
TEMPO: bom. TEM.
PERATURA: em «lc-
vacilo. VENTOS: Les-
te, fracos. 

"\ 1SII1.: boa.
MÁXIMA: 30.2. MINI-
MA: 18.3. 'Mais dota-
lhes na l.a pág. <lo
Cad. «le Classificados)

EJWl.7»

%J ^^J JL (L Ã.m Á Jà, JLJ RASIL
Rio de Janeiro -- Quarta-feira, 22 de março dc 1967 Ano LXXVI — N.o 67

O Minish'0 do T/abalho, Sr.
Jarbas Pa«arhJj)è, viaja hoje
para Brasília,.ar^^de estudar
com o President^-^Stá e Sil-
va a remeJÉÜR^ ao Gânsfresso de
uma lei que-jkrogu,* o ato do
ex-Praflclènte ^stelo Branco,atraT^Eá^*"píIal Vforam demiti-
dos lw5 #a_c_onârios ,ja prc.

nciaíS-ÍPágina 16)
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Hanói só aceit(à J) uS> sem os bombardeios
S. A JORNAL DO BRASIL - Av.

. Kio Branco, 110/112 - lind. Tnl.
JOR8KA5IL - GB. - Tel. Rede
Interna 22-1316. - Sucursais: o.
Paulo — [íiííi Brtrão do Itapeíinín-
tia, 151, coni. 21/22, Tel. 32-8702,
Br.iiíli. — St-lor Comercial Sul,
Cd. Central, 6.° and. gr. 602/7,
Tol. 2-SBóó. B. Hori.cnt. - Av.
Aionso Pena, I 500, 9." and. fei.
2-5848. Nilerói — Av. Amaral
Peixoto, 195, ijr. 204, lel. 5-509.
P. Alegre — Av. Borges de Me-
deiros, 915, 4." and. Tel. 4-7566.
Recife - Rua União, Ed. Sumaré,
s 1003, Tel. 2-5793. B. Aires -

i Flórida, M2, lojas IO e 14, Tel.
40-3655. Correspondentes: Belém,
S. Luís, Fortaleza, Natal, João
Posso,., Maceió, Salvador, Curiti-
ha, Montevidéu, Washington, N
Iorque. Paria, Londres. PREÇOS: -
VENDA AVULSA - GB t E. do
Rio: Dias úteis, Cr$ 200 ou NCrS
0,20 - Domin9os, CrS 300 ou
NCrS 0,30;SP, DF e BH: Dia-,
úteis, CrS 300 ou NCrS 0,30
Domingos, CrS 400 ou NCrS 0,40;
Estados do Sul: Dias úleis, CrS
300 ou NCrS 0,30 — Domingos.
CrS 500 ou NCrS 0,50; Nordeste
(ató PB): Dias úteis, CrS 300 ou
NCrS 0,30 - Domingos, CrS 500
ou NCrS 0,50; Norle (RGN até
AM): Dias úteis, CrS 500 ou NCri
O.50 - Domingos, CrS 800 ou
NCrS 0,80; Oeste (GO, MT): llia«
úleis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, CrS 500 ou NCrS 0,5'"
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
CrS 45 000 ou NCrS 45,00; Se-
mestre, CrS 23 000 ou NCrS
23,00; Trimestre, CrS 12 OCO ou
NCrS 12,00 - ENTREGA DOMI
CILIAR: Trimestre, Cr$ 18 000 ou
NCrS 18,00; Semestre, CrS 36 000
ou NOS 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10:
Trimeslre USS 30; Argentina: PAS
60 a PAS 100; Uruguai: $8, dias
úteis r Sl5, domingos.

ACHADOS E PERDIDOS
Aí VUAS pessoas, que dei carona
no Gordini preto, contatar José
Raimundo, tel. 32-4260, para
reaver seu embrulho.

BOXES" PRETO - Gratificamos a
quem informar. Atende pelo no-
me, Rommel. Telefonar 47-7363
— 23-9222.
GRATIFICA-SE a guem encontrar
unia bolsa contendo documentos
o diversos objetos perdida na
Av. Atlântica entre ruas Sá Fer-
reira e Almte, Gonçalves. Favor
telefonar para Srta. Ana Maria
Tel. 32-8878.
PERDEU-SE um diploma de
odontologia pertencente a Arle>
ts Fsrreira da Silva, expedida pj
Faculdade de Odontologia _ dt
Diamantina — Minas Gerais
Pode-se 11 quem o encontrar en>
tragá-lo na Rua Lacerda Coutl*
nho n. 53 - Tel 57-5227 -
Copacabana — Gratificasse bem.
PASSAPORTE EXTRAVIADO - Ex-
travlqu-se o pascaporte número
>139 619, expedido pela D. P. M.
da Guanabara, pertencente ao Sr.
Lewy Gaspar lan, Pede-se a quem
encontrou telefonar para 23-2)11
Oon? Leda.

PERDEU-SE no centro diversos
documentos, dr Alaidía Domin*
qos de Oliveira. Pcde-sr a quem
encontrar entregar à Rua Curu*
ru n. 77. São Cristóvão. Boa
gratificação. _ ^_^
PASSAPORTE extraviado. Extra-
viou-se o passaporte do Sr. Aris-
lides Barceiios, morador h Rua
Flack, 133, c. 3, ap. n. 201 -
Riachuelo. Tel.: 49-5547. Gralifl.
ca-se.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
AMAS, ARRUMADEIKAS
E COPEIRAS
AGENCIA RIACHUELO ten- cop.,
arrun*., babás, cozinheiras ele.
Com documento; r. informações.

Tels. 32-0584 _e 32-5556.

ARRUMADEIRA - Precisa-se 
" 

de
unia. Paga-se bem. Tratar na
Rue Barão de Mesquita n. 643

casa 13. — Exigem-se refe-
rencias. __
ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Precisa-se de arrumadeira • co-
paira em cnsa de tratamento —
Tralar na Rua Carlos da Rocha
Faria n. 24 -- casa — Telefone
.16-9798 - Ordenado de CrS .
80 000.'ARRUMADEIRA 

- COPEIRA es-
trangeira — Precisa-re de com-
petente e com reíerènci-is. Te
27-3503 - Av. Atlântica, 3786,
ap. IIOI.
AGENCIASÁO JORGE - Ofere
ce, copeira, babá, arrumndeira,
coz. de íòmo * fogão e banque-
teira, diaristas - 25-9533 - D.
Yoland.i; _-
ARRUMADEIRA - Precisa-se por
hora, parte da manhã. Informa-
ções — Rua Laoncio Correia, 170

Leblon. Tel. 47-7025.
ARRUMADEIRA - Preciss-se para
serviço diário e que saiba passar.
Pede-se referências. Tratar ns Rua
Saturnino de Brito 158 ap. IOI.
Jardim Botárico. Tel. 46-2706,
das 8,30 ás 18 horas.'
BAEÁ — Precisa-se competente pa-
ra criança de 3 ano* •- Pagii-ss
bem. — Exlgem-se referências. Rua
Toneleros, 146, ao. 603 — Telefone
57-3190.
BABÁ' - CrS"80 OCO con- pratica
e responsabilidade na Av. Co-
pacabana n 380 - tp 1 102
BABA' — Precisa-.c p\ 4 crian
ças, cl descanso semanal. Sala-
rio a combinar. Não ze atende
p! telefone — Tratar na Rua
Adolfo Mota n. 52.
BABA — Procura-se moça com
nrática de enfermagem infantil
ou senhora com experiência que
pos ia ir para Brasília. Exigem-
se referências. Pa«a-se ótimo sa-
I ário. Tel.t 47-3885._
BABA' — Preciia.se de moça de
bca aparência, caprichosa, com
referencias ou carteira para cri*
micas em idada escolar na Rue
Sacopã_n._15 —_lAGOA.

BABA' — Com pratica e reto-
rendas, para dua: crianças po
colégio — Tratar das 7h lis 8h
30n- e das 131» às I4h 30m -
Rua Anita Garibaldi n. SO —
ap. 304,
BABA' — Precisa-se com mais de
30 anos, com pratica, para^ 3 me*
ninas, sendo duas no colégio -
Salário de 100 ou mais confor-
me as qualificações. — Exigem-
se referencias — Tralar com D.
Lígia — Rua Prudente dc Morais
ni. 9_2_3 -L_ap-_302.

COPEIRA - ARRUMADEI
RA — Para família de
tratamento (casal) que
tsnha boa aparência e
prática do serviço. Pa-
ga-se bem. Tratar com
urgência na parte da
manhã, munidas de do-
cumentos e referências,
na Rua Farme de Amoe-
do, 16, ap. 201 — Ipa-
nema.

O VAIVÉM DO TRABALHO
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Caragu.alal.uba é uma frenle dc campanha, lodo mundo mobilizado cm ir c vir no socorro aos flagelados

O Presidente \\<s Chi Minh,
cm resposta S-ftKnsagem em
que o Presidente Lyndon
Johnson propôs conversa-
ções de paz entre Hanói e
Washington, declarou queseu Governo só irá à mesa
de conferência se os Estados
Unidos interromperem os
bombardeios ao Vietname do
Norte, pois jamais aceitará
negociar a paz sob bombas,
segundo informou ontem a
Rádio de Hanói.

Ao chegar a Washington,
de volta da sua conferência
com dirigentes sul-vietnami-
tas em Guam, Johnson disse
que os Estados Unidos conti-
íuiarão seus esforços para"encontrar uma paz honro-
sa" no Vietname, apesar da"lastimável rejeição" de Ho
Chi Minh ao seu apelo.

Em Londres, diplomatas
da Europa Oriental informa-
ram que a União Soviética,
convencida de que à reunião
de Guam se seguirá um novo
passo na escalada da guerravietnamita, já iniciou con-
tatos com os governantes
do Leste europeu para au-
mentar a ajuda conjunta do
campo socialista ao Gover-
no de Hanói.

Tropas de infantaria nor-
te-americanas mataram on-
tem mais de 400 guerrilhei-
ros vietcongs perto da fron-
teira com o Camboja, num
dos combates em terra mais
violentos da guerra do Viet-
name, enquanto a aviação
dos Estados Unidos bombar-
deava, pela terceira vez. a
usina siderúrgica de Thai
Nguyen. (Página 2)

Sodré dá 10 dias a técnicos para Linkdizque

plano de restaurar Cardguatatuba
ueuuieu

O Governador de São Paulo,
Sr. Abreu Sodré, fixou ontem em
10 dias o prazo para que o grupo
de trabalho especialmente desig-
nado — compreendendo repre-
sentantes de seis Secretarias —
apresente um estudo para a res-
tauracão da Cidade de Caragua-
tatubâ e das estradas que a ela
conduzem, inclusive com uma
previsão dc orçamento.

Navios, barcos, lanchas,
aviões e helicópteros do Governo
do Estado de São Paulo, da Mari-
nha e da FAB estão empenhados
numa gigantesca operação de le-
va-e-traz, conduzindo alimentos
(.0 toneladas até ontem), soros
c vacinas (30 mil unidades), equi-
pamentos cirúrgicos de emergen-
cia. médicos, enfermeiros e assis-
tentes sociais, c levando para San-
tos e São Paulo 1 500 flagelados.

Caraguatatuba tinha ontem,
ainda, o aspecto de uma cidade
devastada, mas começava a assu-
mir simultaneamente a feição dc
um teatro de campanha, com to-
do mundo mobilizado, embarques
c desembarques por mar c pelo ar
c os uniformes dos soldados inte-
grados à paisagem.

O engenheiro Diretor do Ins-
tituto Geográfico c Geológico de
São Paulo, Sr. Jesuíno Felicíssimo
Júnior, advertiu ontem que as en-
costas tanto paulistas como ca-
riocas são de formações seme-
lhantes, estão com 500 milhões dc
anos c se decompondo lcntamen-
tc, num processo normal agrava-
do pelo desflorestamento. "Morar

perto desses morros é desafiar a
natureza" — concluiu — "pois o
risco dos deslizamentos com as
chuvas é permanente".

No Rio, uma grande quanti-
dade de ruas situadas nas encos-
tas de morros continuam imun-
das, cheias de lama e detritos jo-
gados pelas enchentes. A previ-
são de limpeza completa é remo-
ta, porque, segundo confissão do
próprio DLU, não há caminhões
para tanta remoção. (Páginas 5,
11c 16).

SÜRPRÊS/l AOS MORADORES
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Negrão visitou o pouco que resta da Rua do Sucopã e prometeu providências

Y1U

do Maranhão
O geólogo Walter Link,

especialista norte-americano
em exploração de petróleo e
que chefiou durante algum
tempo a equipe de prospec-'
ção cia Petrobrás, garante
que, naquela época, com
seus colegas, indicou a área
de Barreirinhas, no Mara-
nhão, para trabalhos de ex-
ploração, embora a tenha,
pessoalmente, cotado como
inferior.

As declarações do espe-
cialista americano foram fei-
tas em carta ao JORNAL DO
BRASIL, na qual contesta
algumas acusações constan-
tes de artigo publicado no
jornal The Dallas Morning
News, em sua edição do úl-
timo dia 13, e cujo autor, o
Sr. Louis Stein, diz que, "pe-
Ia segunda vez, a Petrobrás
provou que Link estava er-
rado". (Página 14)

Militares
dâo golpe em
Serra Leoa

O Governo de Serra Leoa foi
tomado ontem pelo Comandante
do Exército, Brigadeiro David
Lansana, que prendeu o Primei-
ro-Ministro eleito no domingo,
Siaka Proby Stevens, quando
este acabava de prestar o jura-
mento da posse, em sessão do
Legislativo que contou com a
presença do Governador-Geral,
Sir Henry Lightfoot Boston.

Lansana é ligado ao Govêr-
no do Premiei- derrotado nas úl-
timas eleições, Sir Albert Mar-
gai, e ao Governador-Geral que,
antes da posse de Stevens, o
aconselhara a formar um regi-
me de coalizão com o Partido
Popular de Serra Leoa. Os mi-
litares no Poder decretaram a
lei marcial no pais. (Pág. 8)

Manifesto da
frente ja
tem esboço

Oi principais líderes da,
frente ampla no Congresso apro-
varam ontem, em Brasilia, um
dos textos básicos do manifesto
do movimento, apesar das dis-
cordâncias do Sr. Carlos Lacer-
da, que, embora não se oponha à.
idéia de lutar por uma nova
Constituição, considera que a•frente não deve repelir total-
mente a tese das revisões par-
ciais da Carta em vigor, cami-
nho qiíe poderá apresentar-se
como o mais viável para o cs-
forco de reimplantação do Poder
Civil.

O texto aprovado "é apenas
uma das muitas sugestões e não
tradua com exatidão nem com-
pletamente, o pensamento dos
coordenadores da frente am-
pia", segundo o Sr. Renato Ar-
cher, e, modificado pelo Sr. Car-
los Lacerda, será submetido ago-
ra à apreciação dos ex-Presi-
dentes Jânio Quadros, indeciso
ainda quanto à adesão, e Jus-
celino Kubitschek.

Além de denunciar a "in-
terrupção brusca do processo de
incorporação das grandes mas-
sas da população à vida poli-
tica brasileira" registra o "eníra-
quecimento da soberania nacio-
nal", através de uma "politica
externa de subordinação dos in-
terêsses brasileiros aos interes-
ses de uma superpotência mun-
diai, os Estados Unidos da Amé-
rica,". (Página 4)

Andreazza
faráaPonte
Rio—Niterói

A' Ponte Rio—Niterói e a
conclusão da duplicação da
Rodovia Presidente Dutra
são duas das metas do Mi-
nistro dos Transportes, Co-
ronel Mário Andreazza, que,
ao empossar o engenheiro
Eliseu Resende na direção
do DNER, citou as principais
obras que pretende realizar,
"através de uma programa-
cão pesada, medida e con-
tada".

O Professor Antônio Dias
Leite foi empossado ontem
como Presidente da Compa^-
nhia Vale do Rio Doce, en-
quanto, ao assumir a presi-
dència do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econòmi-
co, o- Sr. Jaime Magrassi de
Sá afirmava que na equipe
do Governo Costa e Silva o
BNDE trabalhará completa-
mente integrado. (Páginas
13 e 15)

Tiro em
princesa é
mistério

A Policia da Espanha está
investigando o acidente que
causou um ferimento a bala na
Princesa Maria Beatriz de Sa-
voia, filha do ex-Rei Humberto
da Itália, havendo suspeitas de
que tenha ocorrido no seu apar-
tamento ds Madri e não numa
caçada, como afirmam os mem-
bros de sua familia.

A Princesa Maria Beatriz
está internada na Clinica Con-
cepción desde sábado, mas já
se encontra fora de perigo. Os
médicos que a assistem não fi-
zeram qualquer intervenção ci-
rúrgica por acreditarem que a
filha mais nova do ex-rei ita-
liano é suficientemente forte
para recuperar-se sem proble- ¦
mas. (Página 8)

1
COPEIRO - Preci!_-_e de co-
peiro-arrumador para cisa de al-
1o tratamento — Exlgenvse refe-
ríncií-5 recente* e de casa onde
tcnh,i <"!la__a pelo menos 1 ano.
Tratar na Rua Inales de Sousa
n." ÍCó.
COPEIRA - ÃRíÜMADíTsÃ-^
Prscisn-se de moca üc M a '21
anos cjue dê rsf*?rcr,c'as «* d,»f-
ma no aluguel — Av. Copaca-
bans n. 'S4 — ap, 30!

COPEIRA - ARRUMADEIRA -
¦ Precisa-se que tenha mais de 30
anos d* idade, saiba ler • escre*
ver pira serviços de senhora só.
Exigem-se referências • que dur-
ma no emprego. Ordenado NCri
80,00. T.lefon-r 265345.

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Com
prática de serviço, aprescní.indo
referencias. Paaa-se bem. Mão
ie atende por telefone. Tratar
p?la manhã na Rua Leòncío Cer-

jreia, 200^ _
;COPÉlRÃ - ARRUMADEIRA. -
Precisa-se. Exicism-se referencias
- Trslar D. VERA - Rua Dois

da Dezembro n. 124 — ap. .
601 - Cílete. ¦*

CASA COM TRES PESSOAS nciCOPEIRA - ARIÍUMADEIRA. -

cessita de empregada para tadoiProcisa-se com pratica _— Não
o serviço. Sossego e bom orde-lco apresentar quem n5o tiver
nado. E' favor se apresentar [bcas referencias — Ordenado de
somente pe.-jíis de categoria, àioitonla mil — Av. Rui Barbosa
Ruo Toneleros n. 231, ap. 802.|n. 500 - ap. 602.

COPEIRA — Precisa-se
copeira, com urgência.
Paga-se bem. Tratar na
Rua Décio Vilares, 265,
Bairro Peixoto (Copaca-
bana). (B
COPEIRA.ÂRÍÜÍMDeTRA para fã"-
míiia estrangeira que saiba mui-
to bem a sua obrigação — AHán-
tica, JBó^jip^^.
COPEIRA - Precisa.n para 3 pn-
soas com prática e boas ret. Pago
bem. Tratar. Rua Domingo- ter-idc» T, serviço. Ipanema, Ord. 60j7-M Ipanema
raira, 140-701. 'mil_#--7-9B51. 'Moiiisnttjro.

COPEIRA - ARRUMADEIRA. -DOMESTICA - Pr=c,.,rse de uma

Para p.quena família de fino empregada para lodo serviço..Pa-

Inl., cem «ferentia. . de-k»--*' b<™ * °*'*f.:s° 2°cu™"'°5.*
_umenlo_ - Ordenado de CrS .Rua Antônio Basilio, 34, ap. 701

90 000 - 25*2 tia Avenida Sa.|— ''I""- 

pacabana - ap. 201 - Telcío. EMPREGADAS - Precba-se i*.
37-4790. ílin,,, bca cozinheira e u.*.ia no-

EMPREGADA para todo o servi-
;o cozinhando bem, casal tra-
balhando iora precisa de uma
compelente, responsável com óti-
mes referencias, na Rua Miguel

[Lemos n. 31 — 601 — Telefone
56-1420.

uma
CASAL e-frcnçjciro procura em- cinha para copeirar e arrum:r
pregada responsável c compe-iÉxioem-se referencias — P.irn-se
tente por hora cie sen. «S sába-bem. Avenidi Epiíócio

EMPREGADA - Precisa-se para
um casal para todo serviço ma-
nos lavar roupa. Paçta-se bem,
cem referências. Rua Gomes Car-
neiro n.o Á_, ap. c02. z
EMPREGADA DOMESTICA.
Preciss-se de uma oarj c.-sa d
familia, dormir no ei!pre;jo. —

Paga-se bem - Fretar na rlua
a Rim São Francisco Xavier n. 39 -

ap. 102.

EMPREGADA - Precisa-se para
I uma pessoa todo serviço de 6
Iàs I5h. Ordenado 40 mil. Pede-
Ire referencias. Rua Cinco de Ju-

; ll-io, 323, ap. 402 - Copa. _
EMPREGADA - Precise para
pequeno! serviços de casal na

iRu.i Bara.a Ribe;ro n. 96 — ap.

|1 003. 
EMPREGADA DOMESTICA
Precisa-se que durma no loca!.

I— Eom ordenado. Tratar na R.
lEnoenhiiro Gonçaivei Neves n.
¦ 26 — Praça do Carmo.
EMPREGADA parn arrumar e ia-
var em maquina - Cr$ 60 CCO
- Telefone 48-0711 - R_« Ja-
ceguai n* 81. \

EMPREGADA doméstica, preíiss-
ie par„ ap. de familia pequena.
Rua Domingos Ferreira 125, ap.
319. — Copacabana. Pedem-se
referencias.
EMPREGADA"--" 

'Ordenado"NCrl

NCr$ 30,00 sem cozinhar. Estrada
Henrique Mello, 55 — Oawaldo
Cruz — Cem ref.
EMPREGADA""- PrVciiaTsi 

"das^í

às 16 horas. Tratar na Rua Décio
Vilares, 2(5, Bairre P.lxete (Ce-
pacabana).
E,'.\5REGADA"-"QL'anoT"llí.Te~-í
troce hora; de serviço pais^-i
responsável. Av. Ataulfo de
Paiva n. I 435 — ap. Í02. Fim

Ido Leblcn.

EMPREGADA para tado serviço
pari Lm cs;al só. 5xÍf;em-so re-
ferências. Rua Barata Ribeiro, n.°
48/801.
EMPREGADA - Precisa-se, Iri-
vial simples, Copacabana 50 mil
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todo • serviço e!e S p*_*oas
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bel. T.l. J2-*K4.
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M0, ap. 904 — Flamengo.

EMPREGADA — Copacabana, co-
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57-4796.
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Rua Ronald d. Cervalho n. 291

íap. Kl — Cooacabana. I

EMPREGADA - precko coni re-
ferências, ap. com_ 3 pssscas,
paq. sarvfcos e cozinhi, r.s ho-
rarlo de 16 às 20 hor.., na F!m
earali Ribeiro n. 292, ap. Í03.

Cepa.

EMPREGADA part casal em »p.
pequeno com documentes e re*
ferências — Minimo 1 ano. Ru*
Italpavi n. 62 - 202 - 46-2835
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C/w necfe a cainwneses mie

mem mp̂nas da produção
Honf-KoiiK (UPI — JB) —

O Primeiro-Ministro Chu En-
]ni pediu ontem aos campone-
ses chineses que durante a se-
meadura da primavera cuidem
apenas da produção, não se en-
volvendo na luta pelo pf.de:-,
nítida que em caso de necessi-
dade.

Chu En-lai fêz esse apelo
cm discurso numa concentra-
ção de camponeses em Pequim,
falando em nome próprio e no
de Mao Tsc-tung e do Maré-
chal Lin Piso, Ministro da
Defesa. O discurso foi trans-
mitido pela Rádio Pequim, ou-
vida em Hong-Kong.

PODER. DO EXÉRCITO

Em outro boletim lnformati-
vo. a Rádio Pequim analisou
longamente o pape! do Exerci-
to na revolução cultural e ape-
lou a todos os setores da po-
pulação para que o apoiem.

— Quem pretender criar dis-

sensões entre o Exército o o
povo deve ser radicalmente des-
truído — afirmou a emissora.

A Rádio Xangai, por sua vez,
revelou que unidades muita-
res estacionadas na cidads "en-
viaram numerosos grupos a
pontos-chaves da indústria, co.
municacões e transportes, pa-
ra ajudar as massas trabalha-
rioras a se manterem firmes
na revolução e ao incentivo à
produção".

Disse a Rádio Xangai que
a força aérea formara ha ei-
dade uma equipe de 300 ho-
mens, com missão semelhante
á do Exército. Também a Ma-
rinha passou a cooperar com
a produção, mandando seus
homens a mais do cem fábri-
tas. estaleiros e parques ferro-
viários, para conclamar os tra-
talha dores a aumentarem o ren-
dim-ento do próprio trabalho

Outras rádios de província
transmitiram nos últimos dias
informações semelhantes.

Jornais de Hong-Kong, en-
quanto isso, publicaram depoi-
mentos do viajantes recém-che-
gados de Cantão, segundo os
quais o Exército assumiu o con-
tróle da província de Kwang-
tung, da qual aquela cidade é
capital, com o encargo de ps-
magar as forças antimaoistas.

Ao Hong-Kong Times c ao
Kung Seung esses viajantes de-
clareiam que o General Hunag
Yung-cheng, membro do Con-
selho Nacional de Defesa e do
Comitê Central do Partido Co-
munista. chegou de Pequim pa-
ra presidir a Comissão Militar
dc Controle, com a incucnbân-
cia de colocar toda a província
sob a supervisão das forças ar-
madas.

Os viajantes acrescentaram
que em todos os bairros de Can-
táo [oram distribuídos folhetos
com informações sôbre a invés-
tidura do General Kue.ng.

Lin Yu-tang acha que nem Buda ãva Mao
Taipé, Formosa (UPI-JB I —

O filósofo Lin Yu-tang, ata-
cou publicamente a Mao Tse-
tung. a quem chamou de ti-
rano cuja "revolução cultural"
explodiu na própria face e di-
vidiu o país.

"Nem o Buda-Todo-P-odero-
so conségueria salvar Mao",
declarou Lin. que já conta 71
anos de idade e reside agora
em Taipé, sob o regime do
Presidente Chang Kai-chek.

Educado na Universidade ds
Harvard. ex-diplomata, autor
de trabalhos como A Sabedo-
ria de Lanisn, compilador dos
escritos e íatc-s sôbre Confú-
cio, Lin sofre pela sua pátria
arrasada.

t. inacreditável o que Mao
fêz á China, queixa-se éle. "A
revolução cultural é alga enor-
me, som precedentes, singular
. irracional".

"Afinal de contas Mao é di-
tador da China continental e
mesmo assim, deliberadamen-
te, denominou seu Partido de"rebelde". Já se ouviu algum
Presidente norte-americano, na
Casa Branca, proclamar-se"rebelde" e conclamar os dc-
linqüentes juvenis dos Estados
Unidos a se levantarem e va-
gar pelo país inteiro, atacando
e prendendo prefeitos e gover-
nadores pertencentes a seu
próprio Partido ? Bem, o Pre-
sidente do Partido Comunista
chinês dissolveu a Guarda Ver-
molha. Mas o que vai aconto-
cer depois ?" Perguntou Lin.

"A China jamais será a mes-
ma depois da onda de fúria.
Nada voltará ao mesmo. O
Partido não será o mesmo, in-
dependentemente de quem as-
suma a liderança, porque a
confiança do povo- desapareceu.

"O estado monolítico rachou
do alto a baixo. Mao conse-
guiu dividir o Governo, o Exér-

cito e o Partido. Os membros
do Partido jamais serão os
mesmos porque já não sabem
onde estão ou quem são — ca-
pitaiistas, comunistas ou bur-
gue ses.

As escolas jamais serão as
mesmas. Depois que os d:lin-
quentes juvenis obrigaram os
professores a desfilar p . i p. s
ruas, usando carapuça de bur-
ro, seria ridículo falar em dis-
cin'.1:.;; escolar.

E o povo chinês jamais se-
rã o mesmo pois viu suas reli-
quias ancestrais atiradas às
fogueiras e os budas lambuza-
oos com tinta e seus avós reti-
rados de dentro de suas casas
e arrastados pelas ruas. O que
resta? Eu lhes pergunto."

Poderá o Exército Vermelho
restaurar a ordem pela fórçaV

"Aqui e an, talvez. O.s jor-
nais disseram que em Cantão
100 000 antimaoistas foram
presos. De que servirá isso?
Quom conhece o povo chinês
sabo que não haverá, no Exér-
cito Vermelho soldados em mi-
mero suficiente para prender
700 milhões de pessoas".

Estão mandando exércitos
inteires para o Sul, onde dc-
verão forçar os agricultores a
prosseguir na plantação da
primavera.

"Com uu sem plantação da
primavera, o dano está feito.
Pode-se levar um cavalo até
o bebedouro mes ninguém po-
de forçá-lo a beber. Com tó-
da a certeza haverá uma fo-
me calamitosa, dentro de pou-
co tempo. Mas o pior é que o
Partido perdeu o povo.

Não se trata de quem ven-
cará ou quem vai perder. O
problema é de revolta cm mas-
sa contra o regime, comunista.
E quando o povo tem a r-evol-
ta no coração, o que irá fazer?
O povo chinês é mestre em

sabotagem e cm resistência
passiva. O amor e o respeito
peios que estão no Poder já
se a:abou. Eis onde Mao se
diferencia de Stalin."

O que significa isso?
"Os expurgos de Stalin só

atingiam as cúpulas. O expur-
go de Mao alcança o Partido
Comunista inteiro-. E a revolta
de- massa já se espalheu pelo
interior, entre os trabalhadores
e os agricultores.

Isso é bastante desastroso.
Mas não se pode imaginar o
Presidente Johnson ordenando
que stus delinqüentes juvenis,
não somente prendam prefeitos
e governadores pertencentes a
seu próprio Partido, mas tam-
bém destruam tudo que é amé-
ricano — livres americanos, bí-
blias, esculturas, trabalhes de.
ane, tudo que tenha qualquer
relação com Washington, Jef-
ferson e Lincoln.

Dói mais, do qite a fome ge-
ral. É por isso que eu digo que
Mao perdeu o pove, e da ira do
povo nem Buda todo poderoso
poderá salvá-lo. A ira o a forno
provocam o desespero e assim
se derrubam os impérios."

A conduta de Mao parece ir-
racional? file está fora da rea-
lidade?

"Mao não tem escolha. Tra-
ta-se de um teimeso que acre-
dita. na própria onipotência
como Hitler. Hitler invadiu a
Rússia, contrariando a upir.is.a
oe s,eus comandantes. Mao
também agiu no impulso.

Chegou a ponto do virar-so
contra seu camarada-em-ar-
mas, General Shu Teh, e per-
mitiu que a espsõa do Chu Teh
fosse arrastada e humilhada
em público. Quando um ho-
mem chega a é.sse ponto é por-
que perdeu o respeito pelo mun-
rio. ou por si meemo."

Tóquio, Tallahassec (UPI-
JB) — A Rádio de Hanói reve-
lou ontem que o Presidente Ho
Ciii Minh enviou mensagem no
Presidente Johnson, a 15 cie
fevereiro, pedindo a suspensão
dos bombardeios a território
norte-vietnamita c prometendo
iniciar conversações de paz se
o pedido fosse atendido.

A noto, encaminhada ao Oo-
Vêrno americano per intermé-
dio da União Soviética, rospon-
de a mensagem de Johnson a
Ho Chi Minh, datada cie 2 de
fevereiro e propondo negocia-
ções diretas entre os dois Go-
vernos. A nota de Ho pede tam-
bém, antes das negocie ções. o
fim de ou t r a s formas de
'•agressão militar" americana
no Vietname do Norte.

A MENSAGEM

Segundo a Rádio de Hsnól,
ouvida em Tóquio, Ho escreveu
o seguinte a Johnson:

"A Sua Excelência. Ssohcr
Lyndon Johnson, Presidente
dos Estados Unidos da Amé-
rica.

Recebi sua mensagem de 10
de fevereiro de 1937. Eis a mi-
ii:ha resposta: o Vietname es-
tá a milhares de quilômetros
cios Estados Unidos, o p:vo
vietnamita jamais causou da-
nos aos Estados Unidos. Mas
contrariamente às promessas
feitas por seus representantes
na Conferência de Genebra de
11)5-1, o Governo rios Estados
Unidos não cessa sua interven-
ção no Vietname; desencadeou
e intensificou a guerra de
agressão no Vietname do Sul,
com o objetivo de prolongar a
divisão do Vietname e conver-
te:- o Vietname do Sul em nec-
colônia e base militar doe, Es-
tados Unidos. Há mais de dois
anos, o Governo cos Estados
Unidos, com suas forças aérea
e naval, levou a guerra à Re-
pública Democrática do Viet-
name. um país seberano e in-
dependente.

O Governo do.s Estados Uni-
dos tem cometido crimes do
guerra, crimes contra a paz e
a humanidade. Ko Vietname
do Sul. meio milhão de solda-
dos do.s Estados Unidos e tro-
pas satélites recorrem às armas
mais desumanas e aos mais
bárbaros métodos de guerra,
como bombas napalm, subs-
tâncias químicas tóxicas e ga-
ses para massacrar nossos com-
patriotas, destruir colheitas e
assolar aldeias.

Milhares cie aviões norte-
americanos tém lançado sobre
o Vietname do Norte milhares
rie toneladas de bombas, des-
traindo povoados, aldeias, fa-
bricas, estradas, pontes, diques,
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re|)rêsas incl u s i v e igrejas
pagodes, hospitnls e escolas.
Em sua mensagem, evidente-
monle Sua Excelência deplora
o sofrimento o a destruição tm
Vietname. Permita-me pergun-
lar: "Quem vem perpetrando
esses crimes monstruoso.';? São
os Estados Unidos e suas Iro-
pas satélites. O Governo dos
Eslados Unidos é totalmente
responsável pela situação ex-
tremamente grave no Vietnã-
me.

A guerra norte-americana cie
agressão ao povo vietnamita
constitui um desafio aos paises
do campo socialista, uma ainea-
ça ao movimento de indepen-
dência nacional, e um gnve
perigo para a paz na Ásia e
no mundo.

O povo vietnamita ama pro-
fundamente a independência, a
liberdade e a paz. Mas, ante
a agressão norte-americana, se
levantou, unido como um só
homem, sem temer sacrifícios
e penúrias. Está decidido acon-
tinuar sua resistência até con-
quistar a independência, a li-
b-rtíade e uma paz verdadeira.
Nessa causa justa goza tíe flr-
ms simpatia e dc apoio entre
os povos cie todo o mundo, in-
clusive amplos setores do povo
norte-americano.

O Governo rios Estados Uni-
dos desencadeou a guerra do
agressão no Vietname. Deve
cessar esta agressão. :_ a úni-
cr. maneira de rsàíaueiBcer a
paz. O Governo dos Estados
Unidos deve suspender defini-
Uva e incondicionalmente seus
bombardeies e tories os demais
atos de guerra contra a Repú-
blica! Democrática do Vietnã-
me. retirar do Vietname do Sul
todas as tropas norte-amerlca-
nas e satélites e deixar que o
povo vietnamita solucione por
si mesmo seus problemas. Isto
(é básico) compreende a posi-
ção dos quatro pontos rio Go-
vêrno da República Democrá-
tica rio Vietname, que engloba
os princípios o dispoeicões es-
ssneisis cies Acordos de 1954,
tíe Genebra, sôbre o Vietname.
)•: a base para uma solução po-
lítica justa para o povo viet-
namita.

Em sua mensagem, Sua Ex-
celéneia sugeriu conversações
diretas entre a República De-
mocrática do Vietname c os
Estados Unidos, "e o Governo
dos Estados Unidos realmente
deseja estas conversações, de-
ve antes dc tudo deter incon-
dicionalmente seus ataques aé-
reos e todos o.s outros atos de
guerra contra a República De-
mocrática do Vietname. Sò-
mento depois da cessação in-

condicional dos bombardeios
americanos e todos os outros
nio.; de guerra contra a Repú-
blicn Democrática do Vietnã-
me, a RDV e os Estados Uni-
dos poderão iniciar conversa-
ções e discutir questões de in-
terésse pnra os dois lados.

O povo vietnamita jamais se
submeterá á força, jamais ac-ei-
tara conversações sob a amea-
ça dc bombas.

Nossa causa é absolutamcn-
te justa. É de sc esperar que
o Governo dos Estados Unidos
ojn de acordo com a razão.

Sinceramente, Ho Chi Minh.

DE VOLTA DE HANÓI

Em Tallahassec, na Flórida,
o diplomata mexicano Luís
Quintanilla, recém-chegado de
sua segunda visita a Hanói
este ano, declarou que é cada
vez maior o perigo de uma
terceira guerra mundial, ago-
ra atômica, e que o conflito
do Vietname é a "chispa mais
perigosa das que podem acen-
der a conflagração".

Quintanilla. Embaixador me-
xicano em Moscou durante a
Segunda Guerra Mundial, '..-
teve em Hanói na primeira vez
para convidar Ho Chi Minh a
enviar delegados a uma con-
ferencia não oficial de paz que
se reunirá em maio em Gene-
bra. Agora, viajando em com-
panhia de William Bogg, dire-
tor do jornal Miami Neivs, e
tíe Harry Ashmore, do Centro
de Estudos de Instituições De-
mocráticas tentidade promoto-
ru do conclave de Genebra),
levou apelos ao Governo nor-
te-vietnamita para que acei-
to negociações oficiais de paz.

Em discurso na Universida-
dc do Estado da Flórida, de-
clarou-se "convencido, mais
que nunca, da insânia dessa
luta mortal".

— Vi aideias completamente
arrassadas, após bombardeios
aéreos maciços — disse o di-
plomata. Vi hospitais, esco-
Ias, igrejas e casas modestas
completamente em ruínas. Fa-
lei com alguns rios sobreviveu-
les, todos vil imãs inocentes
cUus mais modernas táticas de
destruição militar.

PAZ DF, SAIGON

Joliiisoii escrevei! a Mo iio Ano Novo Limar
Washington (UPI-JB) — Eis

o texto da caria enviada pelo
Presidente Johnson ao Presi-
dente Ho Chi Minh, do Viet-
name do Norte, entregue a um
representante norte-vietnamita
em Mescou, a 8 de fevereiro,
no Ano Novo Lunar:"Caro Sr. Presidente:

Escrevo-lhe na esperança de
que o conflito do Vietname pos-
sa ser levado a um termo. Es-
se conflito já causou pesados
danos — em vidas perdidas, em
ferimentos infligidos, em pro-
priedades destruídas e em sim-
pies sofrimentos humanos. Se
deixarmos de encontrar uinít
solução pacifica justa, a hiato-
ria nos julgará com severi-
dado.

Por conseguinte, acredito que
temos ' ambos a obrigação de
procurar o caminho ria paz.
Atendendo a essa obrigação é
que estou lhe escrevendo dire-
lamente.

Tentamos durante cs últimos
anos, mana variedade de ma-
neiras e através de inúmeros
canais, comunicar-lhe o nosso
desejo de chegar a uma solução
pacífica. Por quaisquer que se-
jam os motivos, esses esforços
não tiveram quaisquer resul-
tados.

Pode ser que os nossos pen-
.somemos e os vossos, as nossas
e.ilitudes e as vossas, tenham si-
do destorcidas ou mal interpre-
tadas à medida que transita-
vam por esses vários canais.
Certamente há sempre um pe-
rigo na comunicação indireta.

Talvez haja uma boa manei-
ra de transpor esse problema e
avançar na procura tíe uma
solução pacifica. Cabe-nos pre-

parar para conversações dire-
tas entre representantes de
confiança num lugar seguro e
lcnge tío clarão da publicidade.
Tais conversações não seriam
usadas como um exercício de
propaganda, mas antes seriam
um esforço sério para enocn-
irar um.tsrlução factível emú-
momento aceitável.

Nas duas últimas semanas,
tomei conhecimento de decia-
rações públicas de representan-
te de seu Governo sugerindo
que êle estaria preparado para
entrar em conversações bllate-
rais diretas cemo representan-
tes do Governo dns Estados
Unidos, contanto que nós ces-
sásse-mes "incondicionalmente"
e permanentemente nossas
operações de bombardeio con-
tra o seu pais e todas as ações
militares contra éle. Ontem,
intermediários séries e respon-
sávets nos asseguraram indire-
temente que esta é, de fato, a
sua proposta.

Permita-me declarar franca-
mente que eu vejo duas gran-
tíes dificuldades. Em primeiro
lugar, em vista de sua posição
pública, uma tal ação de nessa
parte inevitavelmente provoca-
rio especulação em âmbito
mundial no sentido de que dis-
cussões estariam em andamen-
to, o que prejudicaria o recato
e o segredo dessas discussões.
Em segundo lugar, ha-veria ine-
vitávelmente grave preocupa-
çáo de nossa parte sôbre se o
seu Governo faria uso dessa
nossa ação' para melhorar a
sua posição militar

Com esses problemas em
mente, eu estou mesmo prepa-
rado a ir mais avante no sen-

tido da terminação das hosti-
lidados do que seu Governo
tem proposto .seja em declara-
ções públicas, seja por inter-
médio de canais diplomáticos.
Estou preparado para ordenar
unia cessação dos bombardeies
contra o seu país e pôr têr-
mo a um maior aumento das
forças americanas no Vietnã-
me do Sul tão logo me seja as-
segurado que a infiltração do
Vietname rio Sul, per terra e
por mar, foi detida. Esses atos
de contenção por parte de am-
bos os lados tornariam possl-
vel a nós, acredito. realizar
discussões particulares e sérias
que cenduzissem à paz num
futuro próximo.

Faço essa proposta cont um
sentido específico de urgência
tendo em vista os iminentes fe-
riados do Ano Novo no Viet-
name. Se é capaz de aceitar
essa proposta, ru não vejo ra-
zão para que ela não se possa
tornar efetiva no fim dos
feriados do Ano Novo, ou Tet.
A proposta que faço seria
grandemente fortalecida se as
suas autoridades militares e as
do Governo do Vietname do
Sul negociassem prontamente
uma prorrogação da trégua do
Tet.

Quanto ao local da.s dis-
cussões bilaterais que eu pro-
ponho, há várias possibilida-
des. E eu tentaria atender a
suas sugestões. A coisa impor-
tante para todo o povo do Viet-
name do Sul, ss o senhor tem
qualquer julgamento sôbre as
ações que eu proponho, é que
cu receba suas sugestões o
mais breve possível.

Sinceramente, Lyndon B.
Johnson.

S.SS faz contados para aumentar ajuda
Londres (UPI-JB) — O Go-

vêrno soviético está sèriamen-
te preocupado com a possibili-
dade rie nova escalada no Viet-
name em conseqüência da Con-
ferencia da Guam, e já iniciou
contactes bilaterais com os go-
vernos da Europa Oriental, pa-
ra o aumento da ajuda conjun-
tá do campo socialista ao Go-
vêrno de Hanói.

Essa informação foi dada on-
tem em Londres por diploma-
tas da Europa Oriental, que
acrescentaram ser provável o
exame do problema na próxima
reunião de dirigentes comu-
nistas, marcada para o mês de

abril, em Praga, na Tcheco-
Eslováquia.
TRANSPORTE

Segundo essas e outras íon-
tes diplomáticas de Londres, o
Governo soviético entende que
a única maneira de reagir à
ampliação da guerra será au-
mentar o volume de sua aju-
da militar ao Vietname do
Norte.

A única alternativa seria o
transporte por m a r. que a
URSS também quer evitar, em
virtude do perigo cada vez
maior de suas tripulações en-
trarein cm choque com os na-
vios americanos que patru-

lhe.m as costas do Vietname do
Norte.

AUMENTO QUALITATIVO

Revelaram ainda os diploma-
tas da Europa Oriental que a
URSS pretende melhorar sua
ajuda nâo só quantitativa, co-
mo qualitativamente, fornecen-
do armas mais modernas e no-
vos foguetes terro-ar e sistemas
de defesa antiaérea. Enviaria
também caças a ja;o Mig dos
tipos mais modernos, na me-
dida em que o Vietname do
Norte disponha rie novas equi-
pes de vôo e de terra treinadas
na URSS.

Beleçaeão americana deixa Guam
Base Aérea de Anderson —

(Guam) Saigon (UPI--JB) —
O Presidente Johnson embar-
cou ontem na bnse aérea da
Anderson, de volta a Washing-
lon, declarando que a situação
das tropas norte-americanas no
Vietname do Sul é hoje muito
melhor que há cinco meses,
quando visitou o Sudeste da
As:a anás a Conferência d-o
Manllha.

O avião presidencial levan-
tou vôo às 17h38:n hora local
para um vôo de 15 mil quilo-
metros até Washington, com
escala de abastecimento em
Honolulu, no Havaí. Em com-

panhia de Johnson viajaram o
Secretário de Estado Dean
Rusk e o Secretário da Defesa
Robert McNamara.
MARINHEIROS FERIDOS

Antes de embarcar. Johnson
ostêve durante 20 minutos no
hospital naval rie Guam, vlsl-
tando marinheiros feridos
na guerra. Ao chegar à baso,
falou aos jornalistas e afirmou
não ter sido tomada na con-
ferencia com o Chefe do Go-
vêrno vietnamita qualquer de-
cisão rie caráter militar.

Quando o avião de Jonhson
levantou vôo, a delegação sul-

vietnamita, chefiada pelo che-
fe de Estado, General Nguyen
Van Thieu e pelo Primeiro-Mi-
nistro Cao Ky anunciou ter
feito diversas propostas de paz
ao Vietname do Norte, antes
de embarcar para a Conferén-
cia de Guam. Até o momento,
porém, não recebera qualquer
resposta.

Meemo interpelado com in-
sistência pelos jornalistas. Cao
Ky recusou-se a dar detalhes
das propostas apresentadas ao
Vietname do Norte.

— É ainda muito cedo para
entrar em detalhes — afirmou
o Primeiro-Ministro.
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Chu Ky anuncia em entrevista que também propôs pnz (Ll'IJ

Iti£aíi!?.ria inala mais
ítc 4<00 guerrilheiros

Saigon (UPI-JB i — Tropas
de infantaria norte-americana
matarem ontem mais do 400
guerrilheiros vietcongs peri o cl.i
fronteira do Camboja, num dos
combates em terra mais vio-
lentos da guerra do Vietname,
enquanto a aviação dos Esta-
cies Estadas Unidos voltava
a .bombardear pela terceira ver,,
a usina siderúrgica de Thal
Nguyen, perto de Hanói.

Um batalhão rie fuzi-leiros r.a-
vais foi deslocado para a re-
gião deKmiiitai'Í:':ada situada
entre os dois Vielnames para
reforçar as tropos americanas
que estão tentando desde on-
tem impedir que três divisões
regularcs nor te-vietnamitas,
equipadas com artilharia jjrsa-
da, cruzem a fronteira e pene-
trem cm território do Sul.

COMBATE
Batidos pelos americanos,

perto da Cidade rie Tay Ninh,
na zona C de guerra, os guer-
rilheiros vietcongs que inicia-
ram os combates nas proximi-
dades do Camboja se interna-
ram neste país, deixando no
campo rie batalha, além ri-^s '00
mortos, seis prisioneiros e 100
armas leves.

As baixas anunciadas pelos
americanos são: S mortos. 1.00
feridos e 3 desaparecidos. A re-
gião em que se travaram os
combates é a rie maior concen-
tração de guerrilheiros do Viet-
name do Sul. Taticamente é
importante para o.s vietcongs
porque permite a sua fuga rá-
pida. pelo Camboja, após os
combates.
BARREIRA

Na linha divisória dos dois
Vielnames. infantes e fuzilei-

ros norte-americanos, dc um
lado, e três divisões norle-viet-
namitas de outro, estão liá
quase VA horas trocando fogo
de artilharia pesada. Os ameri-
canos usam obuses de 175 mili-
metros.

Mais ao sul ria região, um
batalhão do fuzileiros foi cer-
tido pelos guerrilheiros viet-
congs ao desembarcar numa
praia perto de Gio Linh. Três
fuzileiros morreram e 71 fica-
ram feridos. Os vietcongs. cêr-
ca de 300 homens, atacaram
os fuzileiros por três lados.

BOMBARDEIOS

Nos atenues aéreos ao Viet-
name do Norte, a aviação nor-
te-americana bombardeou, pe-
le, terceira vez numa semana,
a usina siderúrgica de Thal
Nguyen, atingindo depósitos de
munições e de combustível, e
uma base aérea que na seraa-
na passada abateu um avião
norte-americano.

Simultaneamente. bombar-
doiros B-52 varreram legiões
da seiva à noite, lançando to-
neladas tíe bombas em qua-
Iro redutos de gurerriiheiros.

PESTE

A cidade de veraneio de
Vung Tan, situada na costa a
03 quilômetros de Saigon. íoi
fechada ontem a todos os es-
trangeiros em conseqüência de
urna epidemia de peste bubò-
nica. A praia de Vung Tau c
freqüentaria por soldados amo-
rlcanos. Um grupo de médices

• australianos está ajudando a
combater a- epidemia, que já
matou duas pessoas.

Americanos íleseolj^eui
Poji^áiroíio nas selvas

Saigon (UPI-JB) — O Ge-
neral-ric-Divieão Jonathan O.
Seaman revelou que após um
combate tropas americanas ai-
conçaram em plena seiva, per-
to da fronteira coin o Camboja,
um Fentáfono c o m u nista,
equipado cem máquiuns im-
pressoras, estações de rádio o
estúdio de gravação, tudo com
equipamento consideravelmente
sofisticado.

Adiantou ainda o General
que, na Operaçáo-Junction Ci-
ty, suas tropas enfrentaram os
soldados comunistas mais T:em
equipados e treinados de toda
esta guerra. "Não eram ca-
piaus", informou êle. "Trata-
va-se de soldados de verdade".

O combate através ria Zona
Comunista rie Guerra "C"
constitui a maior operação
norte-americana em terra —
um assalto maciço contra uni-
dades de pclo menos seis re-
gimentos de elite-, do Vietname
do Norte e do Vitcong.

Os americanos ainda estão
ermbatendo furiosamente. S0
milhas a noroeste de Saigon,
na floresta espessa ao longo da
fronteira com o Camboja.

As Forças dos Estados Uni-
cios já descobriram o que Sea-
man, Comandante da Segunda
Força cie Campo, no Vietname. (
acredita ser parte do Escritório
Central Comunista no Vietnã-
me do Sul.

Esse escritório é. para a ope-
ração militar comunista r.o
Vietname do Sul, o que o Pen-
tágono é p:;ra os militares nor- •
te-amerleanos — o cérebro
que guia. O quartel-general
ora descoberto estava tíe há
muito entre os objetivos tío ce.-
forço 2Üatío."Se me perguntarem se apa- *
nhamos o McNamara daquele
quartel-general", acrescentou
Seaman. "eu teria que dizer
não, eu acho que não."

Os americanos combatem na
Zona tíe Guerra C desde '-i
tíe fevereiro e "não tenciona-
mes abandoná-la", concluiu o '
General. Pelo menos 1 243 co-
munístas foram mortos na sei-
va mais perigosa tío Vietname,
nas batalhas da Operação
Junction City.

Seaman adiantou que 143 i
americanos morreram e alguns
ficeram feridos, "muitos leve-
mente feridos".
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Jcrnal dn Brasil, quarta-feira.

Órgã
o Gov

o permanente divulgará
êrno e ouvirá o povo

Brasília (Sucursal) Até o.s

primeiros dins de abril, o
Presidente Costa e Silva
baixará decreto constituindo
um grupo do trabalho para
planejar um organismo per-
manente de relações públi-
cas, visando a divulgar cm
todo o País o.s planos e rea-
lizações do Governo, colheu-
do em troca a repercussão
dos atos governamentais e
üs aspirações populares sõ-
bre outras medidas quc de-
vam ser tomadas.

Desse grupo de trabalho
serão membros natos os
Chefes dos Gabinetes Civil
o Militar da Presidência da
República, o Secretário de
Imprensa e o Diretor da
Agência Nacional. Cinco
.outros serão designados li-
veemente pelo Presidente da
Repíiblica.

ESQUEMA

' No trabalho dc divulgação
do.s atos c planos do Govêr-
no, o novo organismo dc re-
lações públicas deverá mo-
bilizar todos os instrumen-
tos oficiais já existentes, in-

1 cluindo a Agência Nacional
e a própria Secretaria de
Imprensa da Presidência da
República. Para sondar a
opinião pública, serão mobi-
lixados os mais diversos ór-
gãos, como o Serviço Nacio-
nal de Informações, o Ins-

tituto Brasileiro de Gcogra-' 
üa e Estatística, a Funda-
cão Getúlio Vargas e enti-

dades privadas especiali-
zadas.

Segundo esclarecimentos
prestados ontem pelo Sc-
cretário de Imprensa, jornn-
lista Heráclito Sales, sobre
a organização dêsse organis-
mo de relações públicas, o
Presidente Costa e Silva
parte do princípio de que "a

opinião pública tem o direi-
to de saber o quc faz e o
que fará o Governo, da mes-
ma forma que este tem a
obrigação de manter o povo
informado sobre suas ativi-
dades".

O esquema dc divulgação,
que funcionará subordinado
diretamente ao Presidente
da República, está sendo cs-
tudado também pelo Coronel
Ernani D'Aguiar, Secretário
particular do Marechal Cos-
ta e Silva, que é técnico em
comunicação de massas.

DESPACHOS E
AUDIÊNCIAS

O Presidente Costa c Sil-
va estabeleceu ontem um
calendário semanal para
seus despachos no Palácio
do Planalto, prevendo que
quatro Ministros de Estado
serão recebidos diariamen-
le. exceção das segundas e
sextas-feiras, quando a pri-
meira parte do expediente
(entre as ,10 e as 12 horas)
será dedicada alternada-
mente a audiências priva-
das e aos membros do Con-
gresso.

De acordo com esse ca;cn-
dário, os três Ministros mi-
litares e ainda o Ministro
cios Transportes, Coronel
Mário Andreazza, serão re-
cebidos para despachos nas
terças-feiras, entre as 10 c
17 horas.

