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TEMPO: bom. TEM-
PERATURA": em clc-
vação. VENTOS: ira-
cos. VISIB.: boa. MA-
XIMA: -3.1.1. MÍNIMA:
21.1. (Mais detalhes na
l.a pá;;, tio Caderno de
Classificado.) Rio de Janeiro — Sexta-ieira, 10 de março de 1967

Passagem de
ônibus vai

r»40%
Ano LXXVI — N.o 57

Johnson diz a Kennedy que também querp&z
—¦—t,

(Pág- 5)

S. A -JORNAL DO BRASIL - Av.
Rio Bronco, 110/112 - End. Tel.
JORBRAS1L - GB. - Tcl. Rede
Interna 22-1818. - Sucursais: S.
Paulo — Rua Borõo da Itapetinin-
ga, 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 Pena, I £00, 9.° and. Tol."¦5848. Niterói — Av. Amara!
Peixoto, 195, gr. 204, Tel. 5-509.
P. Alegre — Av. Borges de Me-
cloiros, 915, .l.o and. Tel. 4-7566.
Recife — Rua Uniõo, Ed. Sumaré,
s/1003, Tel. 2-5793. B. Aires -
Flórido, 142, lojos 10 e 14, Tel.
-40-3855. Correspondentes: Belém,
S. Luís, Fortaleza, Nata), João
Pessoa, Maceió, Salvador, Curíti-
ba, Montevidéu, Washington, N.
Iorque, Paris, Londres. PREÇOS: —
VENDA AVULSA - GB e E. do
Rio: Dias úteis, Cr$ 200 ou NCrS
0,20 — Domingos, CrS 300 ou
NCrS 0,30;SP, DF e BH: Dias
úleis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, CrS 400 ou NCrS 0,40.
Ectíidos do Sul: Dias úteis, Cr$
300 ou NCrS 0,30 - Domingos,
CrS 500 ou NCrí 0,50; Nordeste
(oté PB): Dias úteis, Cr$ 300 ou
NCrS 0,30 - Domingos, CrS 500
ou NCrS 0,50; Norle (RGN oté
AM): Dios úteis, CrS 500 ou NCrS
0,50 — Domingos, Cr$ 800 ou
NCrS 0,80; Oesle (GO, MT): Dias
úleis, Cr$ 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, CrS 500 ou NCrS 0,9*
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
NCrS 12,00 - ENTREGA DOMI-
CILIAR: Trimestre, C,-$ 18 000 ou
NCrS 18,00; Semestre, CrS 36 OOO
ou NCrS 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10:
Trimestre USS 30; Argentina: PAS
60 e PAS 100; Uruguoii $8, dias
úteis e $15, domingos.

ACHADOS E PERDIDOS

ANTÔNIO ARAÚJO JORGE - Per-
deu a »ua carteira de registro no
CREA - 5.s Região, n.° 12 240-D.
Pcde-sc o íavor, a quem a encon-
irar, de a devolver á Rua Uru
guaiana, 55, s 906.
FOI PERDIDO um embrulho de
Notas Fiscais pertencentes à Fir-
ma J. Vieira e Rodrigues Ltdo
Estabelecida è Rua Dr. Jovinia-
no, 395, cm 6-3-67. Grotifica-se
a quem encontrar qs mesmas.
HEITOR MARTINS DE ATTAYDE,
residente na R. Rio Grande do
Sul, 66, tel. 29-6701. perdeu sua
carteira de motorista e os car-
toes de identidade -funciona! e de
fiscalização do Ministério do Tra
bclho. Gratifica-se c quem en-
ire gar no endereço indicado.
PERDEU-SE um passaporte de
Antônio Lopes Maia. Pede-se
quem o achou entregá-lo,
Av. M. Edgar Romero, 353.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS

AGENCIA Riachuelo tem cop.-
jirrum., babar, cozinheiras etc.
Com documentos e informações.
Tel.: 32-0584, 32-5556.
ÃRlIUMADElilA" lava possa .'.viu.
deras de manhã — Rua Gomes
Carneiro, 84, ap. 101 - Ipone-
me.
ARRUMADEIRA - Preciso-se, tra-'
»ar Rua Nossa 5enhora da Guio,
83 — Lins Vasconcelos. Dormir
«tmprago.
ARRUMADEIRA - Prscisa-se com
prática a referências — Rua Re-
pública do Peru, 345, Copaca-
bina.
ARRUMADEIRAS, copeiras e ba-
bás. Precisam-se, ótimos ordena-
dos. Rua Senador Dantas, 39, 2.°
andar, sala 206.
BABÁ — Precisa-se p| 2 meni-
nos ;em iciode escolar, ólima
nparencis e c| muita prática, sa-
bendo ler e escrever, ótimo sa-
lário. Tratar na Av. Vieira Sou-
to, 230 - 101.
BABÁ — Precisa-se com refe-
rencia. Constante Ramos, 67/301.
BABA' — Preciso-se com proticae. referencias para um menino
de dois anos c uma cozinheira -
arrumadeira para um casal em
ap. pequeno. Tratar na Aveni-
ds Atlântica n. 3 150, ap. 402- Tcl. 57-8484.
BABA — Preciso, c| ótima eo3'
rência, cl documentos e referên-
cies, para criança d-z alto tra-
t.mento, Rua Raul Pompéia, 148
ao. 002.
BABÁ — Precisa-so com bastan
tc experiência, ótimo ambiente,
flua Almirante Tamandaré, 36,
fip. 401 — Flamengo.
BABA. — Precisa-st, d» boa apa
rência, para crianças qua «tão
tio colégio. Ótimo ordenado a
combinar. Exinom-.a referências.
Tel.: 26-8M3. Rua Engenheiro Al-
frído Duarte, 450 («ntrar pela R,
Eurico Crus) - Jardim Botânico.
BABA — Maior, com prática pa"ra duas crianças, na Rua Arau-
enria, 90, ap. 102 - (Começan« Rua Jordim Botânico, 236) —
Tol. 46-0764.
COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Com prética «. documentos. Tele-
fone -46-9071, das 9 ós 13 horas.
COPEIRA — Preciso com pratTca e referencias. Rua Almirante
Tamandaré n. 23 — 501 — Tel,
25-6030 - Flamenao.
COPEIRA E ARRUMADEIRA —
Paga-se bem, com carteira e ii
formações que seia sossegado
para família de alto tratamento— Tratar na Ruo Domingos Fer-
reira, 78, 12.° andar.
CRS 120 000 - Preciss-se moca
portuguesa, maior de vinte onos,
de responsabilidade, para todo
serviço, menos lavor e passar. R
Natal 39 - Transversal R. Vise.
OuroPreto — Botafogo.
COPEIRO - Preciso-se rapar até
18 anos, para casa de fam.lia
Tel. 37-7692. Copacabana.
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre-
cisa-s p| casa de alto trato, sa-
bendo servir ò franceso. Boa
aparência, ótimo salário. Tratar
na Av. Vieira Souto 230 — 101— Ipanema.
COPEIRA - ARRUMADEIRA, res-
ponssivel com prática, boas
ferências recentes. Pago bem —
Tratar nn Rua Domingos Ferrei-
ra, 1401701, na parte da manhõ.
DOMESTICA - Pega-se bem, re-
ferências — R. Canavieíras n. 20
ap. 101 — Grajaú.
EMPREGADA p. todo serviço de
pequena família. Nâo dorme no
emprego, ótimo salário, boa aprê-
sentaçáo o referências. Tratar só-
bados e domingos. Raul Pompéia,
14'403 — Copacabana.
EMPREGADA - Precisa-se de
uma para todo serviço, paga-3ebem. Exigem-se documentes. Rua
Antônio Bn.ilio, 34, op. 701.
EMPREGADA - Precisa-se pj ca-
sal, todo serviço, sabendo cozi-
nhar bem. Idade 30-40 anos —
Referências de casas de aito tra-
tamento. Ordenado, 120 mil —
Rua República do Peru n
193. ap. 90.

A OUTRA FACE DA LAPA

D. Almira e Seu Domingos, como muitos oulros, abandonaram a Lapa à força e sem saber onde viver agort

UMA PASTA EM EVIDÊNCIA

Furnas caiu porque
Estado cavou muito

Os últimos desabamentos na
Estrada de Furnas, no Alto da
Bo.?. Vista, .orar.i eôíiseciüència
do grande-movimento de terras
feito pelo Departamento Esta-
duai de Estradas de Rodagem,
sem consultar o Serviço de Pro-
teeão Florestal, que não teria
autorizado o serviço se íòsse
ouvido, segundo afirmou ontem
seu Diretor, Sr. Aldo Frederico
Bramis.

O DER justifica que a movi-
mentação de terra era necessá-
ria "para evitar a repetição do
desabamento do ano passado"
e atribui às rachaduras deixadas
rio alto do morro a razão da en-
costa ter deslizado. A Barra da

Tijuca continua isolada e seus'
moradores ainda estão sem ôni-
bus; luz e teleíone. . .

O Diretor do Departamento
de Limpeza Urbana, Sr. José Eu-
gênio de Macedo Soares, exone-
rou-se ontem do cargo, por íal-
ta de condições materiais para
realizar seu trabalho, alegação
reconhecida pelo próprio Gover-
nador do Estado.

Com auxilio da Policia Mi-
litar, íoram desocupadas ontem
as casas que estão sob ameaça
de desabamento na Lapa, de
onde saíram dezenas de pessoas
que ali moravam há mais de 50
anos, muitas sem saber para
onde ir. (Páginas 7 e 11)

Civis ou linha dura
definirão o Governo

Observadores do Governo
Castelo Branco têm sustentado
que a administração do Maré-
chal Costa e Silva só se defi-
nirá, com precisão, quando so-
breviver apenas uma das duas
facções já em luta: a linha du-
ra, de um lado, e, de outro, os
principais civis que integram a
equipe do novo Presidente.

Segundo estes setores, a linha
dura, reorganizada sob a lide-
rança do General Jaime Por-
tela, funcionaria como instru-
mento de pressão sôbre o Go-
vèrno, dele exigindo uma ação
marcada pelo radicalismo. Con-
sideram inevitável o choque
desta facção com os civis do
Governo — Srs. Delfim Neto,
Rondon Pacheco, Magalhães

Pinto e a presença um tanto
militar do Coronel Jarbas Pas-
sarinho.

O Marechal Costa e Silva
reuniu-se ontem à .tarde com
seus futuros Ministros e auxi-
liares diremos, para expor o
pensamento geral de seu Go-
vêrno.

O Ministro Roberto Campos,
em Belo Horizonte,, revelou-se
temeroso de que em economia
não se confirme a verdade ma-
temática de que a ordem dos
fatores não altera o produto, ao
opinar sôbre a alteração da
prioridade de "combate à infla-
ção com desenvolvimento" por"desenvolvimento com combate
à inflação". (Página 3 e Coisas
da Politica, página 6)
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À espera de Costa e Silva, Magalhães e Passarinho comentam
o relatório do atual Ministro do Trabalho

O Presidente Johnson
afirmou ontem, em entrevis-
ta coletiva, qne "todos nós
estamos mais do que ansio-
sos para encontrar uma so-
lução pacífica no Vietname",
como resposta às críticas do
Senador Robert Kennedy e
de outros líderes políticos do
seu próprio Partido, e disse
que continuará a não dar
importância a divergências
pessoais ou políticas.

Johnson insistiu em que
tem melhores condições para
julgar do que Kennedy e os
demais que o criticam, por-
que dispõe da rede diploma-
tica mundial norte-america-
na, assessores, chefes milita-
res e das consultas' constan-
tes com governos aliados,
embora considere natural
haver divergências dc opi-
nião.

Em sua entrevista, John-
son lamentou "muitíssimo
algumas declarações pouco
comedidas c críticas seve-
ras" ao serviço secreto nor-
te-americano — CIA — por
haver êste subvencionado ór-
gãos estudantis c sindicais,
advertindo que "não creio
que nenhum de nós fique sa-
tisfeito ao ver nosso país di-
vidido e perturbado".

Em Moscou, o Presidente
Nicolai Podgorny declarou

Denúncias do
MDB irritam
o Presidente

O Presidente Castelo Bran-
co, cm dois discursos pronun-
ciados ontem na inauguração
de obras em Brasilia, mostrou-
se irritado com as denúncias do
MDB sôbre especulações com a
alta do dólar, dizendo que a Opo-
sição não sabe "cumprir a sua
alta missão" e que "é capenga
na ação e claudicante no pensa-
mento".

Na Câmara Federal, a CPI
para apurar as denúncias, já se
encontra praticamente consti-
tuída, com a assinatura de 30
deputados da ARENA no reque-
rimento que será entregue hoje
à Mesa. Entre os parlamenta-
res governistas que assinaram o
documento está o l.°-Secretário,
Deputado Henrique La Roque.
(Página 4)

Castelo quer
dificultar a
"vida 

fácil
..

Sem pretender "reptar a prós-
tituição como contravenção penal",
como diz a exposição de motivos do
projeto, o Presidente Castelo Bran-
co enviou ontem mensagem ao Con-
gresso tentando enquadrar a prós-
tituição na Lei das Contravenções
Penais e punir com penas de 15 dias
a três meses de prisão quem a ela
se entregar aliciando homens na
vi3 pública.

A mensagem — com exposição
rie motivos do Ministro cia Justiça.
Sr. Carlos Medeiros Silva — propõe
a inclusão de um nòvo parágrafo
ao Artigo 59 (vadiagem) da Lei das
Contravenções, "porque a jurispru-
dência vem se orientando no sen-
tido de achar que a prostituta não
está compreendida na conceituação
de vadiagem". (Página 4)

na Asm
ontem que Hanói e Pequim
estão em divergência sôbre a
questão da paz e acusou di-
retamente o líder comunista
chinês Mao Tsé-tung, de-
nunciando sua oposição a
uma possível participação do
Vietname do Norte em con-
versações de paz em troca da
cessação incondicional dos
bombardeios pelos EUA.

Os Estados Unidos e a
Tailândia, em declaração
conjunta, anunciaram on-
tem em Bancoc que os aviões
nor t c-americanos sediados
em bases tailandesas sâo
utilizados nos bombardeios
ao Vietname do Norte, mas
se recusaram a esclarecer se
essa ação representa real-
mente 70 a 75% das incur-
sões e se os superbombardei-
ros B-52 passarão a usar es-
sas bases.

O Times, de Londres, pu-
blicou ontem um levanta-
mento dos danos causados
pelos bombardeios, assegu-
rando serem muito mais sé-
rios do que até agora foi
admitido, além de causarem
diariamente muitas baixas
entre civis, a paralisação
quase total dos transportes
c comunicações e considera-
vel falta dc víveres e com-
bustíveis. (Página 2)

Peracchi
quer aluguéis
congelados

A revisão da Lei do Inquili-
nato, e, enquanto isso não fôr
possível, o congelamento urgen-
te dos preços dos aluguéis em
todo o Pais, foram pedidos on-
tem ao Presidente Castelo
Branco, em mensagem telegrá-
fica, pelo Governador do Rio
Grande do Sul, Sr. Peracchi
Barcelos.

O Sr. Peracchi Barcelos dis-
se que a vinculação das locações
ao salário mínimo está causando
preocupações ao seu Governo,
que receia ver prejudicada em
curto prazo pela elevação dos
aluguéis a melhoria de condi-
ções de vida conseguida pelos
assalariados com a decretação
do nòvo salário. (Páginas 4 e 12).

Mais de
mil detidos
em Cantão

O Exército chinês está deslo-
canelo tropas para reforçar a defe-
sa de Cantão, em conseqüência da
grande tensão existente nessa Ci-
dade, onde mais de mil trabalhado-
res, inclusive guardas vermelhos,
íoram presos por se recusarem a
trabalhar em regime de horas ex-
trás, segundo informação forneci-
da pela imprensa de Hong-Kong.

O líder do Partido Comunista.
Lin Li-ming-, expurgado no começo
da Revolução Cultural, reabilitado
pela facção maoista e nomeado Go-
vernador da Província de Cantão,
chamou a atenção para a prisão dos
guardas vermelhos, que poderia in-
dicar uma guinada na posição do
Exército, de apoio à política de
Mao, (Página 2)

Cortes de energia serão
_* ..' . '.V,

examinados nor CPI
(Página 14)

EMPREGADA - Precisa-se, sen.
do boa cozinheira, salário CrS
30 000, psra dormir no emprò-
_o — Exigem-se referências. Av.

Copacabana, 12921207.
1_ÍPREGADA Preciso. Av. Mi-

EMPREGADA- Para todo larviso.EMPREGADA para Petrópolis -
casal sam filhos, bom ordenado. Precisa-se uma senhora, preferên-"'".* ,'od,l_s domingos. Rua Fi. cia viuva e sem compromissos esueuado Magalhães 470 ap. !02Íq,..e queira passar a viver em— Copacabnna.
EMPREGADA - Precisa-se para to-
do serviço menos cozinhar. Dor-
me no emprego. Folga domingos.
NCrS 40,00 (CrS .0 0001 - Tele-fone 46-7128 - Botafogo.
EMPREGADA

Patropolis, idade entre 35 e 50
anos, sabendo eozinrar e fazer
os demais serviços de uma fami-
lia, para trabalhar e tomar conta
de casa, perrencenle a família
que reside aqui no Rio. Tratar

EMPREGADA Precisa-se para EMPREGADA - Cr$ £0 mil. Po-|EMPREGADA
Rua Monsenhor Jerônimo n. 426|qucna familia precisa. Rua Dois
- fundos - ap. 201 — Eng. de Dezembro 131, ap. 202
de Denlro. Catete.

Precisa-se para

EMPREGADA para .casal e uma
criança — Precisa-se com referén-
cias — Rua São Salvador n. 1 —
ap. 205 — Flamengo.

EMPREGADA - Todo serviço 2
pessoas. Precisa-se. Serve pí ho-
ra. Com referência*. R. Barão
Icaraí 14-501 — Flamengo.

,._. Precisa-se para o Sr. Manoel 28-8854cozinhar • arrumar — 4 pessoas

EMPREGADA - Preciso, pago!EMPREGADA - Precisa-se pi ti
pelos telefones 26-9064 ou com;*,ern: .exii° referências. Rua ___>!__;_ o__-erviço_— Pagam-se CrS

trabalhar em casa oe tonulla, —
E.fTíida Intendente Magalhães h.°
372 —. Campinho.

MOÇA para casa de família. —
Tratar Sr. Júlio Cézar, na Rua
Emancipação n. 9 — São Cri.tó-
vão - Tel. 28-3976.

OFERECE a Missão Evangélica do-( PRECISA-SE babá para 3 cri-1 PRECISA-SE de empregada com
mestiças especiais. Damos totais; ancas. Exigem-» referências. —I referencias, que saiba cozinhar.
garantias - Tralar pessoalmente; Ordenado: 80 mil. Tralar na Rua' Rua Timóteo da Costa, 215, ap.na R. Santana, 98 - 1.° INascimento Silva n. 121. - Ipa-1 104. leblon.! nema.OFERECc-Sí: arrumadeira por dia
com referências, 6 mil de 2a. a!PRECISA-SE de mocinha paraóa.-feira — Só «erve Zona Sul — Ibrincar com menina de três anos
27-2479 - D. Maria. !- Rua Miguel lemos, 54, ap.

; PRECISA-Sc empregada nara ar-
1 rumar e cozinhar. Tel. 57-6255.

!303

nistro ,Edear Romero"," 363'.'Ma-I?u°du,ma ro *mP«=g°-' Folga
dureira. )' .v*2 .Par semana. Exigem-sereferências e experiência na cc*
n i «' r, s;—  serviço.:z.lha. Ord. CrS 80 OCO na RPaula Freitas, 52, ap. 703 - Co- Dr. Garnier n. 481 -Rocha

ITratar dopois do meio-dia.

EMPREGADA para todo
Paula Freit
pacabana.

| OFERECE senhora cem documen-1 PRECISA-SE

[casa rr.snos cozinhar
i 57-4601.

MOCINHA — Para casa de fa-
jluntários da Pátria. 61, ep. 804 80 OCO na Rua Ro.-.ald de Cai- milia, que durma

'—J3uc durma no emprego. |vs'ho rt. 291, apv 402 ~ Copac. -¦ Rua Maior Ávila n. _S
EMPREGADA - Precisa-se para EMPREGADA para 

"senhora 
«6, EMPREGADA -Precisa-se, fami-105 - Prí5a s«nz Pcna

lodo-o aerviço, que durma no ap. pequeno, serviços levei.lllí de 6 pessoas, aiudar cozinha -¦¦ -|Cr_> 
A0CMemprego. Pequena frnnlll». Fo.ga qi.„ _,ibs cozinhar. Exigem-se!e péquancj serviços. 50 mil pc- OFEREÇO cop.-arrumadelra, co- OFERECEMOS ótima: arrumadei-IZ. 0UW-J-

cie 15 em l.i dias. Pedem-se ro- «féríncles, dorme fora, CrS 70 ra coir.ec.ir, só com referenciai, jinhelrai etc. Com referencies e;rar, copeiras e bab.s,.lerencias. P.ua dos Invalido), 190 ml.', Av. C:pa:abana. 387, a,. íCcpacabana. Rua Toneleros 236 doe. Tcl.' 32-0584. 32-55Í6. As.j teira c boas icfcrt . i-lapart. 1 105. il 105, peia manhã. ]- 1002. Riachuelo. 'fone 52-4604.

Copacabana,

PRECISA-SE de uma empregad»
para tede serviço que saiba co*
zinhar, Rua São Clemente, 164,
ap. 607 — Botafogo.

PRECISA-SE uma empregada ps*
ra serviços gerais. Rua Araújo
Pena, 37, ap. 101, frente.PRECISA-SE babá acima 25 anos!..

boa aparência, gde. respons. ca-1 PRECISA-SE de moça de 20 a 30
rfnhcsa. alfabet. s! compramis- enos, para servente de senhora

¦•¦¦¦ .... v,.*.,,, Copeira-orruma-1 sos p: menino 1 !,2, pedende J idosa, para dormir no emprego
10 -ep I ' p3ra ,lz" ', t!r"". °l deira com prática e referencias, veranear fora, ref. 2 anes. Pa- _ Paga-se p/ quinzena de tra-' '¦ . : _ Te.etone;oara trabalhar em Ipanema. - ga-se muito bem. Praia Botafo- balho efetivo — CrS 50 000 -

iTratar tel. 26-1977. - Ordenado ao. 520-1202. ITel. 48-0579 - Pça. Ubajeri, 53,"la

com car-j FRECiSA-SE para todo
— Telo-: emora^ada para 3 pe.soas

INC-Í 75X0. Tol. 26-1684.

IPRECISA-SE de'moca para bib-ilS
serviço jPega-.e bem, exisem-se refercn-;P"

cias. Av. São Sebastião n." 259, Is'
Urca.

201 Jacarerinho.
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.!SA-SE de arrumadeira, Ho.
M. Castelo, Cândido Men»

des n. 201 - Glória.
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Johnson responde a Kennedy dizendo que quer paz
SOCORRO NA RETAGUARDA
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I/íh fuzileiro ferido é levado para um helicóptero de socorro após combates em llong Sim (UPI)

Exército manda reforços e

patrulha as ruas de Cantão
Hong-Kong (UPI-JB) — O Exér-

cito chinês está deslocando tropas
para reforçar a guarnição de Cantão
em conseqüência da grande tensão
existente naquela cidade, onde mais
de mil trabalhadores, inclusive guar-
das vermelhos, foram presos por se
recusarem a trabalhar em regime de
horas extras, informou a imprensa
de Hong-Kong.

O jornal Star afirmou que o líder
do PC chinês Lin Li-ming, expurgado
no começo da revolução cultural, foi
reabilitaclo pela facção maoísta e no-
meado Governador da Província de
Cantão e chamou a atenção para a
prisão dos guardas vermelhos, que
poderia indicar uma guinada na po-
sição do Exército, de apoio à politica
de Mao.

Citando como fontes chineses re-
sidentes em Hong-Kong que visitam
constantemente a China, a negócio,
os jornais locais afirmam que Can-
tão — a maior cidade do Sul da Chi-
na, com um milhão e meio de habi-
tantes — está praticamente sob es-
tado de sitio, com tropas embaladas
e motorizadas patrulhando dia e noi-
te a Cidade.

Segundo os mesmos informantes,
os jornais, repartições governamen-
tais, emissoras de rádio e delegacias
de polícia estão sob o controle direto
do Exército. Informa-se, também, que
na Cidade de Fat Shan, perto de Can-
tão, mil pessoas ficaram feridas du-

rante a invasão de uma célula do
PC local por guardas vermelhos.

REBELDES

Acrescentam as informações que
as prisões em massa, em Cantão atin-
giram grande número de membros
da proscrita União dos.Rebeldes Re-
volucionários da Província de Can-
tão e da organização paramilitar
Primeiro de Agosto, que lutam contra
a política de Mao Tsé-tung.

Emissoras chinesas informaram,
em programas ouvidos em Hong-
Kong, que aviões da Força Aérea es-
tão lançando folhetos de propaganda
de Mao e da Revolução Cultural para
os camponeses da Província de
Hupeh.

Pequim ainda não é ameaça a Moscou
K. C. Thaler

Genebra (UPI-JB) — Peritos sovie-
ticos que participam da reunião do Co-
mitê do Desarmamento em Genebra di-
zem que não há qualquer probabilidade
de confrontação militar entre a URSS e
a, China pelos próximos cinco a dez anos.
Admitem, porém, que em meados da dé-
cada de 1980 a situação poderá ter mu-
dado drasticamente.

Nessa época, a China deverá ter um
potencial nuclear que incluirá foguetes
de médio e longo alcance, capazes de
ameaçar diretamente a União Soviética.

Os representantes soviéticos em Ge-
nebra mostram-se muito suscetíveis dian-
te das múltiplas interrogações sobre a
possibilidade de conflito armado com os
antigos aliados chineses. Como medida
de cautela, evitam sistematicamente to-
car no problema chinês nos debates só-
bre o futuro tratado de não proliferação
nuclear.

Entendem os soviéticos que é Irrisô-
rio, no momento, o risco, de qualquer ata-
que dos chineses nos territórios orien-
tais que reivindicam. A China, por mais
que se mostre violenta e descontrolada,

é considerada suficientemente realista
para desafiar o Exército Vermelho e seu
enorme poderio nuclear.

Mas o que acontecerá daqui a alguns
anos, quando a China tiver desenvolvi-
do suas armas e veículos transportado-
res, é questão inteiramente diferente.

Existem sintomas muito significati-
vos de que o Kremlin não subestima ês-
se problema e, pelo contrário, já se pôs
a avaliar suas exatas proporções.

Pequim já dispõe de pequeno esto-
que. de armas atômicas e trabalha ati-
vãmente na criação de foguetes trans-
portadores. Recentemente, o Governo chi-
nes anunciou já dispor de foguetes. Se
verdadeira a informação, a impressão
que se tem, ouvindo os peritos de Gene-
bra, é que tais foguetes seriam de alcan-
ce operacional muito reduzido.

As melhores estimativas disponíveis
sugerem que a China terá foguetes de
alcance médio dentro de cinco anos e
foguetes intercontinentais em meados da
década de 80. Se tal cronograma fór cor-
reto, os foguetes chineses poderiam al-
cançar as regiões extremo-orientais da
União Soviética c algumas de suas íri-
dústrias vitais na Sibéria, no início da

Especial parn o JB
década de 80. Moscou entraria no alcan-
ce desses foguetes poucos anos depois.

Segundo tudo indica, Moscou prepa-
ra-se, com muita antecedência, para és-
se dia, Os soviéticos têm reforçado suas
fronteiras com a China e sua esquadra
de submarinos no Extremo Oriente. No
momento, parecem mais preocupados com
manobras maciças de infiltração dos guar-
das vermelhos que com qualquer ação
militar frontal sóbre as áreas reclama-
das pela China.

Além de transferir diversas divisões
da Asia Central para o Extremo Orien-
te, a União Soviética tornou mais rigo-
sas as medidas de segurança em sua
fronteira oriental. No mês passado, todos
os líderes soviéticos percorreram o pais
para informar a população do atual es-
tado das relações e do conflito sino-so-
viéticos e para fazer advertências, dire-
tas ou implícitas, sobre a possível" evo-
lução dos acontecimentos.

Moscou, qúe já sc pronunciou aber-
tamente em favor dos adversários de Mao
Tsé-tung, não espera dos sucessores dês-
te qualquer mudança radical de atitude
para com a URSS. Isso, pelo menos, c
o que asseguram alguns informantes bem
qualificados.

Hanói acusa o Kremlin com meias palavras
As agências noticiosas ocidentais

divulgaram recentemente falaciosos
rumores sobre o trânsito, pcla China,
de material fornecido ao Vietname
(do Norte) pela TInião Soviética e

outros paises. A agência de imprensa
(norte) vietnamita está autorizada a
declarar que tais rumores veiculados
pelas agências americanas ou ociden-
tais são pura invencionice, imaginada
com os propósitos mais vis. O Governo
da República Democrática do Vietna-
me do Norte já afirmou muitas vê-
zes que a China tem prestado sincero
concurso no encaminhamento ao Viet-
name, em tempo hábil e apenas com
os atrasos previstos, do material for-
jiecido a titulo de ajuda pela União
Soviética e outros países.

• (Nota oficial divulgada pela agên-
cia norte-vietnamita AVN, em Hanói.)

Hong-Kong (UPI-JB) — Usando
meias-palavras, o Vietname do Norte
•acusou a União Soviética de mentir ao
elegar que a China cria obstáculos s>.o
transporte de sua ajuda a Hanói.

No ano passado, houve várias denún-
cias soviéticas nesses termos, assim como
liiversas "revelações" off tlie record por

diplomatas soviéticos em países neutros e
ocidentais. A todas as acusações, a China
respondeu com desmentidos imediatos.
Também o Vietname do Norte divulgou
"desmentidos autorizados" em diferentes
ocasiões.

Os desmentidos norte-vietnamitas di-
ferem dos chineses num ponto: enquanto
estes são apresentados em resposta di-
reta aos pronunciamentos soviéticos,
aqueles dirigem-se apenas às noticias vei-
caladas pela imprensa ocidental. O último
desmentido norte-vietnamita, porém, é
quase uma resposta direta aos soviéticos.

Diz êle que foram os Estados Unidos
que veicularam os rumores sóbre a su-
posta sabotagem chinesa. Mas isso só é
verdade na medida cm que as agências
americanas transmitiram a informação.
E a informação partiu de fontes soviéti-
cas. Segundo os desmentidos chineses, as
últimas acusações contra a China tive-
ram origem em Adis Abeba, na Etló-
pia, onde teriam sido incluídas numa pu-
blicação oficial da embaixada soviética.

Mas quem, afinal, estará mentindo?
Os soviéticos ou os chineses? Estará a
China realmente atrasando as entregas
e furtando equipamentos mandados ao
Vietname do Norte? Ou estará o Kremlin

empenhado apenas em apresentar a Chi-
na sob luz desfavorável aos outros paises
favoráveis a Hanói?

Fontes dos serviços de inteligência
em Hong-Kong afirmam não haver pro-
vas para condenar definitivamente.qual-
quer dos dois lados. Mas há — acrescen-
tam — provas circunstanciais contra os
dois.

É provável, por exemplo, que alguns
carregamentos soviéticos não teimam che-
gado ao Vietname do Norte, mas isso re-
sultaria apenas de negligência e desor-
ganização não intencionais, e não do pro-
pósito deliberado de sabotar, fi provável
ainda que muitos carregamentos tenham
sido atrasados por exigências burocráti-
cas. como a de excesso de documentação
e de exame ultraminucioso nas alfãnde-
gas. Por outro lado, os soviéticos pode-
riam estar exagerando deliberadamente
essas dificuldades.

A única fonte apta a esclarecer de
uma vez por todas a questão seria o Viet-
name do Norte. Mas êste, embora des-
minta as noticias ocidentais baseadas em
acusações soviéticas, não quer tomar par-
tido além do ponto a que já chegou, pois
náo pede abrir mão nem da ajuda de
Moscou, nem da ajuda de Pequim.

Washington (UPI-JB) — O
Presidente Johnson afirmou
ontem, em entrevista, coletiva,
que continuará procurando
uma solução pacífica para o
conflito do Vietname, sem dar
atenção às críticas do Senador
Robert Kennedy e oulros lide-
res políticos.

— Todos nós estamos mais que
ansiosos por encontrar uma so-
lução pacifica no Vietname —
disse Johnson, em tom comedi-
do porém firme, respondendo à
acusação de Kennedy de que
não teria levado na devida con-
sideração as possibilidades de
negociar com Hanói.
MELHOR SITUAÇÃO

Johnson insistiu em que está
em melhor situação que Ken-
nedy e seus outros críticos, pa-
tra julgar corretamente a situa-
ção, pois conta com uma rede
numdial.de embaixadores', os
conselhos dos membros do ga-
binete, a experiência dos che-
fes de Estado-Maior e cônsul-
tas constantes com os governos
aliados.

Acrescentou que 6 natural
haver diferenças de opinião,
mas que continuará decermi-
nancio a posição do.s Estados
Unidos sem preocupar-se com
questões pessoais ou políticas'.

Johnson afirmou que o Viet-
name do None luta para con-
.seguir uma "vitória propagan-
dística", se não puder obter
uma vitória militar, e reiterou
que os Estados Unidos estão
preparados para alcançar a p_\7,
por meio de "qualquer procedi-
mento", seja uma conferência
patrocinada pelos Estados Uni-
dos. seja em uma reunião pan-
asiática, seja em "qualquer ou-
tro foro apropriado".

DESMENTIDO

O Presidente desmentiu que
seu Governo houvesse modifica-
do as condições dc negociações
de paz. alegando que em várias
oportunidades em que foram
suspensos os bombardeios cou-
tra o Vietname do Norte, não
houve resposta positiva por
parte de Hanói.

Em seguida reiterou uma de-
claração sua de uma entrevis-
ta coletiva anterior de que".somente um ato dc reciproci-
ciado do Vietname do Norte,
na esfera militar, poderia jus-
tificar uma Interrupção dos
bombardeios.

Disse também que não têm
fundamento os boatos de que
estaria procurando um substi-
tuto para o Embaixador Cabot
Lodge, que atualmente chefia
a representação norte-ameri-
cana em Saigon, explicando
que o diplomata referiu-se à
possibilidade de abandonar o
posto "no momento oportuno",
mas que por enquanto náo há
uma data definitiva para isso.
LAMENTO

O Presidente Johnson la-
mentou "muitíssimo algumas
declarações .moderadas e crí-
ticas severas" contra a Agên-
cia Central de Inteligência —
CIA —, em virtude das infor-
mações de que êsse órgão sub-
vencionou atividades dc diver-
sos grupos privados de estu-

dantes e operários. — Não
creio que nenhum de nós te-
nha satisfação em ver nosso
país dividido e perturbado' —.
disse.

Quanto à União Soviética,
afirmou que em geral deseja
a paz no Vietname, embora al-
guns dc seus dirigentes pro-
ponham condições diversas.
Acrescentou que o Kremlim
respondeu ãs propostas norte-
americanas de melhoria das
relações atuais, citando a as-
sinatura do Tratado de Rela-
ções Consulares, o estabeleci-
mento do Pacto que reserva o
espaço para fins pacíficos e
as negociações visando a re-
dação de um documento prós-
crevendo a proliferação de ar-
mas nucleares.

Johnson declarou que ainda
não está disposto a tomar uma
decisão sóbre seu futuro politi-
co. Interrogado se no caso de
concorrer à reeleição em 1968,
terá por companheiro o atual
Vice Hubert Humphrey, res-
pondeu que seu apoio é hoje
maior do que nunca."

Em sua entrevista habitual sobre a
guerra do Vietname, o Presidente John-
son •nteni passou por cima do fato mais
importante da semana: a proposta feita
pelo Senador Robert Kennedy para a
suspensão dos bombardeios c o início das
negociações dentro de sete dias. Numa
carta ao Senador Jackson, lida na tribu-
ua do Senado logo após o discurso de
Robert Kennedy, o Presidente Johnson
já havia antecipado sua resposta: "De-
sejo que nossas amigos, os neutros e os
adversários saibam que persistiremos em
nossas operações no Norte c no Sul".

Quando o Senador democrata dc No-
va Iorque propôs sua fórmula para pôr
fim ao conflito, desafiando o Presiden-
tc e seu Partido, não faltou quem disses-
sc cm "Washington 

que êle estava perdei.-
do excelente ocasião dc ficar calado. Se-
gundo as famosas pesquisas de opinião,
em que Johnson baseia sua politica, 67
por cento dos americanos são favoráveis
à continuação dos bombardeios. Unia
moção que os proibia foi rejeitada, esta
semana, na Câmara de Representantes
por 373 votos a 18. Os adversários da
família Kennedy chegaram a dizer que
o Senador está no fundo precisando que
a guerra do Vietname se prolongue até
1972, a fim de que possa eleger-se Presi-

O esquema e as palavras
Luís Edgar tle Andrade

Editor Internacional
dente após o segundo mandato de John-
son.

A oposição dentro dos listados Uni-
dos â guerra do Vietname nio tem au-
mentado de ano para ano. Ela continua
circunscrita aos intelectuais e aos estu-
dantes. Mas o New York Times, comen-
tando a iniciativa dc Robert Kennedy,
escreve que êle "sc juntou abertamente
à lista formidável dos senadores ameri-
canos, estadistas mundiais, o Papa. e o
Secretário-Geral da. ONU, que pedem o
fim dos bombardeios como prelúdio ne-
cessário ãs conversações dc paz". O jor-
nal americano conclui: "Continuamos
convencidos dc que a maneira mais Tá-
pida de acabar o conflito honrosamente
é a clc experimentar as recomendações
feitas pelo Senador Kennedy".

Depois dc um giro pelas capitais cu-
ropcias, com escala maior em Paris, on-
de ouviu os especialistas cm Sudeste
asiático, Robert Kennedy propôs públi-
camcnle êste esquema ao Presidente
Johnson:

1) Os Estados Unidos cessam o
bombardeio do Norte.

2) Propõem a abertura de nego-
ciações dentro de uma semana.

3) Os dois campos se comproonc-
tem, se as conversações se prolongam, a
não aumentar suas infiltrações e seus
reforços.

Lembrando que os norte-vietnamitas
reduziram suas quatro pré-condiçõe» a
lima só — a cessação dos bombardeios —,
Robert Kennedy afirma: '*Trata-se da
uma oportunidade que deveríamos apro-
veilar".

Os Estados Unidos gastam dois bi-
Ihões de dólares por mês no Vietname.
Na semana passada, suas tropas tiveram
1617 baixas na frente vietnamita. Se-
gundo XI Tháni, que acaba de avislar-sa
com emissário de Hanói na Birmânia,
"a menos que os americanos cessem os
bombardeios, a guerra será longa e san-
grenta". Ignorando a proposta do Sena-
dor Kennedy, que pareceu realista aos
olhos dos europeus e dos neutros, _ Pre-
sidente Johnson preferiu ficar no terre-
no das generalidades. Éle diz que con-
tlnuará procurando "uma solução pací-
fica no Vietname". Esta atitude veia
corroborar a opinião generalizada na
equipe do falecido Presidente Kennedy,
segundo a qual Johnson náo considera
vantajoso negociar no momento.

EUA coiiíiriiiaiii bases aa Tailândia
Bancoc, "Washington, Lon-

dres, Saigon, Estocolmo (UPI-
JB.i — Os Estados Unidos e a
Tailândia anunciaram ontem,
em Bancoc, que os aviões ame-
ricanos destacados em bases
tailandèsas são utilizados, co-
mo há algum tempo se supu-
nha, nas operações de bombar-
deio contra o Vietname' do
Norte.

A informação foi dada em
entrevista coletiva conjunta
pelo porta-voz da Embaixada
americana, John R, 0__rian, e
pelo Secretário do Ministério
do Exterior tailandês, S. Suta-
richul, responsável pela visita
que oficiais americanos e tai-
lundeses farão hoje às bases
utilizadas nos ataques a terri-
tório norte-vietnamita.

70 T; DOS ATAQUES

Os dois porta-vozes não es-
clareceram dois pontos que
yêm sendo investigados pelos
jornalistas desde as primeiras
revelações sóbre o emprego de
bases na Tailândia:

1. Se nas novas bases opera-
riam os superbombardeios B-b2,
que atualmente não participam
das ações contra o Vietname
do Norte, mas atravessam dià-
riamente quase metade do Pa-
cffico, desde a Ilha de Guam,
para bombardear as concentra-
ções do Vietcong.

Saigon (UPI-JB) — Os Es-
tados Unidos perderam 1617
homens — 232 mortos, 1 381
feridos e quatro desaparecidos
— na última semana no Viet-
name, sendo êste o maior nú-
mero de baixas norte-america-
nas registradas no período de
sete dias, desde o início da
guerra, segundo informação
oficial do Comando Militar
dos-EUA em Saigon.

Simultaneamente o Vietcong
e o Vitname do Norte sofre-
ram 1 736 baixas, declararam
os porta-vozes do Comando
explicando que o recorde de
perdas norte-americanas ha-
via sido batido na semana que
se encerrou a 14 de janeiro,
com 1 188 baixas, porém quan-

2. Se realmente 70 a 7ô''_
das missões de bombardeio dp
Vietname do Norte partem de
bases tailandèsas.

Tanto o Vietname do None
como a Frente Nacional de Li-
bertação do Viename do Sul já
protestaram várias vezes con-
tra a colaboração da Tailândia
aos Estados Unidos. Num dês-
ses protestos, o Vietcong amea-
çou tomar represálias contra o
Governo tailandês.

OS EFEITOS DO
BOMBARDEIO

O Times, de Londres, publi-
cou ontem um levantamento
dos efeitos dos bombardeios, as-
segurando serem muito mais
sérios do que até aqui se admi-
tiu. As informações feram atri-
buídas a círculos diplomáticos
autorizados de Tóquio:

1. Os bombardeios causam
diariamente grande número de
baixas civis, interrupção quase
total .'.___. comunicações e gran-
de falta de víveres e combustí-
veis.

2. A escassez dc arroz, em
todo o país, é grave. Náo é cer-
to que a China possa fornecer
o milhão dc toneladas de que o
pais necessita.

3. Não é possivel conseguir
açúcar ou leite. Em algumas
regiões, a própria água está ra-
cionada.

4. O.s trabalhos no porto de
Haiphong estão praticamente
paralisados.

5 O movimento na chama-
da Rota de Ho Chi Minh, que
sai do Vietname do Norte, atra-
vessa o Laus e chega ao Viet-
name do Sul, "parou quase por
completo".

Embora tais informações
contradigam as divulgadas pe-
lo Governo americano — que
.recentemente ampliou as ope-
rações contra o Vietname do
Norte — o Times mostrou-se
convencido de sua veracidade.
E observou:

— O que elas têm de notável
é que procedem de diplomatas
comunistas, simpatizantes de
Hanói. Tudo indica que sua
procedência é o próprio Govêr-
nc do Vietname do Norte.

SUÉCIA FAZ
APELO

Em Estocolmo, tc-dos os Par-
tidos representados no Parla-
monto sueco deram apoio on-
tem a uma declaração governa-
mental em que se pedia a sus-
pensão dos ataques aéreos dos
Estados Unidos contra o Viet-
name do Norte. A declaração,
lida pelo Ministro do Exterior
Thorsten Nilsson e pelo Minis-
tro do Desarmamento, Sr1* Al-
va Myrdal, não condenou dire-
tamente a política americana,
mas pediu negociações de paz,

Baixas americanas batem recorde
to ao número de mortos, a cl-
fra mais elevada para os EUA
continua sendo a de novembro
de 1965, com 240 soldados aba-
tidos em combate.

ATAQUE

Tropas do Vietcong ataca-
ram ontem de madrugada um
pelotão da Primeira Brigada
da Quarta Divisão de Infan-
taria dos EUA, cjn plena sèl-
va, a 386 quilômetros de Sai-
gon, provocando a morte efe
10 soldados norte-americanos,
ferimentos em 20 e o desapa-
recimento de três. O pelotão
tinha 44 homens.

O choque durou apenas 32
minutos. Os norte-americanos

foram apanhados de surpresa
e quando avançaram contra o
Vietcong para repelir o ataque
sofreram muitas baixas, .pois
pisaram em minas que os
guerrilheiros haviam colocado
anteriormente sob o terreno.

Até o momento ignora-se ns
baixas do lado do Vietcong. O
pelotão norte-americano esta-
va participando da Operação
Adams, nas proximidades da
Cidade de Tuy Hoa. Dois veí-
culos foram danificados du-
rante o ataque.

QUA-TRO CONTRA UM

Em Saigon, as autoridades
norte-americanas informaram
que, embora as baixas da se-

com a participação, inclusive,
da Frente Nacional de Liberta-
ção do Vietname do Sul.
VERBA PARA A GUERRA

Em Washington, o Congres-so
aprovou e enviou á Casa Bran-
ca, para ser sancionado pelo
Presidente Johnson, o projeto
que abre créditos suplementares
no valor de quatro e meio bl-
ihões de dólares, para o custeia
das operações de guerra no
Vietname. O texto. aprovado
pela Câmara dos Representan-
tos manteve emenda votada pe-
lo Senado, preconizando a rea-
lização de uma conferência da
paz "assim que possível".

O texto final foi aprovado na
Câmara por 363 vetes a 13.
CONSULTA

Ainda em Washington, o De-
partamento de Estado anun-
ciou que os Ministros do Exte-
rior dos sete países participam-
tes da Conferência de Manilha,
no fim do ano passado, ree"-
zaráo reunião de consulta, na
Capital americana, a 20 e 21
de abril próximos.

Na Conferência de Manilha,
que reuniu Chefes de Estado e
Governos do Vietname do Sul,
Estados Unidos, Tailândia, No-
va Zelândia, Austrália, Coréia,
do Sul e Filipinas — cs países
que .mantêm tropas na guerra
— ficou decidida a realização
de reuniões de consulta perió-
dicas.

mana que se encerrou sábado
passado tenham sido altas, a
percentagem de um norte-
americano para quatro viet-
congs ainda é satisfatória.
Disseram também que outro
fator favorável aos EUA é a
deserção de vários guerrilhei-
ros, que estão sendo recebidos
nas fileiras dos Exércitos re-
gulares sul-vietnamitas, a ser-
viço do Primeiro-Ministro Ngu-
yen Cao Ky.

O número de norte-america-
nos no Vietname foi acrescido,
na mesma semana, por três
mil soldados, o que elevou pa-
ra 418 mil a força dos EUA
no Sudeste asiático. Estima-se
que exista um total de 282 mil
vietcongs em pé de guerra.

SOCORRO m LI1SHA DE FRENTE
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Um médico americano ajuda o companheiro caido num ataque vietcong na área de Bong Son (UPI)

t, k



Jornal do Brasil, sexta-feira, 10-3-67, 1.° Cad

Costa e Silva vê em boatos armadilha contra seu Govêrn
O Presidente eleito Costa

e Silva e alguns de seus mi-
nistros têm obser vado a
amigos que as "insistentes"
noticias sôbre a Operação-
Impacto "parecem vir mais
de fora para dentro", che-
gando a interpretá-las como
armadilha ao futuro Govêr-
no, "através da criação dc
um clima de excepcional es-
perança ao qual sucederiam
frustrações e decepções na-
turais a quem espera mila-
gres".

Círculos muito ligados ao
nô<vo Governo Indicaram que
o Marechal Costa e Silva

viveu uma "série de aborre-
cimentos" em face das "de-
clarações intempestivas" de
certos ministros, com o sen-

• tido de anunciar medidas
do futuro Presidente e cri-
ticar a orientação do Maré-
chal Castelo Branco.

RESERVAS

De maneira delicada, o
Marechal Costa e Silva tem
recomendado a todos os seus
auxiliares que evitem fazer
declarações em torno do
programa do futuro Govêr-
no, observando que a dis-

crição é necessária atê mes-
mo para que alcancem seu
objetivo muitas das medidas
programadas.

Um dos elementos ligados
à futura equipe que coman-
dará o setor econômico-fi-
nanceiro ressaltou ontem
que há necessidade de se
se manter reservas sôbre os
planos do Governo Costa e
SUva, sob pena de graves
prejuízos para a própria
economia nacional, como,
por exemplo, uma queda nos
preços de alguns produtos
básicos de exportação.

OS AMIGOS DA HORA DIFÍCIL

Presidente aproxima Ministros
O M2_-«a___-> Costa e Silva

reuniu-.* «atem à noite, em
sua re-iiUBxai, com seus ftitu-
•ros Ministros e auxiliares di-
retos para expor o pensamen-
to geral de seu Governo, pro-
mover o jaimeiro' congraça-
mento de sua equipe — pois
alguns dos Ministros ainda náo
se conheciam — e fornecer de-
talhes sôbre o protocolo das
solcnidades de posse.

Amanhã, às 10 horas, o Pre-
sidente eleito embarcará para
Brasília, do Aeroporto do Ga-
leão, em companhia de seus ia-
miliares e assessores diretos.
As equipes de diversos Minis-
térios já estão .completas, cou-
firmando-se a ida do Enge-
nheiro Eliseu Resende para o
DNER e anunciando-se a ida
do General Adolfo Manta para
a Rede Ferroviária Federal, e
do Almirante José Celso Ma-
cedo Soares para a Comissão
de Marinha Mercante.

OUTROS CARGOS

Também confirmados estão
os nomes dos Srs. Clóvis de
Oliveira para o Departamento
de Portos, Rios e Vias Navega-
veis; do Sr. Rubens Costa pn-
ra o Banco do Nordeste; Euier
Bentes Monteiro para a SU-
DENE; General Assunção Car-
doso para a SUNAB (futuro
Ministério da Coordenação cio
Abastecimento); Mário 3er_ng
para a Eletrobrás; Antônio

Dias Leite para a Companhia
Vale do Rio Doce; Marechal
Décio Palmeiro Escobar pnra
o Conselho Nacional do Pe-
tróleo.

Para as empresas de econo-
mia mista, soube-se que o crí-
tério adotado foi a escolha de
nomes ligados a empresas par-
ticulnres que já demonstraram
sucesso.

Para as chefias de Gabinetes,
estão certos os nomes dos Srs:
General Salvo de Miranda, pa-
ra o Ministério de Indústria e do
Comércio, General Ajace para
o Ministério das Transportes,
Luís Pires Leal para o Ministé-
rio da Saúde e Edir Porto Car-
_'ero para o Ministério.das Mi-
nas e Energia. Para o DFSP
foi confirmado o nome do Co-
ronel Florimnr Campeio.

NOTA OFICIAL

Após a reunião — que come-
çou às 18 horas e terminou às
19h45m — o futuro Secretário
de Imprensa da Presidência,
jornalista Heráclio Sales, dis-,
tribuiu a seguinte nota:"O Presidente eleito, Maré-
chal Artur da Costa e Silva
convocou para hoje, às 16h30m,
uma reunião informal em sua
residência com os futuros Mi-

nistros tíe Estado e com a pre-
sença dos Chefes dos Gabinetes
Militar e Civil, General Jaime
Portela de Melo e Deputado/
Rondou Pacheco, respectiva-
mente, e o Chefe do Serviço
Nacional de Informações, Ge-
neral Emílio Garrastazu Mé-
dice.

Durante a reunião, que teve
a finalidade precípua de permi-
tir um encontro entre os inte-
grantes da equipe completa do
futuro Governo pnra uma troca
de impressões sôbre as respec-
tivas Pastas no quadro geral
dn Administração, foram exa-
minadas as prescrições do pro-
tocolo para as solenidades de
posse no próximo dia 15.

Compareceram à reunião os
Srs: Luís Antônio da Gama e
Silva (Justiça), José de Maga-
Ihães Pinto (Relações Exterio-
res), Mário Davi Andreazza
(Transportes), José Costa Ca-
valcãnti (Minas e Energia),
Ivo Arzua Pereira (Agricultu-
ra), Tarso de Morais Dutra
(Educação), Jarbas Gonçalves
Passarinho (Trabalho), Hélio
Marcus Pena Beltrão (Plane-
jamento e Coordenação Eco-
nômica), Afonso Albuquerque

.Lima (Organismos Regionnis),
Antônio Delfim Neto (Fazen-
da), Edmundo Macedo Soares
e Silva (Lidústria e Comércio),
Leonel Tavares de Miranda Al-
buquerque (Snúde), Augusto
Hamann Rademaker Grune-
wald (Marinha). Aurélio Lira
Tavares (Guerra) e Márcio de
Sousa e Melo (Aeronáutica)."

A REUNIÃO

A reunião estava prevista
para às 16h30m, porém o Ma-
rechal Costa e Silva pediu pa-
ra retardá-la para às I7h30m,
a fim de descansar um pouco e
se refazer do abatimento que
demonstrou durante todo o
dia de onteni pela morte de
seu irmão mais velho. Apesar
do retardamento, o Marechal
Costa e Silva recebeu, às 16
horas, o Chanceler Juraci Ma-
galhães — que evitou contatos
com a imprensa, entrando rà-
pidamente no edificio onde re-
side o Presidente eleito e saiu-
do logo.

Às 17h50m, o Coronel Má-
rio Andreazza da janela do
apartamento do Marechal Cos-
ta e Silva, no 9.° andar asso-
biou, pondo os dois dedos na
boca, mandando que os foto-
grafos e cinegrafistas subissem.
Mais de 50 repórterem aguar-
davam na calçado na Avenida
Atlântica informações sôbre a
reunião. Entretanto, a única
frase a transpirar do Presi-
dente eleito foi a seguinte:

— Esta é uma reunião in-
formal, pois eu ainda não to-
mei posse e nem os senhores.

No pensamento geral do fu-
turo Governo, o Marechal
Costa e Silva destacou os pro-
blemas de educação, saúde,
abastecimento e os ligados ao
Ministério do Trabalho, que
na opinião do Presidente deve-
riam ter primazia sôbre qual-
quer outro, opinião apoiada pe-
la unanimidade dos futuros
Ministros.

A SAÍDA

O futuro Ministro Delfim
Neto — um dos primeiros a
deixar a reunião — anunciou
que a posse dos Ministros será
coletiva e realizada no dia 15.
Explicou que ns transmissões
de cargo ficarão a critério dos
atuais Ministros. Apenas as
Casas Militar e Civil terão
transmissões imediatas.

O General Afonso Albuquer-
que Lima conquistou a sim-
patia dos repórteres. Explicou
os objetivos da reunião, que
coincidiram com a nota dis-
tribuída pelo jornalista Hera-
clio Sales, confirmou os no-
mes dos Srs. Euler Bentes
Monteiro para a SUDENE e
Rubens Costa para o Banco
do Nordeste. Disse que o pre-
sidente da Comissão do Vale
do São Francisco já foi esco-
Ihido, mas pediu desculpas por
não poder divulgá-lo no mo-
mento.

Participantes da reunião con-
firmaram que não existe ne-
iihuma alteração, programada
para o futuro Governo, para
produzir impacto.

O que existe — explicaram
— são diretrizes para quatro
anos de Governo, em que o
Presidente eleito e seus Minis-
tros procurarão cumpri-las com
serenidade e prudência.

MUDANÇA

O futuro Chefe da Casa M1-'
litar, General Jaime Portela,
explicou que não se pensa em"mudança precipitada" de to-
dos os órgãos federais para
Brasília.

O fato de o Marechal Cos-
tn e Silva anunciar que preten-
de governar de Brasília não
quer dizer em absoluto que ha-
verá uma transferência em
massa para a nova (Sapital. Tu-
do será feito do acordo e à
medida que houver condições
pnra a mudança.

O escritório politico do Ma-
rechal Costa e Silva encerrou
onteni suas atividades exter-
nas, isto é, não atenderá mais
ninguém. A secretaria conti-
nuará expedindo convites e ati-
vando os preparativos para a
mudança dos arquivos para os
Palácios do Planalto e das La-
ranjeiras.

Pressões não abalam Passarinho
O Marechal, Costa e Silva

continua prestigiando inte-
gralmente seu futuro Ministro
do Trabalho, Senador Jarbas
Passnrinho, embora já existam
pressões contra o ex-Governa-
dor do Pará, que está sendo
acusado por setores militares
radicais de planejnr a devo-
lução dos sindicatos às lide-
ranças comunistas.

Fontes militares afirmavam
onteni que "qualquer veto ao
Coronel Jarbas Passarinho é
um verdadeiro absurdo, pois
êle é considerado um dos mili-
tares mais Identificados com
a oficialidade do Exército e
seus anseios, principalmente
junto aos inspiradores da can-
didatura do Marechal Costa e
Silva".

A DEFESA '' ...".

Êsses militares disseram que
o futuro Presidente "não po-
deria ser mais feliz na esco-
lha do ministério, todo êle in-
tegrado por homens do mais
alto gabarito moral, intelec-
tual e administrativo". '

— Os descontentes, porém,deverão desencadear uma
campanha negativa, com o
propósito de confundir a opi-

nião pública sôbre o futuro
Presidente, cuja ascensão é
vista com esperança não só
pelo povo, mns pelas classes
produtoras e homens de nego-
cios — acrescentaram.

NA ASSESSORIA

Os militares que formam a
assessoria do Marechnl Costa
e Silva também encaram com
tranqüilidade as pressões con-
tra vários ministros, classifi-
cando-as como "oriundas de
irresponsáveis".

A assessoria do futuro Presi-
dente não crê que tais pressões
alcancem profundidade porque,"em termos militares, o ata-
que a vários flancos, ao mesmo
tempo, não produz qualquer
resultado, tendendo a di-
luir-se".

Há porém, entre aqueles au-
xiliares do Marechal Costa e
Silva, a impressão de que o
ministério sofra alterações a
curto ou longo prazo, "tudo
dependendo do comportamento
político e das necessidades de

composição do próximo Go-
vêrno".

VAI CONSERTAR

A um amigo com quem con-
versava no aeroporto, o Sena-
dor Jarbas Passarinho afirma-
va ontem que tem um passado
dedicado ã democracia e que"o atual Govrêno obteve al-
guns resultados no setor do
trabalho, mas também come-
teu erros que caberá ao pró-
ximo Governo consertar, como
caberá a outro presidente que
suceda ao Marechal Costa e
Silva corrigir seus eventuais
erros".

O Sr. Jarbas Passarinho le-
vava uma grande pasta com a
inscrição Ministério do Traba-
Uto e prometia que voltará a
falar só depois de autorizado
pelo futuro Presidente, ao qual
mostrará os seus planos, bem
como analisará a situação
existente no País em relação
à vida sindical.

O ex-Governador, segundo
revelam seus amigos, continua
disposto a prestigiar a liber-
dade sindical, reencetar o diá-
logo com lideres verdadeiros e
promover eleições livres nos
sindicatos.

MDB vai reafirmar sua posição
Brasília (Sucursal) — o

MDB resolveu divulgar na
próxima terça-feira um mani-
festo destinado a reafirmar,
antes da posse do Marechal
Costa e Silva, seu compromis-
so de prosseguir na luta pelo
completo restabelecimento do
sistema democrático, preconi-
zando a revisão da nova Carta
constitucional e a concessão
de anistia política.

A decisão fei tomada peloGabinete Executivo Nacional
do Partido, ontem, depois de
ouvir do líder Mário Covas a
sugestão formulada por um
grupo de deputados novos no
sentido de que a Oposição fl-
xasse com clareza os seus prin-
cfplos e o seu programa, antes
da instalação do nôvo Govêr-
no, a fim de deixar claro que"não está à espera de um ace-
no para aderir".

DESSATELITIZAÇAO

Os autores da proposta, cêr-
ca de 15 deputados novos que

estiveram reunidos na noite
anterior na residência do Sr.
Márcio Moreira Alves, solicita-
ram ao líder do Partido na
Câmara que convocasse uma
reunião da bancada para a
próxima segunda-feira, a fim
de que íôsse debatido o as-
sunto.

O Gabinete Executivo Nacio-
nal aceitou a idéia, mas deci-
diu que cabia um pronuncia-
mento do Partido, e não ape-
nas de uma de suas bancadas.
Por isso, incumbiu os Srs. Má-
rio Covas e Aurélio Viana,
juntamente com o Sr. Márcio
Moreira Alves, de redigirem a
minuta do documento que, de-
pois de aprovado pelo Gablne-
te, em nova reunião convoca-
da para segunda-feira, será
lido pelos lideres, simultânea-
mente, na Câmara e no Sena-
do, no dia seguinte.

Além da revisão constitucio-
nal e da anistia, os deputados

novos preconizam que o ma-
nifesto defenda a "dessateliti-
zação do País", conforme de-
ciarou o porta-voz do grupo.
Desejam que o MDB ressalte"a necessidade de que sejam
abolidos os favores concedidos
pelo atual Governo ao capital
estrangeiro e de que se devol-
va ao Pais o centro das deci-
soes sôbre sua própria politica
econômica e exterior".
AUSENTE NA POSSE

O Senador Argemiro Figuei-
redo levantou, durante a reu-
nião do Gabinete Executivo,
indagação sôbre o compareci-
mento de representantes opo-
sicionistas às comemorações
da posse do Marechal Costa e
Silva. O Sr. Osvaldo Lima Fi-
lho evitou o debate, dizendo
que seria "melancólica uma
discussão dêsse tipo". ContU-
do, o Presidente do Partido,
Sr. Oscar Passos, declarou que
não comparecerá a qualquer
íesta.
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mudar lei
eleitoral

Brasília (Sucursal) — o Ga-
binete Executivo Nacional do
MDB incumbiu o Deputado
Ulisses Guimarães de elaborar
um projeto de lei, a ser propôs-to ao Congresso em nome do
Partido, com o objetivo de sis-
tematizar a legislação eleitoral
vigente e ajustá-la â realidade
político-eleitoral do Pais.

A cúpula oposicionista tomou
a decisão depois de ouvir, em
sua reunião de ontem, uma ad-
vertência do próprio Sr. Ulls-
ses Guimarães quanto ã "im-
possibilidade definitiva" em
que se encontram a ARENA e
o MDB de atender às exigên-
cias da Lel Orgânica dos Par-
tidos referentes ao número mi-
nimo de diretórios que deverão
estar estruturados até o dia 30
de junho próximo.

O Deputado paulista afirmou
que nem mesmo no prazo de
uni ano os partidos existentes
estariam em condições de cum-
prlr aquelas exigências.

Ressaltou, por outro lado, quea legislação, eleitoral em vigor
está terrivelmente tumultuada,
em virtude de preceitos con-
traditórios que se dispersam
em Atos Institucionais, Atos
Complementares, Lei Orgânica
dos Partidos e Código Eleito-
ral.
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Costa e Silva voltou do Sul acompanhado peloCoronel Andreazza (de costas), por Edmundo de Macedo Soares (de óculos) e Rondon Pacheco raf. 
FartW°S e CódÍB0 ]

Itamarati divulga instruções para o dia da posse
rasilla (Sucursal) _ Foram di- te externa do edifício, uma Companhia Devido ao grande número de convi- cutará o Hino Nacional e o Maias ontem,_em Brasília, as instru- do Exercito prestara as honras milita- dados especiais que ocupará as tribu- Costa a Silva ™Sli»«.

Brasília (Sucursal) — Foram di
vulgadas ontem, em Brnsilla, as instru

¦ ções que deverão ser obedecidas nas
cerimônias do programa de posse do
Marechal Costa e Silva e do Sr. Pe-
dro Aleixo, na Presidência e Vice-Pre-
sidéncia da República.

As instruções, elaboradas pelo Mi-
nistério das Relações Exteriores, refe-
rem-se ainda & presença dos Ministros
e Chefes dos Gabinetes Civil e Militar
do Presidente eleito e do antigo nas
solenidades dos dias 14 e 15.
O PROGRAMA

No dia 14, a primeira cerimônia do
programa será a entrega de credenciais
pelos chefes das missões especiais con-
vidadas ao Presidente Castelo Branco,
às 16h30m, no Palácio do Planalto. Os
Ministros do então Presidente deverão
estar no prédio até as 16hl5m, ocupan-
do os lugares que lhes foram reserva-
dos especialmente. O Marechal Castelo
Branco deverá chegar até as 16h20m.
Os chefes das missões, acompanhados
de seus colegas de delegação, serão cha-
mados por ordem de procedência, fa-
rão uma parada rápida no meio do sa-
lão, sendo em seguida apresentados ao
Marechal pelo Chefe do Cerimonial do
Itamarati, entregando as credenciais.

A próxima solenidade será a de
visita ao Palácio dos Arcos, às I3h30m.
O Presidente Castelo Branco e o Mi-
nistro Juraci Magalhães deverão che-
gar ao local às 18h30m, sendo recebi-
dos pelas autoridades da Casa na por-
ta da rampa de acesso para automó-
veis, no primeiro andar (ou seja. no
meio do bloco representativo). O Che-
íe do Cerimonial do Ministério os
acompanhará até a Sala dos Traçados,
no mesmo pavimento, onde estarão
sendo esperados pelos membros das
missões especiais e convidados. O Che-
íe da Comissão de Transferência da
Secretaria de Estado e do Corpo Di-
plomátlco para Brasília, Embaixador
Vladimir Murtinho (responsável pela
construção do Palácio dos Arcos),
acompanhará o Marechal Castelo
Branco no percorrer as instalações do
edifício. Ao se atingir o grande salão
de recepção-do terraço (terceiro pavi-
mento), será servido champanha. O
Presidente Castelo Branco deixará o
Palácio quando desejar, sendo acom-
panhado até ã saída pelo Chanceler,
pelo Secretário-Geral do MRE e pelo
Chefe do Cerimonial do Ministério. Os
ministros do atual Governo irão à ce-
rimônia se desejarem.

As mulheres deverão usar chapéu
nas duas solenidades, enquanto os ho-
mens deverão usar terno escuro.

A primeira cerimônia a que compa-
recerá o Marechal Costa e Silva, no dia
15, será a de posse perante o Congres-
so Nacional às llh.

Os ministros do nôvo Governo deve-
rão estar presentes ao Congresso Na-
cional até às 10h30m, tendo lugares re-
servados para assistir à solenidade. Os
ministros do Governo que sai terão queestar no Palácio' do Planalto oté às
llh30m (o que impedirá suas presenças
na solenidade do Congresso) para a ce-
rimônia de transmissão da faixa pre-sidencial.

O Vice-Presidente eleito, Sr. Pedro
Aleixo, deverá chegar às 10hl5m, na
Granja do Ipê, para se encontrar com o
Marechal Costa e Silva, onde já estarão
desde às lOh, os novos Chefes das Casas
Civil e Militar, Sr. Rondon Pacheco e
General Jaime Portela. Às 10h30m, os
quatro sairão de Granja, seguindo num
único automóvel para o Congresso Na-
cional.
O PONTO ALTO

O ponto mais importante da cerimô-
nia de posse do Mal. Costa e silva pe-rante o Congresso Nacional, no dia 15,
será o instante em que irá prestar o com-
promisso, ao mesmo tempo que na par-

te externa do edifício, uma Companhia
do Exército prestará as honras milita-
res ao nôvo Chefe do Governo, com uma
salva de 21 tiros.

A cerimônia deverá ser curta — pouco
mais de 30 minutos — acreditando-se
que o discurso do Mal. Costa e Silva
será limitado a agradecimentos à sua
eleição e o do Sr. Moura Andrade, ape-
nas para abrir a sessão.

Procedente da Granja do Ipê — que
deixará de automóvel às 10h30m, do
dia 15 — o Mal. Costa e Silva chegará ao
edificio do Congresso, onde será rece-
bldo pelos Srs. Evandro Mendes Viana
e Luciano Alves de Sousa, respectiva-
mente, Diretor-Geral do Senado e da
Câmara, além de parlamentares. No
Salão Nobre, uma comissão de lideres
dos duas Casas o aguardarão, a fim de
introduzi-lo no plenário.

Os parlamentares e os convidados à
cerimônia saudarão o nôvo Presidente de
pé, e em seguida o Mal. Costa e Silva
tomará, lugar à mesa, ao lado do Sr.
Moura Andrade e demais diretores do
Senado e do Presidente da Câmara.

Prestará o compromisso de posse,, se-
guido pelo Vice-Presidente Pedro Alei-
xo, nos seguintes termos:"Prometo manter, defender e cumprir
a Constituição e as leis, promover o bem
geral e sustentar a união, a integridade
e a independência do Brasil." Será ou-
vido. então, o Hino Nacional.

Enquanto faz o juramento e depois
que assine o termo de posse, será ouvida
a salva de 21 tiros de canhão, em honra
ao nôvo Presidente do Brasil. O l.°-Se-
cretário do Senado. Senador Dinarte
Mariz, vai ler êsse termo, e o Sr. Moura
Andrade encerrará a sessão, pedindo que
a mesma comissão de líderes acompanhe
o Presidente e o Vice-Presidente, à saí-
da do Congresso.

O Marechal Costa e Silva passará,
logo em seguida, em revista as tropas
que estarão formadas em sua honra, de-
fronte o Congresso. Depois diriglr-se-á
ao Palácio do Planalto, onde ocorrerá a
transmissão dp Poder.
CONVIDADOS

A maior preocupação dos dirigentes
do Congresso é a acomodação no plena-
rio e nas galerias, que deverão receber
centenas de pessoas, muito embora o pro'-
grama preveja apenas o ingresso no re-
cinto de senadores, deputados, presi-
dentes de Tribunais, comandantes mi-
litares, prefeito de Brasília e do Arce-
bispo Dom José Nilton.

Os convidados especiais — chefes de
missões especiais, membros do Corpo
Diplomático estrangeiros, autoridades ci-
vis e militares, governadores, parlamen-
tares estrangeiros e outras pessoas con-
vidadas pelo Itamarati e pelo Presiden-
te do Congresso — serão localizados nas
galerias (que serão chamadas de tri-
bunas). O Itamarati, inclusive, recomen-
da no programa que nesse local deverão
ser reservados cinco lugares, para a fa-
milia do Marechal Costa e Silva.

O plenário será ornamentado com
ílôres e bandeiras do Brasil e de todos
os Estados. A segurança do Congresso
para a cerimônia estará a cargo da Po-
licia interna da Câmara e do Senado, em
uniforme escuro, notando-se a presença
das Forças Armadas apenas na 'parte
externa, nos altos das galerias (banda
que irá executar o Hino Nacional tão
logo o Sr. Moura Andrade declare o Ma-
rechal Costa e Silva empossado, depois
que assinar o termo) e na entrada do
plenário, formando uma ala, por onde
ingressará o nôvo Presidente.

Deverão comparecer à posse cerca de
40 parlamentares latino-americanos, con-
vidados pelo Congresso, através da união
interparlamentar. A comissão encarre-
gada desses convites é formada pelos Srs.
Rui Palmeira, Nelson Carneiro e Cunha
Bueno. Só não virão parlamentares de
Cuba, Argentina e Haiti, cujos Con-
sos estão fechados.

Devido ao grande número de convi-
dados especiais que ocupará as tribu-
nas, receia-se que o público encontre di-
ficuldades para assistir à posse. O in-
gresso nas galerias não será livre, sendo
necessário um convite especial, forne-
cido pelo Senado, mas que será muito
limitado.

Isto porque o local será destinado às
autoridades brasileiras e estrangeiras,
familiares dos senadores e deputados e
convidados especiais que receberem con-
vites do Itamarati ou do Presidente do
Congresso.

Finalmente, o Marechal Costa e Sil-
va, acompanhado dos Srs. Pedro Aleixo
e Rondon Pacheco e do General Jaime
Portela, seguirá para o Palácio do Pia-
nalto, para a transmissão da faixa pre-sidencial. As mulheres deverão usar
chapéus nesta cerimônia e os homens
ternos escuros. Para a família do nòvo
Presidente serão reservados até 5 luga-
res no plenário da Câmara, enquanto
os excedentes terão que ficar nas gale-rias.

ENTREGA DA FAIXA

Ao chegarem ao Palácio do Planalto
para ver a entrega da faixa presiden-
ciai, os Ministros do Governo Castelo
Branco terão que exibir os comitês pa-ra a solenidade expedidos pelo Itama-
ratl, e dirigir-se a lugares reservados
especialmente, para aguardar a cerimô-
nia. Os Ministros do Governo Costa e
Silva também aguardarão em lugares
próprios a cerimônia, a se realizar no
salão de honra.

As 12 horas, os novos Presidente e
Vlce-Presidenta chegarão ao Palácio do
Planalto, onde serão recebidos ao péda rampa de acesso pelo Chefe do Ce-
rünonial do Presidente Castelo Branco,
Ministro Paulo Paranaguá, e um ajudan-
te'de ordem do Presidente que sai. Na
porta de entrada do prédio ficarão o Ma-
rechal Castelo Branco, seus ministros e
seus chefes e membros^das casas civil
e militar, para receber o' nòvo Presi-
dente, o Vice-Presidente, o General Jal-
me Portela e o Sr. Rondon Pacheco. Em
seguida, os dois Presidentes se retira-
rão para o gabinete presidencial, acom-
panhados dos dois Vice, dos dois Che-
fes do Gabhiete Militar e dois Chefes
do Gabinete Civil, onde aguardarão a
solenidade.

Convidados pelo Chefe do Cerimô-
nlal do Itamarati, os dois Presidentes
seguirão para o estrado armado» no sa-
lão de honra. Atrás do estrado estarão
os dois Chefes do Cerimonial da pre-sidéncia. O Marechal Castelo Branco
pronunciará seu discurso de transmis-
são do Poder, entregando, no íinal, a
faixa ao Marechal Costa e Silva,' quefará seu discurso de posse. Depois, o
então ex-Presidente se retirará do Pa-
lácio, acompanhado pelo nôvo Presi-
dente até a porta. Depois das despedi-
dns, o General Jnmie Portela e um
ajudante de ordens do Marechal Costa
e SUva o acompanharão até o Hotel
Nacional.

Despedido o ex-Presidente e o ex-
Vice-Presidente, o Marechal Costa e
Silva retornará ao salão de honra paraassinar os decretos de nomeações de
seus Ministros, dos chefes e membros
dos Gabinetes Militar e Civil. O primei-
ro nomeado será o Ministro da Justiça,
que referendará com sua assinatura as
nomeações de seus colegas. Os decretos
de nomeação do Chefe do Gabinete Ml-
litar e de seus membros terão o refe-
rendo dos Ministros Militares das pas-tas a que pertençam os oficiais. Os Mi-
nistros do Governo Castelo Branco as-
sistirão à nomeação de seus colegas.

Em seguir' , o nôvo Presidente, o
Vice-Presideme, os assessores recém-
nomeados e nôvo Chefe do Serviço Na-
cional de Informações irão ao parlató-
rio externo do Palácio do Planalto, o
Batalhão da Guarda Presidencial exe-

cutará o Hino Nacional e o Marechal
Costa e Silva cumprimentará o povo,retornando ao interior do prédio, de on-
de irá no Palácio da Alvorada. Os Mi-
nistros do antigo Governo também irão
ao parlatório, mas se retirarão depois
da execução do Hino Nacional. O traje
para os homens nesta cerimônia será
temo de passeio escuro e para as mu-
lheres se exigirá chapéu.
CUMPRIMENTO DAS MISSÕES

As 15h30m, as missões especiais
convidadas para a posse cumprimenta-
rão o nôvo Presidente da República no
Palácio do Planalto. Para a solenida-
de, o Marechal Costa e Silva, 0 Sr. Pe-
dro Aleixo, o General Jaime Portela, o
Sr. Rondon Pacheco e os novos Minis-
tros deverão estar no local às 15h20m,
aguardando em uma sala própria o ini-
cio da cerimônia,

No salão de honra, os chefes das
missões serão chamados pela ordem de
procedência, pararão brevemente no
meio do salão, cumprimentarão e serão
apresentados ao Marechal Costa e Sil-
va e ao Sr. Pedro Aleixo pelo Chefe
do Cerimonial do Itamarati. Os diplo-
matas se retirarão em seguida. Os mem-
bros do nôvo Governo permanecerão no
Palácio aguardando a solenidade se-
guinte.

Às 17h30m, no Palácio do Planalto,
as altas autoridades brasileiras cumpri-
mentarão o nôvo Governo, obedecendo
a mesma norma da solenidade anterior,
alterando-se a ordem de chamada.

Às 22 horas os convidados serão re-
cepcionados no Palácio da Alvorada pe-lo nôvo Presidente, exigindo-se casa-
ca e condecorações. O Marechal Costa
e Silva usará a faixa presidencial sôbre
o colete, não ostentando condecorações.
O Marechal chegará ao Palácio às 22h
45m, acompanhado de D.a lolanda Cos-
ta e Silva, do Sr. Rondon Pacheco e do
General Jaime Portela, que também es-
tarào com suas mulheres. Na porta do
Palácio serão recebidos pelo Chefe do
Cerimonial do Itamarati, Sr. Guima-
rães Bastos e sua mulher. O Presiden-
te e o Chefe do Cerimonial, com suas
mulheres, cumprimentarão, em seguida,
os chefes das missões especiais, os quaisestarão em outra sala esperando o mo-
mento, acompanhados do nôvo Minis-
tro das Relações Exteriores, Sr. Maga-
Ihães Pinto, e sua mulher. Em seguida,
o Sr. Guimarães Bastos acompanhará
o Presidente e a primeira dama à mesa
que lhes será reservada. Esta mesa será
ainda ocupada pelos casais Pedro Aleixo,
Decano dos Embaixadores Especiais,
Auro de Moura Andrade, Batista Ra-
mos, Jaime Portela e Rondon Pacheco.
Se desejarem, o Marechal Costa e Sil-
va e d.a lolanda poderão circular en-
tre os presentes. Também, quando qui-serem, se retirarão, depois de avisar ao
Chefe do Cerimonial do MRF, que os
acompanhará. Na saída, serão acom-
panhados, no carro, pelo General Jai-
me Portela e pelo Sr. Rondon Pache-
co, como na chegada.

Projeto-protesto
O Senador Vasconcelos Torres en-

viou à Mesa do Senado, ontem, projetomudando, o nome do Itamarati para Mi-
nistério das Relações Exteriores c Pro-
tocolos Interiores, criticando o que repu-
ta uma intromissão do Itamarati na ela-
boração do programa de posse do nôvo
Presidente.

Alega o senador fluminense ter o
Itamarati "mais uma vez invadido atri-
buições que não são suas", admitindo
que o mesmo, no máximo, poderia cui-
«lar das delegações estrangeiras, que po-deriam ficar sob o seu "ameno embalo".

Acrescentou o Sr. Vasconcelos Tôr-
res não concordar com a subordinação
do ato de posse ao Ministério das Bela-
ções Exteriores, pois o assunto seria da
competência do Congresso e do Cerimô-
nlal da Presidência.

AVISO À PRAÇA
STANDARD PROPAGANDA S.A., com sede ho

Rio de Janeiro à Avenida Presidente Vargas, n.° 290
— 6.° andar, surpreendida com a publicação de re-
querimento de falência contra uma firma denomina-
da Standard Publicidade Ltda., vem a público para
declarar que não tem qualquer vínculo com a refe-
rida Standard Publicidade Ltda., e está tomando as
necessárias providências para o resguardo do seu
nome comercial.

Rio de Janeiro, 9 de março de 1967
STANDARD. PROPAGANDA S.A.

as.) Renato Leuenroth
Vice-Presidente

(P

Castelo se despede do Alvorada
Brasília (Sucursal) — O Ma-

rechal Castelo Branco se des-
pedirá formalmente às 8 horas
de hoje dos servidores do Pa-
lácio da Alvorada, onde não
mais voltará como Presidente
da República, pois viaja esta
manhã para o Rio e ao re-
gressár e) Brasília, na segunda-
íeira, já irá residir na suíte de
luxo do Hotel Nacional.

As despedidas do Presidente
se repetirão às llh 30m, na base
militar, perante oficiais e su-
balternos do Grupo de Trans-
portes Especiais da FAB, pes-
soai Incumbido de suas viagens
aéreas para todos os pontos do
Pais. O Marechal Castelo Bran-
co viajará para o Rio ao meio-
dia.

Embora tenha deixado sua
agenda praticamente vszla pa-
ra amanhã, reservando o dia
para ter encontro com ami-

gos no Palácio das Laranjel-
ras, no Rio, na manhã de do-
mingo o Presidente inaugura-
rá diversas obras do Ministério
da Saúde na Guanabara. Às
20 horas, no Copacabana Pala-
ce, participará de um banque-
te oferecido pelos Embaixado-
res estrangeiros.

Para segunda-feira, dia 13,
às 9 horas, está prevista a fala
do Presidente perante a nova
turma ds Escola Superior de
Guerra. O tema dêsse discurso
será A Politica de Estado e a
Politica de Administração do
Governo da Revolução.

Em seguida, o Presidente vi-
sitará o Governador Negrão de
Lima no Palácio Guanabara.

Ainda na tarde de segunda-
feira, já de volta a Brasília, o
Presidente visitará a Câmara,
o Senado e o Supremo Tribu-
nal Federal,

Foi marcada para as 15 ho-
ras de terça-feira, dia 14, o
discurso de despedida do Pre-
sidente da República perante
todo o seu Ministério reunido
no Palácio do Planalto.

Para receber todos as Minis-
tros, parlamentares e jornalis-
tas que ouvirão seu discurso,
o salão de reuniões mlniste-
riais, no terceiro andar do Pa-
lácio, foi equipado com cerca
de 100 cadeiras, um cortinado,
instalações radiofônicas e um
estrado sôbre o qual estará o
Presidente da República.

Às 17 horas de terça-feira, o
Marechal Castelo Branco rece-
berá as credenciais de delega-
ções estrangeiras que assisti-
rão è. posse do Presidente Cos-
ta e Silva. Em seguida, às 18
horas, visitará o Palácio do
Itamarati.
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Coluna do Castello

Auro decidido a

presidir o Congresso
Brasília (Sucursal) — Não haverá solu-

ção política para o caso criado em torno da
atribuição ãe presiãir o Congresso Nacional
sem a concordância áo Sr. Miro ãe Moura
Andrade. Dela dependerá que o desejo ão
Presidente Castelo Branco e do Presidente
Costa e Silva, de assegurar ao Vice-Presiãen-
te Pedro Aleixo o pleno e tranqüilo exercício
daquela Presiãência, produza efeitos práticos.
E o Senaâor Auro de Moura Anâraâe, pelo
que se revela, não se dispõe a aceitar inter-
pretações ao texto constitucional, mas tão-sò-
mente aãmite que se dirima a questão atra-
vés de uma emenda à Constituição, idéia que
o Governo repele.

Dessa maneira, o Presidente e seus agen-
tes no Congresso não conseguirão matar de
véspera a galinha, que, assim, segundo o di-¦ tado, não âará bom molho. A crise ãeverá
crescer a partir áo ãia 15, cabendo do Sr. Pe-
âro Aleixo a iniciativa âe provocar a áecisão
âo Supremo Tribunal Feáeral, através de
mandado de segurança, ou simplesmente re-
nunciar a atribuições que o Sr. Auro de Mou-
ra Andrade consiãera da esfera ãe competen-
cia do Presidente ão Senaáo. Ê certo que o
Vice-Presiâente eleito não concorãará com a
invasão ãe atribuições que entenâe lhe são
áaãas pela.Carta Magna e, levando em conta
seus escrúpulos sempre que se trata áe rei-
vinãicar qualquer coisa, passou a ser admitida
entre seus correligionários a hipótese até mes-
mo ãa sua renúncia à Vice-Presiâéncia âa Re-
pública.

Já divulgamos, sem o caráter de declara-
ções — que se recusou a fazer —, os pontos-âe-vista ão Sr. Peâro Aleixo em relação ao pro-blema. Hoje, vamos ãar as razões áo Sr. Auro
ãe Moura Anâraâe, que igualmente não quis
fazer ãeclarações jornalísticas.

Entenâe o Presiáente âo Senaáo que a
Constituição está muito bem feita e não ofe-
rece nenhum problema e nenhuma ãificulâa-
âe. Ela ãefine com precisão a competência âe,
cada um, âe acôrão com o espírito que a orien-
tou. Ela quer que o Vice-Presidente ãa Re-
pública seja o Presiáente âo Congresso Na-
cional com voto ãe qualiãaãe, quer ãiser, sem
nenhum outro voto além âo voto âe qualiâa-âe. E diz que outras atribuições poderão ser
ãaãas ao Vice-Presiâente âa República porlei complementar. Por aí vão surgir muitas
atribuições, nas quais poãerá exercer o voto
âe qualiãaãe.

A Constituição quer também, segunão o
Senaâor Auro dé Moura Andrade, que a Mesa
ão Senaáo dirija os trabalhos do Congresso
para toãos os fins que especifica. Assim, porexemplo, cabe-lhe ãirigir a sessão âo Congres-
so que dará posse ao Presiáente e ao Vice-
Presiáente ãa República, não sendo aãmissí-
vel, para êle, a hipótese âe que, empossaãos
os âois, transfira a âireção dos trabalhos ao
Sr. Pedro Aleixo', simplesmente porque êle,
Auro, estará então no pleno exercício de uma
expressa atribuição constitucional.

¦ A Constituição quer ainda que o Presi-
dente do Senaáo promulgue as leis que o Pre-
siâente ãa República não sancionou. Ela quer
que o Presiáente âo Senaâo inicie o processolegislativo, convocanâo as sessões, e quer queencerre êsse processo legislativo promulgandoas leis. Ela quer que o Presidente ão Senaáo
receba, comunicações ãe vetos e áa âecretação
áe estaão áe sítio e convoque as âuas Casas
áo Congresso para examiná-las.

Entenâe o Senaâor Auro de Moura An-
áraâe que o Sr. Peâro Aleixo está perfeita-mente a par âêsses pormenores, pois foi êle
quem presidiu a Comissão Constitucional,
quem orientou seus trabalhos, quem designou
o relator e cuidou ãa reãação final. Do Pre-
siâente áo Senaâo não partirá nenhuma res-
trição ao Sr. Peáro Aleixo. Nada.— Os limites — esclarece o Sr. Auro áe
Moura Anâraâe — êle encontrará na Cons-
tituição."A 

simples exposição âo ponto-âe-vista ão
Presiáente âo Senaâo áiz tuâo quanto à sua
receptiviáaâe a soluções políticas que vêm
senão aventaâas. Ao Govêmo parece extre-
mamente ãifícil contornar êsse problema, em-
bora se saiba que a áecisão é de liquiáar jã\o assunto para evitar que, a partir âaí, o Sr.-
Auro áe Moura Andrade volte a surpreendera

Paulo Guerra, o esquecido
A maioria da bancada da ARENA per-nambucana, depois áe uma reunião em queexaminou a formação ão Governo Cosia e Sil-va, áeciâiu comunicar ,ao Sr. Ernâni Sátiro,

futuro líáer áo Partião na Câmara, que con-siâera o Sr. Paulo.Guerra o "granãe esqueci-
âo". Lembram deputados pernambucanos queo ex-Governador contribuiu para consoliáar acandidatura Costa e Silva, no momento em
que retirou apoio ao Marechal Cordeiro deFarias para engajar-se no movimento em fa-vor áo Ministro áa Guerra.

Amaral Peixoto e a "frente ampla"
O Sr. Amaral Peixoto aguardava ontemcópia do manifesto-programa ãa frente am-

pia, que lhe ia entregar o Sr. Renato Archer,
para estar em condições ãe se ãefinir sóbreo convite que lhe foi feito âe ingressar no mo-vimento.

Por enquanto, o Sr. Amaral Peixoto con-siâera essencial saber bem o que é e o que.pretende a frente ampla. Em seguida, enten-ãe que não se deve fracionar o MDB, forçaoposicionista e áe reivinãicação áemocrática,
em plena consoliáação. E finalmente acha-
que, antes ão ãia 15, naãa se poãerá saber ão
que efetivamente ocorrerá no País, âo ponto-âe-vista político.

Virgílio com ataraxia
O Deputaâo Virgílio Távora âeclara-se emestaão âe ataraxia politica, que ãeverá pro-longar-se até. alguns.áias áepois áa posse do.

Marechal Costa e Silva. Não nega, toãavia,
que esteja conversanâo e bem entrosado com,
os ex-Govemaãores Ciá Sampaio e Aluísio '>'
Alves.

Carlos Castello Branco

Castelo fica ressentido com o MDB
por causa da denúncia sobre dólar
Peracchi pede aò Governo
congelamento de aluguéis
e revisão do Inquilinato

Porto Alegre (Sucursal) — O Governador Pe-
racchi Barcelos enviou mensagem telegráfica ao Pre-
sidente da República pedindo a revisão da Lei do
Inquilinato e, enquanto a mesma não se processa, "o
urgente congelamento dos aluguéis em todo o País".

Diz o Governador gaúcho que a vinculação das
locações ao salário mínimo causa preocupações ao
Governo estadual, que receia ver prejudicada, em
curto prazo, pela elevação das. locações, a melhoria
de vida conseguida pela decretação do novo salário.
ESPECULAÇÕES

Afirmando tentar resguar-
dar o poder aquisitivo dos as-
salariados, acentua o Sr. Pe-
racchi Barcelos que as normas
legais que regulam os aluguéis
residenciais, além do agrava-
mento das dificuldades das
classes necessitadas sujeitas a
êsse regime de moradia, "pro-
voca abusos e especulações dos
proprietários", que desde no-
vembro de 1965 tém estabeleci-
rio condições insuportáveis pa-
ra os locatários.

O Governador Peracchi Bar-
ceios, que vai afastar-se do
Estado para assistir à posse
do Marechal Costa, e Silva,
transmitirá o cargo na manhã
de segunda-feira ao Deputa-
do Carlos Santos, o que ocor-
rerá pela segunda vez.
PROJETO

Brasilia (Sucursal) — A Ali-
anca áe Solidariedade e Pro-

teção aos Inquilinos do Rio de
Janeiro, enviou telegrama ao
ex-Deputado José Barbosa, so-
licitando seu empenho junto
ao Senado, para que seja vo-
tado o projeto que congela por
dois anos o aumento dos alu-
guéis residenciais.

A proposição, já votada pe-
la Câmara, encontra-se há
tempos no Senado, sem deli-
beração. Esclarece a entidade
que no Rio, em 1966, foram
requeridas mais de 40 mil
ações de despejo, sendo quase
30 mil por íalta de pagamen-
to, pelo continuo aumento dos
aluguéis.

O telegrama é assinado pelo
Sr. Mário Rodrigues de Car-
valho, Presidente da Aliança,
que lamentou a não reeleição
do parlamentar paulista e se
desculpando, em nome dos ln-
quilinos de São Paulo, "que se
esqueceram do verdadeiro de-
íensor da classe".

Castelo tenta em mensagem
ao Congresso enquadrar a
prostituição como vadiagem

Brasília (Sucursal) — Em mensagem ao Congresso,
o Presidente Castelo Branco propôs a inclusão de um nô-
vo parágrafo ao Artigo 59 (vadiagem) da Lei das-Contra-
venções Penais, para punir com penas de 15 dias a três
meses cle prisão "quem, dedicando-se de modo exclusivo ou
de forma eventual à prostituição, procura aliciar homens;
em lugar público, para o comércio sexual, constrangendo ou
Importunando as pessoas presentes ou em trânsito pelo
local".

Na exposição de motivos que acompanhou êsse projeto
ao Congresso, o Ministro Carlos Medeiros Silva, da Justiça,
relata a dificuldade até agora encontrada pelos policiais"para reprimir a libertinagem e o despudor na via pú-blica das meretrizes que, à luz do dia, se exibem nas ruas
convidando ou excitando homens ao comércio sexual". E
esclarece: "Não se pretende reptar a prostituição como
contravenção penal. Pretende-se, porém, reprimir os abu-
sos no exercício da prostituição".
"TROTTOIR" ABSOLVIDO

Reproduzindo a r g u m entos
que lhe feram apresentados
pala Associação cle Delegados
de Polícia de Sáo Paulo —"com o propósito cie encontrar
remédio legal para a extinção
do IroUoir, meio para habili-
tação do que é chamado ru-
eclage, que se vem agravando
dia a dia, tomando proporções
que justificam sérias preocupa-
ções, tanto mais que bairros
tradicionalmente residenciais
estáo sendo tomados por prós-
titutas, na caça a homens pa-
ra o comércio sexual" — lem-
bia o Ministro da Justiça, na
sua exposição, as dificuldades

de se enquadrar tais ativida-
des em dispositivos legais:— Em várias oportunidades,
a Polícia paulista tentou valor-
se do disposto no Artigo 59 da
Lei das Contravenções Penais,
que conside r.i vadiagem "entre-
gar-se alguém habitualmente à
ociosidade, sendo válido para o
trabalho, sem tei- renda quelhe assegure meios bastantes
de subsistência ou prover à
própria subsistência mediante
ocupação ilícita". Mas não lo-
grou êxito porque a jurispru-
dência vem-se orientando no
sentido de achar que a prosti-
tuta não está compreendida
na conceituação de vadiagem,

Campanha pelo monopólio
estatal do petróleo tem
todo o apoio de Lomanto

Salvador (Correspondente) — O Governador Lomanto
Júnior manifestou-se ontem "totalmente favorável à cam-
panha pelo monopólio estatal do petróleo, pois o Artigo
162 da nova Constituição é de interpretação dúbia quanto
ao assunto".

A declaração do Governador baiano foi feita a uma
comissão de petroleiros que o visitou no Palácio F.io Bran-
co e a quem assegurou estar "disposto a formar trincheira
com os trabalhadores da Petrobrás".

grado na consciência do
País".

A Assembléia Legislativa

APOIO DUPLO
O Prefeito de Salvador,

Sr. Antônio Carlos Maga-
lhães, também afirmou ser
favorável ao monopólio es-
tatal do petróleo, " e não
vejo motivo para que se te-
nha qualquer receio de tão
patriótico princípio, já inte-

Edmundo Monteiro lamenta
modificações que Governo
fêz na Lei de Imprensa

São Paulo (Sucursal) — O Presidente do Sindicato das
Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Estado
de São Paulo, Sr. Edmundo Monteiro, manifestou-se, on-'
tem, contra as modificações do Governo na legislação que
regulamenta as atividades do rádio e televisão no Brasil
e na nova Lei de Imprensa, dizendo que "depois cie tudo
ponderado e examinado pelo Executivo e Legislativo, mu-
tila-se uma legislação através de decreto".

— No caso da Lei de Imprensa, a surpresa é tanto
maior pelo simples fato de que o projeto, aprovado pelo
Congresso e aceito pelo Governo, nem entrou em vigor. A
lei ainda não tem vigência e já é emendada por decreto,
favorecendo grupos estrangeiros — acentuou o Sr. Edmundo
Monteiro.
MUTILAÇÃO^,..,

cia Bahia aprovou por una-
nimidade moção do Depu-
putado Amoldo Matos,
aplaudindo a campanha dos
trabalhadores da Petrobrás,
pelo monopólio completo.

— Evidentemente, não se
compreenutí a atitude do Go-
vêrno. O Estatuto do Rácuo e
da Televisão foi estudado du-
rante anos. sóbre èle se ma-
nifestaram o Legislativo e o
Executivo, assim como as as-
«ociações que reúnem as em-

TURISMO NACIONAL

ippfgsr*»*,.

VICTÓRIA REGIA
Conhecida como "forno d'água"
ou rainha dos lagos é, sem dúvi--
da, uma das mais belas espécies
aquáticas da Hylaea Amazônia.
A VICTÓRIA REGIA possue flô-
res grandes, de alvura nívea en-
quanto novas, tomando, mais tar-
de, uma coloração rosca e até
vermelha. Suas grandes folhas
flutuantes formam uma bacia ar-
redondada, capaz de sustentar
uma criança.

AMAZONAS No mais extenso dos Es-
tados brasileiros V. en-
contrará o maior rio do

mundo, em volume d'água e verá às margens do Rio Negro, a len-
daria Manaus, com suas construções históricas, onde se destaca o
Teatro Amazonas, o mais famoso monumento arquitetônico da ci-
dade, construído entre 1.891 e 1 896, época do chamado apogeu da
borracha. Uma excursão pejos "furos" e - "iguarapés"_ em confor-
tável lancha, às margens de seringueiras e cacaueiros e uma visão
do empolgante encontro das águas dos rios Negro e Solimões1
tornarão a sua viagem inesquecível 1

Para maior esclarecimento sóbre o Amazonas solicite ao seu agente
de viagens, um folheto explicativo do
"Plano de Turismo Nacional", e... conheça o Brasil!

'MeffLTUX
PROMOVE ^YARIG TRANSPORTA

CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGEM

presas que operam com rádio
e televisão. Tudo íoi pondera-' do e devidamente examinado.
Tecnicamente, um trabalho
quase perfeito, que vinha; ao
encontro dos interesses do Go-
vénio e das empresas. Agora,
através de decreto, mutila-se
uma legislação.

Pode sair
hoje Lei de
Segurança

Brasília (Sucursal) — O
Marechal Castelo Branco
poderá baixar, a qualquer
momento, a nova Lei de Se-
gurança Nacional, a partir
da reunião que terá hoje à
tarde com o Ministro da
Justiça, Sr. .Carlos Medeiros
Silva, no Palácio das Laran-
jeiras.

Fontes do Governo infor-
maram que já está pronto
o decreto-lei que institui o
novo conceito de Segurança,
cujo texto foi concluído e
datilografado nas últimas
48 horas, contendo inclusive
as tabelas de punições pre-
vistas para as várias moda-
lidades de crime.

Gen. Geisel
nomeado
para o STM

Brasília (Sucursal) — O
Chefe do Gabinete Militar da
Presidência da República, Ge-
neral Ernesto Geisel, foi no-
meado pelo Marechal Castelo
Branco para o cargo de Minis-
tro do Superior Tribunal Mi-
litar, através de decreto publi-
cado ontem no Diário Oficial.•Outro ato do Presidente da
República exonerou o Coronel-
Aviador Afonso Delamora do
Comando da Base Aérea dos
Afonsos.

Heribaldo
ganlia seu
2.° cargo

Brasília (Sucursal) — Embo-
ra já Indicado para o Conselho
Administrativo da,' Defesa Eco-
nômica, o ex-Senador de Ser-
gipe Heribaldo Dantas Vieira
íoi nomeado ontem Procurador-
Adjunto do Tribunal de Con-
tas da União, por decreto do
Marechal Castelo Branco.

Brasília, (Sucursal) — Em
dois discursos que pronunciouontem durante um programade inaugurações de obras daNOCACAP c da Prefeitura, oPresidente Castelo Branco se
revelou ressentido com a con-
duta d0 MDB em relação ásdenúncias sóbre especulações
em torno da alta do dólar, di-
zendo que a Oposição "é ca-
penga na ação e claudicante
no pensamento, foge ao deba-
te por incapacidade, por íal-ta de patriotismo e por não
saber cumprir sua alta mis-
são".

De vez em quando — in-sistiu o Presidente — o Go-
vêrno é acusado de deslizes
em relação ao patrimônio pú-blico e recentemente encon-
trou, sem o menor fundamen-
to, ataques a respeito da sua
conduta no que diz respeito à
evolução cambial do Brasil. Se
quisesse se aproveitar do di-
nheiro público, não iria pedirreceitas àqueles que estão no
Governo. Iria pedir fórmulas
adequadas a muitos que estão
na Oposição c que foram cha-
mades cle ladrões por elemen-
tes que hoje estão também na
Oposição.

A DEFESA

Falando pela primeira vez,
na solenidade cie inauguração
do Hospital Distrital do Ga-
ma. que possui 250 leitos e é o
segundo em capacidade de
Brasília, o Presidente Castelo
Branco respondeu às acusa-
ções de que o seu Governo ja-
mais se aproximou do povo e
jamais buscou o diálogo:Visitando mais de 120 io-
calidades, em todo o Pais, ou-
vi pessoas, representações c
comissões, principalmente cie
elementos da classe empresa-
rial e da juventude, e nunca
íugi ao diálogo. Trouxe desses
lugares, inclusive de Brasilia,
a inspiração para formular os
problemas e resolvê-los. Nun-
ca rejeitei o debate.

AS VISITAS

A partir do Hospital do Ga-
ma, viajando num helicóptero
da FAB, o Presidenve sobre-
voou conjuntos do residências
do Corpo cio Bombeiros, da-Pre-
feitura e cio Banco Nacional

de Habitação, a nova Delega-
cia de Policia da Cidade-Saté-
lite, rumando depois para o
Cruzeiro, a fim de inaugurar a
nova usina de pasteurização de
leite, montada em convênio
com uma associação de produ-
tores, com capacidade cle 30
mü litros diários. O Presiden-
te bebeu um copo de leite, cio-
giou as instalações e partiude automóvel para visitar a es-
tação de tratamento de água.

Às lOh IOm. em companhia
do Prefeito Plinio Cantanhede,
o Marechal Castelo Branco
descerrou uma placa comemo-
rativa na base da torre de te-
levisão, enquanto duas esqua-
drilhas da FAB realizavam
evoluções sóbre o local, que é
a maior área ajardinada em
todo o mundo. O Presidente
oiiblu aind,a ao mirante da
torre e partiu em seguida para •
a sede da Prefeitura de Bra-
silia.

OS ELOGIOS

Nessa c e rim ôni a final do
longo programa de inaugura-
ções, o Presidente voltou a ata-
car a" Oposição, declarando que"poderia dar de troco a receita
de como se deve administrar
e empregar o dinheiro públi-
co, c que esta receita está na

. passoa do Prefeito do Distrito
Federal, engenheiro Plínio
Cantanhede."

Vim especialmente àPre-
feitura, nos últimos dias de
meu Governo — explicou —
para trazer ao engenheiro Pli-
nio Cantanhede o mou reco-
nhecimento pelo muito que íêz
para o bom do Brasil, e; em
particular, para o Distrito Fe-
deral, dando mn exemplo aos
seus auxiliares e sabendo mui-
to bem utilizá-los no serviço
púbiioo desta pequena unida-
de da Federação.

Engenheiro Plínio Can-
tanhede — acrescentou —,
acredito (que neste momento
posso falar em nome do Go-
vêrno federal e sem usurpar
qualquer mandato, posso tam-
bém dizer em nome do povo
do Distrito Federal que a aci-
ministração que o senhor de-
ssuips-nhou é uma bonemorèn-
cia para o povo a que o so-
nhor serviu com devotamento,
inteligência e sabedoria.

CPI sai hoje na Câmara
com apoio de governistas

Brasília (Sucursal) — O li-
der da Oposição Deputado Má-
rio Covas deverá encaminhar
hoje à Mesa da. Câmara, com
mais de 150 assinaturas, o re-
querimento solicitando a Cons-
tituição cle Comissão Parla-
mentar de Inquérito, para in-
ve.stigar "o escândalo da espe-
culação do dólar".

A CPI está automaticamente
formada de acordo com o re-
gimento interno da Câmara,
já que preencheu os requisitos,
aguardando apenas a publica-
ção do requerimento. Cerca de
30 deputados da ARENA con-
correram para a formalização

do órgão investigador pois o
MDB, com uma bancada de
132 representantes, não pocle-
ria fazê-lo sozinho por ser o
número mínimo de 137 assi-
n aturas.
ARENA AJUDOU

Entre os deputados da
ARENA que assinaram o re-
querimento figuram o 1.° Se-
cretário da Câmara, Deputado
Henrique La Roque, e o ex-
3.° Secretário. Deputado Emi-
lio Gemes, além dos Srs. Jc.=é
Caries Guerra, Pereira Lúcio,
Cid Sampaio e Gilberto Aze-
vedo.

Amaral contesta os dados
apresentados por Campos

Brasília _ (Sucursal) — O
Deputado Amaral Neto (MDB— Guanabara) em discurso
proferido ontem na Câmara,
contestou os dados apresenta-
dos na véspera pelo Ministro
Roberto Campos, referentes a
venda de moeda estrangeira
durante os meses de 1965 e
1966.

O representante carioca afir-
mou que os números apresen-
tades pelo Ministro colidem
frontalmente com a mensagem
presidencial ao Congresso, que
dá para a venda dé câmbio de
importação e serviços um ío-
tal de USS 1700 milhões, ou
soja, USS 145 mil por mês.

OS PREJUÍZOS

Acrescentou que a omissão
do Ministro do Planejamento

no que se refere à apresenta-
ção do montante da vencia de
câmbio manual em janeiro e
fevereiro do corrente ano, "c
evidente", esclarecendo que as
vendas desse câmbio em São
Paulo, no dia 3 de fevereiro,
atingiram US§ 25 milliões. e
as do Rio, no mesmo dia, so-
maram entre USS 20 milhões
e USS 21 milhões.

Frisou o Sr. Amaral Neto
que o Pais perdeu só na ex-
portação de um produto — o
mcntol — entre os dias 23 e
27 de janeiro, cerca de USÇ 294
mil, "porque o americano que
nas pagava, por tabela da
CACEX, USS 5,10 c por libra-
poso, passou a pagar, por sa-
ber da baixa do cruzeiros no
dia 23, apenas USS 3,90.

Ribeiro da Costa será
homenageado com cerimônia
hoje no Palácio Monroe

O Ministro Ribeiro da Costa, ex-Presidente do Supre-
mo Tribunal Federal, será homenageado às 15 horas de
hoje, no Palácio Monroe, pela Mesa do Senado, em soleni-
dade idealizada pelo seu Presidente, Sr. Auro de Moura
Andrade, que deverá discursar, assim como o homena-
geado.

A cerimônia foi acertada hà algum tempo, antes mes-
mo do término da legislatura passada, mas teve de ser
adiada por várias vezes, em face dos problemas de saúde
que vinha enfrentando o ex-Presidente do Supremo.

dade política e jurídica brasi-
leira. O Sr. Ribeiro da Costa
levantará o tema da respon-
Habilidade do Congresso nos
regimes democráticos e o da
necessidade da preservação de
sua soberania, "a íim de que
as conquistas da civilização
possam ser defendidas ç am-
pliadas".

O Senador Auro Moura An-
drade pretendia realizar a ho-
menagem, ainda no ano pas-
cado, no Congresso, mas as
atividades intensas do Legis-
laüvo impediram, então, que
o projeto se concretizas«e.

IMPORTÂNCIA

Os círculos políticos vêem a
reunião como um aconteci-
mento importante, por iden-
tificarem no Ministro Ribeiro
da Costa um crítico da legis-
lação do Governo Castelo
Branco, e porque aguardam do
Senador Moura Andrade um
pronunciamento sóbre o pro-
blema'da Presidência do Con-
gresso em face da futura Cons-
tituição.

Até ontem ã noite, o Sr.
Auro Moura Andrade, que se
encontra em Brasilia, era es-
perado no Rio. Informou-se
que se avistaria com o Minis-
tro Ribeiro da Costa, a fim cle
tratar de aspectos da soleni-
dade de hoje no Palácio Mon-
roe.

O ex-Presidente do STF não
preparou, segundo se soube, o
seu discurso, para o qual de-
verá utilizar-se apenas de um
roteiro. Espera-se. entretanto,
que aborde aspectos da reali-

EXALTAÇÃO A RIBEIRO
Brasilia (Sucursal) — O Sr.

Auro Moura Andrade, falando
ontem como Presidente do Con-
gresso Nacional, de tribuna do
Senado, disse que entregará
hoje ao Ministro Ribeiro da
Costa, no Rio, "um permaginho
com paHvras de exaltação, ho-
mona gem do Poder Legisla-
tivo".
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Carioca paga este mês passagens de ônibus 40°/o mais caras
DCT montará no Rio Centro
de Retránsmissão para que
telegrama seja mais rápido

O Diretor-Geral do DCT, General Fernando Menescal
Vilar, anunciou ontem, em entrevista coletiva, a instala-
ção no Rio, de-um nôvo Centro de Retránsmissão de Men-
sagens, comandado eletronicamente e capaz de receber e
transmitir 2 500 telegramas por hora, e que deverá ser
Inaugurado na próxima semana pelo Presidente da Re-
pública.

Durante a entrevista, o General Fernando Menescal
Vilar fêz uma retrospectiva dos três anos de sua adminis-
tração, da situação precária em que encontrou o DCT e
de sua primeira providência, que foi de formar uma equi-
pe de diretores regionais capazes, e "iniciar a renovação
do material obsoleto que ainda era usado no País".

A GRANDE CONQUISTA

ADMINISTRAÇÃO

O sistema deficiente para
transmissão é recebimento de
telegramas, que estava em fun-
cionamento em 1964, não podiaser recuperado devido à falta
de recursos orçamentários dis-
poníveis e que provocava re-
clamações de todas as regiões
do Pais. Cerca de 24 por cen--to das mensagens telegráfioas
chegavam ao seu destino porvia postal.— A partir de 1964, a neces-
sidade de um maior volume de
tráfego exigiu do DCT a mo- .
dernização dos seus métodos e
a rede de Telex começou a se
expandir embora ainda falte
um sólido sistema de interli-
gação, disse o General Menes-
cal Vitor.

O, atual Diretor-Geral do
DCT afirmou ainda que entre-
gará ao seu sucessor "o servi-
ço pastai em dia, sem malas
paralisadas à espera de trans-
porte e o serviço telegráfico,
recuperado."

Sóbre as irregularidades
acontecidas há alguns meses
— roubo de selos e extravio de
cartas com valores —, o Ge-
neral Fernando Menescal Vi-
lar afirmou já ter recebido o
p r o c e sso que responsabiliza
quatro funcionários daquele
serviço.

O pedido de demissão desses
funcionários será enviado ao
Ministério da Viação, e o Ge-
neral Fernando Vilar afirmou
que "as dificuldades para o an-
damento rápido desses proces-
sos poderão ser resolvidas
quando vier a Reforma Ad-
mínistrativa, que transferirá
para o DCT a solução de ca-
sos semelhantes."

Afirmando que "ninguém co-
nhece o DCT melhor do que
cu, do que o Coronel Filguei-
ras, Diretor dos Telégrafos e
do que o Sr. Antônio Cunha,
Diretor dos Correios", o Ge-
neral Fernando Villar disse querecebe as críticas da impren-
sa com cautela, pois "algumas

não procedem e são apenas
para causar distúrbios".

RACIONALIZAÇÃO .'B'i>-

O Centro de Retránsmissão
de Mensagens do DCT, que se-
rá inaugurado na próxima se-
mana, reduzirá de duas horas
para dois minutos o tempo
entre a. transmissão e recep-.
ção de um telegrama entre
agências distantes, e apenas
13 paises possuem equipamen-
tos eletrônicos semelhantes. Na
América Latina será o primei-
ro a entrar em funcionamento.
Sua instalação deve-se à co-
laboração da Olivetti Indus-
•trial S.A. que1- financiou a
compra de seus equipamentos,
por 400 mil dólares a serem
pagos em sete anos, com ju-
ros anuais, de 0,5% ao ano e
carência de dois anos, durante
os quais a empresa prestará
serviços no DCT, oferecendo
técnicos e material adequado.

Além de outros benefícios de
ordem técnica — aperfeiçoa-
mento da técnica e modemi-
zação do serviço —, o*Centro
de Retránsmissão de Mensagens
vai possibilitar ao DCT elimi-
nar os atrasos provocados pelo
recebimento e corte das fitas
engomadas e impressas, o tra-
balho de umedecê-las e aplica-
las nas fórmulas de telegrama.

Paro operar no Centro não
é necessário pessoal especiali-
zado, pois a operação para
transmissão exige apenas que
se aperte um botão e imedia-
tamente o encaminhamento da
mensagem é provocado.

Para finalizar a entrevista,
o General Fernando Vilar e o
Coronel Filgueiras falaram sô-
bre a rede de Telex e os pia-
nos de expansão, já em estu-
dos no DCT, que prevêem para1968 um aumento em mais de
50% no número de seus assi-
nantes, instalação em diversas
cidades brasileiras de. Centrais
de Telex e'ampliações das redes
instaladas em Brasilia, Goiâ-
nia, Belo Horizonte, Porto Ale-
gre, São Paulo e Rio.

%

Dono de 1 táxi e motorista
não assalariado pagarão de
imposto NCr$ 24,00 por ano

Todo motorista de táxi não assalariado, que trabalhe
em veículo pelo qual pague aluguel e o proprietário de
apenas um só veículo que êle próprio dirija, pagarão anual-
mente a importância de NCr$ 24,00 (24 mil cruzeiros an-
tigos) de Imposto sobre Serviços, de acordo com ordem
de serviço baixada ontem pela Secretaria de Finanças da
Guanabara.

Segundo esclarecimento do Diretor do Departamento
Nacional do Imposto sobre Serviços, Sr. Heitor Scliiller,
o motorista proprietário e que aluga parte do tempo a
outro profissional, deverá pagar de imposto aquela mes-
ma quantia, "tantas vezes quantos forem os profissionais
autônomos que trabalhem com o seu veículo".

Imposto incidirá na base de
cinco por cento sobre o movi-
mento mensal na locação de
qualquer outro tipo de veiculo
tais como lanchas, bicicletas,
triciclos, aviões e outros. Os
proprietários que alugam autos
de passeio e de carga, a ter-
ceiros serão obrigados a pagarmensalmente o Imposto Sobre
Serviços na base de NCrS 20,00
(20 mil cruzeiros antigos) porveículo locado.

O prazo para que os con-
tribuintes jurídicos recolham o
tributo referente ao mès de fe-
vereiro termina hoje e para os
contaibuirites autônomos fbi
estabelecido o dia 31 dêste mês,
para o recolhimento referente
ao ano de 1967.

IMPOSTO

Adiantou o Sr. Heitor Schil-
ler que pela nova legislação
fiscal os táxis são isentos de
imposto, mas a prestação de
serviço, no entanto, existe, e
é sobre ela que incide o tribu-
to, sem importar a renda do
táxi. O tributo devido pelos
profissionais autônomos é pa-
go anualmente, através de uma
taxa que varia de NCr$ 24,00
(24 mil cruzeiros antigos) a
NCr$ 60,00 (60 mil cruzeiros
antigos). Os motoristas de tá-
xi serão contribuintes, pagan-do aquela primeira taxa.

Esclareceu ainda o Diretor
do Departamento do Imposto
Sobre os Serviços que "êste

Desenvolvimento americano
será debatido no Rio
por membros do Chase Bank

Mais de 20 líderes do comércio de 10 países, ificluindoo_Sr. David Rockefeller e o ex-Ministro de Finanças fran-*es, Sr. Wilfrid Baumgarten, estarão reunidos a partir desegunda-feira no Copacabana Palace, onde debaterão oestagio de desenvolvimento econômico e social da Amé-íica Latina e a atuação da ALALC.
O Sr. David Rockefeller chegará ao Rio hoje seguirá

para Mato Grosso e regressará amanhã para concederentrevista coletiva à imprensa, quando explicará a atua-çao do Conselho Consultivo Internacional do Chase Ma-nhattan Bank, do qual são membros todos os participantesdo conclave.

1
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CONSELHO
Reunindo-se semestralmente

,lios Estados Unidos, o-Conse-lho realizará o encontro desta,vez no Rio, a convite do Sr.Augusto Trajano de AzevedoAntunes, Presidente da ICOMI,
.CAEMI e de Aços Anhangue-
ra, que constituirão a repre-sentação brasileira no eHcon-tro.

O desenvolvimento econômi-co e social da América Latina

será estudado pelos líderes do
comércio mundial, sob a pre-sidência do Sr. John Loudon,
Presidente do Conselho de Ad-
ministração da Royal Dutch
Petroleum Company. •

Os debates permitirão quese realize uma previsão das
necessidades da América Lati-
na na. próxima década, deter-
minando em que áreas serão
próprios investimentos de ca-
pitai e tecnologia.
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O General Menescal Vilar disse ontem que conseguiu eliminar tudo de obsoleto do DCT

O preço das passagens dos ônibus será
aumentado em 40 por cento sobre a tarifa
atual, a vigorar ainda êste mês, segundo
anunciou ontem o Secretário de Serviços
Públicos, General Milton Gonçalves, após
comunicar que recebera ofício do Depar-
tamento Nacional de Política Salarial, fi-
xando o aumento do salário dos emprega-
do.s em transportes coletivos em 38 por
cento.

Informou o General Milton Gonçalves
que comparecerá hoje, its 15 horas, ao Tri-
bunal Regional do Trabalho, por convoca-
ção do TRT, para assistir, como parte in-
teressada, ã reunião de conciliação entre
empregados e empregadores das empresas
de ônibus, quando o aumento dos emprega-
dós será fixado definitivamente. Os pro-
prietários das empresas pediram uma ele-
vação de 105 por cento.

Pelo ofício que recebeu do DNPS, co-
municando-lhe o índice de aumento do
pessoal das empresas de ônibus (fixado
em 38 por cento, segundo se revelou ofi-
ciosamente) e que êle não quis revelar
para não se antecipar à reunião do TRT.
O General Milton Gonçalves tomou ain-
da, conhecimento dos cálculos feitos por
aquele órgão para o aumento dos preços
das passagens, e que deverá atingir, se-
gundo se prevê, até ó limite de 40 por
cento.

Para estes cálculos, foram ainda leva-
dos em consideração, além do aumento do
pessoal, a elevação, nos últimos 12 meses,

dos combustíveis, lubrificantes, preços dos
ônibus e material acessório em geral.

Apesar de ter considerado alto o
aumento, o Secretário de Serviços Públicos
disse que êle será ainda inferior ao per-centual já fixado pela Central do Brasil
para os seus trens, em 50 por cento üôbre
a tarifa atual, "além de termos que levar
em consideração que o último aumento das
passagens de ônibus, foi de 17 por cento, e
que neste agora, naturalmente, haverá uma
compensação".' — Deve-se ainda acentuar — disse —
que o papel da Secretaria de Serviços Pú-
blicos consiste em apenas fixar o aumento
de acordo com os dados que lhe são fome-
cidos pelo Departamento Nacional de Poli-
tica Salarial.

TAXIS TAMBÉM

Informou ainda o General Milton Gon-
çalves que o pedido de aumento da tarifa
de táxis, feito pelo Sindicato dos Conduto-
res Autônomos de Veículos Rodoviários,
ainda se encontra em estudo em sua Se-
cretaria, e que, para a sua fixação, deverá
ser aproveitado o estudo do DNPS para o
aumento dos ônibus.

O Secretário de Serviços Públicos cal-
cuia que o aumento será Inferior a 40 por
cento, enquanto o- sindicato pediu 50 por
cento, e que a elevação somente deverá en-
trar em vigor após a elaboração da nova
tabela dos preços dos ônibus.
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edia de muita sorte!
Porque, neste dia, volta à televisão carioca

J. SILVESTRE
o mais completo

apresentador da TV brasileira, com
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Produção de Carlos Manga,
o criador dos maiores sucessos da TV,

aSHOW DOS 7 ERROS'
Este thow apresentará 7 erros. Você deverá identificá-los
e escrever para TV-RIO. Se ganhar, voei vivará 7 dias
do sonho. Além disso, VANDERIÉA, ERASMO CARLOS,
ROSA MARIA, GOLDEN BOYS, TRIO ESPERANÇA, LILIAN
FERNANDES e uma BRANCA DE NEVE diferente, moderna.
SIMONAL X ELZA SOARES e maior duelo musical. Quem
vencerá? Um quadro musical na década de 1920. Os IN-
TOCÁVEIS com uma nova espiã VANDERLÉA. Ao vivo no

auditírio da TV-RIO.

"0 DESAFIO"
Se você é capaz de resistir ãs
provas realmente eletrizantes que
uma criatura humana pode supor-
tar, então não perca êste pro-
grama. Êle é especial para todos
aqueles que são capazes de acei-
tar um "Desafio". Um programa
humano e emocionante!
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Cartas
dos leitores
Ódio íeroz

O Sr. Ronald Guimarães
Levinshon envia a seguinte
carta:"Publicou êsse prestigioso
jornal, em sua edição do dia
8 do corrente, sob o título
Falso advogado adultera as-
sinatura para processo da
Dreher andar depressa, no-
tlciário contendo graves
imputações falsas à minha
pessoa, que exigem retifi-
cação.

É inteiramente falsa a
afirmação de que o advoga-
do Paulo Lefreve, em decla-
rações prestadas à Polícia,
tenha atribuído a mim a
responsabilidade de falsifi-
cações de assina turas em
autos de processo judicial.
A informação de que a fir-
ma Dreher S.A. me pagou
a fabulosa soma de NCrS
11000 000,00 (onze bilhões
de cruzeiros antigos), é pu-
ra fantasia, somente expli-
cável pelo ódio de feroz ini-
migb pessoal, que ocupa uma
das S u b p r o curadorias da
República. Êsse procurador é
o mesmo a que alude o "In-
forme JB" de hoje. Na im-
possibilidade de obter as
violentas medidas punitivas
que tanto desejava, para sa-
tisfazer o seu ódio pessoal,
compraz-se agora em dar à
imprensa notícias falsas, pa-
ra atingir a honra de seus
inimigos.

Esclareço, também, por
oportuno, que sou advogado
regular mente inscrito na
Ordem dos Advogados do
Brasil sob n.° 3 023."

O Brasil no Festival

A propósito da entrevista
concedida pelo cineasta
Gláuber Rocha, o Chefe da
Divisão de Difusão Cultural
do Ministério das Relações
Exteriores, Sr. Jorge Alber-
to Nogueira Ribeiro, envia
a seguinte carta:

"Ao ler o JORNAL DO
BRASIL cle 26 de fevereiro,
fui surpreendido com a pu-
blicação de declarações do
cineasta Gláuber Rocha a
respeito da seleção de fil-
mes para o Festival Inter-
nacional em Canes, decla-
rações sem fundamento,
quanto aos prazos a que se
referem, e fantasiosas quan-
to aos demais aspectos.

Cumpre-nos e s cl a recer
V. S.íl de que o prazo cle 10 de
março próximo, para a apre-
sentação do filme seleciona-
do pela comissão de seleção,
diz respeito à exibição do
filme ao Conselho de Admi-
nistração do Festival, em
Paris, desembaraçado da Al-
fândega francesa e já subti-
tulado em francês.

A experiência em outros
festivais tem provado que a,
inobservância dos prazos de
inscrição e apresentação dos
filmes tem causado os maio-
res dissabores, como foi o
exemplo do filme de Válter
Hugo Khouri Corpo Arâen-
te, que, selecionado para o
Festival de Berlim de 1966,
foi recusado pelo júri do
Festival por ter chegado al-
guns dias depois de vencido
o prazo, tendo sido substi-
tuído, à última hora,- peloO.Padre e a Moça, de Joa-
quim Pedro de Andrade.

Numa tentativa para queas atribuições do último
momento — que se estavam
tornando uma constante e
triste característica da par-ticipação brasileira — fôs-
sem evitadas, estabelece-
ram-se prazos para a inseri-
ção do filme concorrente e
sua exibição à Comissão de
Seleção de Filmes, respecti-
vãmente 10 e 15 de fevèrel-
ro. Êste último íoi duas vé-zes prorrogado, a pedido dorealizador de um dos filmes
inscritos, Gláuber Rocha,
tendo em conta o gabaritoartístico desse cineasta e arepercussão favorável quetêm tido as suas produções,Inclusive com todo o apoio
do Ministério das Relações
Exteriores quanto ao trân-
sito das. cópias respectivas
e organização de programasde difusão cultural e pro-moção comercial no exte-
rior.

Os prazos, prorrogados porduas vezes, não podiam es-
tender-se mais, uma vez quea subtitulagem em francês
da cópia de um filme leva
de sete a dez dias, e a re-
messa e retirada da Alfân-
dega de Paris, da mesma
cópia, para entrega ao Con-
selho de Administração do
Festival, leva outros dez
dias. Em atenção aos pedi-dos do Sr. Gláuber Rocha, o
limite do prazo para a. Co-
missão ver seu filme foi
prorrogado até 20 e depois
até 25 de fevereiro, restan-
do, assim, apenas 13 dias
para aquelas providências.

No dia 24 o Sr, Gláuber
Rocha telefonou-me comu-
nicando que realmente seu
filme Terra cm Transe não
havia ficado pronto, e que,a fim de não prejudicar os
outros concorrentes, podiam
ser dados por encerrados os
trabalhos da comissão de
seleção.

Parece-me, assim, revesti-
das da maior inverdade as
declarações do cineasta, pu-
blicadas no domingo pelo
JORNAL DO BRASIL, e que
peço retificar devidamente".

Coisas da política

Diretor-Presidente:
C. Pereira Carneiro

Rio, 10 dc mnrço dc 1967
Diretor:

M. F. ilo Nascimento Brito

Café em Perigo

¦EcUtor-Chcfc:
Alberto Dines

É para ser observado com apreensão o pro-
cesso que se desenrola, liá muitos dias, para a
escolha do novo Presidente do Instituto Brasi-
leiro do Caie. Está certo que o Governo Costa
e Silva decida substituir todos os administradores
da área federal; mas seria justo esperar que não
promovesse a renovação executiva por via de cri-
térios anacrônicos, que pareciam definitivamente
ultrapassados. O que sc vê, entretanto', é a uni-
nência de voltar a complexa politica do café a ser
comandada por um representante de qualquer dos
setores da cafeicultura, restando saber, apenas, se
a palma caberá afinal ao candidato da lavoura, do
comércio ou da indústria, quer através de São
Paulo ou do Paraná.'

Nada mais fora de tom, nestes dias, do que
amarrar o destino do café brasileiro a interesses
setoriais, que não só conílitam entre si, mas se
afastam também, com freqüência, da linha do
interesse nacional na matéria. A política cafeeira
deve ser entendida, mais do que nunca, como uma
política predominante de goAêrno, tão identifica-
da se encontra coni o processo do desenvolvimento
brasileiro. O IBC constitui, hoje, somente uma
das peças que executa essa política, pois sobre ela
as interferências e influências dos Ministérios da
Fazenda, Indústria e Comércio e Exterior, bem
como do Conselho Monetário Nacional, estão pe-
sando progressivamente nas decisões. Não teria
cabimento que a autarquia cafeeira atuasse esco-
teirainente nesse quadro, quer estabelecendo dire-
trizes exclusivas ou pretendendo contrariar a po-
sição das demais responsabilidades da área eco-
nómieo-financeira.

Uma coisa é a política interna do café. com
os seus problemas de produção, de preços, de fi-
nanciamento, de armazenagem, de consumo, de
comercialização e tantos mais que já bastariam

para ocupar exaustivamente qualquer organismo
administrativo. Outra coisa é o café cm relação
aos mercados externos e aos compromissos inter-
nacionais. Nesse campo, a posição brasileira tem
que hnpor-se pela unidade e coerência e há dc
representar o que interessa fundamentalmente ao
País c não o que convém a determinadas parcelas
da nossa economia cafeeira — grupos ou Estados
produtores. Daí a necessidade de considerar sempre
a política do café no seu sentido global, quando
se trata de lhe atribuir um comando. Metade da
nossa receita cambial, de onde extraímos os prin-
cipais recursos para o desenvolvimento brasileiro
— a industrialização e tudo mais —, resulta das
exportações de café, que por sua vez dependem
de um mercado externo ordenado e de preços
estáveis. Compreende-se porque deva ser do má-
ximo empenho do Governo entregar o IBC a unia
direção isenta e neutra na competição, que comece
por ter condições para sustentar-se com inde-
pendência.

Circulam, também, rumores inquietantes sô-
bre uma guinada na política interna de preços do
café, cujos financiamentos seriam imediatamente
elevados, atendendo às pressões da lavoura, conti-
das nos últimos três anos. Isso significaria sim-
plesmente íazer tabula rasa do programa de erra-
dicação c dc diversificação agrícola já desfechado
com êxito pelo Governo Castelo Branco. Em lugar
de adequarmos a produção às necessidades do
mercado, aprimorando ao mesmo tempo a quali-
dade dos nossos cafés e destinando as áreas libe-
radas ao cultivo de alimentos, ingressaríamos oulra
vez numa fase de superprodução delirante. Desse
c de outros perigos que rondam a seara do café,
nesta hora de mudanças e de apetites, não deve
ficar desavisado o principal responsável pela es-
colha do novo Presidente do IBC, isto é, o Marc-
chal Costa e Silva.

Poder Esbaniado
Não há nada pior do que o poder exercido a

esmo. Que significa êsse estranho caso Pedro
Pedrossian ?

Por eleição direta, a 3 de outubro de 1965,
foi o Sr. Pedrossian eleito Governador de Mato
Grosso. Os cariocas sahem, a duras penas, como
o Governo da República e o SNI investigavam
os candidatos às eleições estaduais: dois candidatos
anteriores .dn Oposição foram afastados do pleito,
na Guanabara, o Sr. Hélio de Almeida eo Maré-
chal Lott. o que abriu caminho à eleição do Sr.
Negrão de Lima.

O mesmo critério evidentemente regeu a elei-
ção em Mato Grosso. 0 Governo usou seu crivo,
seu coador, e pronunciou o Sr. Pedrossian em
condições de ser eleito. 0 que a Nação deseja saber
agora é por que passou pela humilhação,do exame
prévio de candidatos se êle era inoperante, se,
mais dc um ano depois, o Governo ainda quer
saber se o Sr. Predossian deve ou não governar?
Se o Governo o pune como engenheiro que foi da
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil,, a bem do
serviço -público, é porque o considera corrupto;
Mas o Sr. Pedrossian foi engenheiro e adminis-
trador da tal Estrada antes de ser candidato, antes
de passar pela peneira tios serviços secretos oficiais.

As notícias subseqüentes ao afastamento do
Sr. Pedrossian do serviço ferroviário íoram emen-
das infinitamente piores do que o mau soneto. O
Governo acha o Sr. Pedrossian funcionário relapso

e corrupto, mas talvez não seja tão mau governa-
dor assim. O Governo puniu o Engenheiro, mas o
Governador é oulra pessoa, embora o povo se
incline a confundir os dois.

O Senador Filinto Müller, por exemplo, pa-
drinho político do Sr. Pedrossian, pôs água na
fervura, mas desajeitadamente. Ou maliciosamente.
Segundo o líder da ARENA no Senado, o Presi-'
dente Castelo Branco íoi justo, pois da maneira
como o processo contra o ferroviário Pedrossian
chegou à gua mesa, "não 

poderia ter agido de
íorma mais conveniente c escrupulosa". Mas em
seguida lembrou que sindicâncias anteriores '*sô-

bre a Administração Pedrossian na Noroeste do
Brasil concluíram por elogiar sua atuação"; O que
há agora, contra o Governador, concluiu, são '"de-

núncias movidas por interesses políticos".
Em que ficamos, afinal? O Presidente Castelo

é um ingênuo completo, que desconhece as sindi-
câncias na Noroeste do Brasil e não sabe que poli-
ticos fazem manobras?

O caso não é para se entender. Na Assembléia
de Mato Grosso o Sr. Pedrossian tem o apoio não
só da Oposição PSD-PTB que o elegeu, como da
ARENA também, que é o Partido do seu padrinho.

O caso é apenas para se lamentar. Esbanjam
tio à última hora o poder executivo da República,
o Presidente parece dominado pela ilusão de que
assim deixa muito pouco poder para quem vier
depois.

Amadorismo Estatístico
Ninguém admite um país'moderno sem servi-

ço contra incêndios, sem telefones, sem socorro
médico de urgência, sem polícia. Ora, tão impor-
lante quanto tudo isto é a existência de um iníuimo
de informações estatísticas. Na época atual, mes-
mo nos países acentuadamente liberais, o Estado
considera de sua responsabilidade a orientação da
economia para os rumos mais condizentes com o
bem-estar da comunidade. Se não existem eslatísti-
cas, o administrador público se acha em situação
idêntica à de um empresário que não dispõe de ele-
mentos para saber se suas vendas justificam o
aumento de produção planejado, se os preços do
mercado cobrirão seus custos, se o estoque de
matérias-primas é excessivo ou insuficiente, ou,
ainda, se os seus compromissos financeiros eslarão,
no momento oportuno, cobertos por satisfatória
disponibilidade de caixa.

A indiferença do nosso administrador diante
da precariedade das estatísticas apenas se explica
por uma formação profissional datada de época
em que. a passividade do Estado tornava desne-
cessaria qualquer informação de maior amplitude.
Se o Governo se recusava a intervir, pouco interês-
sava saber o que estava errado ou as possíveis
conseqüências de medidas que nunca seriam toma-
das. Hoje, porém, a ação do Poder Público é am-
pia e variada. Novos métodos de administração
se fazem, portanto, necessários no Brasil, e a esta-
tística se acha na base de todos êlcs.

O Governo que termina, apesar de sua defesa
do planejamento e da administração científica da
economia, pouco fêz a respeito. Até meados de
1966, não se sabia ao cerlo como se comportara
a economia no ano anterior. Falou-se, oficiosamen-
te, num incremento da produção industrial de alé

3% e o que de falo ocorreu foi um declínio de
4.9%. As estatísticas sociais não se revelavam nie-
lhores. O nível de emprego e a evolução dós sala-
rios apenas eram conhecidos através de levanta-
menlo-s limitados, algumas vezes precários, orga-
nizados por entidades particulares. Os índices de
custo de vida representavam as informações mais
atualizadas disponíveis no País. A multiplicidade
de suas fontes e dos métodos usados gerava, po-
rém, toda sorle de iliscrepâncias. Para citar um
único exemplo: para 1965, a Fundação Getúlio
Vargas calculou um incremento no custo de vida
de 45,3% e o SÉPT, órgão especializado do Mi-
nistério do Trabalho, subiu essa percentagem
para 60,1%.

Se o Govêmo Castelo Branco não nos propor-
cionou melhores estálísticas, peloi menos fêz mn
esforço para identificar os vícios e mazelas das
fontes produtoras de estatísticas. Dois dos decretos-
leis recentemente promulgados incorporam as con-
clusõés e sugestões dos grupos de trabalho que
trataram' do assunto. Um deles reestrutura nosso
principal órgão produtor de estatísticas, o IBGE,
transformando-o em Fundação: outro proporciona
uo Ministério do Trabalho condições para produ-
ssir índices de custo de vida de nível satisfatório.
O próximo Governo encontra, portanto, o caminho
preparado. Seu papel é de transformar, esquemas e
normas abstratos em fatos positivos. E, neste senti-
do, seria excelente começo nomear para as posi-
ções-chave do nosso sistema estatístico técnicos de
categoria e sem qualquer vinculação política. A
oportunidade que se apresenta não pode ser per-
dida. Caso contrário, o Brasil.ficará sujeito a pelo
menos outra década de palpites, improvisações e
amadorismo, em matéria de política econômica.

Dois grupos em lutei
no novo Governo

Brasília (Sucursal) —
Setores áo Governo Cas-
telo Branco afeitos à ob-
servação áos fatos poli-
ticos' consiâeram que a
admi nistração a ser
inaugurada no próximo
dia 15 só se definirá com
nitidez quando no cam-
po ãe combate apenas
sobreviver uma das duas
facções que desde já es-
tão em luta.

Essa observação não
vem áa área parlamen-
tar. Ela poãe ser'ouvida
âe analistas militares ora
em comissão nos cargos
que, no Executivo, se âe-
ãicam à avaliação ãos
acontecimentos políticos.

As áuas facções esta-
riam separaâas por um
fosso intransponível, sem
embargo ãa absoluta cor-
âialidade com que ainãa
convivem. De um laáo, a
linha aura, cuja expres-
são maior é o General
Jaime Portela, âe inexce-
âivel influência junto ao
Marechal Costa e Silva,
estaria reorganizada pa-
ra funcionar como ins-
trumento áe pressão
junto ao Governo, exi-
ginão ãêste que se assi-
nale pela intransigência
e pelo radicalismo de
ação, embora não sejam
raãicais suas concepções
filosóficas, caso elas exis-
tam.

Do outro laáo — sem-
pre com a ressalva ãe
que ainãa não se atri-
tam — estão os princi-
pais civis, Delfim Neto,
Ronâon Pacheco, Maga-
lhães Pinto, com a pre-
sença um tanto militar
âo Coronel Jarbas Pas-
sarinho. Não há certeza
sóbre o grupo a que se
filiaria o Coronel André-

azza, embora os sinto-
mas sejam de que, sem
prejuízo de sua convi-
vencia com os compa-
nheiros áe arma, êle se
inclinaria por uma ori-
entação cautelosa, num
estilo que os m e s m o s
analistas, definem como
"pessedista". Não se tra-
ta de uma aâjetivação
hostil, pois o que se con-
siâera é que a opção áo
Marechal Costa e Silva
pelo estilo radical, calca-
ão no espírito ão quartel,
se converteria em prova-
vel foco ãe crises suces-
sivas e ãe gravidade as-
cendente.

A mesma interpreta-
ção avança pela hipótese
do nasserisnw, senão o
mais absoluto o ceticis-
mo com que a encaram
os observaáores seâiaâos
no Governo Castelo
Branco. Nem é aceitável
a suspeita âe que o Ma-
rechal Costa e Süva es-
taria envolvido e sob o
controle dos coronéis,
nem se reconhece, nesse
escalão, a experiência ãe
uma liãerança político-
militar bastante nítiãa
para empolgar o coman-
âo numa nova fase revo-
lu cionar ia.

Os passos imeâiatos do
Govêmo Costa e Silva,
por outro lado, não terão
caráter chocante, se se
confirmar a expectativa
desses mesmos comenta-
rios. Se é verãaãe que a
tônica ãa política é ãaâa
pela orientação ,áos ne-
gócios âa Fazenda, pode-
se prever que as modifi-
cações serão suaves e cir-
cunstanciais, pois o. fu-
turo Ministro Delfim Ne-
to é homem razoável-
mente afinaão com o

¦pensamento econômico
do Ministro Roberto
Campos, ãe cuja polui-
ca, em determinado mo-
mento, chegou êle mes-
mo a fazer a defesa,
quanão sob ataques que
contra ela desferia o eco-
nomista Dias Leite.

De qualquer modo, os
dois grupos estarão em
choque, mais ou menos
acentuado, até que se
torne possível a defini-
ção da luta. Desàe já, es-
tabelece-se o limite áe
prazo para essa defini-
ção, caso ela não ocorra
ma,is cedo: será em se-
tembro ou outubro, épor
ca em ..que, segunão se
espera, o Marechal Cos-
ta e Silva deverá nomear
o futuro Ministro Gama
e Silva para uma cadei-
ra a vagar-se no Supre-
mo Tribunal Feáeral. O
grupo que então ocupar
o Ministério áa Justiça,
pela escolha ãe um seu
representante, êsse esta-
rá fornecenâo o diapa-
são em que soará o Go-
vêrno áo País.

A político

O Senador Moura An-
drade', que só age politi-
camente, declara não ter
caráter político o seu
gesto, determinando à
assessoria do Senado que
faça o levantamento ãos
áecretos-leis ão Marechal
Castelo Branco. Apenas
âeseja fornecer aos par-
lamentares uma compi-
lação bem feita e que fa-
cilite o exame âêsses atos
de exceção praticados
vertiginosamente pelo
Presidente que se des-
peãe.

A cauda orçamentária
Tristãó de Athayde

Se o primeiro ato da
revolução de 64, que ora

. se encerra, se voltou de
início para trás, em vez

de olhar para frente,.é
que desconheceu um dos
traços típicos do nosso
temperamento e da nos-
sa evolução política his-
tórica: a fragilidade ins-
titucional. Se a 9 de abril
de 64, em vez de se ins-
talar' um regime de fôr-
ça e de punições, de in-
quéritos e de persegui-
ções, se instalasse um re-
gime de reconciliação
nacional e de anistia a
curto prazo, apenas com
os processos judiciários
contra os verdadeiros
"corruptos" (já que os
"subversivos" eram os
próprios vitoriosos...)
— é bem possível que o
curso dos acontecimentos
íôsse muito mais íavorá-
vel do que de fato foi.

E agora, ao apagar das
luzes, o que se viu foi ês-
se espetáculo lamentável
de uma corrida de reali-
zações integrais, como se
o mundo estivesse para
acabar e íôsse possível
em um só trimestre refa-
zer toda uma nacionali-
dade, Nunca se viu um

governo encerrar o seu

período com uma "cauda

de orçamento" tão carre-
gada... Como se sabe,
contra êsse mal, entre
outros, é que já foram
feitas tanto a revolução*
de 30, como a de 64. O
après moi le âéluge, em

' sentido desta vez inver-
so ao atribuído ao regi-
me de Luís XV, é que es-
tá caracterizando, peran-
te a história, êste corre-
corre dos últimos mo-
mentos de um agonizan-
te. O agonizante, feliz-
mente, não é o Brasil,

nem mesmo qualquer
pessoa humana, É ape-
nas o primeiro ato da
aventura de 64. E se ope-
ra, intencionalmente, em
sentido inverso ao de
Luís XV, e que deseja,
não o dilúvio mas a re-
criação do mundo depois
de Noé... Essa nova
cauda orçamentária é a
ânsia de tudo fazer, na
aparente preocupação de
amarrar o sucessor e to-
lher-lhe a liberdade de
movimentos.

É público e notório que
o novo Presidente não
era aquele que o atual
quisera como seu suces-
sor. Foi-lhe imposto pe-
las. circunstâncias e mui-
to a contragosto. O pró-
prio desbordamento dos
desmentidos é mais uma
confirmação dessa dissi-
dência profunda,

Que aconteceu, então?
Temendo que houvesse
uma solução de continui-
dade no processo reacio-
nário da revolução, os di-
rigentes do seu primeiro
ato (pois cada ato de um
processo revolucionário
tem os seus próprios au-
tores e atores...) se
precipitaram em fazer
tudo, de uma só vez, com
medo que o sucessor to-
masse novos rumos. Há
três meses, então, que as-
sistimos à mais lamen-
tável aventura de ima-
turidade política e de in-
versão de todo bom
senso sociológico que é
possível imaginar. Nova
Constituição, nova Lei de
Segurança Nacional, No-
va Moeda, novas leis do
Trabalho, nova Lei de
Imprensa, novos proces-
sos de cassação de direi-
tos políticos, nova Refor-
ma Administrativa, nova

Reforma Agrária, nova
Reforma Universitária, et
j!en passe, tudo feito
atabalhoadamente, com
prazo curto, com ende-
rêço fixo, com um propó-
sito de reconstruir a ca-
sa, dos alicerces aos ter-
raços, sem deixar nada
para o sucessor. Nunca
se viu tão pouca gente se
agitando tão febrilmente
para uma obra tão gi-
gantesca e... tão frágil.
Quiseram refazer o Bra-
sil num trimestre, desa-
fiando o tempo e a Eter-
nidade. Êsse tumulto é
bem a chave de ouro
de uma "revolução" des-
de o início tumultuada
por um regime de fal-
sa "institucionalização",

que só teve o mérito de
encontrar, para seus atos.
o seu termo antinômico:
institucionalização. Uma
instituição é um corpo
social que deve nascer
normalmente do costu-
me e do tempo, apenas
ativado e incorporado
pela vontade dirigente.
Mas quando uma insti-
tuição é imposta, contra
o tempo e contra os cos-
tumes, somente pela in-
tervenção da vontade,
opera em sentido contra-
ditório: causa a desagre-
gação, o desequilíbrio e a
ruína.

É precisamente o que
está sucedendo com estas
cenas finais do primeiro
ato da peça de 64. Em
vez de unir os brasileiros
para uma obra comum
de reconstrução coletiva,
está lançando os brasilei-
rõs cada vez mais uns
contra os outros e umas
centra as outras as gran-
des forças nacionais. Me-
lancólico crepúsculo!
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Falta de recursos leva o Diretor d
Jornal do Brasil, sexta-feira, 10-3-07, ].° Cad. — 7

o DL U a pedir demissão

¦. \ — ._•... pm acabar co?m as enchentes ãe Botafogo o negócio é tirar o Manequinho
(Charge de Lan)

Justiça embarga obras do Tribunal de Contas

O Juiz da 6.» Vara da Fazenda, Sr.
J. J. da Fonseca Passos, embargou on-
tem as obras de construção do prédio do
Tribunal de Contas, na Rua Buenos Ai-
res, pois o prosseguimento dos trabalhos
poderia provocar o desabamento do pré-
dio vizinho, de número 343.

No despacho em que concedeu o em-
bargo, o magistrado mandou que os ofi-
ciais de justiça dessem ciência da ordem
de paralisação das obras aos próprios
operários, pois, segundo íonte do cartó-
rio, o Juiz não confiava numa rápida
ação do Estado, mandando suspender os
trabalhos.*

O prédio do Tribunal de Contas vi-
nha sendo construído pela Companhia
Construtora Nacional, sem a menor aten-
ção aos abalos provocados no prédio vi-
zinho; A Companhia chegou mesmo a
notificar os ocupantes do imóvel nume-
ro 343, da Rua Buenos Aires para saírem
dali imediatamente, pois não se respon-
sabilizaria pelo que viesse a acontecer.

Diante da confissão da construtora,
o magistrado da 6.» Vara da Fazenda
não teve outra alternativa senão conce*
der o embargo da obra, para evitar maio-
res prejuízos.

TRABALHO NORMAL

Os operários da Companhia Constru-
tora Nacional e da Estacas Frahki Ltda,,
firmas responsáveis pela construção do
nôvo prédio do Tribunal de Contas do
Estado, nas esquinas da Rua Buenos
Aires com Praça da República, trabalha-
vam normalmente ontem, pois "o Presi»
dente do Tribunal esteve aqui na quar-
ta-íelra e disse que o prédio ameaçado
estava interditado e que a obra podia
continuar", conforme explicou o Sr. Jal-
me da Silva, chefe do escritório.

O pardielro interditado, entretanto,
continua ocupado por duas firmas, uma
oficina de consertos e uma pequena im-
portadora, ambas localizadas no primei-
ro anda**. No térreo, funcionava uma ln-
dústria de confecções, cujo proprietário
já se mudou. .

OCUPANTES AVISADOS

O Sr. José Cohen, proprietário da
oficina de consertos de rádios transis-

tores e relógios que ainda funciona no
primeiro andar do prédio condenado, dis-
se ontem que "até sábado eu já estarei
fora daqui porque eu sei que isso pode
cair a qualquer momento". Segundo o
Sr. Cohen, "quem evitou que aconteces-
se uma catástrofe aqui foi meu irmão
Jacob, que chamou o engenheiro da obra
aí do lado para examinar as paredes da
casa que já estão rachadas".

Isso aconteceu na semana passada e,
depois de constatado o perigo de um desa-
bamento, o engenheiro responsável pela
construção do nôvo prédio do Tribunal
de Contas do Estado paralisou os tra-
balhos para dar um prazo aos ocupan-
tes do pardieiro. para se mudarem. Ape-
sar disso, apenas os ocupantes da parte
térrea do prédio saíram imediatamente,
mas o Sr. Jacob Cohen, proprietário da
importadora do primeiro andar, ainda
não tomou providências liara se mudar,
apesar de ter sido quem alertou os ou-
tros pára o perigo e chamou o engenhei-
ro para vistoriar as condições do par-
dieiro.

UM PROBLEMA ANTIGO

A construção do nôvo prédio na es-
quina da Rua Buenos Aires com a Pra-
ça da República, desde o princípio, foi
iun sério problema para os engenheiros,
pois todos os prédios vizinhos ao terre-
no são muito velhos e o problema das
fundações só foi superado depois que os
técnicos resolveram não utilizar o pro-
cesso de bate-estacas para fixar as iun-
dações, trocando-o por um processo que
utiliza ar comprimido e não causa muito
abalo ao terreno.

Caso fosse utilizado mn bate-esta-
cas, o perigo de derrubar, com as vi-
brações do terreno, os prédios vizinhos
seria grande. Iniciado o processo de im-
plantação das fundações do edifício,
aconteceu o problema do pardieiro n.°
343 da Rua Buenos Aires que obrigou o
engenheiro responsável pela obra a in-
terromper o trabalho até quarta-feira,
quando a firma Estacas Franki Ltda. te-
ve permissão para reiniciar o trabalho,
que prosseguia normalmente ontem.

O Juiz da 7." Vara da Fazenda, Sr.
Vivalde Brandão Couto, autorizou ontem
o Estado da Guanabara a realizar obras
de sustentação de diversos prédios das
Ruas Belisário Távora e Ortiz Monteiro,
mesmo que os seus proprietários se opo-
nham.

Pelo alvará deferido pelo Juiz, os
proprietários dos imóveis poderão ser in-
timados a custear as obras necessárias.

RECURSO

A proprietária do prédio n.°. 23 da'
Rua dos Arcos, que desabou terça-feira
passada, ingressou ontem na 6.a Vara da
Fazenda com um pedido de prossegui-
mento da desapropriação do imóvel e a
realização da perícia, pois entende quo
o Estado foi o responsável pelo ocorrido,
em fac« da omissão em dar andamento
ao processo.'

Na petição, a Sr." Josefina Tozzi
afirma que o processo ficou mais de 20
anos parado e que nem mesmo o despa-
cho do juiz foi cumprido pela Procura-
doria do Estado, íato qué, no seu enten-
der, ünpediu a realização da perícia que
verificaria o estado do imóvel.

VISTORIA JUDICLVL *

O Desembargador Deocleciano Mar-
tlns de Oliveira, do Tribunal de Justiça
da Guanabara, ingressou ontem na 6.a
Vara da Fazenda Pública com um pe-
dldo de vistoria judicial na casa de sua
propriedade, à Rua João Afonso, 60, em
Botafogo, ao mesmo tempo em que res-
ponsabllizou o Estado pelos prejuízos que
sofreu em conseqüência do deslizamento
de uma barreira que atingiu e danificou
seu imóvel.

Nos quesitos a serem respondidos pe-
los peritos, o Desembargador Martins de
Oliveira pede que seja apurado se o Es-
tado realizou obras Incompletas no local,
causando, com sua omissão, o desliza-
mento da barreira que servia de susten-
T-r.ção à pavimentação da Rua João Afon-
so e os vultosos prejuízos dos proprieta-
rios de casas situadas no local.

Moradores resistem a abandonar edifício
Dezenove, moradores de um

edifício de cinco andares na
encosta do Morro dos Maça-
cos (Rua Visconde de Santa
Isabel, 610), Grajaú, manti-
nham-se até a madrugada de
hoje dispostos a não abando-
nar o prédio, embora & porta
continuasse um choque da Po-
lícla Militar, aguardando uma
decisão rápida.

Os moradores íoram intima-
dos a abandonar o prédio em
24 horas, porque êle está amea-
çado de ser atingido por vá-
rias pedras que podem cair a
qualquer momento do alto do
Morro dos Macacos, desde que
haja uma chuva mais forte.

Desde as 20 horas o Admi-
nlstrador Regional, Sr. Fran-

cisco Martins Filho, e o cho-
que da Polícia Militar perma-neciam no local, mas os mora-
dores — reunidos no hall do
edifício — apenas criticavam
o Governo, reclamando que até
então não foram dadas garan-
tias de que eles poderiam vol-
tar logo às suas residências,
com. a eliminação no perigo.

Eles afirmaram que no local
esteve um engenheiro do Esta-
do, tendo constatado a exis-
tência de pelo menos seis pe-
dras em posição de rolar de
uma altura de 140 metros.

A Interdição atinge, além do
prédio 610, mais três casas
entre os números 598 e 620.

Presidente do INPS explica
as razões para demissões
dos funcionários interinos

O Presidente do Instituto Nacional de Previdêíi-cia Social, Sr. José Nazaré Teixeira Dias, esclarecen-do os motivos da demissão dos servidores interinos,afirmou ontem que "duas razões a motivaram: anomeação de 869 candidatos aprovados em concur-sos públicos e a constatação de que 531 servidoreseram dispensáveis".
Destacou que "nenhum interino amparado porlei foi dispensado, e que continuam nos serviços pre-videnciarios cerca de 1 300 interinos não amparados

por lei, mas cujo serviço foi considerado indispensá-vel ao INPS. Os concursados, crentes na validadedas leis vigentes, não podiam ser preteridos por in-termos".

Médicos vêem propaganda e
venda fácil como incentivo
ao uso de anticoncei

A noticia de que 646 mulheres brasileiras usam pílulas
anticoncepcionais não causou surpresa a muitos médicos,'"pela propaganda e as facilidades de compra", mas a Or-
ganização de Planejamento de Família e da População
Mundial, que a divulgou, é considerada desacreditada pelo
Vice-Presidente da Associação Médica da Guanabara, Sr.
Sales Soares.

Enquanto um funcionário do Ministério do Planeja-
mento disse desconhecer a existência, no Brasil, de qual-
quer órgão que fizesse êsse tipo de estatística, o Sr. Válter
Rodrigues informou que a subsidiária brasileira da orga-
nização é a Sociedade do Bem-Estar Familiar, da qual é
secretário, fundada em novembro de 1965.

-ft

UNIFICAÇÃO

Ao abordar o problema da
Unificação da Previdência So-
ciai, di s s e o Presidente do
INPS que "não se deve con-
fundir esta unificação com o
problema de reinstalação de
serviços de Administração Cen-
trai, no Rio, pois esta diz res-
peito ao remanejamento na lo-
calização de departamentos
centrais, em razão das etapas
de reorganização geral, aprova-
da pelo Governo. Trata-se, sim-
plesmente, de melhor situar,
nos espaços já existentes, os
departamentos que passaram a
subordinar-se aos Secretários
Executivos e outras autorida-
des da administração superior
do INPS".

SEGURADOS

Os segurados da Previdência
Social atingidos pelo Artigo 26

do Decreto-Lei 66/66 já estão
recebendo seus benefícios rea-
justados a partir de 1 de ja-neiro último, obedecendo o nô-,
vo limite de até 3,5 salários
mínimos para o valor das apo-
sentadorias, de acordo com in-
formação do Presidente do
Conselho do Departamento Na-
cional de Previdência Social,
Sr. José Dias Correia Sobrinho.

O Sr. Correia Sobrinho admi-
tiu ainda que, possivelmente
em alguns setores mais sobre-
carregados de trabalho, estes
reajustes ainda não estão sen-
do pagos, mas que tal fato po-
de ser justificado pcla necessi-
dade de se examinar processo
por processo, bcm como anali-
sar as fichas dos segurados,
desde 1960, para procedimento
dos cálculos.

COMBATE AO ABORTO

— A finalidade principal da
Sociedade do Bem-Estar Fa-
miliar é combater o aborto —
disse o Sr. Válter Rodrigues.
Não compete aos médicos tra-
tar de limitação da natalida-
de, por isso a nossa preocuDa-
ção é possibilitar aos que não
desejam ter filhos saber como
fazê-lo sem prejudicar a saú-
de. A sociedade teve origem
durante a XV Jornada Brasi-
leira de Obstetrícia e Gineco-
logia.

Sóbre a estatística apresen-
tada pela Organização de Pia-
nejamento de Família e da
População Mundial, disse èle
que "não é muito difícil de ser
obtida": — Basta saber qual o
número de pílulas anticoncep-
cionais fabricado pelos labora-
tórios e quantas são vendidas
pelas farmácia... A notícia de
que 464 mulheres brasileiras
usam as pílulas é um sinal de

evolução e de esclarecimento
— afirmou ainda o Sr. Válter
Rodrigues.

COMBATE A PÍLULA

Para o Vice-Presidente da
Associação Médica da Guana-
bara, Sr. Sales Soares, o uso
de pílulas anticoncepcionais,
feitas à base do hormônio cha-
mado estrogéneo, "só pode
trazer malefícios à saúde das
mulheres".

— Experiências feitas em
coelhos, por exemplo, com a
aplicação do hormônio (estro-
gêneo), mostraram que depois
de um certo tempo apareciam
alterações na glândula hipófi-
se. O mesmo pederá ocorrer
com as mulheres que usam ns
pílulas durante muito tempo.
E todas correm também o rL.-
co de ter câncer nos seios, pois
isso já foi provado em outras
experiências cientificas.

O Diretor do Departamento
de Limpeza Urbana, Sr. José
Eugênio de Macedo Soares,
pediu ontem exoneração do
car;jo, alegando falta de con-
dições materiais psva realizar
sou trabalho, O pedido íoi
aceito pelo Governador Negrão
de Lima, que considerou o car-
go "um verdadeiro abacaxi" •
e nomeou o atual Chefe de
Gabinete do Secretário du
Obras, Sr. Roberto Castilho.

Oficialmente, foram dados
duas versões para a exonera-
ção do Sr. José Eugênio de
Macedo Soares: estafa pelo
excesso de trabalho causado
pelas últimas enchentes e um
convite do futuro Ministro da
Indústria e do Comércio, para
que èle ocupe um alto cargo
na esfera federal.

FALTAM CAMINHÕES

Ao comunicar à imprensa a
exonefação do Sr. José Eugê-

nio de Macedo Soares do car-
go de Diretor do DLU, que vi-
nha ocupando desde o início do
seu Governo, e a nomeação do
engenheiro Roberto Rodrigues
de Castilho, ex-Diretor da Usi-
na do Asfalto, o Governador
Negrão de Lima disse que os
problemas do Departamento de
Limpeza Urbana são m ulto
graves, pois além de não ha-
ver caminhões para o serviço,
o preço de um nôvo vai a NCr$
40 mil (40 milhões de cruzeiros
antigos).

Revelou ainda o Governador
que nas ocasiões de emergên-
cia, como a das últimas chu-
vas, é muito difícil encontrar
caminhões particulares para
alugar, pois as firmas prefe-
rem alugá-los por períodos
longos, enquanto as necessída-
des do Estado não vão além do
dez dias. E os caminhões uti-
lizados para o recolhimento de
lixo não servem para a limpe-
za de lama das ruas.

Trator em Laranjeiras
arranca pé de cadáver

Mauro quer explicada
a omissão em Botafogo

O Deputado Mauro Maga-
Ihães declarou, ontem, que o
Sr. Luís Alberto Bahia deveria
Lentar explicar à população "a
omissão e a incompetência do
Governo de que faz parte e não
tentar justificar as dificulda-
des de um bairro culpando o
Governo anterior."

Êsse senhor deveria justi-
ficar a omissão durante um
ano numa obra fundamental •
ao bairro de Botafogo, pois o
seu Governo contou com mais
de um ano para completá-la a
nada fêz nesse sentido — de-
clarou o Sr. Mauro Magalhães.

MUDANÇA

A seguir, o Sr. Mauro Ma-
galhães afirmou que "o Sr.
Lufs Bahia tem obsessão pelo
Sr. Carlos Lacerda, mas deve-
ria esquecê-lo no momento e
tentar explicar, se puder, como
uma população conseguiu mu-
dar sua opinião em 12 meses,
pois o Governo que foi eleito
por maioria absoluta já não
conta com o apoio popular e
sim com o desprezo que o povo
dá a quem nada quer com o
trabalho."

Não |emos a pretensão —
continuou o Sr. Mauro Maga-
Ihães — de afirmar que con-
seríamos o Estado em cinco
anos, mas a verdade é que no
Governo Carlos Lacerda im-
plantamos um sistema de tra-
balho que continuado levaria o
Rio de Janeiro, em pouco tem-
po, a uma situação excepcional,
mas quo foi interrompido, con-
duzindo a cidadã' a esta si-
tuação.

IMPOSTURA

Disse a seguir, referindo-se
às criticas formuladas pelo Sr.

Luís Bahia ao Governo do Sr.
Carlos Lacerda, que "impostu-
ra e traição é o que foi íeito
pelo candidato Negrão de Li-
ma, pois conseguiu ludibriar
uma população, apresentando-
se como homem trabalhador e
capaz de dar continuidade à
solução des nossos problemas."

Desafiou o Sr. Luis Bahia a
comparecer, mais uma vez à
televisão, para confrontar o que
foi prometido pelo candidato e
as realizações do Governador.

CATUMBI

Concluindo, o Deputado Mau-
ro Magalhães afirmou que o
Chefe da Casa Civil do Gover-
nador fêz referências aos pro-
blemas do Catumbi, prometen-
do revelações sobre o bairro.

O Sr. Luís Bahia falou
também sóbre o Catumbi. _2
bom realmente que êle expli-
que não só as enchentes do
bairro, mas principalmente a
«ua desapropriação. Aliás, os
seus moradores estão muito sa-
tisfeitos com o atual Governo
e inclusive Inundaram o bairro
com faixas de apoio à sua po-
litica habitacional...

Êsse Govêmo — disse —
sô aplica bem uma lei, aliás
bem antiga, a lei do menor es-
forço. Proíbe a construção nas
encostas de morros, numa ci-
dade montanhosa; culpa o Go-
vêrno anterior pelas encren-
tes, quando deveria ao menos
limpar as galerias. Aumenta os
impostos em vez de melhorar a
fiscalização. Por* tudo isto nós
iremos à praça pública, irmã-
nados com o povo, exigir a. sua
renúncia como última contri-
buição que êle possa dar á Ci-
dade, caso ainda tenha algum
amor polo Rio.

A esperança dos engenheiros
do DER de que íósse "exagero da
imprensa" a existência de mais
de 30 pessoas ainda enterradas
cm Laranjeiras acabou ontem
ás 16h, quando a máquina que
trabalha no local onde caíram
os prédios arrancou o pé do
cadáver de uma moça não
identificada, que o.s bombeiros
retiraram sob a chuva fina que
cala.

Apesar de o engenheiro res-
ponsável ter afirmado na se-
mana passada que "a remoção
estará terminada no próximo
sábado ou antes", os bombei-
ros desmentiram a possibilida-
de e acrescentaram que "antes
de quarta-feira que vem, eles
não terminam isso aqui, de
jeito nenhum".

AS PREVISÕES ERRADAS

Desde o começo dos trabalhos
de remoção dos escombros dos
três prédios desabados em La-
ranjeiras, os engenheiros do
DER já fizeram mais de 10
previsões erradas quanto ao
prazo para a conclusão de sua
missão. Amanhã, será o vige-
simo dia de trabalho quase
ininterrupto e as perspectivas
são de que ainda há muito o
que íazer antes de dar por ter-
minado o trabalho.

Para apressar a conclusão e
apesar da revolta que causou
entre os parentes das vítimas
do desabamento, o DER não
hesitou em mandar dois tra-
tores —agora um — trabalhar
sóbre o local em que, na época,
supunha-se que existiam ainda
quase 70 pessoas soterradas. A
manobra teve conseqüências
dramáticas: dezenas de corpos

de vitimas desapareceram cn-
tre as toneladas de entulho
removido para o aterro do Par-
que do Flamengo, íato compro-
vado dias atrás pelo achado da
um antebraço e sua mão, reco-
lindos por um voluntário ao
Instituto Médico-Legal.

Insensíveis às criticas • &
revolta dos parentes, os enge-
nheiros justificavam com no-
vas previsões sobre o término
dos trabalhos e afirmavam
enfaticamente que "isso de ha-
ver mais de 60 pessoas soter-
radas é sensacionalismo da im-
prensa". Um levantamento iel-
to pelo JORNAL DO BRASIL
entre os registros de ex-mo-
radores dos prédios, feitos por
parentes que os procuravam,
revelou que, dentre uma lista de
55 pessoas apenas 19 estavam
vivas. Dias mais tarde ficou
comprovado que a família Dar-
billy, de três pessoas, dada co-
mo morta, também estava yi-
va, íato que reduziu para 33 o
número de pessoas ainda so-
torradas entre os escombros.

A localização e retirada do
cadáver de uma jovem, às 16h

. de ontem, provou mais uma
vez que ainda há muitos cada-
veres entre as ruínas, íato que
coincide com a opinião unâni-
me dos bombeiros. Mas eles
nada podem fazer, porque a
máquina está trabalhando jus-
tamente sóbre o local.

A última previsão errada foi
a de que os trabalhos seriam
concluídos ontem, afirmação
desmentida pelos fatos e pelos
milhares de metros cúbicos de
entulho que ainda terão que
ser removidos até o íim da
tarefa.

Tempo no Rio depende
de frente fria no Sul

Uma nova frente iria íoi lo-
calizada ontem pelo Serviço de
Meteorologia, no Rio Granda
do Sul, devendo atingir ainda
hoje Santa Catarina e se prós-
seguir em seu rápido desloca-
mento poderá alcançar o Rio
até domingo.

Por enquanto, a tendência do
tempo é de se manter bom, com
temperatura elevada: a máxi-
ma de ontem (31.1) registrou-
se no Serviço Geográfico do
Exército e a mínima (21.4) no
Alto da Boa Vista, ambas supe-
riores às do dia anterior.

NOVA FRENTE

A nova frente fria deverá
provocar hoje, conforme prevê
o Serviço de Meteorologia, chu-

vas esparsas e trovoadas nos
Estados de Santa Catarina e
Rio Grande do Sul. No Ama-
zonas, Pará, Maranhão, Piauí
e Ceará deverão ocorrer chuvas
intermitentes e trovoadas es-
parsas, por causa de uma íren-
te intertropical que atinge a
região.

Com ns últimas chuvas sobre
o Rio — 39 milímetros em 24
horas — o total de recolhimen-
tos de águas neste mês é de
107.7 milímetros, faltando ape-
nas 35.3 milímetros para atin-
gir a previsão para todo o pe-
ríodo. O total de águas das
chuvas recolhidas êste ano, até
ontem, foi de 726.1, que repre-
senta mais de 60% dos recolhi-
mentos previstos para todo o
ano.

ltnira__H
inteligentes, modernos, esportivos,
elegantes, que têm bom gosto
e apreciam automobilismo e turismo.
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xcrcito massacra comunistas em reduto de Sukarno
Governo de Franco expulsa
como subversivo professor
da Universidade de Chicago

Barcelona (UPI-JB) — O íilólogo John Corominas foi

expulso ontem da Espanha, sob a alegação de ter parti-
cipado de uma reunião- ilegal, sexta-feira, na Universida-

de de Barcelona.
Professor da Universidade de Chicago, encontrava-se

em Barcelona há sete meses, trabalhando na confecção dc
um dicionário dp catalão.

MINHA CARA CINDERELA

pação de dezenas de estudan-
tes. Na Espanha, qualquer
concentração de mais de 27
pessoas, não autorizada, é con-
siderada ilegal.

'Corominas nasceu na Espa-
nha. Filho do ex-Ministro do
Gabinete republicano, Pedro
Corominas, emigrou para os
Estados Unidos ao inicio da
guerra civil, há 30 anos, tor-
nando-se cidadão norte-ame-
ricano. Sua obra é considera-
da, na Espanha, de grande
importância entre os íilólogos
e. com o atual dicionário, John
Corominas completaria o Di-
cionário Etmolóffico da Língua
Catalã, escrito há tempos.

Corominas não íêz quaisquer
declarações à imprensa sôbre
sua prisão e expulsão, mas sua
mulher comentou: "Será um
desastre". Ignora-se como rea-
gira a Embaixada.

vence oposição no
seu partido e continua
chefe do Governo indiano

Nova Deli (UPI-JB) — A Sr.iv Indira Gandhi conser-
vara o posto de Primeiro-Ministro da Índia e a presidem-
cia do Partido .'lo Congresso, em conseqüência de um acôr-
do interno que dará ao seu principal rival, o ex-Ministro
da Fazenda, Morarji Desai, o cargo de Vice-Primeiro-Mi-
nistro.

Desai, que havia sido derrotado por Indira Gandhi
quando esta íoi escolhida para suceder a Lal Bahadur
Shastri, não quis fazer comentários à imprensa, sóbre o
acordo mas afirmou que dará resposta "positiva à oferta
recebida na quarta-feira de Kumaraswamy Kamaraj, um
dos mais influentes dirigentes do Partido.

PRETEXTO

Quatorze intelectuais e es-
critores foram detidos, junta-
mente com Corominas, quando
assistiam à reunião, comemo-
rativa do 80.° aniversário do
Professor Juan Balaguer, Pre-
sidente do Instituto de Estu-
dos Catalães. Diz a Policia que
a data foi pretexto para reu-
nlr os opositores ao regime do
Generalíssimo Franco.

Corominas esteve preso sete
horas, ficando em liberdade
provisória até a manhã de on-
tem, quando a Polícia deu-lhe
ordem de expulsão. Teve tem-
po apenas de fazer as malas e,
em companhia da mulher, foi
acompanhado até a fronteira
francesa, ao norte da Cidade.
Seu advogado morrera na vés-
pera, de ataque cardíaco.

Segundo a Polícia, a reunião
tornou-se ilegal pela partici- A aeromoça Christine sorri conjiunie uo ludo do marido, deserdado por sua cttusti (UPI)

Secessão tem Bonn justifica ataques do
data marcada Chanceler Kiesinger à
para Nigéria política externa dos EUA.

PROGRESSOS
Kamaraj — conhecido como

o "fazedor de reis" do Partido
do Congresso, e derrotado nas
recentes eleições parlamenta-
res — informou terem sido re-
gistrados progressos animado-
res na procura de um acôr-
do a íim de evitar cisões no

Partido, já abalado pela per-
da de cerca de oitenta- cadeiras
no Parlamento.

Segundo as informações, for-
necidas por uma fonte do Par-
tido, Morarji Desai teria po-
deres maiores do que os nor-
mais, como Vice-Primeiro-Mi-
nistro.

Degaullistaslançam "slogan _\
da 'ameaça vermelha"para
diminuir votação comunista

Paris — Os degaullistas deixaram de lado sua
política de aproximação com o bloco comunista e,
ontem, transformaram a "ameaça vermelha" no prin-
cipal slogan de sua campanha para o returno das
eleições parlamentares, domingo.

Receberam do Presidente De Gaulle — que, há
anos, tenta em vão reduzir a influência comunista
ha França — aprovação para um ataque cerrado
quando, na reunião ministerial de quarta-feira, o
Presidente declarou que o próprio regime republica-
no e suas liberdades estavam em jogo domingo, por-
que os comunistas se haviam tornado o "elemento
dominante" da oposição esquerdista.

se prontificaram a unir fôr-
ças em torno do candidato
mais votado nas preliminar
res, quando todos necessi-
tavam maioria absoluta pa-
ra ganhar a cadeira.
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INFLUÊNCIA

De Gaulle se referia ao
íato de que, apesar dos es-
forços sem precedentes da
aliança degaullista, para
diminuir a influência co-
munista, o Partido conse-
guiu 5 dos 9,7 milhões de
votos dados aos esquerdis-
tas, no turno das eleições,
domingo passado.

Os comunistas conquista-
fam 22,46% do total de vo-
tos e esperam coordenar
suas forças para formar um
bloco esquerdista poderoso,
capaz de assumir as rédeas
do Governo, quando o Pre-
sidente De Gaulle, hoje com
76 anos, deixar o cenário
político:

Os degaullistas enfrenta-
rão diretamente 03 comu-
nistas em 125 distritos, um
candidato da Federação das
Esquerdas (liderada por
François Mitterand) em
144 distritos e membros do
Partido Socialista Unifica-
<Io, do ex-Premier Pierre
Mendès-France, em seis
distritos. Em 55 outras cir-
cunscrições, a disputa será
tripla, concorrendo um
candidato degaullista con-
tra um esquerdista e um
partidário dos centro-de-
mocratas, liderados pelo se-
nador católico Jean Leca-
nuet.

CHAPA ÚNICA

Os comunistas e os lide-
res da Federação surpreen-
dentemente tiveram poucas
dificuldades na composição
de uma chapa única. Só em
alguns casos usaram de
pressões para obrigar os
candidatos relutantes da
Federação a desistir em fa-
vor de um comunista com
maiores possibilidades. Mas
todos foram solucionados a
contento.

Segundo o acordo estabe-
leeido em 20 de dezembro,
comunistas e esquerdistas

Num gesto de boa vonta-
de, os comunistas fizeram
com que 15 de seus candi-
datos bem colocados desis-
tissem em favor de candi-
datos da Federação. Mas se
recusaram a fazê-lo em ou-
tros casos, embora os es-
querdistas tivessem chan-
ces de vencer por pequena
margem.

O eleitorado francês, ape-
sar de ántidegaullista, pre-
fere votar na esquerda não
comunista que nos cândida-
tos comunistas.

RADICALIZAÇÃO

Os degaullistas, embora se
tenham batido sempre pela
constituição de um sistema
político de dois ou três par-
tidos, à semelhança dos Es-
tados Unidos e Grã-Breta-
nha, receiam agora a radi-
calização da luta política,
com os comunistas engolin-
do as demais facções de es-
querda. Ê o que prevê o Mi-
nistro dos Veteranos de
Guerra, Alexandre Sangui-
net, para as novas eleições
em 1972.

O lento processo de- assi-
milação dos partidos já le-
vou ã debacle o Partido
Centro-Democrático, do Se-
nador católico Jean Leca-
nuet, que se jactou de poder
duplicar seu número de ca-
deiras e é capaz de não fa-
zer dois deputados, após o
retrocesso do primeiro es-
crutinio. Em alguns distri-
tos, seus candidatos se reti-
raram, para favorecer os
degaullistas, que em troca
desistiram em outros, a fim
de assegurar a eleição de
um candidato centro-demo--
crata, cuja política é aproxi-
mada ã plataforma degaui-
lista.

Lagos, Nigéria (OPI-JB) —
O Daily Morning. Tost, jornal
de propriedade do Govêmo ni-
geriàno, afirmou que a Região
Oriental do país pretende se-
parar-se da Federação no dia
21 dêste mês.

O correspondente do jornal
cm Londres informa quo "no-
tlcias chegadas de Bonn dizem
que a Região Oriental comple-
tou todos os preparativos para
se separar da Nigéria nessa
data".

"Representantes da Região
acrescenta o Tost — já estão

fazendo intensos esforços para
realizar os contatos diploma ti-
cos necessários ao reconheci-
mento."

Conflito em
Gana começa
com enterro

Acra, Gana (UPI-JB) —
.-Tropas do Exército ganense
patrulham, as ruas de um bair-
ro da Capitai após as sangren-
tas desordens desencadeadas
depois que um enterro, acom-
panhado por grande número
de nigerianos, foi violentamen-
te forçado a debandar por sol-
dados que mataram uma pes-
soa e feriram, mais de 40.

O Governo de Gana distri-
buiu um comunicado infor-
mando que todas as vitimas
pertencem à colônia nigeriana
da Capital ganense e que 15
dos soldados implicados nos
incidentes foram presos.

Os distúrbios tiveram .início
quando as tropas dissolveram
o acompanhamento do enterro,
espancando uma mulher. Ante
a reação generalizada da mui-
tidão, outros soldados vieram
em socorro dos primeiros, utt-
lizando fuzis e baionetas con-
tra o povo.

Uganda diz
que Malawi
volta atrás

Kampala. Uganda (UPI-JB)
A noticia de que membros

do Governo de Malawi fariam
uma visita de boa vontade à
África do Sul foi qualificada
no Ministério cio Exterior tíe
Uganda dc retrocesso "surpre-
endente".

"Praticamente todos os pai-
ses africanos romperam todos
os laços que tinham com a
África do Sul, em protesto
contra a sua politica racista",
afirmou um porta-voz do Mi-
nistério.

"Ficamos agora surpreendi-
dos ao ver que um membro da
Organização da Unidade Aíri-
cana parece estar dando run
passo atrás".

Quênia nega
que Corpo
seja espião

Nalrobl, Quênia (UPI — JB)
O Ministro do Interior do

Quênia, Daniel Arap, afirmou
em declaração ao Parlamento
não ter provas de que mem-
bros do Corpo da Paz norte-
americano se dediquem a tare-
fas de espionagem no país.

Arap disse aos Parlamenta-
res que os serviços de seguran-
ça do Governo de Quênia se
conservam atentos quanto á
possibilidade de espionagem de
qualquer potência estrangeira.

ESCLARECIMENTO

"O Govêmo federal con-
seguiu, com muito êxito, na
semana passada, melhorar
as relações entre a Alemã-
nha e os Estados Unidos",
escreveu Conrad Ahlers. E
acrescentou: "Mas isso só
foi possível depois que se
esclareceu ao Governo nor-
le-americano, através de de-
clarações públicas e comen-
tários não oficiais revelando
que uma séria crise de con-
fiança estava em formação.
Estas advertências, aparên-
temente, foram feitas bem
a tempo de impedir um
maior enfraquecimento da
capacidade da aliança oci-
dental de funcionar politica
e militarmente".

Acredita-se que Ahlers es-
tava se referindo à série de
declarações do Chanceler

Alemães ocidentais
se sentem sabotados

Phil Newson
Especial pura o J13

Nova. Iorque — Expressões rudes têm circulado ultima-
mente na Alemanha Ocidental. As mais comuns Bão "trai-

ção" e "chantagem nuclear".
E outra expressão, que não é muito própria da língua-

8/2in .diplomática, está sendo vulgarizada: "sabotagem tn-
dustrial". As referências se aplicam principalmente aos Es-
tados Unidos.

Esta tendência traz à memória a linguagem violento
usada no passado por Konrad Adenauer, quando êle era Chan-
celer da Alemanha Ocidental. Adenauer lutou para relute-
grar a Alemanha na comunidade das nações, numa base de
completa igualdade. Por êsse motivo, o velho Chanceler olha-
va com profunda suspeição qualquer sinal de um acordo entre
soviéticos e norte-americanos. Seu temor era de que a Ale-
manha Ocidental fôsse reduzida à situação de nação de se-
gunda classe.

Nâo ficaremos surpresos se a campanha contra os esfor-
ços dos Estados Unidos e da União Soviética, para um acordo
de não proliferação nuclear fôr liderada por Adenauer e seu
ant go Ministro da Defesa, Franz-Joseph Strauss, que serve
no ctual Govêmo alemão como Ministro das Finanças.

,%) lamentável que isso aconteça. Depois de muitas viagens
à Alemanha no pós-guerra, somos de opinião que a desson-
fiança dos alemães funciona mais em relação a ei próprios
_iu que em relação aos aliados. Follticamontc, eles exigem a
reunificação da Alemanha, apesar de saberem que isso vai
demorar muito. No lado econômico, os alemães ocidentais
avançam pam o Leste, que deles desconfia depois de algu-
mas décadas de experiência. Mas os alemães são um povo
dinâmico e se impacientam com suas próprias frustrações.

Em Bonn, onde são freqüentes as referências a uma "sé-
ria crise" nas relações entre os Estados Unidos, e a Alemanha,
o Chanceler Kurt-Georg Kiesinger espera um convite, den-
tro em breve, para visitar o Presidente Johnson.

Numa reunião com jornalistas alemães, Kiesinger quei-
xou-se de que "só falamos sôbre questões em disputa e não
mais sôbre interesses comuns". E, na verdade, havia inte-
rêsses comuns quando os alemães in sres saram na Organiza-
ção do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Os alemães compreendem perfeitamente que houve um
deslocamento nas tensões mundiais, devido à diminuição do ps-
rigo soviético na Europa e ã luto que os Estados Unidos estão
travando contra a agressão comunista na Ásia.

O cidadão alemão, contudo, considera que as 700 milhões
de dólares que os Estados Unidos gastam por «no para man-
ter 225 mil soldados na Alemanha são a despesa natural cie
uni aliado rico para enfrentar um inimigo comum.

Se o inimigo potencial evacuasse suas divisões, os norte-
americanos poderiam se retirar da Alemanha e o cidadão co-
muni alemão não sentiria sua falta. Mas, no momento atual,
éle deseja que os norte-americanos fiquem c o balanço de pa-
gamentos dos Estados Unidos não é problema seu. Êle só se
preocupa com cs impostos que é obrigado a pagar.

Assim como os impostos o afetam, o mesmo pode ocorrer,
no caso de um acordo nuclear entre os norte-americanos e so-
viéticos, em relação aos homens de negócio alemães.

Os temores dos homens de negócio não foram diminuídos
quando a Alemanha Ocidental perdeu uma concorrência para
construir uma usina atômica na Espanha. E a razão da der-
rota na concorrência foi a seguinte: alguém disse nos espa-
nhóis que, nos termos do tratado contra o, proliferação ató-
mica. os alemães não poderiam fornecer combustível para o
reator atômico.

Theodore não
troca noiva
pela herança

Nicósia, Chipre (UPI-JB) —
Theodore Gunther, de 20 anos,
filho adotivo de um milionário
norte-americano, casou-se on-
tem com a- aeromoça Cristine
Prancèsço, sua namorada de
infância e filha do motorista
da família, desafiando a amea-
ça de perder a herança pa-
terna.

O milionário Christian Gun-
ther anunciou em Las Vcgas.
na véspera do casamento, que
alterará o testamento para le-
.gar tôda a fortuna á outra li-
lha adotiva, Verônica , de 15
anos.
É CEDO

Gunther e a mulher, Zena,
de origem çipíióta, opuseram-
Se ao casamento porque o fi-
lho ainda estuda economia, em
Londres, e porque não aprova-
ram a sua escolha, mas Theo-
dõre, desprezando a advertên-
cia, casou na paróquia orto-
doxa de São Nicolau, num su-
búrbio de Nicósia.

Christine, também de 20
anos, trabalha nas Linhas Aé-
reas de Chipre e ganha 123 dó-
lares mensais, O noivo, nasci-
do om Chipre, declarou que
tratará imediatamente de con-
seguir um emprego.

Bonn (UPI-JB) — Os violentos ataques do Chan-
celer Kurt-Georg Kiesinger ao desenvolvimento e à
substância da política externa norte-americana des-
pertaram a atenção de Washington e impediram uma
séria crise de confiança na aliança da OTAN, disse
ontem o porta-voz assistente de imprensa do Govêr-
no alemão, Conrad Ahlers.

Conrad Ahlers, que íoi nomeado porta-voz assis-
tente de imprensa quando Kiesinger formou seu Go-
vêrno de coalizão no dia 1 de dezembro, íêz aquela
afirmação num artigo publicado em VÕrwaerts, o ór-
gão oficial do Partido Social Democrático.

Kiesinger em que c!e se
queixou dc que as relações

. entre alemães e americanos
estavam se deteriorando
porque os dois Governos fa-
lavam apenas .sôbre pontos
de desacordo e suas exigên-
cias para' um dialogo entra
os dois paises.

Kiesinger também recla-
mou pelo fato de que os Es-
tados Unidos não o cônsul-
taram suficientemente, e em
tempo útil, quanto aos cie-
talhes do projetado tratado
de não proliferação de ar-
mas nucleares. Há algumas
semanas, Kiesinger protes-
tou contra a atitude norte-
americana de privar outros
países da fabricação de ar-
mas atômicas, formando
uma espécie de clube ató-
mico segregado.

lei grego
disposto
a renunciar

Copcniiague (UPI - JB ) —
Vários jornais locais afirmam

'hoje que o Rei Constantino da
Grécia pode estar propenso a
abdicar e estabelecer residên-
cia na Dinamarca.

Os comentários, atribuídos a
"fontes bem informadas" e
a "fontes ligadas à corte di-
namarquesa", íoram publica-
dos por três jornais de Cope-
nhague. Segundo aqueles ór-
gãos de imprensa, grupos de
esquerda e de direita, plane-
jam depor o Governo grego.
O.s direitistas querem estabe-
lecer uma ditadura e os es-
querdistas pretendem implan-
tar uma reforma radical. Os
supostos grupas conspiradores
não são identificados pelos
jornais.

EXPLOSÃO

Uma explosão — a segunda
em menos de 12 lioras — aba-
lou o centro da Capital grega,
às últimas horas de quarta-fei-
ra, destruindo várias vidraças
de um prédio e provocando da-
nos em um automóvel.

O.s agentes do Serviço de Se-
gurança não encontraram ves-
tígios da bomba, porém infor-
maram que não houve feridos.
Horas antes ocorreu uma, ex-
plosão numa das principais
ruas de Atenas, provocando fe-
rimento em seis pessoas, eu-
tre elas um menino.

pressiona
ingleses

Londres (UPI-JB) — O Pri-
meiro-Ministro de Malta, Ge-
orge Olivicr, e o Secretário bri-
tfuiico sem pasta, Patrick Gor-
don Wajtèr, voltaram a se reu-
nir ontem para tentar chegar
a um acordo sóbre a redação do
comunicado conjunto que porá
fim à disputa entre o.s dois
paises, gerada com a redução
das tropas inglesas estaciona-
das na Ilha.

Porta-vozes brita nicos e
malteses revelaram que os dois
continuarão discutindo até en-
contrarem uma fórmula satis-
Xa.tória, e informaram que des-
de quarta-feira não conseguem
conciliar os pontos - de - vista
dos dois paises a respeito de
certas passagens.

Americanos
voltam a ver
disco 110 céu

Chicago (UPI-JB) — Outro
objeto voador não identificado
está sendo visto, desde quarta-
feira á noite, na 20:1a centro-
oeste de Ilinóis e no noroeste
do Kansas, fazendo ruído ee-
melhante ao de um aspirador
de pó.

Branco brilhante, com luzes
vermelhas e alaranjadas nas
extremidades, parece um prato
com um aro, no dizer das pes-
soas que o viram: policiais,
moradores de cinco condados
do Kansas e o diretor do jornal
Daily News de Goodland, Tom
Dreiling, que ficou impressio-
nado com o barulho.

Levando em conta a distãn-
cia, calculou um policial que o
disco mediria uns 12 metros de
diâmetro, por metro e meio de
espessura nas bordas. As infor-
mações coincidem com as de
outras pessoas que, no condado
de Knox, chegaram a ver dois
discos juntos.

Tóquio e Cingapura (UPI-
JB) — Depois dc matarem
80 pessoas e prenderem
1500, durante um combate
de nove horas, tropas do
Exército indonésio tomaram
e destruíram o Templo de
Suro, sede do Partido Co-
munista em Java Central,
uma das regiões do pais que
apoia o Presidente Sukarno,
informou ontem a Agência
Antara.

O líder comunista Mbah
Suro, morto em combate,
presidia o templo e também
era curandeiro. Seus parti-
dários já haviam assumido
o controle da região e co-
metido vários assassinios,
explicaram as autoridades,
ao justificarem o massacre
contra os comunistas, ocor-
rido no domingo.

ANTRO DESTRUÍDO

Os comunistas receberam
as tropas do Exército à bala
e resistiram durante nove
horas para impedir a toma-
da e 

'destruição 
pelo fogo de

sua sede, que, segundo in-
formações procedentes de
Java, tinha função dupla:
política e religiosa. O Tem-
pio de Suro era também co-
nhecido como Movimento 30
de Setembro.

O Comandante militar de
Java Central, Major Shir-
no, declarou que o Templo
era um antro do movimen-
to comunista, acrescentai!-
do que Suro planejava um
golpe de estado semelhante
ao primeiro golpe comunis-
ta na Indonésia, em outubro
de 1965, que fracassou.

Segundo a Agência Anta-
ra, Suro tinha .sido convoca-
do inúmeras vezes para in-
terrogatório e sistemática-
mente ignorava as intima-
ções. Além disso, o lider co-
munista desobedeceu às or-
dens das autoridades para
que suspendesse a prática

em seudo curandeirlsmo
templo.

NOVA ADVERTÊNCIA
O Comandante-em-Chefe

das Forças Navais indoné-
sias, Almirante Muljadi, ad-
vertiu ontem o Congresso
para que não tome "uma
atitude demasiado radical"
contra Sukarno, sob pena
de desencadear uma série
de reações populares, que.
-segundo insinuou, não po-
deriam ser contidas pelas
tropas de Suharto. Disse aos
parlamentares que levassem
em consideração, ao decidi-
rem o destino do Presiden-
te, "o alcance das Forças
Armadas".

A advertência de Muljadi
coincide com o apelo dirigi-
do ao Congresso terça-feira
última pelo General Suhar-
to, o homem-forte da Indo-
nésia, que praticamente con-
trola o país, desde fins de
fevereiro, quando foi investi-
do peio próprio Sukarno de
todos os podêres.

O Congresso está reunido
para decidir se Sukarno é
definitivamente afastado da
Presidência — cargo que
hoje ocupa apenas a titulo
figurativo — e conseqüên-
temente julgado por "crime
de alta traição", sob a
acusação de ter participado
da tentativa frustrada de
golpe de estado comunista
de outubro de 1965.

Os dois apelos — de Su-
harto e de Muljadi — pare-
cem indicar a existência de
um possível acordo entre
Suharto e Sukarno. Ao mes-
mo tempo constituem sinal
de que realmente há amea-
ça de uma guerra civil caso
seja adotada uma política
de linha dura contra o Pre-
sidente, que, apesar de tò-
das as criticas dos militares,
é muito popular e conta com
bases de apoio em todo
pais.

A morte de Vovô Suro
Richard I. Stone

Especial para o JU
Jacarta {UPI — JBi — iYão era segredo que um muito

conhecido místico áe Java Central vinha pregando o co-
munismo e dando apoio ao Presidente Sukarno. O misté-
rio era porque se passou tanto tempo para oue o homem-
forte, General Suliartó, se movimenta-se contra o eremt-
tório montanhas, que servia de antro de treinamento mi-
litar do Vovô Suro.

Tanto a agência oficial de noticias Antara como a Rá-
dio de Jacarta anunciaram dramaticamente ontem, que
uma_ encarniçada batalha foi travada entre as forças do
Govêmo e os comunistas armados, aliados do tnístico.

Noticiaram os dois órgãos que oitenta dos comunistas
— inclusive Vovô Suro — foram mortos na batalha e que
1500 homens foram feitos prisioneiros.

Alguns dos anti-sukarnistas mais cínicos em Jacarta
sugeriram que a incursão foi acertada para coincidir com
a sessão especial do Congresso,, agora em reunião para de-
ciclir a sorte de Sukarno.

Suharto e o Chefe da Marinha, Almirante Mujaldi,
advertiram o Congresso para agir com brandura em re-
lação a Sukarno, o líder que atingiu estatura quase divina
por parte do povo indonésio durante os 21 anos de itide-
pendência do pais.

A batalha dá destaque ao ponto-de-vista de ambos no
sentido de que a paz na Indonésia — hoje à beira da guerra
civil — depende da estabilidade de Sukarno. Qualquer¦manobra contra êle pode alterar o -precário equilíbrio exis-
tente no pais.

A última incursão contra Vovô Suro ocorreu em outu-
bro do ano passado, quando o Comandante do Exército de
Java Central, Major-General Surono, proibiu reuniões de
grupos suspeitados de simpatias pelo comunismo no eremi-
tério de Suro e a ida de peregrinos ao seu santuário.

Pouco se sabia a respeito do místico mas havia muitas
lendas. Èle parecia muito cuidadoso, revelando tão pouco
quanto possível a respeito áe seu passado.

Êle nasceu com o nome ãe Muljono e recebeu pouca
instrução, mas com sua aguda inteligência conquistou <.
respeito dos camponeses de Java Central, predominante
mente hindus de Java, muito inclinados ao misticismo.

Consta que Muljono há bastante tempo teve as suai
primeiras visões e a partir delas passou a maioria de seu
tempo em meditação, comendo apenas bananas. Durante
oito anos descuidou-se de sua aparência pessoal, deixou o
cabelo crescer e vivia virtualmente como um ermitão.

Finalmente, em 1959. o espírito de Vovô Suro entrou
no corpo- de Muljono, o alâeão sem instrução. Nesta altura,
Muljono deixou de existir c Vovô Suro novamente caml-
nhou sôbre a Terra. Muljono e seu passado desaparece-
ram para os camponeses.

Suro era filho de um famoso fabricante de kris (.punhais
recurvos) no antigo reino javanês de Madjapahit. Era um
homem áe grande poder místico. Para muitos javaneses, o
punhal áe família é a morada dos espíritos áos lideret
mortos da familia.

A profecia de Madjapahit, velha de muitos séculos, ain-
ãa desempenha um papel no pensamento político javanês.
Acredita-se que ela traça por inteiro o futuro do que é
agora a Indonésia. Vários intérpretes afirmam que ela
profetizou com exatidão a colonização pelos holandeses, a
conquista pelo Japão e a guerra da independência.

Os líderes políticos, inclusive Sukarno, cuidadosamente
põem em destaque pontos em seu passado que parecem
adaptar-se aos que são descritos tia profecia de Mudjapahü.

Suro, encarnado em Muljono, tornou-se curandeiro e
profeta. Peregrinos vinham para ser ajudados e perma-
?iecerem como discípulos:

Imediatamente depois do malogrado golpe comunista de
1 de outubro de 1965, um maior número ãe peregrinos co-
meçou a procurar sua ajuda. Chegavam numa méáia de
5 000 por semana e somente num dia. em certa ocasião,
foram contados 20 mil fazendo a viagem para o seu ermi-
tério em Java Central, nas montanhas.

Cristãos e muçulmanos notaram entre os jovens pere-
grinos muitos uniformes negros c gorros vermelhos ão Par-
tido Nacionalista Indonésio, veementemente prá-Sukarno.

Suro recusava âinheiro mas aceitava áádivas de insen-
so e cigarros, contanto que fossem comprados em lojas
aprovadas estabelecidas ao longo de estradas desconhecidas
para outros que não os habitantes ãe Java Central. Peda^
ços ãe madeira, cordas e outros objetos também podiam
ser comprados nessas lojas para serem abençoados e usa-
ãos como amuletos.

E liavia medalhões com a inscrição Eu sou um defen-
sor de Bung Karno. Estes eram considerados de grande
valia pois havia pessoas que diziam que Vovô Suro era avô
de Khrisna, que por sua vez estava encarnado no corpo
de Sukarno. E era direito, diziam essas pessoas, o avô de-
fender o seu neto.

O dinheiro obtido rias lojinhas de beira de estrada, diz
o Governo, parece ter sido empregado na compra de armas,
e munições. Depois que o fluxo de peregrinos diminuiu,
o ermitério tornou-se um centro dé treinamento militar
para grupos comunistas.

Mas não se espera que a morte de Vovô Suro erradique
sua lenda entre os místicos javaneses. O próprio Sukarno
é um exaltado crente no misticismo. Êle deve tei lido as
noticias da morte de Suro com grande interesse. Suro uma.
vez profetizou que Sukarno só morreria sete anos depois dc
sua própria morte.
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lizando. Outros líderes parla-
mentares apresentaram um ba-
lanço das perspectivas das elei-
ções gerais do ano que -vem.

Durante as duns semanas do
seminário, os jornalistas norte-
americanos visitaram as zonas
centrais do País onde se apli-
cam os planos de reforma agra-
ria-, bem como as instalações
petrolíferas no Lago de Mara-
caibo.

e
ém
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Venezuela assegura que tem
suas portas abertas a todo
investimento estrangeiro

Caracas (UPI-JB) — O Ministro do Fomento da Ve-
nezuela, Luís Hernández Solis, afirmou ontem que seu
pais "abriu suas portas ao capital estrangeiro" para esti-
mular a produção nacional, garantindo que os investi-
mentos internacionais terão um tratamento igual ao dos
capitais nacionais, "sempre e quando isto não implique em
prejuízos para os últimos".

As declarações do'Ministro Solis foram feitas em reu-
nião com 18 jornalistas norte-americanos que participam
cm Caracas do seminário promovido pela Associação Norte-
Americana da Venezuela, como parte de um programa de
Intercâmbio profissional com jornalistas venezuelanos.
PLANOS

Além dai entrevista com o
Ministro do Fomento, os jor-
nalistas americanos conversa-
ram com vários líderes do Con-
gresso. O Deputado Carlos Au-
drés Perez, do Partido do Go-
vêrno, fêz uma análise dos pia-
nos de desenvolvimento sócio-
econômico que a atual admi-
oiistraçüo venezuelana está rea-

Desastre na
Venezuela
mata dois

Caracas (UPI-JB) — Dois
membros da Força Aérea Ve-
nezuelana morreram ontem
num desastre de avião na re-
gião montanhosa localizada a
leste de Caracas, segundo co-
numicado divulgado pelo Mi-
nistério da Defesa.

Os mortos são o Tenente
Juan Tovor Giménez e o Sar-
gento Leônidas Sanchez e pi-
lotavam um avião de treina-
mento. O aparelho, sem que se
saiba porque, caiu na estrada
entre Petare e Santa Lúcia.

Incerta a
viagem do
Papa à AL

Cidade do Vaticano (UPI-
JB1 — Porta-voz da Santa Sé
declarou ontem que a perspec-
tiva de uma viagem imediata
do Papa Paulo VI ã América
Latina, no momento, é apenas
uma "devota esperança" dos
católicos latino-amer i c a rt o s.
Acha, no entanto, que "tudo é
possível".

Há dois anos que se fala com
insistência na possibilidade de
o Chefe da Igreja visitai- a
América Latina.

FIM DE VÔO

w
Brasilia, (Sucursal) — Co-

mentando o discurso do Líder
do Govêmo, Deputado Rai-
mundo Padilha, sobre a Con-
ferência de Chanceleres dc
Buenos Aires, o Sr. Adolfo de
Oliveira afirmou, ontem, no
plenário da Câmara que é to-
talmente improcedente a teso
de que a derrota da proposta
da Força Interamericana- de
Paz representou uma vitória
das forças comunistas do Con-
tinente.

Ressaltando que é um de-
mocrata. anticomunista, o
deputado fluminense afirmou
que a Força Interamericana
seria a volta "a um passado
odioso de intervenções milita-
res determinadas pelos Esta-
dos Unidos".

Disse, em seguida, que não
concorda com a imagem que
está sendo projetada do Bra-
sil no exterior, assinalando
que o nosso País "sempre se
bateu pela solução, pacífica dos
conflitos, pela náo-interven-
ção e pela autodeterminação".

Finalizando, o ex-líder da
extinta UDN- declarou que são
prejudiciais à causa democrá-
tica aqueles que preconizam
ações terroristas nos moldes
das que foram ditadas pelaConferência Tricon! inental de
Havana, como os que indicam
a adoção rie medidas como a
da Força Interamericana, "que
outro objetivo não. tem aenão
o de assegurar os regimes di-
tatoriais".
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Eis o que restou, do jato DC-') du TIVA após u colisão aérea com um avião pequeno em Ohió

Subcomissão da ONU admite
visita de especialistas às
ilhas dos EUA e Inglaterra

Nações Uniãas (UPI-JB) — A Subcomissão de Colônia-
lismo das Nações Unidas propôs ontem o envio de uma
missão visitante das Nações Unidas às Ilhas Virgens, Mont-
serrat e Baamas, este ano, e às Bermudas, Ilhas Turco,
Caicos e Caiman em 1D68.

As propostas foram- submetidas à apreciação dos 24
membros da Comissão de Colonialismo e às potências ad-
ministradoras, no caso os Estados Unidos e a Grã-Bretanha.
Os norte-americanos e -britânicos opuseram-se anterior-
mente ao envio de missões às suas colônias, porém ontem
não fizeram objeções.

Choque ãe aviões em Ohio
faz 26 mortos e é terceiro
desastre em uma semana

Bellefonlaine. Ohio (UPI-JB) — Um Douglas DC-9
da Trànsworld Airlines, com 25 pessoas a bordo, colidiu
no ar com um pequeno avião civil, de um único ocupante,
na zona central de Ohio. Não há sobreviventes do desastre.

O DC-9 fazia vôo de rotina entre Nova Iorque e Day-
ton,le foi advertido pela torre de'controle do Aeroporto de
Columbus que outro avião voava em direção contrária,
numa linha de choque.

MAIS VISITAS

No início do mês foram apre-
sentadas sugestões para que
missões da ONU visitassem as
seis ilhas das Caraibas que a
Grã-Bretanha elevou à cate-
goria de Estados associados:
Antígua, St. Kits-Nevis-An-
guilla, St. Vicent, Granada,
St. Lucie e Dominica.

Outra sugestão, para. queuma Comissão da ONU fosso

enviada, às Ilhas Malvinas e
Honduras Britânicas no próxi-mo ano, encontrou oposição
por parte da Venezuela, cuja
delegação alegou que a Orga-
nlzação não deveria enviar
missões a territórios cujo sta-
tus colonial não esteja bem
definido e que envolvam situa-
ções de implicar o "retomo
do território desmembrado do
outro território".

TERCEIRO
O acidente ocorreu a 5 km

c'c Kcn.ton, onde domingo caiu
um Convair da Lake Central
Airlines. Os restos do avião cl-
vil foram encontrados a- cerca
de 3 km e meio do local onde
o jato atingiu o solo.

Foi o Corpo de Bombeiros de
Brlleíontaine que informou
não haver sobreviventes do
Douglas, que levava a bordo 4
tripulantes e apenas 21'passa-
geiros, embora- com capacidade
para SO. ,

Trata-se do terceiro desas-
ire de aviação desde domingo
Cuin Convair, da Lake, um
avião da Varig, na Libéria, e
êsté), fazendo a cifra de vit.»
mas ascender a mais de 80.

Em Washington, o Deputado
Republicano Donald Lukens pe-diu imediatamente uma Invés-
tigação federal a íim de de-
terminar se existe alguma co-
nexão, sabotagem ou qualquer
outra relação entro éste aci-
dente e o ocorrido em Kenton,
domingo.

Cliiíe e
assistência técnica a país

ruguai acuam que
Jf.

pobre é um ato de justiça
Nações Uniãas (UPI-JB) — Chile e Uruguai afir-maram ontem que uma assistência técnica sem preços jus-•tos para os produtos dos países subdesenvolvidos' não éajuda e sim justiça.
O delegado chileno Jaime Lavados disse ontem na Co-missão para o Desenvolvimento Social que a ajuda inter-nacional dsve ser "suficientemente neutra para que atra-vés da assistência técnica não se introduzam modelos oufilosofias dos paises desenvolvidos naqueles em despnvol-vimento".

NECESSIDADE

Lavados úism também que,
para que a assistência técnica
represente algo no desenvolvi-
mento social, tanto os paisesdesenvolvidos como os em de-
senvolvimento têm de realizar
o que, no Chile, chamamos re-
volução, e aqui, alterações de
estrutura.

O representante do Uruguai,
Graciela Ponce de Leon de

Càttaroási, declarou por sua
vea que a situação social no
munão está longe de ser satis-
fo-tória e que se requerem mais '
recursos, melhores métodos _
témias de ação social. As-
sim — concluiu — se a reda-
ção de uma declaração sóbre
desenvolvimento social contri-
toüir para melhorar esta situa-
ção, dar-lhe-emos boas-vindas.

EUA provam que técnicos da
_atina emigram por
a dos países de origem

Washington (UPI-JB) — Uma subcomissão do Senado
norte-americano concluiu que a responsabilidade de im-
pedir a emigração de técnicos latino-americanos nara osEstados Unidos cabe, exclusivamente, a seus países deorigem.

Esta decisão foi anunciada após um ano de estudos
sobre problemas de migração promovidos pela Organização
Pan-Americana de Saúde, sob a orientação do Professor
Charles V. Kidd, Secretário Executivo do Conselho daFederação de Ciência e Tecnologia. O estudo foi inicial-
mente entregue à Subcomissão de Imigração e Naturaliza-
ção da Comissão Judiciária do Senado. O Dr. Kidd falou
na qualidade de Presidente de um Conselho representando
Chile, Uruguai. México, Brasil,.Argentina, Peru, Venezuela
e Estados Unidos.
DADOS

Kidd informou que, entre
1961 e 1905, cerca de 3 000
cientistas, engenheiros e medi-
cos de países latino-americanos
emigraram em caráter perma-nente para os Estados Unidos."Considerando que custou
cerca de 20 000 dólares por
pessoa o preparo desse pessoal,
a perda sofrida pela América
Latina sc calcula por volta de
12 milhões de dólares por ano",
disse êle.

Com base nos estudos reaü-
zados, foi sugerida a adoção
das seguintes proridèncias por
parte das nações ¦ latino-ame-
ricanos interessadas:

1. Uma revisão cie renda re-
lativa, oportunidades profissio-nais e posição de pessoas alta-
mente qualificadas, e estudo da
medidas seletivas destinadas a
melhorar a sorte dos' mlgran-
te.s em potencial.

2. Revisão dos números, ca-
racterísticas e condições de
sustento dos que- estudam no
exterior, e necessidade de sa-

lecionar estudantes c fixar seu
(sustento de modo a garantir o
seu regresso.

3. Controle direto de movi-
mento migratório através de
passaportes, se uma nação es- '
Tiver tão preocupada que possa,
justificar uma restrição de li-
berdade de movimentos de seus
cidadãos.

Para a repatriação de» mi-
grantes, a Comissão sugeriu
que os países latino-america-
nos devem:

1. Oferecer aos migrantes
posições específicas com situa-
ções favoráveis de emprego.

2. Oferecer incentivos espe-
cificos (já propiciados pelaArgentina) para repatriação,
tais como isenção de impostos
ou concessão de moradia.

3. Enviar equipes de recru-
tamento para oferecerem cm-
pregos a profissionais .que te-
imam emigrado.

A Subcomissão é presidida
pelo Senador Edward M. Ken-
ncdy, democrata da Massa-
chussetts.

QUATRO RODAS, Vai orientar
a partir de 10 de março, os elegantes e ditar
será impressa em a moda masculina,
papel "couchê" da cabeça aos pés.
terá muito mais côres.

Mostrara os carros mais Terá artigos de grandes Apresentará sempre: Publicará humorismo Vai mostrar o Turismo E, fatalmente.caros do mundo e os personalidades que esporte, emoção, do melhor quilate de todo o. mundo se'râ lida tambémtestes mais importantes, se tornam cicerones dos "camping" e aventura, e traçará o perfil das e dar um nôvo tratamento pelas mulheres de
leitores. maiores figuras aos roteiros nacionais. bom gosto.do automobilismo,

m EM NOI FASE ^S____^___^' MELHOi.
A PARTIR DE MARQO quatro H0íiA& oOqUENÜNCA

"+_*!_!f*c3!!&'J_í ?¦•" fMWífw»* *»w»,^-#«*»í»ÍMM*>«W7"r'; ^4**i»--«»«»; **-•%• _v*/_~y_- •_¦ - *¦



-¦.',*•-,»'-*_-- »¦*?• <^-*v, r«- •V S---4. --J-*¦•%_»«»_

10 — !.• Cad., Jornal do Brasil, sexta-feira, 10-3-67

M

. .

5t

K.

'¦ 
y\

-1 I
'' -

I

i1
i

¦Informe JB Faculdades da UFRJ ainda com vagas
Missão

Cotiversando há algxim tempo com
um amigo, o Presidente Castelo Branco
íoi mais longe que habitualmente, e ex-
plicou por que considerou sempre im-
possível rever as punições aplicadas com
base nos Atos Institucionais:

— Seria enfraquecer a Revolução
que eu encarno e represento. Não é ta-
refa que eu possa executar sem com-
prometer o papel que me foi confiado.
Eu bem que gostaria de corrigir algum
excesso. Com que gosto, por exemplo,
reveria a punição aplicada ao Guerrei-
ro Ramos; mas não posso. Tenho que
manter-me inteiriço, atê o fim.

Lixo

O Sr. José Eugênio de Macedo Soa-
res demitiu-se ontem, irrevogàvelmente,
do cargo de Diretor do Departamento de
Limpeza Urbana, por considerar que
aquele órgão não dispõe dos recursos
mínimos indispensáveis à sua tarefa.

Não há recursos materiais nem hu-
manos; e há dez meses o projeto de
construção da usina de lixo e outros
estão nas gavetas dos assessores do Sr.
Negrão de Lima — sem qualquer solução.

Com a saida do Sr. Macedo Soares
perdem o Governo e o povo da Guana-
bara um técnico competente e categori-
zado, realmente capaz de solucionar de
uma vez por todas o problema do lixo no
Estado — desde que o tivessem deixado
íazê-lo.

Homenagem

O Sr. Luis Viana Filho será home-
nageado hoje com um almoço na José
Olimpio.

O Presidente Castelo Branco também
deverá estar presente para prestigiar o
futuro Governador da Bahia.

gua Portuguesa da Livraria Francisco
Alves.

Segundo o Sr. Nelson Vaz, "afirmar
que a palavra é "brasileirismo 

popular"
é burrice de encantar".

Convencido de que se trata de in-
formação publicitária, adverte:

"De qualquer forma, tentarei impor,
por meios legais, a retirada do vocábulo
do tal dicionário da Língua Portuguesa e
talvez a apreensão da edição. Basta de
atentados ao nosso idioma."

Confiança

Desastres de avião têm quase sem-
pre uma conseqüência que os jornais não
registram: as pessoas que iam viajar nos
dias seguintes cancelam suas reservas,
desistem da viagem ou vão de trem.

É uma ocorrência normal no mun-
do da aviação.

Mas esta regra, como as outras, tam-
bém tem exceção: logo depois do aciden-
te da Libéria, a VARIG mandou fazer
um levantamento completo em todo o
seu sistema, no País e no exterior, e ve-
rificou que nenhuma só reserva tinha si-
do cancelada.

O fato demonstra que a cada dia se
confia mais na aviação — e, neste caso
específico, na VARIG.

Pronunciamento .

Os meios políticos estão atribuindo
especial importância ao pronunciamento
que deverá ser feito hoje, às 15 horas,
pelo Senador Auro de Moura Andrade,
durante a homenagem que a Mesa do
Senado vai prestar ao Ministro Ribeiro
da Costa, pela sua aposentadoria do Su-
premo Tribunal Federal.

Alagoas

A morte do Deputado Robson Men-
des, colhido numa emboscada em Ala-
goas, comporta uma interrogação sôbre o
que foi feito pela Revolução naquele be-
licoso Estado, além de dar à Assembléia
Legislativa a oportunidade de eleger o
Governador Lamenha Filho.

Pois a verdade é que não são poucos os
facínoras em liberdade em Alagoas, man-
dando e desmandando. Há por exemplo
o caso do Deputado Luis Coutinho, aú-'
tor, cúmplice e mandante de alguns cri.
mes de morte, inclusive o de um menino
de 8 anos, Petrúcio, em Coruripe. Apon-
tado num relatório do General Alberto
Bittencourt como culpado de várias bar-
baridades, o Sr. Luís Coutinho continua
solto — e provavelmente mandando bra-

Consta

Consta que o Presidente Castelo
Branco tem a intenção de exonerar, num
decreto a ser baixado no próximo dia 13,
todos os seus auxiiiares do Governo —
inclusive os que têm mandato.

Promoções

Em ato de ontem, o Presidente do
INPS, Sr. José de Nazaré Teixeira Dias,
anulou as nomeações irregulares feitas
a 13 de dezembro de 1966 no quadro de
procuradores do extinto IAPC.

O fato foi denunciado nesta coluna,
na época, e coube ao Sr. Eduardo Noro-
nha, Chefe do Gabinete do Ministro Nas-
cimento e Silva, mandar apurar a denún-
cia. Constatada a procedência da Infor-
mação, o Presidente do INPS acaba ago-
ra de determinar que sejam feitas as no-vas promoções — com a observância das
disposições legais e regulamentares.

Advertência

O leitor Nelson Vaz escreve para
protestar contra a inclusão do verbete
Muff na 34." edição do Dicionário da Lin-

Movimento

Articula-se nos bastidores, sob a ins-
piração de forças paulistas, um movi-
mento para subordinar o IBC à área do
Ministério da Fazenda, tirando a autar-
quia da esfera do Ministério da Indús-
tria e do Comércio, onde está hoje.

O argumento é o de que o Sr. Del-
fim Neto é o verdadeiro especialista em
café do próximo Governo, sendo portan-
to apenas natural que se lhe dê de di-
reito uma autoridade que afinal vai ter
de fato.

Decisão

É pouco provável que o Supremo Tri-
bunal Federal julgue antes do fim do
mês o caso do Sr. Youssef Bedas, fun-
dador do Intra-Bank, cuja extradição foi
pedida pelo Governo do Líbano.

Enquanto o STF'não decide, Bedas
descansa em São Paulo, recuperando-se
de uma operação, e um grupo de pode-rosos amigos seus desenvolve um mo-
vimento com o slogan Bedas é Nosso. .

Youssef Bedas está envolvido numa
intrincada história cheia de intriga in-
ternacional e muitas peripécias no mun-
do grande das finanças. Da decisão do
Supremo depende o destino deste milio-
nário — e de muita gente mais.

Solução

Sejamos práticos e realistas. Vamos
mudai- alguns nomes e solucionar poresta via simples e funcional o problema
das enchentes em Botafogo. Nem obras,
nem verbas, nem demoras. Simples troca
de letras; em vez de rua, rio. Rio, que é
mais apropriado.

Rua não é, a rigor, a Voluntários da
Pátria, e nisto estarão de pleno acordo
seus moradores, tanto os da margem
esquerda quanto os da margem direita.
Os habitantes das redondezas, morado-
res dos afluentes e subafluentes, tam-
bém não se oporão, com certeza, a esta
mudança. E imaginem quanto ganharáo Rio, com mais esta atração turística.

Assim, além do mais ficaremos li-
vres da calamidade — que neste caso só
se dará numa eventual seca do Voluntá-rios da Pátria.

Lance-livre

» „ r^?^los Lacerda assinou ontem coma nova Editora Spencer um contrato queconcede à empresa direitos exclusivos para\enda e edição, eon coleção, de toda a suaobra passada e até futura.
A Editora Nova Fronteira, Bloch Edito-res e a Distribuidora Record, que editaramtoToa do Sr. Carlos Lacerda, participaram docontrato de cessão à Spencer, cujos jovensdirigentes estréiam com o pé direito.

Alvo de grande manifestação, em SãoPaulo o Coronel Fontenele foi carregado emtriunfo. Resultado: interrompeu o Sita
O Governador João Agripino será ouvi-

^i^°™eSteÍnUJnha de defesa d0 tronei
?ÜI Í 

Figueiredo, ex-Comandante da BasoAérea do Galeão e cassado pela Revolução.
ãJ^S*"1.61^ "f4 no P103^» dia 14, naSegunda Auditoria da Aeronáutica.

_£_ -if*»111 p?ra B°S°tá. °°nio representantedo Brasil, o Sr. Giulite Coutinho, Presiden-te da Associação Nacional de Exportadoresde Produtos industriais. Poi participar deuma reunião de exportadores latlno-amerl-canos, promovida pela OEA.
O nome do Sr. Horácio Coimbra volta

Sr, JS^íSS-ír0 
'&&^ 

Provável substitutodo Sr. Leõnidas Bórlo no IBC. Mas tambémcircula o nome do Coronel Paula Soares B-e.sidente da Junta Administrativa do IBCOutros falados são o Sr. José Miro Guta .-'nea. Secretário de Agricultura .do Paraná,o General Adir Maia, Diretor-Técnico dáConfederação Nacional da Agricultura, e oCoronel Valdemiro Bergher de Araújo.
Hoje, de 7 às 10 (P. M.), o coquetel delançamento de Hong-Kong Confidential, deJeff Thomas, dedicado à sua misteriosa'in-

glêsa Liz. Parlamentares virão especialmente
de Brasília para o acontecimento, que levaráao On the Rocks, no Panorama Palace Ho-tel, inúmeras figuras do international set
que é a única atmosfera resplrável pelo autor!

O Sr. Antônio Carlos de Andrada Tostes,neto do ex-Presidente Antônio Carlos, conti-nua em suas incursões políticas pelo inte-rior de Minas. Neste fim de semana estará emR.o Nôvo, na Zona da Mata, fazendo conta-tos.

O O Sr. Vítor da Silva, Diretor do BID, al-moçou ontem com o Sr. Delfim Neto, futuroMinistro da Fazenda;

O O Ministro Danilo Nunes aproveitará areunião de hoje do Gabinete da ARENA paraafastar-se definitivamente do Partido Vai fi-car apenas no Tribunal de Cantas.
O processo de demissão do Sr. Cleantode Paiva Deite, que íoi assinado pelo Presi-dente da República a 4 de janeiro, será ago-ra implementado pelo DASP.
O Sr. Exalüno Marques, Presidente em

exercício da Confederação Nacional do Co-mercio vai convidar o Sr. Magalhães Fmtoa participar da festa de Inauguração do res-taurante da CNC — por sinal decorado pelaOca.

O O Banco de Crédito Territorial, anima-oo pelo êxito de sua sucursal de São Paulo,
££3? i feetòu- mais duas agencias naCapital paulista, em Vila Mariana e na Con-solaçao. O BCT, que tem 18 de suas 20 agén-cias çm prédios próprios, começa agora a ex-pandir-se fora da Guanabara.
« A Editora Saga anuncia para breve o
fnçamento de mais um livro de GunnarMyrdal. Em Solidariedade ou Desintegração
í?UÍ?i p0T„ uma «o-iomla internacional),Myrdal analisa alguns aspectos inéditos nasrelações entre desenvolvidos e subdesenvol-vidos.

O ex-Senador Heribaldo Vieira foi no-meado adjunto de Procurador do Tribunal deContas da União.
Hoje, na boate The Pink Panther, é alesta da mini-saia. Conhecidos jornalistasvao escolher a mini mais mini — cuja donaganhara valioso prêmio.
Há um ciima de perfeito entendimento

pelo menos em algumas áreas do atual e do
próximo Governo. Ao jantar oferecido pelaAssociação Comercial ao Ministro da Indús-tria e do Comércio, Sr. Paulo Egídio, estive-ram presentes os Srs. Delfim Neto e HélioBeltrão. O Sr. Delfim Neto, aliás, chegou aoClube Comerciei num automóvel oficial, doGabinete do Ministro da Indústria e do Co-mercio, que já o está servindo nesta íase
pre-tninlsterial.

erao de promover outro vestibular
/

POR DENTRO DO ASSUNTO
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Knut Ilammarshjold, sobrinho de Dag, está na IATA há 11 anos

Presidente da ÍÁTÂ diz que
mpresas aéreas ja

um passaporte mais simples
O Presidente da Associação Internacional de Trans-

porte Aéreo (IATA), Sr. Knut Hammarskjold, informou
ontem à noite, em entrevista coletiva no Copacabana Pa-
lace Hotel que as empresas aéreas estão estudando a subs-
tituiçâo dos passaportes por cartões perfurados, a íim de
simplificar os embarques e desembarques na passagem pela
Alfândega.

Para aproveitamento total da capacidade dos futuros
grandes jatos, que a partir de 1969 já estarão transportando
mais de 500 passageiros, a IATA incentivará a vencia de
bilhetes em grupo, incluindo as despesas com hotéis e ex-
cursões. - .¦

FUTURO ¦ "-•' ¦

O Sr. Knut Hammarskjold
— sobrinho de Dag Hacnmarsk-
jold, ex-Secretário-Geral tia.
ONU — ocupa há 11 meses a
presidência da IATA e está
percorrendo a América Latina
para conhecer de perto os pro-
blemas locais das empresas
aéreas membros da associação.

Interrogado sôbre as deficiên-
cias que, por ventura, tenha no-
tado no Aeroporto Initemacio-
nal do Galeão, o Sr. Ham-
marskjold disse que êle pode
ser melhorado em muitas coi-
sas, mss não quis entrar em
pormenores, citando apenas
como uma das deficiências o
sistema de luzes de aproxima-
ção.— O problema dos aeropor-
tos, que podem sempre ser mo-
dernizados — acrescentou o
presidente da IATA —, é pre-
parar-se para o futuro muito
próximo dos superjatos, que já
em 1969 estarão transportando
cerca de 500 passageiros por
vôo. Os aeroportos deverão
ter espaço para receber esses
passageiros e um serviço de al-
fândega simplificado, para não
prendê-los em longa espera.

Disse o Sr. Knut Hanimarsk-
Jold que o Brasil ocupa, atual-
mente, o terceiro lugar entre
os países membros da IATA,
vindo depois dos Estados Uni-
4os (16 empresas aéreas asso-
ciadas) e Grã-Bretanha (qua-¦tro associadas). As empresas
brasileiras membros da IATA
são a Cruzeiro do Sul, a VASP
e a VARIG.¦ — A IATA não tem uma
política de atrair as empresas
— explicou o Sr. Hammarsk-
Jold —, porque o Interesse é
delas, sobretudo das pequenas,
que sem recursos próprios con-
tair, com as grandes vantagens
da associação. Uma dessas_,van-
tagens é disporem de uma cai-
xa de compensação — temos

uma em Londres e outra em
Nova Iorque — não precisan-
do por isso de multiplicar
suas operações para compensa-
ção das passagens permutadas.

PELO TURISMO

Segundo o Presidente da
IATA, as tarifas aéreas inter-
nacionais de hoje, no Atlânti-
co Norte, estão 36 por cento
abaixo des preços de 1938, o
que significa que as passagens
aéreas ficaram mais baratas à
medida que a aviação foi pro-
gre dindo.

— Esta redução se observa
também em outras rotas —
disse o Sr. Hammarskjold —,
embora em menor escala. Em
1959 as empresas que continua-
ram operando com aeronaves
de hélices sofreram uma crise
com o advento dos Jatos comer-
ciais, porque não suportaram a
concorrência dos novos preços.

O Presidente da IATA expli-
cou a redução dos custos do
transporte aéreo com a cres-
cente competição entre as cm-
presas, que passaram a operar
com seus aviões praticamente
24 horas por dia, conseguindo
grande versatilidade na trans-
formação de aeronaves de pas-
sageiros em cargueiros, e vice-
versa.

O Sr. Knut Hammarskjold
desculpou-se por não manifes-
tar sua opinião sôbre a morte
de seu tio Dag Hammarskjold
— conforme pedia iun repor-
ter —, porque não ficaria bem
envolver-se num ponto que im-
plica num acidente aéreo, co-
mo Presidente que é da IATA.

Veterano da Segunda Guer-
ra, o Sr. Knut Hammarskjold
entrou para a diplomacia em
1946 e trabalhou nas Embai-
xadas da Suécia em Moscou,
Viena e Paris, tendo sqrvido
como Encarregado de Negócios
em Sofia e Bucareste.

A realização de um nôvo vestibular para o
preenchimento das vagas que sobraram nas uni-
dades da Universidade Federal do Rio de .Ja-
neiro, notadamente a Faculdade de Filosofia
(ex-FNFi), foi determinada ontem pelo Con-
selho Universitário, ao fim de uma reunião de
quatro horas.

. A medida, embora envolva especialmente a
FNFi, não resolve o problema dos vestibulan-
dos de Matemática daquela Faculdade.os quais,
trazendo a classificação ontem divulgada, es-
tiveram no- JB para protestar contra o critério
adotado pelo Diretor, "que preferiu matricular
o.s melhores em Física e Inglês num Curso de
Matemática, e classificar até mesmo uma quefaltou ã prova classificr-tória de Inglês".

ALEGRIA E TRISTEZA

Enquanto os estudantes reprovados, aos pu-los, comemoravam a decisão do Conselho Uni-
versitário, os estudantes aprovados mas não
classificados pela FNFi para o Curso de Mate-
mática comentavam, tristes, a sua situação:'— A medida não nos abrange, uma vez que
já fomos aprovados. As nossas provas demons-
traram que sabemos Matemática. O ' 

que que-remos estudar é Matemática. Não é justo quenão haja vagas para nós — os melhores em
Matemática — porque elas foram dadas paraestudantes que têm um bom conhecimento de
Inglês e Física, mas só sabem a matéria Iun-
damental do Curso superficialmente.

OPORTUNIDADE GERAL

A decisão do Conselho Universitário de per-mitir a realização do nóvo concurso — do qual
poderão participar náo só os reprovados como
estudantes que não tenham prestado o primei-ro exame — foi tomada levando-se em consi-
deração "a desproporção entro a procura tíematrículas nos cursos superiores e a oferta devagas; o empenho em superar estas dificul-
dades; e o fato de não ser justo que perduremvagas disponíveis".

Os candidatos ao Curso de Matemática, aotomarem conhecimento de que poderiam ins-crever-sc no nôvo concurso e os fatos tomadosem consideração pelo Conselho, diziam que,"em último caso, farão mesmo exame paraoutro curso, mas isso em nada ajudará o País,
pois sd têm vocação para as pesquisas materna-ticas, ao terminarem a Faculdade onde se ma--ricularam sob tais condições não passarão de
profissionais frustrados e medíocres".

A CEGUEIRA DE CIMA

Os estudantes explicaram existir apenas 39candidatos nessa situação, e que por isso acha-
vam-se merecedores de um tratamento melhor:Não entendemos por que a Direção não
vê .que dentro cm breve a Faculdade será des-
membratía o é lógico que, onde quer que o Cur-
so de Matemática fique localizado, as instala-
ções serão melhores e maiores. Fala-se que,antes de junho, o Curso irá para a Cidade Uni-
versitária. E lá o esp»ço disponível é tanto
que, mesmo que fôssemos 390, e não 39, have-
ria lugar para todos. Ou será que eles preten-dem mudar tudo, menos a situação dos exce-
dentes?

O CRITÉRIO INJUSTO

Perguntados por que não haviam obtido
classificação, embora lhe-s tivessem sido .<¦¦,-
buidas notas excelentes em Português e Mate-
mática, um candidato — que tirou 10 na ma-
teria e não se classificou — respondeu:Fizemos quatro provas: Português e Ma-temática — eliminatórias e fundamentais —
e Fisica e Inglês, classificatórias. As condições
de aprovação eram obter nota acima de quatronas eliminatórias e nota acima de zero nasclassificatórias. Só isso já mostra a menor im-
portáncia que tém as matérias classificatórias.
No entanto, para a classificação, a Faculdade
desprezou as notas obtidas nas provas elimi-natórias e considerou como média a soma dasnotas das classificatórias, dividida por dois.

IRREGULARIDADES

Um outro estudante, exaltado, dizia ser porIsso "que se abre um .abismo entre professore aluno. Eles vivem pregando Justiça é lisura,
e no íim, ccm medo de excedentes, adotam um
critério desses, esquecendo-se que o exemplo
de justiça deveria vir de cima". Ao que um
terceiro ajuntou:

A prova de Inglês, por exemplo, íoi um
escândalo. Houve 45 notas um. E o engraçado
é que a prova, embora tenha sido de Inglês,.não
íoi corrigida nem elaborada pelos professoresde Inglês, mas sim pelos de Matemática. Será

porque a Álgebra trata de números e letras? Mas
também um teorema de Matemática é íormu-
lado em português. Nesse critério, daqui a
pouco teremos professores de Português coni-
gindo provas de Matemática.

ESQUECIMENTOS

Um des estudantes destacou que "isso não
é tudo: hã no Pais carência de professores de
Matemática. O Diretor da Faculdade, falando
conosco, disse que só nos matricula com ordem
superior. Estamos dispostos a comprar cadei-
ras.e mesas para suprir as deficiências da Fa-
culdade. Por que não nos ouvem e dão una
chance?"

— Reconhecemos que a Faculdade tem uma
série de dificuldades. Mas há muita coisa lá
que pode ser resolvida com boa vontade. Por
exemplo: um aluno fêz 10,5 pontos rias classiii-
catórías, mas seu nome não constava da lista
dos aproveitados, Procurou a Direção e lá, com
um pedido de desculpas, disseram-lhe que "ha-
viam esquecido". Onde já se viu uma coisa
destas?

UNIÃO

Os candidatos aprovados e não classificados
estão dispostos a procurar o Presidente Costa e
Sllvá, "que tc-ni muito boa vontade para com
o estudante e se propõe a resolver o problema,
mar; só poderá fazê-lo se colocar na direção das
Faculdade,, gente decidida a resolver os pro-
blemas do., alunes, e não a evitá-los".

Para è:;.-e movimento, estão convocando to-
dc_ cs colegas para uma reunião hoje, às 15h,
em írent. á Faculdade de Filosofia da UFRJ.
quando traçarão cs seus planos, que incluem,
até, urn acampamento ao lado do dos exceden-
tes da Faculdade de Ciências Econômicas da
UEG.

GAMA FILHO

A Faculdade de Direito da Universidade
Gama Fiiho reprovou 4C0 dos 600 candidatos à
matrícula no 1.° ano, turno da noite, mas con-
siderou baixo o índice de reprovação para os
cursos da manhã e da tarde, para os quais
existem 150 vagas.

O Presidente da instituição, Professor Gama
Fiiho, informou que "as provas feram realiza-
das dentro dos critérios adotados pelo ensino
superior, e que não houve o caso de excedentes.
Já que a média para a aprovação é mínima e
náo deixa margem para reclamações".

PARTICULAR

Dizendo que em sua Universidade nunca
entrou um tostão quer do Governo federal quer
do estadual, o Ministro Gama Filho revelou
que. para o ano que se inicia, diversas modifi-
caçõss materiais e humanas foram feitas, e
que, para o futuro, sobretudo na Escola de Me-
dicina, novas e importantes mudanças ocor-
rerão.

— Assim — destacou — a Universidade vem
de efetuar um contrato com a Tcheco-Eslová-
quia, que lhe dará cem milhões de cruzeiros
antigos em materiais diversos, para que pcss3
desenvolver-se.

FLUMINENSES

Niterói (Sucursal) — O Juiz dos Feitos da
Fazenda Pública, Sr. Hélvio Perorázio Tavares,
disse ao JORNAL DO BRASIL que decidirá
hoje sóbre a contestação interposta pela Rei-
toria da Universidade Federal Fluminense à
liminar obtida por alguns vestibulandos de Di-
reito no mandado de segurança que impetra-
ram contra o resultado da prova de Latim.

Na contestação, a Reitoria esclarece que as
25 questões de Latim denunciadas como tendo
sido fraudadas não foram computadas pelo cé-
rebro eletrônico, mas sim as restantes 60 —
consideradas suficientes para avaliar a capa-
cidade dos candidatos. A prevalecer êste argu-
mento em Juízo, as matrículas na Faculdade
de Direito começarão na segunda-feira.

CUSTAS

O Juiz Hélvio Perorázio estava aguardando
que os estudantes recorrentes pagassem em
cartório as custas processuais, que vão a NCrS
150,00, mas cemo eles não o tivessem feito até
ontem, o magistrado resolveu ignorar, por ora,
a formalidade.

Um emissário do Reitor Manuel Barreto
Neto chegou a ir ao Cartório dos Feitos da Fa-
zenda ccm a incumbência de efetuar o paga-
mento a fim de que o processo tivesse anda-
mento normal, mas o dinheiro que levara não
dava para cobrir as despesas.

DOPS exibe-se para excedentes
Barbados e com ,as camisas abertas dei-

xando à mostra o peito nu e o revólver, agen-
tes do DOPS tentaram, ontem à tarde, im-
pedir que alguns excedentes da Faculdade do
Economia da UEG continuassem com o movi-
mento da coleta de assinaturas, Investindo
com a viatura chapa 85.20.22-SSP-6-91 con-
tra os estudantes, e por pouco não atingindo
um, sentado na calçada.

Os policiais, depois de subirem violenta-
mente com o carro sôbre a calçada, atingindo
e quebrando algumas cadeiras levadas para o
acampamento, desceram e foram à Reitoria,
onde receberam a informação de que "podiam
fazer o que quisessem, pois aqueles estudan-
ts não pertenciam à Universidade".
IDÉIA ANTIGA

Já pela manhã, a informação de que o
próprio Secretário de Segurança, General Da-
rio Coelho, havia assinado a petição dos ex-
cedentes de Economia da EUG demoveu al-
guns oficiais da PM da idéia de Impedir queos.estudantes se agrupassem, em írente à Rei-
toria daquela Universidade a íim de dar con-
tinuidade ao movimento pelo aumento do nú-
mero de vagas.

Apesar disso, os oficiais da Polícia Militar
compareceram ao local e aconselharam os ex-
cedentes a "não realizar concentrações de ca-
ráter político nem aproveitar a ocasião para
perturbar a ordem".

A LÓGICA

.Vendo que a coleta de assinaturas teria
muito mais repercussão se partissem para a
campanha no meio da rua, os estudantes não
hesitaram; apesar das recomendações policiais,
pegaram a mesa, o guarda-sol e os dois ban-
quinhos que os acompanham sempre, e passa-ram a colher assinaturas dos choferes de tá-
xi, ônibus e dos carros particulares. Alguns
paravam, assinavam e ainda se diziam soli-

Normalistas aproveitam-se
da abertura do ano letivo
para o trote dos rapazes

Com brincadeiras que incluíram o já tradicional trote
dos calouros — principalmente rapazes —, e reduzidas
vaias ao Presidente eleito Costa e Silva, o Instituto de
Educação realizou ontem a sua primeira aula.

A aula constou de uma conferência sôbre a vida de
Jorge de Lima, poeta e médico que por muitos anos foi

««, ;% S3-? '£. ° an° letl7° S° Se lnlciara> n* P^- além de não darem atenção aos estudantes ain-
da gritavam: "subversivos, bandoleiros"!

Como o trânsito entre a Rua das Laran-
Jeiras e a Travessa Euclides de Matos — on-
de está localizada a Reitoria — começasse a
íícar congestionado, os estudantes voltaram
para a calçada e ali permaneceram por todo,
a tarde. O número de assinaturas já chega a
cinco mil, mas os estudantes pretendem con-
tinuar com o movimento até que tenham, pelomenos, 50 mil. Só então o documento será
enviado às autoridades federais e estaduais.

BOM LE-.fBP.ETE

Já que a Reitoria da Universidade do Es-
tado até agora nada fêz para solucionar os
seus problemas os excedentes da Escola da
Economia decidiram que o Reitor Haroldo Lis-
boa da Cunha deveria saber aue a campanha

tica, na segunda-feira

O TROTE

Como acontece todos os anos,
os calouros íoram obrigadas a
fazer juras de amor às cole-
gas. Na hora de aplaudir o
Marechal Costa e Silva, alguns
iniciaram uma tímida vaia, lo-
go abafada pelas palmas e pe-los gritos de "viva o nosso Pre-
sidente".

Alguns calouros íoram obri-
gados a dar uma boa caminha-
cia cantando músicas de carna-
vai enquanto outros eram for-
çado.5 a imitar soldados mar-
chando. As brincadeiras conti-

nuaram até que todos se reu-
nlram no auditório onde teve
início a conferência.

NO PARANÁ

Curitiba (Correspondente) —
O fechamento dos restauran-
tes universitários e a realiza-
ção de manifestações de rua,
inclusive o trote geral no dia
11, para esclarecimento da opi-
nião pública, seráo as próximos
movimentas estudantis no Pa-
raná, conforme decisões adota-
das ontem pelo Conselho de
Representantes da UPE.

continuaria e que os estudantes não desisti-
riam de ir até às autoridades federais para
conseguir o aumento das vagas.

Assim, colocaram uma íaixa com os dize-
res "Queremos o que temos direito: vagas"
em frente à porta principal da Reitoria. Tan-
to bastou para que alguns funcionários ee
aproximassem dos estudantes a fim de pedir
que a íaixa fôsse retirada e explicaram:

— Vocês sabem como é que é. O Reitor
èaroldo está esperando a visita de alguns pro-
fessôres estrangeiros e náo fica bem para éle
que os outras vejam tudo isso. Êle _ muito
acanhado, e náo ficaria muito satisfeito se der
de cara com êsse negócio escrito al. Diante da
expressão de espanto dos estudantes, e vendo
que não conseguiriam nada,.os funcionários sa
retiraram e, de longe, ficaram observando ns
ondulações que o vento provocava na faixa
não retirada. '

COSTA E SttVA
Por antecipação, o Marechal Costa e Silva

já recebeu o manifesto dos estudantes onde
eles, além de apresentarem suas reivindicações,
sugerem inúmeras medidas para dar um íim
ao problema: aproveitamento da Faculdade à
tarde; utilização de um grande salão situado
no primeiro andar da Escola e, ainda, constru-
ção de algumas salas, por pequenas que sejam,
nos fundos do prédio da Faculdade onde,
atualmente funciona um parqueamento.

. Esse mesmo manifesto será posteriormen-
te enviado às demais autoridades federais e
estaduais ligadas ao problema, e os estudantes
deverão solicitar, também, a liberação da ver-
ba de NCrS 80 mil (oitenta milhões de cruzei-
ros antigos), para o término das construções
já iniciadas.

Às 10 horas de hoje, os estudantes compa-
recerão ao local onde antes ficava a Favela
do Esqueleto e ali assistirão à aula inaugural
da UEG, que será proferida pelo Governador
Negrão de Lima.

MINEIROS

Belo norizonte (Sucursal) — Cem vestibu- .
landos de Medicina designados para outros
cursos seguem no dia 16 para Brasília, em dois'
ônibus cedidos pelo Deputado Magalhães Pin-
to — padrinho da campanha — a íim de avis-
tar-se com o Presidente Costa e Silva, que
já sabe do seu desejo de conseguir uma verba
de NCr$ 8 milhões (Cr$ 8 bilhões antigos) pa-
ra que sejam criadas mais 120 vagas.

Os estudantes levarão um relatório de tô-
das as campanhas desenvolvidas até agora,
contando seus contatos com políticos e futu-
ros ministros do Presidente Costa e Silva, e
a promessa do Cel. Mário Andreazza, que afir-
mou aos estudantes mineiros a intenção do
futuro Governo de aceitar todos os excedentes,
mesmo que eles tivessem de esperar um ano
Dará ser matriculados.
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Desabamento em Furnas foi devido a escavações do Governo
O Chefe do Serviço de Pro-

teção Florestal do Departa-
mento de Recursos Naturais
da Secretaria de Economia,
engenhe iro-agrônomo Aldo
Frederico Brauns, disse ontem
ao JORNAL DO BRASIL que
não teria autorizado, caso íôs-
se ouvido, as escavações que
há muito vêm sendo feitas no
trecho do Maciço Carioca da
Tijuca, responsáveis pelo de-
sn.amento de uma barreira,
anteontem, sobre a Estrada
das Furnas.

Para o chefe do 1." Distrito
do DER, engenheiro Alvarino
Fonseca, ninguém foi culpado
pelo acidente, "pois o movi-
metno de terra naquele local
era necessário para que fosse
evitada a repetição do desaba-
mento do ano passado", atri-
buindo às rachaduras surgidas
no alto do morro a razão do
deslizamento.

OBSTRUÇÃO

Cerca de 150 mil metros
cúbicos de terra estão obs-
traindo a Estrada das Furnas,
que liga Jacarepaguá à Barra
da Tijuca, cujo desabamento
soterrou um trator, um cami-
nhão, uma escavadeira e uma
vespacar, sem íazer vitimas.
A mesma firma que há 15 dias
vem retirando a terra do mon-
te — T. Lcs.sa Aboim. — para
servir de aterro a um lotaa-
mento entro os quilômetros
cinco e seis da Estrada de Ser-
nambetida, na Barra da Tiju-
ca, está procedendo à remoção
da grande quantidade da terra
caída sobre a estrada, ütili-
ssando-se de 15 caminhões e
de uma escavadeira, sob a ori-
entação do DER.

A firma pretende remover a
terra em uma semana, caso
não venha a chover nos pró-
ximos dias, mas isso não li-
vrará o local de novos . desa-
bamentos, pois no ponto mais
alto do morro outras racha-
duras surgiram, tudo fazendo
crer que haverá outro desliza-

mento, se não fôr retirado to-
do o trecho do morro a tempo.

FORMAÇÃO GEOLÓGICA

Por estar sob a sua orienta-
çáo toda a Floresta da Tijuca,
visitou ontem no trecho obs-
traído o Chefe do Serviço de
Proteção Florestal do Estado,
Sr. Aldo Frederico Brauns,
para estudar a extensão do
acidente. Disse que o que vem
ocorrendo no Maciço Carioca
da Tijuca, com'a seqüência de
deslizamentos de terra das en-
costas dos morros, é devido &
sua formação geológica de ro-
chás vivas, com camadas de
outras rochas em decompo-
sição.

— Essas camadas são geral-
mente inconsistentes, friáveis,
sem aderências, e onde elas
são menos espessas a própria
vegetação, quando arbórea,
provoca inagelàvelmente des-
lizamentos. No caso, houve um
solapamento, por causa da
grande infiltração de água, fa-
cilitada pela natureza do ter-
reno, associada aos trabalhos
de remoção de terra do monte.
Se o meu Serviço fosse ouvido,
eu não teria dado permissão
para a retirada da terra do
morro.

ISOLADA

A Barra da Tijuca se,encon-
tra isolada da . Z o n a Norte,
com prejuízo para a empresa
que explora a linha de ônibus
Praça Saenz Pena—-Barra da
Tijuca e para os seus usuários,
que são obrigados a andar um
grande trecho da estrada a pé.
Está faltando luz na Earra e
os telefones só falam para o
local, ou então para Bento Ri-
beiro e Jacarepaguá. A esta-
ção da CETEL da Barra da
Tijuca está com as portas íe-
chadas, porque o encarregado
não foi trabalhar, segundo in-
formou uma pessoa que surgiu
por trás dc um dos basculan-
tes do moderno prédio.

O PERIGO COMUM

Omissão irrita moradores
do prédio 344 do Russel

As autoridades estaduais
continuam "de brasos cruza-
dos", segundo os moradores do
prédio número 344 da Praia do
Russel, ante a ameaça de de-
sabamento daquele edifício,
náo tendo tomado nenhuma
providência concreta para evi-
tnr uma catástrofe, embora te-
nha mandado desocupar o lo-
cál, há quase um mês.

A sugestão de alguns mora-
dores, de se organizar uma pas-
seata ontem até a casa do Go-
vernador Negrão de Lima, não
foi ti frente, porque a maioria
preferiu aguardar as providên-
cias do Estado para resolver o
problema que, até o momento,
limitou-se à ação policial.
CONTINUAM MORANDO

Grande número de morado-
res continua residindo no edi-

ficio Nossa Senhora do Outel-
ro, afirmando que não têm on-
de se alojar e que o problema
deve ser resolvido .pelo Estado
e não por eles. Até ontem à.
noite nenhuma providência
fora tomada para impedir uma
possivel catástrofe, ameaçando
a vida de dezenas.de mora-
dores.

No local foram registrados
vários deslizamentos de terra e
ri queda de um muro da casa
228 da Ladeira da Glória. En-
quanto a ameaça continua, os
moradores exigem providências,
porque a cada dia que passa o
temor aumenta. O desejo da
maioria é que seja demolida a
casa, "porque nós, mulheres, Já
estamos até dormindo vestidos,
prontas para sair, caso ocor-
ra algum acidente".

Rios Maracanã e Joana
começam a ser drenados

Para tentar evitar novas
inundações, o Departamento
de Obras concluirá, dentro de
30 dias, os serviços de drena-
gem do Rio Maracanã, no tre-
cho em que o seu leito é co-
mum ao Rio Joana, que vêm
sendo feito por duas drag-H-
nes e dois caminhões, desda
que o rio ficou totalmente en-
tulhado, após as enchentes de
fevereiro.

O rio, após os últimos tem-
porais, estava assoreado, com
a lama atingindo a cerca de
dois metros de espessura, sen-
do mais grave a situação nas
proximidades do Estádio do
Maracanã. Uma nova chuva,
certamente provocaria inunda-
ções em toda a extensão do
Rio Maracanã, com a repeti-
ção dos problemas que ocorre-

ram com as chuvas de Janeiro
e de fevereiro.

OS TRABALHOS

A primeira drag-line come-
çou a limpeza nas proximida-
des da Escola Técnica Nacio-
nal, caminhando em direção a
nascente do rio. A segunda co-
meçou a trabalhar junto à Fá-
brica de Tecidos, próximo à
Praça Lamartine Babo, ate
juntar-se à primeira, justa-
mente no trecho que o Rio Ma-
racanã ficou mais assoreado,
devido principalmente ao pe-
queno desnível do seu leito, ao
recebimento de material sóll-
do do Rio Joana e ao bloqueio
na travessia das linhas da
Central do Brasil e Leopoldi-
na.

Desmonte de pedra salva
o Grajaú de desabamento

O desmonte da rocha que se
movimentava em direção ao
n.° 131 da Rua Comendador
Martineli e o esvaziamento de
uma pequena lagoa que satura-
va de água o sslo circunvizi-
nho, foram as primeiras provi-
dências do 1.° Distrito- do DER
para evitar o desabamento da
grande faixa de terra coberta
de grandes pedras, que vem
ameaçando inúmeras residên-
cias no Grajau.

O Presidente da Comissão de
moradores das ruas em perigo,
Professor Luís -Machado, disse
ontem ao JORNAL DO BRA-
SIL que, pela primeira vez, está
sendo feita alguma coisa para
conter as pedras que ameaçam
cair, e elogiou o trabalho doen-
genheiro- Alvarino Fonseca, do
DER.
AS CAUSAS

Segundo apurou o engenhei-
ro Alvarino Fonseca, nas en-
costas do Morro do Bico do
Papagaio, a área compreendida
pelo início da Rua Comendador
Martineli, Rua Grajaú (acima
da Rua Canavieiras), toda a
Rua Alfredo Magioll, final da

Rua Professor Jurema Macha-
do, e o fim da Rua Comenda-
dor Martineli, poderá ser atin-
gida pelo deslocamento da
grande massa de terra.

Os sinais de perigo foram
constatados pelas rachaduras
nas residências, que se alte-
ram diariamente; os muros de
arrimo em movimento quase
contínuo; diversas calçadas
completamente, quebradas; de-
zenas de grandes blcccs de gra-
nito com dimensões mínimas
de 10 metros em movimento;
grandes rachaduras no terreno
cm toda a parte superior da
encosta; levantamento da cal-
cada da primeira curva da Rua
Comendador Martineli e deíor-
mação do muro de concreto,
bem junto ao terreno do edifi-
cio n.° 131, no ano passado de-
molido pelo Estado; e uma la-
goa de 50mx20m, às vezes
atingindo dois metros de pro-
fundidade, na parte alta do fi-
nal da Rua Grajaú. Tôdas es-
sas irregularidades deverão ser
corrigidas, de inaneira a evi-
tar-se que inúmeras residên-
cias no Grajaú sejam soter-
radas.

Casarão desaba parcialmente
atingindo edifício vizinho

Um casarão abandonado,
de três andares, na Avenida
Osvaldo Cruz, lio, desabou
parcialmente aos primeiros mi-
nutos de hoje, atingindo de le-
ve o edificio ao lado, de doze
andares, que teve o corredor de
serviço — na altura do pri-meiro andar — invadido porterra e tijolos depois que uma
das três vigas horizontais queo ligam ao casarão rompeu e
abriu um rombo de 50»centí-
metros de diâmetro Junto à
porta do apartamento 101. )O casarãp — de propriedade
do enteado do ex-Deputado
federal Barreto Pinto — já se
encontrava parcialmente de-
molido, sendo que o telhado Já
havia sido retirado, permitin-do que a água das chuvas se
infiltrassem pelo interior da

cosa. O único ocupante do ca-
sarão, um mendigo, dormia no
térreo no instante em queocorreu o desabamento, não
sendo atingido por ter açor-
dado a tempo, retirando-se em
carreira desabalada.

As imediações do casarão —
o prédio de doze andares de
um lado e outra casa de ca-
racterísticas idênticas, do ou-
tro — não foram atingidos em
maior proporção em virtude
de apenas uma das paredes la-
terais da casa ter desabado,
caindo a maior parte dos es-
combros na parte de dentro.
Como as demais paredes ex-
ternas do imóvel sinistrado se
encontram sustentadas precà-
riamente, é grande o risco de
desabamento total a qualquer
momento,
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Na Rita Grajaú, como em muitos outros pontos do Rio, o carioca está sob u ameaça constante de grandes pedras

Fátima teme prédio que pode cair sobre outro
O prédio n.° 222 da Rua

Cardeal Dom Sebastião Le-
me, no Bairro de Fátima,
interditado desde as en-
clientes do ano passado, está
ameaçando desabar sobre o
edifício fronteiro, n.9 265,
de quatro andares, onde
residem 16 famílias que fo-
ram ontem, em comissão, à
Administração Regional de
Santa Teresa pedir a sua
demolição imediata.

O prédio está localizado
na encosta do Morro de
Santa Teresa, no ponto em
que desde o ano passado
vêm deslizando pedras e
terra que já obstruíram a
entrada do prédio contíguo,
n.° 236. Os moradores do
prédio fronteiro estão as-
sustados, pois um engenhei-
ro da SURSAN esteve há
tempos no local e disse que
o 222 cairia para a .frente.

BARREIRAS

Um pouco adiante, o edi-
ficio n.° 404 está com racha-
duras e fendas que chegam a
20 centímetros. Suas funda-
ções estão sendo enfraque-
cidas pela água, que desce
permanentemente da encos-

ta do Morro de Santa Tere-
sa. A seu lado, barreiras
caídas com o último tem-
poral obstruem quase total-
mente a rua, enquanto on-
trás ameaçam desabar sô-
bre o próprio prédio. Para
um técnico do Instituto de
Geotécnica que esteve há
uma semana no local, não
há, no entanto, nenhum
perigo iminente.

A palavra do técnico não
serviu para tranqüilizar a
Diretora da Escola Guate-
mala, no Largo de Fátima,
logo abaixo desse edificio.
Depois de uma simples olha-
dela para a encosta e para
as barreiras caídas, a Dire-
tora, Sr.iv Almira Brasil, de-
cidiu suspender as aulas até
segunda-feira próxima, à cs-
pera dc que o Estado remova
as barreiras e descarregue a
encosta que ameaça a esco-
la. Os moradores se divi-
dem: uns se tranqüilizaram
com o laudo do técnico, e
outros já estão providên-
ciando a mudança.

MUROS NAS LOJAS

Os proprietários de lojas
de móveis da Rua do Catete

Dona Rita só saiu à forca-_•

da Lapa, o bairro onde
viveu por mais de 64 anos

A mais antiga moradora dos prédios interditados na
Rua dos Arcos, Sra. Rita Pereira dos Santos, de 89 anos,
que diz ter sido namorada do Marechal Rondon e que mo-
rava na Lapa há 64 anos, foi também a última a sair, ãs
13 horas de ontem, depois que dois soldados da Polícia
Militar ameaçaram tirá-la à força do quarto dos íundos
no segundo andar do prédio 31.

Os bombeiros do Quartel Central prosseguiam, enquan-
to isso, a busca do corpo da Sra. Jandira Grossi Sencadas,
mulher do dono da oficina de lanternagem de automóveis
que funcionava no andar térreo do prédio que desabou,
que se presume seja o último.

INCÓGNITA

Dona Rita ficou trancada no
seu quarto durante todo o dia
de anteontem e não foi en-
contrada pelos policiais que
deram busca no prédio. Mas
foi descoberta na manhã de
ontem, negando-se a sair. A
assistente social da Adminis-
tração Regional do Centro pas-
sou quase toda a manhã ten-
tando convencê-la a ir para o
Albergue João XXIII.

Eu moro aqui há 64 anos
e nunca atrasei um aluguel —
retrucava Dona Rita. Eu co-
nheço essa história. A gente
fica alguns dias no asilo e de-
pois é jegada na rua.

Fui namorada do Maré-
chal Rondon, sim. E dai ? Nin-
guém tem nada a ver com a
minha Vida — respondia aos.
jornalistas que pediam mais
detalhes sobre a sua vida, mos-¦ trando-se muito contrariada.

Sua grande preocupação
eram os ladrões, que já lhe
haviam roubado "um faqueíro
novinho em folha. Só me res-
tou a faca com a qual eu cs-
tava descascando uma laran-
ja. Se eu sair daqui, eles não
vão deixai- nem um lenço".

Dona Rita só saiu às 13 ho-
ras quando dois soldados da
FM ameaçaram arrastá-la.
Quando viu os cinegrafistas que
a aguardavam na entrada do
prédio, ajeitou cs cabelos e es-
boçou um sorriso, mostrando
ainda dois anéis' de brilhantes
na mão direita. Subiu a seguir
com grande dificuldade ' 

num
caminhão do Estado.

Para onde a senhora vai.
Dona Rita?

Nem me interessa, meu
íilho.

UM RADIO

O íelrante Domingos Seixas
e sua mulher, D. Almira, am-
bos de 71 anos, que moravam
no 39, também íoram dos últi-
mos a se mudar. Ela chorava
muito por causa de um rádio
que havia sido roubado na noi-
te de anteontem, quando am-
bos providenciavam a mu-
dança.

— Não era um rádio comum
não — garantia o Sr. Domin-
gos Seixas. Foi presente de um
diretor da Light muito meu
amigo. O administrador anun-
ciou que iria colocar um poli-
ciai guardando cada casa
abandonada. Onde está o PM
para a minha casa, que até
agora não vi? Até uma lata de
azeite me roubaram. Agora,
nós vamos ter de morar na
casa de uma irmã de minha
mulher, na Rua Mem de Sá,
que mal acomoda a familia
dela. É o íinico lugar que te-
mos para ir.

A manhã de ontem na Rua
dos Arcos foi marcada tam-
bém pela despedida dos co-
merclantes que tinham seus
negócios nos prédios desaba-
dos e interditados. O proprie-
tário da Paniíicação Flor do
Brasil dizia que agora ia ser
apenas jornalista: "Sou dire-
tor da Revista Brasileira de
Fanificaçã. e vou viver só pa-
ra ela".

O ULTIMO CORPO
Após trabalhar durante todo

o dia de ontem, o Corpo de
Bombeiros conseguiu encon-
trar, ás 18 horas, o corpo da
Sr.a Jandira Grossi, em meio
aos escombros do prédio sinls-
trado da Rua dos Arcos. O
corpo íoi imediatamente re-
movido para o Instituto Medi-
co-Legal e a 5.° Delegacia Dis-
trital Incumbiu-se de identifi-
car o cadáver.

Com a descoberta do corpo
que era o último dentre as vi-
Umas do desabamento, o DER
poderá intensificar os traba-
lhos de demolição dos prédios
vizinhos. Ontem à noite, para
adiantar as demolições, as au-
toridades estaduais concentra-
ram-se na demolição do pré-
dio de n.° 33, que foi total-
mente derrubado pelas máqui-
nas pesadas do DER. Sem a
preocupação de danificar cor-
pos que, por ventura, estives-
sem sob os escombros, os tra-
balhos de demolição de todos
os prédios que a Secretaria de
Obras condenou, serão acele-
rados a partir de hoje.

já estão começando a erguer
pequenos muros de concreto
à entrada de suas lojas, pa-
ra protegê-las contra a la-
ma que desce pela Rua San-
to Amaro e invade toda a
parte inicial da rua. Os pro-
prietários da Mobiliária Ca-
tete, por exemplo, estão
construindo um m u r o de
concreto de um metro de al-
tara, para evitar novos pre-
juízos. A antiga vitrina foi
inutilizada..pelo último tem-
poral, sendo sua reconstru-
ção orçada em NCr$ 3 000,00
(três milhões de cruzeiros
antigos). A loja sofreu pre-

^juíze. estimados pelos pro-
prietários em NCr$ 15 000,00
(quinze milhões de cruzeiros
antigosi.

Também a Mala Gaúcha,
.no n.° 44, já está iniciando
a construção de um pequeno
muro de concreto. Segundo
os proprietários de lojas de
móveis, da Rua do Catete, a
rua enche num prazo má-
ximo de cinco minutos, pois
os bueiros e caixas de ralos
estão sujos e complctamen-
te obstruídos. Sua principal
reivindicação é a interdição
automática da rua ao trân-
sito, logo que comece a de-
sabar uma chuva inaís for-

te, para que os veículos não
lancem verdadeiras ondas de
água enlameada que sujam
as lojas e danificam os mó-
veis.

MURO AMEAÇA

O muro de pedras justa-
postas que sustenta a Rua
Saint Roman, em Copaca-
bana, na altura do número
300, está ameaçando desa-
var sóbre a rua, u m a
vez que várias pedras já caí-
ram. Uma velha casa desa-
bitada sobre o muro, tam-
bém ameaça ruir a qual-
quer momento. O Estado
ainda não providenciou sua
demolição.

A rua neste trecho apre-
senta intenso movimento de
moradores do Morro do Pa-
vãozinho, inclusive cente-
nas de crianças, que passam
tranqüilamente pelo muro
todos os dias, sem se aper-
ceberem do perigo. Os morar
dores de prédios adjacentes
e- alguns do próprio Morro
do Pavãozinho, que têm a
entrada pela Saint Roman
já estão cansados de pedir
ao Estado a demolição do
muro. Até hoje não foram
atendidos.

_íB
Estado tem plano para
remover favelas situad
em encostas perigosas

O Estado da Guanabara deverá promover finalmente,
a remoção de favelas localizadas em encostas perigosas
com dados que serão fornecidos pelo Instituto de Geotéc-
nica e estudos de vários outros órgãos, segundo revelou on-
tem o Presidente da COHAB, Sr. Mauro Viegas, aos par-
ticipantes do II Encontro Nacional de COHABs.

Após uma exposição do plano habitacional deste ano,
com a aplicação de NCr$ 10 000 000,00 (dez bilhões de cru-
zeiros antigos), os congressistas fizeram uma visita à Ci-
dade de Deus, em Jacarepaguá, ,mas a impressão não foi
muito, favorável para alguns: as casas são pequenas e a
obra não se enquadra no planejamento integrado do Rio,
como deveria ser.

OS PLANOS

Na sede da COHAB o "Sr.
Mauro Viegas, através de
slides, mostrou aos congressis-
tas o que tem sido feito e
expôs o plano para êsse ano,
a ser cumprido pelo órgão na
Guanabara.

Constam do planejamento
disse — o término das obras

na Cidade de Deus, inclusive
a construção de 14 blocos de
apartamentos, num total de
560 unidades, e ainda mais
2 200 casas. Previsto está tam-
bém o Centro Comunitário que
constará de creches, jardim de
infância, cinema, clube, praça
de espertes, posto médico e um
órgão administrativo.

Acentuou o Presidente da
COHAB que no plano habita-

. cional da Guanabara consta
ainda a construção na Cidade
de Deus do Centro de Recupe-
ração, com 500 unidades de
triagem- destinadas à habitação
de famílias que futuramente
ocuparão as unidades residên-
ciais.

Nestes conjuntos — disse
pagarão uma taxa de mo-

radia e serão instruídos sobre
problemas médicos, educacio-
nais, econômicos e sociais por
especialistas, para que se
adaptem à. comunidade.

MAIS UNIDADES

Revelou ainda o Sr. Mamo
Viegas a construção, pelo órgão,
de quatro mil unidades resi-
denciais em Acari, com a uti-
lização de terrenos pertencen-
tes ao IAPI. As obras de reabili-
tação da Favela do Barro Ver-
melho, no Engenho Nôvo serão
iniciadas, quando serão exe-
cutados projetos de reconstru-
ção de casas, melhoramentos
de infra-estrutura e das con-
dições dos serviços de água,
luz e esgotos. A Favela da
Praia do Pinto deverá ser re-
movida.

Explicando a construção da
Vila Kennedy e C 1 d a d e de
Deus, principalmente, eselare-
ceram diretores do órgão esta-

duai aos congressistas que "a

primeira não foi bem planeja-
da, mas íoi um bom passo in-
dispensável para uma base es-
trutural do problema", e assim
mesmo as casas devem ser
maiores e as- vilas conter um
número menor de unidades,
para funcionar como cidades-
satélites e não como grandes
comunidades.

VISITA

O Sr. Raul Azevedo, Dire-
tor-Técnico da COHAB, acorn-
panhou os diretores e presi-
dentes das COHABs de outros
Estados na visita à Cidade de
Deus, quando lhes explicou o

' método utilizado na constru-
ção e os planejamentos.

Quando o ônibus da SUR-
SAN que levava os visitantes
percorreu o conjunto habita-
cional, Iniciado no Governo
passado, as crianças correram
e perseguiram a viatura ale-
gremente, gritando: "Um ônl-
bus na Cidade de Deus".

Embora haja três vias im-
portantes de acesso para o
conjunto, vários congressistas
criticaram o modo como estão
sendo planejados os conjuntos,
"porque vão se transformar
em comunidades acéfalas, com
grandes problemas e sem qual-
quer integração no desenvolvi-
mento urbano do Rio de Ja-
neiro".

— As casas são pequenas,
mal dão para quatro pessoas,
e cs métodos de construção
poderiam ser mais apurados —

¦ disseram —, enquanto um mais
indignado afirmava que era
impossível na'Guanabara, onde
o BNH está instalado, não ser
exercida uma fiscalização para
mudança nos planejamentos.

sai go

BNH financia
casa para
trabalhador

O Ministro Nascimento . SU-
va encaminhar* no Presidente da
República ainda esta .emana o
anteprojeto do lei que regula-
monta a profL.üo de Jornalista.

A redaçfio final serrí aprovada
na reunião, a uer realizada hoje
as fl horas no .Ministério do Tra-
balho, do Grupo Especial encar-
regado de sua elaboração, com
base nas sugestões apresentada:!

pelas entidades Interessadas,

O Banco Naciomil da Habita.
çfto assinara hojo o primeiro,
ccntralo de fiuanc.injnentos com
uma cooperativa d' trabalhado-
res, no valor de NCrS 900 mU
(600 milhões de cruzeiros anti-
gos).

O acordo ceríl celebrado às 10
horas entre a Carteira de Pro-
Jetos Cooperativos do BNH e a
COOTRAB, na Rua do Carmo. 27,
0.» andar. Na oportunidade eerà
assinado um contrato de assls-
tência técnica entre a COOTRAB
e o Instituto de Orientação aa
Cooperativas.

h

CONSELHO NACIONAL DO
COMÉRCIO EXTERIOR

*^_#-

CONSELHO NACIONAL DO COMÉRCIO EXTERIOR, no for-

ma do deliberado, cm sessão de 9-3-67, e tendo em vi_ta o dis-

posto nos artigos 2.°, incisos I e II, 3.°, incisos I, III e IV, 4.°,

inciso IV, 5.°, incisos I e IV, 8.°, da Lei n.° 5.025, de 10 de junho
de 1966, e 32, do Decreto-Lei n.° 289, de 28-2-67f

Considerando a notória gravidade da situação gerada no País

pelo crescente desflorestamento;

Considerando que os planos de desenvolvimento do País de-

terminarão aumentos sensíveis e progressivos do consumo _• da

exportação de macieiras e produtos florestais;

Considerando a imperiosa necessidade da adoção de medidas

que possibilitem a manutenção do equilíbrio entre as reservas fio-

restais e a produção, consumo e exportação de madeiras e outros

produtos extraídos da floresta;

Considerando o Inquestionável importância da participação d3

madeira de pinho no consumo interno e na formação de receita

cambial;

RESOLVE:

— Ficam mantidas tôdas as normas observadas na exporta-

ção de madeiras, cm geral, baixadas pelo extinto Instituto Nacic-

nal do Pinho, inclusive aquelas relativas o preços.

II — fica mantido o atual sistema que disciplina 8 exporta-

ção de madeira de pinho para os mercados platinos. A Comissão

Coordenadora de Exportação do Macieira (CCEM), órgão constitui-

do para dor cumprimento ao plano de exportação de madeira dc

pinho convencionado entro o extinto Instituto Nacional do Pinho

e a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A., a que
se referem o Convênio e o respectivo Aditivo, assinados em 1958

e 1963, continuará a executar o comércio de exportação do pro-
duto com destino aos mercados sob sua supervisão, tais como A!e-

manha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Israel, No-

ruega, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, República

da Irlanda e Suécia,

III — A partir de 1-7-67, as firmas e/ou organizações que de-

selarem continuar a exportar madeira de' pinho deverão contar com

Capital Social mínimo o ser estipulado pela CACEX, ouvido o Ins-

tituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal, que assegure insta-

laçoes adequadas para armazenar um estoque compatível com o

seu movimento comercial, em condições perfeitamente satisfatórias

que evitem n desclassificação ou o desmerectmento da madeira c

possibilitem o atendimento das especificações mais rigorosas reque-

ridas pelos compradores do exterior.

Os índices percentuais, para fins de cálculo da participação
das firmas e/ou organizações na exportação de madeira de pinho
destinada aos mercados a que se refere o item II, serão apurados

de acordo com os seguintes critérios!

a) estoques médios anuais com os quais as firmas e/ou orga-

nizações participaram nos rateios de contingentes para os

mercados platinos e de vendas para os mercados sob a

supervisão da CCEM, no período de 1962 a 1966, inclusive;

b) médias anuais das exportações de pinho realizadas em

iguol período, inclusive do produto industrializado;

c) a firma e/ou organização que, naquele período, figurar

com média anual inferior à fixada pela CACEX, ouvido o

IBDF, será excluída da participação;

d) a firma e/ou organização que figurar com reclamações sô-

bre os embarques realizados, em valor superior à íncidên-

cia média geral das reclamações apuradas no qüinqüênio
1962/1966, sofrerá, na apuração do seu índice percentual
de participação, redução a ser estabelecida proporcional-
mente à incidência das indenizações.

IV — A partir de 1-1-68, a obtenção de contingentes exporta-

veís de pinho, para os mercados indicados no item II, e a expedição
de licenças de exportação do produto, para os mercados denomí-

nados livres, ficará condicionada ò realização de reflorestamento,

em áreas de propriedade individual ou coletiva resultante de asso-

ciações entre firmas, para tal fim, de acordo com programa e re-

lação a serem estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvi-

mento Florestal. O reflorestamento constituirá condição essencial

para a empresa permanecer exportando.

Findos os prazos para o cumprimento dos programas de reflo-

restamento, que serão fixados pelo Instituto Brasileiro de Desenvol-

vimento Florestal, os índices perce/ituais das empresas nas expor-

tações do produto serão calculados, principalmente, com base nas
dimensões dos reflorestamentos efetuados. Tanto maior será a par-
ticipação quanto fôr o número de árvores plantadas, respeitada a
relação mínima a sor estipulada.

V. — As organizações formadas pela associação de exportado-
res com o fim de desenvolver uma ação comercial .comum em re-

lação a determinados mercados, poderão ser contempladas com

créditos especiais objetivando favorecer a implementação de uma

política global previamente estabelecida pelos órgãos públicos com-

petentes.

VI — A Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A.

não concederá registro a novos exportadores de madeira de pl-y
nho que não atendam aos requisitos previstos nos itens lll t IV
da presente Resolução.

VII — O Instituto Brasileiro tie Desenvolvimento Florestal • .
Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A. promove-
rão as medidas necessárias à execução desta Resolução.

\ 
¦¦

Rio de Janeiro, 9 de março de 1967

Emane Galvêas

Secretário-Geral do
¦ CONSELHO NACIONAL DO COMÉRCIO EXTERIOR
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Maioria dos aluguéis aumenta
:tJO. *»- J
-..-..¦¦ .^""^ 1

em 65%, outros variam até 40%
- Todos os aluguéis anterio-

íes à Lei do Inquilinato, ou
sejam, aqueles contratados
antes de novembro de 1964,
sofrerão aumento de apro-
xlmadanwnte 65%, em vir-
tude do nóvo salário mini-
mo, e os posteriores à refe-
rida Lei terão aumentos me-
nores, .baseados nos índices
de preços por atacado que
apresentaram alta de 43%,
durante o periodo de março
de 1966 a março do corren-
te ano.

Estas informações foram
prestadas pelos Conselheiros
Humberto Bastos e Antônio
Horácio, que anunciaram
ainda ficar o Departamen-
to Econômico do Conselho
Nacional de Economia com
a incumbência de fixar os
índices de correção monetá-
ria até julho dêste ano, sob
aprovação do Ministério da
Fazenda, "após o que essa
tarefa deverá ser transferi-

., da para outro órgão, prova-
jfelmente, o Conselho Mone-
tário Nacional".

CORREÇÃO DE ALUGUÉIS

-Ambos os Conselheiros
manifestaram-se favoráveis
a uma revisão da atual Lei

do Inquilinato. O Conselhei-
ro Humberto Bastos disse
que "esta lei atinge com lm-
pacto maior as classes assa-
lariadas, ocasionando maio-*
tes tensões sociais, sem pro-
priamente trazer um esti-
mulo à construção civil".
Lembrou também que os no-
vos aluguéis, isto é, os pos-
teriores à Lei de Estímulos
à Construção Civil, nâo se
beneficiarão do parcelamen-
to do nôvo aumento das lo-
cações, tendo de fazê-lo de
uma só vez.

O Conselheiro Antônio
Horácio afirmou que não "é
totalmente contra a siste-
mática da Lei do Inquilina-
to, embora ela apresente
pontos falhos, tais como o
Fator K — depreciação de
imóveis — que onera derna-
siadamènte a correção dos
aluguéis". Declarou que con-
sidera válida a estrutura e
as intenções propostas na
atual legislação "embora ela
tenha que passar por alguns
aperfeiçoamentos".

O FUTURO DA CORREÇÃO

Até julho do corrente ano,
o Departamento Econômico
continuará a elaborar os ín-
dices de correção monetária

para Obrigações do Tesou-
ro, débitos fiscais, obriga-
ções previrtenciárias, alu-
guéis, empréstimos imobl-
liários etc, submetendo os
mesmos à,aprovação do Mi-
nistério da Fazenda, unia
vez que o CNE será extin-
to com a entrada em vigor
da nova Constituição, em
Ü5 de março do corrente
ano. Durante êsse periodo,
funcionará uma Comissão
Liquidante, de acordo com
decreto presidencial, què
estudará a trasladação do
acervo do Conselho para
outro órgão governamental.
O Presidente da Comissão
Liquidante do CNE é o Di-
retor do Departamento Eco-
nômico do mesmo, Profes-
sor Chateaubriand Bandel-
ra Pereira Diniz.

QUEM PAGA O NÔVO
AUMENTO

Em decorrência do nôvo
salário mínimo, todos os
aluguéis anteriores a novem-
bro de 1964 — cerca de 90%
dos contratos de locação do
Pais — pagarão em três
parcelas um aumento de
aproximadamente 65%. A
primeira parcela será em
maio, equivalente ao sala-

rio minimo, ou seja, 25%.
As duas restantes, de apro-
ximadamente 20%, vigora-
rão em julho e setembro,
respectivamente.

Os aluguéis posteriores à
Lel n.° 4 954 terão aumen-
tos com base nos índices de
preços por atacado, varian-
do de 1 a 40% aproximada-
mente, de acordo com o
tempo transcorrido e a flu-

.tuação da inflação no inter-
regno. Os contratos de lo-
cação posteriores à Lei de
Estímulos à Construção Ci-
vil pagarão o aumento de
uma só vez. Os contratos
antigos, quer dizer anterio-
res à Lei do Inquilinato,
apresentam aumentos altos
em virtude do Fator K. Téc-
nicos e Conselheiros dõ CNE
já se manifestaram favorá-
veis à revisão da atual le-
glslação, alguns pt-dindo a
anulação do artigo referen-
te à depreciação do imóvel
(Fator K), outros a desvin-
culação do salário mínimo
da. sistemática de correção
monetária.

[Técnico do BNDE mostra os
investimentos e atuação do
FINEP desde a sua criação

Belo Horizonte (Sucursal) — O economista Lineo Emí-
lio Kruppel, do Departamento Econômico do BNDE, disse
ontem à noite nesta Capital, que "até o momento, o mon-
tante de financiamentos autorizados pelo Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico, com recursos do FINEP —
Fundo de Financiamento de Estudos e Projetos — atinge
NCr$ 871610,00 (871 milhões e 610 cruzeiros antigos) aten-
dendo a 83% do custo dos estudos referentes a 22 pedidos
deferidos".

A conferência do Sr. Llneo Emílio Kruppel foi pronun-
ciada na Semana de Investimentos, realizada pela Federa-
ção das Indústrias de Minas Gerais, que será encerrada
hoje à noite com a palestra do Secretário-Executivo do
FUNDEPRO, Sr. Carlos Marques, sóbre o aumento de produ-"
tividade e desenvolvimento econômico.

;ova o

IDÉIA FINANCIADA

: Em sua conferência intitula--áa. O Financiamento ãa Idéia,
o Sr. Lineo Emilio Kruppel
.afirmou que "o FINE!» além de
propiciar recursos para pré-in-
vestimentos a nível de progra-
rna, torna acessível ao investi-
dor-empresário o conhecimen-
to dos parâmetros de caráter
técnico, econômico e financeiro
que devem presidir a decisão
de investir, segundo o critério
de vantagens comparativas,
dentre as várias alternativas de
aplicação de. recursos".

Depois dc explicar o meca-
nismo de funcionamento do
FINEP, salientou que "desde
outubro de 1965 até fevereiro
último foram enviados ao
BNDE, pela Secretaria Executi-
.va do Fundo, 45 pedidos de íi-

nanciamentos, no valor aproxi-
mado de NCr$ 1600 milhões,
correspondendo a cerca de 78.'.
do custo total dos estudos de
projetos e programas.

Quanto à distribuição seto-
rial dos estudos aprovados, ex-
plicou que o principal ramo de
atividades contemplado com o
apoio financeiro foi a indús-
tria, com cerca'de 63,5 .í do to-
tal financiado, destacando-se a
indústria metalúrgica com
21,2.0; indústria química e de
papel celulose com 12% cada
uma; a indústria de alimenta-
ção com 10%, seguindo-se as
indústrias têxtil, de cimento e
material gráfico. Entre os ou-
tros ramos contemplados com
estudos de viabilidade aprova-
dos, citou a agricultura, abas-
tecimento, transporte e educa-
ção.

ano
uinco aa rede Bancaria que
começará no dia 1 de julho

O Sindicato dos Bancos do Estado da Guanaba-
ra decidiu ontem, por unanimidade, fixar o horário
único para os estabelecimentos bancários — que será
de 12h30m às 16_.30m — com vigência a partir de
1 de julho de 1967, ficando o período de expediente^
interno para ser fixado de acordo com os interesses
de cada banco.

Após a decisão, uma Comissão do Sindicato com-
posta dos Srs. Jorge Oscar de Melo Flores,. Luís Biol-
chini e Teófilo de Azeredo Santos comunicou aos
membros do Conselho Monetário Nacional — CMN
— a deliberação tomada por essa entidade de classe
e solicitou a inclusão, na pauta dos trabalhos de
ontem do Conselho, da matéria sobre o horário único
dos bancos.
NO INTERIOR

Para as praças do inte-
rior o Sindicato resolveu
deixar a fixação do hora-
rio único a critério dos es-
tabelecimentos bancários lo-
cais, a fim de permitir que
sejam atendidas as diversas
peculiaridades regionais.

A fixação do horário úni-
co para os bancos permitirá ¦
a redução dos custos opera-
cionais dos estabelecimen-
tos de crédito, possibilitan-
do, por sua vez, um melhor
aproveitamento do horário
bancário, com a eliminação,
do tempo ocioso. O nôvo ho-
rário já tem a aprovação
do Banco Central.

Foi nomeada durante a
reunião de ontem uma Co-
missão para estudar a siste-
mática da compensação diá-
ria de cheques, há multo
pleiteada pela rede banca-
ria, que vem efetuando os
recolhimentos compulsórios
com base em posições ir-
reais. A Comissão é consti-
tuida dos seguintes bancos:
Nacional de Minas Gerais,
Lavoura de Minas Gerais,
Crédito Real, Boavista, Es-
tado da Guanabara, Portu-
guês do Brasil e Andrade
Arnaud, tocios trabalhando
sob a assistência técnica do
Banco do Brasil.

ADMINISTRAÇÃO DO PÔRT0 DO
RIO DE JANEIRO

CONCORRÊNCIA PUBLICA N.° 509
A Administração do Porto do Rio de Janeiro comunica a realização,

da Concorrência Pública n.° 509, às 15 horas do dia 23 de março de
1967, no Auditório da Vila Portuária Presidente Dutra, à Rua eto América
n.° 81, para os serviços de limpeza e conservação de todas as Depen-
dências da Vila Portuária conforme Edital publicado no Diário Oficial de
2 de março Parte I, do Estado da Guanabara. rp

BANCO BOAVISTA S.U.
- Uma completa organização bancária -

DEPÓSITOS A PRBZO FIXO
De pessoas físicas, instituições de cari-
dade, religiosas, cientificas, • educativas
e culturais, beneficientes ou recreativas
e associações de classe.

6 meses.
9 meses.

12 meses.

18%)
; 19%yao ano
20%;

(INCLUÍDA A CORREÇÃO MONETÁRIA)

6 meses  20%)
9 meses ; 21%Sao ano

12 meses  22%j

(INCLUÍDA A CORREÇÃO MONETÁRIA)

BANCO BOAVISTA S.A.
- O pioneiro das agências metropolitanas -

Corresponderia em São Paulo:

BANCO BOUVISIfl DE SÃO PAULO S. 0:
Roa 15 de Novembro, 331 - Fone: 35-3111

Petróleo Brasileiro S/A -

Edital de Concorrência
Terminal Almirante Tamandaré si-

tuado na Ilha D'Água, com acesso pela Rua
Chapot Brevost s/n — Freguesia — Ilha do
Governador, coloca à venda, por concor-
rência pública, o seguinte material:

(um) Casco de lancha, de madeira
1 (um) Motor GM-mod. 6/71A-RC,

de 165 HP, desmontado.

2.. Os interessados que desejarem veri-
ficar o material, deverão dirigir-se à Seção
de Material, no horário de 8h às 14 horas,
oportunidade em que serão fornecidos os
demais esclarecimentos para. apresentação
de propostas.

3. As propostas deverão ser endereça-
das, em envelope fechado, subscritado à
PETROBRÁS- - TEGUÁ - Seção de Mate-
rial — concorrência de material e entregues
até às 14 horas do dia 31-3-67 na Secreta-
ria do Terminal ou no Protocolo Geral da
PETROBRÁS — Avenida Presidente Vargas,
534 —- sobreloja.

4.- As propostas serão abertas e julga-
das às 14h30m do dia 3-4-67, sendo os
resultados dados a conhecimento dos pre-
sentes.

5. A retirada do material, pelo compra-
dor, deverá ocorrer no prazo máximo de
30 dias após a abertura das propostas. (P

GRllPÔ
FINANCIAMENTOS

y Attqvos do FINAME ;
Prazos longos -'Taxo, reduzidas

\WWl HALLES
SEGURANÇA EM INVESTIMENTOS

CIA. OE CRÉDITO £ FINANCIAMENTO DO COMÉRCIO
Capital • «•••Irai: NCr$ 3..50.I9«,5_

l.u« O-njalvê. Dia», tf - _-_r_'o|a - T.l«.! 32.1187, 33-.35S f 3.-7340

BOLSAS E MERCADOS

MOEDAS
DÓLAR 2*715 *- a NCr'5 7>58878 reupectl- Marco Alem. 0.6.959 0,68472 Franco Franc. 0,MO 0 535

vãmente. Fechou inalterado. Lim  0,004313 0,004358 Escudo Port. 0 0S>4 o'o9_5
n,.,,,^-. o nnc Franco Suíço 0.-2302 (/.6_78-l Peseis, E_p. 0.0410 O,'o.570"-OlI-pia  _-,-U0 MANUAL Coroa, Din. .. 0,30381 0,30023 Lira Ital ... 0,0043 0,04370

l. _,„_ Cor*» Norueg. 0,3774. 0,3.091 Franco Sulco 0,020 0,031
Venda  2,720 O dólar-papcl regulou, na Franco Franc. 0,5.34.. 0,54984 Pl_o Arj-.ut. —

abertura <lo mercado de câmbio Coroa Sueca 0,52523 0,52684 Peso Uni;.. .. 0,0029 0 003»
TTT.T.A manual, a NCrS 2,705 para com- Xellm Aust. 0,104.90 0,106-123 Franco Belga 0,050 0 055_-ji__>JT.xi. pra c .L NCrí 272o para Ven- F-scudo Port. 0.0939.0 0,095839 Eoltra-  0,585 0,597

da; a. libra a NCrS 7.530 e a NCrS Pe_eta  0,045090 0,046093 Marco  0.675 0,08»
Compra  7,530 7,030. Fechou Inalterado, . p__0 Argent. nominal nominal Dólar Can. . 2,480 2,520

Peso "ürug. 
. 0,029970 *0,038281 Coroa Sueca . 0,516 0,525

Venda  7 630 ° Ba»c0 d0 Brasil t os ban- US$ Convtolo 2,70 2,715 Coroa Din. . 0,370 0,380cos particulares opcn.r_.rn àa be- £ npc . ... 7,54110 7,58978 Coroa Noi.ieg. 0,370 0,380
LIVRE guintes taxas: Ouro Fino Escudo ctül. . 0,370 0,373

GR  3,038 2436 3,055 1228 Fiorlm  0.740 0750
Abriu ontem, o mercado de MowlB» Coml*r* Vend» 2;aarft5!.. * * °'018 °'B3<>

cambio livre calmo e Inalterado, Dólar  2,70 2,715 TAXAS DO MANUAL Ptao-.Bo.lv..' . 0.--0 0,200
como Banco do Brasile os ban- Dólar Can. . 2,49345 2,51001 Peso Colçmb. 0,100 0,140
cos particulares comprando odó- Libra  7,54110 7,58978 Moedas Compra Vtnda Piso Mcxlc. . 0,200 0,213
lar a NCrS 2,70 e a libra a NCrS Franco Belga 0,054315 0,054753 Dólar  2,705 2,720 Xellm au.tr. 0,100 0,105
7.54110, « vendendo a NCr*.... Fiorlm  0,74776 0,75327 Libra  7,530 7,630 So! peruano . 0,035 0,095

BOLSA DE VALORES
O total geral de titulos ven- çôcs venderam-se 5 897 títulos, açóes do Banco do Brasil. As foram nas ações Banco E. da

dldcs ontem, na Bolsa somou na Importância de NCrS  ações da. companhias CBDM, Guanabara, Força c I/u*. de Ml-
1 576 562, no valor de NCrS  7 588,t9. As letras de câmbio ne- América Fabril, Docas de San- :us Gerais, Brasileira de Ener-
1 305 130,45, sendo 830 515 no gocladas cm Bolsa renderam tos, Da. Isabel, Ações Villares gia Elétrica e D. F. Vasconcellos
pregão da manhã, no de NCrS NCrS 503 150,00. O Índice BV, ordinários, Ferro Brasileiro, Hi- 8 A Sofreram maiores baixas
1092 713,86; no oreg&o da tar- foi cotado a 107,1, com baixado ms e Mesbla p:efcrcncla!s acusa- ¦ „_.. „ T„j„_,_,.,
de, 740 150. representando NCrS 2 pontos. No pregão da manha, ram expressiva baixa. No pre- &s a«oes -">* Ç***»"" industria.

.204 828,50. No mercado de ira- registrou-se ligeira alta nas g&o da tarde as maiores altas . Moinho Fluminense.

MÉDIA S/N DOS TÍTULOS PARTÍCULA BES DA B6LSA DO HIO DE JANEIRO

9-3-67 8-3-67 2-3-C7 23-2-67 Março de 1966
4158 4270 3933 3802 3693

(«laborada pela Organização S. N. Ltda.)

FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS

Valor Valor Valor Valor
Data da Cota Clt. Dist. do Fundo Data da Cota CIt. Dist, do Fundo

NCr? Cr$ Cr$ 000 NCr? Cr* CrJ 000

FUNDO CRESCINCO . 8-3 0,62 10,00 marco 41 209 S62 FUNDO TAMOIO .... 8-3 1,05 48,00 dc2. 217 939
COND. DELTEC  7-3 0,27 22,00 dez. 4 681264 FUNDO SBS (S.._bi) 1-3 0,118/10 1,00 dez. 183 005
FUNDO HALLES .... S-3 0,53 33,00 dez. 1849 701 TVf!DO BRASIL 23-1 0,24 2,50 dez. 167 272
FUNDO FEDERAL ... 8-3 1,15 30,00 nov. 1665 285 __._„__ „ri_,n.-v, ,,. . „ K1 _«nft _.»(o .0 377
FUNDO ATLÂNTICO . 28-2 0,25 12,00 jan. 991569 FUNDO NORT2C .... 26-1 0,61 20.00 maio -0 2,7

FUNDO VERA CRUZ . 8-3 3,63 140,00 dez. 652*416 FUNDO SUL BRASIL 23-2 1,08 17.C0 dez. 33 OOS

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DE VALORES

Arôei Quant. Cot. Ações Quant. Cot. A ç õ e «

PREGÃO DA MANIU IDEM  1000 1,02 V. R. DOCE, Nom.
B. MINEIRA  1 000 0,75 IDEM 

B. DO BRASIL ... 10 930 5,15 IDEM  8 300 0,76 W. MARTINS 
IDEM  1520 5,20 IDEM  55 500 0,77 WILLYS, Pref. ...
IDEM  400 5,25 IDEM  «300 0,73 IDEM 

SID. NAC. Port. . 5 000 1,52 WILLYS, Ord
AÇÕES DE CIAS. IDEM  2 700 1,53 IDEM 
DIVERSAS 

" * IDEM  21200 1.54 IDEM 
IDEM  23 500 1,55

A. VILARES, Pref. 1700 1,94 IDEM  8 200 1,56 DÉBÊNTURES
A. VILARES, Ord. 100 1,69 SID. NAC. Nom. . 150 1,54
ARNO  1 000 0,82 IDEM  450 1,55 PETROBRAS 

IDEM  200 0,83 HIME  15 000 0,60 IDEM 
IDEM  39 20Ü 0,34 IDEM  1 000 0,61
IDEM  8 900 0,85 KIBON  1 300 2,53 LETRAS

B. DS ROUPAS .. 12 500 0,57 L. AMERICANAS HIPOTECÁRIAS
IDE>t ............ 8 000 0,58 C/ Dir.  1000 2,48
IDEM  2 300 0,59 IDEM  300 2,49 B. E. 
IDEM  300 0,60 IDEM  2 500 2,50 IDEM

C. B. V.  5 700 0,52 L. AMERICANAS -
IDEM  2 800 0,53 EX-Dir  200 1,94 VENDAS
IDEM  4 000 0,54 IDEM  * 100 1,96 JUDICIAIS
IDEM  500 0,55 IDEM  200 1,97

BRAHMA, Pref. .. 7 700 2,20 IDEM  4 200 1,03 BRAHMA, Pref. ...
IDEM  18 500' 2,21 IDEM  3 300 1,99
IDEM  12 800 2,22 B. ESTRELA, Prel. T1TU10.
IDEM  4 100 .2,23 — Ex-Dlr  5 200 1,10 n, ,«-,'»„
IDEM  300 2,25 MESBLA, Pref. ... 500 0,82 "A 

"*-""-»«

BRAHMA, Ord  4 900 2,10 IDEM  1300 0,85
IDEM  600 2,11 IDEM  14 000 0,86 OBRIG. REAJUST.
IDEM  100 2,12 IDEM  1500 0,37

D. DE SANTOS .. 66 700 0,68 MESBLA, Ord  2 000 0,85 CORTADOR 1 ano
IDEM  78 100 0,69 IDEM  6 300 0.86 j t__ifm
IDEM  5 600 0,70 IDEM  9 300 0.S7 f ortadÓÍ.,'5 anos
IDEM  3 400 0,71 M. SANTISTA t£em

DONA ISABEL .... 11 000 0,70 C/ Dir  1200 1,61 ,DEU 
""' '

F. EltASILEiRO ... 6 200 0,89 PETROBRAS  4 800 3,25 -q^, i.-•¦•*¦¦•¦ *

IDEM  5 300 0.90 IDE.M  3 000 3,27 ' 
'.

AMÈIl. FABRIL .. 1 200 0,41 IDEM  1 000 3,28
IDEM  33 000 0,42 IDEM  30 782 3,30 AEAP. ECONÔM.
IDEM  60 300 0,43 IDEM  2 000 3,35
IDEM  2 100 0.-14 SAMITRI  72 000 0,83 /037

SOUSA CRUZ .... 100 2,54 IDEM  3 200 0,39 * 
'

IDSM  1 200 2,53 IDEM  1400 0,91 I
IDEM  1900 2,56 S. P. ALPARGATAS 46 600 0,99 TÍTULOS
IDEM  3 100 2,57 IDEM  7 500 1,00 D0S ESTADOS
1D;,M  6 600 2,58 V. R. DOCE. Port. 1500 3,55 |
IDEM  18 000 2,59 IDEM  400 3,57 LEI 14 
IDEM  400 2,60 IDEM  1600 3,33 j /.EI 303 

N. ÀMÈR., Port. .. 1 000 1,00 IDEM  3 6,10 3,59 LEI 820, Plano A .
IDEM  400 1,01 IDEM  6 700 3_30 MTS. PROGRES. .

6 £62
1 000

500
13 100

600
3 000

600
300

500
350

1 023

650
100
150
100

1 330
45

131
1 COO
5 233

:. Cot. A ç. 6 e 1 Quant. Cot.

! 3,53 PREGÃO DA TARDE
) 3,60

! _'_n AÇÕES DE CIAS.

) 06_ 
DIVERSAS

1 °*71 B. E.  300 0,32
1 *)'72 IDEM  3 000 0,33
1 °'73 BANCO LAR BRA-

SILEIRO, Pref. . 150 1,20
DEOD. INDUST. .. 2 700 0,45

TOEM  6 900 0,46
! L00 IDEM  5 500 0,47
! O-20 BRAS. EN. EL. ... 61 300 0,22

IDEM 129 000 0,23
PAUL. DE F. E LUZ 85 000 0,25

IDEM  185 800 0,26
IDEM 158 000 0,37

0,54 r_ j. LUZ DE MI-
1 0-60 NAS GERAIS ... 5 000 0,21

IDEM -. 51 500 0,22
IDEM  13 000 0,23

S. B. SABBA, Pref.
Nom  1C0 1,10

; 2>23 CASA JOSÉ SILVA
Ord., Port. ... 400 1,43

IDEM  1 000 1,44
DOMINIUM, Pref. . 8 300 1,00
D. F. VASCONCE-

LOS S.  150 1,25
PROGR. INDUST. ,

BRASIL  1 200 0,33
I 26,00 MINAS SAO JERO-
» 26,10 NIMO  3 000 0,20
I 21,50 REF. PET. UNIÃO
I 21,60 —Pref  2 300 1,20
I 21.70 j M. FLUMINENSE . 800 0,91
i 21,80 SID. MANNESM. -

Pref  100 0,46
SID. MANNESM. -

Ord.. C/C 17 .... 4 200 0,45
C. INDUST., Pref. . 3 700 0,48

I 0,07 C. INDUST.. Ord. 500 0,43
ANT. PAULISTA .. 1 200 1,45

IDEM ...... .'. 800 1,16
IDEM  300 1,47

CIMENTO ARATU 1 100 1,02

, l™ j 
DEBtNTURES

0Í70
290,00 | SID. MANNESM. . 100 0,51

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DE CAMBIO

Empresa Prazo Valor Empresa Traio Valor Empresa Prazo Valor
(dias) Venal (dias) Venal 1 (dias) Venal

COM CORREÇÃO MONETÁRIA: 36% 210 10 COOfiO FINCO S/A

CIA. ATLÂNTICA orPR *. <*/A 1<5%  I*3"-- 20 000,00
(OATLANDI) '

30% +8% 360 200/!0 LETRA S/A
30% + 8,3076.. .. 390. 2 950,00 17,5% + 3,3% ... 210 12 000,00

CEDRO S/A CREDffiRAS S/A NÔVO 
RI{) ^

Dfl%  ISO .30 000,00 12% + 3% 180 323 000,00 16,042% -f 3,3% .. 210 100 000,00

Nova Iorque (UPI-JB)

BALSA DE >(OVA IORQUE

¦ Média, de Dow-Jc-ies na Bolsa de Nom Io«_u« ontem:

Ações

30 INDUSTRIAIS
15 CONCESSIONÁRIAS

Abert. . Mil. Mfn. Final Variaç.

8.2,20 850,72 830.53 844,15 + 0,83
135,64 136,50 134,27 — + 0,07

Ações

20 -FERROVIAS

Abert. Mix. Min. Final Variaç.

230,74 232,31 229,60 231,69 + 1,07

Vendas na« ações utilizadas no indice: Indust_ials611 400 i Ferrovias 71 900; ConceíSioaiAilaa de Serviços Público» 09 SOO;
Total 782 800.

Indloe Dow-Jcne» de luturos de mercadorias (média 1924- 26 representa 100): Final 136,17.

MERCADORIAS
Caíc-Rlo .

O mercado de café disponível funcionou, ontem, estivei •
Inalterado, com o tipo 7, safra 1066/67, man-teado-ee no preço
an-Bríoir do NCrí 4,00 por 10 quilos, Nâo hiouve vendas e o mer-
cado fechou Inalterado. O IBC nfio forneceu movimento estatístico.
Açúcar-Rio

Entradas 4 500 _s_cos do Efetado do Rio. Saldas S 000. Esietènc!»
41 573 sacos.

Algodão-Rlo

Regulou o mercado de a_gcd&o em rama, calmo • oom os pre-
Cos inalterados. Entradas 300 fardos dc S4o Fatilo e 87 de Mina»

Firme e .mi-.ejiido íoi como regulou o mercado dè «çiicor. no «otal de 387 fardos. Saldas 350. JSxl.t.ndft 3 6Jfl ías-dos.

CEREAIS E DIVERSOS:

Sfio estes os .preços do mercado atacadista na* praças do Rio, SSo Pauio e Belo Horizonte, segundo dados fornecidos pelo SIMA
— MINISTÉRIO DA AGRICULTURA — DEPARTAMENTO ECONÔMICO — SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AOR-COLA
(Convênios M. A. — CONTAP—USAID/BRASIL).

COTAÇÕES DO DIA 8-3-67

PRODUTOS

ARROZ (Sc. 60 quilos) ,
Amarelão 
Agulha 
Blue-Rose 
FEIJÃO (Sc, 60 quilos)
Jalo
Preto 
Mulatlnho 
OVOS (Cx. 30 dz.) ....
Gi-ande
Médio 
AVES (p/quilo) 

GUANABARA SAO PAULO

NCri NCr*
mercado estivei mercado estivei

39,00 a 46,00 WO a 40,00
38,00 a 39 00 29,00 a 33.00
34,00 a 35Í0O 29,50 a 30.80

mercado estável mercado estável
21,00 a 22,00 17.50 a 19,50
26,00 a 27,00 20,70 a 22,70
22.00 a 23,00 16,00 a 17.00

mercado estivei ms-cadò «=tível
25.00 a 26,00 27.00
24.00 a 25.00 25.00

mercado estivei merc-do e_tàv_l

BELO HORIZONTE

NCr»
mercado fraco

40,00 a 42.00
39,00

* 34,00 a 35,00
mercado estivei

21,00 a 22,00"3,30 a 19,50
cem negocia çfio
mercado estivei

27.30 a 28.50
25,00 a 27.50

sem nescctaçio

W-'Js..

mmmm__mmmmm_mmmm
.-•¦¦-r*.í'.„_Jjí-. .'-•..*¦:, i,^..
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Campos receia mudança da ordem dos fatores em economia
Sindicatos condenam ação
para permitir qualquer
alta na alíquota do ICM

São Paulo (Sucursal) — Presidentes de dez sindicatos
paulistas enviaram ao Secretário da Fazenda, Sr. Luis
Arrobas Martins, um telegrama de protesto contra o pre-
tendido aumento das alíquotas do Imposto sobre Circula-

ção de Mercadorias, no qual alegam que a indústria em

gerai não permite mais aumentos de impostos "sejam,

quais forem". „
O telegrama diz que os aumentos, por mais paradoxal

que pareça, acarretarão maior queda de arrecadação, "pelo

simples e lógico fato de acarretar também queda ainda
maior nos negócios, por falta de poder aquisitivo e de ca-

pitai de giro". Assinaram o telegrama os Presidentes dos
Sindicatos da Indústria de Resinas Sintéticas, da Indús-
tria de Ladrilhos Hidráulicos e Olaria; da Indústria de

Abrasivos; da Indústria de Cordoalha e Estôpa; da In-
dústria de Guarda-chuvas e Bengalas; da Indústria de

Metais não Ferrosos; da Indústria de Explosivos; e da In-

dústria de Mármores e Granitos, do Estado de São Paulo.

mento de vendas, e sim de
maio i acúmulo de estoques,
evidenciando que, em qualquer
das sistemáticas de recolhi-
mento, o resultado teria sem-
pre o sentido do decréscimo de
tributação.

— A perdurar a política eco-
nômica imposta ipelo Governo
federal — prosseguiu o Sr.
Dilson Funaro — e enquanto
os governos estaduais se aipro-
veitarem da reforma tributa-
ria para confundir a verdfidei-
ra relação entre dois sistemas
diferentes, ora atuando sobre
as condições anteriores dos ne-
gócios, ora atuando em condi-
ção diversa, motivada pela cri-
se, serão necessários novos e
variados atos, decretos-leis etc.
para que, periodicamente, e.-sa
alíquota seja alterada ató uma
total nsflxia da empresa pri-
vncUi.

O economista afirmou que,
se hoje estamos em fase_ do
autêntica depressão econômi-
ca, essa situação se deve em
grande parte à voracidade tri-
butária, tanto federal como
estadual, retirando das empré-
sos qualquer capacidade de in-
vestimentò.
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FMI e BIRD reunirão no Rio
representantes de 106

PEDIDO DE ISENÇÃO

O Sindicato do Comércio
Atacadista de Gêneros Alimen-
ticiosde São Paulo enviou te-
legrama ao Governador Abreu
Sodré, solicitando isenção do
Imposto de Circulação de Mer-
cadorias para os' produtos agro-
pecuários in natura, considera-
dos essenciais à subsistência
humana.

O Presidente do Sindicato,
Sr. Amauri Geraissate, pediu a
isenção em tôdas as fases de
comercialização, sem discrimi-
nações, as quais considera
odiosas. No telegrama, o Sr,
Amauri Geraissate destaca o
protesto da classe com relação
às conclusões do encontro dos
Secretários de Fazenda dos
Estados da região Centro-Sul.
O Sindicato manifesta-se ain-
da contrário à isenção do ICM
para os produtos hortigranjei-
ros somente na venda de va-
rejista ao consumidor.