O CALENDÁRIO

O calendário é o seguinte:
Segunda-feira — das 10

ãs 11 h — Audiências pri-
vadas; 15 ás 16 h — Minis-
tro das Minas c Energia;
16 ás 17 h — Ministro da
Indústria e do Comércio.

Têrca-feira — 10 ás 11 h
Ministro da Marinha; 11

às 12 h — Ministro do Exér-
cito; 15 ás 16 h — Ministro
da Aeronáutica; 16 às 17 h

Ministro dos Transportes.
Quarta-feira — 10 às 11 h

Ministro da Educação: 11
às 12 h — Ministro da Fa-
zenda; 15 às 16 h — Mini.s-
tro da Agricultura: 16 às
17 h — Ministro do Tra-
balho.

Quinta-feira — 10 às 11 h
¦— Ministro da Justiça: 11
às 12 h — Ministro do Pia-
nejamento; 15 às 16 li —?
Ministro dos Organismos Re-
gionais.

Sexta-feira — 10 às 12' h
(na primeira e terceira sex-
ta-feira de cada mês) —
Audiência a congressistas;
15 às 16 h — Ministro das
Relações Exteriores; 16 às
17 n _ Ministro da Saúde.

Quatro Presidentes c seus 7 primeiros dias
Uepnrtamcnlo dc Pesquisa

Quatro estilos d i f c r e n ios
marcaram o inicio do cada
Presidente da República nes-
tes 11 últimos anos, a come-
car por Juscelino. que — hoje
acusado de iun dos Governos
mais inllaclonários da Histó-
ria — preocupou-se em pri-
meiro lugar cm ver como iam
as finança.*!, porque julgava
grave o montante do meio cir-
culante.

Depois veio Jânio i mandou
logo abrir muitos inquéritos),
.João G ouln r l. I de imediato
anulou o decreto que proibia
corridas de cavalos aos domin-

«uos e feriados) e, finalmente,
Castelo, que no Congresso ga-
rantill a coexistência dos três
Podêres e o pleno funciona-
mento da Justiça.

1
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JUSCELINO KUBITSCHEK:
Um dia depois da posse — 1
de fevereiro dc 1956 —, a pri-
meira coisa que fêz foi reunir

Ministério. O lema cm du-
b;ue loi a situação econôml-
oa e financeira do Pais. c Jus-
teimo realçou a gravidade du
crise inflacionária c expôs as
linhas mestras do seu plano
de Governo, quo consistia em
(superar os desequilíbrios.

Foi também no primeiro dia
de governo quc Juscelino bai-
xou deis importantes decre-
tes: o primeiro suspendendo a
censura aos jornais, revistas,
rádio e televisão: o segundo,

/ criando o Conselho de Desen-
volvimento, diretamente subor-
dinado ao Presidente da- Re-
pública. O Conselho era cons-
tiiuido de ministros de Esta-
do. chefes dos 'Gabinetes Ml-
litar c Civil da Presidência,

j presidente do Banco do Bra-
sil e «io Banco Nacional de De-
sen v o 1 v i incnto Econômico.
Objetivo: aumentar a eficiên-
cia das atividades governa-
mentais c fomentar a iniciati-
va privada.

O segundo dia foi dedicado
' ao Vice-Presidente dos Estados

Unidos. Richard Nixon. ao pes-
soa! do PSD e às missões es-
peciais. aos quais ofereceu uma
recepção.

Nc dia 3. o Presidente levou
Nixon para ver Volta Redon-' «ia e no dia seguinte baixou
tima palavra de ordem aos
ministros: reduzir os gastos e
as admissões desnecessárias de
servidores públicos. Reuniu-se,
lambem, com os lideres sindi-

• cais pernambucanos para to-
mar conhecimento dos proble-
mas do Nordeste. No quhito
r no sexto dia ainda recebeu
alguns líderes c. no sétimo dia,
descansou.

JÂNIO QUADROS: começou
o Governo no dia 1 dc feverci-
ro de 1961 com uma enorme

i vontade dc rever os atos do
' seu antecessor : ordenou aos

chefes dos Gabinetes Civil e
Militar a abertura de cinco co-
missões de sindicância, para
exame das gestões dos Srs.
Valdir Bouhid na Superinten-
dència do Plano de Valorização'Econômica da Amazônia
'SPVEA),: Jurandir Pires Fer.
reira no Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGEi.
Valdir Simões no Instituto dos

t '

Presidência
do IBC pode

i sair hoje
Brasília (Sucursal) — O Mi-

nistro da Indústria e do Co-
mercio, General Edmundo de
Macedo Soares, submeterá hoje

1 ao Marechal Costa e Silva o
problema da escolha do novo
Presidente do Instituto Brasi-
Iciro do Café. além da sua Di-
retorla c Junta Administrai!-
va. agora transformada em
Junta Consultiva. Nesse mes-
mo despacho, o Ministro Ma-
cedo Soares deverá levar no
Marechal relação de nomes clc
candidatos à direção do Insti-
tuto do Açúcar e do Álcool, c
dc outros órgãos subordinados
á sua Pasta.

Marítimos. Eno Sadock de Sá
no Instituto dos Bancários e
Guilherme Romano na CO-
FAP. Em seu primeiro riespa-
cho, revogou uma ordem de
Juscelino que cancelava a con-
cessão dada à Rádio Gazeta
de São Paulo, para instalar
uma estação de televisão e
mandou transformar em gabi-
nele de trabalho a sala de des-
canso clc seu antecessor, no
Palácio do Planalto.

No dia 2. Jânio assinou vá-
rios atos de demissão io que
representava apenas o começo
clc ordem gcrali. dispensando
em massa o.s serviços de todos
os funcionários nomeados por
Juscelino, em 19(10. Enviou se-
tc de seus famosos bilhetinhos
n membros do Ministério e
Gabinete, reclamando provi-
dencias e dando prazos, nunca,
superiores :v 30 dias, para cum-
primento de suas ordens.

O mais impor.ante do ter-
ceiro dia de Governo de Jânio
foi determinar ao- Itamarati
que reiniciasse os estudos pa-
ra o restabelecimento de rela-
ções diplomáticas com a Hun-
gria. Bulgária c Romênia. Pe-
diu também informações sobre
n representação do Brasil cm'
Formosa ipessoal, custo da re-
presen tação e valor do inter-
câmbio comercial l .

Jânio mandou fazer "drásti-
cas reduções" no total dc gas-
tos dos adidos militares c mi-
nistros para assuntos econõmi-
cos e enviou um memorando
aa Ministro da Justiça, pura ciue
promovesse dentro dc 90 dias
os estudos preliminares para a
reforma dos Códigos Civil. Pro-
cesso Civil. Penal, Trânsito e
Lei da.s Contravenções.

No quarto dia, Jânio proi-
biu as rifas de carros e de
apartamentos, em todo o Pais.
No dia seguinte, determinou a
abertura de inquérito no De-
partamento Nacional de Obras
Centra as Sèeas (DNOCS) e
uo Instituto de Aposentadoria
c Pensão dos Feiroviárics c
Empregados no Serviço Públi-
ca HAPFESP».

No sétimo dia, J°nio tomou
a primeira providência para o
reatamento das relações com
a União Soviética, quando em
telegrama n Kruschev afir-
mou estar convencido de que
'•¦• do mais alto interesse pa-
ra a paz c piosperidade mun-
diai. o estreitamento de rela-
ções entre o Brasil e a URSS''.

Enfim, pediu ao Chefe do
Gabinete Militar que tomasse
"enérgicas providências" para
que oficiais, sargentos e solda-
des da guarda do Palácio Al-
vorada deixassem de receber
tratamento desumano a quc
estavam submetidos, no que
dizia respeito ã alimentação e
higiene.

JOAO GOULART: Recebeu
a faixa presidencial no dia 9
¦de setembro de 1961. A sua
primeira preocupação foi cor-
rigir o decreto de Jânio, que
restringia as corridas de cava-
lo para os domingos e feria-
dos.

Mas isso só foi feito no dia
12. No dia 13. recebeu o Depu-
tacio Francisco Julião, que
pleiteava do Governo federal
um abrandamento na vigilân-
cia sobre a.s Ligas Campone-
sas, feita, pelo Exército, desde
o Governo de Jânio.

No dia 14. um dos mais im-
portantss atos do Governo:
Goulart determinou a mana-
tenção da atitude de íeíesa da
não intervenção c da autocle-
terminação dc Cuba. na re-
união cto Conselho de Mini.s-
tros (o Pais vivia então scb o
regime parlamentarista! para
o debate des problemas politi-
cos e administrativos do Pais.

No dia seguinte, o Presiden-
te determinou ao Chefe da
Casa Civil que prosseguisse
nas sindicâncias instauradas
por Jânio.

À tarde, ficou cm repouso
no Palácio Alvorada, com a
Íamüia, porque estava gripado.

CASTELO BRANCO: Assu-
miu o Poder no dia 15 de
abril de 1964. Após ciar posse
a seus ministros no dia lfl. a
primeira providência íoi apre-
sentar ao Presidente do Con-
gresso a.s declarações de seus
bens. No dia seguinte, visitou
o Congresso e afirmou que "a

legalidade está na coexiste:-*.-
cia dos três Fcdêrss e quando
a Presidência dr. República a.s-
segura condições para o plano
funcionamento da Justiça".

Apesar de todas as tentati-
vas, até então Castelo ainda
não conseguira concluir o seu
Ministério especial, no setor
militar.

Bahia será
eixo de
comunicações

Dia 18. Castelo completou o
Ministério e ficou irritado
com a noticia da tentativa de
prisão do jornalista Luís Al-
berto Bahia, determinando cn-
tão que o Ministério da Guer-
ra I ornasse providências ur-
gentes para apurar com o má-
ximo rigor os responsáveis pe-
lo acontecimento.

No dia 20, Castelo encami-
nhou ao Congresso Nacional a
sua primeira mensagem, pro-
pondo aumento para os mill-
tares, mas reduzindo em 50';
os niveis estabelecidos pelo
Governo anterior. Deu pesse
ao Ministro do Planejamento,
Roberto Campos.

Dia 21, viajou para Ouro
Preto, como orador oficial das
solenidadcs cm memória de
Tiradentes. Mas, antes, parti-
cipou das solenldades do quar-
to aniversário de Brasília.

Em entrevista à Imprensa,
Castelo desmentiu no dia 22 a
noticia de que os Estados Uni-
los tivessem participado do
movimento armado cie 31 de
março.

Seguindo a nova linha da
política, Castelo determinou
que fossem retiradas as foto-
grafias dc Getúlio Vargas das
paredes do Palácio do Planai-
to c, cm seu lugar, colocados
retratos do Duque de Caxias,
com todas as condecorações e

comendas sobre o peito.

Menescal
passa DCTa
Figueiras

Salvador (CorrespondenteI —
O Ministro das Comunicações,
Sr. Carlos Furtado Simas, afir-
mou quc a Bahia será trans-
formada em ponto-chave dali-
gação norte-sul do Pais, den-
tro do novo esquema traçado
para as telecomunicações bra-
sileiras.

— Anunciarei nos próximos
dias — disse — as diretrizes do
novo Ministério das Comunica-
ções, que visarão a unir em-
presas particulares e estatais
para obtermos resultados posi-
tivos c comunicações opcrpntc*.
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Edificio em centro de terreno com amplos e confor-
táveis apartamentos de saia-living, 2 quartos com

armários embutidos, banheiro social, copa-cozinha,
dependências de empregada, garagem e play-ground,
com tradicional acabamento Canadá. Faça este exce-
lente negócio, adquira ainda hoje o seu apartamento
em nosso Stand de vendas no local, aberto alé às

22 horas ou em nossos escritórios.
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Ministros marcam viagem
a Brasília porque Presidente |^|H|•'• K#"- ' ' ^'-®liÉ

continuará lá esta semana
Brasília (Sucursal) — A decisão do Presidente Costa clo Presidente Cosia c 

| ^^^P
Silva dc governar da Capital da República está produ- |g f|f|§|||§
zindo seus efeitos, pois trôs ministros estão sendo esperados
hoje para despachos, apesar de amanhã ser ponto facul-
tativo e sexta-feira feriado. ¦>

Os ministros esperados hoje por seus gabinetes são os

Srs. Mário Andreazza (transportes.!, Maçado Soares (In-
dústria e Comércio! e o General Afonso Albuquerque (Or-

ganismos Regionais).
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O General Fernando Mcnes-
cal Villar transmitiu ontem o
cargo de Diretor-Geral do De-

partamento dos Correios e Te-
lcgrafos. para o qual foi no-
meado nos primeiros dias do
Governo do ex-Presidente Cas-
telo Branco, ao Coronel Carlos
Afcnso Figueiras, que o exer-
cera. interinamente, acumular!-
do-o com o de Diretor de Te-
légrafos. Ao se despedir, o ex-
diretor limitou-se a agradecer
a colaboração dos seus auxi-
liares diretos e do.s demais
funcionários do DCT.

ARZUA

O Ministro da Agricultura,
Sr. Ivo Arzua. foi e.*p;iatio du-
rante iodo o dia de ontem por
.seu gabinete, que nâo tem ain-
da nenhuma informação sobre
como será sua nova cemposi-
ção. Tinha-se como certo quc
o Ministro viajaria no último
avião de ontem, mas clevsri
chegar no primeiro de hoje.

O Ministro da Justiça. Sr.
Gama e Silva, chegou ontem
pela manhã, depois dc haver
tentado viajar para Brasília na
última segunda-feira, o que não
conseguiu por falta de teto no
Aeroporto Santos Dumont.

O Presidente Costa c Silva ji

assinou a mensagem ciue sc.'a
encaminhada ao Senado, sub-
metendo o nome do Professor
Haroldo Valadâo para o cargo
de Procurador-Geral da Repú»
blica. Em outra mensagem,
tembêm já assinada, o Presi-
dento Costa e Silva submeterá
ao Senado o nome rio Sr. Rui «.
Leme para substituir o Sr. Dê- f-
nio Nogueira na Presidência do
Banco Central.

Assumiu ontem a Chefia do
Gabinete do Ministro Tarso Du-
tra em Brasília o Sr. Demades
Madureira de Pinho, que deixa
a direção da Coordenação Na-
cional de Bõlsas-de-Estudo do
MEC «CONABE».
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isâo Rio, Dr. Roberto Su:3CKind, «tue

bana, volta ao antigo local cki I
técnica cm instalação rraoanianuu .... »_.«.- — —. ,,

ao equipamento da Standard Electrica cuja instalação 
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e oücio, Joaquim lindolpho GouUrl (C.T.B.) e Van der Ber9he (Standard Ele, ica).

O vice-presidonte da CTB. c encarregado da exi:

instalação trabalhando na estação de Ccp
ibalho o (UPÍO *
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Oposição reconhece
dis tensão política

Brasília (Sucursal) — Passada a pri-
meira semana do Governo, dirigentes ãa Opo-
sição observam que se produziu um aprecia-
vel relaxamento na tensão politica, fruto não
propriamente de medidas que ainda não fo-
ram tomadas, mas de discursos e declarações
de Ministros de Estado e de auxiliares ime-
ãiatos do Presidente Costa e Silva.

O Sr. Martins Rodrigues, Secretário Ge-
ral do MDB, aponta expressamente como ten-
do contribuído para desanuviar o ambiente
os discursos dos Ministros Hélio Beltrão,
Delfim Neto, Jarbas Passarinho e as recentes
declarações do Ministro da Justiça, Professor
Gama e Silva, sobre a conveniência de rever,
para metoâizar, a. abundante legislação do
final do Governo Castelo Branco.

Os anúncios feitos estariam, na aprecia-
ção do Sr. Martins Rodrigues, em correspon-
ciência com as aspirações e as reivindicações
do momento político, justificando, em conse-
qiiência, a expectativa relativamente otimista
que se criou na época da posse do nôvo Go-
vêrno.

A Oposição está sensibilizada com-os pro-
pósitos revisionistas manifestados pelo Mi-
nistro da Justiça, na convicção de que basta
ter o Ministro admitido e aderido à tese da
revisão para que ela venha finalmente a se
processar na exata medida das reivindicações
gerais e não apenas visando a metoâizá-la. A ,
relativa prudência das declarações do Sr. Ga-
via e Silva se relaciona com conveniências
ainda não superadas.

Tendem a acreditar os dirigentes do
MDB nue o Marechal Costa e Silva, pelo tipo
de Governo que constituiu e pelo crédito cie
confiança implícito que lhe deu o dispositi-
vo militar, está em conãições de tomar certo
tipo clc medidas de alivio que um Presidente
civil encararia com extrema timidez. Sendo
um chefe militar, c como tal fratemizado
con: a tropa, o Presidente Costa e Silva teria
a exala noção do que pode e do que deve
fazer sem ferir a sensibilidade dos'seus com-
panheiros. Sua atitude na Presidência pode-
ria até -mesmo exprimir urna inclinação cia
própria Força Armada favorável a um rela-
xamento cia situação, para ove a. Revolução
progrida em clima de entendimento e cou-
sentimento de setores vitais ãa opinião pú-
blica.

Outra observação corrente nos círculos
oposicionistas, após a primeira semana da
Presidência Cosia e Silva, é a de que vai se
caracterizando como estilo pessoal cie gover-
no uma tendência nada centralizadora, o que
faz prever que os Ministros terão uma mar-
gem de autonomia nos respectivos setores que
nenhum dos auxiliares do Governo anterior
sonhou ter, ante a vigilância indormiãa do
Marechal Castelo Branco. Sem abdicar ãa
sua autoridade, o Marechal Cosia e Silva dei-
xaria livres seus Ministros para agirem, guar-
dando-se para a cobrança dos resultados e o
exame das medidas em confronto com as di-
retrizes firmemente assentadas.

BiUic Pinto mantido
O Embaixador Bilac Pinto foi mantido na

Embaixada em Paris. Passara éle um telcgra-
ma ao Sr. Rondou Pacheco dizendo que, como
desaparece automaticamente, na transmissão
do Poder, a missão do Embaixador, aguarda-
va substituto. O Sr. Magalhães Pinto, no en-
tanto, já lhe havia ielegrafado reafirmando
o desejo do Presidente de mantê-lo no posto.
A revisão dst Lei de Segurança

Sem. abrir mão, por enquanto, do pro-
jeto (redigido pelo Sr. Tancreão Neves) cie re-
vogação total da. Lei cie Segurança Nacional,
para o qual pedira urgência, o Sr. Martins
Rodrigues, antecipando-se ao trabalho da co-¦missão do MDB que. examinará o assunto,
prepara um anteprojeto de revisão do con-
testado decreto-lei do Presidente Castelo
Branco.

Acha o Sr. Martins Rodrigues que há al-
guma contribuição aproveitável no decreto-
lei, a qual. deve ser usada na formulação áe
uma. nova lei que se enquadre iios princípios
constitucionais e se compatibilize com. um re-
gime de liberdades públicas. O decreto preen-
che omissões, definindo novos crimes de ma-
neira razoável,

Para êle, o fundamental, na revisão, é
definir com clareza os crimes que devem fi-
car sujeitos ao foro militar. A Constituição,
autorizando a extensão da jurisdição militar
para crimes contra a segurança, não a torna
obrigatória. Cabe agora restringir o que dis-
põe o decreto-lei, retirando alguns delitos ãa
competência especial e propondo nova defini-
ção das "instituições militares", pois a queconsta ão Artigo 44, Parágrafo único, amplia
excessivamente a áefinição constitucional.
Também quanto ao processo, o Sr. Martins
Rodrigues entende que áeva ser modificado,
substituindo a obrigatoriedade da aplicação
do Código Penal Militar por um processo es-
pecial consentãneo com a lei especial.

Outros dispositivos que o dirigente âo
MDB pensa áevam ser eliminados: Artigos
IP a 4.°, que enunciam a filosofia do decre-
to-lei; Artigo 19, que enquadra como delito
contra a segurança um delito de imprensa, o
de ofender publicamente por palavras ou por

.escrito Chefe ão Governo ou nação estrangei-
ros; Artigo 3S, que trata ãa propaganda sub-
versiva, e Artigo 39, que trata da propaganda
subversiva pela imprensa; Artigo 45, que dis-
poe que o foro militar prevalece ainda quan-do os crimes contra a segurança tenham sido
praticados por meio da imprensa; Artigo 4S,
que determina a suspensão ão exercício de
profissão com o simples recebimento de de-
núncia; e Artigo 57, que permite ao Ministro
ãa. Justiça determinar devassa, em empresas
jornalísticas, dispositivo que não atende, an-
lcs excede e subverte, o preceito constitu-
cional.

Sátiro organiza-se
O Lider Ernani Sátiro permaneceu em

Brasília para organizar-se e ficar em condi-
ções de começar a funcionar na próxima se-
gunda-feira.

Carlos CasteUo Brunco

Cesta e Silva disposto a
vetar revisão já cias Leis
de Imprensa e Segurança

Brasília (Sucursal) — O Presidente Costa c silva, que
tem dúvidas sóbre se o.s atos baixados na primeira fase
cia Revolução perderam o seu eleito, eom a entradn em
vigor da nova Constituição, está disposto, no enso das
Leis cl? Segurança Nacional c de imprensa, a nau iiulorl-
?,i\r nenhuma revisão.

A decisão teria .sido tomada por êle não sò duvido ao
fato cie que foi consultado pelo cx-Prcsldentc Castelo
Branco, quando as leis se encontravam ainda na sua. Caso
cie elaboração, mas .sobretudo porque a.s duns são reccn-
tes e não podem ainda ser avaliadas, pois não foram apli-
cadas em casos concretos.

Cl ">•>

José Bí
nova Lei av

O Vice-Presidente da Cama-
ra, Deputado Jose Bonifácio, e
favorável á preservação d:t no-
va Lei de Segurança Nacional,
"pois ela é necessária à reali-
tíade brasileira", ma:; defenda a
revisão do Regulamento para a
Salvaguarda cie Assuntos Sigi-
lesos, cria tio pelo ex-Presidente
Castelo Branco.

Acha o parlamentar mineiro
que o Regulamento poderá dar
origem inclusive ao envolvi-
mento de Ministro.) de Esta-
rio na Lei de Segurança Na?io-
nal, observando que o decreto
quo o criou preeisa ser revisto,"devido aos reflexos qua perie-
rá provocar no comportamento
político cio Pais".
LAJE APOIA LEI

SSo ''atilo (Sucursah — O
Governador Otávio L je. cie

uno aprova
Segurança
Goiás, declarou-se ontem con-
trário á revogação da neva Lei
cio Segurança Nacional, por
considerá-la "de acordo com
cs interesses revolucionários",
dizer.tío-se confiante em que o
Governo cio Marechal Costa e
Silvn "observará com rigor n
poliitoa da Revolução".

For "política da Revolução",
entende o Governador goiano"uma soma de atividades ca-
pazes dc evitar a corrosão rios
princípios implantados a pnr-
tir de março de 1904", entre cs
quais destacou "os da autorl-
dade c da austeridade, cuja
defesa só poderá ser feita pe-
lo Governo se êle dispuser de
leis como esia de Segurança
Nacional e não fizer concessões
tais como anistia".

Luís Brás acha «ue leis
chegaram-fora do tempo

Niterói (Sucursal) — O Se-
cretárlo de Justiça, Sr. Luís
Brás, acredita na revisão da LM
ci.1 Segurança Nacional pelo
Cou g r e s s o, " prineipalminto
peroue ela 'ío: promulgada fo-
ra r.o tempo i.elo e:t-Pr..s':.e::,o
Ca;';:'Io Branco, pois a Cíb-.ara
e n Senar.o já estavam funcio-
nsnto e deveriam ter sií.o ou-
vit.es".

¦— Aoo:;: as principais medi-
rias cio. Revolução, mos, no tc-
cante á nova lei. soa a favor
da revisão, indush s pelo mo-
tivo tío nue muitos de seus ar-
tlgos cheiram a cheear-se cem
a nova Constituição".

POSIÇÃO DC RADICAIS

tou-se contra a nova Lei de
Segurança Nacional, ao aplau-
dir discurso de condenação
proferido pelo Deputado Egl-
dio Ferreira Lima do MDB, que
1 u o editorial (Utimu Ato, do
jor;-.;al do er/vstl.

— To tio o Pais se pronun-
ei:, contra o teor aniidemo-
ciCtica da nova lot. As fôr-
çns v.va.s reagem e pedem a
revisão tía matéria, que a tin-
ga a liberdade rio expressão e
Pensamento inerentes ao re-
gime democrático — disse o
Sr. Fsrreira Lima.

Noutro discurso, o Deputado
Antônio Novais, da ARENA,
contando com a solidariedade
tíe seus colegas rie bancada,
C - :o qus a nova Dei de evu-

Sã» Paula (Sucursal) — O
Sr. Plínio Correia tí: Oliveira,
Presidente cia Sociedade Era-
siicira tíe Defeta tia Tradição,
Família e Propriedaris -— cn-
tidttdn radical tíe dir.'ito. co-
nhoeida pelo seu conservado-
risaio extremado —, enücsscu
catem o movimento em prol da
revogação tía nova Lei de Se-
guraliça Nacional, quo, a soa
ver, "põe o País muna camisa-
de-fôrça"'.

Disse o Sr. Plínio cie OU-
velra que, "diante de tanta se-
veridade, oposta á nossa for-
mação jurídica e á indo!.-; de
nosso povo, fica-ss a pergun-
tar qual o interesse píiljlico-
que a justifique", acrescentan-
tío que a Lei do Segurança Na-
cional "ficará, provavelmente,
aos olhos dcs que a apóiarfi
como um remédio heróico e
amargo tv ser imposto na pre-
sante conjuntura ao povo bra-
sileiro".

REAÇÃO DE PERNAMBUCO

Recife (Sucursal) — A As-
sembléia Lsgislativa manifes-

rrmça Nacional consubstancia
a quebra das instituições dc-
niocráttca.5 cio País, acusando-a
eie inoperante.

JORNALISTAS

O Presidente rio Sindicato tias
Jornalistas Profissionais, Sr.
Fernando Meneses, disse on-
tem que, "apesar do quadro
sombrio desenhado pela desu-
mana Lei de Segurança Nacio-
nal, tem a esperança de que
o nôvo Governo saiba disesr-
nir o que é realmente atenta-
tório á .segurança nacional".

— Quando uma lei consegue
fi unanimidade de opiniões con-
trárias ao seu espírito, essa lei
c má. A .-.ua preocupação de
enquadrar a tudo e a todos é
uma quebra cie tradição no
procedimento jurídico rie nos-
sos Governos. Nós, da impren-
s.:, somos cs mais visados. Cer-
tamente porque não nos omiti-
mos ante o interesse comum,

Brunini acusa Negrão de
ter abandonado o Estado
e bajular Costa e Silva

O Deputado Raul Brunini declarou, ontem, que asd;núncias que fez na Câmara do.s Deputados sobre oGoverno da Guanabara não- revelam todo o estado deabandono em que se encontra a Cidade sob a adminis-
tração cio Sr. Negrão de Lima, e que "o povo carioca
está pagando cato o erro da escolha, pois o Governador
vem agindo como seu inimigo mortal".

Afirmou tt seguir o Deputado que, no momento, "o
Sr. Negrão de Lima se encontra dominado pelo desejo de
servir documente ao nôvo Presidente da República, con-
forme já o fizera com o Marechal Castelo Branco, e já está
completamente sem moral até mesmo para escolher os seus
auxiliares mais diretos".

SEM MORAL

Declarou ainda o Sr. Bru-
nlni quo "a Guanabara está
sob o domínio tíe um Govirno
som moral, indiferente' á des-
graça de um povo e. finalmen-
te, cie um Governo covarde
que não tem a mínima tíigni-
tíade em exercer um cargo quelhe foi conferido através do
voto direto, praticando uma

bajulação sem igual ao Govêr-
no federal."

— Somente um fato novo
podaria nos dar alguma e.>pe-
rança de dias melhores, con-
cllliu o Deputado do MDB.
Esse fato seria a renúncia do
Sr. Negrão tíe Lima. pois "é
necessário que aconteça essa
renúncia, para o bem de todos
os habitantes da Guanabara".

Tarso passa ao Presidente
dados que recolheu para
aproveitai* os excedentes

Brasília (Sucursal) — o Ministro da Educação, Sr.
Tarso Dutra, já entregou ao Presidente Costa e Silva o.s
resultados das sondagens efetuadas junto aos reitores
das Universidades Federais c diretores da Faculdades para
a elaboração do plano de aproveitamento de excedsntes
que deverá ser divulgado no dia 28, após a reunião pro-
gramada.

A maior dificuldade para a solução do problema c a
compensação financeira o.ue as faculdades estão exigindo
para o aproveitamento dos excedentes, e que deverá ser
satisfeita com fundos da Diretoria do Ensino Superior.
Hoje. o Sr. Tarso Dutra irá ao Rio para continuar os
estudos que desenvolve a fim de que se elabore um plano
exeqüível.

rente ampla"já tem base
de manifesto mas persistem
dúvidas sobre Constituição

Brasília (Sucursal) — O texto-base do manifesto da
frente ampla foi aprovado pelos principais lideres do mo-
vimento no Congresso, mas sua divulgação oficial depende
ainda de um último exame, que se processa no Rio, em
virtude do algumas observações sugidas nas últimas horas.

A principal dúvida — praticamente a única que atinge
aspecto de mérito — foi levantada pelo Sr. Carlos Lacerda
e pelo Deputado Martins Rodrigues, os quais, embora não
se oponham á idéia de lutar por uma nova Constituição,
consideram que a frenie não deve repelir totalmente a tese
das revisões parciais da Carta em vigor, pois este cami-
nho poderá apresentar-se como o mais viável para o

e.síòrÇo cie reimplantação do Poder Civil.

Compromisso é soiuçao que
Mem de Sá encontra 'cara

NO ESTADO DO RIO
Niterói (Sucursal) — A Uni-

versidade Federal Fluminense
está matriculando o maior
número possível rie excedentes
da vestibular unificado, mas
tem muitos problemas nas Es-
colas cie Engenharia e Mediei-
r.a. aguardando-se a solução
que será apontada pelo Minis-
tro Tarso Dutra.

documento, segundo o tex-
lo discutido c aprovado por ií-
deres parlamentares cm Era-
sília, é o .seguinte:

ANALISE DA SITUAÇÃO
ATUAL

— O cüma de radicalização
politica, instaurado no Brasil,
gradativamente, a partir da
renúncia cio Presidente Jânio
Quadros, culminou com o mo-
vimento político-militar cie
março-abril tíe ll)íi4, que trou-
xe as seguintes conseqüências;

— Enfraquecimento da so-
berania nacional, através de
uma política externa de subor-
dinação dos interesses brasilei-
ros nos interesses de uma su-
perpotência mundial, os Esta-
dcs Unidos da América, e da
concessões progressivas a capi-
tais estrangeires, principal-
mente norte-americanos que
não raro feriram ns legítimos
interesses do País.

Tal politica baseou-se na
teoria anacrônica que afirma
.ser irrecorrivel a divisão rígi-
tía do mundo em blocos poli-
tice-.-militares de caráter ideo-
lógico e que, considerando ine-
vitável (sob qualquer forma) a
terceira guerra mundial, rr-
comendava a subordinação dos
iuLerêíses específicos'' do Bra-
sil a uma politica hemlsférica
cie defesa que jamais foi de-
limria cem clareza.

— Estancamento de pro-
ceeso de desenvolvimento eco-
nômico, por meio da aplicação
tíe uma política econômica, fi-
nanecíra e de planejamento
baseada nas chamadas teses
monetaristas e que concidiu
com a implantação da política
externa classificaria de inter-
dependente e que se referia aos
objetivos imediatos de um de-
terminado bloco político-inili-
lar mundial.

— -Interrupção brusca tío
processo ric incorporação de.s
grandes massas da população
á vida política, brasileira, de-
corrente não só da paralisa-
çiio do desenvolvimento eco-
nômico e do enfraquecimento
tía soberania nacional como,
também, da ascenção rio Po-
der militar, como nova reali-
dario política.

Tal politica bn.seou-se em ati-
vitiades repressivas das Forças
Armadas e das polícias politi-
cr.s centra as atividades sindi-
cais dos trabalhadores urbanos
e rurais, os movimentos de cs-
tudantes e de intelectuais, che»-
gando a. atingir movimentos
religiosos.

— Ascensão do poder mili-
tar como instituição tutelarem
condições de garantir, pela coa-
cão, a politica erroneamente
definida como de estabilização
mas que, na verdade, deveria
chamar-se contenção das aspi-
rações populares e nacionais.

— Redução das liberdades
públicas e dos direitos Indivi-
duais, das prerrogativas cio
Congresso Nacional e do Su-
iprcmo Tribunal Federal e da
autonomia rios Estados, confi-
gurando um enfraquecimento
progressivo do poder civil

Esta política feriu três prin-
cípios republicanos fundamen-
tais: o principio ria indepen-
dencia e harmonia entre os
pedêres, ò principio federativo
e o enunciado de que todo o
poder emana do povo e em seu
nome deve ser exercido, tradu-
zindo-ie, concretamente, em
atos de suspensão cl < direitos
políticos e de cassação de man-
drilos parlamentares, em inter-
venções nos Estados e na pro-
mulgaçfio do Ato Institucional
N. 2 — incí.iindo-se nesse qua-
dro a eliminação das eleições
diretas para a Presidência e o
restabelecimento da cédula in-
dividual no interior.

OBJETIVOS NACIONAIS

Fixação de objetivos nacio-
nais — A organização de uma
frente ampla de forçai políticas
brasileiras preconiza a fixação
de cinco objetives nacionais,
em torno dos quais poderão en-
tender-se grupo e facções ou-
trora conflitantes.

— Restabelecimento, am-
pliação e aperfeiçoamento do
regime democrático e da re-
presentação popular, signifi-
cando o primado do poder ci-
vil, da ordem jurídica e dos
direitos do homem e do cida-
dão.

— Formulação e aplica-
ção de um política financeira,
econômica e de planejamento
com características nitidamen-
te nacionais e que não se ba-
seio na expectativa de uma hi-
potetica (quando não ineficaz
ou prejudicial) ajuda externa,

Segundo o Reitor Manuel
Barreto Neto, o aproveitamen-
to dos excedentes em quase
tórias a.s unidades da UFF foi
possibilitado pela evasão con-
slderável tíe candidatos cias-
sificados também no Rio, "mas
o assunto não deve ser enca-
rado nestes termos, e sim com
vistas ao futuro".

mas que se fundamente na
mobilização dos recursos do
Pais, visando, essencialmente,
à conquista e à ampliação cio
mercado interno.

— Adoção de uma politica
externa que desvincule o Bra-
sil da participação em qual-
quer bloco politi co-militar
mundial e que vise fundamen-
talmente, à paz mundial, á
preservação da raça humana
e ao desenvolvimento eco-
nômico. social e tecnológico de
todos os povos e nações.

— Formulação e execução
de uma politica nas estruturas
sociais e econômicas cio Bra-
sil e que se baseie em três im-
peratlvcs: o tía justiça, nn pia-
no social, o da produtividade,
no piano econômico, o da con-
solidação ria soberania, no pia-
no internacional.

— Adoção de uma politica
de educação e ensino que, ba-
seando-se nos imperativos aci-
ma citados para as demais re-
formas, consiga a necessária
síntese entre a tradição cris-
tâ e humanista, dando, priori-
ciacie à revolução tecnológica
— até porque o atraso de uma
nação das dimensões tío Bra-
sil não só pode trazer perigos
para a paz mundial como, ain-
da, pôr em risco a soberania
nacional brasileira.

PROGRAMA MÍNIMO

Programa .Mínimo Ir.icial —
A organização cia. írente ain-
pia visando á restauração, pie-
na e eficaz, do Poder Civil, ti
preservação tía soberania na-
cional e da unidade tío Pais, à
paz interna, á retomada da
processo cie desenvolvimento
econômico, e á realização de
reformas nas estruturar, sociais
e econômicas do Brasil, pro-
cura estabelecer normas segu-
ras de convívio democrático
entre as diversas forças palíti-
cas. propondo os seguintes ob-
jetivos imediatos:

— Anistia gerai, para que
se dissipe a atmosfera de guer-
ra civil em potência, que exis-
te no Pais.

— Elaboração de uma Cons-
tituição democrática, que ga-
ranta e incorpore, de medo pie-
no, os princípios republicanos
básicos, tais como o principio
federativo, o da independência
o harmonia entre os Poderes, o
da soberania popular, exercida
através do sufrágio universal, e
que, garantindo e incorporan-
do cs direitos do homem e do
cidadão, as liberdades públicas,
o direito ds greve e a plurali-
dade dos Partidos, signifique a
revogação des dispositivos de
exceção em vigor no País.

— Restabelecimento das
eleições diretas para a. Presi-
ciência, da República, a Vice-
Presidência, os Governos dos
Estados e as Prefeituras das
capitais.

DESTAQUES

Aspectos a destacar — Há
alguns aspectos que merecem
uma menção especial. São
eles:

. 1 — A idéia de que as li-
herdades e o.s direitos podem
ser consentidos, ii critério dc
um Governo assim mesmo mu-
nido de instrumentos excep-
cionais de ação, não é mais
do que a preservação, sob dis-
farce, do poder arbitrário e
tutelar, tendo um caráter pa-
ternalista que é repudiado pe-
la frente ampla.

— A idéia da revisão dos
atos de suspensão de direitos
políticos não pode prevalecer
sobre a tese da anistia, pois
somente contribuiria para re-
conhecer a legitimidade das
leis de exceção e do poder ar-
bitrário e tutelar e para divi-
dir as forças capazes de se in-
corporarem á. frente ampla.

—¦ Convém ressaltar que
anistia não significa indulto
ou perdão, mas esquecimento
dos agravos, sendo uma deci-
são política que reconhece a
inexistência do crime, da
culpa e da pena, abrangendo,
igualmente, vencidos e vence-
dores.

— A idéia de elaborar-se
nova Constituição, que se con-
trapõe à idéia de revisões par-
ciais e rie modificações espar-
sas do presente texto consti-
tucicnal, visa não somente a
significar o repúdio aos pro-
cessos ilegítimos utilizados pa-
ra a aprovação dêste instru-
mento, como também a reco-
nhecor que o poder civil deve
reimplantar-se em bases de
eficiência, consentáneas com
as ncecssidackis do desenvol-
vimento social, econômico e
tecnológico do Brasil".

Texto aprovado é apenas
uma das muitas sugestões

O manifesto da frenie ampla
divulgado ontem em Brasília é
apenas uma das muitas suge.s-
toes propostas e não traduz,
com exatidão nem completa-
mente, o pensamento dos co-
ordenadores tío movimento, se-
gundo esclarecimento do Depu-
tado Renato Archer, um dos
lideres da frente.

O Sr. Carlos Lacerda diver-
giu de diversos pontos do do-
cumento, modifica ndo-cs, e
providencia agora o envio do
nôvo texto para o cx-Presiden-
te Juscelino Kubitschek e tam-
bém para o Sr. Jânio Quadros,
que está sendo convencido a
aderir ao movimento.

O manifesto da frente ampla
— ainda .segundo o Sr. Renato
Archer — somente terá reda-

disputa entre Auro e redro
O Senador Mem de Sá, ex-Ministro cia Justiça, disse

ontem aos jornalistas, no Palácio do Monroe, que," antes'
do que está inscrito na nova Constituição, o que deve
prevalecer para solução do problema do exercício da Pre-
sidência do Congresso é o compromisso assumido entre
o.s Senadores Auro de Moura Andrade e Daniel Krleger e
o ex-Deputado Pedro Aleixo.

— Entre os três — afirmou — Joi firmado um com-
promisso, cuja praticidade é que se deve ciar para resolver
o impasse. Ainda estou no tempo em que o fio cia barba,
era documento de honra e pronto para ser resgatado me-
diante a obediência ao compromisso.

ção final quando os Srs. Jus-
ceiino Kubitschek e Jânio Qua-
dros opinarem sobre o nôvo
texto.

— Ê^se processo de elabora-
ção final do documento — dis-
serani informantes da frente
ampla — pode durar uns 10
dias. ou maLs.

POSIÇÕES

Apesar do otimismo que se
verifica entre lacerdistas e jus-
celinistas, sabe-se que são mui-
tas as dificuldades à formn-
lação de um manifesío-progra-
ma. A tática politica a ser se-
guitía pelo movimento diante
do Governo Costa e Silva tem
sido motivo tíe discussão nas
áreas tendentes à adesão.

SOLUÇÃO ADEQUADA

O Sr. Mem de Sá acredita
na solução adequada cio pro-
blema, principalmente porque
nele estão envolvidos políticos
de larga habilidade, como os
Srs. Moura Andrade. Pedro
Aleixo e Dnnic! Krieger, que
saberão encontrar a melhor so-
lução. Mas não quis adiantar
o.s lermos dn compromisso a
que se referiu.

O ex-Ministro da Justiça.
disse que o julgamento moral
dos participantes cia divergên-
cia será feito tendo por base
o compromisso acertado entre
as três personalidades.

O que se deve fazer, in-
dependentemente do que está
no texto constitucional, é o
cumprimento tío compromisso
acertado — disse.
SEGURANÇA EIMPRENSA

O Sr. Mem de Sá disse que
somente depois da Semana
Santa, "para poupar-me ao pç-
cado do palavrão", lera o texto
cia Lei de Segurança Nacional
decretada pelo Marechal Cas-
telo Branco em seu momento
derradeiro rie Governo.

Entretanto — disse — rie-
claro-me à disposição para as-
sinar qualquer iniciativa que vi-

se a revogar da Lei de Segu-
rança tildo o que nela diz sô-
bre imprensa.

Entende que a imprensa cie-'
va ser regularia por legislação
especifica e, no caso ria Lei tíe
Segurança, quando cuida de
problemas tíe imprensa, encon-
tra agravante: o Congresso
aprovara, em janeiro, projeto
de Lei rie Imprensa, saneio-
nada sem vetes pelo Presiden-
te da República, que. entre-
tanto, em março, editou a Lei
de Segurança Nacional agra-'
vando a Lei rie Imprensa.

GAMA NAO DA PARECER

Brasília (Sucursal) — O Mi-
nistro da Justiça, Sr. Gama e'
Silva, ao contrário do que foi
noticiado, não está encarrega-
do pelo Presidente cia Repú-
blica de ciar qualquer parecer
sôbrc a anunciada divergência
entre o Senador Auro cie Mou-
ra Andrade e o Sr. Pedro
Aleixo, em torno tía Presiden-
cia do Congresso.

O Ministro ria Justiça não
dará, segundo se informa, ne-
nhum parecer a este respeito,
nem lhe cabe esta competen-
cia, já que o problema está cs-
tritamente afeto ao Congresso
Nacional.

G ama. e Silva ainda não
como deve agir ro
de Hélio rernandes

sabe
caso

Brasília (Sucursal) — A solução para o caso rio jor-
nalista Kélio Fernandes ainda não foi encontrada pelo
Ministro da Justiça, Sr. Gama e Silva, que o examinou
ontem durante duas horas com o Presidente Cosia e Silva
mas afirmou, ao sair do seu gabinete, que a conversa não
tinha sido conclusiva.

O exame final cia legalidade ou não do enquadramen-
to do Sr. Hélio Fernandes nas punições previstas no Ato
Complementar 1 — três meses ou um ano para o cassado
que divulgar opinião política — deverá caber ao Cônsul-
tor-Gerai da República, Sr. Adroaldo Mesquita da Costa,
que também estuda o problema.
NADA MUDOU

O fato de o jornalista Hélio
Fernandes ter assinado novo
artigo, ontem, na Tribuna da
Imprensa, tornando-se assim
reincidente na infração pre-
vista pelo Ato Complementar
1, náo contribuirá para apres-
sar a decisão do Presidente da
República sóbre seu caso, se-
gundo se informava no Pala-
cio do Planalto. Entende o Go-
vêrno que a infração ao texto
do Ato está caracterizada des-
de que o jornalista, assinou

seu primeiro artigo, no dia 15
passado. A questão se resume
agora em saber se tal Ato, cn-
mo cs demais Atos Complemen-
lares, estão ainda em vigor
depois tío inicio da vigência da.
nova Constituição, não inte-
ressando qual o número de
artigos assinados pelo jorna-
lista.

A pedido do Presidente Cos-
ta e Silva, também o Chefe
da Casa Civil, Deputado Rnn-
don Pacheco, dará nos próxi-.
mos dias a sua opinião sobro
o assunto.

exa assume a par
segunda-feira a Presidência
de fato da ARENA no Rio

O Deputado federal Flexa Ribeiro começa a exercer
de fato, a partir da próxima segunda-feira, a Presidência
da Executiva Regional da ARENA carioca, para a qual foi
indicado pela maioria da Comissão Diretora do Partido,
ato que teve o reconhecimento da unanimidade do TRE
da Guanabara.

Alguns elementos descontentes da politica local, que
procuravam conduzir a ARENA carioca para uma aliança
com o Governador Negrão de Lima, ainda tentam agitar
o problema da indicação do Deputado Flexa Ribeiro.

CONTATOS

Neste começo de semana o
Deputado Flexa Ribeiro teve
vários contatos políticos. Ini-
cialmente, esteve com o Depu-
tado Lopo Coelho, do antigo
PSD, também indicado peia
Comissão Diretora para a Se-
cretaria-Geral da ARENA ca-
rioca. Tanto ao Deputado
Lopo Coalho, como numa con-
versa que manteve com outra
figura de exnressão do antigo
PSD, o Senador Vitoríno Frei-
re, o Deputado Flexa Ribeiro
explicou que o seu objetivo na
Presidência da ARENA cario-
ca será o cie manter a unida-
de partidária, levando em con-
ta que o Partido se formou e
cresce com a contribuição de
antigos udenistas, pessedisias,
republicanos, libertadores e de
outras siglas.

Na hipótese de que. o Depu-
tado Lopo Coelho não aceite
a Secretaria-Geral, dois no-
mes surgem como prováveis
candidatos áquèle posto: os
Deputados Rafael tíe Almeida
Magalhães e Euripedes dardo-
so de Meneses. O Deputado
Rafael de Almeida Magalhães
teve o seu nome lembrado pe-
lo grupo jovem da Comissão

Diretora, que deseja dar um
cunho político dinâmico às ati- ¦
vidades cio Partido.

Passando a desempenhar cie
fato a Presidência, o Deputado
Flexa Ribeiro se dispõe a fa-
zer com que o Partido exerça
uma ação vigilante e comba- ,
tiva tíe oposição ao Governo
Negrão de Lima.

MÁRIO PARA O MDB

O grupo rie esquerda cio
MDB carioca espera a partir
de abril iniciar um movi men-
to visando a substituir o Depu-
tado Valdir Simões na Presi- ,
dencia rio Partido. Alegam
aqueles elementos que o Depu-
tado federal Valdir Simões não
exprime os sentimentos dos ver-
dadeires oposicionistas e que
se faz necessária a sua substi-
tuição. Essa campanha terá
início quando o Deputado Vai-
dir Simões reunir o MDB ca-
rioca para n prestação de con-
tas das despesas da campanha
eleitoral, a respeito da qual os
elementos descontentes pretenv-
dem levantar dúvidas.

O candidato do grupo des-
contente ã Presidência do MDB
carioca é o Senador Mário
Martins.

Evite o fim da semana paras
eisfreya tie seu tateio ÇjassitSçado
O Jornal do Brasil mantém K agências, espalhadas por
lodo o Rio, para facilitar êsse seu trabalho. E nâo 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 bem atendido. E vai lucrar. í;

íeu melhor e mait
econômico vtndtdor



Jornal do Brasil, quarta-feira, 22-3-C7, l.° Cad.

Frente que vem do Sul pode provocar novas chuvas TTi
O

As chuvas poderão voltar amanhã ao
Rio e permanecer durante a S-sxta-Feira
Santa, se chegar ao litoral carioca a frente
iria localizada no Rio Grande do Sul que
começava ontem a deslocar-se na direção
norte, com previsão de atingir o Paraná em
poucas horas. ¦

A única possibilidade de que a Cidade
fique pelo menos mais alguns dias sem
chuva é que a massa tropical, agindo no
momento sôbre uma frente polar que ara-
tía se encontra na região, mantenha-se até
a chegada da nova frente fria e a dissol-
va também.

TEMPERATURA

Com o sol, que voltou no dia de ontem,
voltou também o calor e em Bangu a tem-

peratura chegou a atingir 30,2 graus, o que
representou um aumento de mais de qua-
tro graus em relação à máxima da véspe-
ra. Mas a mínima, evidenciando que a
variação foi muito grande, registrou 18,3
graus, um pouco menos do que a véspera.

O tempo até o fim do período deverá
manter-se bom com nebulosidade, deven-
do passar a instável no fim da tarde, com
possibilidades de trovoadas.'Até ontem, úl-
tirao dia do verão, quando acaba o perío-
do das águas, os aparelhos do Serviço de
Meteorologia recolheram o total de 909,8
milímetros de água, desde o primeiro dia
do ano. Com isso, faltam só 174,7 milíme-
tros para que seja alcançado o total de
precipitações previstas para o ano inteiro.
£ó no mês de março foram recolhidos até
.agora 317,8 milímetros.

Souto culpa DNOS por inundações
O Diretor do Departamento de Agricultu-

ra da Secretaria de Economia carioca, Sr. Sou-
to Maior, responsabilizou ontem o Departa-
mento Nacional de Obras e Saneamento pelas
últimas inundações que praticamente arrasa-
ram toda a região de Santa Cruz e parte de
Jacarepaguá, cujas recuperações dependem tía
paralisação das chuvas.

Além da instalação de bombas centrífu-
gas visando a retirada do excesso de água qua
ainda existe na parte baixa da Região tíe San-
ta Cruz, o Departamento de Agricultura pro-
videncicu o preparo gratuito do solo e sua
adubação — na proporção máxima cie 10 hec-
tares para caria lavrador — devendo ser-lhes
entregues mudas de laranjeiras, mangueiras,
abacateiros, abacaxis e sementes rie hotaliças
para plantio.

RESPONSABILIDADE

Por diversas vezes pedimos providên-
cias ao DNOS no sentido de que efetuas-
se a dragagem dos canais do Itá, Guandu, Ca-
ção Vermelho, Ponte Branca — na Região cio
Santa Cruz — e tíe Sernambetiba, tío Portelo,
Cortatío, Urubu e rias Taxas, em Jacarepaguá,
ceino uma das principais soluções para evitar-
se o seu transbordamento com chuvas mais
fortes.

Explicou o Sr. Souto Maior que a respon-
sabilidade das inundações é atribuída ao ór-
gão federal por .ser êle responsável pelo sa-
neamento dos grandes canais e ao Estado cabo
o mesmo trabalho em se tratando de peque-
nos canais, dos que deságuam na Baía dc Gua-
nabara.

O DNOS alega sempre íalta de recursos
— disse — e a existência de favelas na mar-
gem de alguns dos canais. Acontece que o re1;-
ponsável principal pela inundação tíe Santa
Cruz é o Canal rio Guandu. Seus diques, não
suportando o peso do grande volume tíe água,
romperam-se em cinco pontos — dois no Es-
tado da Guanabara e três no Estado rio Pio.
Isto ocorreu por não ter sido dragado rm tem-
po oportuno, apesar de não existir qualquer
favela em suas margens.
FAVELAS

Sôbre as alegações do DNOS rie que n
existência de favelas nas margens dos canais
dificulta a dragagem, afirmou o Diretor do De-
partamento de Agricultura que os aglomera-
rios rie cerca rie 400 barracos, onde vivem duas

mil pessoas aproximadamente, localizam-se ape-
nas às margens do Rio Cação Vermelho e em
parte do Canal de Itá.

— Quanto ao problema de remoção — queíoi considerada uma necessidade — já entra-
mos em contato com a Secretaria de Serviços
Sociais, único órgão capaz de tomar as provi-déncias cabíveis.

Com a instalação das favelas ocorre ainda
a destruição dos diques que margeiam os leitos
dos canais, uma vez que os novos habitantes
da região utilizam-se do material — argila,
barro e pedra — para erguer seus casebres.
LAVRADORES PREJUDICADOS

A maioria dos lavradores da Região de
Santa Cruz tiveram suas plantações destrui-
das. el-avando-se os prejuízos a mais de NCrS
1 COO 000,00 (um bilhão de cruzeiros antigos)
e cs criadores de aves também perderam, com
as inundações, mais tíe 20 mil cabeças.

Além da entrega de mudas de plantas fru-
tíferas acs agricultores, o Departamento de
Agricultura está providenciando a extinção da
moratória, pnra os que têm crédito na Carteira
de Crédito rio BEG e aos que tiveram suas
casas destruídas a COPEG estuda um finan-
ciamento por um prazo maior de carência.
CONVÊNIO

Para a recuperação da Região ¦._• Santa
Cruz, o Sr. Souto Maior informou que um gru-
po ci; trabalho integrado por representantes do
Estado, tío Ministério do Interior e da Secre-
taria de Economia, deverá ser constituído em
breve, sabendo-se que o E.tado entrará com o
numerário e o DNOS com as dragas para re-
baixamente do leito dos canais.

Acha o Sr. Souto Maior que as providên-
cias a serem tomadas irão dar ao lavrador
carioca a segurança pnra o seu trabalho c so-
lução á região, potencialmente rica.

Quanto ás inundações de Jacarepaguá,
são provocadas não somente pelas chuvas mais
acentuadas, mas também pela elevação das
marés. Esclarecendo o motivo dos transborda-
mentes dos canais da região, o Sr. Souto Maior
disse que há também necessidade de dragagem
cie todos êle... Mas, a solução para o cnso das
inundações provocadas pelas marés será encon-
trada — segundo o Diretor do DA — com a
conclusão rios estudos, ora em execução, peloInstituto Militar de Engenharia.-

Negrão visitou obras no Sac-opã
O Governador Negrão de Li-

ma. acompanhado do Secreta-
rio do Obras, engenheiro Paula
Soares, vistoriou ontemas obras
da Ladeira do Sacopã a partir
das oito horas, percorrendo to-
do o local e ouvindo opiniões e
queixas dos moradores. Cerca
de 100 homens e uma pá mscá-
nica passaram a trabalhar on-
tem no local.

Ao tornar o helicóptero para
a vistoria no Corte do Canta-
galo, comentou ter observado"uma grande compreensão pa-
ra com o trabalho que o Estado

vem executando", referindo-se
ao fato de aquelas obras terem
sido suspensas com as últimas
chuvas.