INTERPRETAÇÃO

Curltilia (Do Corresponden-
te) — Os empresários acham
que &' alíquota do ICM no teto
cm que se encontra, vai pro-_
piciar superávit nas previsões'
de receita dos Estados.

Declarações colhidas entre os
representantes de. associações
comerciais, federações de in-
düstrias e órgãos da Agricul-
tura, revelam que o empresa-
riado cré firmemente, que"mesmo um a diminuição dn.
alíquota daquele tributo ainda
seria Instrumento capaz de le-
var os Estados a alcançarem
receita idêntica à do ano an-
terior, mesmo consideradas os
valores em termos absolutos".

Para o Sr. Fábio Araújo San-
tos, Presidente da Federação
das Associações Comerciais do
Rio Grande do Sul, "uma taxa
de 11% para os Estados permi-
tiriai a manutenção da receita
real, o que quer dizer, nem
haverá necessidade de utiliza-
ção do disposto no Ato Com-
plçmentnr n.° 35, ou seja, ele-
var a alíquota para uma possi-
vel compensação de arrefeci-
mento do poder arrecadador".

SURPRESA

— Os empresários paulistas
foram surpreendidos por de-
zenás de decretos-leis, não tan-
to pela quantidade, mas pelos
seus conteúdos, que trarão
profundas modificações na po-
litica econômica, disse, ontem,
durante reunião da Federação
e Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (FIESP-
CIESP), o economista. Dilson
Funaro.

Ao analisar o Decreto-Lei
n.° 35 — permitindo o aumen-
to da alíquota do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias dc
15 até Wc em caso de queda
de arrecadação ocasiona-
da pela mudança da sistema-
tica tributária — disse o Sr.
Dilson Funaro ser "incompre-
cnsível que cs governos esta-
duais tenham a coragem de
comparecer à reunião de Curi-
tiba paro pleitear o aumento
da alíquota".

VORACIDADE
TRIBUTARIA

— Os governos estaduais —
afirmou — não possuem uma
base real ou comparativa para
pleitear o aumento da nlíquo-
ta do ICM, tendo apenas os
resultados dos dois primeiros
meses de 1967, durante os quais
a tendência não foi de incre-

Ministros das Finanças e
Desenvolvimento c Governado-
res de Bancos Centrais, repre-
sentando 106 paises, estarão
entre os principais persona-
gens que virão ao Rio de Ja-
neiro em setembro próximo
para participar da XXII Re-
união Anual de Governadores
do Banco Internacional de Re-
construção e Desenvolvimento
— BIRD — e do Fundo Mone-
tário Internacional — FMI.

As reuniões tvrão inicio no
dia 25 de setembro no Museu
de Arte Moderna e se prolon-
garão durante 5 dias, sendo
que na sessão inaugural as dc-
legações serão saudadas por
uma alta personalidade do Go-
vêrno brasileiro, cujo nome
ainda não íoi divulgado, e pe-
los chefes das instituições in-
ternaeionals de financiamento.

Segundo previsão do BIRD

e do FMI, o número de Go-
vornadores e seus assessores
deverá atingir a cerca de 800
pessoas, devendo também par-
ticipar dos trabalhos da Rc-
união várias centenas de ban-
queiras particulares e economls-
tas profissionais da América
do Norte, Europa e América
LaiJina.

O Presidente das três orga-
nizações que compõem o Gru-
po do Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvi-
mente, Sr. George Woocls,
usará da palavra em nome do
Banco e seus filiados — Asso-
ciação Internacional para o
Desenvolvimento e Corporação
Financeira Internacional, en-
quanto o Sr. Pierre Paul Sch-¦\veltzer, Diretor-Gerente, fala-
rá cm nome do Fundo Monetá-
rio Internacional.

Nos demais dias de Reu-

nião, os Governadores dos 106
países membros do Banco e
do Fundo terão oportunidade
de tecer comentários a respei-
to des trabalhos das institui-
ções. Tomando as reuniões an-
feriores como base, é provável
que 80 Governadores apresen-
tem os pontos-de-vista de seus
países sobre questões monetá-
rias- internacionais e proble-
mas de financiamento para o
desenvolvimento econômico.

•COMPARAÇÃO DE IDÉIAS

Na semana que antecede a
reunião, muitos Governadores
já terão tido a oportunidade
de comparar idéiais — os Go-
vernadores da América Latina
em reunião preparatória a rea-
lixar-se em Lima, e os Minis-
tros das Finanças da Comu-
nidade de Nações Britânicas na

países
conferência que terá lugar cm
Jamaica. Entre outras coisas,
os Governadores do Fundo po-
derão continuar suas dis-
cussões a fim de assegurar que
o sistema monetário mundial
seja capaz de prover o dinheiro
c o crédito suficientes para
financiamento do comércio e
dos investimentos internacio-
nais. No tocante ao Banco, a
questão fundamental é saber
quando e como os países de
poderio econômico começarão
a agir para repor as reservas
financeiras da Associação In-
temacional para o Desenvolvi-
mento numa das filiadas ao
Banco, a qual faz empréstimos
sem juros aos países menos de-
sen vol vidos. Após ter ernpres-
tado mais dc USS 1,5 bilhão,
desde 1960, a AID está vencio
aproximar-se o fim dos seus
recursos financeiros.

Governo divulgará Plano
Decenal já estudado pela
equipe de Costa e Silva

As principais diretrizes do Plano Decenal, que está
sendo analisado pelo Escritóifio de Pesquisa Econômica
Aplicada, juntamente com assessores econômicos do íutu-
ro Governo, deverão ser anunciadas amanhã, pelo Secre-
tário-Executivo do EPEA, Sr. João Paulo dos Reis Ve-
loso, cuja participação na, coordenação do programa íoi
considerada ontem pela equipe do Marechal Costa e Silva
como "muito objetiva".

O Sr. João Paulo dos Reis Veloso, que tem mantido
constantes entendimentos com o futuro Ministro do Pia-
nejamento e Coordenação Econômica, Sr. Hélio Beltrão,
deverá fazer uma explanação a respeito dos itens mais
importantes do Plano, demorando-se, principalmente, na
parte referente aos investimentos nos setores de energia,
transporte, agricultura e educação.

GOLPE ABSURDO

Keclfe (Sucursal) — O Presl-
dente da Federação das Indús-
irias de Pernambuco, Sr. Ml- .
guel Vita, declarou ontem que
a pretensão dos Secretários de
Finanças do Rio e São Paulo de
aumentar a alíquota do ICM pa-
ra 18';.. era absurda e constitui-
ria mais um golpe contra a eco-
aiomia popular e dos próprios
industriais.

Disse o Sr. Miguel Vita que
o empresariado de Pernambuco
está preocupado com esse mo-
vimento de majoração da ali-
quota do ICM, que é contrário
à posição assumida pelas cias-
ses produtoras de todo o País e
foi exposta recentemente ao
Secretário de Finanças da Gua-
naíbarn, Sr. Márcio Alves.

GOLPE FATAL

Embora reconheça que o mo-
vimento surgido no Sul do Pais
visa íazer face às despesas com
que vêm arcando os governos,
ean conseqüência das enchentes
e desabamentos recentemente
ocorridos no Rio e São Paulo,
o Sr. Miguel Vita acha que a
elevação da alíquota do ICM,
de 12 para 18% seria um golpe
fatal no desenvolvimento do
Nordeste, "pois as indústrias
aqui sediadas e as que se pro-
põem instalar não resistiriam
àquela majoração e ficariam
impossibilitadas de expandir-
se".

BAHIA CONTRA

Salvador (Correspondente) —
O Secretário da Fazenda da
Baliia, Sr. Boris Tabacoff, se-
guiu ontem para Natal, a fim
de participar da reunião de Se-
cretários de Fazenda do Norte
c Nordeste, que tratará do au-
mento imediato da alíquota do
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias.

O Sr. Tabacoff defenderá o
ponto-de-vista das classes em-
presaxlais da Baliia, contrário
à medida pretendida por .seus
colegas de outros Estados e lu-
tara — segundo anunciou ao
embarcar — pela instituição de
uma alíquota uniforme para as
regiões Norte-Nordeste e Cen-
tro-Sul.

Decreto estabelece índices
de correção monetária para
salários fixados em acordo

Brasília (Sucursal) — O Presidente Castelo
Branco baixou decreto ontem fixando os índices de
correção monetária dos últimos 24 meses para re-
constituição dos. salários ficados por acordos coleti-
vos ou decisões da Justiça do Trabalho, cuja vigên-
cia se esgota em março.

O salário médio a ser reconstituído corresponde
à média aritmética dos resultados obtidos com a mui-
tiplicação dos salários dos 24 últimos meses aos coefi-
cientes relacionados na seguinte tabela:
Més

Março de 1965 ..
Abril de 1965 ....
Maio de 1965 
Junho de 1965 
Julho de 1965 ....
Agosto de 

'1965 
..

Setembro de 1865
Outubro de 1965 .
Novembro de 1965
Dezembro de 1965
Janeiro de 1966 ,

Coeficiente

,79
72

.63
,65
.60
,69
.53
,51
49
.47
,40

Fevereiro de 1966 ..
Março de 1966 ...
Abril de 1966 
Maio de 1966 
Junho de 1966 
Julho dc 1966 
Agosto de 1966 
Setembro de 1966 ..
Outubro de 1966 ...
Novembro de 1966
Dezembro de 1966 .
Janeiro de 1967 ....
Fevereiro de 1967 ..

CONCLAP quer reajustar
últimos atos do Governo
às necessidades nacionais

O Conselho Superior das Classes Produtoras —
CONCLAP —, convocado extraordinariamente pelo seu Pre-
sidente, Sr. Antônio Carlos Osório, decidiu ontem, organi-
zar um plano de ação para conseguir, junto às autoridades
legislativas e executivas, um ajustamento dos últimos atos
legislativos "hs conveniências do melhor desenvolvimento
do País".

O Conselho decidiu ainda — o que deverá ser anun-
ciado na segunda semana de abril numa reunião plena-
ria — transformar o órgão numa assessoria técnica da3
classes produtoras. O» membros ontem presentes chega-
ram ã conclusão de que o CONCLAP pouco conseguiu co-
laborar com o Governo que ora se encerra por este já ter
iniciado a sua gestão "com projetos preestabelecidos".

O PLANO

O Plano Decenal, que vem
sendo elaborado pela equipe do
EPEA desde a posse do Go-
vérno do Marechal Castelo
Branco, com a colaboração de
técnicos de diversos setores,.

deverá apresentar um quadro
das atividades a serem desen-
volvidas pelas autoridades íe-
derais em todos os setores, com
base em dados colhidos nos úl-
timos anos e muna projeção
alicerçada em invcstlm e n t o s
não-inflacionários.

Federação vê cafeieultura
sob a mais violenta crise
de capital de sua história

São Paulo (Sucursal) —Em relatório apresentado ontem
aos seus associados, a Diretoria da Federação Brasileira
das Cooperativas de Cafeicultores afirmou que a cafeicul-
tura está sofrendo, hoje, o mais violento processo de des-
capitalização que jamais atingiu, isoladamente, uiii setor
da economia nacional.

O documento, divulgado em assembléia geral da en-
tidade, diz ainda que "a função geradora e multiplicadora
de riquezas, exercida pelo café, íoi consideravelmente trun-
eaâa, e, depois de refletir no conjunto das atividades ru-
rais, transmitiu suas conseqüências à economia industrial,
através da retração do consumo de artigos manufaturados".

MULTIPLICIDADE

Afirmou o Presidente do
Conselho que apesar dos gran-
des esforços desenvolvidos pe-
las classes produtoras, pouco
se pode conseguir no sentido
de alterar os projetos do Go-
vêrno de 31 de anarço, que
acabaram se transformando
numa multiplicidade de leis c
regulamentos que se fizeram
sentir, principalmente, no
campo fiscal.

Na reunião ficou decidido

que o CONCLAP poderá reali-
zar de forma mais satisfa tó-
ria seus objetivos sc fôr trans-
formado numa espécie de ór-
gão técnico das classes produ-
toras, assesâorando-as com a
ajuda de economistas profis-
Bionaís. Com tal fôrma, a pri-
meira missão do Conselho se-
ria a de planejar uma ação
comum dai< classes empresa-
riais junto âs autoridades, no
sentido de reajustar os últi-
mos atos legislativos &. neces-
sidade e realidade nacional.

«elo Horizonte (Sucursal) —
O Ministro do Planejamento,
Sr. Roberto Campes, afirmou
ontem, nesta Capital, que não
pode prever ns conseqüências
tia mudança de orientação na
atual política econômico-flnan-
ceira, "porque isto implica em
julgamento de valor", mas, ao
comentar a. mudança dc priori-
«Jade de "combate á inflação
ccm desenvolvimento" por "de-
senvolvimento com combate ã
inflação", disse recear que "em
economia, a ordem dos fatores
altere o produto".

Ao apontar as causas prin-
cipals das falhas na atual po-
litica econômico-financeira, o
Ministro Roberto Campos des-
tacou "a dificuldade do Gcvêr-
no em combater uma doença
diagnosticada como abçéssó lo-
calizadò, qjiando, na verdade,
já era uma septicemia", e criti-
cou os embaraças provocados,
no início, por "um condomínio
político de governadores infla-
cionistas, perdidos em políticas
frouxas".

RECEITA DO IMOBILISMO

Na entrevista coletiva con-
cedida no Palácio da Liberda-
de, antes da assinatura de um
convênio entre o Governo de
Minas Gerais e a ALCOA, pa-
ra a implantação da ALCOMI-
NAS em Poços de Caldas, o
Ministro Roberto Campos co-
meçou analisando o lançamen-
to do cruzeiro nôvo, feito para"redefinir o seu valor Interno
e externo". Acentuou èle que."a oportunidade de uma me-
dida é discutível, mas a espera
de uma oportunidade ideal é,
quase sempre, a receita exata
do imobilismo"-

Sobre a mudança de orien-
tação da atual politica eeonô-
mico-financelra no próximo
Governe, disse o Ministro Ro-
berto Campos que, baseado em
deoluraçõc-s de assessores do
Mal. Costa e Silva, "haverá
apenas um nOvo estilo de exe-
cuç.ão" e, quanto à conveniência
desia iniciativa, "isto implica
cm julgamento de valor". Ao
responder a uma pergunta sô-
bre a troca de prioridade de
sua meta "combate à infla-
ção com desenvolvimento" por"desenvolvimento com comba-
te á inflação", êle afirmou que

"em matemática-, a ordem dos
íatôres nâo altera o produto*
mas receia que "isto náo ucj»
verdadeiro cm economia".

CONDOMÍNIO FROUXO JJ

Para o Ministro Roberto
Campos " o grande pecado do
atual Governo foi acreditar nt»
diagnóstico de abeesso locali-?
aado para os males do Brasil,
quando, na verdade, a doença
<u-a uma grave septicemia". Se-
gundo éle "as distorções psir
oológicas o a deformação do_
Sistema de preços eram maio-'
res do que pareciam e isto foi
agravado, no inicio, quando o
Governo foi influenciado no
rigor de suas medidas por um
condomínio político de gover^
nadores inflacionistas, perdidos
ím políticas frouxas".

O Sr. Roberto Campos Jaó
mentou que "as distorções pslT
cológlcas tenham prejudicado
uma perfeita integração de to-
dos cs brasileiros nos quatro
elementos básicos que o Go-
vêrno destacou como priorltáí
rios no combate á inflação';
atualização da politica fiscal,
contenção dos deficits públi-
cos, execução de uma politica
monetária de contenção do cré-
dito privado e implantação dè
umn política salarial realistas

O Sr. Roberto Campos disse
vrw) "o Governo não tem meta
matemática em termos de pre-
vos, porque seu objetivo prin-
cipal é a contenção dos meios
de pagamento" e confessou
que "isto nâo íoi alcançado cm
1965 por motivos vários, entra
os quais destacaram-se a ace^
leração do processo de recupe-
ração cambial, o equaciona-,-
mento de uma nova política
cafeeira e a oscilação dos pon-
¦tos capitais da política de pre-
ços mínimos".

Segundo o Ministro do Plã-'
nejamento "em 1966 íicamoà
mais próximos da meta de cx-
pansão, embora ainda sofreií-
do os reflexos de uma inflação
superior àquela tecnicamente'
prevista". Para êle, "os boné-
íícies estão cada vez mais sen-
níveis, como pode se verificar
pelo índice do aumento tjo
custo de vida de janeiro e íe-
vereiro dêste ano — 6 To — em
relação ao mesmo período de
1966: 9,4Tc.

Empresários pretendem
revisão para tributos

1,34
1,29
1,23
1,21
1,18
1.14
1,11
1,09
1,07
1,05
1.04
1,01
1,00

INFLAÇÃO AINDA EXISTE

Inicialmente destaca o rela-
tório que "depois do tratamen-
to drástico dispensado ao café
pelo Governo no plano de co-
mercialização da safra 1965-
66, esperávamos que a quebra
da colheita no ano cafeeiro se-
guinte levasse as autoridades a
uma conduta capaz de resta-
beleeer, ao menos parcialmente,
a renda da cafeieultura. Toda-
via, os preços internos, ape-
sar dos imensos recursos arre-
cadadbs sob a forma de cota
de contribuição compulsória
sobre o café exportado, conti-

Israel firma
convênio
com ALCOA

Belo Horizonte, (Sucursal) —
O Governo de Minas Gerais
è a Aluminium Company of
America —i ALCOA — assina-
ram convênio ontem para a
integralização do capital da
Cia. Mineira de Alumínio —
ALCOMINAS — que será ins-
talada em Poços de Caldas,
com equipamento para minera-
ção de" bauxita, refinação dc
50 mil toneladas de oxido de
alumínio e produção anual de
25 mil toneladas de alumínio.

O convênio íoi assinado pe-
lo Governador Israel Pinheiro
e o Vice-Presidente da ALCOA
Sr. John W. Wilson, na pre-
sença do Ministro Roberto
Campos, que destacou a im-
portáncia da ALCOMINAS pa-
ra o desenvolvimento de Minas
e do Brasil, em um século que
é dos plásticos e do alumínio".

CMN faz 
'

balanço de
atividades

O Conselho Monetário Na-
cional — CMN — reuniu-se
ontem às 16 h no Ministério
da Fazenda examinando, em
sua última sessão do atual Go-
vêrno, uma pauta onde cons-
tam entre outros, os seguintes
assuntos: 1. disciplinação das
sociedades distribuidoras de
títulos. 2. política cafeeira. 3.
regulamentação do Decreto-
Lei 157 (estímulo ao mercado
de ações). 4. horário único
dos bancos. 5. compensação de
cheques. 6. balanço geral de
suas atividades.

nuaram inalterados, como se a
inflação que ainda assola o
lavoura cafeeira fosse algo de
irreal, imune aos efeitos da
País".

A consolidação efetiva, pelo
nôvo Governo, da política
tributária implantada pelas
autoridades era considerada
ontem, nas círculos empresa-
ri ais, como uma das tarefas pri-
mordiais do Marechal Costa e
Silva, quo no seu entender de-
verá simplificar ao máximo o
mecanismo de cobrança dos
impostos.

32 opinião dos empresários
que a política tributária a ser
executada pelo nôvo Governo,
mesmo sem alterar as linhas
da atual, deva ser orientada
levando em conta os problemas
econômicos e sociais do País,
para que não se transforme

num verdadeiro empecilho ao
desenvolvimento do País.

ESTUDO SÉRIO

Cada vez é encarada de ma-
neira mais séria entre os di-
rigentes empresariais a idéia
de sugerir ao Presidente Costa
e Silva a formação de uma co-
missão que, formada por téc-
nicos ou membros do Congres-
so, tenha a missão de realizar
um amplo estudo das medidas
adotadas pelo atual Governo,
principalmente na área tribu-
tária, para que se sinta a ne-
cessidade, ou não, de reajustar
algumas delas.

Negócios com. as Obrigações i
tiveram grande declínio na
Bolsa de Valores paulista

São Paulo (Sucursal) — O movimento dos títulos pú-
blicos e das Obrigações do Tesouro sofreu queda acen-
tuada em fevereiro último, enquanto os negócios com tí-
tulos particulares estiveram em alta, no mesmo período, se-
gundo levantamento da Bolsa Oficial de Valores de Sao
Paulo.

A participação dos títulos públicos no mercado pau-
lista caiu de NCr§ 3 583 587 para NCrS 2 216620, entre ja-
nutro e fevereiro, totais que correspondem, respectiva^
mente, a 10,5 por cento e a 9,9 por cento do volume das
transações gerais realizadas naquela época. O movimen-
to das Obrigações do Tesouro caiu de NCr$ 2 650 615 para
NCr$ 1 675 740^ não sendo registrados negócios com outros
títulos federais em fevereiro. - >.

LETRAS DE CAMBIO

Os títulos particulares apre-
sentaram um volume que au-
mentou de NCrS 18171691 pa-
ra NCrS 20125121, equivalen-
tes, respectivamente, a 83,5','i
c a 90,1% do movimento total
de negócios no mercado de

Sáo Paulo em fevereiro. A
Bolsa de Valores atribuiu esta
alta às letras do câmbio com
correção, que íoram negocia'-"
das quase 20 por cento a mais
do que no mês anterior, re-
presentando em fevereiro cêr-
ca de 62,8% dos negócios rea-
lizados. 3
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FINANCIAMENTO, CRÉDITO E INVESTIMENTOS
Rua da Quitanda, 159 - 2." andar - GUANABARA

Carta de autorização n.° 64 de 30/10/1956
Cadastro Geral de Contribuintes — Inscrição n.° 60 395 050

BALANCETE EM 03 DE MARÇO DE 1967

ATIVO

DISPONÍVEL

Caixa . . 2.450,00
Bancos 1.501.233,69

REALIZÁVEL

Cessões de crédiro 645.681,35
Devedores por responsab. cambiais 42.855.693,53
Devedores em c/ de participação 307.023,23
Devedores por financiamentos — Finam» Â.696.164,47
Inveniimcntos:

Participações em outras empresas .... 426,70
Diversos ínoo, permanentes)  559.735,23 560.161,93

Contas correntes — devedores 639.907,62
Dev. contratos 1.855.305,53
Oev. p. correção de letras d» câmbio reaj '. 6.664.639,30
Imóveis 930.745,00
Devedores em c/c vinculada 29.193,08

IMOBILIZADO

Imóveis 402.872,15
Reavaliação de imóveis ..'. 30.714,33
Móveis e uiensflíoi 207.407,70
Reavaliação de móveis e utensílios 22.619,21
Veículos ., 26.084,14
Instalajóes 159.351,57
Reavaliação de instalações 6.994,37
Material de expediente 33.676,42

RESULTADO PENDENTE

DeapesBi

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Ações caucionada» 120,00
Bancos c/ cobrança 344.707,04
Valores em garanti» (V. I.) 1.135,00
Valores vinculados — Finame (V. I.) 290,00

1.503.663,69

PASSIVO

59.184.515,04

NÃO EXIGIVEL

Capital 2.440.0C0,CO
Reserva legal 119.326,10
Ccrrejão monet. do ativo, lei 4 357 de 1964 34.725,84.
Fundo de previsão -. 680.532,75
Provisões 67.184,98

EXIGIVEL

Títulos Cambiais 43.263.050,00
Correção monet. de letras de câmbio reaj. a paçiar 6.754.481,49
C/C vinculadas 2.679.496,48
Refinanciamentos — Finame 4.684.524,49
Contas a pagar 190.492,95
C/Correntes - credores 512.901,64

RESULTADO PENDENTE

Receitas 474.707,97
Conversão monetária — Dec. Lei n.° 1 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Caução da Diretoria
Títulos em cobrança ¦
Depositentes de valores am garantia (V. I.) _
Depositentes de valores vinculados — Finame (V. I.) .
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ADALBERTO GUIMARÃES Dt QUEIROZ
Dirvtor-Preiídtntt

S. "Paulo, 3 de março de 1967
JOSÍ ROBERTO CASTRO OLIVEIRA

Dirítor-Gerenl»

JOSt MOREIRA FLORES
Contader/MG J 011 "i" _f>. 1)1

ANTÔNIO CARLOS DS PAULA MACHADO
Dirtror-Superintendent*
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light promete respeitar tabela ante a ameaça do comercio
tPartaria da Censura cria
^certificado especial para
filmes de valor educativo
A Brasília (Sucursal) — O Chefe'do Serviço de Censura,

Sr. Romero Lago, baixou ontem sua 11.° Portaria deste
ano, estabelecendo que o SCDP concederá certificados es-

peciais-de censura cinematográfica a filmes considerados

|de valor educativo, para exibição em entidades culturais.
p* Frisa, em sua Portaria, a necessidade de traçar nor-

: mas orientadoras de uma política de proteção às exibições
"de 

filmes considerados de arte e de valor educativo ou

^cultural.
"DESENVOLVIMENTO'

_ , Ressaltou, ainda, que duraute
ja I Encontro Nacional de Cine-
.inas de Arte, promovido pela
Cinemateca do Museu de Arte"Jííoderna do Rio de Janeiro, fi-
cou conceituado que o cinema
de arte pode assumir formas

7 diferenciadas em seu funciona-" 
njento, dentro das peculiarlda-
ides regionais, mas deve carac-
terizar-se pela destinação rigo-

.josamente cultural do espeta-
-culo.
í -Eis a integra da portaria:
V. i — o SCDP concederá cer-
tlf içados especiais de censura
cinematográfica a filmes consi-

•j derados de valor educativo, pa-
ra exibição em entidades cultu^

srais.
• II — Definem-se como enti-''dades culturais as universida-

¦ des, cinematecas, fundações cul-
- turals, clubes de cinema ou ci-

' irie-clubes filiados à Associação
Brasileira de Cinemas de Arte.

¦í ' 
5 1.° — Essas entidades deve-

""rito relacionar as películas de",éua 
filmoteca para fins de exa-

me por uma comissão especial
de censores federais, que ob-' servará, para efeito de classifi-
cação, as condições previstas
nos Artigos 9.°, 12, 13 e 14 do
Decreto m.° 20 493, de 1946.

§ 2.° — Será respeitada a in-
tegridade desses filmes, ano-
tando-se, no certificado espe-
ciai, .tratar-se da cbra de valor
artístico e estético, para exibi-
ções de caráter educativo ou
cultural..

HI — Os filmes liberados
com o certificado especial de
que trata esta Portaria não po-
derão constar de programação
em cinema comerciai.

Parágrafo Ünico — O ctnenia
comercial, cuja programação
seja comprovadamente de inte-
rêsse educativo ou cultural, e
organizada por entidade filiada
à ABCA, poderá exibir filmes
de que trata esta Portaria.

IV — A ABCA, no prazo de
90 dias, deverá registrar-se no
SODP, juntando ao pedido de
registro a relação das entidades
que llie são filiadas.

FILMES APREENDIDOS

Recife (Sucursal) — A Dele-
gacia Regional do DPSP apre-
endeu cêrcá de 80 filmes que
estavam sendo exibidos nesta
Capital, por emissoras de TV e
empresas cinematográficas, com
descumprimento das determi-
nações do órgão central, que' exigem a projeção do certifica-
do de censura na tela.

Fundação Dag
dará bolsas
a jornalistas

A Fundação Dag Hammarsk-
jold patrocinará mais uma vez
a viagem de jornalistas profis-
sionais de países em desenvol-
vimento, a Nova Iorque, onde
assistirão fi 22."* Assembléia-
Geral das Nações Unidas, de
setembro a dezembro deste ano.

As bolsas constarão de pas-
sagem de ida e volta e pequena
ajuda de custos em Nova Ior-
que, devendo os interessados
dirigirem-se até 30 de abril di-
retamente a Louis B. Fleming,
UNCA Memorial Scholarship
Fund, Room 368, TJnited Na-
tions, New York, USA.

EXIGÊNCIAS

Os candidatos deverão falar
fluentemente os idiomas inglês
ou francês, ter de preferência
25 a 35 anos de idade e contar
com pelo menos cinco anos de
experiência como jornalista
profissional.

A apresentação dos cândida-
tos deve ser encaminhada pelo
empregador, declarando a sua
permissão de volta à função ao
término da viagem, afirmando
que estará assegurado o sus-
tento dos dependentes do cau-
didato durante sua ausência e
comprometendo-se a apresen-
tar um relatório sobre o apro-
veitamento do bolsista, dentro
de seis meses de seu regresso.
A relação dos candidatos sele-
cionados será divulgada em
junho.

GALAXIE APRESENTADO

Safra Nacional Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimentos

Em transformação para:

Banco Safra de
Desenvolvimento S. A.
Comunica aos seus clientes e ami-

gos que o número de seu telefone será
mudado a partir de 2.a-feira/ dia 13 do
corrente mês.

Para: 31-5960-(P.B.X. 10 linhas)
Rio de Janeiro: Rua 7 de Setembro,

54 - 5.° e 6.° andar.
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Safra Nacional Financeira S. A.
Crédito, Financiamento e Investimentos

EAA TRANSFORMAÇÃO PARA:

Banco Safra de Desenvolvimento S. A.
Comunica aos clientes e amigos, contribuintes do lm-

pôsto de Renda, que, de acordo com o Decreto-Lei N.° 157,
de 13 de fevereiro de 1967, está em condições de emitir
certificados de compra de ações, facultando uma economia
de 10% sobre o Imposto de Renda devido pelas pessoas fí-
sicas e 5% no caso das pessoas jurídicas.

Aproveite esta vantagem consultando-nos mesmo se
você já tenha entregue sua declaração de renda.

Safra Nacional Financeira S. A.
Rio de Janeiro - Rua Sete de Setembro, 54 - 5.° e 6.° and.

Telefones: 52-4440 e 42-9866

São Paulo: Rua Libero Badaró, 293 - 30.
Telefones: 37-0566 e 37-4161
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O primeiro Ford Gulaxie brasileiro joi apresentado ontem aos cariocas em tini coquetel no Banco do
Estado da Guanabara. A solenidade, marcada para o lielipòrto do banco, foi realizada no salão da
recepções da Presidência porque, momentos antes, começou a chover. O carro será pôsto à venda no
próximo ãia 2 de abril, ao preço de NCrS 18400,00 (dezoito milliões e quatrocentos mil cruzeiros anti-
gos) e já existe uma fila bastante grande de compradores. Ao coquetel compareceram o Gerente-Geral
du Ford no Brasil, Sr. João Goiildcn, o Governador Negrão de Lima_ e várias outras autoridades. O Ma-

rechal Castelo Branco, convidado especial, não apareceu

Fontenele sai carregado de Pinto vem ao
TV por 500 pessoas após Brasil ser 3
debate com Conceição Neves vezes doutor

São Paulo (Sucursal) — O Coronel Fontenele, depois
de participar de um programa de televisão que durou mais
de quatro horas e durante o qual respondeu a perguntas
da Deputada Conceição da Costa Neves sobre a Operação-

Bandeirantes, saiu do estúdio, na madrugada de ontem, car-

regado por cerca de 500 pessoas.
O mesmo grupo organizou em seguida uma passeata de

aproximadamente 200 automóveis, que percorreu, no Cen-

tro da Cidade, a Rótula Principal e a Secundária, rumando

depois para a residência do Diretor do Departamento Es-

tadual de Trânsito, no Horto Florestal.

ADVERTÊNCIA - *

No decorrer dos debates, a
Deputada Conceição da Costa
Neves chamou o Coronel de
"canalha" c íoi advertida por
êste para que moderasse os
termos já que "representava
a mulher brasileira". Assessô-
res do Governador Abreu So-
dré informaram que êle assis-
tiü ao programa até o fim "e
íicou muito satisfeito com as
manifestações pró-Fontenele".

Depois de ter sido chamado
de "canalha" pela Deputada
oposicionista, t» Coronel repli-
cou, e trayou-so o seguinte
diálogo: . ' . ft .

-^Canalha "é: 
muito difereu-

te do que sou. Se a senhora
consultar um dicionário vai
ver o que significa.

É o pai dos burros.
Pai dos burros?
Sim. Ê. '

E a mãe dos burros quem
é?

' — Deve ser a mulher daque-
le que usa o dicionário.

Ou daquela que não sabe
comportar-se como mulher.

PLEBISCITO

O Coronel e a Deputada con-
cordaram em que a melhor
maneira de se decidir a ques-
tão do trânsito era promover
um plebiscito.

• Os Diários Associados deve-
rão iniciar, amanhã, em sua
sede, a coleta de votos a fa-
vor pu contra as modificações
implantadas'* pela*"* Operação-
Bandeirantes, mas já na tar-
do de ontem havia lá carta-
zes com os seguintes dizeres:
"Sodré: ajude Pon-Fon", "Vo-
te em Fon-Fon", "Fon-Fon é
nosso" e outros.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

COMUNICADO
O Banco Central do Brasil comunica

aos interessados, para os efeitos do que
dispõe o § 2.°, do art. 20 da Lei 4 728,
de 14-7-65, ter sido publicado no Diário
Oficial da União de 3-3-67 - fis. 2 640/
43, o anteprojeto de regulamentação dos
registros de que tratam os arts. 19, 20 e
21 da mencionada Lei n.° 4 728.

GERÊNCIA DE MERCADO DE CAPITAIS

Murilo Gomes Beviláqua
Gerente. (P

O ex-Ministro da Educa-
ção e atual Presidente do
Instituto, de Energia Nu-
clear de Portugal, Professor
Francisco de Paulo Leite
Pinto, chegou ontem ao Rio
para receber títulos de
Doutor Honorls Causa, das
Universidades da Guanaba-
ra, Rio de Janeiro e São
Paulo, sendo recebido pelo
Embaixador de Portugal e
personalidades da colônia de
seu país.

O Professor Leite Pinto
receberá o titulo da Univer-
•sidade da Guanabara em ce-
rimônia marcada para as
10 horas de hoje, e ama-
nhã, a Embaixada de Por-
tugal dará uma recepção
em sua homenagem. No dia
14 viajará para São Paulo,
a fim de receber novo titu-
lo no dia seguinte, retor-
nando depois, para a última
homenagem, no dia 16,
quando será doutor, tam-
bém, pela Universidade do
Rio de Janeiro.

Portugueses
querem fazer
metrô do Rio

Chegaram ontem ao Rio os
engenheiros portugueses Pinto
Faria e Gonçalves Figueiras,
diretores da firma Profabril,
que de 1954 a 1959 constmiu
os primeiros sete quilômetros
do metrô de Lisboa e se can-
didatará à concorrência para
construção do metrô do Rio.

Explicaram os portugueses
que a firma opera há 16 anos
em seu país, trabalhando em

I colaboração permanente com o
Laboratório de Engenharia de
Lisboa, e já preparou projetos
para 42 paises, inclusive alguns
para o Brasil, como o enroca-
mento na Praia do Flamengo.
DIFERENTE

O engenheiro Gonçalves Fi-
gueiras afirmou que ainda não
pode íazer estimativas sobre o
custo do projeto carioca por-
que desconhece as especifica-
ções, mas acha que a constru-
ção do metrô no Rio será mui-
to mais difícil do que a de Lis-
boa por causa das condições
-topográficas. Se vencer a con-
corrêncla a Profabril emprega-
rá operários brasileiros.

A única solução que a Coor-
denação do Racionamento en-
controu para resolver a crise
cie energia elétrica na Zona Sul
e. conseqüentemente, do comer-
cio local, que ameaça deflagrar
uma greve de advertência por
24 horas, foi a de "respeitas*
rigorosamente o início da hora
do corte dc circuito e religá-lo
com bastante antecipação, de-
pendendo da disponibilidade da
energia nas usinas produtoras".

A Coordenação do Raciona-
mento informou que a situai ta-
bela não será modificada, mas
que será obedecido um critério
para os cortes de energia nas
zonas industriais: os circuitos
ficarão ligados por mais tempo
e sempre que possível não ocor-
rerão cortes em determinadas
áreas.
COMÉRCIO INSATISFEITO

Enquanto isso, o comércio da
Zona Sul é da opinião que, de
nada adiantará o novo critério
da Coordenação do Raciona-
mento, religando com anteei-
pação os circuitos de energia
elétrica, "porque o que deseja-
mos é que não seja cortada a
cnergisj durante a parte da tar-
de, e sim pela manhã, ou en-
tão determinado um raciona-
mento por cotas, conforme já
ocorreu há quatro anos".

Quanto a esta última su-
gestão, a Rio-L!ght afirmou
que produziu resultados em
circunstâncias diferentes da
atual. Ponderou que na época
de sua adoção as restrições de-
corriam da estiagem, provocan-
do uma falta de água para
movimentar os geradores. Se-
gundo a empresa, o problema
atual é outro, uma vez que
existe uma usina totalmente
íora *de carga, havendo falta,
portanto, de máquinas.

— Nessas condições — afir-
maram os técnicos — há mo-
mentos em que a produção não
pode acompanhar o consumo,
tornando-se inevitáveis os cor-

^tes. Com a adoção do sistema""de 
cotas, inadequado para as

circunstancias, o setor mais
sacrificado seria a indústria,
que se veria compelida a re-
duzir a produção.

O Presidente do Sindicato
dos Lojistas do Estaco da.
Guanabara, Sr. José Paulo de
Castro Siqueira, entreviu on-
tem ao Ministro das Minas e
Energia, Sr. Mauro Thibau,
um memorial anstlisanío os
prejuízos do comércio com o
racionamento de energia elé-
trica. O documento pede a
realização do encontros entre
o Governo e o Sindicato dos
Lojistas, uma vez que esses
contatos vêm sendo tentados
desde o mês passado.— Infelizmente — afirmou
o Presidente do Sindicato —
estamos sendo jogados como
petecos. Uma hora o Ministro
diz quo o assunto deve ser tra-
tado com a Light; na outra a
Light diz que é com a Coorde-
nação do Racionamento. En-
fim, nós estamos desde o dia
23 de íevereiro sem saber a
quem apelar. E, tem mais, sem
resposta a nenhum dos ofícios
por nós entregues ás autorida-
des competentes.

O Sr. José Paulo Siqueira
afirmou que o memorial tal-
vez não obtenha resposta,
"pois o Governo, neste final de
mandato não está tomando
conhecimento das reclama-
ções." Disse que o comércio
não é contra o racionamento,
mas deseja que os cortes sejam
realizados de maneira mais lú-
cida. Reafirmou que o comer-

cio íará greve se a situação
náo íoi modificada*.

PROTESTO GERAL

O manifesto elaborado pela
ACISUL, anunciando uma grs-
ve ds advertência de 24 horas
na próxima sexta-feira se não
forem atendidas as solicitações
dos comerciantes de Copada-
bana, também foi entregue on-
tem ao Ministro Mauro Thi-
bau, de quem esperam uma
solução favorável para os cor-
tes de luz.

Enquanto isso, a Associação
Comercial da Lagoa já adenil
ao movimento iniciado peJo
comércio de Copacabana, e o
Presidsnte da Associação Co-
mercial do Catete, Sr. João Ca-
bral disse ontem que vão tentar
uma solução com o envio ds
um memorial à Light ou ao
Governador Negrão de Lima;
se não forem atendidos, pode-
rão também aderir à greve.

O Vice-Presidente do Clube
dos Diretores Lojistas, Sr. Sil-
vio Cunha, disse ontem que o
comércio da Guanabara "está
chegando ao íim na sua resis-
tência e teimosia em permane-
cer com suas portas abertas,
porque a falta de luz e energia
ocasionou no mês de fevereiro
uma queda de 50% nos nego-
cies, em relação ao mesmo pe-
riodo do ano passado**.— Além do mais, se um co-
merclante vendeu em íeverei-
ro do ano passado um total de
NCrS 1 000,00 (um milhão de
cruzeires antiges), por exem-
pio, agora só vendeu NCr$ ..
500,00 (quinhentos mil cruzfci-
ros antigos), e se levarmos em
conta que um artigo que custa-
va NCrS. 1,00 (mil cruzeiros
antigos) está custando agora o
dobro, concluímos que o comer-
ciante só vendeu 25% em quan-
tidade de mercadoria.

O Sr. Sílvio Cunha afirmou
que o Clube dos Diretores Lo-
jistas está de acordo com a
greve proposta pelos comerei-
antes de Copacabana, e espe-
ra que o movimento "possa
acordar as autoridades res-
ponsáveis, para que o Rio não
venha a ser conhecido, dentro
de pouco tempo, como uma ci-
dade fantasma, sem comércio,
sem indústria e sem vida".

CPI NA CÂMARA

Brasília (Sucursal) — Uma
Comissão Parlamentar de In-'quérito será criada na Câmara
para investigar as causas téc-
nicas dos desmoronamentos na
via Dutra e as irregularidades
no fornecimento dc energia
elétrica pelo Grupo Light.

A CPI será solicitada pelo
Deputado Gastone Edghi
(MDB paulista), que já ini-
ciou a coleta das 137 assinatu-
ras necessárias à apresentação
do requerimento ã Mesa da
Câmara.

INVESTIGAÇÕES

A Comissão vai examinar,
também, o procedimento das
autoridades federais face à
catástrofe que vitimou milha-
res de pessoas no Estado do
Rio; as providências adotadas
pelos órgãos competentes para
o' restabelecimento da ligação
rodoviária Rio—São Paulo; as
responsabilidades pela parali-
zação de várias usinas do
Grupo Light; e o raciouamen-
to de energia elétrica estabe-
lecido na zona em que a ener-
gia elétrica é fornecida por
êsse grupo..

Racionamento pára até
médicos em Copacabana

PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA
INSTITUTO BRASILEIRO DE

REFORMA AGRÁRIA-IBRA
0 Instituto Brasileiro de Reforma Agrária avisa aos contribu-

intes da Fazenda Nacional de Santa Cruz que foi restabelecido o
recolhimento de fôrop, taxas e outros tributos devidos, mediante

guia que deverá ser obtida na sede da Fazenda, na Praça da Su-

perintendência, 420, em Santa Cruz, GB., no horário de oito às
treze horas.

A guia somente será fornecida ao próprio contribuinte ou à
vista de instrumento de procuração com menos de 30 dias, exi-

gindo-se, num e noutro caso, a apresentação de documentos de
identidade.

As taxas de ocupação estão sujeitas a uma correção monetá-
ria de 37%, de acordo com índices fornecidos pelo Conselho Na-
cional de Economia. (P

Apenas dez dos mais de cem
consultórios médicos que fun-
cionam no Edifício Alexan-
der Fleming, na Avenlda Co-
pacabana, 1 052, estão aten-
dendo ainda seus clientes, pois
os cortes de energia, longos e
irregulares, não permitem o
funcionamento dos aparelhos
indispensáveis, além de que
pessoas doentes não podem
subir as escadas.

O edifício — cle 12 andares
e ocupado exclusivemente por
médicos e dentistas — perma-
nece praticamente fechado, já
que quase todos os médicos
trabalham na parte da manhã
em hospitais e à tarde íalta
luz no prédio mais ou menos

. das 13 às 17 horas. Esta sl-
tuaçáo reflete o que se passa
em todos os edifícios comer-
ciais de Copacabana.

PERIGOS

Os poucos consultórios que
ainda permanecem abertos no
Edifício Alexander Fleming es-
tão localizados nos quatro
primeiros andares. As pessoas
que se aventuram a subir aos
andares superiores, pelas es-
cadas iluminadas com Iam-
piões nos degraus, costumam
íazer uma baldeaçáo, parando,
geralmente no 3.° andar e pe-
dindo, um pouco encabuladas,
às enfermeiras para descansar
alguns minutos nas poltronas
das salas de espera.

O Dr. Luis Eurico Ferreira,
oculista, que tem consultórios
instalados no 4.° e no 7.° an-
dares, já se transferiu para
uma outra sala, na sobreloja
do edificio, adaptando ali uma
bateria para poder atender
pelo menos os casos mais ur-
gentes, principalmente de pes-
soas recém-operadas.

Afirmou o Dr. Luís Eurico
Ferreira que, embora sem con-
seqüências graves "por en-
quanto" várias pessoas se sen-
tiram mal, depois de subir
muitos andares, tentando che-
gar aos consultórios de seus
médicos*, sendo que um dos ca-
sos ocorreu com um cliente
seu, operado pouco tempo an-

tes e que velo para uma con-
sulta no 7.° andar.

Como dezenas de outros
oculistas do edifício, o Dr. Luís
Eurico tem grandes problemas
com os cortes de energia: a
proibição de ligar os aparelhos
de ar condicionado, além de
prejudicar os doentes opera-
dos, afeta os instrumentos de-
licados como, por exemplo, as
lentes, que pegam muita po-
eira, já que as janelas ficam
abertas.

— O Dr. Magalhães Gomes
está com o consultório fecha-
do nà parte da tarde há mui-
tos dias — informou o ascen-
solista do edifício. O Dr. Ma-
galhães Gomes é cardiologista
e tem o consultório no 10."
andar. Para não arriscar a
vida de seus clientes, já que o
horário dos cortes é irregular
e não pode calcular as horas
de atendimento, mantém o seu
consultório fechado.

TENTATIVA

Nos poucos consultórios qua
ainda funcionam no-edifício,
seus médicos e dentistas acham
que a solução seria a transfe-
rência dos cortes de luz para
a parte da manhã, quando
quase iodos trabalham epx
operações nos hospitais e não
prejudicaria o movimento dos
consultórios.

O Dr. Luis Eurico Ferreira
disse também que os condo-
minos do edifício já pensaram
em comprar um gerador, po-
rém a idéia íoi afastada por-
que o gerador teria que ser
instalado na área interna do
edificio, mas isso é impossí-
vel, porque o barulho excessi-
vo do aparelho iria prejudicar
a todos.' Além da área inter-
na, não existe outro local pa-
ra a instalação, "a não ser
que ficasse dentro do Banco
que funciona no térreo do edi-
fício".

Quanto aos ginecologistas e
obstetras que trabalham no
edifício, a maioria passou a
atender suas clientes nos hos-
pitais onde operam na parte
da manhã.

Telefone para 22-1818
e faca a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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Senado aprova mais 24 indicações de Castelo a juiz federal
FAB encontra Comandante Quandt entrega «JSSSS
avião que CONTEL a Vice-Presidente
caiu no Pará com discurso sentimental

Belém (Correspondente) —
O Serviço de Busca e Salva-
mento da l.*. Zona Aérea «pós
quatro dias localizou numa
clareira entre Coüene e Oiapo-
qüe o avião prefixo PT-CXV,
que desapareceu domingo últi-
mo }ia rota Caicna-Belém, e
cia que seus dois ocupantes —
Carlos Carvalhosa e Murilo Al-
vares — apresentam indícios
tíe perfeito estado de saúde.; Por • eer o local de difícil
acesso, o Serviço de Salva-
mento da 1." Zona Aérea lan-
çou. alimentos e remédios por
avião e solicitou á Base Aé-
rea de São-Paulo um helicóp-
tero para que seja realizada
a operação de resgate das duas
pessoas. ,
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O Comandante Euclides Quandt de Oliveira, que íoi
exonerado recentemente da Presidência do Conselho Na-
cional de Telecomunicações pelo Presidente Castelo Bran-
co, transmitiu ontem, durante sessão plenária marcada por
vim tom sentimental, o cargo ao Vice-Presidente do
CONTEL, Coronel Leon Schneider.

Falando pausadamente, o Comandante Euclides Qijandt
assinalou que "muitos problemas ainda estão pela frente,
apesar de todos os esforços anteriores", indicando, entre-
tanto, ser o seu sucessor "homem que conhece o problema
das telecomunicações como bem poucos, tendo condições
para prosseguir".

forma elogiosa. Algumas fun-
cicnárias começaram a enxu-
gar- . os olhos, entregando-lhe,
depois, uma bandeja de prata.

aDNOS limp
canais do
Capibarihe

¦ Recife (Sucursal) — Prcvc-
nindo-se contra as prováveis
cheias do Rio Capibaribe du-
rante o periodo de chuvas, o
Departamento Nacional de
Obras de Saneamento (DNOS),
desobstruiu nos últimos 30
dins cerca de 11 quilômetros
dos quatro principais canais
que cortam esta Capital, e que
limpos dão escoamento às
águas.

A Operação Esperança, or-
ganização de combate às cheias
coordenada por padre Hélder,
solicitou ao Governador Nilo
Coelho a desobstrução de todos
os canais desta Capital, ale-
gando que "sem essa medida
a população estará tuneaçada
de a catástrofe do ano passado
ee repetir".

O DNOS, que trabalha em
conjunto com a SUDENE e j. ___
com a Prefeitura desta Capi-
tal, informou ontem que'faltam
«penas cinco quilômetros -
meio para que todos os quatro
canais estejam desobstruídos, e
que já foram iniciadas as obras
de construção de uma ponte
no Bairro de Peixinhos, para
liberar as águas do Rio Capi-
baribe. .

SEM HISTÓRICO

Foi lembrado na ocasião
que na última reunião- do
CONTEL, tão logo se conheceu
o decreto de exoneração, o Co-
mandante Quandt enfatizou
que aquela era "uma reunião
triste, de despedida". Poste-
ric-rmente, o Ministro da Ma-
rinlia. Almirante Araripe de
Macedo, convidou-o para o car-
go de Comandante do navio
aeródromo Minas Geral*;.

Ao iniciar a sessão plenária
de ontem, às 16h30m, o Co-
mandante Quandt se propôs,
desde lego, "a dizer algumas
palavras rápidas", começando
com um histórico de sua ativi-
dade, no curso de um ano e
oito meses, "em que estive
afastado de minha carreira
normal, a fim de construir e
aprimorar a estrutura das tele.
comunicações, como parte in-
tegrante do Governo revolu-
cionário."

Desse ponto cm diante, pas-
sou a falar de forma compas-
sada, reportando-se apenas aos
funcionários do CONTEL de

O QUE ENTRA

O Coronel Schneider falou
também por pouco tempo, di-
zendo que sua responsabilidade"cresce por ter que substituir
o Comandante Quandt, hones-
to e bondoso, e cujas referên-
cias à minha pessoa dão bem
a medida dessas suas quali-
dades":

"É hora de prevalecer o lema
do bom artista, cuja dor não
impede que o espetáculo con-
tinue — concluiu o novo Pre-
sidente do CONTEL, após se
referir do passagem à expan-
são do órgão na administração
anterior e aa-overar que "o re-
trato de um povo está nas pos-
sibilidades do seu sistema de
comunicações".

A sessão foi presenciada
também pelo Presidente da
Companhia Telefônica Brasi-
leira, General Landi*! Gonçal-
ves.

O tabu Etuiicísco Arrais àà.ím seu depoimento ao jintil do sumário de culpa no STM, que começou ontem ã tartle

Sarnei assina com Fundação Advogado levanta suspeição
do Menor convênio para que do Conselho que julga cabo
Maranhão tenha assistência Arrais mas juizes derrubam

Ibrahim afirma que perdeu
uma valise que tinha 300
peças de roupa e 3 colchas
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Barbeiros
proliferam
na Bahia

Salvador (Corresponden-
te) — Toda uma familia da
Cidade de Castro Alves está
— quase seguramente —
condenada à morte devido
a picadas de barbeiros
(íanstrongylus Megistus)
infectados que voltaram a
proliferar no interior do Es-
tado e até mesmo nos su-
búrbios da Capital.
• Até agora a doença de
Chagas já matou o pai e um
filho; uma filha, de 12 anos,
•está recolhida ao Hospital
das Clínicas de Salvador,
desenganada pelos médicos;
outros três chegarão à Ca-
pitai amanhã para tentar
um tratamento. A mãe, que
não foi atingida, condenou
a inoperância do DNERu no
combate aos focos de bar-
beiros.

Arzua vai
ampliar área
de controle

O futuro Ministro da Agri-
cultura, Sr. Ivo Arzua, reafir-
mou, ontem, que assumirá o
comando não só de todos os
órgãos relacionados com a pro-dução agropecuária, mas tam-
bém daqueles incumbidos da
distribuição e comercialização
dos produtos agrícolas.

Para isso, já entrou em con-
tato com os futuros ministros
da Fazenda, do Planejamento,
Indústria e Comércio e Trans-
porte, para um entrosamento
completo nesses setores, bem
como com o futuro Presidente
do Banco do Brasil, para a co-
bertura creditícta.

O Sr. Ivo Arzua, que toma-
rá posse dentro de uma se-
mana, ou mais precisamente
no dia 17, às 17 horas, numa
solenidade em que só serão
pronunciados dois discursos,
vem mantendo, desde a sua in-
dicação para o cargo pelo Ma-
rechal Costa e Silva, uma sé-
rie de contatos com a finali-
dade de preparar não só um
esquema eficiente de trabalho,
como para dar, aproveitando
a Reforma Administrativa, a
projeção nacional que aquela
Secretaria de Estado deve dc-
sempenhar de agora em diante.

Revelou também que seu
quadro de auxiliares diretos já
está praticamente concluído,
entre os quais estão muitos
que já prestaram largos servi-
ços à Agricultura e têm gran-
de vivência, conseqüentemente,
com os seus principais proble-
mas.

Lembrou o futuro Ministro
que, durante sua gestão, pre-
vaiecerá o espírito de coopera-
ção, sendo seu pensamento só
prover as chefias dos órgãos
nos Estados após franco e per-
feito entendimento com os go-
vernadores de cada unidade.
Isso evitará a falta de sinto-
nia entre as direções federais
e estaduais que, no passado,
fizeram malograr trabalhos de
interesse nacional.-

Brasília (Sucursal) — O exemplo da lâmpada mara vi-
Ihosa de Aladim foi lembrado pelo advogado da firma Real
Expresso para poder explicar como a valise perdida por
Ibrahim Abed pudesse conter 192 blusas, 24 combinações,
12 calças, 17 saias, 12 camisas, 3 cuecas, 5 vestidos, 19
anáguas. 9 conjuntos e 3 colchas.

O sírio Ibrahim Abed está movendo uma ação de inde-
nização contra a empresa, para ser ressarcido da sua va-
lis-s de mão, extraviada num dos ônibus da Real, durante
uma viagem entre Brasília e São Paulo. O advogado José
Carlos Baleeiro, defensor da firma, está impressionado com
os prodígios da malinha e já não sabe o que fazer.
ERA UMA VEZ

Defendendo a Real* disse o
advogado que "há muitos e
muitos anos, na lendária Ba_-
dá, sob o callfado do sábio e

. todo-pofleroso Hamm-Al-Ras-
chid, viveu Aladim, o feliz do-
no da lâmpada maravilhosa.
Esse pequeno ohjeto tinha a
fantástica propriedade de en-
cerrar, em seu diminuto reci-
piente, um gênio de propor-
ções gigantescas, cem covados
anais elevado que o mais alto
dos minaretes da Cidade. A íun
simples gesto do seu dono, o
gênio da lâmpada se expandia

de seu interior*, ou nela se com-
pri mia, e, com podêres mági-
cos, realizava os desejos de
Aladim, tornando-o rico e prós-
pero para o resto da vida".

— Agora nos chegam notí-
cias, continuou, de que um des-
cendente de Bagdá, domiciliado
em Brasília, vendedor ambu-
Jante, de nome Ibrahim, res-
suscitou os mágicos e fantásti-
cos dons daquela lâmpada de
seu ilustre antepassado. E de-
pois- de citar o prodígio da ma-
la, concluiu o advogado: "que
Alá seja louvado e misericor-
dioso."

O Governador Josó Sarnei assinou ontem com o Con-
selho Nacional da Fundação do Bem-Estar do Menor um
convênio, segundo o qual o Estado do Maranhão receberá
da entidade NCrS 236 097,00 (236 milhões e G97 mil cruzei-
ros antigos), para o trabalho de proteção e assistência ao
menor naquele Estado.

O Presidente do FNBEM. Sr. Mário Altenfekler, ao en-
tregar ao Governador José Sarnei va importância correspon-
dente à primeira parcela do convênio — NCr$ 127 816,00
(127 milhões e 816 mil cruzeiros antigos) —, elogiou o
trabalho de recuperação que o atual Governador do Ma-
ranhão vem desenvolvendo no Estado, principalmente no
que diz respeito ao bem-estar da infância c da juventude.

O convênio assinado entre a
PNBEM e o Estado do Mara-
nhão terá duração de oito me-
ses e sua execução será con-
fiada a um representante do
Govêmo do Estado e a outro da
Fundação. Além doa órgãos
oficiais de assistência e prote-
ção no menor, serão beneficia-
daa as entidades particulares
sem fins lucrativos, como a Se-
ção de São Luís da União dos
Escoteiros do Brasil, a Paro-
quia Nossa Senhora do Fátima
e Centro de Recuperação Santa
Maria Madalena, em Pedreh .

Ministro da Justiça diz ao
Supremo que prendeu Stangl
para tratar da extradição

Brasília (Sucursal) — O Ministro Carlos Medeiros Sil-
va comunicou ao Supremo Tribunal Federal ter determi-
nado, para fins de extradição, a prisão preventiva do aus-
tríaco Franz Paul Stangl, baseado no Artigo 9 do Decreto-
Lei 394, de 28 de abril do 1938, pois Stangl é "seriamente
suspeito de ser responsável pela morte de mais de 100 mil
pessoas".

Informou o Ministro da Justiça que "tão logo sejam
recebidos neste Ministério os documentos justificativos do
pedido de extradição do alienígena em apreço, serão os
mesmos encaminhados a essa egrégia Corte, para os de-
vidos fins, passando o extraditando à disposição desse Tri-
bunal". O Presidente do STF só espera o pedido de extra-
dição para distribuir a matéria.

COM A IMPRENSA

A entrevista coletiva do car-
rosco nazista, prometida pelo
Departamento de Polícia Fe-
deral, deverá realizar-se no
dia seguinte à posse do Ma-
rechal Costa e Silva, depen-
dendo apenas da decisão final
do Coronel Nílton Fernandes,
Chefe do Departamento Fe-
deral de Segurança Pública.

A Policia Federal informou
ontem que as medidas de se-
gurança em estudos são as
mais severas possíveis, haven-
do a Intenção de não permitir
a presença de mais de um ío-
tógrafo e um cinegrafista. O
medo de algum. atentado tam-
bém levou o DPF a náo mau-
ter Stangl ininterruptamente
no. Posto Policial da Super-
quadra 208. Ontem por exem-

pio Stangl passou o dia em
uma dependência do DOPS.

Acham agentes federais ou-
vidos pelo JB que pouco se
poderá apurar ainda sôbre
Stangl porque em todos os
seus depoimentos êle vem se
negando a dar maiores escla-
recimentos sôbre locais em que
possam ser encontrados outros
criminosos de guerra.
EICHMAN E CRISTO

O soldado mineiro José Xa-
vier Ferreira enviou ao STE"
uma representação pedi ndo
seja negada a extradição so-
licitada para Stangl, pois, se-
gundo êle, "não se pode con-
fiar nos judeus, que raptaram
e mataraih Adolfo Eichman e
mataram Jesus Cristo, apesar
de absolvido por um tribunal
oficial".

Colônia judaica de Minas
está confiante na justiça

Belo Horizonte (Sucursal) —
A prisão do nazista Franz Paul
Stangl continua sendo objeto
de indisfarçável interesse dos
membros da colônia judaica
desta Capital, particularmen-
ts daqueles de origem polone-
sa, que estão certos de que será
íeita justiça, com t_ concessão
da extradição pelo Governo
brasileiro.

Sabem eles que existem mui-
tos nazistas refugiados na
América do Sul, mesmo no Bra-
sil e, talvez, até em Belo Hori-
zonte, mas se recusam a permi-
tir qualquer identificação e
dissimulam o menor interesse
pelo assunto, "não só porque
espantariam a caça, como poi*-
que se exporiam à vingança das
organizações nazistas, que são
muito poderosas".

Os advogados do cabo Francisco Dorlsmar Arrais le-
vantaram, ontem, a suspeição dos membros do Conselho de
Justiça dà 2.*1 Auditoria da 1,'V Região Militar, que não
poderiam julgar o acusado porque participaram do inqué-
rito poiiciai-militar, mas a preliminar íoi rejeitada por
unanimidade de votos.

Juntamente com mais três soldados e um civil, o cabo
Arrais compareceu, ãs 13 horas, perante o Conselho Perma-
nente de Justiça, a fim de ser iniciada a formação de
culpa no processo a que responde, sob a acusação de haver
facilitado a fuga de três presos políticos do Forte Taman-
daré (Lajes), os quais se asilaram na Embaixada do Uruguai.

EXPERIÊNCIA 
' -

O Governador José Sarnei,
respondendo ás palavras do
Presidente da FNBEM, disse
que levará para o Maranhão a
experiência da entidade, "para
realizar uma -obra marcante
nesse setor". Logo após a Sr."
Maria Celeste Flores da
Cunha, Conselheira da FNBEM,
sugeriu ao Governador que te-
legraíasse ao Jornalista Odilio
Costa Filho — um dos impul-
sionadores da Fundação —, co-
municando-lhe que a ação da
FNBEM Já chegou até seu Es-
tado.

Presidente da Assembléia
Legislativa fluminense faz
palestra para empresários

Niterói (Sucursal) — O Presidente da Assembléia Le-
gislativa fluminense, Deputado Álvaro Fernandes, pronun-
ciou ontem no restaurante do Hotel Icarai, a convite do
Clube dos Lojistas de Niterói, uma palestra sôbre o desen-
volvimento político e suas Implicações no comércio, com a'presença de homens do comércio e da indústria de Niterói
e cio Prefeito Emílio Abunahman.

Depois de afirmar que nenhum Govêmo democrático
pode prescindir dá colaboração e do entendimento com as
classes empresariais, o Deputado Álvaro Fernandes disse
que "o homem do comércio, particularmente o lojista, mui-
to se assemelha ao politico, no bom sentido, pois ambos
vivem em função do povo e em contato permanente com
êle".

CRITICAS AO GOVERNO

No encontro dos lojistas sur-
giram também muitas críticas
à política econômico-financeira
do Governo federal, tendo um
dos presentes, o Sr. Manuel
Quadros, Presidente do Sindi-
cato da Indústria da Pesca do
Estado do Rio, afirmado que"embora tanto se apele para
elas, nunca as classes empre-
sariais estiveram tão margina-
lizadas no encaminhamento
das soluções para os problemas
nacionais".

Disse ainda que o verdadeiro
homem de empresa não é aquê-
le que tudo espera dos podêres
públicos, mas que "atualmente
no Brasil o capital nacional
está embaraçado, enquanto se
abrem as maiores perspectivas
para o capital estrangeiro, que
deve ser bem recebido, mas não
em melhores condições que o
capital nacional'". Citou um
exemplo concreto de que o Go1-
vêrno federal às vezes erra por

não ouvir as classes empresa-
riais:

- I^cente decreto presiden-
ciai isentou de todos os impôs-
tos federais a indústria da pes-
ca. Trata-se de um privilégio
que não se justifica, pois o
processo é velho e é fácil com-
provar-se que o aumento da
produção nacional nesse setor
exige outras medidas, mais po-
sitivas de curto e longo al-
cance.

SEMINÁRIO REGIONAL

O Presidente do Clube dos
Lojistas de Três Rios, Sr. Wel-
lington Ferreira de Sousa, após
os debates que se seguiram à
palestra do Presidente da As-
sembléia Legislativa iluminei.-
se, pediu o comparecimento de
toda a classe ao próximo Se-
minário Regional dos Lojistas
dos Estados do Rio, Guanaba-
ra, Minas Gerais e Espirito
Santo, a se realizar .em Três
Rios, de 21 a 23 de abril.

Bactérias interditam os
banhos de mar em Icarai
e Saco de São Francisco

OBSTRUÇÃO

Inicialmente, o advogado
George Tavares, levantou a
preliminar de suspeição do
Conselho de Justiça, com. base
na letra D do Artigo 50 do
Código de Justiça Militar —
que estabelece não poderem
lunclonar como juizes todos
aqueles que tiveram conheci-
mento do fato, por haverem
¦participado do IPM. Esclare-
ceu o advogado que os oficiais
do Conselho de Justiça, toma-
ram parte na diligência de re-
constituição da fuga, ocorrida
cm fevereiro último, não po-
dendo. portanto, julgar os mi-
litares acusados.

Falando em soguida, o Pro-
motor Ciprlario Osíris Jo.seph-
son declarou que a intenção
dos advogados, ao levantar a
áuspeição, tinha por objetivo
obstruir o curto normal do
processo, uma vez que. o Con-
selho poderia julgar com isen-
ção, visto terem seus membros
participado da reconstltuição
da fuga não como juizes, mas
sim como militares.

MOSQUETAO
SOLITÁRIO

Rejeitada a preliminar por
unanimidade de votos, a for-
mação de culpa foi iniciada
com o depoimento do Major
Djalma Samido de Abreu, tes-
temunha de acusação. Revê-
lou o militar que o cabo Ar-
rais e os soldados indiciados
no mesmo processo prestaram
depoimento no gabinete do
Subcomandante da Fortaleza
de São João, sem nenhuma
coação.

Esclareceu o Major Djalma
Sampaio que o Forte Taman-
daré (Lajes) foi desativado,
sendo seu acervo absorvido
pela Fortaleza de São Joáo,
passando o Capitão Getúlio a
ser o responsável pelo contin-
gente em serviço naquela ex-
tinta unidade .

Em seguida, depôs o sargen-
to Ismar Pereira, confirmando
que a guarda possuía apenas
um mosquetão de sete milime-
tros, assim mesmo com a pon-
ta do percursor quebrada.
Quando da chegada à prisão
de Tarzã de Castro e seus
companheiros, existiam naque-
le local duas metralhadoras,
depois substituídas pelo mos-
quetão.

O depoente acrescentou que
o Major Oscar Silva, respon-
sável pelos presos políticos,
sabia do estado de inseguran-
ça. dos xadrezes, íato que de
uma maneira geral era do co-
nheclmento de todos. Revelou
ainda o Major Djalma Sami-
de de Abreu que o preso, após
ficar naquela situação, com
pouca comida e às escuras,
acaba se chegando ao pessoal
da guarda.

Na denúncia oferecida con-
tra os indiciados, o Promotor
Cipriano Joseplison revela que"no dia 20 de novembro de
1966, cerca das 20h5m, eva-
diram-se do. Forte Tamandaré,
onde se encontravam detidos
por força de prisão preventi-
va decretada pela Auditoria
da 4.? Região Militar, Tarzã
de Castro, Gérson Alves Pe-
reira e James Alen Luz, ele-
mentos da mais alta periculo-
sklade, pertencentes ao Parti-
do Comunista Brasileiro — li-
nha chinesa —, que prepara-
vam no País a guerra, de guer-
rilhas; o.s dois primeiros cita-
dos haviam recebido, para sua
criminosa missão, curso de
guerrilheiros na China comu-
nista". ' l

Diz ainda o representante
do Ministério Público que "pa-
ra a referida fuga, valeram-
se da valiosa colaboração do
denunciado Arrais, .comandan-
te da guafda, que contratou,
mediante recompensa' finan-
ceira, os séryiços do dsnuncia-
do Alcineu Ferreira dó Nasci-
mento, encarregado de trans-
portá-los num barco de sua
propriedade do Forte Taman-
daré até a Praia do Flamengo
— inclusive Arrais —, onde
todos desembarcaram". .

— Em seguida, dirigiram-sa
à Embaixada do Uruguai, on-
de se refugiaram. Para êste
efeito, Arrais há dias precedera
um reconhecimento do local,
na mesma época em que tam-
bém havia procurado Nemred
Pereira Leitão, com um bilhe-
te de Tarzã de Castro solici-
tando o empréstimo da quantia
de NCr$ 150,00 (cento e cin-
qüenta mil cruzeiros antigos),
que se destinava a parte das
despesas com a fuga.

CONIVÊNCIA

Declara ainda o promotor
Osíris Josephson que "a eva-
são só foi possível graças à
conivência dos demais mem-
bros do corpo da guarda do
Forte Tamandaré — soldados
Amauri Afonso, Augusto de
Oliveira Botelho e Cosme
Bráulio — que, embora pre-
senciasse todos os preparati-
vos, inclusive um dos mais im-
portantes para seu êxito (a
mudança de roupa dos pre-
sos), omitiu-se completamen-
te".

— Com a finalidade de íugl-
rem à responsabilidade do cri-
minoso ato praticado, encena-
ram com os fugitivos a farsa
da detenção dos mesmo, me-
diante suposta violência dês-
tes em suas celas do Forte,
uma das quais — como era por
todos conhecido — não ofere-
cia nenhuma segurança, pos-
sibilitando, assim, instantes
após a fuga, a evasão também
dos denunciados das celas on-
de haviam simuladamente sl-
do detidos.

Brasília (Sucursal) — Em
novas sessões extraordinárias,
o Senado aprovou ontem ''El
mensagens do Presidente da
República, relativas à indicação
para cargos de juiz federal,e
de juiz substituto em vários
Estados.

nome do Sr. Luis Caríps
Florentina, indicado para ¦-*,
Paraíba, deixou de ser aprova-
do por deficiência de seu cur-
rículo.

OS NOMES

A relação aprovada ontem
pelo Senado é a seguinte:

— Joviano Caldas de Má-
galhães, Juiz Substituto rio
Acre; 2 — Ariostc* de Resende
Rocha, Juiz Federal no Amazo-
nas; 3 — Aderson I-ereira Du-
tra, Juiz Substituto no Ama-
•zonas; 4 — José Anselmo Fi-
gueiredo Santiago, Juiz Federal
no Pará; 5 — Aristides .Porto
de Medeiros, Juiz Substituto rio
Pará; 6 — Carlas Alberto Má-
deira, Juiz Federal no Mara-
nhão; 7 — Salmon de Noronha
Lustosa Nogueira, Juiz Federal
no Piauí; 8 — Jesus Costa Li-
ma, Juiz Substituto no Ceará;
fl — Márcio Djalma Cavalcàn-
ti Marinho, Juiz Substituto ho
Rio Grande do Nc-rte; 10 •--
Genival Matias de Oliveira,
Juiz Substituto na Paraíba; 11
— Artur Barbosa Maciel, Juiz
Federal em Pernambuco; 12—
Orlando Cavalcanti Neves, Juiz
Federal em Pernambuco; 13 —
Geraldo Barreto Sobral, Juiz
Substituto em Sergipe; 14 —
Romário Rangel, Juiz Federal
no Espirito Santo; 15 — Vítor
Cardoso Rangel Jr., Juiz Fe-
deral no Estado do Rio de Ja-
neiro.

Em sessão extraordinária' a
secreta que realizou de manhã,
o Senado aprovou nove mensa-
gens indicando os seguintes
nomes:

1) Antônio de Seixas Sales F.°,
Juiz Substituto, na Baliia; 2)
Alberto José Tavares Vieira àa
Silva, Jtüz Substituto no Mar,ã-
nhão; 3) Francisco Dias Trin-
dade, Juiz Substituto na Bahia;
4) Álvaro Peçanha Marthjs,
Juiz Federal na Bahia; 5) _-•
Mário Figueiredo Ferreira Men-
des, Juiz Federal em Mato
Grosso; 6) Roberto de Queiras,
Juiz Federal no Ceará; 7) Joeé
Cândido de Carvalho Filhjo,
Juiz Federal na Bahia; 8) Clf-
vis de Melo, Juiz Substituto eni
Mato Grosso, e 9) Emerson Cá-
mara Benjamim, Juiz Substitjii-
to em Pernambuco. i

i
i

Interior do
R. G. Sul verá
trem afinal j

Porto Alegre (Sucursal) *—
Algumas cidades gaúchas
somente agora estão che-
gando na idade do tremi

Êste é o caso de Vacaria,
onde o Terceiro Batalhão
Ferroviário intensificou jos
trabalhos da construção da
ferrovia, cuja conclusão es^á
prevista para fim do correp-
te mês. Os trilhos, segundo
noticia vinda daquela Cid^.-
de, já estão assentados nò
leito. í

Também a Polícia estadual
acha possível que existam em
Belo Horizonte ex-militantes do
nazismo, "até mesmo elementos
que tenham culpa em processos
formados para apurar os cri-
mes de genocídio praticados na
Alemanha e nos territórios por
ela ocupados durante a guer-
ra", como afirmou o Diretor do
Departamento de Estrangeiros
da Secretaria da Segurança Pú-
blica, Sr. Hélio Soarçs de Mou-
ra, que criticou a sumarieda-
de dos papéis exigidos ao es-•trangeiro para íixar residência
no País.

— Até seis meses atrás, os
únicos elementos que contava-
mos para íazer sl ficha do es-
trangeiro eram suas próprias
declarações, tanto é que toda
informação colhida por nós traz
o carimbo, isto é, não pro-
vada.

Gripe mata
indígenas

Niterói (Sucursal) — A partir de hoje não deve-
rá ser freqüentado o trecho da Praia de Icarai entre
as Ruas Joaquim Távora e Osvaldo Cruz e o da Praia
do Saco de São Francisco nas proximidades da Ave-
nida Presidente Roosevelt, cuja interdição foi pedida -t-_/-rm.riri_-|í>Ti c_oeontem, à Secretaria de Segurança, pela Secretaria de 'UUrUIlllwZfloVd
Saúde. .

No exame concluído ontem pelo Laboratório
Miguelote Viana, verificou-se que naqueles dois tre-
chos há cem mil bactérias por litro de água, enquan-
to nas outras praias, que segundo o Secretário Ar-
mando Couto "não oferecem nenhum perigo", a
quantidade é de dez mil bactérias.
ESGOTOS

A rede de esgotos que de-
semboca no Canto do Rio e
a fossa que termina na Praia
de São Francisco, na direção
da Avenida Presidente Roose-
velt, são os responsáveis pela
grande poluição da água do
mar naqueles dois trechos, on-
de, além da hepatite, há o pe-
rigo de contaminação de íe-
bre tlíoide..

Quanto às outras partes das.
Praias de Icaral e São Fran-
cisco e as Praias de Juruju-
ba, Charitas, Flechas, Itapuca
c Boa Viagem, cujas águas
também foram examinadas,
embora o Secretário não as
considere perigosas, no aspec-
to sanitário, na opinião de di-
versos médicos da Secretária
também devem 6er evitadas.

Belém (Correspondente) —
Um surto epidêmico de gripe
está grassando entre os Índios
Tiriós, e uma equipe do Ser-
viço Médico Itinerante da Se-
cretaria de Saúde do Estado
seguiu ontem para combatê-la
na aldeia dos silvícolas, ao pé
da Serra Tumucumaque, na
fronteira do Brasil com o Su-
riname (Guiana Holandesa).

A equipe médica foi envia-
da por ordem direta do Go-
vernador em exercício, Sr. Re-
nato Franco, atendendo apelo
dos padres franciscanos que
dirigem a Missão dos Tiriós.
Segundo informações vindas
daquela aldeia, a gripe já fêz
várias vitimas fatais entre os
Índios.

Escritores
ganham sede
em Brasília

Brasília (Sucursal) — A As-
sociação Nacional dos Escrito-
res inaugurará com um coque-
tel marcado para as 19 horas
de amanhã sua sede no Teatro
Nacional, funcionando conjun-
tamente com a seção local do
Instituto dos Arquitetos de
Brasília, que usará uma sala
para sua secretaria e tesoura-
ria, tendo seus associados o
direito de freqüentar o bar c
o pequeno auditório.

Durante & solenidade de
inauguração da sede da Asso-
ciação Nacional dos Escritores
será prestada homenagem ex>
Prefeito Plínio Catanhede, que
receberá o titulo de sócio be-

; nemérito.

f
Palmeiras \
pede água [
a Niterói 1

Niterói (Sucursal) — UÍna
comissão de moradores esteve
na Sucursal do JB, a fim" de
fazer um apelo ãs autoridapes
encarregadas do abastecimento
de água, no sentido de que
dêem maior atenção à sltíia-
ção das RuasCéüo Gouveif e
Sáo Januário é Tra vessa G,.no
Bairro das Palmeiras, que não
recebem água há muito tenipo.

Segundo os moradores jdbEairro das Palmeiras, a bqm-
ba que recalca água parai as
três ruas é insuficiente ^ o •
abastecimento fica incrível»
mente prejudicado.

f

Varejo do j
Nordeste ftíz
convenção

-5 .

A VI Convenção do Coinér-
cio Lojista do Nordeste insta-
Ia-se hoje, às 20 horas',1 no
Teatro Santa Rosa de João
Pessoa, sob o patrocínio do
Banco Industrial de Campina
Grande. A abertura solena
será presidida pelo Governa-

'dor da Paraíba, Sr. João.Agri-
pino.

>

Ex-Prefeito
paga por
crime antigo

Niterói (Sucursal) — O ex-
Prefeito de Miracema, Sr.
Melqulades Cardoso, íoi con-
denado ontem a um ano de
reclusão pelo juiz da Cidade,
Sr. Pedro Alexandre França,
que julgou processo aberto há
dois anos, quando êle tentou
matar a tiros de revólver, por
questões de ciúme, o Sr. Válter
Zacarias. A condenação do Sr.
Melquíades Cardoso surpreen-
deu Miracema, onde, apesar de
afastado há algum tempo da
vida politica, conserva o seu
prestígio eleitoral, conseguin-
do eleger, quase sempre por
antecipação, os prefeitos da
Cidade. Ele é íilho do Sr. Dlr-
ceu Cardoso, Deputado federal
pelo Espirito Santo.
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Comunistas compreendem bem a "frente ampla", diz Lacerda
JL São Taulo (Sucursal) — O divulgado. O lançamento ofi-

f AVISOS RELIGIOSOS

GENERAL

SEBASTIÃO AGRA
LACERDA DE ALMEIDA

(FALECIMENTO)

+ 

Sua família participa o seu faleci-

mento e convida parentes e amigos

para. o sepultamento a realizar-se

hoje, dia 10, no Cemitério de São Francis-

co Xavier? O féretro sairá da Capela do

Hospital Central do Exército, às 16 horas^

li

crt».

íté.}

* :'..,,_ tfff

.Iracema Pereira Basto
(MISSA DE 7.° DIA)

!*' a As famílias de Miranda Basto, Pires de

eBb Miranda Basto, Basto de Pessolani, Pe-
.*, ¦ reira da Cunha, Teixeira de Carvalho

.:. e Carneiro da Cunha, agradecem as manifesta-

!:'ções de pesar recebidas por ocasião do faleci-

mento de sua inesquecível esposa, mãe, irmã,

í'avó, sogra, nora, tia, cunhada e prima IRACE-
r"- 

MA e convidam os demais parentes e amigos

;para assistir à missa que, em intenção de sua

alma, mandam celebrar sábado, dia 11, às 10

horas, na Igreja do Convento de Santo Antô-

I nio, no Largo da Carioca.

Ex-Superintendente acusa
Negrão de ser responsável
pela corrupção da Polícia

Um ex-Superintendente da Polícia Judiciária
afirmou ontem que um dos maiores responsáveis
pela desorganização e corrupção da Polícia da Gua-
nabara é o atual Governador do Estado, acusado no
IPM do Coronel Ferdinando de Carvalho como tendo
recebido dinheiro de bicheiros durante a sua campa-
nha eleitoral, "e até hoje tais declarações não foram
desmentidas".

O entrevistado — que pediu fôsse mantido era
sigilo seu nome, pelo menos provisoriamente — atri-
buiu também a deputados e membros do estaf e do Sr.
Negrão de Lima a responsabilidade do estado atual
da Polícia, "pois diversos deles protegem banqueiros
do jogo do bicho e servem de pistolões para colocar

orais renuncia
a presidência cia
carioca, qne elegerá Flexa

O Deputado Mendes de Morais, em carta enviada on-

tem ao Senador Gilberto Marinho, em Brasília, renunciou
afinal à Presidência da ARENA, carioca, cargo em que
substituíra o Sr. Adauto Cardoso, e não escondeu no mo-
mento sua irritação com a Comissão Executiva da ARENA
do Rio, que se manifestara contrária à sua permanência
no cargo. ..,.-, --.•._„

O Gabinete carioca do Partido 3a hoje fixara cnteiios

para a eleição do novo Presidente, que deverá ser mesmo
o Deputado Flexa Ribeiro, com o Sr. Lopo Coelho na Se-

cretaria-Geral. O Sr. Mendes de Morais, acusado pelos ex-

udenistas de orientar o Partido no sentido de apoiar o Sr.

Negrão de Lima, não se conformara com a reivindicação

pró-Flexa Ribeiro.

PALA EVERARDO

O Deputado estadual Eve-
rardo Magalhães Castro disse,

---„_. .,„WSn ontem, que "a renúncia do
delegados desterrados em postos-chaves cie mcmen- Deputad0 Mendes de Morais a.

presidência da ARENA aa
Guanabara significa mais uma

quem quiser vei- as instala- derrota do Sr. Negrão de Li-
ções de um gabinete de dele- mai e se o Governador quiser

cia de contraventores".
EXEMPLO

JOAQUIM DOS SANTOS
.EI 
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(MISSA DE 7.° DIA)

Luisa dos Santos Leitão, Jair Milanez e Sra. e fi-
lhos, Álvaro dos Santos Leitão Sra. e filhas, Alda
Leitão de Carvalho e filhos, Walter Holanda de Sá
e Sra., Alberto Eduardo Hargreaves e Sra. agrade-

if .cem as manifestações de pesar recebidas pelo falecimento
•lóde seu querido esposo, pai e avô, e convidam os parentes
ê e amigos para a missa de sétimo dia que será celebrada
'."...amanhã, sábado, às 10,30 horas na Igreja da Imaculada
"> Conceição, na Praia de Botafogo.

I JOAQUIM DOS SANTOS
LEITÃO

(MISSA DE 7.° DIA)

Santos Leitão & Cia. agradecem as manifes-

tações de pesar recebidas pelo falecimento
de seu fundador e diretor e convidam os

Í parentes e amigos para a missa de sétimo dia que
será celebrada amanhã, sábado, às 10,30 na Igreja

;'r da Imaculada Conceição, na Praia de Botafogo.

1 Mauá Fontes Latour
;; (Professora)

(MISSA DE 7.° DIA)

O diretor, professores e alunos da Aliança
Francesa de Copacabana, profundamente
consternados com o trágico desaparecimen-

Pto de AAAUD LATOUR, convidam para a missa que
lem intenção asua alma farão celebrar na Igreja da

;' Imaculada Conceição (Praia de Botafogo), amanhã,
sábado, às 10h. Antecipadamente agradecem.

Quando a Administração
do Estado se mantém num ni-
•vel.de trabalho e honestidade
—disse —, a corrupção tem pou-
cas possibilidades de sobrevivên-
cia. Os funcionários de policia
desonestos deixam de agir, por-
que sabem que serão punidos.
E atualmente o problema tanto
da Polícia Militar como da Po-
licia Civil da Guanabara vai
mais além da corrupção: é um
problema de autoridade.

Nem todos os elementos da
Policia são desonestos. Há mui-
tos, e eu os conheço bem, que
são honestos, ordeiros, abnega-
dos e com a preocupação prin-
cipal de trabalhar bem. Entre-
tanto, influencias políticas e
administrativas estranhas à
classe os deixam sem ação. As
proteções, os conchavos conse-
guem afetar as suas atividades
normais. Eles deixam de traba-
lhar como pretendiam.

O ex-Superintendente da Po-
licia Judiciária acha que "íal-
ta tudo, atualmente, na Poli-
cia da Guanabara", e convida

gado, o estado dos xadrezes, ft
[precariedade dos serviços de co-
municação, o problema das via-
turas e a íalta de vertas para
as diligências, fatos "que justifi-
cariam um IPM para a atual
administração estadual".

DFSP DESMENTE

O DFSP, a pedido do Gover-
nador Negrão de Lima, desmen-
tiu ontem declaração atribuída
ao Delegado Kegional, Sr. Os-
valdo Pereira, e segundo a qual
a ação desenvolvida pela Po-
lícia Federal na Guanabara ti-
nha por objetivo evitar a ação
de políticos ligados "ao sindi-
cato da corrupção que se insta-
lou com a omissão e a possível
conivência do Governador Ne-
grão de Lima".

O DFSP informou que o tra-
balho de seus agentes na Cida-
de limita-se apenas ãs áreas em
qu tem obrigação de atuar por
lei, como é o caso do contra-
liando e da sonegação de im-
postos.

depois disso dar uma grande
notícia ao povo carioca, re-
nuncie ao Governo e verá lo-
go em seguida a população,
mulheres, velhos e crianças,
nas ruas e nos lares, cantan-
do o seu querido hino Cidade
Maravilhosa".

Acrescentou o deputado que
"felizmente o Sr. Mendes de
Morais compreendeu ser total-
mente impossível' assumir a
Presidência da ARENA cario-
ca e, ao renunciar, praticou
um gesto de compreensão, e
portanto meritório. A ARENA
sal engrandecida dêsse episó-

dio e marchará sob a presi-
dência do eminente Deputado
Flexa Ribeiro".

O Deputado Everardo afir-
mou que "sob a presidência de
um Flexa Ribeiro a ARENA
terá unidade e fortalecimento
necessários para as grandes
jornadas que a esperam", e
íêz uma advertência ao Sr. Ne-
grão de Lima:

Deixe de brincar de po-
litica, não intervenha nos pro-
blemas- internos da ARENA,
trata de governar a Guana-
bara.

Não cuido de pensar em
impeachmcnt — continuou o
Sr. Everardo Magalhães Cas-
tro — pois êsse instituto já es-
tá devidamente desmoralizado,
e até mesmo porque o Sr. Ne-
grão de Lima sempre teve e
tem maioria esmagadora na
Assembléia Legislativa. O re-
médio é êste: renuncie Gover-
nador, pelo amor de Deus!

e a

Prisão de bicheiros é
vingança de delegados

+

Diversos bicheiros da Zona
da Leopoldina foram presos on-
tem e autuados por vadiagem,
no começo da perseguição mo-
vida pelos policiais após terem
os banqueiros de bicho recusa-
do pagar as quantias pedidas
por alguns delegados, obrigan-
do o Secretário de Justiça a
procurar o General Dario Coe-
lho para avisá-lo de que o sis-
tema penitenciário já não com-
porta mais detentos..

Além da vingança de alguns
policiais, qüe procuram arreca-
dar quanto puderem antes da
transferência, há o trabalho
feito per outras detectives dé
aparelhos policiais considera-
dos não envolvidos pelo meca-
nismo de corrupção e que estão
agindo após a campanha da
imprensa, sendo calculado até
ontem em algumas centenas o
número de bicheiros presos.
TIROTEIO

Policiais da 24.» Delegacia
Distrital, sem se preocuparem
eom o risco de vida dos transe-
untes, atacaram a tiros, ontem,
uma fortaleza de bicho na Rua
Segai, no Conjunto Residencial
de Del Castillo, tendo os bi-
cheiros reagido e depois expli-
cado que até o início do conf li-
to entre policia e banqueiros
"o ponto sempre funcionou sem
que nada de «normal aconte-
cesse".

Houve um conflito seme-
lhante no final da semana
passada nit zona da 22." De-
legacia Distrital porque o dc-
tective Teixeirinha e .outros
que estão aguardando trans-
íerência para a 29.ft DD resol-
veram aproveitar os últimos
dias e atacaram diversos pon-
tos da bicho e bookmaUers, le-
vando tôda a féria.

Depois que corrçu a notícia
do acordo -do delegado Otávio
do Amaml.da 29.'* DD, com os
contraventores, recebendo o quo
pedira, outros "contratos de lo-
cação", como se chamam tais
acertos, íoram previstos em di-
versas jurisdições que têm de-
legudos transferidos recente-
mente pelo Superintendente úa
Polícia Judiciária.

SAMIJORGE

O Deputado Sami Jorge, en-
volvido na corrupção do jogo
do bicho, esteve ontem no Ga-
binete do Ministro da Justiça,
a íim de evitar que as acusa-
çóes formuladas contra êle re-
sultassem na cassação de seu
mandato.

O parlamentar náo quis, en-
tretanto, marcar audiência com
o Ministro Carlos Medeiros Sil-
va, limitando-se a manter en- '
tendimeutos com os auxiliares
do Gabinete.

Câmara receberá
indicação dos
ARENA para comissões

Brasília (Sucursal) — O líder Raimundo Padi-
lha c o n c 1 u i u a indicação dos representantes da
ARENA nas Comissões Técnicas e Especiais da Câ-
mara e hoje encaminhará a relação ao Presidente da
Casa, Deputado Batista Ramos.

As eleições para as presidências das Comissões
deverão ser realizadas no correr da próxima semana,
sobretudo naquelas onde não há divergências e nem
vários candidatos. Nas demais, as votações só ocor-
rerão depois do dia 16, provavelmente, já sota a lide-
rança do Sr. Ernâni Sátiro.

Valentino Furlanetto

Internada de Olaria
busca ex-investigador

(MISSA DE 7.° DIA)+ Irma Marazzato Furlanetto, Walter Augusto Furlanetto,

esposa e filho, Bruno luiz Furlanetto, Valml Pessanha

Pacheco, esposa e filho, convidam os demais parentes e

amigos para assistirem à missa de sétimo dia que pela

alma de seu boníssimo esposo, pai, sogro, avô e bisavô

mandam celebrar amanhã, dia 11, sábado, às 9 horas, na Catedral

Metropolitana, à Rua I.° de Março, esquina de Sete de Setembro.

Valentino Furlanetto

Tôda a polícia da Invema-
da de Olaria está procurando
o ex-investigador de São Pau-
lo Carlos Vanderlei Homero,
o China Paulista, que há três
dias trocou tiros na Lapa com
o detective Lincoln Monteiro e
feriu a mão do detective Nunes,
mas conseguiu fugir.

O detective Lincoln disse que
há algum tempo procura o
China Paulista, que está che-
fiando uma quadrilha de íal-
sificadores e estelionatários no
Eio, mas não foi feliz ao en-
contrá-lo, porque êle reagiu e
escapou ao cerco de vários de-
tectives.da Invernada,
UMA VIDA

A vida de China Paulista foi
levantada ontem pelos poli-

(MISSA DE 7.° DIA)

+ Industrial de Mármores Brasilia S. A. por sua Diretoria

e funcionários, convida parentes e amigos do saudoso

VALENTINO FURLANETTO, Diretor e Fundador da Socie-

dade, para assistirem à missa de 7." dia que será ceie-

brada em intenção de sua alma, amanhã, dia 11, sábado,

às 9 horas, na Catedral Metropolitana, à Rua I.. de Março, esquina

de Sete de Setembro.

Valentino Furlanetto
(MISSA DE 7.° DIA)

_______
Mármores e Pedras do Brasil S. A. por sua Diretoria o

funcionários, convida parentes t amigos do saudoso

VALENTINO FURLANETTO, Diretor e Fundador da Socie-

dade, para assistirem à missa de 7.° dia que será ceie-

brada em intenção de sua alma, amanhã, dia 11, sábado,

lt • horas, na Catedral Metropolitana, à Rua 1.° de Março, esquina

de Sele de Selembro.

Menino Jesus
de Praga

Agradece grande graça — ELI-
SABETH.

Ao Menino Jesus
de Praga

Agradeço as graças alcançadas —

ANGELA.

ciais, tendo eles apurado gran-
de número de informações no-
vas. China conseguiu infiltrar-
se em diversos lugares no Rio
usando uma carteira de invés-
tigador antiga, enganando até
mesmo alguns policiais ca-
riocas.

Em pouco tempo conseguiu
fazer muitos amigos nas rodas
do crime e tinha uma vida de
rico. Surgiram então as suspei-
tas. As informações que che-
garam de São Paulo relatavam
sua expulsão da Policia e os
diversos crimes que praticou.

A polícia está vigiando todas
as saídas porque acha que êle
ainda não abandonou o Esta-
do, embora seu rumo seja
ignorado.

IAPC de
Olaria sem
luz há 15 dias

Ao Menino Jesus
de Praga

Agradeço a graça alcançada —

MARIANNA ESPOSITO FERREIRA.

Graça alcançada
Agradeço a Oração a Chaga do

Ombro de Jesus.
MARIANNA ESPOSITO FERREIRA.

Os moradores do Conjunto
residencial do antigo IAPC, na
Rua André Azevedo, em Oia-
ria, estão sem luz há quase 15
dias, em virtude de um curto-
circuito ocorrido no transfor-
mador de energia elétrica lo-
cal, sem que as autoridades
responsáveis da Ligth ou do
INPS se dispusessem até ago-
ra a autorisar seu conserto,
apesar de os moradores se te-
rem prontificado a pagar a
obra.

A falta de luz tem ocasiona-
do séries prejuízos às famílias
ali residentes, principalmente
às crianças e aos doentes, que
estão agora sofrendo nova
ameaça com a paralisação do
fornecimento de água, o que
iria afetar o sistema sanitário
local, com graves censeqüên-
cias. Os moradores apelam
para as autoridades responsa-
veis da Light' ou do INPS no
sentido de consertarem o trans-
formador.

CRITÉRIOS
De acordo com os critérios

adotados, cada Estado só po-
dera ter o máximo dc três re-
présentante. em cada Comis-
são, respeitando-se, contudo, a
situação dos reeleitos. Com is-
so, grande número de novos
deputados ficou descontente, já
que muitos foram indicados
para Comissão que não piei-
tearam.

Além do líder Ernâni Sátiro
e des membros doi Mesa, não
foram indicados para membros
efetivos de Comissões os Depu-
tados Veiga Brito (GB), Oza-
nam Coelho (MG), Bias Portes
(MG), Arnaldo Cerdeira (SP),
Paulo Abreu (SP), Roberto
Cardoso Alves (SP) e Josias
Gomes (CE). Também não se-
rão membros efetivos dos ór-
gãos técnicos os Deputados já
convidados para o futuro Mi-
nistério: Tarso Dutra (RS),
Rondon Pacheco (MG), E. Ma-
galhães Pinto. (MG). O mes-
mo iria ocorrer com o Sr. Cos-
ta Cavalcanti, futuro Ministro
das Minas e Energia, mas o
parlamentar peruambucano
exigiu sua permanência como
membro efetivo dai Comissão de
Segurança Nacional, da qual
foi Vice-Presidente.

O Sr. Veiga Brito, por falta
de vaga de membro efetivo na
Comissão de Transportes, che-
gou a ser indicado para a Co-
missão de Relações Exteriores,
mas ontsm foi substituído por
um antigo deputado, Sr. Ma-
chado Lisboa, e acabou mes-
mo como membro suplente da
Comissão de Transportes.

O Deputado Batista Miran-
da (MG), ex-Presidente da Co-
missão de Siderurgia da As-
sembléia Legislativa mineira,
solicitou sua indicação para a
Comissão de Minas e Energia
e náo foi atendido por falta de
vagas, a mesma resposta rece-
beu quando solicitou, então,
nm lugar nas Comissões de Or-
camento ou de Economia. Ao
íinal, aceitou integrar a Co-
missão de Segurança Nacional,
"embora nada entenda disso".

O Deputado (reeleito) Fran-
celino Pereira não aceitou sua
indicação para membro efeti-
vo da Comissão de Legislação
Social, invocando o critério de
se respeitar a situação dos an-
tigos, já que no final de 19S8
fora indicado para a de Jus-
tiça. A solução íoi a de per-
mutar seu lugar com o Depu-
tadò Guilherme Machado, que
deixou a Comissão de Justiça
e íoi indicado para a de Le-
glslação Social. O novo Depu-

tado Sinval Boaventura (MG)
também não quis integrar a
Comissão de Serviço Público e,
após reclamai- da liderança, foi
para a de Transportes, trocan-
do de posto com o Sr. Hugo
Aguiar (MG). Como estas, vá-
rias .outras mudanças íoram
feitas, à medida que os depu-
tados iam tomando conheci-
mento de suas indicações. O
Sr. Hélio Garcia, por exemplo,
Íoi indicado para a. Comissão
de Segurança Nacional, que
nunca pleiteara.

Apesar das dezenas de pe-
dldos, de novos e dos reelei-
tos, de pertencerem à Comis-
são de Orçamento — que per-
deu muito da sua importan-
cia político-eleitoral —, ape-
nas quatro deputados novos
foram atendidos: Rafael de
Almeida Magalhães (futuro vi-
ce-líder do Governo Costa e
Silva), Virgílio Távora (ex- Go-
vernador do Ceará), Joaquim
Parente (ex-Senador pelo
Piauí) e Garcia Neto (ex-Vice-
Governador de Mato Grosso).
Os demais solicitantes ficarão
na "fila", aguardando vez.

Para as demais Comissões,
os deputados eleitos pela pri-
meira vez para a Câmara ti-
veram a seguinte indicação:

RELAÇÕES EXTERIORES:
Feu Rosa (ES), Ademar Ghisl
(SC), Válter Sá (CE), José
Carlos Leprovcst (PR), Pires
Sabóia (MA), Pedro Gondim
(PB) e Lõpo Coelho (GB).

SAÜDE: D e 1 m i r o Oliveira
(CE), Nazir Miguel (SP), Ju-
v-êncio Dias (PA), Nunes Frei-
re (MA), Joaquim Cordeiro
(GO), Armindo Mastrocola
(SP), Justino Pereira (PR).
Miguel Couto Filho (RJ), Mar-
cilio Lima (MT), Ari Valadão
(GO), Clodoaldo Costa (BA) e
Fausto Castelo Branco (PD.

SEGURANÇA NACIONAL:
Amaral Sousa (RS), Almeida
Barbosa (SP), Hélio Garcia
(MG), Agostinho Rodrigues
(PR), Edmundo Monteiro (SP),
Hanequim Dantas (BA), Batls-
ta Miranda (MG) e Hênlo Ro-
mangholi (PR).

SERVIÇO PÚPLICO: Paulo
Ferraz (PI), Mário Abreu (RJ),
Jonas Carlos (CE), Luís Gar-
cia (SE), Afonso Matos (MA),
Vieira da Silva (MA), Américo
de Sousa (MA), José Lindoso
(AM) e Hugo Aguiar (MG).

TRANSPORTES: Nunes Leal
(RO), Luís Braga (BA), Roma-
no Massignam (SC), Sinval
Boaventura (MG), Gilberto Al-
meida (MG), Alberto Costa
(PR), Arnaldo Prieto (RS),Ro-
sendo de Sousa (RJ) e Haroldo
Veloso (PA).

Sáo Taulo (Sucursal) — O
Sr. Carlos Lacerda, que ontem
veio a São Paulo para pro-
nunciar uma conferência sóbre
o militarismo no Brasil, a con-
vite de alunos da Universida-
de Mackenzle, disse que a fren-
te ampla "vem mantendo exce-
lentes contatos com os comu-
nistas e com as áreas popula-
res, que são as íôrças que me-
ihor têm compreendido cs
objetivos do movimento".

Declarou também que a pre-
sença de dirigentes sindicais,
operários e estudantes na fren-
te ampla é imprescindível,
"principalmente a dos estu-
dantes, que são insubstituíveis
na luta que devem empreender
para saírem da perplexidade
em que se encontram".

DESENVOLVIMENTO OU
MILITARISMO

Lembrado de que — apesar
de suas declarações e as do
Deputado Renato Archer no
sentido de que São Paulo é o
principal reduto do movimen-
to — as principais forças poli-
ticas do Estado tèm declarado
que não aderirão a êle, o ex-
Governador da Guanabara co-
mentou que "a opinião públi-
ca está amadurecendo, o que
fará seus lideres se convence-
rem da oportunidade de Ed-
gressar na frente".

Recordou que uma aproxi-
mação política, como a efe-
tuada entre êle e o cx-Presi-
dente Juscelino Kubitschek,"não é íácil e, modéstia à par-
te, exige certa classe, que nem
todo político tem".

— No Brasil — prosseguiu
— a politica é desenvolvida em
termos personalistas, com iun-
do oligárquico e à base de in-
terèsses pessoais. O cimento
disso é a opinião pública, que
naturalmente tenderá a evitar
uma divisão de correntes e de
lideranças no Brasil.

Sóbre a opinião que vier a
ser tomada pelos lideres poli-
ticos paulistas com relação a
frente ampla, disse:

— Ou retomamos o cami-
nho do desenvolvimento ou
enveredamos para o militarls-
mo. Os Srs. Carvalho Pinto,
Faria Lima, Jânio Quadros e '
Abreu Sodré que façam suas
escolhas. O problema é deles,
pois são maiores, brasileiros e
vacinados. Os contatos que fa-
zemos não são para passar a
cantada em ninguém, mas
para expor os objetivos da
frente ampla. Eles que deci-
dam. /

SAÍDA ÜNICA

O cx-Govemacior da Gua-
nabara adiantou que a coníe-
rência que íaria à noite abor-
daria o problema do milita-
rismo no Brasil, "mostrando
que a saída democrática é a
única maneira de evitar o do-
minio militarista". Seria uma
conferênsla "de preparáçãio"
da frente ampla, e não de lan-
camento, como chegou a ser

divulgado. O lançamento ofi-
ciai, cuja antecipação depende
de uma série de contatos em
Brasília, será feito pela Co-
missão Organizadora Nacional,
para cuja composição já exis-
tem alguns nomes, que o ex-
Governador não revelou. A
medida, segundo disse, está
subordinada à expectativa de
diversas áreas em torno da
próxima mudança de Governo.

— No momento não quere-
mos encabular os noivos —
acrescentou.

O Sr. Carlos Lacerda revê-
lou ter recebido ontem uma
carta do ex-Presidente Jusce-
lino Kubitschek, de Lisboa,
respondendo a uma outra por
êle enviada, expondo a situa-
ção política do Pais e as arti-
culações para a formação da.
frente. Afirmou que, entre
ambos, há uma grande identi-
dade e aproximação de pon-
tos-de-vista, razão por que
considera que a frente ampla,"vai muito bem".

JK VOLTARIA

Polítidos ligados à direção do
ex-PSD informaram ontem qua
o Sr. Juscelino Kubitschek
poderá regressar ao País no
próximo dia 17 de abril —
"perfeitamente a par da situa-
ção politica, graças a um rela-
tório que recebeu" — em com-
panhia de sua filha Márcia
Bárbara, que deverá subme-
ter-se a uma operação cirúr-
gica dia 17 dêste mês, nos Es-
tados Unidos.

Segundo essas pessoas, o ex-
Presidente terá condições de
regressar ao Brasil "se o íizer
discretamente, evitando a pu-
blicidade e ns tradicionais re-
cepções no aeroporto". Revê-
laram também que o relatório
sôbre o panorama ' político
brasileiro a. êle enviado — gra-
vado, e não por escrito — da-
va conta da preocupação dos
ex-pessedistas com a aliança
com o Sr. Carlos Lacerda. En-
tre as diversas ponderações,
estaria a de que, nos entendi-
mentos sôbre a írente nm-pla
e nas cogitações sóbre o seu
possível retorno ao Pais, o cx-
Presidente deverá agir com

. cautela. Finalmente, recomen-
dam que sua área desenvolva
uma política de apoio ao Go-
vêrno do Marechal Costa e
Silva.

I:

OS COMUNISTAS

O repórter do JB perguntou
ao Sr. Carlos Lacerda:

Ó Deputado Renato Ar-
cher, da última vez que aqui
esteve, revelou que a jrenta
ampla estaria também man-
tendo entendimentos com os
comunistas, com as forçai po-
puiares. Isto tem fundamento?

E o ex-Govcrnador respon-
deu:

Sim. Excelentes contatos.
Aliás, as áreas populares são
as que melhor têm comprecn-
dido os objetivos da frenle
ampla.

cia igoas prende
os 15 primeiros suspeitos
da morte dè Robson

Maceió (Correspondente) — Trinta e seis horas depois

do inicio das investigações sôbre o assassinato do ex-Depu-
tado Robson Mendes a Policia fêz as 15 primeiras prisões.
ao mesmo tempo em que chegava à conclusão de que no

mínimo dez pessoas participaram da tocaia, usando qua-
tro veículos e um verdadeiro arsenal cie armas de guer-
.Ilhas. _ , . , ,

O Secretário de Segurança do Estado, Coronel Adauto

Gomes Barbosa, está desde anteontem' em Palmeira dos

Índios dirigindo pessoalmente as investigações, mas se

nega a dar qualquer informação, e o delegado regional de

Palmeira dos índios, Coronel Argolo, que também se re-

cusou a conversar cora os jornalistas, disse apenas que
"estamos trabalhando".

Cabineiro do
Leme Palace
morre no poço mais hoje

Willys já
custa

PRIMEIROS PRESOS '

As primeiras informações ob-
tidas íoram de que a polícia já
está na pista dos veículos usa-
dos na tocaia e poderá locali-
zá-los hoje e da prisão do fa-
zendeiro José Fernandes e 11
moradores de suas propriedades
e mais três pessoas. O íazen-
deiro e os outros suspeitos cs-
tão incomunicáveis e ninguém
da polícia quis revelar os mo-
tivos das prisões.

O fazendeiro José Fernandes
é um dos mais ricos do sertão
de Alagoas e foi até o ano pas-
sado o vereador mais votado de
Palmeira dos Índios, mas não
se candidatou à reeleição. Era
inimigo mortal do Sr. Robson
Mendes c durante todo o pe-
riodo do Govêmo Muniz Fal-
cão ficou em pé de guerra com
éle,' oue então era prefeito e
chefe'político de Palmeira dos
Índios.

CONFIANÇA

A família do Sr. Robson
Mendes disse ontem que tem
confiança total na isenção da
polícia estadual e os lideres dos
Partidos acham que o assassi-
nato do ex-Deputado não será
caracterizado como crime poli-
tico.

Palmeira dos Índios ontem
voltou a ser cidade calma* ape-
sar do temor quase geral de tô-

das as pessoas de serem cnvol-
vidas nas investigações. Ê cer-
to que pelo menos õOÇí dos ha-
bitantes de Palmeira dos ln-
dios eram inimigos do morto e
muitos deles o haviam jurado
de morte.

O único conflito foi o de
dois irmãos do Sr. Robson
Mendes com o Juiz de Direito
da Comarca, Sr. Pedro Fer-
rari, que o havia condenado a
dois anos de prisão e pronun-
ciado em vários outros proces-
sos.

O Juiz de Direito estava
com outras autoridades no ne-
crotério aguardando o resulta-
do da autópsia quando os dois
irmãos do morto se aproxima-
ram e perguntaram o que êle
estava fazendo ali. A interven-
ção de terceiros evitou a briga.

Recife (Sucursal) — A po-
lícia pernambucana está mo-
bilizada em Garanhuns e Ser-
ra Talhada, que fazem limite
com Alagoas, à procura de
pistoleiros profissionais que,
segundo algumas informações,
teriam fugido para êste Estado
depois de assassinar o ex-
Deputado Robson Mendes.

Apesar de não ter sido con-
firmada nenhuma informação,

• os policiais estão identiflean- ,,,,
do todas as pessoas estranhas ;;<•,
que. chegam porque é quase DS
uma regra a vinda para este
Estado dos pistoleiros alagoa-
nos logo após a prática de seus
crimes. jfc

DFSP acompanha de longe
a busca dos assassinos

O cabineiro do Leme Palace
Hotel, o portuguts José riva, Uo
56 anos, morreu ontem às 20h30m,
ao cair do nono andar no poço
do elevador, que estava coza a
porta aberta e o cabineiro pen-
sou que estivesse parado no on-
dar, segundo declaração do geren-
te-geral do hotel, Sr. Jordan
Thomas. , '¦ ,

José Piva que era funcionário
do hotel hfl três anos, trabalhan-
do como cabineiro desde a inau-
guraçfio, era casado e residia em
Silo Cristóvão. Segundo EC supõe,
o engano do cabineiro deveu-se á
alteração do corte de cnergln, que
normalmente é feito entre 19 e
22 horas, e ontem foi alterado,
sendo iniciado ás 20h30m.

Um aumento de 5% entra
hoje em vigor na tabela de
preços da Willys Overland do
Brasil, abrangendo todos os
tipos de veiculos de sua fabri-
cação.

O Aero Willys passa a custar
NCrS 13 370,00 (treze milhões,
trezentos e setenta mil cruzei-
ros antigos); o Itamarati, ..
NCrS 15 980,00 (quinze ml-
lhões, novecentos e oitenta mil
cruzeiros antigos), e o Gordi-
ni NCrS, 6 990,00 (seis milhões,
novecentos e noventa mil cru-
zeiros antigos).

O Departamento Federal de
Segurança Pública, conforme
revelou ontem o Coronel New-
ton Leitão, não Interferirá nas
investigações realizadas pelas
Policias de Alagoas e Pernam-
buco para a captura dos assas-
sinos do ex-Deputado Robson
Mendes, morto a tiros numa
emboscada na localidade de
Mata-Burro, no interior de
Alagoas.

Apesar dc acompanhar 'as

investigações, através de seus
agentes no Estado, o Departa-
mento Federal de Segurança
Pública só participará das di-
ligências para captura dos as-

sassinos do ex-deputado se
Governo de Alagoas pedir.

A FACE NOVA
DA VIOLÊNCIA
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Esperam os agentes da Po-
lícia federal que o Secretário
de Segurança Pública de Ala-
goas consiga neutralizar as
conseqüências politico-policiais
que possam surgir por causa do ¦

assassinato. gg
Entendem que só com uma _.

ação enérgica será possível evi-
tar o ressurgimento das violèn- i
cias em Alagoas, geradas, pela g
luta dos grupos políticos con-;.
trários e partidários do ex-B|
deputado.
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Sinaleiro não foi exigido
no exercício para clássico de
domingo nos 1000 metros

Sinaleiro, que correrá como favorito do Grande Prêmio
Remonta do Exército, domingo, na Gávea, trabalhou parav
êsse compromisso no quilômetro em 69" 2/5, ao lado do com-
panheiro Mujalo, na direção de Antônio Ricardo, enquanto
Mujalo completava o exercício mais íorte nas mãos de An-
tônio Ramos.

Brasamora impressionou bastante aos observadores,
com Júlio Reis em seu dorso, na pista de grama, sempre
com sobras visíveis ao lado de Coarasul e Fair Kino, em pou-
co mais de 61", no mesmo ritmo desde o pique de partida.

Adálton acha que Edição pode
ganhar se correr o aue9 sabe

SALOMÉ

Salomé (J. Pinto) os 1 200
em 79", com grande facilida-
de e sempre pelo miolo da
raia. Caucaslana (J. Reis) sob
o regime de duas partidas
trouxe para a primeira 23" os
360 e a última 22 "2/5, deixan-
do muito boa impressão. Enase
(A. Santos) o quilômetro em
66"2/5, a melo correr.

Salomé, se repetir êste exce-
lente floreio que produziu na
manhã de sábado, deverá ser a
vencedora, seguida dc Lady
Peroba, Cnucasiana e Enase.
ISLAND

Island (J. Machado), na re-
ta oposta, trouxe para os cro-
nômetros a excelente marca
de 62"S/5 o quilômetro, arre-
matando em igualdade de con-
dições ao lado de um compa-
nhelro pilotado por M. Silva.
Obsession (J. Tinoco) o qui-
lômetro em 66 "2/5, deixando
ótima impressão e Aranée (J.
Reis) dominou com autorida-
de a companheira Algaroba
(F. Estêves) em 67" para igual
percurso;

Island é a melhor indicação,
não sendo contudo considera-
da como barbada, somente
pelo fato de estrear e ter de
enfrentar Elmira e Ésula que
andam niuito bem e reúnem
condições para obter o seu
primeiro sucesso.
EULAIA

Happy Princess (L. Santos)
vindo de mais longe comple-
tou o quilômetro em 68 "2/5,
muito ã vontade. Flora Gabi-
roba (J. Tinoco) os 1 200 em
82", niuito contrariada. Eulaia
(A. M. Caminha) melhorou
para 80", partindo muito apres-
sada e mesmo assim ainda ar-
rematou algo contrariada e
Arteii.fi (L. Roberto) elevou
para 83", com ação regular.

Eulaia. numa pista normal,
poderá prevalecer, mesmo en-
-rciit-iiitlo Iíappy Princess, Pai-
mon c Pakbri.
FOUQUET

."bião (A. Ricardo) os 1400
Kii 87'.'; cio galope largo. Fou-
quet (F. Estêves) dominou a
companheira Envy (S. Gue-
des) com grande facilidade cm
86"2'5 os 1 300. Fenton (A.
M. Caminha) igualou e che-
gou com boa desenvoltura a
mais do centro da pista. Cor-
cel (A. Ramos) os 1 400 em

: 95 "2/5, trazendo o Guropé (A.
I Ricardo) sempre dominado e
\ vinha afastado e muito do
; companheiro. Hal Só (B. San-

tos) igualou e agradou alguma
lecisa, multo embora tenha íei-'
Jto o percurso, muito leve.

San Isidro na grama devera
[ continuar as suas boas atua-
,f.õcs. Fouquel, Fenton, Corcel
| e Albiáo, pela forma que atra-
[vessam, ainda com muitas pos-
I sibilidades.
\ BRASAMORA

Sinaleiro (A. Ricardo) che-
gou colado a Mujalo (A. Ra-
mos) em 69 "2/5 o quilômetro.
Irajá (Lad.) na grania, assina-
lou 62" o quilômetro, deixan-

|- dó niuito boa impressão. Ans-
iver (J. Portilho), na reta
oposta assinalou 63" o quilo-
metro, partindo e chegando
multo ajustado. Brasamora (J.
Reis) na pista de grania che-
gou sobrando ao lado de Coa-
rasul (J. Barros) e Fair Kino
(F. Estêves) em 61 "2/5 o qui-
lômetro.

IO 
Grande Prêmio Remonta

do Exercito reúne vários con-

correntes com chance bem
acentuadas, entre eles a-s pa-
rolhas Sinaleiro e Mujalo, Ira-
já e Urmarino e mais Answcr,
Brasamora e Estissac sendo que
êste em uma pista normal foi

que melhor impressão deixou
na última.
KALAPALO

Mnssari (J. Silva) o quilo-
metro em 68", muito à vonta-
de, sem qualquer movimento
para melhorar a marca. Mc-
chnnt (J. Portilho) os 1 400
em 95", com sobras. Kalapalo
(A. Machado) os 1 500 em
102 "2/5, com grande facilida-
de e sempre quase junto à cêr-
ca externa e Imperador Ricar-
do (S. Silva) vindo da volta
fechada completou a distância
em 142" com 111" a derradei-
ra milha, de carreirão e sem-
pre pelo caminho mais longo.

Mestre Jucá e Estio, apesar
da sobrecarga, são os que do-
minam aparentemente, mesmo
frente a Kalapalo, Mcchant e
Rangpiir.
ROCK GIN

Rock Gin (J. Reis) os 1 500
em 100", agradando niuito e
também a mais do centro da
pista. Good Looking (J. Ma-
chado) dominou Galllard (S,
Guedes) em 88"2/5 os 1 300.
Falgninar (D. Moreira) os 1 400
em 95"2/5, com sobras. Don
Rebimba (P. Alves) os 1 300
em 90", muito à vontade. Ne-
léu (A. Machado) demonstran-
do alguns progressos assinalou
86"2/5 cs últimos 1 300, com
seu jóquei muito sereno e tam-
bém pelo miolo da cancha. Lu-
cky (A. Ricardo) os 1 400 em
94"3/5, agradando multo, e Laço
(F. Estêves) os 1 300 em 86",
com facilidade junto à cerca
externa.

Luoky pode perfeitamente se
reabilitar, ficando Rock Gin,
Good Looking e a parelha Lon-
don-Laço na expectativa.
ESPADIM

Espantalho (C. Morgado) os
400 em 97"2/5, ã vontade.

Estádio (C. A. Sousa) vindo de
mais longe finalizou os 1 300
em 91", não agradando, muito
embora êste nas matinais não
se empregar como em corrida.
Espadim (O. Cardoso) a pouco
mais do centro da pista melho-
rou para 89", com seu jóquei
muito tranqüilo, nem parecen-
do que estava conduzindo um
animal. Uncle (A. Nahid) deu
um passeio de 99" os 1 400, e
Boraoi (J. Pedro F.) o quilo-
metro cm 68", com algumas re-
servas.

Espadim dificilmente encon-
contraia quem o domine. Bar-
quito, Old Paulino, Boian e
Guaidi lutarão pela formação
da dupla.
CHRISTINE

;Goga (A. Santos) dominou
com autoridade um compa-
nheiro em 68" o quilômetro.
Mascotitá (O. F. Silva) igua-
lou a marca chegando agarra-
da com Alzlo (Lad.). Estância
(O. Cardoso) melhorou para
67"2/5, com algumas reservas.
Pilhada (F. Maia) aumentou
para 69"2/5, vindo sempre de
maia para mais, finalizando com
excelente ação final. Christine
(F. Conceição) procurando a
cerca, aumentou para 68", com
alguma facilidade. Petlte Ville
(R. Carmo) dominou um com-
panheiro em 67"2/5 o quilo-
metro.

Quarentena, Estância, Chrls-
tine, Pilhada e Petite Ville sâo
os melhores nomes e devem
mesmo decidir a competição.

Adálton Santos disse que
gostou de receber a monta-
ria de Edição — amanhã na
Prova Especial — mas, ficou
torcendo para que o esco-
Ihido fosse J. Correia seu
amigo particular e jóquei
oficial da égua na sua me-
lhor fase nas pistas, mas
convocado para montá-la,
vai fazer o «possível para dar
a craque uma volta triunfal
as pistas.

— O páreo de Edição saiu
bom e dentro da sua verda-
deira força acho que não
será derrotada — disse A.
Santos — Manuel de. Sousa
sabe como ninguém prepa-
rar animais, e se Edição vai
correr amanhã é porque es-

UNHA DE TRENTE

tá realmente dentro de uni
clima ideal.
NÃO É FÁCIL

Adálton Santos sabe que o
maior adversário de Edição
é a sua ausência das pistas,
pois no tempo que ficou no
Haras parou totalmente com
os exercícios, e isto deve in-
fluir um pouco na competi-
ção de amanhã.

— Edição tem a vantagem
de correr para uma atrope-
lada curta, e isto vai ajudar
bastante, evitando se possi-
vel, um desgaste prematuro
de suas forças na primeira
parte da competição. Acho
que tudo vai sair bem, e J.
Correia não deve s-e preo-
cupar com a sua craque.
Acho mesmo que logo êle
estará novamente pilotando

Edição nas provas clássicas
deste ano.
NA DISTÂNCIA

Fluxo é outra montaria
que A. Santos considera das
melhores para amanhã,
principalmente pela distán-
cia dc 1 200 metros que irá
competir e que niuito facili-
ta animais ligeiros como êle.

— Fluxo gosta de 1200
metros — falou — e haven-
do ainda alguma luta no
inicio do percurso, é ainda
melhor. Feiticeiro, que dizem
ter melhorado bastante, de-
ve ser o maior adversário do
meu, aqui. Entre os dois.
acredito que saia o ganha-
dor do páreo.
UM PLACÊ BOM

Urmarino, montaria de A.
Santos no Grande Prêmio

Remonta do Exército, vem
sendo preparado para unia
grande exibição, mas, reco-
iihecendo o valor dos outros,
o bridão acredita que che-
gando num placê já dá para
prever o valor do animal da-
qui para frente.

— Urmarino vem sendo
preparado sem muita pres-
sa, e acho que seu trabalho
de 66" para os 1 000 metros
com absoluta facilidade já
dá para pensar em algo, e
uma colocação acho real-
mente bem provável. Quan-
to a parelha favorita — Si-
naleiro-Mujalo — acho que
terão que fazer força para
derrotar Urmarino, princi-
palmente numa raia bem
seca, se o tempo ajudar, é
claro.
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Sansoville defendeu seu
grande favoritismo e não
deu susto na quinta prova

Sansoville ganhou de Beaurevers, ontem, no quinto
páreo, demonstrando uma grande superioridade na turma,
pois, acompanhou sempre com rara facilidade o train mo-
vido por Atirador até à entrada da reta final, e no fim
teve periias para suportar a carga violenta do pilotado de
J. Portilho.

O lider Antônio Ramos teve na ganhadora Quebrada
úma das vitórias mais tranqüilas da noite, pois, comandou
tranqüilamente a competição, e no final fêz a pensionista
de Zilmar Guedes disparar para o vencedor sem tomar
conhecimento das rivais.

LOTERIA do ESTADO da GUANABARA
atlflc-do pai» Oavtrn* r«dtr»l. conforma Oacri

PRÊMIO MAIOR

PLANO "D-L"232/ EXTUAÇÃO NCf$ 25.000,00
Lista de QUINTA-FEIRA, 9 de MARÇO de 1967

Is importâncias correspondentes aos prêmios ria presente lista estão impressas em Cruzeiro Nòvo - NCr$

Pagamentos sem desconto 2.505 prêmios "Pagamentos sem desconto
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.1027...
1177...
1332....
mi..,
1506...
1951...

20__...
2_0_...
2G75...
2081...
2826..
2882-.
2891...

3
3008...
3204...
3379...
3388...
3451...
3.9--..
3517...
3523...
3527...
3027.,
3671...

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
30;00
10,00

3684

PRÊMIOSNCnS PI\fiMIOSNCR.$

.210...
4315...
4388...
4467...
4473...

• 4481...
4002...
4022...
4048 „.
4828...

10,00
10,00
10,00

• 10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00

5
ÚÜU9... 10.00
5013... 10,00
5172... 10,00
S204... 10,00
5361... 10,00
5403.- 10,00
5548... 10,00
•557!)..: 10,00
5764.,. 10,00
5769... 10,00
5820... 10,00
5847... 10,00
5877... 10,00
..894... 10.00

O
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1." PAREO — 1 000 METROS

1.° Armadilha, O. F. Silva
2.° Arabela, C. Morgado
3.° Dialon, A. Ricardo.

Vencedor: a) 30. Dupla:
(12) 55. Placês: (1. 12, (3) 16,
(2), 23. Tempo: 65". Treina-
dor: T. Garcia.

2.° PAREO — 1300 METROS
1.° Ana Maria, F. 'Pereira.
2.° Llndavice, F. Menezes.
3.° Xaviana, A. Reis.

Vencedor: (6), 33. Dupla:
(13), 37. Placês: (6), 14, (1) 13.
(5), 31. Treinador: Orlando
Berra. Tempo: 85".

3.° PAREO —1200 METROS

1.° Itacolomy, J. Borja.
2.° Carabranca, R. Carmo.
3.° James Bond, M. Henrique.

Vencedor: (6), 52. Dupla:
(13), 60. Placês: (6) 29, (4) 48,
(1) 16. Tempo: 78"4!5. Treina-
dor: Orlando Serra.

4.» PAREO — 1200 METROS

1.° Quebrada, A. Ramos.
2.° Hand, O. F. Silva.
3.° Aripuana, S. M. Cruz.

Vencedor: (4) 37. Dupla: (12>
53. Placês (4), 19. (1) 16, (6)

24. Tempo: 78"4;5. Treinador:
Zilmar Guedes.

5.° PAREO
TROS:

1300 ME-

1." Sansoville, P. Alves.
2.° Beaurevers, J. Portilho.
3.° Mr. Foca, J. Santana.

Vencedor (4) 15. Dupla (23)
27. Placês (4) 11. (7) 14 e (8)
21. — Tempo: 84" 4|5. — Trei-
nador: Henrique Tobias.

200,00
CRUZEIROS

N OVOS

3871... 10,00
3892- 10.00
3899... 10,00

4
4209... 10.00
4212... 10.00

0012...
0024...
6217...
6233 „.
6299...
G303...
G41G-.
filiOfi..
C632..
6087...
6720...
6757...
6805 .„
6905...
6975...

.7020...
7038...
7070...
7073...
7130...
7180...
7203...
7279...
7353...
7396...
7452...
7539...
7592...
7731...
7763...
7867...
7876...
7939...

a

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

8009...
8014...
8031...
8097...
8098 ..
8145....
8146...
8233...
8330...
8119...
8509...
8646...
8721...
8879..

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
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9741... 10,00
9992... 10,00

PRÊMIOS NCRS

IO
10212...
10348...
10537...
10758...
10835...
10914...

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00

1 1
11031...
11083...
11287...
11451...
11471...
11481...
11515...
11744...
11865...
11869...
11887...
11902...
11957..

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

12

9
0295...
9297...
9317...
9327...
9341...
9569..
9601..;.

10.00
10.00
10,00
10,00
10.00
10.00
10,00

12015...
12026...
12042...
12100...
12114....
12130...
12137...
12150...
12233 ..

12375...
12403.-
12403...
12475...
12477...
12483...
12485...
12491...
12538...
12556...
121)44...
12722...
12836...
12932...

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
10.01)

PRÊMIOS NCR$

14

13

ío.oo
10.00
111.00
10.00
10.01)
10.00
10,00
10,00
10,00

12339
500,00

CRUZEIROS
NOVOS

13000...
13043...
13104...
13118...
13131...
13153...
13232...
13243...
13256...
13284...
13294...
13333...
133311...
13358...
13371...

.13119...
13521...
13555...
13557...
13507...
13574...
13582...
13057...
13077...
13742...
13782...
13852...
13935...
139G7...
13990...

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00

. 10,00
10,00
10,00
111,00
10.00
10,00
10.00
10,00
10.00
10.0(1
10.0(1
10.00
10.00
10.00
10,00
10.00
10.00
10.00
10,00
ío.oo
10.0(1
10.00
10,00

14000...
14009...
14010...
14123-.
14131...
14189...
14272...
14276...
14301...
14332...
14373...
14380...
14418;..
14414...
14543...
1-1559...
14504...
14596...
14610...
14025...
14038...
14051 ...
14603...

10.00
10,00
10.00
10,00
10,0(1
10,00
10.110
10.00
10.00
10.00
1(1.11(1
10.(10
10.011
10,00
10,00
10,00
10,00
10,
10.00
10.00
10,00
10,00
10,(1(1

APROMM-iCXO

14668
100,00

CRUZEIROS
NOVOS

14669
25.000,00
CRUZEIROS

N OVOS
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14670
100,00

CRUZEIROS
NOVOS

PRÊMIOS NCR?

14688
1.000,00

CRUZEIROS

NOVOS

14731... lil.OO
14823 Kl.OÜ
14831... 10.00
14804... 10,00
14918... 10.00
14956... 10.00

15
15049...
15050...
15099...
15128...
15142...
15155...
15100...
15228...
15247.;.
15208...
15287...
15314...
15425...
15434...
15458...
15470...
15479...
15482...
15486...
15522...
15553...
15597...
15600...
15695...

10,00
10.00

10.0(1
10,00

10,00
10.0(1
10.
10.00
10.00
ío.oo
10.00
10.01)
10.00
10.00

10,00
10.00
10.00

10,00

10.00

10.00

10.00
10.00

10.
10.00
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15697... 10,00
15702... 10,00
15783... 10.00

16
10038...
10003...
10008...
16071...
10085...
100S7..
10122...
1G135...
16213...
16240...
10255...
10303...
10310...
10318...
10302...
10384...
16100...
10195...
10539...

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

10,0(1

10,00

10.00
10.00

10.00

16540
300,00

CRUZEIROS

NOVOS

10550...
16727..
10754...
10839...
1G855...
16904...
16977...

10,00
1(1.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

6." PAREO
TROS:

1600 ME-

1." Aimberê, A. Ramos.
2.° Sorridente, J. Tinoco.
3.00 Descanso, L. Correia.'

Vencedor (3) 14. Dupla (12)
48. Placês (3) 11, (1) 15 e (2)
16. — Tempo: 106". — Trei-
nador Gilmar Guedes.

7." PAREO — 1300 MÉ-
TROS:

1.° Samotracla, M. Andrade.
2.° Cantemlna, O R. Carvalho.
3.° Copacabana Girl, F. Me-

neses.
Vencedor (3) 53. Dupla (22)

51. Placês (3) 16. (4) 13 e
<7) 12. — Tempo: 87"2'5. —
Treinador: Cosme Morgado.

Movimento geral de apostas i
— Cr? 291340. I

Todos os números terminados em 9 pinai do 1.° prêmio) têm NCr$ 9,00

As dezenas 88, 39, 40 e 84 do 2.° ao 5.° prêmios tém NCr $ 9,00

As exlr«_ções principiam as 15 horas

232.* EXTRACâO Fiscal Io Ministéris da Fazenda: WBHDB RIBEIRO HOLT 232.' EX.RBÇAO

Muitos Cruzeiros e menos bilhetes, é a oportunidade que lhe oterece a Guanabara para você ficar rico!

Comprando Bilhetes da Loteria do Estado da Guanabara

na CASA ESPERANÇA LOTERIAS - Av. Rio Branco, 159,FIQUE RICO
O SEU DIA CHEGARÁ!

Edição impressionou ontem
no apronto com seus 36"
para os 600 metros fácil

Edição, demonstrando unia forma das melhores no
apronto de ontem pela manhã, marcou 36" para a reta de
600 metros, sobrando visivelmente pelo centro da pista è
sem que A. Santos procurasse alertá-la em parte alguma,
pois no íinal vinha até amansando a pensionista de Ma-
nuel de Sousa. i

O potro Nicolé, também em grandes progressos técrji-
cos, onteni surpreendeu pela forma como derrotou Eoyal
Fox em 37" 2/5 para os 600 metros, tendo o bridão J. Ma-
chado somente feito correr a sua montada nos últimos 200
metros, quando distanciou o companheiro mais velho. ,

HEPATAN
Hepatan (J. Martins) pro-

curando a cerca externa, as-
siiialou para o quilômetro em
68"2/5, e com seu jóquei multo
sereno. Jeune Prince (J. Cor-
reia) vindo tle mais longe fi-
nalizou os 700 em 48", náo dei-
xando muito boa impressão e
London Tower (A. Fernandes)
os 800 cm 55", em melhores
condições.

Hepatan e Cantilever são os
mais capacitadas à vitória, cm
corrida normal.
FLUIDO

Fair Boy (.O. Cardoso, des-
ceu a reta em 39", multo &
vontade. Feiticeiro <M. Andra-
de) entrando a reta quase que
colado à cerca externa, aumen-
tou para 41 "2/5, de carreirão.
Fidalgo (Lad.)- a reta cm 39"
2/5, a meio correr e Fluido (J.
Machado) na reta oposta, re-
gistrou para o$i. ultimes qui-
nhentos metros a marca de
29 "2/5, com grande facilidade.

Feiticeiro agora mais aguer-
rido, venderá multo caro a der-
rota diante de Fair Boy. Fluxo
e Fluido.
NICOLÉ

Nicolé (J. Machado) domi-
nou com grande autoridade a
Eoynl Fox (F. Pereira F.) em
37 "2/5 para a reta. Zé-Cara-
de-Pau (J. Tinoco) vindo de
mais distancia, completou os
360 cm 22", demonstrando
grandes progressos. Xântico
(A. líamos) a reta em 38",
agradando multo. Isnard (J.
Santana) igualou e deixou me-
lhor impressão. Afoito (D. Mo-
reno) chegou ajustado ao lado
de Seven to Seven (Lad.) em
38" a reta.

Nicolé e Obstacle sáo os mais
credenciados a vencer esta ell-
ir.inatõria para tanto basta
confirmarem as suas últimas
atuações, sendo que o primeiro
será o preferido. Coarasul,
Mmililin e Isnard decidirão as
demais colocações.
EDIÇÃO

Edição (A. Santos) desceu
a reta em 36", com seu jóquei
muito tranqüilo e algo afasta-
do da cerca. Divertida (J. Ma-
chado) chegou correndo muito
em 22" para os últimos 360.
Prima Dona (J. B. Paulielo)
os 700 em 48", a melo correr.
Velvetta (F. Pereira P.) os
360 em 22", de galope largo.
Starita (A. Ricardo) aumen-
tou para 22"25, uni pouco
ajustada. Flana (S. Guedesi
a reta em 37"2;õ.

Velvetta, Flanna e Divertida
foram as que inais se destaca-
ram devendo a sorte influir
bastante no resultado. Edição
que deixou ótima impressão na
partida, tem contra a sobrecar-
fa.
SOLDERÃ

Solderá (J. Pinto) desceu «,
reta em 39", com grande facili-
dade e fazendo ziguezague na
pista. Old Cat (A. Ramosl
igualou e quase arrematou em
idênticas cendlções. Ortiga
(A. Ricardoi aumentou para
39"2;5, algo contida. La Taje-
ra (J. Brizoia) os 700 em 46",
com sobras. Ricachá (J. Bor-
ja) aumentou para 47". agra-
dando muito.

Solderá poderá te reabilitar
nc.-.ta apresentação, não sendo
contudo barbada pois Quaréa,
Old Cat, Tentation t Lolrlta
andam multo bem e podem
perfeltamente suspreendc-la.
GOLD MINE

Gold Mine (J. Machado) a
reta em 38"2'5, com grande fa-
cilidade e sendo sofreada nos

derradeiros metros. Queba (A.
Ramos) subindo até potico
mais des setecentos, trouxe pa-
ra o mesmo a marca de 45",
chegando agarrada com Evreux
(Lad.). Vila Isabel (J. Pôr-
tilho) a reta em 40", suave-
mente. Flora Mascarada (J..
Tinoco) melhorou para 39"25,
sem convencer. Gorja (J. Bor-
ja) os 00 em 49". de carreirão.

Gold Mine com os progressos
obtidos dificilmente encontra-
rá quem a domine, mesmo en-
frcnta.nilrt Gueba, Gara, Gorja
e Flora Mascarada.
GRAN MOGOL

Guepardo (A. Santos) deu
um passeio na pista registrara-
do 41" a reta. Gálio (O. F.
Silvai melhorou para 38", mui-
to à. vontade. Alzon (J. Porti-
lho) na reta opesta assinalou
38" 2/5, multo contrariado. Am-
bresso (J. Queirós) para o
mesmo percurso trouxe 40" de
galopiulio. Old Neide (F. Me-
neses) chegou correndo muito
em 22'" os 360. Scratch (J.
Reis) encontrou-se com uns
companheiros pelo melo do ca-
minho e não encontrou difi-
culdade em dominá-los de pas-
sagem em 38" a reta, sendo
que o seu piloto vinlia muito
calmo. Bebeto (J. Pinto) àu-
mentou para 39'", muito à von-
tade, e Gran Mogol CM. Silva)
melhorou (pam 38"2.5, a,gr__-
dando muito e colado à cerca
externa.

Gran Mogol, Old Xeide e
Scratch fnram ' os melhores,
devendo entre eles sair o ven-
cedor.
ARARANGUA

Rajan (J. Correia) a reta em
38"2/5 com sobras. Union
Street (F. Estêves) aumentou
para 39", niuito à. vontade. Si-
vel (O. Cardoso) melhorou pa-
ra 38". a meio correr. Trovão
(J. Reis) os 700 em 45", pelo
centro da pista e com exce-
lenta disposição. Sinôco (A.
Ramos) a reta em 41", suave-
mente. Araranguá (J. Ncgre-
lo) a rata em 39" 2/5, com
grande facilidade e juntinho à
cerca externa. Seu Becão (A.
Hodecker) deixou muito boa
impressão nesta partida de
39" a reta. Corumln (A. Rl-
cardo) melhorou para 38" sem
ser exigido em parte alguma.
Exagero (L. Carlos) igualou,
mas arrematou algo solicitado,
e Jangadeiro (I,. Oliveira) elc-
vou para. 38" 2/5. sem conven-
cer.

Sircl dificilmente deixará fu-
glr esta oportunidade. Araran-
guá, Seu Becão, Corumln,
Union Street e Rajan aguar-
dam justamente o seu fraca.-
so — para subirem no marca-
dur.
MICRO

Micro U. Terres) desceu a
reta em 38" 2/5, com grande
facilidade. Gorino (J. Porti-
lho) deu um pique de 360 em
22". com algumas reservas. Ma-
laparte (J. Pinto) a reta em
39", .suavemente. Chepiá (P.
Lima) deu duas partidas cur-
tas áe- duzentos metros, regis-
trando para ambas a igual mar-
ca de 12" com mais serenidade
e se atirando multo bem. Re-
ser Ville (J. Brizoia) a reta
cm 38"2/5, agradando muito,
e Penógrafo (J. Machado) che-
gou correndo niuito cm 38"2/5,
com seu piloto muito sereno-1
sempre afastado da cerca.

Micro, que rem de perder uma
corrida sem nome, poderá per-
feltamente se reabilitar, devem-
do no entanto não se descui-
dar de Koyal Fox, Chepiá, Pe-
nógrafo e Braddocl;.

Montarias oficiais para amanhã

56
53

56

58

58
54

1 200

57
1

1.» PÁREO — As I31-20n- —
metros — NCRÇ 900,00
1—1 Hepatan, J. Martins, .
2—2 Gipso, O. Cardoso, .. '

3 Ooogránde. J. Portllho, '
3—4 Oirò.lle.-i. A. Hamos, '

5 Jcxme-Pr-nce, J. Cor-
rela, '

4—6 London Tower, A. Per-
nmideô '" L..nç..o, F. Meneses, '

2.» PAKEO — As 131_50m -
metros — NCRS 1 300,00
1—1 Fair Eoy, O. Cardoso.
2—2 Feiticeiro, M. Andrade

Fidalso, S. M. Cruz. ..
3—4 Fluxo, A. Santos

5 Vadico. O. F. Silva, ...
4—6 Gulgnard, A. Ricardo,

7 Fluido. J. Machado, .
3.» PAREO — As Hl-SOm -
metros — NCRS 2 000,00 — (GRA
MA)
1—1 Nicolé, J. Machado, .. 7 5Í

Suez, J. Silva  * 5;
2—3 Obstacle, J. Portilho,

Cupidon, S. Silva, .
Zé Cara de Pau, J
Tinoco

3—6 Mool-.liu. L. Santos,
XÍ-h-lC-, A. Remos, .
Isnard, J. Santana, .

4—9 Coarasul, J. P.eis, ..
10 Urbeloi C. Morgado,
11 Afoito, D. Moreno, .

4.» PÁREO — Às HliSOin — 1 200
metros — (HANDICAP ESPECIAL)
_ (GRAMA) — NCRS 1600,00

8.» PÁREO — Ãs 18 horas — 1400
metros — NCRS ' 600 000 -•
(GRAMA)
1-

2—3
4

3—5
6

Gold Mine, J. Macha-
üo
Tatiaia, P. Fernandes
Gueba, A. Hamos, ...
Vila Isabel. J. Portllho
Cava. A. Ricardo, ...
Hora Mascarada, J.
Tlnoco
Corja, J. Borja
G-iptlca, J. B. Paulielo
Do_e Iracema, L. Cor-
reia

.8
58
5S
56
..«

ÕS
36
36

56

2 37

1 000

8 35
2 35

1 55

10 53

55
9 55

55

1.» PÁREO — Às 16_l33in — 1 20B
mi-tvos — NCRS 1 600.00 — (BET-
TING)
1—1 Guepardo. A. Santos," Gállo, J. Silva

.2—2 Alzon, J. Portllho, ...
3 Anibros-O, J. Queirós. .

3—4 Old Neide. O. P. Silva
3 S.ratcli, J. F.el-

4—6 B;beto, J. Pinto
Gran Mosol. M. Silva,
Serein, N. Correrá, ..

8.» PÁREO — Às l.hlOra — 1 30D
metros — NCRS 1100,00 — (BET-
Tl.VG)
l—l Rftjan, J. . Corroía. ..

Cáníaíou, J. Portilho,
Uulon-Street. F. Este-

39
58

35

1—1 Edlç&o, A. Santos. ..
2—2 Divertida, J. Portilho,

3 Prima Dona, J. B.

1 62

Paulielo  53
3—4 Velvetta. F. Pereira F.° 31

Starita, A. Ricardo, .. 58
4^—. Flanna, J. Machado, . 58

7 Old Flame, J. Brizoia, 50

5.» PÁREO — As 15h23m — 400
metros — NCRS 1 300,00 — (GRA-
MA),.
1— 1 Solderá. J. Pinto  59

2 Painclras, J. Reis,.... 57
2—3 Quar..-., L. Carvalho, . 57

4 Old Cat, A. Ramcs, . 57
3—5 Tentation, J. Queirós, 59" Ortiga, A. Ricardo. .. 57

La Tajera, J. Brlzita. . 57
4—7 Lolrlta, J. B. P leio, 57" Ricachá, J. B ...» 59

" Quânia, F. II .s, .. 37

2—4 Slvel (»), O. Cardoso, * 37
Trováo, J. Eets • 37
Sinôco, A. Ramos, .. * 56

3—7 Ararausuá, J. Negrelo, * 53
Lorraln, J. Pinto, .... • 54
Seu Becfio, A. Hodec-
ter ,' ?S

4-10 Corumln. A. Ricardo, 1 58
11 Exagero. A. Santos. • 55

" Jangadeiro, I. Oliveira 2 55
(•) — ex-J-nâle.

9.» PAREO — As l.h45m — 1 000
metros — NCRS 1 600,00 (BET-
TINI?)
1—1 Micro, J. Tjrres, 6 56

2 Braddock, A. Ramos, 9 56
2—3 Gorino, J. Portllho, .. 8 56

4 M-ilaoarte, J. Pinto, .. 7 56
3—5 Royaí Fox. F. Pereira

p 1 56
Chepiá, C. R. Carvalho, 3 36
Reser Ville. J. Brizoia, 2 56

s Penógraío, J. Machado, 3 36
9 Profumo, O. Cardoso, • 55

10 Anzio, M. Henrique. * 36
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j Norminha promete empenho paru ter uma vqgá na seleção

Basquete feminino inicia
concentração em S. Caetano
para o Mundial de Praga

Inicia-se hoje, na Cidade paulista de São Caetano, a
concentração das jogadoras brasileiras para organizar o
selecionado que participará do V Campeonato Mundial de
Basquetebol, em abril, na Tcheco-Eslováquia. As 16 con-
vocadas deverão se apresentar às 16 horas, na sede da
Federação Paulista.

j O técnico Ari Vidal, o massagista Geraldo Félix e o
mordomo Francisco da Silva seguiram ontem para São
Ijaulo, às 23h40m, de ônibus. As jogadoras cariocas Delci,
Angelina e Norminha tiveram permissão pala viajar de
automóvel, enquanto Rosãlia deixou de embarcar, por não
ter obtido licença em seu trabalho; Marlene e Nadir não
compareceram à estação rodoviária, sem qualquer expli-
cação.

EECEPÇão

Em Suo Paulo deverão se ln-
corporar ao elenco as jogado-
ras Maria Helena, Heleninha,
Laís Helena, Ritinha, Nilza,
Neuzona, Neuzinha, Jaci, Odila
e Darci, todas pertencentes a
clubes daquele Estado. À apre-
ssntação, na sede da Federação
Paulista — localizada na Av.
Brigadeiro Luis Antônio, 388
—r comparecerão o supervisor
da seleção, Sr. Fábio de Bar-
ros Gomes, o nssistente-técni-
co, Paulo de Tarso, além do
treinador Ari Vidal.

Após a apresentação, as 16
Jogadoras rumarão para a Ci-
dáde de São Caetano do Sul,
uma das integrandes do ABC
paulista e distante cêrca de
meia hora do Centro da Capi-
tal, onde serão recepcionadas,
às 18 horas, pelo Prefeito Vál-
tar Braido, seguindo-se a ins-
talação oficial da concentra-
ção. De acordo com o plano jà
estabelecido pela Comissão
Técnica, esta fase de treina-
mento visa aprimorar física e
Individualmente as jogadoras.

Dia 23 a delegação se trans-
ferirá para a cidade paulista
de Jacarei, onde iniciarão a sc-
gunda fase de concentração,
nas dependências do Trlanon
Clube. Esta etapa compreen-
dera o aprimoramento tático
da equipe e se encerrará a 1 de
abril, quando as jogadoras se-
rão liberadas até o dia 3. Na
véspera, as cariocas regressa-
rão, para ultimar detalhes re-
lacionados com o embarque
para a Europa, enquanto as
paulistas deverão chegar ao
Rio dia 4, pela manhã, inician-
do-se a fase derradeira de pre-
parativos, desde que a ida para
a Europa está prevista para o
dia 6, a fim de que a seleção
brasileira possa realizar 4 jo-
gos amistosos antes de intervir
no Campeonato Mundial.

iÊstes amistosos 6erão dois na
Dinamarca e dois na Alemanha
Ocidental, servindo de ajuste
ílhal para o Campeonato do
líjundo, programado entre os
dias 14 e 23 de abril, na Tche-
co-Eslováquia. O Brasil, ini-
cialmente, participará do turno
eliminatório, cabendo-lhe
a chave da Cidade de Gotta-
waldov, juntamente com a Bul-
gária, Alemanha Oriental e Ja-

pão. Os dois primeiros coloca-
dcs irão às finais, em Praga.

PROBLEMA E
OTIMISMO

A viagem das jogadores ca-
riocas para São Paulo deveria
se processar de trem, mas quar-
ta-feira a CBB foi informada
¦de que só haveria condução fer-
iro viária amanhã: o trem no-
•turno de ontem estava lotado
e o de hoje só chegaria a Sáo
Paulo às 20 horas, ou seja, após
o horário previsto para a apre-
sentação.

A ú 11 i m a hora, Rosãlia
resolveu não embarcar, preo-
cupada por não ter ainda ob-
tido a necessária licença do
Governo do Estado, a quem
serve como professora prima-
ria. Ontem pela manhã ela
dispunha-se a viajar sem li-
cença, na expectativa de que
seu caso íôsse solucionado até
2."-felra. Depois, comunicou à
CBB que mudara de idéia, só
indo para São Paulo devida,-
mente autorizada.

A CBB recorreu ao Sr. Jo-
sé Júlio Cavalcante, ex-Presi-
dente da Federação Metropoli-
tana e representante das Fe-
derações Amadorlstas junto ao
Conselho Regional de Despor-
tos, esperando conseguir a li-
cença da atleta.

Ao embarcar ontem, o técni-
co Ari Vidal demonstrava-se oti-
mista quanto ao preparo da se-
leção brasileira p a r a o Cam-
peonato Mundial. Afirmou que,
embora o período de concentra-
ção seja de apenas 20 dias, a
maior parte das jogadoras já se
conhece, o que facilitará bas-
tante o seu trabalho. Assim,
aproveitará o tempo disponível
para cuidar da recuperação fi-
sica do elenco e ajustar o con-
junto.

Especial atenção será dedica-
da às estreantes em seleções —
Neuzinha, Darci e Odila —,
principalmente às duas últimas,
por se tratarem de jogadoras
altas e capazes de solucionar
o problema do pivô, setor para
o qual existem apenas Marlene
e Nilza enj condições satisfatõ-
rias. Ari Vidal informou ainda
que não tem data determinada
para fazer as primeiras dispen-
sas entre as 16 convocadas, a
fim de apontar as 12 para o
Mundial.

Mandarino vence em dupla
com grego Kalogeropoulos
no torneio em Barranquilha

Barranquilha (UPI-JB) — Desenvolvendo-se dentro de
um bom índice técnico e servindo mais uma vez como re-
velador de jovens jogadores, o Campeonato Internacional de
Tênis da Colômbia teve ontem a sua primeira rodada de
duplas, quando o brasileiro Edson Mandarino e o grego
Nick Kalogeropoulos venceram por 6-1 e 6-3 o norte-ame-
rlcano Dick Odgen e o colombiano George Amaza.

No setor de duplas mistas, Edson Mandarino e sua mu-
lher Carmem Coronado foram derrotados, por 8-6, 1-6 e
6-1. pela dupla formada pela mexicana Elena Subirats e o
francês Daniel Contet, enquanto a alemã Helga Niessen e
o húngaro Istvan Gulyas venciam, por 8-2, 2-6 e 6-2, a me-
xicana Olga Montano e o espanhol José Gisbert.

NOVA ESPERAISÇA

OS NOVOS
>

Uma vez mais o Campeona-
to Internacional da Colômbia
aparece como um lançador da
novos astros do tênis mundial,
como aconteceu há tempos no
caso da brasilena Maria Ester
Bueno e do espanhol Manuel
Santana, que saíram das qua-
dras desta Cidade não mais
como promessa mas como
realidade.

No Campeonato dêste ano,
o décimo-sexto, o iugoslavo
Zeljko Fraunolovic, : apontado
como um futuro campeão, e a
grande promessa italiana,
Gaetano Di Maso, estão apare-
cendo já como jogadores da
alta categoria, com posslbili-
dades de sair daqui para ven-
cer torneios importantes ainda
este ano.

Também os jovens lon Tl-
riac, romeno, e Luis Felipe Ta-
vares, brasileiro, demonstra-
ram em seus jogos um ama-
durecimento técnico. Luís Fe-
lipe Tavares, que teve a falta
de sorte de enfrentar logo de
saida o australiano Tony Ro-
che, um dos melhores jogado-
res do inundo, mesmo assim
exibiu um bom tênis, chegan-
do mesmo a ganhar o segundo
set de sua partida, forçando a
realização de mais um sei.

Por outro lado, paralelamen-
te ao surgimento de novos va-
lóres, alguns velhos jogadores
começam a cair, como é o caso
de Roger Taylor, número um
da Grã-Bretanha. Taylor nâo
passou da segunda rodada de
simples, vencido inapelàvel-
mente pelo italiano Gaetano dl

Masso. Também o francês
François Jaufret e o idiano
Prenjit Lall, jogadores de pres-
tigio internacional, parecem es-
tar chegando ao fim de suas
carreiras. Ambos, com fracas
atuações, foram eliminados.

No setor feminino, as jovens
Virginia Wade, da Inglaterra,
e Helga Niessen, da Alemanha,
apesar de jâ serem jogadoras
de certa experiência internacio-
nal, estão apresentando melhor
categoria. A inglesa é mesmo
a tenista de melhor estilo do
torneio, enquanto ai alemS
mostra-se com um jogo. bas-
tante seguro e particularmen-
te cerebral, segundo a opinião
dos comentaristas que acompa-
nham a competição.

OUTROS JOGOS

Nos outros jogos de ontem,
a dupla francesa François
Jaufret-George Coven ganhou
dos colombianos Jaime Velas-
co-Uriel Oquendo, por 6-3 e
6-3, o romeno lon Tiriac e a
holandesa Trudy Groenman
derrotaram os mexicanos Pa-
tricia Montano e Luis Garcia,
por 6-0 e 8-6. A sueca Eva
Lundquist e o francês Patrick
Beust venceram os colombianos
Ines Fernández e Velasco, por
6-4 e C-2.

A francesa François Durr e
o belga Claude Gronlcel ga-
nharam dos colombianos Ma-
ria Victoria' Holguin e Uriel
Oquendo, por 6-1 e 6-0. Hoje
o torneio prosseguirá com a
realização de partidas de sim-
pies.

Campeão da Taça JB surge
amanhã em Petrópolis entre
Norgren, Carvalho e Fiães

Os três jogadores que terminaram empatados nos 18
buracos regulamentares da Taça JORNAL DO BRASIL de
golfe, na categoria de zero a 23 de handicaps — Lars Nor-
gren,'Manuel Carvalho e José Augusto Fiães — decidem
amanhã, nos links do Petrópolis Country Clube, em No--
gueira, o titulo da competição, que dará prêmios ao cam-
peão e vice-campeão.

Os demais associados do Petrópolis, por sua vez, jo-
gam também amanhã pela Taça Frank Waiker, prevista
para 18 buracos, na modalidade técnica meâal-play e com
desconto de apenas 3/4 de handicaps. No domingo será
disputada a Taça Itanhangá — m.eáal-play, 18 buracos e
3/4 de handicaps — que é aberta áos associados do clube
carioca.

com um belíssimo chapéu pa-
namenho, prometeu voltar a
exibi-lo neste íim de semana,
para a alegTia dcs amigos.

EMPATADOS

Cumprindo atuações muito
boas, Lars Norgrcn (handicap
8), Manuel Carvalho (15) e Jo-
sé Augusto Fiães (22), termi-
naram empatados com 86 ta-
cadas 7ieí a disputa da Taça
JORNAL DO BRASIL, na pri-
meira categoria de handicaps,
que foi disputada domingo pas-
sado, em Petrópolis, com a par-
ticipação de 70 jogadores. Pela
regularidade que vem demons-
trando ultimamente, Lars Nor-
gren está sendo apontado eomo
o provável campeão, embora os
handicaps altos de Manuel
Carvalho e José Augusto Fiiíês
possam influir muito, caso eles
joguem na casa de 80 a 88 ta-
cadas.

Entre os demais jogadores
que se devem inscrever para
disputar a Taça Frank Waiker
estão Paulo Smith de Vascon-
celos, jogador cujo puti é cer-
teiro, Alfredo Osório de Almei-
da, que só joga voltas de 81
tacadas, e Ramiro Barcelos, que
melhorou muito desde o ano
passado, quando estava inician-
do a prática do esporte, no
Itanhangá. Estes três jogado-
res terminaram empatados com
G7 tacadas 7ieí na Taça JB.

Luís Alcivar, Paulo Mota,
Adalberto Costa, Jorge Luís
Ferreira, Eduardo Maier, Dou-
glas McNair, Burke Thrasher
(campeão do Petrópolis) e
Gustavo Notari, entre outros,
sáo presenças certas no fim de
semana na Serra. Nelson Mo-
ta, que impressionou a todos

VM JOGO ALEGRE

Oilrus Open

Orlando, Flórida (UPI-JB) —
O profissional Lionel Herbert
está defendendo, desde ontem,
o titulo conquistado na tempo-
rada do ano passado, nesta Ci-
dade, quando se sagrou cam-
peão do Florida Citrus Open,
que, no circuito dêste ano tem
uma dotação de 115 mil dólares
em prêmios — cêrca de NCrS
310 000,00' (trezentos e dez ml-
lhões de cruzeiros velhes).

Entre cs inscritos encontram-
se Arnold Palmer — o lider
PGA de prêmios em 1967 —
Jack Nickláus, Doug Sanders o
o sul-africano Gary Player, que
assün reaparece nes Estados
Unidos, depois cie vários meses.
Player, como sempre faz, inicia
por esta época seus treines pa-
ra o Masters, USGA e British
Open e, por fim, o PGA Cham-
pionship — que formam o
Grand Slam.

Billy Casper já retornou aos
Estados Úmidos, depois de
disputar o Open Filipino e fa-
zer uma série de apresentações
pelo Oriente, representando seu
país. Casper não se inscreveu
no Citrus por razões médicas,
já que sofre de grande alergia
aos fungos que crescem nos
campos da Flórida, preferindo
dscansar e preparar-se para ou-
tros torneios.

' '¦ ntfiiffwWF^^^^Ar^^Bfl^^S.^fi^fel^^''*"' y_V^'- '¦-¦¦¦¦¦¦¦ " ¦'""¦"'¦

1í1pkA x_w?<
iitllls: sl!r *
wÊÊm?i: ¦"¦'¦¦¦¦ z'-zZZ: rZ,.yzz:.yZ.Zm$%i:.

SSfc"-- * ' -^ ':¦;¦;^ : ' :; < ^ ' JÊÉ'

„.<**> 
*' ¦¦;¦:.¦.:::¦'¦..¦¦.•

mm-0mm.}:. '¦">¦¦¦ ':' '¦^¦.'mmm-.m^'-- 
;;::x-.:v.:--. -"¦-. ...--. .""¦.;¦ .....¦¦;.;... '":"''*.-'' 

'yy;

Lucir jú é mn tios móis queridos jogadores do Atlético

Portuguesa tem Ivair e
Leiviiiha garantidos para
jogo com Internacional

São Paulo (Sucursal) — Ivair e Leivinha — que se
contundiram na partida com o Flamengo e estavam sob
cuidados médicos — participaram do individual que a Por-
tuguêsa de Desportos realizou, ontem pela manhã, no Ca-
nindé, e estão escalados para enfrentar o Internacional,
amanhã à tarde, no Pacaembu, pelo Torneio Roberto Go-
mes Pedrosa.

Mesmo assim, o técnico Wilson Alves afirma ter várias
dúvidas em relação á equipe, esperando escolher os onze
titulares após o treino de conjunto de hoje cedo, sobretu-
do porque gostou muito da estréia do lateral-direito Zé
Maria e do ponta-esquerda Rodrigues e pretende mantê-
los, desde que confirmem suas atuações no treino de hoje.

MELHOR À TARDE

O mdividiwl de ontem durou
30 minutos, seguido de leve
exercício com bola. Ivnir e Lei-
vinha movimentaram-se o tem-
po todo, chutaram a gol, en-
saiaram piques e treinaram
dribles, nada sentindo. Wilson
Alves informou que, sendo a
ipartida amanhã e tendo os
dois atacantes titulares se re-
cuperado no meio da sema-
na, o conjunto de hoje será
leve.

A concentração da Portuguê-
sa foi iniciada ontem à noite,
no City Hotel, e o Presidente
do clube, Sr. Mário Augusto
Isaias, mostrava-se satisfeito
com a antecipação àa partida
para a parte da tarde.

— Nossa torcida — disse o
dirigente — é formada, na
maioria, por pessoas que traba-
lham em bares e padarias, de
modo que a partida noturna

poderia afetar bastante a ren-
da contra o Liternacional.

Enquanto isso, continua em
São Paulo a campanha contra
o doping, tendo o Secretário do
Trabalho, Sr. Ciro Albuquerque,
anunciado que uma comissão
permanente, para investigar o
assunto, começará a funcionar
dentro de duas semanas. O
Presidente do Sindicato dos
Atletas Profissionais de São
Paulo, Sr. Gérsio Passadore,
conversou ontem com aquele
Secretário, mostrando-se im-
pressionado com as revelações
do ex-jogador Samo, no livro
-4 Dança do Diabo, onde a
questão do doping é focaliza-
da abertamente. Na ocasião, o
Si-. Gérsio Passadore disse:

— Pelo que vejo, se não fo-
rem tomadas medidas urgen-
tes conto o uso dos psicotró-
picos, o mal poderá alastrar-se
a outros esportes.
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Luis Alcivar e Paulo Mota estarão jogando em Petrópolis amanhã, no mesmo ambiente de alegria

Lacir tem pouco físico
para jogar o futebol
que aprendeu na escola,

Belo Horizonte (Sucursal) — Laclr é um rapaz franzi-
no, de pescoço curto e braços compridos, com um físico
impróprio para jogadores clássicos, que aprendeu a jogar
futebol no grupo onde fêz o curso primário, quando as pro-
fessôras organizavam jogos entre as classes, durante o
recreio.

Foi lançado no primeiro time do Atlético em novembro
do ano passado, depois de um rápido estágio no juvenil, e
desde então não perdeu nenhum jogo, o que levou o Sv.
Vôlnei Fernandes, Vice-Presidente do clube, a dizer: "Lacir
é como todo jogador do time titular, não tem preco."
CAÇAR PASSARINHOS

Desde os 4 anos de idade —
quando perdeu a mãe — Lacir
é criado pelo pai, que nas fé-
rias o levava para a fazenda
onde trabalhava, deixando o
menino caçar passarinhos no
mato, divertimento que o jo-
gador conserva até hoje, pois
seu principal passatempo no
Hotel Taquaril, concentração
dos atleticanos que tem um
bosque particular, é pegar ca-
narinhos.

Agora, êle mora com o pai,
Levi Gomes, que está aposen-
tado, e mais uma irmã soltei-
ra, em uma casa adquirida
com o dinheiro das últimas
luvas na Vila Oeste. Lacir é
quem cuida da casa. confes-
sando que gosta de ficar lim-
pando os móveis, fazendo a
lista de armazém. Além da
casa que já comprou, êle quer
mais dois apartamentos, para
depois pensar em um carro.

Considera-se amigo de todos
os seus colegas de clube, mas
diz que Vanderlei é o mais in-
timo, pois na concentração os
dois ficam no mesmo quarto
e passam horas respondendo
as cartas que chegam dos fãs
e das admiradoras.

SUPERALIMENTAÇÃO

Desde que Lacir começou a
jogar no time de cima, os di-
retores e técnicos do Atlético
viram logo que o maior pro-
blema do jogador era o seu
preparo físico, file só corria
um tempo e depois ficava pa-
radoj sobrecarregando o tra-
balho de Vanderlei. Por isso,
o médico do clube, Dr. Gros-
si, preparou uma dieta espe-
ciai para Lacir.

Pela manhã toma café com
leite, queijo, pão, manteiga e
ovos. Almoça com os demais,
mas às 14 horas tem que fazer

outro lanche igual ao da ma-
nhã. Janta o mesmo que o res-
to do time. mas antes de dei-
tar toma dois copos de laran-
janela, pão, queijo e uma sopa,
de aveia.

Com esta superalimentação e
o tratamento de dentes que
está no fim, vai ficar bom de
saiide,

Pará Lacü1, não há proble-
mas em seguir as instruções do
médico, pois gosta de ficar na
concentração por causa do sai-
sego do lugar e tem poucas
oportunidades de fugir da die-
ta

Lacir não quer deixar o fu-
tebol mineiro "pois aqui já se
paga igual ou até melhor que
no Rio ou São Paulo, e no clu-
be o ambiente é muito bom".

TIME DO TIO

O primeiro time de Lacir Joi
o Monte Castelo, clube amadoi*
de Belo Horizonte que tem
campo no Bairro da Gamelei-
ra, onde êle morava. O técni-
co era um tio, que chegou a
protegê-lo para aparecer mais.

Com 16 anos de idade foi pa-
ra 'o Atlético, jogando no in-
fantil e no juvenil. Faz deze-
nove anos no dia 23 de abril..
Quer voltar aos estudos, pois
chegou a fazer exame de ad-
missão e "quando o futebol
acabar, precisamos de instru-
ção para arranjar uma coloca-
ção melhor".

Seu contrato atual vai até
novembro de 68. Êle recebeu
NCrS 7 mil (CrS 7 milhões an-
tigos) de luvas c ganha o or-
denado padrão do Atlético:
NCrS 300,00 (CrS 300 mil anti-
gos) mas os prêmios chegam
r, mais de NCr$ 1 mil (CrS 1
milhão antigos) por mês em
média, e Lacir está satisfeito
com o dinheiro que recebe e o
apoio que a torcida lhe dá.

Praga lenta superar êxito
obtido por Dortmund nos
Jogos em recinto fechado

"Pode ser que alguém veja nos ginásios do
atletismo apenas novidade, mas está enganado.
Um ginásiode atletismo c uma coisa muito útil
e, nos tempos atuais, uma necessidade. Não só
para as competições esportivas, mas também,
como um meio de preparação às mais alta»
atuações num favorável meio climático. Além
disso, com as competições em recinto fechado
cresce a popularidade «lo atletismo na opinião
pública".

EMIL ZATOPEK

Praga (especial para o
Jornal do Brasil) — Não es-
colhemos as palavras acima
num folheto qualquer, mas
nas opiniões ãe um ãos
"atletas ão século", sobre os
1 Jotjos Europeus em Recinto
Fechado, que tiveram lugar
no ano passado, em Dort-
muncl.

Participaram deles 195
competidores de 22 paises
europeus. A importância dos
ginásios ãe atletismo -já era
compreenâida nos Estaãos
Unidos, há mais âe chiqüen-
ta anos, quanáo corria o pre-
cursor inesquecível ãe Zato-
pek, o corredor ¦finlandês

Paavo Nurmi. Na Europa,
porém, continuam a ser uma
coisa nova.

Nôvo inverno

Até há pouco, o período
Invernal representava, para
o atletismo europeu, um pe-
riodo de descanso, de
acumulação âe forcas para
a primavera e notaãamente
para o verão, ou no melhor
caso um treinamento e uma
estação de cura de ferimen-
tos e transtornos ãe saúãe.
Por exemplo, a estação bal-
neária tcheco-eslovaca ãe
fama mundial, Piestany,
hospeda cada inverno âe 120
a 150 esportistas.

Naturalmente, quase toãos
os esportistas dedicaram o
tempo invernal ao treina-
meno. Porém isso não repre-
sentava uma solução âefini-
tiva. Nem o melhor treina-
mento pode ãar ao espor-
tista mais âo que a conser-
vação ãa forma física atin-
giãa e, o que é mais prova-
vel, ainda uma certa queáa'
ãa forma física, a qual tem
âe ser melhorada antes da
estação principal.

Com o mero treinamento,
o atleta perde a vivaciáaãe.
O treinamento não poâe
proporcionar a ninguém tal
excitaçâo psicológica como
a própria competição. Só a
competição oferece ao atle-
ta e a caáa esportista, em
geral, o necessário grau âe
emoções psicológicas, as
quais o forçam a elevar a
sua atuação.

Nas competições impor-
tantes, não poâemos subes-
timar as cotiâições psíquicas.
O vencedor olímpico Bra-
sher exprimiu uma opinião
interessante: libertem os
correâores do medo de não
estar preparado para supe-
rar recordes de minutos in-
tetros, libertem-nos do res-
peito aos recordes, e vocês
vão ter grandes surpresas.

O treinamento não pode
solucionar todos esses proble-

mas. E então a Europa, que
despertou ãa sua constante
letargia invernal com gran-
de atraso, está na vigília dos
seus II Jogos em Recinto
Fechaão.

NÔVO ÊXITO

Desta vez, os Jogos terão
lugar em Praga, e a presen-
ça dos competidores será
ainda maior do que em
Dortmunâ, no ano passado.
Se antes dos Jogos ãe Pra-
ga não fosse só Dortmunâ,
poderíamos falar âe parti-
cipação-recorãe. Até agora,
na lista, figuram 24 países e
306 atletas leves. Aos jogos
de Praga estarão represen-
tados: Inglaterra (G homens
e tí mulheres), Bélgica (3-0),
Dinamarca (3-3), Finlândia
(5—5), França (3-0), Holan-
ãa (2-2), Irlanda (4-2), Is-
lânâia (1-0), Itália (10-2),
Iugoslávia (17-13), Hun-
gria (10-3), a República De-
mocrática Alemã (13-7), No-
ruega (5-3), a República Fe-
deral Alemã (15-10), Polo-
nia (15-0), Áustria (2-0),
Romênia (3-2), a União So-
viética (26-16), Espanha ..
(20-0), Suécia (3-2), Suiça
(4-1), Turquia (3-0).

O maior número .ãos re-
presentantes terá, natural-
mente, o pais promotor —
a Tcheco-Eslováquia (29-19).
Como hóspeãe honorífico,
assistirá aos II Jogos Euro-
petis o Vice-Presidente áo
Comitê Olímpico Internacio-
nal e Presiãente âa Feâera-
ção Alética, Marquês âe Exe-
ter.

Praticamente, o Ginásio
de Praga vai hospeãar «
maioria áos grandes nomes
ão atletismo europeu: o
campeão âa Europa em
1 000 metros, o polonês Ma-
níak; o âefensor âo titulo
em SOO metros, o irlanâês
Carrolin; no salto tríplice,
o romeno Ciochin; o pesis-
ta polonês Komar; barrei-
rista italiano Ottoz; o va-
rista finlandês Mustakari; o
barreirista alemão John e
muitos outros. Dos atletas
tcheco-eslovacos, teria de
participar, sobretudo, a
campeão européia ãos 400
metros, Anna Chmelková,
porém...

"Não posso âizer que os
Jogos tenham um posto im-
portante no meu plano âe
treinamento. Também o meu
treinador Kostial é da opi-
nião que eu não teria dc
correr em Praga os 400 me-
tros rasos e deveria deixa-
los para Libuse Cacounové,
que foi segunda em Dort-
muna no ano passaâo.

¦M
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Embora com boa atuação, Marco Aurélio não teve sorte no gol do empate, quando a bola tocou numa depressão do campo e tirou-o inteiramente da jogada
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iMarco Aurélio fêz ótimas defesas contra o Internacional, inclusive antecipando-se nas jogudas quando a bola vinha pelo alto

Racing vence Campos para o campeonato Clubes protestam outra vez
River Plate de futebol profissional nos contra taxas que a ADEG
por 2 a 0 EUA já estão escolhidos cobra em jogos no Maracaná

Buenos Aires (UPI-JB) — o ' Nova Iorque (UPI-JB) — O nome do jogo é futebol. A experiência obtida pelo Fluminense, em relação à

por^l 0.. ontem°à noite, nesta °S nomes dos lueares onde as partidas serão disputadas cota que lhe coube na renda da partida com o Palmeiras,

çCapital, em partida válida pela incluem o Yankee Stadium, o Camno do Soldado e o Par- domingo, íêz com que os clubes cariocas dirigissem novos
^^_^_y^^__-_t___f. qUe Comskey- em chicaB°> o C0li5eu> de Los AnSeles> protestos contra as taxas cobradas pela ADEG, no Mara-

deP.hut,Ste c»tur,Cant Aftrodome, ™ Houston, o Estádio de Atlanta e o Campo ^ g ^ .-- mesmQS dubes _ ¦£££$ ___ ^
fadorrnaíliSPOSÍÇã0<iOSJO- 

Forbwes;emPitfcsbureh- ''.yy _ f dições atuais, é mais compensador atuar íora do Rio.:;> gaoores. Entre os nomes dos detentores da franquia para pro- .,,,,. , ,. „ _"( 
nS^^_t_7l__f______l mover os J°S°S encontram-se os do Madison Square Oarden, A renda bn,ta de domins° totallzou NCr$ 29 991'92

y\fn<_ mostrou m_itcf&_PStotS os Orioles, de Baltimore, os Braves, de Atlanta, Arthur (vinte e nove nlilhões- novecentos e noventa e um mil, no-
v| do de conjunto e jogou sempre Allyn do White Sox, de Chicago, Lâiriar Hunt, dos Chieis, vecentos e vinte cruzeiros antigos), cabendo ao Fluminense

I inuito na ^ef^e^Utiu^a. da cidade de Kansas e William Clay Ford, dos Leões, de NCrS 7 684,70 (sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro
jogadas para os lados. As jo- Detroit. mil e setecentos cruzeiros antigos). Nos descontos, que che-

¦'.'. &Stóte_-n<^__l_totS TÜDO ESTRANHO A Liga Norte-Americana, que B"» a 21%, estão a ADEG, a FUGAP e as despesas gerais.
Ú para ocultar os defeitos do ti- Mas a partir daí tudo é cs- f íivaida Prl"leira e.está. fsta" UMA PARTE Desse total de NCr$ 5 933,99

: Í Dlaz. na televislo ,daaui a un mâs sua própria temporada com ti- 899,7o (oitocentos e noventa e trinta é três mil, novecentos*í| £ . ____%_sb._\ mmmÊmm mmmmm m^mmmm-
¦'''€ l^aiXa-rOXa vidos ãos americanos como o tados das capitais mundiais do ram-se à FUGAP, cuja quota v taxa de obras deve desaparecei-

• 
| y 7*i próprio jogo. ÍUr?bf°1-it 

+ _ ' r-i não é obrigatória. Quantos as a partir tío ano que vem, pois

i teve torneio *3£F%&i$_&Sr& m^^fZèt «°*™. ^- - ««-»*-: «-*- ^ " **• -»
-_:.M V^VV w i w_i>\_. ner]y e Y A Titfclei os nova. Houston receberá o Bangu, do NCrS 195i, com o prezo fixo de dez

j_ -#.... 
'_£_'/___ 

_1_ iorquinos terão que'torcer por 5raSl.' %. ^._S _deIerá^ ,ter Fiscais .. 529 00 an°s- O aluguel propriamente- "_í trffflftTPriflOi uns Geoffrev Sidebottom An- Dundee United, da Escócia. fiscais  o__,uu _
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Mate? hS VMtol Haverá também o Aberdeen. Arbitragem  485,00 dito e destinado ao pagamento'$ 
gaard e Leroy de Leon da Escócia, em Washington; Condução de material 2,00 de pessoal, luz, conservação,'§ 

_„? T^ei° de Fai,as Iíoxas' Em vcz de Frank 
'Robin- 

^-D-?- da 5í.and.a' em São Cinco bolas  100,00 preparo e limpeza do estádiov-f' que dana prosseguimento ao SOn e Johmiv Unitas os he- Francisco; o Hibernian, da Es- „, _ „OT, „„, , ,„1n-M- Campeonato Carioca de Judô, ró!_ de Smore serão Bo ' ^is., em Toronto; o Stoe City, Taxa da CBD (5%) " X 453'10 Pa™ cada jogo. Por fim, a Fe-

f% 
foi transferido dêste domingo Suno e Hipo Hilinque. da Inglaterra, em Cleveland, Taxa da FCF (5%) .. 1453,10 del-aç5o reCebeu o liquido de
terr_ld°o olSoX a_S_f___B . !a"U^y vf0m' d? Zâm.bla' e v™ v^4 

^ InBlaterra' em CondUsão de Juiz • • • 76'00 NCr? 23 157,18 (vinte e três mi-I «r siao o ginásio do Clube Mu- j0hn Cocking estao entre os Vancouver. ... h NCrS 
' .

4§, u10'155,1 interdltad0 para rece" Atlanta Chiefs que correrão Esperam-se ainda o America- _„„o™. ? ,,u- 7 lhoes. cent° e cinqüenta e oito
»JS ^T« ^elh?1rias: tend0 nos «unpos dos Braves è dos nofdo __&S_Ton Lo.^Inge 4288'79 «l«afo milhões, duzen- mü to ,
9 ¦ em. ^lsta a «scalização que Falcons. ÍPS » o Cerro do Ur_mi_i . tos e oitenta e oito mil, sete- _ . . ,, ,'¦f>%_?__%__\_*___VXet'e'*a Freddy Bravenboer e Al- mvl \o™e coT^icZ centos e noventa cruzeiros an- ^gos), 

ficando parte pai-a o
¦ TI da-felra 

P 5egW1" ^ ,R^™el. juntamente com ainda em aberto. 
tigos), 

somando-se o i% do &»***_» e NCr$ io 684,69

Mt O professor Osvaldo Dun- Rom OeSnSSei!So^lf + 
^^s 12 times disputarão um sindicato, isto é NCrS 190,59 (dez milhões seiscentos e oi-

P^> can, dii-etor-técnico da Federa- tre os Fantasmas de Pitis- torneio de onze jogos, come- (cento e noventa mil, quinhen- tenta e quatro mil, seiscentos
.ít * ção Guanabarlna de Judô, dis- burgo, para jogar na terra dos ?£,, .t„ _,feoÍS!,0__5eP°1S tos e noventa cruzeiros an- e noventa cruzeiros antigos) ao
ffii se que somente ontem pela Piratas. uma !,eríe de ex'MÇ0.s. _ p
|ffl|\mánb6 íoi notificado pela di- No Coliseu, palco dos super- Portanto, a filosofia das li- l^"s>- _-_mi__.u..
H 3-etoria dò clube da interdição campeonatos de futebol (ame- Sas rivais difere, mas o resul- PARA A ADEG O Fluminense, porém, achou
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. Jair Cunha

Porto Alegre — O Inter-
nacional teve que correr
muito para chegar ao em-
pate na partida contra o
Flamengo, pois embora ti-
vesse a bola nos pés a maior
parte do jogo esbarrou sem-
pre no 4—3—3 do seu adver-
sário, melhor postado tàti-
camente em campo.

O Flamengo íois mais pre-
ciso nos chutes a gol: das
sste vezes que arrematou
(cinco por Ademar, uma por
Rodrigues e uma por Amé-
rico) fèz perigar o gol de
Gainete por três vezes. Para
eliminar o perigo, o Inter-
nacional teve que imprensar
o Flamengo sem lhe dar
chance de contra-atacar.

OS ESQUEMAS

O Flamengo teve uma sai- .
da fulminante, com Paulo
Henrique recolhendo um re-
bate e obrigando Gainete a
colocar para correr na re-
carga. Mas o Internacional
reagiu imediatamente, e aos
5m foi a vez de Marco Auré-
lio neutralizar um chute de
Carlito.

O Internacional esteve
bem armado na retaguarda,
com Laurício Scala, Luís
Carlos e Sadi bem planta-
dos, recebendo o auxilio
frontal d. Élton que deixava
a armação a cargo de Lam-
bari e Dorinho, que recuava
para auxiliar.

MUDANÇA

O segundo tempo começou
facilitando as coisas para o
Flamengo, que conseguiu
marcar logo aos 3m, quan-
do Zèzinho driblou dois za-
gueiros e fêz o gol sem de-
íesa para Gainete. Dai para
diante, o Flamengo caiu na
defensiva, fazendo entrar
Fio e Pedrinho, o segundo
com a única função de au-
xiliar a defesa.

O Internacional, por seu
turno, retirou Élton e Bráu-
lio, colocando Carlinhos e
Joaquim, passando a um
4—2—4 ostensivo. O acerto
da medida foi se evidenci-
ando, na medida que a re-
tranca do Flamengo ia ce-
dendo. *

E aos 35m, Carlito, queestava amarrado pela cate-
gorla de Paulo Henrique, te-
ve um lance de grandechance, chutando uma bola
que bateu no terreno e en-
ganou o goleiro Marco Au-
rélio, decretando o empate.

No Flamengo, os melhores
homens foram Marco Auré-
lio, Ademar, Paulo Henrique,
Jaime e Zèzinho, embora a
grande força residisse no
conjunto da equipe.

No Internacional, os qua-
tro zagueiros estiveram bem,
assim como o armador Lam-
bari e os atacantes Davi e
Dorinho. O extrema Carli-
tr_, tido como um nôvo Gar-
ri n.e h a, foi inteiramente
amarrado por Paulo Henri-
que, tendo apenas o mérito
de marcar o gol do empate.

Venezuela
derrotou
Colômbia

Assunção (UPI-JB) — A
Venezuela derrotou a Co-
lômbia por 3 a 1, ontem à
noite, pelo Campeonato de
Futebol Sul-Americano de
Juvenis, depois de empate
no fim do primeiro tempo
por lal, gols de Iriarte
para a Venezuela, aos 15
minutos, e Monsalves, um
minuto depois, para a Co-
lômbia.

No segundo tempo, o time
venezuelano transformou a
sua superioridade em gols
que lhe garantiram a vitó-
ria. Iriarte voltou a marcar
aos 12 minutos e Bello en-
cerrou a contagem aos 14.

BRASIL X URUGUAI

O técnico Mário Trava-
glini da equipe brasileira,
que foi -derrotada na es-
tréia pelo Equador, por 2
a 1, disse acreditar em am-
pia reabilitação na partida
de amanhã contra o Uru-
guai, quando lançará a fôr-
ça máxima.

O de le gado brasileiro
Abraim Tebet, que deixará
a chefia com o Supervisor
João Atala, voltando ao
Brasil no domingo, protes-
tou pelo fato de o Brasil
ter jogado no campo do
Cesso, que tem o pior gra-
mado.

Os uruguaios acompanha-
ram os brasileiros no pro-
testo e a Liga do Uruguai
decidiu aceitá-lo, decidindo
que os próximos jogos serão
realizados no Estádio do
Olímpia.

¦Na grande área
Armando Nogueira

Não sei se o leitor está comigo, mas, a
temporada oficial não podia ter começado
melhor. Pelo menos, no Maracanã, que nos
ofereceu, domingo e quarta, dois jogos de ní-
vel superior: aquele Palmeiras, 4 x Fluminen-
se, 2 e anteontem, o impecável Bangu, 2 x
Vasco, 0 — impecável pelo campeão, diga-se,
porque o derrotado, francamente: com aquê-
le goleiro temperamental, inseguro, com o
beque Ananias a atropelar os atacantes, in-
diferente à bola, e com apoiadores que não
vão além do trivial, o Vasco da Gama ainda
terá muito que penar na rota Minas-São
Paulo-Rio Grande.

UMA ARVORE NO CAMINHO
O atropelamento âe Ananias contida os

atacantes âo Bangu merece uma conversa
cuidadosa entre os árbitros, toâos eles, inclu-
sive o Diretor ão Departamento. É uma falta
que bem podia ser punida como agressão —
agressão legitima. Ela se dá assim: o atacan-
te, digamos, Cabralzinho, vem com a bola e,
perto âa meia-lua ãa ár e a, faz um passe
curto e arranca para receber aâiante, na mes-
ma jogaâa: é a famosa tabelinha. Pois bem,
em vez áe tentar cortar o passe ou mesmo
perseguir o autor do passe, correnão com êle,
o bequé, malãosamente, precipita-se ãe corpo,
usanâo violentamente o ombro áe encontro
ao aâversário em velociâaáe. O sujeito dese-
quilibra-se e cai como se tivesse esbarrado
numa árvore. Pior, porque, no caso, há um
choque âe corpos em movimento, produzindo,
naturalmente, um coeficiente de forças muito
mais elevado. E muito pior, ainãa, porque um
âêles atua no sistema âe forças ãelibei-ada-
mente, ativamente e o outro, coitado, está âe
anjinho.

Palavra, anteontem, em áois lances, che-
guel a temer pelos ossos ãe Paulo Borges e
Cabralzinho, ambos atropelaâos, consciente-
mente, por Ananias.

Mas, gostaria âe chamar a atenção ãos
árbitros porque êsse tipo ãe agressão não é
patente ãe Ananias; muita gente boa faz isso,
invariavelmente. Sei que não é fácil fiscalizar
o lance porque o ãispositivo âe percepção âe
um juiz está, quase sempre, condicionado pe-las ações em torno âa bola e o atropelamen-
to, via áe regra, ocorre quando a bola já está
chegando aos pés do outro atacante.

No Vasco da Gama, há outro zagueiro vi-
ciaâo nisso: Fontana. E o mais implacável e
sistemático que conheci, nos últimos anos, é
Mauro, do Santos.

Como não tenho âúviâa ãe que nossos
árbitros querem aperfeiçoar seu trabalho, a
cada jogo, ofereço-lhes essa observação feita
por alguém que não entende naãaáe arbi-
tragem mas que tem o privilégio ãe assistir
aos jogos áo alto de uma cadeira, cômoda-
mente.

TEN X ZERO
A garotada do Clube dos Caiçaras orga-

nizou uma pelada de futebol: de um lado, só
brasileiro; do outro, norte-americano. Deu
dois times de quatro, e mais os goleiros. Re-
sultado: dez a zero, em 15 minutos de jogo.
Vendo que tinha entrado numa fria, o capi-
tão do time dos americanos jogou a toalha _
propôs revanche mas no basquetebol.

— Não leva a mal, não — disse o Chini-
nha (9 anos), desculpando-se — mr , pelanossa religião, aqui no Brasil, é proibido
botar a mão na bola.

E não houve forra.

BOLAS DE PRIMEIRA
Agora, é futebol pelos sete lados: além

áos jogos no Maracanã, recomeçam, sábaâo,
as pelaáas âo Trinta, cuja grama, impecável,
é, hoje, um âos orgulhos ão zagueiro Dalmo
Estêves ãe Almeida. /// Desiluãiâo com o fu-
tebol, o jogaãor Fontana está, agora, pensan-
áo seriamente em ser comentarista esportivo.
Espero que, ao passar áa prática à teoria,
Fontana seja mais feliz ão que eu que
continuo me âando mal sempre que
faço o caminho inverso — âa teoria à prática.
Agora mesmo, quebrei um deão áa mão (e
não sou goleiro). /// Carlos Alberto, do Fia-
mengo, vai contratar o advogado de Garrin-
cha para ajudá-lo a cobrar do seu clube seis
milhões de luvas. /// O Botafogo vai se con-
centrar, ali na Rainha EUsabeth: a casa é ão
prócer Gumercino Brunet. Juventude doura-
da do Castelinho no grande círculo botafo-
guense. /// Tupãzinho acertou sua vida com
o Palmeiras e não vem mais para o Rio. Não
acha o Sr. Toniato que o Botafogo perâeu
ótima oportunidade de resolver com o Pai-
meiras o caso de Parada?
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Atlético viaia hoie S£
noite e traz Hélio como
prêmio à sua dedicação

Belo Horizonte (Sucursal) — O Atlético íaz individual,
hoje pela manhã, em seu campo, e segue às 28 horas-¦
pela Ponte Aérea para o Eio, onde joga amanhã contra
o Botafogo pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa, levando
em sua delegação 18 jogadores, além do goleiro Hélio, que'
está contundido, mas viaja como prêmio pela sua dedica-*.'-,
ção ao clube.

Os jogadores foram ao clube, ontem à tarde, para.
fazer massagens e ouvir uma preleção sobre a partida de-;
amanhã, no Maracanã, do técnico Gérson Santos, que de-.!
pois reuniu-se com o Diretor de Futebol Antônio Paulino,
a fim de discutir o nome de um ponta-de-lança e de um';
lateral que o técnico quer para melhorar o time. .,•>
IMPUGNAR

O Diretor de Futebol do Atlé-
tico, Sr. Antônio Paulino, in-
formou, ontem, que o seu clube
vai tentar impugnnr junt. à
CBD o nome do juiz paulista
Anacleto Pietrcbon, "pois foi
êle o culpado de nossa derrota
contra o Santos". O diretor do
Atlético ainda disse que se os
policiais que guardam o vestia-
rio do juiz o deixassem entrar,
êle o teria a_rredido "pois sua
parcialidade foi flagrante".

O Presidente Eduardo Maga-
Ihães Pinto criticou a infelici-
dade do seu time com relação
às arbitragens e garantiu que
o Atlético ganha amanha, pois
para éle, um time que tem uma

torcida como a do Atlético nfio
pode per-der jogos seguidos,3"pois correria o risco de vê-la'
afastar-se completamente dos
campos". &

O técnico Gérson dos Santos.
disse que o zagueiro Vander Já
se recuperou e voltará ao time'
amanhã. A delegação que via-
járá amanhã será a seguinte: i
Chefe — Antônio Paulino; Téc-.
nico — Gérson dos Santos;"
massagista — Gregório; medi-"1
co — Luís Pimenta; e os Joga-
dores Luizlnho, Gustavo, Ca-
nindé, Vander, Grapete, Var-,
lei, Lacir, Buião, Santana, Ed-
gard Maia, Ronaldo, Tião, Dé-
cio Teixeira, Paulista, Roberto
Mauro, Dilsinlio e Beto.
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Flu muda metade do time para jogo com o Cruzeiro
RECUPERAÇÃO
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Aírton deitou na grama molhada para âescansar após o inãiviãual no qual se empenhou com vontaãe

Vasco volta
a concentrar
jogadores

O Vasco decidiu voltar ao
regime de concentração pa-
ra os jogadores antes das
partidas, que o técnico Zizl-
nho tinha abolido têmpora-
riamente, dando um crédito
de confiança à equipe, por-
que tanto o treinador, como
o Vice-Presidente de Futebol
Armando Marcial, acharam
que a maioria do time não
produziu o que sabe e ter-
minou o jogo de anteontem
inteiramente sem condições
íisicas.

Embora o ambiente de on-
tem na sede do Cineac te-
nha sido de calma, o Sr. Ar-
mando Marcial afirmou que
vai intensificar os entendi-
mentos com o Cruzeiro para
tentar contratar o médio Zé
Carlos, devendo viajar na
próxima semana para Belo
Horizonte.

MUDANÇAS

Enquanto isso, o técnico
Zizinho ainda não decidiu se
modificará o quadro para a
partida do próximo domin-
go, contra o Palmeiras, em
São Paulo. A idéia do trei-
nador é, em princípio, de
manter a equipe que iniciou
o jogo contra o Bangu, mas
êle não esconde que Saio-
mão pode vir a jogar no pôs-
to de Maranhão; Nado en-
trar na ponta-direita, pro-
vàvelmente substituindo Bi-
anchini; e Fontana, quase
inteiramente recuperado da
operação dos meniscos, vol-
tar à posição de quarto-za-
gueiro.

Os jogadores do Vasco se
apresentarão hoje de ma-
nhã, quando o professor Bel-
trão dirigirá um individual.
A concentração será inicia-
da hoje ã, noite. Amanhã es-
tá programado um treino
tático e a viagem para São
Paulo será as 15h30m.

A delegação do Vasco íi-
cará hospedada no Hotel s.
Paulo, já que o Normadie,
onde costumeiramente fica,
está sendo ocupado pelo
quadro do Palmeiras.

DELEGAÇÃO

O Vasco reservou 25 luga-
res para sua delegação, que
irá chefiada pelo próprio
Presidente João Silva. Se-
guirão ainda os dirigentes
Armando Marcial, Abílio
Dória e Davi Moreira; o mé-
dico José Marcozzi; o téc-
nico Zizinho; o massagista
Marin; o roupeiro Chico e
ós jogadores Edson, Jorge
Luis, Brito, Ananias, Oldair,
Maranhão, Danilo, Nei, Bi-
anchini, Adilson, Morais,
Franz, Fontana, Nado, Zèzi-
nho e Salomão.

O Presidente João Silva
afirmou que o Vasco não
fará mais qualquer tentati-
va para contratar Gérson. E
explicou:

— A .mesma pessoa que
me veio oferecer Gérson velo
depois me dizer que o Bota-
fogo não poderia vendê-lo
mais. Portanto, o Vasco deu
o caso por encerrado, pois
não quero prejudicar o clu-
be dos outros fazendo pro-
messas ao jogador. Se o Bo-
tafogo quiser vendê-lo é ou-
tra coisa. Então, voltaremos
a nos entender, mas isto tem
que partir do próprio Bota-
fogo, que foi quem disse qué"
não queria se desfazer do
seu jogador.

Segundo o Sr. Armando
Marcial, o interesse do Vas-
co no momento é um Joga-
dor de melo campo, mais
particularmente Zé Carlos,
do Cruzeiro.

Paulo Henrique chegou com
dores na coxa mas acha que
fica hom até quarta-feira

_ O zagueiro Paulo Henrique chegou ontem à noite de
Porto Alegre com a coxa machucada, dizendo que vai hoje
se apresentar ao Departamento Médico do Flamengo, a
fim de ser examinado pelo Dr. Pinkwas, e acreditando
que até quarta-feira estará em condições de enfrentar o
Cruzeiro.

Junto com Paulo Henrique veio o Sr. Gunnar Go-
ranson, que achou bom o resultado da partida frente ao
Internacional e esclareceu que os gaúchos gostaram tanto
da atuação do jogador Jarbas, que querem contratá-lo,
mas o Flamengo, de jeito algum o venderá após a exce-
lente atuação de domingo.
MURILO

Murilo deverá renovar seu
contrato com o Flamengo se-
gunda-feira próxima porque, no
encontro mantido ontem à tar-
de na Gávea, o jogador con-
cordou em reduzir suas preten-soes financeiras e o Diretor
Flávio Soares de Moura prome-teu estudar um meio de au-
mentar um pouco a oferta co
clube ao lateral-direito.

O Sr. Flávio Soares de Mou-
ra ficou muito entusiasmado
com a reação apresentada porMurilo depois de tudo que lhe
foi explicado e, por último, dis-
se que Murilo tem também suas
razões, pois não pode renovar
seu compromisso na mesma
base do que foi dado a Paulo
Henrique e Jaime, há quase
um ano.
SOLUÇÃO ESPERADA

Diante do bom entendimen-
ito mantido na conversa entre
jogador e diretor, que se pro-
longou por quase duas horas,
acredita o Sr. Flávio Soares
de Moura, que, segunda-feira,
quando o Sr. Gunnar Gorans-
son voltar de Porto Alegre, Mu-
rllo possa assinar novo contra-
to por mais dois anos.— Fui bastante franco com
Murilo, explicando que o Fia-
mengo não podia lhe dar o
que êle pedia, mas reconheci
que era um direito seu não
aceitar a mesma coisa que cou-
be a Paulo Henrique e Jaime,
já faz tempo.

A proposta inicial do Fia-
mengo a Murilo foi de NCr$
15 000,00 (quinze milhões de
cruzeiros antigos) de luvas e
ordenados de NCr$ 350,00 (tre-
zentos e cinqüenta mil cruzei-
ros antigos). Por sua vez, Mu-
rilo pediu NCr$ 25 000,00 (vinte

e cinco milhões de cruzeiros
antigos) de luvas e ordenados
de NCr$ 1200,00 (um milhão
e duzentos mil cruzeiros an-
tigos).

Os. jogadores reservas do
Flamengo — entre os quais cs-
tão Murilo e Almir — íize-
ram ontem um treino de con-
junto, na Gávea, à tarde. O
quadro que irá aos Estados
Unidos na próxima semana te-
ve mais uma boa exibição, de-
monstrando principalmen-
te bom conjunto. Quase to-
dos os seus jogadores perten-
ceram no quadro de juvenis de
1965..
GAIS QUER AXELSSON

Golcborg, Suécia OJPI-JB) —
O Gais, de Goteborg, embar-
cou para Londres, para dispu-
tar uma partida contra o Mid-
tílebroh, na esperança de que
seu maior jogador chegue do
Rio de Janeiro em tempo pa-
ra o match de sábado.

Desde novembro do ano pas-
sado, Kurt Axelsson, zagueiro,
do Gais, e da. seleção da Sué-
cia, está no Brasil, treinando
no time de profissionais do
Flamengo.

— Telegrafamos a Axels-
sou avisando que precisamos
dele no sábado, e esperamos
que éle tome o primeiro avião
e reúna-se ao nosso time em
Londres — informou um diri-
gente' do Gais.

O time do Gais, geralmente
joga no estádio Ullevi aqui,
onde Inglaterra e Brasil joga-
ram pela Copa do Mundo, em
1958.

Antes de embarcar para Lon-
dres, o Gais fêz apenas dois
matches-treinos, empa tando
por um a um com o Gnosjoe
e vencendo o Alingsaas por
1x0.

Tonho vê possibilidades de
firmar-se como titular do
Bangu após sua boa exibição

O ponta-direita Tonho, do aspirante do Bangu, que
substituiu Paulo Borges no jogo contra, o Vasco, acabando
por ser um dos melhores jogadores em campo, disse ontem
que de agora em diante vai fazer tudo para firmar-se como
titular, coisa que aguardava há bastante tempo, mas que
só após essa sua boa exibição vê com maior possibilidade.

O técnico Martim Francisco era dos mais satisfeitos
com a atuação do ponta-direita, declarando que o jogador
não chegou a surpreendê-lo, como o fêz há muitos, uma
vez que, por ter observado bem o seu futebol durante os
treinos, tinha certeza de que êle substituiria Paulo Bor-
ges de modo a não deixar nada a desejar.
COMO FOI

Tonho entrou ria equipe em
substituição. a Paulo Borges,
ponta direita titular, que se viu
deslocado para o centro do
ataque, a última hora, substi-
tuindo o ponta-de-lança La-
deira, que durante a tarde sen-
tiu dores na vesícula.

Tonho está no Bangú há
cerca de dois anos, levado pa-ra lá por um outro ponta di-
reita, Luisinho Boiadeiro, seu
companheiro de bairro, que,embora lançado co m o atração,
acabou cedendo o lugar a Pau-
lo Borges.

Êle tem 21 anos, quase lm
80cm e, embora tenha, sido es-
calado sob grande rssponsabili-
dade, uma vez que o Bangu
necessitava de uma reabilita-
ção, manteve-se sempre calmo,
foi-se firmando com o anda-
mento da partida, até que íêz,
uma série de grandes jogadas,chegando a ser considerado pormuitos comb o melhor jogadorem campo.
SEMPRE O MESMO

Quanto às boas jogadas fei-
tas por êle, Tonho disse que

seu futebol é sempre. êsse, à
base de velocidade e dribles
rápidos, que o possibilitam pe-
netrar na área ou então cen-
trar para seus companheiros.
Só não ficou mesmo satisfeito
íoi com a contusão com que
saiu de campo, comio conse-
qüência de um lance entre éle
e Ananias, que entrou. multo
duro sobre êle.

O jogo duro empregado pela
defesa do Vascp íoi' motivo
de protesto do Vice-Presidente
Castor de Andrade, que mos-
trava-se mesmo indignado,
achando ser impassível jogar-
sa um bom futebol atuando
contra um adversário que, se-
gundo éle, abusa do jogo vio-
lento. Por causa disso o técnico
Martini Francisco, que já vi-
nha tendo problemas para es-- calar a equipe, uma vez que
Fidélis e Ladeira estão impôs-
sibilitados de jogar, viu pio-
rada sua situação com as con-
tusões de Ari Clemente, dis-
tensão na coxa, Jair, com uma
pancada- forte na coxa, e To-
nho com uma ferida contusa
na perna direita.

Chirol confirmou Sicupira
e Chiquinho para jogo com
Atlético Mineiro amanhã

Após o individual de 35 minutos, realizado ontem à
tarde, em General Severiano, o técnico Admildo Chirol
confirmou o quadro do Botafogo para a partida de ama-
nhã contra o Atlético Mineiro, mantendo Chiquinho na la-
teral esquerda e Sicupira na ponta direita, que deverá ce-
der seu lugar a Rogério no decorrer do jogo.

Jairzinho assistiu ao treinamento e foi informado pelo
Dr. Lidio Toledo que estará livre do gêsso no inicio da pró-
¦xlma semana, ficando alguns dias inativo e iniciando logo
depois os exercícios de adaptação. O médico preferiu não
liberar Dimas ainda, mas confirmou que o jogador já es-
tara em condições de entrar na próxima partida.
POUPADOS

Gérson, Roberto e Zé Caries,
todes com cerca de dois quilos
abaixo do seu peso normal, ío-
ram poupados do individual de
ontem, limitando-se a receber
massagens, não sendo, no
entanto, nenhum problema pa-
ra o jogo de sábado. Zé Carlos,
que sentiu também um pouco a
coxa direita depois do coletivo
de anteontem, recebeu aplica-
ções de ondas curtas e ultra-
som.

Gérson, entretanto, disse que
não está sentindo de todo bem,
mas que jogará para ajudar o
seu time, "que precisa fazer boa
figura néste torneio". Declarou
ainda o jogador que, por outro
lado, não estará arriscando
multo, pois caso sinta a coxa
durante a partida poderá ser
substituído.

Manga, que recebeu ontem
um adiantamento de NCrS —
2 000,00 (dois milhões de cru-
zeiros antigos) do seu novo
contrato, também não tomou
paa-te do individual, ficando em
um dos gols batendo bola. Após
o treino, Admildo Chirol reuniu
Sicupira, Rogério, Afonsinho e
Humberto, que. ficaram chutau-
do bolas de primeira para
Manga durante cerca de 20 mi-
nutos.

ESCALAÇÃO

Admildo Chirol confirmou o
quadro com que o Botafogo ia-
rá a sua estréia no Torneio Ro-
berto Gomes Pedrosa, sábado
próximo, no Maracanã, contra
o Atlético Mineiro, que será o
seguinte: Manga; Paulista, Zé
Carlos, Leônidas e Chiquinho;

. Afonsinho e Gérson; Sicupira,
Airton, Roberto e Paulo César.

O técnico declarou que Ro-
gério tem a sua entrada no
decorrer da partida prática-
mente garantida, tendo esca-
lado o jogador para figurar
entre os reservas, pois tanto
poderá entrar pura e simples-
mente na ponta-direita como
substituir outro atacante qual-
quer, neste caso deslocando Si-
cuplra.

Amanhã à tarde haverá, re-
creação, indo todos, logo após,
para a nova concentração na
Avenlda Rainha Elizabeth, que
será utilizada pela primeira

vez. Além de Rogério, também
se concentrarão Cao, Nei e Vai-
tencir.

A nova camisa do Botafogo
— toda branca, com braçadei-
ras e gola preta — será mesmo
estreada sábado contra o Atlé-
tico, não adiantando a ligação
telefônica que o funcionário
Válter íéz para Minas. A dl-
retoria do tim» mineiro ouviu
com atenção as •¦ dificuldades
pelas quais o Botafogo está
passando para arranjar as ca- '
misas, mas respondeu que,
coíbo clube visitante, o regula-
mento não o obriga a mudar
de uniforme, "e cs regulamen-
tos são para serem cumpridos".

JAIR SEM GÈSSO

Jairzinho esteve ontem à
tarde em General Severiano,
sendo notificado pelo Dr. Lidio
Toledo que seu gèsso será tl-
rado no início da próxima se-
mana, mas que esperará alguns
dias até começar os exercícios
de adaptação. Muito contente,
o jogador declarou que agora
já pode dormir mais em paz,
pois estava começando a ficar
assustado.

Segundo o médico, Jairzinho
tinha alguma razão de estar
alarmado, pois está desde se-
tembro aeni jogar, depois de
sofrer fratura em cima de ira-
tura e uma operação para en-
xêrto de um pedaço de osso
da coxa no pé, mas considera
o quadro clínico do jogador
muito bom e tem convicção
na sua total recuperação.

O Dr. Lidio Toledo explicou
que a fratura dc Jairzinho é
muito antiga. No tempo em
que o jogador era juvenil so-
freu uma pancada no pé di-
reito, mas não chegou a ser
engessado, pois a fratura no
4." metatarsiano não íoi des-
coberta. O jogador melhorou
com tratamento comum e dei-
xou de sentir dores no local.

Formou-se uma pseudo-ar-
trose no pé direito de Jairzi-
nho e êle continuou a jogar
normalmente, até que, em se-
tembro do ano passado, numa
partida amistosa contra o Vas-
co, fraturou o 5.° metatarsia-
no e teve o pé engessado. A
calclficação parecia boa e o
jogador voltou aos treinos le-
ves, mas tomou a fraturar o
5.° metatarsiano.

Jóquei gaúcho suspendeu
corridas para aumentar
renda de Santos x Grêmio

Porto Alegre (Sucursal) — Na certeza de que a presen-
ca de Pele poderá quebrar novamente o recorde de renda,
a Diretoria do Jóquei Clube decidiu não realizar corridas
depois de amanhã, a fim de não tirar o público do jogo
Santos x Grêmio.

O Grêmio já escolheu o trio de arbitragem, com Ar-
mando Marques como juiz, e Romualdo Arpi Filho e Ana-
cleto Pietrobom nas bandeirinhas. O time do Santos che-
gará amanhã, às llh40m, devendo ficar hospedado no City
Hotel.
SUBSTITUIÇÕES

O Grêmio aprontou ontem,
estando em estudos a substi-
tuição de Cleo por Paica, no
snelo de campo, de Alberto
por Arlindo, no gol, e espera-
se que Ari Ercílio entre pelo
menos um tempo no lugar de
Aírton.

Já o Internacional deverá
chegar hoje a São Paulo. íi-
cando hospedado no Hotel
Normandie. O jogo contra a
Portuguesa será ãs 21h lõm de
amanhã.

O Flamengo seguiu para
Bagé, onde jogará amanhã,
contra o Guarani ainda em pa-
gamento do passe do zagueiro
Luís Carlos. O técnico Ren-
ganeschi vai manter o mesmo
time que empatou com o In-
ternacional, já que todos os
jogadores estão bem.

No retorno de Bagé, o Fia-
mengo e o Grêmio acertarão a
troca do médio Jarbas. pelo
extrema Odon, concluindo, as-
sim, negociações que começa-
ram logo depois do jogo de
quarta-feira.

O técnico Tim Já está de-
cidido a fazer radicais mu-
danças no time do Flumi-
nense para o jogo de depois
de amanhã, em Belo Hori-
zonte, contra o Cruzeiro,
promovendo as estréias de
Jairo Augusto e Severo na
defesa, o retorno do atacan-
te Cláudio, e escalando Jor-
ge na lateral-dlreita e Jar-
dei no meio de campo.

Samarone será poupado
do treino de conjunto de
hoje, mas sua contusão no
joelho não é tão grave como
pareceu a princípio e, como
disse ontem o Dr. Valdir
Luz ao treinador Tim, é
quase certo que êle possa
jogar contra o Cruzeiro.

Das coisas relativas

Assim, se tudo correr de
acordo com os planos de
Tim, o Fluminense enfren-
tara o Cruzeiro depois de
amanhã, em Belo Horizonte,
com Vitorio, Jorge, Jairo
Augusto, Altair e Severo;
Denilson e Jardel; Mário,
Samarone, Cláudio e Lula.

O time jogará num 4-3-3,
com Samarone recuado e
Cláudio na frente, como há
algum tempo êle Wm dizen-
do que quer jogar. A êste
propósito, aliás, Tim comen-
tou ontem que a posição de
um jogador no futebol mo-
derno é muito relativa e por
isto acha que Cláudio não
estava entendendo bem
quando achava que o trei-
nador queria que êle jogasse
atrás.

Vejam o caso de Tonl-
nho — citou. Ê ponta-de-
lança, artilheiro, mas en-
tretanto qualquer cego pode
ver que êle volta multo para
buscar o jogo. O próprio
Cláudio, na única vez em
que jogou pelo Fluminense,
embora voltando para bus-
car jogo, teve em 10 mlnu-
tos duas oportunidades de
fazer gol dentro da área, lá
em Governador Valadares.
Na primeira chutou o chão e
machucou-se e na segunda
perdeu o gol justamente por-
que estava com o tornozelo
torcido e já não tinha con-
dições ideais.

Da boa disposição

v— Preciso me precaver
muito contra o Cruzeiro no
domingo — prosseguiu Tim
— e depois além disso ainda
teremos que . enfrentar o
Coríntians em São Paulo
na próxima semana. Por
isso, chega de jogar boni-
tinho. Preciso de gente dis-
posta, razão pela qual vou
escalar o Jorge e o Severo
nas laterais e fechar o meio
da área com Jairo Augusto
e Altair.

O técnico explicou que
tem muita confiança em
Jairo e acha que êle está
perfeitamente capacitado a
uma estréia de responsabi-
lidade contra o Cruzeiro.

Vou, porém, fechar
bem aquela zona do miolo
da área, .com a ajuda do De-
nilson e até do Jardel, pois
é por ali que o Cruzeiro cos-
turna penetrar em triangu-
lações.

Das qualidades técnicas

Na opinião de Tim, Valdez
ainda é, porém, o zagueiro
com mais qualidades técni-
cas no elenco do Fluminen-
se, mas seu aproveitamento
torna-se agora impraticável,
porque está se recuperando
de uma operação de menls-
cos, e Caxias está fora de
forma.

Criticam-me porque
tentei ainda aproveitar o
Valdez em vez de pensar lo-
go no Jairo Augusto, mas
um técnico tem de examinar
todos os ângulos e não ape-
nas os imediatos, e assim
preciso tentar primeiro o
pessoal da casa antes de
mandar comprar mais um
jogador e ficar com três ele-
mentos para uma posição
só. De qualquer forma, va-
mos conseguir uma prorro-
gação do periodo de èxperi-
ência-^ do Jairo, que acaba
justamente domingo, e de-
pois resolver o assunto com
calma.

Do ar puro

ps jogadores do Fiumi-
nense treinaram individual
ontem de manhã nas Pai-
neiras, sob a direção do au-
xiliar técnico João Carlos,
"para aproveitar o oxigê-
nio", como esclareceu Tim.

Não foi nenhuma me-
dida de segredo porque o
treino de conjunto será
amanhã à tarde (hoje) no
campo da Portuguesa e to-
do mundo poderá assisti-lo.

O Chefe do Departamento
Técnico, Sr. José de Almei-
da, já viajou para Belo Ho-
rizonte, onde foi reservar
hotel para a delegação, que
segue para lá amanhã de
manhã, de avião.

Silva diz que denota do
Real porá fim à lei de
limitação de estrangeiros

Silva, ex-jogador do. Flamengo, chegou inesperadamen-
te na manhã de ontem ao Rio, declarando no Aeroporto do
Galeão que a derrota do Real Madri para o Internazionale
vai apressar a queda da lei que proibe a compra de joga-dores estrangeiros, pois "o Real Madri é uma caricatura do
grande time que foi".

Enquanto a lei persistir, Silva vê a sua volta ao Brasil,
principalmente se possível para o Flamengo, como uma boa
solução, para não ficar parado. "Fiquei magoado com o
que andaram dizendo de mim, mas confesso que a saudade
é grande. Gostaria de voltar à Gávea", disse Silva.
DERROTA REPERCUTE

A derrota do Real Madri
frente ao Internazionale, se-
gundo afirmou Silva, teve pés-
sima repercussão na Espanha.
O Real não correspondeu à me-
nor expectativa, sendo adver-
sário fácil para o quadro ita- '
liano, que ainda atuou des-
falcado do seu melhor joga-
dor: Jair. Diante do fracasso
do Real, admite-se já, que a
Lei de Transferências cairá em
breve.

Silva vai passar poucos dias
no Brasil, pois tem sua volta
ã Espanha marcada para o
dia 17 déste més, levando des-
ta vez a familia.

Entre os problemas que Sil-
va tem que resolver antes de
sua volta para o Barcelona, há
o do Imposto de Renda, que é
o que mais preocupa o jogador.
Anunciou até que vai pedir a
ajuda do Sr. João Havelange,
Presidente da CBD para solu-
cioná-lo.
É DA MANGUEIRA

Logo após seu desembarque,
Silva íoi cercado por torcedo-
res que se interessaram cm sa-
ber se éle poderia vestir de
novo a camisa do Flamengo.

— Claro que posso. O Fia-
mengo e a Mangueira estão no
meu coração. No que depen-
der de mim não haverá pro-
blema. Mas, parece que o Zé-
zinho está aprovando muito
bem — explicou o atacante.

Silva não escondeu que há
até entendimentos entre Fia-

mengo e Barcelona para con-
seguir o seu empréstimo. En-
tretanto, o próprio Silva con-
denou esta maneira de agir:

— O mal do Flamengo c o
problema dos empréstimos. A
meu ver, o clube precisa ur-
gentemente acabar com isso,
pois, a longo prazo rende muito
pouco para o Flamengo. Termi.
na o empréstimo, desarma o
time e tem que começar tudo
de novo, Quando saí, houve
muita luta para conseguir Ade-
mai*. E quando Ademar voltar
para o Palmeiras?

EXPLICAÇÃO

Do Aeroporto do Galeão, Sil-
va telefonou para um repre-
sentante do Flamengo sobre o
caso do apartamento que o
clube lhe cedeu para morada,
e, em torno do qual, após sua
saída, surgiram algumas ver-
soes. condenando o comporta-
mento do jogador. Silva afir-
mou. à certa altura, que Itinha
ficado muito magoado, ferido
mesmo com a notícia, que o
atingiu profundamente.

O representante do Flamen-
go deu, porém, suas explica-
ções e como estivesse se alon-
gando, o próprio Silva pro-
pôs um almoço, hoje ou ama-
nhã, para uni esclarecimento
melhor. O local do almoço íi-
cou para ser acertado depois,
mas Silva exigiu a presença
dos Srs. Gunnar Goransson,
Vice-Presidente de Futebol, e
Flávio Soares de Moura, Dire-
tor de Futebol do Flamengo.

Cruzeiro faz apronto hoje
e testa Wilson Piazza para
jogo contra o Fluminense

Belo Horizonte (Sucursal) — O médio Wilson Piazza,
que saiu no primeiro tempo do jogo de domingo contra o
Atlético por causa de uma pancada no joelho, vai treinar
um tempo hoje pela manhã no apronto do Cruzeiro e se
não sentir dores pode entrar contra o Fluminense, formàn-
do com Tostão e Dirceu Lopes o tripé de meio campo.

¦ O zagueiro William, contundido desde os jogos na Ve-
nezuela, só deverá voltar a jogar contra o Desportivo Itá-
lia, que chega dia 18 para o segundo jogo contra o cam-
poão brasileiro, quando o técnico Aírton Moreira colocará
em campo o time reserva, pois no dia 20 o Cruzeiro joga
contra o Desportivo Itália e no dia 22 contra o Vasco.

em suas posições no treino de
hoje, bem como Zé Carlos, que
vai substituir Piazza se o titu-
lar não ficar bom do joelho.
DE TERNO E GRAVATA

Todos os funcionários da Fe-
deração Mineira de Futebol,
que fazem as súmulas e os re-
latórios dos jogos em Minas,
vão ter de trabalhar de terno
e gravata, a partir do jogo Cru-
zeiro x Fluminense no próximo
domingo, conforme exigência
do Diretor do Departamento,
Sr. Wilson Mendes, na reunião
de ontem da FMF.

O Sr. Wilson Mendes disse
que os funcionários do Depar-
tamento que não cumprirem
esta ordem serão sumáriamen-
te dispensados, pois "o torce-
dor mineiro, que tem propor-
cionado à Federação e'aos clu-
bes excelen tes arrecadações,
merece ser tratado com respei-
to como cm tôdas as outras
atividades profissionais, e para
isto, estou pensando em criar
também *im curso de relações
públicas para os funcionários".

RESERVA BOM

O técnico Aírton Moreira
disse que apesar da maratona
de jogos está tranqüilo, pois o
Cruzeiro tem um time reserva
que é tão bom quanto o titu-
lar e será êste time que jogará
contra os dois adversários ve-
nezuelanos. O Cruzeiro, depois
de enfrentar o Fluminense do-
mingo, joga contra o Flamengo
dia 15 e contra o Vasco no dia
22, ambas as partidas no Rio,
e pelo Torneio Roberto Gomes
Pedrosa, mas tem que enfren-
tar o campeão venezuelano e o
vice nos dias 18 e 20 em Belo
Horizonte.

No treino de hoje de manhã
o técnico vai observar os za-
gueiros Celton e Vavá, que vão
se revezar na zaga central do
time. Celton, que jogou domin-
go contra o Atlético, é muito
novo e Aírton Moreira pocle
lançar Vavá, que sempre íoi o
reserva da posição. Tostão,
Raul e Hilton Oliveira não fi-
zeram i n d i v 1 d uai ontem por
precaução médica, mas estarão

Palmeiras vence por 2 al
o Coríntians com gol da
vitória marcado por César &

São Paulo (Sucursal) — Um gol de César, aos 34 nii-
nutos do segundo tempo, deu a vitória ao Palmeiras sobre
o Coríntians, por 2 a 1, ontem à noite no Pacaembu, em
jogo de público reduzido, que rendeu apenas NCr$ 29 650,00
(29 milhões e 650 mil cruzeiros antigos). O primeiro tempo
terminou empatado em 1 a 1.

Servilio, aos 22 minutos abriu o placar, aproveitando
uma bola centrado por Gallardo e aos 43, Tales, numa
boa jogada individual, passou por dois adversários e ser-
viu a Flávlo, que num chute preciso empatou a partida.

EQUILÍBRIO

Os dqis Umes iniciaram o
jogo com as seguintes forma-
ções: Palmeiras — Valdir,
Djalma Santos, Djalma Dias,
Minuca e Ferrari; Zequinha e
Ademir da Guia; Gallardo,
César, Servilio e Rinaldo. Co-
riutians — Marcial, Jair Ma-
rinho, Ditão, Galhardo e Ma-

. ciei; Nair e Rivelino; Marcos,
Tales, Flávio e Gilson Porto.

O Coríntians, que íêz sua
primeira apresentação êste ano
no Pacaembu, iniciou o jogo
apresentando maior -agressivi-
dade em seu ataque, onde Ta-
les e Flávlo criavam sempre
perigo para a meta adversária.
Contudo, o Palmeiras conse-
guiu equilibrar o número de
ataques e aos sete minutos
Servilio, num chute de fora da
área, obriga Marcial se esticar
todo e praticar uma ótima de-
íesa. Dois minutos depois, íoi
a vez de Rinaldo, quase abrir
o marcador, chutando uma bola
na trave.

No meio campo, tanto Nair
e Rivelino, como Ademir da
Guia e Zequinha, se combina-
vam muito bem, armando boas
jogadas e dando oportunidade

aos atacantes de penetrarem em
ótimas condições, obrigando
Valdir e Marcial a praticarem
boas defesas.

O primeiro gol surgiu aos 32 ,
minutos, com uma bonita ca-
beçada de Servilio, aproveitan- •
do um centro de Gallardo, num $
rápido contra-ataque do Pai- *
meiras. Mesmo interiorizado •
no placar, o Coríntians não
perdeu o entusiasmo e conti-
nuou lutando, atê que aos 43 |minutos, Tales, serviu a Fia- |vio, que emendou de primeira i
para empatar a partida.

No segundo tempo, graças à -
ótima atuação de Ademir da gGuia, o Palmeiras continuou H
pressionando mais que o adver- gsário. A primeira alteração da |
partida se deu acs 25 minutos;
entrando Gildo no lugar de^-;
Gallardo. Acs 34, César, apro- .
veltando um bom passe de i
Servilio, desempata o jogo,
contundindo-se neste lance,.-
sendo substituído por Dario. fl

Daí para frente o Palmeiras»
mais tranqüilo, se preocupava.',
mais em troca de passes no >
meio-campo, e os poucos ata- }'
ques do Coríntians nos 10 mi-'fc*
nutos finais perdiam-se sem-
pre nos pés dos adversários.
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TEMPO CERTO

QUE 0
PINGUE-PONGUE
PROCURA

DEPARTAMENTO 0E PESQUISA

Ainda há quem veja no tênis de
mesa o irmão mais velho do pingue-pon-
gue, isto é, o estágio adulto de um brin-
quedo que se aprende na infância e se
esquece logo depois. Isso. explica, em.pai^
te, a pouca popularidade desse esporte
no Brasil, ao contrário do que ocorre na
maioria dos países europeus e asiáticos,
onde milhares de pessoas continuam sen-
do atraídas pelo fascínio de uma peque-na bola de celulóide, segundo o exemplo
que Estocolmo nos dá a partir de hoje,
com o Campeonato Mundial.

Dois fatos talvez sirvam para de-
monstrar que. o tênis de mesa ainda não
encontrou entre nós o Seu tempo certo:
o primeiro brasileiro a ganhar nome no
exterior era um menino conhecido peloapelido de Biriba, enquanto o nosso úni-co título m u n d i a 1 foi conquistado namesma época por Dagoberto Midosi, numcampeonato de veteranos.

ORIGEM DISCUTIDA

Se o tênis de mesa tarda a encontrar
no Brasil o seu tempo, foi sempre algomais do que um brinquedo em várias
partes do mundo. Sua história tem ori-.gem. até hoje discutida, pois os ingleses
garantem que êle nasceu em Londres,
enquanto japoneses e hindus afirmam

que êle é uma versão asiática para o tê-
nis de campo criado pelos europeus.

Consta que Ivor Montagu, ex-Presl-
dente da Federação Internacional de Tê-.
nis de Mesa, teria descoberto um catálo-
go de artigos de esporte, datado de 1880,
no qual era descrito todo o material uti-
lizado, na época, para a prática do pin-
gue-pongue. Esse catálogo era inglês e
servia como' prova definitiva da origem
britânica do esporte.

No entanto, os hindus retrucaram,
nessa mesma ocasião, com o argumento
de que os soldados ingleses, durante a
campanha da Índia, teriam aprendido a
jogar pingue-pongue com eles e depois le-
vado a novidade para a Inglaterra. To-
dos, porém, concordam com o fato de queo tênis de mesa surgiu como uma minia-
tura do law tennis britânico.

QUESTÃO DE NOME

Pingue-pongue, na verdade, é a mes-
ma coisa que tênis de mesa. Trata-se de
um nome sugerido pela firma norte-ame-
ricana Parker Brothers, que se teria ins-
pirado no ruído da bola ao bater na mesa
e na raqueta. Além disso, o. nome pare-cia mais prático do que table tennis in-
door, de modo que a firma o registrou,
sendo indiretamente responsável por ou-

tra teoria em torno das origens do jogo:seria invenção americana.
Ao mesmo tempo, os sul-africanos

lançavam também a sua própria teoria,
ihtitülando-se criadores do pingue-pon-
gue, após a guerra dos bôeres. De uma
forma ou de outra, durante as duas úl-
timas décadas do século passado, o tênis
de mesa foi praticado em vários paísesao mesmo tempo, sem que se pudesse as-
segurar em qual deles nascera.

Pouco a pouco, porém, o esporte foi
sendo regulamentado: de início, não ha-
via rede, mas uma placa de vidro sepa-
rando os dois lados da mesa, enquanto a
bola era de cortiça, recoberta por umá
capa de flanela. O celulóide foi sugerido
pelo inglês James Gibbs, mas este tam-,
bém é um ponto discutido, pois há quemo atribua a um eclesiástico anônimo, queteria vendido a patente à firma Harmley
Brothers.

COISA SÉRIA

Somente a partir de 1926 as contro-
vérsias históricas em tomo do tênis de
mesa começaram a deixar de existir.
Fundou-se naquele ano a Federação In-
temacional de Tênis de Mesa, passandoéste nome a vigorar oficialmente, em lu-
gar do pingue-pongue. A entidade surgiu

na Alemanha, por iniciativa do Dr. Leh-
mann, e os primeiros países a aderir fo-
ram a Inglaterra, Áustria e Hungria, se>-
guidas da Tcheco-Eslováquia e da Sué-
cia. O Brasil só participou do campeona-
to mundial a partir de 1948, vindo a se
projetar muito depois, com Biriba e Mi-
dosi.

As discussões ainda existentes no
mundo do tênis de mesa provam que esse
esporte, mais do que coisa de menino ou
diversão de veteranos, possui interesse
fora do comum em diversos países. As
regras são discutidas por centenas de re-'
presentantes, em congressos anuais, e
não raro se perde muito tempo para de-
bater o material das raquetas.

Estas, inicialmente, eram de madei-
ra, até que o inglês Good confeccionou a
primeira raqueta revestida de borracha,
com ela derrotando o campeão do seu
país por 50 a 3. A idéia foi logo aprovei-
tada, surgindo então inúmeras varian-
tes: fibras de diversas origens, cortiça,
esponjas (invenção japonesa), passarama revestir as raquetas, quase sempre dan-
do origem a discussões.

TEMPO CERTO

Milhares e milhares de pessoas lo-
tam os ginásios da Europa ou da Ásia,

durante torneios internacionais ou num
campeonato mundial como o que se ini-
cia hoje, na Suécia. O interesse aumen-
ta sempre, ainda mais quando se sabe
que os japoneses, os chineses, os tchecos
anunciaram outras inovações no mate-
rial de jogo, possibilitando" com isso inú-
meras surpresas que tornam o esporte
ainda mais emocionante.

No Brasil, essas novidades só são
aproveitadas muito tempo depois, não
havendo da mesma forma quem se in-
teresse em criar suas próprias novida-
des. Os clubes ainda são o ponto prefe-
rido dos tenistas de mesa — os clubes e
os colégios: Mas ainda é comum ver, em
volta de uma mesa, o grupo típico dos
que se entregam ao esporte da raqueta:
meninos, veteranos e alguns poucos de
outras idades.

Biriba — que se projetou interna-
cionalmente ao derrotar o ex-campeão
mundial Jung Kuo-Tuan — é hoje um
rapaz de vinte anos, tendo deixado para
tras a infância que parece a idade ideal
para o pingue-pongue. Mas êle ainda
joga — e bem — assim como muitos ou-
tros que, na época em que Biriba estava
nascendo, já conheciam os saques e os
efeitos. Nôvo campeonato mundial co-
meça hoje, e mais uma vez o Brasil en-
tra nele em busca do seu tempo certo..

JORNAL DO BRASIL - Rio de Janeiro, sexta-feira, 10 de março de 1967
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ATENDEMOS EM TODO O
ESTADO DA GUANABARA
GARANTIA DE 10 ANOS
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A COMÉDIA RUSSA DO OFICINA
TEATRO ? A ESTRÉIA DE HOJE ? YAN MICHALSKI

Apesar da tradicional ri-
validade entre o Rio e São
Paulo, o povo carioca adotou
verdadeiramente, como se
fossem suas, duas grandes
instituições paulistas: o San-
tos FC — em grande parte,
naturalmente, por causa de
Pele — e o Teatro Oficina,
por causa do talento e da
seriedade do trabalho que
êste grupo tem apresentado
nas suas últimas visitas ao
Rio.

Esta noite, no Teatro da
Maison de France, o Oficina
lançará o último espetáculo
da sua atual visita; depois
de Andorra e Pequenos Bur-
gueses, Quatro Num Quarto,
de Valentin Katáiev: a pri-
meira comédia a ser mostra-
da pelo Oficina aos cariocas
e, se não nos falha a memó-
ria, a primeira peça sovié-
tica a ser montada entre
nós, pelo menos nos últimos
quinze anos.

Os dirigentes do Teatro
Oficina informam: Quatro
Num Qaurto é uma sátira
alegre e divertida aos aspec-
tos mais cotidianos da vida
na URSS em 1928, em plena
crise de habitação, quando
dois casais eram obrigados a
passar a lua-de-mel num
mesmo quarto. O nosso es-
petáculo marca o vaudeville
de Katáiev procurando uma
comicidade direta, objetiva,
longe da comédia sofistica-
da, ao contrário, bastante
popular. Não se trata, por

outro lado, de uma comédia-
zinha qualquer, e sim de um
texto de valor: na França,
Quatro Num Quarto foi in-
cluída no Repertório para
um teatro popular, aditado
pelo Teatro Nacional Popu-
lar.

Valentin Katáiev, nascido
em Odessa em 1897, é dra-
maturgo, romancista e jor-
nalista bastante popular na
União Soviética. Na sua obra
teatral, além de Quatro Num
Quarto (1928), destaca-se a
peça A Vanguarda (1930),
enquanto que entre os seus
principais romances e nove-
las podem ser mencionados:
Rastratchiki (1926), Um Mi-
lhão de Tormentos (1931),
O Caminho das Flores
(1934), A Mulher (1943), O
Filho do Imigrante (1945),
e o ciclo As Ondas do Mar
Negro, iniciado com Uma
Vela Solitária Embranquece
(1943) e As Catacumbas
(1949).

Quatro Num Quarto
tem atrás de si uma longa
série de sucessos internado-
nais. Em Moscou, onde foi
encenada, no Teatro Artís-
tico, no mesmo ano em que
foi escrita, a peça permane-
ceu em cartaz durante nada
menos de quinze anos, e
também as produções de No-
va Iorque, Londres, Paris,
Roma, Milão, Praga, Varsó-
via etc. conheceram um ex-
cepcional êxito.

Em São Paulo, o Oficina

lançou a comédia de Ka-
táiev em 1962, com direção
de Maurice Vaneau, e com
um elenco integrado por Ro-
samaria Murtinho, Célia He-
lena, Renato Borghi, Ronal-
do Daniel, Moema Brum,
Libero Ripoli Filho. O su-
cesso foi espetacular, sendo
que nem mesmo Pequenos
Burgueses alcançou, numa
só temporada, uma bilhete-
ria comparável à de Quatro
Num Quarto em 1962. Foi
esta bilheteria, aliás, que ga-
rantiu a sobrevivência da
companhia, permitindo-lhe
vencer uma crise econômica
quase fatal, e pagar a cons-
trução da sua casa de es-
petàculos (recente mente
destruída por um incêndio).
A produção original perma-
neceu em cartaz durante no-
ve meses, sendo que no de-
correr dessa carreira o elen-
co primitivo foi substituído
por Míriam Mehler, ítala
Nandi, Fernando Peixoto,
O d a v 1 a s Petti, Eugênia
Waldman, Etty Fraser e
Francisco Martins. Desde
então, o espetáculo vem sen-
do regularmente remontado
pelo Oficina, para excursões
pelo interior do Estado de
São Paulo. Uma nova mon-
tagem, patrocinada pela
Prefeitura de São Paulo pa-
ra uma temporada nos bair-
ros da Cidade, foi dirigida
no ano passado por Paulo
Vilaça, tendo no elenco Nil-
da Maria, Teresa de Almei-

da, Odavlas Petti, Ezequiel
Neves, Abrão Farc e Moema
Brum.

O espetáculo a ser lança-
do esta noite no Teatro da
Maison de France tem di-
reção de José Celso Marti-
nez Correia — o mesmo ex-
celente encenador de Peque-
nos Bíirgueses, Andorra e Os
Inimigos, ganhador do Prê-
mio Moliêre 1965 — basea-
da na direção original de
Maurice Vaneau. Os ce-

nários e figurinos são de
Marcos Flaksman, também
Prêmio Moliêre de 1965. O
ator Eugênio Kusnet, outro
laureado com o Prêmio Mo-
lière de 1965, foi responsável
pela tradução. No elenco es-
tão: Fernando Peixoto (Vas-
sia), ítala Nandi (Ludmila),
Dirce Migliaccio (Tânia),
Renato Borghi (Abrão),
Francisco Martins (Yeme-
lian) e Etty Fraser (Cons-
tantina). Dirce Migliaccio é

a única a trabalhar em Qua-
tro num Quarto pela primei-
ra vez, pois todos os outros
intérpretes já participaram
de montagens anteriores. O
espetáculo tem danças rus-
sas, interpretadas pelos atô-
res e ensaiadas pelo coreó-
grafo Paulo Zemeroff, russo
radicado em São Paulo, queexecuta êle mesmo as musi-
cas para acordeão e outros
instrumentos típicos da can-
ção russa.
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Ítala Nanai, Renato Borghi, Dirce Migliaccio e
Fernando Peixoto: quatro na Maison de France

A EPOPÉIA DE BARBARELLA
QUADRINHOS ? SÉRGIO AUGUSTO

Presente em todos os cantos, nas ruas
e nos salões de entrada, nos anúncios e nos
livros, nos cinemas e na televisão, o ero-
.tismo encontrou recentemente um nôvo
campo de ação: as histórias em quadri-
nhos. Antes um prazer de criança, hoje
uma delícia dos adultos. Os exemplos já
são numerosos. Ao contrário do que se su-
põe, essa revolução dos quadrinhos não
começou na França. Há alguns anos, a
Nutrix Co. de Nova Iorque anunciava à
venda de histórias como Princess Elaine's
Terrible Faith, Diàna's Ordeal e Sweei
Gwenãoline, mediante vale postal, isto é:
circulação clandestina. Suas personagens
eram sempre mulheres dominadoras, que
até na cama não abriam mão de suas rou-
pas de couro ou cetim preto e do chicote,
símbolo e arma de seu fascismo sexual. A¦ moda alcançou a Inglaterra (Jane Pouca-
Roupa, no Daily Mirror, Modesty Blaise,
[(Scarlett Dream), a Itália (Alika e Selene,
na ABC). A França, berço de Sade, não fi-
caria de braços cruzados. No ano passado,
Eric Losfeld — o editor mais ousado da
Europa — lançou em edição de luxo (32x
24 cm, 68 páginas, a cores) Barbarella, de
Jean-Claude Forest. Logo depois: Jodelle
(de Guy Peellaert e Pierre Bartier) — sin-
tese de Mansfield e Loren numa extrava-
gante Roma de 14 DC —, e Marie Math
(também de Forest). Agora: Lone Sloane
(de Philippe Druillet). Em breve: Saga (de
Nicolas Denil), que o último boletim de
Losfeld define como "verdadeiro putsch no
mundo das histórias em quadrinhos".

A censura francesa interditou Barba-
rella aos menores e à publicidade em li-
vrarias, jornais e revistas. A medida não íoi
novidade para os franceses. Um dia des-
ceram alguns centímetros na mini-saia da
companheira de Brick Bradford, baniram
Tarzã porque era muito musculoso e le-
vava uma vida associai (no país de Rous-
seau isso é muito engraçado), exigiram que
Lucky Luke mudasse de capa (nem ima-
gens patibulares, nem cenas de brigas),
proibiram Mandrake porque apelava para o
sobrenatural. Finalmente, Barbarella, tal-
vez porque ela é mulher, bela e ignora a
hipocrisia, em seu mundo de science fiction.
Barbarella, que Carlinhos de Oliveira acha
que foi desenhada a partir de Monica Vitti,
é, a meu ver, uma versão galáxica de Bri-
gitte Bardot ou Jane Fonda, esta sua futu-
ra intérprete cinematográfica sob as or-
dens de Roger Vadim.

As oito histórias dessa "ninfômana do
espaço cósmico" ressuscitam a época de
ouro dos comicsamericanos (quando tô-
das as audácias de imaginação eram per-
mitidas) com uma dose de malícia capaz
de' chocar os moralistas seiscentistas. Em
poucas palavras: uma mistura do fantas-
tico com o humor, da beleza com o horror,
da crueldade com o erotismo. Sua apresen-
tação e concepção seguem de perto a téc-
nica cinematográfica (suspense, enquadra-
mentos, continuidade), e, às vezes, vai mais
longe. Numa de suas aventuras, Barbarella
repete uma cena de Os Pássaros.

Oito histórias que poderiam ser cha-

madas de oito episódios, como os filmes se-
riados, a cujo espírito Forest muito deve.
São capítulos de folhetim segundo a gran-
de tradição do romance popular do século
XXI. (Será assim, não tenham dúvidas). E
nesses episódios Forest acumula aventuras,
alterna momentos de angústia e prazer,
atrai o leitor como se êle fosse um especta-
dor, nele provocando as mais variadas sen-
sações — agradáveis e tristes —, dele fa-
zeiido um cúmplice secreto, um apaixona-
do de Barbarella.

Barbarella — mulher de sonhos, lon-
gos cabelos dourados, pele bronze claro,
nome estranho e doce. As roupas a atrapa-
lham, daí a nudez constante, os strip-teases
provocantes, até mesmo involuntários
quando a blusa fica presa nos espinhos de
uma rosa gigantesca. Mesmo sua nudez é
misteriosa, terna, como misteriosa e terna
é esta heroína-símbolo da vamp moderna
(a mulher que se oferece nos cartazes de
publicidade e nos filmes eróticos) e da mu-
lher livre (que escolhe seu destino e não
se escraviza ao homem). Ao mesmo tem-
po, ela encarna o amor segundo a tradição
romântica da Idade Média. Os temas de
suas histórias também se referem a mitos
do futuro misturados aos mitos do passa-
do, amparados na mitologia e em lendas
gregas (a Górgona, o labirinto de Mino-
tauro). Da mitologia medieval — retoca-
da com elementos de literatura policial —
surgem monstros e personagens estranhos
como os animais alados (transporte no Pia-
neta Lythion), o anjo cego, a Rainha Slupe

de Sogo (ligeiramente lésbica), o pequeno
marciano (transposição moderna das fei-
ticeiras), os arqueiros Olopíades, os tuba-
rões voadores de Sogo. Até ao identificar-
se como "Barbarella Górgona de Vampira
da família dos bebedores de sangue e chu-
padores de veneno", a heroína se refere à
tradição balcânica e esotérica dos morto-vi-
vos que alimentavam a literatura medieval.

No fundo, as aventuras de Barbarella
são uma viagem pelo -tempo guiada pela
arbitrariedade. Na primeira aventura, em
Lythion, o ambiente lembra o que seria o
Pianêta Mongo de Flash Gordon com um
toque de poesia surrealista: ali, entre os
adonidas, a primavera é eterna e todos vi-
vem numa estufa de flores e plantas car-
nívoras. Essas plantas, naturalmente, não
devoram Barbarella — apenas tiram-lhe a
roupa. Já na quarta história, os décors e
as roupas são da Belle Époque e as terrí-
veis gêmeas Stomoxys e Glossina se ves-
tem como duas irmãs de Tchecov. Prisões
e revoluções introduzem os mitos políticos
tradicionais de hoje-e a dialética da opres-
são e da liberdade. Todos esses mitos aju-
dam a confirmar a eternidade das paixões
e dos vícios humanos e caracterizam as as-
pirações contraditórias do homem moder-
no, dividido entre o passado e o futuro, en-
tre a realidade e o sonho. Barbarella não
é apenas uma criatura desejável, capricho-
sa e fascinante.. Ela parece à procura de
um absoluto. Forest sabe que está criando
uma forma mpderna de epopéia. Segundo
o autor, Barbarella não tem moral, só prin-
cípios.
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BALÕEZINHOS
1. O Sr. Sérgio Pinheiro en-

via o número de fevereiro de
Mickey, alertando para a histó-
ria Um Porta-aviões no Céu, que
marca a adesão do rato de Walt
Disney à contra-espionagem in-
ternacional. O amável leitor es-
panta-se com a propaganda
americanista da história. Não
me surpreende a nova profissão
de Mickey, êsse simpático mem-
bro de uma fauna destinada a
representar o otimismo e a jo-
vialldade do povo americano,
principalmente nessa época de
James Bond, Flint e Napoléon

Solo. Preciso, amante da ordem,
calculador lúcido e atento, Mi-
ckey já foi usado em outras
propagandas que Disney gosta-
va de fazer em nome do mundo
livre e dos ideais democráticos.
Essa aventura em torno de um
submarino atômico raptado por
um bando de criminosos perto
da Groelândia é uma oportuni-
dade para fazer de um america-
no perfeito (Mickey) um agente
da UNCLE. Uncle Sam, evidente.
O rapto próximo à Groelândia
coloca os russos em situação de-
licada. A sutileza nunca foi uma

virtude de Disney e os bandidos
em questão são ex-presidiários
americanos, donde se conclui
que o comunismo não é o peri-
go maior nos arredores do Pólo
Norte. Não se assustem: Disney
agiu sempre segundo Washing-
ton e a ordem na Casa Branca
é coexistência pacífica com o
Kremlin. Há alguns anos atrás,
essa mesma história teria mui-
ta coisa além da exaltação à
bravura de Mickey e Pateta e à
eficiência da Marinha.

2. Para o Vicente Lander: o
jornalzinho a que você sa refere

à

também está ligado à minha in-
fância. Era o Biriba, que trazia
no logotipo, se bem me lembro,
o Pafúncio e a figura de um ne-
grinho (Gibi). Circulou de 1948
a 1949. Paulinho, Inventor e Gê-
nio, era uma exclusividade do
jornal Última Hora, saía todos
os sábados por volta de 1953. O
Xuxá e Pequeno Xerife eram
lançados pela Editora Vecchi
(1950/1958) e de origem italiana.

3. O editor Pierre Belfond
lançou esta semana um roman-
ce quadri-nizado, de Yak Rivais:
I/Effroyable Périple du Grand

Espion. O conjunto é apresenta-
do em ordem cuidadosamente
estabelecida, a fim de que o lei-
tor não tire os olhos de sua his-
tória de espionagem fantástica,
mais voltada para o erotismo, o
surrealismo e o humor negro do
que para a demagogia política.
Os balõezinhos são todos em
gíria com tradução na página
ao lado.

4. Fora do comércio, ex-
clusivamente para os sócios do
CELEG (Centro de Estudos de
Literaturas de Expressão Gráfi-
ca), um livreto de 56 páginas,

papel luxuoso, reproduzindo a
tese apresentada pela socióloga
Evelyne Sullerot no Congresso
Internacional de Histórias em
Quadrinhos, em Bordighera. Ti-
tulo: Les Bandes Déssinées et
la Culture (Opera Mundl Ed.)
Com a autoridade e o espirito
metódico que a caracterizam,
Sullerot define o que os quadri-
nhos podem oferecer à cultura e
descreve o prazer com que os es-
tudou nos últimos anos. Ela de-
fende as onomatopéias, às quais
atribui um enriquecimento da
imagem e da linguagem gráfica.

Panorama

das letras

CICLO DE VARGAS — Aca-
ba de aparecer nas livrarias
o quinto volume do Ciclo de
Vargas — 1932 — A Guerra
Paulista —, ãe Hélio Silva.
Apesar de essa guerra haver
ocorrido há 35 anos, a nar-
rativa minuciosa e documen-
tada do episódio ainda é de
grande importância não só
para o pleno conhecimento
da evolução ão processo his-
tórico- brasileiro, como pela
atualidade do tema: naque-
la época a Nação lutava de
armas na mão pela recons-
tituição ão Pais, que havia
mergulhado na dita dur a
com o movimento de 1930.
Hélio Silva, que $>iveu esses
tempos difíceis da nossa His-
tória, como redator das Fô-
lhas e diretor da sucursal
daquela empresa paulista no
Rio, passou mais de 30 a7ios
revendo recordações, ouvln-
do depoimentos e recolheii-
do documentos, além de ler
toda a vasta bibliografia a
respeito do assunto. Editora,
Civilização Brasileira.

» •

INTERNO — A cronista
Eneida está presidindo a co-
missão julgadora de um
concurso interno de redação
promovido pelo Banco In-
dustrial de Campina Gran-
cie entre seus funcionários,
e que tem como tema As
Perspectivas de 1967.

» »
VM DIAGNÓSTICO — O es-
tudo da Psicanálise e da Psi-
quiatria recebe valiosa
contribuição com a tradu-
ção ãe uma de suas obras
fundamentais — o Psico-
diagnóstico —, de Rors-
chacfi, editado por Mestre
Jou, em tradução da oitava
edição alemã por Marie So-
phie de Villemor Amaral,
com capa de Wilson Tadei e
belíssima apresentação em
302 páginas. Trata-se do
teste de personalidade mais
apreciado por psicólogos e
psiquiatras, clínicos e invés-
tigadores. O crescente pres-
tígio ão método de Rors-
chach deve-se à sua utilida-
ãe, tanto para o trabalho
psicológico quanto para o
diagnóstico psiquiátrico; ba-
seia-se na interpretação ãe
formas fortuitas, isto é, dè
figuras de produtos de bor--
rões — formadas ao acaso.
&sse método revela a estru-'
tura da personalidade, in-
cluindo os traços afetivos e
cognoscitivos fundamentais

. da vida mental.

"A BUSCA DA PAZ" — A lu-
ta pela coexistência pacífica
e a segurança coletiva das
nações é uma das constantes
do mundo atual, conforme
assinala Harlan Cleveland,
especialista norte-america-
no em questões internacio-
nais, em seu nôvo livro A
Busca da Paz — lançamen-
to recente das Edições O
Cruzeiro, em tradução de J.
L. de Melo. O autor perten-
ce há mais de duas décadas
ao Departamento de Esta-
do, tendo exercido, entre
outros cargos importantes, o
de Secretário-Assistente, no
Governo de Kennedy, para
assuntos internacionais,
sendo, atualmente, Embai-
xador de seu país junto à
Organização do Tratado do
Atlântico Norte. Já escreveu
várias outras obras sobre o
assunto e é também profes-
sor universitário.

* * •
OS EUA E OS LATINOS ~
A Doutrina Monroe não é
apenas o slogan. A Améri-
ca para os Americanos. É
o que procura demonstrar
Arthur P. Whitaker, em seu
livro Os Estados Unidos e a
Independência da América
Latina, no qual examina as
questões surgidas em tomo
da inensagem do Presidente
James Monroe ao Congres-
so. A obra foi traduzida pa-
ra o português por Delauro
Baumgratz, e publicada pe-
la Itatiaia.

A "REVOLUÇÃO EGÍPCIA"
— O papel do Egito no mun-
do atual, a história de sua
revolução e a figura expo-
nencial do seu lider, Nasser,
é narrada em livro por Peter
Mansfield, cor respondente
do Sunday Times, de Lon-
dres, ora distribuído às li-
vrarias do País pela Editora
Civilização Brasileira, que o
apresenta na sua coleção de
obras documentais e repor-
tagens sobre importantes
questões da atualidade.
Mansfield retrata e analisa
as transformações por que
passou o tradicional país dos
faraós de modo a tornar-se
sob a liderança de Nasser
um eixo da politica árabe,
uma força decisiva nas
questões africanas e voz
ponderável no debate de as-
suntos internacionais.

* • •
EXTERIOR — Inaugurou-se
há pouco na Universidade
de Columbia em Nova lor-
que uma, Exposição do Livro
Brasileiro, que contou com
perto ãe mil títulos recen-
tes. A mostra foi organiza-
da por Zora Seljan, sob pa-
trocinio do Conselho Nacio-
nal de Cultura, âa Bibliote-
ca Nacional e do Departa-
mento Cultural âo Itama-
rati.
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I Helena de Lima no Candelabr»

SUOESSO — Helena de
Xima-, que estreou semana
passada no Le Candelabre,
vem alcançando êxito ln-
vulgar. Tanto que renova-
irá contrato com Sérgio
Vaaquea, proprietário da
boate. No final da noite,
Jean-Pierre c a nt a paradançar e a animação vai
até o sol raiar.

NOVAS PROMOÇÕES —
Osvaldo Sargentelll está em
entendimento com Jorge
ótimo para promover, no
Chez Toi, vma série de pro-.moções, da qual participa-
riam os nomes mais conhe-
cidos das artes e polílica"brasileiras.

CONFIRMAÇÃO — Cau-
bl Peixoto confirma que o
Drink está à venda pela
quantia de duzentos mil
cruzeiros , novos, sendo a
metade facilitada. Esta de-
liberação foi tomada peloíato d que Caubi e seus ir-
mãos Araquém e Moacir as-
sinaram contrato para lon-
ga excursão pelo exterior.

ALMOÇO RÁPIDO — José
Hugo Celidonio, proprieta-
rio do Sol & Mar, resolveu
dinamizar o almoço do ex-
pelente restaurante de Bo-
tafogo. Agora, os homens
de negócios do Rio conta-
rão com cardápio especial
para os chamados almoços
apressados, que serão servi-
ãos em tempo recorde. Co-
mandando o salão continua
o eficiente Bernardo, que
sabe receber comp ninguém.

.ALELUIA EM "BLACK-
TIE" — O Sachas realizará,
sábado da aleluia,.festa em.
Vlack-tie oom convite
para casal custando sessen-
ta cruzeiros novos, com di-
reito à ceia. Na oportuni-
dade, será inaugurada a
nova iluminação, com jogo
de luz preta e ém cores,
além de moderno tratamen-
to acústico, cujo som é li-
gado à luz pelo aparelho
americano variaç.

¦¦¦¦ ESTRÉIA LUSA — Fran-.
cisco José, após proveitosa
tournée pelos Estados Uni-
áos, retornou ao Brasil. Na
noite de ontem, assinou
contrato com Maria ãa Gra-
ça para atuar, em curta
temporada, na Adega ãe
Évora. O show co7is.ará de
números individuais de
Francisco José, ãe Maria da
Graça, de Sebastião Raba-
linho e de um pot-pourri,
de músicas brasileiras e
portuguesas, cantadas em
dueto por Maria áa Graça
e Francisco José.
*.: "FESTA DA MINI" — Ka-
moto realizará, .hoje, no
Pink Panther, a chamada
Festa áa Mini-Saia. As di-
tas mais bonitas e ousadas,
serão oferecidos valiosos
prêmios, inclusive viagem
de ida e volta a Buenos Ai-
res. No júri, estarão: Mis-
ter Eco, Eli Halfoun, Lilia-
na Renata, Sielro Neto, La
Rana e Cole.

INAUGURAÇÃO — Atê
final ão mês, será inaugu-
raãa a Boate Sarau, no lo-
cal onâe funcionava, ante-
riormente, o Arpège. A âi-
reção artística será de Luís
Bandeira, que dirigirá os
dois conjuntos que tocarão
para dançar. O ar condido-
nado será todo mudado e
deverá ser perfeito, poisi) ens am os responsáveis
pelo Sarau em só permitir
o ingresso de pessoas etn
traje passeio completo.

OBRAS ACELERADAS —
Joaquim Pimenta está diri-
gin do, pessoalmente, as
obras de remodelação do
Rio 1800, que será trans-
formado na maior churras-
caria do Rio.. De inicio, está
acertado que a inaugura-
ção acontecerá na segunda
quinzena de abril.

PANORAMA é preparado pola
seguinte equipe: Fausto Wolff
(Televlsio) — Harry laus (Artes
Plisticas) — Juvenal Portela (Dis-
cos Populares) — Lago Burnett
(Literatura) — Míriam Alencar
t(Clnema) — Renzo Massaranl
(Música) — Símio de Mo nia iver-
lie. (Shows) — Yan Michalskt
(Teatro) — Wilson Cunha (In-
ternacional).

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA
Foi Maurício Gomes Leite quem me chamou a

atenção para o desaparecimento, no Rio, ãos pontos
ãe encontro ãe intelectuais e artistas. Depois que
acabou o Vermelhinho, o pessoal se dispersou em gru-
pos* mais ou menos homogêneos, verãaãevras maço-
narias a cujas idéias você deve aderir antes ãe ser
aceito. Por exemplo: a esquerda festiva ou o Grupo
Opinião. Mas o Vermelhinho foi um mercado áe
iãéias, no qual até os alcagüetes ãa polícia política
eram toleraâos. Isto acabou. Direis que ainda há
muitos bares onde toão- viunáo vai. Mas o Verme-
Ihinho era um bar ao qual você ia antes áe mais
naãa para trocar iãéias, e por meio áo qual os pro-
vincianos recém-chegaáos ingressavam na atmosfera
espiritual âa Ciâaâe.

Em qualquer parte ão mundo, você encontra êsse
bar de artistas e intelectuais. Os preços geralmente
são mais baratos ão que nos outros lugares, mas o
lucro é certo para o proprietário, porque numa mesa
em que cabem quatro ¦ sentam geralmente oito, e os

PROCURA-SE UM BAR
que sobram ficam na cálçaãa, em pé, batenâo longos
papos. Você já não encontra no Rio um local em que
metaáe áas pessoas esteja com livros áebaixo áo bra-
ço: Esta é atualmente uma Ciãaáe sem atmosfera es-
piritual. Está errado; trata-se áe íim empobrecimen-
to áe conseqüências ãe certo moáo catastróficas. O
contado entre o eãitor e o escritor inédito passou a
ser exclusivanwite profissional, submetido a horários
e quase sempre constrangedor. No Vermelhinho, os
ãois se tornavam amigos antes que o primeiro ousas-
se submeter ao segundo os seus originais. No Verme-
Ihinho, as idéias flutuavam semanas e semanas sô-
bre todas as cabeças, até que numa destas se produ-
zisse a faísca criadora.

Todo dia surge um nôvo bar, um nôvo restauran-
te. Fica na moãa três meses, um ano, e acaba entran-
do na rotina. Os grã-finos é que áão o tom; as colu-
nas sociais é que ináicam onáe toáo mundo áeve ir;
em conseqüência, o bar áa moãa é também o mais

caro do momento, e nele só se trocam frivolidaáes.
Nas ciãaàes civilizadas, o bar é a bolsa âe valores,
ãas iãéias, e dele é que saem os grandes movimentos
políticos, literários — culturais, em szima.

Maurício Gomes Leite, o humorista Jaguar, o co-
meãiante Hugo Carvana, o jornalista Narceu, âe Al-
meiâa (recém-chegado de Paris e do inesquecível
La Coupole) muitos outros me falaram sobre êste as-
sunto. Eles só precisam de um comerciante inteligen-
te, se possível escritor ou pintor frustrado, que qtiei-
ra ganhar dinheiro sem repuâiar totalmente os seus
sonhos estrangulaãos. Jaguar foi conviãaão para fa-
zer as relações públicas ào Canecão, uma gigantesca
cervejaria que será inaugurada- em Botafogo. Não
aceitou: tem vocação áe freguês, e não ãe funciona-
rio áe cervejaria; áe certo moão sofre, porque o bar
áos seus sonhos não existe mais — ou não existe ain-
àa? Inexistência que corresponáe a um acréscimo âe
selvageria e cobiça na viâa cotiâiana carioca.

:t <í

LEA MARIA
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Coítrrèges — que continua tendo o branco como sua côr-
vedete, chegou a Montreal, para lançar sua coleção primavera-
verão, Nuages de blanc. Na joio, o costureiro — de calça
tirolesa e chapéu listrado — com três manequins. (Todos,
magros, claros e sardentos, como é a moda para a mulher-67.)
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SORAIA E SEU BRASILEIRO SEM NOME
Dentre o pessoal do jct set — estas pessoas que jxissam a vida
instaladas numa poltroaa tle um lioeing, a rodar o mundo — a
figura de Soruia é uma dns que se impõem. Ora, agora, neste
inverno europeu, a e.x-Iiiiperàtriz se encontra em St.-Morit:,
onde freqüenta, quase que todas as noites, o King's Club. li lá
aparece sempre com um brasileiro cujo sobrenome a imprensa
européia ainda, não descobriu. "Seu viàís recente chevalier ter-
vunt", segundo os jornais, "v um miliardáriò brasileiro, que, à
fatia dc sobrenome, atende beto prenome dc Parra. O Barão von
Tiiyssen,_fiue até então vinha sendo o escort de Soraiu, foi

passado para tráfe pelo misterioso Parra-'*

Uma estranha atração turística
Em Ouro Preto, existe

mesmo uma hora em que ela
deve passar, e o próprio
guarda da praça oferece a
informação, junto com o ro-
teiro de visita às igrejas.
Não se sabe se Olímpia op-
tou pelo aparecimento certo
e sistemático para garantir
uma assistência mais ou
menos estável, ou simples-
mente descobriu que aque-
las idas e vindas, repetidas
sempre pela hora do almô-
çò, acrescentam um nôvo
tom misterioso ao colorido
de sua figura. Certo é que o
turista chega, fotografa, se
espanta, deixa sempre um
dinheirinho.

— Pode ser um dólar.
E sai levando mais uma

impressão confusa em seu
relatório de viagem. Vai sem
saber, por exemplo, que da-
quela loucura engenhosa-
mente explorada, e que se
aprimorou nas mãos dos es-
tudantes, Olímpia tira o sus-
tento de duas irmãs doentes,
com maior ou menor grau
de invalidez, dependendo do
Informante. E isso ela es-
conde, dizendo euíemistica-
mente que "é o dinheiro, dos
pobres". De resto, o fato.é
que, como em Qulncas Ber-
ro d'Água, verdade e fanta-
sia se misturaram nela de
maneira inextricável. Pala
de uma perdida nobreza,
desmentida e endossada, e
que parece ter sido apenas

uma distante prosperidade,
dourada por enroscados la-
ços de parentesco com gente
melhor de vida.

— Verdade que você já foi
miss?

Miss não, que naquele tem-
po não existia a palavra. Poi
Prlncesinha. Princesinha Al.
meida no São Paulo de 1905.

Ainda se enfeita de plu-
mas, trapos de rendas, des-
pojos vários de elegância. No
bordão, com anúncios de ca-
sas comerciais, cartazes- de
estudantes, uma fieira de
bilhetes de loteria. Estão ve-
lhos de mais de seis meses.

Será que já correram,
Olímpia?

Não sei.
Despede-se recomendando

um restaurante, onde a co-
mida é a mesma dos outros,
o preço é que é mais barato,
besteira pagar por luxo. Vai
e esbarra na próxima má-
quina fotográfica, porque
turista tem dinheiro e per-
plexidade e ela está ali para
isso mesmo, ir recolhendo-o
e distribuindo surpresas pa-'
ra ó espanto bobo dos via-
jantes.
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Olímpia, em Ouro Preto: atração para o turista

No lançamento do disco ''Contrastes" de Odete Lara — um
lançamento sério e bonito, conforme todos que o ouviram — a
presença sensação foi a de Gilda Grilo, de mini mini-saiu, botas
de plástico brqnco e cuno longo e máquina fotográfica a tiracolo.
A máquina não era parle do traje: foi largamente utilizada por
Gilda, que fotografou tôdns as mesas. Dentre os presentes: Viní-
rius da Morais e Nelita, Zuenir Ventura. Sidney Müller, Marieta
Severo, Betty Faria, Rubem Braga, Danusa Leão. Na foto,

Odete, e Dalal Achur.

Navio ao mar

Anteontem, o enge-
nheiro naval Mauro Cam-
pos, de 26 anos, assistiu,
tomado de emoção e ner-
vosismo, ao lançamento
ao mar do navio São Ben-
to, de. 1100 toneladas, por
êle próprio construído.

* *.»

Muito riso, muito chope

Hoje, logo mais à noi-
te, a gente de Ipanema
tem programa a fazer:
uma festa, dada pelo gru-
po dos humoristas, com
Jaguar à frente, no Quin-
dins de Iaiá, para feste-
jar o lançamento do su-
plemento de humor, Car-
tum. Haverá samba,
chope e muito riso, se-
gundo os donos da festa,
cujo horário é o das 18
às 21.

A saída do
Grupo Opinião

No espetáculo Onde Fi-
ca a Saída, do Grupo Opi-

Volta ao unindo
O Príncipe de Gales

iniciou-se como violonce-
lista em Edimburgo,
quando a orquestra e o
coro realizaram um reci-
tal. O Príncipe Charles
executou Estou Feliz,
acompanhado pelo coro.

Um vendedor de qua-
dros, de Londres, revelou
há pouco que está auto-
rizado a vender arte so-
viética para colecionado-
res ocidentais. O chefe
da Sotheby's, famosa ca-

nião (estréia: dia 17), se-
rão exibidos dois interes-
santíssimos filmes do-
cumentários: um, o da
morte do Presidente Ken-
nedy; o outro, inédito no
Brasil, de Hiroxima, logo
após o lançamento da
bomba. Outras curiosida-
des: o ator Luís Linhares
faz vários papéis (todos
os artistas fazem vários
papéis), dentre eles os de
Truman, de Jules Rbsem-
berg e o de um soldado
psicopata, da guerra na
Coréia. Rubens Correia
faz o cientista Goldman,
Oppenheimer; Oduvaldo
Viana Filho, MacCarthy e
Kennedy.

* * »

Quarta-feira à noite

As sessões de cinema
na cabina do Museu da
Imagem e do Som, todas
as quartas-feiras à noite
continuam movimenta-
das. Anteontem, lá esti-
veram, dentre outros, os
Mar Leitchic e o pintor
José de Dome — que é
Um dos mais assíduos. O
filme era Umberto D. E o
programa da próxima se-

sa de arte londrina, foi a
Moscou especialmen-
te para entender-se com
as galerias soviéticas sô-
bre o assunto.
• O crítico do Le Figa-
ro classificou de impo-
nente o último recital da
pianista brasileira Mag-
da Tagliaferro. O único
senão foi a alça do vesti-
do da pianista que, a ca-
da nota mais forte, tei-
mava em cair... Apesar
disso, diz o critico que

mana já está marcado:
será Europa 51, de Ros-
selini.

O milagroso ipê roxo

Em Curitiba, o povo
vem se dedicando a der-
rubar as árvores de ipê
roxo, cuja casca, segundo
descoberta recente, seria
uma verdadeira maravi-
lha curativa. Depois das
declarações de iun bota-
nico de S. Paulo, a casca
do ipê roxo tem as seguin-
tes propriedades: cura o
câncer, a diabete, úlceras
gástricas e duodenais, co-
lites, leucemia, anemia,
varizés. Para os céticos,
no entanto, a casca do
ipê tem só uma utilida-
de: serve para fazer mó-
veis de ótima qualidade.
Quanto ao médico Bog-
dano Kobylansky, diretor
da Liga Paranaense con-
tra o Câncer, sua opinião
é taxativa: "O câncer é
questão de vida ou de
morte, por isso deve ser
tratado cientificamente;
nunca à base de chàzi-
nhos.

Magda fêz justiça a seu
nome: Tagliaferro em
italiano significa talha-
da a ferro.
• A filha de um gene-
ral vietnamita (do Viet-
namé do Norte), Mei
Chen, vai rodar seu se-
gundo filme em Paris:
Cassetete Chinês para o
Judoka. Seu campo de
luta é bem diferente do
de seu pai. E Mei Chen
está sendo sensação em
Paris.

Guarda-roupa de Frimeira-Dama

Dois guarda-roupas para D., '
lolanda estão sendo confecciona- „
dos em dois ateliers do Rio: o da
posse, que leva etiqueta José Ro- r
naldo, e um outro, para o dia-a- ;'
dia da Primeira-Dama em Brasi-!
lia, que está sendo feito por Zuzu; ."
Angel. O vestido que D. lolanda 

';

ia usar ontem, no almoço em ho- -
menagem ao Marechal Costa e fi
Silva, era de seda pura italiana,'
estampado em tons de marrom. ';'

Uísque em português

Num conhecido restaurante
de Copacabana, numa dessas noi-
tes, ficamos sabendo da prova áe-
finitiva âe como é alto o consu-
mo ãe uísque no Brasil: agora,
já várias garrafas ãe scotch legí-
timo têm o rótulo preparaáo es-
pecialmente para chegar ao Bra-
sil, com a inscrição em portu-
guês: "para consumo a boráo."

A moda em Belo Horizonte

É o futebol visto e escrito por'
pintores e escritores. Mário Silé-
sio, pintor, e Murilo Rubião, es-
critor, são dois artistas que vêm'
publicando crônicas sobre o fute-
boi em jornais locais. Trata-se
de uma visão intelectualizada, às
vezes romântica, das partidas
realizadas na Capital mineira.,'
Uma experiência curiosa'.

O Alvorada colonial

Em 7iossa opinião, não áeve
haver dúvidas quanto a uma pos-,
sível mudança na decoração e no.
estilo de mobiliário áo Palácio Al-
voraáa, em Brasília, agora, que se
inicia um nôvo Governo. Decora-
do no gênero colonial,brasileiro,.
o Palácio não deve sofrer nenhu-
ma mudança em seus móveis..
Imagine-se o quanto absurdo se-
ria a residência oficial do Presi-
dente áa República decorada com
móveis ingleses, à maneira fin-
lanáesa ou no gênero Luís XV.-
No máximo, móveis brasileiros
modernos, misturados ao colo-
nial, seria o permitiâo no Alvo-
raãa.

Pedágio dos Guinle €

Há um trecho da estrada quej
dá acesso à Rio—Bahia, próximo'
da cidade fluminense de Areai,-
que está em tão péssimas condi-',
ções, que oferece a alternativa,;
sempre utilizada, de um desvio-
de cinco quilômetros através daj
Fazenda Bem Posta, pertencente*,
à família Guinle.' Para evitar os;
20 quilômetros imprestáveis, o;
motorista (só de carros parti-;
culares) entra pela fazenda e pa-;i
ga um pedágio de NCr$ 1,00 (mil
cruzeiros velhos), recebendo, em '

troca, um bilhete amarelo. Moto-
ristas que foram reclamar ao. <
DNER (que não cuida da estra-;-
da), da taxa cobrada, receberam
a resposta: em propriedade par-'
ticular pode-se fazer o que qui-
ser. No caso, se faz bem.

RÓussin no Rio

Quem chega ao Rio no próxi-
mo ãia 18 é André Roussin, ho-
mem de teatro francês, uma das
máximas expressões ão teatro li-'
geiro, âe boulevard, autor áe co-
méáias picantes, inconseqüentes,
que em âeterminaáa época fize-
ram (e em alguns casos ainãa
fazem) o divertimento de pia-:
teias burgtiesas. Aqui, no Rio,J
uma ãe suas coméâias — ãas
inúmeras montaáas — mais fa-
mosas foi Os Ovos de Avestruz, no
Teatro Copacabana, e que há
tins 15 anos era consiáerada pi- .
cante e até quase imoral. Hoje,
com os Virgínia Woolf e o teatro
de língua inglesa, moderno, as
comédias de Roussi7i tornaram-
se teatro de água com açúcar,.
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DIZ-ME O
QUE COMES E EU

DIREI QUEM ÈS
Quando ós alemães vieram para o Brasil

trouxeram sua língua, seus costumes e seus
pratos especiais. Foi então que o brasileiro
se familiarizou com o pão preto, a salsicha,
o chucrute e as tortas tipicamente germâni-
cas — consideradas as mais deliciosas do mun-
do — e gostou. Gostou principalmente da tor-
ta de frutas, a ponto de transformá-la no doce
mais tradicional de Santa Catarina, onde,
embora tenha sido tão grande a sua assimi-
lação, incompreensivelmente, ela ainda não
foi cantada em verso e prosa, como é costume
no Estado.

Para os catarinenses cada doce tem um
verso:

Menina é áoce de coco
Senhorita é goiabada
Quarentona vale pouco
E velha não vale nada

N

Marmelo é fruta gostosa
Nasce na ponta da vara
Mulher que chora por homem
Não tem vergonha na cara

Mãe Benta me dá um bolo
Não posso dar seu tenente
O bolo é de Sinhá-dona
Não se dá a tôãa a gente
O doce perguntou pro doce
Qual era o doce mais doce
O doce respondeu pro doce
Que o doce que era mais doce
Era o doce de batata doce

Mae, com verso ou sem verso, a receita
da famosa torta de frutas é uma só e, embora
não seja dada da mesma forma lírica, vai
agradar:

Coloque sôbre o mármore 1 1/2 xícara
de farinha de trigo peneirada com uma co-
lher de chá de fermento. Faça uma cova, co-
loque um ôvo pequeno, 3/4 de xícara de açú-
car e misture ligeiramente. Junte 3/4 de xí-
cara de manteiga. Vá amassando e, depois de

pronta a massa, coloque na geladeira por 1/2
hora mais ou menos. Depois abra a massa,
forre o fundo da assadeira com a metade e
com a outra faça as bordas da torta. Leve
a assar em forno bem quente. Enquanto isso,

prepare o creme e a gelatina.
Creme — Misture um ôvo e três gemas

com uma lata de Leite Moça e duas colheres
de farinha. Misture 1/2 litro de leite ferven-
do, aromatize com baunilha e leve ao fogo até
engrossar.

Gelatina — Deixe quatro folhas de gela-
tina branca de molho na água fria. Leve de-
pois a esquentar num pouco de calda das fru-
tas em compota, mas sem ferver. Retire do
fogo, junte o resto da calda e, se fôr neces-
sário, um pouco de água com açúcar ou vi-
nho (deve perfazer um total de 350 cm de li-
quido). Leve à geladeira em uma vasilha até
o ponto de xarope.

Recheie a torta, que já deve ter assado,
com o creme, as frutas em pedaços e jogue
por cima de tudo a gelatina às collieradas.
Leve a gelar. Quando pronta, ornamente com
creme de Chantilly.

Informações dadas pela Subdivisão
cie Nutrição • Economia Doméstica
do SESI

PASSARELA
GILDA CHATAIGNIEIt

_____P$^ * ' jS^I
__Ht ' J* "a^PEl§_5_B_____EM____l___Kyffi

^H l___fc- ^ N::':':; ¦ ; -:^_____l_K__Ítt_____n-__)___l ______M______n. Xc - ¦,&K^f£3f
EÊ&Wk- ssvy----'¦:*¦¦:¦' :::'::w_8_H_i______H l_K^. v'»i^M __________§_¦¦ ¦¦¦*¦¦¦¦'¦¦'¦¦'¦¦'•'¦¦ ¦ ¦ .--T- :^5$9K89______t! ___m-a_vmfcs >&*$í!_s___SH_____ tH _-_P*i__

WWW'' '¦¦'¦¦¦'¦¦'¦'¦¦'¦¦¦' ^l_\_W_w9^^^^^^^^^^^^j^)!^Ê_-__\^___^__\

_b Nf._H ___iÉÉÉÍ§iltÍÍ$
^H ^___m âttjjggXj;

_______W____________________k--:SSySSy.; ''.'::-. - --TM
^mY;ss'YYs.Y N:'N': H^Ê ^MH, 'yyy '¦ 

^Hj

BB!.:® ^ ih _Sn___E__i
^BNí'^'ft:- ^HnfBSI

I^K^sM " S', -VH_3________«a— ___»„-. - ..___________________]__,_¦-¦ wÊB-tam_H _B_____ ____§__»_§«_______._!t sg-__-B_a

_______^_^—i^^«B^ ^_m
___hÉ-> \ <&*&- HE

\_K&_mj___WÍ-w!^Ê3^________m_^ 
'::' "-'-'^\ftN:i. N. 

59k[

^^^^w^^f^^^^^_WÊm'. ' ¦ ^ W_\_WfiÈm

_____« EflBflO v ** aE_ESi_PBWtfSW

Hb __M<^->S Nll___i _S_____. T_______a___j_l____Oi_-nh BkiH RIR ________ __£____»_>-. ___f____W_____ll

ffij H ^9 is * i__wÊ%______\______\\\
______R_______tB^8B_^iMBI^BF^^ \M3H____ _____MRi_ _______Í_£*ãk I ; «y_________yEa_l_MBB ________!& j ^ÊSÊ ___B^ > * ______ wBÊSta

fl. '^W ____!'.: , Í_________9_Si___}_¦ _____ _______&>- ^_______WÊ

|H^^Pi__B_l____i__i-" fl B - 9 _ !
__^^^__^__mS___9HW^ ________ Kk ________ *-* ?
^_-^^_^^SS^__\_\\\\\_\\\_\\W ^áíw^H t*«* *^r *¦" •*?« lllliil ¦SplE?^ ?aV 18f_____E_H_B__»
ü_^_Ü_^^^l^^ fl _____> 'lIMBIMHII
^SS^^^S. í >. _____________¦__& í ,vl__S____fl______!

^ "«- - í^^W.' ^0i__m^-^_^Jr'l^^^^^_W'^>'^^^^B-__W ml--W____\

ISlllillIlP^ _________ fi™*'*"' '- '¦'•¦' 
T$$£r*> ¦'¦' B_5____Í'ft ' 

^^_-_üü__l

„_s_.*#_!l_
$____&_^__fK_S_§e_L.

iM£4 MINIS AM
ENGANA EM BERLIM

A mini-sâia versátil é a últi-
ma moda de Berlim, capaz de aten-
der ao mesmo tempo às erigên-
cias ãe um severo ambiente ãe tra-
balho e às alegrias áo iê-iê-iê no
famoso Big Apple. A novidade foi
lançada no Salão áo Couro da Re-
pública Federal ãa Alemanha, on-
ãe foram apresentaãas esta sema-
na as bases ãa moãa para a prima-

vera-verão. Trata-se ãe uma peça
com desenho engenhoso, Ttuãa
mais que um vestião comum, que
se transforma numa atraente mi-
nirsaia ao abrir-se o fecho-éclair
que se esconãe na barra. O moãê-
lo foi criaão em 74 cores álferen-
tes — a maioria ãestinaãa à ex-
portação — em pelica e com âeta-
lhes e couro prateaão.

ACABOU-SE O QUE ERA DOCE
Há muitos dias a cida-

de sofre a falta do açú-
car, em meio de tantas
pequenas e grandes tra-
gédias.

— Só temos açúcar de
confeiteiro, madame!

E a história se repete,
dia a dia, irritando os
gulosos, causando proble-
mas às donas-de-casa,
transtornando a alimen-

tação dos bebês e difi-
cultando em muito a die-
ta dos doentes.

Existe, no entanto,
uma maneira caseira —
quase um milagre — de
se fazer render um pou-
co o açúcar, converteu-
do a porção que se possui
em xarope, capaz de pre-
encher alguns vácuos im-
portantes em sua casa.
Ferva a quantidade que

dispuser, na proporção de
duas conchinhas para ca-
da litro de água. Guarde,
em vidro bem fechado,
agitando na hora de
usar. O xarope pode ser
obtido com o próprio
açúcar de confeiteiro, em
tabletes ou até mesmo
granulado. Serve para
adoçar refrescos, mistu-
rar no pó de café ou ser
adicionado ao leite.

PRATOS
COM

SARDINHAS
KUTH MARIA

PUDIM DE SARDINHA

Ingredientes:

2 latas de sardinhas, 1
quilo de batatas, cebolas,
salsa, pimenta, azeite,
tomates, farinha dè rôs-
ca, 6 ovos, azeitonas e
um pé de alface.

Modo de preparar:

Descasque as batatas e
cozinhe em água e sal.
Ainda quentes, esmague-
as nó espremedor. Limpe
bem as sardinhas e mis-
ture com o purê de bata-
tas. Frite as cebolas no
azeite e quando estive-
rem douradas junte o
sal, pimenta, o purê de
batatas e por. último os
ovos que devem ser bati-
dos ligeiramente.

Unte úma fôrma com
azeite e polvilhe com a
farinha de rosca. Colo-
que a massa e leve ao
forno até despregar-se da
fôrma. Para servir, enfei-
te com as azeitonas, ôvo
cozido e rodelas de toma-
te sôbre folhas de alface.
"RISCttTO"
DE SARDINHA

Ingredientes:

1 lata de sardinhas,
150 gramas de queijo
parmesão, 2 ovos, meio
quilo de arroz, 4 colheres
de sopa de azeite, 1 cebo-
la bem grande, 1 pimen-
tão, tomates e um pé de
alface.
• Modo de preparar:

Faça arroz na fôrma
comum. Faça um molho
com azeite, tomate, pi-
mentão e misture ao ar-
roz. Faça novamente ou-
tro molho com os mes-
mos ingredientes, sendo
que neste acrescente a
sardinha inteira sem a
espinha central. Num
prato de pirex untado
com manteiga coloque
uma camada de arroz,
uma de sardinha com
molho, uma de queijo
parmesão ralado e assim
até completar. A última
camada deverá ser de ar-
roz com queijo e o molho
sem sardinha. Vai ao for-
no para derreter o quei-
jo. Sirva bem quente e'
enfeite com rodelas de
ovos cozidos e folhas de
alface.

CONVITE
ÀS

LEITORAS
Você que se inscreveu

como candidata a uma
das três-bolsas gratuitas
para o Curso de Prepa-
ração para o Lar, ofere-
cidas pelo JORNAL DO
BRASIL - PUC - COBAL,
está convidada a compa-
recer amanhã às 15 ho-
ras na sede do curso —
Rua Humaitá, 17Ü, esqui-
na çom Rua Miguel Pe-
reira — para presenciar
o sorteio. As aulas come-
çarão amanhã mesmo e
se prolongarão por um
período de 16 semanas,
no final das quais, as
alunas que obtiverem
melhor aproveitamen-
to receberão um certifi-
cado de aptidão perfeita
nos diversos setores do-
mestiços.
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"DÊ UM ASPECTO AGRA- ¦
DÁVEL AO SEU LAR, \_\
APROVEITANDO O QUE H

JÃ TEM" g

DECORAÇÃO
NÃO E BICHO PAPÂO!
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(GALERIA DE S
ARTE MODERNA) SIGAM

CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos.

LA ESPECIAL - TAPETLON
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Rua Toneleros, 356 — Tel.: 37-5917 — Guanabara
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ELOISA LACE

Consulta do Decoração (em sua casa)  NCrS 25,00
Curso de Decoração, completo (também à noite): NCrí 50,00

INSCRIÇÕES ABERTAS - Tel.: 47-2945

STUDIO DE DECORAÇÃO DE INTERIORES

R. Sousa Lima, 363 - C/03 - Tel. 47-2945
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REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS

Artigos de Mário Barata, Flávio de Aquino, J. R.
Teixeira Leite, Clarival Valladares, Sérgio Ferro,
Frederico Morais, Antônio Bento, Marc Berkowitz

e Mário Pedrosa.

NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS
(P

Panorama

das artes
plásticas

ARTISTA BAIANA NA
SAINT-GERMAIN — Isa Mo-
rais, pintora baiana nascida
em Santo Amaro e que teve
escolhidos três dos trabalhos
apresentados à I Bienal da
Bahia, estará expondo a par-
tir de hoje ãs 20 horas na Ga-
leria Salnt-Gerniain (Barata
Ribeiro, 418, sala 109). Isa fêz
curso de desenho c pintura
na Escola Nacional de Belas-
Artes e tira atualmente unia
licenciatura em desenho na
Universidade da Bahia. Suas
obras são de inspiração rüti-
damente surrealista, embora
tenha começado com retratos
e paisagens que ela ainda não
abandonou de todo. Os dese-
nhos expostos na Bienal são
Auge, Fome e Vitória dos tll-
timos, todos surrealistas. Isa
vem ao Rio apresentada por
Jorge Amado e apresentará na
exposição _m total de vinte e
um trabalhos.

PARA AMANHÃ — Inaugura-
se amanhã às 201i30m. na As-
soeiação Atlética Banco do
Brasil, uma exposição da pin-
tara Cecília Arrais. A eaitradii
para a sede da Lagoa. <la AABB
pode ser feita pela Av. Borges
de Medeiros, 819, ou pelo fina.!
da Rua Afrãnio de Melo Fran-
co. Nos dias 14 e 17, no rc-
cinto da mostra, o 1'rof. Vi-
Hiena de Morais fará confe-.
rências abordando os temas:
As Diversões Modernas e a,
Adolescência e Orientação Vo-
cacicnal da Adolescência.
MESTRE fe ALUNO — Maria
de Lourdes Novais, primeira
orientadora artística de Vítor
Décio Geri iard. atualmente ex-
pondo na G-_, é quem o apre-
senta. Escreve ela: "As cola-
gens que Gerhard ora apre-
senta demonstram seu alto
senso composiclonal e grande
sensibilidade aliados a lima
Irônica finura no trato de pro-
blemas que afligem a juven-
tude moderna. Para Gerhard,
a linguagem plástica domina
o tema com que define e jv\-
ga os problemas humanos ln-
timamente ligados à vida do
homem e da mulher. Seus ele-
mentos são imagens de jornais
e revistas que desfilam dià-
riamente sob nossos olhos e
que, recostados, colados c or-
ganizaclos, plàsticamente assu-
mem nova dimensão e nóvo
sentido de comunicação, pas-
sando a se constituir cm obra
de arte". Juntamente com
Vítor Décio, expõe o jovem de-
senhista Antônio Manuel, pre-
miado no último Salão Para-
naense.

CARVÃO .NA GUIGNARD —
A Galeria Guignard de Belo
Horizonte apresenta atual-
mente unia individual do pin-
tor Aluísio Carvão jque no ano
passado expôs com bastante,
sucesso na Relevo do Bio. A
mostra dc Carvão encerra-se
no próximo dia 15.

NOITE DE NIKITAS — O
vernissage da exposição do
escultor Nikitas Blniaris, rea-
lizado na última quinta-feira
na Galeria Goeldi, foi bem
uma imagem da caótica situa-
ção do Rio: à luz de velas,
cada uma iluminando um tra-
balho. Embora Regina • No-
gueira achasse o detalhe um
tanto romântico — com certa
razão — nós o registramos
com certa apreensão sôbre o
futuro de outras inaugurações,
Quando à escultura de Nikitas
é ela figurativa e executada
em madeira. Algumas são abs-
tratas, ou tomam o aspecto de
miniaturas de futuros murais.
Não nos agrada o tratamento
dado à madeira para que ela
se confunda com o ferro ou. o
bronze.

PUBLICAÇÃO — H«cc_emos
o número 33 do Correio do '
IBECC (boletim trimestral do
Instituto Brasileiro de Educa-
çáo, Ciência e Cultura). Faz
êle o relato completo do Co-
lóquio Brasil-Japão, realizado
em São Paulo, e noticia a ex-
posição Arte da Escrita rea-
llzada no MAM do Rio _ no
Museu de. Arte e Arqueologia
de São Paulo.

PINTOR TCHECO — O in-
dustrial brasileiro Horácio Sa-
bino Coimbra adquiriu em
Praga uma tela do pintor mo-
derno tcheco Mikulás Medek,
durante a recente visita da de-
legação comercial do Brasil à
Tcheco-Eslováquia. O Artista é
mundialmente conhecido e
seus quadros figuram em di-
versas coleções e museus de
todo o mundo. O quadro de
Medek foi doado ao Museu de
Arte de São Paulo. Eis um
exemplo a ser seguido por ou-
tros industriais brasileiros.
RESUMO E VANGUARDA —
No próximo dia 6 de abril, jun-
tamente com a abertura do
V Resumo de Arte JB, o Mu-
seu de Arte Moderna vai Inau-
gurar uma exposição de Tan-
guarda, reunindo grande nú-
mero de artistas do Rio e da
São Paulo. A mostra, visa
principalmente ao problema da
caixa ou, se quiserem, da box
form.

MAM DE PARIS — Para
quem tem em seu roteiro uma
viagem a Paris no corrente
ano, damos o programa de ex-
posições do Museu de Arte Mo-
derna da Capital francesa: de
15 de março a 30 de abril, Su-
zanne Valadon, organizada cm
vista do centenário de seu nas-
cimento; de 22 de março a 21
de maio, Exposição Soulages;
de 6 de julho a 16 de outu-
bro, Exposição Severini; de 20
de outubro a 26 de novembro,
exposição Van Dongen.



¦i i -<*;¦"<¦•- *«jPP!;|«l i-t-jtv*.^^;, .^-j;;: ,'"-«-^-ri-«T

Jornal do Brasil, sexta-feira, 10-3-67, Cad. B

í> 41
Panorama

do teatro

a *,
_____________W_WÈ____\___\ _W________m

'^^_r^_?^_fl

lllb 'fl Jhtanfl
WWW ^___\\\\\\\\__W__\\\\\\\__\\__\\\\\\__\\____\
_P*^«9_9

1-A/ 'V -fl1 ÉHH IBUi
Rubens Correia em "A
Saída? Onde Fica a Saída?"

OPINIÃO E A HISTÓRIA
— Anunciado como "o mais
complexo espetáculo teatral
já montada pelo Opinião",
estréia dia 17, A Saida. On-
de Fica a Saida? espetáculo
de choque, cobrindo 25 anos
da história contemporânea.
Do seu conjunto fazem par-•te o documentário da morte
do Presidente Kennedy, uni
outro filmado em Hiroxima
logo após a explosão da
bomba atômica, o depo!T
mento de um sobrevivente •
do bombardeio atômico do.
Japão, o caso Rosemberg, o
macartismo, a crise de Cuba
e o depoimento de uma cam-
ponesa do Vietname. A di-
reção é de João das Neves,
com cenário de Gianni Rat-
to, e apresentando oito atô-
res: Luís Linhares, Rubens
Correia, Aduvaldo Viana Fi-
lho, Célia Helena, Ivã Cân-
dido, Carlos Vereza, Gui-
lherme Dieken e Echio Reis.
A crítica terá uma sessão

«io dia 21.m
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"ÜLCERA DE OURO" —
Quando sair de cartaz a pe-
ça O Homem do Princípio ao
Fim, entrará no Teatro San-
ta Rosa a comédia musical
ãe Hélio Bloch ülcera de
Ouro, que tem música de
Roberto Menescal, Oscar
Castro Neves e Edino Krie-
ger. A direção é de Leo Just
e .7io elenco estarão, entre
outros, os nomes ãe Flávio
Migliaccio, Cláudio Cavai-
cãnti, Alberico Bruno, Ari
Fontoura e Rosana Ghessa.
Com úlcera de Ouro, queconta as peripécias áe uma
agência de publicidade, o
Teatro Santa Rosa volta a
produzir, depois de longa
pausa, os seus próprios espe-
táculos..

SUASSUNA EM ABRIL —
Está prevista para abril a'
estréia -no Teatro Jovem de
A Pena e a Lei, que o crítico
paulista Sábato Magaldl
considera um dos textos
mais maduros de Ariano Su-
assuna. O espetáculo, que
marcará o início das atlvi-
dades de um novo grupo —
o Grupo Visão — está sendo
dirigido por Luís Mendonça,
com cenários de Ho Krugli
(que estréia como cenógra-
fo), e tem a parte' musicai
de autoria de Capiba, dirigi-
da por Geni Marcondes. A
coreografia é de Klaus Via-
na e no elenco estão, entre
outros, Hva Nino, no princi-
pai papel feminino, Rafael
de Carvalho é Emiliano
Queirós.

FORMAÇÃO DE ATORES
— . Continuam abertas as
inscrições para o curso ãe
Formação de Atores, da Es-
cola de Teatro da FBT. Os
interessados poderão diri.
gir-se à secretária da esco-
la, à Rua Alcindo Guanaba-
ra, n.° 17, ou pelo telefone
52-9290.

DULCINA VOLTA COM"NOVIÇO" — Sábado de
aleluia, dia 25, será reaber-
to o Teatro Dulcina com O
Noviço, de Martins Pena,
produção da FBT cóm a co-
laboração do SNT. No elen-
co estão: Dulcina, Manuel
Pêra, Cléber Macedo, João
Benion, Ivã Sena, Sônia ¦
Morais, Bruno Neto e Mato-
zinho.

BUMBA-MEU-BOI — O
jrr_-po ão Teatro Universitá-
rio âe Juiz de Fora está se
movimentando para trazer
ao Rio o consagrado auto
popular Corpnel de Maçam-
bira, bumbarmeu-boi de'.
Joaquim Cardoso. O gruporepresentará o Brasil no
Festival Mundial de Teatro
Universitário na França. A
música áo espetáculo é áe' Maurício Tapajós e os figu-rinos de Anísio Medeiros.
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Vandré apresentará dezenas de
novidades em teu programa

Gilberto Gil (foto) compõe músicas
pnra o cantor de baião Luis Gonzaga

Chico não parou
com "A Banda"
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Sidney Muller prepara dois compactos

O samba parou? A melhor
resposta -para esta pergunta
vem de São Paulo, que de tú-
mulo passou a berço da can-
ção popular brasileira. É que
lá, no momento, trabalham
Chico Buarque, Gilberto Gil,
Caetano Veloso e Geraldo Van-
dré, entre outros. E o recado
que mandaram de São Paulo é
o de que a música popular não
parou. A grande safra de 67
vem aí e com ela um chorinho
de Chico Buarque.

O centro do movimento es-
tá agora na TV Excelsior, on-
de ( além dos programas Ensaio
Geral, O Fino da Bossa, A Ban*
da, há um especialmente dedi-
cado aos baianos, que contam
suas histórias e apresentam
até partes de filmes, como
Deus e o Diabo na Terra do
Sol.

DEPOIS DO CARNAVAL

O último festival foi em no-
vembro e as músicas vencedo-
res deixaram de ser tocadas e
cantadas porque o carnaval se
aproximava. F a z, portanto,
quatro meses — menos um, o
do carnaval, tíês. Se verificar-
mos os programas, hit-parades,
encontraremos diversos suces-
sos da música popular brasilei-
ra, competindo com o iê-iê-iê

Tõa^isnal^eestrangeiro. E, o
que é mais impoi*tanter-suces-„
sos revelados hos três últimos
festivais. .-'•-

Na opinião dos intérpretes
e compositores participantes
do movimento da música po-
pular brasileira, 1966 foi um
ano excelente, sob todos os
pontos-de-vista. Mesmo, consi-
derando a nossa condição de
País subdesenvolvido, quando

enfrentamos o problema da
comunicação entre as metrô-
poles e os Estados mais atra-
sados. Gilberto Gil cita, como
exemplo, o caso dos Beatles:

— Uma composição como
Yesterday, em menos de seis
meses vendeu mais de um mi-
Ihão de discos, batendo o re-
corde; a nossa Banda, inegà-
velmente o maior sucesso bra-
sileiro, não passou de 150 mil.

Mas a opinião geral é de
que a música popular brasilei-
ra melhorou e' já está tendo
maior aceitação. A promoção
de festivais nacionais e inter-
nacionais, além de revelar inú-
meros valores novos, tanto
compositores quanto intérpre-
tes,- despertou a atenção do
público para á nossa música.
Neste momento, os joyens com-
positores estão trabalhando,
preparando músicas novas,
discutindo. E isto se deve à
abertura de perspectivas e às
chances de conseguir alguma
divulgação, através dos pro-
gramas de TV e do teatro ama-
dor.

¦-— Foi graças ao trabalho
de pessoas interessadas na
nossa música que conseguimos
chegar até o público, afirma
Cláudia.

HORA E VEZ •

Quando o iê-iê-iê atingiu o
auge, em fins de 1965, houve
muita discussão entre o pes-
soai da bossa nova e o do sam-
ba tradicional. Havia a corren-
te da adaptação e a dos in-
transigentes* Mas Elis Regina,
em São Paulo, # através do seu
programa de auditório O Fino
da Bossa, juntamente com Jair
Rodrigues, tomou a bandeira
da nossa música.

Foi então que Chico Buar-
que de Holanda apareceu, pe-
la primeira vez, depois de ter
musicado os versos de João
Cabral de Melo Neto. Vandré,
Gilberto Gil, Betânia, Nara,
Caetano, Cláudia, Eli sete e
muitos outros passaram a ter
mais divulgação, pois, naque-
na época, nenhum deles podia
dispor de um palco ou progra-
ma de televisão, para cantar
música brasileira.

O Segundo Festival, reali-
zado também em São Paulo,
premiou Geraldo Vandré e lan-
çou Tuca publicamente. Mui-
tos compositores se inscreve-
ram, e assim houve uma opor-
tunidade de selecioná-los e
promovê-los.;

AS DESCOBERTAS

Até julho de 1966, a fonte
de divulgação da música pc-
pular era o Fino da Bossa. To-
davia, os vencedores dos festi-
vais e os compositores desço-
bertos por Nara Leão passa-
ram a ser olhados com inte-
rêsse pelos produtores e, em
menos de um ano, Wilson Si-
monal, Nara Leão e Chico
Buarque de Holanda, o grupo
baiano e, dentro de alguns
dias, Geraldo Vandré, passa-
ram a ter os seus programas
pynliisivamente de música po-
pular brasileira.

Melhoraram, também, a
qualidade das interpretações e
a montagem de cada um dos
shows, porque a concorrência
aumentou. Após a euforia de
s e t e m b r o-dezembro do ano
passado (A Banda e Dispara-
da cantadas no Brasil inteiro)
vieram os preparativos para o
carnaval e houve uma ligeira
pausa..
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I COLE E SILVA FILHO
> .

apresentam no

S TEATRO CARLOS GOMES

n
H
10

Agora em TEMPORADA POPULAR
"MULHER ZERO QUILÔMETRO'

aau

a super-revista

Oe 2.» alé J.Meirj:

Poltrona: NCrJ 2,00
Est. e fallc: NCr$ 1,00
At 6as., sábs./ domgs.:

Poltrona: NCrS 3,00
Eit. e bale: NCrJ 1.50

PREÇO ÚNICO:

NCR$ 3,00

: DE COSTA A COISA VAI \
J| i» Anseio Romero, Cola e Silva Filho, com um grande elenco £

audaciosos strip-teases ¦

Diariamente às 17h30m - 20h - 22h ¦

Al segundas-feiras o "show" de travestis BONECAS EM MINI-SAIA a
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Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS íü
o GRUPO DE AÇÃO apresenta a

do Edgard G. Alves
Dir. Floriano Faissal

JJ Sele meses cm cena em 65/66
S com: ANDRÉ VILLON, DAISY IUCIDI,
B LUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES
5 FONTOURA, AYRTON VALADÃO

HOJE, ÀS 21 HORAS üno TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721 ¦
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5 OFICINA ^'e casou C0fn a OUTRA, o OUTRO, *

casou com ELA e Deu o Maior Bode!!! H

"ARENA CONTA ZUMBI
| 

QUATRO

de Augusto Boal e Guarnieri Jj
S com: Jorge Coutinho, Ester Mellinger,. Procópio Mariano • outros: ¦

Música: Edu Lobo — Direção: Milton Gonçalves B
9 Hoje, is 21h30m — Reservas: 22-6609 U

TEATRO 

CARIOCA - R. Senador Vergueiro, 238 B
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S TÕNIA CARRERO: "Nunca se viu escândalo tão ¦

inteligente no teatro nacional" 2

r AS CRIADAS"!
a

• . com: Erico Freitas, Hélio Ary e labanca. g

Jj Direção de Martim Gonçalves. B
B Cenário e figurinos de Roberto Franco 9
fi no TEATRO DE BOLSO — Hoie, às 16h30nT (vesp. extra) e 21h30m m
9 Praça General Osório — Ipanema W

Refrigeração perfeita — Res.: 27-3122 J{
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DEFINITIVAMENTE SÓ ATÉ DOMINGO S

NUM QUARTO u¦
B

Estréia, hoie, às 21hl5m — Reservas: 52-3456
TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar refrigerado g
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ESTODIO RAQUEL LEVI

GINÁSTICA FEMININA

aBB
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IMPRORROGÁVEL JJ

MUGNlFICOf
- SIM0NAL-!

5 TURMAS INFANTIS (3 a 10 anos), PRINCIPIANTES a
jjj e ADULTOS  Diariamente, das 8 às 20 horas g

 Avenida Copacabana, 928 — Cobertura  n
MBBflBBBBBBBBBBBBaBBaBBBBBBBBBBBaaaBBBBBBBBlS
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5 TEATRO SERRADOR - Ar refrigerado 5

apresenta »
FESTIVAL DE TEATRO DE COMEDIA

RENATA FRONZI -- RUBENS DE FALCO RAUL DA MATTA

com SOM |
HOJE, ÀS 21H30M - Amanhã, às 20h30m • 22h30m H

TEATRO PRINCESA ISABEL - Reservas: 37-3537 §
AR REFRIGERADO {J
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FAMÍLIA ATÉ CERTO PONTO aaa

O Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria

a
a¦a

de Educação e Cultura, convidou

a comédia mais fresca do ano no Teatro mais a
refrigerado da Cidade »

Às terças, quartas e quintas: preço único de Cr$ 3 000 8
Reservas: 32-8531 - HOJE, ÀS 21H30M 2
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O QUE
HÁ
PELO
MUNDO

Música em Lisboa

Quarenta e sete manifes-
tações musicais em 12 ci-
dades de Portugal continen-
tal e quatro espetáculos de
bailado na Madeira e nos
Açores constituirão o pro-
grama do XI Festival de
Música da Fundação Gui-
benkian, que êste ano vai
realizar-se de 15 de maio a
5 de junho — segundo íoi
agora anunciado.

O festival — que compre-
ende cinco espetáculos de
ópera, dez espetáculos de
bailado, três concertos co-
ral-sinfônicos, iseis concer-
tos sinfônicos, 15 concertos
de música de câmara e
quatro recitais — terá a
presença de solistas como
Arthur Rubinstein, Robert
Casadessus, Ruggiero Ricci,
Peter Pears e Maria Stader,
e de diretores de orquestra• como Walter Susskind,
Adrian Sunshine e David
Willcox. Dentre os conjun-
tos salientam-se a Compa-
nhia de ópera do Sadler's
Wells, o Western Theater
Ballet, o American Dance
Theater, de Nova Iorque, e
o Guarnieri String Quartet.

Serão, dadas em primeira
audição obras dos composi-
tores portugueses Jorge Pei-
xinho, Luis Filipe Pires e
Joli Braga Santos e, ainda,
dos brasileiros Camargo
Guarnieri e Francisco Mig-
none.

Os dois temas dominan-
tes que presidiram à elabo-
ração do programa do fes-
tival são a celebração do
quarto centenário de Cláu-
dio Monteverdi e a divulga-
ção da obra do compositor
Benjamin Britten, que irá
a Lisboa.

Painel de Moscou, de autoria de Borís
Talberg, jovem pintor soviético que tem
buscado incansavelmente novos caminhos
na pintura inonumentalista. Entre suas
obras mais famosas está o painel da Sala
ãe Ciê7icia da última exposição soviética

realizada em Londres e que media 8 por
60 metros, além do painel Borodino que se
encontra iia fachada do Edificio Panorama,
ãe Borodino em Moscou, e o mosaico do
Palácio da Cultura de Pervouralsk.

¦_M^Mj.:íí\,Í.P.Áf!iÒí ESPETÁCULO; DÕ CINEMA BRASILEIRO +~i.

cine ¦,
LAGOA
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27-3589

8,30 e 10,30 hs.Hoje
O PAGADOR

ttGÒRAÀOS SÁBADOS SESSÃO À MEIA NOITE E MEIA
i
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SHOW & BOITE aa
S 5BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI»

OH QUE DELICIA DE GUERRA" I [ VERSÁTIL l
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para participar dos festejos de inauguração do

Teatro Castro Alves de Salvador

ADRIANO REYS cenário e figurinos
PAULO PADILHA PERNAMBUCO DE OLIVEIRADELORGES CAMINHA dlr.çào da•MARIA FERNANDA CARLOS KROEBER v

1 Sob os suspiclos io Sm. it Teatro ii Sccril. ia Efa. ia CB.
MR
SLOANE I: SSS :

NORMA BENGUEL g
e Baden Powell %

em
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JOE ORIOU. BERIMBAU i
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Uma mensagem sublime
cheia de ternura'
transmitida de forma
HUMANA E .• ^ #
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MlNI-TEÂTRO

Estréia nacional cm Brasília, amanhã, ls 21 horat B
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DE 3." A DOMINGO
Dir. Music. — Guerra Peixe

Hoje não haverá espetáculo jj

Jj "OH QUE DELÍCIA DE GUERRA" voltará a» cartaz do ¦

Teatro Ginástico, amanhã, ls 20 • 22h30m ¦
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Figueiredo Magalhães, ¦ ¦«,—¦-¦—.-28ó - Sobreloja Cine a a Grupo Levante apresenta ¦ ^BBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaBBBgCondor-Copa a ¦ h
HOJE, ÃS 22 HORAS - RES.: 57-6651

"DE BRECHT A

aa19aa
Rua Barata Ribeiro, 90 — Tel.: 36-3483 g
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ESTUDANTES

NCR$ 2,50 STANISLAW PONTE PRETA" S
"FESTIVAl 

DA BESTEIRA" ¦

J tem Aldo de Maio, Camila Amado, Jaime Barcelos • Milton Carneiro |
Dir.: Antônio Pedro — Música: Roberto Nascimento Ba

ISBBaBBflBBBBflHBBBBaflBflBBaaBBflBBBBBBBBBBBflnk*!
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IJ0Ã0 DO VALEI
no "show" "EU CHEGO LÂ" «

§ com Marines, Sílvio Aleixo, Maria Luiza Noronha S

CHURRASCARIA
BIG-SHOT

PISTA DE DANÇASI
SALAO DE FESTAS1
RESTAURANTE!
AMERICAN BARI
BOITE1

a t"4BÍ'~ ^4_W

- NOVO -
REPERTÓRIO

SOMENTE TO DIAS

ROSA DE OURO I
de Herminio Bello de Carvalho a

HOJE, AS 21H30M \
¦

\ TEATRO JOVEM - P. de Botafogo, 522 - Res.: 26-2569 S
' "

NBBBHaBBBBBBBBBBBaBflBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBfi."
MBaaBBBBaflaBBBBBBflBBaBaaBaflBBBBBJBlanBPaaaB^

: ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA S

ICCC
a

s TEMPORADA DE GALA 1967
Grandes cartazes nacionais e internacionais S
Assinatura para 18 Concertos de Gala no Jj

TEATRO MUNICIPAL ¦
SALA CECÍLIA MEIRELES a

Assinatura 
para 10 Concertos Série Especial J

Informações o reservas de lugar: Av. Rio Branco, 135 — t. 918-20 B
F>flflBBKBBflBBBBBBBEBIBBaBBHIflBBBBBflBBRBflBBBk"

gBflBlIBBBBBBflaBBBBflBBBaaBBBBBBBBBflBBBBBBBBBB^
\ TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA 5

Hoje, às 21 horas
no TEATRO DE ARENA DA GUANABARA \

a Largo da Carioca, esq. Av. Chile — Res.: 52-3550 S
BfllBBBBBflflBBflBBBflflflBaaaBflBBaaBBBBBBBBBaBBBIi"
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____ m

apresenta súbados ís 16 horas |
e domingos is 15h30m o seu Ba
primeiro espetáculo infantil, j

I ALICE contra a DAMA DE COPAS! lí$
-¦ ^—^

no TEATRO GINÁSTICO - Ar refrigerado
Reserve iá pc!o telefone: 42-4521

9BIBBBBIBBBBBflflBaBBBaiBBflBBBBBBBBBflBBBBflBBB?