RIO JACARÉ

O administrador regional do
Engenho Novo. Sr. Herbert Ara-
nha, informou ontem no Pala-
cio Guanabara que as obras
pnra a construção de uma bar-
rapem do Rio Jacaré, na altura
da Rua Heráclito Graça, já ha-
viam sido iniciadas, começan-
do também os trabalhos de dra-

pagem no trecho da Rua Pa-
dre Roma até a General Bele-
garde.

Acrescentou que foi progra-
mada a con-trução das pontes
nas Ruas Pernambuco, já que
as que haviam ruíram no tem-
•poral de janeiro último, estan-
do orçadas, ambas, cm CrS
77 000,00 (77 milhões de cruzei-
ros antigos). Acentuou, final-
mente, que prosseguem os tra-
balhos para retirar os carros
soterrados por um deslizamen-
to na Rua Maria Antônia, na-
quele bairro.

Remoção no Cantagalo ê vagarosa
Enquanto o Diretor do Departamento rie

Urbanização, engenheiro Joaquim Chaves.
-ènu._cia obras de contenção da encosta do
Corte do Cantagalo a serem iniciadas dentro
de 10 dias, os moradores da favela existente no
locnl reclamam contra a morosidade dos tra-
balhos de remoção das famílias desabrigadas,"pois uma senhora com seus quatro filhos eslá
dormindo na run desde segunda-feira passada".

Em íace do laudo do Instituto cie Geotéc-
nica que considerou diversos trechos da encos-
ta cio Morro do Cantagalo como "oferecendo
perigo de novos deslizamentos", mais de 40
barracos foram interditados e os seus mora-
dores transferidos para casas de amigos e ter-
renos de sua propriedade em Nova Iguaou,
.Belfort Roxo e Caxias, "uma vez que o Estado
não tem condições cie alojamento para os dc-
sabrigados".

SERVIÇO MOROSO

Os moradores do Edifício Barão de Gra-
vatan, na Rua Barão tía Torre, em Ipanema,
estão propensos a realizar uma passeata ao'
Palácio Guanabara, ou a fazer um abaixo-assi-
nado pedindo ao Governador Negrão de Lima
providências visando a acabar de uma vez portodas com os deslizamentos no Morro do Can-
tagalo.

Desde janeiro do ano nassnrio, a Rua Ba-
rão da Torre, entre as Ruas Teixeira de Melo
e Jangadeiros, é fortemente castigaria cam la-
ma proveniente do Morro do Cantagalo, e o
Edifício Barão de Gravntnn. onde mora o es-
critor Rubem Braga, é um dos mais atingidos,
pois os apartamentos do primeiro e do segun-
do andares são invadidos pela lama.

Enquanto o Departamento de Limpeza Ur-
bana anuncia para amanhã a conclusão par-ciai dos trabalhos de remoção do barro acumu-
lado na Rua Barão da Torre, os moradores
afirmam que desde janeiro dêste ano há lama
acumulada nas calçadas á espera dos erni-
nhões. Quando a lama seca, exala um prior
insuportável e além disso o depósito da Cer-
vejaria Brahma existente naquela rua está
com o esgoto entupido.

Na remoção da lama acumulada na
Rua Barão da Torre estão sendo empregados
seis caminhões, que já transportaram desde
segunda-feira, mais de 200 metros cúbicos do
barro. O trabalho está sendo dificultado em
conseqüência de um vazamento na tubulação
de água que misturando-se com o barro forma
uma camada pastosa, prejudicando o funcio-
namento da pá mecânica e da patrol. A água

está minando da barreira na altura dos nú-
meros 40 e 42 da Rua Barão da Torre.

Na favela do Morro do Cantagalo, onde re-
sidem mais de sete mil pessoas, o clima é de
inquietação, porque o Instituto de Geotécnica
classificou alguns trechos da encosta como"oferecendo perigo evidente". As 40 famílias
que tiveram os seus barracos condenados não
sabem para onde irão, uma vez que o Estado
não tem condições de alojamento nas vilas re-
sidenciais, segundo informação do Departa-
mento de Recuperação de Favelas.

O Presidente da Associação de Moradores
da Favela do Morro do Cantagalo, Sr. Valfrl-
do Dias Machado, está coordenando os traba-
lhos de remoção das famílias desabrigadas, que
se encontram alojadas em sua maioria no pré-
dio ria Fundação Leão XIII. Cerca de 20 fa-
mílias já foram transferidas para outros lo-
cais, mas uma grande parte não tem para
onde ir.

Em situação precária se encontra a Sra.
Sebastiana Teresa Crispim, que desde segunda-
feira está dormindo na Rua Teixeira de Melo,
junto com a sua mobília e seus quatro filhos,
que ontem não fizeram qualquer refeição. Dona
Sebastiana espera pelo caminhão do Estado
para transportar seus pertences para a casa
de um amigo no bairro do Bom Retiro, em Du-
que de Caxias, no Estado do Rio.

O Departamento de Recuperação de Fave-
Ias informou que desde janeiro vem tentando
convencer os moradores dos barracos ameaça-
dos a abandonarem o local, mas todas as ten-
t ativas foram em vão. Com os deslizamentos
de segunda-feira, o Departamento de Recupe-

, ração de Favelas encontrou ambiente propício
para forçar a remoção das famílias nos 40
barracos ameaçados. Não só na encosta que dá
para a Rua Barão da Torre, como também no
lado das Ruas Montenegro e Saint Roman di-
versos barracos estão em condições precáriasde segurança.

O transporte des favelados está sendo rea-
Usado por sete caminhões do Estado e a re-
moção se faz conforme as necessidades mais
urgentes, dando-se prioridade a quem tem pa-ra onde se transferir. Um dos moradores es-
tava sendo removido para o barracão de um
amigo na favela da Rocinha.

O tráfego continua interditado no Corte
do Cantagalo, até que sejam removidos todos
os detritos acumulados no local, como pedrase lama. O Departamento de Limpeza Urbana
promete concluir os trabalhos depois de ama-
nhã, quando então será aberto novamente o
tráfego de veículos.

PM não agrada no Jardim Botânico
Os moradores da Rua Senador Simonsen,

no Jardim Botânico, que estão com suas casas
interditadas desde segunda-feira, reclamam da
falta de civilidade e preparo profissional das
soldados da Policia Militar encarregados de
vigiar a área.

Ontem, por exemplo, o morador da cnsa
n.° 214, Sr. Stefan Steinburg, só conseguiu dei-
xar sua residência após entrar em contato cem
o Gabinete do Governador, pcis cs guardas,
que a princípio não queriam permitir seu
ingresso para retirar roupns e objetes de pri-
meira necessidade, resolveram depcis proibir sua
saída, por "desacato à autoridade".

O Sr. Stefan Steinburg afirmou que cs po-
li ciais desconhecem, inclusive, que os morado-
res têm autorização para entrar a qualquerhera a fim de recolher seus pertences, mas"como não há quem os comande, resolvem tudo
de acordo com seu temperamento ou humor".

A Rua Senador Simonsen foi interditada
por causa de algumas pedras soltas do morro
ao lado que ameaçam cair sôbre as casas. Ope-
rários do Estado Já estão trabalhando no local,
mas não há nenhuma previsão quanto à data
cm que será concluído o serviço, e ps morado-
ra? reclamam contra a morosidade cem que
éie vem sendo executado.

Barreiras perigosas <lo
E. Novo começam a cair

Interdições em, Santa Teresaa ir* /r-T /Ti *¦*' -7

O DER iniciou ontem pela
manhã o desbastamento da
pequena elevação fronteira à
Rua Maria Antônia, no Enge-
nho Novo, onde no domingo
ruíram diversas barreiras,
ameaçando ns casns ns. 100 a
130, que por isso foram inter-
ditadas, ontem, numa operação
confusa e desorganizada que
revoltou os moradores.

Embora tenha se encerrado
na noite de ontem o prazo da-
do para. a evacuação dos pré-
dios, nenhuma assistente so-
ciai apareceu no local, nem
tão pouco qualquer caminhão
do Estado para auxiliar a mu-
dança. Os moradores estavam
apreensivos, pois eram desen-
contradas as informações da-
das pelos engenheiros do Es-
tado .

CONFUSÃO

Enquanto alguns engenhei-
ros garantiram aos moradores
que os prédios poderiam ser re-
ocupados num prazo máximo
de 30 dias, outros alongavam o
prazo para 60 e até para 90
dias — tempo que seria ne-
cessário para o desbastamen.o,
visando a formação de um pia-
no inclinado, o que evitaria o
perigo da queda ds barreiras.

Enquanto alguns moradores
comentavam que a causa da
queda das barreiras c dos des-
lizamentos sucessivos era a re-
tirada clandestina de saibro
do pequeno morro — sem que
qualquer providência tivesse si-
do tomada pelo Estado — ou-
tros afirmavam que a vertíadoi-
ra intenção do DER era demo-
lir todas as casas interditadas
para alterar o traçado da rua,
considerado defeituoso pelos
engenheiros.

— Eles pretendem nos ex-
pulsar daqui dizendo que o
morro vai desabar, para não'terem que pagar a indeniza-
ção. Normalmente êlcs teriam
que desapropriar o prédio, pn-
gando a indenização corres-
pon dente.

Os deslizamentos ocorreram
na altura do prédio 12S, nos
fundos, por onde começou o
desabamento. Os moradores
dos prédios interditados estra-
nharnm que o.s de n.°s 128 a
140 também não tivessem sido
interditados, pois são frontei-
ros no morro. Isso aumentou-
lhes a convicção do que é real-
mente intenção tío Estado de-
molir os prédios por onde da-
verá passar o novo traçado da
Rua Maria Antônia.

Enquanto os moradores ria
Rua Maria Antônia eram inti-
mados a evacuar r.s casas, os
residentes no topo da elevarão,
nas casns 71 e 80 da Rua Ma-
topa foram apenas aconselha-
cios pelos engenheiros do Ins-
tituto de Geotécnica a aban-
donar os prédios "logo que ro-
meçar a chover". Os morado-
res destas casas revelaram que
ninguém lhes falou sobre o
provável desabamento da ele-
vação. O Sr Jorge Hcrdi, re-
sidente no 71, disse que seu
plano daqui por diante "é ficar
em casa em tempo firme e ir
para casa de parentes quando
começar a chover. Quando
voltar a fazer sol nós volta-
mos, se a casa ainda estiver
de pé".

DESLEIXO

O desleixo e omissão da
SURSAN, que já vinha sendo
avisada há vários meses dos
deslizamentos sucessivos de
barreiras na pequena elevação
fronteira à Rua Pinto Auboin,
na Ilha do Governador, foram a
causa indireta do sorterramen-
to parcial da casa n.° 456 da-
quela rua, que teve sua estru-
tura abalada e o pequeno gal-
pão do.s fundos destruído A
Escola Padre José de Anchieta,

um pouco adiante, também cs-
tá ameaçada e por isso não há
aulas. Os engenheiros do Ins-
tituto de Geotécnica interdita-
ram-na no domingo, mas ain-
da não deram o laudo defini-
tivo

¦ Segundo cs moradores da
Rua Pinto Auboin, o Estado já
vinha sendo avisado há vários
meses dos deslizamentos cons-
tantes cia pequena elevação.
Segunde eles não seria das
mais difíceis a construção de-
uin muro de arrimo — igual
«cs que têm sido construídos
em outros morros — ou mes-
mo desbastamento das encostas
para formar um plano ineli-
•nado.

Os engenheiros só resolve-
ram aparecer, porém, disseram,
quando uma casa íoi soterrada.

Apesar do grande perigo qua
está correndo, o Sr. Antônio
Crirsântemo, que mera no 45G,
diz que não vai deixar a casa,
pois üão tem para onde ir. Sua
atitude foi criada, diz, peia
«nissão do Estado que não o
obrigou a deixar a casa.

Se o senhor' não quiser
sair o problema é seu. Quanto
a uma nova casa, o senhor que
a arranje, poisssso não nos diz
respeito — diisse-lhe um enge-
nheiro do Estado.

Contaram ainda os morado-
res da Rua Pinta Auboin que
há 15 dias houve outro desii-
za-mento. O fato foi comu.-ice.-
do à Administração Regional
da Ilha, que mandou um enge-
nheiro ao iccal. Ele garantiu
aos moradores que outro deeli-
zamento não iria ocorrer, "pois
o perigo já passou".

EM QUINTINO

O; moradores ria Rua Lemos
Brito, cni Quintino, viveram
cniam um novo dia de apreen-
sáo e incerteza, pais duas pe-
ciras tíe cerca de 30.) toneladas
ameaçam rolar do alto do anor-
ro Inácio Dias, mais conheci-
do como "cio Zarur", ameaçan-
cio cerca de 40 barracos e a
maioria das casas, da rua.

A última informação obtida
pelos moradores íoi cinda, há
um mês por um engenheiro ar.
Instituto cie Geotécnica cu:;
garantiu "que as pedras estão
muito firmes". Os moradores
asseguram, no entanto, que nos
últimos 10 dias cs duas pedras
sofreram fortes deslocamentos,
deixando-os nlnda mais apre-
ensivos.

O.s moradores do Morro Inft-
cio Dias e da Rua Lemos Brito
enviaram há dias um abaixo
assinado no Palácio Guanabara,
reclamando contra uma perirei-
r.a clandestina, cujos operários
trabalham livremente r.o mor-
ro, fazendo com que outras pe-
dras fiquem instáveis e amta-
cem rolar.

Em conseqüência da queda
constante da barreiras por ir.n
pequeno vale, a Rua Lemos Bri-
to está totalmente enlameada,
praticamente intransitável. Al-
guns moradores já estão provi,
cienciando a mudança, mais a
maioria diz que só sai "a fôr-
ça", pois quase ninguém tem
¦para onde ir e "para a Fazsn-
da Modelo não vamos de jeito
nenhum".

Os professores do Externato
Coração de Jesus, anexo à
Igreja Nossa Senhora de Bon-
sucesso, já estão preocupados
com as cheias oonstantes na
escola, que fica com suas saias
de aula alagadas — a água che-
ga a um metro — toda vez que
cai uma chuva de regular in-
tensirináe. As 400 crianças da
esccla já receiam ir à aula em
dia cie chuva. As inundações
são conseqüência do transbor-
damonícs do Rio Faria Timbó,
que ainda não foi conveniente- •
mente dragado pela SURSAN.

Asilo da Vila abriga 8
crianças que viu nascer

O total de flagelados do
Asilo São Francisco de Assis,
no Boulevard, em Vila Isabel,
foi aumentado ontem para 301
pessoas, com o acréscimo de
oito crianças lá nascidas nos
últimos dias, sete delas em
partos normais, mas uma das
mães teve de ser removida par
ra uma casa de saúde, pois
tratava-se de um caso para
cesariana que não podia ser
resolvido no asilo.

Além do asilo, também a Fa-
zenda Modelo (Campo Gran-
de), o Albergue João XXIII
(Harmonia), o Clube Carlos
Gomes e a Igreja Evangélica
de Santa Cruz, o Clube Mon-
te Cario (Rocinha) e os Cen-
tros Sociais da Fundação Leão
XIII da Rocinha e do Canta-
galo estão abrigando depois
das últimas chuvas um total
de 2 870 flagelados.

SITUAÇÃO

A situação no Asilo São
Francisco de Assis é relativa-
mente razoável, havendo bas-
tante comida — ontem o ai-
moço constou de ensopado de
batata, feijão e arroz e hoje
haverá galinha ensopada —,
leitos suficientes, roupas e es-
paço para as crianças.

Por ser um local que abriga
velhos, o dormitório das mu-
lheres foi improvisado numa
grande área coberta, onde elas
ficam o dia inteiro em compa-
nhia das crianças menores,
enquanto que as maiores pre-
íerem brincar no espaçoso pá-
tio do asilo.

Atualmente existem lá 188
crianças, oito das quais nasci-
das nos últimos dias: cinco
são meninos, um deles chama-
do Francisco de Assis em ho-
menagem ao asilo. Entretanto,
um cios nascimentos foi- um
pouco mais complicado, tendo
a mãe que ser transportada
para a maternidade onde foi
submetida a uma cesariana.

A maioria dos flagelados
abrigados no asile.1 procede rios
Morres do Urubu, Macacos,
Arrelia e Cantagalo e do báir-
do do Rio Comprido e para lá
foram transportados no sába-
do e dcvningo, porque tiveram
suas casas alagadas ou des-
truídas.

Como informou o Diretor rio
Asilo Sáo Francisco de Assis,
Sr. Miguel José Pedro, não
tem havido problema com re-
lação às roupas para os fia-
gelados, pois uma assistente
social se encarregou de arran-
já-las em várias fábricas, que
prontamente ajudaram a resol-
ver a situação.

Por enquanto a Secretaria de
Serviços Sociais ainda não re-
sc-iveu nada sôbre os flagela-

. dos, que permanecerão nos lo-
cais ende estão até que a Se-
cretaria encontre uma solução,
não apenas para os flagelados
das chuvas dos últimos dias,
mas também para os de feve-
retro, já que a maior parte
dos desabrigadas que se en-
centram na Fazenda Modelo
foram vítimas das chuvas do
mês passado, que o Gov7tuo
parece que esqueceu.

A Administração Regional de Santa Tc-
rc.sa já interditou 23 casas e apartamentos e
a série de interdições continuará, bastando paraisso o laudo pericial dos engenheiros do Insti-
tuto do Geotécnica, que permanecem efetuando
as vistorias solicitadas.

fi a seguinte a relação completa de resi-
ciências interditadas até agora, dentro da ju-risdição ria Administração Regicnal de SantaTeresa: Rua Santo Amaro 23, apartamentos

307, 33.1, 407 e 4C8; Travessa Manuel Lcbrão
28, 32 e 26, fundos; Rua Oriente, entre os mi-
meros 55 e 89; Rua Joaquim Murtinho, £02;
Rua Dias cie Barres, 21); Rua Santo Amaro 196,
apartamentos 313, 314 e 414; Rua Hermenegildo
Barros, junto e antes do número 65 e junto e
depois úo número 77; Pua Santo Amaro 157.
ICO, 161, 163 c 113, casas 7 e 0: e Rua Cândido
Mendes 140, apartamentos 211 e 212.

3 escolas pediram visí *rma.
A.s escolas oficiais Cantagalo e Marilia de

Dirceu em Ipanema, e São Paulo em Brás cie
Pina, íoram as únicas que ontem pediram uma
Vistoria completa em seus prédios no Depar-
tamento de Obras da Secretaria de Educação,
como medida de precaução contra deslizainen-
tes de barreiras e infiltrações de água prove-
niente de telhas partidas.

Alguns engenheiros cio Estado se queixa-
ram ontem ao JORNAL DO BRASIL de quo
cs últimas enchentes e os constantes desliza-
mentos de morros criaram uma neurose etn
determinados diretores de escolas oficiais, qua
convocam os técnicos da SURSAN nté para
desentupir calhas, forçando a ida ao local cie
engenheiros que poderiam estar atendendo a
casos realmente importantes.

CANTAGALO E MARÍLIA

A Escola primária Cantagalo, próxima ao
morro cio Cantagalo, está localizada, em uma
encosta já atingida por seguidos desiizameu-
los. Para. a direção da escala, o problema mais
grave é a infiltração que está se processando
por baixo rio prédio e que aumenta á medida
que a.s chuvas se tornam mais freqüentes.

A escola funciona com 7C0 alunos, em re-
gime de três turnos, com 31 professoras. A vis-
toria foi pedida ontem apenas cemo medida
rie precaução, uma vez que a distância entre
a escola e o morro é razoável, achando a di-
reção cia escola que não há motivo para maior
preocupação.

O mesmo acontece com a Escola Marilia
cie Dirceu. cm Ipanema, localizada prática-
mente em baixo cio morro do Cantagalo, onde
ocorreram os últimos deslizamentos. Como exls-
te iam rua — Bardo da Torre — para sepa-
rar a escola do morro, a direção do estabele-
cimento nciia que não há nenhum perigo
maior, mesmo sc houver deslizamento de terra
e pedras. A exemplo da Escola Cantagalo, a
vistoria foi pedida apenas por medida oc pre-
caução "e para mostrar nc.s pais que a direção
da escola está realmente interessada em seus
alunos".

A Escola São Paulo, na Rua Najá, em
Brás tíe Pina. foi construída em 1932 e desde
então jamais foi reparada, encontrando-se ago-
ra. com inúmeras goteu-as e algumas rachadu-
r.u, além de um péssimo aspecto, que vem
causando mal-estar entre cs professores e alu-
nos. A.s infiltrações de água, decorrentes das
diversas telhas partidas, alarmaram a direção
do estabelecimento que ontem mesmo providên-
ciou uma vistoria completa no prédio.

Para atender aos apeios dos pais, a escola
só voltará a funcionar na semana que vem,
quando a Diretora espera que já estejam ter-
minados cs trabalhes dos engenheiros cia Se-
cretaria de Educação. & intenção do 17.° Dis-
trito Educacional divulgar oficialmente o laudo
tíc.s técnicos a fim de evitar os probiemas sur-
gides com a Escola José de Alencar, nas La-
ranjeiras.
"MAU HUMOR

Embora sejam constantes es telefonemas ns
redações rios jornais de pais de alunos pedindo
para que a imprensa force a Direção da Escola
Alberto Schweitzer, em Botafogo, a mandar
limpar a írente rio prédio, que ceai com grande
acúmulo dc detritos, além do urna calçaria mal
cuidada e com uma tosca cerca cie madeira, a
Diretora Eni de .Almeida diz que tudo está bem
e que a escola não precisa rie nada.

Visivelmente mal humorada, Dona Eni re-
cusou-se a prestar maiores esclarecimentos, aie-
fando que "qualquer informação voeis pedem
ob cr na IV Região .Administrativa. Temos um
regulamento que não nos permite fazer decla-
rações a repórteres. E vejam bem se vocês não
me arranjam probiemas". advertiu.

Embora esteja contraída em um prédio
novo e bem aparelhado, a Escola Alberto Sch-
weitzer tem a calçaria da frente localizada cm
cirna de um barranco, cheia de detrito.-;, prin-
cipalmente, do lado esquerdo. Alguns pai.s se
queixaram ao JB de oue a pequena cerca de
ir>.ade:ra poderia ser substituiria por um muro,
que além do favorecer a estética dal escola, não
poria a.s crianças cm perigo.

Pedra, ele 209 tonelada _ cai anual
Uma pedra de 200 toneladas que passou

mnis tie um ano aterrorizando os moradores
cia Rua Joaquim Campos Perto, no Jardim Bo-
tánico, sem que o Governo tomasse providên-
cias, acabou por causar o clc adiamento cia bar-
reira e dc um muro que existia embaixo, or-
tem às 13h. traumatizando a Sr." Maria Antô-
nia Soares, que assistiu a tudo sentada em sua
sa.ia rie estar, incapaz c'c mover-se devido no
pavor que sentiu, "porque parecia que tudo
ia cair em cima de mim".

Os moradores do local denunciaram ainda
a existência de outra pedra no alto da barreira,
ameaçando desabar sobre o Ginásio Estadual
Camilo Castelo Branco, que tem 600 alunos e
está localizado justamente na rota do desaba-
mento que, se ocorrer, o tingirá o prédio em
cheio.

A MULTIPLICAÇÃO DO MÍ.DO

A Rua Joaquim Campos Porto, que começa
na Rua Pacheco Leão, no Jardim Botânico —
no caminho rio Hor.o Florestal, a quem perten-
ce o terreno onde estão as pedras — é sosse-
gada, agradável, os moradores dc suns casas
sáo amigos entre si, lá não faz muito calor
no verão, nem frio no inverno. Tudo estaria
certo não fosse o descaso do Governo estadual
em acabar com o perigo representado peia pe-
dra, apesar das reclamações que recebe desde
as chuvas rio ano passado.

Nos últimos dias, qunnrio se tornou evi-
dente que havia perigo imediato para as casas
n.ns 90 e 100 cia rua, que íoi pacata r.:é co-
meçar a ameaça da pedra, os técnicos do Ins-
tituto cie Geotécnica estiveram no Iccal c re-
solveram mandar dinamitar a pedra, "para aca-
bar cem a ameaça", e aconselharam o.s mora-
dores a "não dormir ein casa durante tem-
porais".

A pedra repousa sôbrc uma barreira de
terra com mais dc 10 metros de altura, exata-
monte em írente à residência do Sr Biron Soa-
res, marido de Dona Maria Antônia, que por
causa do medo, levou os cinco filhos do casal
para a casa de seus pais "porque lá estão se-
guros. Essa é a minha única tranqüilidade no
meio do pavor que sinto cada vez que reinicia a
chuva".

Iniciado o trabalho de dinamitação da pc-
dra, que tem 50 metros cúbicos de volume e seu

spSso calculado em 200 toneladas, os técnicos do
Estado fizeram um o*rte na barreira com a in-
tenção de conseguir abrir uma espécie cie cama
onde seria realizada a operação de destruição
da ameaça sem perigo de atingir as residèn-
cia localizadas no outro lado da rua.

Essa intenção, no entanto, foi justamente
a causa atribuída para o desabamento da bar-
reira, ontem, devido ao deslocamento da pedra
para a cama construída quase ao nível da rua
e sobre uma barreira de terra sem condições
de resistir ao peso da pedra. Esse íato, aliado
ás pesadas chuvas que caíram sôbre a Cidade
nos últimos dias. resultou no despedaçamonto
da barreira que rolou sôbre um muro de con-
tenção de quatro metros de altura, existente na
base da barreira.

Durante a noite de terça para quarta-feira
ninguém conseguiu dormir nas imediações do
local porque o muro, apesar de construído cm
blocos de pedras com mais de 100 quilos cada
uma e cimentadas umas ás outras, começou a
ceder paulatinamente. Os moradores da rua
disseram que "a gente escutava o barulho do
morro empurrando o muro que estalava e pa-
rocia que não ia resistir mais nem um mi-
nuto".

Ontem pela manhã houve dezenas de tele-
íonemas dos moradores para os órgãos do Go-
vêrno, desde a sede da Região Administrativa
até o Departamento de Estradas de Rodagem,
passando pelo Instituto de Geotécnica, para"apelar por providências do Governo". Mas

todos ficaram sem resposta. A única coisa que
o Estado fêz ontem, depois quo c. iu a barreira,
foi mandar um engenheiro ao local. Preocupa-
do cora o nervesi imo dos moradores, éle des-
dobrou-se tc_anrio confortá-los, prometendo"providências imediatas". No meio cio pavor
geral, apesar da omissão das autoridades, o es-
tilo tío engenheiro conseguiu fazer a, calma
voltar aos moradores indignados.

COMO FOI

A proprietária da casa n.° 93, Dona Maria
Antônia Soares, contou tudo o que viu, ainda
traumatizada pelo medo que sentiu "quando vi
a terra começar a quebrar o muro e rolar as
pedras em direção á minha casa". E contou en-
tre reclamações indignadas "contra o descaso
do Governo que sabe rie tudo há mais de um
nno e não tomeu previdências" e exclamações
de satisfação, "porque graças a Deus os meus
meninos não viram isso".

A pedra, já quebrada pelas explosões de
pólvora feitas pelos técnicos do Estado que ten-
tavam destruí-la, não rolou de sua cama, evi-
laudo que o desabamento tivesse conseqüências
mais graves. O leito da rua, no entanto, ficou
bloqueado, paralisando o trânsito completamen-
le e derrubando a rede de fornecimento de encr-
gia elétrica à rua. Horas mais tarde, no entan»
to, uma carro da Light restabeleceu a ligação
cortada, mas o Governo tío Eslado não tomou
providência alguma, "pelo menos para mandar
limpar isso aqui e deixar os carros passarem",
conforme reclamava outro morador.

A família de Dona Maria Antônia já fot
obrigada a abandonar sua casa três vezes, no
ano passado, devido ao medo do um desaba-
monto. Apesar das reclamações feitas por to-
dos cs moradores, inclusive do proprietário da
casa ao lado (n.° 100), Sr. Lconídio Ribeiro Fi-
liio, o Governo permaneceu ausente. Também
os moradores dessa casa íoram avisados "para
sair quando chover forte".
O PERIGO NOVO

Para aumentar o drama dos moradores do
local, nos últimos dias íoi descobcHa uma cu-
tra pedra no mesmo morro, um pouco acima
do lugar onde está a pedra que causou o desa-
bamento de ontem que, apesar de não ameaçar
diretamente as casas tía Rua Joaquim Campos
Porto, poderá rolar sôbre o Ginásio Estadual
Camilo Castelo Branco, que, somente na parte
da tarde abriga perto de 600 estudantes, cujas
idades variam entre 11 e 17 anos e residem pró-
ximo á Escola.

Na parte da manhã, no'mesmo prédio do
Ginásio, funciona a Escola Normal Inácio de
Azevedo Amaral, com um número quase igual
de alunas. Alheios ao perigo imediato que re-
presenta a pedra para suas vidas, os alunos e
alunas do colégio, durante a hora tío recreio de
oneím reunidos no pátio, preocupavam-se cm
reclamar contra as exigências da orientadora da
escola quanto à obrigatoriedade imposta aos alu-
nos de cortar o cabelo "cadete, zero, um íato
que não se justifica" e o aumento das saias das
alunas "até um dedo abaixo do joelho, que íoi
a última barbaridade inventada".

Enquanto o Governo não toma as providên-
cias necessárias para resguardar a vida dos mo-
radores da outrora pacata Rua Joaquim Cam-
pos Porto c dos alunos e alunas do colégio amea-
çado pelas pedras, a única esperança que resta
a todos são as promessas do engenheiro que es-
teve ontem no local e que, à força rie prometer"providências urgentes", conseguiu acalmar os
ânimos. O engenheiro foi embora, no entanto,
às 16 horas, mas, até a noite não apareceu mais

. ninguém para executar as providências proine-
tidas, enquanto o medo continua, pois há ainda
dezenas cie toneladas de terra da barreira, com
uma pedra de 2C0 toneladas cm cima, amea-
çando novos desabamentos.
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Não haverá expediente no JORNAL DO BRASIL depois de ama-
nhã, sexta-feira Santa. Mas o JB circulará nesse dia com a sua edição
habitual. As Agências receberão Anúncios Classificados, para sexta-
feira, até o dia 23 às . 7h30m e a Sede até às 19 horas.

No sábado as Agências reabrirão às 8 horas recebendo anúncios
até 11 horas e a Sede abrirá às 7h30m até às 12h30m.
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Estréia na
passarela

Mário Martins

Dentro de três semanas
iremos ter a Conferência
dos Presidentes Americanos
em Punta dei Este. E a pri-
meira vez que o Brasil
comparece a uma reunião
internacional, depois da
Era dos Atos Institucionais.
A. América inteira, talvez
mais do que a própria pre-
•sença de Lyndon Johnson,
quer ver de perto que espé-
cie de Governo é a atual
administração b r a sileira.
Após aquele periodo de "tu-
do quando é bom para os
Estados Unidos é bom para
o Brasil" e aquela vergonho-
sa campanha em favor
da criação do "Exército aci-
ma das Nações", querem os
povos latino-americanos sa-
ber, de íato, se voltamos às
nossas origens de nação so-
berana e independente ou se,
ao contrário, continuare-
mos a fazer praça das van-
tagens de se virar, simples
satélite. Nosso País foi, até
três anos atrás, a esperan-
ça do Continente. Depois,
em tão curto prazo, caiu em
desmoralização. Quando, po-rém, surge um novo Govêr-
no — ainda que sem o
batismo nas urnas popula-res — e o Chanceler Maga-
lhães Pinto declara que anossa diplomacia será "ali-
nhar o Brasil com o próprioBrasil'' abre-se mais do queuma expectativa no He-
misíério Renasce a espe-
rança histórica dc urna
ressurreição brasileira
quanto à sua persona-lidade nacional, sua vo-
cação óü liderança conti-
nental, .suas tradições demo-
cráticas. Ninguém, em tò-das as nações latino-ame-
ricanas, está pretendendo
que o Brasil se contento
em ser "cabeça de mosqui-to". Apenas ninguém dese-
ja que o Brasil se resigne aoPapel de "rabo do leão". 

'
Ha, pois, no momento,uma concentração de olha-res fixada em nossa dele-

gação. Não basta, lá fora,se declarar que o Presiden-
te Costa e Silva é um cida-ciao humano. Isso, possível-mente, chega para, entronós brasileiros, a ge.nte que-rer enganar a nós mesmos,esquecer crimes, passar porcima de despreparos indivi-duais. Em Punta dei Esteteremos que oferecer maisdo que gentil conceito .sobro

um homem. Teremos queexibir até mais do que ani-mador.es textos de projetos
que preservem a dignidade
nas relações íntercontinen-
tais e possam abrir largas
perspectivas à emancipação
econômica, democrática esocial dos povos latino-ame-
ricanos. Teremos, antes domais nada, cie nos apresen-
tar limpos.

Como o Presidente Cosia eSilva poderá, por exemplo,
falar em liberdade sem an-tes revogar, pm- conta pró-
pria, essa Lei do Seguran-
ça que herdou de Castelo
Branco? Como falar na lu-
ta pelos direitos do homem
americano quando no Bra-
sil, segundo o tal decreto,
basta a denúncia contra um
cidadão para éle perderImediatamente o emprego, o
seu ganha-pão, ainda que o•.eu trabalho seja cm emprO-
sa privada? a doutrina es- •
posada pala América de-que"todo o cidadão é inocento
até que se prove o contra-
rio" foi subvertida c"subs-
tituida, no Brasil, por "todo
o cidadão é traidor até que
se prove o contrário", ü
Presidente Costa e Silva náo
se deveria expor no Uruguai
sem primeiro varrer de seu
caminho — e do nosso —
esse monturo que o Governo
passado lhe pôs aos pés. O
Decreto-Lei de Segurança ó
a mais cinica e declarada
filosofia do totalitarismo no
Poder, é a divinizacão do
Poder estatal. Desde que sc
permita manter como baso
e norma da politica brasi-
leira que "todo o cidadão é
responsável (isto é, poderá
ser responsabilizado) pela
segurança nacional" passa-
mos juridicamente a ser
uma nação de regime ex-
tremista de nítidas caracte-
rísticas policiais. Sem auto-
ridade, portanto, para ex-
tramuros pregar as excelen-
cias das Cartas da OEA o
das Nações Unidas.

Sc- o Presidente Costa e
Silvti saltar em Punta dei
Este deixando em .seu ras-
tro essa Lei rie Segurança,
lá, não será mais do que
uma caricatura. Será um
Trujillo em traços maiores,
um Perón em trajes me-
nores.

Coisas da Política

Diretor-Presidente:
C. Pereira Carneiro

Rio, 22 de março de 1967
Diretor:

M. F. do Xa-cimc.ito Brito
Editor-Chefe:
Alberto Hinos

Guerra à Imprensa
Sc executada à risca, a Lei de Segurança e

uma espécie de código da intranqüilidade geral
dos cidadãos. Todos são criminosos perante a lei,
parece dizer esse documento obscurantista. Mas
;i menina dos olhos da Lei de Segurança é a im-
prensa. O Governo passado — que derrubou o
Governo a êle anterior confortàvelmentc protegi-
do pela barragem de uma imprensa que se ergue-
ra contra uniu situação que mergulhava o País
na desordem — encerrou-se fazendo o processo
da imprensa e julgaudo-a culpada. Os itens mais•ferozes da Lei dc Imprensa, que haviam sido der-
rubados ou amenizados pelo Congresso, reapare-
ceram com garras maiores e mais afiadas na Lei
dc Segurança.

Não contente com isto. o Governo deixou ain-
da nu gaveta o Regulamento para Salvaguarda de
Assuntos Sigilosos, publicado anteontem no Diário
Oficial, com data de 17 de março. O Regulamento
define como sigilosos os assuntos que. "por sua
natureza, devam ser de conhecimento restrito e,
portanto, requeiram medidas especiais de salva-
guarda para sua custódia e divulgação". A tônica,
como de costume, é cm divulgação.

São várias as autoridades que podem das-
sificar como ultra-secreios documentos ou informa-
ções: o Presidente o o Vice-Presidente. os Minis-
tros de Eslado. o Secretário-Geral do Conselho de
Segurança, o Chefe do EMFA, do SNI e do Esta»
do-Maior de cada uma das Armas. Existem ainda
o.s assuntos secretos e os extraídos dos ultra -serre-
tos mas que necessitem de maior difusão. A tônica
é em difusão.

Depois vêm os assuntos confidenciais e reser-
vados, com suas definições, os quais não devem

ser do conhecimento do público em geral. O co-
iihecimeiito do público em geral depende, natu-
ralmcnte, da imprensa.

Para todos os crimes de divulgação de assim-
tos ultra-secretos, secretos, confidenciais e reser-
vados, há '"sanções de natureza penal da legisla-
cão em vigor sem prejuízo das sanções estatuía-
rias, disciplinnres e regimentais".

Em seus 99 artigos o Regulamento trata de
um modo geral da possibilidade dc inconfidência
das várias pessoas incumbidas da codificação,
transporte e controle dos vários documentos (são
inúmeros, na descrição do Regulamento) conside-
rados de alguma forma sigilosos. No entanto, as
pessoas físicas que deixem escapar — voluntária-
mente ou não — tais documentos ou informações,
dificilmente serão descobertas. Mas os jornais,
e isto ocorre com os jornais do mundo inteiro, bus-
cam especificamente a notícia rara, a informação
que se recusa e que pode aclarar um rumo político,
a documentação escassa, a tendência de uma legis-
lação que possa ler grande efeito financeiro, eco-
nômico, militar. Todas essas notícias são crimes,
«ie acordo com o Regulamento.

Faltou coragem ao Governo anterior de agre-
dir a imprensa desta forma, enquanto foi Govêr-
no. O novo Governo deve ter a coragem moral
não mais de discutir documentos como a Lei de
Segurança e o novo Regulamento: deve atirá-los
ao lixo. Como a imprensa não sc curvará diante
de tais caretas, as Leis de Imprensa e Segurança,
e o Regulamento, serão, naturalmente inoperan-
tes. O que se pede do novo Governo c que os
torne também inexistentes.

Diplomacia Realista
O sistema interamerlcano é a mais antiga

organização internacional existente. Sua longa
vida, ao invés de aperfeiçoá-lo, aprimorá-lo. ades-
ira-lo para a consecução dos grandes objetivos
americanos, só logrou a sua fossilizaçâo, o seu
esclerosamento. a sua redução a um formulário iu-
fecundo de jurisdicismo e enunciados votivos. Aos
poucos, toi-se generalizando uo Continente a cons-
ciência de que é preciso fazer alguma coisa paraarrancar o organismo regional dos seus longos anos
de estagnação, de marasmo, de conferências for-
mais e da fabricação em massa de tratados jamais
ratificados. Mais c mais se consolida entre as Na-
cões americanas o sentimento de que o organismo
regional deve produzir alguma coisa mais tangível
do que o consenso em torno do nada.

Em toda a história da OEA, os problemas
econômicos foram tratados na base de um curioso
bilateralismo. Dc um lado. os Estados Unidos, a
cornucópia das benesses, dos favores, e do outro,
n pátio dos milagres, a fila das nações pedantes,a estender o chapéu da mendicância do fundo da
estagnação secular de suas economias. Uma série
de fatos mais ou menos recentes acordaram as
Américas para os perigos da miséria e do incon-

,formismo do.- povos latino-americanos com a éter-
uização desse estado de coisas. Surgiu o primeiro
plano efetivo, o da Aliança para o Progresso. Hoje,
depois de meia dúzia de anos de execução da Ali-
anca. pode-se afirmar que nada mudou no vclfco
sistema do bilateralismo sui generis. Continuam
os Estados clientes latino-americanos a desfilar,
um a um. a pedinchar os favores assistenciais da
Aliança. A Aliança não logrou sacudir as Améri-
cas, dar aos países subdesenvolvidos do Continen-
le o empurrão inicial que os encaminhasse paraa aulopropulsão em seus programas de progressoeconômico. O que se fêz foi racionalizar e incre-
mentar o velho sistema clássico da esmola assís-
ten ciai. Ninguém mais tem ilusões a respeito das
possibilidades da Aliança, no que toca à promoçãodo desenvolvimento econômico maciço da América
Latina. Temos que procurar dentro de nós mes-
mos os recursos e as forças de que necessitamos
para emergir do limbo do subdesenvolvimento. A
verdade é que já dispomos de consideráveis recur-
sos efetivos e de potencialidades a explorar, que,bem coordenado!,, poderão oferecer imensas pers-
peetivas de resultados concretos. O que é neces-
sano é reunir e organizar o esforço coletivo em
torno de interesses e objetivos comuns. Sob mui-
tos aspectos, as economias de vários países latino-
americanos são complementares, propiciando a sa-
tislação de suas necessidades comuns no plano do-

mestiço e possibilitando a formação de um pode-
roso complexo, para enfrentar o jogo do comércio
externo. A integração econômica da América La-
tina só poderá surgir da formação de blocos viá-
veis e atuantes, dotados de potencialidades pró-
prias. Estes serão os núcleos iniciais que se inte-
grarão no organismo continental, montado sobre
realidades vivas e sobre o esforço comum.

Dois perigos ameaçam o nosso programa de
integração econômica. O primeiro é a nossa ineli-
nação para o perfeccionismo teórico, para os pia-nos ambiciosos e as soluções mirífiças, confinadas
ao papelório das conferências. O segundo é a teu-
dência a sacrificar as medidas práticas e imedia-
listas pelas soluções globais, pelo idealismo gene-
roso de um disciplinnmento justo para Indo o co-
mércio mundial.

A integração da América Latina em um or-
ganismo do tipo da ALALC é sem dúvida unia
meta a atingir em futuro remoto. É ilusório pensar
que podemos emergir da presente situação de com-
pleta fragmentação de nossas economias, para cons-
tituirmo-nos em um poderoso bloco econômico in-
legrado, do tipo do Mercado Comuni Europeu ou
da EFTA. É preciso não esquecer que a Comuni-
dade Européia do viço e do Carvão foi a célula-
matriz do MCE. Foi na base dessa experiência
efetiva e prática que se construiu o colosso eco-
nômico que é o Mercado Comum. Não podere-
mos queimar essa etapa e dispensar o experinieu-
to real, para atingir de vez a integração completa.'

Por outro lado. urge ler sempre os pés na
terra. Jovens países africanos têm sido incansá-
veis nos seus esforços pela obtenção de preferèn-
cias por parte do Mereado Comum. Esta» prefe-
rências, inicialmente concedidas apenas às anti-
gas colônias dos seis países integrantes do MCE,
são agora também estendidas a países como a Ni-
geria e Gana. Enquanto isto, nós nos limitamos
a pregar, nos foros das Nações Unidas, a elimi-
nação das barreiras de comercie» e a revogação
geral das preferências;' Ao invés de lutarmos pela
obtenção de vantagens semelhantes, reduzindo as
injustiças da discriminação que ora sofremos, pre-
ferimos embarcar na cruzada generosa por um
comércio mundial justo e livre de embaraços,
ideal a ser atingido ninguém sabe quando.

Na Conferência de Cúpula, que se aproxima,
é preciso que a América Latina se apresente com
idéias prátieas e com planos concretos (pie nos
assegurem os benefícios imediatos de um programa
realístico de integração. Já é tempo de sacudir a
poeira de 78 anos de formalismo estéril e de
idealismo romântico e inútil.

Ócio por Decreto
Na massa de providências com que deu porencerrada sua missão, o Governo passado lembrou-

se fie disciplinar o número de feriados, a fim dc
atender a uma reclamação antiga das classes em-
presariais. País com pretensões a desenvolver-so
não pode ter um regime de trabalho sujeito a in-
lerrupç?ões caprichosas. Sem produção regular, a
produtividade, que é a alma da economia, esvai-se
em perda irrecuperável.

Mal se assentou o novo Governo, quando o
eco dos discursos ainda perdura e antes de apare-
cerem os atos de trabalho, e já decretou que ama-
nhã será ponto facultativo. Isto quer dizer, na prá-tica, que as repartições públicas não trabalharão
porque, embora facultado o trabalho, ninguém
ousa comparecer.

E certo que o setor privado empenha-se e pro-
duz mais do que a área governamental. Mas, como
é possível desenvolver atividades particulares nor-
mais, com as múltiplas repartições públicas fecha-
das? Com êste ponto facultativo, o novo Governo
paralisa as suas atividades por duas vezes, cm me-
nos de dez dias, já que se empossou em recesso
de trabalho no setor público.

No entanto, o que precisamos é de turnos ex-
traordinários, para dotar a máquina adminislrati-
va do mínimo indispensável de eficiência. Sem
isto e sem mudar a mentalidade vigente, que mui-
tiplica as folgas e prestigia o ócio dos burocratas,
não há reforma administrativa que se agüente.

eis et
de ser reformadas

Brasília — Tanto a
ARENA quanto o MDB
já sc preocupam com a
necessidade dc alterar as
regras eleitorais tle mo-
tio a adequá-las à realida-
de política nacional. Tra-
Ia-se tíe vencer o emara-
nhado legal cm que o
Governo extinto, talvez
por lhe * faltar o gosto
pela matéria, fêz pene-
Ir ar em os assuntos elei-
torais. Criou-se, com a
Lei Orgânica dos Parti-
dos. o Código Eleitoral,
os Atou Institucionais, os
Atos Complementares o
os decretos-leis, freqüen-
leniente conflitantes ou.
concorrentes, tuna situa-
ção que um e. outro Par-
tidos consideram inex-
Iricávcl, estando a re-
querer, por isso, não ape-
nas um tralfalho de com-
pilação e razoável orde-
nação dos textos, mas
nm novo esforço dc es-
Irtitiiraçâo. que torne
claras e. só assim aplica-
veis as regras para a ma-
nif estação e o recolhi-
mento da vontade po-
pular.

Da parle da ARENA,
tal. tarefa está cometida
tto Deputado Gustavo
Capanema. no contexto
da missão, atribuída a
um grupo de figuras
eminentes do Partido,
nem todas ainda escolhia
dos, de redigir os estaitt-
tos c o programa da tigre-
rniaçâo majoritária. São
nomes cogitados ou já
convidados os dos Senho-
res Carvalho Pinto. Djal-
mtr. Marinho. Oliveira
Brilo. sendo certo que o
I ice-Presidente P e d r o
Aleixo será também opor-
tnnunieni.e ouvido.

Programa duplo

4 porte relativa ã le-
gislação eleitoral estará

inserida na primeira das
ditas seções em que se
dividirá o programa da
ARENA. Esta é a quo.
trata das jjostulações
imediatas do Partido,
vistas pela perspectiva de
um sólido apoio r/o Go-
verno do Marechal Cos-
Ia e Silva, o <pte criará
afirmado com a máxima
nitidez em diversos itens
do programa. A outra se-
ção, que seduz particular-
mente o Deputado Djal-
ma Marinho, é a destina-
da a oferecer um corpo
de doutrina que. dê à
ARENA o mínimo de
sustentação filosófica tle
que até agora tem cure-
cido e que se transforme
não apenas numa justi fi-
cativa tia ocupação do
Poder por esse Partido,
mas também umn razão
pura mais adiante pleito
ar a permanência no Po-
der em nome das idéias
novas que uns poucos
anseiam por incitlcar ao
sistema dominante.

Da parte do MDB, o
trabalho de revisão da le-
gislação eleitoral está em
mãos do Deputado Ulis-
ses Guimarães, que é,
reconhecidamente, d a s
maiores autoridades do
Congresso nessa matéria.
Seu esforço, como o do
Sr. Gustavo Capanema,
será, além tle codificar a
abundante, legislarão dei-
xada pelo Marechal Cas-
leio Branco, conformá-la
com a realitlade político-
eleitoral, do País.

Vr zenciu

Hoje o calendário li-
túrgico não marca ne-
nhuma comemoração de
santo ou mártir. É o dia
de Trevas, dia de triste-
za pelo que vai aeonte-
cer, ao qual os historia-
dores bíblicos denomi-
nam com muita proprie-
dade o dia de Judas. Pa-
pini. que em certo mo-
mento de sua vida de es-
critor, chegou a preten-
der a reabilitação do De-
mônio, descreve num de
seus livros o encontro
que lhe pareceu possível
entre o anjo do Inferno e
Judas na noite que an-
tecedeu a traição. Diz
que depois da ceia na ca-
sa de Simão, o discípulo
distanciou-se dos compa-
nheiros e íoi fazer a ses-
ta debaixo de uma figuel-
ra, longe de Betania. Te-
ve um sono brevíssimo e
despertou .sobressaitado,
percebendo que não esta-
va só. Próximo estava,
realmente, um homem
jovem, embora mostrasse
velhice precoce, frioren-
to, encapuzado, como a
esperai* que Judas açor-
dasse. E o desconhecido
começou a falar, fazendo
indagações que não eram
respondidas.

Passou a tecer uma sé-
rie de aleivosias contra o
Cristo e sua doutrina,
criando a dúvida e a sus-
picácia no espírito do
mau discípulo. Êle ama
os pobres e quer que os
ricos se façam pobres, dl-
zia o desconhecido, mas
quando isso acontecer,

A questão eleitoral
lem uma certa urgência,
imposta pelo Ato Com-
piem ent ar n." 29, que
exigiu dos Partidos esta-
rem perfeitamente em
dia com exigências tia Lei

Dia de Judas

q u e m vai. trabalhar,
quem pagará tributos,
quem socorrerá a misé-
ria? Promete a san tifica-
ção aos que o seguem,
mas a ti incumbe de
guardar o dinheiro que
êle mesmo considera
aviltante. Durante lioras,
falou o Espírito das Tre-
vas, até o momento em
que desafiou a coragem
de Judas para o que cha-
mava uma vingança. E
lançando-se sobre o dis-
cípulo, apertou-o num
abraço e beijou-o. Judas
saiu do torpor em que
estivera todo o tempo,
errou toda a noite pe-
Ia Cidade de Jerusalém
e ao amanhecer estava
na porta do palácio de
Caifás e entrou. (O
Evangelho diz que real-
mente o Demônio havia
entrado no coração de
Judas.)

A impressão que se re-
colhe da narrativa de Pa-
pini e de outros escritos
sóbre o destino de Judas
é a da idéia de reabilitar
o traidor, eis que sempre
circularam lendas sóbre
a libertação das penas
eternas. Refere-se que
Santo Tomás, com apoio
numa narração de São
Gregório Magno,,que ui-
zia haver o Imperador
Trajano sido libertado do
inferno, admitiu ser pos-
sível que, depois de cer-
to tempo, Deus ponha al-
guém em nova situação
de prova, a qual possa
merecer. Tal pressupôs-

Orgânica dos Partidos
até^ o dia HO rie junho
próximo. Esse era a -iu,
que prorrogava os num.
tlatos dos órgãos diri-
gentes da 4REN I c d»
MDB.

Ao prorrogá-los, jto-
rem. o Ato impôs que
alé aquela dela esteja tn-
do em ordem, inclusive
a apresentarão, it justi/;)!
Eleitoral, de prova dc
(pie o Partido conta com.
filiados devidamente ins-
critos em total correspon-
dente às mínimas percen-
tagens do eleitorado exi-
gitlas pela Lei Orgânica.

Ora. a situação, tanto
da ARENA quanto do
MDB, mas pri n ei pai men-
te do segundo, é a se-
guinle: em mui tos Muni-
cipios. nem sequer têm
organizados os Direto-
rios. etn outros, contam
cnm Comissões Inter ven-
toras. /•. mesmo naqueles
em que funcionam, nor-
malmente. Comissões Di-
retoras Municipais, não
há caso de já se haver
atendido à exigência </<>
apresentação dns formu-
lários com proi/t do nú-
mero de. inscritos ,>.._¦<-....-
sário.

r, pior ainda: nem.
mesmo os formulário.-
existem, pois a justiça
Lieiloral. par falta dc
recursos ou de atenção,
até agora não providên-
ciou a distribuição dos
modelos do papelório. 11,
medida a ser também.
apressada pelos Partidos,
sob peno. de lerem o rc-
gistro cancelado a partir
de HO tle junho, se a le-
gislação não fôr modifi-
cada em tempo — o que.
afinal, acabará por ucoti-
tecer.

Martins Alonso

to, porém, 6 contrário à
dogmática e suscitou vâ-
rios pronunciamentos
dos Papas e dos Concí-
lios, reafirmando que das
penas eternas não há
resgate. Judas está, pois,
na geena. De um mestre
em Teologia ouvi que, em
abstrato, todos os que
morrem sem contrição,
em estado de pecado
mortal estão no inferno,
Mas, em concreto, exceto
o demônio e seus anjos,
a Escritura apenas fala
tíe Judas como réprobo.

A figura de Judas, por-
tanto, neste dia de Tre-
vas, não serve senão pa-
ra nos relembrar a trai-
çâo, os falsos amigos,
aqueles nos quais diária-
mente confiamos e nos
frustram com a sua des-
lealdade, os despeitados1,
os delatores, os recalca-
dos, os que sofrem mais
com os êxitos do próximo
do que com os próprios
insucessos. Talvez o
inundo ficasse pior se pu-
déssemos redimir Judas,
ainda que tenhamos de
admitir, como uma pre-
destinarão o seu papei
na paixão e morte do
Amigo. Sua redenção se-
ria, quem sabe, um esti-
mulo aos traidores de tò-
das as épocas. Os que por
aí circulam veriam na
traição um ato humana-
mente lícito e perfeito. E
como se multiplicariam
então os judas por todo
o mundo e entre todos os
povos!



Coronel leva ao Presidente Punições de o primeiro contato
pedido cia PM de Min
alterar decreto de Caí

"rr o¦ iara Castelo'saem
ainda mccDO': êr'

TRADIÇÕES
I

, Belo Horizonte (Sucursal) — o Comandante-Geral ria
Policia Militar, Coronel Mii ton Campos, e o e::-Coman-dante JoséxGeraldo cio Oliveira seguiram ontem para Bru-•sina. levando um memorial ao Presidente Costa c SUva oao General Jaime Portela em oue são solicitadas diversasmodificações no decreto do ex-Presidente Castelo Branco
que reorganiza as Policias Militares.