BBlVJaBBBflBBBBBBBBBBBBBBflBBBaBflBBBBBaaBBBaBjj
¦a :£jr<. .Como? Vocô ainda não assistiu ao J

grande sucesso infantil do ano?. 5

TRES SALÕES DIFERENTES)
Agora cem ar cendittcnadol D
Campo de São Cristóvão, 44! Bi

O MELHOR CHURRASCO DO RIOI B
Com cíneo mil cruxtilros — V.S. como o babo om ambiente requintado/ Ire* ¦
mandamento romântico, familiar o do muito bem gosto, dá gorjeta jj

B • ainda leva troco! Venha conhecer — hoje mesmo — a CHURRASCARIA ¦
BIG-SHOT, verdadeira • impressionante atração turística, recreativa 5

* gastronômica o traga m eua namorada, noiva ou esposa, para juntos 5viverem momentos p^iticos de raro encantamento • amor. Cozinha in- S
2 temacional, música suave, Irei salões diferentes, sendo um sá para 5
5 dançar • drinkarl Estacionamento com guardador. Filiado ao D1NERS, —
S INTERLAR e REALTUR. Dilriam.nle, almoços, drinques e iantares, das 5
S II da manhã a> 4 da madrugada! CHURRASCARIA BIG-SHOT 5
g CAMPO DE SAO CRISTÓVÃO N.° 44 (P 5
CaaBflaaaBaBBBBBBBaaaaBBBBBaBBBaBBBflBBaaBBBB?
gBBBBBBBaBBBBBaaaflBBBBBBBflBBBBBBflflBBBBaBBBiaí

I ^^,PLAYBOL é:5

ãnhieBarncs/GvpsyRoseLee/CarnillaSpaiv/MaivVVickes : SBSfiví-wâTuo*
..itri.iiii-.ii.fc juneHarding ««.».*.! Mmr.am.mtm. : rnniMBiiroiriaC0LUMBIACÕLOW

V FEIRA
HS l.80^»- S,4Q.7.BO.K)hs. " ""*"fc' AC2JQ.«.7lQ.tt20l

Wãr]WBB_____S__________í
HORÁRIO

2-4-e-8e|Olu.

ÍC BOLICHE

ir RESTAURANTE AO AR LIVRE
ir MÚSICA JOVEM

Venha tomar seu chopp « ouvir música moderna
tom som esfereofônico

[RPITQLI
PHMH
HMERICH

ROBERT HOSSEIN
^. 

" 
«ENtTO SALVATORI

ANOUK AIMEE

UM I1-.ML M

ROGER
VAOIM

BOAN03
tnmf. fifi.' .Mime

i S CORTE DO CANTAGALO - LAGOA I

aaa
Avenida Rio Branco, 179 — Tel.: 32-0367

Diariamente às 21h — Domingos it 18 • 21h

RASTO ATRÁS'7
Do Jorge Andrade

£ Prêmio Serviço Nacional de Teatro O
¦ Direção e cenários: Gianni Ratto - B

Figurinos: Bella Paes Leme, com um grande elenco Q
r>BaBBBBIBflBBflflBBaBflBBflflBBIflBBBBflBBBBBBBBBflBa
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| CAFÉ-TEATRO CASA GRANDE [
BAR-RESTAÚRANTE ¦

apresenta 3
Hoje, amanhã e domingo: ROSINHA DE VALENÇA £
As terças-feiras: JAIR RODRIGUES B
Aos domingos às 16h30m: CLUB DO JAZZ E BOSSA 8

m Avenida AfrSnio de Melo Franco, 300 — Estacionamento próprio ¦
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5 no

a irr 1t\_
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__ Estacionamento privativo: R. Gastão Baiana, 496 — Gerador próprio B
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A GATA BORRALHEIRA" 5
Baa

Dir. Cen. e Fig.: NELSON MARIANI

Produção: Thereia Barrocas ¦
a

Administração: Edmundo Cortei Junior B

f TEATRO ARENA DA GUANABARA - largo Carioca 3

Sábs. • domingos às léh — Reservas: 52-3550- B
"BBBBBBBBBBBBKBBBBflBBBBBflBBBBflBBBBBBBBBflBflttS
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BOITE PLAZA
Av. Prado Júnior, 25S - Tal.: 57-4019

Agora gerador próprio (AR REFRIGERADO PERFEITO)
Amanhã, dia 11, das 18 às 21 horas

Convite para TARDE JOVEM com A. Romero
Danças, surpresas

SEM COUVERT - SEM CONSUMAÇÃO

Hl-Fl BAR
AV PRINCESA ISABEL, 263 - TEL.: 57-413?

aa

3

li

ERA MUITO PERIGO./ «M».
PARA UM HOMEM SO o... <»*"¦*.

UHld
'^S^_mm

tmtrwà_____i W '.vim
])fí]Jfí^^_m^r *¦''»«»

gjm_______________\ mo»*
mm_.m.m.mmmmm.m.mmi. m
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G GRUPO OPINIÃO

» 1964 - "Show" "OPINIÃO" B

B 1965 — "LIBERDADE LIBERDADE" ¦

5 1966 - "SE CORRER O BICHO PEGA, SE FICAR O BICHO COME" £

8Í A SAÍDA? |
£ ONDE FICA A SAÍDA? s
¦ Estréia dia 17 ls 21h30m - R. Siqueira Campos, 143 - Reservas: 57-S33* |
SBIBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBaBBBBBBll!
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RUY BAR BOSSA 3
a

apresenta de terça a domingo h

[ 
"UMA NOITE PERDIDA \

\ COM TUCA E MIÊLE" |
a

um show Miàle & Bôicoli como conjunto de Menescal a

Rua Rodolfo Dantas, 91-B — Copacabana ¦

J| Reservas: 254877 (ati as 22 horas) .- "

SBBBBBBBBflBflBBflBBflBBBBBBBIBBBBBBBIIBBBBfllIM

Evite o fim da semana para a
entrega de seu Anúncio Classificado
O Jornal do Brasil mantém U agências, espalhadas por
lodo o Rio, para facilitar esse seu trabalho. E não vai fi-
car nisso, porque continua abrindo uma nova, cada 4 meses.

Mas não esqueça: seu pequeno anúncio merece a ante-
cipação de sua entrega de pelo menos dois dias. Evite o
sábado, evite o atropelo do fim da semana. Você será
mais bém atendido'. E vai lucrar.

Classificados JB seu melhor e maís
econômico vendedor

TEATRO SANTA ROSA 5
| R. Visc. Pirajá, 22 - Te!.: 47-8641
r\aam

0 HOMEM DO
(Gerador Próprio) _aa

fi PRINCIPIO AO FIM
3 ÚLTIMAS

SEMANAS

3 com:
¦aaaaa
¦iBBBB

de Millôr Fernandes u
FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRITTO _

FERNANDO TORRES "
HOJE, AS 21H30M ¦

A seguir: "A ÚICERA DE OURO" M
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Madre Joana dos Anjos

KA W ALEROW-CZ NO
PAISSANDU — A Cinema-
teca do MAM apresentará
lioje, em suas três sessões de
18h30m, 20h 30m e 22h 30m,
no Paissandu, o filme de
Jerzy Kawalerowlcz, Madre
Joana dos Anjos, produção
polonesa de 1961, interpre-
tado por Lucyna Winnicka

, e Mieczyslaw Voit. Como
complemento, o curto inédi-
to de Nelson Pereira dos
Santos, Fala Brasilia, pro-
dução de 1D66, do INCE.

Sôbre Madre Joana, escre-
veu J. Siclier, no Cahiers du
Cinema: "Kawalerowiczata-
cou em Madre Joana dos
Anjos as manifestações con-
cretas de uma noção abstra-
ta. Se não fossem os hábitos
religiosos (tão estilizados,
que não passam de uma
idéia de uniforme), as per-
sonagens poderiam ser as vi-
timas ele uma outra ideolo-
gia (o fascismo por exem-
pio) e o resultado seria o
mesmo. O fanatismo e o
dogmatismo tomaram ou-

i tros aspectos nos nossos
\dias e se o filme dc Kawa-

Jerowicz adota uma conelu-
sào pessimista (ninguém
chega a uma conclusão po-
sitivá, a não ser o pároco da
aldeia, que se mantém fora
das discussões e cultiva o
seu trigo) é porque êle, como
todos os cineastas e intelec-
tuais poloneses, é obsecado

. pela destruição do individuo
encarcerado pelas ideologias
modernas."

Coni direção cle Kawale-
rowicz, o filme tem roteiro
da Tadeusz Konwicki e Ka-
walerowicz, baseado no ro-
mance de Jaroslaw Iwaskie-
wiez. Fotografia de Jerzy"VVojcik. Música, de Adam
Walacinski, com a partici-
pação do coro da Rádio Di-
íusão Polonesa. Com Lucy-
na Winnicka, Anna Ciepie-
lewska, Mieczyslaw Voit,
Maria Chwlibog, Kasimierz
Fabisiak.

"T6DAS AS MULHERES"
NO MÉIER — Na sessão de
hoje^ ãas 20h no Bruni-
Méier e também hoje às
20h40m, no Cine Regência,
em Cascadura, o público verá
em pessoa os artistas áo fil-
me Todas as Mulheres do
Mundo, de Domingos de OU-
veira. Estarão presentes e
concederão autógrafos, en-
tre outros, Leila Diniz e Ma-
rieta Severo, que além áe"brilharem 

no cinema sâo
também sucesso na TV.
"FLOR DE PEDRA" — Ama.

nhã, sábado, às 24 horas, a
Cinemateca apresentará o
filme soviético de Aleksau-
der Ptoucko, Flor de Pedra
(Kamennyi Cvetek), produ-
ção de 1946, com Vladimir
Droukinikov e Tamara Ma-
karanova. Como comple-
mento, o curto polonês de
Zbigniew Rapiecki, Cavalos
Árabes, produção de 1964.

"O ANUNCIADOR" — Está
sendo realizada em Catagua-
ses a filmagem do longa-
metragem O Anunciador,
produção brasileira inde-
pendente que tem história,
roteiro e direção de Paulo
Bustos Martins, Fotografia
de Mário Simões e interpre-
tação de Carlos Moura,
Klelma Soares, Silvério
Toner, Waldelar Moreira e
a participação especial de
José Mojica Marins e a po-
pulação ão município. O fil-me conta os acontecimentos
fantásticos que envolvem os
habitantes da cidade quan-do se vêem diante áe uma
ameaça inédita; a aproxi-
mação, chegada e retirada
intempestiva áe um estra-
nho homem. Sua presençacausa as mais áesencontra-
das situações, tais como bri-
gas, reconciliações, desati-
7ios etc.

SUCESSOS DE BILHETE-
RIA — Um Homem, uma
Mulher; Khartoum e Por
uns Dólares a Mais estão
batendo recordes de bilhete-
ria mundial. Khartoum, há
dois meses em exibição no
Pavilhão, de Londres, já fa-
turou cerca de 500 mil dóla-
res. Em Paris já chegou a
50 mil dólares.

,. Um Homem, uma Mulher,
em apenas duas semanas de
exibição no Teatro Fiamma,
de Roma, faturou US$ 17374.
Em Paris, depois de 17 se-
manas de exibição, foram
arrecadados US$750 383.

Por uns Dólares a Mais,
filme em que Clint Eastwood
íaz o papel principal, na
primeira semana de exibi-
ção em Bruxelas foram ar-
recadados US$ 9 929. Com ês-
se mesmo tempo de exibi-
ção em Zurique, Suíça, fo-
ram arrecadados USÇ 11490.

0 que há pata ver

CINEMA

ESTRÉIAS
MISSÃO SECRETA EM VENEZA
(Th» Vtnelian Affatr), de Jerry
Thorpe. Aventura & suspense.
Com Robert Vaughn, Elko Som-
mer, Karl Bohem, Boris Karloff.
Cores. M-.ro-Cop_c_b_.n_, Metro*
Tijjt., Palhé, Pax, Aiteca, Para-
todos a Mau«: 13h 30m - 15h
40m - 17h50m - 20h - 22hlOm.
Palha a partir da llh20m. (18
anos).
Ò~TÚMUL0 SINISTRO (Tha Tomb
of Ligeia), de Roger Corman.
Mais uma adaptação Edgar Allan
Poe (o conto ligeia) produzido •
dirigida pelo especialista Corman.
Com Vincent Price, Elizabeth
Shepherd, John Weslbrook. Cores,

___¦ ___
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Vincèiit. Price."O Túmulo Sinistro''

Arf Pala cio-Copacabana: l-ih —
15h40m - 17h20m - 19h -
20l_0m — 22h20m. Art. Palácio.
Tijuca, Art Palácio-Méier, Pala-
cIo-HIgienópolis, Matilde, São
Bonto (Niterói), Kelly, Bruni-Bo-
tafogo, Alfa, Bruni-Piedade. (18
anos}.

RESPONDENDO A BALA (Tha
Pl..insm..n), de David Lowell Rich.
Western revivendo ns figuras le-
gendárias de Wild Bill Híckock,
Buffalo Bill e Calam.1y Jane. Com
Don Murray, Guy Stockwell, Ab-
by Dalton, Bradford Dillman, Hen-
ry Silva. Cores. Odeon, Roxy:
14h - lóh - 18h - 20h - 22h.
Cascadura, de 2a. à sábado: 15h
- 17h - 19h - 2lh; e Icarai
(Niterói): 19hl5m e 2lh05in; Ca-
pitóllo (Petrópolis). (18 nnos).
CÒ_rõnF"ÃZÈRn5~ÁM__ (Com.
mont Reunir _n Amor), de Micl.el
Boisrond. Comédia com Dítny Sa-
vóI, Jean Poiret, Jncctueline Maíl-
l.n, Michel Serraull. Condor-Copa •

UM AMOR SUSPICAI - Comédia
de Bill Manhoff. Uma moca de
vida fácil invade o apartamento
de um rapaz metido a inJelecíual.
Dir. de Maurice Vaneau. Com
Ioná MagalhSes e Carlos Alberto.
— Copacabana, Av. Copacabana,
327 (57-1818, R. Teatro). 21h30m
3.ib. 20h e 22hl5m; vesp.: quinta
feira, lóh e domingo, 17h.
OH, QUE DELÍCIA DE GUERRA"-
Musical de Charles Chilton e
Joan Littlewood: Primeira Guerra
Mundial vista com bom humor.
Espetáculo oriçiinal de rara ale-
gria e vitalidade. Dir. de Ade-
mar Guerra (melhor diretor de
1966 em São Paulo com êste es-
petáculo). Com Napoleão Moniz
Freire, Eva Vilma, Célia Biar, Ro-
sita Tomás Lopes, Helen.i Inêí,
Mauro Mendonça, ítalo Rossi _
outros. — Ginástico. Av. Graça
Aranha, 187 (42-4521), 21hI5m;
sáb., 20h c 22h30m; vesp., 5d„
17h e dom., 18h. Espetáculo em
viagem; volta oo cartaz amanhã."ÁS 

CRIADAS - De Jean GcnTt"
Dua; criadas que tontam, dentro
de um clima trágiec-poético, II-
bertar-se do domínio da palroa.
Dir. de Martim Gonçalves. Com
Carlos Vereza, Êrico de Freitas
o Labanca. Bolso, Rua Jangadei-
ros, 28-A (27-3122): 22h; séb.,
20h30m e 22h30m. Vesp. 5.», 17h
e dom., IBh.
RÃSfd~ÃTRAS - PÍS-d-TiTãe"
Andrade premiada no recente con-
curso do SNT. Um homem mer-
gulha no passado para compreen-
der melhor o presente e sabor
preparar-se para o futuro. Uma
das mais sérias lenlativas da nova
dramaturgia brasileira, numa mon-
tagem de grande força t ímagi-
nação. - Direção de Gianni
Ratto. Com Leonardo Vilar, Re-
nato Machado, Iracema de Alen-
car, Isabel Teresa, Isabel Ribeiro
e grande elenco. TNC. Av. Rio
Branco, 179. (22-0307). - 21h
Vesp. dom. 18h. Até 15 de
maio.

MÚSICA E RÁDIO

VICKY ADLER - Recital dc pieno.
Bach, Beethoven, Chopin, Guarnie-
ri, Prokofiev. - Av. Visconde
Albuquerque, 33, ap. 401. —
Amanhã, às 21 horas.

COMP».-HIA NACIONAL DE BAI.
IET — Bailadot de Krieger, Stra-
winsky, Bach e Webern. Munici.
pai, dias 17, 19 e 20, às 20h45m.

O.S.B. - | Concerto Sirtrónl.
co de Assinatura — Municipal,
dia 25 às lóh30m.

cabana: 14h - lóh - 18h - _0h
22h. Império: 14h - 15h40m -
17h20m - 19h - 20h40m _
22h20m. (livre).
JOGO PERIGOSO (Juego Peligro-
so), de Luís Alcoriza (1.° epísó-
dio) Arfuro Ripstein • F. Fi-
chorn (2.° episódio). Duas histó-
rias independentes. Produção me-
xicana filmada no Brasil. Com Sil-
via Pinai, Leonardo Vilar, Eva Vil-
ma, Milton Rodrigues, Julisso. —
Sâo Luís, Rian, Palácio, Leblon,
Americ»: Mh - lóh - ISh - 20h

22h. Santi Alice: 15h - 17h -
19h - 2lh. Outros: Coliseu: Mh

15h40m - 17h20m — 19h —
20h40m. Central: Mli - lóh -
ISh - 20h - 22h. Leopoldina:
Mh50m - lóh30m - 18hl0m -
19h50m - ,21h30m. (18 anos).

uma loürTnha ADORÁVEL" (BU-
lie), dc Don Weiss. Comédia mu-
sícàl. Com Patty Duke, Jim Backus,
Jane Greer, Warren Berlinger. Cô-
res. Capitólio, Copacabana, Mira-
mar, Carioca: .4h — 15M0m —
17h20m - 19h - 20h40in -
22h20m. Imperator: ]4h50m -
lóh30m - 18hl0m - 19h50m -
2ih30m. (Livre).
Õ^MÕ_~WmÍÇ.FnÓ~-_ÍÃÒ
(Prod. tcheca), de Ladislav Rych-
man. Comédia musical. Com Via-
dimir Pucholt, MIlos Zavaníl, Iva-
nn Pavlová. Cores. Britânía —
(Livre).
O COLT e A MINHA LEI (Prod.
italiana), de Al Brndley. Western,
com Anthony Clark e Lucy GiMy.
Cores. Plaia (desde 10 horas da
manhã), Olinda, Flórida e Masco-
te. (14 anos).
_NÍÃNTO~DÊJkTÕTÕ - Japonês,
de Hydeo Oba. Com Fugico Ya-
inamoto, Kelji Sada Shima Iwashi-
ta. Colorido. Hoje e amanhã no
Alaska, a partir das 14 horas, elé
meia-noite. (5 anos).

rIapresentações"
DUELO DE TITÃS (The Last Tr«ns
from Gun Hill), de John Sturges.
Western cm cores. Com Kirk Dou-
glas, Anthony Quinn, Caroly Jo-
nos e EarI Holliman. Colorido. —
Coral: Mh - lóh - 18h - 20h

22h. Rio (Tiiuca). (14 anos).
A SENHORA E~-EUS MARIDOS
(What a Way to Go), de J. Lee
Thompson. Camédí_-p_s-atempo.
Cores. Com Shírley MacLnin,
Paul Newmann, Robert Mitchum,
Dean Martin, Gene Kelly, Bob
Cumminq.. Dick Van Dyke. Co-
lorido. Riviera: Mh — lóh — 18h

20h 22h. (18 anos).

TEATRO E "SHOW"

família até certo ponto -
Comédia (anleriormente apresen-
._<__ sob o título Família Pouco
Família), de Gerald Savory, adap*
tação de Marc-Gilbert Sauvaion.
Dir. de Antônio de Cabo Com
Renata Fronzi, Rubens de" Fíi Ico
e outros. Serrador. Rua Sen.
Dantas, 13 (32-3531); 21h30m;
séb., 20h _ 22h30m; Vesp. 5e„
lóh e dom., 17h.

ARENA CONTA ZUMBI - Come-
dia histórico-musical de G. Guar-
nieri e A. Boal, música de Edu-
Lobo. Apresentação do Grupo do
Ação. Dir. de Milton Gonçalves.
Coni Jorge Coutinho, Ester Mel-
linger, Procópio Mericno, Maria
Aparecida, Haroldo de Oliveira e
Carlos Negreiros. Carioca, Rua
Sen. Vergueiro n. 238, (25.609).
21h30m. Sábado: 20h e 22h:
Vesp. 5a. 17h e dom. IBh.

DE BRECHT A STANISLAW PON.
TE PRETA — Espetáculo com poe-
mas de Brecht, trechos de Sérgio
Porto e a peça A Exceção • a
Regra, de Brecht. Dir. de Antô-
nio Pedro. Com Jaime Barcelos,
Milton Carneiro, Camila Amado
e Aldfl de Maio. Inauguração do
Mini-Teatro, Rua Figueiredo Ma-
galhães, 28ó (57-6Ó5I). 21h30m;
sáb., 20h c 22h; vesp. 5.a, 17h
e dom., 18h.

O HOMEM DO PRINCIPIO AO
FIM — Volta ds 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. Santa
Rosa. Rua Visc. Pirajá, 22 (Tel.
.7-8641). - 21h 30m e sábs.

20h 30m e 21 h 30m; dom. vesp.
18h e quinta às lóh. últimas se-
manas.

MULHER 0 KM - de Edgard G.
Alves. Com André Villon, Dayse
Lucidi, Agnes Fontoura, Ayrlon

ORQUESTRA DE CÂMARA DO
CHILE — Concerto apresentando
Albinoni, Telemann, Vivaldi, Bach,
Mozart — ABC Pró-Arte - Muni.
cipal, dia 27, às 21h.

DISCOTECA PÚBLICA DO ESTA-
DO DA OUANABARA - Música
erudita, .berta das 9 às 19 ho.
ras. Avenida Alm. Barroso n.»
81 — 7.» andar. Filmes: sextas-
feiras, às 17 hores.

ARTES PLÁSTICAS E MUSEUS

COLETIVA - Obras do acervo -
Galaria Bonino - Rua Baral'a Ri-
beiro, 578. Diariamente das 10 àa
12 e das ló às 22 horas - Fo-
chada aos domingos.

ACERVO - Aldemir Martin», Da
Costa, Krajcberg, Guignard e ou-
tros - Galaria Módulo - Rua
Bolívar n.° 21-A.

COLETIVA - Pintores primitivo»
brasileiros. - Vernon - Avenida
Atlântica n.° 2 3Ó4-A.

ACERVO - Galaria Daion - Ave-
nida Copacabana, 1 133, loja 12 —
Diariamente das 18h às 24h.

GRAVURAS E DESENHOS - De
Portinari, Inge Roester, Frank
Schaefer, Warter Marques e ou-
tros. — Galeria Giro — Francis-
co Sá, 35, s/ 1201.

DESENHOS INFANTIS - Dese-
nhos e pinturas dos alunos das
escolas primárias da Guanabara

Museu Nacional da Belas-Artas
Avenida Rio Branco.

ACERVO - Dianira, Milton Da
Costa, Pancetti, Di Cavalcanti,
Anita Malfalti, Portinari, Pietrina
Checcacci, Antônio Mela, A. Bi-
chels, Holmes Neves e outros —
Varanda - Rua Xavier da SII-
veira, 59. - Hor.r das 8 às 22 h,
sábado até às 13h. Fechada aos
domingos.

ACERVO - Anna Bela Geiger,
Anne Letycia, Antônio Maia, Do-
menico Lazzarini e outros — Mo-
rada - Av. Ataulfo dt Paiva,
23-B.

ACERVO - Artistas brasileiros -
Pinturas, gravuras, desenhos •
tapeçaria. Galeria Gemini — Av.
Copacabana, 335-A (57-0188). -
Aberta diariamente das 15 às 22
horas, exceto aos domingos.

A._Wl Õ"WNÜ E lTWcÍÕTg ÉS
HARD — Desenhos e colagens —
Galaria 44 - Rua Dias da Rocha
n.o 52, Copacabana (37:ó388). De
segunda a sexta, de 14 às 21h30m
ROBERTO MAGALHÃES - Carta-
zes - Museu d* Arte Mod.rn. _
Av._Beira-Mar 131-18711."STELAl/.ÊIRA~FE_REIRA 

- Aqua-
relas - Silão de Ministério da
Educação.

PÍNTÕRÉS ÃTÜÃÍS _ Cybele Ve^
ra Kanica, Vera Meneses, Vera
Roitman, Zélia Weber, Georgete
e outros. Casa Granda Arquitetu-
ra o Decoração — Rua Gen. Poli-
doro, 53, Botafogo - (24-4008).
VLADIMIR KOWANKO - Pinturas
— Galeria Corredor — Churrasca-
ria Gaúcha - Rua das Laraniei-
ras, 114.
TSA MORÂTS - Pintura - Saint.
Germain, Barata Ribeiro, 418,
sala 109.
CECÍLIA ARRAES - Pintura -
Associação Atlética Banco do
Brasil - Av. Borges de Medei-
ros,_ 819, com entrada pela Av.
Afránio de Melo Franco.

A ESPIA DE CALCINHAS DE REN-
DA (The Spy on Lace P.nli.s), de
Frank Tashlin. Comédia — uma
das menos interessantes de Tash-
lin. Com Doris Day, Rod Taylor,
Arthur Godfrey. Colorido. Rica-
mar: Mh - lóh - 18h - 20h -
22h._(Livre).
5" pãgãdòF_e~p"romessas7"_.
Anselmo Duarte. Comunlcativa
adaptação 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. Cine Lagoa Driv».
In: ás 20h30m c 22h30in. (14

CONTINUAÇÕES
TODAS AS MULHERES DO MUN-
DO, de Domingos de Oliveira.
A primeira comédia do cinema
brasileiro com personagens au-
ténticos: revelação de um |ovem
diretor, estréia (cinematográfica)
de uma atriz, Leila Diniz, de gran-
des possibilidades. Também um
filmo do bom clima carioca e
numerosos charmes femininos (Jo-
ana Fomm, babel Ribeiro, Vers
Vii.na, Irmã Alv.irez e muitas cu-
tros). Ópera: Mh - 15h40nl —
17h20m - 19h - 20h40m -
22h20m. Carusn-Copacabana, Paris.
Pslace, Bruiii-5__ni Pena, Bruni-
Méier, Regência, Sâo Pedro, Pa-
raíso, Festival e Scala: Mh -
I£h40m - 17h20in - 19h -
20h40m - 22h20m.' (18 anos).

ADEUS GRINGO (Adios Gringo),
de George Finley. Wotl.rn eu-
ropeu. Com Giuliano Gcmma,
Evelyn Stewart, Peter Cross. Cô-
res. Bruni-Flamengo: 14li —
lóh - 181. - 20h - 22h. (18
anos).

007 CONTRA A CHANT*ÃgÍm
ATÔMICA (Thunderbnll), de Te-
rence Young. O quarlo filme de
série James Bond, reabilitando-o
do passo meio em falso que foi
007 Contra Goldfinger. Um bom
espetáculo no gênero. Na !j-
ta contra o -irquicriminoso Adol-
fo Ccli, 007 (Sean Connery) tem
horas de recreio com Claudine
Auger, Luciane Paluzzi, Martlna
Beswick, Molly Peters. Cores. —
Venera: Mh - lóh30m - ]9h-
21h30m. (18 anos).

DOUTOR JIVAGO (Doctor Jivago),
de David Lean. Superprodução ba*
seada no romance de Boris Pas-

Valadão e luís Carlos de Morais
— Rival, Rua Álvaro Alvim, 33/37
(22-2721), 21b; séb. 20h e 22h;
vesp. 5a. e dom., 16 horas.

OUATRO NUM QUARTO - Come-
dia de V. Kataiev sobre proble-
mas da juventude.' Prod. do Tea-
tro Oficina. Dir. de José Ce!so
Mnrlínez Correia. Com Ítala Nan-
d% Rcni-to Boryhí, Dirce Migliiic-
cio, Francisco M_rtins e Elty Fra-
ser. Maison de Franct. 21 horas.

REVISTAS
ELLA'5 - OUTRAS BOSSAS -
revista com texto e direção do
David Conde e Gilberto Brea.
Con, Nélia .Psulj o outros. Mi-
guel lemo., Rüa Migusl Lemes,
51 (47-"453); 2Ih30m.

TflTCOSTA A COISA VAI - Re-
vista de Cole e Silva Filho. Car.
los Gomes, Rua Pedro I, 2. (Tel.
22-7581); diariamente, I7h30m,
20h e 22h, 2.»-feira - Bonecas d*
Mlnl-Saia, espetáculo dc travesti,
escrito e dirigido por Jean-Jac-
ques.

MUSICAIS
A FINA FLOR DO SAMBA -
SKow de música popular, organi-
zado por Sérgio Cabral e Tete-
sa Aragão. Com elementos dss
Escolas de Samba Mangueira, lm-
pério Serrano, Portela e Salguei-
ro — Opinião — .Siqueira Cam-
pos n. 143 (3Ó-3497) - Somente
às seriundas-feiras, 21 horas.
MÜG.ÍIFICO SIMONAL - Show
de Mièle e Bôscoli apresentan-
do o cantor Wilson Simonal -
Tealto Princesa Isabel, Avenida
Prince-a Isabel, 18ó '37-3537) -
21h30u; sáb., 20hl5m a 22h
30m; vesp.: quinta, 17h • do-
mingo, 18h.

SOSA DE OURO - RÍmontagem
do bem sucedido espetáculo de
música papular, com Clementina

RADIO
RÁDIO JB
JB Informa - 7h30m, 12h30m,
18h30m, 21h30m.

Repórter JB - 8h30m, 9h3-m"
10h30m, llh30m, 14h30m, 15h
30m, lóh30m, 17h30m, 20h30m,
23h30m, 0h30m.

Informativo Agrícola
diariamente.

éh 30m,

São Clemente n.o 134 (telefones
4Ó-5293 e 26-2548) - Hor.: de
12 as .lóh 30m, 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 sé-
bado. De 14 às ló horas, aos
domingos e feriados.

MUSEUS

MUSEU DO BANCO DO BRASIL
— Recolhe e expõe documentos
e objetos de valor histórico li-
gados ao estabelecimento — Ave-
nida Rio B"nco n.o 65, 16. °
andar (telefone: 43-5372) - Hor.
ae 12 às 15 h, de seg. a sex.
ta. — Fechado, aos sáb. e dom.
Entrada franca.
Mll_EÜ~Dl_ÇAÇA - R"eó-r"a"nT
mais típicos da fauna brasileira.
Quinta da Boa Vista — Lado di-
reito da entrada principal do Jar-
dim Zoológico. (Tel.: 31-2645).
Hor. de lêrça a sexta-feira, das
12 às 17 h. Aos sábados . do-
mingos, 9 às 12 horas. — En-
trada franca.
MUS-J-DÉ GEOGRAFIA - Ex-
põe as paisagens físicas c hu-
manas das grandes regiões geo-
gráficas do Brasil — Avenida Ca-
lógeras n.° ó-B (tel.: 52-4935) -
Hor.: de 10 íi 12h 30m, exce-
to aos sábados e domingos. —
Entrada franca.

terna).. Com Ornar Sharif, Julie
Christie, Geraldino Chaplin, Cô*
res. Vitória: Mh - 17h30m -
2lh. (ló anos).
O GRANDE GOLPE DOS SETE
HOMENS DE OURO (II Grando
Colpo dei 7 Uomini d'Oro), do
Marco Vicario. Segunda aventura
da quadrilha com .ndada por Phi-
lippe Leroy. Com Ro:sana Po-
desta, Gastone Moschin, Gabriel-
le Tinti. Cores. Exclusivamente no
Condor-L.rno do Machado: 14h
-lóh - ISh - 20h - 22h. (14
anos).

A~SÕMBRA DÍT~ÜM~ 
"RÉ 

VÓLVER
(All'oml.rn di una Colt), de Gian-
ní Gnmfildi. Western italiano,
Cotn Stephen Forsyíh, Anne Sher-
man. Cores. Coral: l*lh — 15h
40m - 17h20m - 19h - 20h
40m — 22h20m. Bruni-Copacaba-
na. {]'. anos).
MAROÕnTFn AGÊNfEyÉ7"(7n"a7k
Donen Agent 2-7. Título da ver.
são americana), de Giancarlo Ro-
mitelli. Aventura. Com Lang Jef-
fries, Laura Valenzuela, Cario
Hinterman. Cores. Róis (Anchie.
ta). Santa Rosa (Iguaçu). [14 anos).
VIAGEM AO MUNDO DOS PRÁ-
ZERES (Canxoni nei Mondo), de
Vitforio Sala. Filme-show. Com
Dean Martin, Gilbort Bécaud, Pep-
pino di Capri, Juliette Greco, Ge-
ort-jes Ulmer, Marpessa Dav.n. Cò-
res. RivolI, Marrocos, Rio Branco.
(21 anos).
O TROUXA (Lo ComTa-d., de
Gérard Oury. Ape.ar da direção
medíocre, o ex-co_d|uvante Louis
de Funès (justificando sua pro-
moção) e o invariável BourvM ga-
rantem o bom humor ao longo
do percurso turístico (o crimina-
so) Nápoles-Bordéus. Com Beba
Loncar, Daniel la Roca. Em cores.

,- Odeon (Nilerói): 13h20m —
' 15h30m - 17h40m - 19h50m -

22h. (Livre)."Ã 
HÍSTÓRTa DE" IÍZÃ (Bom

Free), de James Hill. Uma leoa
domesticada, e que deve ser de-
volvida à lei da selva, por seus
país adotivos, é a heroína dessa
história típica (e originária) de
Sol .cons. Elza (a bo. fera) dá
simpatia ao filme. No elenco:
Virgínia McKenn,. e Bill Trave-,
Cores. Politeama, de 2.a a sá-
bado: 15h - 17h - 19h - 21h.
(Livre).
TÔDA DON7ELA TEM UM PAI
CUE É UMA FERA - brasileiro,
dirigido per Roberto Farias, ba-
seado na comédia teatral de Gl<_u-
cio Gil. Tentativa de comédia so-

*_. ^* !^__I__S*y«iPlAa|. *

Clementina em"Rosa de Ouro"
de Jesus — Jovem — Praia de
Botafogo, 522 (26-9220)- 21h30m;
sáb., 20h e 22h; vesp." 5a., 17h
e dom. 1 Sli. últimos dias.

ilR^MÃSESTRÉIAS
A SAIDA7 ONDE FICA A SAÍDA?

Peça documentária da Ferreira
Gullar, Armando Costa e Antônio
Carlos Fontoura, sôbre o perigo
de uma nova guerra mundial. Dir.
João das Neves. Com Célia Heie-
na, Oduvaldo VianB Filho, Luís
Linhares, Echio Reis e outros. —
Opinião. Estréia dia 17.
O VÍrTSAfnr7f._r~_l-ANE"__:

Comédia de Joe Orlon. Dir.
de Carlos Kroeber. Com Maria
Fernanda, Paulo Padilha, Adria-
no Reis e outros. Pra.a Gláucio
Gill. Estréia dia 16.
A PENA E A~TÈT"-^"fréTrôrné'-
dias em um ato, de Ariano Suas-
suna. Direção de Luís Mendonça.
Com Benedito Corsi, Uva Nino,

José Wilker e outros. Figurinos
de Echio Reis. Teatro Jovem. —
Estréia em abril.
A CASACA - Com_dü""_e~ Züiè.
ka Melo. Dir. de Pernambuco d.

Música Também é Notícia - das
lOh às lóh de hora em hora.
Marca do Sucesso — 12h25m,
18h25m, 21h25m, diariamente.
Você • Quem Sabá - 9h, 17h7
21h, diariamente, de 2a. a 6a.
Pergunta eo João — de llh05m
às 12h — diariamente, de 2a. a
6a.-feira.

Bolsa da Valôrec — 18h45m -
diàriam=::.õ.

PROGRAMA PRIMEIRA CLASSE -
Hoje: às 13h05m: Dama da Es-

12 às I7h.30m, exceto aos sá-
bados e domingos. — Entrada
franca.

MUSEU DOS TEATRÕr~DÕ~"RÍÕ
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 e
documentos ligados à nossa His-
tóría nos períodos do Brasil-Co-
tônia e Brasil-Império. Raras co-
leções de Ano Sacra e Numis-
mática — Praça Marechal Ãnco-
ra - (Tcl. 42-5367). - Hor.:
de 12 às 17h 15m, de terça a
sexta-feira. De Mh 30m às 17h
45m, aos sábados e domingos.
Fechado às segundas-feiras. En-
trada franca.

MUSEU VILA-lõBOS - Divulga-
tão da obra de Viia-Lôbos. Ha-
lácio da Cultura. Rua da lm-
prensa, 2.o andar. Hor.: das 11
às 17 horas, exceto aos sábados
e domingos.

MUSEU DA CIDADE - Relíquias
históricas o curiosidades referen-
les à fundação da Cidade do Rio
de Janeiro — Parque da Cidade
- (telefone 47-0359). - Hor. de
llh 30m às 17 horas, exceto às
segundas — Entrada franca.

fisticada, razoável em algumas
cenas. Com Reginaldo Faria, Vera
Viana, John Herbert. Rex: 15h —
17h - 19h e 2)h. (14 anos).
O PADRE E A MÔÇA - brãsü
leiro, dirigido por Joaquim Pedro
de Andrade, baseado no poema
de Carlos Drumond de Andrade.
Seqüências de grande beleza, em
filme realizado com sensibilida-
de, mas em grande parte frustra-
do pela fragilidade do roteiro. —
Com Paulo José, Helena Ignez,
Fauzi e Mário Lago. P*.;stndu:
18h - 20h - 22h. Sábado e do-
mintjo a partir das l.h; e Alvo-
rada: às lóh e 22h. (21 anos).
A DESFORRA, de Gino PãimisV-
no. Melodrama brasileiro. Melo-
drama de juventude transviada, a
um passo da pornografia decia-
rada. Coin Jacqueline Myrna, Isa-
bel Crisfinn (Guy Lupe), Mara di
Cario, Rildo Gonçalves e Tarei-
sio Meira. Madureira e Cachambi:
4.» a 6. : 17h30m e 19hl0m.
Sábado e domingo: l<th50m —
16h30m - 18M0m - 19h50m -
21h30m. Madrid, 4.» a ó. . 19h
15m e 201.55(11. Sábado e domin-
go: I4l)50m - lóh30m _ 18h!0m

19h50m e 21h30m. (18 anot).

ESPECIAIS 
"

SESSÕES 
"PASSATEMPO" 

- 
~ 
Ãtü*

lidades, d es ermos, film _s cullu-
.-ais, comédias, docu;nenrér:o..
Sessões continuns desde as 10
da manhã. Cine Hora (Edifício
Avenida Central, subsoki). /"oa
domingos e feriados, e>clu.dv_>
nienle programas infantil.
ÜMBEWO^T^_"v7iTõrÍo de S.cã
(argumento e roteiro de Znvantti-
ni). Um dos pontes culminantes
do neo-realismo italiano, documen-
t.ndo o drama da velhice e an-
.ecipando-se à meda do tema da
incomunicabilidade. No Museu da
Imagem _ do Som. Até domingo,
em sessões contínuo..

>IÃrjR~E"~ÍÕANÃ~~DOST"Ã" N JOS
(Matlía Joanna od Aníolov), 1961,
de Jer..y Kawalerowicz. Excp-
lente realização polonesa, adap-
tada de um romance sugerido
por uni episódio de depressão
demoníaca em um c o n v e n í o
francês, na Idade Média. Com
lucyna V. inniek_ e MieczyslrAV
Voit. Hoie às 18h30m - 20h30m

221)30m, no Cinema d. Art.
P_i';_andu. O programa patroci-
nado pela Cinemateca do MAM,
tem como complemento Fala
Brasília, documentário inédito de
Nelson Pereira dos Santos.

Oliveira. Com Jorge Paulo. Arena
da Guanabara. Apenas às segun*
das-feiras. Estréia segund..

O NOVIÇO, de Martins P e n aT
Produção da FBT, com a cota-
boração do SNT — Com Dulcina,
Manuel P ê r a, Cléber Macedo,
João Benian, Ivan Sena, Sinta
Morais, Br-.mo Nero, M_tozÍnho.
Dulcina. Estreia sábado de Ale-
lula, dia 25.

'SHOW"

OS 3 DE PORTUGAL - e Maria
José Vilar — Lisboa à Noi-
le — Rua Cir.co de Julho n.*
305. Tel.: 36-4453 - Show com
Maria José Vilar e Floréncia Ro-
drigues — Dlr. de 

' 
Joaquim Sa.

raiva, às 21h30m e _2li30m
Couv.rf - NCr$ 2,50 - Fe-

chado às quartas-feiras.
ANTÔNIO, MESTRE E~MARÍa TE.
RESA. No Fado - Show - Rua
Barão de Ipanema n.° 296. Te-
lefone 36-2026 - Couverl - NOJ.
2,50.

MARIA- DA~ÒRA"ÇA~ 
"Ãd".gY-i

ívori - Show - Com Maria da
Graça e Sebastião Robalinho —
Couv.rt - NCrS 1,80 - Fechado
às segundas-feiras. — Rua Santa
Clara n.° 292 - Tel. 37-4210.

El CORDÕBES - Shcw de a
flo-go de meia em meia hora. —
Rua Miguel Lemos, antigo San
Sebastlán Bar — Consumação
NCrS 6,40.
PANTERAS A GO-GO - Show de
meia em meia hora a partir das
23 horas — Rue Baaux Arts —
Rua Rodolfo Dantas — Sem cou-
verl e consumação: NCrJ 5.
HEIÊNA ÒTTlMA - Show à
nieta-noito e mela. Le Candélabra.

Couv.rt NCrS 8,00 - de 2a. á
sáb. Dir. de Sérgio Vasquez.

ÃS PUSSY, PUSSY, pussyTT.
CATS — Texto de Sérgio Porto.
Com grande elenco, à .h — Cou-
vert: NCrS 12. Consumação: NCrS
3. - Erod'» - Av. Atlântica.

pada), de Suppé * Coro dos
Camponeses, d. Cavallerla Rus.
ticana, de Mascagni * Adáglo do
Concerto de Bradenburgo n. •
1, de Bach * O Navio Fantasma
- Abertura, de Wagner * Vai-
s.nonchalanle, de Saint-Saens *

Sarka — d. Minha Pátria — de
Smetana * Menuet — da Suite
n.o 7 »m Sol Menor, de lully.
As 22h05m: Guilherme Teli -
Abertura, de Rossini * Sinfonia
«°I- Nôvo Mundo, de Dvorak.

Rua Mata Machado n.° 127 (te-
lefono 28-5806). - Hor. de 11
às 17 horas, de seg. a sex!a-

Fechado aos sábados t do-
mingos.

MUSEU DE BELAS-ARTES - Pin-
tura, escultura, desenho e artes
gráficas, mobiliário e obietos de
arte em geral. Galerias perma-
nentes: estrangeiras e brasileiras.
Galeria de exposições têmpora-
rias. — Av. Rio Branco n.° 199.
Hor.: de terça a sexta das 12
às 21 horas; sábados _ domin*
gos, das 15 às 18 

'horas. 
Fe*

chado às segund.s.

MUSEU DA IMAGEM E OO SOM
Mais de 100 mil fotografias,

discos e gravações raras — Ar-
quivo completo do Almirante —
Praça Marechal Ancora, 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.
Recordações de mais de 70 anos
de vida republicana. Rua do Ca-
tete sin.° (tel. 25-4302). HoiS-
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.

Jornal cio Brasil, sexta-feira, 10-C-C7, Ca:1,. B — 7

PERGUNTE AO JOÃO |.

MÚSICAS

CELESTE BARBOSA — Acari — "As melhores
milsicas populares de 66 pela seleção do JORNAL DO
BRASIL quais foram?"

Escolhidas por Juvenal Portela, Sérgio Porto, Leo-
nardo Lênine, Ari Vasconcelos e Sílvio Túlio Cardoso, as
11 músicas seguintes foram as melhores de 1966: Olê-
Olá, de Chico Buarque: A Banda, idem; Tristeza, de Ha-
roldo Lô-O-Miltinho; Ensaio Geral, Gilberto Gil; Lou-
vação, idem; Apelo, Baden e Vinícius; Pedro Pedreiro,
Chico Buarciue; Tempo Feliz, Baden-Viníei. s; Lunik-9,
Gilberto Gil; Vem Chegando a Madrugada, Adil de
Paula e Noel Rosa de Oliveira; e Disparada, Teo-Van-
dré.

CASA DE RUI BARBOSA-^ Ã
casa a as relíquias ligadas è vide
do grande homem público e sua
biblioteca de cerca de -10 mil vo-
fumes compõem o museu — Rua

MUSEU DE GEOGRAFIA E MINE-
RALOGIA — Compreende seções
de Mineralogia, Geologia e Pa-
leontologla. Avenida Pasteur n.°
404. (Tel.: 26-0309). Hor.t de

MUSEU DO TNDIO - Utensílios
de caça e pesca, cerâmica mara-
joara, ornamentos, máscaras, ri-
tuais e documentos fotográficos
das várias tribos de fndios. —

MUSEU NACIONAL - Seções d.
Botânica, Etnografia, Anfropolo*
gia, Geologia e Mineralogia —
Quinta da Boa Visla — (telefone
26-7010). - Horário das 12 às
lóh 30m, exceto às segundas.

ASTRONOMIA

KNOQUE SILVEIRA —
Mticac — "Houve um pa-
dre que se Imortalizou es-
tuclantio o Sol?"

... o padre jesuíta ita-
liano Ângelo Secchi, nas-
cido em 1818. Célebre as-
trónomo, autor de vários
trabalhos sôbre a compo-
sição quimica do Sol. o
padre Ângelo Secchi é
considerado o fundador da
astrofísica moderna, a
qual. após os primeiros
esforços de Herschel, ti-
nha sido p r ã. t i c a m e n-
te abanúonficla.

NERVOSOS

INÊS SOBRAL — I_t-
me — "Quando c o dia da
padroeira mundial dos
nervosos Santa Dinfna?"

... 15 de maio. À devo-
ção de Santa Dinfna, pa-
tíroeira dos nervosos, teve
inicio na Bélgica, 13 sé-
culos atrás, e íoi o psi-
quiatra brasileiro Heitor
Peres que, há alguns anos,
regressando daquele país,
introduziu no Brasil a de-
voção ds Santa Dinfna,
até então apenas conheci-
da do clero, havendo sido
feita nai Escola Nacional
de Belas-Artes, por inicia-
tiva do citado psiquiatra,
uma bela imagem da san-
ta, obra do escultor Albi-
no Baldissara, imagem
que se encontra n« Cõlô-
nia Juliano Moreira, em
sua Igreja Nossa Senhora-
dos Remédios, íesíejando-
se Santa Dinfna em 15
de maio.

IMPRENSA

CID ARAÚJO — Vila
Isabel — "O repórter do
JORNAL DO BRASIL
que cçcveveu O Assunto é
Jornal, Alberto Romero, é
jornalista veterano?"

O autor de O Assunto é
Jornal tem 20 anos de
atividade jornalística. Pa-
raibano de Alagoa Nova
Conde nasceu em 1914),
Alberto Romero, que na
Reportagem do JB cobre
o setor da Justiça Militar,
viu esgotar-se ràpid&men-
te a primeira edição de O
Assunto "íi Jornal —, es-
tando agora para ser pre-
para uma segunda edição
de âmbito nacional, en-
quanto o autor também
conclui outro livro que sin-
¦tetiza de formai original a
história do jornalismo no
Brasil. .

GENOCÍDIO

ADEMAR LESSA — Ca-
tete. — "O anteprojeto de
nosso nôvo Código Penal
define c pune o hediondo
crime do genocídio?"

Elaborado pelo Ministro
Nelson Hungria, o ante-
projeto do novo estatuto
penal em seu Artigo 128
prevê o genocídio e o de-
fine da seguinte maneira:
— "Matar membros de um
grupo nacional, étnico, re-
ligio-O, ou pertencente a
determinada raça, com o
fim de destruição total ou
parcial dêsse grupo" —, .
sendo fixada para tal cri-
me a pena de 15 a 30 anos
de. reclusão.

INSTINTO

AARAO QUEIRÓS —
Parada de Lucas. — "O
instinto, como é definido?"

Instinto é o conjunto de
reações que visam a deter-
minado fim, acompanha-
das de consciência, mas
não de reflexão e inteli-
gência, podendo determi-
nar os diversos tipos de
comportamento humano
ou puramente animal. Sô-
bre o assunto, Freud, o
criador da Psicanálise, es-
creveu o seguinte: "Às fôr-
ças que atuam no fundo

. das necessidades império-
sas do id e que represen-
tam, no psiquismo, as exi-
gênclas de ordem somáti-
ca, damos o neme de ins-
tintos".

MENSAGEM

DÍLSON VAZQLEZ —
Flamengo. — "Dos muitos
cartões de Natal enviados
ao João em 1966 é possí-
vel saber qual foi o dc
mais arte e melhor con-
cepção?"

Embora não seja fácil
escolher o... n.° 1 dentre
cs bonitos e expressivos
•cartões natalinos por nós
recebidos em 1966, selecio-
namos o que nos enviou o
Diretor da Verbo Propa-
ganda Ltda., ,o jornalista
e escritor Otávio Alves Ve-
lho, que sempre incentivou
o programa da RADIO
JORNAL DO BRASIL. —
No cartão de íeliz con-
cepção artística, o apro-
veitamento inteligente do
nome da empresa. Verbo,
nos seguintes palavra^ im-
pressas com letras derura-
da.s sóbre azul: Para você
conjugar o verbo prospe-rar em 1907.

POETA

ADRIANO MENESES —
Cosme Velho. — "Rubén
Dario, o primeiro poetali i s p a n o-americano do
grande fama no mundo,
quando escreveu seu livro
mais importante Cantos
de Vida y Esperanza?

O citado livro de poesiasRubén Dario o escreveu
no começo déste século,
publicado o livro cm 1905
na Espanha, em Madri.
Outros livros de Rubén
Dario: Azul. Prosas Pro-
fanas, El Canto Errante
(etc). í: de 1912 sua a.u-
tobiografia intitulada: La
Vida de Rubén Dario Es-
crita por Él Mismo.

SENADORES

LAÜRINDO MARTINS
— Bonsucesso. — "Quais
são os atuais senadores
em Brasília representando
Pernambuco e Alagoas?"

Na nova Legislatura,
Pernambuco tem no Se-
nado Federal os seguin-
tes representantes: João
Cleofas, Pessoa de Quei-
rós e Ermírio de Morais. —
Representam Alagoar, os
Senadores Teotônio Vilela,
Rui Palmeira e Arnon de
Melo.

MESQUITA

CIRO L. NEVES — An-
daraí. — "O Prêmio Al-
berdi-Sarmiento do jor-
nal La Prensa de Buenos
Aires já foi concedido a
brasileiro?"

Apenas a um patrício
nosso. Conferido a partir
de 1954, ano em que o re-
cebeu John Knight, editor
da cadeia de jornais
Knight dos Estados Uni-
dos, o Prêmio Alberdi-Sar-
miento foi em 1962 atri-
buído ao jornalista Júlio
de Mesquita Filho, diretor
de O Estado de São Pau-
lo.

MUSEU

CLÁUDIO SOARES —
Vila Isabel — "O Museu
dos Teatros, no Rio, tem
o que para o público ver
de perto?"

Instalado há 17 anos
(em 1950) no Salão Assi-
rio do Teatro Municipal,
o Museu dos Teatros é
constituído de setores
principais como o de Mú-
sica (popular e erudita).
Arte Lírica, Bailado e Ar-
te Dramática — reunin-
do muita coisa inferes-
saute para o agrado das
pessoas que visitam o Mu-
seu. No setor de Música,
por exemplo, lá se encon-
tram vitrinas dedicadas
aos grandes compositores
brasileiros, .nas quais se
vêem objetos de uso pes-
soai, manuscritos origi-
nais (etc.) ligados à vidaj
e à obra desses mestres.

ATENÇÃO

Somente fazer pergunta
quem puder ouvir a res-
posta, através da RADIO
JORNAL DO BRASIL, de
2.* a 6.»-feira, de llh 05m
ãs 12h. — Aqui são publi-
cadas apenas algumas das
22 questões irradiadas por
dia. — Com multas cartas
a pesquisar, o João não
envia resposta pelo Correio
nem informa p/ telefone.

Fazer uma só pergunta,
sobre a.v mto de interesse
geral e que possa ter res-
posta cm poucas palavras.

Cartas para: Pergunte
ao Joáo, RADIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rio
Branco, 110, 5.° andar, Rio,
ZC-21.
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JíáZia — Notícias re-
centemente d i v ulgadas
pelas autoridades espa-
ciais italianas esclare-
cem que está muito pró-
ximo o lançamento do
San Marco-2, o segundo
satélite italiano. O en-
genho subirá na ogiva
de um foguete Scout, ce-
dido pelos norte-ameri-
canos e disparado de
uma. nova base ílu-
tuante que os italianos
construíram e transpor-
taram para o Oceano ín-
dico.

Êste satélite, como o
seu antecessor San Mar-
co-1, lançado em 1964,

destina-se a estudar a
densidade das mais altas
camadas da atmosfera
terrestre.

. França — O D-1D,
quinto satélite artificial
francês, termina seus tes-
tes na base francesa ãe
Hammaguir, no Saara.
Idêntico ao D-1C, lança-
ão há. um mês, -possui
refletores laser vara me-
didas geodéticas. O D-1D
será lançado por um fo-
guete Diamante, de fa-
bricação francesa, que já
está pronto na rampa,
faltando apenas ser car-
regado âe combustível.

Estados Unidos — En-
tre os satélites a serem
brevemente lançados pe-
los cientistas americanos
estão o Surveyor-3, para
um pouso suave na Lua,
e o Mariner-5, destinado
a realizar medições na
atmosfera de Vênus. O
Surveyor-3 pesa uma to-
nelada e o Mariner pou-
co mais de 300 quilogra-
mas. O primeiro será
lançado por um Atlas
Centauro e o segundo
por um Atlas Agena.

Brasil — Estão quase
concluídas as verifica-

ções finais no foguete e
no satélite alemães que
serão lançados a 1 000
km de altura ainda êste
mês. O foguete, um Ja-
velin de quatro estágios,
pesa mais de uma tone-
lada e mede mais de dez
metros de comprimento.
Será o maior foguete ja-
mais lançado de uma ba-
se na América ão Sul. A
operação será executada
por técnicos brasileiros e
alemães.

Japão — Esperado ain-
da para 1967 mais um
(o último) teste do ío-

guete lança-satelites
Lambda-4. Duas tenta-
tivas foram feitas no fim
de 1966 para colocar em
órbita pequenos satélites
utilizando esse tipo de
foguete, mas em ambos
os casos defeitos no últi-
mo estágio impediram o
sucesso da operação.,
Agora porém os técnicos
nipônicos acreditam já .
haver contornado os pro-
blemas. Em 1968 o Ja-
pão porá em serviço o
grande íoguete lançador
Mu, muito mais forte
que o Lambda-4.

.¦¦¦¦
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1981 UMA REPORTAGEM NO ESPAÇO
Uma coisa é fazer a cobertura de

um lançamento espacial, outra tomar
parte nele, e isto só se aprende fazendo.

A idéia não fora minha, embora
não negue que a apoiei desde o princi-
pio. Afinal, trata-se de uma experien-
cia incomum, e uma excelente opcrtu-
nidade para realmente ver como são as
coisas ão lado ãe dentro. O Jornal pres-
sinonara as autoridades e estas a Fôr-
ça Aérea. E eis-me aqui, vestido de
astronauta, junto a dois astronautas
de verdade, dentro de uma nave mi-
litar, olhando no painel à minha íren-
te os números que se sucedem em es-
cala decrescente.

Nossa nave, a ultramoderna Ar-
gus-3, entrou em serviço em fins do
ano passado e o comandante afirmou-
me que ainda não subiu outra que à
bata em velocidade. Suas linhas são
maravilhosas. Escondem o terrível
poder de destruição que oculta nas
entranhas. Por dentro, ao contrário,
não tem nem o aspecto decente de
uma nave de carreira Terra-Lua.-
Lembro de ter visitado o Vega e o
Nova, quando começaram em 1979 as
viagens regulares entre Woomera, na
Austrália e a Base Lunar. Eram vei-
culos grandes, espaçosos e bem deco-
rados. Êste não. Sua cabina é aper-
tada e na semi-obscuridade interior
veem-se apenas dezenas de mostrado-
res fosforescentes. As janelas estão
tapadas com blindagens protetoras.;

45, 44,43,42, 41, 40, 39...
Sou o primeiro jornalista a voar

numa nave militar. Nosso vôo será
de rotina. Partiremos às 6hl5m GMT,
da Base de Vandeberg, na ponta de
um superfoguete Titan-3C. As 6h31m
entraremos numa órbita circular nor-
te-sul a 195km de altura. Depois,
correções de rumo e intercepção, na
terceira volta, do velho satélite Pe-
gasus-3 que teremos de destruir. Esta
velha carcaça, lançada ao espaço em
1966, está pondo em perigo a navega-
ção entre a Terra e as duas estações
orbitais tripuladas que a circulam..
Deve ser destruído. Repenetraremos
na atmosfera às 12h8m GMT, pousan-
do no Aeroporto de Paris.

O Argus-III, lembro aos leitores,
é uma nave tipo lifting boãy, e depois
de repenetrar na atmosfera voa co-
mo um avião comum.

12, 11, 10, 9, 8, 7,...
Reteso os músculos. Posso ouvir

até as batidas do meu coração. Na
minha frente, sentados lado a lado,
estão o comandante e o navegador ar-
tilheiro. Vestidos com a roupa.me-
talizada e capacetes não parecem hu-
manos._ Seus movimentos são paramim tão mecânicos como os painéis
que os rodeiam. E no entanto conver-
sara com eles minutos antes. A sen-
sação é realmente estranha. O co-
mandante participou do segundo vôo
americano à Lua, e lá voltou quatrooutras vezes. Depois saiu da ANAE e
veio para a Força Aérea, para ensi-
nar os novos astronautas. Seu livto
de vôo registra mais de 500 horas pas-
sadas no espaço. O navegador é jo-
vem, brilhante, exemplo típico da no-
va geração de astronautas que em
breve estarão explorando Marte e Vê-
nus. Já subiu ao espaço cinco vezes;,
Para mim porém são ambos vetera-
nos, quase inumanos, pelo menos ali,

vestidos com aquelas roupas e capa-
cetes.

Eu estou sentado no terceiro as-
sento, normalmente ocupado pelo
tripulante de reserva nas missões pro-
longadas.

FOGOl Com um rugido distante
acendem-se os dois motores sólidos
Thiokol do primeiro estágio. Os ame-
ricanos usam agora reatores de 260
polegadas, em lugar dos antigos, de
152 polegadas, e seu efeito é tremen-
do. Toda a nave vibra e como um
cavalo bravo que fosse subitamente li-
bertado, arranca para a frente.

Naves militares não aceleram
lentamente como os foguetes de car-
reira, feitos para transportar passa-
geiros. Sua partida é quase um salto
e disto eu tinha sido avisado. Nun-
ca porém pensara que fosse aquilo...
Os 16 minutos seguintes foram uma
tortura para mim. Parecia que mil
mãos espremiam meu corpo sôbre o
assento. Ofegante, vi o céu passar de
azul para negro na tela de TV. Os
aceleradores sólidos queimaram só
por 12 segundos, mas logo acenderam
os dois motores do primeiro estágio,
depois o segundo estágio, e depois o
terceiro. Parece uma tortura, que no
entanto terminou tão brutalmente
como começara. Estamos em órbita.

Com um apertar de botão o co-
mandante aciona os caixilhos que pro-
tegeram as janelas da nave. Os caixi-
lhos deslizam, abrindo a meus olhos
um espetáculo maravilhoso. À frente,
em cima e dos lados, o negro do céu,
pontilhado de estrelas. Milhões delas.
Embaixo, resplandecendo no mais belo
branco que já vi, a calota polar.

Pelo interfone perguntam-me se
estou bem, mas devo lhes parecer um
perfeito idiota olhando o cenário. Eles
compreendem. Glenn, Titov e Gagá-
rin sentiram o mesmo. É uma beleza
diferente, a um tempo suave e brutal,
onde o negro profundo do universo
contrasta com os matizes suaves da
Terra embaixo.

Contornamos o pólo a 28 OOOkm
por hora e mergulhamos atrás da Ter-
ra, na sua sombra, uma noite que che-
ga de repente, como se alguém hou-
vesse apagado o Sol. Duzentos quilo-
metros abaixo está o meu planeta, e
daqui parece tão belo! Guerras e mi-
séria são pequenos demais para serem
vistos do espaço.

O computador de bordo rápida-
mente avalia nosso rumo. Entramos
quase na órbita desejada. A diferença
será compensada na primeira mano-
bra de correção, sôbre o Pacífico. Atra-
vés do satélite telecomunicador esta-
cionado sôbre o Japão recebemos da
Terra os dados do novo rumo e as úl-
timas informações referentes ao alvo,
que nesse momento está do outro lado
da Terra, subindo para o apogeu, 450
km mais alto do que nós.

A correção de rumo foi rápida.
Uma breve explosão dos motores, uma
leve vibração da nave e pronto. Já vai
longe o tempo em que mudanças de
órbita exigiam quase coragem para se-
rem executadas e pensando nisso me
pergunto o que levou homens como
Popovich ou Schirra a voar nas rústi-
cas naves de então.

O que eu esqueço é que graças a
eles temos os foguetes seguros de hoje.

Nada se faz sem sacrifícios, mas para
mim, na cabina daquela nave moder-
na, Gagarin parecia tão distante como
Pedro Álvares Cabral.

Trinta e oito minutos depois saí-
mos por sob o pólo sul e mergulhamos
na luz. Nossa segunda órbita seria de-
dicada à preparação para interceptar
o Pégasus-3, o velho pássaro que preci-
sava ser destruído, pagando-o preço de
sua própria velhice. Teríamos de pe-
gá-lo de través. Sua órbita, quase
equatorial, fá-lo-ia passar bem a nos-
sa frente, sôbre a África. Teríamos
apenas três décimos de segundo. Se
não o destruíssemos então teríamos de
descer, já que ocasião idêntica, só se
repetiria em quatro dias. O comandan-
te porém apostara que iria acertá-lo e
estava disposto a cumprir a promessa.

Uma nave de combate é como um
ser vivo. Ela pulsa no zumbido de seus
geradores e no assobio dos giroscópi-
cos. Dentro dela somos como seu cére-
bro. Cada coisa ali dentro foi concebi-
da apenas visando a eficiência. Nada
mais.

O artilheiro aciona um botão. Ou-
ve-se leve zumbido. São as coberturas
do canhão deslizando. O Argus-III está
armado com mísseis atômicos de in-
tercepção e com um novo canhão la-
ser Mark-4. Os cientistas sabem que
nos tanques do Pégasus ainda restam
algum oxigênio e hidrogênio líquidos e
acham que uma descarga laser deverá
fazê-los explodir. Outro botão e desce
do teto, à sua frente, uma estranha
tela de TV. É o visor. A tela se ilumi-
na. Parece simples mas opera conju-
gada com o sistema de pontaria da
nave. É uma televisão de longo alcan-
ce onde aparecem cruzados, como fios
negros da morte, os retículos de tiro.

Sinto um calafrio em pensar que
estou a bordo do Pégasus, e não junto
ao carrasco que vai executá-lo. Com
dedos de violinista o artilheiro regula
o visor e coloca no computador os da-
dos de tiro e o rumo do alvo. Será êle,
o computador, e não o homem, quem
atirara. Um tiro de través não dá mar-
gem a erros humanos. Não permite se-
gunda oportunidade.

Olho para baixo. Novamente o
pólo. Começamos o mergulho para o
alvo, a 28 000 km por hora. 65 000 km
dali, sôbre o Oceano Pacífico, o Pega-
sus inicia a volta número 15 132. A
última de sua carreira de satélite.

Como dois bólidos as naves con-
vergem para o mesmo ponto. Para nós,
entretanto, êste encontro é ainda ape-
nas imaginário. Em teria os cientistas
nos acompanham pelo radar. Penso
no pessoal da redação, e nos leitores,
quando lerem minha reportagem. Po-
derei transmitir-lhes a sensação real
dêste vôo?"Argus-III para controle de vôo",
ouço a voz do comandante no interfo-
ne. Êle chama a base em Terra. 'Ai--
gus-III para controle de vôo". "Pre-
parando para tiro. Rumo 135 325. Ve-
locidade 28 131. Altura 216, marque!"

Procuro ansioso pela janela o nos-
so alvo. Nada. Apenas estrelas. Milhões
delas brilhando. Reconheço o Cruzeiro
do Sul, baixo, perto do horizonte. Pa-
rece diferente, visto daqui. Olho para
a tela do artilheiro. Nada. Apenas três
círculos vermelhos concêntricos co-
brem a retícula fosforescente.

Olho para o cronômetro. Ainda
sete segundos. Novamente para a tela.
Ei-lo ali! Um pontinho branco que
aumenta. Parece pequeno e frágil e no
entanto é um engenho de dez tonela-
das, uma carcaça de aço e titânio ca-
paz de abrigar 

'um 
caminhão no seu

interior. No espaço, porém, as medidas
humanas parecem ridículas.

Tudo acontece num piscar de
olhos. Quando o ponto branco cruza o
centro da retícula acende-se uma luz
vermelha no painel, sinal de que o ca-
nhão laser fêz fogo. Lá na frente, mui-
to distante, uma súbita explosão ilu-
mina a noite no espaço, uma nuvem
de destroços fosforescentes que se es-
palha e rapidamente fica para trás, à
nossa direita.

— Missão cumprida. Alvo destrui-
do. Em 12 minutos iniciaremos mano-
bia de descida —, uma voz distante
fala pelos interfones.

Em volta, na escuridão do céu in-
finito, existe apenas á noite pontilha-
da de estrelas...

»
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JORNAL
DO
BRASIL Rio de Janeiro — Sexta-feira, 10-3-67 Parte inseparável do Jornal

O JS HÁ 75 ANOS

O JORNAL DO BRASIL d. 10/3/1892 noticiava:

O Temporal no litoral português.

O Rcbcliüo popular em Ateru.s.

0* Eleição legislativa em S. Paulo.
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AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

CENTRO

Rodoviária - Estação Rodoviária Nevo Rio, 2.°, loia 205
Sao Borja - Av. Rio Branco, 277 - lojí £ Edif. S. Borja

ZONA SUL

Botafogo - Praia de Botafogo, 400 - SEARS
Copacabana - Av. N. S.» de Copacabana, 410 - Galeria

Ritr.
Flamengo — Rue Marquês de Abrantes, 26 - loja E
Pôslo 5 - Av. N. S.» de Copacabana, 1 100 - loja E

ZONA NORTE

Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 1 54. - Ag. da
Guandu Veículos ,

Cascadur. — Av. Suburbana, 10 136 — Laroo Cascadura
Madureira — Estrada do Portela, 29 - loia E
Méier — Rua Dias da Cruz, 74 - loja B
Penha — Rua Plínio de Oliveira, 44 - loia M
Sio Cristóvão — Rua SSo Luís Gonzaga, 156 - l.o and.
Tijuca - Rua General Roca, 801 — loja .

E.TADO DO RIO

Duque de Caxias — Rua José de Alvarenga, 379
Niterói — Av. Amaral Peixoto, 195 — grupo 204
Nova Iguaçu — Av. Governador Amaral Peixoto, 34 —

loia 12

MAPA DO TEMPO - JB
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ANÁLISE SIN6TICA DO MAPA - Frenle iria fraca com rá-

pido deslocamento, localizada ao sul do Rio Grande do Sul,
devendo atinnír êste Estado mais o de Santa Catarina no
decorrer do dio 10, com chuvas esparsas e trovoadas. Frente
interlropicat — atingindo os Estados do Amazonas, Pará,
Maranhão, Piauí e Ceará com chuvas intermitentes e tro-
vendas esparsas. (Análise Sinótica do Mapa do Serviço de
Meteorologia interpretada pelo JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS
Maranhão, Piauí, Ceará —
Tempo: Instável. Chuvas inter-
mitentes. Temp.: Em ligeiro
declínio.

Rio Grand» do Norte/ Paraí-
ba, Pernambuco — Tempo:
Nublado, ^pancadas ocasionais
no período. Temp.i Estável.

Alagoas, Sergipe, Bahia —
Tempo: Bom com nebulosida-
de variável. Temp.: Estável.

Min» Gerais, Espirito Sanlo
— Tempo: Bom com nebulosi-
dade variável. Temp.: Em ele-
vação.

Ria de Janeiro, Guanabara —
Tempo: Bom. Temp.: Em ele-
vação.

Goiás, Mal» Grota» — Tempo:
Bom. Temp.i Em elevação*

Si. Paulo, Paraná — Tempo:
Nublado. Nevoeiro pela ma-
nhã. Temp,: Em elevação.

Sant» Catarina — Tempo:
Bom, passando a instável no
decorrer do período. Temp.:
Em declínio.

Rio Grand» do Sul — Tempo:
Instável, trovoadas • chuvas
esparsos. Temp.» Em declínio.

NO RIO

_>¦»—J****^*^ JF

BOM

MÁXIMA
MÍNIMA

31.1
• 21.4

O SOL

_v_
NASC. - 5h49m
OCASO - 18h22m

A LUA

NOVA

OS VENTOS

VARIAVÍl

FRACO

AS MARÉS

vwJaaa
PRE AM AR:

2h40m/l,3m o 14h30m/l,3_i
BA1XA-MAR:

9hl5m/0,4m e 21h30m/0,1m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem « previsão do tempo para
hoje nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 23°5, encoberto;
Santiago, 19°, bom; Montevidéu, 22°, bom; Lima, 26°, en-
coberto; Bogotá, 13°, nublado; Caracas, 28o' bom; México,
17°, bom; San Juan, 28°, bom; Kingston (Jamaica), 28°,
bom; Port of Spain (Trinidad), 28°, bom; Nova Iorque, 7o,
bom; Miemí, 26°, bom; Chicago, 0o, bom; Los Angeles,
22°, bom; Londres, 12°, nublado; Berlim, 12°, bom; Moi.
cou, 0o, encoberto; Roma, 17°, bom; Lisboa, 16°7, chuva.

ZONA CENTRO

CENTRO
AVENIDA 13 DE MAIO - Ven-
do op. conj., kit. e banh. comp,
30 m2, vazio, frenle, and. alio,
res. ou csciit. Ver e trator Tele'
feno 32-1106. - Creci 166.

AGÊNCIA FEDERAL DE IMÓVEIS
vende mag. e amplo conjugado
— André Cavalcanti, 7 — Chaves
síndico. 52-4211 - Creci 781.
APARTAMENTO MUITO BOM NA
RUA RIACHUELO, 126, ap. 1 104,
qlo., sl., coz., banh., coz. pinta-
do, sinteco. vazio. Preço 7 milh.
de enlr., 300 mensais, totalizan-
do 15 milh. - Tels.: 34-0694 e
58-3233, CRECI 986. (Temos ou-
tros imóveis no Centro). __________________
ADMIRE A VISTA MAIS ESPE-
TACULAR DO CENTRO DA Cl-
DADEl — Vendo excelente ap. na
Praça Cruz Vermelha, frente, re-
cém-pintado, sinteco, nòvo, qto.,
varanda, saln, saleta, coz., banh.
Um sonho. Preço 13 milh.'. com
8 mil. de entr. 300 menscis. As
chavei eslão na Rua Barão de
Mesquiln, 398-A. Tols.: 34-069-1
e 58-3233. CRECI 986 - BUENO
MACHADO. (Temos outros imó-
veis em outros bairros).
APARTAMENTO, sala o quarto,
cozinha, banheiro em còr, par-
te financiada com ou sem mó-
veK —' Rui André Cavalcanti,
115[10o.

CENTRO - Vdo. ap. I 107 da R,
Washington Luís, 50, ocupado sj
contr., inquilina notificada. Pre-
ço: 8 milhões, entrada ó milhões,
restante em 12 meses. Tratar tel.
32-9400 - CRECI 413.
CENTRO - Vdo. ap. quarto o
saleta sl 309. Av. Rio Branco,
186. Tratar 22-9165.
COMPRA-SE 1 ap. pela Cxa.
Eco. plano antigo, quarto, sa-
Ia separados, nté CrS 15 000
mil — Tenho pequeno sinal —
43-0866 - Ramal 58, lioje.
CENTRO EDIFÍCIO MISTO - Ãp.
kitch. com móveis, ótimo parn
moradia ou escritório, Cr$ 12
milhões, 50% à visla — Tel.:
32-0277 - Sr. Pinto.

PRAÇA CRUZ VERME-
LHA — Apartamentos re-
sidenciais numa rua
tranqüila bem pertinho
do Centro da Cidade
Ampla sala, 2 quartos,
sendo 1 reversível, ba
nheiro e cozinha comple<
tos, dependências de
empregada. WC, área de
serviço e tanque. Play
ground e GARAGEM. —
Todas as peças amplas,
claras e de frente. PRE-
ÇO Cr$ 11 880 000, en-
trada única de Cr$ 400
mil e mensalidades SEM
JUROS de apenas Cr$
144 mil, na RUA CAR-
LOS DE CARVALHO,
52 - Inc. IRMÃOS TO-
RÓS LTDA. - Informa
ções diariamente no Io
cal RUA CARLOS DE
CARVALHO, 52, entre 8
e 20 horas, ou no Dep.
de Vendas Av. Graça
Aranha, 174, s| 516. —
Tel. 32-5353 - (CRECI
442).

CASA grande com área de 2 000
a 5 000 m2 ou mais, compro em
bairro próximo ou Centro. Te-
lefone 22-3344.

GAMBOA - Praça Harmonia. -
Vd., enf. 6 milhões facilitados.
Saldo prest. 250 mil, ter. 5x27.
R. Sacadura Cabral, entre 343 e
347. Tel. 52-7773 - Mendes.
PRÉDIO com grando loja e 2 pa-
vimentos. Vende-se — Frei Ca-
neca, 165. TrMar Alfredo — Tel.
34-0740.

A_PAR1AM_E_NTO . - Vende-se ur.,R|JA-SANTA CLARA, 246
gente. Av. .Copacabana, 1 IsO, do] _ „„rt r. ,

COPACABANA - Ap., vendo, de
quarto e sala separados, coz
grande, ban., aroa c/ tanque,
depend. emp. T.l. aló ás 12 ho.
ras e a noite — 36-6325.

VENDO na Av, Gomes Freire, 474,
ap. 52 c| sala, qt., coz., banh.,
varanda, érea c| tanq., c| sinte-
co, todo reform. de nòvo, de
frente e vazio. Aceito Caixa. Pre-
ço; 13 milh. c| a met, o rest. a
comb. Chaves com o porteiro —
Trntar com o próprio. Telefono:
22-1242.
VENDE-SE apartamenlo, R. Car-
los dc Carvalho, 34, ap. 720,
1 sala, 3 quartos, dep. Ver no
local com o porteiro ou telefone
32-4094, por favor, Sr. Virgílio.
VENDO - Ap. frenle, R. Viscon-
de Rio Branco, 53-201, S. enl.,
S.l, qt., vard., c. b. Tratar local.
A vista melhor ofertn.
VENDE-SE o ap. 407 da Rua Cai-
los Sampaio, 246. Quarto c sala
conjugado. Chaves com o portei-
ro. Tratar com Paulo Freire. —
Tel. 32-9702.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
APARTAMENTO VAZIO DE PREM.
TE — Vende-se na Rua da Gló-
ria, 190, ap. 401, com 4 quartos,
3 salas, jardim de inverno e 2
banheiros sociais. Dependências
completas cj 2 quartos e banhei-
ro para empregados. Ver com o
zelador Sr. Abílio a qualquer
hora e Iratar pelo telefone ..,'
23-9499, com o Sr. Ivan.
A VENDA kilichnete vazio Prç.:
7 milhões à vista ou fin. 10 cm
12 meses. Rua Taylor 31 ap. 509.
Ver de 9 às 13h. Tol.: 52-4755.
AGÊNCIA FEDERAL DE IMÓVEIS
vende Ruo Monte Alegre, 356,
ap. frente, 2 q?s., sala, etc. Tel.
52-4211. Creci 781.

CATÍTE - FUMENGO
ATENÇÃO Sr. proprietáriol Paro
vender s| imóvel e fazer bom
negócio procure um Corretor de-
vidamentt Inscrito no Conselho
Regional dos Corretores de Imó-
veis — Tel. 42-2031 — Figueiredo
- Creci 1 098.

BOTAFOGO: R. Arnaldo Qulnte-
Ia. Vendo casa de qto., sala,
coz., banh. etc. 20 milhões, c|
7 550, entr. lnf. 31-0957. Novais

CATETE — Apartamento de quar-
to, sala, cozinha, banheiro, área
com tanque, dependências de em-
pregada o garagem, prédio novo,
Vendo. Entrada NCrS 10 000,00.
Tratar tel. 25-6841. Sr. Alexandre,
CATETE — Apartamento conjug,
Vendo 50% financiado. Tratar tel.
25-6841, Sr. Alexandre.
CATETE — Vendo vazio ótimo
apartamento com quarto e sala,
banheiro, jardim de inverno, —
Entrada 8 milhões, restante fa-
cilitado. Rua do Catete 66, ap
807. Ver dc 9 às 12 horas e de
pois das 17 horas.
FLAMENGO — Rua 2 Dezembro,
62 — V. ap. 2 qts., sala, depend.
ccmpl., área — S. armários, guar-
da-roupa em caviuna, 2 em aço,
vazio, 35 000 c| 50%, saldo a
combinar. Tel. 36-0612.
FLAMENGO — Desocupado, pa*
gamento à vista, ap. cam sala,
quarto, cozinha • varanda, fren-
ta para o jardim do Russel —
Glória e linda vista sôbre San-
ta Teresa e baía da Guanabara.
Tom telefono — Ver na Rua do
Russel n. 496 — ap. 601. Tra-
lar na ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS MASSET LTDA. . Rua
Debret n. 79, sala 408. T.l. ,
42-6728 ou 32-8317.

EDIFÍCIO REGRAN - Inicio de
venda. Ótimos apartamentos de 2
quartos, snla, banheiro completo
e dependências de empregada.
Vaga na garagem. Rua Real Gran-
dera, 278, esquina de Mena Bar-
reto. Obra em inicio de alvena-
ria. Construção e acabamento de
Gomes de Almeida Fernandes —
Informações o vendas: 52-7557 e
42-5099. TAL - Taubaté Admi-
nistradora — Av. Almirante Bar-
roso, 90, s/517/519.

PRECISO urgente ops. conj. se-
parado p| clientes, resolvo em
30 dias, nos bairros Flamengo,
Catete. Botafogo. Det. 23-1214.
Creci Ó44.
SENADOR VERGUEIRO - Ven-
do ap. ou troco por escritório, 2
quartos, sala dupla ele. 52-3219.
VENDO aps. sl., 1, 2, 3 qts., ft.
vazio. Tratar Catete, 310, sl. 313
— Bezerra ou Sônia 45-7010 —
Creci 1054.
VAZIO.' Conj. gde. banh. coz.
Rua Sen. Verg 203. Somente
3 000, rest. Caixa Econ. Plano
antigo. Tel. 23-1214. Creci 644.
VENDO — Ap. tala, quarto, ga-
raqem. Rua Correia Outra 29.
Tratar Hélio 32-8414 das 17 às
19h.

LARANJ. - C VELHO
LARANJEIRAS - Vende-se à visla
ou contraproposta agradável —
apartamento de 2 quartos, sendo
um com varanda, salão, varanda,
banheiro em côr, cozinha tôda
azulejada e dependências de em-
pregada. Tratar pelo telefone ,-.
30-3784.
LARANJEIRAS - Vendo ep. con-
jugado, vazio. Rua Ipiranga, 111
— 8 000, c| 50% financiados. —
Tratar Av. Suburbana, 312, bloco
2, entrada 2, ap. 204. Benfica,
PARA entrega ató agosto próximo.
Na Rua Pinheiro Machado, 62,
vendemos oe últimos apartamen'
tos> de nossa incorporação, so
menta 2 aps. por andar, da fren-
t. c| 200 . 230 m2, conslando
ds 2 salas, 3 • 4 quartos, 2 b.«
nheiros, coiinha, quarto o dep.
•mpreg., área, garagem privativa
— (Estimativa do construção alua-
lixada • com uma vantagem ex-
tra, pois lôda a construção iá
feitj, V. S. adquira a proço fi-
xo). Praço a partir da CrS....
60 768 000 (CrS 60 768,00). In-
formações • visitas ao local das
9 àt 13 • das 14 às 18 horas.
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17 (Div.
de Vendas 2.° andar). Telefona:
52-8166, d. 8,30 is 18,00 horas.
(CRECI 131).

BOTAFOGO - URCA
ATENÇAOI V.ndo no Praia d.
Botafogo aps, de hall, sala, quar-
to, banheiro, cozinha. Sinal da
200 mil cruzs. na promessa, 200
mil, prestações de 100 mit o sal-
do financiado. Tratar tel. 46-7603
ou 26-0281 — Anita Golberi.
Preço 9 600 — Raro e único n
góciol - CRECI 763.
BOTAFOGO — Apartamento con
jug. grande. Vendo só è vista,
va;io. Preço: NCrS 8 000,00. Tra
tar ti. 25-6841. Sr. Alexandre.

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-
xiliar copa-cozinha, 2
vagas para carros. Aca-
bamento de luxo. Tratar
diretamente com o pro-
prietário. — Avenida Rio
Branco, 131 - 15.° an
dar. Fone: 32-1039.

frente, ariefar''bãuõ!"s.iici,i,"'ba*-j—Ap. 202. Pronta eilTfe
nheiro completo, cozinha e sala eV- r. | snri.r DAC)': __f
quarl^conjugado^Fone^SÔ^Ó. 93: l Pi anÚOr- tlAÒL 4 .

à venda. i ãp. 2 q„ s., dem.lmilhões. 2 salas, 2 qlos.,
dep. vazio. Preço: 35 milhões,lr-._. U»nh rlen. mrr.
Aceito prop. á visla, Av. Prlnce-iC0/'r Donl.., CiepS. COm-
sa Isabel, 300, ap. 807. Ver de 9!pletãS emp., área _3 Gel-
as 13hs. Tel. 52-4755. |". , , ';.„,,., 

,-.._
ÂWçÃcT^Temi--Tenc"krRÍ.iv|Ç0-. Inf- VEPLAN IMO-

Anchieta 16, ap. 203, de (rente, | BILIARIA. MarCKr visitas
saio, 2 qts. e dep. emp., vazio
Tol. 22-4163 - Mário, Creci 610.
APARTAMENTO - Vendo-se. -
Construção adiantado, na Rua Ge
nernl Ribeiro da Costa 90, c| 2
qts., sala, cozinha, banheiro, área
c| tanque e banheiro, 6 milhões
do entrada. Ver no local diária-
mente das 13 s 16 horas. Tratar
na Rua da Ouilanda 30, 2° andar,
sala 209. Tel. 52-2899, c| Fer-
nandes — Creci -100.

BAIRRO PEIXOTO - Vendo aps.
térreo 2 e 3 quartos etc., de 11
às 14 ou 18 às 20, diariamente:
46-2367 ou 26-0112.
COMPRAMOS PARA CLIENTES •
Aps, prontos dosocupados cu c!
contr. vencido, d» 1 i 2 salas,
2 e 3 quarlos. CIVIA - Trav
Ouvidor, 17 (Div. de Vandas 2.'
andar). Tel. 52-3166, do 8,30 às
1B.00 horas. (CRECI 131).

pelos tels. 52-2830 e ..
22-6102 - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS. J.
107 - CRECI 66.
SIQUEIRA CAMPOS, 282, ap. 102,
sep. dep. empreg. 20 000 c/ 10
cm 2<l meses. Tratar Brilhante. —
Tel. 57-2086 e 57-5187. CRECI
243.

SAO CRISTÓVÃO - Venclo uma RIO COMPRIDO - Ca;= - Vendo
casa jardim, 2 qts., sala, coz.,|centro de terreno 11x40 um pav,bonh. e quintal, 8 mil entr., tel. 2 s., 3 q., copa, coz., 2 banh
54-1990, Creci 771. .sociais, living c| bar 2 q. nmp,

quintal, jardim, garagem. PreçoTIJUCA-RfO COMPRIDO

VENDO ap. com quarto e sala se-
parados, banheiro, corinha — Av.
Cop., 534, ep. 1 208 - Chaves
na portaria.

COPACABANA - Compro a d.
nheiro à visla 1 ap. ql. e sala,
depças. 38-0614.

COPACABANA - Ocasião. Ven-
do na Rua Figueiredo Magalhães
n.o 950, ap. 303, do írente, cm
final de construção Já com ele-
vadores funcionando, sala, quar-
to, banheiro, cozinha, área e ton-
que. Preço 15 milhões com 8 de
entrada e o restante cm 2 anos.
Ver chefe da obro e tratar pelos
tels. 42-9282 ou 26-0536.
COPACABANA - Vdo. aps. do
sl., 2 e 3 qls., inf. tel. 32-4800
e 46-9734.

CASA vazia, vende-se. Ver e tra
ar na Rua Leopoldo Miguez, 137
- Pôslo 5 — Copaca bana.

COM TELEFONEI Vaziõl-vTndõ
ótimo ap. cj amplo quarlo, banh.

coz. 15 milhões. Facilito em
20 meses. Entrega Imediata!. Tel
36-0962 (Copacabana).

COPACABANA - Vendo sala.
quarto, coz., banh. Preço: 7 500
Sinal 2 500, prest. 150. Em cons
trução. Tel.: 22-6910 - México
74|802.

BOTAFOGO — Apartamenlo Va-
zio — Vendo o apartomento 516
do bloco E, da Rua Voluntários
da Pátria 127 (com frente para
â Rua Mena Barreto), dividido
em 2 salas, 3 quartos com arma-
rios embutidos, corredor, copa,
cozinha, 2 banheiros sociais, área
com tanque, dependências de
empregados e garagem. Tratar
pelo telefone 22-4057.

BOTAFOGO - Vendo ótimo apar-
tamento, snla, 2 dormitórios e
dep. completas. Diretamente com
proprietário. Ver São Clemente,
470, com porteiro.
CASA — Renda. Vende-se com 3
residências independentes na Rua
Vila Rica, esquina Real Grandeza.
Facilita, aceita Caixas. Tratar Ar-
chimedes. Tel. 46-0222..

RUA BARÃO DE LUCENA, 55 -
Vendo ap. de frente de 4 qts.,
salão, 2 banhs. sociais, garagem
e demais peças (obra pronta em
12 meses), apenas 4 andares c\
2 elevadores por: 45 milhões —
Ver no local e tralar c| FROSINI.
Tel.: 36-5514. CRECI 552.

TERRENO — Botafogo. Vendo, R.
Viúva Lacerda, 36, c| 23,B0x26,00,
ò vista 110 milhões, junto ao Lg.
Humaitá, rua residencial. Tratar c
Frosini. Tel.: 36-5514. CRECI 552.
VENDO ótimo ap. c] .aleta, quar-
to, banh. cór, cor. e terraço c[
40 m2. Preco e cond. pelo Hei.
36-0962. Visitas a qualquer hora.
(Botafogo}.

LEME - COPACABANA
AVENIDA COPACABANA 80, ap.
202, sep., frente, dep. empreg.
Ver no local. 30 000 c| 15 em
24 meses. Aceito prop. à vista,
57-2086. 57-5187 - CRECI 243.
APARTAMENTO - Vendo. 2 qts.,
sala, deps. Final construção. Rua
Prof. Gastão Baiana, 151, ap. 606
- Tel. 38-2132.
APARTAMENTO - Sala, quarto
sep., coz. compl., banheiro,- j.
inverno. R. Otaviano Hudson n.
16/1008, esq. Pr. Arco Verde.
VAZIO. Ver local até 10 horas.
APARTAMENTO - Copacabana -
Rua Aires Saldanha, 54, cedo uma
cota do terreno em edifício de 10
andares de um por endar, com
financiamento pela Caixa Econô-
mica. Tratar no local ou pelo tcl.
36-7839 — Sr. Guimarães.

APARTAMENTO - C| 3 qts., 2
salas, copa, cozinha, área gran-
de, varanda, 2 aps. por andar.
Ladeira dos Tabajaras, 130 ap.
201 quase esq. do Siqueira Cam-
pos. Ver hoje das 9 ès 15 h.
Tratar no I.. S. Francisco, 26- —
S| 1 003. Tel.: 43-8009. CRECI -
142.

COPACABANA -Rua
Sousa Lima n. 280. Ven-
de-se magnífico ap. com
salão, sala de jantar, 3
dormitórios c| armário,
3 banheiros sociais, co-
pa-cozinha, 2 quartos de
empregada e 2 vagas
p| automóvel. Chaves c
o porteiro das 8 às 12
horas e 16 às 20 horas.
Tratar cj o proprietário
na Av. Rio Branco, 131
- 15.° and. — Telefone
32-1039.
COPACABANA - Vendo ò Rua
Assis Brasil, 176, o ap. 502 c
3 qlos., 2 salas, banh., dep. em-
pregada e garagem. Todas as pe-
ças do frento. Entrega imediata.
Tratar tels. 25-9733, 25-8678 a ..
45-6063 - Cr| Sr. Anlonio.
COPACABANA - Ap. a visla
compro um mesmo alugado. Ne-
gócio entre particular — Tel.
56-1104 — Horário comercial. —" sidéncia — 37-5620.

COPACABANA - Últi
mas unidades — Adqui-
ra sua residência na Rua
Santa Clara n. 335 —
Não perca esta oportuni-
dade de comprar seu
apartamento de sala, 1
e 2 quartos, todas as pe-
ças amplas, quarto de
empregada, boa cozi-
nha, grande área de ser-
viço, tanque e GARA-
GEM. Apenas 3 por an-
dar. Sinal de Cr$ ....
1 100 000 e prestações
mensais de Cr$ 280 000

Construção-lncorpora-
ção da Imobiliária Ve-
nancio S.A.' — Rua Teó-
ilo Otôni, 58, s| 1001 [2Tel. 43-9205 - Infor-
mações no local das 9 às
22 horas ou em nossos
escritórios. CRECI 450.
COPACABANA - Magníficos
apartamentos, «m início d* cons.
Iru.io, pertinho da praia, 2 por
andar, do lado da sombra, com
1 S80 do enlrada • 300 por mis.
O terrono está totalmente pago.
Entrega dos apartamentos em
1969. Tem salão, 3 ótimos quar-
tos com ¦ armários embutidos, co-
pa, cozinha, demais dependen-
cias . garagem. R.stam poucas
unidades. Vir diàriam.nt. das 9
ás 22 hor», na Rua Barata Ribii.
ro, 52 ou Av. Prai. Vargas, 446,
12.° andar, grupo 1206. T.ls.
23-0216 . 23-1330. Miguel Ben.ó.
COPACABANA, 1 213 ap. 707
Vendo ótimo coni., c| banh., coz.
Vista p| mar. Ver no local. Tra-
tar Brilhante. Rua Hilário de
Gouveia, 66 gr. 516 — Tel.
57-5187 - Creci 243.

COPACABANA - Vende-se pré-
dio, em terreno 9,00 x 15,00,. Rua
Sí Ferreira, 193. Tratar Dr. Ber-
nardes. Rua Assembléia, 72 —
5.° Pavimento. .

.COPACABANA - -Vendo ap, 2
qts., 2 sis., coz., banh., irea ci
tanque, dep. empreg., j. inv. Av.
N. $. Copacabana,. 777, ap. 1102.

COPACABANA - Vende-se casa
comercial 40m2. Posto 5, la.' lo-
cação. Tel. 26-8433 — Tratar pro-
pfíetário.
COPACABANA — Vendemos óti-
mo ep. de frente, vazio, junto à
Av, Atlântica, com garagem, 2 sa-
las, 4 qtos., banh., varanda env.
armários e depend. R. Santa Cia-
ra, 18, ap. 802. Chaves c. por-
teiro. 70 milhões facilitados. —
Tratar F.- P. Veiga .Eng. — Av.
Alm. Barroso, 90, ll.o, _,_|,_ ,.
1 108. Tel. 42-7144 e 42-5231 -
CRECI 832.

EDIFÍCIO Mauá, comercial. Ven
do ap. 1 004, grupo 3 salas, sa-
leta, banh., 10°. Miguel Le.
mos, 44, Cop. Tel. 27-3092.
NCrí 63 000,00.
MIGUEL LEMOS, 8, ap. 102 con|
frente. Av. Atlantic. — Ver nc
local. Entrada 6 000, rest, em
24 meses, 57-2086. - 57-5187
CRECI 243.

ESTRADA DAS FURNAS - Quase
esquina do Estr. Gávea Pequena,
vendo magnífico terreno com
duas rrentes. Preço NCr$
17 000,00 a curto prazo. Telefone
57-3084 ou 23-3294.

AV. N. S. COPACABA-
NA, 827, ap. 804. Jun-
to à Constante Ramos.
Excelente ap. c| ampla
sala, 2 bons qtos. cl 1
armário embutido, coz.,
banh., deps. emp., área
de serviço, p| pronta en-
trega, vazio. Ver no lo-
cal com o porteiro. BA-
SE: 40 milhões, lnf. VE-
PLAN IMOBILIÁRIA. _ PÇA. DA BANDEIRA - 

1™^^
Marcar visitas pelos tels. S-CRISTÓVÃO

VAZIO, 3 qtos., sl. dep. emp.,
copl. 130 m2. Av. N. S. Cop.
862, np. 702, gde. financ. preço
barato, est. prop. Tel. 23-1214.
Creci 644.
VAZIO - Fte. gar. salão 70 m2
3 qtos., arm. emb. Ver Av. P,
Júnior, 165, ep. 501, um belo
sp. financ. 2 anos, vista plmar.
Det. Iel. 23-1214. Creci 644.

APENAS 10 mil enlr. ou à visto
neg. ocasião, Tijuca, ap. írenle,
vazio, 2 qts., sala, coz., banh.,
dep. emp. e garngem. Coutinho,
te1. 54-1990, Creci 771.
APARTAMENTO NA PRAÇA
SAENS PENA - R. General Ro-
ca, de frente, 3 qts., sala, coz.,
banh., depend. empreg., gara-
gem. Venha ver e traga a e.-
posa! Ela ficará maravilhada. As
chaves estão c| BUENO MACHA-
DO, Rua Barão de Mesquita, n.°
398-A, CRECI 986. Tels. 34-0694
e 58-3233. (Temos outros imóveis

venda).

NCr5 80 000,00 sinal 50% • resto
12 meses. Rua Sampaio Viana,
112. Tel. 28-3234 das S is 12 hi
Diretamente com proprielário.
TIJUCA — R. Santo Afonso, jun
to da Praça, vendo ótimo, op. dc
sola, 3 qts., dep. compl., garag.
ele. Acabamento de Ia, 36 00Ò,
c! 50%, aceito propcsla. lnf
23-2859.

VENDE-SE conjugado c| banheiro
completo e pequena cozinha nB
Rua Sá Ferreira — Copacabana
- Base NCrS 15 000,00. Tratar
25-1689.
VENDO - Vazio com lelelone
apartamento, sala, quorto çonju-
gado demais dependências. Rua
Ministro Viveiros Castro 15 —
10.° andar. Tratar pelo telefo-
ne 36-6618.
VENDO 3 salas, 3 qtos., 2 ba
nheiros compl. cozinha, qt. era
preg. garagem, 80 milhões. V_
hoje na Run Domingos ferreira,
21, ap. 1202. Creci 272.

IPANEMA - lEBLON
CASA — Vendo em Ipanema con-
fortável residência. Terreno de 10
x50, cl 3 salas, varandas, 6 qts.,
3 banhs. sociais, copa-coz., ga'
ragem 2 carros e dep. Infs. tels.:
22-2843 42-0789 - CRECI J-240.
COMPRA-SE casa com -terreno mi
nimo, 170 m2 em Ipanema ou
Leblon. Base: 110 mil cruzeiros
novos, parte à vista, saldo dois
anos. Negócio urgente. Telefone
47-6202.

IPANEMA - DUPLEX -
Pronta entrega. C| vista
permanente p| Vieira
Soulo (praia). 250 m2
úteis. BASE: 140 milhões
pela cessão, restante p
administração, lnf. VE-
PLAN IMOBILIÁRIA. -
Marcar visitas pelos tele-
fones 52-2830 e 
22-6102. - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS-J.
107 — CRECI 66 — Dias
úteis.
IPANEMA - Vende-se grando
ia lio, 2 quarto:, depend. todo
de frente Praça General Osório.
NCr$ 55 000 - Procurar Sr. Bar
ros de 4 às 7. Rua Jangadei
ros 2e.

LEBLON - Vdo., na Rua Hum-
berto de Campos 762, o ap. 402,
de frente, de qt. e si. separados
e amplas deps. de empregada. —
Está vozio. Tel. 23-3368. -
Creci 286.

LEBLON - Com vista p|
o mar. — Sala, 3 qtos.,
coz., banh., deps. compl.
emp., área de serviço.
BASE: 68 milhões ou
aceitamos ofertas, para
pagto. em curto prazo,
lnf. VEPLAN IMOBILIA-
RIA. Marcar visitas pelos
tels. 52-2830 e 22-6102
- DEPTO. DE VENDAS
AVULSAS. - J. 107 -
CRECI 66 - Dias úteis.
LEBLON - Ap., vendo na R. Go-
neral Urquiza, 2 quartos, sala,
coz., ban. emp., a 50 metros da
praia. Tel.t 36-6325.
VENDE-SE apartamento sala, dois
quartos, área, dependências com-
pletas, Rua Gomes Carneiro, 54 —
ap. 702. Preço: CrS 40 000 000.
Vinte milhões de sinal c o soldo
em 2 anos pela Tabela Price. Ver
no local e tratar pelo tel. 42-5197
com Dr. Othon de 10 às 13 horas
exceto sábado e domingo.

GÁVEA - J. BOTÂNICO
INCORPORAÇÃO CIVIA - Eslru-
tura pronta — Vendemos ot úl-
limos apartamentos de frente, na
Rua J. Carlos, 5, *sq. d. R. J.
Botânico (a 50 ms. do Parque la-
jt) com 222 m2, constando dt
2 salas, 3 quartos cl arm. «mb.,
2 banheiros, coxinha, quarto •
dtp. empreg., garagem privativa.
Proço a partir d. CrS £7 250 020
(NCrS 37 250,00). CIVIA - Trav.
Ouvidor, 17 (Div. d. Vandas 2."
andar). Tal. 52-8166, de 8,30 àl
18,00 horas. (CRECI 131).

VENDE-SE apartamento na Av. Epi*
tácio Pessoa 2208 com > esquina
Frei Leandro 80, dois quartos,
duas salas, banheiro, dependen-
cias de empregados, terraço, lar-
dim, garagem. 37-3485 — Infor-
mações porteiro Abílio.

S. CONR. - B. TIJUCA
BARRA DA TIJUCA - Vende-se
ótima casa e várias benfeitorias
em centro de lerreno de 1 035
m2. 15 milhões c| 60% de entr.
Ver na BR-6, km 10, lote 27.
Tratar tel. 22-1182.

BARRA DA TIJUCA -
Cottages" — Vende-se

sala, quarto, banheiro,
kitchnete completamon-
te prontos. Entrega ime-
diata. No ato Cr$ ....
500 000. Av. Sernambe-
tiba, 2 970, junto Parque
Barra Country Club, dis-
tante 300 m Boate Fia-
mingo. Sábados e do-
mingos no local c| pro-
prietário ou diàriamen-
te tel..22-1421-.-

SAO CONRADO - Vendo terre-
no 1 300 m2. Outro 15x35. lnf.
Av. Rio Branco, 8111 105. CRECI
628 - 43-7445 - Gavazzl.

ZONA NORTE

BOTAFOGO - Av. Pasteur, ap. 3,
quartos, sala, dep., vaga carro.[AVULSAS.

dade ap.
coz., bann.

e -uma varanda, ap. 201, R. Baia,
,-.. ..«r.^ «« . . -. ,84 — São Cristóvão — NCr$ ...
52-2830 e 22-6102 — são cristóváo - vdo. >p. is 000,00 - 7000,00 dc ent. •
DFPTO np \/ P M n A >.r"3'- d" Rua Fonseca Teles, 113,1300,00 mensais compra hojei.nri... ut. v i.. im u m o vizinho lgreia St Edwiget do. ^.^ T.a|sr R_ chjve

J. 107 — sl., 2 qts., benh-, ccz., dep. .
Aceito Caixa/Marcar hora 32-9669|rDrrV aa" nU. .'?„•_ Iem°r- NS"°- Preço:' 18 n.llhões.|Faria' 24â - Tcl- 34-0989 - Sr.

.- 46-2537. ICRÊU 66 — Dias UteiS. Ijratar 32-9400 - CRECI 413. .Raffaele.

«GORA OU NUNCA! - Vendo
magnífico ap. de frente. Rua Ba-
rãa de Mesquita, 32U, esq. Gon-
zaga Bastos, c| 2 ql!., sl., c=z.,
área, depend. empreg., arm. em-
bulido. APENAS NCr$ 1 000,00
(um milhão de cruzeiros antigos)
de entr., 200 mensais. Entrega
em 18 meses. Ver diariamente,
inclusive oos domingos cj BUE-
NO MACHADO, Rua Barão Mes-
c.uita, 398-A, tels.: 34-0694 e
58-3233. CRECI 986. (Temos ou-
tros imóvers_à_venda).
APARTAMENTO 607 - Vende-se
nd Rua Mariz e Barros, 1 003, cl
quarto, sala, coz., banh. Final de
construção. 12 milhões a combi-
nar. Ver no local diariamente das
13 às 16 horas. Tratar na Rua da
Quitanda, 30, 2.° andar, sala 209
- Tel. 52-2899, c| Fernandea. -
CRECI 400.

TIJUCA — Terrenos. Vendem-se
lotes em vila d* alto gabarito
para casas d» 2 e 3 quartos o
garagem, quintal. Proieto dentro
ds seus desejos. Rua Dona Dcífi-
na, 12, iunlo a Praça Saem Pe-
na. Trntar Rua México, 148, gru-
po 703 - Tal. 22-6435 a tardo,
financiados em 3 anos.

ATENÇÃO - Rio Comprido. Ven-
do. Rua Citizo n.° 20, ap. com
3 qts., s. q. b. varan. cta. pre.
35 mil cruz. novo3, cj 20 mü de
ent. o rest. a comb. Tratar com
A. Magalhães. CRECI 895. Tels.
42-3498 e 45-7396.
ALTO DA BOA VISTA - Vendo
bela pfopríedade c[ casa d 26 000
m2 de terreno, casa c) piscina,
lago, bosque cl terreno 33 000
m2. lnf. Av. Rio Branco, 8111 105
- CRECI 628 - 43-7445 - Ga-
Vfl2ZÍ.  
CASA — tijuca — Vendo no
centro de terreno, troco por sa-
las, apartamento. Financio parte.
Rua Uruguaiana. 45.

TIJUCA — Venele-sc casa va:
de luxo, 2 salas conj., 3 qt..,
banh. social, grando cozinha,
dep. empr., garagem, cisterna,
jardim. Visitas prop. — Tel.:
58-3666^
TUÜCA - Casa luxo - Vende-se
com 300 m2 de área construída,
na Rua Vi.cond» de Figueiredo,
nova, magnífica, confortável, 11
poças, para família do alto tra-
tamento, ar condicionado, etc,
Tratar com Sr. Horácio. Tels...
23.06S0 o 20-7379.

TIJUCA — Vendo lindo ap.: sa-
leta e colunas, asala tem 8
m, 3 quartos grandes, 2 banhs.
sociais, dependências de empre-
gada, ludo tapetado, cl lindos
lustres e ar condicionado, e vaga
na garagem» — Tratar telefone
38-8927.

CASA — Vendem-se 2 quartes,
2 salas, cozinha, banheiro e de-
pendências. Rua José Higino n.°
36,_casa 8 Aceita-se Caixa.
GRANDE OPORTUNIDADE ^
Vendemos, ótimo ap. com 3 quar-
tos, sala, banheiro, cozinha <
dep. de empregada, na Rua Jo
sé Higino. 2771405 - Ver no.lo
cal, - amanhã sábado, de 9 a:
11 horas e Iralar na CCC Nò-
vo Mundo, na R. do Carmo, 71,
>| 201 ou tel. 31-3446 - E. 

"'

calho - CRECI 937.
NEGÓCIO URGENTE - Vende-se
conf. residência, na Rua- D. Ma-
ria. 60, cesa 1, com 2 qs., sala
e dependências, com quintal, per-
to da Praça Saens Pena — Ver
no Iccal com D. Mariquinhfi, na
casa 5, ap. 101 e tratar na firma
F. Sanlcs Imóveis - CRECI 605.
Tel. 22-0581. Rua Senador Dan-
tos, 39, sala 204.
PRECISAMOS para client.1 aps.
ou casas c[l, 2 .3 qts. mesmo
alugados, ne Tijuca, Grã]aú ou
Vila Isabel. Tralar na Av, Brás
de Pina, 96 — Loja — Telefone
30-5489.
RUA Barão dc Mesquita 295, ap.
206, íundos. Vdo. de 2 qts.,
sl. e amplas deps. Aceito Cx. —
Tratar no local.
TIJUCA — Vende-se mansão, A
quartos, A banheiros, 2 salões,
copa cozinha, ap. para emprega-
dos e 3 000 metros de pomar. —
Tratar 46-2595.

TIJUCA — Corretor oficial de
imóveis compra urgente para eli-
entes casa ou ap. de safa, 2 ou
3 qts. e dep. s] despesas para
o vendedor. É favor ligar para
23-2859 (Creci 1 025).

UM GRANDE PON-
TO... PARA MORAR
BEM — Rua Dr. Satami-
ni, 39 — Aqui, ótimos
apartamentos — apenas
2 por andar — de sala-
living, 2 ou 3 quartos
com armários embuti-
dos, 2 banheiros sociais,
dependências completas
de serviço e de empre-
gada, e garagem. (To-
dos os quartos dão fren-
te para a bela tranqüi-
la Av. Heitor Beltrão).
Prédio sôbre "pilotis".

Ponto altamente resi-
dencial. Preços, desde
NCr$ 28 437,60, com
entrada de NCr$ ....
1 280,00 e prestações
de NCr$ 408,75. Proje-
to aprovado. Constru-
ção da PRONIL - Cons-
trutora Ltda. Informa-
ções e vendas:- no local,
hoje e diariamente, até
as 22 horas, e PRONIL —
Promoções e Negócios
Imobiliários Ltda. — Av.
Rio. Branco, 156, gr.
702, tels. 42-4966 e . .
42-6760 - CRECI 667.
VENDE-SE ótimo apartamento cj
sala e 3 (três) quartos c de-
mais dependências, situado na
Rua Uruguai, 523, ap. 402 —
Chaves çj porteiro.
VENDO 2 quartos, sala, ele. 21
milhões. Entrega 3 meses, peq.
Sinal. Saldo 30 prest. sj juros.
Vá na Rua Silva Teles, 10.

TIJUCA — Rua Clóvis Beviláqua,
2ó7, cobertura excelente c] sala,
2 cits., dep. compl., garagem, ter-
raco. Tratar tel. 31-0537.
TIJUCA - R. Batista das Neves,
34, ap. 502. Vondo ap. cj 2 qts.,
sala, dep. emp., acabamento de
luxo. Alugado contrato terminado.
Preço: 25 milhõos, c] 9 milhõo:
do entrada, o restante a combi'
nar. Tratar prop. tol. 58-8889.

JACAREPAGUÁ - freguesia. R.-
Edgard Werneck 493, vendo cas-i
3 qts., c] orm. emb», copa, co-
zinha, varanda etc. Base — NCrS
30 000,00. Aceito Cai_a Econômi-
ca p| tctal cj peq. sinal.

TIJUCA - Casa - Vendo c/ 2 q-,
2 sis., quintal, depend. emprefl.
Ver depois das 14h. Rua Antô
nio Salema, 14 — Trntar prop
Tol. 46-6317.

JACAREPAGUÁ - Vondo ou
Ifroco ap. no Grajoú, c. 2 q. e
(dependências de empregada, c]'sinteco 

c vulcapiso. Troco per
casa perto de condução. - Rua
Pedro Calaíans, 26, ap. 203 (per.
to Cine Sta. Alice).

ANDARAI - GRAJAÚ -
VILA ISABEL
APANHE CHAVES NA RUA BA-
RÃO DE MESQUITA, 398-A e
veja linda casa em centro terre-
no na Rua Caruaru, próximo da
Praça Edmundo Rêqo. Preço 65
milh., cl 30 milh. de entr. BUE-
NO MACHADO. - Tels. 34-069.1
e 53-3233, CRECl 936. (Temos ou-
tres imóveis).
ANDARÁ! — Venclo os ultimei
aps. c[ 3 qts., s., cozinha, ba-
nheiro, área c| tonque, dep. com-
pleta de emp. — Entrada CrS
8 000 000 e o saldo cm 50 me-
ses. Ver e tratar no locnl com
o Sr. Walter, na Rua Ferreira
Ponlos, 479-513 ou pelo telefo-
ne 52-5358.
BARÃO BOM RETIRO, 388 op.
303, junto oo Grajaú, ap. de sl.,
3 qls., dep. ele. Vendo cl 10 000
de entrada. Ver e tratar telefone
31-0537.
CASA de 2 pavlm. fácil c barata
recuperação pl modernizar em
terreno de 7,00 x 35, vendo fa-
cilitando parte. Ver na R. Oto
do Alencar, 30. Trntnr na "OR-

SEG" Av. Rio Branco, 108 ti
1 804. Tel.: 22-6881 - 42-0313.

CENTRAL

GRAJAÚ — Vondo duas boas ca-
sai, ambas ej 2 quarlos, 2 sa-
las, banheiro, cozinha o quintal,
estão vazias. Entrada Cr$
12 000 000 o o saldo em 40 mo-
ses. Ver o. Iratar no local sito à
Rua Luís Guimarães, 20 ou polo
Tel. 22-5353.
GRAJAÚ — Vdo. casn 4 qls., ga-
ragem. Preço: 65 000. Trat.r tel.
38-0614.
GRAJAÚ — Vdo. 2 nps. Entrego
vazio de 1 e 2 qts., com 2 mi-
lhões de entrada. Tratar Rua Eva-
risto da Veiga, 35, s! 1703, das
13 às 15 horas, Aceito Caixa.
MARACANÃ — Residências du-
plex com financiamento integral
da construção em parcelas do CrS
293 040, após as chavos com 3
quartos, 2 banheiros sociais, sa-
lão, copa-coririh.., dependências
do criados, área e garagem. Tor-
reno financiado em 25 mesas ej
500 000 do entrada sem juros,
condições om conformidade com
planos habitacionais e órgãos
executivos. Tralar na Av. Picsi*
donlo Vargas, 529, s| 2 111. Tol.
43-6520 o ver na Rua São Fran-
cisco Xavier 649, CRECI 685.
VÍLA ISABEL, vendo terr. 13x50,
Rua Conselheiro Otaviano, 21 —
tratar cl Coutinho tel. 54-1990.
Cred 771.

UNS-BÕCA DO MATO
BOCA DO MATO - Vende-se à
Rua Aquidabã, n. 831, casa IV,
casa de sala, dois amplos quar-
tos, banheiro e cozinha em cor,
boa área e varanda em cerâmica,
dependências de empregada,
ccnslruçüo estilo moderno: NCrí
35 000,00, aceita-se Caixa Eco
nômica. Ver exclusivamente no
sábado, das 9 às 12 horas. In-
formações. Rua do Carmo n. ó,
grupo 806. Tel. 31-0423 ou
31-0369.

JACAREPAGUÁ
TERRENO c| 505 m2. De esqui-
na. Local de alto luxo. Localiza-
do na Freguesia. Detalhes telofo-
ne 26-9992 c| Sr. Pedro.

JACAREPAGUÁ - Praça Seca -
Rua Japurá n. 92, ap. 101 (caso).'
Vende-:e cl 3. quarto» c demais»
dependências. Entrada para auto
— Tudo independente.

JACAREPAGUÁ - Casa, 2 qts..,
sala c deos. Outra de sl., qt.#
coz. o banh. 2 000 entr. e 150
mensais e 1 000 enlr, e 100 men-
sais. lnf. 90-0134.

ÓTIMA PROPRIEDA0E - Rua
Dom Juvêncio de Brito 8, esq,
da estr. Jacarepaguá, altura do
n.o 7 A7A cj 2 ótimos ap.. um
alugado por NCrí 250,00 outro
vazio, parte do lerreno de es-
quina, podendo construir outros
aps. Facilita-se o pag. Marcar
visilas e tratar na Av. Rio Bran-
co, 108 s] 1 804 Tels.: 22-6881 e
42-0313
VENDE-SE uma casa, 3 qts., sa.»

cor., banh. Entrada ao lido
iardim. R. Ana Teles, 893,

casa 7 — Jacarepaguá.

VILA VALOUEIRE - Vendo casa
moderna, sala, 2 qtos etc. fren-
te de rua, entrego vazia, entr.-
8 000, facilitada. Ver na Ru»
das Rosas, 111. Tel. 22-4163. -.
Mário. Creci 610.

ABOLIÇÃO - ENCANTADO -
Casas vazias — Vendo' duas dei
vila social, de l_ie, cl 2 qts.,
sala, gás da Light, peq. quintal
e demais dependências. Ver to*
dos o; dias na Rua Goiás, 414,
casas 8 e 10. Chaves na casa 2,
uma 15 outra 16 milhões. 50°,»
ent., saldo como aluguel s] ju-
ros. N.üo aceito Caixa nem Ins-
tituto. Tenho outras casas a ven-
da. Tratar na Av. João Ribeiro,
39Ó. Sr. Soares, de seg. a sába-
do. 49-1996.
ABOLIÇÃO — Vende-se casa c)
2 q., 2 salas, 2 varandas, cozi*
nha, quintal etc. Ver Rua Ter-
_eira de Carvalho, 193, das 14
às 16 hs. Tratar Rua México 111,
sala, 1 301. Facilita-se o paga-
monto, Dr. Sebastião.

ANCHIETA - Na Estaçno - Rua
Ramiz Galvão n. 90, 9x38 tnts.
Vende-se terreno por 3 milhõe»
financiados. Tel. 22-7965.

APARTAMENTO - Vd. no En.
cantado c| 3 qts., do frente, vn-
zio — Ent. 6 000 milh. a combi-
nar ou carro nac. prest. 253 mil.
Tel.: 42-544» - 28-9643.

ATENÇÃO — Vendo urgente uma
vila com 6 casos em Vilar dos;
Teles, S. João de Merili — Tralar
pelo fone 29-1400 - Manuel.

ATENÇÃO — Zona da Central -¦
Compra e venda de casas, aps.F
vilas ele. N. Absalão, CRECI n„
1 085, ex-diretor dn Imob. Ej.
Dourado, e sua equipe comuni-
cam que estão operando cri sua
sede própria à Av. Nr_va Iorque,
71, gr. 301, Bonsucesso, ao lado
da Pça. das Nações. Tel. 30-5724.

CÃSÃ - Vencie-se, Rua -Frei Pin-
to, 86, 3 quartos, sala ou 2 quar-
tos, 2 salas, 2 banheiros, copa,
cozinha, varanda, quarto e ba-
nheiro emp. Toda reformada. —
Tratar local proprietário. 10 mi*
nulos Cenlro - CRECI 35.
MAGALHÃES BASTOS - Condu.
ção na porta, casa vazia, modes*
ta, sala, 2 qts,, coz., área, ter*
reno 10 x 20. Ent. 2 000 OOO,
prest. 100 000. Tratar na Av..
Brás de Pina, 849 - Tel. 30-30621
— P. do Carmo. ___

T
Nós tínhamos necessi-

dade, e até urgência, em
atender ao nosso público
de Campo Grande, em
Campo Grande. Por isso
resolvemos abrir mais
uma Agência de Classi-
ficados do JORNAL DO
BRASIL.

Você
já pode ir

hoje

• Fazemos
questão I

que o- I
JB fique 1

sempre I
perto de I

você 1

a nova-
Agência de,

Classificados do
JORNAL DO BRASIL

em Campo Grande

Agência JB de Classi-
ficados, .Avenida Cesário
de Melo, n.° 1 549. (Jun-
to com a Agência Volks-
wagen — Guandu Veí-
culos.) Funcionando de
8h30m às lóh todos os
dias e de 8 às llh aos
sábados.
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CLASSIFICADOS — Jornal do Brasil, 6.°.feira, 10-3.67

' im-ae-semana
Com as últimas chuvas e as tendências me-

tereológicas para o sábado e domingo este seu
íi:h de semana será mais tranqüilo se você ficar
na Guanabara e visitar museus, bibliotecas, al-
eh:is pontos pitorescos onde o acesso não ofereça
grandes riscos ao tráfego, caso não tenha, já em
mente, um programa estabelecido.

Se você desejar informações sobre as condi-
çóes das principais estradas locais ou interesta-
duais, telefone para 22-1519 — Serviço de Utiliaa-
«te Pública da RÁDIO JORNAL DO BRASIL.

• * *
À aulsa dc ilustração seguem abaixo alguns

lecais que podem ser incluídos em seu programa
de fim de semana:

~. QUINTA DA BOA VISTA — há (3) três Vias
. de acesso. Uma pela Rua Almirante Balta-
A zar; outra pela Avenida Pedro II; e, a ter-

celra, pela Rua São Cristóvão. Entre ou-
•„ tros pontos de atração da Quinta da Boa

Vista destacam-se o Museu Nacional, aberto
das 12 às 16h30m; o Museu de Caça e Pesca,¦ de 9 às 12 horas; e o Jardim Zoológico, de
9 às 19h30m.

PARQUE DA CIDADE — local pitoresco, si-
. tuado na Estrada Santa Marinha, na Gávea.

Sua principal atração é o Museu da Cidade,
aberto das 9 às 17h30m.

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL e MUSEU
¦¦ DA IMAGEM E DO SOM, o primeiro aberto
_'¦ das 14h30m às 17h30m aos sábados e domin-

gos e o segundo das 12 às 19 horas. Ambos
situados na Praça Marechal Ancora.

Outros pontos de visitação: CASA DE RUI• BARBOSA, Rua São Clemente, 134. aberta
das 12 às 16h30m; MUSEU DE ARTE MO-

v DERNA, Avenida Infante D. Henrique (Par-
que do Flamengo), das 14 às 16 horas aos sá-

„ bados e domingos; MUSEU DE BELAS-AR-
TES, Av. Rio Branco, 199, aberto das 15 às
18 horas, aos sábados e domingos; e MUSEU

... DA REPUBLICA, Rua do Catete, aberto aos
sábados c domingos de 15 às 19h.

Maiores informações sóbre os locais citados ou
condições do tráfego àqueles pontos poderão ser
solicitadas ao Serviço de Utilidade Pública da
RÁDIO JORNAL DO BRASIL, pelo telefone
22-1519.

* * *
Se o tempo estiver bom c firme você pode-

rã passar um dia muito agradável em Paquetá.
As barcas saem para a Ilha nos seguintes hora-
rios: 7h. lOh, I3h30m, 15h, I7h30m, I9h, 23h.
Quando é intenso o movimento são colocadas ou-
tras barcas em horários especiais.

» * íi

O Serviço de Utilidade Pública da RADIO
JORNAL DO BRASIL possui informações atuali-
zr.das sóbre as principais estradas de aces'o à
Guanabara. Telefone 22-1519.

Se você está mesmo decidido a passar íora
do Rio o seu fim de semana, procure se informar
antes das condições das estradas por onde vai
passar. Nesta época ocorrem deslizamentos do
terra, quedas de barreiras e cm alguns pontos,
pelas condições do terreno, as pistas ficam éscor-
regadias e cheias de depressão. Antes de sair pa-
Ta o seu passeio de fim de semana telefone para
22-1519 — Serviço de Utilidade Públi"-! '. RADIO
JORNAL DO BRASIL.

imentos
perdidos

CENTRAL — Ótimo terreno, cisa
de madeira. Estrada Portela, 713

Madureira. 8 milhões facilita-
dos. Tels. 49-8180 e 52-4345.
GUADALUPE — Vendo luxuosa
casa de 2 pavimentos, frente de

aatílhas, 2 qts,, 2 sls., coz. e
ianh., em côr, 2 varandas, ent.

de carro, portas e janelas de fer-
ro. Preço 18 000, enl. 8 000,
p*. 200. Tratar hoje e cr.anhã,
na Trav, Brandura, 516 — L. do
Bicõo - CETEL 91-0195 - Vila-
lino.
I. P, E. G. — Vendemos casas
e aps. a funcionários. Todos os
bairros. Av. Gnca Aranha, 333,
sala 202. - Tel." 22-6217.
MÉIER — Vendo casa Rua Monte
Pascoal, 42, c| 3, 3 qts., sl., dep,
vazia. Ver local, Inf. Av. Rio
Branco, 81 il 105 - CRECI 628
- 43-7445 — Gavazzl.
MADUREIRA - Rua Olívia Maia,
75 c|4, esq. Av. Edgar Romero.
Ótima res., var., 3 qts., aala, copa
e coz, sep., banh. em côr, qt.
e banh. emp. Entrego vazia. Ape-
nas 6 500 de ent. 10 pBrc. 500
semestrais,'¦ 60 presi. de 200 —
Vendas N. Absalão, Av. Nova
York, 71, gr. 301 - Tel. 30-5724
- CRECI 1085.

MEIER - Atenção, urgente. Von-
de-se casa, quarto, sala, cozinha,
banheiro, quintal, cisterna vazia.
Rua Sousa Aguiar, 322, casa 5.
Chaves com o senhor Lauro,, nt
casa 1, entrada 3 milhões, prev
tações, 130,00. Tratar com Ama'
ral Avenida Paulo Frontin. 388,
das 14 horas em diante.

MEIER. — Vende-se casa. — Rua
Dias da Cruz n. 727, 4 quartos,
talas e dep. completas. Aceitamos
Caixa Econômica. Tratar 46-2595.
MÉIER .—. Vendo terreno plano,
frente de rua. Tratar R. Aquida
ban, 1 366. Entrada 3 milhões

RENDA — Vende» 3 caias boas,
bem alugadas, Osvaldo Cruz, R,
Jurema, 135, Tratar Rua Caro*
in» Munido, 1 112,

ATENÇÃO - Vista Algro - Aps.
novos • vazios cj 2 qts., sala,
coz., banh. e* irea com tanque.
Vandom-so na Rua Itacaatiara. En*
trada 3 700 mil, prost. 170 mil,

Tratar na Av. Brás do Pina,
96, loja (Largo da Penha), Telo-
fon» 30-5489. CRECI 232.
APARTAMENTO nôvo o vaxio cj
2 qts., sala, cor,; banh., irea cj
tanquo, sancas e florões. Vondo-
se na Rua Padra Peranelle, Pre*
ço: 14 milhõos, ent. 4 500 mtl,
prest. 160 mil slj. Trntar na
Jardim América. Rua Jornalista
Geraldo Rolho, 205. Tols. 91-2335

30-5489 - CRECI 232.
APARTAMENTOS novos e vazio:,
c| 2 qts. c| 4x4, salão, copa, coz.
e bnnh. em cores, sancas e fio-
rÕcs, sinteco, entr. 5 000, prest.
200. Trat. Av. Brás dc Pina n,
1 459, próx. L. Bicão. V. Pe-
nha. Bebiano, hoje e amanhã.
BONSUCESSO - Avenida . Itaòca,
575, casn c| sala, 3 qts., dep,
emp. NCrS 60 000,00. cl 50%
Saldo em 5 anos. T. Price. Ocupa
da, contrato expirado. Ver o tra-
tnr domingo, das 9 hi 12 horas.
Inf. c| Moacyr. Tel. 30-3775.
BRAS DE PINA — Vende-so , ca
sa vazia de altos e baixos, 5
quartos. 2 salas, 2 saletas, 2 ba
nheiros completos, terraço, t
quinta!. Entrada para carro. Ver
na Rua Uruarí, 75. Facilite —
Tratar com o proprietário Sr
Miguel, tel. 23-0004. Ató às 12
horas*> diariamente
CORDOVIL — Olivar vende terre-
no c| 3 casas jto. a estação. Ent.
4,5 — Tr. R. Romeiros, 192-A —
T, 30-7494 - CRECI 422.
I. P. E. G. — Vendemos a fun
cioníírlos, óilmos aps. na Vila
da. Penha, Cavalcanti, Vicente de
Carvalho. Negócio rápido. Tra-
tamos documentos. Av. Graça
Aranha, 333, sala 202. - Telefo
ne 22-6217.

PARA ENTREGA IMEDIATA • óli-
mo ap. de cobertura, de frente
c[ terraço, 130,00 m2, salão, sala
de jantar, biblioteca, |. inverno,
toilete. 3 quartos, arm. emb,, 2
banhs. em côr, cozinha, quarlo e
depend. empreg., garagem - Ver
o ap. C-01 . C-02, ri». Rua Silva
Rab.Io, 10 — Chaves c' jsortol-ro. Preco: NCrS 55 000,00 com
50% financ. 2 anos. CIVIA —
Trav. Ouvidor, 17 (Div. de Ven-
das 2." andar). Tel. 52-8166, da
8,30 às 18,00 horas. (CRECI 131).

PILARE3 - Casar, - Vendo 2.
Rua Jacinto Relielo, 102. De 1
qt., sr,la etc. cj quintal. Preço;
7 e 8 milhões antigos. 50%-.
Ent. saldo em 30 meses sl iures.
Ver das 9 Js 17 horas. Tratai

Av. João Ribeiro, 396. Sr. Soa-
res, -49-1996. Tenho outras casas
à venda, vazias, com dois quar-
tos e mais dependências na Pie-
dade, Cascadura e Engenho da
Rainha.

© IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
|RUA VISCONDE INHAÚMA, 50,,CAMPO GRANDE - Vendo 2 lo-"

ROCHA MIRANDA - Casa de la-
|e, condução na porta, com vo-
anda, qunrto, sala, coz., banh.,

área terreno, jardim, garagem. —
Ent. 3 milhões, prest. 100 000 -
Tratar na Av. Brás de Pina 849
- Tol. 30-3062 - P. do Carmo.
SEU SONHO E UMA
CASA? - 50% de seu
sonho nós o ajudamos a
realizar! Ótimos lotes
com pequeno sinal e 80
meses para pagar! Av
dos Italianos, 1 170, en-
tre Coelho Neto e Ro-
cha Miranda — Farta
condução — Intenso co-
mércio. Informações e
vendas, diariamente, no
local, inclusive aos do
mingos, ou na IMAZA —
Rua Buenos Aires, 23 —
4.° andar. Tel. 43-7871
- CRECI 421.

JARDIM AMÉRICA - Vando-sa o
lol, 11 da quadra 35. Rua Ro-
bar» Schuman. Ent. 1950 mll
o saldo em prestações. Tratar no
Jardim América — Rua Jornalista
G.rnldo Rocha, 205. Telefones:
91-2335 • 30.5489 - CRECI 232.

VAZ LÔBO — Apartamentos d
1, 2 e 3 quartos, sala/ banheiro
em côr, área, varanda etc. Vendo
pela Caixa Econômica, Montepio,
IPEG ou quolquer autarquia —
Tel. 30-7830, após 10 horas.

SAMPAIO — Vendem-se 2 casas
ou troca p| op. Zona Sul. Terreno
amplo, 6 andares. Tel. 37-1900.
TRANSFIRO, ap. 3 qls., financia
do. Caixa Econômica em Cacham*
bi - SOTIC: 31-1619 - CRECI
539.
TERRENOS prontos para construir.
GB — Vondem-se vários lotes com
toda condução na porta, medin
do 9x55 e 10x95, sem entrada,
prest. 30 mil. Ver e tratar no
local. Estrada Santa Maria, esq,
do Eslrada do Tinguí, na Barra-
ca Amarela de Terrenos: na Esta-
cão de Campo Grande, tomar os
ônibus 5-21 ou 5-22 e saltar no
Largo do Tingui, todos os dias,
inclusivn aos domingos, Telefo*

30.5489.
VENDO ap. na Rua Garcia Ro
dor.do, 137, 2 quarlos, sala, do
pend., vazio, 5 500 entrada, sal-
do -financiado já pela Caixa Ec.
prest. 190 mil cruzeiros. Telefo
ne 36-6325.

Foram perdidos e se encontram à disposição'de seus donos, no Serviço de Utilidade Pública
cia RÁDIO JORNAL DO BRASIL, os documentos¦relacionados abaixo. Seus donos poderão procura-
los na Avenida Rio Branco, 110. 3° andar, das"ah30m da manhã, ãs 2 da madrugada.

Amadeu Bernardino Nunes de Azevedo, Ana
Beatriz Chagas Bernardes, Antônio C. Silva, Al-
varo Pereira da Silva, Antônio de Andrade,
Antônio Francisco Gauçalves Araújo, Antônio'Gomes da Cruz, Augusto Pinto Coelho, Almir
Couto, Alexandre Nepomuceno Dock, Agenor Ba-

¦tista Franco, Artur José de Freitas, Antônio
•Francisco Félix, Armando de Magalhães, Adil-
son de Sousa Mendes, Alberto José Martins,"Antônio Mcsmolia, Adélson Muguel, Adriana
Leite, Aniva Pereira, Antônio Francisco, Abeli-"no Lopes da Silva, Alcindo dos Santos, Antô-
nio 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-
.-.celção, Célia Maria Francisci, Cláudio Gonçalves

Jaguaribe, Célia Gomes de Matas, Cassildo Lare-
.do Reis, Cecilia de Cotovltz, Ciloel Gomes da Sil-

• va, Carlos Néison Mota de Sousa, Carlos José
•de Santana, Carolina Orefici dos Santos, Cleoní-
Idio Soares, Diogo Pinto Sabugueiro, Delfim dos

.••Santos Almeida, Dejaniro Mendes da Silva, Dilson
.Neumann da Silva, Elba Noolbath de Abreu, Eu-
des Correta Barros, Eduardo Brunoro, Edemil-

-son Pedrosa da Costa, Edgar Luís, Edna Maria de
Melo, Enoque Natividade, Edson da Silveira,
Eduardo Manuel Ferreira da Silva. Eloisa San-
tos, Emilia da Silva Moreira, Estella dos Gua-

Tanís, 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 Luis da Cos-ta, Geraldo Ribeiro, Gentil Coelho da Silva, Her-"mani de Azsvedo, Heloísa Soares de Lima, Hilá-•rio Lopes, Hércio Coelho Machado Heráclito Pa-1 lhares, Hercules Ferreira da Silva, Ivã Estelita
Campos, Idcmar Dantas. Isaias Pinheiro, Iran
Guerra dos Santos, Iracy A. de Alencar, João Cor-
reia de Mesquita, José Cândido da Rocha, João
Silveira Viana Filho, Juarez Gomes de Araújâo,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'Almeida Campos, José Augusto da Cruz, Jo-'"velino 

Ferreira Dias, João Vieira Franca,
José Machado de França, José Lino Gurgel,"'José Salvador Jasmini, José Luís, Joaquim
Loureiro, José Rocha Lima, Jair Correia de Mo-"rais, 

Jorge Madeira, José de Barros Mota.
Joaquim de Oliveira, Jorge de Oliveira, José

..Soares, João Adelino da Silva, José Paulo
_da Silva. José Fernandes de Sousa, Jorge Teles

des Santos, José Válter da Silva, José Ronaldo
, da Silva, Klener Maia dos Santos, Luigi Bruno,

Luís Urubatan, Lúcia Maria de Carvalho, Lour-
des de Oliveira Brilhante da Costa, Luís Martins
da Costa, Luís Carlos Coutinho, Lafaiete 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-
iiio Moutinho de Almeida e Melo, Marilia do Car-

-mo Ribeiro de Moraes, Mauricio Bastos Almeida,'. 
j Milton Moreira Chaves, Moisés Felisberto Cruz,

. Manuel de Oliveira Campos. Marli Maiias 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 de" 
Oliveira, Mauro Fernandes Guaraclaba, Manuel

.. -Armindo Alves Peixoto, Manuel Francisco Penha,
Maria Pinheiro da Silva Melita Santos, Saleo, Mil-

. ton de Sousa, Maria Helena Sampaio Ribeiro da
Silva, Maria Lúcia Lins de Sousa, Maurília Con-
suelo de Sousa Campos, Manuel Antônio da Silva,
Néison Serra de Castro, Nelson Matias, Nataniel
José Cardoso, Valdemiro Nunes. Nilton Rosa. Ne-

. lita Paulina Tobias, Orlando Joaquim de Araújo,
Ociano Ceciliano Braga, Orlando Alves Carvalho,

• Odeliía Cerqueira, Octavlano Monteiro, Orlando
Gomes Garcia.

VENDO uma casa nova, sl., 2
qts. e dependências, 10 000 ent.
50%, prest. a combinar. Tratar
Rua Arquias Cordeiro, 316, sala
501 — Méier.
VENDO um terreno de esquina
na Rua Padre Nóbrega. 9,50
27. Tr. Av. Suburbana, 8 985 d
73, «o. 101. . . -.

JARDIM AMÉRICA - Vendo lindo
ap,, vazio, condução na porta, po
de mudar hoje, com sancas e fio
rões, loujas, todo» em cores, com
varanda, sala, 3 quarlos, cor.,
banh., área, armários embutidos.
Ent. 3 milhões em 90 dias mais
2 milhões, pres. 200 000, na Av.
Brás de Pina, 849 - Tel. 30-3062
— P. do Carmo.

VICENTE DE CARVALHO - Vila
Kosmos — Vendo casa duplex
com aps. de fundos, c| 50%
de entrada — Av. "Meriti, 210,
Tel. 22-0586 - D.» Zilda.
VICENTE CARVALHO - 4 casas
vazias, qt., si., cor,, banh. forra-
da . táqueada. Entr. 7 000 p| 300.
Tratar'Lôbo Júnior, 1 238. Telefo-
ne 30-3311 — Hoje a amanhã.

JARDIM AMERICA - Vende-se
ap. com 2 qts., sl,, coz., banhei-
ro, varanda, vazio. Ent. 3 000,
prest. 100,00. Tratar na Av. Brás
de Pina, 849 - Tel. 30-3062.

VAZ LOBO — Junto à condu-
ção e comércio. Vendo casa de
frente, c| 2 quartos, quintal —
Entr. 5 000 ou a combinar. In-
formar tel. 30-4092 ou Av. Brás
dt Pina n. 110, loia R. - Pe-
nha. - CRECI 787.

JARDIM AMERICA - Terreno -
Vende-se 10x25. Ent. 2 000,
prest. 100,00. Tratar na Av. Brás
de Pina, 849 - Tel. 30-3062.

GOVERNADOR

JARDIM VISTA ALEGRE - Vendo
terreno 10x30, ent. 3 000, p. 100

Tratar na Trav. Brandura, 516
L. do Bicão - Cetel 91-0195 -

Vitalino. ¦_.

VENDE-SE uma casa cam bom
lerreno no centro do Piedade, tem
gás de rua. Tratar com o Sr.
José Luiz pl tel. 52-7896.

LEOPOLDINA
ATENÇÃO ZONA DA LEOPOL-
DINA — Compra e venda de ca-
sas, aps. vilas etc. N. AbsalSo —
CRECI 1085, Ex-Diretor da Imob.
El-Dourado Ltda. e sua equipe
comunicam que estão operando
em sua sede própria, na Av. No-
va Iorque, 71, grupos 301. Bon-
sucesso, no lado da Praça das
Nações. Tel. 30-5724.

JARDIM VISTA ALEGRE - Vendo
cisa com 2 qls., sl., coz., bonh.
em cór, varanda, garagem, ent.
10 000, p. 200. Tratar na Trav.
Brandura, 516 - L. do Bicão -
Cetel 91-0195 - Vitalino.
JARDIM AMERICA - Vendo lin.
da casa dou vazia a qualquer
hora, iunto da praça principal,
com entrada para carro, entra
da ó milhões, facilito. Ver Rua
Deboci 424, com proprietário. —
Tratar Av. Marechal Floriano, n.
143, sala 1 304 — Guanabara,
CRECI _430.
PENHA -Apartamentos c| 2 qfs.,
sala, cox., banh., ire. c| tanque
Vonda-so ni Rua BolUírío Pena

Preço 18 milhões, entrada de
4 500 mil, rirest. 150 mil i'\. -
Tratar na Av. Brás d» Pina,
n. 96, loja. Larno da Penha. Tal
.tt^liS^J231-
PRECISAMOS para clientes ops. ou
casas com 1, 2 • 3 qts. mesmo
alugados, de Bonsucesso à Vila
da Penha. Iratar na Av. Brás d<
Pina, 96, loja. Tel. 30-5489.

APARTAMENTO - 3 qts. frte. nô
vo, vzo. Vendo E. 1 800, P. 165,
Cam. Mend. 406. Entrar 262 -
Estr. V. Çarv.(lçjreia) 46-4797 -
Veja. Ainda tem.

AV'.¦- BRASI L~~-~Ruã~AÍvarcTMã"
cedo, quase esq. Av. Brasil, ven-
do otimo terreno plano com 660
m2. Preco 16 milhões a curto
prazo. Tel. 57-3084 ou 23-3294.

ILHAS

ATENÇÃO - Vendo casas a ter
renos, no Jardim Guanabara. Av.
Erasmo Braga, 227, sl., 514. Tei
22-2393. Hermes até 12 horas.
ATENÇÃO — Vendo no Jardim
Guanabara, belíssima residência
de luxo, a 100 m da praia com
garagem para 2 carros grandes.
Informações até 12 horas. Tele
fone 22-2393. Hermes.
ATENÇÃO — Casa — Arquitetura
moderna, de fino acabamento
Vendo no Jardim Guanabara. Tel
22-2393 de 8 às 12 horas. Hermes.
GOVERNADOR - Praia da Gua.
nabara, 811-106, vdo. lindo ap
2 qts., sl., deps. empr., gara
gem, cl 3 milh. sinal, 7 milh,
em 30 dias e 30 x 500 mil. -
Chaves c| port.. C| Pinto, tel
23-5466, 30-2550.
ILHA DO GOVERNADOR - Estr.
Caçula n. 567, vendo terreno com
750 m2, própria aps., loja, i
dústria. Tratnr c/ AdSo — R1
Vise. Pirajá ri. 395.

UM BOM
ANÚNCIO
TEM QUE
SER BEM
ESCRITO

A primeira palavra do
seu anúncio classificado é
muito..*importante.. É até
impressa em maiúsculas,
chamando logo a atenção
dos interessados para a
sua . mensagem. Aconse-
lhamos a escrever primei-
ro:

O bairro
nos anúncios de imóveis

A profissão
nos anúncios de emprego

A marca e o ano
nos anúncios de veículos

O objeto

nos anúncios de utilidades
domésticas.

bas,
42-4384
VENDO""

Telefone:iNoriiiõl. Tratar co.i! o proprietá-
'fio Meneses. R. México, IA, lals

vista por oito milhões *•: • Tel- 52-6570.

12 milhões
. 42-5884,

de cruseiros, cem telefone, tala
para escritório, no ponio mais
centrai. Rua Uu.landa, .19, sj'a

14, das 11 às 12 e das 17 ás
i9 horas.
3 SALAS VAZIAS - Ponto bom,
Santfi Luzia, 797, esq. R. Branco.
Vendo ou alugo. 57-4019 — Souza
das 15 horas.

ZONA NORTE
VENDO - Consultório dentário,
preço de ocasião. Rua José Vi-
cente, 66 — Grajau.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ZONA NORTE
CAMPO GRANDE •- Sítio com
30 000 m2, 2 casas, galinheiros,
água próprio, luz, próximo
tação, Sen. Augusto Vasconcelos
e de três estradas. 75 lotes pro-
gramados. Ver Est. Duarte Nunes,
34. Tel. 58-8020. Medin-,. Facili-
lo paej. 2 anos. NCrS 40 000.

ESTADO DO RIO

VENDEM-SE lotea na praia Pedra
clu Guaratiba, GB, 10x30 c| água
e luz. Pre3líicoes n partir de
15 000 e mais taxa de obrai. Tre-
tar à Rua Campo Grfnde, 1 096
gr. 211 cl Lima. CRECI 537. Te.
efones 94-0579 .411 C. G.

DIVERSOS
ARARUAMA - Vendem-se lor*;;
frente para a Rod, Amaral- Pei-
xoto km 90 com 360 m2 (12x30)
com NCrí 300.00 de entrada, res-
tíinÍFi a combinar. Tratar na Trav.
do Paço, 23 sair, £03, tel
31-3710 d» 2a. a oa-f-iro.

CONRADO - R. M. Pereira Si-
tio. Vende-se. Rua da Estação.
29 000, fundos - Ulysses,
FAZENDAS para todos os fins —
Vendo am 18 municipios do Es-
tado do Rio, à vista e a prazo
com o proprietário José Maria
Rollas - Tcl.: 42-6836 - Av. Rio
Branco, 156 - 2 728.

APARTAMENTO no Centro de SSo
Paulo e terreno com 2 500 m2
com garagem, força, água e le-
lefone em Suzano, vende-se cu
troca-se cem galpão no Rio, tra-
tsr Ruo Prefeito Olímpio de We-
io. 1850 «p. 302 - Rio.
ÃRÃSÜÃMA - VlndTse ótimo
terreno, frente píira a Lagoa. Ma-
ravilliB. Tel. 52-1801 cj no local:
Motel Camping, km. 93.
ARARUAMA — Em terreno dê
1 000 m2, vendo essa sm final
de construção, cj 2 quarto;, sala,
cozinha, varanda etc. Tratar na
Av. Rio Brinco 128, 12°, sr.
1 203. Tel. 22-4864, c| Don»
Suely*
BÃRRÃ MANSA - Preclsa.se uma
área até mil . metro6 quadrados
com bom acesso no Bsirro Boa
Sorte. Preço, localização « ende-
rêço 6o vendedor para portaria
dêsle Jornal sob o n.o 27 392.

FAZENDA ARARUAMA - 24 al-
queires gsomét ricos com frente
para asfalto e Lagoa Araruama.
Pastos, cnsas colonos e grande
galpão, 40 OCO pés mamão. Fran-
ce produção. Ver Rodovia Amaral
Peixoto quilômetro 78 1/2 a di-
reita, com Marcos.
SITIO FAZENDINHA - Zona Vs-
ranelo, Eng. Paulo Frontin. Vendo
casa todo conforto, muita água.
piscina, 18 quartos, pitos, salões,
3,i Ir. etc. São Caetano. 600 m2
construídos. 8 alqueires. NCr$
65 000 fac. pag. carros, ap. etc,
Prop. 33-2021 ou 58-2056.
SÍTIOS - 3 000 a 20 000 m2,
na Estrada de Friburgo, a 1 h
de Niterói. Ótimas terros com
mntií:, riachos elc. Cooperativa
orgnnizadfí & 20 ônibus diários.
Preços a partir de Cr$ 940 OCO,
com 60 000 de entrado a prest,
de 19 300. Informações Av. Rio
Branco, 120, s. 1220. T. 32-9211
• 52-5172. Creci 184.

PENHA — Condução na porta
grande terreno 10x40, plano,
água, luz, rua calçada. — Ent.
2 500 000, prest. 100 000. Tra-
tar na Av. Brás de Pina — Tele-
fone 30-3062 — P. do Carmo.
PRAÇA DO CARMO - Condução
na porta, local espetacular, caso
vazia, com varanda, sala, 3 qts,,
coz., bonh., área terreno 10x30
murado com garagem. Ent. .
6 500 000, presi. 150 000. Tra-
tar na Av. Brás de Pina, 84? —
Tel. 30-3062 - P. do Carmo.
PRAÇA DO CARMO - Vendo
casa 3 qts., garaoem, facilita o
pagamento. Ver na Rua Ataléia,
48. Tratar 52-4263, Lopes.

AVENIDA BRASIL - Terreno 10
x 40 — Vdo. por 6 milh. prox.
a Volvo, R. Granada, jto. de-
pois 210 -. Infs. 30-7582 - Pça,
Nações n. 56.
APARTAMENTOS, casas e terre
nos, cj áreas, lenho diversas i
venda. Informar tel. 30-4092 ou
na Av.. Brás de,Pina, 110, loia.

n__t... ' /-flEi-l "70TR. - Penha. 'CRECI 787.
A. CARVALHO - Vende: V. da
Penha, luxuosa residência, c] 3
qts., sj copa-coz., banh. em côr,
sinteco e garagem. Ent. 13 000,
prest. 500. Tratar Av. Brás de Pi-
na, 914, s| 205 - R. Cardoso
Morais, 92, sl 305 — Bonsucesso.
CETEL 91-1219 - CRECI 590.

PENHA — Casa de vila, vazia, 2
qts., a!., coz., banh., varanda,
Entr. 3,500, p| 150. Tratar Lôbo
Júnior, 1 238 - Tel. 30-3311 -
Hoje e amanhã.
PENHA - Terreno 10x20 - Entr
2 500, pl 80. Tratar Lôbo Júnior,
1 238 - Tel. 30-3311 - Hoje
amanhã.

ILHA DO GOVERNADOR
- JARDIM GUANABA-
RA — Reserve desde já
seu lerreno junto à A. A.
Porluguêsa, próximos à
Praia da Bica. Pagamen-
to em 40 meses sem ju
ros ou à vista c| descon
to compensador. Proprie-
dade da CIA. IMOBILIÃ-
RIA SANTA CRUZ - In
formações na Estrada do
Galeão junto à A. A. Por-
tuguêsa, ou nos escrito-
rios da COMPANHIA à
Rua Araújo Porto Ale-
gre, 36 — 5.° andar —
Tel. 42-6957 - Vendas
JULIO BOGORICIN -
CRECI 95.

PARADA DE LUCAS - Casa 2 qts.,
2 sls., co*., banh., 2 terrenos 8x
35. Ver Rua Bucarest, 523 - Tel.
30-3311.
PENHA — Boa casa vazia em gran-
de terreno, 2 qts. etc. Vdo. 6 000
entr. Trat. R. José Msuricio, 101,
sl|212 - Penha.

A. CARVALHO - Vende: Na Rua
Antônio Rego, Olaria, ap. de
frente, cl 2 qts., sj coz., banh.

garagem cj porta de aço. Ent.
8 000, prest. 250. Tratar Av. Brás
de Pino, 914, s| 205 e R. Cardoso
Morais, 92, s| 305 — Bonsucesso

CETEL 91-1219 - CRECI 590.

PENHA - Pça. Carmo, ap. ito.
condução 2 qts., sl. etc. Vdo
15 000 entr. 4 000, prost. 170, vo>
zio. Trat. R. José Maurício, 101,
SÜ2I2 - Penha.