O memorial, concluído ontem numa reunião do Fs-tado-Maior da Polícia Militar, solicita oue se^m modi"]-
cadosos seguintes itens tiu decreto presiden dal: li no-
meaeão de uni oficial do Exército para o comentíi ; 21 e:c-
tinção do Serviço de Saúda; 31 subordinação ao òrção
encarregado da segurança cio Estado.

nas ¦ revelava-se ontem quo o
Coronel Joa.ar. Pereira, arcai
Chefe do Ge tine o Militar cia
Palácio ca Liberdade. <.e:á o
cc.mp.ndar.ie da Fãi a partir do
3 de abril, cpa:v'o o Coronel
Milton Campar, passava pava a
reserva conpiüeória. O convi ie
lho foi feito pilo Sr. Israel Pi-
nheira há mnis dc am mis.

• Revelava-se air.tln que o
substituto cio Sr.-Joaquim Fer-
reira Gonçalves na Secretaria
Pública, à qual o decreto e.o
ex-Presidente Castelo Erav.co
subordina a Policia Militar, pa-
dera ser um oficial cio E:arei-
to, falandc-se inclusive no no-
mo <;o Corcncl José Aurélio,
que tevo importante participa-
ção no movimenta revoluciona--
rio de 31 de março.

O oficialidade da Pü.f evita
faser qualquer pronur.ciamen-

.to a respeito c:o aestin.s, ala-
fiando que o seu porta-voz ò o
Comandante-Gcral. C o r o n e 1
Milton Campos, liste, ea cn-
tanto, capara nua .-alav.a; ca
Governo Federal auces de se
manifestar.

O memorial revela ainda quenunca houve qualquer diver-
gência entre a Polícia Militar
cie Minas e o Exército, tendo
ela funcionado sempre como
força auxiliar deste, além cie
ter tido um papel importante
no movimento revolucionário
de 31 dc março. A PM cie Minas
sempre feve, ainda, um Serv!-

. ço de Saúde próprio, mantendo
inclusive mu hospital conside-
rado dos mais modernos de
Belo Horizonte,

Os Coronéis. Milton Campos
e José Geraldo dc Oliveira de-

, verão discutir o assunto com o
General Jaime Por.cia, com-
mentando os entendimentos
iniciados pelo Vice-Governador
Pio Canedo, que esteve em
Brasília e conversou a respeito
com o Marechal Costa e Silva.
Êle regressou ontem a Belo
Horizonte, onde revelou ao
Governador Israel Pinheiro qua"os entendimentos estão bem
encaminhados".

Nos círculos políticos de Mi-

Brasília (Sucursal) — Saia
funcionários subalternas da
Rãde Viacão Cearense, acusa-
doa <la prática de aies dc sa-
boiarem e subversão, taram
demitidos de .seus cargos por
decretes assinados ainda pelo
ex-Prcsldenfe Castelo Branco e
publicados no Diário Oficial
que circulou ontem em Brasília.

A demissão dc Vicente Dias
tie Araújo (motorista», José
Francisco da Silva (guarda do
catarão), Alfredo José cie Sou-
sa (carpinteiro), Francisco Al-
vas Barbosa (estofaticri e cs
mecânicos Cláudio Soares o
Raimundo cia Cosia baseou-se
nes autos de processo instou-
rado paia Departamento de
Administração do Ministério-
da Viação.

Pedrossian
quer anular
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Revolta .!<
Rio nãa ci

A nomeação do Coronel Dar-
ci Lázaro para o Comando Ge-
ral ria Polícia Militar da Gua-
nabara, ern dezembro de 19115.
antecipou na corporação a crise

, provocada na Polícia Militar de
Minas, Gerais peb Decreta n.°
317 do ex-Presidente Castelo
Branco, que reesírutui-R as Po-
lícias Militares dos Estadas.

Oficiais do Comando Geral
, da PM consideraram c o m o

principal inovação do decreto a
entrega do comando da.s Peli-
cias Militares a oficiais do
Exército e a d m i t e m que, a
exemplo ria Guanabara em
1D5S, outras corporações relu-
tem, cm principio, a abrir mão
cio comando.

CONQUISTA

Quando o Presidente Castelo' Branco cedeu ao Sr. Negrão cio
Lima, na segunda quinzena de
19üâ, o Comandante cio Bata-¦lhão de Guardas de Brasilia, o
Coronel Darci Lázaro não cen-¦tou com muita simpatia na Po-
licia Militar da Guanabara,
•que passaria a comanda.

O Coronel Blmanáo Pérez Ma-
reira,v então Comandante do
Regimento de Cavalaria e Pre-
sidente cio Clube de Oficiais.
protestou contra a designação
de um coronel do Exército páraa Policia Militar e foi substi-
tuído. Na transmissão cie co-' mando, 2 oficiais cio sea real-
mento se solidarizaram com éle
e foram presos. No dia 1« cie•dezembro, o Tenente Erasil era
o terceiro oficial a ser punido.

— lasses oficiais — argumen-
( taram ontem fontes do Co-

maneio Geral — provocaramcom sua atitude de protestouma crise semelhante á que
parecer estar havendo açora ea
Poiícia Militar de Minas Ge-
rais e que provavelmente terá

; repercussão nas corporações de' outras Estados.
Nos seits lãs anes de existên-

cia. a PM ria Guanabara sem-
.pre foi comandada oor oficiais
do Exército, até quê o Gover-
nador Carlos Lacerda nomeou
Comandante-Geral. em 1961, o' Coronel Darci Fantenele tíe

¦ oficiais no
ito a Lázaro

Castro, substituído seis meses
depois p;b Care-ael Édaait
Maura Faeüas, ranbcs raiara
des próprios quadros da corpo-
rs"ãa

A designação de oficiais da
própria PM para o ocmanci.a.
considerada clareie em:-* uma
conquista, foi oíi-aaliaaaa em
seguida pelo Decreto Estadual
n." 2S2, do l.':C2. oue rc-; Mu-
rou a Polf-ía Militar. O Rer.--
lamento Gera! 4cia cnreraMo
estabelece;!, com" base n"'.e. e-a
o Ccmendo-Geval seria -::-vc;''o
per um c"ro"cl ca .ener.'e-ra-
ronci escolhido entre os oficiais.

SATISFEITA

O Coronel E ison Moura Frei-
ia n so-

S:~;o Paulo (Sucursal! — O
Governador Pedro Pe.árassiau,
d Meta Grosso, através eie
ce-muiiieaoo distribuído pelo es-
caiiório cio seu Es:ado, anun-
ciou e uem que pleiteará, judí-•cie.à.iiente, a mdiàade do' ato
administrativo rio ex-Presidente
Castelo Branco ave o demitiu
eo rarao da engenheiro ria Es-
traria ria Ferro Nordeste do
Er-a:;l.

Dir.enrio-se vítima de uma"ieneniniosa írao-a", o Cavar-
na,.cr Pedro Pedrossian f-az um
retrata ;:ia das sitas atividades
nt ferrovia e de tudo o cua
houve, apresentaria:), como da-¦auto, as rs-oiltadoa cias tra-
f'"* s Comissões de

iciíe. ias — di-

O Gen. Lira foi à Saiu r/e Imprensa tio Ministério paru conhecer quem dUmtBa'Zm atividade

A PORTAS ABERTAS

I
$!?!>: P'$?% *

p" ! té ,;;y.:j'i 
":

-í- ;;i ;.• :.
^•.•¦¦¦-.y^Á- .:'y X:-,'-'' ¦-:-:'W

tf:iyy í-
r-- : yfyy, :

31

^t'yi'
#>*¦'
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fir. Vir.;;iiio Távora.

— pelo

Mikt já tem
Tn ¦¦-¦*¦ pti-.i-jop/í;'
U..LÍL tJii.Otoà(i/

para Sarnei

,..,»

Sodré virá
ao Mio para
ver .a rim'4fi*

tas, embora a.
liriaricriode do; oíir
tentes, pediu que a PiI se r.nis-
se em torno do novo ca.''a.n-
dante e passou pc-.sce-Pnaara o
pô to ao Coronel do Ft. 're'.:)
Darci T.ásaro. Na casaa. o a:;-
tigo comandante diseevdo" e;>
Governador Nerrãa de Lim.-i,
mas ao mesmo isei-i iiia na-
rantiu que nfio hrvei-a re a-
lião na corporação, apesar tias
protestes.

Quem de nós não está sa-
tisfeito com o Carona! Darci
Lázaro no Comando-Geral? —
perguntavam ontem oficiais ii-
gados ao Fatado-Mairv.

Explicaram esses oiieiai; queo último decreta tia Pt.eav a: a
Castelo Branco veio oíiraiiapr
n estruture., eté então não mui-
to bem definiria, scundo a oual
as Policias Militares são [orcas
àuxiliares cio Exército.

Cem a destnaacão de em
oficial cio Exército ,para o co-
mando — acrescentaram as
mesmas fome; — éies vão la-
r.cv a; ora rui todc.s os Estados
uma experiência qua em cMet
isolados tem <•¦ do cesto.

Conforme informações do Ca-
mando da PM, a corporação
fará poucas niedifieacá?; ttat
seus quadros' para adaptar-se
ao decreto pre idenoial, srntlo
uma das mais visíveis a ct: in-
ção do põ .o de !:ol('aclo v sua
substituição pelo de polic'a'.,
que será de primeira, segunda
cu terceira ciasse.

Americano
morre em
desastre

São Paulo (Sucursal) —
Depois de reunir-se coni
seus Secretários, hoje de
manhã, no Palácio cios Ban-
deirantes, o Governador
Abreu Sodré viajará para o
Rio, a fim de encontrar-se
com os Ministros Delfim Ne-
to e Hélio Beltrão.

Salvador (Correspcndenf
— O engenheiro nt-tie-arat
cano Francis Marisa El:
representante da Kelleg Co
pr.ny para prestar serviços
Petrobrás, faleceu ontem
Rodovia Salvadsr-Peira. cur
cia a .sua camioneta ciervaj
na pista molhada e caiu
fundo cie um Ije-itietráo. O
Marion Elder é natural
Missouri e morreu aos Gõ cn

ri-

à
na
m-
au
no

Cão Luís (Correspondente)
— A e.vKHdr.tura do Depu-
t'-"'áo i.cr.viqite La élacque
cia é-biMat aa Covêvno do
-iiarenaão, nas eieiçses de
IMO. f.ti lançada ontem pe-
Lo Senador Ciodomir Miliot,
auc tttiribérn anunciou o seu
peopósHo C- ir à praça pú-ie¦'_ dsta.der a iticlteação
cia C dsctv.ador José Sarnei
ao Sanada.

A iniciativa do Sr. Clodo-
mir Mület alcançou grande
repercussão ent várias iar-
cuias políticos do Estado,
principalmente entra cie-
mentes cia ARENA, que vi-
ram neta "uma 

precipitação
ca;:as de prejudicar o Go-
ve; nador José Sarnei. com
a d!vr;èo d:;s forças que o
apoiam uo momento".'

Ceará é área
(ie re/onua
no campo

Krauaa (Sucurs-ll — O
IM'rio ÇrkMI publica'.! ontem
o te-.to (ie ira decre.o, assina-
tio pelo ctt-Pre idente Castelo
Branco c atado cia 15 tíe mer-
f si. que ceciara área prioritá-ria cie enu-r-.éne.a. psra fins tie

rma ::¦ rári.i, toco 0 El crio
cia C; ...á.

O decreto cria a Delc-acia
nal tio B3RA no Ceará,

ceei t.edircm Fortaleça r cata-
potência para realiza- o levan-
lamento das áreas de possívelaproveitamento parn implanta-
cão de novas unidades enrico-
las cem cs projetes de irriga-'.'o Já ortceuíatics cu a ett?-
ctça.c em torno dos açudes pú-blicos.

VIM PA

Apenas cm G7, para promo- 
'

ver as desapropriações que jul-
fiue necessárias no Ceará! o
MMA can'are. com um .total do
NCrí; 15 milhões (15 bilhões
cie eru-toiros antiaes), cm títu-
los da Dívida Pública.

Moitrao, Peri il qua c Magalhães rei arderam o tempo em que conspiravam há Ires mios

Meira Maío^s passa comando Matadores de
Robson têmda PE cie rasiiia, coni

autocrítica da soa gestão
Brasilia (Sucursal) — Elogiando cíiciais c sol-dados, íazendo autocrítica dc sua administraçãoenaltecendo os princípios revolucionários e profes-Mtnao le nos destinos do povo, o Coronel Meira Matostransmitiu ontem o cornando do Batalhão de Políciaco Exercito, em Brasilia, ao Coronel Epitácio Cardosooe Brito.
— Bas mais simples missões, até a mais árduatareia que os superiores me confiaram, nenhuma dei-xeu tie ser cumprida com presteza, exatidão e pátrio-tismo — acrescentou o Coronel Meira Mates quevai servir na Escola Superior de Guerra, enquantosua promoção a oficial-general.

neral Abdon Sena. c. lo^o
ripeis, foi apresentado acs
oficiais que servirão sob sttrs
ordens, tendo, na ocasião,
enaltecido o a n t c c c s s o r,"exemplo de disciplina, obe-
úiência e liderança''.

Mais tardo, no salão nobre
rio quartel, após cs discursas
dos Coronéis Meira Mates e
Cardoso de Brito, o novo
Comandante do Batalhão
recebeu a insígnia cia Or-
ciem do Jequitibá, um pe-
queno cassetete que simbo-
liza "tarefas cumpridas e
tarefas a serem cumpridas
cm benefício da corporação".

EiVT CONTINÊNCIA

A.s 9 horas, no pátio do
quartei, o Batalhão de Fo-
licia do Exército desfilou
nn continência ao novo c ao
animo comandantes, tendo
á frente toda a oficialidade
e a bandeira da corporação.

Ao desfile assistiram o
Comandante th 11.» Região
Militar General Abdon Se-
na, representantes cia Aero-
náutica o cia Marinha, além
de 290 convidados especiais.

Já investido no comando
do Batalhão, o Coronel Epi-
tácio Cardoso tíe Brito rece-
beti os cumprimentos do Ge-

dias contados
Maceió (Correspondente) —

O Secretário de Keaitranca rio
Estado. Coronel Adauto Barbo-
sa, afirmou ontem ne.ía Capi-
sal. ao regressar cie Santana cie
Ipanema, ce.de esteve pro-
curando cs suspeitos da morto
Co ex-Daputario Robson Men-
des,-otte a Polícia "está na pis-
ta certa" de Crispim e Gago.

Revelou c;uc as prisões da
maiitrr de Anjiaho e cia pai
cie Crispim indicam "que os
íaspeites cs.ão par perto",
etiian.ar.do e:te tedo o terreno
ctuie cs pis.oleiras se escen-
ti. n "rs'1 minado". O Coronel
.'¦tiattto Barbosa tisse o.ue. ape-
esr de o ser.e.o s;r tie difícil
e::?;.so, não draeaasará en-

ato não "pe^ar vi,-as c3' para ene preste n•-i.es sobre o Sinai- i-
t.irte. |

Lira eapera fer mu pouco
mais de tempo
tem a Lei de

para estudar
Segurança

*:«;

O Ministro do Exército, General Lira Tavares, negou-
se ontem a se pronunciar sóbre uma possível revisão cia
Lei de Segurança Nacional, porque "a matéria c da com-
peiência exclusiva do Presidente da República e também
porque ainda não analisei detidamente o decreto, por falta
de tempo".

O esclarecimento do General Lira Tavares foi feito clu-
rante sua visita aos jornalistas credenciados junto ao Mi-
nistério do Exército, quando então foi saudado e pedido o
seu apoio para o bom desempenho da imprensa na cober-
tura dos fatos ligados àquele Ministério.

REUNIÃO

O General Lira Tavares dis-
se que convocou a primeira, reu-
nião rio Alto Comando do Exér-
cito para o próximo dia: 25 e
da pauta de debates constará
a organização rio quadro de
acesso de generais. O Minis-
tro seguirá amanhã para Bra-
silia, levando ao Presidente da
República a lista de nomes que
serão promovidos.

No momento, segundo revê-
leu. sua grande preocupação é
ajudar a área flagelada de Ca-
raguatatuba, em Sâo Paulo, ar-
rasada pelas chuvas. Na visita
aos jornalistas, o General Lira
Tavares esteve acompanhado
das Coronéis Jaime Moreno
(Assistente-Secrctárioi, Celso
des Santos Méier (chefe da Co-

missão Diretora de Relações
Públicas) e de seus ajudantes-
de-ordens.

COM O PRESIDENTE

Brasília (Sucursal) — O MU
nistro do Exército. General Au-
rélio Lira Tavares, viaja para
Brasília amanhã, para estudar
a organização do seu Gabine-
te na Capital, a qual está vi-
sitando pela primeira ve,i dos-
de que assumiu o cargo.

O Coronel Antônio Bandeira
assumiu entem a Subcliefia co
Gabinete do Ministro e:n Bra-
silia, cargo ocupado anterior-
mente pelo Coronel Arnaldo
Luís Calderari, designando
agora para a Subebefia do
Exército no Gabinete Militar
do Presidente Cesta e Silva.

Magalhães quer através cia
Imprensa identificar o povo
eom a política exterior

Uma sugestão dos correspondentes estrangeires— no sentido de o Ministro do Exterior reunir-se com
eles urna vez por mês — íoi aceita pelo Sr. Maga-
lliães Pinto, que pretende manter também com 

"os

jornalistas brasileiros um contato diário — "se hou-
ver noticias" — ou semanal, neste caso- para expli-
car a ação política desenvolvida pelo Itamarati.

O primeiro encontro do Sr. Magalhães Pinto com
os correspondentes estrangeiros realizou-se ontem,
quando o Ministro anunciou que manterá abertas
a.s portas de seu gabinete e considerou que "os jor-nalistas são indispensáveis para o povo compreen-
der e participar da formulação da política externa
brasileira".
TRABALHO

O Sr. Magalhães Pinto dis-
se que só no próximo ano o.s
serviços normais ria Chancela-
ria brasileira estarão em cen-
dições de se transferir para o
Palácio do Itamarati. cm Era-
silia, e até lá dividirá seu tem-

po entre o Rio e a Capital
federal.

O Ministro acentuou que.
prei ande manter permanente
contato com o Congresso Na-
cicnal. pois deseja uma parti-
cipação mais ativa do legis-
lativo na polilica externa cio
Pais.

e.rtaree.i
caio da t

APARATO

Magalhães r
Mourao os i

O Ministro do Exterior, Sr.
Magalhães Pinto, foi ontem ao
Superior Tribunal Militar cum-
prtmentar o General Mourão
Filho por sua ascensão á pre-
sidência daquela Corte e, en-
quanto permaneceu lá, os dois
recordaram alguns fatos ante-
riores à deflagração da revo-
lucão de março de 19G4.

Na época, o General Mourão
Filho comandava a 4."- Região
Militar Uiiif, de Fora) e o Sr.
Magalhães Pinto — que outra
vez foi chamado pelo agora
Ministro do STM de "único
chefe civil da revolução" —
governava Minas Gerais.

A VISITA

Levado ao plenário do STM
pelos Ministros Murgcl de Re-
saneie e Peri Beviláqua, o Sr.
Magalhães Pinto sentou-se a
direita do Ministro-Presidente,
aíirmtmdo então:
— Esta visita é, de modo es-
pecial. para cumprimentar a
V. Ex."- General Mourão Pilho,
pela investiriura no cargo de
Presidente desta Corte. É tam-
bém uma oportunidade para
cumprimentai' os ilustres Mi-

elembra cotn
dos <íe março

nistros, que tantos serviços têm
prestado ao Pais. Náo preciso
dizer do meu apreço ao Ga-
neral Mourão Filho, que na-
quele dia 31 de março de ll)ii.i.
íoi o comandante das forças
democráticas que fizeram are-
volução.

LÍDER CIVIL

Agradecendo, o General Mou-
rão Filho disse que chefiou as
tropas revolucionárias cbede-
cando às ordens do então Go-
vernador de Minas.

Depois, fora do plenário, o
Ministro do Exterior comentou
a confusão que se estabeleceu
durante a posse cio Marechal
Casta e Silva na Presidência
ria República, adiantando que
determinou uma investigação,
não para punições, mos para.
que aqueles fatos não se repi-
tam. O Sr. Magalhães Fim o
deixou claro, porém, que "as
solenidades foram organizadas
por funcionários cio Governo
passado".

A .sua saída, ouviu cio Ge-
neral Mourão Filho:

— A Revolução continua,
Ministro.

net quer FAB mais ativa
território
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i-a guarda íío
O Major-Brigadeiro C.irlos

Alberto Kuet de Oliveira Sam-
paio cmpos:ou-se ontem nasfunções' ce Chefe do Estado-
I.íaicr da Aeronáutica e, eraseu discurso, disse que preten-tíe elevar o poder da FAB aonível indispensável ao policial-mente e à defesa do. território

O Coronel Adauto Barbosa
adiantou que còrca ds 130 ho-
meus —- .sendo aO da Policia
pernambucana — e?tão empe-
nliaa.s na caça aos pistoleiros
c:u Santana de Ipanema e na
fronteira cie Pernambuco, de
mado a impedir que consigam
escapar. Afirmou que ainda não
conseguiu fechar o cerco, mas
s prisão des certeiros e fami-
üe.re.s des prisioneiros está
criando um clima capaz de
ajudar a capturá-los.

1 - Superintendência eb
BeseovoívimeotQ cb ffeefes!

li

ij nacional, que guarda ri

^«««iSikliÉÈ^^ Mm S3M. ««asasaS^âtí''O Coronel Meira Matos coloca no braço do Coronel rdoso de
Policia do Exército

m

simas jazidas das mais varia-
cias e cobiçadas espécies".

Per eua natureza e exten-
são, cate território vem sendo
impunemente roubado e devas-
taco por organizações estran-
ganas ilegais e coníraban-is-
tas auxiliados por maus bra-
sileiros, à falta de r.iequada
e indispensável proteção -a vi-
gilância aéreas — acrescentou
o Brigadeiro Oliveira Sam-
paio.

EEAPARELHAMENTO

O novo Chefe cio Estado-
Maior da Aeronáutica seres-
centou que "faz-se mister cui-
dar do pronlo reapareihamcn-
to das unidades aéreas ce com-
hate e. por isso, gu tenho anertear-rae o trabalho".

Darei maior ênfase a tu-
do que estiver relacionado cora
o ressurgimento cio tlan pro-fissional des aeronavegantes,
razão de ser da FAB, pro-curando reacender a chama do
espirito combatente nas jo-vens guarnições, para o queempenharei toda a equioe fie
trabalho do Esiado-Maicr no
estudo cie reformulá-las, apro-

vei tando de imediato as
atuais disponibilidades — cx-
piieou o Major-Brigadeiro Oii-
veira Sampaio,

NOVAS' MISSÕES

O Major-Brigadeiro" Carlos
Alberto Matos foi nomeada cu-
tem pelo Presidente Cesta e
Süva para o Comando da 4.»
Sena Aérea «Sáo Paulo), cn-
quanto o Brigadeiro Armando
Serra de Meneses foi designa-
ca para o Comanda Aeronáu-
tico Naval (aviação ernbar-
cada).

Para a Secretaria-Geral cio
Conselho da Segurança Nacio-
nal nos pastes reservaria'; à
Marinha, o Presidente da Re-
pública nomeou o Cao:tãa-de-
Mar-e-Guerra Ivã Modesto de
AJmsida e cs Capitães-de-Fra-
gata Carlw Eugênio Osório
Faiva e Ivã Camarate.

O Brigadeiro José Vaz da
Süva passará esta tarde o Co-
mando da 6." Zona Aérea (se-
diada 'em Brasília c com ju-
risdição sóbre o Estado de
Gciás) ao Brigadeiro Alfredo
Gonçalves Correia.

O antigo Comandante pas-será a chefiar o Gabinete do
Ministro Márcio de Sousa Meio
e o novo cziã deixando as fuu-
ções de Adido Militar Aero-
náutico do Brasil na Argenti-
na. A solenidade será realizada
às 16 horas na Ease Aérea da
Capital.

Aíacid susta
-ri temendoc.

repercussões
Eeiém (Correspondente) —

O primeiro problema enfren-
tado pe.o Governador Alaoid
Nunes, após o seu regresso tíe
Brasília, foi o da Comissão
Parlamentar de Inquérito pe-
dtda pela Assembléia Legislati-
va para apurar irregularidades
na Delegacia de Trânsito, di-
rígida pelo Coronel Onaldo Ra-
poso, elemento da equipe de
Fcnteneie.

O Governador convocou o
Deputado Laércio Barbalho, do
MDB. autor do requerimento,
ao seu gabinete, pedindo-lhe
que retirasse o pedido cia CPI,
prometendo abrir rigoroso in-
quérito. Alegou que a medida
teria repercussões negativas no
sul do Pais, prejudicando os
setis recentes contatos com
uma missão econômica.

O Deputado Laércio Barba-
lho atendeu à solicitação do
Governador Alacid Nunes, sen-
do bastante criticado em sua
atitude pelos seus colegas .rio
bancada. Tudo indica, segun-
cio circules oficiais, que o~Go-
vernador, após as investiga-
ções, afastará o Sr. Onaido
Raposo da Delegacia cie Trân-

ite, pois o episódio repercutiu
mal na população.

Chamamos a atenção elos interessados
que a SUDENE fêz publicar no Diário Ofi-
ciai elo Estado de Pernambuco, do dia 17
de março de 1967, Aviso referente ao Edi-
tal de Concorrência Pública n.° 18/66, trans-
ferindo para 5 (cinco) de março de 1967 a
data marcada para recebimento e abertura
das propostas para.esta Concorrência.

Recife, 17 de março de 1967.

(a.) Márcio Augusto Ribeiro Maciel
Presidente da Comissão. (P

msnX

SEU TEMPO VALE OU-
RO E O MAPA FSSCAl
ECONOMIZA-O PARA
SUA ORGANIZAÇÃO

REMISSA AÉREA I PEIO REEMBOLSO POSTAI. INFORMAÇÕES E PEDIDOS:
S. PAULO - PRAÇA DA SÉ, 323 - 8." AND.- FONE: 36-81)92
FILIAL GUANABARA: AV. ALMIRANTE BARROSO, 6

18." AND.-CONJ. 1803/5 . FONE: 52-4380
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Washinston propõe plano para
AMOU À. ITALIANA

ísaaa f explosões paciticas
Genebra (UPI-JB) — O.s

Estados Unidos apresentaram
ontem um plano de cinco pon-
tos, tomo adendo ao proposto
pacto de não proliferação das
armas atômicas, que assegura-
ria às potências não atômicas
signatárias o direito a conti-
nuar desfrutando dos benéfi-
cies da.s explosões nucleares
com fins pacíficos.

A. Conferência sobre o De-
sarmamenlo possivelmente en-
trará amanhã eni recesso de
seis semanas, peciido pelos Es-
tados Unidos para ganhar
iempo c negociar, por trás dns
bastidores, o apoio dos paises
não nucleares ao anteprojeto
do pacto dc não proliferação,

redigido conjuntamente com a
União Soviética.

O adendo ao anteprojeto do
pacto foi apresentado à Con-
ferência de 17 Nações pelo
chefe da delegação norte-ame-
ricana William Foster. Diz:

li —¦ quando as explosões
nucleares forem possíveis, téc-
nica c economicamente, as po-
tências nucleares forneceriam
o.s explosivos nucleares e servi-
ços necessários às denolações,
que ocorreriam sob controle
internacional, ficando os ar-
tefatos nucleares sob custódia
e controle do Estado que pres-,
lasse os serviços;

2) — as Nações não nuclea-
res poderiam solicitar tais ser-

Chanceler sueco
política ae roriugai em
suas colônias da África

Estocolmo (UPI-JB i — Um porta-voz do Ministério do
Exterior da Suécia declarou, ontem, que "há no país um
forte sentimento contra o regime rio Primeiro-Ministro Oli-
veira Salazar, rie Portugal, que não pode .ser ignorado peloGoverno".

Através do Chanceler Torsten Nüsson. o Governo so-
cial-democrata da Suécia, que durante muito tempo adotou
uma linha moderada em relação a Portugal, recentemente
desfechou um violento ataque contra a política do Primei-
ro-Ministro Salazar nh África,

HOSTILIDADE A SALAZAR

No inicio do corrente mes. o
Ministro Torsten Nüsson ma-
nifestou-sc no Parlamento"contra a poli ica colonialista
de Portugal". Nüsson acentuou
que "a Suécia, que aclota uma
posição cie neutralidade, não
pode tomar ações unilaterais
contra' Portugal devido a sua
pari íeipação na Associação Eu-
ropéia de Livre Comércio".

O Ministro Nüsson afirmou
que "se o Conselho de Seguran-
ça da ONU decidir a aplicação
dc sanções contra Portugal! é
muito natural que a Suécia as
apoie lealmente". Em Lisboa,
numa entrevista coletiva à im-
prensa, o Ministro do Exterior
de Portugal. Sr. Franco No-
gueira, condenou o pronuncia-
mento do Ministro Nüsson.

Durante os debater, que .se se-
guiram à declaração cio Minis-
tro Nüsson, o Ministro do Co-
mércio tlu Suécia, Gunnar Lan-

ge. demonstrou igual descem-
íentamento cm relação ao re-
gime do Primeiro-Ministro Sn-
Jazar.

^ A atitude anti-salazarista na
Suécia é característica dos par-tidos dc esquerda — comunis-
Ias e social-democratas — mas
lambem tia fração radical e
das organizações juvenis do
Partido Liberal. Há muitos
anos. estas organizações
fazem apelos nos comercian-
tes para que realizem um
boicote às mercadorias de
origem portuguesa. Os obser-
vadores dizem que não foi poracaso que o dramaturgo ale-
mão Peter VVeiss, de naciona-
lidade sueca, estreou, nu mès
passado, sua nova peça. A
canção tio horrível demônio,
que é um ataque direto às ins-
Utuições políticas de Portugal.
Alegam o.s observadores,.que o
lançamento da peça fa2i par-'te de um plano esquerdista tic
hostiüzação a Salazar.

Papa convocará em setembro
consistório para, nomear
novos cardeais apôs Sinodo

Cidade do Vaticano (UPI-JB) — o Papa Paulo VIconvocará um Consistório, para nomear novos cardeais emsetembro próximo, antes da primeira reunião do SinodoEpiscopal, segundo informaram ontem porta-vozes cia San-ín. Sé.
Ignora-se a daia da convocação, porém supõe-se queo Consistório se realize quando Paulo VI regressar a Romade suas ferias rie verão cm Castelgandolfo.

O CONSISTÓRIO

Êste é o segundo consisto-
rio que Paulo VI convoca, des-
de 1963. quando se tornou Pa-
pa. O primeiro, realizado em
fevereiro de 190."). resultou na
criação de 117 novos cardina-
latos.

Nesta época o Sacro Colégio
cios Cardeais ficou com 103
membros — o maior número
na história da Igreja — po-rém desde então oito já mor-
reram.

Não se sabe ;quem será no-
meado cardeal, mas a previsãoe de que a maioria seja esco-
Ihlda entre religiosos america-
nos e europeus.
HIPÓTESES

Ao que parece, Paulo VI de-

cidiu convocar o Consistório
para uma data anterior à do
Sinodo, porque deseja incluir
na assembléia episcopal novos
cardeais ou porque deseja ter
mais liberdade na escolha dos
nomeados.

Alguns observadores acredi-
iam que seria mais de acordo
com as promessas de demo-
cratização ria Igreja Católica,
se o Fapa convocasse o Con-
sistório depois do Sinodo. tia-
ra que o.s bispos pudesse apre-
sentar suas indicações.

O Sinodo é uma espécie do
Parlamento da Igreja, criado
durante o Concilio, que devo
ser convocado pelo Papa toda
vez que sentir necessidade rio
consultar as Conferências Na-
cionais do.s Bispos.

Frota tenta, dissolver
mancha de petróleo na
costa da, Grã-Bretanha

Penzance (UPI-JB) — Uma frota dc navios, enviada
pelo Primeiro-Ministro Harold Wilson, está a caminho dicosta sul da Grã-Bretanha, a fim de tentar dissolver comdetergentes uma mancha de 32 quilômetros nor õG de pe-tróleo. que escapou de um navio-tanque norte-americano
ameaçando destruir as praias da região.

O Parlamento britânico autorizou um crédito especial
de 500 mil libras esterlinas para cpmbatcr a ameaça de
petróleo, que se tornou ainda mais grave na madrugada
de ontem, quando o petroleiro norte-americano, TorreyCanyon, explodiu e incendiou-se.
DESASTRE

A.s autoridades temem que a
gigantesca mancha- se choque
contra as pedras c provoquouma tremenda explosão. O Se-
cretário da Marinha levantou
a possibilidade dc o peirolei-
ro ser posto a pique por aviõe3,
ma.s para isso seria necessária
autorização dos seus proprie-
tários.

O próprio diretor da com-
panhia que forneceu o deter-
Rente tem dúvidas sobre o ne-
sultado d? sua aplicação. Dis-
se ontem que "a única coisa
que pode destruir o petróleo o
o fogo. Se a mancha se cho-
car contra uma costa rochosa
o resultado será um desastre.
Nem quero pensar como fica-
rão as praias da costa sul êste
verão se o vento mudar de
rumo e empurrar o petróleo
psra a. costa.

Entre as regiões ameaçadas

pela mancha de petróleo queavança pelo mar estão a.s Ilhas
Scilly, onde o Primeiro-Mínts-
tro Harold Wilson costuma
passar férias.

O Ter rev Canyon pertenceà Union Oil Companv of Ca-
lifornia, dos Estados Unidos,
mas está registrado na Libé-
ria. Caso seja perdido entrara
para a história como um dos
desastres marítimes mais one-
rosas para as companhias de
seguro, pois está segurado em
USS lG,5nO OÜ0.

Os habitantes da costa sul-
britânica, que estão ameaçados
de vida. e nada têm a ver ccm
o seguro, torcem paru que o
petroleiro afunde o mais rápi-
do possivel.

O navio está encalhado há
alguns ciias nas proximidades
das Ilhas Scilly, derramando
toneladas de petróleo sobre o
Atlântico.

viços, através de um organis-
mo interna .ional a d e q u ado,
como a Comissão de Energia
Atômica das Nações Unidas,
com sede em Viena. Êsle ór-
gáo disporia a.s medidas clc se-
gurança necessárias;

3) o custo dos serviços paraas explosões nucleares seria
sempre o mais baixo possivelc não incluiria a pesquisa e odesenvolvimento.

4) — amplas consultas cie-
veriam ser realizadas, entre tó-
das as parles contratantes do
pacto de proscrição parcial das
provas atômicas, acerca rio
qualquer emenda ao tratado,
que se exija ccm o fim de rea-
lizar ns projetos factíveis;

5) — as condições e proces-
8o para a colaboração interna-
cional, na execução dc projetes
de explosão nucleares cum fins
pacíficos, sc desenvolveriam
mediante consultas com as po-tências não nucleares.

Temem os paises não dota-
des de armas atômicas que a
adesão a um tratado de não
proliferação implique em seu
prejuízo, do ponto-de-vista da
lltilizrfção da energia nuclear
com fins pacíficos.. Assegurado
esse fator, resta o controle, que
os Estados Unidos se impõem,
de todas ns explosões nuclea-
rrs. até mesmo para constru-
Ção de canais e represas.

Em menos de 24 horas, Adem
é saqueada e sofre mais de
200 ataques de terroristas

Adem (UPI-JB) _ Os grupos terroristas que operam
em Adem bateram ontem um recorde do violência, provocan-cio, em menos de 24 horas, 256 incidentes violentos, que in-
cluiram 40 explosões de granadas, rajadas de metralha-
doras, tiroteios e .saques ás casas das autoridades, e re-
saltaram na morte dc diversas pessoas.

Entre os inúmeros feridos, há três soldados britânicos,
atingidos por metralhadoras no bairro Carter. A casa cio
xeque Mohammed Parid Al Aulaqi, Ministro do Interior
da Federação da Arábia do Sul, íoi danificada durante um
tiroteio.

COMPARAÇÃO

Em 1B64 e 19G5, houve 480
incidentes como esses, e 23 eu-
ropeus e 102 árabes foram
mortos. Até agora ignora-se ototal exato do número de vi-
tímas das violências de on-tem, que provavelmente foram
organizadas pelos três gruposterroristas qu? aluam no pro"-tetorado britânico cm vias detornar-se independente: a Fio-
sy (ligada atrlémen), a Fren-

te Nacional de Libertação (li-
gada ao Cairo i e os elemento.-;
da Liga Árabe do Sul.

Segunda-feira, a.s tropas brl-
tônicas entraram de prontidãoe começaram a tomar provi-dencias para proteger a vida
des cidadãos britânicos resi-
cientes no Adem. horas depois
de terem dispersado a. tiros
uma manifestação de protesto
centra a execução de 1G ieme-
nitas pela Arábia Saudita.

ingleses prometem <lur
independência até 1968

Adem (UPI-JBi -- O Govêr-
no britânico declarou que é
«ua intenção dar completa in-
dependência à. Federação da
Arábia do Sul — que inclui
Adem no ano de 19G8 o tam-
bém abandonar suas b a s e s
aérea e militar na área.

A Grã-Bretanha foumou a
Federação da Arábia do Sul
cm 1959. mim esforço para
Que o território fosse uma uni-
clarte política e econômicamsn-
te viável que se pudesse man-
ter como um Estado inde-
pendente.

A principio, somente seis do
primitivos Estados tribais do
interior da península aderi-
ram. Hoje, hã 17 Esiados, iu-
Clusive Adem.

Depois dc muita insistência
por parte da Grã-Bretanha, o
povo ria colônia rie Adem tam-
bém se uniu à Federação a IS
cie janeiro de 19G3. Mas a de-
cisão- minta foi popular e os
nacionalistas que voluntária-
mente se exilaram opõem-se
fortemente ao vínculo.

Os Estados da Arábia, do
Sul nunca foram colônias brl-
tânicas, mas apenas proteto-
rados vinculados por tratados
de amizade e proteção.

Adem está separada dos Es-
lados tribais por mil anos de
desenvolvimento social, político
c econômico.

Durante quase um século
Adem tem sido um porto rico e
próspero numa das principais
rotas marítimas mundiais. Há
muito tempo tem um sistema
regular de governo — no sen-
tido europeu da palavra — c o
seu povo socialmente se com-
põe de muitas raças. Sua po-
pulação é de 220 mil habitan-
tes. dos quais 80 mil prove-
nientes do vizinho Iêmen.

O Iêmen há muito tempo
reivindica s o b e r a n i a sobre
Adem e a costa da Arábia do
Sul. Os iemenitas em Adem
não tendo cidadania não têm
direitos políticos na colônia.
Mas. como trabalhadores nas
docas, sempre foram uma fôr-
çn explosiva.

Hoje, os principais conten-
dores do poder britânico são
três grupes nacionalistas —
Flosy (Frente de Libertação
do Iêmen da Sul ocupado), a
NFL (F.-ents Nacional de Li-
bertação) e SAL (Liga da Ará-
bia do Sul).

Russo paga
multa para
EUA soltá-lo

Anclioraye (UPI-JB) — O
Comandante do pesqueiro so-
viético aprisionado em águas
territoriais norte-americanas.
Nicolai Zernov, de 52 anos, foi
ontem declarado em dia com a
jus iça dos Estados Unidos de-
pois de pagar a multa de cin-
co mil dólares.

Zemov, decido a 1 de mar-
ço e julgado no dia seis, foi
logo autorizado a partir e on-
tem chegou ao juiz, Richard
McVeigh o cheque emitido pe-lo Ministério ria Pesca, da
URSS, que foi aceito.

Nasser está tentando soprar
o vento da revolução sobre omundo árabe.

Em 19G2 o Imã do Iémem
derrubado, a i evolução foiapoiada por Nasser e hoje há
mais de 30 mil soldados eglp-
cios no pais. muitos ao longo
da fronteira com a Arábia doSul e Nasser publicamenteapoia a reivindicação do Iémem
de soberania sobre a Arábia do
Sul.

A Grã-Bretanha deu à Fede-
ração cia Arábia do Sul mais
de 50 milhões dc esterlinos pa-ra organizar uma força militar
com que manter a segurança
interna e externa de sua inde-
pendência. Mas a organização
militar está apenas nas suas
etapas iniciais e o Governo fe-
deral não assinou um tratado
de defesa com a Federação sò-
bre a independência. Esta foi
prometida â Arábia do Sul pe-lo Governo britânico no tempo
dós conservadores. Mas o Go-
vêrno trabalhista do Primeiro-
Ministro Harold Wilron recusou
esse tratado e anunciou sua in-
tenção firme de retirar-se com-
pleta mente da Arábia do Sul
em 19(18.

Uma missão da ONU, de três
homens, está agora cm Leu-
dres em conversações com o
Governo, e estuda inclusive a
realização de eleições democrá-
ticas. se porsível antes da in-
dependência.

O Secretário do Exterior brl-
tánico. George Brown, explicou
a política do Governo peranteo Parlamento na semana pas-sacia. Disse êle: "O Governo
cie uma Arábia do Sul indepen-
dente deve ser acolhido na Co-
munidade das Nações e deve
ter uma oportunidade de ser
reconhecido pela ONU. Isto sig-
nifica que não somente temos
de abrir caminho para a inde-
pendência no futuro próximomas ao mesmo tempo providen-ciar para que o novo Eítado
tenha uma oportunidade real
para se estabelecer como Es-
tado independente, garantido
contra a agressão externa".

Brown disse que a Grâ-Bre-
tanha recusou um acordo de
defesa com a Arábia do Sul
porque êle lançaria dúvida sò-
bre sua genuína Independência
e estimularia ulteriores violên-
cias. além de impedir o reco-
nhecimento internacional a que
o novo Estado tem direito".

Espiões da
.URSS presos
na

Turim (UPI-JB) — O Servi-
ço Secreto italiano prendeu
ontem dois homens e uma mu-
lher, sob a acusação de espio-
nagem para Moscou nas bases
da OTAN r.a Itália e na Espa-
nha. prevendo-se que em con-
seqüência o Governo ordene a
expulsão de dois diplomatas
Soviéticos envolvidos no caso.

Os três confessaram que
exerciam atividades de espio-
nagem desde 195G e denun-
ciaram vários cidadãos i alia-
nos, soviéticos e espanhóis.
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Princesa, Maria de
filha do ex-rei italiano.
é varada a bala eni

(UPI)

Madrt (UPI-JB) — A Policia espanhola está investi-
canelo o acidente que provocou um ferimento a bala na
Princesa Maria Beatriz rie Savoia. filha do ex-Rei Humberto
ria Itália, pois suspeita-se que tenha ocorrido em seu apar-
tamento em J,Iadri, e não numa caçada, como afirmam
membros da família.

A Princesa, que foi internada na Clinica Concepción,
sábado, está fora de perigo, segundo os médicos, que de-
cidiram não realizar qualquer intervenção cirúrgica,
por acreditarem que a caçula, do rei italiano c .suficiente-
mente forte para recuperar-se sem problemas.

RENTE AO CORAÇÃO

O acidente foi cercado do
maior sigilo. Os diretores da
clinica recusam-se a confirmar
a presença cia Princesa, náo
respondem perguntas e nâo
atendem às pessoas, que vão
procurá-la para saber noticias.

Maria Beatriz, que tem 23
anos. foi feriria por uma bala,
que lhe atravess:u o peito, pas-
saneio reme ao coração, e saiu
pelas costas. Tudo indica que o
tiro não foi disparado por uma
arma rie caça.

EMOCIONADO

O loureiro espanhol, Victo-
riano Valcncia, que tem anda-
do recentemente com a Prince-
sa, aparenteu estar profunda-
mente comovido ccm a notícia,
tendo declarado aos jornalis-

¦ias: "por

g- u n t e m
¦falar."

favor, .náo me per-
¦.nada... não posso

Segundo um informante, a
Princesa recebeu, nas últimas
semanas, visitas freqüentes de
Dom Jaime de Mora y Aragóll
irmão da Rainha Fabiola, da
Bélgica, que desejava acon.se-
Ihá-la. Ignora-se a respeito de
que.

A Princesa não foi visitada
por nenhum parente próximo.
Seu pai vive em Estoril, Portu-
gal; sua mãe, a ex-Rainha. Ma-
ria José, na Suiça; e seus ires
irmãos. Príncipe Victor Em-
ma miei. a Princesa Maria Pia
e a Princesa Maria Gabriela,
respectivamente, na Suíça, em
Milão e cm Paris.

iaer somali protesta na
contra as medidas de

segurança apôs referendo
Djibuti. (UPI-JB) — O Presidenle do Partido Movimen-

to Popular (antifrances), Mousa Idriss, encaminhou um
protesto ã Organização para a Unidade Africana (OUA)
centra as medidas extraordinárias de segurança adotadas
pelas autoridades francesas na Somália, em conseqüência
das desordens que se seguiram ao plebiscito de domingo.
Pediu também o envio de uma comissão investigadora ao
pais.

Em Paris, o Deputado comunista Leon Feix exigiu do
Primeiro-Ministro Pompidou explicações sobre as condições
om que se realizou o referendo na Somália francesa —
que os somalis denunciaram como uma fraude — pergun-
tando até que ponto se pede acreditar nos resultados, se
o pais se encontra virtualmente em estado de sítio.

AGITAÇÃO

O n t e m cedo, chegaram a
Djibuti noves reforços para
apoiar os legionários oue inte-
grani a chamada Força de
Intervenção, criada pelo Presi-
dente De Gaulle, após a guer-
ra ria Argélia.

O Bairro Seis, nome dado ao
setor nativo da cidade, parece-
mais uma praça cie guerra, iso-
lado do resto de Djibuti por
cercas e barricadas, sob a
guarda de veteranos pára-que-
distas da Legião Estrangeira,
clementes da Polícia c fuzilei-
ros navais. Jipes e caminhões
carregados rie tropas percorrem
as ruas, enquanto patrulhas a
pé buscam prováveis agitado-
res.

O total de soldados írance-
ses e kgionáries que se encon-
trr.m na Somália se eleva a 0
mil Tem crdens de disparar
contra cs infratores do toque
rie recolher, imposto há 48 ho-
ras pelo Governador Louis Sa-
get, por causa das desordens
dc segunda-feira. Pelo menos
12 pcs.-ons morreram e mais 22
ficaram feridas, nos choques

ocorridos no bairro africano,
entre somalis (partidários da
independência) e afars (favo-
rí.veis à manutenção do status
atual, isto é, a Somália doml-
nada pela França),

TIROTEIOS

Na noite dc têrça-íeira, ío-
ram poucos os incidentes, de-
vido ao toque de recolher.
Ocorreram, porém, tiroteios
esporádicos nas imediações da
fronteira com a República da
Somália, pais que manifesta-
ra sua intenção dc anexar a
Costa dos Somalis, se o refe-
rendo optasse pela iíidepeu-
dência.

Tropas francesas acantona-
das nas fronteira com a Re-
pública da Somália e a Etió-
pia trocaram disparos com al-
guns somalis que procuravam
chegar a Djibuti. Náo houve
baixas.

No plebiscito de domingo
G0,9'« do eleitorado votaram
contra a independência, pro-
vocando manifestações e cho-
quês.

Abidjã, Costa do Marfim
(UPI-JB.i — Forças militares
de Serra Leoa, sob o comando
do Brigadeiro David Lansana,
prenderam ontem o novo Pri-
meiro-Ministro, Siaka Probyn
Stevens, minutos após êste a.s-
sumir a Chefia do Governo, e
declararam em seguida a Lei
Marcial no país.

Stevens, que conquistou 32
das 6G cadeiras do Parlamento
nas eleições de domingo pas-
sado, derrubando o Governo rio
ex-Premier Sir Albert Margal,
havia rejeitado o conselho da-
do pelo Governador-Geral, Sir
Henry Lightfoot-Boston, rie quo
formasse um Governo de coa-
lizáo, e decidido governar com
o seu Partido dó Congresso riu
Todo o Povo.
CONTROLE

Segundo a.s notícias recebidas;
de Freetown. o controle do país
de 73 mii quilômetros quadra-
do.s passou às mãos do Coman-
dante cio Exército, Brigadeiro
David Lansana, muito ligado a

Margai e adversário de Stevens.
O Pari ido rio Congresso ob-

teve 32 da.s (Hi cadeiras dispu-
tudas tia eleição, enquanto oPartido Popular rie Seira Leoa,
rie Margai, alcançava apenas
27 e outras sete cadeiras eram
tomadas por independentes.

O.s outros 12 componentes rio
Legislativo [oram designados
pelo Governador-Geral, quetentou conveneer o novo Pri-
meiro-Ministro, antigo policiaie chefe de estação ferroviária o
depois líder sindical, a formar
um Governo de coalizão com oPartido do Povo de Serra Leoa,
liderado por Margai.

Stevens foi preso ao deixar o '
local onde prestara o juramen-
to de posse, ás Ki horas locais.

No mês passado o Primeiro-
Ministro Margai havia afirma-
rio que sete oficiais .superiores
tramavam para assassiná-lo
juntamente com o Brigadeiro
Lansana. a fim de assumirem
o controle do país. mas o ccm-
ltlot alegado estava ainda
fase de investigação.

em

Conflito entre tribos
6 problema para o país
Departamento ch Pesquisa ,1o JB

Serra Leoa é inn Estado
independente na África
Ocidental, e um membro
da Commonwealth. a liai-
nha da Inglaterra está rc-
presentada no pais por
um Governador-Geral que
ela aponta, aconselhada
pelo Governo de Serra
Leoa.

Pela Constituição que
entrou etn vigor no dia
da independência nucio-
nal — 27 de a b r i l tlc
1961 —, existe um úni-
co corpo legislativo que
compreende 606 membros
eleitos por sufrágio uni-
versai e dose chefes de
grande importância esco-
lindos pelos conselhos tri-
bais distritais. O Executi-
vo é o Gabinete, chefiado
p e 1 o Primeiro-Ministro,
que é o líder do Partido
majoritário no Parla-
mento.

Com uma área de 43
mil Quilômetros quadra-
dos e uma população dc
dois milhões e 300 mil ha-
bitantes. Serra Leoa Umi-
ta-se com o Atlântico a
Guiné e a Libéria,

A semelhança de Gana
e da Nigéria, o pais não
leve de resolver o proble-
ma do colonizador curo-
peu: o problema que exis-
le é o dos conflitos inter-
tribais. Na vizinhança da
Capital. Freetown, vivem
cerca de 33 mil. creoles,
os sofisticados descendeu-
les dos escravos negros
e?nancipados que volta-
ram para a África 150
anos atrás, os quais têm
muitos laços com a civi-
lização ocidental. O resto
do país, entretanto, é ha-
bit.ado por dois milhões

. de africanos, pertenceu-
tes às tribos Temne e
Mende, e esses africanos
já conseguiram derrubar a
antiga liderança politica
dos creoles: seu Partido,
o Partido do Povo de Ser-
ra Leoa, tem a maioria no
Parlamento.

Coni a pur tida dos ln-
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ijléses. o âescontentamen-
to começou a concentrar-
sc. também, cm outros al-
ros: os comerciantes liba-
neses e indianos, que es-
tâu procurando africani-
zat sua.s firmas com u.
maior rapidez possível

De 1961 a abri! dc 1964,
o Primeiro-Ministro foi
Sir Milton M a r g a i, do
Partido do Povo de Serra
Leoa. A morte de Sir Mil-
ton provocou a indicação
de Sir Albert. Margai, Mi-
üistro das Finanças c ir-
mão do falecido', para a
chefia do Gabinete. Dc
19.5S a 1960. Albert. Mar-
gai tinha feito oposição ao
Governo, com o seu Par-
tido Nacional do Povo:
isso provocou uma divisão
no Partido majoritário,
depois dc aprovada a sua
indicação. A divisão re-
fletiu, tambem, as con-
tradições tribais e religio-
sus do pais. Albert Mar-
ç/oi era mais um membro
dos Mende escolhido para,
v chefia do Governo, e ns.
Temnes achavam que já
era tempo de fornecerem,
também, um Primeiro-Mi-
nistro. Ao mesmo tempo,
a vasta população muçtil-
mana achava que o Dr.
Mustafá, um dos Minis-
tros de Milton Margai,
deveria ter sido escolhido,
pois o Primeiro-Ministro
anterior era cristão.

No dia J£ de fevereiro
deste ano'?" Sir Alber I;
anunciou a descoberta de
um complo para assas-
siná-to.

rasii conclama a \jr% u a
continuar lutando contra
a discriminação raci al

O Brasil reiterou suas "convicções fundamente cristãs
cie respeito ao ser humano, sem qualquer distinção de côr"
e conclamou as Nações Unidas "a prosseguirem, sem des-
falecimento, sua luta pela abolição do racismo, condição
essencial à consolidação de um mundo de paz e justiça".

Essa reafirmação' está contida numa declaração di-
vulgada pelo Itamarati. ao ensejo do transcurso ontem, por
decisão da ONU, do Dia Internacional para a Eliminação
da Discriminação Racial.

APOIO VIGOROSO
Expressando, a consciência,"da relevância c atualidade dos

esforços que se empreendem
para eliminar quaisquer mani-•festações de discriminação ra-
ciai, a declaração do MRE
mencionou o seguinte: "O
Século XX assistiu a um re-
crudescimento — dramatizado
pelos horrores perpretados du-
rante a TI Guerra Mundial —
das filosofias raciais. A repul-
sa da comunidade internado-
nal aos efeitos nefastos de tais
doutrinas veio consubstanciar-
se na Carta das Nações Uni-
das e na Declaração Universal

cios Direitos Humanos que têm,
na consagração do princípio da
igualdade racial, um dos seus
postulados fundamentais".

E prossegue: "O Brasil, so-
ciedade multiracial perfeita-
mente integrada é, por sua
própria evolução e realidado
atual, uma refutação prática
da.s doutrinas justificadoras da
discriminação racial. Mais ain-,
da do que sua experiência na-
cional, o Brasil oferece, em to-
dos os foros internacionais, vi-
goroso' apoio, dentro do que,
determina a Carta das Nações
Unidas, à luta pela erradica-
ção do racismo e do apartüeid."

ONU institui o dia da
luta contra o racismo

O Dia Internacional da Eli-
minação da Discriminação Ra-
ciai acaba de ser instituído pela
Assembléia Geral das Nações
Unidas e deverá ser celebrada,
de agora per diante, no dia 21
de março de todos os anos.