LASSIFICADOS DO
JORNAL

DO
BRASIL

CABO FRIO - 2 milhões de m2.
Vendo excel. úrea cortada por es-
trada. Frente pl mar e oceano.
Zona salineira. Ac. permuta. Tel*
36^122.
CABO FRIO - Vende-s» um»
casa, próximo à praia — Tratar
pelo telefone: 24-107 — Niterói.
GUARAPARI CENTER - Vende-sê
apartamento em condições tle ser
habitado neste majestoso Edifício,
com movais e roupa de cama. In-
formações pelo tel. ^5-97-iO —

Loonas — Est. Espírito Santo.
HAVAI — Vende-se maravilhoso
lerreno, Local privilegiado, no
Havaí. Tel. 52-1801.
ÍiNJRÍQUI — Vendo ou troco casa
por ap. Zona Sui. 3 qts., sala, 1
varandas, próximo i praia. Te!.
37-1900.
PASSA-SE um contrato da COHAFJ
cj 27 prestações 'piigas, ap. ti-
po "C". Cont. 8151. Tratar Ru«
Barão de S. Félix, 132, ej 2 -
D-__ 
_"'__¦

PRAIA Rio das Ostros. Estrada
Amar Eil Peixoto km 154, 155,
156, 157, ladc a lodo. Vendo
lotes, áreas grandes deede 33,
250. Tal. 42-6S36.

SITIO — Nova Iguaçu. Com bca
cnsa, luir e água, 24 mil m2. -
Vendo e troco por gado leitel-
ro. Tratar com o proprietário —
Hotel Castro Alves, ap ._304.__
SITIO - Vendo no Guandu, 2
mii m2, cj casa e plantado. Ma
Ihor oferta. Tel. 22-3406.

SITIO - Vendo c| 30 000 m2
todo cercado, plantado c| muita»
árvores frutíferas, duas residen
cias, sendo umo c| 3 quartos,
sala e outra c| 2 quartos, sala
e demais dependências, casa do
farinha, boas nascentes, 2 km
da estação de Engenheiro Pedrei
ra, Nova Iguaçu. Preço básico
Crí 25 000 000. Aceitam-se imó
veis ou coisas de valor como
pagamento. Uraente. Tratar tel,
52-8203. Sr, Castro ou CETEL
92-1697. - Sr. Joaquim.

SÃO LOURENÇO - Férias - Apor.
tamentos e quartos c| égua cor-
rente-, colchões de molas, ótimas
e fartas refelcÕe:. diárias p' casal
desde NCrí 12,00 - Hotel Silvo,
junto ao Parque das Águas, Te-
levIsSo, recretjcão infantil, estn-
cionamento. ConduçSo domicílio
a domicílio, pagamento à parte.
56-1294 - 32-9258, Srta Neusa.
VENDtMÍE 1 terreno em Brà-
«[lia local de rápida valorizarão
grande área, no meihor^ ponto
de Formosa, bom preço à viuta.
Tratar: Rua do Roíário, 104 —
3.° andar. Dr. Lênine,

Loja

PETROPOLIS — Terreno 5 minutes ÓTIMA vivenda em centro de
do Centro da Cidade. Zona co-grande, lindo e bem cuidado Jar-
mércio residência. Medida 10x60. dim pjano, todo gramado e
Informações Rio, tel. 43-2822 R.|abundantementc arborizado, com
29, Sr. Tilo.
ITAIPAVA — Casa de campo, ven-
do. Tel. 26-6015 ou no Estrada
União Indústria, 14 704. Sr. Mu-
nir.

ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
do umá casa com varanda fron-
tal, salão, 3 quartos, copa-cozi-
nha e amplo banheiro social. De-
pendências completas de empre-
gada, quintal e garagem, so-
bre a garagem tem mais dois
quartos. Aos fundos, há um ter-
reno que pode ou não ser vendi-
do Junto — Informações pelo te-
lefone 23-1066.

LOTES EM ITAIPAVA
FAZENDA MANGA LAR-
GA — No mais deslum-
brante local de Itaipava,
excelentes lotes c| água,
luz, espetacular vista p|
o lago, piscina natural,
bosques etc. Apenas 40
lotes. Preços e condições
pelos tels. 32-4458, ...
22-2843 e 42-0789. Sá
bados e domingos inf.
na sede da FAZENDA,
Km 70 da Estrada União
Indústria.

A. CARVALHO - Vende: V. da
Penha, ap. de frente, tipo casa,

3 qts., s| copa-coz., banh. e
quintal. Ent. 10 000, prest. 300.
Traiar Av. Brás de Pina, 914, sl
205 6 R. Cardoso Morais, 92, sl
305 - Bonsucesso. CETEL 91-1219
- CRECI 590.
ATENÇAO — Ramos, casa 2 qts.,
sl. boa área, pode fazer garagem
vazia vdo. 5 000 entr. Trat. R.
José Maurício, 101, slj212 — Pe
nha. .

GOVERNADOR - Passo ótimo
apartamento em plena praia de
Cocotá. Construsão acelerada.. —
Quero aoenas o que iá paguei e
ainda facilito, Sr. João, telefo-

, ne 29-4735.

MENDES — Casa de campo. -
Vende-se, 4 qts., salão/ coz., va
randa, banh., terreno 2 665 m2,
Rua Prefeito Berardineli, 154
__ rro independência. Cr$ ...
15 000 000 a combinar. Tratar na
Av. Rio Branco, 185, l| 2 003. -
Tol. 22-7307^
PETROPOLIS - Araras, Km 5, 4
e 3. Vendo áreas com cachoeiras,
des 5000m a 145 500 mensal.
Tel.: 22-3344.

PARADA DE LUCAS - Jardim
América. Pola Caixa, c! sinal dc
2 000. Vendo confortável resi-
dência nova, de 2 qts., sala,
var. etc. Informar tel. 30-4092
ou na Av. Brás de Pina, 110, lo-
ia R. - Penha. - CRECI 787.

PtNHA — Vendo-se ap. amplo
com terreno, vazio. Rua Delfi-
na Ennes, 172 — Viaduto. Tel.
42-6340.

ATENÇÃO — V. Penha e adiacên-
cias aps. c| 2 qts,, s| coz., banh.
Entr. 3 500, prest. 150, trat. .Av.
Brás de Pina, 1459, próx. L.
Bicão, V. Penha - BEBIANO, hoie

amanhã.

PARADA ANGÉLICA - Vende-se
casas tipo proletária, ou confor-
táveís, com piscina etc. com pe*
quenas entradas. Lotes com uma
prestação de entrada, 13 trens
diários, ônibus de 15 em 15 mi-
nutos de Caxias. Tratar na Praça
Adolfo David, loja 3 com Paulo
Roberto - COPI n.° 3.

ABOLIÇÃO - Vendo urgente a
vista melhor oferta, terreno com
360 m2 a 50 m Av. Suburbana,
tel. 27-0443.

PRAÇA DO CARMO, na Av. Brás
de Pina, vendo ótima casa c' 3
quartos, entr. para carro com
otimo quintal. Trat. Est. Vicente
de Carvalho, 1 568.

A.- CARVALHO - . Vende. Na
Av. Oliveira Belo, 540, esquina
cl R. iMorco Pólo - V. da Pe-
nha, luxuosos aps. de frente, cj
2 qts., si, coz., banh. em côr
e área — Ent. 3 000, prest. 250.
Ver é tratar no local. — CRE-
Cl 590.
ALUGA-SE, na Rua do Cajá n.«
1 373 — Penha, casa de sala,
quarto, cozinha e banheiro, ôni-
bus Meier-Grotao, saltar no fim
da linha - Aluguel Cr$ 100 000,
Com 3 meses em depósito. Só
serve casal sem filhos- — Sr,
Braga.

VcNDE-SE ap. na Ilha do Gover-
nador: 2 qts., 1 sala e dependên-
cias. Ia. locação. Facilita-se ou
troco por Volks de 63 cm diante
— Rua Domingos Segreto, 282 —
Jardim Ipitanga. Chave nos fun-
dos ou pelo telefone 30-6204. -
Malheiros.
VENDE-SE casa em centro de ter-
reno com 3 quartos, sala, coz.,
banheiro, garaqem • dependên-
cias. Tel.: 58-5797. ¦

PAQUETÁ
PAQUETÁ — Vando apartamento
da quarto, sala, banheiro com»
plato, coíinha, irea da serviço
c /Ianque. Vaiio • pintado. Ver
• tratar com o proprietário na
Rua Manuel Maçado, 109, ap. 201
- Preço: NCrS 30 000,00 50%
da «ntrada • o saldo iam juro»
em 30 meses.

RAMOS - A 10 minutos da Es-
tação, {unto a condução, vendo
boa residência de laie ,em gr.
terreno plano. Entr. 7 50", men-
sal: 250. Informar tel. 30-4092
ou Av. Brás de Pina, 110, loia
R. - Penha. - CRECI 787.

VENDE.SE no Centro da Penha,
ap. c| 2 qts., sala, coz., banh.
da frente, na Rua Santa Brigida,
37, ap. 203. Sinal 3 500 mil,
prest. 185 mil S;|. Ver no local
e tratsr na Av. Brás de Pina,
96, loja (largo da Ponha). Tale-
fona 30-548» - CRECI 232.

ESTADO DO RIO

RIO-QUITANDINHA - ótimo ter-
reno 15x50 beira estr. barato
urg. — 36-0569.

varanda, living, 2 quartos, co-
zinha, banheiro social, garagem,
Apartamento completo para hós-
pedes; depend. para caseiro. —
Todos os cômodos amplos. Ra
ra oportunidade para quem pretender uma residência central no
bairro da Várzea. Ainda: horta
e galinheiros. Preço: Cr$ 
40 000 000 pagáveii «m 18 me-
ses — Chaves na Av. Delfim Mo-
reiro, 118 — Teresópolis
fERESÓPOLIS - Vende-se ótimo
prédio no centro comercial,
Av. Delfim Moreira, terreno 817
m2, construção 2C0 m2, frente
14,75, entrega vazio. Tratar na
Av. Delfim Moreira, 304 - Ra
mos, ou Tel. 32-1296.
TERESÓPOLIS - Vendo ou troco
por ap. ou loja no Rio ou Ní-
terói 2 casas dc colina. Sr. Rafael
- T. 37-7616.

TERESÓPOLIS - Vende-se beliss.-
ms casa com 1 500 m2, gramados,
vista panorâmica na Granja Co-
mary — Alio. Preço: 45 milhões
n combinar. Tratar Toneleros, 03
sp. 404 — Copacabana.
TERESÓPOLIS - Vendo ap. dois
quartos, sala, 21 m2. etc. Jun-
to Club Fazenda Boa Fé. Tcl.
37-1083.
TERESÓPOLIS - Canoas, Lotea-
mento nôvo, com lago. Diversas
nascentes. Lugar ideal pl rèpou
so. Tratar 36-2844 de 8 òs 12h.

TERRENO x Automóvel. Petrópo-
lis, a 3 minutos de Quitandinha.
Tratar na Rua Imperatriz Leo-
poldina, 8, s. 1 404. T. 52-2060.
R. 70. Silveira.

TERESOPOLIS - Magnífica resi.
dência — Em terreno de 11 000
m2, com piscina. Parcialmente
mobiliada e com tapetes e cor-
tinas, construção recente. Linda
vista no Quebra-Frascos, perto do
Clube Pinheiros - Tel. 57-3084,
57-3594 ou 23-3294, Sr. Djalma

TERRENOS - Por motivo de mi-
nha transferencia do Rio, vendo
diversos em Petrópoiis, Avenida
Brasil, Alto Boo Vista Cabo Frio,
Curitiba, Itaipava, Campos de
Jordão. Tel. 57-3084 23-3294.

TERESOPOLIS - Terreno parti
cular, vende duas frentes. Gran-
ia Guarani, I 300 m2 — Seis mi'
lhões. Facilito. 45-7505.

VENDE-SE terreno próprio para
grande indústria, 500 m2, plano.
Vendo também apartamentos com
2 quartos e dependências. Tra-
tar Rua Sousa Franco, 67, telefo*
ne 2075, Petrópoiis,

TERESÔPOUS-FRIBURGO

NITERÓI
ITACOATIARA - Vendo 2 terra-
nos na .praia juntos ou separados
com benfeitorias. 12 000 e 24 000
- Tel. 36-0847 - Dr. George.
SACO DE SAO FRANCISCO
Ap. junto à praia, 2 qts., sala
e dep. empregada. Vendo, sinal
NCr$ 10 000,00. Sr. Dias. Telefo.
nes 7981 e 6278. CRECI 249.

FRIBURGO - Vando urg.nl. uma
confortável casa em plana sar-
ri, com varanda, lalío, 3 amplos
quartos, copa-coz. ate, Dap. com-
pletas, Terrano plano da 2 000
m2, ir.a construída 160 m2 —
Preco: 12 milhó.t com alguma
acilidade. - Prop. 52-5920 ou

36-2657.

ATENÇAO - V. da Penha - Ven-
do 2 casas em terreno 10x34 —
Junto da Av. Brás de Pina, 1 de
2 qts., sl., coz., banh., outra de
quarto, sl., coz., banh., varanda,
ent. 7 000, p. 250. Tratar
Trav. Brandura, 516- — L. do
Bicão - Cetel 91-0195 - Vita
lino.

VILA DA PENHA - largo do Bi-
cão — Vendo lindo ap. nôvo, va-
zio, com garagem, sala, 2 auartos,
coz., banh., área, sancas. florões,
sinteco. Ent. 6 500 000, prest.
170 000. Tratar na Av. Brás de
Pina, 849 - Tel. 30-3062 - Pra-
ça do Carmo.

ATENÇÃO - V. da Penha - Ven
do casa de 3 quarlos, salão, co-
pa-coz., banh. em côr, varanda,
garagem e deps. de empregada,
ent. 12 000, p. 300. Tratar 'na
Trav. Brandura, 516 — L. do Bi-
cão - Cetel 91-70195 - Vitalino.
ATENÇÃO - Praça do Carmo e
Bonsucesso — Vendo casa de
quarto, si., coz., banh., varanda,
ent. 3 500, p. 150. Tratar n;
Trav. Brandura, 516 — L. do BI
cão - Çetel 91-0195 - Vitalino.

VENDE-SE I terr. ou troca por
carro 100 m. x 15. - 600 entr
e 18 mens. Total 2 m. — Trat.
Rua Xavier, 21 - *3rito — Ní
terói'. Centro, perto da Igreja
São Jorge.
VENDO lotes 10x40 Niterói, luz,
força, condução, facilita-se. Inf.
Rió Branco 81 1 105 (CRECI 628)
43-7445 - GAVAZZI.

VILA PENHA - Aps. cl 2 qt;.,
grandes salão, copa, coz., banh.
em côrès. Entr. 4 500, prest. 200

Trat. Av. Brás dc Pina, 1 459,
próx. I. Bicão, V. Penha — BE-
BIANO.

VENDO «m rua asfaltada, a 50
m. da Av. Brasil, terrena da 400
m2; 25 milhões, Va facilitado.
Tal.: 25-4972.

VENDO- ou alugo apartamento
pequeno, só para comércio ou
escritório — Ver na Rua S. João,
11 929. Chaves ao lado n.° 9,
Combinar pelo telefone: 38-6434.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA

ATENÇÃO - V. da Penha - Von
do casa de quarto, sala, coz.
banh., ent. 1 500, p. 50. Tratar
nn Trav. Brandura, 516 — L. do
Bicão - Celel 91-0195 - Vita
lino.

VENDE-SE um terreno situndo Av,
Democráticos em Bonsucesso, to*
do murado, medindo 770 m2, ein
frente a Marvim. Tratar em Nn.-a
Iguaçu com Sr. taerp. 5.° Oticioli
Cartório. |K

AUXILIAR E RIO DOURO

ATENÇAO - V. da Penha - Ven-
do ap. de frente, vazio, com 2
quartos, sala, coz., banh., varan-
da ,ent. 6 000, p. 200. Tratar na
Trav. Brandura, 516 — L. do Bi-
cão - Cetel 91-0195 - Vitalino.
ATENÇÃO - Parada de Lucas -
Vende-se casa com quarto, sala.
coz., banh., varanda, vazia. Ent.
2 500 000, prest. 100 000.' Tra
tar na Av. Brás de Pina, 849 -
Tel. 30-3062 - P. do Carmo.

CASA por 1 200 è vista ou com-
bino 10 mts. a pé de B. Roxo,
qt., sl., cor., banh., ótimo lote.»
Tel. 2493, Meriti. R. S. João, 27- s| 3.

EM FRIBURGO - Vendo proprie
dade construída de pedra maciça
com 2 070 m2. Preço à vista, 40
milhões. Tel. 52-1170

TERESÓPOLIS - Terrenos e| nas
centes, lindas cascatas, lago _
diversas casas. Em 50 meses, Inf.
p| telefone 52-2877.

LOJAS
CENTRO
CENTRO — Transpassa-se uma so-
breloja 48m quadrados ou aluas*
te parte do mesmo, serve para
pequeno banco ou casa bancário

Exigem-sa referências pessoal
bancária. Resposta para porta-

ria deite Jornal sob o n.° 10164.

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
LOTES à venda em Campo Gran
de 12 x 60 c] água, luz, leis
fone. Ruas asfaltadas, já pronfl
nho tudo. Trntar na Rua Campe
Grande, 1 096 s| 211. Teis.:
94-0579 » 411 C. G. c| Lima -
Creci 537. . .
SEPETIBA — Vende-se ou trocü
per ap. ou cases, grande ares

NO CENTRO DE MADUREIRA

Com instüloções de luxo pa-
ra conto de senhoras. Passa-
se com ou aem estoque. Trstíf
cj o Dr. Jeremias. Est. do Por-
tela, 28, 2.° and. sj 301.

Vende-se uma
área de 800m2

Com fábrica de móveis ser»
vindo para qualquer outro ra.
mo. Ver . trotar à Rua Joa-

LOJA NO ESTÁCIO - Posso, no „„. ... 
e*tâdo de nova, 130 m2, estí(Servt p2ra lotear porte plantada,
funcionando como o'icins de ca5a etc. 20 OCO n-2, todo delquim Palhares, 125, lado tm»
VW - y.f na Ru. Joaquim Pa-lfrente. Eslr. do "««..Tr»»" »m\ „¦ nSo s)á e desapropria-

proprietário. 31-0730 — T-i--' _ '
S. içao — Estado.

lhares, 395.
LOJA — Centro — Vind«-s« com
100 m2 • 400m2 de subsolo na
Rua Santana, 134 — Chaves cem
o portairo. Tratar com • proprie*
tirio - Tal.: 22-091» - Sr. Ma-
noel.

ZONA SUL
LOJA peças automóveis cl tel.,
contrato 5 anos, 130 mensais. Pre-
ço: 10 milhões. Ent. 6 milhões.
Restante 12 mases. R. General
Polidoro, 24-A — Souza.
LOJAS — Copacabana, entrega
imediata com 30 m2, 60 m2 e
130 m2 c| glrau, vitrine, tapete
etc. 37-3082 — Vendo ou alugo.
Facilito pgto.
PASSA-SE contrato de loja com
telefone. Firma registrada e ins-
talação. Tel. 46-6834,
PASSA-SE loja, Copacabana, com
70 m2 — Rua Barata Ribeiro n."
560, loja B. Tratar no local.
VENDE-SE loia . subloia à Rua
Visconde de Piraii, com 33 m2
e 42 m2. Trator tal. 57-2282.
VENDO 2 íoiás à Rua" Vise. de
Piraiá, 611-B (galeria, loja 3 e
16). — Ipanema.

ZONA NORTE

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS

LOJA pi qualquer ramo, insta-
lada cl confe. fem. — Passo ur-
gente c| 15 milhões, por moti*
vo saúde. R. Conde Bonfim
568-A.

ATENÇÃO NILÓPOLIS - Vendo
ótimas casas vazias junto à Es-
tação em frente ao frigorífico.
Entrada 1 milhão, resto como
aluguel. Ver Rua Coronel Aze-
vedo Júnior, 275 e tratar, Av.
Marechal Floriano, 143, sala ..
1 304 - Guanabara. CRECI 430.

LOJA p| entrega voga, com 70%
financ. 3 anos à Ruo Visconde de
Cairu c| 109 m2 e mais escrito-
rio e sanitário. Preco: CrS .
65 000 000 (NCrí 65 000,00).
CIVIA . Trv. Ouvidor, 17 (Div.
de Vendas, 2." andar). Telefone
52-8166, de 8h30m às 18 horas

CRECI 131.

CAXIAS — Vanda lot. cam uma
loja • 8 quartos. Tratar telefo-
na 434381 - CRECI 974.
NOVA IGUAÇU - Vendem-se ter-
renos, 25 000 por mes. Posse
imediata, sem entrada. Tratar na
Rua dos Andradas, 96, sala 1 101
C ou pelo telefone 43-8690.

GRANJA GUARANI - Vendo ca-
sa tipo chalé, 3 qls., 2 salas, la-
reira, 2 banhs., cozinha, gara*
geni, 2 qts., empreg. Terr. 15x47,5
mts. Local de sossego e repou*
so. 15 milhões a combinar. Edil-
son, Av. Delfim Moreira 118 —
Tel. 3148.

URGENTE - Vendo no Jardim
Nova Atlântida, Nova Iguaçu, 2
terrenos juntos. Tratar com Manuel
pelo fone 29-1400.

TERESÓPOLIS - Vende-se ótimo
ap. de sala e quarto separados
etc. Ver Av. Feliciano Sodré, 648,
ap. 307 c| o sindico. Tratar tel.
22-1182.
TERESÓPOLIS - Veranistas • Ex-
celente terreno p| casa de cam-
po. 20 x 35, no Meudom, com
água, luz e nascente — Base:
6 milhões. Traiar Tel. 2-160.

CASA — Vendo. 3 quartos, 2 sa-
as, varanda, garagem « jardins.

Luís. Tel. 2070.

COLÉGIO — Vende-se uma casa
e dois aps. .'. R. Jace, 524 —
Tratar c| Dr. William. Rua Li-
cinio Lago, 91 s! 604.
INHAÚMA - Rua Salvador Riz-
zo, 110. lote 2 - Vendo ter-
reno plano p] constr. Tratar no
local cj Tião.BONSUCESSO - Vendo casa com

sala, quarto, coz., banh., área
Enl. para carro. Ent. 3 milhões, MARIA DA GRAÇA - Vdo. últi-
prest. 120 000. Tratar na Av. moi nos. 2 qts., sala, deps., ga1 .' _" tina' 8'" _ TeI- 30-30621 ragem. Aceita-se Caixa. Rua Sil-P. do Carmr Iva Rosa, 165. Tratar 22-9165,

PETROPOLIS - Vendem-
se apartamentos de sa-
la-quarto, banheiro e

itchneté e duplos, qua
se prontos, e outros p
entrega em um ano, no
parque do Hotel Sítio
Taquara, da Associação
dos Servidores Civis do
Brasil, com direito a tô
das as piscinas, hípica,
tênis etc. Tratar na Av
13 de Maio, 23-D -
subsolo — Edifício
DARKE.

VENDE-SE um terreno, por um
milhão de cruzeiros velhos. Jar-
dim Redentor, R. Júlio César, Qua-
dra 22, lote 13. Tratar no local
domingo.

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS
MURIQUI - Casa 2 qts., sl., coz
banh., varanda em sítio, 4 000
m2, 2 nascentes.pisclna, próximo
à Est. Rodagem no armazém do
Breves onde informa ou telefone
54-0064 e 43-2012.

PETROPOLIS — Independência -
Vendo dois ótimos lotes terreno
plano. Tel. 57-3084 57-3594 ou
23-3294.

Evite o fim da semana
para a entrega de seu
Anúncio Classificado
O Jornal do Brasil manlém15 agências, espalhada»
por forjo o Rio. para facilitar esse seu trabalho. E
não vai ficar nisso, porque continua abrindo uma
nova, cada 4 meses.
Mas nao esqueça: seu pequeno anúncio merece a
antecipação de sua entrega de pelo menos dois dias.
Evite o sábado, evite o atropelo do fim da semana.
Você será mais bem atendido. E vai lucrar.

Classificados JB ",'S^"'SL

LOJA em Olaria. Ponto excelente
pera qualquer negócio. Melhores
detalhes. Procurar SALLES - Rua
Uranos, 1 284-B.

Horóscopo
PROF. MAZURKA jÀs~

LOJA 57m, vende-se ou aluga-se,
Rua Cardoso de Morais, 173-G,
(Ed. Melo). Tratar ci Coutinho
tel. 54-1990, Creci 771.

LOJAS no Méier - Vendo 4 lo-
[as, sendo 1 vazia, ótimo nego*
cio. Ver todos os dias na R. Ca-
pitão Jesus, 22, loias A-l, A,
C a D, das 8 às 17 horas. Tra
tar Av. Joáo Ribeiro, 396, Sr,
Soares. 49-1996, da seg. a tab.

LOJA - Ramo» - Vende-se no
melhor ponto comercial da Rua
Cardoso de Morais £07-A. Gran-
de loja, servindo para qualquer
ramo comercial ou banco. Entre
ga-se vazia, livre, desembaraça'
da. Tratar Praça das Nações
394-A, em Bonsucesso .Tel.i
30-7646. Horário comercial.

LOJA — Passo contrato d* ótima
loja com aluguel baixo. Motivo
nao poder ficar frente ao nego'
eis. Com.t Braga S.A. — Anda-

LOJA — Vendo grande loia com
moradia e mais 3 aos., 3 quar-
tos, sala, coz., banh. etc. Va*
rios ou troco por ap. ou ler-
reno na Zona Sul. Ver na Es-
trada Engenho da Pedra, 490 -
Olaria cj Jorge, ap. 202, dia 12
LOJA — Passa-se o contrato de
uma loja cj força no melhor pon-
to de Vaz Lobo, serve para ade-
ga, açougue etc. Tratar Rua Pon-
ta Porá, 295 — Vista Alegra

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

CENTRO
ADMINISTRADORA IMOB. L. H.
— Grupo luxo, garagem, ar cond.
atapetado. tel., banheiro côr, R.
Vise. Inhaúma, 50Ü 202. - Ver
porteiro. Inf. 52-0982. CRECI 636.

CENTRO - Ap. 2 039 do Edif.
Santos Vallys, de frinte, para «-
critório ou moradia. Vendo pela
m.lhor oferta. H.lv.iio d. Gus-
mio F.o, 43-8778. CRECI 136.

ESCRITÓRIO - Vendo, sala, 821
Ed. Marquês Herval, 15 milhões
à vista. Tratar c| 5\ Hugo. T»l.
52-4688. daa 10 às 12 horas. .

Quando precisar de resolver
assuntos rom os superiores pro-
cure íazer com diplomacia, para
ter os resultados satisfatórios.

CAPRICÓRNIO (31/13 a 20/1) —• Número de
sorte: 81. Côr: café. Pedra: turquesa. Todas as
suas atividades serão coroadas de êxito pois as
influenciais são magníficas. No amor: aguarde
uma notícia que lhe trará grandes alegrias.

AQUÁRIO (21/1 a 20/2) — Número de sorte: 11.
Côr: fl2ail-claro. Pedra: jacinto. Cuidado com o
modo de lidar com cs seus superiores. No amor:
evite discutir assuntos apaixonantes com a pes-
soa amada.

TEIXES — (21/3 a 20/3) — Número de sorte: 18.
Cór. limo. Pedra: ametista. Medite antes de se
dirigir aos seus superiores se por ventura tiver
que reivindicai- alguma melhora para você. As
influências são confusas. No amor: evite tirar
conclusões antes de ter um ponto-de-vista
concreto.

ARIES (21/3 a 20/4) — Número de sorte: 25.
Côr: musgo. Pedra: rubi. Procure pessoas otimis-
tas pois elas poderão ajudá-lo a resolver os seus
casos. No amor: aja por conta própria e não siga
as idéias da pessoa dos seus sonhos.

TOURO (31/4 a 20/5) — Número de sorte: 1.
Côr: verde-palha. Pedra: safira. Não envolva as
suas atividades com assuntos amorosos, pois se

• assim o fizer poderá ter sérios aborrecimentos
neste setor. No amor: a indiferença é de triste-
zes.

GÊMEOS (31/5 a 20/6) — Número de sorte:,9.
Cór: alaranjado. Pedra: esmeralda. Procure se
precaver durante este periodo pois se assim não
o fizer poderá ter sérios aborrecimentos. No amor:
evite se afobar pois você nada conseguirá além
do que tem.

CÂNCER (31/6 a 20/7) — Número de sorte: 16.
Côr: fczul-céu. Pedra: ágata. Delicada sensibi-
lidade, disposição calma e. serena. Encontros mais
ou menos românticos, esperanças fagueiras. Bom
tempo para fazer escritos de contabilidade etc.

LEÃO (21/7 a 20/8) —¦ Número de sorte: 2*.
Côr: marrom. Pedra: brilhante. Excelente intui-
ção parai melhorar a profissão e a posiçáo social,
boa fama e proteção dos superiores, amizades
com pessoas de boa posição, mudanças inespera-
das na vida domética.

VIRGEM (31/8 a 20/9) — Número de sorte: SI.
Côr: creme. Pedra: granada. Bom humor, har-
monia com parentes e pessoas da familia, melho-
ra nos ganhos mediante acordos com pessoas bem
intencionadas. Idéias oigiuais e bons pressenti-
mentos.

LIBRA (21/9 a 20/10) — Númeo de sorte 8. Côr:
laranja. Pedra: lápis-lazúli. Voltará a sentir-se
dono do seu equilíbrio. E voltará a pensar nos
projetos com mais energia coisa que o fará rece-
ber estímulo dos seus superiores. No amor: ís-
te periodo será cheio de satisfações.

ESCORPIÃO (21/10 a 20/11) — Número de sor-
te: 10. Côr: rosa. Pedra; água-marinha. Esteja
atento e aguarde uma noticia referente aos seus
negócios. No amor: faça da tranqüilidade a sua
anna para vencer as dúvidas da pessoa de seu
coração.

SAGITÁRIO (21/11 a 20/12) — Número de sor-
te; 17.Cór: gelo. Pedra: topâzio. A diplomacia e a
perseverança são as armas que deverá empregar,
porque só a boa vontade não basta. Em casa: sua
vida durante este período será muita agitada e
pouco parará em seu lar.

(S**
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IÒVEIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGA-SE ap. de 3 quarlos, 2
salas, aluguel 200 mil, ap. —
quarto e sala, 70 mil. Ladeira
do Faria, 133 — Cenlro.
ALUGUEIS? FIADOR? Dou . V. S
os fiadores mais solides da Gua<
nabara. Fiadcrei com 120 milhões
*m imévols, irrecusáveis. Rua Ms<
xico, 74 sala 1103.
ALUGAM-SE vag_. para moças
que trabalhem fera. Av, Mem de
Sá, 93, ap. 601.
ALUGUEL FIADOR tom 6 imó.
veis — Irrecusável — Forneço -
Praça Tiradentos n.° 9, sala, 802
— Junto ao Cinema São José.
ÃLUGAM-SE vagas para rapazes
ccm refeições. Avenida Beira-Mar
n.° 216, ap. 203 — Castelo.
ALUGA-SE ap. tipo casa, sola, 2
quartes, cozinha, banheiro, gran*
de érea com tanque. Alug. base
180000 ap. n. S-103_ c| lourdes,
ou Lima, Rua André Cavalcanti
n. 123.
ALUGA-SE ap. 507 da Rua Car-
los Carvalho, 60, com 2 salas e 2
quartos separadss, banheiro,
compl., cozinha, sinteco. Chave
no ap. ,1 306 — Aluguel 367,50
cruzeiros novos.
ALUGO 4 salas, copa, cozinha,
banh. também pode ser para ca-
sais separado, tem loja, pode ser
junio ou separado. R. Costa Bar-
ros, 14. Ent. Ladeira Madre Deus,
Largo Camerino. Tratar tel
52-6623.
ALUGA-SE OU VENDE-SE prédio
de 3 qts., sala, coz., banh., Io-
ja c' força e tet, Rua da La
pa n. ^3fdasll às 18 horas.
ALUGAM-SE vagas para rapazes
com refeições. Rua da Carioca,
43; 2.° andar
ALUGO ap. frente, sala, 3 qts.
dep, emp. Rua Carmo Neto, 232
202. Fiador idôneo, próximo o
Av. Salvador da Sá.
ALUGO quarto - NCr$ 41,80 e
71,80, 3 meses em depósito na
Rua Tenente Pcssolo n. 9.
ALUGO vaga para meça que
trabalhe fora ccm algum direito
pelo' telefone 52-5983.
ALUGA-SE vaga em quarto p|
rapaz do comércio ou estudante
— Preço módico na Av. Gomes
Freire n. 7Ó4-A.
ALUGUÉIS? - Arranjamos casas.
aps., lojas • fornecemos os me
lhores fiadoros da Guanabara
Rua do Resende 39 sala 1 103.
ALUGA-SE uma sala de frente1
mobiliada, com direito a lavar
« cozinhar para casal que tra-
baiho fora. Rua Frei Caneca n.
287.
ALUGA-SE um quarto a um se
nhor ou 2 rapazes — Rua San-
lana n. 77, ap. 1504.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
para duas moças com todos os
direitos. Rua Salvador de Sá, 84
no E.tócio.
ALUGAM-SE 2 ótimos sobrados,
2.° e 3.° andares, com 5 salas,
c um ap. de qt., sala e saleta
cada andar. Base 350 cruzeiros
noves. Chaves no Iscai. Rua San-
lana, 207 —' Tratsr R. São José,
90, gr. 1010 - Tol. 52-1801.
ALUGA-SE «part.-.mento c:m 3
quartes, sala e dependências de
empregada à Avenida N. S. de
Ftima, 74-H.o andar, ap. 203 -
Ver no local, ccm o proprietário,
das 8h it llh.
ALUGO r Rua Riachuelo, 148,
ap. 1 104, qto., sala, cozinha e
banh., 180 mil • taxas, com o
porteiro.
ACEITA-SE fiador ou 1 mes de-
pósíto, casas e ops. a partir de
NCrS 100, 120, 150, 180, 200,
250 e 300 do Centro a Sta. Cruz
- lnf. 38-4031 - 23-3042 - Tra-
tar na R. Mig. Couto, 27, s/
403 - CRECI 743 - 7 às 19h,
ALUGAM-SE aps., sala, quarto se-
parados e conjugados. Dependén-
cias completas — Ladeira do Fa-
ria'; 125 — Chave com zelador.
ALUGA.SE 1 quarto e 2 vagas
pára rapazes, em casa de familia
— Rua Joaquim Silva, 115 —
Lspa,

ALUGO ap. Cr$ 160 000 mais
taxas na Rua Frei Caneca n.
1_48 - ap. 708 - 7.° andar.
ALUGA-SE ótimo quarto indepen-
dente — Ladeira do Castro, 33 —
Centro.
AIUGA-SE um galpão no centro
com entrada para automóvel —
Traiar Sr. Orlando pelo tel. ,
22.8336 de 9 ás 19h.
A CASAL ou 2 moças alugo Cen-
tro ótimo quarto mob. indep.
podendo lavar. CrS 80 000. Rua
Riachuelo, 46. Sr. Rocha, 1.° an-
dar - Tel. 52-8476.

ALUGA-SE um quarto a 2 rapazes
café, almoço, jantar, roupa de ca
ma, 65 mil cruzeiros cada, na Rua
Miguel Coulo, 109, 2.° andar.
ALUGO ótimos quartos e vagas a
partir de 60 mil, ccm refeições
cie primeira, tudo novo. Rua doa
Andradas n. 161.
ALUGA-SE quarto, grande, de
frente, cj família, pessoa adulta
c| direitos, t. conduçio, na porta.
Rua do Resende, 21-406 — Tratar
... 17 horas. ___________________

ALUGO vários quartos para ca-
sais. Rua Maia Lacerda, 652, Rua
Correia Vasqucs, 50, Rua Conde
de Baependi, 84.
ALUGO ótimas vagas a moças
trabalhando fora. Direito cozi-
nhar e lavar . Qto. ent. inde-
pendente. Gomes Freire, 474, ap.
número 39,
ALUGA-SE quarto para cavalheiro
à Rua do Riachuelo n.o 230, l.o
andar. Frente ao Bairro de Fá-
tima.
ALUGO ap. ns Rua do Riachuelo
n. 405. Tel. 57-9713 - Depois
das 20 horas.
CENTRO — Aluga-se op q., s.
separado, área com tanque, ler-
dim de inverno. Rua Tadeu Kof*
cíusko 15. Chaves com o poMei-
ro. N. B. edificio rigorosamente
familiar. •______.
CENTRO — Hotel, alugam-se
confortáveis quartos e aparta-
mentes, com água corrente, na
Rua Monte Alegre 6. Telefone
32-1220.
CENTRO - Sta. Teresa - Alu.
gam-se apartamentos na Rua Mon-
to Alegre, 482. 
CENTRO — Alugam-se quartos
na Rua do Lavradio, 159.
CENTRO — Alugam-se quarto:
na Rua do Livramento, 151.
CENTRO — Alugam-se quartos e
apartamentos na Ruo da União
n.° 30.
CENTRO — Aluga-se à Rua Ta
deu Kociusko, 19, o ap. 1 001,
com sala e quarto conjugados,
kith. e banh. Chaves cj porteiro.
Aluguel NCrS 150,00 e taxas.
Tralar à R. Buenos Aires, 90, s]
7077 Tel: 52-7344.
CENTRO — Alugo qt. c sala
mob. cenfort., tel., entr. Indep.,
a 1 ou 2 senhores., R. Francisco
Muratcri 75 tel. 42-3053.
CENTRO - Aluga-se, na R. Lean-
dro Martins n.° 22. ap. 1209, co-
mercial, de 2 salas, banheiro e
kitchnettc, cl porteiro e tratar na
União Imobiliária Ltda. — Av.
Erasmo Braga, 299, gr. 503. Tol.
42-4686 ou 52-5008 - CRECI
814.

ALUGO ap. de hall, quarto gran
de, banh., coz., de 11 às 14 ot
de IB às 20 heras, diariamente.
Tels: 46-2367 ou 26-0112 - Vendo
quarda-vestido.

CENTRO — Aluga-se o ap. 302
da Rua Azeredo Coutinho, n. 42
com 2 quartes, sala, coz., b.
nheiro. Chaves c| zelador. Tra-
tar na Rua da Alfândega n. 338-A
- 1.° andar - Telefone 23-9805
CENTRO — Alugo um sobrado
e loja vazja, Rua da Lapa, 181,
para qualquer ramo de negocio
— V. das 10 às 16 horas.
CENTRO — Aluga-se apartamen-
lo com snla, quarto, banheiro,
cozinha com tanque na Rua Car-
los de Carvalho, 60, ap. 813
Ver no local e tratar com Sr.
Jorge - Telefone 34.2881.
CENTRO — Ãfugam-se os aps
210, 304 . 308 da Rua Marquês
de Pombal, 172, conjugado, co-
zinha e banheiro. Ver no local
das 15 às 17 heras. Tratar na
Trav, do Paco, 23, gr. 1 112 -
Atrás da Igreja São José.
CENTRO- — Alugam-se cs aps.
1.010 e C-2 da Rua Frei Cane-
ca, 148, conjugado, cozinha e
banheírr. Ver no loca! das 15
às 17 horas. Tratar na Travesra
do Paço, 23, gr. 1 112. Atrás da
Igreja São José. ,
CENTRO — Aluga-íe apartamento
na Rua do Acre, 28, ap. 904 —
Chaves ccm o porteiro. Aluguel
180,00 mil cruzeiros velhos para
escritório.
CENTRO — Senado, 320 - Alugo
o ap. 803, de frente. Conj. Ver
ccm o porteiro.
ESTACIO — Quarto com pia ín-
dependente, aluga-se a casal, p.
lav., e coz., 95 mil, ambiente fa-

iar, Rua Maia Lacerda n.° 221.
ESTACIO — Alugo quartos pa-
ra moradia ou comércio. Rua Es-
técío de Sá, 153, 2.° andar.
FIANÇA, forneço para aluguéis,
bom fiador, não cobro taxa de
nformoções. Tratar tel. 52-1557.

FIADOR — Para casas, aparta,
mentos e lojas irrecusáveis, le-
mos proprietário, c comerciante.
Solução rápid» em 24 horas. Av.
13 de Maio n.o 47 sala 1 603.
T«l.: 42.9957.
PRAÇA MÁUA - Aluga-se à Rua
São Francisco da Prainha, 41,
grande prédio, 2 pavimentos, om
concreto armado, com 2 salões
para comércio ou indústria. Ver
diàritmiente no horário de 8 às
16 horas, e» chaves esião no
Adro'do SSo Francisco n. 15.
QUARTO — Aluqa-se ccm direito
a lavar e cozinhar — 35 000 —
com 3 meses do depósito, na Rua
_!amPa'° Ferraz, 18, fundos.
QUARTO MOBILIADO em aparta-
mento, alugo a um casal ou se
nhora ou senhor de todo respei-
to, pode lavar, cozinhar. Aluguel
80 000. Rua Joaquim Silva, 49-B
— Bar Bairro Lapa.

QUARTO NO CENTRO - Aluga.
sô p] moça ou casal que tra-
balhe fora. Rua Conselheiro Za-
carías n. 13 — Final da Rua Sa-
cadura Cabral'.
QUARTOS mobiliados. Aluga-se
para rapazes. Avenida Mem de
Sá, 349.

ALUGO, Centro, 25 000, vaga a
rapaz, mobiliada, roupa cama,
casa família c selecionado, 1
quarto. Rua Machado Coelho
número 112,

RIACHUELO - Aluga-se ap. de
qto., sl., dep. na Rua Esme
raldino Bandeira n. 22 — Ver c'
o zelador - Tratar 42-9946.

LARANJ. C. VELHO
ALUGA-SE apartamento com 2
quartos, sala, saleta, banheiro
completo, varanda ampla, cozi-
nha grande, dependncias de
empregada. Rua Estelita Lins, 77
ap. 301 - 43-1409 - Sr. An-
tônio.
LARANJEIRAS - Aluga-se um
quarto pequeno, arejado com ba
nheiro anexo corr» ou sem direi
to a lavar e cozinhar na Ru.
das Laranjeiras n. 210, ap.
1112 - Bloco C - Telefone ..
45-6659.

BOTAFOGO •- URCA
ALUGUÉIS? Fiador fornecemos p/
cisas, aps. irrocusávois — Rosol*
vo na hera — largo S, Francisco,
26, i/ 1119 - 23-2232.
ALUGAM-SE quartos e vagas —
Ambiente ótimo. Pensão Parque
Real. Rua São Clemente, 403 —
Hei. 26-6906 - Botafogo.

ALUGA-SE apartamento de quar-
to, sala, na Av. Copacabana n.
1 085 - ap.. 314 - Telefone
37-3706 - Ver das 2 às 3 1|2

ALUGA-SE apartamento sala,
quarto, dependências empregada

Ver Rua Passagem, ]A6, ap.
612 - Tratar Sr. Flávio das 14 às
17 horas - Tel. 3e-2757.

ALUGO ótimo quarto mobiliado
a sr. ou rapaz responsável dc
trato - CrS 100 000. Tel. 57-4454.

AlUGAM-SE aps. na Rua Volun-
táries da Pátria, 416 - Br._f_.
go, em la. locação, constando de
ampla sala da jantar, 2 e 3 cjran-
des quartes, cozinha, banheiro so-
ciai completo, 1 área do sarví-
ço • dependências de emprega-
da. Tratar na Avenida Lobo Jú
nior, 1 672 — Penha Circular —
(Fábrica Do Millus), no horário das
0 às 16h30m ou pelos telefones
30.7168, 30-1947, 30-6862 o ...
30-6865, ccm o Dr. Eduardo ou
Srta. Manoelina.

APARTAMENTO mobiliado, alugo
temporada, sala e quarto sep.,
cozinha, demais depend., gela-
deira, telef. Só casal familia,
430 mil mensais, incluindo neste
preços taxas luz gas — Pagto.
adiantado. Tralar telf. 37.4210.
ALUGA-SE vaga môça trabalhe
fora com direitos, Posto 5 —
Tel. 36-3914.
AVENIDA ATLÂNTICA - Aluga-
se timo np., saleta, sala, dois
quartos o deps., sinteco nôvo,
Posto quatro — Informações —
42-2970. '

ALUGAM-SE vagas para moças
com tel. e mais direitos. Rua
da Passagem, 78, ap. 704.
APARTAMENTO Botafogo, quar
to, sala conjugado, banh. kitch.
Cr$ 170 mil mais condom. Tel.
2Í-91B1.

ALUGAM-SE vagas para moças a
partir de CrS 50 000 sem refei-
cões — Rua Júlio da Castllhos,
35, ap. 1 111-

ALUGA-SE quarto oara casal e
vaga p| môça c| refeição em apar-
tamento térreo, na Praia de B->-
tafopo, 158, ao. 2. Tel. 46-6738.
AlUGAM-SE aps. na Rua Volun-
táries da Pátria, 416 — B.taf.
go, em la, Iccr.ãe, ernstando do
ampla sala do iantar, 2 e 3 gran*
dos quartes, _sx'nha, banhoiro so-
ciai completo, 1 área do servi.
ço e dependências de emprega-
cia. Tratar na Avenida Lobo Jú*
nícr, 1 672 — Ponha Circular —
no horário das 8 às 16h30m ou
polcs telefones 30-7168, 30-1947,
30-6862 e 30-6865, com o Dr.
Eduardo ou Srta, Manoelina.

ALUGO temporada, Copacabana,
ap., 3 qts., sala, dependências,
garagem. Av. Copacabana, 1039,
ap. 501 — Chaves c/ porteiro —
Tel. 27-6944.

BOTAFOGO - Alugam-so vagas
para moças em c_sa de família,
pode lavar e cozinhar, CrS 45 000,
na Rua Fernandes Guimarães, 59,
casa 59. Tel. 26-5341.
BOTAFOGO - PraTa de Botafogo
n. 430, ap. 1107 — Aluga-se sala
o quarto conjugado, banh., coz.,
aluguel 200 mil e taxas. Ver no
local. Tratar coni o proprietário.
Tel. 52-5997.

ALUGO bom quarto de frente,
mobiliado, próximo a praia a ca-
valheiro responsável — Tel
36-0502.
ALUGO vagas a rapaz na Rua
lolivar, 61, ap. 703 — Copaca-

bana.

BOTAFOGO - Aluga-se Av. Rui
larbcsa n. 636, aç. 205 cem 2
salas, 2 quartos, cepa, cezinha,
banheiro, dependência de empre-
pada. Tratar Av, Pres. Vargas, n.
435-15° s| 1506 - Fone
23-9766.

ALUGUEL - Fiador pl casas, aps
Fornecemos proprietário do ga
barito, credenciado p\ bancos.
N ão cobramos taxa. Av. Pres.
Vargas 482 s| 815 - CRECI 1 073.
ALUGA-SE qt. peq. mob. divide
despesa ep. pessoa trab. fora.
T.l. 57-4779, depois dasJ4_h._
ALUGA-SE vaga para môça que
trabalhe fora, 40 mil cruzeiros.
Tel. 36-4532.
ALUGO ótimo quarto para se-
nhor ou para rapazes — Áv, Co-
pacabana, 8761206. '

EOTAFCfiO - Alugo 6timo ep.
201 da R. Humaitá, 77, de 1 s.,
2 cts., b., c, ci. e W.C. Tratar
F. P. VEIGA ENG. - Av. Alm.
Carr.-so, 90, ll.o, Tel. 42-7144 e
42-5231 - CRECI 832.

APARTAMENTO mobiliado, quar-
to, sala, iep., banheiro, kitch-
nettc, noladeira. Av. Copacabana,
Te!. 47-0098.

BOTAFOGO - Aluga-se casa com
uma sala, dois quartes, c_pa, co.
zinha, banheiro, área c_m tanque,
dependências para empregada e
varanda. Com direito ao estácio-
namento para automóvel. Bairro
Abrunhcsa, Rua da Passagem n.
163, casa 42.
BOTAFOGO — Alugam-!, vagas
para moças, com direitos. — 45
mü, Rua Lauro Müller, 36, ap.
1 305 (próximo ao Túnel Nô-
vo).
HÜMAITA - Aluga-se o ap. 104^
Rua Maria Eugênia, 23, cl 2 qts.,

I„ coz., etc. CrS 300 000 mais
taxas. Chaves ap. 103. Tratar
IMOB. GÓES - Rua Alcindo
Guanabara, 24, s| 1 214. CRECI"•202.

MÔÇA — Divide despesas de ap,
mobiliado com 2 colegas, na Praia
de Botafogo n. 340. Tratar pelo
tel. 26-0860 - 80 mil cada (Cine
Ópera).
QUARTO - Urca p| 1 pessoa, 60
mil e outro p| 2 ou 3 pessoas,
120 mil. Rua Marechal Cantuá-
ria, 122.
QUARTO c| tel. a moças de gaba-
rito, alugo ap. luxo, ent. Túnel
Cepa., em Bctafoqo c| ou sj ref.
Informações 46-5931.

LEME - COPACABANA
ALUGAM-SE apts. p| temporada
curta e lonpa e fixo, C| todos
pertences. Vianna. Av. N. S
Copacabana 731-302.

SAÚDE — Aluga-se à Av. Ba-
rão de Tefé, 107, ampla loja cotn
girau. Ver diariamente no ho-
rário de 7 às 16 horas.

ALUGAM-SE aps. mobiliados p[
temporada, longa ou curta —
ADM. BOLÍVAR - Av. Copac
bana n. 605 — sala 1 004. Tel.
36-5565.

ALUGAM-SE apartamentos para
temporada curta ou longa, temos
dezenas de todos tamanhos, al-
guns c| garagem e telefone, mo-
biliados c| tedos pertences de co-

e cozinha, temos emprega-
da para limpeza semanal. Basilio
S, Cia. - Rua Barata Ribeiro, 87,
sala 202. Tel. 37-1133.

ZONA SUL

GLORIA - S. TERESA
ALUGA-SE um quarto a sr. do
respeito. Ladeira da Glória 26.
c. 9.
AGENCIA FEDERAL DE IMÓVEIS
a'uga mag. conjugado na Rua
Monte Alçara n. 356 - 52-4211
- CRECI 781.

CATETE - Aluga-se ap. 527 do
Largo do Machado, 29. SI., qt.,
coz. e banh. — para residência
cu escritório. Para ver tcl. hoje
e amanhã das 9 às 13h, telefone
45-3919. CRECl 292.

ALUGAM-SE - Apartamentos e
quartos Hotel Bela Vista 8 mi-
nutos Largo da Caricca, residên-
ciai e familiar, diárias c| refei-
çoes oo alcance. Rua Mauá. 5
— Santa- Teresa — Bondes P. Ma-
1=5 -' Tel. 42-9346. 
AlUGAM-SE 2 quarlos na Kua
Conde Laje, 52 e Praia do Ru,
sei, 344-B, ap. 409 - Glória.

GLORIA — Aluga-se uma sala
em et. «p. de 2 rapazes — Ct$
70 000 - Tel. 26-4985.
HOTEL. —; Alugam-se quartos para¦família e cavalheiros. Preces mó-
dicos.. Rua Cândido Mendes, n.
36 — Glória.
SANTA TERESA - Alugo casa
grande, 3 salas, 3 qtos., dep.
comp., armários emb., cozinha,
gr. jardim, garagem e horta. R.
Júlio Ctoni, 254. lnf. 45-7020.
4'1 mili

CATETE - FLAMENGO
ALUGA-SE apartamento na Rue
Senador Vergueiro, 218, apart.
5T3. Chaves com o perteiro. —
Tratar pelo tel. 25-7978.
ALUGAM-SE aps. tipo casa. Ver
e tratar R. Correia Dutra, 149 —
Catete, com o Sr. José.
ALUGAM-SE vagas para rapazes,
em casa de família c/ cama. Rua
Bcrão de Guaratiba n.° 25, so-
brado — Cstete.
ALUGA-SE uma vaç;_ para rapaz
com refeição completa, na Rua
Bento Lisboa, 89, c/ 13 - Ca-
late.

CATETE — Alugam-se os aps 101
e 201 da casa 8 da Rua Pedro
Américo n. 18, com 2 quartos,
sala, coz., banh., depend. de
empr. Chaves na casa VII — Tratar
na Rua da Alfândega n. 338-A —
l.o andar — Telefone 23-9805.

APARTAMENTO 303. Armaric s
embutidos, frente, sala, pois quar-
tes, dependências. Barata Ribeiro
669. Aluguel 50( mil
ALUGUEI? FIADOIES? Não peca
favores, venha buscar um bom
fiador proprietário comerciante
para aluquel do casas, aps. ou
lojas. Solução na hora — Viscon-
de de Piraiá, 572, c| 5, das 9
as 20 horas, inclusivo sáb*. • dom.
Em frento a TV Excelsior, Ipane
ma.

CATETE — Aluga-se quarto mo-
biliado, casa de família para ca-
sal distinto ou 2 rapazes com
telefone. Cr.tete, "141 ap. 8.
CATETE — Aluga-se na Rua Pc-
dro Américo, 166, bloco B, o
r.p, 907, conjugado, linda vista
pj Baía da Guanabara. Chaves
c| porleiro' e tratar 22-8387, de
2.« a 6 Meira.

EM confortável sp. de todo res-
peito e de poucas pessoas, aluga-
se quarto mobiliado, a uma se-
nhera ou môça que trabalhe fera.
Cr$ 120000. Tel. 25-3121 - Mar-
quês de Abrantes, perto do DIS-
CO.

FLAMENGO - Hua Cruz Lima,
33-101 — Alugo apartamento mo-
biliado, 3 quartes, ar condiciona-
do, 2 banheiros sociais, 2 salas,
cozinha etc. garagem — 37-9415

CRECI 414.

FLAMENGO - Aluga-s. ap. de
2 quartos, sala • demais de*

pendências, na R. Dois de De*
zembro n. 26, ap. 603. Chaves
com o porteiro. Exige-sa ftador
Idôneo. Acortar condições pato
telefone 31-3249.

ANTES DE ALUGAR ap. mobilia-
do para temporada, consulte-ncs.
Temos ótimos de 1, 2 e 3 qtes,
ccm geladeira, rcupa de c.m.
etc. Ba_"m_r. Barata Ribeiro, 90,
ccni. 203. Tels. 36-3322, 36-2972.

ALUGÃ-SE op. luxo mobiliado,
3 sls., 3 qts., 2 banhs., sla., alm,
2 qts. emp., garagem. Rua Sá
Ferreira, 115. Chaves c| porteiro.
APARTAMENTO 2 halls., 2 living,
3 qts., garagem, telefone, depen
dências. Copacabana 37-6743.
ALUGA-SE ap., sala, 2 qts. e de-
pendências. Ver na Leopoldo Mi-
guez, .174/602 — Chaves c/ por-
teiro. Tratar Av. Rio Branco, 185/
719 - Tels. 42-0262 e 22-4974
ALUGO ap. mob., sala e qt. sep,
duas varandas, banh. e coz. 250
mil e taxas, dep. 3 meses. -
Djalma Ulrich, 217. Chaves 401
AIUGA-SE ap. 303 Av. Rainha
Elizabeth, 650, sala. .1 quartos,
2 banneircs, armários, garagem,
dep. emo. NCr$ 580 e taxas.
Chaves Emp. Fernanda e trat.
G. V. DE SOUSA - IMÓVEIS -
Tels.t 22-6408 e 54-0630. Praça
Flcriano, 19, s/ 63 - CRECI
1 115.

ALUGO R. Sla. Clara n. 196
ap. 501, duas salas grande., 3
quartos, três banheiros, coiinha,
area do serviço, dois quartas do
emprogada • garagem — Tratar
27-9357.
APARTAMENTO para temporada.
Aluga-se ap. mobiliado de fren-
te, sala e quarto separados, jar-
dim de inverno c dep. completa.
— Av. N. S. de Copacabana
782, «p. 503 - Tol.: 25-0465.
ALUGO Rua Sá Ferreira, 142, ap
502, de saln, varanda, banheiro
e cozinha, CrS 230,00 t taxas
- Trotar 27-9357.
ALUGA-SE sp. de frente, mobi-
lindo, geladeira. Tel. 57-4454.
AILTON — Alug. ops. mobiliados
1, 2 e 3 quartos, temporada lon-
qa ou curta, B. Ribeiro, 90.10.
57-1264 o 57-7599.

ALUGO ap. de quarto e sala
separados, mobiliado, geladeira,
eletrola, Nautilus, na Rua San-
ta Clara n. 115 — Tratar ,,
36-1820.

ALUGO vagas p/ moças, 60 mil
Leopoldo Miguez, 19, ap. 901.

ALUGA-SE vaga para moça que
trabalhe fora — Rua Bulhões dc
Carvalho, 412, ap. 1004.
ALUGA-SE quarto p/ 1 ou 2 ra-
pazes - Tratar tel. 57.7.412 -
Copacabana.

ALUGA-SE — Apartamento com
1 quarto e 1 sala separados, em
edifício nôvo com elevador,
centrato ccm fiador. Ver e tra-
tar na Rua General Argôlo, 72.

ALUGO quarlo a um rapaz ou
senhor com referências NCr$ ..
50,00. Rua Joaquim Pat-harc. n.°
693 — Praça da Bandeira.
ALUGO quartos com direitos 3
rreses em depósito, na R. No-
gueira da Gama n. 18.

QUARTO — Aluga-se pl senhora
que trabalhe fora na Rua Barão
de Iguatemi n. 340 — ap. 201

Tratar à noite.

ALUGO temperada — Áv. Cop.
563, ap, Qló, quarto e sala ie-
oarado. Chaves c-m perteiro —
Tols. 37-8251 e 23-4373.
ALUGAMOS por temporada aps.
mcbs. da 1 cu mais quartos —
Av. N. S. Ccpacabana, 374, sa*
Ia 304 - Tel.: 37-9358.
ALUGA-SE quarto mobiliado cm

p. familiar, a casal cu duas va-
gas a moças. Copacabana. Pos-
Io 6. End. e preço, tel. 49-4501.
ALUGO ótimo quarto para rapa

es, na Rua Bolivar, 35, ap. 703
- Copacabana.

ALUGA-SE um quarto mobiliado
m casa de família, parai dois ra-

pazes, na Av. Copacabana, 1 110,
p. 304.

ALUGO c] vista para o mar, ap.
bom mobiliado a família dt- tra-
tamento. Prazo até 6 meses. Tal
47-7363.
ALUGO ap.. Rua Barata Ribeiro,
340, ap. 402, 3 qls., SOTIC -
32-1619 - CRECI 539.
BONS FIADORES -.- Oferece pa.ra aluguéis am toda a Guanaba
ra — R. Alcindo Guanabara n.
24 - s| 702 - Cin.lândii. Tel.
42-2667.
BAIRRO PEIXOTO - Alugo lin
do ap. sl., qt. sep., armários
embutidos, banh., coz. Ver Rua
Maestro Francisco Braga, 350, ap.
206 porteiro. Tratar de 9 às
12 horas - 37-8609 - CRECI
1 078.
COPACABANA - Aluga-se ap.
mobiliado por temporada. Posto
4, geladeira, TV, roupa de cama
e utensílios, quarto e sala de
frente. Tel. 37-4330. Edina.
CONJUGADO EXCEPCIONAL, alu
go R. Raul Pompeia, 201, ap. 302.
Depósito de 3 meses. Aluguel
NCr$ 180. Ver c&.-n o porl-iro
Tratar 57-3220.
COPACABANA - Coni. grande,
mobiliado Cr$ 230 000 mais ta
xas '— Ver Rua Barata Ribeiro,
418, ap. 615 ci porteirc Adriano

Tratar 31-1033.
CONJUGADO mobiliado c/ gela
deira, vista mar, chave c/ portei
ro - R. Djalma Ulrich, 57, a
1005 — Tel. manhã e noite *
57-0651.
COPACABANA - Alugo sala c/
telef., qualquer negócio — Dias
da Rocha, 27-51 - Tel. 57-6365.
COPACABANA - Aluga-se pe.
queno quarto de fundo — Tel,
57-7531.
COPACABANA - Al. ap., fren-
te., sal., sala, quarto, coz., banh.
mob. c| gel., utens. Cr$ 300 000

Tel. 36-5309.

COPACABANA — Aluga-se o ap.
305, de frente, à Rua Júlio de
Castilhos n. 35, com quarto e
sala conjugados, coz., banh. Cha-
vés c| zelader. Tratar à Rua da
Alfândega n. 338-A," l.o and. Tel.
23-9805.
COPACABANA - Aluga-s. na
Rua Barão de Ipanema 56, o
apartamento 502, com 3 quartos
e 2 salas. Aluguel 630 cruzeiros
novos — Procurar o porteiro Sr.
Jorge - 23-5510.
COPACABANA - Vagas d. gara
gem — Alugam.se duas vagas de
garagem em edifício na Avenida
Atlântica. Perto do Lido. CrS ..
40.000 cada. Tratar na Av. Eras-
mo Brage, 227, salas 1 114 •
1 115. - Tol. 22-6488.
COPACABANA - Temporada ou
não. Alugo quarto mobiliado a
rapaz distinto. Posto 5 — Tel.
56-0600.

POSTO 6 — Alugo ótimo quarto
de frente, p| 2 rapazes — Tenho
também 1 vaga — Ambos c/
roupa de cama, em casa de fa-
mllia - 47-9643.
POSTO 6 - Aluga-se o ep. 1203
da Rua Xavier da Silveira, 40,
ccm 3 quartos, sala, dependén-
cias empregada, mobiliado, ar
condicionado. Ver das 10 às 17
horas - Tel. 42-5251.
POSTO DOIS - Quartos, mobs.,
ou não, -um _| m 80 mil, outro
s| m 120 mil, alugo a pessoas
que trabalhem fora. Tel. 52-0283,
das 12 as 18 horas.
PASSA-SE ap. mobiliado. Copa-
cabana, conjugado. Tratar tel,
47-6161 - S. Moacir.
QUARTO - Alugg R. Pedro Er-
nesto, 102, começa Praça da Har-
monia com todos direitos, pode
lavar e cozinhar. Exijo depósito
ou desconto folha.
SÓCIO — Apartamento próximo
do Castelinho. Rua Sousa Lima,
3631606 — Posto 6, ou lelcfone
22-8482, à noite, com Roberto.
SENHOR só divide ap. 709. Av.
Copacabana, 420, tel, 26-2321.
TEMPORADA - longa ou curta
— aluga-se o np. 1 001 da Pra-
ca Serzedelo Correia n. 15 —
Chaves c| o porteiro. Melhores
informações tel. 56-1739.
TEMPORADA —' Copacabana —
Perto praia, qt., sala sepr., 3a-
teta e dependências, 1 ap., 350
mil, outro 450 mü mensal —
Tel. 57-6102.
TEMPORADA - COPACABANA.

Em ops. mobiliados junto _
praia. Preços a partir de Cr$ .
ó 500. diária. Ver e tratar dire.
tamente no local, Rua Gustavo
Sampaio n. 854 — Tel.: 
37-4799.

IPANEMA - LEBLON
ALUGO na Rua Gomes Carneiro,
124/301 — Sala, j. de inverno,
2 qts. com ormírio», depen-
dências. Ver local.
APARTAMENTO - Aluga-se sala,
qt., coz., 2 banhs. R. Prudente
Morais, 1441, ap. Ó04 — Tratar
no local das 8 às 12 horas.

np.
557,
d An
170
49-:

CASAS E APARTAMENTOS - Alu.
gue cj mês adiantado pj fiador,
proprietário Irrecusivel — Av.
Rio Branco, 185, »| 1819 - T.l.
32-2503.

FIADOR??? Ná. d.p.nd. d. fa.
vores, dou o melhor fiador com
todos documentos. Av. Rio Bran-
eo, 185 si 181» - 32-2503.

IPANEMA — Alugo vaga em quar-
to ótimo de frente p| rapaz ou
estudante de responsabilidade. —
Farme de Amoedo, 135 - 27-0477.

IPANEMA — Alugo ep. e/ saln,
2 qts., coz., dep. emp., pint.óleo, sinteco, armário. Ver tocai
Rua Barão de Jaguaribe, 133, ap.
303.

IPANEMA — Alugam-se dois
apartamentos c] dois * tres
quartos, sala, varanda, dep. de
empregada. Chaves na portaria
Rua Prudente de Morais, 1 Ó68
— Tratar cl Hirom Lemos — Rua
Vise. de Pirajá n. 411, s|lo|a .
202.

ALUGA-SE uma caria em Be.ito
Ribeiro, 2 qts., tia., coz., banh.
Vua Domingos dos Santos, V.
Tratar na Rua Marquês de Aracati

302 - Irajá.

GÁVEA - J. BOTÂNICO

ALUGA-SE o op. 408 da Rua Mar-
quês de S_o Vicente, 29, com 2
quartos, salas etc. Armários em*
butidos, tapetes e cortinas. Cha-
ves no local. Tratar: 22-4039.

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO

ALUGA-SE casa com dois quar-
tos, sala e grande quintal. Con-
trato c| fiador. Ver na Rua Mi-
neira, 31 c tratar c| o Sr. Sil-
va na Rua Senador Bernardo
Mcntciro, 44, em São Cristóvão.
ALUGA-SE um apartamento com
snla, 3 quartos e quarto de em-
pregada e demais dependências à
Rua Dr. Garnier, 65, ap. 201.

ALUGA-SE uma casa tipo kitch-
nette e com um quarlo indepen-
dente, lugar muito agradável na
Rua Ana Néri n. 169 — S. Cris-
tovãò.
QUARTO — Aluga-se para se-
nhora de tratamento, que traba-
lhe fora na Rua Barão de Igua-
temi n. 46 — ap. .306.

APARTAMENTO VAZIO - Aluga-
se ou vende-iie cj 2 qts., sala,
varanda e dependências compl«-
tas de empregada, pintado de nu-
vo sinteco à Rua Paula Brito, 671
sp. 205-B — Ver com o porteiro
e tratar pelo Jel. 34-9460 - Alu-
guel 250 000 com taxns. Venda
18 000 c| 50% financiado.
ALUGO ap. 303, Rua D. Zulmira,
36, sala, 2 qts. etc. — lnf. tels.
52-6571 - 2B-8640.

SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se ap.
2 quartes, sa'a. R. São Cristóvão,
1 118, ap. 609, esquina Figuci-
ra de Melo. Chaves com portei-
ro Francisco.

ALUGA-SE 1 quarto grande a 2
pessoas — R. Gama Lobo. 414/
302 - Tel. 54-1013 - Vila Isabel.

SAO CRJSTÓVAO - Aluga-se um
quarlo c_m direito a Lavar e co-
zinhar. ccm depósito, na Rua São
Luís Gonzaga, 1 801.
SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se ap.
quem cemprar móveis. Pouco uso.
Barato. Rua General Bruce, 445 —
Chavei porteiro Nilton.

SOBRADO — Aluga-se ou 2 aa-
Ias grandes, junto à Praça da
Bandeira. Ruo São Cristóvão n.
49, 1.» andar. 

TIJUCA - R. COMPRIDO
ALUGA-SE ap. coni. de fundos,
com luz e gás, com área com
tanque. — Ver chaves por favor
no np. 301 da Rua Cândido de
Oliveira, 52. Tratar Rua Haddock
Lobo, 33-D — Américo.
ALUGA-SE apartamento c/ quar-
to e sala conjugados em edificio
de luxo, de frente para a rua.
Contrato c/ fiador. Ver e tratar
na Rua Conde de Bonfim, 59,
ALUGO 1 sala dc f:cnte, casal
sem filho, 1 mês depósito. Ba-
rão Itapagipe 90. Marlene. Alu-
guel 150 000.
ALUGO gde. sobrado composto
de, 9 peças, gde. coz. e gde. ba-
nheiro. fartura de água c| fia-
der pj meradia, indústria ou co-
mércio. Aristides Lobo, 128. Tel.
32-0111 — Sr. Antônio.
ALUGA-SE — Um quarto para r.
solteiro ou casal sem filho na
Rua Clóvis Beviláqua n. 311. Tra-
tar no local.

QUARTO c/ pia, tanque, banh.
e ent. ind., alugo c| meses
em dep. a casal s/ filhos — R.
Senador Nabuco, 22 — V. Isabel

Sr. Cabral.

ALUGA-SE ap. 401 na Rua Ma
jor Avila, 455, Tratar pelo tel.
23-3589, José Maria.
ALUGAM-SE quarlos, para casat
sem filhos ou moças que traba
lhem fora na Rua BarSo* de
Itapanipe n. 302, c| 6.
ALUGO bom quarto cj móveis a
senhor Idôneo ou 2 rapazes. Pre-
ço módico. R. Uruguai, 530-A cj3
— Tijuca.
ALUGA-SE caso nova com 2 quar-
tos, 2 salas, cozinha, banheiro
completo, quarto de empregada s
garagem. Rua Cândido Oliveira,
572, esq. Barão Petrôpolis. Cha-
ves no local. Tratar na Rua dos
Andradas, 69, Sr. Jcsé.
ALUGA-SE qt. c/ pensão, senhor
ou senhora — Rua Félix da Cunha
n.» 47 - Tel. 28-8498.
ALUGO ap. 405, na Rua Jcão
Alfredo, 50, c/ 2 quartos e de-
mais dependências. 250 novos
cruzeires. Informes cl porteiro.
BONS FIADORES - Ofertes pe-
ra aluguéis em toda a Guanaba-
ra — R. Alcindo Guanabara n.
24 - s 702 - Cin.lin.ia. T.l.
42.2667.
CATUMBI — Aluga-se ap. La
deira do Viana n. 37 — ap. ,
102 — 2 quartos, sala, depen-
dencia de empregada, quintal .
Ver no local na Av. Rio Bran-
co n. 156 ~ sala 706.
FIADOR??? E' té apanhar et do.
cumentos e resolve-se na hora.
Av. Rio Branco, 18S >|„ 1119
32-2503.
QUARTO GRANDE - Alugo a ca-
sal s/ filhos, ambiente familiar,
pode lavar e cozinhar. Deposito
2 meses. R. Conde Bonfim, 845
— Muda.

FLAMENGO - Alugo R. Buarque
Macedo n. 46, ap. 405 de sala
i. de inverno, quarto, Danheiro
e cozinha - Cr$ 250,00. Tra-
tar 27-9357. °

ALUGO uma vaga em ap., a um
rapaz educado, que trabalhe fo-
ro. Tratar R. Silveira Martins,
paio tcl. 45-5953,
ALUGO 1 qt. mob., cl banh. e
rcupa de cama e café manhã,
e 1 refeição. 150 000, môça cu
rapaz trab. fora — Tel. 25-9533.
ALUGO vagas para môça e ra
pfczes e 1 quarto — Machado de
Assis, 6.

FLAMENGO •- Aluga-se o ap. 702
de frente, à Rua Marquês dc
Abrantes n. 16, com quarto, sa-
l». coz., banh., dep. de emp.
Chaves cj zelador. Tratar à Rua
da Alfândege, 338-A-l.o andar.
Tel. 23-9305.

ALUGAM-SE dois quarí.s a moças
- Tel. 25-8589 - Flamengo.
APARTAMENTO NO FLAMENGO.
Alura-se mcb!liado de luxo, de
frenta para a praia, salão, saia
de jantar, 3 quartes, 2 banheires
íccials, copa-cczlnha e dependén-
cias completas de empregadas e
garagem. Trntar pelo telefone: ..
27-5934.

FLAMENGO — Aluga-se ap. com
isa!a, 3 quartos. Rua Cruz Lima,
41 - Aluguel NCrS 500,00, cha-
ves cl o porteiro.
FLAMENGO - Aluga-se ap. 3
qtes., salão, c.zinha grande, dep.
emp., 400 COO, fiader idôneo —
chaves c| perteiro. Run Buarque
de_Moccdo, 69, ap. 402.
FIADOR??? Climas Tõfercncias. —
Resolvo na hera. Pça. Tiradentes.
Hua Imneratrix Le-icMina, 8, sl.
1 404 - 52-2060 tf. 70.

ALUGA-SE, Senador Vergueiro ao
lado da praia, 1* locação, ap.
«iois quarto., sala, dependência.,
garagem. 36-6734.
ALUGO ap. para cisai, rapazes

. ou moças. Rua Pedro Américo,
151, ap. 904. Chaves 135 da
mesma rua. Tei. 45-3321.

LARGO MACHADO. Aluyo ap.
conj., gc!d., mcb., temp.. Rua
Bento Lisboa, 134, ap. 222, tel,
45-6767, Sr. Max ou cl porteiro.
PRAIA. DO FLAMENGO N.» '72,
ap. 423. Chaves port. Alugo lin.
do q!o., sala conj.. cer., banh.
Tcl. 9 ás 12 pi 37-8609. CRECI
1 078.

ALUGA-SF apartamento na Rua
Belfcrt Roxo, 351, ap. 1003, mo-
biliado ccm geladeira, telefone, 2
quartes e 2 salas gdes., dep. de
empregndn. Tel. 57-7168.
ALUGA-SE ap. de 3 qls., 2- sls.,
banheiro i| box, cozinha,, área
e dep. de empregadas. Aluguel
NCr$ 500,00 mais taxas; Rua Ba-
rata Ribeiro, 726, ap. 404.
ÃLUGA-SE ótimo quarto mobi-
liado, bcm arejado, banho quen-
te a sra. ou sr. de responsa-
bilidade. Tralar na Av. Copaca*
bana, 5831813.
ALUGA-SE apartamonlo 1015 a
Rua Barata Ribeiro, 200. Ver cha-
ves no 1 012; Preço 200 mil, mais
taxas. Fiador ou deposito. Tel.
57.0835.
ATENÇÃO — Vaga pj rapaz educ.
q. trab. fora refas., ót. ambit.
36-0569.
ALUGO qto. mob. de frente, a
1 cu 2 rapazes do comércio —
Pede ver tedes rs dias. Siquei-
ra Campas n. - 210 — ap. 201

Copacabana. '
ALUGA-SE — Lido, pequeno qto,
serv. a rapaz medesto que tra-
balhe fera - Tol. 37-0430.
ALUGO indenp. dorm. cf banh,
anexo p! 1 ou 2 meçar- g_b_ri-
to cm suntuoso ap. — P. 3 1 [2
junfo praia. Rua Figueiredo Ma-
palhSes n. 1C8 - èp. 501. Tel.
37-2197 - (Copacabana).
ALUGUÉIS? - Arron:ancs casas,
api., Ioj^s e f_-rn""..m--, r.*. me-

ilh.res fiadores *'. '" uansbara.
Rua do Resende 39 sala 1 103*

COPACABANA - Aluga-se ap.
301, Rua Guimarães Natal n. 19
ccm sinteco, 3 quartos, varan-
das, sara, banh., coz., dep. emp.,
érea cj tanque. Ver no local e
tratar pelo íel. 42-5832, Dra.
Áurea.

SAENZ PENA .- Ap. nôvo, fren
te, ult. andar, 1 sala, 2 quartos
e dependências de empregada cl
vaga na garagem. NCr$ 300,00 e
taxas. R. Maior Avila, 455-607
— Exijo bom fiador.

COPACABANA - Ap. mob. c|
tel. e gel. Alugo ap. fte., andar
alto claro indev., todo mobília-
do, 2 qts., 2 sls., 2 vars., banh.
comp., qt, e banh. empr., érea c/
tq. ele, pintado, Bar, Rib. Posto
2 Trat. Graça Aranha, 174 - 7."
das 9 às 12h.
COPACABANA - Aluga-se ou
vendo-se, na Rua Belfort Roxo,
174, ap. 201 c] sala, 2 quartos,
sendo um duplo, coz., banh.,
depend. empr., grande área co-
berta e garagem — Chaves cj
porteiro. Tratar na União Imo-
biliária Ltda. Av. Erasmo Braga,
299, gr. 503 - Tel. 42-4686 ou
52-5008 - CRECI 814.
FIADOR??? Ind. ótimas »f. ban-
cárias. ProDfietirio, é só vir apa-
nhar os documentos. Resolvo na
hora. Av. Rio Bronco, 185 sj 1819
- T.l. 32-2503.
FIGUEIREDO MAGALHÃES, 219-
1004, esq, Ccp. Alugo s. sale-
ta, b. kit. 32-2687 e 37-0465 -
Chave port.
Fl ADC R 

~~— 
Par» casas, aparta,

mentes e leias írrocusávais, te-
mrs proprietário, é crmercisntn.
5 .lurõo rápida em 24 haras, Av,
13 de f.-ai-. n.o 47 ul. 1 603.
Tel.: 42.9957.
LEME — Vista p| praia, sala, 3
qts., demais dep. comp. Cr$ ....
500 000. Av. Atlântica, 896, ap.

1201, Ver qualquer hora c] portei-
ro. Tratar tel.: 32-9930
MCÇA funcionaria aceita moça
dividir cespr.sns _p. Tratar foi.
56-1371 - 9 às 11, Sr.a ).]-;,.
ÓTIMOS quartes mobiliados em
apartamento familiar a pessoas de
fino traio. Bolivar, 129, ap. 90-1.

SAENS PENA - Préximo, aluga.
se ap. 2 qts., sala, coz., banh.,
érea »' w.c. emp. NCrS 290,00
mais taxas. Exlaem-se 3 meses de-
pésito. Tratar 48-3292 - Sr. Silva
pj marcar hora pj ver.
TIJUCA — Aluga-se boa cat*
com 4 quartos, 2 salas etc. Rua
Pereira Nunes, 248.

TIJUCA — Praça Saent Pen» -
Aluga-se .ap. 304 da Rua Desem-
bargader Isidro, 4, com sala,
dois quartos e outras dependén*
cias. Ver no local. Tratar na Av.
Presidente - Vargas, 542, grupo
n.o 1 612.
TIJUCA — Quarto, aluga-se a
casal, p| lav., coz., 85 mil,
biente familiar, Rua do Bispo,
210, das 12 às 17 horas.
TIJUCA - S. PENA - Vagas
a rapazes e moças educadas, p.
ref. moveis e telefone — .
34-5267.
TIJUCA — Alugo ap. nôvo com
sinteco, pers. amer., arm. em-
but., sala, 2 quartos, banheiro
coz., dep. emp. Av. Maracanã
n. 1 556 — ap. 501 — Chaves
cl zelador - Alug. CrS 280 000
- Tel. 38-8418.
TIJUCA — Aluga-se ótimo quar-
to independente, de frente, ccm
pen-ão, a cavalheiros distintos
— Rua General Roca n. 544 —
Praça Saenz Pena — Tel. ...
48-9039.
TIJUCA - Aluga-se o ap. 401,
de frente, a Rua Aristides Lobo,
85, com 2 quartes, sala, cnz.(
banh. Chaves no ap. 201 — Tra-
tar à Rua da Alfândega, 338-A -
l.o and. Tel. 23-9805.
TIJUCA —¦ Alugo ótimo quarto
para duas ou três meças que
tr~b..[hem fora, com . ou sem
mcbtlia — Rua Prof. Gabizo ¦
quase esquina de Mc riz e B_
res — Iníorn-a^ões tel. 294049
— Dona Creusa

TIJUCA — Rua Dr. Satamini n
286 - ap. 217-B - Aluga-se sl.
e qto. separados, banh., coz.,
area cj tanque, depósito — Ver
no local, Sr. Afonso. Det.
25-0646.
TIJUCA — Aluga-se um quarto
bom, a casal distinto. Rua Maria
Amália n. 630.
TIJUCA - Aluga-se a 100 metros
da Praça Saens Pena por Cr$ ....
250 000, ap. pequeno mobiliado
a Rua Camaragibe, 9, ap. 706 —
Ver com o porteiro e tratar com
D. Lívia à Rua da Quitanda, 19,
sala 313.
VAGA — Alugo, senhora de meia
idade, na Rua Barão de Itapagl-
pe, 260, térreo — Conceição.

ANDARAI - GRAJAÜ
VILA ISABEL

ALUGA-SE ótimo salão para mo-
radia ou deposito — Rua Luiz
Barbosa, 57 - V. Isabel.

ALUGO — casa crm 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro e quin-
tal — Rua São Francisco Xavier
n. 711, c| 9 - Térreo. Melhor
oferta — Ver no local.
ALUGA-SÊ um quarto bem mo-
biliado independente para uma
ou duas moças que trabalhem
fora - Tel. 58.9581.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
a um senhor por Cr$ 80 000,00
com pensão — Tel. 58-7928. Rua
Silva_ Teles, 48, ap. C-01 — An
daraf.
GRAJAU — Alugo ap. grande, 1
pj andar, sal., 3 qts., dep, em*
preg. Cr$ 250. Rua Campinas,
188, 101 fd. 9 às 12h.
GRAJAÚ — Aluga-se, na Rua
Meírn de Vniconcetoí, 31, casa
grande, para residência^ comer
cio ou Indústria. Ver diàriamen-
te no horário de 7 ès ló horas.
GRAJAU — AÍuga-se ap. sala, 2
quartos, banheiro, cozinha, área
serv. Ver cj Válter na Rua Ale-
xnndre Calasa, 271. Aluguel 250
mil. Tralar tel. 31-0537. - Sr.
Tavares.
GRAJAU — Aluga-se casa, c/
dois quartes, sala e dependências

Praça Nobel n.° 10, fundos
Tratar no local

VILA ISABEL - Quarto ótimo,
de frente, aluga-se. Rua Jorge
Rudge, 147, c' 4, Não precisa
deposito nem fiador.
VILA ISABEL - Aluga-se ap„ 2
qts., sala, dependências empre-
gada. Preço NCrS 220,00 e ta
xas — Rua Visconde Sta. Isabel,
24, >p. 102 - Tel. 28-3682.
VILA ISABEL - Alugo-se ap.
n. 202 de R. Barão de São Fco.
n. 337, qto., sla., banh., tan-
que e coz. 170 mais faxas. —
Ver com Ceará das 15 às 16 ho-
ras.

LINS - BOCA DO MATO
CASA — Aluga-se quarto, seta
e dep. Crí- 150 mil. Rua Do-
na Francisca n. 336 — casa 2
Lins.
LINS — Alugam-se quartos po-
dendo lavar e cozinhar. Rua Lins
Vasconcelos, 96. Dona Lurdes.
LINS — Alugo ap. c/ telefone, 3
qts., sala e deps. Rua Bicuiba,
141/201. Tratar Pedro Lesta, 35,
s/1106. Dr. Rubinstein. Telefene
52-1550. Aluguel NCrS 350,00.

JACAREPAGUÁ
ALUGA-SE * Rya Alves do Vale
n. 55, esq. de Intendente Maga-
Ihães, ap. cj 2 qts., sala, cozinha
etc, dependências de empregada.
Tratar no locnl na mercearia.
ACEITA-SE fiador ou 1 mes de
pósito, casas e aps. s partir de
NCrí 100, 130, 150, 180, 200,
250 • 300, de Jicarcp. a Z, Sul

lnf. 38-4031 - 23-3042 - Tra-
tnr na R. Mig. 

'Couto, 
27, s/

403 - CP.ECI 743 - 7 òs 19h
ALCGÁ-SE urna cosa com sala,
quarto, banheiro e cozinha. Rua
Óbidos, 382 — Campinho.

CENTRAL
ALUGA-SE qlo. a cesal ou mò-
ças c/ ou s/ móveis, c/ todos os
direitos. R. Lufs Bezerra, 11-A,
Começo da ll. Lins.
ALUGA-SE cita de frente na
Rua Cachambi, 66 — Méier com
2 quartes, 2 salas, cozinha gran-
de banheiro, 2 varandas, p/
fazer garagem — Tratar no lo*
cal.
ALUGA-SE - Ap. na Rua 12 de
fevereiro 70, Bangu 1 qt, sl. e
mais dependências, cômodos to-
dos grandes, fica, próximo A es-
tação. Preço: 150 000. Tel.l ....
93-0371.
ALUGUEI? Fiador, ti *n qu* t*.
nho fiador propri.l.ilos, aqui na
Guanabara para qualquer aluguel
- lg. S. Francisco, 26, •/ 111*
23-2232.
ANCHIETA — Aluga-se casa de
quarto, sala e dependências, na
Rua Araújo Rozo, 51, começa na
Estrada do Engenho Nôvo. Alu-
guel CrJ 80 000. Condições de.
pósito. Tratar tel. 29-9469.
ALUGO uma residência para ca-
sal que tenha bom gosto, na R.
Ceilão n. 241 - Final do -ni-
bus Bangu — Bonsucesso.
ALUGUÉIS? - Arrinj.mo. catas,
•ps., lo{as e fornecemos os me-
lhores ¦ fiadores da Guanabara.
Ru* do R.s.nd. 39 tal* 1 103.
ALUGA-SE casa com 2 talas, 3
quartes, 2 banheiros etc, na R.
Guarani n. 32 — Chaves «m
frente ao n. 35 — Quintino —
Tratar pelo lel. 32-1454 - OLI-
VEIRA.
ALUGA-SE quarto pequeno, di-
reito a lavar e cozinhar na Rua
S. Paulo, 74 — Estação Sampaio,
58-8028 - 5ílvio.
ABOLIÇÃO — Aluga-s* casa -
CrS 150 000, preferência depo-
sitoO— Rua Francisca Vidal, 106
- Tel. 29-7158.
APARTAMENTOS GRANDES. -
Aluoam-sc na Ru* Santa Catarina
fí. 327 — Mesquita. E. ào Rio
— "ratar nn Rua Buenos Aires
n. 302 — loia — Guanabara

ALUGA-SE sala e quarto de fren-
te independente na Rua Souza
Barros, 257 — E. Novo.
ABOLIÇÃO — Pilares - Aluga-se

201 da Av. João Ribeiro,
c/ 2 quartos, sala e depen-

.ias. Chaves no ap. 203. CrS
000 * taxas. Tel. 29-7933 c

¦2003.

ALUGÃ-SE um apartamento com
dois quartos, sala, cozinhe, ba-
nheiro, varanda e uma boa irea.
Av. Suburbana, 8 5Ó9 — Piedade.
Eusébio.
ALUGA-SE aport. 2 qtos., tala,
cozinha, banh., área gde. Rua
Cardoso Quintão, 509, ap. 202,
p. f, ônibus P. Nóbrego-Castelo,
279.
ALUGA-SE grande op. com dois
quartos, sala, cozinha, banheiro,
varanda, irea. Av. São Paulo,
465 — Mesquita, Estado do Rio.
ALUGUEI — Fiador pi «asas, aps.
Fornecemos preprielirlo de S'1
barito, credenciado p] bancos,
NSs cobrimos t*x*. Av. Pc.s,
V.rgtt 482 il 815 - CRECI 1 073,

ALUGA-SE casa luxo, Rua Assis
Carneiro, 177, Piedade, Depósito
3 meses, telefone 29-1683.
ALUGA-SE uma casa à Rua Bar-
bosa da Silva, 83 — E. do Ria.
chuelo.

AUXILIAR • RIO DOURO
ALUGA-SE ap. com 2 quartos,
sala, cozinha e varanda. Aluquel
já com taxas incluídas. NCr$
180,00. Chaves na Rua Moriça
n.° 96, ap. flOl. Coelho Neto
ALUGA-SE — Luxuosa residência
com telefone, ótima para duas fa-
milias na Travessa Anolafaia n.°
61 - Del Castilho.

ALUGA-SE casa 2 quartos, sala.
banheiro, cozinha e varandas, à
Rua Costa Rubim n.° 75, Realen-
go — Piraquara.
ALUGA-SE ípertamento -1 2 quar-
tos e saio, em edifício pequeno.
Contrato c| findor. Ver à Avenida
Suburbana, 9 836, das 81) àt lóh.
apartamento n.0- 202.
CASCADURA — Aluga-se casa
Avenida Suburbana, 101ó9, casa
5. Chaves na casa 4 — Telefone
58-5554.
CASCADURA - Apartamentos -
Alugam-se de quarto, sala na
Avenida Ernáni Cardoso n. 161

c| 15 — Tratar no ap. 101.

COELHO NETO - Alugam-se co-
sos, qto., s., coz., banh, água
e luz [. toda condução. Aluguel
110 000 e 100 000, desc. folho.
Trotar c/ Válter. Rua Ururaí, 244.

ENGENHO NOVO - Aluga-se
uma casa, varanda e 2 quartos
Rua Assáre, 118.
ENGENHO DE DENTRO - Alugo
ap. 3 qts., sala, coz., banh.
Mcbiliado c| geladeira, cama, 2
guarda-roupas, fogão, 250 000
s| taxas, s] fiador. Depcsito 2
meses. Tratar Av. Rio Branco 156
- s| 2 934.
ENGENHO NÔVO - Alugo gran-
de ap. com 3 qts., sala, copa,
coz., banh. cempl., deps. em-
pregada, 2 varandas. Rua Pelo-
tas 46, ap. 303. Chaves no ap.
104, Tratar Rua Buenos Aires 17,
3.0, s| 33. Tcl. 31-3232.
ENGENHO NOVO - Alugo-se 1
ap. de qto., sl., conj,, banh.
e kitch. Barão de Bom Retiro .
158, ap. 204 - CrS 150 mais
taxas. Chaves com o porteiro.
— Tratar na Av. Rio Branco n,
185 - sal* 2 003 - Tel
22-7307 - EDVAR.
ENGENHO DE DENTRO - Aluga
se ap de quarto, sala e mais
pertences, junto a condução. Rua
Guincza 130 ap. 101.

IlHA GOV. - Alugo op. 2 qts.,
sl,, coz., área c| tanq. Rua Olim-
pio Machado, 143|201 — Chaves
no 202 — 50m do praia — Tel.
52-9052 - Croci 835.

FIADOR — Para casat, «parla,
mentos • loias irrecusáveis, te.
mes proprietário, _• comerciante.
Solução rápida em 24 horas. Av.
13 d* Mais n* 47 aala 1 «03.
Tal.: 42-9957.
ENGENHO NOVO - Aluga-se
um quarto, pode lavar • cozi-
nhar — 50 000 — com 2 meses
de depósito — Rua Frei Fabiano,
255.
ENGENHO DE DENTRO - Aluga
se casa com quarto, sal., cozi-
nha, banheiro, tanqus e quintal,
à Rua Adolfo Bergamlni, n. 370,
cl 4. Chaves na cl I, Trotar tol
52-9498.
FIADOR — Alugu.l im6v.it, <•
sas, ip., lojas, proprietário • <o<
merciantes credenciado por. ban-
cos. Solução na hora. Av. Rio
Branco, 185, sl «04 - Edifício
Marquts Herval.
FIADOR — Fornecemos irrecusí-
vel. Informtç &ec a qutalquer
hora. Soluçam imediata. Telefo
n* 49-5547.
MEIER - Alug* «ps. 2021402,
na R. Cônego Tobias, 158 —
250,00 • taxas, entrar pl R. Io.
pet da Crut — Fortelre — Tet.
36-1*73.
MEIER — Aluga sp. sala, 2 qts.,
dep. emp. aluguel 230 mil. Rua
Aquldabõ, 1330 ap. 201.
PIEDADE — Aluga-se case, sala.
quarto, cozinha, WC. Rua Teixei
ra de Pinho, 184, transversal a
P. Nábrega - Cr$ 120 000.
PIEDADE - Aluga-se um ap. c/
2 quartos, sala, dependências a
boa área. R. Gomes Serpa, 448.
QUARTOS - Alugam-se, pede
lavar e cozinhar, desde 30 000,
Com deposito 2 meses. Rua Ma-
nuel Vitorino, 919, Piedode.
QUINTINO - Aluga-se 1 op. -
Aluguel 170 000 cruzeiros. Rua
Eufrísio Correia, 66. Tel. 29-9101.
REALENGO - Alugo sobrado -
Est. São Pedro de Alcântara,
1 78Ó, 3 qts., sl., coz., área.
Trator: 49-8703 - 3a., 5o.
sáb., 15 às 18 horas com Dr.
José.
REALENGO - Alugo ap. 1011
103i 104 - R. Cristóvão de Bar-
ros, 370, qt., sl., bonh., coz.,
área. Trator; 49-8703, 3o., 5a.,
sáb., 15 às 16 horas com Dr
José.
RUA CAROLINA MACHADO, 834
ap. 202, ssla, qt. coz,, banh,,
érea. Aluguel 140 000. Ver ho
|e das 8 os 12 horas — Madu-
reira.
TODOS OS SANTOS - Alugam.
se 2 amplos aps. na Rua Santos
Tltara, 02 c/ it., qt., banrt., coz.,
área c| tanque, entr. p/ carro,
la. loc. Ver no loca! e tratar
na CIVIA S/A. na Trav. Ouvi-
dor, 17 — 4.° andar.

LEOPOLDINA
ALUGUEIS - Forneço fiador Ir-
recusével. Proprietário. Rua
Uranos, 1410, fundo» — Olaria.
ALUGA-SE um quarto para rapaz
na Rua Roberto Silva n. 238
Ramos.
ALUGA-SE casa, quarto, sala, co-
zinha, ônibus Praça 15 — Cor.
dovil — Ruo Tenente Palastrino
n. 420 — Cordovil
ALUGA-SE «p. de sl„ 2 qts.
e demais dependências na Rua
Caruni n. 165, ap. 101 - Pa-
rada d* Lucas — Choves p| fo
vor no ap. S-101. Infs. tel. ..
34-2677. Tratar na Rua Capitão
Félix n. 101 - São Cristóvão

ACEITA-SE fiedor cu 1 mês de-
posito, casas e epi. a partir de
NCr$ 100, 130, 150, 200, 250 e
300, de Caxiat ao Centro (Ppa.
11). lnf. 38-4031 • 23-3042. Tratar

R. Miguel Couto, 27, s/ 403
(7 it 19h) - CRECI 743.
APARTAMENTO - Aluga-se - 2
qts., 1 sl., 150 mil. Jardim Amé-
rica, praça da feira — Rua Geor-
ge Bizet, 563.
ALUGA-SE um quarto, na Rua
Ourique, 70 — Penha Circular.
Sr. Otacllio,
ALUGA-SE quarto p| moças. Av,
Guil. Maxwell, 370, ap. 302 -
Bonsucesso.
ALUGA-SE sala, quarto, cozinha,
banheiro, mais 2 cômodos gran-
des, em madeira — Preço total
150 000. Rua Cuba, 129, fundos.
Penha.
ALUGO sala c| 40m2, p. «teola,
consult., ind. leve, comércio, pon-
to movimentadíssimo e muito co-
mércio, vários escritórios no mes-
mo prédio. Av. Democráticos n.°
521, l.o. Tel. 30-7825.
BONSUCESSO - Alugo reti. com
3 quartos, sala, 2 varandas, na
Rua Pacheco Jordão, 88. Aluguel
CrS 230. Tratar na Rua do Car.
mo, 27-A, loia. Tels. 22-1860 e
32-1774 — Ver domingo das 9
às 11 horas. -

CASA — Aluga-se, 1 qt„ 1 sl.
100 mil. Rua Petrolandie, 410 -
Vista Alegre.
HIGIENOPOLIS - Aluga-te ap.
do quarto, sala, copa, cozinna,
banheiro e área, cômodos gren;
des, à Rua Washínçtcn de Azc<
vedo n. 114, transversal a Darke
de Matos. Final de ônibus Tira
dente-Higienopolis. Preço Cr$ ..
190 000 c-m fiador.
JARDIM AMERICA - Aluoam-se
2 ótimos apartamentes, aluguel
125 mll. Ver Rua Deboci 424,
com Queríno. Tralar Av. Maré-
chal Floriano 143, «ala 1 304
Guanabara. Creci 430.
OLARIA — Aluga-se a casa ds
Rua Uranos n, 1 133, com sala, 2
quartos, coz., b.nh. Chaves no
n. I 181 - Tratar à R. ds Alfan-

|d.g3, 338-A - 1.» end. Telefone
23-9805.

OLARIA — Aluga-se ap. de fren-
te, 3,° andar, edificio sóbre pi-
lotis, ônibus Olaria-Copacabana
na porta. Rua Angélico Mola.
Tratar Rua Dr. Alfredo Barcelos
187 (tcl. 30-1193). Solelo, entra-
da, varanda, 3 q., 1 »., 2 q.
de banh., sendo 1 social etc.
Aluguel, podendo guardar um au-
tomovel, 3C0 por míís.
OLARIA — Aluga-íe 1 qu»'*^ com
hall, banheiro. Rua Angélica Mo-
ta. Tratar Rua Dr. Alfredo Bar-
celos 187. Tel 30-1193. Aluguel
mon-íil 60.
PENHA - Aluga-se o ap. 101
da Rua Montevidéu n. 144, de
2 quartos « dep. Ver no local
d zelador. Tratar t.l.i 
42-9948.
RAMOS - Alugo-se loja. Ver
Ruo Uranos, 1298-A, não tem lu-
vos. Trator: Tel. 52-4263. Lo-
pes. ¦
RAMOS — Junto Av. Brasil. Alu-
go ap. 3 qtos, saleta, sala, var.
copa, coz. gde. área. NCr$ 250
Sr. Ivan: 37-0092.

ACEITA-SE fiador ou 1 mes de*
posito, casa e aps. a partir de
NCrt 100, 130, 180, 200, 250 <
300. de Coelho Neto o Z. Sul.
lnf. 38-4031 - 23-3042 - Trator
R. Mig. Couto, 27, s/ 403 -
CRECI 743 - 7 òs 19h.
ALUGA-SE casa com sala, 2 quar-
tos, varanda, cozinha, n Estrada
Velha da Pavuna, 1 418, casa
24, Inhaúma. Tratar na casa 18
- Aluguel 160 000.

TERRA NOVA — Alugo uma caso
de madeira, toda assoalhada e
forrada, coberta de telhas, pin-
tada a óleo, água e luz, 1 qt.,
sl., coz., banh., dentro de casa
e razoável quintal Ver Lufs de
Castro, 274, fundos e tratar Av.
João Ribeiro, 396, Sr. Soares. —
Aluguel CrS 78 750 antigos, c|
fiador. Não aceito Caixa.

ILHAS
GOVERNADOR
ILHA DO GOVERNADOR - Alu
go ou vendo ap. com sala, dois
quartos, cozinha, banheiro com-
pleto e dep. de empregada. Ver
e tratar na Rua Demétrlo de To
ledo, 133, op. 102 — Toué.

RUA JABURANA, 355 - Cacuia.
Alugo casa, 3 qts,, 2 sls., 3 var.,
tal., 2 banhs., garagam, depend.
empregada, quintal — Ver lecal
chav.! ao lado, SOTIC: 32-1619.
CRECI 539.

PAQUETA
PAQUETA — Alugam-se aps. na
Rua Tomás Cerqueira, 62. Chaves
no 81. Sr. Jorge. 43-3368.

ESTADO DO RIO

NITERÓI
ICARAI — Rua Tavares de Ma
cedo n. 194, casa XX. NCrS .
225,00 em pinturas,
ICARAI — Alugo op. sala, 2 qti.,
dependência?, garagem. Rua Al-
vares Azevedo, 134M003 — Choves
no_601. Preso_260,CO.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
ALUGA-SE boa cosa em Petrópoli;
3 quartos, escr., sala, coz., dep.
telefone, garagem mobiliada, lou
cas. Tel. 26-7533.
ALUGA-SE apartamento de dois
quartos, sala, cozinha - e depen-
dências de empregada. Tratar à
Rua Sc usa Franco n. 07, telefo
n* 2075 — Petrôpolis.

TERESÓPOLIS-FRIBURGO
HOTEL IEED, Km 41 da Rio-
Teresópolis serh problema do
barreiras. Diária NCrS 30. Tel
32-3156. •

TERESOPOLIS - ALTO - Alugo
linda casa neva, mobiliada no
Clube Ingá para semana Santa,
um mês ou um ano. lnf telefone
47-6380.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILOPOLIS
ALUGO ca3a, 2 quartos, ssl-,
cor., NCrí )00,00. Ruo Expedi-
cionário José Amaro, 702. Ca
xias, desconto em folho. Telefo-
ne 30-3306.
CABUÇU - N. Iguaçu - Aluga-
se cosa' com 2 qtos., sala, cozi-
nha, banh. Ver e tratar na Av,
Severino Pereira, Q. 74, L. 21.
Aluguel 70,00 novo.. 
CLUBE DOS 500 - Temporada
17 a 31 março, casa toda mobi-
liada, gel. tel.v. emp. piscinas

200,00. Tel. 30-0973.
NILOPOLIS — Aluga-se casa de
sala, quarto, coz. 70 000. Tratar
na Rua Mário Hermes 245, apart,
102 — Bento Ribeiro. Tel. Maré-
cha! Hermes, 533*

LOJAS

CENTRO

CENTRO — Passa-s* contrato de
uma Io)*, n» Rua . do Ouvidor
n. 130-A.
CENTRO — Alugamo* áilmas «o.
brelolas n. 211 e 213 da Praça
da Republico, 93. Chavei c| por-
leiro. Trotor F. P. Veiga Eng. -
Av. Almte. Barroso, 90, 11.° t|
1108. Tels.-. 42-7144 * 42-5231
- CRECI 832.
CENTRO - toia - Aluga-s* na
Rua Santana n.° 154, com 100m2
* 400m- d* tubtolo. Chavn com
o port*lr*. Tralar com • propri*.
(iria - T.I.: -2-0919 - Sr. M*.
ne*l:
LOJA - C*tt*l* - Alug*-M <|
subsolo - lnf, 36-44B-.

LOJA — Ru* dot Andradet, 7 -
17 c| tobrado l| colunai <| ini*.
Transfiro centrato, ílimo penta -
W*lt«r. 23-3859.
PASSA-SE o contrato de cinco
anet de ume loja i Rue Pedro
Alvet rb° 93. Aluguel antigo,
serve para qualquer ramo. Tel
23-4411.
SOBRELOJA — Cinelandia, passa-
se o contrato, aluguel barato, cm-
trato 5 anoi ií com instalações
bara vários ramos. Trater depois
dos 13 horas. Tel. 38-3146-Ney.

ZONA SUL
ALUGA-SE a loia N 4 Av. Pas-
teur, 184 — Cin* Vencia — Tratar
R. Dois de Dezembro, 1311602.

ALUGO - R. Francisco Sí, 95,
Loia F, c/ 25 m2. CrS 370. R. S.
Clemente, Loias S, 6, 7, 9, c|
15 m2. CrS 315. Tel. 27-5416.

FLAMENGO — Aluga-se ampla
loja locat privilegiado em ex-
celente ponto comercial. Ver na
Praça José de Alencar n. 5 (ao
lado Posto Shell). Tratar: Tel.
52-5774.

LOJA — Botafogo. Passo contra-
to. Mcntada tf agência autos.
Serve qualquer neqocio. Contra-
Io 5 anes. Real Grandeza, 193,
leia 1.

PASSA-SE centrato de Icja ins-
talada para o comércio de mo-
das masculinas, infantis cu fe-
mininas ou qualquer cutro ramo
per motivo de viagem. Ver na
Rua Visconde de Pirajá, 571-3
e tratar no n. 306-A, com An-
tenio Ministro, parte da tarde.
PASSA-SE contrato de pequena
loja instalada para o comércio
de relojoaría, otlma, agencia cie
lavanderia ou qualquer outro ne-
gècíe tíe pequeno porle. Ver e
trator ns Rua Dialma Ulrich, nú-
mero 183-A.

Agenda

S_LO — Domingo, fis 11 horas, na Igreja dos Po-
lon.ses, Rua Marques de Abrantes, 215, Botafogo,
o DCT lança, em solenidade, o selo do Milênio,
Sacro da Polônia. Haverá também missa de en- ,
cerramento oficial do Ano do Milênio.
rACULTATIVO — Será, facultativo nas reparti- •'
ções públicas federais e estaduais, o dia 15, data,
da posse do Presidente da República, Marechal
Costa e Silva.
PLANTÃO — O Diretor do Hospital dos Servido-
res do Estado, Dr. Sílvio Moreira, comunica,
quo no próximo dia 15 o Hospital funcio-
nará, em regime de plantão. O aviso se dirige aos
muitos usuários, inclusive aos "seus servidores,
visto que não serão atendidas consultas neste dia,
Internações ou atendimento ambulatorial. A \i-
beração de ponto no dia 15 acompanhará às de-
cretações de ponto facultativo das repartições íe-
•derais e nas estaduais, tendo em vlsta que, par-
ticularmente no caso de hospitais, a dispensa de
comparecimento é medida que fica facultada à,
determinação dos dirigentes das repartições, em
acordo com as necessidades do serviço.
COMUNICAÇÃO — A Faculdade Santa Ursula
iniciará dia 27, das 20 as _lh45m, as segundas,
quartas e sextas-feiras, o Primeiro Curso Noturno
de Ciência da Comunicação Social para ambos os
sexos. Inscrições na Rua Farani, 75, das 8 as 12
horas e das 13h30m às 16h30m.
TELEX — O Diretor-Geral do DCT assinou por-
taria criando na Escola de Aperfeiçoamento dos
Correios e Telégrafos, o Curso de Tele-Impresso-
res de Página e Acessórios. Destina-se à prepa-
ração de servidores que serão utilizados na Rede
Nacional de Telex. Serão inscritos no curso que
será ministrado pela Olivetti, doze servidores do
DCT selecionados junto às Diretorias Regionais
¦de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Ceará, Juiz de
Fora, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul,
Campo Grande e Brasília.
MEDICINA — Hoje, às 10hl5m no auditório do
Instituto Estadual de Cardiologia Aloisio de'Cas-
tro, Rua Davi Campista, 326, 9.° andar, sessão
clínica do Centro de Estudo3, obedecendo à se-
guinte Ordem do Dia: 1." parte: Relato Cirúrgico
•da Semana, Dr. Domingos Edgardo Junqueira de
Morais. 2.a parte: a) Síndrome Aorta Média, Dr.
Carlos José Alves Pereira; b) Pericardite, Dr.:
Emílio José Lado Eirim.
TRENS — A Central do Brasil informa que as
linhas 4 e 6 da Central do Brasil entre Engenho
de Dentro e Cascadura serão interrompidas da se-
guinte íorma: a partir de 10 horas do dia 11 até
às IG horas do dia 13, segunda-feira, e linha 8
de 10 horas do dia 11 até às 18 horas do dia 12„
domingo. Trata-se de limpeza nas linhas.
PAGAMENTOS — O Banco do Estado da Guana-
bara creditará em conta hoje, através de suas 33
agências metropolitanas, os vencimentos dos ser-
vidores do Estado —. lote 3 e Ministério da Fa-
zenda — ativos avulsos e aposentados diversos.
TEMPO — Previsão do tempo até o dia 13, na
região salineira fluminense: tempo nublado com.
nebulosidade variável. Há condições para instabl-
lidade com chuvas nas próximas 24 horas, princi-
palmente nas regiões sul e oeste; melhorias acen-
tuadas nas próximas 48 horas. Condições de eva-
poração de regulares a boas. Região salineira nor-
destina: tempo nublado com nebulosidade varia-
vel. Há condiçõss para formação de chuvas na
área, principalmente entre Fortaleza e Natal, nas
próxifas 24 a 48 heras, devido à. instabilidade
de ondas de leste. Condições de evaporação de
regulares a boas. I
EMPRÉSTIMOS — O IPEG paga hoje as propôs-
tas seguintes de empréstimos: código 20, pedidos
3 500 a 3 656. Código 30, pedidos 2 444 a 2 465.
Código 40, pedido 111. *** Agência n.° 1 — Cam-
po Grande, código 20, pedidos 100 904, 100 906 a
100 939. Código 30, pedidos 101 125 a 101 137. Có-
digo 40, pedido 100 039. Código 41, pedidos 100 034,
100 C35. •"" Agência, n.° 3 — Bonsucesso, código
20, pedidos 300 946 a 300 999. Código 30, pedidos
300 743 a 300 747. •*• Agência n.» 5 — Bento Ri-
beiro, código 20, pedidos 500 391 a 500 402. Có-
digo 30,.pedidos 500 438 a 500 447. Código 42, pe-
dido 500 007. *** Agência n.° 7 — Méier, código
20, pedidos 700 841 a 700 873. Código 30, pedidos
701 079 a 701 106.
BENEFÍCIOS — O Presidente do Conselho Di-
retor. do Departamento Nacional da Previdência
Social, Sr. José Dias Correia Sobrinho, informou,
que os segurados da Previdência Social, atingidos
pelo Artigo 26 do Decreto-Lei 66-66, já estão rece-
bendo seus benefícios reajustados, obedecendo o
nôvo limite de até 3,5 salários mínimos para o va-
lor das aposentadorias. O Sr. Josá Dias Correia So-
brinho admitiu que, possivelmente, em alguns se-
tores mais sobrecarregados de trabalho, os reajus-
tes ainda não estejam sendo pagos. Frisou, toda-
via, que tal íato pôde ser justificado pela neces-
sidade de ser examinado processo por processo,
hem como revistas as fichas dos segurados, desda
1960, para procedimento dos cálculos. Esclareceu,
que a lei manda restabelecer, até o limite de 3,5
salários mínimos, a correlação existente entre o
valor inicial do beneficio e o do salário minimo vi-
gente à época de sua concessão. Antes, o teto era
íixado em dois salários mínimos. O reajuste deter-
minado pelo Decreto-Lei 66-66 está sendo pago a
partir de 1 de janeiro último.
DECRETOS — O Presidente da República as-
sinou decretos seguintes: declarando de utilidade
pública para fins de desapropriação, pelo Depar-
tamento Nacional de Obras Contra as Secas, área
de terreno da bacia de irrigação onde serão cons-
truídos os canais, principais e secundários, do •
açude público Calderão, no município de Pirípiri,
Estado do Piauí; retificando a clas.ificação dos
cargos de nivel superior do Quadro de Pessoal do
Território Federal do Amapá, bem como a re-
lação nominal dos respectivos ocupantes; alteran-
do o valor das multas estabelecidas no regula-
manto para o tráfego marítimo; elevando à ca-
tegoria de Consulado-Geral, o Consulado do Bra-
sil em Munique, Alemanha'; suprimindo um cargo
de Tesoureiro-Auxiliar, nível 18, do Quadro III
do MVOP, vago em virtude da aposentadoria de
Olga Sampaio Vasconcelos; admitindo no Quadro
Suplementar da Ordem., de Rio Branco, no grau
de Comendador, José Vamberto Pinheiro de As-
sunção. Secretário de Imprensa da Presidênoia
da República; Coronel-Aviador Guilherme Rebe-
lo Silva, Subchefe do Gabinete Militar da Presi-
dencia da República; Tenente-Coronel Gustavo
Morais Rego Reis, Subchefe do Gabinete Militar
da Presidência da República; Tenente-Coronel
Luís Nunes Portela, Subchefe Executivo do Ga-
binete Militar da Presidência da República; João
Augusto Didice do Rego Maciel, Subchefe do Ga-
binete Civil da Presidência da República; Hilton,
José Marques Rodrigues, Subchefe do Gabinete
Civil da Presidência da República; Orlando Mi-
randa de Aragua, Subchefe do Gabinete Civil da
Presidência da República para assuntos íinan-
ceiros e de desenvolvimento; Aldir Guimarães
Passarinho, Subchefe do Gabinete Civil da Pre-
sidência da República para assuntos de admi-
nistração geral; Asdrubal Pinto de Ulisséa, Sub-
chefe dó Gabinete Civil para assuntos parlamen-
tares; Raul Soares Silveira, Subchefe do Gabi-
nete Civil para assuntos sociais; e, Salvador No-
gueira Diniz, Assessor-Chefe da Assessoria Espe-
ciai do Presidente da República; dispensando, a
peditio, o bacharel Alcindo de Azevedo Barbosa,
de servir, como segundo substituto do cargo de
Auditor de Primeira Entrância, da Auditoria da
8.1 Região Militar; reconduzindo o técnico de
economia e finanças, Gérson Augusto da Silva,
por dois anos, ao cargo de Presidente do Conse-
lho de Administração do Serviço Federal de Ad-
nünistração do Serviço Federal de Processamento
de Dados; admitindo no Quadro Ordinário da
Ordem de Rio Branco, no grau de Comendador,
o diplomata Paulo Henrique de Paranaguá, Chefe
do Cerimonial da Presidência da República, _e, no
grau de Cavaleiro, o diplomata José Jerônimo
Moscardo de Sousa, Secretário Particular do Pre-
sidente da República; nomeando o Capitão-de-
Mar-e-Guerra, Haroldo Ramos, Adido Naval e do
Exército junto à Embaixada do Brasil na Ingla-
terra; concedendo exoneração ao Capitão-de-
Mar-e-Gucrra Euelides Qucndt de Oliveira, do
cargo tíe Presidente do Conselho Nacional de Te-
lecomunicanões; exenerando o Coronel Jcsé Pin-
to de Araújo 'Rabelo das íunçõss de Chefe do
Gabinete da Secretaria-Geral tio Conselho de Se-
gurança Nacional; c.transferindo para a reserva
de primeira classe do Exército, os Tenentes-Co-
ronéis Paulo Clóvis Barbosa de Meneses, Fran-
cisco Pinheiro Franco e Milton Pernasttl Teixeira;
o Major Mário Alcídio Lang Ferreira; o Capitão
Gilberto Silva; o Capitão Moacir Jurandir Ro-
drigues Barbosa; e o 1.° Tenente Farrnacêutrico
Noroerto Bernardes Frauts.

í
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Clubes
VAZ LOBO — Aluga-se loja, na
Rua Lima Dumont, 68 « uma
casn. _________^____~_______

ESTADO DO RIO

VÁRZEA COUNTRY CLUBE — (Rua Torres de
Oliveira n.° 43G — 29-2509) — Hoje, às 22 horas,
show com o Grupo dos Vinte. Esporte. Amanhã-,
à mesma hora, jantar dançante animado por con-
Junto. Passeio.

BRAS DE PINA COUNTRY CLUBE — (Praça
Anhangá n.° 112 — 30-1037) — Domingo, a par-
tir das 8 horas. íesta de inauguração do Parque
Aquático. As 20 horas, baile animado por La-
faiete e seu Conjunto. Esporte.

GRÊMIO RECREATIVO DE RAMOS — Rua
Joáo Silva n.° 65 — 30-6748) — Amanhã, às 23
horas, baile de 11.° aniversário, tocado pela or-
questra de DAngelo. Passeio completo.

CASA DE LAFOES — (Rua Trofessor Gabizo n.»
29S — 48-0321) — Sexta, às 21 horas, baile com
e orquestra Alegrias de Espanha. Passeio com-
pleto. Dia 25, às 21 horas, Festa da Uva, junta-
niente com a apresentação do Grupo Folclórico
João Ramalho.

CLUBE FEDERAL — (Rua Timóteo da Costa
ih;. 988 — 27-1478) — Sábado, às 21 horns, Hi-Fi
dançante. Domingo, às 17 horas, cinema infantil,
Festival Tom e Jerry.

CLUBE SÍRIO E LIBANÊS — (Rua Marquês de
Olinda n.° 38 — 46-2817) — Hoje, às 23 horas,
Baile da Espada, homenagem ao Corpo de Bom-
beiros. Rigor.

SOCIAL RAMOS CLUBE — (Rua Aurcliano
Lessa n." 79 — 30-6612) — Amanhã, às 22 horns.
Consagração da Máscara Negra, baile animado

•.pela orquestra de Permínio Gonçalves, presentes
todos os campeões do carnaval carioca, além do
fantasias premiadas. Esporte.

MONTANHA CLUBE — (Estrada Velha da Ti-
jucá n.° 407 — 38-0609) — Amanhã, às 22 horns,
baile com Joni Mazza e seu Conjunto. Esporte.

CLUBE GINÁSTICO FORTUGUÍ-S — (Avenida
Graça Aranha n.° 187 — 42-4090) — Está ent
preparação uma excursão, cm maio, a Portugal,
para' os festejos de Nossa Senhora de Fátima.
Hoje, às 22 horas, iê-iê-iê com Tlie Pop's. A par-
tir de hoje até a próxima sexta-feira exposição e
exibição de filmes cinematográficos.

TREZE DE MAIO, 47Í-504. Alu-
ga-s« io.a comerc. c| banh.,
frente, sombra. 37-0465.

CAXIAS - AIuíjo loja de esqui-
na. Bom ponto sem luvai. Crí
j.j 000. Ver Av. Guapa1--»,, 3i_."ÊscrÍtôrios 

e
consultórios

CENTRO
ALUGAM-ÍE 8 solas comerciais
em conjunlo ou separadas. Rue
do Riachuelo, 199 - B. Fátima.

ALUGO duas salos frento pr.ra
Cinolandla com telefone. Rua Al-

aro Alvim, .8, s/ 512 - Chave
.ia portaria. Tratar no Banco
Lowndes — Matriz.

VAGA EM ESCRITÓRIO - Alu-
gamos meia, 50 000. Buenos
Aires n. 81 - ..° - Tel. .,
52-9100. •

3 SALAS VAZIAS - Ponto bom
Santa Luzia, 799, osq. R. Bran-

co. Alugo ou vendo, 57-4019 —
Souza doa 15 horas. ___

ZONA SUL

ENSINO E ARTES (COZINHEIRA — Trivial fino, pre-,COZINHEIRA - Precisa-se pnra
ciso. Tel. -46-791.. Urbano San-jcasa de íamilia para trivial fi-
fos 72 — Prnia Vermelha. ino e' variado, que durma no em

COLÉGIOS E CURSOS

ARTIGO 9» — M-trlculi- ab.rtas.
E. Ipiranga. Rui M_.quâ_ Sio
Vlcenfa, 37 — G-VM. T.l.i ,
47-0442.

Curso Yozi

APRENDA cortar em 10
pelo Método Gil Brandão,

ALUGA-SE orupo de 2 ralas
merciais. Ver na Av. N S. de
Copacabana, 540, grupo 603.
Tratar oom o porteiro. |
ÃLÜGAMÍE solas: 905 e_906 -
Avenida Copacabana, 435,_ fint
profissionaU, primeira locação. —
Chaves no local. Tralar pelo leio-
fone 22-4039.

com
modists Mari». Após os oulns

aprenda costurar, lnf. 36-3136 —
Av. Copocabana, 605, sala 1 102.

Art. 99 — l.« « 2,
Urqo do Machado, 29, 302 —

""'"'lEdifício Cin* Condor.

ZONA NORTE

APRENDA em poucas aulas a Ta-
zer paruca, eflioa c unhas pos
ficas, lir-.Dflza de pela, máqul-
aqe.T., depilaçao — Aulae indivi
lueU. Vendo peruca. Rue Ba/a

ja Ribeiro, 87, sobreloja 201. -
Procura (Tânia) c&beloa natural t
?tntefico p| revenda.

ALUGASE
gas, esq

Av. Proiidento Var-
Uruçjuaiana {Edificio

Lisboa) sola n. 1 719, de frente
pl Presidente Vargos. Chaves cl

porteiro. Tratar lel. 34-5209.

ALUGA-SE uma grando zn\&
mercio! no Run Padre Manso 139,
em frente oo Shoping Center Ma-
dureira.

ALUGA-SE grande sobrado cora
amplas salas poro escritório -

tanto se alugam juntas como ae-

paradas, tombem dá para peque-
na industria, próximo à Rodovia-

Nôvo Rio — Mais informa-
cões na Av. Marechal Floriano

38_- sala Ó05 - Dr. Silvo.

ÃLÜGAM-SE saias para escrito,
rios, edif. Raul Campos - Rua
Mlouel Couto n. 27. lnf. loja-

ALUGA-SE um bçm salão
sobrado, servindo . para qualquer
ndústria ou eacnlório, Rua Açjos-

tlnhc Barboiho n.° -_ò - Mo-
dyrelra'.; 
SAENZ PENA - Aluga-se sala
comercial, lo. locação c| banhei-

no Rua Conde de Bonfim n.
375, sola 704. Tratar tel
34-3984.

ALUGA-SE sobrado ólimo p/ Ina-
talado de escritório ou cônsul-
tório, entrada independente —

Rua General Caldwell, 243 -

Tel. 32-3516 - Centro.

ALEMÃO E RUSSO - Convor-
sacão a partir da primeira aula

Sérgio - 32-0711.- Sr.
CURSO DE INGLÊS especieliiado
para crianças, últimas vao« gs-
rantimos aproveitamento em 3
mes ei. Favor üger 31-3732.

COZINHEIRA - Praelsa-..
cozinhar e lavar para 1
cornpt.1ef.lH, ólimo ordenado.
exiflam-ne ótlmai referencias -- ,, .....
Av. Joio Lui, Alvos, 154. UrealC0ZlNHE_FA 

-/recua-:

Telefona 2ó-3fl09. __
_.. , .COZINHEIRA - .""-> r-.S 

'¦-¦''¦

Ciclos, no OOO - '-'asa d«
Bara» di Ton», 482 - In.-,... ...., C ( ,!';.<i l!y. ,-¦ ¦¦ .:

Pra;» N. 5. Tn._
COZINHEIRA - Casei .-.range

_,raiprei)o — Rua Ferreira de Andra-fCrS 45 OCO -

Caia||de, 294 - Cachambi - Pago- Palrla n. 357
_;se bem — Exigem-se referências.

EMPREGADA — Para cozinhar e
limpezas das 8 <._ IB horas —
Folga domingo. Ordenado de .

R. Voluntários do
- a:_. 702.

da Guio
Dormi

Carteiras
Escolares

Rua Nossa Senhora
,83 — tins Vasconcelos

li?,, 
"r-Í !____-«£. __

Ipanoma COZINHEIRA
Idurrna no aluguel. Trat;

às 12 horas nn Rua Cea/.rio Al-
vim, 31 — a^tafono — Tél, ..

..... ... „rf.l,.|26-1454 - Ord. 40 000.
trivial fino. Exigem-sa carteira;_ -.-.__.  .....
• referendo, - Av. A!i_n!ic..!CO-INhEIP.M - Precisa
n i 82S - os. 801. pratica só par. cozinhar, tri'' variado - Ordenado Cr5 _0 000

EMPREGADA
Tra-ixlnhar e mais

57-47. _. _
EMPREGADA - Pr.ci_a.-_ . do

I uma, cozinhando trivial fino
Õü7'referenciai, para pequena

de _¦_

PRECISA-SE de uma môçn com
prática de ajudante de cozinha.
Trazer certeira de ia ude — Rua
Barão de Mesquita, A75-B — Caf»
e_B.ir Delo Horizonte.

Copacabana, co- PRECISA-SÊ de moça para co".
ter viço;. Telef o*|*,n"ôr* arrumar e outros servi-

jços leves, boa referencia. Sane»
dor Ve.yu_.iro n. 2C0. ep. ,.
I Ml.

fa
i. Av.

010 -
Epiiácio Póvoa

Tal. 34-0623.

COZINHEIRA -
l!n restaurante.
<í.m»ntofl, Rui
n. 106.

Comprí-in-sa com urgência —JCOZINHEIRA — Prec';*-**
com muita prática

uma filho. PagaRu» 24 de Maio, 797
29-1944 — Prof. Celso

Tel.t

CARTEIRAS ESCOLARES - Ven-
do grand» quantidade. Frif» . da
Rapública, 41.

ESTADO DO RIO

AVENIDA 13 DE MAIO, ti 16VJI
1615 - 16." andar. Aluno, SO-
TIC - 32-161. - CRECI -39.

CENTRO - Aluga-se sala de fren-
te. Ver-e tratar na Run Impera-
triz Leopoldina, 22, »ob. - Prata
Tiraden tei
CENTRb - Aluga-se magnífico
grupo de sis., tipo apartamen
to com 5 salas e dep., area dí
200 m2 na Av. Beira Mar n. .
216 - sala 803. Chaves ll. 802
-_ Trator tel. 42.9948.

CASTELO - ESCRITÓRIO bem
nvonlaclo, 1 ou 2 salos de 30
m2 cada. Vista paro a bau —

Tapete, moveis, geladeira, — ar
condicionado etc. com ou sem
telefone — Transfiro o contrato.
Aluguel barato. Vendo o conteu*
do financiado — Telefonar paro
2-5393. •__

CAIS
zuela

ALUGA-SE EM CAXIAS no Cen-
tro, 6 .salas comerciais na Ave-
nida Presidente Vargas n. 281 —
Tratar « ver no local ou' Guo-
nabara - Tel. 32-1454 - OLI-
VEIRA. ;

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
CAMPO GRANDE - "Alugo caia
do 2 quortos, 2 salos e depen-
dóncins, NCrS 120,00, na Ruo
José Francisco de Sousa Porto

33. Tratar tel. 43-0267. -
CRECI 1 031.

ESTADO DO KIO

NOVA IGUAÇU COUNTRY CLUBK — (Rua
2640) — Hoje, às 20

A Trapaça, com Giu-
BARROS Júnior n.° 863
horas, e domingo, às 19,
Jettai Mai sina.
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA UNIVERSITÁRIA —

'(Travessa Maneia — Bairro Santa Rosai — Do-
mingo, ãs 20 horas, baile animado por The Fe-
yei's. Esporte.

FLUMINENSE A. C. — (Rua Xavier tle Brito
B.o 23 — Niterói) — Amanhã, às 10 hora.., Pro-
grama Paulo Bob, às 20 horns, Noite Dançante.

CORRESPONDÊNCIA PARA DANO-
BIO RODRIGUES — AVENIDA RIO
BRANCO, 110 — 3.» ANDAR.

DO PORTO — Av.' Vene.
n. 131 - Edifício Impor

ladora Mercantil — Aluga-se nc
4.° pavimento um grupo de 3
salas cem 90 m2 e outro do 2
salas con» 50 m2, Iodos com ba
nheiro privativo. — Tel.: ....
43-3843.
CENTRO - Alugo o g.upo 1 505
da Edifício Civitas, no R. México,
41, com duas «alas amplas, >íi
Ista e sanitário. Ver das 14 à
15 horas. Trotar F. P. VEIGA
ENG. LTDA. - Av. Alm. Barroso
ri o 90, ll.o. Te|s. 42-7144
42-5231 - CRECI 832.-

DIVERSOS
ARARUAMA — Aluga-se
confortável para você possar «uas
ferias. Trotor tel.! 58-9309,

CURSO "C.O.C." - Arf. W
Ginásio — Clássico — Ci.nllfico;
cem oo s»m ginásio, tS% aprs-
vados — Mat.Mtulas •bwtsR —
Professores de Coi. Podro II -
Av. Copacabana, «90, gr. 704 o

072,_gr^3M_-_T.I.: 57-M77.
CURSO , 

"C~ O. Ç.f - Âdmls-
sá» •soBCÍilIxad» aos Coi. Pedro
II • ...adv-ts. Matricula* •_*.-
(as, ambiento r.ouinlado. — Av.
Cooacabana, 1072, gr. 302.

ÚLTIMOS DIAS

DE MATRÍCULA

COMERCIAL
EM DOIS ANOS
Português, inglês, matemáti

a, contabilidade, taquiorníia

nniira
al

Sue Constante Remo!,
1 102 - 37-0523
COZINHEIRA
pratica pare
enri. Ordenado 50 000
Atiântica n. 2 710

S ^:;:-RUa^uim Méier „
Pedro E.-nest0!'«'-j'9;55li^

 COZINHEIRA - Precisa-se
cozi- n'^a Suburbana n. 6' Porn br..* — Pllore».

505

715-A -madeiros etc.
paro I r<"q yc ~,.' l1.".'*-.? • ., ! macces. Tei. 32-0524

_ bem.ICOZI...iEIRA ou cozinheiro cerni- A°- Riochuelo.
34/ ap.j bnsiiinte prática. Horário d..$

j às 17 horas. Só se apresenl
,ei& mesmo cozinheiro.

PRECISA-SE de uma que tenha
prática e referencia. Tratar na
Rua Nascimento BilencurT, 38 —
Tel. -16-0131 - Jardim Botânico-

••IEMPREGADA PARA COZINHAR EIpRECISA-SE - Empregada para IAVAR - Prertc-se para 3 pes- cozinha - arrumação em np. d«com soas, com documentos. TeiefoneU -pe;so.._. Trator tel. 48-8864.al 26-4019, a parlir daa 11 horas. |Rua Campoa Sales 143, ap. 902.
ILANCHEIRO com bastante pr..(i-

ca rlt. salgadinhos, precisa-se. Ruíi
[ Sacadura Cobrai léfi,

Ave*; OFEREÇO cozinneirf.r eop,-arrU-
Con. doe. e infor-

- 32-5556

COZINHEIRO - Frecisa-se,
.aurante Bérrarnar — Bsirra
TIJucb — Sernambetiba
COZINHEIRA "- • Pracisa-se
uma c-jin referencias,1 na Rua
río do Fifi.rengo n. 22,
ÍOI. .

loziniieiras
forno cu todo lerviço, sornos mi-

[nelra, cada 45 mil. Tel.: ....
_J 22-5683.
de;?

— Precisa-sa com .uem
peisons. Exige-se Ruo Gciá-, 622. Piedade.

 •*—jfe- JffllNUptgA - Precisa-s»
ap. 1 003 uma senhorn competente p?i7Õ[

res- tedo serviço de 3 pessoas e que
da dê ótimas referências. Paga

780-A muito hem. Copacabana. Rua
^.1 Toneler-s 271, ap. 801. Telefo-! PRECISA-SE de uma moça com

!toEEREC6MQS c_-_____l___s de va-
I rins catoçjorias, com ótimas refe-
jrencias e documentos. — Telefo-

52-4604.

Ba- 36-7140.

 .. ...COZINHEIRA - Referencie»
sstatistico, dociilorjrafia, call- Dormir no em^refío. Ruo BarBo moina.

grafia, correspondência, di.ailolde/lf-pagipe n. 21, »p. 904. |cqZINHEIRA

prática de ajudante de cozinheira
cervi^o de copeíró, que apre-

referências.. Trôlar na R.
Souja n. 123. - Tel.:

D. Ody:-eia.

'ivialjjont.
Rua Moio e

Ver- 48-0273 -

PRECISA-SE empr. saiba c&7inhnr.
E0 000. Atiântica 4C0, ap. 702
- 57-6494.
PRECISA-SE de uma corinheira, na
Rua Bento Lisboa n. 80 — Re:-
tau.--.nte. __ 
PRÈCISÃ-SE de uma cozinheira cj
pratica de restaurante « salpndi-
nhos — Rua Uranos n. 979 —
Ramos.
PRÉCISA-SE cie uma cozinheira
para trivial. Rua Aires Saldanha
n.° 104, ao, 1 102, Copacabana,
Tel.. 36-1313.

PRECISA-SE dt cozinheira d*
forno • fogáo para casa d* *lío
tratamento, uma folo* somantt
completa, tem ajudante, dormir
no emprego — Ordenado do CrS
200 000 — Tratar cem D. Dau.
ra - T.lefcne 46-8180.

comercial; Horário: das 9,30 àc

11,30, da_ ia às 20 e das 20
-a 22 hs.

ENSINA-SE _ primário. Professa-
ra especializada am alfabeíiracSo.
Grajaú - 38-3938.

GRATUITO - Inglês . Taqulgu-
fia, curso de 3 m«ei Cinelflndia,
Ruo Alvoro Alvim, 24, gr. 601.
Tel.: 37-5249.
GRATUITO — Português, curso de
3 mest». ClnelSndin. R. Álvaro
Alvim, 24, grupo 601. Tela.c
37-6249.
INGUS - Acadêmico de Direito
dé aults de ingüs psra princi-
pianten e ainarienos. lnc!u3Íve
rábados • dominyos. — Te!-
36-6221.

UNDA PRAIA - Quortos cj re-
elções. Local maravilhoso, Íoçjos

de salão, ônibus a porto. Tel.
45-6702.
SÃO LOURENÇO - Fírios -
Apartamentos s quarlos com igua
corrente, celhões de molas, oti-
mas e fartas rífeitões, diárias
paro casal desde NC4 12,00. -
Hotel Silva, junto ao Porque do»
Águas; televisão, recreação in-
fantll, estacionamento. Condução
domicilio a domicílio, pfiga.rtenTo
à porte, 56-1294, 32-9258 - Srto.
Neuza. ____»»_

CENTRO — Alugo saia c| bonheiro
- Ver R. Acro, 77|706. Chaves e|
porteiro. Tel. 52-9052 - Creci 835.

cònsultorTo DENTÁRIO -
Aluga-so na Av. 13 de Maio, 47,
s/ 2606 — Tratar às 3a., 5a. e
3áb. das 8 às 11 horas c/ Dr.
Aristides. ¦___

Carros roubados
__,

i O Serviço de Utilidade Pública da EADIO
JORNAli DO BRASIL relaciona, abaixo, os carros
roubados na Guanabara e qnc ainda náo íoram
recuperados pela Policia. Quaisquer informações
sôbre o paradeiro deverúo ser dadas pelo telefone
23-1519.

AERO VntíiXS', ano 1964. GB — 15-53-55. motor
B.4 014 340, vermelho. — 1966, GB — 27-2545, mo-
tor B.6 055, nzúl. — 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-
tòr 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. Iní. para o tel. 37-8233. — 66,
GB — 26-75-73, lazul. Informações para o telefone
48-3500. 66, GB — 26-06-26, vinho. Motor 
B.6 048 672. Inf. para o tel. 29-7138. — 64, MG
— 64-60-80, cinza escuro, motor B4-014 483. In-
formações para o tel. 3083 Juiz de Fora.

CHEVROLET, nno 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
Bua 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/gèlo. — 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.

CENTRO - Aiuga-se sala 521 da
Av. Rio Branco 156 (Ed. Avenida.
Central). Chaves .na soln 1 714 -
Tel.i 52-5917 (12 òs 18b).
ESCRITÓRIO - Consultório Medi.
co. Snla cem banheiro, telefont. t
saio de espera. Vagos no cônsul
tório anexas, na Praça Floriano -
Dr. Artur - 57.683CK ^^

INGIES para o Ginásio. Professo-
ra leciona, indivídualrnsnt» ou
em orupo. Tel. 31-3732.
MODELAGEM e pintura sôbre por.
celana. Curto «m 9 meses. Pror-
fess6ra louroEdo. Tel. 37-1028.
NÍVEL 6 - Estuda dirigido, pro.
fetsôra; do Estado preparam para

Biná-io. Aulas diárias de ôh
is llh. Tel. 48-9559 - 38-8784,
Tijuco. Men.alidode NCr$ 30,00.
PROFESSORA - Leciona primário,
admlsrõo. Crianças, adultos. Te-
1-fonei 26-1769.
PROFESSORA - Ãifãbêtízã adul-
tos e crianças. Método moderno
e fícil. Tel. 26-0887.

Av. Rio
Branco, 14

Aluga-se o 14° andar c/ m/

m 130 m2. Ver no local. Pro-

postas ao proprietário. — Rua

Eenedilinos, 10 sobreloia.

PROFESSORES - Precisam-se de
Física, Francês'* Matemática, pe-
Ia monliã. Rus 24 de Maio 797.

Art. 99
GINASIAL EM I ANO

COM E SEM BASE

Movei turma, pela manhã,

tarde e à noits.

Dactilografià
Em um mês, curso comum,

rápido « aperfeiçoamento, —

Diploma, no fim do curso.
ln_.i.u-<>. Comercial Brasil. —

Rua Uruguaiana, 114 e 116 —

T-Ií.i 52-8997 e S2-8899.

COZINHEIRA - Trivial tino e p'
serviços, c! referencies, pi casnl,
prjeisa-se .. R. Alta. Tamandaré
26. op. C-04, nl dorme no em-
preço.
COZINHEIRO ajudante cem mui.
ta prática. Trotar na Rua do Ro-
oario, 133.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

COZINHEIRA - Preciso
fino, c| referi. CrS 70,00'.
Urbano doa Santos 72. P.

46-7911.
PRECISA-SE d* ume cottnhetraj
paru timisdo * qus durma
emprèijo, não trabiilhn »o% do*;

.,.„., -; mlnqoi:. ííua P«dro Ernesto
COZINHEIRA, com prolica de }i _ s-^de.
trivial íina. referências recentes, v_'_.V^'.yi" «•_-—¦ —" —rt» ,„« 1 » II 

"«-*

.-iode 30 ó 45 anos, para 3 pes-! PRECISA-ÍE do uma empregada PAGO CrS 80 CCO por muito
o'as 

' 
Pano muito bem — Tra- 1UB "'*" cozinhar, dorm» no boa corinheira -fazendo tambirn.' "Rua 

Domingos Ferreira, 140||«nPr_>_'_>- *"• 53° Jonuírio, 756] todos os serviço:-,

Ccp

COZINHEIRA - Preciso-se, com
prático, poro arrumar e iBvar
pequenas p*ças de roupa — Pe-
denvae certeira e referenciai —
Dormir no emprego — Po_e-se
Crt 90 OCO — Rua Afonso Pe-
no, 66, ap. 702 - Tijuco.

COZINHEIRA - Preciso-se ii Ruo
Paulo César de Andrade, 70, np.
801. laranjeiras. Paen.e 80 000
Tel. 25-2779. , 

Pr'eclsa-se metal
orderiDdo: 80 mil — Av.j
lana, 1319, ap. 801.

;PRECISA-SE cot. trivial variado,
¦fino, forno fogão*arrumad.#

^1 babás copeira (cs), ledo servi-
com reíeríncitis * docum, —

IVolunt. dõ Pátria, 31, ap. £01.

tar.
701 ,_ne parte da manhã. __"COZINHEIRA 

- Precisa-se pãr.
família pequona. P*ga-t# b«m.
Exlge-s* referências. Rua Bulhões
de Carvalho, M^__»P- '<>'•

EMPRESADA — Competente, pa-
ra ccxlnhar • lavar para pe-
quena família quo durma no om*
prãgo. Paqa-se muito bom. Rua
Prudant» de Morais, 1 122 ap.
101 — Ipanamo.
EMPREGADA

ap. 1 OK 
PRECISA-SÊ de empregada que
su.h* cozinhar o Trivial mai:
alguns serviços — Pessoa de
confiança com referencias do on-
de trabalhou Paga-se bem —
Tel. 33.7963 - Helena.

jde Bonfim, 412,
Peno.

ap.
Rua Con-

604 — Saenr

PRECISA-SE de cozinheira na R.
Barão de Jaíiucribe n. 327, ap.
201. Não precisa trabalhar aoc
domingos.
PRECISA-SE do uma empregada

PRECISA-SE de corinheira com para coxinhar • arrumar. Paga-
referencias. Tratar nr. Rua Car-js© bem. Rua Viseondo Itamarati,

cie Laet n. 23, ca:-a 1. Te-1131 — Maracanã.
leíone -,8-C'.167.

Tel.

Cozinheira ou PRECISA-SE de cozinheira c/ prá-
«iudLnte d<ç cozinha, para pen- tica de tc<io serviço — Run Tec-

untlsão, ciue durma no emnrêgo. — doro da Silva! 947, das 3 hs.
37-7ó92,Jav. Mem de Sá n. 250.' em diante, lanchonete PensIIan*

__ JEMPREGADA 
- precT-íiê" nora dia.

rÕTÍNÍlÊÍRÃ — Prec'ss-se 1 se-icoiir.har e arrumar f-irília de 3|PREC!S,A.SE cozinheira do 'tri-

nhora porá cozinhar trivial e ar- pessoa» - Rua Viúva Lacerda ,|vlal variado, Ex!ge-M referên-

Rua dos Uranjcireí n.|24, ap. 201

COZINHEIRA - Precita-re
uma que>eoiínhí bem, pare
essol, Cr$ 60 OCO.
Cop?-.fbana.

VIUVA cl filho 13 anos, precisa
cozinheira trivial. Pago 7(1 mil.
Rua da C-rbca £5, ap. 202.

JARDINEIROS

AAA PIANOS NACIONAIS NO-
VOS . ESTRANGEIROS - Casa
aspeeialliada vande bem -finan-
ciados, por preços de ocaslfio. —
Ruo Santa Sofia, 5.. Soenr Pena.
A VIÍTA - Compre 1 pian* tan-
da w armário, metmo prtclsan-
do conserto. Resolvo rápido — T»-
lafono s qualquer hora 36-3632.

A CASA /ÀcTFfA--"Pianos eu-
ropaur. novos — Pleyel, V/almar
Petrof., cauda e armário a pra-
zo, menor preço — 2 ds De-
zembro n. 112 — Cat.

PROFESSORA oficia), especializa
da no ensino p. axcepcíonais,
portuguesa, reeím-chegada, com
longa pratica em sau pais, acei
ta lições p. rapazes a meninas
até 12 onos. Inform. tel. 26-4307.

ESCRITÓRIO - Centro, luao c|
telefone, ar ref., lambris, tapeies
móveis de estilo, etc. Posso con-
trato e vendo instalações — Tel.
26-1189 - Aceito parliclpor ne-
gócio sério.
ESCRITÓRIO - Posso urgente,
por motivo dc viagem, «1 telefo-
ne, móveis, maquinas, alugue!
antigo. Av. 13 de Maio n. A4
si. 1 50112.

Alugo
Salas np centro comercial

da Penha, na Rua do» Romei-
ros, 106 com Walter — Tel.:
30-1799.

ESCRITÓRIO 
' NO CENTRO ' -

Passo com lelefone, mobiliado
em iacarandá, duat salas, qua-
se eiq. Rio Branco, com Ouvi-
dor, aluguel barata. Tel. 42-1922

partir das 10 horat da manhã,
ESCRITÓRIO - Transfiro com
telefone, moveis etc. Aluguel ba-
ralo, Rua de Assembléia, 34,
.ala 904.

Grupo de luxo
Na Av. Presidente Vargas, lo-

do da sombra, junto da R. Uru-

guaiana, nôvo com ou »em mó-

veis e geladeira, com entrada
de pedra São Tome. TratBr pe-
los telefones: — 22-6590 cu
47-5485 a qualquer hora.

METADE escrit. c| tel. mobilio-
do, 2 mesos, 120 mil, 1 meso,
70, no Ed. S. Vahlis. Trotar Al-
mirante Barroso, 91, s| 607.

RUA DA LAPA, 120, alugamos
solo. — Administradora Proença
Ltda. Av. Franklin Roosevelt, 39,

i 1311. Tel. 52-3219.
SALAS - Alugam-», 1 -° andar,
franta, escritório ou comércio.
Buenos Aires, 224, perlo Av.
Passos.
SAIA com telefone. Aluga-te Qui-
tanda, 30, sala 312 - Trator com
Sr. Ramcs na sala 602 do mes-
mo edifício.
SALA - Passa-se a sala 902 d.
Travessa do Paço 23 (em frento
ao Palácio do Justiça), tôda n-o.
biliada, lelefone. Trotar com c
porteiro Sr. João

ACORDEÃO SCANDALLI, 60 bai-
xos, 6 registro», A abafadores, -
Vendo urgente, 230 mil. Av. Go-
mes Freire 176, sala 902.

PRECISA-SE prof. inglês, portu-
guês, TÍBÍca, latim e grego. —
Tel. 29-5009. oCI.glo Maranhão.

COMPRO UM PIANO - O» «uai
quer marce — Mesm» precisando
de repara — Soluça» rápida
visla. - T.l. 49-1130. 

'

PROFESSORA de acordeão. Ini-
c.apão musical para crianças. —
Tratnr: £6-1962.
VICLAÕ, guitarra, canto. Aulai
ind. Método eíiclente, prático,
em 10 aular. Atíndo apenas com
hora marcada. Tel. 29-2759. Prof,
Medeiros.

CASA MILAN - Pianos nado-
nais e astrangairos, cauda, ar*
marie, 10 anot de garantia - 8
pra.ro sem iuros. Ouvidor. 130
- 2.o.'

YOGA — Precisa-se de uma «íi-
ciente, professora que posia resi-
dir nB Bahia. Paga-ae bem. Tale-
fonar para 36-7568, D. Morii
Augusta, ou 22-0954, com Muri-

Lojas, Salas
e casas

Alugom-ae ou vendem-se ca-
a cm LaranieiraE, lojas e ca-

sas em Tomás Coelho, tolos no
Edifício Darke. Trat. R. Alice

(Laranieiras), 190 sobrado de 7
às 13 horas.

Para-psicologia
Os mistérios da para-psicolo-

(lia revelados em aulas teóri-
ca» e práticas. Somente para
adultos: vidència, clarlvldência,

psicoflroflo, masas falantes, te-
(equlneiia, aparições »tc —

I.C.B. — Rua Uruguaiana, 114 <

116, 1.° e 2." andares.

Tel.i 25-4115

Mudanças
28-7649

RÁPIDAS E EFICIENTES

SALA - Vaga
mesas, recados

Aluga-se, 2
telefone. Centro

Rua Rodrigo Silva, 18, salas
802/804 - Tel. 52-2645 - Costa
— Rubem e Nininha.
TRANSFERE-SE escritório Inclusive
telefone, a quem adquirir os mó-
veis. Ver na Av. Graça Aranha
n. 333, solas: 1 101-2, com o por-
teiro Valdemar, das 10 às 12 a
das 15 às 17 horas.

rumar
702. '26-6909.

Humaitá. Tel. cin. Paga*s< bem, Hua Raul. Pom-
Ipéle, 228, ep. 202.

CASAL — Preci:o lardlnelro, eln
serviço doméstico, cem prática e
referências. Tratar Travessa dc
Sereno, 13. .3-7-08.

COMPRO 1 piano d. particular;
para particular, pago «time pre*
(.. T.nh» urgência. Tel.fonir pl
57-0960.

COMPRO plane — •¦namento ii-
plda. Chamar Ir. Antêni.. T.l»
fon. 45-1301
PIANO Niendorf, seminovo, 88
baixos, cípo metal 1 200 000 só
tf vista. Banco regulável. Rua 1,
bloco 6, ap. 301, atrás da Igre-
|a Guadalupe. Dons Ivone. Dao-
doro.
PIANO PLEYER - Par» e.ludo -
Base: 290 mll. Rua Marechal Fai-
cõo do Frota n. 152. — Realengo
- IAPI.
PIANO Pleyel, 1:2 caude, cepo
matálico, c. cruièdas, c| ban-
queta, baratíssimo, facilito «!•
gum. Ver na Rua Bario de Igua-
tomi, 404, c. XI. — Praça da
Bandeira.
VENDE-SE um plano Plsyer preto.
Trotar pelo tel. 58-0827.
VENDEM-SE PIANOS - Bem fi-
nanciadoa, por preços de ocaeiSo.
- Rua Sante Sofia, 54, Saenz
P&n%, Casa especializada.

Necessito Casa
Para alugar, residência * es.

critério, de preferência em Bo-
tafogo, Flamengo ou Glória —

Telefone - 27-5493 - 25-3844,

Cursos práticos?
Não faça experiência!

O CENTRO TAQUIGRÁFICO
BRASILEIRO MANTÉM:

SECRETARIADO PRATICO, ESTENODACTILÕGRAFO, TAQUIGRAFIA
PORTUGUÊS, DACTILOGRAFIA, INGLSS, PRAT. DE ESCRITÓRIO,

MATEMÁTICA, CORRESPONDÊNCIA COMERCIAL, RECEPCIONISTA s
RELAÇÕES PÚBLICAS.

que lhe proporcionaria novos horiiontes.
Hi 30 anei preparamos prafinl.nais, .nciminh.nd.-M aos

melhorei .npr.g.s, itm csbrar-lhn fixas
PRAÇA FLORIANO, 55 - 12.0 ANDAR (Cinelíndto)

TELS.: 52-2972 • 52-0*18.

Dlreter: PROF. PAULO GONÇALVES

FORD, 49, taxi preto, GB
tel. 26-2480.

4-37-83. Iní. para o

CORDINI 63, GO — 51-41, azul noturno, motor
3-11120. Iní. para o tel. 47-7233.

JK-GO, GB — 14-16-81, grená.. Iní. para 46-1381.
KOMBI 60, RJ—87-148, creme. Iní. 34-9866.

ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, ano 1959, GB —
S-04-99, motor OM.321 919 AO.500 625. verde/ver-
melho.

RURAL WIIXYS 64, GB—22-12-18, cinza e bran-
ca, motor B4-204 945. — Informações para o tele-
íone 29-0994. — 66, gelo, GB—85-6092. Iní. para o
telefone 45-2197. — 61, GB — 15-5001, azul. motor
B.1.067.756. Informações para o tel. 43-7057..

VOIKSWAGEN, ano 66, GB — 27-72-99, azul
atlftntico, motor B.416 724. Inf. para a Rua Mariz
e Barros, 1 025. — 64, cir_za-prata, chapa 2 600 áo
São Luís do Maranhão. Inf. para 45-6606. — 66,
SP — 32-63-60, pérola, motor B.403 922. Inf. para
o tel. 34-3198. — 63, MG—14-0-43, azul claro. Inf.
para a Rua Marechal Hermes, 288, em Belo Hori-
zonte. — 63, DP—2-4903, azul. Informações para o
tel. 36-3650. — 64, GB—12-24-43, motor B.2192 06,
côr de vinho. Informações para 58-0944, •— 65,
GB—'1-94-24, azul, teto solar. Inf. para o telefona
58-9116. — 53, GB—24-50-65, azul turquesa, Inf.
para 49-0070.