Nessa data, há sete anos, na
cidade sul-africana de Shar-
peville, manifestantes pacíficos
saíram às ruas para protestar
contra leis raciais injustas e
íoram alvejados num intenso
tiroteio, do qual resultaram
muitas mortes.

RESOLUÇÕES ANTERIORES

Já em novembro de 1963, com
aprovação unânime ria Assem-
biéia Geral, as Nações Unidas
proclamaram que "a discrimi-
nação entre seres humanos por
motivo de raça, còr ou origem
étnica constitui efensa ii digni-
riade humana". Foram sugeri-
das então medidas para com-

bater a discrimi nação e o
apartheld, bem como práticas
de discriminação inerentes ao
colonialismo.

Três anos depois voltou a
ONU a manifestar-se "profun- i
damente preocupada pelo fato
de que (, discriminação racial
e o apartheid, apesar rio sua
decidiria condenação, continuam
a existir cm alguns países e
territórios".

MENSAGEM DE U TH ANT

Em sua mensagem de pro-
Clamaçâo do Dia ria Elimina-
ção da Discrimin-c:- P.;-'.-\,
U Thant. Secretário-Geral da
ONU, declarou: "A düu:r.na e
a prática, da supremacia racial
no mundo de hoje náo só são
injustas, como incalculável-
mente perigosas". E acresceu-
tou: "Ninguém pode devotar-
se impunemente f.o ódio e ã
injustiça raciais".
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De Gaulle vai visitar
a Polônia e a Romênia

Paris (UPI-JB) — Depois que passar todo o clamor por
causa do quase desastre que ameaçou o Presidente Charles
de Gaulle nas últimas eleições e quando terminar a reforma
do gabinete, o velho General irá viajar.

A informação dc que se dispõe r.o momento indica que
nté o fim do ano De Gaulle poderá visitar cinco países,
inclusive duas nações comunistas.

Sua primeira excursão será provavelmente a Berna, onde
vai participa!- — e provavelmente dominar — uma reunião
de cúpula das seis nações do Mercado Comum. Depois
fará viagens à Polônia, Alemanha, Canadá c Romênia. Não
está em seus planos enlretanto aceitar um convite que lhe
foi feito há já algum tempo para visitar os Estados Unidos.

Cem c:;ccção ria viagem ao Canadá, onde visitará as
instalações ria Feira Mundial Expo-67, a passagem rio
General peles cutros países terá como objetivo fomentar seu"grande esquema" em política mundial e ampliar nele o
pape! da França.

Basicamente isso inclui em e.sfôrço para lançar cs ali-
cerees para uma tentativa eventual no sentido de moldar uai
eslado político europeu em combinação ecm um relaxa-
mento contínuo das tensões com os países do bloco comu-
nista.

A despeito Ua pequena margem da vitória degaullista
nas eleições rio Início dêste mês — êle terminou com uma
maioria parlamentar de apenas uma cadeira — De Gaulle
é visto per quase todos como disposto a modificar sua poli-
tica exterior.

Uma fonte no Ministério francês das Relações Exteriores
informou que náo se deve esperar que a política exterior tío
pais s_ altere nem -numa só palavra", mesmo eom it substi-
tuição do atual Ministro Maurice Couve rie Murville."Quem esperar qualquer amaciamento (na política exte-
rior) está enganado", divulgou no meio da semana o diário
francês France Soir, de boa circulação. "O objetivo con-
tinua a ser a organização de uma Europa independente,
cem a cooperação dos seis países rio Mercado Comum, e o
relaxamento nas tensões com o Leste."

Em Rema. um assunto de alta importância será prova-
velments a solicitação britânica de admissão no Clubs do'Mercado, e a atitude de De Gaulle quanto a isso. Há quatro
anos êle torpeáecu o ingresso da Grã-Bretanha, e muita
gente afirma que o General não mudou seu pensamento,
desde então.

De Gauüe enfrenta oposição dentro do Mercado Co-
mtim, não somente em relação á admissão da Grã-Breta-
nha mas também quanto a toda a idéia rie unidade euro-
péia, algo que cs holandeses chamam rie a "Europa rie
acordo eom De Gaulle."

Alguns observadores prevêem que a discussão rie ambas
as questões irá pegar íego.

No inicio de junho Dc Gaulle tem planos para visitar
a Polônia, como parte de seu esforço para melhorar as re-
lações ecm a Cortina de Ferro.

A visita a Varsôvia. se acontecer, certamente provo-cará conversas sobre a Alemanha dividida _ a aversão ric-
Bcnn pela fronteira Oder-Niesse, entre a Alemanha e a
Polônia.

Cooperação econômica, técnica e cultural cem a Romé-
nia poderá constituir o ponto-chavo da visita que De Gaulle'
se propõe a fazer àquele pais, cm fins de agosto.

A Romênia já estabeleceu relações diplomáticas com a
Alemanha Ocidental— causando verdadeira ira entre alguns
satélites .soviéticos — iogo não deverá haver diferenças
Importantes na questão alemã.

A visita a Bonn será üma contrapartida ã viagem feita
pelo Chanceler alemão Kun Geci-g Kiesinger a Paris em
janeiro pa.ssado e é parte de- uma treca regular de visitasconforme estabelecido no Traiano de Amizade.

A viagem ao Canadá, se realmente feita pelo General DeGaulle, que tem atualmente 76 anos rie idade, provavelmenteincluíra paradas em Otawa, Quebec, e naturalmente naFeira Mundial em Montreal.
A g nde especulação na Franca é que De Gaulle nãose avistara com o Presidente Johnson durante sua visita àAmerica. Mas com De Gaulle íal especulação é perigosaporquanto o General tem o hábito de fazer meias-voltas

quando se trata do óbvio.

Imbert

Resultado da eleieleição
nao mudará a política

m
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Paris (UPI-JB) — Os estrangeiros que consideram aapertada vitoria do General Charles De Gaulle nas eleições
parlamentares o prenuncio de mudança na atitude francesaem relação aos seus amigos e inimigos no exterior deverão fi-car desapontados.

E o lato tíe Maurice Couve de Murville — que foi derro-tado como candidato a uma cadeira na Assembléia — perma-t necer ou não como Ministro do Exterior não fará a menordiferença. Esta é a opinião vigente entre altos funcionáriosoo Quai D'Orsay, o Ministério das Relações Exteriores daFranca, onde uma atmosfera de melancolia que se .sermiu áderrota de Couve de Murville deu lugar a um clima d" sus-
pense quanto ao que o General Charles De Gaulle fará emrelação ao titular do cargo.
De forma resumida, esta politica inclui o desejo da Fran-ca tíe caminhar sozinha em assuntos externos — fora ria he-

gemonia americana — um firme esforço no sentido de am-
pliar as relações com a.União Soviética e os países do LesteEuropeu, um ativo reconhecimento diplomático e comércio
com a China Popular, a recusa de participar da prescrição. de testes nucleares ou de tratados de não-proliferação e uma
poliiica independente nos assuntos monetários mundiais queestão íora da esfera do Mercado Comum.

As fontes rio Quai d'Orsay também esperam pouca mu-dança na atitude de De Gaulle em relação ao ingresso daGrã-Bretanha no Mercado Comum Europeu. Esta atitude se
caracteriza pela insistência do General para que a Grã-Bre-
tanha se conforme com as previsões do tratado ,e ponha delado as diretrizes que não st- adaptam ãs Unhas gerais do
documento.

A decisão final quanto ao destino de Couve de Murville
no Governo não será conhecida até 5 ou (i de abril, quandoserá formado um novo Gabinete e cessarão lórias as espe-
culações e palpites políticos. ' 

''

So Couve de Murville fôr afastado do Gabinete, dois no-mes. segundo os últimos prognósticos, estão cotados para su-cedê-lo: Michel Debré, o atual Ministro das Finanças. Ge-orge3 Gorse, embaixador na Argélia e ex-Ministro socialis-ta na Quarta República. Ao contrário de Couve de Murville.
Debré e Gorse venceram as eleições parlamentares.

Dia 31 tropas da OTAN
terão de sair da Franca

Mons, Bélgica (UPI-JB) — A grande retirada militardos abados da OTAN. cujas tropas deixarão o território fran-ces em obediência a decisão do Presidente-Be Gaulle. apro-xima-se do pomo decisivo, âs 15 horas (GMT) do dia 31 riemarço, quando serão ligados os comandos elétricos do novo
Quartel-General, instalado na Bélgica.

O Presidente da França determinou há um ano que todasas torças e bases dos aliados da OTAN deviam deixar o paise marcou o prazo até â meia-noite (23 horas GMT) do dia31 de março para se encerrar a permanência de 1G anos docomando tía, OTAN em solo francês.
, Os Estados Unidos adiantaram-se de 18 dias, completai!-tío a retirada e baixando a bandeira de listras e estréias

que tremulava sobre suas antigas instalações militares naFrança.
O Supremo Quartel-General da OTAN (SHAPEi deixa-

rá a França no dia 3(1, instalando-se aqui na Bélgica no diaiZi a tarde, oito horas antes de expirar o prazo. O imenso
conjunto situado a cerca de oito quilômetros de Mons, noscampos da Bélgica, ficará pronto a tempo, segundo íuncio-naries da OTAN.

A ccnstrução, iniciada no dia 10 de outubro do ano pas-sado. empregou um exército de 1 400 operários que, cmrumo febril e com a ajuda, de um dos invernos mais suavesdos últimos anos, conseguiu levar a cbra ao ponto de estar* quase terminada — para seus fins essenciais — quase ummês antes da data prevista.
O novo Quartel-General situa-se num terreno de 220acres que até recentemente continha as instalações milita-res belgas semi-arruinadas conhecidas como Camp de Cas-tcau, onde alguns dos prédios mais antigos datavam de 1821.

O quartel havia sido construído para o Exército holandês]
nos dias em que Bélgica, e Holanda formavam um só pais.'Gs prédios exisU-ntes foram ocupados pelo SIIAPE paraseus escritórios, mas as instalações principais, inclusive oPosto de Comando altamente secreto e o gabinete do Supre-
mo Comandante das íôrças da OTAN. General Lemnitzer.
foram iniciadas há seis meses.

A primeira parte completada foi o vital centro de comu-
nicações, sem o qual o SI-ÍAPE não pode funcionar. Os prin-cipais blocos de escritórios e o posto de comando de tipo ca-
samata estão sendo terminades em regime de urgência. A
apenas 13 dias tía data de mudança, constituem ainda uma
confusão de fios soltes, latas de tinta e escadas.

O custo total da ir.udança o calculado em mais de 40
milhões rie dólares, mas um porta-vez da OTAN informa
que "tudo estará pronto no dia marcado".

remao ein
ido

Gamara cios íeciae noie

São Domingos < UPI-JB l —
O General Antônio Imbert Bar-
rera sofreu um atentado a ba-
la, ontem, e está internado pa-
ra observações no Hospital In-
ternacional sob a guarda da
Policia e de tropas do Exerci-
to enviadas pelo Presidente
Joaquim Balaguer para prote-
gê-lo.

Imbert é um clps dois so-
breviventes do grupo que assa-
sinou o ditador Rafael Trujil-
do em maio rie 1961 e presidiu
uma Junta eívico-militar opôs-
Ia ao regime "constitueionaüs-
ta" do Coronel Francisco Ca-
amano Deno durante a guerra
civil de 1065.

TIROTEIO

O General Imbert Barrera
foi atingido em seu carro por
um grupo de desconhecidos que
fugiu logo após o atentado.
Apesar dc ferido com certa
gravidade, o militar conseguiu
chegar até o Hosptial Inter-
nacional de São Domingos.

No atentado foi gravemen-
te atingido o ex-Major Marino
Garcia que acompanhou Im-
berl e que foi chefe de seus
ajudantes militares até ser
afastado das Forças Armadas,
há alguns dias. por decisão do
Presidente Joaquim Balaguer.

ALERTA

Logo que a notícia do aten-
tado ao General Imbert Barre-
ra se espalhou, o Governo or-
denou que a Polícia cercasse o
Hospital o impedisse a aproxi-
mação de pessoas desconheci-
das. As estações de rádio da
Capiial dominicana divulgaram
a notícia do atentado a Im-
bert em edições extraordiná-
rias. provocando a concentra-
ção de partidários do General
Imbert em vários pontos da Ci-
dade.

Entre as primeiras pessoas
que visitaram Imbert Barrera
estavam Luis Amiama Tio. o
outro sobrevivente do movi-
menlo armado que acabou com
os 32 anos do regime trujillista;
o Tenente da Policia Antônio
Imbert. filho do General, e
Rafael Bonncly, ex-Presiden-
te do Conselho de Estacio.

us se
alarmam cont
hitlerismoi

Buenos Aires (do Bureau do
JORNAL DO BRASILi — Re-
clamando contra a "alarman-
te impunidade" de grupos or-
ganizados que tentam rcavi-
var, no continente, a política
hitlerista e denunciando, co-
mo fato concreto, o rferuries-
cimento da propaganda nazis-
ta no hemisfério, encerrou-se,
em Montevidéu, a XIV Sessão
Plenária do Executivo Sul-
Americano do Congresso Ju-
deu Mundial.

Integrantes da representa-
ção argentina informaram, ao
retornarem a Buenos Aires,
que foi atribuída particular
importância á declaração final
com que o Executivo Sul-Ame-
rica no do CJM encerrou a no-
va reunião, que contou com a
participação de 50 delegados
da Argentina, Brasil. Chiie,
Paraguai, Bolívia e Peru.

PREOCUPAÇÃO

Os trechos principais do do-
cumento resultante da reunião
de Montevidéu são os seguin-
t es:"A XIV Sessão Plenária do
Executivo Sul-Americano do
Congresso Mundial Judio, reu-
nida na cidade de Mantevi-
déti. entre 4 e 7 de março, com
a participação de prestigiosos
homens públicos e pensadores
da América Latina, reafirma
sua mais profunda preocupa-
ção ante a aceleração da ati-
Vidacie nazista no mundo".

"Nosso continente —
prossegue — não permaneceu
alheio a esse processo, pois
manifesra-se aqui a difusão
maciça de porpaganda nazista
e a ação de grupos organiza-
dos dessa mesma filiação,
alarmantemente i m p u ne em
muitos casos".

HA 34 ANOS

Fazem agora 34 anos
que se realizaram as eleições
que consagraram a ascensão
definitiva do regime nar^sta
no poder, na Alemanha. Nova-
mente, e apesar do precedeu-
te, fica em evidência que to-
dos o.s caminhos são aptos pa-
ra a execução de seus objetl-
vos por parte de um movi-
mento eme, não satisfeito enl
haver cometido uma afronta
nos países em que se íortale-
ceu e a toda a humanidade,
na maior catástrofe da Histó-
ria, busca uma vez mais pôr
em prática seus fins de ódio
e destruição, persistindo em
seus objetivos racistas dirigi-
do.s contra todo grupo minori-
lário, sem exceção, como é o
caso atualmente dos trabalha-
dores latinos na Alemanha.

'•Corresponde a todos os Es»-
tados. grupos e indivíduos que
lutam em prol da democracia
e da dignidade humana, assu-
mlr seu papel a fim de ter-
minar definitivamente com o
perigo nazista".

Concluindo, afirma que "tal
tarefa recai, com especial res-
ponsabilidade, nos elementos
provenientes dos Estados que
foram berço histórico do mo-
vimento nazista: Alemanha e
Áustria Mas se estende a to-
dos aqueles países onde se de-
senrolam suas atividades cx-
tremlstas de igual objetivo".

C/p IT. tério ganhará ajuda
Washington (UPI-JB) — A

Câmara de Representantes vai
debater hoje ã tarde o pedido
de ajuda de 1 bilhão e meio
de dólares feito pelo Presiden-
te Lyndon Johnson para is.
América Latina, já aprovado
pelas Comissões de Relações
Exteriores e pela de Regula-
mento.

A Comissão de Regulamento
deu seu pronunciamento favo-
rável ontem, apesar das de-
núncías de alguns deputados
de ciue o pedido eslá sendo ob-
jeto de um trâmite injustifí-
cadamente apressado. A pres-
sa,. segundo os partidários de

Johnson, é devido á necessi-
dade rie que tudo fique resol-
vido antes do dia 12 de abril,
inicio da Conferência dos Pre-
sidentes.
OBJETÍVO

Durante as debates de on-
tem, o representante Arniis-
tead Selden, Presidente da
Subcomissão de Relações Ex-
teriores da Câmara de Repre-
sentantes. ressaltou que "em-
bora o texto da resolução não
autorize despesas concretas, o
Presidente Johnson propôs na
realidade um programa de l
bilhão e meio rie dólares du-

rante um periodo de cinco
anos, para, impulsionar as ali-
vidades (ia Aliança para o Pro-
gresso e estimular a criação do
Mercado Comum Latino-Ame-
ricano".

Segundo os observadores po-
líticos, o projeto não encon-
trará qualquer problema para,
ser aprovado pelo plenário de.
C á m a r a de Representantes,
que, em seguida, o enviará ao
Senado, onde também deverá
ter tramitação urgente, de
acordo com o apelo do Presi-
dente Johnson, ressaltado mais
tarde pelo Secretário dc Es-
tado Dean RJ.sk.

Beüsacôrdo cm Montevidéu continua
P.Ioiitevitléu (UPI-JB) — Os

representantes dos Presidentes
das nações membros da Asso-
ciação L a 11 n o-Americana rie
Livre Comércio (ALALC) estão
mais próximas a uni acordo
sobre o Mercado Comum Lati-
no-Americano, difícil no mo-
mento cm conseqüência das di-
vergências referentes à união
da ALALC còm o Mercado Co-
muni Centro-Americanu.

Em sucessivas reuniões rea-
lizadas ontem â noite, foi esa-
minado um substitutivo brasi-
leito e chegou-se â conclusão,
em princípio, de que o progra-
ma de integração latino-ame-
riea.no deve ser iniciado em
1970. sem respeitar o limite de
líi.^0 para encerramento, segun-
do a sugestão feita pelos Chan-
céleres na reunião de Buenos
Aires.

Segundo fontes oficiosas, o
principal problema enfrentado
peios representantes presiden-
ciais refere-se aos limites de
tempo para. a integração con-
tinental. A maioria está cou-
tra a idéia de fixar rigidanien-
te a década a se iniciar em
IDÍIO, para inicio do processo.

Ontem de manhã, houve um
princípio de acordo para fixar
em 15 anos o prazo de integra-
ção. ou seja, entre 1970 e Í985.
Este acordo, entretanto, tam-
bém não íoi geral e definitivo.
O Chile e a Colômbia lideram
o movimento tendente a esta-
beiecer um programa de inte-
gração com datas precisas, con-
tando principalmente e o m o
apoio do Equador e da Vene-
zuela. Por outro lado, a Argen-
tina, Peru e Brasil não dese-
Jam aceitar um plano rígido.

A Conferência dos Represen-
tantes des Presidentes deverá
concluir o exame do tema Co-
i.iércio Exterior, constante da
a g e n cl a ria. Conferência dos
Presidentes elo Hemisfério, para
organizarem o rascunha da
pauta presidencial definitiva.

A questão do Comércio
Exterior deverá ser revista pe-
los Chanceleres americanos em
reunião a realizar-se provável-
•mente dia 8 de abril, quatro
dias antes do início da Confe-
rencia dos Presidentes.

O último item ria- agenda a
ser d e b a t i d o, que trata dos
"gastos militares desneeessá-
rios" é mais urna declaração do
que um programa, não se espe-
rando maiores discussões.

Reunião secreta soluciona crise

Montevidéu (UPI-JB) — Ein ambiente se-
creio, os representantes presidenciais pareciam
ler alcançado Iodos os acordos necessários, on-
tem à noite, para concluir o rascunho da agen-
da para a Conferência de Cúpula de Punia
dei Este.

Depois da declaração do Subsecretário Lin-
coin Gorrion sobre a firmeza- da posição norte-
americana em relação á integração latino-ame-
ricana. a última tentativa para aumentar esse
tema íoi feita pela delegação dominicana, que
pediu umn revisão no comércio mundial do
açúcar. Esta iniciativa foi entretanto rocha-
cada.

CAFÉ

Os representantes presidenciais aprovaram a
política a ser seguida para defender o preço do
café e a criação do Funclo de Diversificação
rio Café, ponto já aprovado pelos Chanceleres
quando de sua. reunião em Buenos Aires. O.s
delegados presidenciais debateram este proble-
ma. segundo fontes oficiosas, de forma "minu-
ciosa".

As partes mais importantes incluídas na
agenda ria Conferência dos Presidentes obrigam
cs Estados Unidos a agirem cm conjunto cem a
América Latina na defesa do comércio exte-
rior, em especial no que se refere ao "acesso aos
mercados mundiais" e à liberalização das ex-
portações manufaturadas e semimanufatura-
das dos países em via de desenvolvimento.

Alguns países europeus, entre os quais a
França, aceitaram esse princípio, mas apenas
em relação a suas ex-colônias ás quais exigem
reciprocidade. Esse tema está em discussão
atualmente na "série Kennedy". Os EUA, ao
aceitarem êsíe principio, poderiam competir em
alguns mercados de países em desenvolvimento
e evitar que certas matérias-primas fossem mo-
nopolizadas por determinadas nações européias.

COMERCIO EXTERIOR

Ontem à noite não foi possível concluir o
exame rio ponto relativo ao comércio exterior
cm virtude de a Comissão do Trabalho que o
estuda não ter terminado o que se chamou de

Martin Leguizamon
Espec.iaJ para o JI1

"medidas de implementação", que seriam ai-
gumas definições solicitadas pelos países da
menor desenvolvimento econômico relativo
(Paraguai, Bolívia e Equador, na América do
Sul) e o.s países do Mercado Comum Centro-
Americano.

O projeto de integração, que vem dividiu-
do os países membros da ALALC, desde a úl-
tima Conferência dos Chanceleres da região,
parecia estar resolvido de forma satisfatória
ontem à -noite, com uma concessão mútua en-
tre os dois setores no sentido de manter a da-
ta de 1970 como princípio do plano de inte-
gração e de eliminar a de 1980 como prazo íi-
nal liara atingir a meta.

INFLUÊNCIA

Os observadores políticos acham que nes-
se acordo havia uma grande influência das
Chancelarias que paralelamente â reunião dos
representantes presidenciais estavam procuran-
do uma solução para o caso.

Afirma-se inclusive que o Itamarati havia
deixado transpirar que existe uma nova politi-
ca exterior para o Brasil, "um pouco mai.s na-
eionalista", cm conseqüência da posse do Ma-
rechal Costa e Silva.

A nova política brasileira havia se ma-
infestado não só no eme diz respeito à inte-
gração como também ao comércio exterior, on-
de o Brasil juntamente com a Argentina, Mé-
xieo, Peru e Venezuela foram paises mais exi-
gentes nos debates com os Estados Unidos.

DESAGRADO

O Brasil foi quem provocou a reunião da
semana passada na qual os representantes ma-
infestaram seu desagrado pelo total da ajuda
solicitada pelo Presidente Lyndon Johnson ao
Congresso visando a ampliação da ajuda nor-
te-americana através da Aliança para o Pro-
gresso.

A sensação nas últimas horas em Monte-
vidéu é de que tudo ficará definitivamente
claro e estabelecido nas próximas reuniões da
Comissão Geral marcadas para hoje, restabe-
leeendo-se integralmente a harmonia entre a
América Latina e os EUA.

Frei espera vencer em
JL

Dará
i

iCí
Santiago (UPI-JB) — O Presidente Eduar-

do Frei espera vencer as eleições municipais do
dia 2 de abril para, segundo seus porta-vozes,
obter uma influência política capaz de impres-
sionar e destruir a oposição do Senado, onde
o Partido Democrata Cristão não conta com
maioria.

Os resultados das últimas eleições chilenas
deram 42 por cento dos votos aos democratas-
cristãos; 12 por cento para os comunistas; 30
por cento aos socialistas; 13 por cento aos ra-
cticais; 7 por cento aos liberais; e cinco por
cento para cs conservadores. Os Partidos direi-
listas, liberais e conservadores fundiram-se de-
pois do pleito para formar um Partido único,
o Partido Nacionalista.

PLEBISCITO

O Partido Democrata Cristão (PDC) cha-
ma as eleições municipais de "plebiscito" —<
querendo dizer, um voto contra ou a favor do
programa do Presidente Frei.

Ninguém espera que qualquer dos outros
Partidos consiga mais votos do ciue o PDC, mas
a percentagem do voto popular vai ser obser-
varia muito dc perto.

É opinião geral que o PDC obterá entro
39 e 40 por c-ento dos votos. Nas eleições parla-
montares de 1905. 42 per cento da votação cou-
be aos democratas-cristãos; por causa eio gran-
de número de Partidos — cinco Partidos maio-
res e vários pequenos — Frei pode afirmar
que a nação está em grande maioria a seu la-
do, se o seu Partido permanece dentro dc cieis
ou três por cento de diferença da votação de
1965.

Uma ligeira diferença para menos é espe-
rada em vista do descontentamento natural
causado pelos dois anos de regime de reforma,
que não conseguiu realizar tal reforma.

A diferença negativa de mais de três por
cento seria uma bofetada em Frei, que arriscou
sua própria popularidade na campanha.

A grande esperança para os líderes do mo-
vimento democrata-cristão está numa demons-
tração de fortalecimento do PDC e um declínio
do Partido Radical, de centro-esquerda. Isso
provavelmente deslocaria as lideranças radicais
pró-marxistas na convenção nacional de ju-
nho próximo. Uma diretoria moderada pode-
ria cooperar com os demecratas-cristãos.

Para preocupação de Frei, iniciou-se uçn
movimento em que os líderes do PDC procuram
encorajar os Partidos marxista, comunista o
socialista a colaborarem mais na reforma da
legislação e a dar prioridade à tarefa de "liqui-
dação da direita (política)".

Duas facções entre as três do Partido De-
mocrata Cristão — extremistas e intermedia-
rios — também querem extinguir a direi!a po-
lítica e começaram a fustigar a direita econô-

mica eom a ameaça de medidas tais como a re-
forma bancária. Há possibilidade de uma com-
binação dentro da qual os marxistas dariam
apoio legislativo e em troca, o Governo abriria
fogo contra a direita.

Os Partidos marxistas desafiaram Frei a
tornar-se um "verdadeiro revolucionário" e com
emendas que o Governo chama de "utópicas",
vêm sabotando medidas presidenciais pela re-
forma.

O partido nacionalista, contração e fusão
dos partidos direitistas liberais e conservado-
res, que o partido de Frei quase obliterou, deu
as reformas (agrária, direito de propriedade,
tributária, bancária e constitucional).

Os 39 por cento arbitrários atualmente con-
siderados como uma marca nara a "boa perfor-
manoe" do PDC, íoram determinados petos
observadores políticos, dentro do seguinte ra-
cioeinio.

Se a votação do dia dois seguir o mesmo
padrão geográfico de 1985, o PDC pode perder
até três por cento do total de votos e mesmo
assim demonstrar na base de províneia-apro-
víneia que teria ganho maioria em ambas as
Casas, caso as eleições fossem gerais e parla-
ineníares.

(Na eleição de 1965 somente metade do
Senado foi renovaria. Todos os 12 cândida-
tos democratas-cristãos, ao Senado ganharam.
O PDC obteve uma maioria absoluta de 82
cadeiras sôbrc um total de 146 na. Câmara
fcaixa, que íoi toda renovada.)

Caso o PDC desça substancialmente abai-
xo de 39 por cento da votação, com vantagem
considerável para comunistas ou socialistas,
Frei talvez se veja obrigado a uma aliança
com a Frente Marxista de Ação Popular
(FRAP).

A recusa do Senado cm dar a Frei a per-
missão exigida constitueionaimente para que
èle fizesse uma visita oficial aos Estados Uni-
tios, a 1 e dois de fevereiro, apenas demons-
trou até que extremos a oposição está dispôs-
ta a ir, para humilhar o Presidente chileno.
Deu, porém, a Frei um pretexto para conse-
guir a simpatia do povo, antes das eleições
do próximo dia etoi.s.

A propaganda eleitoral ficou limitada às
linhas aéreas. O Partido Deiuoerata-Crislão
procura demonstrar sua consciência de que
Frei tem muito mais popularidade que o Par-
tido. O comercial do PDC diz em parte: "As
múmias (direitistas) e comunistas formam alian-
ças naturais para levar o Governo do Chile ao
fracasso. Os políticos dizem "não" mas o povo
diz "sim" no Presidente Frei. Sim à democra-
cia cristã, sim à municipalidade, -porque Go-
vêrno do povo é o Governo de Frei."

ESPERANDO. OS PRESIDENTES (11)

Punta dei Este, a soltaeão:
Johiisou mão visita ninguém

José Rafael Fernandes
Enviado Especial

Punta dei Este — Quando se pergunta, entre expertos da OEA
ou mesmo funcionários norte-americanos, por que Punta dei Este
foi escolhida para sede da reunião de. presidentes, a resposta
vem amparada em razões de segurança: encontrando-se em uma.
penisula, a apenas 130 Km dc- Montevidéu e rodeada por 40
Km ete praias, o que possibilita desde logo melhor controle das
poucas vias de acesso existentes, Punta dei Este tinha que re-
presentar "questão fechada" para o Departamento de Estacio,
pois garantir a segurança do Presidente cios EUA é sempre o
maior problema ern qualquer projeto de viagem do Chefe do
Governo de Washington.

Há quem afirme que o próprio Lmdon Johnson teria optado,
se pudesse, por Vina dei Mar, para. prestigiar o Governo do
Chile-, sobretudo depois cia recusa do Congresso chileno ao
Presidente Eduardo Frei para visitar Washington, ou talvez se
Inclinasse por acompanhar o voto do Brasil, que preferia Lima.
rnas o balneário uruguaio passou a sei a única solução para os
EUA depois que chegou á Casa. Branca um informe desaconse-
lhendo qualquer viagem do mandatário norte-americano pela.
America Latina, neste momento, por falta de ambiente propício.

DESISTÊNCIA

Ae que se sabe, entre setembro •: outubro últimos, quando se
começou a examinar mais objetivamente a possibilidade do en-
contro dos presidentes americanos, estudou-se a conveniência de
o Sr. Lindou Johnson aproveitar a viagem ao Uruguai para vi-
sltar oficialmente não só Montevidéu como Brasília e Buenos
Aires. Várias Embaixadas norte-americanas opinaram, contudo,
que não podendo realizar uma viagem completa pelas principais
capitais latino-americanas, o melhor seria evitá-la, para que
alguns Governos não se revelassem suscetibilizados, ao mesmo
tempo em que se chamava a atenção para a inoportunidade do
momento, pois em algumas capitais talvez, não se pudesse garan-
tir "suficiente calor popular", segundo opinião de um jornal norte-
americano, ao tratar recentemente do assunto.

A prova, de que tal versão tem procedência está no fato de
que porta-vozes de Washington estão confirmando, agora, em
Punta dei Este, que o Presidente .Lindou Johnson foi sondado
pelo novo Governo uruguaio', encabeçado peio Presidente Oscar
Gestido, a visitar oficialmente o Uruguai, de passagem, que, rece
beu resposta negativa, havendo indícios inclusive de que, após
desembarcar no Aeroporto Internacional de Carrasco, o Presi-
dente dos EUA nem circulará pela cidade, tomando um helicópte-
ro ou outro avião que o levará diretamente para o local da
conferência.
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VAREJISTAS E CONSUMIDORES
O Presidente da Associação Comercial do

Rio de Janeiro, a fim de eliminar dúvidas sobre
o resolvido na reunião realizada em 10 do cor-
rente, por sua iniciativa, na Associação, entre
representantes do Sindicato da Indústria do
Fumo do Rio de Janeiro e do Sindicato de
Hotéis e Similares do Estado da Guanabara a
respeito da margem de lucro cios varejistas de
cigarros, vem declarar que na mesma reunião
foi deliberado exclusivamente o seguinte:

I. O Sindicato de Hotéis e Similares do
Estado da Guanabara recomendaria aos vare-

jistas, que houvessem deixado cie vender ou
reduzido suas vendas de cigarros, que voltas-
sem a comerciar normalmente com o produto.

II. O Sindicato da Indústria do Fumo do
Rio de Janeiro e os fabricantes de cigarros
concordaram em participar, juntamente com re-

presentantes do Sindicato de Hotéis e Simila-
res do Estado da Guanabara, de uma audiên-
cia com o Exmo. Sr. Ministro cia Fazenda, rea-
lizada por iniciativa e com a participação cio
Presidente da Associação Comercial do Rio de
Janeiro, em a qual os varejistas pleiteariam
maipr margem de lucro na venda de cigarros
mediante alteração da carga tributária inciden-
te sobre o produto.

Rio de Janeiro, 20 de março de 1967

Associação Comerciai do Rio ás Janeiro

Antônio Carlos do Amara! Osósio
Presidente

(P

Ministério Extraordinário para a Coordena-
cão dos Organismos Reosonass

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
DO NORDESTE

SUDENE

Chamamos a atenção dos interessados
que a SUDENE fêz publicar no Diário Oficial
do Estado de Pernambuco, no dia 11 de mar-
ço de 1967, à página 2 249, retificação no item
II, alínea 3.0 do Edital de Concorrência Públi-
ca n.° 01/67 para tomada de fotografias aé-
reas verticais com finalidade de mapeamento
cartográfico de uma área de aproximadamen-
te 50 000 km2, tendo como limites a Leste o
Meridiano de 39° WGr, a Oeste o Meridiano
de 41° WGr, ao Sul o paralelo de 5°S e ao
Norte a costa marítima.

Acham-se à disposição dos interessados,
no Escritório da SUDENE no Rio de Janeiro, Es-
tado da Guanabara, Edifício do Ministério da
Fazenda, 6.° andar, grupo 611, exemplares do
referido Edital.

Recife, 14 cie março de 1967.

(a.) Márcio Augusto Ribesro Maciel
Presidente da Comissão. (P
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O Ministro Uclio Beltrão acredita no
verbo administrar desde os 20 anos,

quando começou a exercer atividades de
liderança. Mas estabelece uma distinção
entre o cujiitalista tqiie, no Brasil, é mui-
tas rezes chamado de empresário/ c o
administrador, este voltado especifica-
mente para o melhor funcionamento du
empresa.

— O que cu sou mesmo c um admi-
nistrador --¦ costuma lii.c.r o aluai Mi-
nistro do Planejamento

Depois de passar por vários cargos
de. diicçüo, púbiicos c particulares, o Sr.
Uclio Beltrão leva agora, para o Plane-
¦jamenlo, a sua experiência cie formula-
áor e executor de diretrizes administra-
tivas.

Ainda ontem, cm convcrs,a com um
grupo de empresários que. lhe fèz uma
visita de cortesia, o nino Ministro acon-
tuava ser este o espirito que pretende
imprimir ü Pasta

Tcncionu manter-se cqiiidistante do
técnico frio e do burocrata rígido.

- Gosto dc gente, de jatos e da
trabalhar cm equipe — este c o auto-
retrato do Sr. Uclio Beltrão — e. pode-
se dizer, tambem. uma definição do es-
pírito que começa a ser im plantado nas
suas atividades ministeriais

Figura nos sem; pianos, por exemplo,
um encontro diário com o Ministro Del-
fim Neto. a fim de garantir um entrosa-
mento perfeito entre a idéia c o fato

Quanto a sua meia física lie admi-
nistrador. ela se traduzirá num iniba-
lho lie coordenação entre as atividades
dos vários Ministérios, destinados não
apenas a aliciar a pauta presidencial,
¦mas, tambem. a descentralizar decisões
na área aos pia nus a serem formulados
e. cumpridos. .Neste sentido, aliás, uai o
Ministro do Planejamento entender-se
com o Presidente da República, amanhã,
em Brasília

Diálogo

Esláo dizendo que o Professor Efe-
mildo Viana vai voltar a direção da Fa-
culdadc Nacional de Filosofia.

Fsí.a não é, certamente, a melhor
maneira cie abrir o tão anunciado di«-
Jogo.

Telefones

A Companhia Telefônica Brasileira
espera ter atendido, em maio. a todas
os pedidos cie transferência de telefones
cm Copacabana.

Tiú apenas (i meses, a CTB tinha
pedidos de transferencia de telefones
eom data de li)G-l — e não podia aten-
der. Em dezembro passado, a situação
melhorou um pouco, eom a instalação de
2 mil terminais r, -,..,; a 4 tle abril, se-
rão instalados mais 2 mil terminais — e

ne jb
r.o início de maio, com mais 2 mil. não
haverá transferencias pendenU s.

Ke as coisas na CTB continuarem
nesse ritmo, esperam o.s técnicos que nos
próximos dois ou Ires anos seja neces-
.iã ri o inRiar no Rio ema campanha para
eanvcr.cí-r o.s cariocas a instalarem mais
telefones em suas residências.

SicMo

Espera-se para breve um ato do
Governo restaurando o sigilo bancário
total, em mo,ldos suíços.

O atual sistema não é considerado j
favorável a iioiitieu de depósitos.

Travaocas

Causou excelente repercussão a ali-
tude do Ministro da Fazenda. Sr. Dei-' !
fim Nato. mantendo a treme da Divi-
sáo do Imposto de Renda o Sr. Orlando
Tra venças.

Responsável por vários melhoramen-
tos no mecanismo de arrecadação, iden-
tifieado com os problemas de sua área,
o Sr. Orlando Travancas está "dando

certo" no seu limar — c não havia mes-
mo razão oara substitui-lo.

Segurança
A propósito cia Lei de Segurança Na-

cional, observa o Sr. Pedrosa Horta, que
a atual e ruim -- mr.s também não é
.'. rica muito pior dü que a antiga.

AlrnSro

O Ministro Jarbas Passarinho almo-
rou ontem oo restar rante do SAP3, no i
Mii:."Icno do 'arai,.ilho

apanhavam o Ministro os Depu-
- Djaima Marinho. Rafael de Al-

incida leaíhães e Gilberto Azevedo,
; .'ém do Oovernador João Agripino o
almoço não lir.Ua sido combinado: ludo
foi oora, do acaso, que os reuniu no Mi-
nlstério, á hora cio almoço, que, afinal,
náo pa.-.T.oa de um lanche

Depois o Ministro cio Trabalho su-
blu ao seu gabinete e os quatro políticos
ficaram reunidos por alguns instantes na
calçada cia Rua da Imprensa, enquanto
o S' João Agripino deva ao Sr. Rafael
cie Almeida Magalhães alguns sonsa'os
co]i..cíhos .--.obre a maneira de compor-
tar-se na Câmara

Se o Sr. Rafael de Almeida Maga-
s seguir a cramacao do Sr. João

Agripino, e pes-'ivci que um dia chegue
ii. Governador cia Paraíba.

Apreensão
As mães de dunas do Colégio An-

drews, na Rna Visconde Silva, estão
alarmadas ante a perspectiva de desli-
zanienfo cie um morro que fica por iras
do estabelecimento.

¦ Algumas crianças ja deixaram de
comparecer ás aulas As que ainda es-
tão inclo são ir.';! ivo de permanente preo-
cupaçao para os pais.

CANTORES DO REARMAMEISTO MORAL
li

Lauee -livre
O Ao contrario do que foi divulaario, o

Sr. Alberto dc Amaral Osório, ex-Din:tor-
Superintendente do I3NDE, não vai ocupar
uma das diretorias cio Banco Central. O
Sr. Amaral Osório deve. scr nomeado Su-
perintendenie da Rio Lighl.

S> O ex-M ini.-,! ro Otávio Gouveia tlu Bu-
thões [oi carinhosamente cumprimentado
em quase todas a.s mesas do Museu de Ar-
te Moderna, onde almoçou ontem cam um
grupo de industriais c banqueiro.

Ü O Sr. Caio de Alcântara Machado,
cujo nome é apontado entre os mais fortes
liara a Presidência do IBC, almoçava on-
tem no Bife de Ouro.

0 O Sr. Tarcísio Maia foi confirmado tia
Presidência do IPASE. num encontro te.an-
lido cm Brasília com o Presidente da i;:J-
pública.

<5 Graças ao novo equipamento UHF da '
Standard Electric, a CTB conseguiu esta-
belecer no prazo recorde de dez dias a li-
gação telefônica entre a Guanabara e Pa-
quetá, interrompida por uma avaria no ea-
bo submarino.

Estreia a 14 de abril, no Teatro Mi-
guel Lemos, a peça de Nelson Rodrigues Cs

Galinhos, produziria pelo Teatro Popular
da Guanabara.

O Há rumores de que o Deputado Valdir
Simões será substituído nn Presidência ao
MDB carioca peto Senador Mário Martins.

C Chega amanhã, ao Rio, viajando pela
Pan American, o £r. Constanlino Koniali-
dis, Presidente do Conselho Diretor da
Olympic Airways.

t> O Banco Nacional da Habitação cre-
deliciou a Wrobcl Construtora como sua
primeira iniciadorn em Niterói. A empresa
credenciada poderá constituir e vender, em
nome do BNH, hipotecas que tenham como
objeto a construção de unidades t.Vsidcii-
ciais.

O Há uma pedra balançando perigosa-
mente na Rua Saddock dc Sá, em Ijiane-
ma. Já íoram lã ciliar, num helicóptero, e

diss: iam que não era nada. Cs moradores,
r.o entanto, não se cunvencem,

O D nome do Deputado Osmar Cunha
p.;.:-.:.ou onle:n ii incorporar ;j. lista dos in-
cucados para a Prefeitura rie Brasília.

G A propósito da declaração do cineasta
Lir.s Carlos Barreto contra o Instituto Na-
cionnl ce Cinema, ontem aqui publicada,
i neve o Si. Rui Pereira da Silva liara di-
kit qm-, embora levando em alta eonside-.
ração es juízos do primeiro, não porie con-
corda r com a idéia de extinção cio [NC,
por não ver onde nem corno possa êle pre-
judicar a livre iniciativa.

G O Banco Nacional da Habilação assina
boje. ás llhBüm, convênio de li bilhões de
cruzeiros antigos: para construção de 528

• ii]'i.irianiciii.o.'i paru os músicos da Gujuti-
bara.

Q O áv.' Uc.liuri Neio oun-iiimu no seu
g.bs.iae uma assessorai técnica de alias
quaiiíicaçues. Está equipado para opinar
sobre práticaineme qualquer assumo.

O Assumiu as funções de Corregedor da
Justiça Eleitoral cio Estado da Guanabara
o jurista Edmundo Lins Neto.

Q Kavia ontem no Ministério da Agrlcul-
nua um corre-corre tremendo: dizia-se que
o Sr. Ivo Arma embarcava para Brasília
levando na pasta os decretos de nomeação
do Chefe rio Gabinete, do Direior-Geral de
Administração e do Secrolario-Geral. Até
ai nada demais: o pior e que o candidato
a Chefe rio Gabinete e engenheiro civil; o
Direior-Geral de Administração. Professor
cie Educação Física: e o Secrelnrlo-Geral,
funcionário da Preferia a de Curitiba. O
mal-e.siar decorre principalmente rio [ato
de que. não sendo o Sr. Ivo Arzua um téc-
nco, parece temerário cercar-se tio Minls-
tério de Agricultura de pessoas tão desvin-
culadas dos problemas que terão de enfren-
tar daqui jjor diante.

Causou especial interesse o Professor de
Educação Física: terá sido indicado talvez
por não ignorar o Ministro Ivo Arzua que
uma boa gestão dependerá, no seu caso, de
muita ginástica.
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Os 150 ciiiilnrvs do Sins-Üm Deulst-liltintl, promovidos prlo kcarmtimcnlo Mural, quando cUiiimisiiainin, ico Pulmiu Guanabara, um pouco do que /«rr

s3iiig-Oet Deutscliland já
está no Mio para estrear
a 29 no Teatro Municipal.

Chegaram onleni ao Rio os 150 jovens cantores: do
Sing-Out Deutscliland. que ficarão seis semanas no Brasil e
estrearão dia 2!) no Teatro Municipal. O grupo deu uma
avunt-premicre. no saguão do Galeão, e agradou bastante,
embora a falta cie luz no Aeroporto prejudicasse a audição,
a que assistiu o Diretor do Teatro. Sr. Vieira cie Melo.

Os eaniores surpreenderam a todos no Aeroporto, des-
ceado do joio e peeial da Ibéria que os trouxe de Madri,
numa correria em direção ao saião de desembarque, ace-
liando e rindo parn um grupo de alunos cio Colégio Ciai-
zeiro do Su! que os saudava ruidosamente da sacada.
KEARM.AMENTO MORAL

O Sr. Alberto Cevara.:, dei-
e.er.te do movimento Rearma-
mento Moral, ura cios promule-
ras (a vinda rio conjunto ao
Brasil, explicou que aquele era
um "novo estilo rie viver, can-
laudo e falando francamente
para o mundo inteiro, a fim
cie expressar aquilo que que-
remas".

-¦- E o que queremos é aca-
bar cem o pacilismo moral e
r.-piriuial de todos aqueles que
sabem o que é certo, mas nao
têm cara .cm de tomar posição
p.u'a íilcançiu' o quo é certo.

Os membros rio elenco são,
cn sua maioria, es.ludantes uni-
veraiiários e ginasianos, cuja

primeira exibição foi em ngôs-
iode ano :: tssado. na Alemanha.
Em seguida visitaram a Áusiriii
e a Suíça, onde cen^ee.uiram
muito êxito. Hoje, existem 35
conjuntos semelhantes na Ale-
manhã Ocidental. 130 nos Es-
tados Unido-, 120 no Japão e
outros em mais cie 30 países.

Do grupo de jovens louras e
rosados, destaca-se o negro
Sbirley,-de 1!) anos. natural rio
Harlen. nos Estados Unidos, e
residente na Westphalia.

O Sing-Out Deutschland es-
treara céa 29. ás líOlvlâm. no
Teatro Municipal, onde se exi-
bira durante três cilas. O gru-
po cantará depois em São Pan-
lo. Curitiba. Brasília, Recife,
Salvador, Belém e Macapá.

Câmara institui caderneta
mie permitirá a deputados
Yía&;ens ratnitas no I
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Brasília (SiieursaJ) — Valendo-se do crédito especial
RCrg 3 000 000,00 tires bilhões de cruzeiros antigost

Tt-o pelo Governo Castelo Branco para atender às'des-
as cum o transporte aéreo dos parlamentares, a Mesa
Câmara instituiu uma caderneta de ordem de pa«sa-.1 que possibilitará a cada deputado viajar por todo'o

riíorio nacional, gratuitamente, dentro cie teto mensal
ibelccido.

A caderneta será fornecida a cada deputado em exer-
o. mensalmente, contendo quinze ordens de passagens,idas em qualquer empresa nacional para vôos no terri-to brasileiro, sendo vedada a troca por passagem paraxterior. A passagem será nominal, entregue ao deputado
diante a apresentação de sua carteira cie identificação
neeida peia Câmara.

O SISTEMA

As cni pres as nacionais rie
transporte aéreo imitirão as
paragens a debito da Câmara,
e só se tornarão credoras etc—
ga.s cie realizados es vôos, e
não nu diante a simples emis-
s...i das pa:sagens. Ao fim cl"
cata. més. as empresas aéreas
cobrarão d.i Câmara as passa-
g:::.'- fúrneaidas. mediante apre-
seir.ação da ordem de passa-
gem recebi,la rio Depuiaclo e
uma v.j eu fotocópia ria. pas-
sagem utilizada, comendo o
número ê a hora rio voo.

Se o deputado não utilizar
a.s quinze ordena, as restantes
valerão para o mês seguinte,
mas a caderneta só terá vali-
dade alé o dia 31 de dezembro
dêste ano. Os dependentes dos
parlamentares náo mais porie-
rão viajar cem desconto de
ã0'.. pois decreto presidencial
pie.eiu ê-se beneficio.

Secundo o Deputado Aroldo
Carvalho, cie quem partiu a
iniciativa, o sistema adotado
inspirou-se uo de tarifa-, de
acordo cam a distância geográ-
fica de cada Eslado. via Rio.

O uso rie cadernetas de or-
deus cie passagens ê quase
idêntica ao utilizado pelos par-
lameniarrs norte-americanos e
autoridades do Governo, que
não viajam gratuitamente, já
que o Congresso ou o Governo
posteriormente pagam as pas-
tagens usadas.

A Câmara criou, para isso.
três zonas com os respectivos

Utos tie despesa para as pas-
sagens aéreas. Assim, os depu-
tados rio Acre, Amazonas, Ma-
ranhão, C.s"'á e Pará e rios
T. rritórios de Rondônia, Ro-
raima o Amapá, ria 1." Zona,
tem um teto de NCrS 1 500.0U
'um milhão e 500 mil cruzei-
res,amigos) caria um, mensal-
im ale.

Os rio Rio Grande rio N.arle,
Alagoas, Paraíba, Piauí. Per-
nambuco. Mato Grasso. Ser-
gipe. Rio Grande do Sul e
Bahia, da 2." Zona, terão teto
de NCrS 1 250,00 mm milhão
o 250 mil cruzeiros antigos),
cada um. Os da Santa Cata-
rii.i. Paraná, Espírito Santc,
Minas, Goiás, Sáo Paulo, Gua-
naba.a e Rio de Janeiro, ria
3." Zona. NCrS 1 000,00 i.um
milhão de cruzeiros amigos)
cad:;.

O laivo sistema veio até be-
ueliciar os deputados, pois sa
os seus dependentes náa mais
gor.aráo rio desconto üe 50 í,
p.:derão as p.iriamem.ut... .o-
ra. viajar gratuitamente para
qualquer penu ria lerriiório
nacional, qua as passagens se-
rão debitadas á Câmara. Ante-
riormeiiic. a gratuidade só ll-
nhn validade para o Estado de
origem e para o Rio.

Além disso, há incentivo a
freqüência à Câmara e freio
às viagens constantes, muito
embora os representantes do
Sáo Paulo, Minas, Estado do
Rio e Guanabara possam con-
tinuar passando o fim-de-se-
maná em seus Estados.

ÍSOP {-mã
curso sobre
seus testes

A Comissão (ie Estudes rie
Testes e Pesquisas Psicológicas
do Instituto de Seleção cOrien-
ta.çáo Profissional USOP), da
Fundação Getulio Vargas, rca-
lizará, a partir do dia 3 rie
abril, imv curso, sobre a uí'ii-
zação de testes e medidas nas
e colas e no processo educa::-
vo era geral, em cooperação
c< m a Fundação Ford.

O curso constará rie 20 au-
las. que serão ciada-; às segun-
cas, quartas e sextas-feiras, ele
l'i ás lBMSni, na Praia rie Bo-
tafogo, 136, senrio fornecido um
certificado rie freqüência aos
alunos que comparecerem a
70', das aula-. Poderão se ins-
crever professores, orientado-
res. técnicos educacionais, di-
rs.tores rie escola-: e alunos de
Faculdades de Filcsofia.
DOCUMENTAÇÃO

Os interessados deverão, ao
matricular-se. apta sentar um
documento comprou?, tório rio
caerraia da profissão ou ma-
trícul.i em Faculdade de Filo-
sofia, documento cie identifica-
ção, um retrato llxi e pagar
uma taxa rie matricula de NCrS
10,00 i.iez mil cruzeiros ann-

Recorde no
combate ao
barbeiro

Curitiba (Correspondente) —
O Departamento Nacional de
Endemias Rurais anunciou queforam riesinsetizados. durante
o ano passado. 204 570 prédios
em (i5 municípios cio interior
cio Paraná, o que significa um
recorde dentro da Campanha
contra a Doença de Chagas
que. nesse ritmo será erradica-
da no prazo máximo rie cinca
anos.

CJ recorde foi possível depois
do convênio entre o DNÉRu
com a Secretaria de Saúde
Pública, que possibilitou o com-
bate conjunto da doença, com
á colaboração ria Fundação de
Assistência ao Trabalhador
Rural. A partir rie agosto o
número rie residências desinss-
tizaelas aumentou em 100-; .
ainda segundo a informação
divulgaria.

Atualmente, o Paraná é um
cios três E-tados onde é maior
a incidência cia Doença rie
Chagas, ao lacia de Mina-, Ge-
rais e Golas. O combate ao
barbeiro transmissor da enfer-
miciade foi iniciado em 1951.

viam ter pano á firma encar-
regada tia decorará j er.gan.iLu
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Administrador do Centro
critica Turismo por não
tapar buracos que abriu

O Administrador Regional cio Centro, Sr. Romeiro Nato.
culpou ontem a Secretaria de Turismo pelos buracas: da.
Avenida Presidente Vargas, resultantes cia colocação cie
postes para a decoração do carnaval.

Considerou injusta qualquer critica â Administração
Regional, "pois a.s firmas que cavam é que deveriam, tam-
bem, consertar os locais atingidos", o que não foi feito.
TURISMO NÃO ATENUE

O Sr. Romeiro Neto infor-
neat qae já níandou. diverso.-,
ofícios â Secretaria de Turis-
mo paáaido providências, v-m
que qualquer atitude fó.s.-e to- Co:
macle,. embora as falhas no cal- mui,ar empri.-os qve r.áo ee.i-
comento causem "gr.orle pe- .-.ertani as stns caáaui . e.i-
rico aos transeuntes e ao trãn- quanto uma firma carer
silo cm geral". pelo Es.lajo abra batatas :

— Kles da Secretaria tir Tu- ruas e cs deixa aba-a; angu-
rismo já deviam ler tapado au- rumem?, cem perigo para to-
rio — acrescentou. — Não rie- da a população.

Fniversidadc Flutuante cem
450 estudantes americanos
deixa o Rio rumo à Ivkréria

i >

Seguiu ontem para Lagos, na Nigéria, o navio Renda:;:,
cia Divisão de Educação Internacional cio Chapman Coiiege.
na Califórnia, conhecido eoaio a Universidade Flutuante,
que se encontrava no Rio descia domingo, para uma pei-
manência de três cisas, durante a qual 450 alunos c 31 pro-
fessòres visitaram a Cidade e assistiram a várias confe-
rencias.

Os universitário.-, norte-americanos, que estão rcali-
zando cursos regulares u bordo, ouviram, durante sua cs-
tacla na Guanabara, conferências sobre aspectos gerais da
Brasil, como o teatro, música, desenvolvimento econômico,
geografia, literatura, biologia marinha e administração de
empresas, pronunciadas por especialistas brasileiros.