ZONA NORTE
ALUGA-SE grande loja em fren-
te a estação da Penha, 4 por-
tas, força, esquina — Tel. ...
26-7533.

LOJA GRANDE - Alugo, Maria
da Craça, ótimo ponto. — Rua
Carneiro P.ib.lro n." 25-B,
mércio ou indústria lave.

ALUGA-SE loja frente praça de
Cascadura. Av. Ernâni Cardoso,
52 Ií, por seis salários mínimos
msnsais, ccnlrato comercial. Tra-
1_r pelo tel. 47-5673, Sr. Costa.

A'.UGO loja em Bonsucesso, tem
líxl5 cu sei» 225 m2 — Sam lu-
vas própria pj indústria teve, de-
j: z'..o maquinas, ferrarens, peçes
de autemóveis — Otimo pento
rua a;fa!tadfl, ótimo pl descarna.
Estrada do Timbó, 109 — Tratar
Av. R-ma, 314, íp. 201 - Tel.:
30-1051.

LOJA GRANDE - Ramos, passa.
contrato de esquina, NCr$

120,00 aluguel, 7 porlas de aço,
65 m2. Contrato 5 anos. Rua
Custódio Nunes, 155, loja A. In-
formajôes .detonar para 43-2105.

JORNAL
BRASIL

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

AMAC APDIlMADEIRÂSiAMERICANO, casal iam filhe,
AMAS, AK-CUIflA-IEIlUO , eotlnfttlrà trivial. 100 mll.
E COPEIRAS '" - .

PRECISA-SE d. umt arrumadeira
./ referências, ordenado CrJ ..
50 000 — Praia do Flamengo, 384
«p| 101
PRECISA-SE boa empregada -
Paga-se bam. Tratar na Ladai-
ra da Gloria, 163/-02 - Ttl.
25-4168.
PRECISA-SE de empregada para
todo o aervlço. Patja-s. bem. Exi.
gem-se referências. Tratar à R,
Pinheiro Machado 103, ep. 604.
Tel. 25-1040.
PRECISO duas domesticas «sptr-
tas pj todo serviço. Dorme ou
nSo no emprego — Rua Tavares
Bastos, 29. ap. 12 — Catete.

PARA SUA MAIOR COMODIDADE EM
COLOCAR SEU ANUNCIO CLASSIFICADO E

FAZElfsUA ASSINATURA

Tratar hoie
55, sala 202.

nt Rua da Carioca

ATENÇÃO - Cr$ » OOO - Pre
cisa-se dc senhora de mais de
35 anos, que saia boa cozinheira
— durma no emprego, saiba ler
e apresente referências pari o
serviço de pequena familia —
Não lava para o casal nem tn-
cera — Tratar na Rua Otávio Cor-
raia n. 435 - Tel. 2Ó-Í194 -

ponto final dos finibus Urca.

ATENÍAO — Coilnhaira, precisa-
mos, ótimoa ordenados. R. Se-
nedor Dantas, 39, 2.° andar, aa.
la 206.

PRECISA-SE dt empregada para
serviços de ume tenhora na R.
Condêssa Belmonte — Eng. Nô*

- Ttl. 49-5791.
PRECISA-SE de empregadi pa-
ra todoe oa lervlfot menos co-
linhar, na Rut Bolivar. 38, ap.
202.

COZINHEIRA - CrJ 100 600 hl-
vlal. Traiar r«f.rín_i«. Tralar tias
llh la ah. Ipil-.i. P.5SM 170 -
Ui.

K.KISAJE - D» ..mpr*<jada.
Riia Marquis al. Abrtri-M IU ap,
JÍJ.

LOJA — Tiiuca — Aluga-se ou
vende-se cem moradia — Rua Pe-
reira de Siqueira, 71, ao tado do
Tcuring Clube. Tel. 54-3783.
MEIER - Rua Carolina Méier -
Aiugo 1 leia, la. locação, 120
m2, pequena moradia. Aluguel
250 mil, contrato 5 anos. Tratar
49B324 - CRECI 950 - Gilberto

PASSA-SE uma loja centro co-
mercial de Madureira c/ arma-

_ ção pronta - NCri 300,00, Rua

LOJA sem luva,, contrato da 5 9E2Ü2 de S<""3' 137' %J 
]U'

*ics. Alusa.ie 120 mil cruzeiros. PASSA-SE contrato, grande lon.
Própria osra oficina de conrar- serve part bsneo, agencia da eu-
to de cilç.ido. Av. Brís de Pins, tomóvel, lanchonete, mercearia
759 - Rua Viçosa, 37-F. - Tel. Mari: t Barros, 60-B, das 3 .
52-6999 - Faria, 11 horar.

Or^rn
PRECISA-» - Emprt«.ad. part
Mrvic* d. ets.1 Ru. Maihtd. it
Aula, 71 - Ap. 301. T.I.: .
«5-MM - PlamMis..
PRECISA-SE d. empregtdt todo
serviço apartamento de casal -
Informações pelo telefone ....
454623 ou pessoalmante na R
Honório d* Barroa n. 38, ap
801 — Flamengo.

COZINHEIRA - Pracisa-s. «em
prática 4» trivial variada. CrJ
70 400. Rui D.públic. il. Phu
114 - 701

PRECISA-SE um copeiro de menor
com pratica de restaurante, com
todos os seus documentos, na
Avenld. Brís d. Pina, 21-A.

COZINHEIRA - Precisa
se somente para cozi-
nhar. Ordenado a combi-
nar antes. C| documea
tos, dormir no emprego,
folgas semanais. Resi-
dencia de 1 casal. Rua
Benedito Otôni, 62, São
Cristóvão, das 8 ès 11
horas no meu escritório.

PRECISA-SE de tmpr.gada do-
mestiça para lodo « serviço de
um casal. Paga-se bam. Tratar
Av. Democráticos, 681 ap. 202.

COZINHEIRA - PtKlsa-t. d. fer-
A* • fogíe yara colônia Je férias,

duas heras d. RI*. - Paga-..
__m. Rua S.t. d. S«t«mbr», 116,
tala.: «-Í1M .» 43-4003 - D.na
Antonleta.

[RUA PIAS DA CRUZ, 7*f-B |

PRECISA-SE d« •rrumad.lre de
preferência portuguesa, para ca-
sa de família eatrangeira, paga-
st bem. Rua Paula Freitas n.o 42,
ap. 301 — Copacabana.

PRECISA-SE na Missão Evangíli
ca doméstica* prática» — Garen^
timoi carteira asiinadt • tôdas
_._ vantagens sociais — Dorme
no emprego — R. Stntana, 98,
l.B andar.

PRECISA-SE de eopeiro-faxlnalro,
Avenida Viicond. dt Albuquer-
que, 685.
PRECISA-SE dt bebi part criança
de 3 mesas. Exigem-se referên*
cias. Ordenado 150 000, Visconde
de Albuqutrque, 685.

COZINHEIRA - Pr.dsM. d. ema
eoilnheira de forne • fogão, exi-
glndo-s. .«fwinciai. Iwvij. par.
qvatro pessoas e ordenado de Cr(
120 000. Av. A.r-nl* d. M.l.
Franc., II» — Ubl.n.

COZINHEIRA - Para casal, dor
me emprego. Referencias — R.
Laranieiras n. 550 — ep. 305 —
Telefone 25-1085.

COZINHEIRA - Forno • fogão.
Raferíncias. Paga-ie bam. Bu-
Ihõei de Carvalho, 295 tp. 901.

COZINH. E DOCEIRAS

COZINHEIRA - Preclia-se com
boas referencias para trivial fi-
no — Paga-ie bem — Rua Vil-
conde de Caravelas n. 17 • Bo-
tafogo.

Trabalho JOSí: MACHADO

O COZINHEIRA - P.kíw-s., qu.
A AGENCIA Riachuelo tem cozi- di rtfwénilts, 1 Rua Mai.chal
phei/as, cop.-arrum., babás etc. Mascarenhas de Moreis, 154
Com doe. . informaçôee. Tela- (Cop.). Trat.r pai. 1.1. 37-6295.
fones 32-5354, 32-0584. lOríwiad.: Cr» MOCO.

O Departamento Intersindical de Eslsvtísii-
ea e Estudos Sóolo-Ecoiiônilcos, rte São Paulo
(DIEESE) realizou o levantamento tias guias dc
arrecadação do Imposto S-.tdieal do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, ref «ren-
tes aos anos de 19G3 fi 19S6, com a finalidade de
apurar o salário médio (setor de obras e jor-
nais), o número «le empresas e o númeno dc tra-
balhadores da categoria. Uma análise compara-
tiva entre os quatro onos, sempre considerando o
mis de março de cada ano (époKa em que as
empresas devem recolher o Imposto Sindical)
mostra que, em 1963, 5-6 empresas pagaram o
Imposto Sindical de seus empregados. Dessas,
apenas 13 (2,5 por cento, náo informaram o nú-
mero de trabalhadores, fornecendo apenas o to-
tal a ser recolhido pelo sindicato, alas, uma
estimativa (calculando o salário médio diário nas
empresas que informaram, foi possívçl estimar
o número de trabalhadores que corresponderia ao
total do imposto pago pelos que náo informa-
ram) permitiu ao DIEESE saber que havia no
setor gráfico 15 871 empregados, cujo salário mé-
dio era de 31857 cruzeiros antigos. A média de
trabalhadores por empresa era de 302 elementos.
No ano de 1964, nota-se uma redução no número
de empresas ( — 6,5 por cento), como no nume-
ro de empregados ( — 1,5 por cento). Assim, 493
firmas apresentaram a relaçfio de 15 638 empre-
sados, o que nos dá » média de 318 empregados
por estabelecimento, com aumento, portanto, do
tamanho médio das empresas. O salário médio
nesse ano era de 62 461 cruzeiros antigos, repre-
sentando um aumento de 96,1 por cento sôbre o
ano anterior. Já em 1965, há um incremento no
número de empresas (2,2 por cento) e no de em-
pregados (7,7 por cento). Havia 503 estabeleci-
mentos, com 16 849 empregados, ou seja, a mé-
dia de 335 trabalhadores por empresa. Também
nesse ano houve um aumento na densidade de
trabalhadores por unidade industrial. A elevação
de salário foi da ordem de 73,4 por cento, pas-
«ando a média salarial para 108 306 cruzeiros an-
tigos. Finalmente, em 1967, 751 empresas (mais
49,3 por cento) recolheram o imposto, represen-
tando 20 646 empregados, o que reduz a .concen-
traçáo média de trabalhadores para 275. Cabe
salientar que, nesse ano, houve maior controle do
sindicato sôbre as empresas que náo recolhiam
o imposto. A remuneração dos trabalhadores da
categoria era de 158 402, representando um in-
cremento de 46,3 por cento. A distribuição das
empresas, segundo o número de empregados, rc-
vela que há no setor fráfico predominância de
pequenos estabelecimentos, pois as empresas com
até quatro empregados representam por volta de
25 por cento do total e as com até 19 emprega-
dos compreendem mais de 62 por cento das in-
dústrias. De 1963 a 1966 houve uma queda no
número de empresas pequenas, aumentando, por-
tanto, o número das médias e das grandes. Em
1965 28,8 por cento das empresas tinham de 20
a 99 empregados e 7,7 por cento delas possuíam de
100 a 750 ou mais trabalhadores. Em 1966, 29,1
por cento e 8,3 por cento, respectivamente. Por
outro lado, em 1963, tínliamos 23,9 por cento e
7,2 por cento, e em 1964, 29 por cento e 6,5 por
cento, respectivamente. Em 1963, a maior remu-
neração mensal era de 36 357, dentro da faixa de
empresas que tinham de 200 a 299 empregados,
faixa que abrangia 12,2 por cento dos trabalha-
dores. No ano seguinte, se o maior salário médio
se encontra ainda no intervalo de 200 a 299 em-
pregados (70 653 cruzeiros antigos), há, no en-
tanto, redução da pereentagem de trabalhadores
(9,S por cento) que recolhiam êsse salário, em
relação aos 12,2 - por cento do ano anterior. A
maior pereentagem- está na classe seguinte, ou
seja, 1981 (12,8 por rento) empregados prestam
serviços em empresas que possuem de 300 a 499
pessoas ocupadas. Observando o ano de 1965, ve-
mos que o maior salário médio (127 537 cruzei-
ros antigos) é o de 3 069 (12,7 por cento) empre-
gados que trabalham em nove empresas com 200
a 299 empregados, o que denota um aumento do
número de estabelecimentos nesse intervalo de
classe, bem como uma participação maior dos
trabalhadores. Em 1966, o maior salário (190 973
cruzeiros antigos) pertence aos 1883 trabalhado-
res das empresas que possuem de 100 a 149 pes-
soas ocupadas, representando 12,8 por cento do
pessoal de categoria. A maior empresa do setor
oferecia,nos Tários anos a menor remuneração
média: em 1963 — 24857 cruzeiros antigos; cm
1964 — 45 799; em 1965 — 85 969, e em 1966 —
113 307. Em síntese, podemos concluir que, com
exceção de 1964, a maior remuneração corres-
ponde à faixa que inclui o maior número do tra-
balhadores. No subsetor de "casas de obras" há
uma queda' acentuada no número de empresas
no ano de 1964, com uma retomada parcial ein
1965. Já em. 1966, com a maior vigilância por
parte do sindicato, foi bastante maior o número
de empresas que recolheram o Imposto Sindical
de seus empregados. Por outro lado, o subsetor
"jornais e revistas" quase não apresenta varia-
«£o significativa no número de empresas, en-
quanto há uma. progressiva redução no número
de empregados. A remuneração média dos em-
pregados em "jornais e revistas" é sensivelmen-
te superior à do pessoal das "casas de obras".

ELEIÇÕES NA PREVIDÊNCIA — Já foram ren-
llzadas eleições paa-a as Juntas de Revisão da Pre-
vidència social nos seguintes Estados: Alagoas,
Mato Grosso, Amazonas, Bahia, Pará, Goiás, Piaui,
Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Gua-
nabara. Maranhão, Santa Catarina, São Paulo e
Ceaiá. No próximo dia 15, serão realizadas ciei-
ções no Estado do Rio e Minas Gerais. Quanto a
Brasília, Rio Grande do Norte e Espirito Santo,
o Departamento Nacional da Previdência Social
não recebeu confirmação das datas previstas para
efetivação do pleito. Para a 1.» Junta de Revisão

da Previdência Social, na Guanabara, foram ciei-
tos: Rudi Híiad e Gastão Carvalho Albuquerque,
respectivamente, efetivo e suplente, pelas catego-
rias econômicas; Mário Dopazzo (efetivo) e Vai-
ter Torres (suplente), pelas categorias profissio-
nais; para a 2.a Junta: Alfredo Dávila Lima e
Mário César Borges de André Ramos, efetivo e
suplente, respectivamente, pelas classes empresa-
riais; Luis de Siqueira Cunha (efetivo) e Osvaldo
de Almeida (suplente), pelos trabalhadores. O Go-
vêrno nomeará dois representantes efetivos e dois
suplentes pava cada Junta de Revisão da Previ-
dencia Social.
JORNALISTAS — Já está circulando o n.° 21 (de
Janeiro a março) do Indicador dos Profissionais
dá Imprensa, que tem como diretor o Deputaão
Mário Saladini. O IPI publica, entre outras coisas,
a integra da Lei de Imprensa, i contendo os vetos
ria Presidência da República); manifestações con-
tra ,o atentado á livre opinião das entidades jor-
nalísticas nacionais e internacionais; problemas
cia profissão; técnica e teoria de jornal; intercSm-
bio profissional etc. O Indicador dos Profissionais
da Imprensa envia uma mensagem ao futuro Mi-
nistro do Trabalho, Senador Jarbas Passarinho,
que também já exerceu, durante muito tempo, a
profissão de jornalista: para que um de seus pri-
meiros atos, no Ministério do Trabalho, seja o de
devolver a liberdade de acesso ès fontes de in-
formação.
RESCISÕES DE CONTRATOS — As estatísticas
do Serviço Sindical da Delegacia do Trabalho re-
velaram que íoram homologadas 3 864 rescisões
de contratos individuais de trabalho, na Guana-
bara, no mês passado.
PRODUTOS FARMACÊUTICOS — Representar.-
tes do Sindicato dos Propagandistas de Produtos
Farmacêuticos e do Sindicato da Indústria de
Produtos Farmacêuticos estão de ècòrdo com a
assinatura de nôvo contrato coletivo, à base <io
percentual que o Departamento Nacional de Sa-
lário estabelecer. O entendimento resultou de
mesa-redonda levada a efeito na Delegacia Re-
giona.1 do Trabalho. Oportunamente será convo-
cada nova reunião, quando será celebrado o acór-
do dos propagandistas de produtos farmacêuticos,
ELEIÇÕES SINDICAIS — O Diretor do Depar-
tamento Nacional do Trabalho, Sr. Mafra Filho,
afirmou que enquanto não fôr expedida portaria
ajustando as instruções para eleições sindicais ao
nôvo texto da Consolidação das Leis do Trabalho,
permanecem em vigor os dispositivos da Portaria
40, ressalvada, naturalmente, a norma que decor-
redo direito intertemporal, segundo a qual a lei
de hierarquia maior prevalece contra as determi-
nações de ntos que com ela colidem. O Sr. Mafra
Filho adiantou que está aguardando apenas o re-
Çèbltnento do Diário Oficial que publicou o De-
creto-Lei que reformulou a Consolidação das Leis
do Trabalho, para dar inicio à elaboração da no-
va portaria que ajustará as instruções para as
eleições sindicais ao nôvo texto da CLT.
MÁRMORE E GRANITOS — No curso desta se-
mana, a Delegacia Regional do Trabalho espera
convocar mais uma reunião dos representantes
das categorias profissional e econômica, do setor
da indústria de extração de mármore e granltos,
a fim de ser assinado o acordo salarial deste ano.
As partes, em reunião anterior realizada na De-
legacia do Trabalho, concordaram com o seguiu-
te; 1) o aumento será estabelecido de coníormi-
dade com a pereentagem fixada pelo Departa-
mento Nacional de Salário; 2) será íeito o des-
conto, em folha de pagamento, de 25 por cento
do aumento relativo ao 1." mês do aumento, em
favor do sindicato da categoria profissional; 3)
os serventes, que já tenham trabalhado em banca,
serra ou em outros serviços especializados, serão
elevados à categoria de meio-oficial.
RELAÇÕES PUBLICAS — A jornalista goiana
Daise Porto acaba de assumir a chefia do Setor
de Relações Públicas da Administração Regional
da Tijuca. Daise Porto que realizou cursos de
Relações Públicas na Guanabara, tem emprega-
do sempre o seu temno na divulgação das coisas
do Rio e de Goiás. E*la é, inclusive, a autora da
primeira reportagem-campanha pela autonomia,
administrativa do Rio-
TEMPO DE SERVIÇO — Será realizado tun cur-
so sôbre o Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
viço na Associação de Diretores Cristãos de Em-
presas (ADCE), com início no próximo dia 13 e
duração de seis semanas. A aula inaugural será
proferida, pelo Sr. Mário Trindade, Presidente dt>
Banco Nacional da Habitação, que patrocina o
curso. Os homens de empresa que dele quiserem,
participar podem ainda íazer suas inscrições na
sede da ADCE, Rua São José. 90, 6." andar.
EMPREGOS O Departamento Nacional de Mão-
de-Obra comunica aos interessados que existem,
hoie, 133 vhgas para trabalhadores especializados
nas empresas do Estado da Guanabara, conforme
relação abaixo discriminada. Os candidatos devem
comparecer à Seção de Colocação da Delegacia

« Regional do Trabalho, nos dias úteis, das 12 ãs
16 horas, munidos de carteira profissional c cer- _
tifiendo de reservista. Os empregadores podem fa-
zer ofertas de empregos por oficio, telegrama e
pelo telefone 22-8408, das 12 às 16 horas, de se-
gunda a sexta-feira. As ofertas de emprego de ho-
je sáo as seguintes: Caldereiro — 3; Borracheiro

2; Montador-Calçados — 1; Encadernador Ta-
boeiro'— 1; Eletricista de Aparelhos Eletrodo-
mestiços — 1; Eletricista Instaiador — 4; Elctri-
cista Enrolador — 4; Montador de Rádio —- 3; La-
drilheiro — 1; Calcetelro — 2; Mecânico de Auto

'— 4; Serralheiro — 7; Marceneiro — 3; Carpin-
teiro — 3; Mecânico para Chapas de Aluminio —
2; Estucador — 22; Enrolador de Transformado-
res — 5; Motorista — 33; Ferramenteiro — 1;
Foguista — 1; Frezador — 6; Cesteiro-Vime — 3;
Bombeiro Hidráulico — 3: Ajudante Bombeiro III-
dráulico — 2; Cobrador ônibus — 5; Lanterneiro

3- 1/2 Oficial Torneiro Mecânico — 1; Eletrir
cista de Auto -. 1; Aplninador — 3: Torneiro Me-
eânico — 3: Técnico Instalação Equipamento em
Raio X — 1.
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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.

QUEM VIU VANDERLEI ?
VANDERLEI DO AMA-
RAL REIS, de côr parda,têwM c a b e los castanhos, lm60
de altura, desapareceu de
sua casa, à Rua Sousa

H Freitas n.° 200, em Terra
Nova, neste Estado, em
1964, então com 16 anos
de idade, e seus pais Jor-
ge Augusto dos Reis e
Elza do Amaral Reis pe-
dem a quem o tenha visto
que lhes informe sô'_re o

s seu paradeiro.

ANIBAL DA CONCEIÇÃO, 14 anos, branco,
cabelos e olhos castanhos, desapareceu de sua re-
sidência, à Rua. Natélis, 53G. Jacarepaguá, dia 23
de fevereiro último. Vesti* short, preto. Inf. para
S0-13G9 CETEL. ALMIRA DE ALMEIDA SANTOS,
50 anos, mulata, desde o dia 18 de fevereiro saiu
dc 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. ANTONIA 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,
S7 anos, sofrendo de doença nervosa, desapareceu
de sua casa em Vila Valqueire. Vestia calça azul
c blusâo 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 Igramirim n. 83 — Vicente de Carvalho. —
DOMINGOS SÉRGIO DA CUNHA ALONSO. 18
anos, branco, cabelos e olhos castanhos, desapare-
ceu da-Rua Fialha, 3. ap. 202, na Glória. Infor-
mações para o teieíone 52-5086. — BIVINO
FRANCISCO NASCIMENTO, trinta e seis anos,
preto, cabelos pretos e olhos castanhos escuros,
residente na Vila Guimarães. Telefone para —
46-1912 OU 22-5530. — BERNARDINA MOREIRA
DE LIMA, veio de Minas e teria ido morar em
Copacabana. Sua irmã Maria Moreira quer sa-
ber noticias suas. Inf. para a Rua Igramirim, 83,
Vicente de Carvalho. — CLOTILDE ALVES RI-
BEIRO, 11 anos, mulata, desapareceu de sua casa
à Rua Dois de Dezembro, 77, ap. 501. Inf. para
o tel. 25-6681. — DALVA CORREIA PEREIRA, 28
anos, branca, cabelos e olhos castanhas, um me-
tro e 48 de altura, saiu de casa e não voltou.
Dalva Correia Pereira sofre de amnésia-. Informa-
ções de seu paradeiro para 8052 em Niterói ou
30-6340 na Guanabara, — NILTON LIMA COE-
LHO, 11 anos, branco, cabelos louros, olhos cas-
tnnhos, desapareceu de sua casa em Queimados
desde o més passado. Informações para a Rua Ale-
grete, 134, bairro de São Roque, em Queimados
ou para o teieíone 22-2727. — ELSA AMÉLIA DA
SILVA, 30 anos, branca, está desaparecida de sua
casa à Rua Antônio Rego, 1300, fundos, em Ola-
ria, desde o dia 8 de fevereiro último. Deixou o
marido e três filhos menores. Informações para o
tel. 30-2874. — FABIANA DE ARAÚJO, 18 anos,
morena, alta e magra, desapareceu dia 18 de ja-
neno último da Rua Djalma Ulrich, 1S3, ap. 601.
Inf. para o tel. 27-7256.

BALCONISTAS - Precisa-se de
moças maioret çom pratica pa-

trabalhar cm mnrjnzine. Tr.v
tar na Av. Copacabana n. 531
lo|a 2, Com o Sr. Nelson —
Súlario mais comissão.
BÃLCONTsTÀ - Preclsa-M i Sã
boa aprescntr,;no cj prálica tir.
bolsas e calçados dfl senhora —
Tratar escri. Rua 24 de Maio
n. 

'264.

BALCONISTA — Rapaz com pro-
lica de tecidos e confecções -
Paga-se bem na Rub Dias da
Cru: n. 1Ó0 — Méier.
BALCONISTAS - Admitimos me-
ças de ótima aparência p] bal-
cio de Ofendes magazines desta
praça. Exigimoi dtsL-nibarnço e
alguma prática anterior, Av. P.
Varçj.-.s. 529, ie.°, apó; 9 I).

CAIXEIROS - Preclíom-se com
pratica, Av. Copacnbmnwi. 9Ó7

FARMÁCIA NAZÃRé" - Preciso
balconista com prática mínima 5
anos. Trafar lei.: 47-2574, Rua
Gen. Arlljjjs, 325. Paga-se bem.

PRECISA-SE do moça pi balcão
c| pratica de artigos de limpe-
7.S, na Rua Profa. Ester de Me-
Io n. 22ó-A -¦ Benfica.
PRÊCisXsÉ rapaz com prática
de balcão em varejo de pastas,
bôtsns e malas. Trotar depois das
9 horas n'A MALA PRIMOR. -
Av. Mírecnal Floriano, 153.
PRECISA-SE um baicenisla e umo
moça psra caix3, à R. Urnnjei-
ras^ iOtj^
;'ADAR1A precisa ,de l moça p!
balcão, I caixa, 1 caixeiro, t
ciclhta — R. dat Uranjeirús n.
251.

CONTADORES

MOÇAS VENDEDORAS para o
comércio — Rua Ferreira de An-
drade n. 224 - AUicr.
RELAÇÕES PUBLICAS - (M8ja ou
rapa; de gabarito). Ganhar 300 j
mil cruzs. e rnaii 30%. Erasmo
Braga,_227-315.
VENDEDOR. OE GABARITO -
Grande firma industrial procura
rapai de ótima apresentação, «té
32 anos, c] granda pratica em
vendas. E essencial possuir auto-
movei. Salário (ixo do 500 mil

ótimas comissões. Tralar na
Av. 13 de Maio, 23, çrupos 614

61 3;
VENDEDORES com prático no ra-
mo de Eletrodoméstico. Compo*
recer na Rua Uruguaiana, 118-F,
com Sr. Rui. ___
VENDEDORES (AS) COLADÍSC -
Oferece oportuiiidad* pl vanda
domiciliar. A maior comissão do
ramo mais ajuda de custo, ftu.vjj
Pedro I, 7, 7." andir, gr. 707.
Sr, Jorge.
VENDEDOR? mesmo 

"sem 
. prática,

material de escritório, bce opo-
rência. Av. Ministro Edgar Ro-
mero, 896, sala 205 - Vaz L6bo.

VENUEDÕíitS para fabrica de
bolas, tona Iivr«, ótima comis-
são, preferencia motorizado, na
Rus do Murundu n. 346 — P,
Miguel. '___

VENDEDORES para :yend63 o do-
micílio. Salário fixo, diÂrlas e
comissocí, pacjto. quinzena!, —
Av. 13 de Maic, 47, 10.° «ndar,

1 OCS.  .__
VENDEDOR - Precisamos, bem
relacionado, junto a construtora»
de ediíicio;:, para Instalação obri-
gatorla — Marcar entrevista corn
D: Oltjn - Tel. 32-1633.

CONTADOR - Priliea mali 5
anos. Idade 30Í40 anos. Ótimo
salário. Av. Pres. Vargaü n,
529, .] 410.

DACTILÓGRAFAS -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETÁRIAS

ESTENÓGRAFA - Preci
sa-se. Tratar Rua Álvaro
Alvim, 21, 17.°, c| Sr.
Pedro. Fama Filmes. Ho-
rário 8,30 às 17 h.

JARDINEIRO- Com prá- ™f amija^
lica, documentos, e refe-
rências. Dormir no em-
prego, folgas semanais,
idade de 30 a 45 anos,
para residência de trata-
mento. Salário a combi-
nar antes. Tratar no meu
escritório na Rua Bene-
dito Otôni, 62 — S ã o
Cristóvão, das 8 às 11 h.

LAVAD. E PASSADEIRAS

LAVADEIRA — Precisa-sa para Ia
var 2. meios dias por semana
Píiqí-se bem. Rua Figueiredo Ma-
•galhães 470 ap. 202 — Copaca
bana.

Pretisa-ie pam
! bastante prá-

tica, Ãv. Copacabana, 1 319-tJ,
Posto 6.

TINTURARIA - Precisa-se de pas.
ador hofman — Rua Bom Pas.

tor, 343 — Tijuca. 

TINTURARIA — Precisa-se dc pos-
sadeira cont prática do Unho e
veslido. R. Corrêa Dutra 81-B -
Catete.

DIVERSOS

CASEIRO — Meia idade, casado,
com referências. Preciso para st-
tio cultivado em Guapimirim —
(Teresópolis). Telefonar 26-9541,
das 8 às 10 horac. — Rio.

CASEIROS — Precisam-se, coníli-
çoes a combinar. Tel. 57-9780,
sexta-feira e sábado, das ló ia
19 horas.

lAVADEIRA — Precisa-se lavar,
passôr e engomar. Trabalhar de
segunda a sábado. Trazer car-
teira — Rua Dagmar da Fonseca
n. 176 — Madureira — Order.a-
do 60 000.

JARDINEIRO — Preciso com prá-
tica e referências — «Rua Capurl,
220 - .13-7863.

PASSADEIRA p| dia,
c' documentos e referencia:.. R. —
Morais _ Silva, 148-301, das 10
ès 13h.
PRECISA-SE de-passadeira 

"e 
ven-

dadoras com prática de balcão.
Falar com Sr. Renato. Tratar Rua

92nSSlkáil ÈJÜíSi 2^ .**" -entf.9.;
PASSADEIRA com pratica que
lave e faca faxina na Rua Con-
tio de Bonfim n. õôfi, ap. 605.

MOCAS - SENHORAS claras p1
clínica; ó domésticas. 1 ;çiven-
tu e 1 rapar 17 anos p| limpeza

,— Rua José Bonifácio n. 143 —
precisa-se, Méief>

ADMITEM-SE mocas — Boas dac-
tilografflSj com boa letra e
pratica de depto. pessoal', Sa
lario a combinar — Procurar ç
Sr. Ademir na Rua A\omenhor
Manuel Gomes n. 92 — S. Cri£-
tovão. ___
DATILOGRAFO pl Dep. Compras,
prática firme cálculos, 170,00 -
Av. R. Bronco, 151, slloje, s|09,
DATILOGRAFO para trabalhar em
emp. de transporte de preferên-
cia com prática dêste ramo. Itò-
Ur Rua São Januário, 1057.

MOÇA — Precisõ-se, boa aparên-
dotilónrafa — Apresentar-se

Av. 13 de Maic, 47, sala
2607. _
PRECISArSE, datitiligrafa para
firma imobiliária — Tratar Av,
Copacabana, 5-10, sala -403, das
10 às 12 horas.
SECRETARIA, boa dat. pf Bon.
sucesso, aparência,- jolt. 250,00,
prát. escritório — Av. R. Bran-

151, slloia, s;09.

VENDEDORES
CORRETORES

Firma internacional ampliando seu quadro de representantes, deseja entrevistar candidatos de ambos
os sexos, com idade de 25 a 45 anos.

Base cultural e ótima apresentação são exigidas.

Remuneração paga semanalmente. Ganhos acima de Cr$ 2 500 000, por mês. Cursos completos de
orientação e treinamento, garantindo seu sucesso em vendas. Possibilidades de acesso a cargos de exe-
cução. Mercado sem concorrência.

Para entrevistas queiram por obséquio dirigir-se ao HOTEL OK, Rua Senador Dantas, 24, Tel. 22-9951,
somente hoje, sexta-feira, dia 10, no horário das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas, procurar o SR. VICTOR
JESSULA. (P

VENDEDOR - Fábrica de bebi-
da:/ precisa c/ prática. Rua Lô-
bo Júnior, T 513 — fundos.

VENDEDORES - Com pratica em
roupas infantis, zonas do Centro

Sul — Iralar na Rua República
do llbeno n. 22-A - Sr. Vai-
dir ou pelos telefones 52*0978 e
¦12-8561 — Favor não se apresen-
tnr quem não estiver capacitado.

TORNEIROS - Precisa-se com
prática oficial, nprcient/ir-se mu-
nldo de documentos, à Rua An-
tonio _Rê;io 1 120 — Olaria.

TORNEIRO AJUSTADOR MECA-
NICO — Precisa-se de um com-
petente para serviços nerais. —
Semana de 5 dias. Rua Sio
Luís Gonzaga n,° 707.

SAPATEIROS
VENDEDOR DE SABONETES. -
Preciia-se com pratica no ,'anio
- Tratar na CLAVEL IND. %ll-
MICAS na Ruo João Rodrigues
n. í6._
VENDEDORES ÒU VENDEDORAS
PARA AUTOMÓVEIS - Pr.cisa-se
em Copacabana à Av. Atlântico
o'.q, dt R. Dialma Ulrich tt.
23-A - toii — Pôile 3.

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS

RECEPCIONISTA • DACTILÓGRA-
FA — Importante c«sa bancária
procura moça de muito boi apa*
rência c\ prática em datilografia,
qu* íoiilu trabalhado anterior*
monte. Refei(õei gri tis e bom
salário. Procurar Sr. Renato na
Av. 13 di Maio, 33, «grupos 414
• 613. _
RECEPCIONISTAS - Admitimos,
de ótima aparência pj Cia. de
Aviação, Bancos, Cia. Turismo e
grandes firmas americanas. Oti-
mos salários. Entrevistai Av.
Pres. Vargas, 529, 18.°. Após
os 9 h. .

DIVERSOS

DIVERSOS

NCRS 1 "00,00 — Firma de am-
bito nacional precisa de repre
sentantes no comércio da Gua-
nabara — Entrevistas 6a.-feira

le 9 às 12 horns e da-; 14 às
6 haras na Av. Erasmo Braga
. 227 - 315 - Sr. Mauro.

CORRETORES para loteamento —
Precisamos Chefes • corretores,
lotoamento bem localizado ain
Cabuçu, Nova Iguaçu. Condições
excepcionais. Tratar ALFREDO Av,
Pres. Vargas 509, sala 902.

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Firma comercial sediada
Bairro Estácio de Sá, nJn
rapaz maior de 2] anos, qui-
tes com o serviço militar, Ins-
trução primária completo « coni
prática na função acima. Com-
pMnacer niUViFdo He doci/merv
tos na Rua Rodrigues dos San-
tos.JI 27| 137, das 9 às 11 bor;
ESTAFETA -- Precisa-se, maior,
reservista,1 morando perto do
Centro. Empresa Sino, Av. Ií
Branco, 128, 15.» andar. De 9
às 11 horas.  
OFFICE.BOY - Pteclsvsç, Idade
16 anos, do et M óti rifo, boa apa-
rincifa. Av. 13 de Maio, 47,
Io 1 206.

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA
METALÚRGICOS E
SOLDADORES

PRECI5A-SE de 1 cortador. Tra
tor na Avenida Mem de Sá n
174-A.

POLIDOR e] prít. ferrog. auto.
Paga-se bem — Iramaia, 380 —
Lucas.
POLIDOR — Precisamos de um
com competência comprovada o|
metais. Exigimos referencias do
úi-timo emprego. Rua Adrieno n.
115 — Todos os Santos.

REPUXADOR — 
r Precisa-se de

um com competência comprova-
ds e que tenh» cario do referên-
cias do último emprego, na R.
Adriano n. 115 — Todoi os
Santos. ''. ¦

PRENSISTA t cortador em balan-
clm. Precisa-se com prática. —
Apresentar-se na Rua Cordovil,
939. Lucas.

TIPOGRAFIA - Precisa-se dç
compositor e «ladeiras de en'
velopes de sanfona, R. São Crit-
óvão, £09.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS
FABRICA DE MOVEIS - Preci-
sa-se de Üxadorcs, me!o-of. mor-
ceneiros, menores c! prática át
marcenaria e serventes, cj prá-
tica de caminhão, Av. Subur-
bana n." 8 996 - Piedade.

MARCENEIRO - Precisa
se. Tratar na Rua Mon-
corvo Filho, 25, com o
Sr. Aloísio.
PRECISA-SE de melo-oflclal d
marceneiro. Tratar Rua Mari
Passos, 863. Cavalcante, das 9
horos às 12 horas.

PRECISA-SE de
tica paro café. Não traboihn aos
domingos. Avenida Pedro Segun-
do n. 222-D - S._Crislóvõo.

RAPAZINHO - Precisa-se com
boa aparência t e referências,
para casa de família. Rua Pru-
dente de Morai» n.° 1 841. —
Tel. 47-5927.

,,;,., ,,,„ B»,WKBASÉid.ítoil.ripr. 7-atar
Kua Haddock
Sr. Arnaldo.

Hò-A-B

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

AUX. OE ESCRITÓRIO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se com prática de livros
fiscais pára correspondência de
pequem indústria. Rua Luiz Bar-
bosa, 132. Vila Isabel.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Pro.
cura-se rapaz ou moça com prá.
tica de serviços gerais de escri-
tórío. Paga-se bem. Sábados li*
vres. Rua BarÕo de São Félix,
61. Editora _ Gr.itica Oxford.

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
OU CONTADOR - Preclsa-se com
prática de escritas avulsos —
Cartas para portaria dêste Jor-
nàl sob o n.° Í2_ 564.

ESCRITURARIA (O) pl escrit. cont.
prát. vendas à vista, compras,
imp. circulação 150,00 — Av. Rio
Branco, 151, A loja, s!Q9.
ESCRITÓRIO DE CONTABIIIDA-
DE — Precisa-se de moça com
pratica para passar Diário e Ra*
,zâo na Rua Lucidio Lago n. 96

sala_602.

FIRMA NO CENTRO precisa de
pessoa com pratica d« serviços
gerais de escritório — Apresen-
tar-se na Rua General Caldwell

214-A - sábado dia 11 de 9
11 horas. Favor nao compa-

recer quem não estiver habilita-
do — Salário o combinar.

AUXILIARES DE ESCRITÓRIO
NCr$ 200,00, 2 rapazes até 25
anos. Um com pratica de servi
ços gerais de escritório f( outro
com científico — Dactílografo,
vontade de vencer. Acesso
oulros cargos — Rua Condo de
Bonfim n. 375, slloja.
ADMITIMOS: (1) estoquista i
culista (moça) — (2) auxs. de
contabilidade — rapaz - moça -
(2) garotos menores — (2) dacli
lógrafas e (1) informante — Av
Rio Branco n. 185 — sala ..
1 021.
AUXILIARES - NCr$ 160|280,00.
Aux. Dep. Pessoal, aux. contab,
Operador Ruf., dactilógrafas. In-
formante comercial, 8 môçss!2
rap. prática, brancos. Sen. Dan-
ias, 117, gr. 223.

AUXILIAR escritório rapaz p'São
Cristóvão, 

' 
bom cale. boa leira,

dat. regular. 130 000 - Av. Rio
Branco, 151, slloia, s'09.
AUX. . P/ DEP. DE COMPRAS
(Pf trabalhar na Av. Suburbana)
Procura-se rapaz residindo nas
proximidades de Benfica, i\\h 25
anos, cj pratica em dactílografiaL
almoxarifado (estoque) que tenha
trabalhado em Dep. de Compras.
Semana de 5 dias. Salário inicial
dc 160 mil cj reajuste imediato
após experiência. Tratar ro cen
tro :, Av. 13 de Maio, 23, sala
614.
AUX. P/ CONTAS CORRENTES -
Procura-se meça c| pratica em
debito, credito, saldo devedor
cie. Horário p) trabalho de 9 às
17, c| sábados livres. Refeitório
próprio. Paga-se bem. Tratar na
Av. 13 de Maio, 23, çyupos
614/3.
AUXILIAR MOÇAS Esc Dal/Esto-
quista/Dat. Maq. Elet. IBM/Fat
Dat/Aux. Contab/Dat. Cale/Este-
no Inic/Secret Dat c/ING/150-
250/Aprendiz. Moças p] Oficina.
Av. P. Vargas, 435, l| 605.
AUXILIAR RAPAZ/ESC. DAT/Seç
Cob Dat/Notista/Cont Dat'Op
Rufilnformante CaljDat. Fat. 150.
230. Av. P. Vargas, 435, t. 605,

OPERADOR RUF - NCrS 250
280,00, prática contab. branco,
mod. Intraconte, semana 5 dias.
Sen. Dantas, 117, gr. 223.

PRECISA.SE'do competentes fun-
cionários de escritório, para tra*
balhar em empresa de ônibus.
Tralar Rua Marechal Floriano Paf>
xoto, 2574 — Nova Iguaçu,
PRECISO pessoa cl pratica, fatu
ramento, ótimo dactílografo, ar
quivista. Ag. Campo Grande de
Automóveis. Av. Cesario de Melo

953.
PRECISO pessoa cj pratica depto.
pessoal, bom dactílografo, folha
de pagamento, guias de Institu*
to. Imposto de Renda na fonte.
Ag. Campo Grande de Automo-
veis Ltda., Av. Cesário de Melo

953.

BOMBEIRO-ELETRICISTA - Preci
so com ferramenta. Rua Acre
n.o 102. Porta.
CA~RPINTÉÍ!ÍOS~ - Pedreiros"
Serventes — Precisam-so c|
gência. Paga-se bem. Rua SSo
Januário n. 722.
ESTUCADOR - Da-se revestimen-
to de 

'empreitada 
a metro. Rua

Santa Luiza, 167 — MacaranS
PRECISA-SE de pintores. -
7 de Setembro, 48. Com Sr.
noel.
PEDREIROS -
Abolição, 72.

Rua
Ala-

Precisam-se. Rua

PRECISAM-SE moças com prática
de encadernação e margcaçíc
cm máquina de dobrar. Tratar
na Rua Chaco 22 — D. de Coxias.
Estado do Rio.

TORNEIROS - FRESAD.
AJUSTADORES

CORTADOR — Precisa-se ds um
cortador de petec para obra es-
porte de senhoras. Tratar na Rua
Orquídea, 139. Nilópolis. Junto
ao Compo do Nova Cidode!

MONTADOR DE SANDÁLIAS -
Precí:o de boa aparência. Cen-
Iro Comercial de Copacabana —
sala 344.
PRECISA-SE de montadores cal-
cades de ienhora:. Rua 21 de
AbrH,_63_ - Quinlino.

SAPATEIRO - Preclsa-sc de ofi-
cieis para calcado de homem
social e mocassim sob medida
no Rua Almirante Gavião n. 11
loia £ — 

Jijuca.
SAPATEIROS - Prccisa^ê de ofi-,
ciais para obra de homem sobj
medida. Rua São Froncisco Xa-
vier, 3-E.

AIXEIRO comi prática balcão
padarie. Precií:.-ae, Av. Suburba-

7 346 " Abolição.
CAÍXElííÓ — Prt-cisa-se com mui-
ta pratica de balcão na Rua Ba-
fáo_cLc?_D^lr t?.et'f0...P- ! j32lhz"ÊMBÀLADEÍRÃ, 

rotuladelra. _ Preci.
sa*se com prática para indústria.
Rua Luis Barbosa, 132. Vila Ira-
bel.

ESCRITURÁMOS

Escrituradas — Datilógrafas
— nível científico —

Datilógrafas
nível ginasial completo —

Recebedores
nível ginasial completo —

Precisa-se
Companhia Telefônica Brasileira

Av. Presidente Vargas, 1146 —

sobreloja
(P

FÁBRICA DE MÓVEIS -
Admite MAQUINISTA e
TUPIEIRO. Tratar na Rua
Lôbo Júnior, 1 795 —
Penha Circular, acompa-
nhados de documentos.

GRANDE ORGANIZAÇÃO
BANCÁRIA

Necessita com urgência de contadores com
experiência comprovada, para admissão imediata.

Cartas à portaria dêste Jornal, dando seu
"Curriculum Vitae" e anexar um retrato 3x4, sob
o número P-85 229. (p

LANTERNEIRO — Preciia-se, com- MOÇAS rnenorct qua falem ale
petente, tratar na Av. Marechal
Rondon, 2 231, antiga Francisco
Manuel, 233 — Sampaio. Telefo-
ne .49-9168..
LANTERNEIRO _ meio-oficlal. -
Precisam-se pl oficina dc Volks.
Av. Jr£a_d- Pins, 2 155 - Iraji.
MOTORISTA PARTICULAR - >r..
clsa>s* para caia da família d«

PRECISA-SE de empregado novo
rmazem, com pratica. Rub
633, Piedade.

para
Goiás, __
PINTORES - Precisam-je oficiei!
pintores, na Rua Ubaldino do
Amaral n. 4S, atendimento das
8 às 18 horas, com os Sn. Mil-
ton ou Peixoto.
PRECISA-SE dc serralheiro què
trabalhe em "ferro e alumínio —
Estrada Henrique de Melo, 740.

PRECISA-SE de um empregado
com pratica de ber — Rua V
conde de Itamarati
Dar Delta,

tratamento, i. praf.rência soltei- MOÇA — Admito-se distinta,
to » qu* durm* no «mprègo. —
Exlg6m-so referências. • prátíc*
miníma dé 5 «nos. Tratar na Av.
Pres. Vargas, 446. 3." andar, .'
304 com o Sr. ALAOR.
MOTORISTAS — Precisamos pa*

completrr nosso quadro. Mo-
lofiilat com prática d* serviqo da
ônibu», variai vagas. Salário" de
CrS 12 340 dirios. Rua Viana Dru-
mond, 45 — Vila Isabel.
MECÂNICO Voltisv.Ktjcn, oficia!
tom muita prática, paga-s<
multo bom, semana de 5 dias.
Apresenta-se ao Sr. Clóvis. Rua
São Clemente, 169.

42.D -

perto do MarocanS.

PRECISA-SE de caixeiro c| pra-
ties balcão de padaria na Rus
Dliifr- da* Crur n-_^l7-— Méier

PINTORES'!. 
'«• 

Meios oficiais 
~-

Apreienlar-se c' documentos par-
te manh. Av. 13 de Moio n.(1
23 -.sala 2 00o.
PRECISA-SE de oficial de wrra.
Iheiro ou meio oficial na Aveni-
da Teixeira de Castro n. 116-8
— Bonsucesso-
PADARIA — Precisa-se d* um
forneiro p. tle noite, que se|a
competente na Rua Cabuçu, 140.

MOTORISTA - 20 anos, 
' 
cariei-

— Oferoce-ie para praça ha
base dediíria — de die. Dá
fiança - lelefone 530863. AD-
MAR.__
MECÂNICO DE SALÃO 57 Volks.
wLycn — com prática — "Tiani"
- Av. 28 d» Set.mbro, 86, Mll-
ton — Dep. Pessoal.
MÕTÕrIsÍA - Preciso pãrã tra-
balhar em feira livre, só admito
quem conheça o serviço e resi*
da nas imediações de Olaria. —
Tratar na Rua Dr. Alfredo Barce-
os n. 438 — Olaria — das 7 às

11 horas.

OFÍCIOS E SERVIÇOS

MECÂNICO - De carros nado
nai» e estrsnoeiros, competente,
até 30 anos — Maués — Rua Pa
raira Siqueira, 79 — Tijuca.

ALFAIATES - COST.
ALFAIATES — Admitimos alfaia-
tes de fábrica para paletó, e uma
aux. de alfaiate. Rua América
Soares, 79 — Osvaldo Cru2.

BAR — Precisa menor para sor-
café. Rua Silva Jardim n.1

46, junto à Pça. Tiradentes. —
Centro.

APRENDIZ p| costura. Precisa-
se em casa de modas na Av.
Copacabana, 1 319-B. P6slo 6.
ALFAIATE. Preciso oficial llhàr-
ge, olin. Patjo Cr$ 9 000, Irazer
amostra. Av. Erasmo Braga, 227
sala 517.
ALFAIATE — Precisa-se de contra-
mestre com prática dc serviço
militar. Apresentar-se na' Av.
Pte:. Varaas n. 1 146,_sala 202.
BÕRDAÕBSÃ A MÃO - PaãaTa
bem. Atende-se só hoje nn Rua
Dez n. 28 - IAPI - Penha.

COPEIRO com pratica - Preci-
sa-se na Rua Senador Vergueiro

_23 _—_ RoHsseria — Americana
COZINHEIRA.-.- Preclií-te pa7a
bar, — Rua Barão de Mesquita

T 041.. . -y  
_

COPEIRO- Precisa-se" rapaz de
bon aparência Cont prática em re
frescos e vitaminas — Tratar nc
Largo S. Francisco, 26, loja 4-B
com o Sr. Mário.

PRECISA-SE de costureiras com
bastante prática cm vestido?, c
conjuntos. Dá-s« para casa. Rua
Santana n. 64.
PRECISA-SE de cortador com
prática de indústria parA calças
e bermudas para homens. Rua
do Matoso, 105-B.

COZINHEIRO lancheiro - -Preci.
a-se, ft-^üjcorvo^Filbo^^O.

COPEIRO - Preclsa-ie na" Rua
das Marrecas n. 38.
COPEIRO — Precisa-se de um
com prática, pede-se rete-róncia.
Rua Barão de Mesquita, 675-B

Café o Bar Beto Horizonte.

PRECISA-SE cortador para bis-
cate, Rua Frei Caneca, 41, so-
brado.
PRECISA-SE de uni oficial dc
nlfoiats. Favoir trazer compro-
vante. Rua Paraíso, 70, Parque
Alegria. Final da Rua Bela, S.
Cristóvão.
PRECISA-SE — D. cortador com
prática de confecções. Tralar na
Rua Dr. Paulino W.m.ck 270. S.
nador Camará.

PRECISA-SE de 20 serventes i
um calceteíro .— Tratar na Av
das Bandeiras no barraco da
obra em frente ao n. 19329 na
ponte do Coelho Neto, esquina
com Av. Automóvel Club com
Sr. Amauri, de preferência aos
que morem perto Campo Grande
e Bangu.

PRECISA-SE cortadores ./ práti-
de fábrica de roupa para

homem, Av, Min. Edgard Ro-
moro, 955 — Vaz Lôbo. 

'

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS
PRECISA-SE de um radlolécnlco
com pratica na Estrada Engenho
da Pedra. n. -!77.

PRECISA-SE de técnico para rá-
dios transistores. Tratar na Rua
Conde de Agrolongo, 102S-B.
Penha.
RADIOTÉCNICO - Preciso. Casa
Barros. Rua Siqueira Campos, 7.
Copacabana. ___^_^___
TÉCNICOS DE TV - Sotv, pre-
cisa com experiência em TV G.E.
— Rua Regente Feijó, 95, gr.
602. Entre 14 e 16 horas, fa-
ver não telefonar.

PRECISA-SE de moça com prática
de escritório e caixa, com boa
caligrafia e aparência. Scnataria
Cubana. Rua da Carioca, 56.
PRECISA-SE co uma moça com
prática de serviço de escritório,
para casa de modas. Lcbelson
Modas — Rua Raimundo Corrêa
35-A.

PRECISA-SE de moça para tomar
conta de escritório, é necessário
escrever à máquina com desem-
baraço e não serve menor. Tra-
tar na Av. Rio Branco, 277, gru-
po 1202, somente das 9 às 10
horas.

P.IOBRAS — Precisam-s». Rapa-
zes. Aux. escritório e contabili-
dade. Sub>Gerente produção, —
Aux. Dep. Pessoal (4) mô(a« —
Aux. escritório e contab. Aux.
dep. pessoal. Datilografa. Este*
no-Portuguss c! nações Inglês.
Cad.rcista. Salário-. 120600. Av.
Pres. Vargas, 529 l| 410.

BALC E VITRINISTAS

BALCONISTA — Farmácia que
aplique injeção, trabalhar nunhã
e noite. Trater na Rua Barata
Ribeiro, 739-E.

TÉCNICO TV - Preciso. Casa
Barros. Rua Siqueira Campos, 7
Copacabana^

GRÁFICOS
CORTADOR - Precita-íe. Tratar
Rua Santana n. ]5b, s!l.
COMPOSITOR p| tipografia. Pre-
cisa-se, competente. Rua Luís
Silva, 340. Com Soarei. Nova
Iguaçu.
ENCADERNADOR - Precisa-se -
Tratar na Rua Santana, 156, sil
ENCADERNAÇÃO - p7ecisa-"sTde
encadernadores e auxiliares de
encadernação. Ensina-se profissão
a menores. Rua Matipó, 115
Jacaré.
GRAFICO - COMPOSITOR
Competente. Precisa-se na Rua
Visconde Maranguape n. Â2. —
Lapa
GRAFICO — Compositor. Precisa-
se na Rua Alzira Valdetaro, ló
— Sampaio, lado 24 de Maio
GRÁFICOS — Precisa-se um enca>
dernador, 1 compositor, 2 impres-
sores competentes. Tratar na Pa
pelaria Paulista, na Av. Presi
dente Vargas, 246 — Caxias.

BARBEIROS - MANIC
AINDA HÃ VAGAS - P| «abalei.
rairo(as) manicura L| de pele/ pe*
ruças. Aprenda profissão rendo.
sa e garanta o seu futuro. R, Vol.
da Pátria 341-1.0 2Í-2126. V.n
dem-te perucas.
BARBEIRO para sexta o sábado,
60%. Run Uruguai, 194. Loia 27
BARBEIRO - Precisa-se p|
bado, Rua do Bispo, 25^

cá-

BARBEIRO - Preeisa-se p| ofe-
tivo na Rua Alice, 3, Laranieiras
CABELEIREIRA - Com prática de
penteados modernos, tintura, cor
te etc, precisa-se para salão no
Méier - Tratar lel, 34-8735, de-
pois das 19 horas.
MANICURA - Precisa-se c! boa
aparência, trabalhe bem. 2e-S934
— Rua General Glicério, a45. -
Laranjpiras.
PRECISA-SE um barbeiro -"Rua
Conde Bonfim, 817, fundos.
PRECISA-SE de um barbeiro pe-
ra a primeira cadeira sexta e sã-
bado ou efetivo se fòr bom. —
Praça Paulo de Frontin, Largo
do Rio Comprido, 19-B. Paga-se
bem.
DESENHISTA com prálica de pu
blícidade mínima 2 anos — Tra
rsr serviço, cart. assinada. Av.
R. Branco, 151, slloja, s;C9.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS

CARCONS

MECÂNICOS - Precisa-se que
conheça Simca — Favor se apre-
sentar quem preencha os requi-
silos — Oficina Autorizada Sim

— Av. Itaoca n. 757 - Bon-
sucesso.

COZINHEIRO restaurante precisa.
Ãv. Gomes Freire, 430-A.

MOTORISTA - Precisa-se com
mais do 5 ano3 dc carteira para
taxi. Turno revezado. Procurar
Sr. Nelson, Js 17 h. Raul Pom-
péia, 102. Bar.
MECÂNICO AUTOMÓVEIS - Pre-

a-se de um. Paga-se bem —
Tratar R. Santos Rodrigues, 60.
MOTORISTA espanhol Idêneo, 5
anos de carteira particular com
ref., conhecendo estradas ofere-
ce seus serviços a família de
to tratamento — Recados tcl.
38-8049 - MARA.

MOTORISTA — Precisa-se, com
urgência, para atender famftU
de eíto trato. Exigem-se referên
cias e boa apnr&ncia. Telefone

1-2185, D ,_Mariza.
MOTORISTA - Precisa-se. c| min.

nnos em carteira e cj conhec.
mecânica. Tratar na Rua da Con-
delária n. 91.

COZINHEIRO - Rest.-lanchonete
necessita um c| prática. Av, do
Exército n. 17-C. Campo de São
Cristóvão,
EMPREGADO - Precisa-se cl pri-

para sorveterla. Rua Volun
tários da Pátria n. 1, loia 15.

GARÇOM — Precisa-se de um
garçom com prálica. Apresentar-se

Rua Bonfim n.° 296 — Sáo
Cristóvão.
GARÇOM — Precisa-se de gar-
çom com pratica e boa aparen-

, Exíae-ie carteira.' Churras-
SENTAI - Rua Barão de São

Félix n. 75.
GARÇOM para trabalhar ern bar-
restaurante — Pó;to Líta Ltda

Rodov. Presidente Outra qui-
lômetro 4.
GARÇOM - Rest. lanchonete, ne-
cessita pessoa de responsabilida-
de, c| pratica, dê referências.
Sal. a comb..Av. do Exército n.
17-C — Cpq.S.^Cristóvão.
PRÉCISA-SE um empregado com
prática de bar e restaurante,
com boa aparência. — Avenida
Amaro Cavalcanti, 2 039-A. En-
genho de DenVo.
PRECISA-SE cozinheira com prá-
tica de salgadinhos. Rua Sena-
dor Pompeu, 148.
PRECISA-SE empregado para bar
com prática. Rua Süvoíra Martins,
56.
PRECISA-SE de maças para café.
à Rua Capitão Félix n. 28. Rua
11, Loja n. 18 — Mercado.

PRECISA-SE 1 garçom 1 gar-
çonete cl prática para lancho-
nete na Rua Senador Dantas,
97, sobrado.
PRECISA-SE moça com prática d.
lanche — Rua Rodrigo Silva, 8,
PRECISA-SE um copeiro com
prática de garçom. Praça Onre
dc Junho n.o 121.
PRECISA-SE garçom, p referên
cia português, nao precisa mui
tò prática, Rua Bela, 849 — São
Cristóvão.

CHOFERES E
MECÂNICOS

ACOMPANHANTE (mulher). Pre
cisa-se, 24 a 26 anos, sem com-
promisso, forte, branca, prática;
casa família, cuidar senhora pa-
ralítica. Morar emprego, 1 fo!-|
ga semana, 8 às 20 horas.

AJUDANTES DE MECÂNICO _
Precisa-se com prática em ôni-
but Diesel. Pede-se que tenha
ferramenta, Rua Viana Drumond,
45 - Vila Isab.l.

ferências. Cr$ 90 mil.
queira Campos, 142, ap.
Copacabana.

>i-
Re-

Rua Si'
701. -

IMPRESSOR
Precisa-se,
156, s;l.

Máquina Minerva.
Tratar na R, Santana,jdurma no emprego,

Ide Bonfim, 497.

OFERECE-SE moca com prática de
enfermagem. Tel. 42-3050 — Sr.a
Aurea^
SERVENTE - Precisa-se de moça
ati 30 anos, para trabalhar em
Casa da Saúde, com pratica e

Ru» Ccnde

BORRACHEIRO ¦
Felipe Camarão,

- Precisa-se. Rua
36. Maracanã.

ELETRICISTA p Volkswagen c
prática — "Tianá" — Av. 23 de
Setembro. 86 — Milton — Dep,
Pessoal.
LANTERNEIRO - Pr.cisa-s. com
prática em ônibus. Rua Viana
Drumond, 45 — Vila Isabel.

LANTERNEIRO Vol'isv/« .,.., meio
oficial com muita prática,
mana 5 dias, paga-se bem. Rtn
S. Clemente. 169, Sr. Clóvii.

mão cj primário e carteira, que ia
tenham trabalhado, procuramos
para serviço embalagem, servindo
começa hoje. Tratar Lavradio, 126
— Loja Martins.
MOÇAS E SENHORAS - Precisa-
mos. Pagamos bem — Almoço e
condução por conta da firma —
Tratar Rua- Acre, 47. s| 810.

maior c| curso primário com-
pleto, boa aparência, para ser-
viço de embalagem no Labora*
tório Vita, Av. Marechal Ron-
don, 1 971, antiga Francisco Ma-
nuel, 25 (Estação do Riachuelo).
MOÇAS — Grande magazine re-
cém-lnauguredô admite moças
maiores e menores c{ alguma
prática pj Cenlro, Zona Norte e
Zona Sul. Exigimos apenas boa
aparência, vontade. de trabalhar.
Salário a combinar. Av, Preí.
Vargas, 529, 18.°. Após as 9 h.

MOTORISTA-V
PRECISA-SE

ENDEDOR

. Tratar à Rua Figueira de Melo 307 - São
Cristóvão - das 7 òs 10 horas, com Sr. VALIM.

MOÇAS — Admitimos p\ traba-
lhar no setor de embalagem de
laboratório. Boa aparência, de-
sembaraço e vontade de traba-
lhar. Av. Pres. Vargas, 527, 18°
MÔÇA - Precisa-se da 16 a 17
enos para limpeza e a tendente
em consultório. Tel. 32-9352.
OfEREÇO-ME pnra copeiro em
casa de família, só com do-
cumentos — Tel. 47-2206.
PRECISA-SE .de moça para caixa
de padaria, com prática. Aveni-
da 26 de Selembro n._342. _
PRECISO de meio-ofíciais e aju-
dantes^ para diversos montagens}
mecânicas e- «léiricas, das 7 às
8 horas de rnanhj. Av. Copaca-
bana, 862, ap. 1102.

PRECISA-SE
entregas

da Pátria t
PRECÍSA-SE

PRECISAM-SE d. .latricistai ,
lanterneiros competentes pl Ira
balhar am empresa de ônibus —
Tratar Rua Marechal Floriano Pel-
xoto, 2 574 — Nov. Iguaçu —
Evanil.
PINTOR par automóveis, preciso-

Rua Cordovil, 949.
PINTOR AUTOMÓVEIS - Precisa-
se de um, paga-se bem. Tratar
Rua Santos Rodrigues, 60. ^^
PRECISA-SE lancheiro com bas-
tante prática para chefe de ser-
viço na Ruo Buenos Aires n.c
124 — Centro.
PRECISA-SE de motorista com
prática de mudanças para traba-
lhar em caminhão Chevrolet c[
mais de 35 anos de idade, Que
conheça bem as ruas da Gun-
nabara — Apre«entnr-se à* 7 ho-
ras na Rua da Lapa, 37, procurar
Sr. José Espanhol.
PRECISA-SE de motoristas con
prática em entregas. R. Maré

É_3l floriano, 720 D. Caxias.
PRECISA-SÈ com urgência de um
lanterneiro competente na Rua
Ângelo Bittencourt n. 80
Grajaú.

DIVERSOS

AUXILIAR DE DEPOSITO com
experiência para São Cristóvão
— Apresentar-se de manhã na
Rua Araújo Porto Alegre n. 3ó
Valdir.
ADMITIMOS fiscais c| auto -
Zona rural — Ganhos ilimitados.
— Rua Cel. Gomes Machado n.
174 -'gr. 121 - Niterói.

ARMAZÉM — Precisa-se caixeiro
com prática balcão. Largo de S
Francisco da Prainha n. 4. Pça.
Mauá,
BALCONISTA MERCEARIA.
Precisa-se com grande pratica
documentos na Rua Dias Ferreira
n. lOó-A — Leblon — Favor não
se apresentar sem documentos
nem pratica.
CAIXOTEIRO — Precisa-se, com
prática de engradamentos da
móveis — Pedem-se referencies
— Trelar Rua General Polidoro,
30 — Guarda Móveis Carioca.
CONPEITEIROS - Atenção preci
samos de um oficial e um aiu-
dante com pratica — Tratar na
Rua Dias dè Cruz n. 120.
CAIXA — Precisa-se para sapata
rias em Copacabana e Catete
moç3s com pratica e boa apa
rência. Tratar na Rua Dois de
Dezembro n. 87-A — dai 8 h
30 m hi 10 horas.
COPEIRA ARRUMADEIRA - Pre-
cisa-se com boas informações —
Paga-se muito bem — Tratar na
Rua Constante Ramos, 67, ep.
001 - Tel. 57-4907.
MENSAGEIRO para Hotel - Pre
clsa-se com pratica, conhecimento
de Inplés. Referencias, na Rua
República do Peru, 305.

Datilografa
Precisa-sc cie datilografa com

prática, conhecendo bem por-
tuguês e com conhecimentos do

Inglês. Carta para a portaria
cièste Jornal, sob o n. 426662,

corri pretensões e fontes tle re-

ferência,

PADARIA — Precisa-se de mes-
Ire padeiro p/ trab. de dia. R.
Marina, 209-B. Bento Ribeiro -
Pedem-se referências.
PRECISA-SE de caixeiro com prá-
tica para trabalhar em mereça-
ria. Eslrada Água Grande, 1 Ó70-E
Cordovil.

PRECISA-SE de moças com boa
aparência para caixa e bncho-
nate — Paga-se bem na Rua do
Catete n. 323-B - casa S. Pau-

— Tratar dat 12 às 14 ho-
ras.

rapaz para limpeza
na Rua Voluntários
°_318_^-_ Botafojo.
de um ajudante de

fôrne. Praça 8 do Maio, 8
Rocha Miranda.

PADARIA — Precisa-se p.ideirc
Confeiteiro ou seja mestrinho —
Paga-se bem. Rua Fonseca Te-
les, 141 — S. Cristóvão.
PREClSA-SE dc rapaz com práti-
cn em papelaria — Tratar na Rua"uanos 

Aires, 253.
PKECtSA-SE de um garoto paro
limpeza' e entrega em farmácia

Rua S. Salvador n. 75-A.
PADARIA - Precisa-se dc I mô-
ça com prática paro caixa e cai-
xeiros com prática de padaria
na Rua Bolivar, 92 — Copacaba-
na - Posto 5.
PRECI5A-SE de cortadores para
açougue. Tratar Av. dos Italianos,
468. Rocha Miranda.
PADARIA precisa de 1 padeiro
para de dia, 1 forneiro, 1 oíi-
ciai confeiteiro — R. das Laran-
jelras n. 251
PRÍECISA-SE ae pintores na Av.
Francisco Bicalho defronte a Usi-
na de Asfalto — Obra da Brizon
Engenharia — Levar documentos.
Procurar o pintor Djalma.
RAPAZES, precisa-se de 16 anos;
serviços externos de entrega de
folhf.tos, preferência quem conhe-
ça Zona da Tijuce, boa letra, co-
nhecnndo 4 cperaçÕci. Rua Ipi-
ranga, 33 — Laranjeiras.
RAPAZ - Precisa-se atè 17 anos
curjn primário completo, boas
referências para limpeza e en-
tregas no Laboratório Vita. Av.
Marechal Rondon, 1 971, antiga
Francisco Manuel, 25 (Estação
do Riochuelo). ______
SERRADOR de engenho couçoei-

í- .Precisa-se, competente,
com bastante prálica, para ira-
balhar em firma de madeiras do
Cenlro. Salário a combinar. Tra
tar na Rua Frei Caneca, 89.
RAPAZ pj todo serviço de pen
são — Ordenado, casa e comida
Rua Paissandu, 219. .
RAPAZ com prática de serviço
expedição e recepção empresa de
transporte. Precisa-se a Rua São
Januário, 1057. ¦
SERVENTES (6) p| fabrica plásti
cos, cj diploma primário (é favoi
trazer). Atende Av. Rio Branco,
1B5, 10°, s| 1 021.
SERVENTES — Precisam-se na Ruã
liopoldln. Rego, 18, 1,1a 303
Ramos,

Caixa Contábil
Ofere-se senhor com conheci-

mentos completos dessa função.

Centro-Meier — Baso NCr$ ..
400,00 — Recado. Telefone: —

38-3076.

Desenhista
Precisa-se, com prática de ins

talações elétricas e hidráulicas.
Apresentar-se com trabalhos
executados, à Rua da As?em-

bléia, 51, 12.° andor, na parte
da manha.

Mestre
de Obras

Precisa-se de bom profis-
sional para obras de acaba*

mento fino. Apresentar-se hoje

i Rua Buenos Aires, 104 sala

35, com documentos.

Motorista
Entidade Internacional neces-

sita de um motorista profissio-
nal para atendimento n Dire-

toria. Exige-se prática, de pelo
menos, dei anos e referên-

cias pessoais. O candidato se

lecionado deverá apresentar

posteriormente, cerlidão de

MADA CONSTA e folha corrida

do Instituto Félix Pacheco. —

Comparecer à Rua Melvin Jo-

nes, 27, 30.° andar.

Esteno-Datüógrafa
— Português —

Admite-se Esteno-Datilógrafa com prá-
tica, maior, solteira, idade máxima 35 anos,

para trabalhar em Empresa de Transportes
em Bonsucesso. Ordenado a combinar. Se-
mana cie 5 dias. Assistência médica gratuita.

Apresenlarem-se, para testes e entre-
vistas, à Rua João Torquato, 284 — Bonsu-
cesso, das 14 às 17 horas. (P

Precisa-se
Moco para escritório que

saiba tirar notas fiscais a má-

quina serviço geral dc esciló-

rio, exige-se prática, favor só se

apresentar quem preencher os

requisitos acima. Av. Almirante

Barroso, 72 s/401.

Precisa-se
modeüsta

Malharia para camisas, blusas,

shorts c vestidos. Tratar Gil-

fort. ¦ SlA. Telefones: 49-3769

cu 29-3845. Falar com Sr. Clau-

dio.

Marceneiro
A Casa Sloper admite marceneiro com

prática comprovada.
Apresentar-se à Rua Uruguaiana, n.°

55 — 3.° andar, munido de documentos.
(P

Radiotécnico
Precisa-se de lécnico em

transistores. Rua Buenos Aires,

84, 1.° and, Sr. Marcos.

Vendedores para
subúrbios

De aparelhos cletrodomésl!-

cos. Precisam-se na Rua Figuei-

ra de Melo, 3B7-A — São Cris-

tóvão — GB.

Vigia - diurno
Importante firma localizada

na Av. Brasil necessita de um

com prálica e amplas referên-

cias.

Apresentar-se munido de do-

cumentos à Rua do Acre, 47,

3.° andar s| 311, das B às 11,30

horas, ao Sr. Ivo.

ínsfrufor-Âuxiliar de
Mecânica de Automóveis

A Escola de Mecânica de Automóveis
do SENAI — GB efetuará concurso para
admissão de Instrutores-Auxiliares de Me-
canica de Automóveis.

Inscrições abertas das 2°s. às 6°s.-
feiras, das 9 às 21 horas, na Rua São Fran-
cisco Xavier, 601.

Precisamos de um profissional compe-
tente para fabricação. Apresentar-se à Rua
Cel. Agostinho, 52 — Campo Grande.

ores
Livraria José Oíympio Editora S. A,

Promovendo aumento no teu quadro de vendedores, dis.

põe agora de vagas, para colocar, pelo sistema de crediário,

excelentes coleções de livros. Ólima comissão. Os interessados

deverão «presentar-se, no Centro, na Avenida Nilo Pecanha, 12

— 3.° — sala 301, ao Sr. Amando Barreto de Oliveira, ou na

sede da Empresa, na Rua Marquês cie Olinda, 12 — Botafogo,

a partir de 8,30, para entrevista inicial.
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UTILIDADES
DOMÉSTICAS

MÓV. - DECORAÇÕES
ATENÇÃO — Compro móveis
usados. Ttl. 48-4119, qua com-

¦ prarei dormitório* Chipendale,
Rústico, moderno ou Império <
talas conjugadas, claras • mo-
dernai • Império — Pago bem
» at.ndo rápido, Tel. 48-4119
ATENÇÃO — Compra-se _ móveis
usados de salas dormitórios mar-
fim, cavlúna, Império L; V. jaca-
randá, rústicos dormitórios chi*
pendale ¦ coloniais. Paga-se bem.
Atende-se urgento em toda Cida*

\U. Tal.: 324111.

ATENÇÃO — Compram.» móv.is
vsados de salas, dormitórios, mar-
fim, cavlúna Império L. V.. ja*
carandá. Rústicos,. . dormitórios
Chip.ndal* Colonial. Paga-s» bim.
Atende-se em lôda a Cid-iüo. Tel.i
22-0967.
ATENÇÃO — Compram-se móveis
usados, precisa-se de grande
quantidade de dormitórios • salas
de rantar chipendale, pau marfim!
caviuna. Luís .XV, rústicos e co-
loniais. Paga-se o valor máximo
• atende-se rápido em qualquer
bairro. Tel. 48-0148.
ATENÇÃO, para ^ desocupar, ven
do dormitório rústico, de casal
90 mil e de sata rústica 60 mil.
Rua Aristides Lobo 128, próximo
d« Haddock Lobo.
ATENÇÃO — Ao primeiro oue
chegar, vendo dormitório espe*
tacular rústico, qualquer preço c
uma sala pl marfim, 8 peças, 110
mil. Av. Salvador do Sá n. 184.
Estácio.
ATENÇÃO - Moveis - É
Fábrica que V.S. pode escolher
modelo s seu gosto e bem fun-
eionável armários embutidos sob
medida, damos sugestões sem
compromissos, veia o nosso mos*
truario e preço, venda o prazo
— Rua General Pedra 118.

ATENÇÃO — Compram-s» móveis
usados, precisa-se de grande
-quantidade de dormitórios, salas
de jantar Chipendale, pau mar-
fim, caviuna, Luiz XV, Império,
jacarandá, rústico, colonial — Pa
ga-se o máximo. Atende-se m
hora. Tel. 48-4558.
ATENÇÃO — Compro móveis,
dormitórios, salas, armários do 4
ou 5 portai simples » duplex
pejas avulsas. Tel. 57.5310.
ATENÇÃO - Espelho do cristal
180x70, moldura dourada a
ro, toda trabalhada. Custou 480.

-Vendo por 75. Tel.: 36-4951.
ATENÇÃO - Espelho do cristal
180x70, moldura dourada a ouro,
toda trabalhada. Custou 480. -
Vendo por 75. Tel. 56-1721. _
BARATÍSSIMO - Vendo dormi'16-
rio para casal, estudo de novo,
por CrS 150 mll e uma sala com
bar espelhado, juntos ou separa-
dos. Rua Haddock Lobo, 303-C.
CHIPENDALE - Dormitório, para
casal em estado novíssimo, por
preço baratíssimo, sala do mes-
mo estilo, apenas Cr$ 155 mil
{untos ou separados. Rua Had-
dock Lobo n. 303-C.
CHIPENDALE - Dormitório de ca
saí, muito bonito e em ótimo
estado, por Cr$ 150 000 e uma
sala de jantar no mesmo estilo.
Cr$ 100 000, juntos ou separados.
Rua Haddock Lobo, 181.
DORMITÓRIO Rústico para casal,
mesmo estilo, vendo, preço CrS
90 000; uma sala Rústica, 60
mil juntos ou separodos. Rua
Haddock lobo, 206.
DORMITÓRIO Chipendale para
casal, sala Chipendale. Vendem-
ae barato, desocupar lugar. Rua
Haddock lobo, 206.
DORMITÓRIOS - Estado novos.
Salai jantar iguais. Vdo, barato.
Pres. Vargas, 2 963-A.
DORMITÓRIO - Moderno pl ca-
sal, muito bonito, em marfim ou
cavlúna, igualzinho a nâvo. Sala
do mesmo estilo. Vendo p| preço
vantãjosfssimo, juntos oü separa-
doi. Rua Haddock lobo, 303-C.
DORMITÓRIO - Vendo urgente,
em legítima cavlúna, novo sem
uso, por apenas 225 mil. Rua
Catele, 46, ap. 1, da 2.a < 6.a
f., a qualquer hora.
DORMITÓRIO CHIPENDALE, com-
pleto, claro, gavetas curvas. Esti
como novo — Artigo de luxo -
Vende-so muito barato. Rua Had
dock L6bo, 181-B.
DORMITÓRIO para casal, 60, sa-
Ia de jantar 60, est. de novos,
vende-se junto cu separado. Av.
Edgar Romero, 591, Madureira.
DORMITÓRIO marfim, c. 5 pejas,
3 portas, cômoda c. espelho gra-
vado Cr$ 180 000, fabricação
própria. Estr. Vicente da Carva.
lho, 19-A - Vaz Lobo.
ESPELHO PAREDE - Moldura dou-
rada, novo. 1,60x80 — Custou
160, vendo 70 mil - Av. Copa-
cabana, 1 299-108. Tel. 27-8439.
ESTOFADOR a prazo - Reformo
• executo qualquer tipo no ra-
mo c| perfeição — Botafogo
Tel. 47-0738.
JACARANDÁ, moderno, conjuga
do, estudo de novo, vendo para
desocupar espaço, por preço ba-
rato e uma sala de caviuna, 8
peças, qualquer preço. Aristides
Lobo n. 128, próximo da Had-
dock Lobo.
MOVEIS - Sala estilo Império,
com pouco uso, vende-se junto
com outros moveis per motivo de
mudança. Rua Raul fempóia 99
ap. 701.

VENDEM-SE móveis de sala Ci
mo do Paraná, sofá-cama c| col
chão Luís XV, radiola Telespark
toca-discos Garrard — Rua Frei
Caneca 148, ap- 1 104-
VENDE-SE uma mesa com 4 ca
deiras e um bufo com estado de
novo, NCr$ 150,00. Rua Bulhões
de Carvalho 412, ap. 1004.
VENDE-SE 1 TV Philco c| tubo
compl., grupo estofado. Tudo
180 mil. Av. Automóvel Clube
n. 2 329, «p. 402. Vicente de
Carvalho.
VENDE-SE colchão de molas casal,
pouco uso. Preço ocasião. Rua
Humberto de Campos 827, ap,
323.

VENDO excelente dormitório ca.
sal. Colonial, por 350. Av. Edgar
Romero, 601, Madureira, urgente
VENDE-SE uma sala de iantar
completa em ótimo estado, por
motivo de viagem. Rua Lemos
de Brito, 327, Quintino. Tel-:
29-9898.
VENDE-SE baixela prata portu.
guêsa - 27-2557.
VENDE-SE sala de iantar e quar
to 400. Rua Glória, 228, ap. 704
- 32-6717 - 25-4117.
VENDE-SE um dormitório rústico,
casal, em ótimo estado, por 90
mil cruzeiros, para desocupar lu*
gar. Rua Haddock Lobo, 181.
VENDO conjunto de sala moder-
no com mesa console, 6 cadeiras
estofadas, bufete, bar e cadeira
do papai. Rua Toneleros, 137,
Sr. Manoel.
VENDE-SE excelente conjunto de
móveis, Colonial, por motivo de
viagem, Rua do Resende 113, ca-
sa 36, ap, 201.
VENDEM-SE móveis usados de
sala e quarto de todos os tipos
e peças avulsas. Rua General Ar-
ligas, 325-D — leblon.
VENDO dormitório Chipendale de
luxo, preço de ocasião, e unia
big sata conjugado, maciça,.cia-
res, novos de fábrica não estão
melhores. Av. Salvador de Sá
n. 184.
VENDO Chipendale, dormitório,
130 mil e mais sala conjugada,
clara, 160, na Rua Aristides Lô
bo, 128. _______
VENDEM-SE armário marfim 5
portas - Cr$ 250 000; cama 2
andares tipo gaveia — Cr$ ..
150 000; cama cômoda — Çr$
60 000; armário' cozinha metáli-
co — Cr$ 60 000; carrinho de cri-
anca lipo americano passeio
Cri.30.000. Telefone 22-0316.
VENDE-SE um scfi estilo franca»
com braços de arca • capitonê,
e um banco de plano. Telefone
47-8589.
VENDEM-SE por motivo viagem,
estante colonial, móvel, faquei-
._, mesa redonda, copa e guar-
da-roupa empregada. — Tratar:
26-9288.
VENDEM-SE peças de salas ian-
tar e outras de quarto, dormitó-
rios colchões molas, salas do jan-
tar completas, tudo em estado de
novo — Vende-se barato — Av.
Pres. Vargas, 2 963-A.
VENDE-SE um sofá de veludo
verde, ecuro clássico, quatro lu-
gares. Informações pelo telefene:
56-0804.

Super-synteko
legítimo

Com garantia Praça Fio-
riano, 19, sala óó. Tels
52-0310 e 30-7051 - Facilita-
mos o pagamento.

Super Synteko
Raspagem e calafetagem pa-

ra cera — Dodelização — Orça-
mento grátis — Fones: 48-1208
e 28-4272 — Carlos Cezar.

FOGÕES - AQUECED.
FOGÃO Cosmopolita, perfeito
funcionamento, com 2 bujões.
Vende-se barato. — Av. Roma
n. 347-A, Bonsucesso. Atende-se
sábado e domingo.
FOGÃO comercial para bares,
pensões e hospitais, por preço de
ocasião. Facilita-se. Rua General
Caldwell 217, loia. - 52-3512.
VENDE-SE um fogão de 4 bocas,
novo, gás engarrafado Heliogás,
com 2 bujões, óOOOO. Telefonar
46-2203.

GELAD. - AR CONDIC
AR CONDICIONADO Wosting-
house, ..1 HP, ólimo funciona-
mento. 450 mil. Rua Senador
Dantas, 19, sala 205. Tel.i
22-5700.
ATENÇÃOI Geladeiras usadas, li
quido heie, vinte e duas. geladei
ras. Tôdas funcionando e com
pintura nova. Rua da Relação, 55,
térrea.

MOVEIS DE FÓRMICA - Saldos
de balanço — Conjunto de 5 pe-
ças para copn e cozinna, mesa e
4 banquinhos, a partir de NCr$
50, mesa e 4 .cadeiras NCr$ 70,
única fábrica que vende e en-
trega diretamente ao consumidor.
Rua Frei Caneca, 117.

CONDICIONADOR DE AR GE,
1 HP, s/ uso, 1967, vendo ur-
gente 650 mil. N/aceíto ofqrta.
Av. Copacabana, Ó10-J.

MOVEIS — Fabricação própria. Por
motivo de obras urgentíssimas,
liquidamos todo estoque de mó-
veis modernissimos por preços
abaixo do custo, para desocupar
luga^ com' máxima urgência. Mo-
dernisslmo dormitório completo
de 680 por apenas 380. Colchão
de molas para casal de 180 por
apenas 90. Conjuntos de sofás es-
tofados em legitimo Vuícrom e
pura esçuma. Moveis de fórmi*
ca dos últimos modelos e milha
res de peças avulsas pelo me*
nor preço do Rio. Sem competi
ção. Compre iá para não se arre-
pender. Praças das Nações 394-A.
Bonsucesso. Tel. 30-7646.

COMPRESSORES selados novos e
recendicionados de 118, 1|6 e 1
HP de várias marcas aos melho-
res preços da praça. Motores ele-
tricôs e demais acessórios pera
refrigeração. REFRIGERAÇÃO ATE.
NAS LTDA R. do Senado, 289 -
Tel. 32-2655.

MARFIM — Vendo dormitório de
casal, 170 e uma sala em esta-
do de nova, por preço barato.
Venha e verá. Av. Salvador de
Sí n. 184. EstScio.
MARFIM, dormitório de 5 portas,
cômoda duplex, cama conjugada,
estado de nâvo, por metade de
seu valor e um/i sala marfim ca-
viúna 95, 8 peças. Aristides Lô.
bo n. 128 — Rio Comprido.

BRASTEMP Imperador, em ótimo
estado de conservação, vendo por
250 000, urgente. R. São Francis-
co Xavier, 614.

GELADEIRA Frigidaira, porta apro.
veHával, gelando bem, vende
180 mll. Rua Edmundo Lins n.°
3B, ap. 303, prox. Siq. Campos

Copacabana.
GELADEIRA — 9 pás, americana,

prateleiras na porta, congela-
dor inteiriço, ótimo funcionamen-
to, urgente. Cr$ 160.000. Gusta-
vo Sampaio, 676, ap. 911 — Le-
me. Tel. 57-0960.

TÉCNICO geladeira, ar condicio-
nado. Conserto no mesmo dia c
local, com garantia. Tel. 23-3652.
VENDE-SE uma geladeira Cônsul
a querosene, nove pós e meio,
com dois anos de uso. — Preço:
Cr$ 400 000. Rua General Edgar-
dino Pinto n. 84, fundos. Entro-
da pela Rua Magno Martins, Fre-
guesia. — Ilha do Governador. -
Procurar das 12 horas em diante
VENDE-SE refrigerador marca Kel
vinotor em perfeito funcionamen-
to. Preço de ocasião. NCr$
150,00. Rua Estremadura, 37 ap.
201. Irajá. Conjunto Residencial
de Água Grande.

Ar Condicionado

FRI-AIB
Gabmét» a;e Inox. garanti-

do .10 anos. Asilstência técni.
ca dirata da fibrica. Facilita-
». 22-1771 - -42--M8Í -
30-3024. -

TVS STANDARD ELECTRIC e Ze-
nith, 23" e 11", luxo, mod. 67.
NCr$ 399 novos, garantia de fi-
brica. Aceito troca, facilito o sal-
do. Tel. 46-5102. Até as 22 h.

RÁD. - FONÓG. - TVs

TELEVISÃO 21 pol., de mesa,
verdadeiro cinema nos 5 canais.
Vendo urgentíssimo, 160 000. —
Rua Taylor, 31, ap. 624. Glória.

ATENÇÃO - TV - Vendo 21",
ótima imagem, 150 000, para de-
socupar urgente. Rua do Lavra-
dio, 70, ap. 301. D- Edna. .
ALTA'FIDELIDADE, mod. 67, de
luxo, pó palito, sons grave, mé-
dio e agudo, toda automática p|
12 discos. Urgente. 220 000. Rua
Taylor, 31, ap. 624 - Glória

ATENÇÃOI Televisão — Compre
sua TV a crédito, seja um dos
primeiros e aproveite os preços
dc liquidação das seguintes mar-
cas Actel, St. Electric, GE, Ad-
mirai, Semp, Zenith e outra3 dc
13, 19 e 23 polegadas do' ano
1967 e 1968, só até o fim do
mês, 50% abaixo da tabela.
Aceitamos sua TV ou sua gela-
deira usada como parte do pa*
gamento. Ver Exposição, na Es-
trada de Prata. Avenida Copaca-
bana, 5BI, loja. 211. Telefono:
36-1852. Centro comercial de
Copacabana.

VENDO TV usada, funcionando e
uma vitrola na embalagem) ótimo
preço, lnf. R. Buarque de Mace-
do 32, ap. 601. Flamengo.

ATENÇÃO — Compro televisão,
stereo • geladeira. Atendo a
qualquor hora. Tal. 37.1215. ..
ALTA FIDELIDADE - Novinha, s|
uso, som espetacular — Vendo
urgente 280 000 — Rua Dias da
Rocha, 31 casa 4 — Copacabana'— 

Tel. 37-7350. Qualquer hora.
•ALTA FIDELIDADE mod. 67 mó-
vel jacarandá, sem uso, 8 alto-
falantes, nova, stereo, custou ..
1 380. Vendo 300 mil. Avenida Co-
pasabana, 1 299-108. Tel.: 27-8439.

Alfa Fidelidade
Modelo 67, sem uso — Ven-

do 280 000, urgente, conj ga-
rantia, 4 rotações, controle ele-
Irônico desligando tudo quan-
do findar programa, 11 vál-
vulas, várias ondas, toca-disco
Standard Eletric. Rua Dias da
Rocha, 31 casa 4. Tel. 37-7350
— Copacabana.

A VISTA compro televisão com
defeito atendo na hora em qual-
quer bairro. Pago até 100 000 -
49-8515,
ATENÇÃO ¦— Compro televisão
de qualquer tipo, stereo e Hi-Fi,
— Negocio hoje 1 vista. — T"
lefone 57-1596 e geladeira

To-

Gravadores
NORTH - AMERICAN

Hitachi, Tobi-Sonic * outras
famosas marcas, os melhores
preços a vista e a prazo, Mis-
rei Eletrônica. Rua da Assem-
bléia, 28 sob.

À VISTA - Compro 1 TV, 1 go-
ladeira moderna, 1 stereo. Pago
hoje o melhor preso a qualquer
hora. Tel. 37-6517.
ATENÇÃO TV Philco 23 pol-,
mod. 66 — Tela ray-ban, custou
870 - V. urgente pl 240. Tel.
36-4951. Por motivo viagem.

MAQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)

A VISTA — Compro • pago hoje.
1 televisão e 1 geladeira. Resolvo
rápido. Telefone a qualquer ho-
ra 36-3652.

ENCERADEIRA Életrolux .Preço
230 mil. Vendo 95 mil. Aspira-
dor de pó. 270 mil. Vendo 120
mil. Rua Carneiro da Rocha 502,

I 210, esq. Dark* de Matos -
Higienópolis.

COMPRO — Televisão qualquer
estado, marca, ano. Negócio rá-
pido, à vista, s domicilio. Tel.:
57-0222. •

VENDE-SE uma máquina de cos-
tura Philips, de pe, em estado
nova, 50 000. Tet 46-2203.

COMPRO radiovitrolas, toca-discos
discos Ip. ventiladores maquina
de escrever e outros objetos,
mesmo com defeito. Tel. 52-1409.
GE - Philco - Philips - Standard

ABC — Zenith. Grandes e pe-
quenas. Novas na embalagem. Ga;
rantia da fábrica. Menor preço
do Rio. Rua das Morrera», 43.
Tel. 42-4774.
RADIOVITROLA S. Electric, t. dis-
cos autom., 12 discos, o. curtas,
1 ano de uso, vendo 140 mil.
Av. Copacabana, 61 OJ.
RÁDIO PILHAS - Calca Lee, no-
vidades p| presentes cam. volta
mundo, cam. tergal, saias, blu*
sas vestidos, preços pj revenda.
R. México, 45 - 2.o andar sa-
la 205.
RADIOVITROLA moderna, auto-
mática, vende a partir de 120
mil — Av, Gomes Freire 176 —
sala 902.
SONY 9", bateria e corrente —
NCr$ 680,00. 29-5945 - Luiz.
STEREO EMERSON, portátil, óti-
mo funcionamento. Vendo, 80
mil. Rua Senador Dantas, n. 19,
sala 205. Tel. 22-5700.
TV PHILCO americana, 23" com
carrinho, está nova. Vendo NCrS
350. R. Xavier da Silveira, 40
ip. 401. Tel- 36-3652.
TELEVISÃO - Philco 23 polega-
das, mod. 66 tela ray-ban. —
Custou 870, vendo urgente, 250.
Tel. 56-1721. Grande prejuízo.
TV portátil 19"/110o, USA, otl-
mo func. todos canais. 190 mil.
Rua Ataulfo de Paiva, 814, ap.
602 - Leblon.
TV SONY, 7 polegadas, na cm-
balagem, bateria e corrente. * 700
mil. Av. Copacabana, 610-J.
TV 23", moderno, som e imagem
espetacular todos canais. 260 mil.
Av. Copacabana, 610-J.
TV INVICTUS 1967, na embala-
geni, garantia fabrica, 23 pole
gadas. 360 mil. Av. Copacaba

610-J.
TELEFUNKEN - Vendo conjunto
estereofônico, alemão, na emba-
lagem. Tel.: 28-5104 - Alfredo
TELEVISÃO Emerson 17", cinema
ncs 5 canais. Ocasião única, 165
mil. Rua Domingos Ferreira, 187,
ap. 37, 4.Q andar-
TELEVISÃO Philco 21" - Per-
feita. Um cinema nos 5 canais.
Ocasião. Cr$ 195 000. Rua Do-
mingos Ferreira, 187, ap. 37.
TELEVISÃO 23 poleg., ótima
imagem, moderna, vrgente. CrS
380 000, Rua Edmundo lins, 38
ap. 303, prox. Siqueira Campos
— Copacabana.
TELEVISÕES de 17, 21 e 23 po-
legadas, portáteis e de mesa,
funcionando, várias marcas,
partir de 120 mil. Av. Gomes
Freire 176, sala 902.

GELADEIRAS USADAS - Liquido
hoje vinto e duas. Tôdas gelando
bem e com pintura nova, a par-
tir de CrS 150 000. Rua da Rela-
ção, 55-103.
GELADEIRA super Bérgom, esta-
do de nova, porta útil. -190 mil.
Av. Copacabana, 610-J.
GELADEIRA - Frigidaire 10", re-
tilinea, porta imantada nova -
Luxo. Av. Copacabana, 209 ap
807.

PAU MARFIM, dormitório para
casal, em bom estado, por Cr$
150 000, e uma sala pau marfim,
Cr$ 120 000. Também separados.
Rua Haddcck lobo, 206.
PAU MARFIM - Dormitório do'casal, em estado' de novo. Ven-
de-se por Cr$ 150 000 e uma sa-
Ia -de jantar também pau . mar-
fim, conj. por, CrS 100 000 juntos
ou separados. Rua Haddock Lobo,
n. 181-B.

GELADEIRA Gelomatlc 7,5 pis,
rctílfnea pouso uso, gelando bem
— Vendo urgente, 240 mil. Rua
Edmundo Uns, 38, ap. 303; próx.
Siq. Campos — Copacabana.
GELADEIRA General Eletric, 12
pés, retilinea, porta ínuntada,
podai, nova, na garantia, vendo
420 mll. Rua Hilário do Gouveia,
301303. — Copacabana.

QUARTO, sala Chipendale coni-,
1 jogo varanda, urgente. R. Ben-
to Gonçalves, 185, esq. José dos
Reis — Eng. Dentro.
SOFA-CAMA - Direto da- fábri-
ca liquidação total Sofá-Cama a
partir 57 000, R. México, 41 sa
Ia 604.
SALA DE JANTAR - Vende, par.
ticular, c| mesa, 6 cadeiras es'
Tofadas, ampla e moderna como-
tía, seml-novos, em belíssima fór-
mica. A vista 200 mil. — Tel.:
46-0475.
SUMIER de veludo bordeaux, em
ótimo estado. Ve/ e trotar na
Rua Barata Ribeiro, n. 407, ap.
202.
SALA DE JANTAR - Moderna,
em pau marfim, em estado de
nova. Vendo por Cr$ 150 mil.
Rua Haddock lobo, 303-C.
SALA DE JANTAR - Chipendale
conjugada, clara, .maciça — CrS
150 000 para desocupar lugar.
Rua Haddock lobo, 181.
VENDE-SE urgente, motivo d» via-
flem, duas camas de solteiro, dois
sua/das-veslidos • uma cômoda.
Ver • tratar nl Praia de Bota-
fogo, 430, ap. 1001. (Botafogo).

TELEVISÃO - Estamos liquidan.
do 100 televisores usados de tô-
das as marcas. Preços a partir
de NCr$ 100,00. Rua Mayrink
Veiga n.o 11, sala 302. No Pon-
to Sonoro.
TELEVISÃO Zenith, 23 na em-
balagem, pela melhor oferta, Sil-
va Teles, 43 — 104 — Andaral
TELEVISÃO General Electric mod.
66. Vendo espaçorama 23 pol.
Rua Santo Amaro n.» 175 cj 15,
das 13 às 20h.
TELEVISÃO 23", nova, um cine-
ma nos S canais. Vencio urgente.
260 mil. Rua Hilário Gouveia n
30/303. — Copacabana.
TV TELEKING 21, Stzomber Car.
son 23", Philco 19", Admirai 19,
perfeito nos 5. canais. Ocasião —
Urgente. Barata Ribeiro, 411/202.

TV BEKSON, 21 pol., caixa cs-
troita, base 230 000, urgente. -
São Francisco Xavier, ól-l, Mara-
cana. ¦
TELEVISÃO S Philco 21", HO.o,
último modulo, vende-se urgente
por Cr$ 185 000, motivo viagem.
Av. Paulo de Frontin, 26B, tel,
46-7929.
TELEVISÕES grande .liquidação,
GE, Philco, Standard, Emerson,
Philips, 23, 21, 19, 17, 12 pol.,
ótimo funcionamento, venda a
partir de 130 mil. Rua Senador
Danlas, 19, sala 205. Tel. 22-5700,
TV SONY 7" com bateria recar.
regável, na embalagem melhor
oferta, telefone 47-4935.
TELEVISÃO - Vendo uma, 21 po.
legadas, GE, pouco uso. Tel.:
48-3138, jj noile,.

TELEVISÃO 21 - RCA, Emerson
e outras, um cinema 5 canais os
melhores preços da praça. Rua
Lavradio, 169-A — Lapa.

COMPRO televisão geladeira, ma-
quina de costura, maquina cie es-
crever. Tel. 32-2563.

TELEVISÕES de 21" a parlir de
120 mil 23" a partir de 240 mll
boas marcas, func. 100% nos 5
canais. Rua do Senado 322, en-
tre Av. Mem de Sá s R. Ria-
chuelo.

FAMÍLIA americana, deixando c
Pais, vende geladeira, ar condi*
cionado, stereo, louça japonesa,
louça inquebrável, máquina d
costura Singer c outros itens.
Tudo importado. Vor na R. Se*
nador Vergueiro 232. ap. 1004
sexta-feira e sábado das 9 até
17h. Demais informações telefone
52-8055. Ramal 412.

URGENTE, radiovitrola E. E„ 1
grupo napa qjnovos e modernos.
Barato. Francisco Muratori, 5J402.

MAQUINA SINGER nova. Vende
se com motor e farol e 3 camas
solteiro e colchão. Preço a com-
binar. Rua Paissandu, 179, ap
807, das 16 horas em diante.

VENDE-SE - TV Invictus mod.
25/66, côr Imbuía, 3 meses de
uso. Preço de ocasião, motivo
mudança. Ver e Iratar sébado e
domingo, Av. Augusto Severo
156, ep. 508 - Sr. Rubens.

TELEVISÃO - ótima. 190 mll,
geladeira motor 100% 200 mil.
Ac. ofertas. Juntas ou separa-
das. Rua Chaves Faria, 220,
fundos, ap. 301 — S. Cristo-
vão.
TV AMERICANA Zenith 12", ca-
pa de automóvel americana, venil
verde, tecido moderno, refrige-
rado • ventilado (novidade). —
Vendem-se. Tel. 57-4600.
VENDE-SE lindíssimo r.lógio car.
rllhio em lacarandá feito por
laublsch. NCrS 3 500,00, dormi-
tório d» Inubísch, sofás • pol»
tronas d» leandro • Laublsch. Ja-
gos -am cristal, tapetes persas «
uma enciclopédia britânica. —
T.l. 27.7*28.

ANIMAIS

PERUS — Vendem-se perus, dois
meses, filhos dos americanos im-
portados, peito superlargo, bran-

Ver Eslr. União • Ind. 18 100
Pedro do Rio.

VENDE-SE uma máquina de cos-
tura Singer, portátil, Ziq-Zag, —
Preço de 252,900. - Rua Icatu
número 12.

INDUSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda etc.)

VESTUÁRIO
ABC MODAS - Depósito malha-
rias — Vendas a prazo p. reven-
dedores — Av. Rio Branco, 156,
10.O andar. Tel. 42-4998, Centro.
Estr. Portela, 29, 2.0 andar -
Madureira.' \
PERUCAS - Nio i chamariz. V».
nham ver para crer. Rabos • pe-
ruças inteiras, de cabelo naturaT?
a partir d. NCrS 120,00. Facilita-
mos o pagamento. — Atendemos
também aos domingos. Rua Gen.
Polidoro, 185, ap. 701. T.l.fon.:
46-9732.
VENDE-SE - Vestido de noiva
manequim 42 dioríssimo borda-
do. Celina. Rua Oriente 221 ap.
102. Tel.: 32-4713.
VENDE-SE - Vestido *de noiva,
manequim 42, Tel.i 38-7-451.
VENDO 1 fraque (casaca) e 1
smooking (tamanho grande). De-
pois do meio-dia, 46-1394, Praia
Botafogo, 416, ap. 703.

VESTIDO DE NOIVA -
Vendo completo, -estilo
moderno, manequim 42
- NCr$ 500,00. Ver e
tratar Rua São Francisco
Xavier, 189, ap. 202 -
Dona Cleusa.

Revendedores
e boutiques

Saias, blusas, vestidos slacks,
maios, conjuntos, artigos finos
das melhores fábricas cam. v.
mundo, cam. tergal, capas pre-
_os p| revenda. (Trocam-se mer-
cadorias). R. México, 41 sala
604.

Ternos usados
Tel. 54-4551

Compro ternos, calças, sapa-
tos, rádios e todos objetos que
representem valor. Atende-se a
domicilio.

Ternos usados
Tel.: 22-4435
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc.
Pago melhor que qualquer
outro.

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc.
Pago melhor que qualquer
outro.

GELADEIRAS - Tenho varies e
lindas, em funcionamento perfei-
to, ¦ partir de BO mil. Av. Ro-
ma, 347-A. .Bonsucesso.
GELADEIRAS modernas retÜfneas,
perfeito estado, de 7 pés até 12.
Aceita oferta. Rua Leandro Mar-
tins, 38. Centro.
GELADEIRA FRIGIDAIRE 7 1/2
pés, Retilinea, nova, na garantia.
Vendo urgente, 270 mil. Rua Hi-
lério de Gouveia n. 30/303. —
Copacabana. ,
GELADEIRA GE HOTPOINT 12
pés retilinea, último tipo, fecho
de imã, interior verde. NCr$
280. R. Delgado do Carvalho.
48 — Tijuca.
GELADEIRA muito boa Retilinea.
8 pés, urgente. Cr$ 190 000. Ba-
rata Ribeiro, 4111202. 

'

GELADEIRA em ólimo estado"Gelomatlc", 
gelando bem. Cr$

160 000. R. Laura de Araújo n.o
15 — Centro.
GELADEIRAS, vendo lote com de-
Feito, .Rua Senador Dantas, 19,
sala 205.' Tel. 22-5700.

VENDE-SE dormitório de casal
sala de iantar tudo 120 mil —
Ver na Rua Pari 262, casa 7 -
Presa da Bandeira.

GELADEIRAS, liquidação a partir
do 110 mil, GE. Philco, Frigidai-
re t outras, ólimo funcionamen*
to, de 6, 7, 8, 9, 11 o 12 pés
Rua Senador Danlas, 19, sala 205
- Tel.: 22-5700.
GELADEIRA Braitemp cl prateie!
ras na porta, estado átimo. Van-
d» NCrS 250. R. Xavier da Sil-
voin, 40 ap. 401 - Ttl. 36-3652.

TROCO mou gerador por Volks.
Dou ou recebo troco. Base -4
milhões. Ver Pereira de Siquei-
ra, 79 - Maués. Tel.i 32-0979

27-1025.
TV GE 12 poleqadas na emba-
lagem. Tel.i 37-7562.
TV 21 GE — Console marfim,
5 canai? ótima, recém-re forma
da, à vista' 190,00 - 48-6932.
TV 23" mod. 1967 memomatic
T-Philips nj embalagem c| garan-
lia total urg. 493 000. R. São
Franc. Xavier, 236. Tel. 34-5902
TV RCA Victor 17" importado, ci-
nema nos 5 canais, 158 000 —
Rua Clarimundo ds Melo, 371-F.
ap. 102,

JÓIAS - RELÓGIOS
OMEGA SEAMASTER DE VILLE
— Vendo, estado de novo, opor-
tunidade única, em aço, c| ca.
lendário. À vista: 300 mll. Tel.
46-0475.

ÓCULOS - CINE-FOTO

DIVERSOS
ANTIGÜIDADES ORIGINAIS. Ven-
dem-se móveis, cristais, louças,
marfim, jarrão, travessa etc. Ba
tista Oliveira, 1 372. — Telefone
-4900, Juiz de Fora, Minas.
ATENÇÃO - Compro TV, gela
deiras modernas, Hi-Fi, sterao -
pianos. Tel.: 57-1596 — Negócio
rápido, hoje qualquer hora.
ATENÇÃO - Compro 1 TV, umi
geladeira, 1 stereo • um ar con-
dicionado. Pago o molhor preço

vista. Atendo a qualquer ho-
Tcl. 37.5774.

A VISTA - Compro 1 TV, 1 Ge-
ladeira moderna, stereo. — Pago
hoie o melhor proço ê qualquor
hora. Tel. 37-4517.
A VISTA — Compo urgsnt* TV,
geladeira, ar condicionado, máq,
lavar, stérto ou Hi-Fi e 1 piano,
A qualquor hora 36-3652. 

VENDE-SE 1 TV Philco c| tudo
novo, 21 pol., e 2 buiões ccm
válvula completa, c| centrato do
gás. Preço bom. — Av. Roí
n. 347-A. Bonsucesso.
VENDO urgente por motivo de
obras a concluir, máquina cos-
tura Elna Supermatique, rológio
de ouro com dinmantes e cor-
rente p| bolso pj homem ou
como pendentife de senhora,
um gravador Telefunken 2 ve-
locidades, 1 rádio, 1 pulseira de
ouro, 1 anoi de brilhante, filma-
dor Boli and Howell e 1 má-
quina fotográfica. Aceito ofer-
ta. Rua Marechal Cantuária 122— Sobrado, Urca.

VENDO urgente: estante conjugn-
da com bufete e bar medindo
3x2,80 mts.,-250 mil; sala de
iantar marfim completa, 90 mil;
TV Philco, 300 mil; duas camas
de solteiro, iguais com colchão
de molas Probel, 55 mil cada;
cômoda com espelho, 40 mll; ca-
ma casal com colchão de molas,
70 mil; cama patente, 15 mil.
mesa console, marfim, belíssima,
45 mil; tapete- de lã, grande, 00
mil; berço, carrinho, chiqueiro e
c6sto de carregar bebê, tudo 70
mil etc. Av. Princesa Isabel, 386
casa 16, ap. 101.

ANTIGÜIDADES

Moedas
Tel.: 36-1219

Compro antigüidades. Tape
tes, porcelana, biscuit, móveis,
cristais, prataria e piano. ,'

Compram-se
antigüidades

Moedas, prata, bronzes, por-
celanas, cristais, tapetes etc. —
Amaury — 46-4309,

ANIMAIS E
AGRICULTURA

LANCHONETE em Copacabana,
.ótimo ponto, vendo barato e em
excepcionais condições, urgentís-
simo, melher oferta diretamente
com proprietário, lnf. Hélcio ,.
52-8100,_das 14 às 18 horas.
LANCHONETE, vendo, contrato 5
anos, aluguel 20 mil, frente . de
praça, lado do Colégio SEN AC.
Preço facilit. Rua Capitão Couto
Meneses, n. 6, Madureira.

COLLE — Filhotes com 30 dias .
Vendem-se, Av. Democráticos n.
303 — Higienópolis — Bonsu-
cesso com Orlando.-

ÉGUA — Particular vende linda
estampa, puro sangue inglês para
reprodução ou montaria. Infor-
mações: 22-8256.

FILHOTES pequineses. Vendo. Ver
Rua Petrolàndia, 121, ap. 102 —
Jardim Vista Alegre.
PASTOR alemão - Lindos filho-
tes do mais famoso campeão do
Brasil. R. Miguel Ângelo, 496.
Canil Comary.

TRATORES E IMPLEM.
AGRÍCOLAS
TRATOR FORD 1951 - Modôlo
9N, «quipado com arado • piai-
na. — Tralar Rua Marechal Fio-
riano Peixoto, 2574 — Nova
Iguaçu, t.l. 2327 ou 2328.

MERCEARIA-QUITANDA - Ven-
de-se, em ponto privilegiado de
Niterói, bom movimento, aluguel
barato, contrato novo. Tratar na
Travessa do Ouvidor, 36, l.o,
sala 5, Sr. Paulo.

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

ÁREAS planas para industria,
com luz; força, telefone, água,
esgoto e conduções na porta —
Vendo à vista ou a prazo, com

proprietário, desde 10 000 m2.
Tel.! 22-3344.
GALPÃO e loia, tudo vazio, com
força ligada, frente Av. Brás de
Pina, 11x50, murado. Preço 30
milhões. Ent. 10 milhões, prest.
500 000. Tr. Av. Brás de Pina
n.o 849. Tel.i 30-3062. - P. do
Carmo.
GALPÃO - DEL CASTILHO -
Vendo 520m2, força, 3 cisternas,
amplo escritório, sobrado, refei-
tório, banheiro, ótima construção.
Rua Capitão Sampaio, óó, — Tel.:
29-5210.
GALPÕES — Industriais t . boas
áreas. Av, Brasil, adjacências —
Vendo nos melhores preços —
Trat. - Tel. 30-1336 (Salgado),

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Venda etc.)
ALÔ? — Casas comerciais... pa-
ra comprar eu vender... Antônio
Queirós..
ciência

nada mais.,
rápidas... Av.

Vargas, 446, 2.» andar.

Efi
Pre».

AÇOUGUE - Vende-se contrato
nôvó, aluguel barato com mora-
dia, 1 800 quilos por semana. —
Motivo viagem urgente, Av. João
Ribeiro 5B6. Tomás Coelho.

ARMARINHO BOTAFO-
GO —1 Vendo bom pon-
to. Tratar tel. 26-0533
Elias — Com ou sem es-
toque. (B
AÇOUGUE: Vende-se Rua Gene-
ral Argolo, n. 195-B, c. mora-
dia, ótima féria, motivo viagem.
AVES E OVOS e artigos de qui-
tanda, com residência. 2 500 de
ent. ou Iroco por automóvel. Av.
Brigadeiro Lima e Silva, 20 —
Jardim 25 de Agosto — Caxias.
AÇOUGUE em Bonsucesso. Con-
trato novo. F. 4,5. Boa moradia.
Com apenas 3 dos compradores.
FêNIX informa. Rua Álvaro Al-
vim, n. 21, 7.° andar. — Cine-
Ifindia — Cj Amaro Magalhãs.

BAR. Vdo. V. da Penha, feria
3.50 2 lojas ent. novo 14 milh. c.
6 c 80 p. mês. Trat. Av. B. de
Pina, 914, s. 20B, 30-3196. CRECI
249.

AÇOUGUE - Vende-se um açou
gue com boa freguesia, próximo
a Praça Sete. Tratar . R. 

'Dr

Heleno Brandão, 112.

BOTEQUIM - Vende-se junto à
estação do Eng. de Dentro. Oti-
ma moradia, telefone e contrato
novo. Ver na Rua Or. Padilha

32.

AÇOUGUE - Vendo. Ponto cha-
ve, com vitrina, contrato novo.
Rua Vieira Ferreira, 42-A. Bon-
sucesso.
AMIGO LEITORI - Venha ver o
mais bonito bar da R. Barão Bom
Retiro — Linda casa, clientela se-
lecionada. Tem residência. Vendo
muito barato e facilito bastante.
Tenho condução BUENO MACHA-
DO: R. Barão Mesquita, 398-A.
Tel.i 34-0694 - 58-3233. CRECI
93ó. (Temos outras casas comer-
ciais a venda). ,
A MERCEARIA custa somente 8
milh. c| 4 milh. de entrada e 150
mensais s| juros. Tem ótima re-
sidência, aluguel de 100 mil. O
melhor- ponto do Rio Comprido.
Trate c| BUENO MACHADO. - R.
Barão Mesquita, 398-A. - Tels.:
34-0694 < 58-3233. CRECI 986. -
(Temos outros imóveis a venda).
ARMAZÉM - Vendo, c| moradia t
16 mil m2 terra. Boa renda. Uni
co na região. Inf. c| o prop. Sr.
Gonzaga, tel. 52-0071.
BAR — Vende-se à Rua Pedro Al
ves n.o 93, com moradia, por
motivo ser uma senhora viúva.
Contrato de cinco anos» Aluguel
kntigo. Tel.i 23-4411.
BOTEQUIM - Vendo um situado
à Av. Suburbana, 7280. Tratar c]
proprietário no local.

BINÓCULO - Vendo, Va do vá-
ior, novo. Possante. 34-7829,
BINÓCULO Omega 30x50, lentes,
azuis, novo sem uso. com estojo,
vendo um -por 110 mil. — Tel.
42-0364.
COMPRO projetor de cinema usa-
dc. Negócio rápido à vista, l
domicilio. Tel. 57-0222.

Equipamentos eletrônicos
Vendem-se equipamentos de Estúdio

e Transmissor usados. Ver na Rua Conde
Pereira Carneiro, 371 - Estrada Vicente de
Carvalho, telefone: 30-8344. (P

BARBEIRO - Vende-se com boa
freguesia. Rua Uranos n.° 969,
loja 2 — Ramos.
BARES? — Casat Comerciais...
Para comprar ou vandar... An-
tônio Ouairós... •, nada mais..
Eficiência a rapidai... Av. Pra*.
Vargas, 446 - ___ ind.
BAR - Vendo c| firia de 4 000,
contr. 5 anos, peq. aluguel, en-
trada 8 000, saldo a comb. Tratar
na Av. Bris de Pina, 1 459, pró.
ximo L. Bicão. V. Penha. Be-
biano.
BAR c| mor. de 3 qts. etc. Fé
ria 4 milhões. Entr. 10 milhões
Tratar na Av. Bris de Pina 295,
sob. Penha. Arnaldo.
BAZAR-PAPELARIA - Passa-se

contrato (4 anos}, ccm ou sem
estoque. Facilita-se. Rua Filguei*
ras Lima, 11-A. Riachuelo.
BAR — Vendo. Rua General Poli
doro n. 256. Tel. 460028.
BAR novo, esquina R. da Ma
triz, moradia em Meriti 9 mi-
Ihões c. 3 a combinar. Tel.i
24-93 R. S. João 27, s. 3.
BAR, lanches, em -Madureira,
cent. bem. Féria 9 000, tudo em
pé, chope dá Brahma, salg. vit.,
inst. finai. Tel. 23-0449, na Av.
Pres. Vargas, 1 146, 9.° and, no
Confiança, vende, Amadeu Quei-
rós.
BAR na estação do Rocha. Ven
de-se, com moradia, contrato nô
vo. Rua 24 de Maio, 252.

BAR na estação de Nilópolis, Inst,
novas, tel. residência fer. 4 000.
Entr. 6 000. A. C. Dias. Av.
Amaral Peixoto, 350. N. Iguaçu.

MERCEARIA cj copa e botequim
etc, tem moradia, 10 000 000 c|
50%. Existe mais em máquinas e
mercadorias. Rua Navarro da Cos-
ta n. 2. Marechal Hermes.

BAR CAIPIRA - Tiiuca. Vende-se
ou de preferência, admite-se só-
cio. Base p/ sócio: 8 m. Dão-se
e pedem-se referências. — lnf.
Gloria, 338 ,1.o, Leonel ou Fi-
gueiredo. CRECI 1098.
BAR cl minutas em Olaria. Con-
trato de 5.anos, f. -de 2,5, óti-
ma moradia « apenas 5 de entra-
da dos compradores, FfcNIX
forma. R. Álvaro Alvim, n. 21,
7.0 andar.— Cinelandia. C| Ama
ro Magalhãs.
BAR na rodoviária nova de N.
Iguaçu, fér. 4 000. Ent. 15 000,
fácil. A. C. Dias. Av. Amaral
Peixoto, 350 i|- 12. N. Iguaçu.
BAR caipira no. Catete, perto do
Largo do Machado. Vendo tudo
em pé, fazendo mais de ó ml-
de feria. Facilito bastante a com-
pra. Tratar tel. 25-6841, Sr. Ale.
xendre.
BAR E CAFÉ - Vendo, preço 10
milhões, entrada 2 milhões, fé-'
rias Cr$ 2 500 000, ou aceito só-

, Rua São Jocã Batista, 904,
São João de Meriti, Est. do Rio,
com o próprio.
BOUTIQUE COPACABANA -
Passa-s» boutique rlcamenta de-
corada com ligação da força. Alu-
guel NCrS 216,00. Praio d. «n.
traga 3 masas. Tratar D. Raffa.
Av. Graça Aranha, 170 loja A.
BOTEQUIM COM RESIDÊNCIA -
Vendo 2, um na Av. Automóvel
Clube n. 1 173 com máquina de
sorvete, 2 snoker, não paga alu-
guel. Boa féria, bom estoque. —
Tenho outro na Rua Amália n.
188. Base 10 e 12 milhões enti.
gos, com 50%, saido s( juros. —
Bons negócios — Tratar na Av.
João Ribeiro n. 39Ó — Sr. Soa

- Tel. 49-1996 - Tenho ou.
tras casas à venda na Av. João
Ribeiro n. 195 - Pilares, etc.
BAR CHOPP ei salgados « paste
laria, fér. 6 000. Entr. 18 000
fac. a ent, A. C. Dias, Av.
Amaral Peixoto 350 i| 12. Nova
Iguaçu.

BAR — Tijuca. Vende-se um, fa-
zendo 8 m,, cj contrato na escri-
tura, edif. pequeno aluguel. Ex-
cepcionais condições, financiamos
pj ajuda de compra, lnf. Glória,
338. Leonel ou Figueiredo - CRE-
Cl 1098.
BAR -
do 5 m
aluguel,
Leonel
1098.

Catete. Vende-se fazen-
. Contrato nâvo, pequeno

lnf. Glória, 338, l.o,
ou Figueiredo — CRECI

CAIPIRA•- Centro,, féria 14 000
em chopp da brama e salgadl
nhos, cont. novo em edifício, fe-
cha domingos e feriados. Bar
com minutas Centro, féria 12 000
hor. comer, cont. a instalações
novas, vendè-se com 40 dos com-
mpradores.. Caipira Tijuca feria 9
milh. e instai, novas, outro féria
7 000 com ludo novo; outro féria
12 000 somente bebidas e sal-
gadinhos, vendem-se com grande
facilidade na entrada; Lanchonete
Catete, feria 25 000, uma das
melhores do bairro cont. na es-
critura vando por 60 dos com-
pradores.. Caipira Flamengo, fe-
ria 7 000, tudo em pé. Vende-se
por 20 dos compradores; Caipi-
ra Copacabana, feria 8 000 mui-
to lucrativo. Vende-se por 25
dos compradores; para comprar
ou vender em qualquer ponto da
Guanabara com férias e preços a
seu alcance, um simples telefo-
nema para 42-2547 ou pessoal-
mente a Rua Senador Dantas, 117
sala 616. Org. Cruz com Fran-
cisco ou Rodrigues que financiam
parte da entrada-
CAFé E BAR em Ramos. Contra
to nêvo. Féria 2,5 com grandes
possibilidades. Apenas 3 dos
compradores. Boa moradia. FÊ-
NIX informa. Rua Álvaro Alvim,
n. 21, 7.° andar — Cinelandia.
— C| Amaro Magatiães.

CABELEIREIRO, vende-so na R
Alcma, n. 25, sala 203, em fren-
te à estação de Madureira. Entra-
da 1 000 000.
CAIPIRA em Olaria. Féria 3 ml-
Ihões. Entr. 8 milhões. Tralar
nn Av. Brás de Pina 295, sob.
Penha. Arnaldo.
CAIPIRAS — Temos diversos pa-
ra vender no Ceniro, Tijuca, Méier,
Cascadur_>, Panha, Ramcs e ou-
tros bairros mais, com férias de
2 500 alé 9 milhões, lnf. Rua
Mayrink Veiga, 11, sala 902, com
Rodrigues, financia-se.

URGENTE — Passa.jo contrato
de ótima boutique cm Copaca-
bana, pento de pramlo cemér.
cio, InformacÕos: Fig. M.tjjlh"n*'.

_226, «obi. 2?1_-
VENDE-SE café e 

"bar, 
na" Rua

Carmo Neto 234, tem moradie,
contrato de 5 nnos, tom telefono
boa feria, fica quase esquina de
Salvador de Sá. Tratar com Sil-
va. Estácio.

CAPITALISTAS - Aplico grandes
e pequenas quantias. Juros des-
de 3i2% a. m. c| garantia ban-
caria até 7% ao mês com outras
garantias. Negócio rápido, seguro
e honesto. Cartas sob o n.° ..
310 920, na portaria deste Jornal.

VENDE-SE um bar, no centro de"onsucesso,( 
com chope da Brah- ._.

ia, com ótimo movimento. Tra-|cc
tar na Avenida Braz de Pina 130
— Penha, Sr.

FARMÁCIA — Próximo à Lapa,
venda mensal Cr$ 14 000 000,
com possibilidades de aumentar
Vendo ou aceito sócio, motivo
doença." Tel. 42-7126, Dr. José,
das 15 às 17 heras.
GRANDE casa de legumes e ce-
rcsls em local de extraordinário
movimento. Vendo, "próprio p.
organizações, metivo divergência
entre sócios. Ver e tratar Est.
Água Grande 1 158-C — Vista
Alegre.

INSTITUTO DE BELEZA em Copa
cabina. Motivo mudança da Esta-
do, venda-s* otimo salão. Ur-
gente. Tratar das 20 is 21 horas
na Rui Visconde A» Pitaji, 520
ap. 403.
LOJA de^ armarinho e brinquedos
c/ Alvará para ferragens, louças,
artigos elétricos etc. etc. Com
grande residência. Vendo por não
poder administrar. Ver na Rua
São Francisco Xavier, n. 918.
LANCHONETE
Limpa". Rua
n.o 450-A.
Meriti.

à venda.
N.S. das

"Barra
Graças

Centro São João dc

LANCHONETE nova aberta há 2
meses, fer. 3 000. Ent. 8 000 A.
C. Dias, Av. Amaral Peixoto,
350, s| 12- N. Iguaçu.

VENDE-SE um açougue. Rua Dia*
da Cruz, 629-A. Tel. 49-9515

LATICÍNIO - Vendo, situado
Rua Quintino Bocaiúva, 112
Nova Iguaçu. ' VENDÊ-SE café e bar com mora

dia, faz ccniraio novo qualqusi
hora. Preço: 4 milhões, 2 milhões
de entrada, 100 por mOs. Motive
sócio. Rua José Lopes n. 25 —
Cordovil.

MATERIAIS d. construção - Ven*
do firma em funcionamento, sam

Sasslvo, 
bom estoque, aluguel

alxo, Z tel. Bonsucesso. Em
20 prestações NCrS S 000,00. -
Tel. 32.0713. Antônio. I

VENDE-SE armarinho sapataria c
papelaria com pequena 

" 
moradia

— Estrada do Quitungo, 1568
Vila da Ponha.

MERCEARIA c| féria do 4 000,
alug. 50, contr. 5 anos. Vdo.
Entr. 6 000, saldo a comb. Tra-
tar Av. Brás de Pina, 1 459 -
L. Bicão. V. Penha. Bebiano.

MERCEARIA. Vende-se. Ver
tratar Av| Geremário Dantas, i
233-B.
MERCEARIA - Vendo urgente no
melhor ponto da Zona Sul, ã vis-
ta ou financiada. Rua Senador
Vergueiro n. 80, loja D. Flamen-
go. ,

MERCEARIA - Zona Sul. Vende-
sa ou admite-se sócio. Base 10
m. Mais detalhes Glória, 338, l.o,
Leonel ou Figueiredo. — CRECI
1098.
OFICINA com loja de peças, pas-
sa-se o contrato, aluguel barato,
Rua Monsarás, n, 11, Magalhães
Bastos.
POSTO DE GASOLINA - Ven-
de-se, 120 I. tudo novo, ótimo
local. Vende-se por não ser do
ramo. Informa 28-5010, David,
PASSA-SE contrato novo, de lo-
ja, com 90 metros quadrados,
com 2 metros de azulejo em vol-
ta.'Aceita qualquer ramo de ne-
gócio.- Rua General Artigas, n.
325-D, Leblon.
POSTO - Vend* 60 mil Its., fax
150 lubrif,, borracheiro. Preço 45,
cl 16. lnf. Rua Lucidio Lago, 91,
s| 405. Méier. T.l. 49-0241.
PASSA-SE o contrato da loja "Es-

tofadora Rio Belo Ltda." com
üvande freguezia, ou aceita-se
um sócio. Rua Visconde da Fi-
rajá, 318, loja 7, subsolo.
PADARIA — Vende-se em Ban
gu, forno novo francês. Contra
to novo. Condições a combinar
Rua Abaeté, n. 435-A-
PADARIA de esq. não vende Iel*
te, cigarros, bebidas, não tem
rua, fer. 14 000. Ent. 30 000 A.
C. Dias, Av. Amaral Peixoto, n
350, s| 12. N. Iguaçu.
PADARIA esq. fér. 8 500, Ent.
17 000, A.-C. Dias, Av. Ama-
ral Peixoto, 350, i| 12. — Nova
Iguaçu .
PÔSTO DE GASOLINA E GARA-
GEM — Vando^um dos negócios
da atualidade o metivo é viaqam
a Europa por doença na família.
Litr. Ótima; 2 boxas; muitas lu-
brif., boa fér. Preço * ccndlçÕos
d. compra em J. CASTANHEIRA
& CIA. "Ral dos postos e gara-
gens" R. Haddock Lobo, 75 sob.
Auxílio técnico • financeiro. Tal.
48-9405.
POSTO gasolina. Alugo. Vendo
propriedade, área 900 m2, em
Gramacho. Pôsto Mineiros. Infor-
mações no local. Av. Rio-Petró-
polis, 4378. Baptista.
PENSÃO - V.nde-s» - Rua So
taro dos Reis n. 8. Estação Fran-
cisco Si. Praça da Bandeira.

POSTO DE GASOLINA
Tudo moderno. Vende
ou arrenda. Motivo de
saúde. Lit. 180 000 e 5
boxes. Capacidade 600
lubrificações. 2 000 m2
de pista calçada. Ilumi-
nação de mercúrio. Lan-
chonete, Bar e Restau-
rante. Grande movimen-
to. Loja vazia para ven-
da de acessórios. Nego-
cio para vários sócios.
Tratar diretamente com
o proprietário em Ara-
ruama de 6." a 2.a-feira
no local, Km 88 Nite-
rói—Campos, ou no Rio
de 3.a a 5.à-feira — Tel.
26-9085 — Sr. Teixeira.

SALÃO DE CABELEIREIRO om
frente ao Colégio Miiitcir. Vcn-
do. Serve para 2 sócias. — Tel.

1344, coifi o próprio.

CETEL — Vendo telefcnes da ..
CETEL, E:taçü3 90, 91, 92, 93,
94, 95, 91, 99. Trater telefene
90-0508 - Qualquer di* e h:ra.
CETEL, cempro urgente deis t^le-
fenes, sendo um comercial e cu-
tro residencial, à vista. Tratar p/
tol. 90-1448, qualquer dia.

PASSA-SE um telefone
linha 45. Tel. 26-4985.

(B
PBX ,— Compro e vendo, em
íôdas as linhas. Tenho grande
experiência no assunto e posso
fazer transações rápidas. Tralar

Sr. Jcsé - Tel. 46-2882.

Benjomin Louzada.
VENDE-SE mercearia, bca 7éri
ótimo ponto, metivo de viagem

Rua Tibag? 206-A — Bangu,
VENDE-SE - Um bom bar a 500
metros da nova rodoviária. Boa
féria. Rua Pedro Alves n.o 5-A,
Santo Cristo. ,
VENDE-SE - Um bar, tem mo-
radia não paga aluguel, bca fé*
ria. Vale ser visto. Prcca Maré-
chal Hermes n.° 29 — Santo Cris-
to.
VENDO bar em Botafogo. Tralar
pelo telefone 26-6775. — Chamar
Alves.
VENDE-SE carrocinha frutas. Ms-
tivo doença. Tratar Siqueira Cam-
pos n. 18, ap. 1 107. — Copaca.
bana.
VENDÊ-SE casa de aves com bom
movimento, dá para 1 ou 2 só-
cios, tem moradia. Rua General

loca, n. 231, Tijuca. Tratar com
Oliveira. Tel. 32-1454.
VENDE-SE quitanda aves e ovos.
Contrato 5 anos. Aluguel ...
30 000. Rua Barão do Guarati
ba n. 7 — Catete.
VENDO bar-restaurante Mer*
cado S. Sebastião, portão UO,
loia 18, 2.° pavilhão. Av. Bra-
sil.

VENDE-SE café e bar, barato, na
Rua Ccnde Bcnfim, 773.

VENDO instalação de bar toda
em aço inoxidável. Ver e tratar
Rua Frei Caneca, 70.
VAREJO na rodoviária fér. sup.
a 4 000 motivo da venda ausen-
cia do prop. Ent. 10 000. A.
C. Dias. Av. Amaral Peixoto,
n.o 350 s| 12. N- Iguaçu.

VENDE-SE saia, motivo outro ne*
gócio, contrato novo, artigos dc
senhora, serve p| qualquer ne-
gócio. Funciona há 5 anos, Lar-
go da Carioca, n. 5. .7.° and.
S| 713 - Tratar tel. 52-7335 -
Geraldo.
VENDE-SE ótima farmácia. Aiu-
guel 80 000. Contrato novo. Es-
toque 45 000 000. Entrada de ..
35 000 000, restante 35 000 000 a
combinar. Rua Joaquim Nabuco
n. 20-A.. — Copacabana.
VENDO bar e restaurante. Rua
Levenroth n.° 10, Estado dd
Rio. Nova Friburgo. Telefone
1103.
VENDE-SE café e bar contraio
novo, bca féria na Rua Marquês
do Abrantes, 77-A.
VENDE-SE bar caipira. Rua Vis-
ccnde Piraiá' n. 630, lo*a D. -
Tratar no Iccal.
VENDE-SE farmácia no Centro, 2
salões, moradia, sobrado. .
20 000,00 com 50% sinal. Tratai
local. Viscende Rio Branco, 897,
ou tel. 4613, Niterói.
VENDE-SE bar e restaurante em
frente no Cinema São Pedro. Av.
Bris de Pina, 21-A - Penha.
VENDE-SE um salão de cabelei-
reiro com 8 secadores e contra-
to de 5 anos. Rua Real Grandeza
n.o 193, L|". 13. Trotar lelefone:
27-2830 - Leda.

DINHEIRO E HIPOTECAS
ATENÇÃO — Dinheiro — Empres-
tamos da 3 a 100 milhões sob
hipoteca ou retrovenda da imó*
vais. As melhoras taxas. Solução
tm 48 horas. Adiantamos para
certidões. Traxer escritura. * Av,
13 de Maio, 23, 15.° andar, sa.
la 1516 - T.l. 42.9138.
ACIMA da dois milhões atá quin-
x» milhões empresto sob Hipctt
ca cu Retrovenda da imóveis. -
Tel. 57-0638 — Olympio.
CONTAS DE LUZ - Não jogue
fora suas contas pagas de luz,
Receba até 20% do Emp-E. Rua
Buenos Aires n. 84, 1.° andar.
CAUTELA DA CAIXA ECONÔ-
MICA - De 1 000 000, de várias
jóias de meu uso, vendo a cau-
tela per 650 000. Motivo tem que
pagar 1 cheque.- Av. Gomes Frei*
re, 740, ap 902-
COMPRO promissórias vinculadas
à venda de imóveis na GB. So-
lução rápida. Traga doctes. Av.
Rio Branco, 183, s| 810, Passos,
CAUTELAS: De jóias e brilhan
tes — Compro. R. Ipiranga, 44,
c. 20, laranjeiras. Tcl.. 25-2641
- Válter.
CAUTELAS de jóias e mercado-
rias, prata, mesmo quebrada. -
Compro na hora. Paissandu, 273,
c|_l^_ Tel. 45-2366.
DINHEIRO x automóvel - ÍO,
12 e 15 meses. Rápido, para
industrial e comerciante. Tele-
fone 42-5924.
DIVIDAS — Compro ou cobro -
Dr. Braga. Av. Brás de Pina,
295 - Sob. Penha^
DINHEIRO X AUTOMÓVEL-Em
8 meses ou mais. Tel.: 37-3000.
DINHEIRO X AUTOMÓVEL
Não vanda seu carro. Resctvo
tou problema ati 10 moses s|
hipoteca. Rapidez ¦ sigilo. T.l
22-6022.
DINHEIRO sob imóveis Z. Sul i
Centro. J. 12%. Compro ap
salas, prédios de vila. Solução
rápida. Negócio direto. — Tel.
220764. .
DINHEIRO
milhões —¦
ções 48 i
c8-205ó. à

- Empresto 2 a 20
S| retrovenda. Solu-

, Sr.' Paiva, tel.i
noite.

PENSÃO comercial. Vendo Av.
Ataulfo de Paiva 5Ó6, sobrado
tem moradia.
PAPELARIA - Vendo. Única no
bairro, ccm brinquedos, ferra-
gens, alumínio, próximo 8' cole-
gios. Tratar na Rua Álvaro Al-
vim 21 — 7° and. •

QUITANDA c| mor. Féria 3
Ihões. 'Entr. 4 milhões. Tratar
na Av. Brás de Pina, 295, «ob
Penha. Arnaldo.
QUITANDA c| beb. e mor. Fé-
ria 2 300. Entr. 3 500 mil. Alug.
50 mll. Tratar na Av. Brás de
Pina 295, sob. Penha. Arnaldo.

CAFE E BAR em Bonsucesso. Con-
trato 5 anos. Aluguel 25. Ape-
nas 4- dos compradores. FÊNIX
Informa. Rua Álvaro Alvim, n.
21, 7.° andar. — Cenelàndla —
CI Amaro Magalhães.
CASA boa, passo centrato por um
milhão e 600, subleeada ccm
rendimento de 150 mil mensal c
residência. Olaria. Tel. 28-7499.
CAFÉ e bar vende-se em Nilópo-
lis. F. 3 milhões, contrato 7
anos. G. moradia, facilito a en
Irada. Av. Getúlio Moura, 2 127.
CAFÉ E BAR - Em S. Cristo-
vão, vende-se, preço 62 mil,
enlr. 25 mil. feria 6 500. Tem
chôpe e telefene, instalações no-
vas, alug. 150, recebe 560 mil,
contr. novo. Rua Uranoi 1 170
sala 2. Ramos. Joaquim.
CAFÉ E BAR — Em Ramos, ven-
de-se, contrato novo, tem morf,
dia e boas instalações, preço -
10,500, enlr. 4 500. Rua Uranoi
1 170.- SJL 2- Ramos - Joa-
quim.

QUITANDA E MERCEARIA em Ra-
mos. F. 2,5 — Com apenas 3,5
dos compradores. Ótima moradia.
FÊNIX informa. Rua Álvaro Al
vim, n. 21, 7.° andar — Cinelân-
dia. *— Cl Amaro Magalhães.
RELOJOARIA - Vende-se ou tro-
ca-se por apartamento em Petró-
polis cu Teresópolis. — Aluguel:
100 000. Contrato 5 anos. Ver na
Rua Almirante Tamandare n. 26,
loja 30. •— Flamengo.
SALÃO DE CABELEIREIRO DE LU.
XO, centrato novo, vendo tudo
ou parte das quetas. Tratar pelo
telefone 47-9100 com Sr. Mar
celino, situa-se no melhor pento
de Ipanema.
SALÃO KUQUI - Boa freguesia,
com duas entradas, financio —
Rua Gonzaga Bastos 20 loja C.
SALÃO LOS ANGELES - Botafo
go. Vende-se por motivo de mu*
dança ,com ótima freguesia.
26-5289.

Tcl.

SAO JOÃO DE MERITI - Bar.
Vende-se a casa mai* bem ins-
talada de S. Jcco. Tratar Rua Ex-
pedicionário n.° -41 ou Rua SÍ
queira Ccmpos, 2-42-A.

Não
hoje

financeira seb ga-
rantia de'carro. 48-3975. - Sr.
Oliveira.

IMntTRü X AUTOMÓVEL
venda seu carro. Rèiol'""
sua situação

DINHEIRO Empréstimo! ime
diatos — Hipoteca cu retroven-
da de Imóveis na GB. 5, 10 i
15 milhões. Tralar com o Sr
Gino, lelefone 45-1950.
EMPRESTA-SE 2, 3, 5, 7, 10, 15,
20, 30 e 50 milhões c| hlp. ou
retrov. R. Alcindo Guanabara, 25
gr. 1 103 - Tel.i 42-5884.
EMPRESTO sob Hipoteca Retro,
12%, 2. Sul o Tij. Compro ap.
para renda GB, Petrópolis, Nlt;
Pago à vista. Neg. direto. -
42-5641
EMPRESTO do 1 a 10 mühões
am uma ou mais hlpctecas do
prédios » aps. Tel. 23-3670.
PARTICULAR - Compra direta-
manta promissórias vinculadas da
venda imóveis, amprasta com ça-
rantia imóveis. Tel. 36-1320.
RETROVENDA e hipoteca Zona
Sul. Solução rápida. Traga do-
cumentos. Av. Rio Branco, 183,
sl 810 — Passes-
SÓBRE automóveis, duplicatas,
ações- ou outros valores cu garan-
tias, em dez meses, acima NCr$
1 000,00. Rua Sá Ferreira, 204, 2."

3 a 100
milhões

Emprestamos sob hipoteca ou
retrovenda de imóveis. Solu-

ção em 48 horas. Adiantamos

para certidões. As melhores
taxas. Traicr escritura. Av. 13
de Maio, 23, 15.° sndar sala
1 516 — Tel.: 42-9138.

TELEFONES
CEDO 22 - 32 - 37 - 57 - 38

42 - 43 - 29 - 49. Preciso
23 - 43 - 25 - 46 - 25 - 45

27 - 47. Av. P. Vargas, 529,
s| 710, Caldeira 43-8124.
CETEL - Vendo telefone da CE-
TEL — Qualquer estação. Tratar
pelo tel. 498 Al. H. - Qualquer
dia e hora.
CETEL — Cempro um telefone da
CETEL — Serve qualcfuer esta
çao. Pr.çfo na hora. Tratar pelo
tel. 90-2490 .qualquer dia.

PRECISO tel. 29, 49, 43, 23, 26
e 46. Telefone: 54-2658-
TELEFONE" 27Í47 - Passo hoje,
em sou nemo antes de ir pisua
casa - CrS 2 500 — Absrluta
Ciirantb. MAURO - 23-8910 -
Prós. Varrjas, 417-A, s| 1 308 -
9 às 18,30.
TELEFONE 38158 - Vendo hete,
em s>-mo, CrS 1 500, atá 1 ho-
ra - MAURO - 23-8910 - Pres.
Vargas, 417-A, s| 1 S08 - Gran-
do experiência nesto ramo.
TELEFONE £4!C'íi23|48 - Vendo
hojo, CrS 1 500 até 1 hera. -
MAURO - 23-8910 - Pres. Var-
gas, 417-A. s| 1 308.
TELEFONE 27 - Vendo. Preco
NCrS 2 500,00. Tratar telefone
49-2373, Sr. Mário. 

TELEFONE - Vendo 56, per NCrS
2.200. Prcpcsta para 27-lS?A._"í9.
TELEFONE
Tratar tel.

- Vendo telefone
52-9052, Sra. Áurea.

TELEFONE - Vendo linha 52,
ccmerci.il. Dona Zilda, 22-697»
ou 42-423Í.
TELEFONE"-^-25~rr"45~"-Ccim.
pro — Pago om dinheiro, 1 500.
Hugo — Eslabolocido há 11 anos
na Rua Uruguaiana n. 55, sala
7)9 -^ Tel. 23-3578.
TELEFONE - v7ndo"inscriç5Q~d_
45-25, lem 17 anes - 520124.
VENDE-SE telefono linha 42. -
NCrS 1 500. Tral.ir Iel. 22-0456.
VENDO telefone linha 43, hoio.
Tralar c| João 42-9282 - 13 òs
ló horas.

Aferição
Vendo telefones, tenho tô-

das as linhas, documentos em
cirtório. — Tels.: 43-8211 —
43-1404, Sr. Gomes.

TROCAS

TELEFONES 27, 47, 36, 57, 37
Vendo, Sr. Mauro ou João —

42-4503.
TELEFONES -
das as linhas,

42-4508.

Compro, vendo tô-
Sr. Mauro ou João

TELEFONE - 58 ligado, vendo
melhor oferta. 32-2458 - Afonso.
TELEFONE - Vendo 52 - Co-
mercial. Tratar 52-2539.
TELEFONE - Compro 57 - 56
ou 37. Tratar 52-2539.
TELEFONE - Troco 47 na Rainha

57 a
icLcrui-n: — irato *\i i
Elizabeth por 36 - 37 - -a, .
instalar na Gustavo Sampaio
Tratar Ferro 23-0545,
TELEFONE 22, vende-se. Trntar
pelo telefone 22-8969, no horário
de 9 às 17 heras, Não aceitamos
intermediário.
TELEFONE - Vendo linha 37, c/
urgência. Tratar pelo tel. 37-6517
TELEFONE 37 - Vendo-se pela
melher eferta. Transferencia rá-
pida. 37-C830, Anísio
TELEFONES - Cempro 36x37x
57. Mendonça. Rua Conceição,
105, s| 504,- Tel.: 43-7660 a
43-3795.
TELEFONE - Compro hoje 25|45

30 - Vendo 32-49-37 e 46 -
Já no seu nome — Oliveira ..
31-3686.

TROCO TERRENO por Volks. -
Tratar no local. — Av. fn tenda nt»
Magalhães, 237, I. 30. — Campi-
nho. — David.

TÍTULOS E SOCIEDADES
ACEITO sócio c/ 7 000 cru.-iron
novos, que entenda de roupas de
senhora, para assumir a gerência
de ioja-boutique em pleno fun-
cionamento, c/ cu sem estoque.-
A Icja fica na Rua Dr. Satamini,
lól-D (esq. da Praça Afonso Pe-
na) . Maiores detalhes telefene ..;
48-3493 - Sr. leve Reis.
AMERICA FUTEBOL CLUBE -
Vendo título patrimonial, melhor
oferta 32-2458 - Afonso.
BAR LANCHONETE CHURRAS-
QUETO dançanfo procura sócios
ou 2 gerontos intorossados com
pequeno capital cu vende-sa, na
Zona Sul. Tol.: 57-8369.
COSTA ERAVA - Ccsla Azul -
Vendem-se titules. Tel. 36-0949.
PRECISA-SE
48-3774.

sócio bar. Tetefcne

PONTAL - Vendo cu troco Fia-
mengo ou Touring. Proprietário.
36-6685 (è noite).

TELEFONE - Mesa PBX - Au-
tomática Standard Electric, 10
troncos, 50 ramais, linha 23j-43,
novinha, transfiro para $ua fir-
ma. Informações Sr, Oifiveira.
Rua l.o de Marco, 17 - 2.o,
sala um.
TELEFONE 38 - Vondo instalado
— Conde Bonfim 1 500, em seu
nome. Hugo, estabelecido há 11
anos, na Rua Uruguaiana, 55, —
sala 719. Tel. 23-3578.
TELEFONE
2 600. En
Rua Uruguaiana n.

Tcl. 23-3578.

47 - Vendo -
sau nomo. Hugo

55, sala 719

TELEFONE - 23 - 43 - Com-
pro —* Hugo — Rua Uruguaiana
n. 55 - sala 719 - Tel
23-3578.
TELEFONE - 30,- Vendo in-la-
lado am Bcnsucosso — 1 803.
Hugo - Estabelecido há 11 anrs
na Rua Uruguaiana n. 55, sala
719. Tolefon» 2341578.
TELEFONE - 57 - Vendo. Huno.
E:tabolecido há 11 anes na Rua
Uruguaiana n. 55, sala 719. —
Tol. 23-3578.
TELEFONE - Particular vend. 36
- CrS 1 900 - Telefona ....
23-2883.
TELEFONES — Cedamos urgente
22|52 - 26 - 46 - 56 - 38|58
- 29]49 . 31 - Proeisamos 25|
45 - 29149 - 27147 - ROBERTO
oo ROCHA - Tel. 23-2883.
TELEFONE — Compro vendo tô-
das as linhas, tenho diversos pa-
ra permula. Negócio honesto. Tra-
lar ;c| José tel. 46-2B82.
TELEFONE 31 — Compro para fir-
ma. Pode ser comercial ou resi-
dencial. Urgente. Tratar com Sr.
José, tel. 46-2882.
TELEFONE - Compu 27, 47, 36,
37, 56, 57, 25, 45 - Tonho di-
versos para trocar. — Telefone
43-1464 - Sr. Gemes.
TELEFONE - Vendo 32, 42, 23,
43, 37, 57, 27, 34, 29 . 30 -
Sr. Gomes. Tel. 43-1464.
TELEFONES — Cempro o vendo
tôdas as linhas — Tenha vário
para trocar, instalação rápida. Sr
Gemes - Tel. 43-1464.'
TELEFONE — Compro urgente um
que esteia desligado, p{ meu uso.
Pago hoje mesmo e à vista. Fa
vor telefonar pl 42-7835-
TELEFONE - Vendo tôdas as li-
nhas, inst. rápida, negócio ho-
nesto, com garantia. Também
compro. Sr. João, tel, 29-4735.
TELEFONE — Passa-se inscrição
ano 1951, linhas 37 e 57. Tra
tar telefone 6014 — Niterói.

SANTA PAULA QUITANDINHA -
Vendo titulo preprictário famí- ¦
liar quitado CrS 100 000 — Sr.i'
Wady - Tel. 23-1558.
SÓCIO. Preciso de um sócio,, com
NCr$ 20 a 30 mil, para explorar
pequena mecânica,, regulagens,
parte elétrica, pequenos ticessó- .
rios e locadora de automóveis,
negócio para gnnhar dinheiro. •—
Darão de Mesquita, 5ó2, tel.i ••
58-5202 - Sr. Nilson.
SÓCIO — Preciso de um pj ei-
critério do corrolagam, adminis*
traçóos clc, que tenha carro,.
cl poqueno capital. Rua Saruê,
16, ap. 201 (Gonz. Bastos, 153),
das 20 horas om diante.
TÍTULOS DE CLUBES - Vendo
late Clube Fluminense, Flamengo,
Caiçaras e outros. Cempro Jockey
e outros. Tel. 22-2491 — Ary
Brum.
TÍTULO Tcuring. Patrimonial, —
Vendo. CrS 160 000. Agcncl. —
Tel. 23-0474.
VENDO — Fluminense, Floresta,
M. Líbano, Gurilândia, Nevada,
Cesta Erava, Ccstelo, Petrópolis.
Ac. of. 32-8215 - Juanita.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS
ATENÇÃO - Venda^ 1 gela-
deira e 1 balcão frigorífico com
2 motores, meihor informação pe-
Io lelefone 45-6081. Rua Cos-
me Velho, 886.
ATENÇÃO — Vende-se 1 instala-
ção completa de bar e restauran-
te melhor informação pelo tele-
tone 25-6978. Rua Cosme Velho
n.o 836.
AMASSADEIRA para padaria, mar-
ca Pensdtti, vende-se, de 120 qui- •
les de massa, reformada, a prazo.
Hamilton Melo, Rua General Cald-
well, 217. 52-3512.
CARTEIRAS ESCOLARES - Com.
pto urgente. Prof. Celso. Tels.i
29.1964 • 29-6874.

PENSÃO" — Procura-s» familiar
que fornece cernida sadia
orichada
Telefone:

demicílio
57-0595.

no Lema —

REFLETORES - Vendo 1.2, sendo
2 ccm disco rotativo automático

500 W — Metade do preço
Saint Roman, 24, das 10 às

16 horas.
VENDE-SE 5 cadeiras de barbei-
ro (Ferrante) em perfeito esta»
do. R. Escobar 5-A — São Cris-
tóvão.
VENDE-SE um balcSo frigorífico
para bar ou lanchonete. Tratar
Torres Homem, 955 — Vila Isabel.
VENDO 2 mesas ginecológicas e
vários apetrechos ligados à-espe-
cialidade. Ver e tratar à R.
Francisco Serrador, 90, l| 1 104.
Tel. 22-6461. Jj

CASAS DO CHARQUE necessita de

aterro e serviço de terraplanagem. Paga^e

bem. Os interessados queiram dirigir-se à

Rua General Padilha, 64 — 5.° andar —

Tratar com Sr. Bonfim. (P

CARLOS DA SILVA
¦ I 3] " 71 sMMI b| 7I tl .

L.
HORIZONTAIS — 1 — abrir a terra com a cn-
xada; escavar (Lat. cavare); 6 — torneira; 10'

cognominatíos; 12 — lute novamente; resis-
ta (Lat. reluetari); 13 — certa aranha amazõni-
ca; 14 — que não é legal; ilícito; 15 — povoa-
ção de Portugal; 16 — fruto da cajàzeira; 17 —
porco; 19 — pão; 20 — sabor amargo; amargu-
ra; 22 — árvore da índia (pl.); 25 — nome an-
íigo da primeira neta musical; 27' — deslocar;
removsr (L-t. mutarc); 23 — repreensão (De
recado); — 33 amargura; 31 — dificuldade (Lat.*
essu).