Cascavel
ganiia usina
die.$p*

Cinitib.i iCorrespondente1 —
lema usina oi.-.sei elétrica cie
3 ;>Ví) quilovv.itt.s .foi embarca-
cia para o Oe-Me paranaense,
devendo .ser instalada no Ma-
nieipio de Cascavel p a r a bc-
nefieiar o sistema de abasteci-
mento energético de toda a re-
gião.

A usina, é financiada pela,
USAID e será administrada
pela- Companhia Paranaense de
Eletricidade e depois de insta-
lada será ligada â linha trans-
missora para os Municípios do
Toledo e Cândido Rondon.

SÒ PARA ESTUDANTES

O Ryinlani funciona caino se
lôsse um navio de. cruzeiro tu-
ri.-tico. com a diferença que, ao
lado rias recreações rie bordo

i cinema, teatro, piscina, bai-
les, volibol), ,-ão ministradas
aulas teóricas dentro cio cur-
rieulo escola.r de carie. um.

Durante a permanência em
terra, as aulas teóricas sáo
substituídas por conferências e
visitas a- pomos de interesse.
Cada estudante pagou USS 3
mil pela viagem, ou seja NCrS
1! 100,00 (oito milhões e cem
mil cruzeiros antigos', ir:ven-
rio alunes bolsistas que têm o
cur.so financiado por associa-
çóes ou empresas privadas.

VIAGENS

Esta toi a primeira viagem
que o Ryndani fêz â América
Latina. Iniciou-a em Wilming-
lon, na Califórnia, no dia 7 de
fevereiro. Atracaram cm Ln.

Guaíra, Trimria.i, Salvador
(Bahia), Buenos Aire., Monte-
viciéu e Rio cie Janeiro. De La-
gos, na Nigéria, seguirão para
Dacar. Casablanca. Catii. Lis-
boa. Rottereiam, Copenhagem.
Londres. Dublin. Cobb e Nova.
Iorque, onde chegará no dia 25
tle maio.

Dentre as atividades que
mantiveram e.,\ Guanabara,
destacam-se umn. conferência
sobre i 'atro. proferida p; la
professora Barbeira Beliodora.
a peça de Jorge Andrade. Ras-
tro Afrás, no Teatro Nacional
de Comédia. Os estudantes cie
sociologia visitaram n Favela
da Gávea e a Vila Kenncriy,
— e ouvir,un uma conferência
rio professor José Artur Rio-..
Foram realizadas também visi-
tas á Fundação Geíálío Var-
gas, ao Itamarati, ao Museu •
d" Arte Moderna, ao Quilan-
cunha, ao Pão de Açúcar e ou-
tros logradouros da Guanaba-
ra.
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l/ -Para a edição do dia 24, as Agências do JORNAL DO BRA-

SIL receberão Anúncios Classificados até quinla-feira, às 17h
30m e a Sede até às 19 horas.

Na Sexta-Feira Santa não haverá expediente no JORNAL
DO BRASIL, devendo as Agências e a Sede reabrirem no dia
25, sábado. Atenderemos no seguinte horário:

Sede : de 7h30m às 12h30m

Agências: de 8h às llh

Na Páscoa-dê
um porajo cie si;
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CASA FALCHI S/A, desmentindo boatos

de s concorrentes, participa que ainda tem
para venda e pronta entrega, OVOS DE PÁS-
COA de s tradicional e conceituada fabricação.

FILIAL - Rio - Rua do Rezende, 50 -
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Jornal do Brasil, quarta-feira, 2? 1." Cad
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Etivitulos Especial

SOU SanLos

Carag-ualatuba — O Prefeito
de Caraguatatuba, Sr. Geraldo
Nogueira da Silva, admitiu
ontem que "a Cidade não sai-
rá com menos de 150 monos
dessa tragédia", enquanto o
Secretário de Saúde de São
Paulo, Sr. Válter Leser, asse-
mirou que não há perigo de
epidemia, "pois .iá lemos a si-
Uiação sob eom role".

Caraguatatuba ern. na tar-
de de ontem, uma Cidade de-
vastada, onde o.s vôos em for-
inação dos helicópteros e os
uniformes de campanha dos
soldados, além dos der.embar-
ques de mantimentos e reme-
dios. criavam um clima de
campo de batalha.

VIAGEM LONGA

Um soldado da Força Públi-
ca descobriu o cadáver de uma
das vitimas da.s chuvas, na
Ilha Vitória, distante do lito-
ral de Caraguatatuba mais de
50 quilômetros.

O soldado disse acreditar
que o corpo lenha sido arras-
tado. desde o Centro da Cida-
cie. através tio mar e alé a
ilha. pela força das águas que
desciam da.s montanhas.

ALIMENTOS

Explicou o Secretário de
S;:iirie que, a partir cie ontem,
não eram mais necessárias as
grandes remessas de remédios
e plasma sangüíneo, mas ape-
nas de alimentos e roupas.

— Agora, precisamos, acima
de tudo, de assistentes sociais.
Confirmou também n Sr. Vál-
ler Leser não existir mais o
perigo de aaia epidemia de
tifo, pois. até a* noite de on-
iun. cerca de oilo mil pessoas
já haviam sido vacinada*;.

Para aplicação mais rápida
das duas doses da vacina ami-
tifica, estavam sendo usados
dois ¦ aparelhos peri-o-Jei —
que injetam o liquido através
da pele. sem dor.

O Secretário de Saúde eslá
em Caraguatatuba desde se-
gunda-íeira última, comandan-
do pessoalmente as equipes
médicas, no atendimento às
vítimas.__ Naquele mesmo dia,
o Sr. Válter Leser deveria re-
tomar à Capital, a fim de
apresentar um relatório da si-
tuação ao Sr. Abreu Sodré.
Não põeie retornar, porém, por
causa da avaria ocorrida no
helicóptero do Governo do Es-
in:1o. Também estaria em Cn-
raguataluba um oos secretários
particulares do Governador
Abreu Sodré. o Sr. Marcos
Castelo Branco.

A.S VÍTIMAS DISTANTES

O Secretário de Saúde infor-
meu ainda qua o problema
mais grave que está sendo en-
írentacio e o do restante das
pessoas que ficaram ilhadas
em partes elevadas, nos morros
que ficam atrás da Cidade.

Para a operação de socorro
aquelas vitimas, só podem ser
usados os helicópteros da FAB
ou da Marinha — o que retar-
da muito os trabalhos, pois
aqueles aparelhos só podem
transportar duas pessoas em
cada viagem. E mais: estes
helicópteros são normalmente
usados para a localização das
vítimas, e não para o seu re-
eolhimenlo. Isto porque as
pessoas que estão isoladas em
partes altas, na maior parle
rios casos, não estão em condi-
ções de atar-se ãs cordas ou
subir nas escadas — também
de cordas — lançadas dos apa-
relhos.

Assim, depois, de localizar vi-
timas, cs helicópteros descem e
informam a posição onde se
encontram.

Isso também é muito dificil
em virtude da grande quant!-
dade de lama ainda existente
em toda a região. Muitos dos
bombeiro.*, e .s.ki.uios. que tea-
taram aproximar-se do.-, locais
onde ainda estão pessoas ilha-
das, ficaram mergulhados no
lamaçal ate o pescoço, tendo de
ser retirados com cordas e ce-
sistir —- pelo menos tempera.-
riamente — dessas tentativas.

Na tarde de ontem, o heli-
eóplero do Governo do Estado
foi consertado, voltando a fa-
zer o percurso entre Carngua-
l.a t ul) a e Ubaitiba, para o
transporte de vitimas e medi-
camentes.

Também á tarde chegaram a
übatuba dois helicópteros da
Marinha — vindes da base de
São Pedro da Aldeia —. com o
que se elevou a c:*:ico o mime-
ro dos aparelhos que partici-
pam das operações de salve.-
mento: dois da FAB. dois da
Marinha e o do G-cvêrno pau-
lista.

UMA CASA DE PÉ

Manuel Antônio Vaz. portu-
gués, de 72 anos dc idade, ê
m o r a d o r de Caraguatatuba
desde qlie se aposentou, em
1957, como mototista profissio-
uai. Na última quarta-feira,
deixou em casa sua mulher, D.
Adelaide, e veio parti Sáo Pau-
lo receber sua pensáo no
IAPTEC

Ficou em São Paulo três dins
r. no sábado pela manhã, ío-
mou o ônibus das sete horas
para Caraguatatuba. Com qua-
iro lioras de viagem, o ônibus
loi impedido de prosseguir, de-
vido à queda de barreiras.

Ignorando aiuda a extensão
da tromba ciagaa que caíra sé-
bre a cidade. Manuel Antônio
resignou-se a passar o fim de
semana longe de casa. Ao che-
gar de volta a São Paulo, sou-
be que o Rio Santo Autônic
havia transbordado e invadido
ciezonas do casas, perto tio on-
cie morava. Tentou várias vê-
zes ooter noticias, mas ...? co-
municações estavam inierrom-
pidns. A partir daquele mo-
mento. começou a perder as
esperanças rie encontrai' viva
sua mulher.

Anteontem, depois de entrar
em conluio eom a Cruz Var-
melha Brasileira, conseguiu ser
incluído entre os componentes
cln equipe médica que seguiu
ontem para o local, na avião
fretado pela Sucursal da JOR.
NAL DO BRASIL em São Pau-
lo, desde segunda-feira.

Durante toda a viagem, per-
manre.u quielo. respondendo
lacônícamente ás p e r g u n las
dos passageiros. Logo que o
piloto avisou quc o avião so-
brevoava a área da encheme,
Manuel Antônio colocou o ros-
io á janela e teve a satisfação
de poder localizar sua casa in-
tacta entre toras de madeira,
lama e agua .

— É aquela ali. azul. perio
ou armazém. Eslá inteira.

Abriu um sorriso e fêz ques-
lão de cumprimentar todos os
ocupantes do avião. Mais lar-
rie. encontrou IX Adelaide, cie
S(i anos, ajudando as enfermei-
ras, no grupo escolar improvi-
sado em hospital.

JB TAMBÉM AJUDA

O JORNAL DO BRASIL
lambem ajudou as vitimas dn
enchente, transportando, on-
tem. uo avião fretado pela sua
Sucursal cm São Paulo, um
médico, um administrador cia
Cruz Vermelha Brasileira, de-
zenns tlc quilos rie remédios e
alimentos, alem daquele mora-
dor de Caraguatatuba.

O administrador Alcindo Ral-
mundo viajou com o objetivo
cie estudar as possibilidades de
ajuda ria Cruz Vermelha. O
médico Expedito Cavalcanti ti-
nha instruções cie prestar au-
xilio aos posi os de saúde e, sc
necessário, permanecer na Ci-
dade até a chegada da equipe

' definitiva.
Foram enviados 398 frascos

de antibióticos, seis frascos de
reidratantes, 40 dc soro c dois
vidros de sulfa. além de mil
equipos para soro. 12 seringas
e 2-1 agulhas. A carga de ali-
mentos compunha-se de dois
sacos de leite em pó da Alian-
en para o Progresso, 750 paço-
tes de maizena e Wi latas cie
farinha láctea.

A missão ria Cruz Vermelha
foi recebida no campo de pou-
so de Ubaluba pe:o Prefeito
Francisco Matarazzo Sobrinho,
que coordenava a remessa do

ajuda daquela Cidade para
Caraguatatuba.

Parte da carga ficou no io-
cal. esperando a chegada do
avião cia FAB que traria mais
material, a ser embarcado em
um caminhão. Os mantimentus
o a equipe foram dc jipe. até
determinado trecho da estra-
tia. onde uma barreira inter-
rompia o trafego cie veículos.
O restante da viagem íoi lei-
io eat caminhão.

Ontem á noite, o Sr. Mário
Trindade telefonou para o Go-
vernader Abreu Sodré dizen-
clo-lhe que o Banco Nacional
ria Habitação também vai co-
laborar com o Governo pau-
lista na reconstrução e con*)-
trução de residências em Ca-
ragtitatuba.

O COVEIRO

Seu Jorge e ceveiro em Ca-
raguatatuba desde 1000. quan-
rio veio morar na Cidade, pcis
seus filho; precisavam estu-
dar.

Na minha idade, foi difl-
cil arranjar outra ocupação.
Com o que eu ganho como co-
veiro, clã para manter cs fi-
lhos no colégio. . um trabalho
duro. cu tenho que agüentar
sol. chuva e cheiro dos corpos.
Mas precisa .-er feito.

No dia seguinte ao ao
temporal, pernotei aqui mes-
mo no cemitério. Mo quartinho
do lado. estavam cinco corpos
esperando a Policia, quatro
grandes e uni pequeno. A
criança foi enterrada junto
com cs anjo.-, no outro canto
do cemhéiio. Em dias normais,
(it enterro um. no máximo dois
cadáveres. A.s vezes, passo doi.,
ou três dias sem enl errai* nc-
nhum. Autora íoi meio cie uma
vez. muitos só foram identifi-
cados com tis impressões digi-
tais.

Nunca senti nervosismo
— diz ainda o coveiro — na
hora de cni errar as pessoas.
Nem mesmo nesses ultimes
dias. Comprei uma bola. para
poder trabalhar melhor. Mas
meus pés ficaram machucados,
cheios rie bolhas, e cu voltei a
andar descalço. Acabei ficaft-
do gripado, tuas náo posso í'.-
car de cama. pois vou ter mui-
io o que fazer daqui para a
frente. Só agora é que os bom-
beiros vão começar a encon-
trar a maior parle dos que
morreram eom as chuvas.

Geólogo íííÍv morros ae deüOíiipõcni (itivcnKüku' itnnifki «/rs:*::.
para fsludnr rrsLuirarf.o

Sfio Pauío (Sucursal! -- O
Diretor do Instituto Geográfico
e Geológico de São Paulo, en-
genheiro Jesuino Felicíssima
Júnior, advertiu ontem que
"morar nos morros ou perto dé-
les é desafiar a Natureza, pois o
risco dos deslizamentos e per-
manente".

O engenheiro explicou que "a

e-trutura dos litorais paulista e
carioca tem mais de 50J mi-
lhees de anos. e os morros áa
Serra do Mar, sendo de grani-
to e giiai.se. ee.eáo se riecompon-
do lentamente, processo que ô
agravado pela extinção das Cio-
restas, retirada de terras e aLí r-
turo de estradas".

A RESPONSABILIDADE

oral paulista, se-
eior co I:eu:ii;o
Geológico de São

Na opinião áo Sr. Jesuino Fe-
licissimo Júnior, os fatores oue
contribuem para acelerar a de-

A PREVISÃO

O iavrador José Forumato,
depois de ficar preso sob os

paredes de -sua casa. foi li-
btTtado pelas águas do Rio
Santo Antônio, que o levaram,
a grande velocidade, na dire-
cão do mar. Salvou-se segu-
rando um tronco, no meio da
correnteza, e quc terminou por
encalhar na lama.

Já o motorista José Ribeiro
da Silva, morador do bairro
do Pau D'Alho, diz que previu
a iormba-d'água. e traiou de
recolher sua família num pon-
to mais seguro. Os qtte ficaram
— entre eles. cerca cie 50 cri-
ancas — ainda estão isolados,
aguardando socorro dos heli-
cópteros.

Na Santa Casa. o.s bombei-
ros calculam que haja deze-
nas dc corpos soterrados no
lamaçal do palio, sob raízes e
troncos de árvores.

O mau cheiro dos detritos
fêz com que várias enfermei-
ras passassem mal, no riecor-
rer dos trabalhos de vacinação
cia população. Os flagelados
lambem receberam alimenta-
ção — sopa e um pedaço cie
pão — no grupo escolar, onde
ficaram alojados alguns íe-
ridos.

O arroz da sopa era lavado
na água tia bica, e o Secre-
tário cie Saúde admitiu que a
rede de abastecimento cia Ci-
dade poderá estar poluída.

composição da rccha "poderiam
ser eliminados ou suavizados se
todos, autoridades e populac o,
.*¦¦¦' preocupassem com o pro-
blema".

Especialista no assunto, pois
ini 20 anos estuda o problema
cios deslizamentos na Serra tio
Mar. o engenheiro Felicíssimo
Júnior compara os morros cos
setes vivos:

* Vão ficando velhos e ss
desgastando. A acáo do calor
e do frio assim como a ero-
sáo dos ventos e das águas pro-
.vocum a decomposição das ca-
macias exteriores rio granito,
que sc quebra eni pedaços c se
transforma em terra, recobriu-
cio o morro.

— K-:srs mantos, que ás vc-
zes deslizam e dostroem ca* as
e estradas, como agora, sempre
sc movimentam, embota nem
sempre com violência, üm mo-
vimento muito lento, calculado
cm 20 centímetros por decênio,
é chamado pelos técnicos de
rastejo. Outro, mais rápido e
perigoso, c denominado escor-
regamenlo. Sua velocidade
atinge 20 centímetros por hora.

NADA DE NÚVO

O engenheiro Feiieí-simo Ju-
nior observa que os desliza-
mentos dc man;:'- de meros,
como 

'ent 
Caraguatatuba; se

repetem há muito tempo e
náo eram notados ames: '"Com

a expansão das arcas habita-
cas. os deslizamentos passai aiu
a fazer viiunas e a causar pre-
.juízos, parecendo agora exira-
ordinários. Mesmo a ép:sca em
que ocorrem é quase sempre
o mês ri? março. Cho;? cam
intensidade durante novem-
bro. dezembro, janeiro e teve-
reira. Essas chuvas soilam pe-
riras. nmolecem a terra e d.—
lccam a.s rochas ci,'-- morros.
Uma chuva mais violenta em
março completa a ação cen-
tínua da agua durante os me-
ses precedem es. resultando dai
o desastre maior."

Para confirmar.' lembra que
vários deslizamentos, respen-
sáveis por danos e vitimas,
ocorreram e x a t a m ente em
março: Em 1928, um desliza-
mento no Monte Serrai, c.n
Santos, destruiu várias habi-
tações próximas e tuna. parle
da Santa Casa: cm 19-47, houve
perigosas quedas de barreiras
na Via Anchieta. e no mc-mo
mès, cm 1950. desabaram va-
rios morros em Santcs. matau-
do dezenas de pessoas.

CAUSAS E SUGESTÕES

Uma. comissão constituiria na-
quele ano. per ordem cio en-
iáo Governador Jânio Quadres.
concluiu que a.s causas dos rie-
sabamentos rios morros, além
da processo cie decomposições
natural e continua, eram:

li o aumento da cieclivdario
e de descalçamento provocado
pela construção de estradas e
habitações nos morro.-:

2i os empréstimos cie terra,
pare. a construção de aterros;

3) o de.-matamento;
A, o piau;ia desordenado, cem

o afcfnmento do terreno su-
per.icial.

As caueas apontadas pela co-
mi-áo — quc foi integrada pe-
lo Engenheiro Felicíssimo Jú-'nior — continuem válidas para*
explicar cs deslizamentos dos
morros, tanto na Guanabara

como no a
gundo o D
Geo-ráfico t
Paulo.

ASòUgc-ióes apresentadas pt-
la comissão ao- G-ivêrno pau-
lie;a forem: a euno prazo, dre-

.nagem superficial e impermea-
bihznjão cia superfície des iam-
pas mais perigosas: drenagem
profunda, por túneis, em ou-
tvz. pun;;;.;; tlCjincmlo cie alíçu-.
me 5 panes ou pedras cmea-
ç. deras, nes morros: =usten:a-

ção de a 1 g u m a s rampas: e
reimpiar.ie.ção do rcveetiir.euio
vegetal, ms morros cf-mauric *.
A 

"longo 
prezo, úi-üiuiçúo (ie

uai ró".:go tic obras e .pecial,
oue leeuie.s-e dc modo especi-
fica as ccniruções nas áreas
d:* mc:-rc. (aueo. !êcor-o regra
tardo -para ps habitações conto
para a exploração ii.dii-urial*(pedreirasi 

e agrícola das áreas
do morre.

A ViS.iO DO PREFEITO

O Prcfeiio dc Caraguatatu-
ba. Sr. Geraldo Nogueira da

Siiva, apelou no sentido rie se-

rem mandados mais víveres e

medica men fos, porque os da Ci-

dade se esgotaram. O abasteci-
mento das cidades vizinhas

como Ubatuba e São Sebastião
também já estava se c. cotando,
com os socorros de urgência

que haviam mandado.
O Sr. Geraldo Nogeira res-

saltou a necessidade de ser

mantida a ponte aérea, para

que os socorros continuem che-

gundo regularmente, pelo me-
nos por mais duas semanas.

— A população não tem mais
dinheiro. Além tlis: a, nao exis-
te o que comprar nem onde
comprar. Os armazéns cia Ci-
dade já fecharam as porlas
por falia cie gêneros. È preci-
so lambem um. maior número
ci.* helicópteros, pois somente
dois. cia Marinhai, estão nos
serviços cie salvamento cias pes-
soas isoladas. O aparelho do
Governo fio Estado cont nua
avariado.

TRAGÉDIA

O prefeito desse rgie a Fa-
zenda São Sebai.áu, núcleo cie
agricultores, esiá isolada com
2,100 pessoas. Por cia tcrresUe
é impossível chegar socorro e
os grupos cie salvamento não
conseguem ictirar os feridos
cio lugar nem chegar lá com
m, dica mt ntos e víveres.

Entre vários casos trágicos,
o preleito eonia o cie um dos
seus funcionários, que depois
de ter ajudado a salvar deze-
nas cie pessoas, viu morrer um
filho mentir, sem nada poder
ia '¦"'.

Para o prefeito, a estrada
que liga Caraguatatuba a São
Joeé cios Campos, to.almente
destruída em seu trecho meu-
tnnhoso, pois desce a Serra cio
Mar, somente poderá voltar a
se utilizada depois de três
anes de trabalhos. Salientou
que, em certo trecho da serra,
itti alguns vciculos e pessoas
isolados, sem que as autorida-
des tenham conseguido alcan-
çá-los.

— £; um trecho da estrada
'ie cerca de 200 me,ros, pclo
qual passavam alguns carros
quando ocorreram os desliza-
mentos. Por milagre náo leram
destruídos com seus ocupantes,
mas continuam isolados. fi-ses
carros provavelmente nunca,
mais sairão de onde estáo.

ECONOMIA EM PACOTES

Enquanto o Prefeito IViavu,
tuna comissão, organizada ás

pressas, distribuía gêneros a
cerca cie õ uni pessoas que es-
neravam em frente à Prefei-

tura. Entre
das havia [
rio

as rações separa-
coles «Ie eiMHifiniiii

CSASA (.Centro Estadual
S.A

l o

tio Abastecimento S.A.t. que
continham cinco quilos de arr. z,
Ires de feijão, unia laia de
óleo e ires quilos cie farinha
cie rego.

Pata estudar a possibilida-
cie .ie tlcsobs ruçáo cia Estrada
São Luís— Piraitinga—Ubalu-
ba ¦ Caraguatatuba, e construir
tuna píiiitt» de circulo tíinciii
entre São Seua-I.ao e Cara-

guututuba, elementos perten-
ccnles ao 2." Batalhão de En-

genharia tíe Combate segui-
ram para o litoral ent missão
tia reconhecimento. O 2." Eu-
tallií.n instalará, também, pan-
Us de suprimento de água na
ivgião.

TURISTAS

A re;irada, cios turistas e
cies moradores dc CuraguaUí-
tuba eslá lambem sendo fei-
la por meio cie três navios:
o oceanográíico Almirante
Saldanha, o navio-tanque Ma-
In Grosso, da Frota Nacional
cie Petroleiros, c o rebocador
Sabre. O.s retirantes são leva-

dos de Caraguatatuba para
São Sebastião', de ônibus, e,
do-***a cidade para Santos, em
navios.

O Saldanha Ue Gama de-
sembarcou, ontem de madru-

gacia. em Samos, 52!) pessoas.
Mais ria metade é cia Capital
e o.s restantes de Santo., c
imediações. Havia entre eies
apenas um ferido: a menina
cie sete anos. Maria Apareci-
cia. Cs demais eram, na maio-
ria, turistas. Ficaram parti o
fun o.s habitantes da cidade
llagelada.

A viagem cie navio durou

prazo m
*i Govern;
nara qu* um

com

de

Dez
iiio íi:-', vi'i
Abreu Sodré
miipu de trabalho, ren
do por seis Serrei crias,
.'.ente unt estudo, inelu-iv
crçamento, para a rrsir.uri
ria Cidade e cias csie,,aas
acesso a Caraeuatatuba.

Alé a'ora, foram enviad
Cara; '-..La.ub.t 70 li.nclacl: :
gêneros alimenti'io:- — arroz,
feijão, leite em pó. bat.ua,
iv.-"';f:_':' e ííirinhti (Io v:'aaí —,
20 mi! unidades de snr*** e vc-
cinas. equipamentos cnúr.icrs
rie emergência e mais de !0U
funcionários entre médicos,

Caia
U:

ie*
O

c!.t

i tx:-:; da vasp -*
o para Cercaus,
rio plasme, hrêr.
¦es, 200 volumes c
um, brinquedos e c!
vindos paia CISAS,
ero cio Governo ;

a*, .s taus cia FA
i,¦¦ 11 ,i v ! c¦:; ¦¦'¦:

S<'..(!('AÍlí! (ht Gciií
*!'¦'. .itl cs:,

>,*; cie Cai

: 'tros e
the iodos
Se.úde. '._

-¦.-!.-".entet sa-
- In S crelá-
Vállcr Leser.

cio
in-
q'-i:

.ia

OPERAÇÃO-
SOLIDARIEDADE

Ma-

igem
seis horas e. segundo o Co-
mandante Rubens Motos, não
houve qualquer incidente. Alá
os oficiais cederam seus ca-
marotos ás senhoras e a.s cri-
ancas, sendo-lhes sorvido caíé,
torradas c pão.

PETROLEIRO AJUDA

Também requisitado pela
Capitania dos Portos, o pairo-
leiro Mato Grosso chegou on-
tem, ás fí horas, ao Porto do
Santos, com 950 pessoas. Saíra
tíe São Sebastião á meia noi-
te de segunda-feira, e trouxe
apenas ires feridos. A maio-
ria dos passageiros, como os
ria Almirante Saldanha, era tíe
li.ristas. Quase lõdas as fa-
milias que fizeram essa via-

gem perderam seus carros ern
Caraguatatuba.

O Mato Grosso voltou on-
tem á noite para São Sebes-
íião. levando víveres. De lá irá

para o Rio, como estava pro-
gramaria ante;*, que tosse re-
ouisitado pela. Capitania dos
Portos.

PRESIDENTE SOLIDÁRIO

O Governador Abreu Sodré

1'cecbeu ontem à tarde telegra-
ma rio Presidente Cosia e Sil-
va expressando-lhe seus sen-

timcnlos pelos acontecimentos
cie Caraguatatuba.

O Presidente informou. Iam-
bém, que determinará aos ór-

pãos federais sediados em São
Paulo que prestassem toda a
ajuda necessária á região prin-

gida pelas enchentes.

('.tir(t_iialiituh(i

Ao m. -mo tempo, r
ria co Carmo Meia
Sodré a s .*; ti m i u a chefia cia
Cucraçáo-Solidariedade. insta-
leda n) Serviço de As* i ten-
cia Social do Palácio de,:; Cam-
poi Eiísios. Ela rc ebeu daa-
cões d. f*0 toneladas de ali-
mc.itos que foram transporta-

JL< iagcliuios
ainda s:.ão t»'

Nilcrói (Sucursal) — Os 383.'
flagelados tias eletivas cie fc.e-
reiro e das últimas quc se aba-
leram sobre esta capi; ai no
fim de semana, continuam
abrigados no Sindicato dos
Operários Navais, e só náo fo-
ram transferidos ainda para o
E.-dádio Caio Mar ins porque la
e tão funcionando um grupo
escolar e uin curso para man-
ças excepcionais.

Os engenheiros cia Secreta-
ria de Obras mandaram demo-
hr as casas ti." '¦>. VA) e 100 da.
Rita Sáo Lourenço, .uo centro
desta capital, embora o.s cn-

genheiros cia Prefeitura achem
que "apesar cie velhas, as ca-
sas ainda podem suportar mui-
ta, chuvas".

ba. a p.ciido cio Sr. Abr u So-
tire.

O Serviço de Impar
Padas* fies t',an*'.ei.'ard
formou. * oi á ucu
cerca cie 1 SOO P' * roa ;
ram removidas cie Ca'
tuba para Sáo Perde., í
navio e;ê Santas e. dep
trcr.s tia Sorocabar.a e ónib* .

Durante t alo o cl It ¦ de cai
lem. o Sr. Abreu Sodeé ia. *
tece contata caro o Secre:ár:
ò->, Saúde e. oo final cia tara.
declarava:

— O Governo d" Sào Pe.ui
e.ta cumprindo core. denódo
ci.eaeem sua missão.

o

•m: l^iícroí
''stuiííarnm

cios Leiie no km
avariadas nos 1:
RJ-ãl *R.*i D.:

PERIGO

íi Comissão dc Vistorias cio
Estádio considerou ãii pedras
perigosas, c como há falai de
recursos, serão dinamita fas

p.imetrameme as das Ruas Tu-

pis e Mariz e Be:";,•:*. e um
bloco cie gran*.,o cine interdita
a pas-agem para o Forte de
Sau a Cru.*.

São os seguintes os locais in-
terditados até ontem peios en-

genheiros: loteamento Boa. Vis-
ta, no final cia Rua Indígena,
de onde foram retiradas lãü

pessoas porque o morto a men-
cava desabar: Edifício Excel-
sior, até o fi*" andar, na Praia
de Icarai. devido o desiizamen-
to cie barreira nos fundos; casa
n." 45'ria Praia de Icarai; Mor-
ro cio Africano: três prédios na
Rua Isabel, no Bairro de Fn-
lima, ameaçados por uma

grande pedra: Rua Mariz e
Barros entre as Rasa Gavião
Peixo:o e Moreira César c Rua
Tupis, no Saco dc Sao Fran-
cisco.

Caderno B

ESTRADAS

TS a seguinte a situação das
estradas fluminenses a.é cniem
á noite: RJ-1 (Rodovia Ama-
ral Peixolol tráfego normal r.o
ireclio Niterói-Maniilia e pre-
cario ale Rio Bondo. peu*. cm
Tanguá tuna pon.e ameça
ruir; RJ-õ: irálego inierrom-

pido enire Nileroi e Ararua-
ma por causa da queda clc bar-
reira, deslizamento na Serra do
Maio Grosso, queda cia ponte

_.. .<— Arara.i-
mal: impedida. e:cc:ao entrei*!
e lâiiSOm, embora deva es;ar*
desimpedida hei*'; U.1-2 iTe-an-
c_i-Nc:\ei tráfego norma! ca-
.rc Niterói. Friburgo, Bom Jee-
dim. Cordeiro. Macuco. Velão
cio Barro e precário e.nre Va-
lãa cin Berra e Sáo Piii*'*'.**:
R.i-li! (antiga Rio—São Pauie
Lidice. Rio Cia.ro. Angra Ca*.-:
Ee:s*: ;ráfrgo precário, prin-
ci':alnien:e no km 20. onde
eslá concentrada uma equipe
:1o Departamemo cie E*;rnde..s
:ie Raaagem iâ.a Residénei'.—
Birra Man.-.ai. removendo ba -
reira de grande proporção, c
no km '.'¦''. na entearia do l.'J
t i*-.:•!. -Seu**, i* • s * an, - oi '.-

cem perieo e o tráfego no'orno
é d.aacenseihado; RJ-18 (P.-
rai—Barra do Pireii: meia pi.--
(a na km 4. can a queria de
barreira de 120 mil muras
cúbicas ri,** terra aproximada-
mente; 1M-Iã:> (Angra cês
Reis—Paru:: i: trafego impe.-.-
eivei, ecuu trechos riestruídas;
RJ-ilT iCabr.il—Paracamb:—
Mende.si: precário enire Pana'
rie Frontin—Mendes—Ponte cio
Racha e a BR-11G, só passando
canos leves: RJ-118 (Paulo de
Frontin—Fem iros): precário;
R.t-67 (Macaé—Glicérioi: in-
terrompido; R-I-69 (Conceição
tíe Mac.ibu—Loreü); IrúReo
impedido e RJ-2R (Loreü—Tra-
jano de Morais)' impedido.

CONCURSO

O Seei'***'-eei.i cie Educação,
Sr. Hélio Sóion de Ponte;,, mar.-
dou fazer urgentemente novo
levam amento das <: o n diçõen
dos prédios escolares tío E--
tado cio Rio em face dos tem-

parais do fim da semana pa--
sada. a fun clc verificar se há

possibilidade ria sc realizar no
dia 2<J a escolha de vacas cio
Concurso cie Ingresso no Ma-

gisstério Primário.

A escolha, que estava mar-
cana para anieomem, foi adia-
tia para a próxima segunda-
feira ás 8h nos meemos 'oca;-,

ameriormenle relacionados das
12 R* does Escolares flummeu-
se.*. E-iáo habilitadas a esca-
lher onde lecionar 2 423 pro-
íe-sóras, aprovados no Cou-
curso.

Noventa €um üe vemo e temporais
Dcparlanienlo tle IV-qui-a

Cerca de 200 pessoas moiTcraisi no
Rio por causa das ahuv.ts de vorào
UU so nos desabamenfus de Laranjci-
ras - . ", mi! pessoas chegaram a ficar
desabrigadas ciescie janeiro, e o outono,
que começa hoje, encontra a Cidade mais
suja, mais esburacada, mai., triste e mais
feia do que estava a 22 rie dezembro, dia
em que uma chuva forte anunciou o eo-
méço do verão e uma declaração do Go-
vêrno do Estado tranqüilizou a • Cidade.

Deste dia alé ontem, quando o ca-
icnciário informa que êle oficialmente
acabou, o verão carioca apresentou um
Índice pluviométrico de 9.10 milímetros,
um pouco menos quc o total — 1 084 mi-
límetros — dc todas as estações em 1966,
Mas o modo de prevenir este índice an-
tes que èle desabe continua misterioso.
Só em 1971 a Meteorologia terá equipa-
mento para prever o ano todo.

Com o calor forte e a proibição do
uso dc ar condicionado, o carioca teve
redobrada sua alegria de ir às praias —
freqüentadas mesmo nas épocas em que
estavam poluídas — e por isso o verão
nunca apresentou praias táo cheias: os
salva-vidas recolheram 2 451 pessoas,
contra 1 414 no ano passado.

OS PRIMEIROS SINAIS

O verão começou com pinta cie in-
verno: 11.7 graus dia 22 de dezembro.
Mas choveu muito neste dia e o alaga-
menlo de várias ruas anunciava que o
frio era. só aparência. Logo depois come-
çou a esquentar, a ameaça dc chuvas
fortes surgiu e o Secretário cie Obra-,
R.-<inun:io dc Paula Soares, tranqüiliza-
ra a população: o Estado estava prepa-
rado para enfrentar os temporais. No Rio
não aconteceria o que já estava aconte-
condo tm Petrópolis. onde a.s chuvas ha-
viam desabrigado mais rie 200 pessoas e
uma epidemia de sarampo ajudava n
matar.

No Natal choveu e dia 27 o Serviço
de Meteorologia negou a possibilidade de
novas catástrofes. Dia 28 o tempo abriu,
as praias sc encheram e os primeiros
dias do ano foram quentes e tranqüilos.
A primeira chuva forte caiu dia ti. Lupa,
Flamengo. Laranjeiras e Botafogo foram
inundados ve, em Santa Cruz. o Rio Cação
transbordava fazendo a primeira vil ima:
um homem afogado. O Centro lambem*
foi inundado, os vôos foram suspensos e
no dia seguinte, com a persistência rias
chuvas, apareceram os primeiros desa-
brigados: 83 pessoas, recolhidas no Mor-
ro Santa Marta e recolhidas no Albergue
João XXIII. O primeiro desabamento rie
barreira aconteceu no mesmo dia. na Rua
Miguel Austregésilo.-em Santa Teresa. O
bairro ficou sem água. Mas no dia 10 —
exatamente um ano depois dos tempo-
rais rie 66 — a chuva diminuiu e o Esta-
do repetiu que estava preparado. A Co-
missão de Defesa Civil ficou de sobrea-
viso.

A REPETIÇÃO

Mais'forte do que o rio ano passado,
c abrangendo uma região muito maior, o
temporal caiu na madrugada do dia 22
de janeiro, uma segunda-feira. Quarenta
e seis pessoas morreram na Serra das
Araras quando um ônibus da linha Rio—
São Paulo foi arrastado pelas águas. Um
trecho da estrada acabou. No Rio, a Ti-
juca foi o bairro mnis atingido, com 12
pessoas soterradas ou afogadas. A cidade
ficou, cie repente, sem água c quase sem
luz, por causa da contaminação do Guan-
riu e do soterramento de galerias na Us!-
na Nilo Peçanha. Com as elevatórias pa-
radas, as praias foram interditadas. Mas
ns coisas pioraram nos ciias seguintes.

O racionamento rie energia íoi insti-
tuirio e. feitas as contas, soube-se que 20
ônibus e 19 outros veículos haviam sido

carregados pela enxurrada na Tijuca,
principalmente na Muda e na Usina; o
Rio Maracanã subm a mais cio
três metros. Diversos barracos caíram no
Morro ria Formiga. Continuou chovendo
nos dias 23 e 24. A Cen uai paralisou vá-
rios de seus trens por causa dn transLjr-
damento do Rio Joana, em Sáo Cristo-
vão. A manhã do dia 24 foi a pior cies
ultimes anos no Rio: nem água, nem luz,
nem telefone, nem gás. Dc tarde o gás
e alguns telefones haviam voltado, mas
falar para fora do Rio era impossível. O
déficit cie água subiu a mais rie 1 bilhão!
dc litros, o Rio Maracanã voltou a trans-
bordar: em lugar nenhum se sabia ató
que ponto a cidade poderia ser afetada
sem desaparecer do mapa.

Enquanto três mil homens tentavam
recuperar a Tijuca. o Serviço de Mcteo-
rolcgia informava que as precipitações dos
dtas 23 e 24 somavam 239 milímetros na
área do Alto dn Boa Visla (onde ficam as
nascentes rio Rio Maracanã), enquanto na
Penha a precipitação toi cie apenas 19.9
milímetros no mesmo período. A chuva
prossegue. Três casas desabaram nas Ruas
Comendador Martíneli. Ccr.de de Bonfim
e perto do Largo cia Usina. No Morro
do Andaraí. uma pedra rolou e atingiu
um barraco, sem vitimas. Na noite do
dia 25 o Governador assinou decreto, con-
cedendo CrS 4 bilhões para consertar a
Cidade.

Do dia 2õ ao dia 31 a e-idade aprendeu
a entrar na sua nova normalidade: os
cortes sistemáticos de energia loram ins-
titufdos, o barro começou a secar e a
virar poeira, as ligações continuaram pre-
cárirs e se não chover — disse o Depar-
lamento de Limpeza Urbana — a cida-
de ficará limpa em dez dias. Sem con-
tar os mortos no ônibus na Rio-Sáo Pau-
lo. as chuvas mataram 15 pessoas no Rio.
E dia 31. com seis edifícios ameaçados na

Rua Conde de Bonfim, c o.s abastecimen-
lo de água e luz ainda precários, as
praias ds> Rio já estavam cheias, porque
ninguém deu importância ao fato de as
águas do mar estarem poluídas.

OS PREDfOS QUE CAEM

A primeira quinzena de fe\ ereiro cor-
reu sem novidade. As praias continua-
ram cheias e o calor, muito fone, fez.
as vitimas de cosi ume. Dia 18. sabado.
começou a chover ae tarde. As ttl horas
a chuva engrossou.'Quatro horas depois,
sua intensidade não havia diminuído o
varias ruas já estavam alagadas. Cente-
nas de pessoas ficaram presas no Ma-
racaná, depois de um show,do cantor
Johnny Ilallyday. As 22h3üm o Gover-
nador disse pelo rádio que "uma pre-
cipitação pluviométrica muito parecida,
com a de janeiro cie tal se abateu sõoru
a Gt.anabaia".

Da sábado para domingo V quando
as chuvas continuaram com a mesma
[;i!T.* _ vinte pessoas morreram cai vá-
rios Doutos da cidade A Tijuco de novo
transbordou. Centenas de carros ficaram
relidos peie.s águas na altura cio Túnel
cio Pasmado; ali perto uma pedra rolou
sobre a Policlinica, quase aingindo o pre-
dio onde 100 pessoas estavam interna-
das. Em Copacabana, uma barreira so-
terrou um barraco no Morro Euclides da
Cunha, matando uma mulher e seu filho
de dez anos. Na Zona Sul, a maioria das
ruas foram inundadas e ficaram assim
durante todo o domingo. De noite — às
22h30m — desabaram três edifícios em
Laranjeiras, nas Ruas Cristóvão Barco-
los e Belisário Távora.

Cento e dezesseis pessoas morreram
nestes desabamentos. Até a noite de se-
'gunda-Ieira. o Instituto Médico-Legal já
havia recolhido quarenta corpos, mas

ninguém sabia ao certo o número de
pessoas soterradas. Alé a madrugada cie
segunda-feira para terça-feira se ouviam
gemidos entre os escombros. Depois,
quando as esperanças acabaram, come-
çcu o longo trabalho tíe remoção dos
corpos. O jornalista Paulo Rodrigues, ir-
mão de Nelson, morreu com toda a fa-
mília.

No Riachuelo, uma pedra de vinte
toneladas soterrou umn casa mi Rua Vi-
lor Meireles, matando oito pessoas. Foi
o pior desabamento depois do de Laran-
jeiras. Nos bairros de Catumbi, Catete,
Gloria. Santa Teresa e Rio Comprido as
enchentes provocaram a morte de una
pessoa, 23 desabamentos, cinco inlerdi-
ções de prédio e a queda de uma bar-
reira de mais de cinco metros, na Rua
Almirante Alexandrino. Houve ainda cie-
sabamentos nos morros do Querosene,
Catacumba, Rocinha. Andaraí, Urubu e
Babilônia.

Segundo os dados oficiais, havia eu-
tão 7 

"mil 
pessoas desabrigadas no Rio.

Sem contar os mortos de Laranjeiras. 45
pessoas morreram em vários pomos da
cidade.

SOL E POEIRA

Depois da chuva, o sol. Grossas nu-
vens de poeira cobriram a cidade nos
primeiros dias de março e o calor mui-
to forte, aliado á sujeira das ruas, trou-
xe novos problemas de ordem sanitária.
Cs primeiros dias ^inda trouxera.ni revê-
laçóss sobre a tragédia de Laranjeiras:
seê". corpos desenterrados dia 1. quatro
.iia 2. oito dia 3. A "limpeza das ru.ee. co-
mo a remoção rios corpos, ern feita de-
vagar. Os cinemas e os teatros ficaram
quase inteiramente vazios: além cia in-
lerrupção das sessões, a Comissão de

Racionamento proibia, desde janeiro, o
uso de aparelhos de ar condicionado.

A psicose da pedra — a nova mania
carioca de descobrir o perigo bcm acima
da sua cabeça — começou a ser vencida.
Várias pedras ameaçadoras íoram dina-
miradas: uma cieias. rie 7i;0 toneladas, po-
riia destruir focas as íaveias do Murro
cio Urubu. Os desabrigados continuam cs-

perando uma solução. Quinze dias depois
cias últimas chuvas, 1 740 pessoas ainda
estavam morando em galinheiros da Fe.-
¦zenda Modelo, em C. Grande. Mas havia
; a! e quando um novo desabamento ocor-
teu. dia 7, todos ficaram surpresos. Oito
pessoas morreram e nove ficaram feridas
no desabamento de um casarão na Rua dos
Arcos, 23. Enquanto todos os outros pré-
dios caíram por causa das chuvas, foi
o calor segunda a SURSAN — que
condenou as estruturas meio podres do
velho casarão.

Novas chuvas cairiam depois, comple-
lando o verão carioca. Os meamos bair-
res e as mesma", ruas voltaram a ser
inundados. Uma avalancha de terra cie
seis mil metros cúbicos sobre a estrada
das Furnas, obsiruindo-n, deslizamentos
cm vários pontos da Cidade, várias ia-
milias desabrigadas no Albergue Joáo
XXIII, poeira, outras pedras ameaçado-
ras e os cortes cie luz. vieram marcar o
íim cio verão no Rio, onde continuou cho-
vendo — e forte — titó dois dias anles
que a estação chegasse oficialmente aa
fim.

ÍVVas a mudança de estaçáo, pelo me-
nos nos primeiros dias, é apenas utrui
questão de calendário. Nem o verão nco-
bou — oniem Uz, muito calor — nem o
outono é garantia cie que apenas ns lé>-
lhas secas das árvores vão cair sobre cs
cariocas.

í '
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acedo defende § • Bconsolidação
e estabilidade legislativa

A consolidação e a estabill-
dade legislativa, entre outros
postulados da indústria, serão
defendidas pelo Ministro da
Indústria c do Comércio, Gen.
Edmundo de Macedo Soares e
Silva, nos diversos conselhos do
Governo, nos termos de pro-

messa formal ontem apresen-
tada a mais de 500 indústrias
c em atendimento a pondera-
ções de seu substituto na Pre-
sidência da Confederação Na-
cional da Indústria, Sr. Tomás
Pompeu de Sousa Brasil Neto.

Entre as expectativas da in-

dústria, citou o novo Presidén-
te da CNI seis: retomada do
desenvolvimento; consolidação
do combate à inflação; restau-
ração da primazia da inicia-
tiva privada; atendimento se-
letivo dos problemas da indús-
tria; consolidação e estabilida-

de legislativa c, ainda, conti-
iiuidadc do processo de inte-

gração nacional, tendo também
afirmado que a valorização do
homem é um desejo de tOda a

indústria.

MIC estimula união de empresas para resistir
O Ministro da Indústria e do Comer-

cio, General Edmundo de Macedo Soa-
res e Silva, encampou ontem, ao ser ho-
mena geado por todos os presidentes de
federações da indústria, os postulados
apresentados pelo novo Presidente da
Confederação Nacional da Indústria, Sr.
Tomás Pompeu de Sousa Brasil Neto, no
discurso de saudação, afirmando textual-
mente: "defendê-los-ei nos conselhos do
Governo, porque cies conduzem ao pro-
gresso nacional".

Apresentando, embora resumldamen-
te. uma filosofia de Governo, o General
Edmundo de Macedo Soares e Silva, en-
tre outras afirmações, destacou a neces-
sidade de ser estimulada a união dos em-
presários entre si; promover entre as em-
presas a constituição de unidades eco-
nõmicas maiores, mais rentáveis c mais
poderosas, dotadas de maior poder de re-
sistênoia, "a fim de que possamos, mais
facilmente, absorver técnicas e capitais
estrangeires, sem que venhamos a sucum-
bir na concorrência inevitável e impie-
dosa, dada a nossa fragilidade".

DIALOGO

Quer o Governo e queremos nós. no
Ministério da Indústria e do Comércio —
prosseguiu — a adesão do povo, do em-
presariado, das entidades de classs, dos
técnicos, dos intelectuais e dos artistas
a esse projeto que nos há de unir a to-
dos e que resumo cm minhas palavras
iniciais: a afirmação nacional e interna-
cicnal do Brasil, industrializado, indepen-
dente e próspero.

O General Edmundo de Macedo Soa-
res c Silva concitou, ainda, os empresa-
rios a não se consumirem em controvér-
sias ideológicas ou tecnológicas "que nos
gastarão tempo e energia. O que nes cum-
pre é criar riqueza, rapidamente, usan-
do os meios — todos os meios — de quo
poderemos dispor atualmente, inclusive
de origem externa". Posteriormente,
acrescentou: "Creio que nossa tese está
hrje vitoriosa, nu prática. Todos os mem-
bros do atual Governo proclamam a ne-

cessidade de ouvir as classes • interessa-
das, patronais, trabalhadoras".

PRIVATIVISMO E ESTATIZAÇAO

Enfatizou o Gen. Edmundo de Macedo
Soares e Silva que "desde os primeiros
contatos com o Presidente e durante todo
o periodo cm que S. Ex.a reuniu compe-
tèncias e dedicações para auxiliá-lo a es-
tudar sou programa de Governo, senti
que iríamos ter um Chefe federal que
acredita na iniciativa privada".

Na linha do pensamento econômico
— afirmou ainda o Gen. Edmundo de
Macedo Soares e Silva — julgo que é hora
de abandonarmos de vez os preconceitos
ainda vigentes sobre uma suposta incoii-
ciliabilidade entre a intervenção do Es-
tado e a livre iniciativa na economia do
Brasil. Ambas devem coexistir. As posi-
ções dogmáticas neste particular não se
justificam mais em nosso tempo, quer dou-
trinãria, quer tecnicamente. Só o plane-
jamento frio 6 que pode e deve arbitrar
as conveniências de atuação comum ou
preferencial de um ou de outro, para que
ambos se estimulem .e se completem.

O que não se justifica — declarou —
é dar preferência, indiscriminadamente, à
estatização. Esvaziar o setor dinâmico e
natural que é o privado, cm atividades
que lhe cabem naturalmente, é erro que
se paga muito caro.

Na minha alternada carreira de fun-
cionário governamental e agente da livre
iniciativa — disse — cedo tornou-se para
mim muito clara a falsidade de certos
antagonismos, nos quais a parte ainda
adolescente da Nação dá muita impor-
táncià. Assim é, por exemplo, o falso an-
tagonísmo de principio entre Governo e
iniciativa privada, quando de fato são am-
bas expressões integrantes dos desígnios
de uma mesma e soberana vontade na-
cional.

O empresariado nacional — declarou
o Gen. Edmundo de Macedo Soares e Sil-
vn — está a altura de sua função natu-
ral que é desenvolver a produção, criando

empresas e os conseqüentes empregos. E
pode, igualmente, cumprir a função que a
Lei lhe dá de, através dos seus órgãos de
classe, assessorar o Governo, apontando-
lhe os caminhos que melhor atendam ao
desenvolvimento.

Assim procedendo — enfatizou — es-
tara êle contribuindo para que cresça, em
nosso Pais, um verdadeiro capitalismo,
nacional em seus objetivos e atual nos
seus métodos. Nacional para que os pro-
blemas recebam soluções adequadas ao
nosso meio; e atual para que acompa-
nhemos o formidável progresso tecnoló-
gico que é uiiia tônica do mundo atual-
mente.

— Precisamos enriquecer as nossas es-
truturas econômicas — disse — e deixar
que aumente nossa população, nlertan-
do a Nação contra os perigos cia expio-
são; mas não poderemos esquecer, como
o demonstra. Simon Kuznets, que todo
periodo de intenso crescimento econômi-
co é, também, de intenso crescimento de-
mográfico. O que é mister _ educar, por
todos OS meios ao nosso alcance.

AS BARREIRAS

O Ministro Edmundo de Macedo Soa-
res e Silva, após várias outras conside-
rações entre a união do Governo e em-
presariado, destacou: "a barreira que tem.
existido entre Governo e Empresa,, náo é
a única que nos cumpre demolir. Outras
barreiras e distâncias existem entre tra-
balhadores e empresários; entre traba-
lhadores e Poder Público; entre estu-
dantes e Poder Público; entre o Norte c
o Sul; entro o Nordeste, o Sul e o Cen-
tro-Oeste ".

O desenvolvimento econômico, justa
aspiração nacional — disse — náo é ape-
nas produzir mais e melhor. £ também a
busca e a realização de identidade na-
cional, a plena maturação das potência-
lidades do Pais: não apenas as econô-
m"cas, mas principalmente as humanas
e culturais, de vez que a economia é ape-
nas um dos instrumentos para atender
às aspirações do Homem, meta maior e
última do todo o processo social.

Postulados da indústria resumidos em seis itens
O Vice-Presidente da Confederação

Nacional da Indústria. Sr. Tomás Pom-
peu de Sousa Brasil, falando em nome do
empresariado nacional, no banquete em
homenagem ao Ministro da Indústria e
do Comércio, Sr. Edmundo de Macedo
Soares, r.o Copacabana Palace, destacou a
consolidação e estabilidade legislativa
como uma das várias expectativas que os
industriais esperam ver concretizadas pe-
io novo Governo. .

Saudando o Ministro Macedo Soares,
após o banquete, no qual compareceram
mais de 500 industriais de todo o Pais,
disse o Sr. Tomás Pompeu tíe Soma oue
"infelizmente, nos últimos anos, a indús-
tria teve que experimentar uma fase de
sérias dificuldades de expansão e de ven-
das, associada ao declínio do ritmo de
dsenvolvimento econômico do Brasil".

AS EXPECTATIVAS

— A primeira expectativa é a da re-
tomada do desenvolvimento. Um país cuja
população se expande rapidamente, e
cujos horizontes de consumo se estendem
muito além da capacidade produtiva, não
tem outro caminho a trilhar que o do
crescimento da renda real por habitante,
quaisquer que sejam os esíorços e sacri-
ficios exigidos para esse objetivo.

A segunda expectativa — continuou
— é a da consolidação do combate à in-
fiação. Ao contrário do que pensam os
poucos avisados, a indústria jamais íoi
beneficiária e sim grande vítima da infla-
ção. A dissolução do cnpiral de giro, a
tributação de lucros ilusórios, a imprevisi-
bilidade financeira, causaram incontá-

"DO* 
publica

veis prejuízos no nosso parque manufntu-
reiro, como a todo empresariado em ge-
ral. De fato, nenhuma política de desen-
volvimento se poderá considerar sólida e
duradoura, se não tiver como lastro a re-
lativn estabilidade da moeda e dos preços.

RESTAURAÇÃO

A terceira expectativa — frisou — ca
da restauração da primazia da iniciativa
privada, como exigem os princípios que
inspiram o funcionamento de uma econo-
mia democrática. Nos últimos anos, o so-
tor público se vem hipertrofiando perigo-
samente. muitas vezes com vistas á conso-
lidação da infra-estrutura, mas sempre
com a inevitável e conseqüente compres-
sáo da iniciativa privada. A julgar
pelas estimativas oficiais, praticamente,
dois terços cios investimentos previs.oa
para a economia brasileira em 1967 fica-
rão a cargo do setor público.

Assinalou que como quarta expecta-
tiva espera ver o atendimento seletivo aos
principais problemas da indústria. O em-
presariado brasileiro, especialmente no se-
tor manufatureiro — afirmou —, ressen-
te-se hoje de inúmeras dificuldades tri-
butárias de mercado e muito particular-
mente na área de capital de giro.

A quinta expectativa — disse — é a
da consolidação e a da estabilidade legis-
lativa. Nos últimos tempos, o Governo in-
trodnziu profundas reformas institucio-
nais, pela promulgação de numerosas
leis e decretos-leis, quase sempre inspi-
rados em sadia motivação econômica,
mas criando perplexidade e dificuldades
administrativas para a empresa privada,

pela continua mudança de métodos e
atitudes. A simplificação e sedimentação
dessas leis e decretos tornou-se condi-
çáo indispensável para que a indústria
possa estender seus horizontes de plane-
jumentos e elevar sua eficiência admi-
nistra tiva.

A sexta expectativa — acentuou —
í a da continuidade do processo de inte-
gração nacional. Por muitos anos, o Bra-
sil padeceu não apenas dos hiatos econô-
micos regionais, mas até do mais sério
problema do agravamento das disparida-
des entre Estados c regiões. A continua-
ção desse processo de integração nacio-
nal, pelos estímulos ás inversões nas áreas
menos prósperas, é condição indispensá-
vel pnra que o nosso desenvolvimento eco-
nômico sirva náo apenas como um exer-
cício brilhante de médias estatísticas,
mas como um processo de generaliznção
do bein-cstnr socinl.

O CENTRO DAS PREOCUPAÇÕES

Disse ainda o Sr. Tomás Pompeu de
Sousa que "em seu curto e glorioso rei-
nado, entre os muitos méritos de Sun
Santidade, o Papa Joáo XXIII, está o de
ter trazido para o centro das preocupa-
ções universais, a criatura humana, que
é e será sempre a grande obra do Cria-
dor".

— É grande honra e satisfação ver-
mos que essas expectativas se amoldnm

perfeitamente aos pronunciamentos dos
Ministros Delfim Neto, Hélio Beltrão e
Macedo Soares, em seus recentes discur-
sos de posse.

regulamento
para seguros

Brasília (Sucursal) —Está em vi-
gor desde ontem, quando íol publi-
caia pelo Diário Oficial, a regula-
mentoção do Decreto-Lsl n.° 73,
¦que trata cio sistema nacional d-3
sajjuros privados c dispõe sobre as
oporações de seguros e resseguros.

O decreto foi publicado Junta-
;m :He com o ato que reformou os
e3 litutos do Instituto dos R?s-:e-
guros do Brasil, órgão que parti-
cipa do sistema nacional de segu-
ros privados -e cujo objetivo è re-
gularísiar o consseguro, o ressegu-
ro e a retr-ocessão, promovendo o
desenvolvimento das operações de
seguro em todo o Pais.

CAPITAL

Dc acordo com o decreto, o IRB
possui oapital de NCrS 7 000 000,00
(sete bilhões de cruzeiros antigos)
em ações nominativas, pertenceu-
do a metade delas ao Instituto
Nacional da Previdência Social e
os 50r;, restantes às demais so-
ciedades seguradoras atitorlzadas o
íunolonar no Pais.

Cia. Va!e do Rio Doce
EDITAL N.° 2/67

VENDA DE 67 TONELADAS DE

SUCATA DE EQUIPAMENTO
O material poderá ser visto de 9 às 12 e das 14 às

17 horas em Santana — Vitória — E. Santo.
A concorrência será realizada às 16 horas do dia V0

de abril de 1967. Impostos, taxas, frete e outros quaisquer
tributos correrão por conta do comprador.

As propostas deverão ser acompanhadas de um com-

provante de caução no valor de NCr$ 150,00 (Cento e cin-
coenta cruzeiros novos), cujo depósito deverá ser feito na
Tesouraria da CVRD, que se reserva o direito de anular a
concorrência, caso as propostas não consultem seus inte-
resses.

Para maiores detalhes, procurar a

DIVISÃO DO PATRIMÔNIO
SERVIÇO CENTRAL DE ADM. PATRIMONIAL

Av. Churchill, 109-11.° andar-Tel. 52-5211

Rio - GB - ZC-39 (P

BANCO LAR
BRASILEIRO S/A.

ASSEMBLÉIA GERAI ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acio-
nistas a reunir-se em Assembléia
Geral Ordinária no dia 3 de abril
próximo futuro, às 10 horas, nn se-
de social do Banco na Rua do Ou-
vidor, 98, nesta cidade, a fim de to-
mar conhecimento e deliberar sô-
bre o aprovarão das Contas, Balan-

ço, Atos d.i Diretoria e Parecer do
Conselho Fiscal, relativos ao 41.°
Exercício Social, terminado em 31
de dezembro de 1966 e, de acordo
com o previsto nos Estatutos, fixar
o número de membros da Diretoria;
proceder a respectiva eleição, fixar
a remuneração global do Diretores
e eleger os membros, efetivos e
suplentes, do Conselho Fiscal, fixan-
do-Ihes a remuneração.

Os representantes legais e os pro-
curadores de acionistas, entregarão
na sede do Banco, até a véspera da
reunião, os documentos que com-
provem suas qualidades (Art. 23 dos
Estatutos).

Rio de Janeiro, 16 ds março de
1967 — a) Jorge Oscar de Mello
Flores — Diretor Presidente — Paul
J. lakeri -r Diretor Vice-Presidente.

(P

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL
SOCIEDADE ANÔNIMA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia

Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de março do corrente ano,
às 15 horas, na sede da Empresa, à Avenida Presidente Vargas número
309, 21.° andar, com a seguinte ordem do dia:

a) tomar conhecimento da resolução adotada pelos atuais membros
da Diretoria de colocar seus mandatos à disposição óa Assembléia
Geral;

b) decidir sóbre a recomposição da Diretoria Colegiada da Empresa
nos termos estatutários;

c) tratar dc assuntos de interesse geral.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1967

(a) .HÉLIO BENTO DE OLIVEIRA MELLO
Presidente (P

INDÚSTRIA DO CIMENTO
EDITAL

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com o Estatuto, convoco os senhores

associados a se reunirem em Assembléia Geral Ordi-
nária no dia 28 do corrente mês, às 14 horas e meia,
na sede deste Sindicato, na Rua Sete de Setembro n.°
81, 6.° andar, em primeira convocação, com a seguin-
te ordem do dia:

I — Apreciação e votação do relatório e contas
da Diretoria, inclusive parecer do Conselho
Fiscal, referentes ao Exercício de 1966.

II — Interesses sociais e assuntos gerais.
Na falta de "quorum", realizar-se-á a Assembléia

em segunda convocação, às 15 horas, com qualquer
número de associados presentes.

Rio de Janeiro, 2 de março de 1967.
a) José Ermírio de Morais Filho

Presidente (p

m^ièi&tlaKSttMttBuBKW Capi,a' ° R"*°**-<'*J NCr$ a.sso.e-M.ss 'mé,
^MW^^^t^^^^S^^^^^^m^^M^WS-t^ HALLES DE SAO PAULO S ' ,*. "¦&>

IA. DE CREDITO E FINANCIAMENTO DO COMÉRCIO
Coptínl c Rcuorva» : NCr$ 3.850.09-1,56

HALLES DE SÃO PAULO S/A
Capital o Reservai: NCrJ 1.341.670,55

HALLcS S/A - InvoilimenlOf- Cr-íriilo c Finnncmmcnta
Capital o R.íscrvas: NCf$ 1.173.«79,56

Ruo Gonialxci Dioi, ü? . Sobreloja . Telt.; 52-11 39, 32-0358 e 52-73*0

BOLSAS E MERCADOS
MOEDAS

DÓLAR

Compra
Venda .

LIBRA

Compra
Venda .

Livr.E

2,70
2,715

7,530
7,630

e a NC-rs 7,5024!) respectlvamen-
te. Fechou inalterado.

MANUAL,

O dôla-r-papel íoi cotado na
abertura do mercado de câmbio
manual a NCrS 2,700 para cam-
pra e a NOrS 2.715 para venda;
a libra a NCrS 7,520 e a NCrS
7,õ;í0. Fechou inaU ern cio.

O Banco do Brasil e os ban-
cos pnniculíir-es operai*am ás se-
guintes taxas:

Abriu ontem- o mercado di
câmbio livre calmo e inaltera-
do, com o Banco do Brasil e os
T>nn.co3 part/icutares comprando o
dólar a NCrí 2,70 e a libra a NCrS
7,51380; e vendendo a NOS 2,715

Moedas
Dólar ....
Dólar Can
Líbia ...
Franco
Florim

Compra Venda

Marco Alem.
Lira
Franco Suíço
Coroa Din. ..
Coroa Norueg.
Franco Franc.
Coroa Sueca ,
Xelim Aust, .
Escudo Port. .
Peseta 
Pôbo Argent.
Poso Urug. ..
USS Convênio
£ RPC 
Ouro Fino

GR 

0,07032
0,COp!:122
0,32316
0,39055
0,37746
0,54545
0,52700
0,104490
0,003900
0,045090
nominal
nominal
2.70
7,54380

0,03445
0,004360
0,02797
0,30438
0,33091
0,54934
0,52725
0,106428
0.093839
0,046693

nominal
nominal
2.715
7,59249

2.70 2.715
2,49330 2,51137

 7,54380 7.5924(1
Belga 0,054324 0,054761

 0.74749 0,75339

. .. S.033 2436 3,055 1228

TAXAS DO .MANUAL

Moedas
Dólar ..
Libra .

Compra
2,70
7,530

Venda

7,030

Franco Franc.
Escudo Pari. .
Pesava E.-p. .
Lira ItaJ
Franco Suíço
Pcío Argent.
Pè.ro Uras. ..
Franco Belga
Bolivar 
Marco 
Dólar Can. .
Coroa Sueca .
Coroa Din. .
Coroa Norueg.
Eícuüo chil. .
Florim 
Guaranis . ,
Peso BollV. .
Peso Colomb.
Púso Mexic. .
Xelim austr,
So! peruano .

0.540
0.094
0.015
0.20430
0,620
0,00780

. 0.0029
0,050
0,535
0,875
2,4C0
0.516
0,370
0,370
11.370
0.740
0,018
0,160
0,100
0.200
0.100
0,085

0.330
0.99550
0,'.;lj70
0,00440
0.630
0,00350
0.0033
0.055
0.595
0,085
2.520
0.525
0,230
0,380
0.375
0,753
(1,020
0,200
0,140
0,215
0,105
0.C95

BOLSA DE VALORES
O total gperal de tituios ven-

didos, ontem, na Bolsa de Valo-
res fei do 723 -182 no valor dc
NCrS 723 025,73, des quais .. .
441 121 títulos íoram negociados
no Pregão d:i Manhã e rende-
ram NCrS 615 674.30, 273 378 ti-
tulos negociados no Pregão da

Tarde, no valor dc NCr.s 92 713.02
e 3 103 titules vendidos no mar-
cado fracionário rendendo a lm-
portância de NCrS 4 342.25. Ven-
deram-se ainda Letras de Cám-
bio na Importância de NCrS ..
1 093 200.00. indica BV-Í02.2 com
alta de 0,1. No Pregão do Ma-

MÉDIA S/N DOS TÍTULOS PAKTICUL

nhã. vsrinc.E-am-sa as seguin-
tes altas: Banco do Brasil, Bra-
sileira da Roupas, C IJ U M .
América Fabril; cotantlo-ise com
baisas as açóes da Sid. Nacio-
nal Nem . Moinho SaiUlsta, Va-
lc do Elo Doca Nom. e White
Martins. Mo pregão da tarde
acusaram alta. as ações c!,is Cias.

MIES DA BÚLSA UO RIO DE JANEIRO

Brasileira de Energia Elétrica,
Força -2 Luz do Paraná e Deo-
dero Industrial ao portado-. As
maiores baixos verificadas fo-
iam nas açó:', das Cias .Força

c Luz da Mmas Gerais, Moinho
Fluminense e Pauii-pta da Força
e Luz '/nlar nominal de NCrS
1,09.

21-3-67
4012

20-3-67
-1027

14-2-07
4131

Março ue 1906
3633

(elaborada pela Organização S. N. Ltda.)
FUNDOS MÚTUOS DM INVESTIMENTOS

Valor Valor Valor Valor
Data <la Cota tit. Dist. du Fundo Data da Cota dlt. m-i. do i-u-uio

KCr? Cr.$ Cr? 000 NCr$ ( rS CrS cau

FUNDO CRESCINCO . 20-3 O.Cl 10,00 março 40 712 201 FUNDO TAMOIO .... 20-3 0 01' 48 00 d.'/ 1<*6 005
COND. DELTIiC  21-3 0.25 10.00 março 4536 171 FUNDO SBS (Sabbá) 20-3 0 12 6 10 1 00 dez' 200-"'
FUNDO HALLES  21-3 0,50 33,00 dez. 1769 326 PIIv„n ,,,,,„„ ,., n ,, „-„,,,, lr- ...
FUNDO FEDERAL ... 13-3 1,10 30.00 nov. 1 692 225 

° ° BRA&IL ""' °*M 2,a0 dez. 10, ,,2

FUNDO ATLÂNTICO . 10-8 0.27 12.00 Jan. 1 080 715 | FUNDO NORTEC 9-3 0.73 20,00 maio 53 052
FUNDO VERA CRUZ . 16-3 3,69 1-10,00 dez. 639 400 i FUNDO SUL BRASIL 16-3 1,22 17.00 jan. 42 945

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA 1SÒLSV DE VALÔKES

Quant. Cot.

PREGÃO DA MANHA

B DO BRASIL ... 1 580
IDEM  3 042

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

4.80
4,90

A. VILARES. Pref. 3 600 1,80
IDEM 500 1,32

A. VILARES, Ord. 600 1,60
ARNO 11 300 0,69
B. DE ROUPAS ... 9 900 0,54

IDEM 2 5C0 0,70
IDEM il.. 1 000 0,71
IDEM 11 300 0.55

C. B. U. 3 500 0,53
IDEM 4 600 0,54

BRAHMA, Pref. ... 4 300 1,99
IDEM 14 9Í10 2.00
IDEM 3 800 2.01
IDEM 100 2,02

BRAHMA, Ord. ... 200 1,94
IDEM 7 500 1,95

D. DE SANTOS ... 50 000 0.68
IDEM 11 800 0,69
IDEM 2 6110 0,70

DONA ISABEL ... 3 800 0,70
í\ BRASILEIRO .. 2 600 0.88

IDEM 4 500 0,89
IDEM 2 800 0,90

AMER. FABRIL .. 3 000 0.41
IDEM 17 COO 0,42
IDEM 12 700 0.'!3
IDEM 13 300 0,44

SOUSA CRUZ 200 2,30
IDEM 4 600 2.51
IDEM 10 500 2,52
IDEM 2 000 2,53

N. AMER 2 000 0,75

i A ç õ e Quant. Cot.

| B. MINEIRA 9 500 0,75
IDEM 55 200 0.76

i IDEM 900 0,77
j SID. NAC, Port. 3 400 1,63 !

IDEM C 700 1.66
IDEM 20 300 j .07
IDEM 5 600 1,63

SID. NAC, Nom. 1 114 1.57
IDEM 100 1,60

HLME 1 000 0.55
IDEM 1 100 0,56
UDilM 1 500 0,57

KIBON 1 000 2.60
L. AMERICANAS 1 000 1.94

IDEM 200 1,95
IDEM 300 1.96

MESBLA, Pref. ... 11 600 0,80
IDEM 8 500 0.81

| MESBLA, Ord 600 0,81
IDEM 8 000 0,82

M. SANTISTA .... 1200 1.05
IDEM 1 2(10 1,06
IDEM 1 «00 1,07 :

PETROBRÁS 2 71! 2.95
IDEM 6 700 2.96
IDEM 700 2.97 j
IDEM 6 500 2,98
IDEM 900 2,99
IDEM 150 3.00 j

SAMITRI 1 200 0.85 I
IDEM 600 0,86

S. P. ALPARGATAS 4 100 0,911
IDUM 10 000 1,00 '

V. R. DOCE, Pon. 1 500 3.46 1
IDEM 1 700 3.46 <
IDEM 2-100 8.47 ;

• IDEM 1 700 3.43 j
V. R. DOCE, Nom. 4 000 3.40
WHITE MARTINS 3 100 3,20
WILLYS, Pref 5 000 0,01 I

I

A i; õ c s Quant. Cot,

WILLYS, Ord
IDEM 

3 000
2 000

0,70
0,71

Ações (Juant. Cot.

LETRAS
HIPOTECÁRIAS

B. E. 
IDEM 

TÍTULOS
DA UNIÃO

OBRIG. REAJUST.

PORTADOR, 1 ano
IDEM 
IDEM 

PORTADOR. 2 anos
PORTADOR, 5 anos

TÍTULOS
DOS ESTADOS

LEI 303 
IDEM 

LEI 820, Plano A .
LEI 820. Plano B .
TÍTS. PROGRES. .

IDEM 
IDEM 

PREGÃO
DA TARDE

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

B. E. 
DEOD. INDUST. —
Port

3 00
200

210
910

300
1 000

2-10

0.60
0,70

IDEM 
IDEM '.

DEOD. INDUST.
Nom

BRAS. EN. EL. .
IDEM 
IDEM 

1'00
000

125
059
000
000

PAUL. DE F. E LUZ
V. N. 1,00 

PAUL. DE F. E LUZ
V. N. 0.20  1
IDEM  64
IDEM  21

F. E LUZ DE MI-
26,20 ; NAS GERAIS . . . 1
26,70 ! IDEM. 
26.80 . S. B. SABBA, Pref.
23,40 j — Nom. 
22,30 CASA JOSÉ SILVA

— Old.. Port. ...
IDEM 

000
000
000

800
000

900
500

. 572
1 030
1 034

100

0,72
0.73
0,72
0,72

-1 300,00
22 303,00

2 305,00

2 !

AÇOS ESPECIAIS
ITABIRA — ACE-
SITA — Nom. .. 255

PET. UNIÃO. Pref. 2 000
PET. UNIÃO, O.Tl. 673
M. FLUMINENSE 2 000
C. INDUST.. Pref. 1 500
ANT. PAULISTA 1 500

IDEM 1 100
CIMENTO ARATU 500

IDEM 1 700
IDEM 1 700
IDEM 200

0 560 0.35 | DEUÈNTUP.ES

12 200 0,40 SID. MANNESM. ... 10

0.1,0
0.52

0.47
0.113
0.24
0,23

0.27
0,28
0.29

0.21

1.211
1.24

0.30

1.20
1.23
0.90
0.50

1,33
1,88
1.89

VENDAS REALIZADAS ONTEM CM LETRAS DE CAMBIO

Empresa Prazo Valor Empresa Prazo Valor Empresa Prazo Valor
(dias) Venal (dias) Venal (dias) Vi nal

COM CORREÇÃO MONETÁRIA 30',' + 9.333'.J ... 540 1 000.00 NOVO RIO S/A

n, , .^T,v„1„, 30':;, + 9.47'i 570 1003,00 ,„„„„„ , „CIA. ATLÂNTICA 13,500% + 3'„ .. 1S0 200 003 00
(CATLANDI) 30',', + 9,6'„ .... 600 1 009,00

SULISTA S/A
30% + 9,71% .... 480 1 000.00 COFIBRAS S A
30% -V 9,333% ... 340 1 000,00 30'> +6% ISO 5 000,00
30% -}- 9,47'.„ .... 570 1 000,00 27'- + 20i 1 000.00 30^;. + 6; 190 6 OOO.OO

30% + 9,6% .... 600 1000,00 27'- +3% 101 11200.00 "" " +°'° " J""''-">

VILA RICA S, A
CIFRA S/A CREDIBRAS

15% -í- 3%  130 30 000,00
15% 4- 3%  180 20 000,00* 12''° + 3'» 299 000,00

30% + 9,71% .... 480 1CC0.00 IPIRANGA
CRÉDITO COMERCIAL

30% -r 9.813'i ... iiO 1 000,00 16,50',;. -j- 1.50% .. 1110 393 030.00
30% + 9,818% ... 510 1000,00 14% + 3% 180 23 000,00 1 19,25% + 1,75% .. 210 103 003,00

PREÇOS FINAIS:

Nova Iorque (UPI-JB)

A J ind  4-3;8
Allied Chcm .. 40-1:8
AUls Chal .... 26-12
Am Can 53-18
Amer Std 20-3!4
Amer Tob ..... 35-L8
Armour 36-3,4
Atlan Rlch ... 84
Atlas Corp .... 4
Beth Stl 30-1-1
Can Pac 61-3 4
Cerro 37-5,3
Ches & OU ... 69

Café-Rio

BOLSA DU NOVA IORQUE

Preços finais na B/Jlsa de Valores de Nova Iorque ontem:

Col Gas .
Con Ed ..
Cont Can
Crown Zell
Curtlss W
Du Pont .
East Air
Eastman
Electron
Gillette ,
Glidden
Goodyear
Grace W

L

R

27-1 4
34-5,8
47
47
22-7:8

150-1 4
101-3 8
147-7 3
30-7 3
•!9-5;8
20-7;8
45-1)2
53-1,3

IBM 
Int Harv 
Int Nlck 
Johns Manvllle
Kennscott . ..
Mobil Oi! 
Mout W.v.d ...
Nat Cash n ...
Nat Dist 
Pnn Am 
Fui} SEG ...
RCA 
Rei> Stl 

•1M-34
33-1 8
88-14
53-IS
37-5 3
43-38
20-3 4
93-114
43-L2
63-5 8
33-84
43-7 8

Rey Tob 
Sears 
Sinclair . ...
Southern R .
Std O Ca! ...
Std O N ,1 ..
Stand. Brands
Studebaker .
Swift 
Tech Mat ...
Texaco 
Un Carbide .
Union Pacific

•10-7 8
51-1,8
72-3,3
53
59-112
63-1,3
35
51-3 8
53-3,8

38-i;8
58

Utd Frutt 31-13
U S StCOl 44-1 2
U s Gypsum 67-1 i
U S Rubber . 41-3 8
Glant Yeil . ., _
Home Oil A .. IS
Husky OU 12-13
Norf So Ry ... 37-3 3
Sceman (>-i 4
Syntex 89-3,8

MERCADORIAS
Açúcar-r>io

Risgulou o mercado de açúcar, firme e Inalterado. Entradas
6 300 saces do Estado do Rio. Saldas 10 000. Existência 41 353O mercado do café disponível funcionou, ontsm, estável e

lnalt-orado, com o tipo 7, safra 1955/67, mimtendo-.se no pxtsço
¦anterior cbe NCrS 4,00 por 10 quilos. Nilo houve vendas e o mer-
cado fechou inalterado. O JBC não declarou o movimento ESti-
tfcstlco.
CEREAIS E DIVERSOS:

São íste.s oí preços do merendo atacadista nas praças do Rio. Sfio Paulo e Belo Horizonte, segundo dado? fornecidos pelo SIMA
— MINISTÉRIO DA AGRICULTURA — DEPARTAMENTO ECO NÔMICO — SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA

(Convênios M. A. — CONTAR—US AID/BRASIL).
COTAÇÕES I!0 DIA 21-3-67

A lgo da o-IUo
Calmo c inalterado íoi como regulou o mercado dc algodüo

em rama. Eniradas 120 fardas de São Paulo e 56 do Minas u.0
total de 176 fardos. Saldas 2C0. Existência 2 530 fardes.

PRODUTOS

ARROZ (Sc. 60 tiulios)
Amarei Ao 
Agulho 
Blue-Rose 
FEIJÃO (Sc. 60 quilos)
Jalo
Preto 
Mulatlnho 
OVOS (Cx. 30 dz.) ....
Grande 
Mídio 
AVES (p/quilo) 
Vivas 

GUANABARA SAO PAULO BELO HORIZONTE

mercado firmo mercado estável merendo estável
35,09 a 11,00 32.00 a 39.00 38,(10 a 42.00
33.09 a 30.00 23.70 a 31,50 sem negociação
30.00 a 33.00 23.20 a 30,00 33.00

mercado estável mercado estável mercado estável
20.00 a 23.00 17,00 a 19 00 21.00 a 24.00
22,00 a 25.00 20.70 a 22.70 24.00 a 27,00
19.00 u 22.00 16.00 a 17.00 sem negociação

mercado estável mercado estável mercado estável
31.00 a 32.00 82.00 32.00 a 33.00
29,00 a 30,00 30,00 30.00 a 31.50

ausente do mercado estável mercado estável
mercado 1,00 a 1,13 1,20 a 13.00

r.^f-w.xyTj íAiSiSMie***** ¦¦¦±t«ir-**-.
-'*'ítí<*",*l-*.lÍ7f?<. *i''í--p"*.S



.Tornai do Brasil, quarta-feira, 22-3-67, 1.° Cad. 13

INTEGRAÇÃO COM PRESIDENTE VENDAS SEM FRONTEIRAS
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0 Sr. Magrussi da Sá assumiu ti BNDE anunciando qua trabalhará integrado com Costu e Silr Dius Leite assumo a Vide du Ria Doce afirmando qiu: buscará loú

_i.itóí.^i^*_fe.tí^í:'^ií^

os os mercados disponíveis

mLiminacao cias disparidades Rm Doce vende sem escoin
regionais é metia e íviãsrassi laeom

O Sr. Jaime Magrossi cie Sá,
ao assumir ontem a presiden-
cia do Banco Nacional do Dc-
senvolvimento Econômico afir-
men que na equipe do Gover-
no Costa e Silva o BNDE tra-
balhai-n completamente inte-
grado, levando sempre cm con-
ta que a eliminação das dispa-
ridades regionais de progresso
há de. ser um dos resultados da
segura evolução econômica do
País.

Dirigindo-se diretamente ao
Ministro Hélio Beltrão, que em
nome do Presidente da Remi-
blica lhe deu posse, o Sr Jai-
me Magrassi de Sá repetiu as
¦palavras do Ministro do Pia-
nejamento, no sentido de qua"o melhor dos planos vale exa-
tamente o que vale a máquina
encarregada de' executá-lo", o
afirmou que o BNDE, como
parte dessa máquina, valerá
tanto ou mais do que o me-
lhor dos planos que se possa,
ter.

PROBLE?!AS A
ENFRENTAR

Ao receber das mãos do Sr.
Alberto tio Amaral Osório o
cargo de Presidente do BNDE,
disse-o Sr. Magrassi de Sá,
ancs havei- o Ministro Hélio
Beltrão relerir-sq com expres-
soes de elogio ao novo Presi-
dente do Banco e seus ame-
cessores José Garrido Torres o
•Amaral Osório:

"Agradeço a Sua Excelência
o Sennor Presidente ria Repú-
blica. Marechal Artur da Cos-
ta e Silva, a honra '.-. a cou-
fiança com que me distinguiu
ao atribuir-me n responsabíii-
dade da administração executi-
va deita notável instituição.
Agradeço acs Srs. membros do'
Senado Federal o endosso :\o
meu nome.

Recebo as i-esponsabilidades
de presidir o BNDE com pro-
funda humildade, mas, tam-
bém, eom a dedicação e o cm-
penho com que tenho executa-
do minhas atribuições no ser-
viço público. Grandes são cs
problemas a enfrentar. N ã o
menores, porém, a disposição
de enfrentá-los c a firmeza no
lazê-lo.

Dentro da filosofia de Go-
vèrno traçada pelo Presidente
Artur da Cesta e Silva, que re-
conhece "a imperativa e ina-
diável necessidade do desenvol-
vimento nacional", as'atribui-
ções e a ação deste Banco têm
lugar bem definido e desta-
cacto.

Atribuições que são, elas
mesmas, a síntese de um es-
íôrço coletivo em favor na
prosperidade. Ação, que resul-
la do trabalho fecundo de um
funcionalismo de eseol, cuja
bagagem de realizações c de
experiência eleva, bem alto, o
nome o a tradição do BNDE.
e a cujos quadros muito me
orgulho de pertencer.

Na equipe do Governo ésie
Banco trabalhará completa-
mente integrado. Levará ãs
autoridades do Conselho Mo-
netário Nacional a expressão
rie sua experiência: sincroniza-
rá suas atividades técnicas e
financeiras corn a dos demais
órgãos da Administração e
com o setor privado da eco-
nomia, ao qual lhe compete
assistir e estimular através de
uma atuação racional e orde-
nada, ainda mais requerida
nesta fase, para a revitaliza-
ção da empresa nacional.

Em suas primeiras e afirma-
tivas palavras à Nação disso
o Sr. Ministro do Planeja-
mento, Dr. Hélio Beltrão, que
"o mellior des planos vale
exatamente o que vale a má-
quina encarregada de execti-
tá-lo". Afianço-lhe, Sr. Minis-
tro, que o BNDE, como parta
dessa máquina, haverá de va-
ler tanto ou mais do ciue o

melhor dos planos que possa-
mos ter.

Está o Banco Nacional do
Desenvolvimento Eronômico na
primeira, trincheira da bata-
lha pelo progresso da coletivi-
dado, pois lhe cabe a árdua
mas emérita função de fotnín-
iar ou promover aquilo que
realmente., q u e substancial-
mente qualifica o desenvolvi-
mento — as mudanças quali-
ta tivas, e não aleatórias, na
estrutura de produção, nes va-
lõres básicos c nos comporta-
mentos, como bem o afirmou
o Professor Delfim Neto ao
assumir a Pasta da Fazenda.

Estamos, no Banco, consci-
entes das responsabilidades
que nos cabem na convocação
cia vontade nacional nara um
esforço de progresso cultural,
econômico e social dêste País
e em íavor do Brasil que de-
sejamos legar aos nossos ii-
lhos e. aos nossos netos. Mas
conhecemos também a imen-
sidão e a complexidade dos
problemas com ciue se defron-
Ia o Governo nesta quadra de
dificuldades,, aprc.stando-nos a
trazer a nossa compreensão o
a nossa colaboração ao equa-
cionamento e á solução desses
problemas.

Longa é a folha de serviços
Já prestados pelo BNDE à Na-
çao. São 15 anos de trabalho
abnegado e de significativas
realizações, que náo pertencem
a um Governo, a uma adminis-
fração tio Banco, mas sim aos
esforços de quantos têm direta
ou indiretamente servido à Ins-
titulção. Cuidaremos que essa
folha se amplie e se adense,
cem a preocupação constante
rie que a diversificação das ati-
vidaries do Banco, tal como re-
quer permanentemente a evo-
lução da economia nacional,
não descaracterize, nem defo-r-
me a finalidade precípua da
Entidade, que é a de promover
o desenvolvimento mediante a
ampliação e o fortalecimento
da estrutura econômica e as
mudanças de escala e de pro-
cessos na produção. Cuidare-
mes, igualmente, de que a cs-
tratura e os métodos de ope-
ração do Banco se modernizem,
para aumentar a eficiência o
intensificar a sua ação pro-
rnociorial, agora com uma res-
ponsabilidade a mais — a de
ajudar na recuperação da con-
j tintura.

Cuidaremos ainda de esta-
belocer uma articulação real,
efetiva e de caráter realmente
operacional cem as demais
agências financeiras, de modo
a melhorai' o rendimento na
aplicação dos recursos do cou-
junto, levando .sempre na de-
vida conta que a eliminação

, das disparidades regionais de
progresso há de ser um dos re-
sultados da secura evolução
econômica do País. Espero que
essa articulação alcance inien-
sidade digna de registro, porsua eficácia e sua operosidade,
pennitindo-me, outrossim, des-
tacar aqui, muito especialmen-
te, o quanto espero do traba-
lho harmonioso que o BNDE
haverá de realizar com o Ban-
co rio Brasil, entregue à ges-tão segura e competente dodileto amigo. Dr. Nestor Jost.

Tem o BNDE. ao longo rio
tempo e desde seu advento,
se constituído em valoroso ins-
trumento de captação de pou-
panças externas destinadas es-
peclficamente á realização de
iniciativas fundamentais nos
Setores básicos e íi capitaliza-
ção da infra-estrutura de nes-
sa economia. Poupanças cuja.
aplicação se faz sem perda do
comando interno no País. o
cujcí resultados são, eles. sim,
o ecroamento de um tipo sau-
riável rie cooperação interna-
cional. É. assim, o Banco, pa-
ra a política econômico-finan-
ceira do Governo, ferramenta

O"
altamente especializada, de
ação interna e externa, à dis-
posição de toda a Administra-
ção Superior rio País, havendo
sempre cie dar. estou disso se-
guro, aos que contaram com o
BNDE. bem mais cio que a
própria conta.

A Administração que ora se
inicia .será uma administração
ria casa. Pretendo — e que a
Providência me inspire a bem
fazê-lo — que sejamos no Ban-
co um só coração, uma su von-
tarie, um -só pensamento em
íavor rio engrandecimento ria
Nação brasileira.

Ao Dr. Alberto do Amaral
Osório, que agora se despede,
apresento minha homenagem
e agradecimentos pelo .sentido
humano eme imprimiu á .sua
gestão.

Às autoridades o aos amigos
aqui presentes bem como aos
meus colegas do Banco, muito
obrigado!

EXISTÊNCIA PROFÍCUA

Ao transmitir o cargo, o Sr.
Alberto do Amaral Osório, que
vinha substituindo o Sr. José
Garrido Torres, afastado por
motivo de saúde, salientou que
o BNDE encerrava, naquela
momento, mais um período do
gestão em sua.ainda breve, mas
profícua existência — uma
gestão nascida do primeiro im-
pulso ria Revolução cie março
cie 19(i4.

Frisem ser o BNDE um dos
melhores instrumentos da aci-
ministração pública brasileira,
capaz de satisfazer, à sacieda-
de, os mais exigentes reclamos
de dedicação ã causa pública,
acrescentando que coube à
administração Garrido Torres
a difícil tarefa de reativar, no
seu setor, o desenvolvimento
econômico do País. sem con-
correr para anular o esforço
do Governo passado no com-
bate á inflação.

REALIZAÇÕES

Mencionou, mais a d i a n t e.
outras iniciativas proinoeio-
nais rio BNDE durante a ges-
tão cio- Sr. Garrido Torres, nos
setores ria infra-estrutura e
das indústrias de base, a ob-
tsnção de dois empréstimos no
BID, um de USS 27 milhões,
que constituiu o principal las-
tro do programa, de financia-
mento à pequena e média em-
presas, e outro de USS -1 mi-
Ihões para. a CAPES.

Por outro lario. as negociações
com a USAID, que garantiram
recursos para as primeiras ope-
rações do programa para finan-
ciamento á aquisição de máqui-
nas e equipamentos também
constituíram ponto alto na ação
rio BNDE para a expansão da
indústria nacional — ação que
se refletiu ainda na ativação cio
fundo para formação de técni-
cos 'FUNTECi e criação do
Fundo de Desenvolvimento da
Produtividade (FUNDEPRO).

POSSE CONCORRIDA

O Sr. Jaime Magrassi rie Sa
tomou posse na sede do BNDE,
na presença dos Ministros Hé-
lio Beltrão, do Planejamento;
Delfim Neto, da Fazenda; Má-
rio Davi Andreazza. rios
Transportes; Afonso de Aibu-
querque Lima, do Interior; Sr.
Nestor Jost, Presidente do Ban-
co do Brasil; ex-Ministro Pau-
io Egiriio Martins; Conselheiro
Humberto Bastos, do CNE: Má-
rio Leão Ludolf, Presidente da
Federação das Indústrias do Es-
tado da Guanabara; Álvaro
Americano. Secretário de Ad-
minisfração da Guanabara;
João Ürsulo Ribeiro Coutinho,
Vice-Presidente do Sindicato
de Bancos da Guanabara; Em-
baixador Edmundo Barbosa da
Silva, diretores e funcionários
do BNDE.

gia, aárma Dias . u-j€1
A Cia. Vale do Rio Doce

não fará restrições ideológicas
na promoção de vendas, não
estabelecerá o monopólio da
exportação de minério de fer-
ro, mas usará o direito de de-
fender-se, cnm os instrumen-
tes de que dispus;r. centra a
concorrência .rfesleal. seja de
exportadores brasileiros, seja
de concorrentes estrangeiros,
afirmou ontem o Professor An-
tônio Dias Leite, ao assumir a
Presidência daquela entidade.

Disse ainda que. como ins-
trumento cie luta no mercado
internacional, impõe-se o en-
tenriimento amplo e intensa
associação rie interesses entre a
Petrobrás e as grandes side-
rúrgicas nacionais de um lado,
e a Rio Doce de outro, assina-
laudo quo esta ampliará es
entendimentos com empresas
privadas de mineração, no sen-
tido de colocar, à disposição cie-
Ias seus serviços de transporte
o embarque em condições eco-
nômicas, Justas para ambas as
partes, de forma a incentivar
a exportação de minério bra-
íileiro.

AS METAS DA RIO DOCE

Historiou o Professor Dias
Leite a evolução da Vale do
Rio Doce em seus 25 ancs rio
vida, sem fases de retrocesso,
tornando-se "não só a mais
poderosa do País em sua ca-
tegoria, mas também uma das
grandes empresas mundiais do
ramo da exportação de mine-
rio de ferro". Declarou que o
momento atual exige que a
venda do minério pela emprè-
sa tenha especificação compa-
tive! com ns possibilidades'de
produção econômica das ins-
falações da Companhia, res-
saltando que "o objetivo a
alcançar não é o recorde de
produção em volume, a qual-
quer preço e a qualquer custe.,
mas, sim. obter o máximo lu-
cro por unidade de capital e
rie trabalho utilizaria na pro-ciução".

— O progresso- ria Compa-
nhia — afirmou —. a elevação
do padrão de vida dos que
nela trabalham e a sua con-
fribuicão para, o desenvolvi-
mento do Pais decorrem dire-
lamente da sua produtividade
e cie sua rentabilidade, e do.s
seus lucros dependerão os nc-
vos investimentos e destes a
ampliação de seu nível de ati-
vidade global.

COORDENAÇÃO
GOVERNAMENTAL

Expllcc-u o novo Presidente
da Vale do Rio Doce que esta
negociará com a Petrobrás o
transporte, em navios apro-
priados, do petróleo importado
e rio minério exportado ao

longo das rotas coincidentes,
de forma a reduzir fretes em
ambos o.s sentidos. Cem a si-
derurgia. idêntica c p e r a ç ã o
será realizável em termos de
carvão e minério. Com esta
.^i-ú também possível tentar-se
a associação da compra cie
equipamentos para a sua ex-
pansão com novos contratos de
exportação de minério a lc-ngo
prazo.

Relembrou, contudo, que es-
sas operações não implicarão,
necessariamente, nem no es-
labelecimento de monopólio no
transporte internacional de
graneis, nem na execução- rie
todos o.s embarques cm navios
nacionais. Trata-se — esclare-
ceu — tão somente de uma
coordenação de esforços para.
alcançar a redução de fretes
e usufruir, cm conjunto, os be-
nefícios dessa redução.

EVOLUIR PARA
NÃO PERECER

Para o Professor Dias Leiie,
com a intensa evolução lecno-
lógica, em marcha no campo
cia mineração, e do relativo
atraso da Rio Doce em rela-
ção a ésse processo, nâo há
outra alternativa senão- desen-
volver ativamente a pesquisa
tecnológica, uma das metas
básicas de sua administração.
Lembra que no mercado inter-
nacional, principalmente no de
minério rie ferro, quem se cie-
«atualizar é eliminado.

— A experimentação de no-
vas técnicas — disse — e a
sua tradução em realizações
concretas hão rie .ser condu-
zidas com o mesmo ritmo e
com objetivos e prazos que
deverão ser seguidos com rigor
equivalente ao que se aplica
habitualmente na.s obras. Não
se trata de conservar a distàn-
cia que hoje separa a Vaie do
Rio Doce das empresas mais
evoluídas, mas de recuperar o
tempo perdido. A Divisão do
Desenvolvimento, criada espe-
eialmente para ésse fim, será
revigorada. Dela dependerá o
futuro da Vale do Rio Doce e.
talvez-, do próprio minério de
íerro brasileiro no exterior.
OUTRAS TAREFAS

Apontou entre outras tare-
ias no campo de expansão da
Companhia a conclusão e am-
pliação das usinas rie peür.ts
e a ric formular e procurar
implantar, em Tubarão, ume.
usina, siderúrgica destinada á
exportação de produtos de aço
semi-acabados. Frisou, entre-
tanto, que náo é só no domí-
nio do cumprimento estatutá-
rio de produção, transporte e
comercialização do minério de
íerro que se desenvolve a ati-
vidade da Companhia.

¦— Ha o transporte ferrovia-
rio e a operação portuária, co-
mo serviços públicos e a- pro-
moção, do desenvolvimento na

Zona do Rio Doce. Ambas ns
atividades estão intimamente
relacionadas, li principalmen-
te com a expansão, a moder-
nizaçâo o a rnn.ior eficiência
ria infra-estrutura de trans-
porte c embarque que a Com-
panilia poderá promover o de-
senvolvimento de sua zona rie
influência. E, por outro lario.
com o desenvolvimento dessa
mesma zona que se diversifi-
carão e fortalecerão os servi-
ços públicos a. seu cargo.
IRRADIAR O PROGRESSO

Segundo o Presidente cia
Vale do Rio Doce a missão
qtie cabe a empresa é a de
criar condições para que prn-
lifercrn iniciativas e sejam car-
reados para a região maiores
recursos financeiros para in-
vestimentos. Para isso, salien-
tou que a capacidade técnica
e o prestígio da Companhia se-
rão utilizados no estudo das
oportunidades, na elaboração
de projetos, na mobilização da
iniciativa privada e nos en-
tenriimenlos com entidades fi-
nanciadora.s.

Dessa forma, concluiu, será
ciada especial ênfase ao reflo-
restamento e à racional expio-
ração de florestas, ao fomento
rio progresso tecnológico na
agricultura e á renovação de
métodos e instrumentos ria
produção agropecuária na zo-
na rio Rio Doce. Elogiou a ad-
ministraçâo cio Sr. Oscar de
Oliveira, "seu particular ami-
go de muitos anos", res.salt.an-
do a figura do engenheiro Elie-
zer Batista da Silva, que "com
seu dinamismo e inteligência
consolidou a Companhia. Vale
do Rio Doce. projelando-a co-
mo grande surpresa de âmbito
internacional".

FALA DE OSCAR
Com a presença do Ministro

des Minas e Energia, General
Costa Cavalcanti, o engenhei-
ro Oscar de Oliveira, ao trans-
mitlr o cargo disse que "com
a consciência tranqüila, entre-
gava a empresa em plena nor-
malidade, constratando com a
notória anormalidade, prove-
niente, rie um lario, rio mer-
cario internacional, de outro,
das próprias condições brasi-
leiras".

Enfatizou o.s recordes obti-
dos cm sua gestão, mostrando
quc a Divisão Comercial con-
seguiu locar, para o próximo
més de abril, exportações que
atingem 1 ISO OCO lonjr tons,
podendo ésse total ser ultra-
passado, ressaltando que esses
resultados foram obtidos ape-
sar da grave crise internacio-
nal. com reflexos perniciosos
nos principais mereadexs com-
prariores de minério brasilei-
ro.

D'emo solicita aemissm> da.
Presidência 1 . O Central

O Presidente do Banco Cen-
trai, Sr. Dênio Nogueira, soli-
citou ontem demissão rio car-
go que ocupa, tendo entregue
ao Ministro da Fazenda. Sr.
Delfim Nelo, carta contendo
o seu pedido de exoneração,
que será enviado ao Presiden-
le Costa e Silva.

Também as Diretores rio
Banco Central. Srs. Aldo Ba-
lista Franco, Casimiro Antó-
nio Ribeiro e Antônio de
Abreu Coutinho solicitaram
demissão des cargos que
ocupam, deixando o novo Go-
vêrno á vontade para indicar
ds nomes dos seus sucessores.

MENSAGEM

A mensagem cto Presidente
Costa e Silva ao Senado, indl-

condo o nome do Sr. Rui cie
Aguiar Leme para exercer a
presidência do Banco Centrai
deverá ser enviada na próxi-
ma segunda-feira, dia 27, de-
vendo a sua posse, em caso de
aprovação, se verificar nos pri-
meiros dias do mês de abril
próximo. Junto com a mesma
mensagem, o Presidente Costa
e Silva submeterá á apreciação
do Senado os nomes dos Srs.
Ari Burger, José Luiz Moreira
de Sousa e Eduardo Gomes,

'para ocuparem os carges de
Diretoria do Banco Central.

COLÔMBIA SACA EM NCrS

O Banco Central informou
que de acordo cem recente de-
cisão da Diretoria do Fundo
Monetário Internacional, in-

Cluindo o cruzeiro como moe-
da cie livre transação entre
os paises membros, a Colôm-
bia acaba de sacar naquele or-
ganismo financeiro internacio-
uai o equivalente em cruzei-
ros novos a USS 5 milhões.

Com essa operação, fica am-
pliada cm igual importância a'área de automaticidade quase
completa para saques peio
Brasil no Fundo Monetário
Internacional.
CIRCULAR

O Banco Central divulgou,
ainda, a Circular 84 apresen-
tando o modelo de demons-
tração rio cálculo rio índice de
imobilizações, em substituição
no anexado, anteriormente, na
Circular 67, de 28 de dezem-
bro de lDJii,

CNI vai pedir a redução do
ICM na Região Norte e a

Cou

revogação do Decreto n.u 38
A elaboração tle um memorial solicitando, principal-monte, á.s autoridades financeiras a redução do Imposto

sobre Circulação de Mercadorias de 18 para 15';, ara região
Nordeste e o pedido, ao Presidente da República. da°rt'-
vogação cio Decreto-Lei n.° :.8. que estabelecia estímulos
fiscais k contenção de preços foram medidas ontem apro-
vadas pelo Conselho de Representantes: ria Confederação
Nacional da Indústria.

No inicio da reunião o General Macedo Soares, novo
.Ministro dn Indústria e cio Comércio, passou a presiden-
cia cia CNI, depois cie fer peciido nma licença incieternv-
nada, para o 1.° Vice-Presidente da entidade, Sr. Tomas
Pompeu, representante do Ceará. O Ministro prometeu ao
Conselho, que as portas cio seu ministério estarão sempre
abertas ao.s industriais, couto sempre estiveram as da CNI.
ICM IGUAL

O Presidente Tomás Pom-
peu, após ouvir u.-, ponderações
rie vários representantes esta-
duais, designou uma comissão,
composta de membros do De-
partamento Econômico do CNI,
para elaborar um memorial
sóbre a situação atual cio lm-
posto sóbre Circulação de Mer-
eadoria.s. a ser entregue aos
governos estaduais e ás autori-
ciados monetárias federais, para
que intercedam junto aos Se-
cretários rie Finanças cios as-
tados.

Pelos argumentos apresenta-

cios pelos vários í.SiBüos, o me«
morial deverá pedir a diminui-
ção de 3'" da alíquota do ICM
do.s Estados do Norte, para
Igiialá-lo aos demais Estados;
a náo alteração da alíquota
atual da região Centro-Sul. até
que a máquina de arrecadação
cie cada Estado já funcione
normalmente, pois diante cia
confusão atua! não se pocie ter
nenhuma idéia da arrecadação
real cie cada unidade; e o de-
ferimento pnra que os agricul-
lores não tenham que pagar o
referido imposto, que seria pe.-
go na etapa, final cia merca-
doria.

Delíim Neio nomeia :'sego rido
escalão" e mantém Travancas
na direção do L de Renda.

O Ministro da Fazenda, Sr. Antônio Delfim Neto, dt—
Signou ontem, para .. Chefia de seu Gabinete, o Sr. Fer-
nando do Vai. que acumulará as funções de Secretário-
Geral do Ministério, iniciando a composição do chamado"segundo escalão" nos quadros fazendários.

Os cargos do Diretor-Geral, Procuracior-Geral e Con-
tador-Geral da Fazenda serão ocupados pelos Srs. Antônio
Amílcar de Oliveira, Jaime Olímpio de Barros e José Duval
Guedes Freitas, permanecendo o Sr. Orlando Travancas ã
írente do Departamento cio Imposto de Renda.

triais do Rio Grande do Sal,
que, acompanhada do Presi-
dente do Banco rio Brasil. Sr.
Nestor Jest. e chefiada pelo
Presidente da Federação cias
Indústrias do Estado, Sr. Plí-
nio Kreeff deu um balanço
das atividades empresariais na,
região e ofereceu apoio ao riu-
vo Ministro.

Após o encontro com os in-
dustriais e. despacho com seus
principais assessores, quando
analisou as-implicações dos úl-
íimos atos do Governo passado
pa área íazendé.ria, o Ministro
Antônio Delfim Neto esteve
reunido com o Ministro do Pia-
nejamento e Coordenação Ge-
ral, Sr. Hélio Beltrão, com
quem trocou idéias sobre os
estudos iniciais dos problemas
encontrados nas duas Pas.as.

Do encontro participaram
assessores dos dois Ministros,
ficando acertado que as medi-
das a serem adotadas na área
económico-financeira s er ã o
analisadas em todos os seus as-
pecros pelos dois setores, de
forma a evitar possíveis refle-
xos negativos motivados por
atos unilatenjis.

INDUSTRIAIS

O Ministro Antônio Delfim
Neto, ciue nomeou, para o De-
partamento de Arrecadação, o
Sr. Nelson Borba de Araújo, e
para o de Rendas Internas, o
Sr. Eleazar Patrício ria Silva,
recebeu, na tarde rie ontem,
um grupo rie industriais do sr-
tor têxtil, liderado pelo Sr. Rui
Gomes de Almeida, que lhe io-
iam solicitar providências uo
sentido rie ser minorada a cri-
se rie crédito para as ativida-
des no campo da tecelagem.

Depois rie ouvir demoraria,
explanação sóbre as dificulda-
des da indústria têxtil, o Mi-
nistro Delfim Neto prometeu
quo estudará, as reivindicações
dos empresários, "com a fina-
lidade rie encontrar soluções
rápidas e eficazes para os pro-
blcmas apresentados", deter-
minando á sua assessoria que
faça um estudo detalhado a
respeito das condições em que
se encontra êste setor de pro-
dução.

Momentos após. o Ministro
da Fazenda manteve contato
com uma comissão rie indus-

Mendonça
assume
CREAI

Ao assumir ontem a Direção
da CREAI — Carteira de Crê-
dito Agricola e Industrial cio
Banco do Brasil — s.tor In-
dustrial — o Sr. José Antônio
de Mendonça Filho a. firmou"que confia na maior capaci-
tação da Carteira para aten-
der ao.s justos reclamos do em-
presariado e impostergáveis ci;-
veres tia CREAT. visando ao
dinamismo, produção e produ-
lividade rio parque fabril bra-
sileiro".

Eclonomm
como lema
dmímo

Belo Horizonte (Sucursali —
Os líderes rias classes produ-
toras de Minas Gerais nega-
ram-se a comentar o artigo
t!2 do Regulamento para ;-.
Salvaguarda dos Assuntos Si-
gilosos, aprovado por um dos
últimos decretos do cx-Presi-
dente Castelo Branco, que eu-
quadra os assuntos rie interés-
se econômico-financeiro como
secretos e confidenciais,

BANCO BAHIANO DA PRODUÇÃO S. A. §- incentivando negócios desde 1913 '
RUA DEBRET N/> si
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Catedral antecipa Matinas
para hoje e inicia funções
litúrgicas do Tríduo Sacro

A Catedral Metropolitana, com o canto solene de Ma-
tinas de Quinta-Feira Santa, antecipado para as 17 horas
de hoje, iniciará as funções litúrgicas oficiais do Tríduo
Sacro, mas só amanhã cedo as demais igrejas do Rio re-
citar.ão o mesmo oficio, acrescido das Lauâes.

O Vigário-Geral, Dom José Castro Pinto, celebrará
ils . horas de amanhã, na Catedral, o rito de Concelebra-
ção e Sagração dos Santos óleos, e o Monsenhor Ivo Callia-
ri, às 17 horas, oficiará a solene missa da Ceia do Senhor,
com a cerimônia do Lava-Pés, Procissão do Santíssimo e
desntidaçáo dos altares.

A procissão do Senhor Mor-
to, na Ssxta-Peira Santa, sal-
ré, às -20h dn. Praça 15 de No-
vembro, devendo passar pelas
Ruas Sete de Setembro, Av.
Rio Branco, Buenos Aires <!
Andradas e terminar no Largo
de São Francisco, sendo encer-
rada pelo sermão do Mouse-
nhor Armando Lacerda.

SEM PROGRAMA

Com a grande reforma 11-
-úrgica feita pelo Papa Pio
XII, nenhuma função caracte-
ristica se realiza na quarta-
feira, havendo apenas n 1-eitu-
ira da Paixão de Nosso Senhor
ma missa e, na recitação do
Breviário para os padres, a
omissão da Glória ao Pai, no
íinal dos salmos. Nas cate-
tirais, por haver, na Quinta-
Feira Santa de manhã, a Sa-
gração dos Santos óleos, ante-
•cipa-se a. recitação das Ma-
tüias.

Desde a época do Papa João
XXIII não é mau; permitida
a antecipação das Laudes, por
constituírem a oração da ma-
nhã. As Laudes compõem-se de
cinco satmas intercalados por
antífonas, hino e o canto Be-
¦nedictus, que Zacarias entoou
saudando o nascimento de seu
filho São João Batista.

AS MATINAS

O canto de Matinas, na Ca-
tedral, às 17 horas de hoje,
contará com a participação de
todos os componentes do Ca-
bido, padres c seminaristas.
Os cantores das lições sáo os
seguintes: para o 1.° Noturno:
cônegos: Adelino Coelho, Teó-
íilo Rocha e Nelson Didier;
para o 2.° Noturno: Monsenho-
res Mario Novaretti, Francisco
Pinto e Armando Lacerda;
para o 3.° Noturno: Monsenho-
«es Francisco Bessa, João
1,'Avila e Ciprlano Bastos.
Será pregador o cônt-go Adc-
Uno Coelho,

SANTOS ÓLEOS

Os óleos a serem sagrados
iis S horas rie amanhã por D.
Castro Pinto, sáo dos cate-
cúmenos, dos enfermos e do
crisma. A cerimônia se reali-
7,a durante a missa concele-
brada juntamente 

"com 
o Bis-

po. O óleo dos enfermos é sa-
grado antes do Pai Nosso, en-
quanto o dos catecúmenos e
do crisma depois da Comu-
«hão. Os óleos, depois de sa-¦grados, serão distribuídos a tô-
das as paróquias da Arquidio-
cose, amanhã mesmo, sendo
utilizados nn. a d m i nlstração
dos Sacramentos durante todo
o ano, o que vem a significar
a unidade que deve existir en-
tre todos os membros da Igre-
ja em torno do Bispo Dioce-
sano.