VERTICAIS — 1 — pesroa ridícula pelo r.:pec-
to e pelos modos (It. caricatura); 2 — recorrem
<3e uma sentença a juiz ou tribunal superior; 3

navegar à vela; 4 — arrendar; dar ou tomar
de aluguel; 5 — nome próprio feminino; 6.—
ama-eècc; 7 — partidas; 8 — aquele que come
multo (Esp. coniilón); 9 — lugar de refúgio; 11.

espesso músculo da espáaua; o mesmo qua
deltcidal; 13 — enfeite; ornamento; 21 — fixa
com grude; 23 — terceiro; dois mais um; 24 —
adomiecimento; 26 — possui; 27 — oceano; 29 —
aqui. ,...,.
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O DIVERSOS « MÁQUINAS E MATERIAIS O VEÍCULOS CLASSIFICADOS — Jornal de Brasil, «.".feira, 10 £.47 j. 7

*^i

AGÊNCIA DO

JORNAL DO BRASIL em

CASCADURA
PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

AV. SUBURBANA/10136
Largo de Cascadura

AOINCIAS DE CLASSIFICADOS:
CENTRO (Rodoviária - Eitação Ro-
doviária Novo Rio, 2.° and., loja
205 • Sio iorii — Av. Rio Bran-
co, 277 - loia E - Edif. São
Boris); ZONA SUL (Botafogo -
Praia de Botafogo, 400 - SEARS;
Copacabana — Av. N. S.a de Co*
pacabana, 610 — Galeria Rit*; FU-
mango — Rua Marquês de Abran-
les, 26 — loja E; Posto 3 — Av.
N. S.° de Copacabana, 1 100 -
loja E); ZONA NORTE (Cascadura

Av. Suburbana, 10 136 — Largo
ds Cascadura; Madureira — Eslrada
do Portela, 29 — loja E; Míi.r

Rua Diat da Cruz, 74 — lo|a
B; Penha — Rua Plinio deOlivei-
ra, ÂA — loja M; São Cristóvão —
Rua São Luís Gonzaga, 156 — I.°
andar; Tijuca — Rua General Roca,
SOI - loia F); ESTADO DO RIO
(Duquo do Caxias — Rua José de
Alvarenga, 379; N i 11 r ó i — Av.
Amaral Peixoto, 195 - grupo 204;
Novo luuaeu — Av. Governador
Amaral Peixoto, 34 - leia 12).

DIVERSOS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS

À Praça
A firma LANCHONETE TIMBÓ DE BONSU

CESSO LTDA., com sede nesta Cidade, à Eslrada
do Timbó n.° 109-B, tendo em vista a alteração'
em sua gerência, vem pela presente solicitar aosj
seus credores que compareçam à sede da socie-;
dade a fim de acertarem os seus créditos.

Rio de Janeiro, 9 de março de 1967

Lanchonete Timbó de Bonsucesso Ltda.
a) Maria Aparecida Henriques

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA

EDITAL
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

São convidados os associados para a Assembléia Geral
[Ordinária, a realizar-se na sede da entidade à Avenida Calógeras,
15— 10.° andar, nesta Capital, de acordo com o Arligo 17 e seus
parágrafos dos Estatutos Sociais, no dia 29 de março de 1967,
quarta-feira, em primeira convocação às 17 horas e, caso não
haja o número de sócios previsto no Artigo 21 dos Estatutos, em
segunda convocação às 17 horas e trinta minutos, com a seguinte.L
ordem do dia:

1) Relatório da Comissão Diretora
2) Balanço do exercício financeiro anterior
3) Previsão orçamentária para o presente exercício e con

tribuições
4) Assuntos de interesse geral.

Rio de Janeiro, 9 de março de 1967
as.) Flávio Miguez de Mello

Presidente

MAT. DE CONSTRUÇÕESDIVERSOS 47

CIMENTO Paraíso <
Ia., «rela Guandu,
tábuas, talhas' e vern. ferro,
to obra. 34-7990 - Sílvio.

- 2.1. • Berle I DKW VEMAG
3 200,00 i:com atlernader • 1

Mauá. Tüolcs | BALANÇAS -Vende-se de" 6 »|v"w ~ Alrtoh i- . 477369. IWlM a.rodin.mlc/.

pedra, saibro, |200 _ C|UÍlos. Faciiito-ie. Rua Gs-|AERO WIILYS 62 - FíçUlUmò»,| Allf ntle» «iquin»

AERO WILIS 1962
I— Vende se NCr$

"vlata — Aírton

Pòt-

CIMENTO MAUÁ - O
preço da proça — Tels,: Ri.

Ciixl/is '2023

, Rua Anita Garibald
melhor. _ Te|, 57-8130.

34-4716 - D;

VEMDE-SE grndll colonial com 23
mts. em ótimo «stado. Rua Pe-
dro Alves n. 2ó9.

neral _Caldv.'í II n. 217. ÍVer • Iralar na Rua flínm.na!Ulrich •

COFRE 
"bom 

estaclo, vende-se nal?""": ,ui' 
°la'la•„'•'• 30-«470,|- T.x..

14, ap. 302 Fábio ou Sr. Albino.

'_ | BELCAR 65 - Fircilitamos7"Vèr~"
COFRES — De parede, de mesa,
de apartamento, comerciai*. ar-

Rua C

s«m dinam»,
i volti, nova*

Ver na Av„
d. R. Dialm.'

onda Bonfim, 40

Elevadores
usados
VENDE-SE

Venda cie dois elevadores
atíos, marca Suvvis, no eatado FERRO

.em que se encontram, através ' "*

ide colela do preços nté 19 cio
icorrente ás 12 horas. Aa con-

! fJiçces para apresentação ds
propostas estSo estabelecidas
em Edital ciue poderá 3cr vislo

ino andar térreo do Edifício In-
|lermez7o, Rua Bolivar n. 84,
'Copacabana, onde também po-
dera ser examinado o malerial
d ser vendido.

qui vos, elc. Financíndo;, ais em
5 pagnmentoe iguais, na fí. Re-
rente Feijó, 2ó — Consulte-nos
ou peça a vlalta de nosso repre-
sentnnte_pelo_tel._22-8950.

COFRES — Reildenctal e comer-
CÍ8Í, Arquivei om todos cs tipos,
à vislo e o pra20. Beco do Te-
souro, n. 14. Tel.i 43-7496. .Esq.
da Av. Passos, n. 53. 
COFRES — Venda-te por preço
de atacado e. ¦facilito-se. Rua Ge-

I Caldwell, 217." _
Vende-se 2 tcnelsdcs
NCrí 0,40. Rua Pro-

cia moção, 5íó.
FERRO - Vende-se 2 tonelodaí
de 3il6" a NCrí 0,425. Rua Pre-
clarnação, 5'Jò.

?AU,"1^l J21"- Otlmo «tado."Fac. c, 8„J. Saldo alé 18 m. R.
Iralar ni Rua Filomena Nun.., 1*2, «*-««""'u 19, fundos. Tel. .,
Olaria. Tal. 30-6470, Sr. Fábio oul?£sSUSi -_J}° '«• Xavier.
Sr. Albino. DOIJÍ5E

1 630 ¦

PANIFICADORE5 - Estamos ès
suas ordens para fornecermos as
ferraoens e montar o 3cu forno
tipo francês — Hamilton Melo -
Rua _General_CaIdwell, 217.
VENDE-SE -mapotecii flchirlos de
oco, _estere!izadorês injeção, mo

BEL AIR 58 troco ou facilito com
2 5C0 000 de entrada. Ver e Ira-
tar. Av. Suburbana n.° 9991 A
-- B- Catcadura. __^
BUICK 56 — Lindo carro, tcdo
orig., com rádio e hidram. óíi- P
mo. Var área d* guarda na R. ^9*7852,
Md:<;".JJ'.âr- «oacir.  DAUPHINE 62/6
BORGV/ARD IZABELA 35 itimo
o:,tacio geral. Facilito c/ 700 —
Aceito troca. Av, Suburbana,
9 942 - Cascadura. _
BONS E BARATOS 56 na Rua Con-
de de Bcnfim, 40-A — grande va-
nadado de -nacr e eaírangeírc!,
detde 5C0 mil. Saldo h vontade

J3T «o à vista, Cr$ ....
0, mecânica, Real Gran.

í"".'_ ,??>Jo|a_21_Abe_rta_até20h.
DKW Vemequet 59, 65, 63, t*.
dan 63 ~- Impecável citado ge-

Vendo, t.-oco, finsneio. Pain.
700 - Jacaré. Tel.

do cliente. Rua Ccnde de Bonfim,
40-A.

Impecável ei-
lato ç;tral. Vendo, Iroco, finan-
cio. Paim PD,-nplonB, 700 — Ja-
caré. Teb_49-7052.
DAUPHINE - Bom estado, pai-
ticular, vende derecupar vaca —
Ar.-6n.as..l.3;0^..Al3!tandre-CaÍBza,
145" — Grajau c/ laltdor.
DKW 1964 - Vendo, todo equi-
püdo, sedan, no Pitado de novo.

.Ver e tratar na Rua Joaquim Pa-
çj(i!hariísi_395J_Financío parte.BELCAR E VEMAGUET 60

desde 1 000 mil; Gordini 64 < 66.IDAUPHINE 1961 - Vendo em
desde 1 200 mii; Dauphine 00 l bom estado, serve para revende-
63, desde 700 mil; Volks 62 a 64,1 dor, Rua Joaquim Palhares, 395.
desde 1 SCO n-.ii; Aero 63 e 64,
deide 1 £C0 rnil. Saldo multo fa-

feito pelo cliente. Rua
tor G.E. novo de 100 HP. Pr,n'- Conae..de Bonfim; 40-A r

DAUPHINE 63 - 2 OCO à viBta.
Facilito. Av. Aliantica, 1 536-A -
Tel. 36-1323.

inclinado 80 tonelada:. Tralar
Rua SHnlo Cristo, 167, Gamboa

Declaração

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
FERROVIÁRIOS DA E.F.C. DO BRASIL

EDITAL
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
l.a, 2.a E 3.° CONVOCAÇÕES

De conformidade com o disposto nos Estatutos, convoco os
Srs. Associados para se'reunirem em Assembléia Geral Ordinária,
a realizar-se em primeira convocação no dia 14 de março

VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS
AERO WILLYS- 65-5 marchas,
2 core», últ. série, superequipa-
cio, nunca bateu, ót. eslado —
Trcco — Rue Felipe Camarão,
138 - 4B0962.
AUTOMÓVEL X TERRENO" - Pa-
trópolis, a 3 minutos de'Quitan-
dinha. Tratar na Rua Imperatriz
Leopoldina, 8, s/1404. Telefone
52-2060, R, 70 - Silveira.
AERO WILLYS 63 - Rídio, gal-
ras, persíanos, b.b., capo:, 42 OOOjmQ
km. NCr$ ,4.200. Tel. 30-4649
— Pedro, só à vista. '

AERO WILLYS 62 - Vendo,
arena. Tel.: 34-2203, ismanhS
ACRO WILLYS 65, único dono,
15 mü km, equipado, novo me*
mo. Vendo ou troco Vclks. Ver
Rua do Matoso, 202. Tel. .. ,
54-1316. _
AERO WILLYS 60, original, íu
leito a qualquer prova, otirno e:
tado, cinza clsro e steuro. Bs

AMBIENTE MODERNO OU ANTI
GO? Sü eJtá pensando modificar
sua residencia ou seu estabele-
cimento comercial, aceite um con-
selho! Teiefone cora 34-0694
verá como PARENTE l> BUENO
resolvem seu problema de ma-
neirg prntico, rápido e econômica
R. BarSo da Mesquita, 398-A

— Tiiuca.
^.CONTADOP — Balanços, inv«nlí-

vida, Imposto ,da Renda. Aíendn
até 31 do marro. Contador Nél*
•son tol.: 4M749.  

DENTISTAS -"RAIOS X— Radil
esííra "Siemens" 15 mA novís-
simo. Vendo ou troco por auto
móvel. Carlos — 25-2858 de 12
às 13,30h.

ls.

FAÇO qualquer seiviço carpin
laria. Pedidos tel. 29-4695 (p.f.)
Srj Válter.
GABINETE DENTÁRIO - Comple-
•of bem con£srvndí:;imo pode
ver qualquer hora, vendo sem
entrado. Trotar Av, Brás Pina
í49.Jel.:J013062.
lÜSTRÁDCR" PROFISSIONAL dò-
micílio, movei:, pianos, arma-
cões etc. Trabalhos pftrfeitos. —
Recado 30-5546. Sr. Elso.
RErORMAS e pinturas de casar,
Pinto cômodo a 55 mil, com tin-
¦ta plástica. Tel.: 29-8791. Sr.
J-sé. ¦

Clínica de
Doenças Sexuais

Trat. da impotência — Pré*
Nupcial. Orientação Dr. Gilvan
Torres. Av. Rio Branco, 156,
mia 913. Telefone: 42-1071.

K4

Detetive - Jayme
Confidencial, serviço cia In-

vestigação particular — Longa

prática e amplas referências.
Av. Rio Bronco, 108 l| 210 —

Tol".': 22-8727.

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

Edital
Convocom-se os Senhores

Condôminos do Edifício Presí-
dente Antônio Carlos, sito è
Rua Senador Vergueiro, 138,

para a Assembléia Geral Ordi-
nãria, nos termos dos artigos
5.° e ó.° da Convenção, para
deliberar sôbre o seguinte:

a) prestação de contas do
Síndico, relativas ao período de
marco cie 19ó6 a fevereiro de.
1967 e parecer do Conselho
r-isc&l;

b) eleição do Síndico e Su-

plante;

i, c) renovação do Conselho

^Fiscal c da Comissão de Ga-
nge;

d) orçamento para o exer-
cicio de marco de 1967 a fe-

vereiro de 1968 o tratar de as-
suntos gerais.

Realizar-se-á a Assembléia na
área interna do Edifício, às
20h30m do dia 20 de março
de 1967 (segunda-feira), em
primeira convocação e, na fal-
ta de quorum, mela hora de-

pois, com qualquer número de
condôminos presentes.

Somente poderio votar i ser
voiadoj os condôminos quites.

Pelo Condomínio do Edifício
Frecídente Antônio Carlos —

«I Leibus Pacanowski — Sin-
dico.

c|e agoua até às io horas DAiBarros. 821
.-._,._. . ii,,.. j NOITE voei pod» tomprar seu' —
1967, as 1/ ns., em nossa sede social, no subsolo da Estação.v^ma., na av. ah™»» «q. d.
__.....-,. £-J "¦ Dialma Ulrich. Todas as <orts

Declaro que foram extraviadas 11 (onze) no-.L'- redro II — LO|a 1 o-A, para O Tim de: • tipos. Financiamos a longo pra.' io • aceitamos troc» por qual*
a) deliberar sôbre o relatório, balanço e contas referente-^ ?•'•'" ÍUlomív*1- T*'- *"203

rão de Mesquita, 12.

AERO-WILLYS'63 - Óti-
estaclo. — Entrada

1 800 mil. Rua Mariz e

tas promissórias do valor nominal Cr$ 1.O00.00O:
(hum milhão de cruzeiros) cada uma, todas emili-j
das pelo Sr. FRANCISCO PIRES CAMPELO, a fa-
vor de WALDEMAR SANTOS, em 18 de janeiro,
de 1967, com vencimentos mensais e sucessivos,;
vencendo-se a primeira em 18 de abril cie 1967'
e a última em 18 de fevereiro de 1968, ficando
sem valor as ditas notas promissórias.

Rio de Janeiro, 2 de março de 1967

! TEXAS.

ao exercício de 1966 e, bem assim, sôbre o parecer do automóveis noves vem.g"Para
r- IL. c* a P^Cüf modelo ó7, na Texas.
LonSelhO riSCal; Qualquer quantidade, i« empla-

... , ii r- cados e cam taximetro, desde
b) eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos^4.300 ílc en,rcdo e,° "ItJo v-s

/i\ determina como dereja paqar,
suplentes pelo prazo de um (1) ano. Em Copacabana, na av. Atianti.

Caso não haja número legal de associados, na primeira!"^
convocação, a Assembléia reunir-se-á às 17,30 hs., em sequndai-

iii I AUTOMÓVEL
convocação, e, nao havendo numero legal de presenças nessa
segunda convocação, a Assembléia reunir-se-á com qualquer
número em 3.a convocação às 18 hs.

esct. da Rua Dlatma Ulrich,
Pasto 5. Tel. -17-7503. Ni Ti-

i, ni Rua Conde ds Bonfim
40. Tel. 4S-6483.

Rio de Janeiro, 9 de março de 1967.

as.) Amany Ferreira Mayrink
Presidente

Ata da Assembléia Geral Ex-
traordinária do Banco Nobre
de Minas Gerais S/A., realiza-
da no dia vinte e oito de de-JAta da Assembléia Geral Ex-
zembro de mil novecentos e¦ .. , . , 0 M .

_„ . traordinária do Banco Nobresessenta e seis !
de Minas Gerais S/A., reali-

zada em vinte e sete de feve-

reiro de mil novecentos e

sessenta e sete

(p

Embaixada
Americana

A QUEM INTERESSAR POSSA
A Embaixada Americano in-

forma aos Senhores interessa-
dos que a abertura das pro-
postas para a venda do mate-
rial publicado no JORNAL DO
BRASIL e Correio di Manliá
nos dias 28, 29 e 31 de ia-
neiro e 1 de fevereiro d« 1967,
e que deveria ter sido reali-
zada no dia 3 de fevereiro,
p.p., será efetuada no dia 10
de março às 14 horas na sa-
la 209.

ACINCIA BO
JORNAL DO BRASILn»

TIJUCA
mi* Axtmcios cussiriuDOt
I ASSIHATUUS

¦ UA CINIUl IOCC»

DAS S.30 A5 I7.S0 HORA5 .IAEABO,: BAS I Af II HCÜAI"

Aos vinte * oito dias do mês de dezembro do «no de mil nc-
veesntos . sessenta e sais, às dez horas, na sede social, 1 Rua
do Rosário, cento a quBrent» e dois, nesta cidade, reuniram-se
ani Assembléia Gersl Extraordinária os acionistas do Banco No-
bre de Minas Gerais S/A. que aEsinaram o "Livro de Presenças"
e esta subscrevem, representando mais de 5/3 (dois tarsos) do
capital social com direito a voto atendendo ao edital de convoca-
-So 

publicado no Diário Oficial do Estado da Guanabsr», nos
dias dezenove, vinte e vinte e um, e no "Jornal do Comércio",
nos dias dezessete, dezoito e dezenove, ambos do corrente ano,
edital esse do seguinte teor: - "Banco Nobre de Minas Gerais S,'A.
— AsEembléis Geral Extraordinária — Convocação — São convi-
dades os Senhores Acionistas do Banco Nobre de Minas Geiais
S/A., a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no pró-
ximo dia 28 de dezembro de 1966, às 10 horas, na sede social
í Rua do Rosário, 142, nesta cidíde, a fim de deliberrrem sô-
bre o seguinte: - -A! - Aumento do Capital Social; B) - Re-
fcm-.a Parcial dos Estalutos; C) - Outros Assuntos de Interesse
da Sociedade. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1966. - Ban-
co Nobre de Minas Gerais S/A. - Alfredo Simões Nobre - Di-
retor-Presidente; Francisco Bernardo Saraiva Domingues Cabral —
Diretor; José Simões — Diretor". Em obediência ao disposto nos
estalutos, o Senhor Alfredo Simões Nobre, Diretor-Presidente dr.
Sociedade, assumiu a Presidência da Mesa, convidando, em se- dezesreie
guida o acionista, Senhor José Carlos Simões Castanheira, para
Secretário. Assim constituída a MejB, o Senhor Presidente deter-
minou a leitura da Proposta de Diretoria • do Parecer do Con-
telho Fiscal, redigidos nos seguintes termos: — "Proposta da Di-
retoria - Senhores Acionistas: - Considerando que se acha in-
t-grBlmente realizado o aluai capital social diste Estabelecimento.,
no valor rie Cr$ «8.000.000, (quatrocentos e oito milhões de cru-
,:eiros) . a fim de possibilitar à Sociedade mais adequada ex-
par.são em suas atividades, submetemos, para apreciação . deli-
beração de Vossa Senhorias, proposta no sentido de sua elevação
?ara Cr$ 500.COO.COO (quinhentos milhões de cruzeiros), mediante
subscrição particular de 92.000 (noventa e duas mil) ações no-
minativas, do valor nominal unitário de Cr$ 1.000 (hum mil cru-
zeiros), sendo 46.000 (quarenta e sei» mil) ações preferenciais e
46.000 (quarenta e seis mil) ações ordinárias, observando-se as
seculntes condições: - 1. _ seria assegurado aos atuais acionis-
tas o exercício do direito de preferência na subscrição das novas
ações dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
publicação no competente "Aviso" no Diário Oficial do Estado
da Guanabara . em órgão da imprensa comum de grand. cir-
cuiação; 2. — no ato de subscrição das novas ações seria efe-
tuado o pagamento de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo
valor, atendidas as prescrições legais, . o restante será integra-
lizado por chamadas de Diretoria, dentro de 12 (doze) meses,
cornados da data em que foram os Atos pertinentes aprovados
pelas autoridades competentes. Em conseqüência do aumento em
causa, o artigo 5.» dos Estatutos Sociais, mantido o seu para-
grafo único, teria sua redação modificada para a seguinte: -1
"O capital social é de Cr$ 500.000.000 (quinhentos milhões dei
cruzeiros) dividido em 254.000 (duzentas e cinqüenta e quatro i
mil) ações ordinárias, e 246.000 (duzentas e quarenta e seis mil):
ações preferenciais, todas nominativas, do valor nominal unitário
de CrS 1.000 (hum mil cruzeiros)". Estas, Senhores acionistas, as
propociçõss que temos • satisfação d. submeter à resolução de
Vossas Senhorias. Rio de Janeiro, 22 de dezembro d. 1966. Ass.
Alfredo Simões Nobre - Diretor-Presidente, Francisco Bernardo
Saraiva Domingues Cabral - Diretor, José Simões — Diretor" —
"Parecer do Conselho Fiscal - Os membros do Conselho Fiscal do
Banco Nohre.de Minas Gerais S/A., abaixo assinados, tendo exa-
minado a Proposta.da Diretoria de vinte e dois da dezembro de

mil novecentos e sessenta e seis, justificativa de aumento do ca.
pitai social e reforma parcial dos estatutos sociais opinam por
que t. lhe dê integral aprovação, por consultarem os seus têr-
mos aos interesses da Sociedade <
Janeiro, 23 de dezembro de 1966.

Máquinas e
renais

MÁQ. INDUSTRIAIS

Cempro sem
aborrftcé-!o. */c\o ¦ domicílio no
horário d« sua preferência. Pa-
cio _hcÍ«.^ - Tel. 38-2391.
AUTOMÓVEIS novos Vemag psra
b^ praça. Qualquer quantiddne,
já emplncadoi e com taximetro,
desde 4 000 de entrada e o sal-
do V. S. determina como deseja
pagar. Em Copacabana, na Av.
Atlântica, esq. da Rua Dialma
Ulrich, no PÕ;to 5. Tel. 47-7203.
Na Tijuca, na Rus Conde de Bon-
fim, 40. _TolL 48-6483^
AERO WILLYS ~ Compro s.m
aborrecê-lo. Vtjo t domicilio no
horário d» lua preferência. Pi*
go ho|». T.l. 38-3891.
AERO WILLYS - Compro, paço"
mento à vista d* ano 1963. Tel.i
22-4229 ou 32-5397. (Comprando

AUTCS - Vendsm-sei Opíí £6,
Kapltan, estada de nevo; Pick-up
Ford 50, çrands; pick-up Che-
vrolet 50, pequena. Motivo d*
viagem. Àv, Brás de Pina, 218
— Penha — Arnaldo.
AERO WILLYS 62 - C| napa, rá-

máq. a qualquer prova

AERO WILLYS 65 - Venda-se,
CrS 2 500 000 entrada, ssido 15
meses, Ag. Viena, Run Mariz e
Barros, 724. - Tels. 20-7791 e
48-1403^
AERO WILLYS 196ó - Equipado,
rádio elc. Vendemos à viota,
NCrí 7 900,00, Ag. Viana, Ruo
Maris e Barres, 724, tels. 48-1403
e 28-7791, _
AERO WILLYS ól, 3a. aérie, Crí
1 600 c/ rídio, tranca, cupar etc.
Perfeito de tudo. Saldo até 15
nTOes^J^arot.-.Jlibeiro, 147.
AUTOMÓVEIS a prãz"o Tem fia-
dor — Võlksv/agen 66, Simca 65,
Vemaguet 62, Rural 63, Gordi-" 

64 e 62, Dauphine 63, Kom-
bi 65, todos em perfeito estado,
longo financiamento — Medeiros
Automóveis, Rua São Francisco
Xavier, 254-B, em frente ao Co-

[léglo . Militar.

AMASSADEIRA Pemsottl, vende
se reíormndn, de 120 quilos ti*
massa. Facilita-se, Traia' ci.fr.,,
Hamilton Melo. Ruo General!0 vista. Tel. Governador, 425 -

Caldwell 217 - 52-3512. 5r. Generosa.

„„A,111. .. , „, "IAERO 63 — Superaquipado, esta*
LINOTIPO Mod 31 com s.rr., 4jdo de nÍ70 ê am\qwr províifontos eitado d. novo. Vmik-M fac. cl 2 000. Soldo até IB m.
Ruo Euclides do Cunha 104 -irroco. „. 24 de Malo 19, fun.T.l,: 34-8455 - Sr. Kalmon. \jC/^ _ sgu Fo

«dio
Xavier.

MÁQUINA solda elétrica para AERO 63 - Particular vende so-
trabalhos pesados e contínuos, 2 mente i visto. Crí 4 200 000.
anr-s de íjarantia, 200, 3C0, 44C0'''-'perEfUJÍpadc, unico dsno, oti-
e óCO amp. forca e luz a partir) mo estado. Sr. David. Tels.
de 65 rnil. Rua Gervá:io Ferreiro,'52-2594 (de manhõ) e 26-7891 (à
7, antio.1 R. 18. IAPC Iraiá. jnoilel. -y

Vasconcellos Filho, Joio Lourenço Pereira
Doce.". Procedida a leitura,

Aos vinte e sete dias do mès de fevereiro do «no de mil no-

veesntos e sesientB e sete, às 10 horas, na lede social, à Rua üo

Rosário, número cento t quarenta e dois, nesta Cidade, raunirnm-se

em Assembléia Geral Extraordinária os acionistas do Banco Nobre

de Minas Gerais S/A., que assinsram o "Livro de Presenças" e esta

subicrevem, repreient&ndo mais de 2/3 (dois terços) do capital io-

dal com direito a voto, atendendo ao edital de convocação, publi-

cado no Diário Oficial do Esfado da GuanaUara, nos dias dezessete,

vinte e vinte e um e no "Jornnl do Comércio", nos dias dezesseis,

dezoito, ambos do corrente ano, edital esta do seguinte

teor: — "Banco Nsbre de Minas Gerais S/A. — Assembléia Geral

Extraordinária — Convoczç^o — São convidados os Senhores Aclo-

nistas do Banco Nobre de Minas Gerais S/A., a se reunirem em As-

sembléia Geral Extraordinária, no próximo dia 27 de fevereiro de

1967, às 10 herü, na sede social, à Rua do Rosário, n.u 142, nesta

Cidade, a fim de deliberarem s&br* o seguinte: — a) — Verificação

e hcmologfiçüo do aumento de capital para Cr$ -CO.OCO.OCO {qui-
nhentos milhões de cruzeiro:); bj — Ratificação das demais delibe-

rações adoladaj em Assembléia Geral Extraordinária de 28 de de-

zembro de 1966; — c) — Eleiçíio de Diretor e fixação de jus remu-

neração; d) — Outrcs assuntos de interJsse geral. Rio de Janeiro, 15

de fevereiro de 1967. As. Alfredo Simões Nobre — Presidente, fran-

cisco Bernardo Saraiva Domingues Cabral — Diretor, Jor,é Simões —

Diretor". Em obediência ao disposto nos estatutos o Senhor Alfredo
Simões Nobre, Diretor-Presidente da Sociedade, assumiu a Presidén-

cia da Miesa, convidando, em seguide, o acionista Senhor Joíê Carlos

Simões Castanheira, para Secretário. Constituída, assim, a Mesa, o
Senhor Presidente declarou instalada i Assembléia, e, iniciando os
trabalhos, comunicou haver sido efetivado o aumento de capital so*
ciai para Cr$ 500.OCO.000 (quinhentos milhões ds cruzeiros), conforme

documentes comprobatórios que se achavam è disposição dos Se-
nhores Acionistas, para verificação quanto à sua regularidade e apro-
vação. Em prosseguimento, o Senhor Presidente determinou a leiiura
da relação dos subscritores do aumento de capital e do recibo do
depósito efetuado ao Banco Central da República do Brasil, de acôr-
do com as disposições legais em virtor, recibo èsse do seguinte teor:
— "Recebemos 

o checjue n.° 435 447, série B-12, emiliclo neste dato,

pelo BANCO NOBRE DE MINAS GERAIS S'A„ no vslor de NCrS
46.000,00 (quorenÍM e seis mil cruzeiros novos}, contra a Ag. Centro'.
do Rio de Janeiro do Banco do Brasil S.A. - BANCO CENTRAL DA
REPÚBLICA DO BRASIL - Contadoria - Divisão de Contabilidade —'.

Seção de Expediente - OCTAVIO SOARES MODESTO - Chefe de
Seçio-Subst., FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA - Subencarregado de
Setor.". Finda a leitura désre: documentos, o Senhor Presidente pro-
pôs que a Assembléia considerasse veríficòdo e homologado o eu-
mento do capital para CrJ SOO.000.000 (quinhentos milhõjs de cru-
zeiros), bem como aprovasse a reforma parcial dos estatutos vetada
na Acsernbléia Gerei Extraordinária de 23 de de.-.embro de 1966,
cuies atos sugeriu fossem totalmente ratiíicidss neste oportunidade.
Submetida tal propcsla à delibera;ão dos Senhores Acioniítas, foi a
mesmo «provada por unanimidade de votos. Prosseguindo, o Se-
nnor Presidenle, em rápida exposição, justificou a necessidade do

dcs seus acionialÉS. Rio de : í:reenc','men*0 de mais de um cargo na D*recria, já estatutàriamente

Acs. — Olyntho Mesquita de i 
urev'$to' "ugerindo fosse eleito e nóvo Diretor, com mandoVo »!

...——jAERO 63 e outro 60, equipados
MÁOUINA CIRCULAR Raiman.lde tn. uso, vendo um facilito
um tratador c| bancada, uma má-iPa"e- R- do Bispo, 47 — Ca-
quina d. ascr.ver portátil Oli.: ragem.
v.tti na .mbalanem, uma mí-[AERO í2 - Bordeaux, c| rédio",
quina d* somar Oliv*Hi na »m- pneus novo? ds um só dono des-
balagem, cofre, bancada d. cal-de 0 km. Rua do Bispo, 47 —
xotaria, ferramentas, relógio d* Garagem,
ponto. Incluf.lv* liquidação <d»
tudo, contrato c] telefone, alu-
guel barato. Tratar com Paulo
Rua Pedts Alves, 269 (s| inter-
mndiáiio).

MODELADORA, cilindro, Moinho
de Rorca Divisora e Ameisfideiro,
P?rn p- •'¦'¦'-'. a nra^n, direta-
mente dn Fábrica Hamilton. Tra-
ior Rua Osnerol Caldwell, 217.

MAQUINA DE CAFC- - Vendo
semi nova, com e:teri!i^ador cap.
seis litros. Melhor oferta. Preço
á vista. Av. Rio Branco, 311-B,
sobreloja. Sr. Geraldo.

MOINHO para moer c.-fé. Ven-
de-se de 1/3 e 1 H.P. Faclllta-se.
Tratar com Hamilton Melo. Rua
General Caldwell, 217 - 52-2512.

AERO WILLYS 65 pela melhor
oferta, cor cinza madrugada, es-
tofamento couro vermelho, equi-
nado, com 22 000 km rodados.
Trf.í.ir nn Cüpsr. Run Júlio do
Carmo, 94. Tel. 43-3430.
AERO WILLYS 65, cinia-névos,
forração vermelhe, 9 mil km au-
tèníicos, estado impecável, úni-
co dono. Preço 7 500 à vista. —
Tel. 37-7041.
AERO 60, 61, 62, 63, 64. Inv
pecavel estado geral. Vendo, tro-
co, financio. Paim Pamplona, 700
-- Jacaré, tel. 49-7852.

equiAERO 63 — Pouco usado,
pado, 1,° * único dono, ã vis-
ta cu facilito parte. R. Haddock
Lobo. 335.

REGISTRADORA National, elétrica
99 979,90, pequena, de botão;
ótimo . estado, qualquer ramo,
preço módico. R. Haddcck Lò-
bo, 350.

VENDE-SE máquina de costura
Industrial, de casear e de cortar,
en\ bom eslado, para desocupar
o lugar. Run Sou«n Franco 378-A,
loja. Tel. 43-1319.

VENDE-SE um conjunto de má-
quínos para 

' 
padaria, amassadeirn,

cilindro, morleladora e divisora
e ferragem do forno, ligar tel,
29-6117, (alar com Lira.

AERO WILLYS 2 6C0 - 1963 -
azul marinho c/ r*'.cflo, tranca,
capas etc. Somente è vista. Ba-
se 4 200 000 - Rua Dona Maria,
n.° 38.
AERO WILLYS 66 - Veilde-se em
perfeifo estado, tcdo equipado,
còr clara, ccm forrarão preta. —
Pagamento à viaia. Tel. --ÍÓ-5397.
Rua General Dionisio n. Â9.

AUTOMÓVEL X ESTÉREO - Tro-
co acertando dif, equip. dt a ita
categoria transistorizado de 25
watts p/ canal c] toca-discos e
braço, prof. cxs, acust. e falantes
por carro nac. Távora, 23-2183
R. 6 - 48-4792 à noite.
A"ERO 64 - Vendo a~ vista -
4 800 - Azul clero, rádio OM
e OC, capas Courvin, pneus nc-
vos - 31-3197 e 29-5428, __

CHEVROLET 1949, passeio -
V-»nde-8€. Tratr.r na Rua Sargento
Silva Nunes. 164 — Ver e tratar
com Sr. Adir — Bonsuceaso.
CHEVROLET' 1954 - Bel-Air, 4
porias, mecânico todo original —
Cr$ 3 200 ao primeiro que che-
par. Rua Dr. Satamini 156.

CHEVROLET Cupê ótimo estado,"ataria, 
forração, tudo 100%. Fa-

:ilito. Rui Uruguai 248 - Tel.
38-5128.

AERO 61 uít. serie equip. a
qualquer prova a vista troco e
fac. cl 1 500 ent. s. 18 m. R.
24 de Maio, 3_16._46-270l.
AERO 62 selo cí forro verm.
ótimo ecf. a qualquer prova a
vhía, trece e fac, c| 1 600 ent.
s. lí m. R. 24 de Moio, 316.
48-2701.
AERO 64 excepcional est. a
qualquer prova equíp. a vi;ta
troco e fac. cl 2 800 ent. ;.
18 m. R. 24 Maio 316. Telefo-
ne 48-2701.  

CITROEN 49
rol. Vendo.
550, saldo a
Pena, 66-B.

AERO 62 — Vendo maquina re
tificada, suspensão nova. Total
mente equipado, pneus novos -
Financio parte — Rua Barão de
Drumcnd, 9. Tel.i 38-4026 - Sr.
Antônio Pimentel.
AERÕ 63~-GrênTTniêiro - VeTT
do ou trcco por Volks. Cr$ ...
Cr$ 4 000. Rua Torres Homem,
I 154 - Tel. 58-7105..
AUSTIN A-40, ano Í951, em
bom eetado geral, 950 mil, urg.
à vista — R. Assará, 38 — Tel.
38-3326.
AUTO táxi Dauphine, 62 -
1 900 OCO, pronto para rodar,
equip. p/ Gordini. Otimo i estado
— Saldo a comb. R. São Fran-
cisco Xavier, 342 — Maracanã.
AERO WILLYS 2 600 - 63 -
1 890 000, azul noturno, forr.
couro, tranca, rádio, persianas.
Novíssimo, Saído a comb. Troco.
R. Sío Francisco Xavier, 342 —
Maracanã. 

ANGLIA Sl -.,450 00O, - Novl-
nho em folha, Triumph 52 —
390 000, pint. forr. mec. 100= i
— Saldo a cemb. Troco R. São
Francisco Xavier, 342 — Mara-
canS.
ÃÜfÕMóVÊTs - Cõmír»-DKW,
Rural, Gordini, Aero Willys,
Simca, mtsmo precisando da ra
parop, pago a dinheiro. Tel.: ..
29-1731 d* dia, 34-046* • noi
t..
AÉRO WILLYS 64 - Todo equi-
pado, único dono, côr azul, bem
cr,n:erv«do. Preco 5 ICO. R. Ba-
rata Ribeiro, 280, ap. 602 - Sr.
Amêfov.

Geradores
Nóp tenha problemas com a

FALTA DE ENERGIA...
A solurjo eotá aqui

GERADORES WILLYS
de 40 - 25 - 12,5 e 5 KVA
Com tôdaa as facilidades na
Aejência Campa Grande de
Automóveis Ltdo.

Praia do Flafflen-
no, 244 A-B -
Tel.: 25-9776 -
Av. Cesárlo de
Melo, 933 -
Crmpo Grande.

Tels.: CG 1010 e CETEL
94-1171, (P

JÉqVSli

AUSTIN A-40 - 194» - Otimo
•itado, 325 mil antr. • 100 p
mês. Av. Suburbana, 10 002 —
3.° andar, sala_305. Ciieadura.
AERO WILLYS 1967~- Zsro qui
iometros, cor a escolher, sem
entrada, sem iuros, NCrS 230,00
mensais. Consórcio Cassio Mu-
niz o pioneiro no Brasil. Infor-
mações Av. Calógeras 23. Cás-
leio ou Ruo Barata Ribeiro 200
leia C.
AERO WILLYS, compro de par-
ticular para uso próprio. Tel.: ..
35-3816, Sr. Michel..;
AERO 67 — 0 km, quajqu.r cõr.
10 900 somente à visla — Valdir
- 29-0481.
AÊRÕ Y962, gelo completamente
novo superequlpodo, à vista ou
facilitado. SSo Francisco Xavier,
400, tel. 48-5476.
AERO WILLYS 1964 - Vinho r
O mais equipado do Rio. Estof.
preta. Vendo, troco, facilito. R.
S. Fco, Xavier, 398, Tel, 23-3776.
ÀERO WILLYS 1965, aiul, supe-
requipado .— Edlado exceíente.
Vendo, Iroco, facililo. R. S. Fco.
Xavier. 398. Tel. 28-3776.

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO

AERO WILLYS 1966- Vende-se
urgente, ótimo estado, equipado
com rídio Telespark, louos de
crpí,. tranca direção etc. Tratar
na Rua Baicuru n. 275. — Tele-
iene 94-1606.

AERO WILLYS 65 - Estado es-
petacular, azul-crepuscuio, radio
Intertron, tranca, ref. pára-choque.
Troco por mais barato ou facili-
Io. R. Bolivar, 125. Tel, 37-9568,
AERO WILLYS 62 - Equipado,
radio, forrapão ecuro, pneus bran-
coa novos. Otimo estado de con-
servacão, Tel.: 26-8214. Facüilo.

bordeaux, c/ franca,
Facilito. Particular p.i-

Rua General Poli-

AERO 62,
reformado.
ra particular.
doro, 24-A — Fernan; !o.
AERO WILLYS 1964 e 1962 -
Ambas equipados, est. de novos
troco e hc. varias cores — R.
C. de Bonfim 577-A. Teiefone:
56-3822. __
AÊRÕ WILLYS 63 - Estado de
novo. Faço qualquer prova. Acei-
to troca fácil rest. Rua Sao Fnn-
Gsco_Xavier, 628.
APROVcTtT nossas ofertas esp«-
ciais: nacionais tcdos cs tipos,
õnos, marcas e cores, superequi';!.
(Dauphine, Volks, Gordini, Venion,
Vemaguet, Aero etc, etc), desde

- ... . . DKW 1964, Bolçar, Crt 2 030, c/
3ERLIMETA 1963 - Em perfeito rádio etc. Mecânica a toda pro.estado. Vendo urgente - R, va, sem balida. Saldo ati 15 ms-'
Passagem, 119, eêa. Barata Ribeiro, 147,

DKW 67 km — 8 6CO à
viiía — Troco e faciiito — Av.
Atlântica, 1 5j£-A — Tel
36-1323.

BOA COMPRA, boa troca e bcmíL
nesócio o amigo faríi adquli
do uni Vemag nóvo na TEXAS ;
com tódes as garantias. Visita*
nos na Av. Atlântica, esc|. de Rur DAUPHINE 1962,ól ambos «m óti-
Djalma Uirich no Posto 5 e na nio eatado de conservação, ven»
Rua Ccnde Bcnfim, 40 onde en- de, troca ou financia. Rua Dr.
controrã milhares de planos adfln-jSatamini^ 156.
t.iveis ís condições que V. S. DKV7 BELCAR 66 - Suplrequi-
pode e deseia comprar. Aceita.|„ado - Eslado de novo - Bast

NCrS 7 CCO.OO i vitta - Tel.mos seu veículo Liado como par-
le de pagamento. _TEXAS.
CHEVROLET *Ò - Vendo, 6 cil.,
mec, 2 portai, rádio, pneus no-
vos, Ryseaint. Prt:oi NCrS.....
6 S0O,00. Tralar t.l.: 49-2101 -
Doe. lecial. 
CIfEVRÕLÊTçerua c~f4~Anõ"Í964
Estado Impecável. Rádio V 62. Rua
Dr. Satamini, 123 - Luís Paul.

47-92.:ó_das_0
DODGE 39
para montar,

11.

da Ar,
ficii

lírica.

- Motor retificado
baratisiimo — Rua
176, com Cabral,

CHEVROLET 50, 2 portas, radio,
>qm de maquina e tran;,mÍsíão.

1 700 mii, R. Frsnc^co Eugênio
n.o 156, Jorge. Tel.: 29-6100, à
noííe.'CÍ^RÕrÉT~4!T'nr~píã7a7-v."í
do à vista 1 750 000, conserva-
cão boa. R, Bsrboi. d. Silva, I Setembro
30, com D, Addl.. j 

bKW CANDANGO
COMPRANDO, trocando ou ven-
vsndo na Texas você sempre faz

DKW — Troco ótima casa em
Mag. Bastes desocupada, por ta-
.ii 64 ou 65. Inf. tel. 22-3103.
Av. R. Branco, 109, 12.° com
Hei Io. Rende aluouel 150 mil.
DAUPHINE 61'ótimo est. .-qual.
quer prova a vista troco e íac.
c) 900 enl. o. 16 m. R. 24 de
Maio. 316. 43-2701.
DKW VEMAGUET 1958" - Per
feita - Entrada 1 200 - Av. 28

191-6 - Alfaiate.

melhor negócio da Gunnabai
Todas a3 marcas e anos na-

cionnis com entradas e financia-
mentos de acordo com sua con-
venisneia — R. SÃo Francisco Xc-
vier, 342 — Warscsnã. o Rue
Conde Bcnfim, 40 — Tijuca.
CHEVROLET 49, camioneta, me-
clinica boo. Vendo ou troco por
VW. Estr. Bandeirantes. 11 079

Km. 11.

CHEVROLET cupê, 40, pintura no-
mecânica 100%. Facilito, ccm

7C0. Aceito troca. Av. Suburba-
9 942 - Cascadura.

CHõVROLET 54, conservadissimo,
mecânico e toda prova, vendo,
troco, finan:Ío c1 1 4C0, saldo

58 - Otimo
e-tado. Vendo NCrS 1 700 - Ru»
São Franciico Xavier, 246-A —
eduordo.
DAUPHINE 63 - Azul, equipndo"
e;tsdo de novo, à vista ou faci-
lit.-.do. Rua do Russel, 32 - Lar-
go da Gloria.

tro-
Av.

DKVV VEMAGUET £6. Vendo,
co e facilito com 1 OCO.
Mem de Sá, 253-B.
DKW VEMAGUETE 60 - Motir
64, transformada 63, pneus b.b.,
rádio, 2 a!ío-fa!cn!es. Travessa
Juiaci, 44. Perna Circular.
DKW — Vemaguet 60 — Vende-
se. Traíar Rua Bulhões de Carva<
lho, 170, térreo — Posto 6.
DAUPHINE 63 - Excelente «.'
todo geral. Vendo, baie Cr$ ...
2 230, facilito cl 1 200, saldo i
longo praio. Afonso Pena, 66-B.

radio.DAUPHINE 62/3, gelo,
mecânica excepcional meq. nc.
va, Gastei 1 200 c/ notas fis-
cais p/ provar. Vendo urg. Bata
1 850. Afonso Pene, 66-B. Sr.
Waldir.
DAUPHINE 60, em bom e<lado.
Campo São Cristóvão 114. Frente.'DKW 

59, VÉ7,TiAC-UET, todo pãTa
62, equipado. Vendo, troco e fa-

longo fflazo, Afonso Pena, 66-B. I ^iíüo. Cerqueira Daltro 82
— Ctimo astado ge-

Base 920 financio
longo praro. Afonso

CITROEN 48, Jeep 57 Oldsmobile
47, Dauphine 60 e muitos cutrcí;

vista desde 4C0 mil ou pouco
rnais. Trocam-sa. Rua Conde de
Bonfim, 40-A^
COMPRO s«u carro iam aborra*

Io. V«jo no horário d» sua
preferencia • oano hoje em di-
nh.it»., T.l. 38-3891. 
CHEVROLET 51 ¦-^Pronto para
trabalhar. Todo novo. Vendo hc-

d. A vist». Rua Cadete Polônia,
42 - Sampaio.

CHEVROLET 57 - Vendo ótimo
carro, hidramático, ssis cilindroí,
nòvo de tudo, a qualquer prove.
Bom preço. R. Silvino Monlene-
!iro, 62. 
CHSySLTR ano 53, 4_põrta7,~vêiv
do ao primeiro que chegar. Fjc.
com 5C0, ótimo preço à vista.
Ver Av. Ataulfo de Paiva, 1015.
CHEVROLET 1966 - Vendo ca-
mionete pasieio, equipada, esta*
do de nova, facilito parte em
10 meses — Rua Leopoldina Re-
go, 18-A — Magazín Forage.
CHEVROLET 1954, mec, 6 cil.,
4^p. (todo orioinol), estado de
novo, única dono. Tretar: Agos-
Unho. Tel. 49-3456 e 49-1617. -
Troco-se por VW 66, novo.

CHEVROLET 40, de luxo, 4 por.
tas, part. Vendo barato. Av. Bri-
gadeiro Uma e Silva, 20, Jar.
dim 25 de Agosto, Caxias.
CHEVROLET 57 - Hidramátil.,
«m perfeito estado. Tratar na
Praia d. Fiam.ugo, 312 — C|
porteiro.
CHEVROLET 55, Bel-Air, 4 port«
hidramático, vidros ray-ban, uni.

dono. Facilito ou troco. Rua
Haddock J.obo,_335.
CADILLAC .1951 - Cupê De Ville

Vende-so Cr$ 1 500 C00, aceita-
oferta. Pode irGter meefini-
Tratar Rua São Brás, 436 -

Tcdos os Santos. JeL^ 49-1738.
CHEVROLET : 56 - 6 cilindros, 2
poríae, sempre de particular,
magnífico cisado geral. Acsito
troca por carro de menor valor
- 

JÍ, Frei Caneca, 305._

CHEVROLET 63 -~Pick-
up. Enlrada 2 500 mil
R. Mariz e Barros, 821
CHRYSLER 1956 - Vendo ou
troco — Base CrS 2 000 000 -
Domingos Ferreira, 125 — Sr,
Francisco.

500 mil.
riedade,

CHEVROLET 1937, 1939, 1940.
Vendo desmontados. Tel. 23-1183.
CARRO X BRÍLHANTE- Ponho-
rado na Cx. Econômica, por Cr$
3 CCO COO, vendo ou troco p."-r
automóvel a cautela. Tel. _42-97Ci.
CAMIONETA CHEVROLET - Ven"

e, ano 59. R. Clarimundo
Melo com Assis Carneirode

Estrangeiros, Brande ya- -¦..¦;.-:„ j.;,..,;.....^ 
¦ 
w;

desde 500 tr.il. Saldo
(l:t, >„ -(¦„.,*« t,„. r ^/-IQon" Chavy 11—4 cilindros me-
í.ler 1 Rui f,ld 

'V. 
Sí 

° tinlca, 4 portas, doe. .mb.lxa-valor «eto. Rui Conde d. Bon,L, .^p|,„5, ,947 _ V.nd. eutlm,;.4U-A. ||roeo 
j Stdên ,,„„ njb,JI0,

AS MELHORES OPORTUN1 DADES [ri.? 236,
— Nacionais, todoa oa

Posto, em Cascadura.
DKW 62 VEMAGUET, supernovo",
equipado. Vendo, troco e fncili-
Io. Cerqueira Daltro 82 - Porto,
om Cascadura.
DKW VEMAG 1966 - Belcar, IO
mll km, excelente, troco ou fe-
ciliío. Rua Conde da Bonfim,
&J':A¦ Tel. 34-9909.
DÕDGE Í939 — Klngsway, su^
per»quiparl&, novi;síma, eceito
tro:i cu facilito com Cr$ 2 500
— Ssid; «Ié 20 mes-r — R. Con-
de Bcnfim 6.J-A. Tel. 34-9909.

DAUPHINE 1963 - Excepcional
est. de conservaçSo, único dono
troco e facilite. Rua Conde de
Bcnfim 577-A - 58-3822.
DKW 1963 - Vemaguet. A maií
nova do Rio, equipndfl, venha
ver — Troco s facilito. R. Con-
de de Bonfim 577-A - 58-3822.
DKVV 62 — Sedan, único dono,
nunca bateu, lataria, mecânica,
estofamento, tudo perfeilo. Finan-
cio «té 15 msae?. Av. Mem de
Sâ, 173, Tel.t 52-5934,
DKW 

'VEMAG 
62, 

"cer~ro 
equipa,

dc, todo nòvo. Vendo, Iroco •
financ. Tratar Augusto Severo,
292-A - Tel,: 52-8-134,
DAUPHINE~63 - Rádio, conser
vodo. Ent. 1 3W e 15 prest. dr
CrS 170. Lavradio, 206-B. - Tel.
42-0/OL
DKW BELCAR 63 - Ultima sé-
rie. lodo equipado, motor c| 5
mil km, pintura original nova*
Tratar Tel.: 52-6725.
DODGE 53 Ulilily. à vista ou
a prazo — Troco. Rua Conde d*
Bonfim, 795.
DKVV VEMAGUET - Vendo 62^
ótimo est. côr azul c| estofamen-
to vermelho c| Pinto — 23-5466
ou^ 30-2550.
Oi;W BELCAR 63 - 100% de
máquina e lataria. Perfeito esta-
do de conservação. Pequena en-
Irada e o saldo e longo prazo.
Auto-Prazo — Conde de Bonfim,
645-B — 38-1135-e 38-2291.
DKW 47 — Beicnr, zero km, re-
prç;enlt?ntt Rio, muito abaixo ta-
belo, trcco, fac. Barão Mesqui-
tü,J!18 -_38-3£45.

DKW VEMAG. 40, 61, 62, 63, 64
e 65 — Não compre o seu DK','/
em qualquer lugar. A Texas con-
cessionária, DKW tem o Belcar
ou Vemaguet usado que você
procura revisado por pessoal trei-
nado r.a própria fábrica — En-
tradas e formas de paoto. de
ecurdo com sua conveniência —
Na troca seu carro (nacional ou
estrangeiro), sempre vale maií r-
R. Sío Francisco Xavier, 342 —
Maracanã e Rua Conda Bonfim,
40 — Tijuca.
DXVFVEMÃG-67~0~kín. 

"Em 
Bel-

car, Vemaguet ou Flsíore só a
Texas lhe oferece o melhor ne-

ceio do Cidade. Planes de fi-
nanciamento de e:3rdo com bu»'

|conveniência, na troca sempre «
maior avaliação. R. Sõo FrBncis-
co Xavier, 342 — AWacanã ar
Rua Ccnde Bonfim, 4 — Tijuca.
DÃUPHÍNE" 60, 61, 6~2 e 63 --
Todos ent ót. est. Vendo urg.,
troco e f«:. R. Haddock Lobo, 33
- Tel. 34-6C01.

tipos e
Rua Conde

AUSTIN 52 6tlmc eslado, niecà-
nica 100%. Facilito c/ 400 -
Aceito troca — Av. Suburbana,
9 942 - Ca:cadurn.

coincidentemente ccmRaimundo Herman Rio I "P""'

Senhor Presidente declarou em dis- 
rir,t" iclén'i«s ao dos Diretores sem de

cussão a matéria, oferecendo «os acionistas cs esclarecimentos

dos demaii Direlores e hono

gm.ção especial em exttr

ALUGUEL E VENDA - D. máqui
nas de escrever e calcular, mo
dernas, novas • re:onstru(dai. -,
Grand. facilidad. d. pagam.nto.lAERO WILLYS 65 - Supsrequl-
- Ico ImporlacSo - R. Rodrlgo!oc<lo em estado de zero km -
Silva, 42, 4.0 andar. T.l. 52-0651.'Facilito. R'.M Cnnde dt Bonfim

1577-B - Tel. 58-6769.

que
o assunto comportava. Submetida i matéria à deliberação do pie-
nário, foi aprovada per unanimidade . Proposta da Diretoria. O
Senhor Presidente consignou, entio, r,ue a ordem do dia com-
portava, ainda, a discussão • aprovação de quaisquer assuntos de
interesse da Socjjsdide, concedendo . palavra a quem dela de-
seiasse fazer uso. Ninguém s. manifestando, foi encerrada a ses-
são, antes levrando-s. ¦ present. Ata que, depois de lida, achada
eonform. • aprovada, foi assinada pelos membros da Mes. e por
todo. os acionistas presentes. Rio de Jan.lro, 28 de dezembro de
1966. - Ass.) Alfredo Slmõ.s Nobre, José Carlos Simões Cas-
lanheira, Francisco Bernardo Saraiva Oomingu.s Cabral, José Si-
mões, Paulo Simões, José Agostinho Morgado Madeira, p. p. Al-
fredo Nobre S/A. - Empreendimentos . Participações - Paulo
Simões. —

raní
lden-|373

CONFERE COM O ORIGINAL

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1966
ass.) Francisco Bernardo Saraiva Domingues Cabral

- Diretor —.

asa.) Jo-í Simões - Diretor —

cício. Precedida a eleição, verificou-ie ter sido escolhido o
CARLOS ALBERTO LOPES CURY, brasileiro, cisado, bancário,
sidente_à Rua Joaquim Nabuco, n." 51, ap. 502. Carteira di
tldode n.« 259.699 da Secrelaria de Segurança Pública do Estoco
do Rio Grande do Sul. O Senhor Presidente consignou, entio, que

a ordem-do-dia comportava, ainda, a discusião e aprovação de
quaisquer assuntes de interèit. da Sociedade, concedendo a pa-
lavra a quem dela desejasse fazer uso. Ninguém te manifes-
tando, foi encerrada a sessão, antes lavrando-se a presente Ava
que, depois de lida, achada conforme e aprovada, foi assinada pe-
los membros da Mela t por todos os acionistas presentis. Rio de
Janeiro, 27 de fevereiro de 1967. Ass.) Alfredo Simões Nobre,
José Carlos Simões Castanheira, Francisco Bernardo Saraiva Do-
míngues Cabral, Joíé Simões, Paulo Simões, José Agostinho Mor.
gado Madeira, p.p. Alfredo Nobre S A. - Empreendimentos e
Participações - Paulo Simões, Carlos Alberto Lopes Cury.

COMPRA X VENDA consertos elAUSTIN 51, A-40. ólimo estado
reforma de míquina de escrever, lotaria forração, tudo 100%, fa-,

Senhor | toman calcular e mimeónrafo.! -¦''•<>- Rua Uruguai 248 — Te!.|«:
Facilidade de pimento e m.|38-5128

anos, desde SOO mil
de Bonfim, 40-A^
Ã ÜTÕS PRAÇA (tô"dãs ma rcãsM
DKVV 63 a 67, Gordini 63 e 64,
Dauphine 62, Volks 62 e 63 et:.
Desde 2 000 mil. Saldo muilo fa-
cilitado. Troca-se. Rua Conde da
Bcnfim, 40.

i fiesci'.'to
gr. 505.

•Ru
Tel.

B-v

AUSTIN A-70 - 52. Qualquer
prova, NCrS .500,00, saldo a com-
binar, Tretar R. dcs Tuplr.ambí;
50-201. Depois das 13 horas.
AUTOS EM ÚTIMO ESTADO (E
baratos) — Dauphine éO • 12:
Vimm Sedan 40 a 47; Vemag
59 j 67; Gordini 44 a 66; Aero
63 . <4; Sim» 61 . 63; Rural
62; Kombi 62 < 64 .tc. . mui-
los estrangeires como Cilrom,
Austin, Morris etc. Preços • cond.

cepclenais — Entrada dendê
NCrS 300,00. Salda o.s cond. do

DKW VEMAGUET 59 - Vende-
se, ótimo estado, urgente. Ver
Rua General Belegard, 9À, casa
4 — Engenho Nòvo.
DKW VEMAG na ííiuca, na :Te;
xas, cotn o seu tradicional pia-
no de trocas e Com ejquamas de
financiamento inéditos ria Guar.a-
bam, onde ot clientes escolhem
a modalidade de pagamento que DAUPHINE
melhor lher convier. Venho co-
nbecer cs recentes modelos 67
com novas lindas côrea. — Rue
Conde Bonfim, -40 t Rua São
Françl;co_Xavi_er,_3-)2.
DAUPHINE

DKW VEMAGUET 62 - Estado
de nova -- Vendo à vista ou x
pr*zo — R. Aíiaré, 38 — Tel.
38-3326.

cliente
40-A

Ri.ichuílo n. AUTOMÓVEIS A PRAJO - Volks I
2:-5665. 62, CrS 2 CCO; Volks 54, CrS

— 1300; Táxi Dauphine CrS 2 COO;I AUTOMÓVEIS
MÁOU1MA de escrever Royal do1 Dauphine 63, CrS 1 3C0; Dcu-[po e dinheirol Só
mesa, mod-rnis-Niu, carro gran-"1™5 60' CrS ÇM! Dcdçe 49, CrS o carro que você procura nas
de, automática 2C0 mll Calcula-|800j Simca 61, CrS 1 SCO; Skoda condições que pode paijsr. Aero
dora elétrica é| defeito' 50 mll. «. ^ 380; Kaizer 50 CrS 300, Willvs 61, 62 e 63 Dúuphjne
- 57-0222 ¦ restante a combinar. Av. 28 Se- *0, 61, 62 c 63. DKW Vemag 60,

"_  tembro, 189-A. 161, 62, 63, 64, 65 e 67 0 km.

Rua Conde de Bonfim n,°
Tf>xas. j

Não perca tem*
Texas tem

MAQUINAS de escrever e somar ^fO ITAMARATY 66, equip.,
a partir de 70 000 - Preco espe- rodado, fsd!., troco. Av. Bras
ciai para revenda — Av. Rio
Branco, 9 s' 317.

PRANCHETA para desenho, la-
manho 1,50 x 1,00, cí gaveta e
prateleira, seminova, vendo. Tel.
23-1350.

de Pina, 274,
a pós 10 ho res.

Penha. 30-7830,

AERO WILLYS 63 -. Ridio, tran-
ca, capas napa. Ent. 2 500 e 15
pres:. CrS 250. Lavradio, 206-B
- Tel.: 42-0201.

CONFERE COM O ORIGINAL

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 19ó7.

|as.) Francisco Bernardo Saraiva Domingues Cabral — Diretor
P. jes.) José Simões — Diretor.

AERO 60 - Belíssimo azul, rá-
dio, tranca, suspensão modif. etc.

VENDEM-SE — 2 máquinas dei Ac. oferles e froco - Bolívar, 115
foto-cópias, pelo melhor preçoi ft-°._.aJ]l_°_n.f!...~ 36-6122.
à vista, hoie. C| Nogueira, tele-] AERO WILLYS 64 - Est. nòvo,
fone 43-C866 - R 58. en». 2 500 e 10 prest. CrS 410.

Lavradio, 206-B. Tel. 42-0201.
VENDO de meu eicritório, 1 má
quina de eícrever manual e 1 de

.somar elétrica. Av, Rio Branco
(p,183, «| 60516. Sr. Arnaldo.

AERO 61 — Painel de couro sv-
perequipado, vendo, troco, faci
lito. Cerqueira Daltro 82 

""

em Caieedura*

Belcar a Vemaguete. Gordini 62,
63, 64 a .65. Jeep Willys 62.
Simca Chambord 60, 61 e 62.
S:mce Tufão 66. Volkswagen 62,
63 e 64. E muito! outros c! en-
tradas a partir 690 000 e pres-
facões de 120 000. Na troca,
sempre a maior avaliação. Rua
São Francisco Xavier, 342 — Mc-
racanã — e Rua Conde Bonfim,
40 — Tijuca. ^^ ___
AERO 64 cor grafite forrado ver-
melho superequipado, vendo, tro-
co, facilito. Cerqueira Daltro, 62.
Posto em Cescadura.
AERO WILLYS 60:61 1 090 000 -
Várias cores, equips. novíssimos.
Saldo a comb. Troco. Rua São

Xavier, 342 — Msra-Posto Francisco
Icaní.

Compre stm abor-
recc*Io. Veja no horário de sua
preferencia • poqe hoje em di*
nh.lro. T.l. 31-3891.
DKVV VEMAG 

"na 
Zona Sul, Te-

xas, com o seu tradicional pia-
no de trocas e com esquemas ce
finartçientenjrp inéditos na Guina*
baro, onde os clientes escolhem
a rnodoüdade de pagamento que
Tr.slhur Ihss convier. Venha co-
nhecer cs recentes madelos 67
com novas lindas cores. — Av.jj,-^

ntica, esquina

DAUPHINE 60, 61, 62 e 63 -
690 000 quase novos, várias cô-
res. Saldo a comb. Troco R. São
Francisco Xavier, 342 — Mara-
ca n á. .

Compro para meu
uso. Pao. 1 vista. T.l. J4-1762
h noite.
DAUPHINE — Cmpr* rn.im.
precisando de reparos, pag* »
visla. T.l. 29-1738 d. dia :
34-0468 i noit».

Ulrich no Pèsto>5, __
DKW — Compro sem aborfecê.jo.
Vejo no horário de sua preferên»
cia • ptgo ho|e em dinheiro. —
T.I.: 38-3891.

DE SOTO 53, mec, p.q„ 4 por-
t.-:=, único dono, aceito iroca. Ver
Bcrata Ribeiro, 1B9. Tell.: 57-1330
e 36-7349.
DAUPHINE 1962 e 1563, novos,
vale a pena vsr. Fa;o qualquer
prova, garantia mecânica* facili-
to. — Sousa lima, 363.
DKW 65 — Vendo um, estedo de
:e;o, cor pérola, c/ capas, radio." 

rro para pesada oxigente —
. ... j facilito. R. Bolívar, 125.

d. R. DialmaÍT»!.: 37-9568.

DKW - Compro. Pccamento 1
vista. Sedan ou camioneta. Tel.:
22-4229 ou 32-5397. (CcniDro de
pertjculer). j_

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

DAUPHINE 60 a 63, 700 mll; Gor-
diní 64 a 66, 1 2CO mil; Volks
62 a 64, I 500 mll) Ven-.ap 60 «
67, 1 000 mil; Vemaguet 59 a 67,
963 mii; Simca 66, 2 600 mil. Sal.
do multa facilitado. Troci-se. R.
Cond- de Bcnfim. 40-A.

DJ<W - Prí;ã, de 1965. Vendo
100% perfeito, cj equipamento.
Facilito o pagamento am 20 mt-
;ss. Ver à Rua Conde d. Bonfim,
25.^
DKW CAMIONETA 1964 - Modê-
lo, lCOíi perfeita t «quinada.
?T6^o a cendições d* pagamento
excepcionais. Rua Corda dt Bon-
fim, 25.
DAUPHINE 61, mecânica nova,
pintura 100».;. Ac.ito troca Cl-

,. ^__¦-.¦, r miiiinl /d troen. Facilito saldo. Av. Subur*
TROCA E FINANCIA. (B b,n,, 9 942. c.scadur..

_ t
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VEÍCULOS O ESPORTES E EMBARCAÇÕES

ÍFÁCILCOMPRAR A PRAZO 0 SEU WILLYS, 67 EM TAMA S. A.
Revendedor Willys

Av. Princeia Isabel, 481
Tels.: 57-7787 e 57-0113

GORDINI 63 - 100% dc máqui- KOMBI

e lalaria. Perfeito estado do

conservação. Entrada desce CrS

1 500 e o saldo em 10, 15. 4U,

25 e 30 mesei. Av. Almirante
,arroso, 91-A ^_i.-6!.38_

GORÕINI 66. II - Estudo de no

vo, pouco rodado, à vislo ou la-

cilitado. Rua do Russel 
¦•'

Urgo cia Gloria.
32

DODGE 58, mecânico, 8 cilindros
documentação toda 100%. Aceito
troça e facilito. Av. Suburbana,
9 942. Cascadura.  . 
DAUPHINE 62, ótimo estodo 3e
ral, mecânica 100%. Aceito traei
Citroen ou Austin. Facilito saltlo.
Av. Suburbana 9942; Cáscadjfra,

DKW VEMAGUET 59-0 mais
novo da Guanabara, todo trans

formado pl 65, uma jóia. Aceilo
troca e facilito saldo. Av. Su-

burbana, 9 942. - Cascadufa'.

DAUPHINEI963 - Equipado e em

estado de novo, facilito com

1 300 ou vendo à vista. Rua An-

tunes A^ciolL_494.

DAUPHINE 1960 - Bom de má-

quina, pintura, não tem podres.

¦ Compro 1 d» parti-
cular pl uso da firma. Pago à
vista. Tcl. 48-7132 - Urgente.

GORDINI 64 a 66; Dauphine 60

í 63; Volks 62 a 64; Vemag 9

Vemaguet 59 a 67; Aero 63 a 64

a muitos oulros, desde 500 mil o

o saldo muito facilitado. Troca,

se. Rua Conda de:Bonflm, 40-A.

GORDINl 63 - Enxuto -32 000

km. Vendo li vista. Tel. 52-5647,
34-3561 e 26-4902 - Sr. Isaac.

KOMBI 64 — Com motorista, pa
ra pisseio i Caxambu, São Lou
renço, Cambuquira, Aparacida do
Norte, Cabo Frio «tc - Tratar
com o Sr. Buano, tal. 43-2330

ÍCOMBI 66 - Última série, c
7 000 km originais. Facilito oi
aceilo troca. fi. do Bispo, 47 -

Garagem.

PICK-UP Ford, F-100, ano 1964,
última série, toda 100%. Ver e
tratar depósito Cimento Barroso,
Estação de Mar,no, COI11 Srs.
Affonso ou Alvaro.

PEUGEOT 52J203 - Vendo ur-

gente motivo compra de outro
carro. A vista pela melhor oferta.
Tel. 48-6932.

KOMBI 62 — Vendemos um em
bom estado; tratar 23-0818 ou
43-7049. Base NCrS 3 300,00 a
vista. , .

GORDINI 64, radio trans. azul,
s de napa, lindo carro, part.
lito e Iroco, Borão de Mes-'rádio 

e pneus novos. Rua Figuei- faci

ra de Melo, 387. d"»". 12°' --.

EÍpTÃNXDÃ^-Tirr^uliôm.IrolGORDINI 
1965, axul, estado ex.

-Pronta entrega - Toda. a.lcelente. Vendo, .troco, facilito.^.

Tel.: 48-2003
• EMPLACAMENTO na praça: visite

» Nova Texas, em Copacabana, na

Av. Atlântica, esq. da Rua Dial-
ma Ulrich, ou na Tiiuca, na Rua

Conde de Bonfim, 40, e adquira
o seu Belcar nôvo, completamen-
te emplacado e com taxímetro,

pronto para trabalhar, pagando
até em 24 meses ou no plano
de financiamento que lhe convier.
Aceita-se também 'r^ca^

EKPLACAMÊNTÕ na praça, Vo-
mag 67. Visite « Novo Texas,
em Copacabana, na Av. Atlânti
ca, esq. da Rua Dialma Ulrich,
ou na Tiiuca, na Rua Conde do
Bonfim, 40, e adquira o seu Bei-
car nôvo, completamente empla-
cíido e com taxímetro, pronto
para trabalhar, pagando até tm
24 meses, ou no plano de finan-
ciamento que lhe convier. Acei-
1a-se lambem troca. Texas.

ESPETACULARES UNHAS AERO.
DINÂMICAS APRESENTA O VE.
MAG 67. V. S. pode vor » ad.

quirir na Av. Atlântica esquina
de R. Dialma Ulrich, no Pôslo 5
em Copacabana, ató às 10 horas
da noite. Tel. 47.7203. TEXAS.

FÍAT Pick-UP 1 100 ono 49 ma
quino caixa diferencial, tudo rio-
vo lataria avariada, preço CrS
600. Rua Gervnsio Ferreira 7. -

IAPC - Irajá. 

5L Fco.' Xavier, 398. Tel. 28-3776.

GORDINI 63 - Gelo c| est. ver-

lho. Rádio Telespark dc teclas
único dono. Fino trato. NCrS

2 650. Troco ou faciliio. — Rua

B.-.rão cle Mesqu[ta_21_B:

GORDINI 64 - Vende-se um oqul;

pado, 2 400 000 cle entrada e 12

pre-tarões de CrS 62 000 Inclus.-
ve Seguro. Ver e tratar na Rua

Gustavo Sampaio n. 876-A. —

Teh 57-8245.
GORDÍNI 63, superequipado to-

do novo. Vendo, troco e facilito.
Cerqueira Daltro 82 - Pôslo, em

Cascadura.
GORDINI 64 - lodo 100% úni-

dono. Aceito Iroca Dauphine.
Facilito saldo - Av. Suburbana,
9 942 - Cascadura

KOMBI 1965 de luxo, em eslado
do nôvo, vende, troca ou finan-
cia-se. Rua Dr. Satamini, 156.

PACKARD 51 - 700 mil à vista,
ou a prazo, com 300 mil de ent.
e 7x100. Ac. ofertas. Rua Cha-
ves Faria 220-fundos, ap. 301.
São Cristóvão.

KOMBI 61 - Sinc, máquina no.
va, ótima latoria, tranca, pneus
novos ele. Troco e facilito — R.
São Francisco Xavier, 860.

KOMBI luxo 60 - Vendo. Dona
Maria, 22 - Tel.: 18-4187 -

S o are z. __
KÕMBI - Alugo com motorista
— Hora ou serviço marcado. Te-
mos também para entrego cole-

giais - João Ferro 28-3123.

PICK-UP F-100 ano 64 - Vondo,
troco ou facilito. Base 6 milhões.
Particular. Estado geral OK. Po-
de trazer mecânico. Noto fiscal na
mão como prova com capota de
lona. Praça Avaí 1.

PACKARD 48 — Equipado, como
nôvo — Var Rua Ana Nari n.°
1 142 — Or. Armando.

FORD PICK-UP 1962, em olima
conservação, vendo à vista ol
«coito troca. Sr. Mário, urgen
1e. R. Barata Ribeiro, 254,

KÕMBI 63 - Vende-se, uso par-
ticular, equipada, estado de no-
va, bem calçada, ò vista: 3 900
mH._Tcl.: 46-0475.

KÕMBl 62-6 porlas. Vendo
ou troco por sedan de 60 em di-
an,!!-_£í!ari—"UL—í22ü£E£ g——
KOMBI 196II62 - Estodo de no
va, 100% de tudo, p] compra
dor, exigente. Entrada a partir
cie 1 600 c prestações « parlir
de 190 - Praça Onze, 179-A,
dia todo. , , , . 

PICK-UP Do Soto 56. Vendi, tro
e facilito. Av. Mem de Si
253-B.

PICK-UP INTERNATIONAL 1961
— Em ótimo estado, vende, troca
ou financia-se.' Rua Dr. Salomi-
ni, 156.

UXI AERO 63

PICK-UP - Ford F-100, modelo
63, ólimo estado, preço 4 550

Run Júlio do Carmo, 9.

pTck~ÜFfÕRD 49. F-l, 2 500 000
vcndc-se. Rua da América, 176

Santo_Cristo.

P|CK-UP Ford 46 maquina Stan
dard feita ha 5 meses piniura e

pneus novos NCrS 1 200. Rua
17 dc Fevereiro, 176-A. Raul
cnsucesso.

GORDINI 63 ótimo estado, me-

canica 100%. Aceito Iroca Ci-

tro»n ou Dauphine. Facilito saldo.
Av. Suburbana, 9 942.

GORDINI 65 rádio, piniura 100

por cento. Aceito troca Dauphine
ou Simca. Faciliio saldo — Av.
Suburbana 9 942 - Cascadura.
GORDÍNI II 66 - Superequipa-
do, completamente novo. Iroco e
facilito. Rua Conde de Bonlim,
577-B_-Jel._58:6769.
GORDÍNI 1965 e 1966 - Excelen-
te-;, superequipados, troco ou fa-
cilito, até 20 meses. R. Conde
de Bonfim 66-A. Tel. 34-9909.

FORD Falcon 1960, 6 cil-, mecâ-
nico, om estado dc nôvo. Pouco
uso, côr çrená, 4 portas, equip.,
rádio Blnupunckt. Vendo ou Iro-
co menor valor. Barão de Mes-

quita, 129.
FORD ZENITH - 6 cil. mecânico
carro de um dono, esfcdo qeral
excelente, vendo, troco e finan-
cio. Afonso Pena. 66-B.

FÕRD TAUNUS 51 - Pintura no"
va, todo 100%. Aceilo troca c
facilito c/ 400 - Av. Suburba-
na, 9 942 - Cascadura.

FORD ANGLIA 48 - Pintura no-
va, máquina retificada. Facilito
c/ 400. Aceilo troca. Av. Subur-
bana, 9 942 - Cascadura.

RURAL 62, 1 diferencial, equipa-
do. Vendo, troco e facilito. Cer-

queira Dallro, 82 - Pôslo, em
Caseadura.

GORDINI 66 - Equipado. Novi-

nho, CrS 2 000. Mecânica zero.
Pouco rodado. Saldo ale 15 me-

ses. Barat«^beiro;_147.

GORDÍNÍ 1965 - Impecável es
tado, único dono, superequipado
Vendo, financio 15 meses. - Si

queira Cam. o-\_ 23-A_ -__J__à___?_l_

GORDÍNÍ" 1964 e .1965, novos,
vale a pena ver. Faço qualquer

çinranlia mecânica, faci-
Sousa Lima, 363.

KARMANN 65 (29 set. 64) de co
merciante, único prop., equipa-
dissimo, inunl a nôvo. Vendo
eventualmente aceito VW oi
Kombi como pie. de pqto. (di
5a. a dom. Av. Alberto Torres
481 — Teresópolis), de 2a. a 5a.

Rio - 27-9090. __

KARMANN-GHIA 1966 e 1965,
Duperequipados, completamente
novos. Estudü-sf» treca. São Fran-
cisco Xavier, 400, lei. 48-5476.

KARMANN-GHIA 1964, lãtãJbHJsã
Superequipado, Estado exce-

lente. Vendo, Iroco, facilito. R.
5. Fco. Xavier, 398. Tel. 28-3776.

KARMANN-GHIA 66, com rádio
Bloupunk, pouco uso. faturado

pelo Rio, única dona. Troco -

MATRIZ:
R. do Riochuelo, 132-

Fundos iel. 22-2188

(Flamengo)
Praia do flamengo, 300-A

iel. 45-058 4
(Copacabana,*
R. Borolo Ribeiro. 105 A

tel. 36-1003
(Tijucoi
R. Moiiz e Barros, 748

loi. 34-7479
{Aeroporto)
Aeroporto 5. Dumont

tcl. 22-3002

«y^ij SsiTca^H
VOIKSWAGÉN - Compro d. 63 VOLKS 67

• 67. Pas» « vlsl. o> melhores Auto Modelo, vendo ou aceito

preso» - T.l. 49-1357 - Jorga, troca. R. Haddock Lobo, 335.

d» 9 ii llh, diariamente. VOLKSWAGEN 62 excelente est.

VÕLKSWÃGÊN 62 - Superequi- equip. a qualquer prova a vislo

pado, excelente. Fac. cl 1 900 troco, fac «| 1 300 ent .18

um Volks, Simca
ou Kombi
para passeio.

Saldo oté 18 m. Troco. R
de Maio 19, fundos. Tel.:
28-7512 - São Fco- Xavier.

24

uu negócios.

Ár LOCADORA DE
AUTOMÓVEIS
"STAH" LTDA.
INFORMAÇÕES:

tel. 22-2979

VOLKSWAGEN - Vendo 66 -

Ja. série, côr pérola, equipado.
Rua Josó Bonifácio, 273 — Todos
os Sanlos.

VOLKSWAGEN óó - Côr
vinho, 16 000 km. Tel.
46-6404.

O melhor da

Guanabara, equipado pl casamen-
to. Ponto da Praça do Carmo,
Heitor. Troco 65. Particular.

TÁXI VOLKSWAGEN - Compro,
pago à vista. Av. Prado Junior,
317 - 57-8705.

VOLKSWAGEN 62 - Vendo. Rua
São Januário, 61 — São Cristo-
vão. ,,,....

R. 24 de Maio, 316.
fone 4B-2701

0 km, faturado do VOLKSWAGEM 63 - Estado de
" ' nôvo, equipado c! rádio, tranca,

capas, bagagito etc. Facilito. R.
S. Francisco Xavier. 860.

VOLKS 65 e 66 - Vendo, equi-
pados, com garantia, aupernovos,
troco e facilito — Run do Ria-
chuelo, 388, até às 20 hora;.

VOLKSWAGEN 65 excepcional est.
a qualquer prova a vista tro-
co e fac. com 2 600 ent. s.
18 m. R. 24 de Maio, 316. Te-
lefone 48-2701.

VOLKSWAGEN 1966 - Novlssi-
mo, equipado, 12 mil km. NCrS
5 900 000 — Tratar na Rua Santa
Clara, 4), com o porteiro.

VOLKSWAGEN - Compro sem
aborrecê-lo. Vejo no hor.no do
sua prtférênci» e pago hojo «m
dinh.iro. - T.l. 38-3891

VOLKSWAGEN 65 com 23 000
km. vendo por ter recebido car-
ro 67. Tratar com Sr. Miguel
nn Rua_do_ Bispa 47. Garagem.

VOLKSV/AGEN 59 - Otimo es-
tado, a qualquer prova, único
dono. Ver Rua Raimundo Correia
_ Copacabana - 36-7566 — Or-
lando.

VOLKSWAGEN 57 com rádio, lo-
do reformado, lindo. Fac. com
1 300. Saldo alé 18 meses. Run
24 de Maio 19 fundos. Telefone

TÃxrchi^íen^vendo ho,e, 28-7512- São Fco. Xavier.
m oferla Av Pres. Vargas, p.°| VOLKS J965- Vende-se como no,

2 683.

VOLKSWAGEN 63 - Modificado

pl 65, superequipado, estado de

nôvo, vendo facilitado até 20

meses. Haddock Lobo, 123-A —

Casa de flores - Luiz.

VENDA s.u carro som aborreci-
mantos. Veio no horirio d. sua

pr.f.rínci» e pago h«|* am or

nh.iro. - T.l. 38-3B91.

TAXI DKW 60, 3,
capelinha, caguete, máquina no

garantia, enxuto, só à vista
4 600, uraente. Ver na Rua Ge-
neral Arcjolo, 224 - Sr. Chico.

vo, CrS 5 000 000. Urgenie. Tel.

Tincroniiadol^M

PREFECT 1950 - Unlco dono -

250 mil .ntrada « 100 pi mis
Av. Suburbana, 10 002 - 3.° an
dar, «ala 305 — Catcadura.

RÚR~A"l"~ WÍLLYS 64 - Equipada,
à vista 4 500 000. Carvalho Sou-
sa, 241-B. Arnaldo.

RURAL 64 - Equipada, estado
de nova, à viíta ou facilitado.
Rua do Russel, 32 - Largo da
Gloria.

TAXI GORDINl 64 - Troco e fl-
nane. Real Grandeza, 193, loja 1.
Aberta alé_20_horas.

T~AXJ Volkl. 62 - Vendo em
otimo estado, à vista ou aceito
troca. Ver c/ guardador Mar»
nhão no Aeroporto S. Dumont,
até 15 horas, todos os dias.

prova,

GORDINI 64 - Único dono, no-
vitimo, carro pouco rodado e dc
fino traio. NCrS 3 100,00. Tele-
fone 26-87.14 - Faciliio.

GORDINl 64, excelente est.,

qualquer prova, ec-,uip., a vis)
troco e fac. c| 1 600 ent., s. 1
m. R. 24 Maio, 316 - 40-27OJL_

facilito^ R. Hacldcd Lobo 33S-B.

KÕMBI superluxo. equipado com
3 faixas, faróis do neblina, ven-
do a particular. Trat. Av. Pa-
ris 273 — Bonsucesro - Pereira,

KARMANN-GHIA 
"Í963 

e 1964 -

Superequipado, excelente, pouco
rodado, novíssimo, troen ou fa-
cilito alé 20 me;cs. R. Conde de
Bonfim 66-A - Tal. 34-9909. "

KARMANN-GHIA 66 - Vendo.
Ent. CrS 4 000 e 10 prcsl. 550.,
à visla CrS 7 900. Lavradio, 206-B
-_Tol.: 42-0201.

KARMANN GHIA - Vende-se do
ano de 1966> equipado. Rua
Conde de Bonfim, 340 - Praça
Saens Pena.

FORD 46, todo reformado, 4 por
lar., ótimo de tudo. Vendo troco
e facilito. Cerqueira Daltro, 82.
Posto, em Cascadura. _____
FORD F-100 1962, acidentado. -

Motor rclificado. Perusin. Ven
do ou troco p| Kombi acima 61.
Ver e tratnr, Frei Caneca, 117. -

Josó Carlos.  __,
FORD THINDBERD 1960 - Ó mais
nôvo e conservado d_ Guanabara
Vendo, muito facilitado, aceitando
troca por carro nacional. Rua
Conde de Bonfim, 25.

FORD TAUNUS 12m52 - Vendo,
máquina e pintura nova, com rá-
dio etc. Vor Rua Pinto Figueire-
redo, 26 - lanchonelc.Fírnando.

FORD PREFECT 50, otlmo eslado,
350 ent., 80 mil p/ mes, R. Ana
Neri, 662, c/17, ap. 101, s/tel.
Ã visla 920.

GORDINl 65 troco ou facilito c|
1 800 000 de entrada. Ver e
tratar. Av. Suburbana n. 9991
A e B. Cascadura.

GORDINI 1963 - Rádio, estofa-
mento a couro, excelente estado,

vista, 2 600. Av. Heitor Bei-
irão, 57, ap. 301 - Ttl. 48-7183.

GORDÍNI 62, 63 e 64 - 890 000
várias cores, equips. novíssimos.
Saldo a comb. Troco. Rua São
Francisco Xavier, 342 - Maraca-

ÍAXI Volkswagen 62 - Vendo
à vista, ó milhões — Run

ra de Araújo, 103, ap. 204.

RURAL 1965 luxo, 1 diferencial
superequipado, duas lindes co-
res, estado de 0 km. Vendo R.
Cabuçu, 116. Lins. 49-5880 dia
c noite. 29-7701.

RURAL WILLYS 1963/62 - Am
bas em belíssimo estado, vende,
troca ou financia-se. Rua Dr. Sa-
taniiní, 156.
RURAL 64, 4 x 2, CrS 2 000.
Seminovo, mecânica tinindo —

equipado. Saldo até 15 meses —
Barata Ribeiro, 147.

RURAL 1965 — Vendemos com
2 000,00 entrada, restante em 15
meses. Ag. Viana» Rua Maris
Barros, 724. - Tel. 48-1403 e
28-7791, _
RURAL — Compra s.m aborreci-
Io. Vejo no horário d. sua pre-
ferència • pago hoi» «m dinhii*
ro. - Tel. 38-3891.

TAXI - DODGE 1951 - Mec. c
dl., em bom eslado, bem calça_
tio. Rua da Proclamação n. 658

Bonsucesso. Sr. Fernando.

TAXÍ D»~Soto 53, dos peque-
nos em perfeito estado. Vendo,
- Rua Júlio de Castilho, 15-A.

VOLKSWAGEN 66 — Estedo cle
.. _. . equipadíssimo, azul atlün
tíco, troco, facilito. Barão de Mea-
qi.ita 218 - 38-3545.

VOLKSWAGEN 61 - 3a. sério.
Nôvo, equip. particular, facilita
ou troco por Gordini, Kombi a
Rural. Desembargador Isidro, 145
ap. 306^
VOLKS 1965 x 66 - Compro sâ
de particular, pago hoio. Rua Ma-
galhães Couto 200. Armazém."

VOLKSWAGEN 62 e raios X
Siemens 15mA. Ambo» novissi-
mos. Troco 03 2 por carro mais
novo - Carlos 25-2858 - de 12

13,30 hs.

VOLKSV/AGEN 63, excepcional
est., equipadíssimo, rádio, napa
etc, mec. 100%, vendo barato,
tecebi nôvo. Rua Castro Barbo-

sa, 72, Sr. Alcides (parle da

m a nh 5).
VOLKSWAGEN - Compro 1 d.

particular, p| uso próprio. Pago
a dinheiro, em sl domicilio -

Tal. 48-7132 - Urg.nt».

VOLKSWAGEN 60 sup. equip.
ótimo elt. a qualquer prova a
vista troco e fac. c| 1 300 ent.
s. IB m. R. 24 de Maio, 316
48-2701.

VOLKSWAGEN 1953 - Alemão,
único dono, ótimo estado — Rua
Tenente Possolo, 29 - Sr. João

Oldsmobile 67
2 . A PTS.

MUSTANGE 67
OLDSMOBILE 62

FALCON 63

Alfa Romeu Júlia Sport. Verw
do troco. Rua Bnrata Ribeiro»
197-A. Tcl. 57-3176. (p s

VENDE-SE Simca 61 - Preco de
ocasião — Rua Mari: « Barros
821.

VOLKSWAGEM 1967 - 0 km,
46 H.P., 2a. sériee, modelo
1 300, vermelho, forração preta,
concessionário Rio. Todas as ga-
rantias de fábrica. Vendo ou
Iroco menor valor. Barão de
Mesquita, 129.

VOLKSWAGEN 62, único dono,
equipado, super nôvo, pouquís-
simo rodado. Vendo cj parte ia-
cilitadn ou à vista. Rua do Ma-
loso, 202. Tcl. 54-1316.

VOLKSWAGEN 64 cerâmica sup.
equip. mecânica a qualquer pro-
va a vista troco e fac. c| 2 250
ent. s. 18 m. R. 24 de Maio,
316. 48-2701.^

VOLKSWAGEN 67, zero km, ver-
melho, entrego hoje, vendo à

sta ou troco. Ver Rua do Ma-
tose, 202. Tel.; 54-1316.

VENDE.SE carros táxi - DKW e
Volks. Ver e Iralar na Rua Bu-
lhões Marcial, 36 - Lucas, GB -

Tel. 30-1941

VENDE-SE Dodge n.° 52 - Pra-
ça batido — Real Grandeia, 96.

VOLKSWAGEN 61 - Crí . .1 800,

q motor na garantia. Faço qual-
quer prova — Saldo a prezo. Ba-
rata Ribeiro, 147.

VÕLKS ano 65 - Eslado oaral no-
vo. Particular. Vendo ou troco.
Pode trazer mecânico. Base 5 ml-
lhões. Facilito' tudo 100%. Pra-
ça Avaí T.

VOLKS 63 — Vende-se em oli-
mo estado. Tel. 23-7171, Ramal
B95 — Dr. Joaquim.
VOLKSWAGEN 66 - 2.» serie,

grená, 8 000 km, radio, capas,
trancas, calhas, etc. a visla 5 900

João Lira, 161-402. Leblon.

TAXI SIMCA 63, bom estado de
conservação, pronto para traba-
lhar, CrS 3 000 de entrada, Rua
Gene ral R oca, 449. p

TÁXI - Troca-se ap. coniugado,
finol construção por taxi DKW
65, telefone 26-2865, cl José Pc-
dro.

VOLKSWAGEN 66 - Cercií, rádio
5 faixas, lindo, pouco rodado.
Fac. cl 3 500. Saldo até 18 me-
ses. Troco. Rua 24 ds Maio 19
fundos. Telefone 28-7512. 

TAXI — Vende-se ano 61, pin-
tura, caixa, motor nôvo, melhor
oferta - Rua Paula Freitas, 19,

p. 710.

VOLKSWAGEN 1963, superequi-
pjdo, azul pastel. Excelente es-
lado, à visla, CrS 3 350 - Av.
Heitor Beltrão, 57, ap. 301 -
Tel. 48-7133.
VOLKSWAGEN 1963 - Superequi-
pado originalidade tora do co-
mum. Conservadissimo. Telefone
48-8875.

KOMBI - STD 60 - Vendo ur-
nente, máq. pint., tranca, tudo
100%. Ver no Mercado das Fio-
ros, Centro. Tel. 52-9911, Boxe
41. Base 2 450.

KOMBI STANDARD 66, único do
no, estado zero, vendo à vista,
estudo financiamento e troco. R

__. Matoso, 202. Tal. 54-1316.

KOMBI 63 - Máquina nova
100% de lataria. Entrada desde
CrS 1 500 000 e o saldo em

RÜRÁL 1965, ultima serie de uma
Iração, luxo, estíido de novo gs-
ral, vende-se ou troca-se pela
melhor oferta. Ver Rua São Cie*
menlo, 92. Tel. 26-7191. 

TAXl GORDINI 64 - CrS 2 500.
Motor na garantia, cx. mud.. no-
va, lataria perfeita. Saldo até 15
meses. Barata Ribeiro, 147.

RÜRÂL 65. Impecável eslado go-
ral. Vendo, troco, -financio. Paim
Pamplona, 700 — Jacaré. Telefo-
ne 49-7852.
RURAL WILLYS 1964, 2x4 origi.
nal, c| rádio, 2 000 enl., saldo
12x350 mil. - 26-3270. 

P.URAL WILLYS 53-4 x 4 -

Vendo ou troco por Kombi, mo-
tor, precisa lanternagem. Preço
I 400 COO, Rua Dias Ferreira, n.
247._Tel. 27-7328,_Morciro.

SIMCA TUFÃO 1964 - última sé
rie, capas vulcromo, ótima con

cão, calotas de luxo. 3 950.

TAXI Morris Oxford 52 - Est
de nôvo — Vende-se ou troca-se

por carro particular — Rua Ura-
nos, 1 170, s/ 2 - Ramos - Ver
no potto Esro — Joaquim.

TAXI Capelinha, vendo e Insta
lo, blindado, nada consta, ofici
na autorizada Taxirei. Rua Ibi
ra 10. Jacaré^

VENDO Chevrolet 54 - Perua

pela melhor oferta - Tralar pôs-
to Texaco. Largo de Vicente de
Carvalho. 

VENDO Studebaker comander
1952 - Mecânico Rua Pres.
Carlos Campos, 35, ap. 6
Laranjeiros^

Plymouth
53

Estado primoroso, côr veida
sujeito a qualquer verificação,;
Estudam-Ee condições. Tel.: —

52-5832.

VEÍCULOS de carga

CAMINHÕES Mercedes-Benz. LP.
321. Vendem-Je diversos, h vis»
ta, pela melhor oferta. Dinrit-
mente na Rua General Caldv/elI
n._216:
CAMINHÃO Ford F-600. Vende-

VÉNDE-SE um Aero Willys 66

pela melhor oferla ou troca-se __ „,„,,_„
por Volks 65 mais a diferença, se e facilita-se. Tratar 27-28^0,

Tel.? 47-4040, 57-8164, Eduardcr. leda. |

VÊNDE-SE Rural 62, equipada - CAMINHÃO Chevrolet 58, 100%

Aceito troca - Rua Torres Ho- bom. Vendo 3 ICO a vista - l

mem 1 154 — Tel. 58-7103. Chev. 50, caminhão, em otimo

VW 66, pérola, equipadíssimo.
Preço NCrS 6 000,00. Rua Con-
de dc Bonfim, 155-402, somente

pela manhã.

estado, por 1 650 n vista, ambos
a qualquer prova — Rua Pnim
Pamplona, 95. ^^

VOLKSWAGEN 62 - Rádio -

Lataria impecável, mecânica 100%
2 100 de entr. - 18 x 200,00
Av. Atlântica, 1 536-A - Tel.

36-1323.

VENDO Chevrolet camioneta 50,

pela melhor oferta. Tratar no

posto Texaco Largo de Vicente
Carvalho.

VOLKSWAGEN 65 - Superequip.,
mecânica zero km., lataria Impe-
cável, azul atlântico, 5 250 a
vista — Troco e fácil. Av. Atlan-
tica, 1 536-A - Tel. 36-1323.

VOLKSWAGEN 64 - Superequipa-
do, motor nôvo, exceiente. Fac.
c| 2 300. Saldo alé 18 m. Tre
co. R. 24 de Maio 19, Íundos
_ Tel. 28-7512 - São Fco. Xavier,

VOLKSWAGEN 59 superequipa-
do toda provn geral vendo, tro-
co, facilito. Cerqueira Daltro 82.
Posto em Cas cadura.
VÕLKS 65, ótimo estado, equi-
prido, capas e Int. vukrom. (des.
exclusivo), rádio de Isclas, car-
ro pi comprador exigente. Troco
ou faciliio cl 3 000 de «ntrada.
Rua Barão Mesquita, 218.

VOLKSWAGEN 61 - Sincroniza-
do, excelente, equip. Fac. cl
1 700. Saldo até 18 m. Troco.
R. 24 do Maio 19, fundos. Tel.
28-7512 - São Fco. Xavier.

TAXI compro carro de praçB, pa-
no a vista mesmo batido. Rua
Orestes 13 aplo. 202. Telefone
23-1183. Santo Cristo. .

TAXI DODGE 1946 - Pronta

paro trabalhar - Entrada 850.
Av. 28 de Setembro, 191-B -

Alfaiate.
TAXI GORDINI II, estado dí no-
vo. Vendo, troco e facilito. Av

91-A. I.iAlmlrant» Borroso,
42-6138.

KÕMBÍ 64 c| 30-000 km, rádio
ele. verdadeira jóia. Rua Condet. 2 670 urgente
Bonfim, 233 ep. 601 (ale as 14jbeir0i 207/302.

FÕRD 53 — Mecânico, equipado,
excelente estado, à visla ou fa-
cilitado. Ru,i do Russel, 32 —
Largo da Gloria.

GORDINI 64, úF. série, mecãni-
co e lalaria 100%, 4 pneus novos,
linda cor. NCrS 2 980,00. Troco
ou facilito. Ruo Barão do Mes-

quita n.° 218.
GORDÍNI 63 - Muito bom. Pneus
novos. NCrS 2 600,00 facll. Rua
Sousa^ Franco_107_- 530298.

GORDÍNI 65 - 
"Facilitamos, 

tfer e.
tratar na Ru»' Filomena Ngnes,|V"°",
162, Olaria. T.l. 30-6470, Sr. Fã-; KOMBI
bio ou Sr.Albino. — f'?<>

HUDSON 50 - Cupê, ólimo es- . .*''•>. i-r
lado, lalaria forração mecânica, KOMBI 02 - Ótimo estacio ge
tudo 100°í, facilito. R. Urugua;l--

Gemido,
SIMCA CHAMBORD 62, rãciio,

lado. Pre-
Barata Ri-

porieiroiM"m JtJ-___?Ã.'.Br
'TAXl VOLKSWAGEN 60

VOLKSWAGEN 65 troco ou faci
lito. Ver e tralar Av. Suburba-
na n.° 9991 A e B. Cascadura

VOLKSWAGEN 66 troco ou fa.
cilito. Vor e tratar Av. Subur
bana n.° 9991 A « B. Casca-
dura. ^^__

VOLKSWAGEN 65 - Equip-, ex-
celente estado. Fac. c| 2 700.
Saldo até 18 m. Troco. R. 24
de Maio, 19, fundos. Tol. 28-7512

São Fco. Xavier.
VOLKSWAGEN" 65 - Cinra prata,
•stado espetacular, oqjipado, ra-
dio, c»pa* luxo, pneus novos, R.
a4_,'• _Maio, 254 - 48-0987 __
VOLKSWAGEN 62 - Última íé-
rio, «quipado, rádio napa, tran-
ca Troco • facilito, Rua 24 d.
Melo, 254 - 48-0987;

VOLKSV/AGEN 66 - Outro 64
Ambos equipados, còr pérola e

nho. Vendo um, urgente, Av.
Rui Barbosa, 300, ap. 1 302,

VOLKSWAGEN 64 - Vendo ba
rato. Euclides de Faria, 231.

VENDO Volkswagen - OK, ver-
de caribe, NCrS 7.000,00 ò vis.
ta. 230514 - 43-5846 - 57-7874

Theresinha.

VOLKSWAGEM 66 - Cinza pra-
ta, novíssimo. Rádio, capas lu-
xo, superequipado. Vendo ou
troco por Kombi ou Volks mjv.
Rua Haddock Lobo, 175 ap. 201.
Tel. 2B-8693.

CAMINHÕES CHEVROLET BRASIL
62, 63, 64 e 65. Todos revisados,
em ótimo estado de conservação.
Vendo ou troco. Facilito. — Run
Lino Teixeira, 97. Tel. 28-8974.

VOLKSWAGEN 66, pouco uso,
único dono, côr vinho, vende-se
somente à vista. Tratar tel.:
27-5922.
VOLKS 64 — Superequipado, esl.
de zero, azul atlântico. Lindo. -

4 £00 à vista. Troco e facilito
Av. Atlântica, 1536-A. Tel.: ...
36-1323.
VOLKSWAGEN 66 - Grené, com
10 mil km. Vendo, carro intei-
ro, CrS 5 770 - Rua Torres Ho
mem, 1 154 - Tel. 58-7105.

VENDE-SE Ford 34, tipo barati
nha, conversível, perfeito estado
mecânico, melhor oferta acima de
CrS 1200 000. Tratar c| Carlos
Eduardo, tel. 46-7760 ou Rua
Conde de Irajá, n. 510, ap. 302
— Botafogo

VOLKSWAGEN 61 c 62 oj mais
novos da GB — Vendo, troco e
fac. R. Haddock Lobo, 33 - Tal.
34-6001.
VOLKSV/AGEN 52 - Equip., es-
tado de novo à vista ou a Dra-
jo — Vendo urg. R. Assar», 33

Eng. Nôvo.

VOLKSWAGEN 62 troco ou ta
cilito ccm 2 000 000 dc enlrada.
Ver e tratar Av. Suburbana n.°
9991 A e B. Cascadura.
VOLKSWAGEN 60 troco ou facili-
lo com 1 500 000 de entrada.
Ver e trator Av. Suburbana n.°
9991 A c B. Cascadura.

VOLKSWAGEN 64 -

Modelo 65, côr vinho,
excelente. — Telefone
46-6404.
VOLKSWAGEN 1964 - Vendo no
estado de nóvo. Ver na Rua oJa-

quim Palhares, 395^

„. . ilranca, capai, otimo
Rua Conde|r„ , A7(1 nto»n|6. R

_<">"•". ——.-ÍSÍMCA 1965 - Vend.-s. «m Io
KOMBI — Compro mesmo proci-,, ou .op,.,ad,imoiil« — Ver •

FORD -46 Cupê, ótimo e:tado
lataria, forração, tudo 100% —
Facilito - Rua Uruguai, 248 -
38-5128.

sando d» reparos. Pago a dinh«|.ufalar Rua j0 Rjachuolo
ro. T.l. 29-1738 d. dia, 34-0468 func|à,.
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1'SÍMCA 65 - Um só dono. O
Compro para m.u uso|mi,is co„jeivado da Guanabara. U,UJJ; 

„¦„., ,,.„„,.
llta - Tel. 54.17621 Troto , fati|ilo. Almir.nt. CÓ-I^O d° foto Almlrafltt

Mo-
tor, oneus e bateria novos, CrS
4 400000 só à vista. Marques
de Abrantes 95, ap. 501. Tale-
fone 25-748B, qualquer hora.

TAXI E PLACA -"Compro e ven-
do. Faço permula, transfiro da

propriedade, licenciamentos ¦ de
veículos novoa e usados, ôn'b'.'*,
cir-iinhão etc. Av. Suburbana,

I. 219, Cascadura, ao

VOLKS 1961 - Sincronizado» su.
perequipadoa am excepcional as*

"jtado, venda*i» »ni lot» eu se-
paradamente — Ver a tratar R.
Riachuelo,_ Wli fundos.
VOLKS 196* - Vende-i» lutai-
ram.nte nóvo, d» 1 só propri.-
tário. Ver na Praia do Flamen*
go, 344, com porteiro.
VOLKSWAGEN Í960 

'- 
Viníio -

Equipado — Otimo estado. Ven-
do, Iroco, facilito. R. S. Fco. Xa-
vier. 398-. Tel. 28-3776.

VENDO D« Soto 47, particular,
Rua Gomei Brago 24-F, Andaraí,
Tel. 38-6831

248 38-5128.
HENRY JUNIOR 1951
ca nova. Entrada 600
dc Setembro, 203^

Mecãni-
Av. 28

HENRY JUNIOR 54 otimo estado,
cl radio 1 150 mil a vista. Rua
24 do Maio, 325.

FORD 62 - Compacto - 6 cil.,
mec, 4 portas, equipado, excep-
cional estado, aceito troca por
carro àn menor valor. R. Frei Ca-
neca, 305. __
FABRICAÇÃO VEMAG 67 para a
praça, a longo prazo, sem fia-
dor, completamente emplacados e
com taxímetro. Tratar na Av.
Allüntica, esq. da Rua Djalma
Ulrich, Posto 5, e na Rua Conde
de Bonfim, ^0. Vendas por in-
termédio da Nova Texas.
FÕRD 929 — Vendo o mais bom
conservado, passeio, 4 portai,
freio a óleo, para desocupar lu-
gar - Cr$ 1 000 000 — Con-
dessa Belmont, 261 — Engenho
Novo.

HENRY JR. 1952 - O mais no-
vo da GB — Preço de ocasiáo
_ Tel. 30-3296.

HUDSON 1951, de 2 portas, NCrj
800,00 á vista. Ag. Viana, Rua
Maris e Barros, 724, Iel. 28-7791.

revisada a 30 dias, vendo ou
troco por Volks 61. Ver na Rua
Tome de Sousa, esq» de Mar. Fio-
riano, falar com o guardador.
KARMANN~GHIA 64 - Equipadis-
simo, volante esporte etc, carro
nôvo, vendo urgente au troco,
bom preço. Tel. 47-9961 - D
Magdalona.

chrane, 173 — Saens P.na

SIMCA CHAMBORD" 60, 61 e62
980 000, quase novas, equlcs.

Saldo a comb. Troco. R. São
Francisco Xavier, 342 — Mara-
cana.

INTERLAGOS 1963, c| rádio, pin
tura metálica, vendo ou aceito
troca, ótimo preço. R. Barata Ri
beiro, 254, Dr. Pastor.

ÍSABELA 54 — Suspensão, Íreio,
redendore novos, motor revisa-
do, vendo, troco e financ. Tratar
Augusto Severo, 292-A - Tel.:
52-8484.
INTERLAGOS BERLÍNÉTA 66 -

Pouco uso, c| rádio, a vista NCr$
7 000,00. Troco e financio. Av.
Mem de Sá, 173. Tel.: 22-9073.

KARMANN-GHIA 63/64 - Ver
melho, totalmente equipado, faci'
lila.se. Av. Princera Isabel, 386,
casa 6. Urgente. Não tem le^
lefone.
KOMBI 63 - Ólimo estado -
Av. Ataulfo de Paiva, 31, com
porteiro^
KÕMBI - Vende-se Standard 62,
esfado excepcional. Av. Amaro
Cavalcante, 195. Méier. PÒ!to
Esso. ^^_^_

FISSORE 66, nóvo, 7 000 km, INTERLAGOS BÍRLINETA 65 -
vendo 8 milhões. Ver Rua Bu<
lhõos Carvalho, 373 — Garagem.

FIAT mod. 1 500 - Luxo. 1950 -
300 mü enlr. e 100 n| mês. Av.
Suburbana, 10 002 - 3.° andar,
sala 305. Cascadura.

Vd:,
r-SK. dif.

estudo troca. Pg.
à vista. 36-6685 (à

..

GORDINl 64 estado novo equi-
pado ei rádio, nneus.novos. Ven-
do urgente. Oferta melhor acima
2 600. Rua Gen. Glicerio, 400
ap. 202.
GORDINl 1962 - Perfeito esta-"do, 

preço de ocasião — Rua São
Francisco Xavier, 24Ó-A em frente
ao Colégio Militar.
GORDINI 1964 - Vende-so me-
lhor oferta. Tratar Rubens, Av.
Atlântica,_2 266.

GORDINI 63 -"Entrada
1 200 mil. — Tratar Rua
Mariz e Barros, 821.

INTERLAGOS 64 - Converslvc]
Ull. série, do ún. dono, está

nôvo de tudo — Volante espor-
te, pns. cínturador-, rádio ¦ japo-
nês, capeta nova etc. — Só hoie

Rua Felipe Camarão, 138 -
48-0962. 
ÍTAMÀRATIóó - Vermelho -
7 000 km. Aceita-se Iroca VolU
Tel. 27.8936.

STUDEBAKER 49, todo original,
em excepcional estado mesmo.
Rifo Andrade Pertence. 42 —
Catete.
STUDEBAKER conversível, ano
1950 champlcn mecSnico, 6 cj'
lindros. Vende-se o mais boni-

J to e enxuto do Rio, còr vinho,
capota preta, preço 1 500 cru-
zeiros noves ou 2 000 financia-
dos — Sr. Manuel. Rua Lemos de
Brite, 658 — Ouintino^^

ISIMCA JANGADA LUXO ANO 64
Vende-íe en- ótimo e:lado

ccnierviição, linda toda equipada,
poucos km rodados. Tel. 42-1196
— Celso.

TAXI VOLKSWAGEN MOD. 1967
— Zero km. Pronta entrega, com
Capelinha e cintos, de Concessio-
nário GB, cl direito a todas pa
rantias e revisões da fábrica. En-
trada a partir de 3 500 e pres-

VOLKSVVAGEN 64 - Còr vipho,
todo equipado, estado d» nôvo
Vendo ou troco por c«sa, terreno
ou lo|a. Rua Barão de Mesquila,
402, Viriato

VOLKS 63 - Saído em out. M«-
canica • lataria 100%, traga me-
cànico, napa, cromados, pneus
novos, só à vista. Vale a pena
ver. Félix da Cunha 11, ap
C-01 — Tiiuca.
VOLKSWAGEN 1967, varias co
res. São Francisco Xavier, 400,
tal. 48-5476.

VOLKSWAGEN 62 e 63 - ....
1 490 000 várias cores, novissi-
mos. Saldo a comb. Troco. R.
Seo Francisco Xavier, 342 — Ma-
racanã.

CAMINHÕES - Vendem-se Mer.
cedes Benr. 1962, 3 Big Job 1954.
Rua B.arão, 1331, Jacarepaguá,
Sr. Vieira a partir das 16 horaa
— Praça^Séc^ i
CAMiNHÃO CHEVROLET 1966 —
Vende-Ee, seminovo, para 8 500
quilos. Rua Bulhões Mareie! n.°
323, P. de Lucas. Domingo n»
Rua Itaú 260. Penha. p

CAMINHÃO - Vende-se Int.-
L-200, máq. Scania Vabis ou tro-
ca-se carro nacional. Base NCrS
7 000. Ver e trater Pôslo Ipiran-
ga. Av. Nelson Cardoso n.° 1 17S
"Taquara''. 

ÕÁMÍNHÕÊS"Chovrofet 60/62, no",
vos, à 1ôdn prove. Vendo bare-
to, treco e facilito. R. Cândido

enício 1219 - Praca Seca. '

CAMINHÃOZINHO Fo"rd F-3, 51*
mecânica a toda prova, pneus ae»
rninovos, pronto para trabalhar»
Barão de Mesquita, 12^

VOLKSVVAGEN 59 —; 1 190 000,
alemão, equipado pl 62 c/ ra-
dio, capas etc, novíssimo. Saldo
a comb. Troco. R. São Francisco
Xavier, 342 — Maracanã

CAMINHÃO 57 - Ven-
do. Uma pechincha! Cr$
2 000 000 à vista. Tra-
tar R. Mariz e Barros,
821 — Sr. Brasil.

VOLKSV/AGEN 1965, azul-atlanti
co e verde amazonas, equipados.
Facilita.se. São Francisco Xavier,
400, tel. 48-5476. ¦

VOLKSWAGEN 1966, varias co.
re», superequipados, à vista ou
com parte facilitada. São Fran.
cise» Xavier, 400, tel. 48-5476.

VOLKS 65 - Sup.r.quipado -

Estado d» «ro - Troco, facili
to — Almiranl» Cóehrane, 173 —

Saons Penn.

CAMINHÕES Chevrolets, 57, 61 r
62, Mercedes LP-321-61 • Ford
F-600-61, basculante est. geral
novos. Vendo • facilito — R_
Uranos, 1 180.  ,

VOLKSWAGEN 62, 63, 64, 65,
equipados, a parlir de MCrS ..
1 000,00 de entrada, restanta em
15 meses, Ag. Viana, Rua Mo-
ris e Barros, 724. Tel. 43-1403 e
28-7791. 
VOLKSWAGEN 66, urg. p! ni.
oferla à vista, vinho, equip., fac.
3 000, enl. mais 12 de 400, Rua
Babaçu; 11-201, Praia Bica. Tel.
96-1156 (06), ¦_
VENDE-SE Simca Tulõc, ano 64,
urgente. TeKfonc 38-0686. - Sr.
Carlos

VOLKSWAGEN 1963, superequi-

pado. Otimo estado. Vendo, tro.
co. facilito. R. S. Fco. Xavier,
398. Tel. 28-3776. ,

VOLKSVVAGEN 19Í1, superequi-

pado. Estado excelente. Vendo,
Iroco, faciliio. R. S. Fco. Xavier,
398._JeL_28.3776.
VOLKSWAGEN 1966, vinho, m-

perequlpado, estado excelente,
Vendo, troca, facilito. R. S. Fco.
Xavier, 398. Tel. 28-3776.

VAUXHÃLL 51 e 53, estado de
nôvo. Aceito troca fácil rest. Rua

táçóes 
°a "partir 

da 390," c| Res. São Francisco Xavier, 62B

Domínio eni nome do comprador
sem mais despesas. Praça Onze,
179-A, dia todo.

TAXI - Volkswagen 62 - Côr
cerâmica, equipado, máquina no-
vo. CrS 5 300. R. Luiz Barbosa,
72 — Garagem — Virgílio.

TAXI Pllmouth 48 - Vendo ur
uente. Ver R. B. Bom Reliro,
2 BOO, Grajaú, Sr. Miguel^

KARMANN-GHIA 63, laia larga,
rádio, pneus cinturndes, capas de
napa. Uma jóia. Aceito troca p!
Sedan. Facilito. Av. Suburbana,
9 942. Cascadura.
KOMBI 60 - Saida da pintura,
100% de tudo. inclusive pneus
Tem cortinas, o vista ou com
1 600 de entr, Rest. _ combi
nar. Rua 24 de Maio, 325.

KARMANN-GHIA 64 - Superequi
pado, radio, trinca, ele. Vendo
troco. Av. Suburbana 10J.1

MERCURY 1960 - CrS 
~2 

500t
Olds. 1957, 1 800; Plymouth 1959,
2 200; Ford 1953, CrS 1 750 OCO;
Cadillac 1954, CrS 2 000, saldo a
tonno prazo até 18 meses. Desc.
esoeciais para pagam, à vista.
Rua Barata Ribeiro, 323-A.

MORRIS ÕXFÓRÒ Í952 - 4 p,

SIMCA 62/63, cl rádio e o esto-
famento de napa, tranca de dl-
reção 1 500, sinal 200 por més
46-0525, com Maria,

SIMCA TUFÃO 1965 - Em es
tado de nôvo, vendo para deso
cupar lugar, à vista pela ms
lhor oferta. Tel. 43-9057. Sr. Do
mingos ou Sr. E Hei son.

VOLKSWAGEN 64 - Carro do mè-
dico e único dono equipado. Uma
verdadeira jóia. Vendo. Troco.
Facilito. Rua BarSo da Mesquita,
174. .

VOLKSWAGEN 60, 61, 62, 63,
64 e 65 — Lindos carros, entra-
das desde CrS 1 £00 e o saldo
em 10, 15, 20, 25 e 30 meses.
Av. Almirante Barroso n.° 91-A
- Tel. 42-6138.

VAUXHÃLL - Ano 51, 6 dl..

pneus, motor e lataria tudo 100%
— Vendo pela melhor ofert3 £
vista. Rua des Romeiros 186, 5
206 — Penha.

VÓLkS. 60 - Transf. 62, supere-
quipado, único dono, p. novos,
urgente, vendo barato. Ru» rran-
cisco Enes 148. - Penha Circular.

VOLKSWAGEN - Compro mas-
ma proeisand* d* roparos. Pa-

po a dinh.iro - Tel.; 29-1738
de dia. 34-0468 i noila.

VOLKSV/AGEN 1963 - Sincroni-
zada, tranca, rádio nôvo. 3 600.
R. Barata Ribeiro, 207/302 - Ur-

gente^

CAMINHÃO Chevrolet 58, 59, 61
Em bom e-tado. Vendo, fl-

nancio, troco, carro passeio. Pairtl
Pamplona, 700 - Jacaré. Telaío.
ne 49-7852.

VOLKS 1963 - Ótimo oslatlo,
único dono, pouco rodado. Ven-
do, financio 15 meses. — Si-

queira Campos, 23-A — 36-3435.

VOLKSV/AGEN 1961, rádio, t. dl
reção, capar, luxo, reforço pára-
choque, 3 150. R. Marechal Masca,
renhas da Morais, 89, porteiro
— Cop.
VOLKS 67 - Zer» km, 46 HP,
várias cores. Pron!» entrega. Av.
Atlãnlica, 1 936-A. 

VOLVO 1952 — Estado de^O km.
Único dono. Vendo financiado c
Cr$ 800 de entrada. Rua Rea
Grandeza, 238-B - 26-9992.

CAMINHÃO FNM D 11 000 bom
conservado, vendo ou troco. —'
Tratar Rod. Presidente Dutra km
0. Pòslo Esso.
CAMINHÕES - Farqo 52 cam mo-
tor Perkins a óleo, t Furgão K-
350 estado de novo. Vendo, tro»'
co, faciliio. Sr. Cunha. 28-2993
(dia) o 58-5072 (noite). Rua Con-
de de Bonlim, 255. .

FNM — Vendo cavalc-mec&nico,
equipada c| carreta pj transport»
de boii vivos. Negócio urgente,,
Tratar tel.: 52-5318.

TAXI Chevrolet 41 a 48, com-

pro urnente. Pano ò vistn. Rua
Haddock Lobo 66, Sr. Cruz. -

Telefone 48-4300. 

VOLKSWAGEN 67 TIGRE - 0 km.
a faturar. Pronta entrega. Todas
es cores, concessionário Rio. Tro-
co e facilito. Rua Barão de Mes-

| quita, 174.

TAXI e placa, vendo faço a per-
muta. Tenho despachante oficial.
Dou seu carro emplacado na pra-
ca. Rua Emílio de Meneses, 301.
Piedcde. Tel. 29-9424. Soares.

SIMCA 61 - Com rádio, tala lar-
n.T, nôvo de ludo. Vendo na Ruo
Moreira, 406 — Abolição.

SIMCA 62 - 100% dc tudo. Apt-
nas 33 mil km rodados (reais
mesmo!) 4 pneus novos. Tel.:
57-9701.
SIMCA 64)65 — Em bom estado,
superequipado, pouco rodado, à
visla: 4 300 mil. Tel.: 46-0475.

JEÍP WILLYS 60 a 62 - 980 000
mecânica, pint. etc. novos. Saldo
s comb. Troco, Rua São Fran-
cisco Xavier, 342 — Maracanã.

JK 1960_ — Único dono. Total-
mente nôvo, vendo, troco, finan-
cio até 15 meses. Real Grandeza,
238-B - 26-9992.

GORDINl 64, grafite, «quipado,
napa, ridio, tala larga. Troco «
faciliio, Rua 24 da Maio, 254.
T.l. 48-0987.
GORDINl 63 - Otimo estado,
vendo ou troco por Kombi ou
Simco. Praça Cruz Vermelha 23.
Tel. 31-4110 - João.
GORDINI — Compro sem aborre-
<ê-lo. Vejo no horário d* sua pre-
ferència o pago hojt em dính«i<
ro. - Tel. 38-3891.
GORDINI 1Õ93 - Estado de nô"
vo, único dono, com 23 000 km
rodados, pneus originais, vendo
urgente por 2 900 mais 14x66
cruzeiros novos. Rua Porena, 166
— Ramos - Tel. 30-9840 - Dr.
Nilton.

JEEP 1960 Willys, cm ótimo es-
tado de conservação, pneus no-
vos, sem defeito. Preço 1 650.
R. Barata Ribeiro, 207/302 - Ur-
gente.

b. b., mecânica
30-3296.

100% - Tel.

MERCEDES-BENZ 230-S - Azul,
zero quilômetro — Vendo, tele-
fonar para 45-6334.

MERCURY 54 cupê, mecânica,
equipada, teto azul metálico, pá-
ra-lamas marfim. 100% mecânica,
forração, pintura e pneus. Troco

por carro de menor valor, finan-
cio. Av. Maracaná 640.

STUDEBAKER 51, 6 cil., mec, 4
portas, impecável, 1 100 rnil' 

ta, 600 mil enl., rest. 70 mil
p/ més. R. 24 de Maio, 325,

JEEP CANDANGO - Equipado,
com rádio, pneus novos, motor
100%. Preço 2 200. Tratar com
César. Tel.: 27-4165.

JEEP 60 — Piniura. forração e
pneus novos. MecSnica em ótimo
estado. Pequena entrada e o sal-
do a longo prazo. Auto-Prazo
Conda de Bonfim, 645-B — Tele-
fones 38-1135 e 38-2291.

GORDINl lll - Zero quilôme-
tros, cor a escolher, sem entra-
da, sem juros. NCrS 120,00 men
sais, consórcio Cássio Muniz. O
pioneiro no Brasil. Informações
Ãv. Calógeras, 23 (Castelo) oü
Rua Barala Ribeiro 200 loja C
(Copacabana).

JEEP CANDANGO om perfeito
estado, capota nova — 1 800 000

Tcl. 48-0021.
JEEP LAND ROVER, otimo esta-
do, mecânica 100%. Pneus novos.
Facilito com CrS 800. Telefone
27-2521.

MORRÍS OXFORD - Estado oeral
100%, estof. e pneus novos. 700
mil de entrada. Rua 24 de Maio
n.° 411, "fundos.

STUDEBAKER 51, Champion, todo
ref., 758 ent., 80 mil p/ més.
Á vista 1 350. R. Ana Neri, 662,
c/17, ap. 101 - S/tel.

TAXI - Carro qualquer marca,
rociando ou parado compro. Pago
à vista na hora. Rua Emílio de
Meneses, 301, Piadade. Telefone

9-9424 - Soares.

TAXI - Compro pagamento à
vista, marca Volkswaflen. Tcl.:
22-4229 ou 325397.
com o próprio).

VÕLKSWÃGÊN 66 - Equipados
em estado de noves. Vendo. Tro-
co. Facilito. Rua Baráo de Mes-
quita, 174. '-.-'._
VOLKSWAGEN 63 - Última serie,
carro de professora e 1 só dona.
Troco e facilito parte. Rua Barão
de Mesquita, 174.

VOLKSWAGEN 1959, 60, 61, 62,
63, 64 e 65, todos 100% de mi-

uina c lataria. Perfeito eslado
je conservação. Pequena entrada
e o saldo a longo prazo. Auto-
Prazo, R. Conde de Bonfim, 640-B

Tels. 38-1135 e 38-2291.

VOLKSWAGEN 1966, modelo 67
— Faturado em 6 dezembro 66,
luxuosamente superequipado, va-
tor equipamentos CrS 1 000 000,
na garantia revisão, 5.000 km por
í„;er. Tel. 48-8875

VOLkS 66, ecreia, equipado c) ça-
pas dc Vulkron, calhas d» acnli-
co, peoa-ladrão etc. Ver _ tra-
tar na Rua Leopoldina Rego 474.
Olaria.

VENDE-SE 1 Ford F-600, ano 1957,
mecânica cem por canto, dou di-
reito qualquer prova. Vendo h
visla por 2 300,00. — Rua Paim
Pamplona n.° 108.

VOLKS. 62 — Alvim vende, im

pecável, por CrS 3 milhões. —

Tel. 43-6029
VOLKS 60 nôvo de tudo. Aceito
troco Gordini ou Dauphine. Fa-j
cililo saldo — Av. Suburbana,!
9 942 — Cascadura.

VOLKSV/AGEN 60 - Superequi-
pado, estado de nôvo. Fac. cl
I 500. Saldo alé 18 meses. Tro-
co. R. -24 de Maio 19, fundos.
Tel. 28-7512 - São Fco. Xavier.

¦ (Tratamos

VOLKS 66 e out.-o 64. Tenho 2,
vendo um, R. do Bi.ipo, 47 -

Garagem.

TAXI MERCURY 50 - Um milhão,
resto financiado, vendo, placa,
taximetro Capelinha, um milhão.
Estrada Portela, 278,
Madureira.
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VOLKSWAGEN 65 - Te-
to solar. Vinho, supere
quipado. Tel. 46-6404

TAXl VOLKS 63 - recém-cmpla-
cado, nunca rodou na praça -

3 500 enlrada, resto a combinar
Ruo Artur Meneses, 16, ap. 404
_ Tel. 34-8745. Maracanã.

VOLKS. 54, teto escamolcável,
vidros ráyban. Troco e financ. —

Real Grandeza, 193, loja 1. Até
20 horas.

TAXI Volkswagen 64 - Vendo
à visla NCrS 6 500,00. - Aceito
Volks particular - Av. Mem
de Sá, 253, ap. 308.

SIMCA TUFÃO 65 sup. equip.
pneus novos mecânica a qualquer
prova a vista troco e fac. com
3 000 ent. s. 18 m. R. 24 de
Maio, 316 - 48-2701.

MERCURY 195B, 4 p., hidramã-
tico, doe. cm ordem, lataria, ra-
dio, forração original. Troco por
outro americano mais barato. —

Preço 2 580. Preco para revende-
dor, R. Dr. Satamini, 161-B. Tel.
48-3493.

SIMCA Jangada 1965 vende-se
em bom estado, urgente, barato
e a vista. Ver Embaixador Mon
gan 31. Botafogo. -

GORDINI 66 - Verde, estado de
nôvo, e qualqure prova. Fac. c|
2 000. S^ldo alé 13 m. Troco.
R. 24 de Maio 19, fundos. Tcl.
28-7512 — São Fco. Xavier.

JK 62, absinto metálico, motor
c/ 2 mil km, rodagem geral 23
mil km, todo equipado, estado
impecabilissimo. Ver na Av. Pre-
sidente Vargas, 3 149, ou pelo
telefone 52-1641. Tralar com o Sr.
Amadeu.

OPEL RECORD 1960 - 4 porlas
4 cil. novo, troco. Rua Sousa
Franco 107 - 58-1298.

OLDSMOBIIE 60 - Dinamic 88.
Nôvo, tudo cem por e.nto, vi-
dro ray-ban, tipo Impala, dirá-
ção hidráulica. V.nd.-s. urgente

podendo facilitar parte do paga-
manto - Telefones: 22.5700 ou
22-5731 — Rua Senador Dantas,
19, sala 205 - Cinelândia.

SIMCA JANGADA 1963 - Em be
líssimo estado, linda côr, vende,
troca ou financía-se. Rua Dr. Sa-
tamini, 156^
SKODA OCTAVIA - Todo equi-
pado, no estado de nôvo. Ver na
Rua Joaquim Palhares, 395.

SIMCA TUFÃO 1964 -
Em bom estado, à vista
ou financiado. Telefone
48-4787.

TAXI GORDINl 63, 
' 
equipado,

permula recente, Capelinha, tu-

do 100%. Vendo parte facilita-
da. Ver R. do Matoso, 202. Tcl
54-1316.
TAXI VOLKSWAGEN 1963 - Tu
do realmente nôvo. Equipado. -

Vendo financiado a combinar. Rua
Real Grandeza, 238-B - 26-9992.

VÕLKSWÃGÊN 1965 - Verde
amazonas, 20 000 km, superequi.
pado, único dono, não sofreu ba
tida. Crí 4750000. Tel
48-8375.

VOLKS 61, primeira sincronizada,
mecânica nova. Uma jóia. Aceito
treca Gordini. Faciliio saldo. Av.
Suburbana, 9 942.

VOLKSV/AGEN 1964 - Supere-

quipado, estado excepcional con-
servaçâo. CrS 4 200 000. Tel. ..
48-8875.
VOLKSWAGEN 1966 e 65, ambos
em estado dc novos, vende, tro-
ca-se ou financia-se. Rua Dr. Sa-
lamini, 156.

VOLKSV/AGEN 65 e 64 - Supe-
requipados em estado de novos
facilito. Rua Conde de Bonfim,
577-B - Tel. 58-6769.

WILLYSW
COM SEU VERSÁTIL H4K"^rep

AUTOPEÇAS E REVEND.
.

CABINA super Ford 64 e Chevro.
[let 59. Rua Castro Meneses 51 -A*
Brás de Pina. .
COMPRAM-SE placas c taxi c/
licença 66 paga. Pega-ie bem| e
à vista. Não sc atenda por tsle-
fone. R. Idalina Senra, 49, Sr.
Ahir.

8 toda a linha ds"UTILITÁRIOS, 
V. en-

contra, com todas as
facilidades, na

VOLKS 66 - Todo equipado er-
lado, zero km, vermelho, carro.
lodo novo, ver na Rua Pereira j
dt_Scqueira, 56. Tijuca.

VOLKS 1964 — Vermelho supere-
quipado. Vendo o facilito. Rua
Dr. Satamini 156.

VOLKSWAGEN 1967 - OK, mo-
dclo 1300, diversas cores, pronta
entrega, concessionário do Rio,
Dr. Satamini, 156.
VOLKSWAGEN 66, pérola, 7 500
km, radio Blaupkunt, botões dc

I policristal, calhas acrílicas, ala-
...-...:.,. CÃpj <jg volante

- Única dona —

VOLKS 1961 — Sincronizado, su-

perequlpado. excelente aparência
_ mecânica, S vista CrS 3 250 mll
- negocio urgente. Rua Hadoock
lobo 74 — Garagem

VOLKSWAGEN 66 - Coréia, es-
tado de 0 km, 2.° serie. À vista
ou troco VW menor valor. Tele-
fone 23-6359 19 às 12 _h).

vanca reduzida,
com zipce etc.
Tel.: 38-7403.

VOLKSWAGEN 67 tigre, pela
melhor oferta, todo equipado, cor
bordeaux com 500 km rodados.
Tratar na Cliper. Rua Júlio do
Carmo 94. Tel. 43-8330.

VOLKSWAGEN 61, 3.a serie.^ sin-
cronii., superequipado, radio c
pneus novos, nunca bateu. Finan-
cio c/ metade. Tel. 27-2521

VOLKSWAGEN 1965, 2.a serie,
com 21 mk, carro novo, vende.
se ou troca-se preço melhor ofer.
ta. Ver Rua São Clemente, 92.
Tel. 26-7191.

OLDSMOBILE 60 - 88 - 4 p,
s/col., todo atapetado, lindo car-
ro. Av. Franklin Roosevell, 23,
s/lj. sl 201. Tal. 52-7536, Waldir.

GORDINl 65, superequipado. —
T/oco e financio. Real Grandeza,
193, loja 1. Aberta até 20 horas.

JIPE - Aero Willys - Vende-se
1964, última série,( tração nas
quatro rodos, em ótimo estaáo.
Ver e tratar à Rua Assunção n.°
86, Botafogo, com Sr. Amaral.

GORDINl 66 - 7 000 km. Equi-
pado. Troco e financ, Real Gran-
deza, 193, loja 1. Alé 20 horas.

GORDINl 64 - 26 000 km -
Vendo à vista. Motivo viagem.
Único dono - 38-1350.
GORDINI 65 — Vende-se com
pouca quilometragem, única do-
na, 3 60O míl. Tratar Miguel Le-
mos, 17, ap. 501.
GORDINI 62/63. Impecável es"
tado geral. Vendo, troco, finan-
cio. Paim Pamplona, 700 — Ja
caré. Tel. 49-7852.

JK 63, azul-metáltco — Excepcio-
nal estado geral. Ver na Aveni-
da Atlântica, 3 880J
JK 62 — Pérola, forrado napa
preta, rádio de teclas, toca-fita
stéreo, pneui novos, bateria no-
vissima, tranca d» direção. NCr$
6 500. Troco c/ dif. à vista. Rua
Sousa Lime, 279.
KOMBI 65 - 3a. séria com 27
mil km. rodados. Vtndo ou Iro-
co. Tratar Rod. Presidente Dulri,
Km. 0 Posto Esso.

OLDSMOBILE 56 - Com ar re-
frlg., 2 portas, ótimo estado.
Aceito troca fácil restante. Rua
São Francisco Xavier, 628.

ÕLDSMÕBÜE 47 - Estado nóvo.
Aceito troca fácil rest. Rua São
Francisco Xavier, 626L

SIMCA JANGADA 1963 equipada
como nova, aceito troca. R. Ma-
rechal Trompowsky, 45 — Tel.
38-1788.

SIMCA CHAMBORDÊmi-
sul 1967 — Temos várias
cores para pronta entre-
ga. À vista ou financia-
do. Tel. 48-4787.

TÁXI COMPRO PLACAS
e taxímetro Capelinha —
Pago à vista, na hora,
o maior preço. Todas as
despesas por m| conta
- HENRIQUE - Telefo-
ne 47-9290 até 22 h -
Rua Cupertino Durão,
36, ap. 401 — Leblon

(B

VOLKS 60, 61, 62, 63, 64, 65.
Impecável eslado qeral. Vendo,
Iroco, -financio. Paim Pamplona,
700 - Jacaré. Tel. 49-7852.

VENDE-SE Oldsmobile 55
s Inválidos, 123.

Rua

VOLKSWAGEN 1963, gelo, 1964
grená; 19ó5 anul-atlantico; 1966
areia, todos equipados, conser-
vadissimos, facilito-se. R. do Rus-
:el, 32 — largo da Glorio.

VOLKSWAGEN 62 - Excelente
est., equip., a qualquer prova
A vista, troco e fac. c/ 1 800
ent., s. 18 m., R. 24 Maio, 316
- 43-2701.

VOLKSWAGEN 1962, 1965, 1,966
vários, excelentes, superequipa-
dos, troco ou facilito ate 20 me-

ses. R. Conde de Bonfim 66-A
34-9909.

VOLKSWAGEN 1966, 1965 e 1961

todos equipados, «st. de novos,
troco menor valor e fac. K. - C.

Bonfim 577-A - Tel. 58-3822.

VENDE-SE urgente, à vista, Aero
Willys 63, côr pérola, esfado nô-
vo. Rua Montevidéu, 116 — Pe-
nha. Telefone 30-5028.

VOTKSWAGEN 65/64. Sinal 2 000

resto longo prazo. Radio Capas.

Av. Mem de Sé, 14-A. (Junto R.

do Passeio) - 22-4229.

VOLKS 60 - Impecável, lata-

ria e máquina, 60 mil km au-

tenticos, napa, sl qualquer bati-

da, ent. 1 500 mais 12x270. -

Tel.: 57-2539.
VOLKS 61 - 1.* sincronizada,
rarissima conservação, equipado,
Ent. 1 900, saldo prest. 160. R.

l.o Março, 7, 6.° and., s! 605.

Dr. Roberto. 31-3024 - 31-2687

VOLKS 64 - Vende-se 34 000 km
com rádio. — Arnaldo 26-6064.
Rua Assunção, 326, galpão 3,

VOLKS 60, otimo eslado, me-
lhor oferta à vista. Tratar telefo-
ne 27-1694.
VOLKS 66 - Modelo 67, côr vi-
nho,, outro 64, novinho, equipa-
dos, vendo ou aceito troca. — R.
Haddock Lobo, 335.

ODSMOBILE 1953 - Lindo cupê
- Vendo ou troco, Jcpp etc. —

Domingos Ferreira, 125 — Sr.
Francisco. * ________^_

OLDSMOBILE 60 - Dir
hidráulica, f. ar, hidra-
mático, ar condicionado
Aceito troca. Praia do
Flamengo, 2 — Telefone
25-4118.

SIMCA Chambord 61 maquina
Tufão caixa nova, suspensão re>
formada particular. Rua Antônio
Vargas, 15B-F. Piedade.

TAXI - Compro taxlmatros Ca.

pellnha • J. Fralías. Pago o
maior preco à viíta, na hora —

Henrique. Rua Cupartino Dur.o,
3ft'«01_j-^ leblon. T.l. 47-9290.

TAXI - COMPRO — Carrot na-
cionais ou •ttrangtiros, andando
ou parados, com ou sem taxi*
m.tro. Pago o malhor preço,
sem díscussío i visti • n* no-
ra - H.nriqu» - Rua Cup.rlino
Durão, 36 401 — l.blon. Tal.:
47-9290.

VOLKSWAGEN 62 - Vende-se,
Rua Antônio Baailio, 129/201 -

28-1686. .

SIMCA Esplanada 1967
— Temos várias cores pj
pronta entrega. Ã vista
ou financiado. — Telefo-

48-4787.ne

VOLKSWAGEN 59 - Alemão
Vende-se c| rádio Blaupunkt. —
Preco NCrS 2 600. Ver c|lavador
Pedro — Rua Cupertino Durão,
26.

TAXI Aero Willys 61 máquina re-
tificada capas procar, pintura,
cem por cento. Vende-se na Es-
trada Vicente de Carvalho n.°
36-A. Vaz Lobo.

GORDINl 64 - C/ rádio, lata-
ria nova, mecânica excelente —
Carro de único dono — 3 000 à
vista — 1 200 dc enlr. — 18 x
200,00 - Av. Atlântica, 1 536-A
-Tel. 36-1323.
GORDINl 64 - Vendo melho,
oferta à vista. João — 54-1767.
GORDINI 63 bordeaux excelente
est. a Qualquer prova a vista,
troco e fac. c| 1100 ent. s. 18
m. R. 24 de Maio. 316. Tele-
fone 48-2701.

KOMBI 62 — Vendo urgent. par
ticular impecável à prova todos  
os tasles. Pr»ço: 3 250. Var R. OLDSMOBILE 54 - Cupê, ótimo
Laandro Martin» 88 - 234171 .eslado geral, 2 700. Ver c| por-
43-5845.  teiro. Rua Ministro Viveiros Cas-

Compro da!"°, 15_r _

SIMCA 63. Impecável estado ge-
ral. Vendo, troco, financio. Paim
Pamplona, 700 — Jacaré. Telefo-

49-7B52.

TAXI GORDINI 65 - Vando, tro-
co e facilito. Av. Mem de Sa
ril°J!53:B:_
VOLKSWAGEN 64 — facllltamoi.
Var • Iratar na Rua Filom.na
Nunes. 162, Olaria. T.l. 30-6470,
Sr. Fábio ou Sr. Albino.

VOLKSWAGEN 1962, 3.» série
estado de nôvo, equip. Rádio, ca

p3s e tranca. Vendo ou troco
menor valor. Rua Barão de Mes-
quita, 129.
VOLKSV/AGEN 65 - Vendo bom
estado. Cr$ 5 200. Ver R. Bara-
ta Ribeiro, 67, ap. 302 - Tels.
36-1360 ou 31-3297 - Sommer.

VOLKS 63 - Vendo, ótimo es-
tado, superequipado. Tala cro-
mada, volante Ferrari, cibiés, na-
pas — Rua Guapeni, 42 — Ti-
jucá. Tel.: 34-2517,
VOLKSWAGEN 54 - Todo transf.
p| 65 — Saido da reforma geral.
Tudo nôvo - Está c| 2 400 !;m,
superequipado, à vista ou faci-
lito — Rua Felipe Camarão, 138
- 48-0962.
VOLKS 61 - Ult. série, único
dono, excelente eslado. Entr. de
CrS 1 700, rest. a longo praio.
Rua São Francisco Xavier, 30-A,

VOLKS 59 - Alemão, equipado,
excelente estado. Entr. de Cr$
1 500 — Rest. a longo prazo. R
S. Francisco Xavier. 30-A.

VOLKS 64 — Ull. série, único
dono, ótimo estado. Entr. de Cr$
2 000., rest. a longo praro. Rua
São Francisco Xavier, 30-A

ACSÊNCIA CAMPO ORANDE
DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Cesario de Melo, 953
Campo Grando - Tels.
1010 - CETEL 94-1171
Praia do Flamengo, 244
Lo|asAeB-Tel.25-9776

CARRETA, carga seca, 4 pneun
novos. Rua Ápia 466, V. da
Penha^ .
FERRO VELHO - Peças usadas.
Vcnc'o: Ponliac, Buick, Chevrolet,
Cadillac, Dodge, Morris, Austin,
Kaizer e um aparelho de oxiçiê-
nio, uni compressor de pintura
completo. Tratar Estrada do Tirv
dibo, 1 048 — Taquara.

ja-se
Volkswagen

SEDAN E KOMBI 66

Diner's Reaullur e Inlerlar —

Prado Júnior, 335-C. 57-7034 -

57-8705 - 36-2128.

TAXIMETRO - Comoro Capei!-
nha . J. Freitas — Pago multai
bem, â vista, nt hora — Henrw
qut — Rua Cupertino Durão, 36
»p. 401 - L.blon. Tal. 47-9290.

OFICINAS
iOFICINA automóveis com bastan-
te freguesia no coração da Zona
Sul, cabendo mais de 15 carros.
Vendo ou passo contrato aem me-
quina rin — R, São Joao Batista.
Tel. 46-0364. '

OFICINA E LOJA de peças <
acessórios Volks. Vende-se. Con-
frnto nôvo. Aluguel barato. Tè«
eíone, bom estoque, ferramentas

csmplelas. Ponto ótimo. São Crís»
tóvão. 23-4711, Sr. Francisco.

OFICINA mecânica Zona Sul, com
movei. 140 COO. Tel. 26-2031 -
Jaquia.
OFICINA mecânica, vendo motivo
saúde. Rua da Paragem, 110.

DKW-Belcar
DE

táxi
Tenho 63, 64, 65. Vendo

urgente novos. Tel. 26-2031 —

Miguel.

OFICINA MECÂNICA _- Venda-
se a preço de ocasião — Con*
trato nôvo, aluguel baixo, livre

desembaraçada — Rui Bam»
bina, 12.

VOLKS 64 - Vendo à vista ou

financ. Tratar Augusto Severo n.°

292-A. Tel.: 52-8484.

VOLKSWAGEN 1962 - Ridio,
nca. Enl. 2100, saldo 20 me-

i? Lavradio, 206-B. Tel. 424)201.

VEMAGUET - 0 km, côr bor-

deaux, vendo, troco e fJSa.n,cJ?"
45-0707 - 22-5302-'-T 52-8465.

VOLKSWAGEN 66 - 5 000 ki

rodados, em. garantia. Rua Sena-

dor Vergueiro, 123.

VOLKSWAGEN 66/65, sinal 2 500

resto a longo prazo. Rídio, ca-

Das. Av. Mem de Sá, 14-A. (iunto
Rua do PasMtoV— 22-4229.

VOLKSWAGEN 62, sinal 1 800,

reslo longo prazo. Radio Capas,

Av. Mem da Sã, 14.A. (Junto Rua

^^asseio)_=_2^4229L
VEMDE-SE Gordini ou troca-se por
VoIk.-.\vagen. Tralar na Rua Ba-

rata Ribeiro, 247 - Octacilio

Imp. Tijuca
Karmann-Ghia 66, Dauphine

63, Interlagos 63, Aero 62,

Volks 61, Volks 60, Oldsmobi-

le 60, mod. 88, Chevr. 56,

Chcvr. 63, mec. R. Conde de

Bonfim, 426. ,

OFICINA MECÂNICA - Vendo
com boa freqüência e com^ con«
trato nôvo de cinco anos, à Rua
Visconde Santa Isabel 301 - Vi.

Isabel. __^

MOTOS - LAMBRETAS
VENDE-SE moto Indian, de 1 30Í
cc, 100% e peças sobressalentes,
por NCrS 600,00. Rua Engenheiro
Lafaiete Stockler, 503. Vila da
Penha. Sr. Lessa.

VESPA — Compro uma, mesmo
encostada, paoo ò vista. Tel.: .*
29-7979, diariamente depois dai
14 horas, ,

bicicletas -
TRICICLOS

VAÜXHALL 53 - Otimo estado,
lataria, forração, mecânica 100/o

Facilito — Rua Uruguai, 248
38-5128. .

VOLKSWAGEN 61, sincronizado.
Vendo, de particular, c/ radio,

CrS 3 180. Rua Euganio Hussalt

n» 22, ap. 201 - Laranjeiras.

VOLKSWAGEN 1964 - Verme-
lho-vinho, bem equipado, capas

Modelo 65,1 napa, radio, 3 faixas, polainas- •' do — Bom preço
VEMAGUET 62  -,,-.. ,

agnifico estado geral. Rua Frei muito conserva*

aneca, 305 - (garagemV  - Tel.: 54-3017.

VENDE-SE taxi Gordini 62, em

perfeito «stado. Tratar teletone
46-9022 - Agostinho.

Can>
VÒÍKSWAOEN 64 - Ult. I.rie
radio trans., capai, tranca, calo-
tas, aiul, lindo. 4 400. — Ae.
oferta. Rua Si F.rr.ira n. 228
- ap. 705.

VENDE-SE Kombi ano 65, perfei-
Facilitamos. Vento estacio. NCrS 6 000,00. Estra

KARMANN-GHIA
particular para uso pr6prio, lei. ÔNIBUS MERCEDES BENZ LPO-

r. Michel. ICermava 64. Urbano. Rodado em
rI««'.-~«« 3hÃ.'r*r£.ió5. Vend«m-st «om bom finan
Compro sam aborrece- , .

33 3816. Sr. MicheK
KOMBI
Io. Vejo no horirio d* suj prç* ciamento. Filar com o Sr. Pes-

Srítitii" .WhoVcm 
"dinhai. 

|l»na .Tel..: 52-4934, 52-4935
ro. - T.l. 38-3891. _ 2M747.

lOLDSMOBILE 48KOiWBI - Compro pagamento a
vista. Standard ou luxo, telefone
22-4229 ou 32-5397 (comprando de
particular)*

4 p.. pneus
novos, lataria nova,_ rclcgio «lc-
trlco, rádio hidramático — CrS
600 mil - 58.8876.

VEMAGUET 64 
_ tratar na Rua Filomena Nunes,ida Vicente Carvalho, 1129

SIMCA - Compro pagamento ojUJ, Olaria T.l. 30-4470, Sr. ti- VOLKSWAGEN 64 -Otimo ..-
islã 1964 ou 1963 tel. 22-4229

cu 32-5397 {comprando de parti-
cular).
SIMCA — Compro sem aborraci*
lo. Veio no horário da sua pre-
feríncia a pago hoja am dinhai-
ro. - Tel. 38-3891.

bio ou Sr. Albino equipado, rádic
Superequipado, fi-lpnauí novos. Troco

napa,
facilito,

níndb ctm 1 sêSS" VaKTm ÍBJilu.24 d. Maio, 254, 48-0987

meses. Ruo da Quinta, 37 - Lço.lvENDE-SE Volks 1964. Telefonar
da Cancela, tcl. 4_8:6932! ! Dr. Mi let. 58-0267,

VOLKSWAGEN 63, 6timo estado,
todo equipado, troco, facilito —

Rua Barão de Mesquita, 218 —

Tel.: 38-3545^
VOLKSWAGEN 60 - Ótima me
canica e latnria, côr de 64, equi-
nado. Facilito. R. S. Francisco
Xavier, 860^

VOLKSWAGEN 64 - Ótima me-
canica e btaria equipado, carro
de trato. Troco e facilito — R.
S. Francisco Xavier, 860.

Karmann-Ghia
1963

Vendo urgente, equipado —

Tratar pelo telefone 3154 —

Duque de Caxias, Sr. Carlos

Eduardo, das 13 às 19 horas.

VENDE-SE bicicleta Hercules -.

70 mii. Tel.: 26-0837.

DIVERSOS
VENDO material oficina mecarj
ca. Tratar tel.i 25-8039, Dofj
Neide. Urgente.

VENDO VW mod. 67, azul, 36 HP

3 000 km. Tal.: 57-9944.

VEMAGUETE 64 - Mo-
tor na garantia — Cr$
3 850. R. Barata Ribeiro,
254 — Dr. Araújo.

SKODA 61 _- Otávio,.^ iUm_
ÚniCO dono, Otimo. Praia ÍVOLKSWAGEN 61. sincronizado,

Flamengo, 2 - Telefone\^'f^\^^X,X.
25-41 18. >218 - 36-3545.

VOLKSV/AGEN 65 - Estado da

novo, linda còr, equipado c/ rá-

VÕTKr"62^-" A vista ou posso IvõlKSWÃGEN 45 - Vondo su. di 
%"<>*>¦ B%v^l°s°l<- 

T?í?,,'

financiar com 1 700 e saldo aIp.r.quipado, ótimo «stado ma- facihlo - R. S. Francisco Xavier,

combinar. Rua Dom Meinrado, 37ieânica 100%, 4 850. Rua 24 deiMO-,
Maio, 2S4, 48-0987.
VOLKSWAGEN 64 vand-, troca
por 65. Hotel Bento Lisboa. —
Larao do Machado. Fco. José
apto. 206.

VOLKSWAGEN 66 verd. amai.

oouco uso eq'-ip- a vista tro-
co -a fac. e| 2 500 ent. s. 13
m. R. 24 de Maio, 316. Te-
lefona 48-2701.

VOLKSWAGEN 64|65 -

Equipado, superenxuto,
único dono. Ver e tratar
a partir das 9,30 com
Waldo. Rua Dona Maria-
na_L_^L^^fl^——-
VENDO oficina DKW com fer-
ram.nte a muita freguesia ocr 3
m. á visla ou 4 m. financiado
na Rua Marli e Barros n.° 1 061.
Tralar com Joemilson no boxe 1<J
~ Tijuca, motivo da viasem*

Locadora Junior
aluga

Itamaraty, Karmann-Ghia,

Volks, Kombi, equipados com

rádio, com ou aem motorista.

Rua da Passagem, 98. Tels.: —

46-3800 — 46-3136, filiado ao

Diner'5, Realtur, Interlar.

ESPORTES E
EMBARCAÇÕES

BARCOS E LANCHAS jf
BARCO DE PESCA - Vendo com
7,50 mt, motor 6leo Diesel, todo
equipado. Tratsr Av. Democra*
ticos, 792, t. 305. Preço d« oca-
sião. Francisco.

Mercedes 220
- 1960 -

LANCHA - Vende-se com motor
de 150 HP, «condicionada, banh.,
cor., befiches. Ver no Carioc»
late Clube, com Daniel e tratar
com M. Uma, 25-2498. P'eço
NCrS 4.000. _,
VENDO urgente barco para pesca
ou recreio. Tal. 22-2246 - Cmta.
Maria. ,

MOTORES E EQUIP.
MARÍTIMO
VENDO molor de popa West-Ber.d
45 H.P., com bobina, ccr.den.

Ólimo estado. Tel. 52-8000.1 .adores, platinados, sobressalen-
Ites, pouco uso. 1 500, último pre-
ço. Tralar Dr. George. - Telefo.

Ine 36-0847.
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