O óleo dos catecúmenos em-•prega-se no batismo íem un-
ção no peito e nas costas do
batizando), nas ordenações de
diâconos e sacerdotes, e na
bênção da água bafismal. O
óleo dos enfermos é usado (mi-
camente para a Unção dos En-
ferinos (a ex-Extrema-Unção).
O Santo Crisma é usado no
Sacramento da Confirmação
(a crisma), no batismo, na sa-
gração de bispos, dedicação de
igrejas, sagração dos altares,
cálices e patenas, bênção cia
água batismnl (misturado com
o óleo dos catecúmenos) e bén-
çáo dos sinos.

O óleo tem simboli.smo múl-
tiplo, o que explica a sua esco-
lha e emprego pela Igreja, que
utiliza sinais sensíveis para sig-
mificar realidades espirituais.
O óleo alimenta a chama, ser-
ve de linimento, de unção for-
tificante para o atleta, suge-
rindo, por conseguinte, a idéia
de iluminação,, de alívio e de
força. O cristão receberá essas
realidades espirituais ao rece-
ber o Sacramento.

CEIA E PROCISSÃO

Amanhã, ao entardecer, as
igrejas comemorarão a Ultima
Ceia de Cristo, quando Êle ins-
tituiu a Missa e deu "o novo
mandamento" do amor frater-
no. Na Catedral, a cerimônia
será às 17 horas, com o Lava-
pés, após a leitura do Evan-
gelho c do Sermão.

MENSAGEÍvI

Na Quinta e Sexta-Peira
Santas, o Teatro Carlos Go-
mes levará à cena A Mensa-
gem do Salmo, peça de J. Ro-
trião ria Silva, em sessões ves-
perais e soirécs. A montagem
tem a cooperação do Teatro
Municipal _ cia Secretaria de
Turismo.

O elenco constiíui-se de 35
figuras, incluindo corpo de bal-
le e atores dramáticos. Apre-
senta a seguinte ficha técnica:
Diretor-Geral — Aldo Calvet;
Assistente técnico — Alex Ro-
cha; Coreografia — Petter
Dante; Partituras musicais —
Maestro Rui Barbosa.

MELK.1TAS CELEBRAM

A igreja matriz de São Ba-
silio, paróquia grego-católica
melkita do Rio de Janeiro, está
celebrando a Semana S/mta e
convidando os seus membros a
participarem das cerimônias de
quinta-feira, dia 23: lOh, Mis-
sa da Eucaristia; lflh, Leitura
dos 12 Evangelhos e procissão
da Santa Cruz; sexta-feira,
dia 24: 17h Ponto alto cia S.-
mana Santa, Funerais e Pro-
cissão do Senhor Morto; sã-
bado. dia 25: lüh. Missa da
Virgília Pascal, 23h, Bênção do
Fogo. Missa solene: e domin-
go, dia 26: lOh, Missa solene.

EXPEDIENTE NO JB

Em virtude do feriado da
Sexta-Felra da Paixão, o JOR-
NAL DO BRASIL não circula-
rá no sábado, dia 25. A Direção
do JB solicita aos anuncian-
tes que antecipem a entrega do
seu material, já que as agên-
cias estarão fechadas no dia
24. A edição de domingo, dia
26, circulará normalmente.

Por determinação do Banco
Central, o expediente dos ban-
cos, amanhã será normal. O
feriado religioso da Sexta-Fei-
ra da Paixão será, entretanto,
respeitado.

O ÊXODO

O Rio, nos próximos feriados
religiosos, ficará mais vazio rio
que nas Semanas Santas nn-
teriores, porque, além cia tra-
dicional evasão do carioca, não
se registra, éste ano, o aíluxo
de turismo dos outros Estados,
assustados que íoram pelas no-
tidas cias tragédias que a Ci-
dade vive.

As recepcionistas da Sala do
Turista, no Lido, — que já se
acostumaram a ouvir as mais
estranhas reclamações ¦— tém
recebido agora centenas de
queixas diárias contra a es-
curidão, a lama e a sujeira da
Cidade, por parte daqueles que
aqui vieram n traídos pelas
praias . a vida noturna.

MOVIMENTO

O movimento na Rodoviária
Novo Rio tem sido bem infe-
rior aos anos anteriores, mas
na Central do Brasil a procura
de passagens para São Paulo e
Belo Horizonte se intensificou
em visla da precariedade das
condições cie tráfego pelas ro-
dovias.

Enquanto u Central cio Bra-
sil organizava uma plano de
atendimento à procura de úl-
tima hora, os guichês mais pro-
curados ontem ua Rodoviária
Novo Rio eram as das emprè-
sas de ônibus para São Paulo,
que estão cobrando NCrS 10.40
(dez mil e 400 cruzeiros anti-
gos) por passageiro,

Rabino repele ''Paixão''
levada à cena nos EUA

Nova Iiinque (ÜPI — JB) —
O Presidente do Congresso Ju-
daico norte-americano, rabi-
no Arthur Lelyveld, denunciou
à Conferência Nacional do
Episcopado Católico "o cru e
evidente caráter anti-semita"
de uma versão da Paixão de
Cristo encenada na Igreja da
Sagrada Família, em Únion
City.

A denúncia foi feita em
carta ao Presidente da Comis-
são para Assuntos Ecumênicos
e Interconfessionais do órgão
episcopal, Dom John Carberry
e condena a apresentação, no.*
Estados Unidos, por um gra-
po bávaro, de um espetáculo
tradicional na cidade de Obe-
rammergau, na Alemanha Ocl-
dental.

PROTESTO

A representação que motivou
o protesto é intitulada Obe-
ranimerg-au na América, uma
encenação da Sagrada Paixão
apresentada de dez em dez
anos, há séculos, pela*: mora-
dores da cidade bávara de
Oberammergau.

"A peça", denunciou Lely-
veld, d* "uma indiciação carre-
gada de ódio contra os judeus",
e explica que "Judas é apre-
sentado como a caricatura do
judeu- criada por Julius Strei-
cher no jornal nazista Der
Suermer (publicado durante o
regime de Hitler; os sacerdo-

tes (judeus! são caracteriza-
dos como boçais, maliciosos e
corrompidos; o clímax da pe-
ça é a crucificação, acompa-
nhatia por uma tempestade
elétrica de terríveis raios que
leva as crianças do auditório
à. histeria; a encenação, em
seu conjunto, constitue uma
acusação candente e odienta
aas judeus. Os judeus são sa-
tftnicos; os cristãos sáo disci-
pulos divinos de Nosso Se-
nhor." •

APROXIMAÇÃO

A Conferência Episcopal, à
qual o rabino Lelyveld apre-
sentou o protesto, havia exor-
tado, na semana passada, os
católicos romanos a incremen-
tarem contactos entre judeus e
católicos em todos os niveis.
O pároco ria igreja onde é cn-
cenada a peça, Monsenhor
Weitejamp, recusou-se a co-
mentar a acusação do rabino.

O Congresso Judaico havia
anteriormente unido sua voz às
de numerosos autores e críticos
teatrais que pedem ao povo
que boicote a versão da Paixão
rie Cristo encenada pelo grupobávaro. A cidade de Oberam-
mergau anunciou no ano pas-sado eme havia rejeitado iodas
as alterações sugeridas peloCongresso Judaico norte-ame-
ricano para a próxima ence-
nação local do espetáculo, '
marcada para 19"i0. .

Link sugeriu Barreirinhas
para exploração mas achava
que a região não era rira

Em carta enviada ao JORNAL DO BRASIL, o geólogo
norte-americano Walter Link, antigo chefe da equipe de
exploradores de petróleo da Petrobrás, afirma que. em-
bora tenha pessoalmente cotado como pobre a área de
Barreirinhas, não sugeriu, junto com seus colegas, a ces-
sação das .sondagens, mas, ao contrário, incluiu a região
entre «is que deveriam ser exploradas.

O geólogo especialista em exploração de petróleo es-
creveu para rebater as acusações que lhe foram feitas em
um artigo publicado no último dia 13. em The Oalhis
Morning News, matutino do Texas, onde o Sr. Louis Stein
diz que, "pela segunda vc/., a Petrobrás provou que Link
estava errado".

A CARTA

É a seguinte, em sua inte-
gra, a carta enviada pelo es-
pecialista norte-americano:"Creio que à última vez que
que me correspondi com o
JORNAL DO BRASIL foi em
setembro de 1963, quando co-
mentei o Relatório Soviético
sobre Petróleo. Será proveito-
so para os brasileiros rever
agora aqueles comentários.

O tato que me levou a cs-
crever esta carta é um co-
mentário publicado em um jor-
nal de Dalas, Texas, e que vai
anexo. Penso que as opiniões
do Dr. Franklin Gomes com-
põem, com us parágrafos que
as seguem, um quadro bastan-
te fiel da situação. Quanto ao
resto do artigo, seria conve-
tüente que voltássemos no tem-
po e nos detivéssemos no exa-
me do chamado Relatório Link.
que é na verdade o resultado
dos estudos de 14 geólogos, dos
quais seis eram brasileiros e
oito estrangeiros. Este relato-
rio, ao lado do projeto de ex-
ploração de 1961, preparado na
mesma ocasião, preconizava
o aprofundamento das pesqul-
sas na Média Amazônia. Ser-
gipe, Alagoas e Maranhão, in-
clusive Barreirinhas. Sugeria a
«supensão cios trabalhos de ex-
ploração no resto da Amazó-
nia, no Acre e no Sul rio Bra-
sil. Para o petróleo de Bar-
reirinhas, uma das áreas se-
lecionadas, dei. pessoalmente, o
Índice mais baixo, embora
achasse que se deveria conce-
der mais crédito à opinião de
outros cinco geólogos do que
á minha objeção isolada.

Sabemos muito bem que a
descoberta de petróleo se de-
ve, na maior corte cias vezes,
aos homens que trabalhavam
no local quando o petróleo foi
descoberto. Gostaria cie obser-
var que a localização de Car-
mópolis íoi efetivamente feita
em 1961, pela equipe de geó-
logos c geofísicos que perma-
meceu intacta por algum lem-
po opôs minha partida e depois
que a realização do plano pa-
ra 1961, elaborado em 1960, foi
concluída. O poço, entretan-
to, não forneceu resultados
completos antes de 1963.

O Importante será lembrar
que a exploração nestas áreas
litorâneas foi realizada cm
1361 tal cano havia .sida pro-
jataria cm 1960. -e, ainda, que os
resultados apresentados assagu-
raram, sem dúvida, o pros.se-
guimsnto das operações de ex-
ploração pelos anos seguintes.
Os brasileiros devem ser tam-
bém alertados para o fato de
que estávamos negociando a
participação de um navio com
equipamento sismográfico na
pesquisa das águas litorâneas,
do Brasil, especialmente as do
Sergipe e Alagoas. Todos és-
ses fatos podem ser encontra-
tíos nos arquivos da Petrobrás,
se é que eles ainda existem.

Minha principal objeção <;ra
relativa às prospecções nas
áreas em que predominava a
formação pal.ozói.a, pois se-
riam impotentes, para a sua ex-
ploração, os mais modernos mé-
todos. Jamais foi dsiterminada,
entre!.-.nto. a cessação completa
cias explorações nesta área.

Faz agora seis aues que dei-
xei o Brasil. O prosseguimento
das explorações nas áreas pa-
leozóicas não levou á desco-
berta rie pe-róleo comerciável.
A exploração na Bahia. Sergi-
pe. e alé em Barreirinhas,
confirmou as previsões ou su-
perou-as. O trabalho ria Man-

.iiha nestas regiões poderá in-'dicar 
a existência de volume

ainda maior de petróleo, e mi-
nlia esperança é cie que o Bra-
sil encontre o bastante para se
tornar auto-suficiente. De 1960
—- quando a produção do Re-
cônvaco atingiu mil barris por
dia. continuando a crescer cm
1061 e estacionando no íinal de
1961 — até 1963, nada de im-
portanto foi descoberto. Se ai-
gumas descobertas foram re-
gistradas, elas não deram pro-
vas de que poderiam contribuir
substancialmente para o au-
mento cia produção. O declínio
de Agua Grande pôde ser co-
berto por Buracica, Taquipé.
Cassarongonga e outros. Os
novos campes do Recôncavo e
de Sergipe elevarão a produ-
çáo a 150 mi! barris por dia.
ou a mais, até. Estou certo de
que todos esperamos que isso
acontecerá: e nisso confiamos.
Muito atenciosamente,

As. Walter K. Link".

Saúde de Jacó ainda requer
cuidado em conseqüência de
uma uicera com hemorragia

O estado de «saúde do compositor Jacó do Bandolim —
Jacó Pick Bittencourt — que sc encontra internado desde
segunda-feira no Hospital dos Servidores do Estado, ainda
requer sérios cuidados, pois êle foi acometido por um edema
pulmonar, seguido de uni enfarte do miocárdio, e uma
úlcera de que era portador está apresentando forte he-
morragia, devido a medicação que lhe vem «sendo mi-
nistrada.

Jacó foi levado domingo á noite para o Hospital Mi-
guel Couto em estaclo de coma. depois de um súbito mal-
estar ocasionado pela emoção que sentiu ao receber o titulo
de primeiro comendador da música popular brasileira, ofe-
reciclo pelo Clube de Jazz & Bossa, no restaurante Casa
Grande.

UM POUCO DE JACÓ

Ontem, seu estado apresentou
alguma melhora, apesar de es-
tar bastante agitado, reviran-
do-se na cama a tudo momen-
to. Seus famiiiares considera-
ram um verdadeiro milagre a
atuação dos médicos do Miguel
Couto, pois o compositor quan-
do recebeu os primeiros socor-
ros. estava inteiramente roxo
e com 25 de pressão arterial.

Ultimamente. Jacó limitava
suas atividades artísticas à
TV Excelsior de São Paulo, on-
de se apresentava todas ns se-
gundas-feiras com o seu con-
junto Época de Ouro. Por si-
nal, era sua intenção acionar
a emissora esta semana por
náo ter ainda pago seu salário
de janeiro. Sem o famoso ban-
dolim. Jacó exerce suas íun-
ções de escrivão na 11." Vara
Criminal, no Rio, onde há 23
anos trabalha para a Justiça.

Jacó tem 33 anos de vida
artística, tendo enfrentado um

microfone pela primeira vez em
1934, na ant isa Rádio Clube
do Brasil. Começou a tocar
bandolim aos 14 anos — um
ano antes de entrar para o rá-
dio — porém, só aos 19 anos
resolveu éle mesmo fabricar
seus instrumentos. Hoje, Jacó
tem 43 anos. e um músico in-
ternaeionalmente conhecido.

Como compositor, cs sucos-
sos que mais marcaram «suas
atuações foram os chorinhos
Doce de Coco, Noites Cariocas,
Alvorada, Vale Tudo e Reme-
lexo. Na primeira gravação do
samba Amélia, de Ataulfo Al-
ves. o bandolim de Jacó apa-
reco no solo, assinalando a ma-
neira característica de tocar.
que o tornaria inconfundível
alguns anos mais tarde.

Jacó é casado com D. Adi-
lia Bittencourt- e tem dois fi-
lhos: o jornalista Sérgio Bit-
tencourt, com 26 anos e a deu-
tlsta Eiena com 25.

rais do mo so.
tomam posse agora com os
nomeados para todo o Pais

A posse dos juizes federais que vão funcionar nas cinco
Varas do Rio, que estava marcada para segunda-feira, não
se realizou nem poderá realizar-se nos próximos GO dias,
pois o Tribunal Federal de Recursos pretende empossar
numa única cerimônia, em Brasília, os juizes de todo o
Pais.

Alguns dos juizes nomeados para o Rio, atendendo aos
advogados que não querem que os seus processos fiquem
paralisados durante muito tempo, haviam concordado em
tomar posse perante um representante do TFR, que seria
o Ministro Antônio Neder, mas êle não pôde atender ao
pedido.
TODO PARADO

Diante da posição assumida
pelo TFR, os processos de inte-
rèsse da União e suas autar-
quias ficarão paralisados to-
talmcnt.e até o dia cia posse dos
juizes federais de todo o Bra-
sil.

No Rio. os maiores proble-
mas foram criados para a Jus-
tiça. Em primeiro lugar, a não
investidura dos juizes federais
está impedindo que quatro no-

vas varas eiveis sejam insta-
ladas, pois a lei estadual que
as criou condicionou o Seu
funcionamento efetivo à posse
des juizes federais. Outro pre-
blema criado se refere acs íun-
cionários des cartórios, que
continuam na função ric guar-
das dos processos paralisados.
Sem poderem cuidar rie suas
posições futuras, uma vez que
perderam a atribuição de ser-
virem aos cartórios federais.

Nunes Leal quer informação
sobre Stangl para instruir
o pedido de haheas-corpus

Brasília .(Sucursal) — O Ministro Vítor Nunes Leal
solicitou ao Diretor-Geral do Departamento de Policia Fe-
deral informações para instruir o pedido de habeas-corpus
formulado ao Supremo Tribunal Federal em favor do na-
zista Franz Paul Stangl.

Quer também informações relacionadas com o telo-
grama que recebeu dos advogados de Stangl requerendo
seja obstada qualquer tentativa da Polícia de promoveruma entrevista coletiva do preso.

Drapkin adia que mundo
sem Stangl não m e I. _ o r a

São Paulo iSucursal) — Há
um homem que tem a certeza
de que o mundo nada ganhariamatando o criminoso nazista
Franz Paul Stangl: Israel
Drapkin, Direi o r do lns-
tituto dc Criminologla da Uni-
versidade Hebraica de Jeru-
salém, alto. cabelos brancos, de
60 anos e corpo aprumado.

Drapkin, que viaja hoje dc
manhã para o Chile, acha que"'na pior das hipóteses mata-se
o indivíduo Franz Stangl. quetem quase 70 anos. mas não sc
revivem os seis milhões de ju-deus que êle ajudou a matar".

O AR QUE FALTA

Confessa que por mais que
gosto de Israel -falta-lhe de
vez em quando o ar latino-
americano. Então voLa a San-
tiagoe passa pelo Brasil On-
tem à noite fêz; uma conferên-
cia no auditório da Associação
Hebraica sobre Os Judeus e
o Judaísmo.

Drapkin saiu dc Israel no
mesmo dia em que Stangl
era detido eni São Paulo e
soube- do fato quando desem-
barcava num aeroporto euro-
peu. Nenhum dos telegramas
que recebeu de Jerusalém pedeInformações ou elaooração de
relatórios sobre a situação de
Stangl em relação à Justiça
brasileira.

UM HOMEM DE Fl';

Israel Drapkin admite queStangl seja extraditado para
qualquer dos países que pos-sam reclamar o criminoso de
guerra, "desde que éste paísrespeite a condição brasileira:
que não haja n pena de morte
ou prisão perpélua".

Êle diz conhecer o pensa-mento dos juristas brasileiros
e saber a orientação de seus
colegas israelenses em relação
ao problema. Drapkin tem
uma idéia firme sobre crimi-
nosos como Stangl, assim co-
mo firmou um conceito pes-•soai seu. com muita filosofia,
sobre Adolf Eichmann:

Há leis ordinárias paraserem aplicadas em ocasiões
ordinárias. O Código Penal foi
elaborado para punir crimes
do homicídio, violação, furto,
ete. O caso de Stangl, toda-
via. 6 diferente. O legislador
elaborou leis para ocasiões e
homens normais. Por isso não
há lei que soja capaz de co-
l-rir o caso de Stangl. pois as-
sassinos dessa natureza náo
podem amparar-se na legisla-
ção vigente e existente. Ai. en-
tão, deve prevalecer o concei-
to de Direito e não a Justiça
corrente e habitual.

Para Drapkin os atos de
Stangl "constituem um crime
de tal magnitude que não po-riem ser medidos pela unida-
de com que se medem os deli-
tos comuns". O professor rea-
firma o respeito que tem pelos
juristas brasileiros o ciiz queeles lhe darão razão quandosustenta que Stangl nâo podeser julgado pelas normas ju-• rídicas normais.

CRONOLOGIA DE UMA
IDÉIA

Israel Drapkin coloca as
idéias numa sucessão cronoló-
gica„ "a fim de .situar o.s ou-
vintes na sua tese". Lembra,
por exemplo, que quando a
Alemanha nazista iniciou a
matança organizada, "em íor-
ma de técnica industrial", não
existia, ainda o conceito de ge-nocldio, surgido bem depois
dos crimes praticados, quandose instalou o Tribunal de Nu-
remberg.

As autoridades judiciaisbrasileiras poderão perfeita-mente entregar o criminoso aum desses três países: Áustria,
onde cometeu a maioria dos
delitos; Alemanha. Estado su-
cessor do regime nazista, queinspirou os crimes dc Stangl;
ou às autoridades de Israel,
que representam as vítimas do
nazismo.

O GOSTO PELA VIDA

Drapkin tem certeza rie queStangl não será morto em Is-
rael, "pois nem tudo na vicia
resolve-se matando, principal-
mente se se considerar que a
pena de morte não é nada
mais que o assassinato legali-
znrio. O simples fato de se res-
tabelece.r o processo por geno-cídio mostrará a todos que no
mundo ainda há direitos".

A morte de Stangl é pou-ca pena para muito crime. A
pena sempre deve ser propor-cional ao delito e por isso, no
caso, não se estabelece o equl-
líbrio de pena e delito.

Há várias maneiras de pro-
ceder, segundo êle. Lembra que
na Idade Média, por exemplo,
na Inglaterra, havia o pilory:
exibição dos criminosos a fer-
ros, de cidade em cidade, com
um pregoeiro á frente citando
os crimes cometidos e íubmc-
tendo-o ao escárnio do povo.
por onde passasse.

Em Israel não existe a pe-
na de morte, ninguém a quer,
nem pede a cabeça de Stangl.

Está o professor absoluta-
mente seguro de que "não há

intenção alguma de ninguém
de matar Stangl". Acredita
que caso o ex-nazista chegue a
Israel será julgado, expulso do
liais e entregue à Alemanha.

Sua morte poderia transíor-
má-lo em herói.

DESAPARECIMENTO DE
EICHMANN

Com Adolf Eichmann, to-
riavia. foi diferente. Depois de
um longo julgamento cm que
se decidiu pelo seu enforca-
mento. toda a ação rie seu de-
saparecimento durou cerca de
seis horas, entre a força, a in-
cineração de seu corpo e a
distribuição rie suas cinzas, le-
vadas para mar-alto, no Me-
diterráneo, numa pequena cai-
xa, por um homem só.

Drapkin explica que "Eich-
mann não existe mais: não há
túmulo em nenhuma parte do
mundo, como aconteceu com
vários nazistas executados du-
rante e depois de Nuremberg.
Eichmq»n foi simplesmente
esquecido".

A forma sui generis de pro-
cedimento jurídico e a sutile-
za com que o caso íoi tintado
pelas juristas deixaram-no
simplesmente perplexo, segun-
do confessou.

Eichmann deixou de existir
e foi substituído por um pro-
cesso de 80 centímetros cie ai-
tura, seu simbolismo desapa-
receu e a pena que lhe foi
aplicada, não íoi um castigo,
mas um simples aviso á Hu-
manldade.

VOLTA DA VIOLÊNCIA

A História pode se repetir,
diz éle. Pessoalmente admite
que "apesar da evolução da
humanidade, o ódio, a violên-
cia e a brutalidade não ciesa-
.pareceram cio homem, e par
Isso um fenômeno igual ao na-
zismo, não importando quais
suas causas, pode se repetir".

E as vitimas podem não
ser judeus. Podem ser outras,
Isso sempre existiu.

Drapkin não fuma e mexe
pouco eom as mãos, apesar de
falar com certa força". Mais
uma vez qu.er que "se preste
atenção, como numa aula".Lembrem-se dos cristãos
nas arenas dos romanos. Das
Judeus na inquisição, das bom-
bus atômicas sobro Hiroxima

e Nagasakl, com uma guerra
já ganha. Dos armênios, vitl-
mas dos turcos. O animal con-
tinua o mesmo. «Mudou a in-
dumont ária. que agora adota
a mini-sala e gravatas mais
berrantes, i/

A CONTRIBUIÇÃO
MODESTA

O Instituto de Criminologla
da Universidade Hebraica sur-
giu cm 1957. seis meses depois
de uma visita de estudos que
èle fêz a. Israel a pedido da
ONU.

Israel Drapkin fo! a Israel
investigar os Índices e as cuu-
sas da criminalidade, que au-
mentava muito, e sugeriu ao
Conselho dc Segurança cia
ONU a criação dc um Insti-
tuto de Criminologia, cuja
função específica seria pesqui-
sar as causas da criminalida-
de e um meio de prevenir uma
incidência delituosa anormal.

Drapkin aceitou imediata-
mente o convite da ONU por-
que "não poderia, de forma
algumas, recusar o desafio
do viver perigosamente".

Agora éle pode dizer que "o
Instituto, dez anos depois, já
contribuiu para o estudo do
Direito Comparado em todo o
mundo em três aspectos íun-
dameníais, no estabelecimento
rios quais Israel — que tem
território pequeno — funcionou
como um perfeito laboratório:

1) O índice de criminalidade
nas colônias agrícolas conheci-
das como kibutzim, que são
estabelecimentos h e r m éticos,
com vida própria e onde mais
se notam as condutas anti-so-
ciais.

2) O problema das relações
religião-delito. Já foram feitos
estudos dos efeitos ria religião
sobre o homem e até que pon-
to a religião controla a con-
duta rio homem, file explica
que em todos os censos de cri-
niiiialidarie parece que uma
porcentagem segue um credo,
outra um credo diferente. E
geralmente isso não corres-
ponde à realidade, pois ã in-
vestigação da incidência de
crimes não interessa o rótulo.
Drapkin quer destruir ou, ao
menos, melhorar o "critério do
senso".

3) A influência educadora do
Exército. Drapkin estabelece a
diferença entre Exército e mi-
litar. Em Israel, os jovens
prestam serviço militar duran-
te dois anos e meio e depois
fazem da crdem e do método
uma forma de vida. "Mas
ainda é difícil divulgar uma
pesquisa sobre a influência cio
Exército, pois não se pode pro-
jetar uma sombra de dúvida
sobre a conduta dos militares".

JOR

Telefone para 22-1818
e faça a sua assinatura ào

NAL DO BRASIL

Delegado ouvirá hoie cm 2
__ ,m «/

pie cuidaram demédicos
íio sousa Aguiar

O chefe da Seção de Investigações da Inspetoria Ge-ral da Policia, delegado Alexandre Stockler, ouvira hoíeos dois médicos, o enfermeiro e o detective que atend»-ram o aeroviario Bertilier Gonçalves quando éle foi' me-dicado no Hospital Sousa Aguiar e responsabilizou cinco
policiais da Delegacia de Roubos e Furtos pelas fraturas
que tinha.

O ladrão Ricardo Neto. empregado da RATA n nn-
presa oncie Bertilier trabalha, que estava com ele nanoite do espancamento, depôs ontem afirmando que oaeroviano nao levou nem um pontapé cios policiais, trn-do-se machucado ao pular da janela do segundo andarda Delegacia de Roubos e Furtos por estar muito en-
vergonhado.

CINISMO

Cinicamente, parecendo ter
sido instruído. Ricardo Nelo.
que furtava objetos nas baga-
gens dos passageiros no Aero-
porto do Galeão, declarou ao
Delegado .Alexandre Stockler
que nenhum policial da Dele-
gacia rie Furtos e Roubos to-
ceu em Bertilier durante a aca-
reação sobre a compra do anel
roubado no Galeão. Explicou
que o aeroviario ficou muito
envergonhado de ser chamado
de reeeptador e se joftoti pela
janela do segundo andar ria.
Delegacia.

A versão de Ricardo Neto
parece não ter impressionado
muito ao delegado Stockler,
que só forneceu á imprensa as
declarações de que éle não ti-
nha visto ninguém agredir Ber-
tilier. Segundo a.s informações
êle encontrou falhas no depoi-
mento e ache. que Ricardo está
sendo conivente com os poli-
ciais agressores.

A Secretaria de Segurança
está apurando dois novos es-
càndalos. O primeiro é a agres-
são de um homem de 70 

"anos
e seu filho na Rua Maia La-
cerda, por dois soldados da
PM. O caso foi registrado na

8." Delegacia. Distrital. O ou-
tro é a prisão por varies dias
c espancamento de uma se-
nhora grávida, também na 8."
Dn

Na Delegacia cie Roubos e
Furtos, segundo as informa-
ções, diversos policiais estão
dispostos a. íazer greve de so-
lidariedade aos colegas acusa-
rios de espancamento. Afirmara
que "as criticar, merecidas quea imprensa vinha fazendo eon-
tra os policiais que sõ pensam
em furtar parece que foram
propositadamente desviadas
para um caso cie agressão na
Delegacia de Roubos e Fur-
tc.s. onde não há nenhuma
caixinha de propinas, e cujos
detectlves recebem como pré-mio pela abnegação a ameaça
de demissão do serviço públí-r.o".

O delegado César Fernandes,
que estava de plantão ontem.
disse que quem fizer greve se-
rá transferido e que mantém
atitude serena em relação aos
policiais acusados de espan-
camento, porque "se éle.s sãoinocentes devem provar, poisacho que tanto receber subôr-no como espancar são crimes
graves e idênticos que eu ia-mais tolerarei".

lSEmpresas suspendem venda
antecipadas de passagens
para. interior fluminense

Niterói (Sucursal) — A venda antecipada cie passagensde ônibus desta Capital para as Cidades de Saquarema
Araruama, Sao Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Macaé e Campos
foram suspensas, ontem, nos guichês da Estação Rodoviária
Roberto Silveira, em conseqüência da interdição cio tráfego
para essas cidades, pclo Departamento dc Estradas de Ro-
dagem.

As passagens vinham sendo vendidas antecipadamente
para a Semana Santa, mas a interdição da Rodovia Rio
Bonito—Araruama (RJ-5H obrigou as empresas a suspen-
derem a.s vendas, que poderão ser novamente postas' era
prática, hoje, se fôr liberada essa via por onde se processao trafego para a região dos Lagos e o norte do Estado
MOVIMENTO

A venda antecipada de pas-sagens continuou .somente paraas cidades de Nova Friburgo.
Bom Jardim, Macuco, Cercíei-
ro. Cantagalo, S. Fidélis e Mi-
racema em cujo tráfego serão
colocados ônibus extraordiná-
rias. Somente no percurso Ni-
terói—Friburgo 15 ônibu; estão
trafegando diariamente, deven-
do ser colocados em tráfego, a
partir de amanhã, mais 10 veí-
culos e duplicado o número en-
tre esta Capital e São Fidélis,
Miracema e Cantagalo.

Somente dez ônibus dos 53
que normalmente circulam tra-
fegaram ontem para as cida-
des situadas nas. margens da
Rod o v i a. Niterói—Campos
(RJ-õi. sendo um para Cam-
pos, três para Araruama, um
para Macaé e cinco para Cabo
Frio. para onde vão. ordinária-
mente, oito. dez. doze e 2')
ônibu..

Os trens dr* Campo.*, estão clr-
calando lotados, tendo ontem a
Estrada de Ferro Leopoldlna
colocado em tráfego mais dois
vagões, ee.ra atender a mnis 71)
passageiros, além cio normal.

Censura estadual cruza
Iv..;

IP&

uraços porque Lonstitmcao->

tirou-lhe todas as funções:S
O Serviço de Diversões Públicas do Estado está virtual-

mente paralisado, desde o dia 15, já, que. pela nova Cons-
tituiçâo. cabe à Censura Federal aprovar as programações
das diversões públicas, segundo informou ontem ao JORNAL
DO BRASIL, o diretor daquele Serviço. Sr. Edgar Figuei-
redo Façanha.

Para que o Serviço de Diversões Públicas não fique to-
talmente sem função, continuam seus censores e fiscais a
atuar nos cinemas, teatros e clubes apenas no sentido dis-
ciplinar, pois a tarefa de aprovar programas e cobrar as
taxas que incidiam sobre as diversões passou, desde o dia
15, a ser tarefa do DFSP.

ALTERNATIVAS

Estranha, contudo, o Dü-etor
do Serviço cie Diversões, Sr.
Edgar Figueiredo Façanha, que
a transferência dessas atribui-
ções tenha sido feita sem um
aviso prévio, pois. apenas re-
cebeti do DFSP um ofício co-
municando-lhe que as atribuí-
çÊe.s normalmente afetas á
Censura Estadual estavam a
cargo da Federal.

Julga o Sr. Edgar Façanha
que, pela nova Constituição,
que permite a assinatura de
convênios do Serviço de Censu-
ra de Diversões Públicas fede-
ral com os órgãos estaduais que
têm atribuições semelhantes,
existe a possibilidade de a.s
Censura dos Estados continua-
rem a exercer a mesma fun-
ção a serviço do DFSP, mas
nada ainda lhe foi comunica-
do sobre o assunto, razão pela

qual já preparou um relatório
que enviará hoje á Secretaria
de Segurança, dando coma da
situação.

Restam para as Censura dos
Estados as seguintes ali ema; i-
vas — .segundo o Sr. Edgar
Façanha: a extinção, cem o
aproveitamento dos funciona-
rios em outros órgãos do Es-
tado: a assinatura de convê-
nios com o DFSP. que permi-
tirão sejam aproveitados os
censores c fiscais estaduais com
grande experiência no trato
dos problemas de diversões pú-
blicas há dezenas rie anos, su-
princio a deficiência natural do
órgão federal, incumbido re-
penünamente de amar em to-
do o País; e, finalmente, o
aproveitamento do pessoal do.s
Estados na Censura Federal.

•CDelegado de Neves diz qu
denúncia de Luz dei Fuego
é desejo de publicidade

Niterói (Sucursal) — O delegado do Bairro de Neves.
Sr. Celso Saraiva, atribuiu á necessidade de publicidade de
Luz dei Fuego a noticia publicada por um matutino cario-
ca de que a ex-vedeta teria sido espancada no interior de
sua delegacia, por um investigador de plantão e o Tenente
Bisso, na manhã do último sábado.

Informou o delegado Saraiva que Luz dei Fuego nem
sequer esteve detida na Delegacia de Neves, não havendo
ali qualquer ocorrência em que ela estivesse envolvida.
Acrescentou que sc a ex-vedeta provar as acusações, man-
dará abrir inquérito para apurar os latos.
AS ACUSAÇÕES

Luz dei Fuego acusou a Po-
lieia de ter sido presa, em com-
panhia do marinheiro Agildo
dos Santos, por soldados do 4.°
Batalhão da Polícia Militar,
por ordem rio Tenente Bisso,

que se irritara por náo ter ela
cerresponclido aos seus galan-
teios.

Segundo o' matutino teria íi-
do espancada ali e trancada
num quarto infecto, fato our
lhe .teria provocado um aborto.

í
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Decreto do sigilo t

Aesoaíha o mcão
leias repamçoe
Brasília (Sucursall — O rc-

ceio da infringir o Regulamcn-
l.o para a Salvaguarda cio As-
suntos Sigilosos -- documento
àt- mil linhas, aproxim.adamsn-
tu. aprovado por um des últi-'.mas dseretos do cx-Prcsiclcn-
te Castelo Bran'o, poõerá tiro-
vooar uma série de provldèn-
cias acauLcla devas em tôdns
a:, repartições, sobretudo quan-
to ao recebimento, registro e
arquivo de papéis.

O decreto eslabslecs que aos
infratores será aplicada a le-
glslacáo especial e comum, sem
prejuizo dc outras sanções, e
determina que os Ministérios,
a Secretaria do Consslho de
Segurança Nacional, o EMFA
e r> SNI instruam sobre o rs-
sunto todos cs órgãos que lhes
são subordinados.
RESTRIÇÕES
E CUIDADOS

O Regula momo. assinado pr-
Jo então Secretário do Oonse-
llio do Segurança Nacional,
General Ernesto Gsisel, dlvi-
tie-sc em í)9 artigos, definindo
os graus cie sigilo iultra-se-
creto, serreto, confidencial e
reservado) e disciplina os se-
guintes assuntos: classificação
dos documentos sigileses, mar-
cação, expedição, recebimento,
registro, manuseio e arquivo,
destruição, documentos sigilo-
sos controlados, segurança o
responsabilidade, criptografia
o codificação, segurança, con-
tròle, áreas sigilosos, visites,
material sigiloso, contratos -
transporte.

Seus dispositivos relacionam
uma série de restrições o rai-
ciados no trato dos clocumen-
tc. sigilesos. acentuando as
responsabilidades des funcio-
liários que eom eles lidam e
afirmando, a certa altura, que"toda e qualquer pessoa que,
oficialmente, tome conheci-
mento de assun! o sigiloso fica
automaticamente responsável
pela manutenção cio -seu si-

' .
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Alem dessas autoridades, po-
d:-m cla.siíicr.r um .-.r.v.mo
como se.reio os diictercs, co-
mania,!' rs _¦ rr--'v; tir o. "oi
autônomos. Pode!'!'! cir-.- :!.,:;:
assunto rom o "•':¦ :'i'"r-:H'ioi" o"reservado" iodas e.sas r.u.cri-
tíatios e mar- cs ofirlars cias
I... "ris Al ... rs. c- ¦: -os . -
mi n.s. ração ou iciuexmsrios cie
categoria mar. elevara r,:\ ad-
ministrarão civil.
CONTROLADO E PESSOAL,

O regulamento traía, rm se-
guiàa, cio documento s:i;> lesn,
deíininío-o como "quoiqrer
material impres.o, dna^ile;.ra-
íad_, gravaco, cios-.mhacio, l ?.-
nuscrico ou fotografado",' que
conslitua assunta sigiloso, e
as-inala que, "quando o
documento sigilo.o. pnr sua
importância. necr r . :,_• ser
controlado por escalão supe-
ricr, recebe o nome particuiar
de (Iccnir.cnto s güos» centro-
lado". A lais documentos s_rá
atribuído um nónuro qui' pos-
sibiiite o rcntrcle cia <:. nii-
ção e da custodia cie todos os
seus c-xsmpieres e cópia ..

Acrescenta que. "qurnclo íor
necessário"'c|iie, rie inicio, sò-
mente o destinatário tome co-
nhecimento do a...u;i'o troto-
cio, o documento sigiloso toma
a característica ce [itsscal,
senão marcada no envelope in-
terno, prscrrienío a mrrea cia
classificação a palavra er-.erl.

A propósito, periclsra o re-
gulamcnto que u c!as"iíi:.".i-
çáo esiugcracia retavrii. rirsuo-
cessariam, nte. a tramitação tio
documentos c. ci; .rocia a im-
por.áneia cio g«u de . rão.

OS 'SECRETOS

Depois de conceituar cada
grau cie sigilo, o Regulamento
ciiz que "são assuntos normal-
monte classificados como ul-
tra-sesretos aqueles da politi-
ca governamental de alio m-
vel e segredos de Estado, tais
como. entre outros: negocia-
ções para alianças políticas e
militares, hipóteses e planos
cie guerra, descobertas e expe-
riências cientificas de vaior
excepcional e informações so-
bre politica estrangeira de al-
to nível".

Define como assuntos nor-
malmente, classificados corno
secretos "os referentes a pia-
nes. programas e medidas go-
vernamentais, os assuntos ex-
traídos de matéria ultra-secre-
ta que. sem comprometer o ex-
cepcional grau de sigilo dr.
matéria originai, necessitem
cir maior difusão, as ordens ds
execução, cujo conhecimento
prévio não autorizado possa
comprometer as suas finall-
dades".

Cita como exemplos de as-
suntos secretas: "pianos dn
detalhes de operações milita-
res. planos ou detalhes de ope-
rações econômicas ou íinancei-
ras, aperfeiçoamentos em téc-.
nicas ou materiais já existên-
les. dados de elevado interes-
sp sob os aspectos físicos, po-
liticos, econômicos, psico-so-
ciais c militares de paises es-
tir-ligeiros e meios e processos
psios quais foram obtidos e
materiais criptográficos im-
portantes que não tenham re-
cebido classificação inferior".
"CONFIDENCIAIS"

Como assuntos confidenciais,
segundo o Regulamento, são
normalmente classificados "os
referentes a pessoal, material,
finanças etc. cujo sigilo deva
ser mantido, por interesse cio
Governo e das partes".

Exemplos desses assuntos:"informes e informações sobre
a atividade de pessoas, emi-
dades e respectivos meio- de
obtenção, ordens de execução
cuja difusão prévia não seja
recomendada, radiofreqüências
de importância especial ou
aquelas que elevam ser fre-
quentemente trocadas, indica-
tivos dc chamadas de especial
importância que devam tam-
bém ser freqüentemente distri-
buídas, cartas. fotografias
aéreas o negativos nacionais e
estrangeiros que indiquem ins-
falações consideradas impor-
tantos para a segurança nacio-
nal".

Os assuntos normalmente
classificados como reservados,
segundo o documento, são "os
que não devam ser do conheci-
mento público em geral, tais
como, entre outros: informa-
ções e informes de qualquer
natureza, assuntos técnicos,
parcos de planos, programas e
projetos e as suas respectivas
ordens de execução, cartas, fo-
tograíias aéreas e negativos
nacionais é estrangeiros quo
indiquem instalações impor-
tantes. •

OS QUE CLASSIFICAM
Depois dc observar que " ò

conhecimento de assunto sigi-
loso depende da fun"ão dosem-
penhada pela autoridade e não
de seu grau hierárquico ou po-
sição" ressalva o documento
quo "só podem classificar as-
sunto como ultra-secre.o,\além
do Presidente dn República, o
Vice-Presiricnle. os Minls'ros
dc Estácio. o Secretário-Goral
oo Conselho de Segurança Na-
(¦onal, o Chefe do Es.ario
Maior da Armada, do Exército
e da Aeronáutica e o Chefe cio
Serviço Nacional de Informa-
ções".

o 111
nos restritivo \
FOTOGRAFIA

BííSCS c

ireazza anuncia ao dar
a Eliseu Resende que

77ã a Poaite Rio-Niterói
O Ministro dos Transportes. Coronel Mário Andreazza,

rib dar possa ontem ao novo Diretor do Departamento Na-
cional. cie Estradas de Rodagem, engenheiro Eliseu Resen-
cir. mencienou, em seu discurso, algumas das realizações
programadas para sua gestão, entre as quais estão a Pon-

lio— Niierci c a conclusão ria duplicação da Rodovia
Presidente Dutra.

Disse ainda o Ministro Andreazza qtie agirá de acordo
coni o exame comparativo dos custos dos benefícios pre-
determinados, objetivando o maior e mais rápido retorno

:ai, "cus, oor outro lado, encarando as peculiares
esndioõcs do nosso País em desenvolvimento, onde nem
trinuvc critérios frios hão de prevalecer".

it» Gal€ ao

moro psio nua! tisirm ...)• < ¦-*
..ificade. os c jcuraemo . .i;í-
lesos, diz o' rr.guiainr:;:-.'. en-
Ire outras coisa:;, que "a ('.:¦-
..ifiear.ro da fotografia cerra,
será >.:n função cio que coni:"-
nha o não da cia? ifie~ çáó das
diretrizes baixadas psra noto-
la".

Isso parece significar que,
per c:r n_i_'o, sr uma íolcra-
fia a.rro. cia Ilha tir- "rn- e"l
íór tirara com o s-jiloso pre-
perito cie ali cior-cobrir um ir-
cimo co guerri^ieiros, a foto-
grafia não p...\_r:_ r-" <"r._.i-
íierda como documento rrüo-
:-:i so apenas mostrar o belo
panorama cia rc.-ião.
CA>iO DS PERIGO

O regulamento descreve
também os procedimentos só-
bre rooiassiCicação cio riocumen-
tos já considerados como sir.i-
lesos, indicando ás autoridjfijs
as medidas que lhes cabe tomar
a respeito, como anotações,
marcações cie páginas e outras
perus documentais, paro. cie-
pois enumerar as providências
s cam_.ia. a serem adotados
no expedição.

Diz a corta altura que "os
responsáveis polo condução e
entrega de documento sigiloso
devem ser instruídos como pro-
ceücr quando pressentirem
qualquer lipo de ameaça ou
incidente que pos::a aíotf.r o
sigilo do documento transpor-
tado", mas absícm-se cio su-
gerir o tipo cio in-:tnição a ser
ministrada no coso.

O Regulamento para a Sal-
vaguarda de Assuntos Sigilo-
sor entre ou-.ros prescrições,
díspe.. aindíi o soguinfo:

1) A comunicação cio assim-
to ultra-secrefo será sempre
efetuada por coni ato pessoal
cio agente credenciado:

2i É vedada a transmissão
cie assuntos ultra-secretos por
meios 'elétricos. A utilizarão
desses meios pura a transmis-
são dos ciemai:. assu:;fos r*m-
losos não poderá ser feita cm
texto claro;

S' Antes cie abrir-se um tn-
velope ou p a c o t c- com cio-
cumentos sigilosos, deve o :n-
vólucro ser verificado cuidaáo-
samenfè. Se qualquor inãício
cio violação íõr observado, o
íato será imediatamente par-
ticipado á autoridade r:m.--
tente, que iniciará Y:u domo-
ra uma investigação:

4i Recebidos o- documente;,
sigilosos, proesder-se-á ime-
diatamente o seu protocolo e
distribuição, físsss documentos
terão um protocolo esp'.e'al,
recebendo numeração distinto;

5i Nas repartições subordi-
nadas para as quais fôrom dis-
tribuídos e nas quais transitem
documentos sigilosos. haverá
um registro onde ficarão ano-
taras todas as alterações dos
rsferides documentos. Alem cio
efeito de protocolo, o .regi:tro
indica a responsabilidade pola
posse do documento;

Ci Os documentos ultra-sc-
creio., c secreto., serão manu-
seaclos pelo menor número
passível de pessoas, a fim cir
tornar efetiva a salvaguarda
cio sigilo;

7) Os documentos sigilosos
serão guardados em arquivos
que ofereçam condiçõos espe-
ciais de segurança. Para a
guarda dc documentos ultra-
secretos é recomendado, no
mínimo, o uso ca cefres com

s segredo de três combinações.
Na falta de cofres ou de ar-
qui vos que ofereçam E^giircm-
ça equivalente, deverão os cio-
cumentos ultra-secretos ser
mantidos sob guareta armada.

t!) Julgada e decidida pc)a
autoridade çuc o elabora, cu
por autoridade superior, a ccn-
veniência de destruir um cio-
cumento sigiloso, essa destrui-
cão. normalmente, será f:'.a
poio responsável por sua curto-
ciai. na presença tíe ciurs ts-
tr-munhas. No e^si de do-
cumentos vlíra-scr.rcto-, serã
lavrado o corre-pc.n:'on'.e t.r-
mo de dr-t.uição, as.ino^o ro-
lo detentor e polas testemu-
nhas.

ATRASO

A ida ão ex-Ministro da
V*-.* ão, i-:.rs.:!;o: Jtiar-z Tõvo-
i.Ys::. Gabinete do Ministro
/' riárosrfa -antes do oto da pos-

.•-:.' cio novo Dirotor cio DNSR
eier.su maia hora o inicio áos
.'-.ienieir.::?, prevista para as 9
horas cr manhã.

<\r, .r.r.cs.rr o engenheiro
— oro é genro

do Chroook".- _i'aga!hãs~ Pin-
io — r.o rr-gd. do Diretor do
DNER, o Ministro Mi ri ei An-
c: esses, citou o quo pretende
í.«er no Ministério áos Trans-
portos, acresce n tar. do que-¦'vss ce uma psogravnaçãa
pesada, medida o contada,
ir.- :.r'.'o-.;r.re'0'0'; por garantir
co: ros cs servidores, omprei-
írsss. íorneeedor-ss, financia-
cose. o pagamento pontual
tos e •¦':.premisses quo com eles
coo;";.irmos, para, em contra-
P ."i ãa. pedirmos erigir o me-
l__c_' prio me.sor j:rcço".">:.-;: esiò-eo -- disse —,
eodrro ros para es ipntss fi-
rr:.o::.'•:ão'gs tanto nacionais
quardo r; i.v irssiras, cio que

s .i:"-sn -; ir-e.rs.os necessitar.
S".:i!-in.. tôeias as ajudas

fins.e-.s.iros oue possamos ress-
ter rm rr-s: roso'vsis, troão
cm c.mto, o- á_;;.v --os nacio-
rs. o os ásno.ãrios indiretos
q o oe i ¦¦¦ *..! 

p-sr.i ooíeeis nacõ.s
¦'•.orig ria morcodo

i.i:.:.'. áo expansão e nie-
: o u.i nos^a ré.le cia

<e;i programa, enume-
rir: o rii.dsiío os seguintes
o':.'.. : r, con isuçr:) tia Ponte

itrroi: o término ãa clu-"ão cia Rodovia Presidem-
iJx :'..:¦: a sonrlusão da¦ :.'¦.:: ee.suvrsssl ligando Vi-

ts::a a Corumbá; prossegui-
ciiCrro acelerado cia BR-101,

que unirá o País do Norte a
Sui; retificação e pavimenta-
ção da Transnordsstir.a no
trecho entre Feira ds Santana
c Fortaleza; e a pavimentação
entre Curitiba o <\ For, do
Iguaçu.

Ao encerrar o seu discurso,
o Coronel Andreazza deu én-
fase a algumas icióias "inspi-
radas em diretrizes do nosso
Presidente Cosia e Silva, e
que procurarei seguir cru mi-
nha administração: evitar a
influencia política cm sou Mi-
nistério; procurar aproveitar
a tecnologia brasileira ao má-
ximo, "embora isso não sig-
nifiquo que deixemos de re-
correr ao- know-how estran-
goiro tóeias ás vèr.es que dêlo
necessitarmos; não permitir
discriminações centra as fir-
inn.s nacionais, admitindo, po-
lém, o consórcio com a.s es-
trungeiras; e aproveitar a en-
genharla militar. mediante
entendimento com o Ministé-
rio da Guerra, nos trabalhos
do construção de estradas".

Com. um pequeno discurso,
o novo Dirotor do DNER. en-
genheiro Eliseu Resende disse
que aceitou o cargo por son-
ti.r-so motivado pelo contágio
rio sua fé — dirigindo-se ao
Ministro —, idealismo c enui-
siasmo, e. "por outro lado. se-
tíusicio por poder participar
cc:no cidadão e como técnico
desse histórico e patriótico es-
íjscti do Governo que se ini-
cia".

"Ouvi. Sr. Ministro, as suas
necessidades e suas idéias. Por
cias podem-se inserir a alta
responsabilidade, o papel deli-
cedo e preponderante do
DNER dentro do programa do
Governo recém-empossado" —
Fnr.llz-.u o engenheiro Eliseu
Resende.

e.TR.iY.y vai làlar coni
isiíu Suíúrc- ti ponlc

i •; ali — o Gi-'-. . .. r .'.. ..;.:.. ; F .1 11 i es
\ .1 -. • \ ri prosurrr o

fran p r.i s. Coro-
. : S lário ;, '.:.. cos.rg ,, :ra r.ri-•;o . i o o Governo
¦"•:..íc:: ..- e :¦ * au! irirlcrir.

: ..**::-¦ em 10:110 cr. Ponte
di: -:-., ¦ rói, (!e:c.-r.dendo para

. ex.i i''!0 .!,) empieendimen-
10 i' 1 laçado Caju-Ilha cia
Conceição, oy.c considera bom
çe.ra o c.csenvclvimcnto indus-
:iirl lio listado cio Rio.

Ssiiontou o Governador que
edita agora na viabilidade

eis construção cia ponte, fiem-
cio-so em promessa que o Pre-
•-idsnto Cosia e Silva féz nes-
n Capilal. pouco antes de sua
eleição peia Congresso, quan-
cio anunciou para as classes
produtoras fluminenses qus a
obra mereceria tratamento
prioritário no seu Governo.

O Sr. Jeremias Fontes
afirmou que o projeto da pon-

ie Rio-Nitsról terá cie ser íi-
r.r.ncisro e acredila que, so
obedecer aos padrões moder-
-no., r •:-:'.• aspecto não consti-
loira nenhum empecilho á sua

:ocuçáo. Sõbiii o traçado Co-
ju-Ilha cie. Conceição, o Gover-

1 :dcr di.s^o ser o melhor, por-
quo faciiiiará o escoamento pa-
r.i o Rio cia produção de São
Gonçalo o cidades vizinhas, e
cios municípios da Região Nor-
to quo demandam pela Rodo-
via .Amoral Peixoto.

Em Niterói, o Senador Pou-
io Torres informou que tam-
bém procurara o Ministro Má-
rio Andreazza e o Presidente
Costa e Silva para cuidar cia
solução da ponte, que defen-
deu quando foi Governador do
Estado num seminário promo-
Vido pela Associação Flumi-
nense de Engenheiros e Arqui-
tetos.

CONCLUSÃO

Dependendo cio resultado do
estudo do Sr Salvador Man-
dim. a ARENA pode-ra solicitar
a instauração dc uma Cemis-
.são Parlamentar de Inquérito
uo CTC paia apurar a prece-
dóncia cia denúncia, e também
a sua o.etensáo. A maioria da
bancaria aconselha a medida,
pois cré que sòmento uma CPI

POSSIBILIDADES

Leia Editorial "Guerra Si Imprensa"

O ciclo do conferências, quo•:rá encerrado na próxima
ürça-ícira, terá também como
m dos seus objetivos princi-

is o cie css.virisr cs especia-
i-ííis 1 a t i 11 c-amçricancs a
;..contarem e discutirem o•.-envolvimento e p.ssibilicla-

cio emprego cia energia
[•s-'.eo.r em seus países.

.undo informou ontem a
áo Nacional de Energia

eor. "e-sas conferências
s'll_iirs3 cx-ciente cy tu-
ide para a treca de infor-

Con

í qualquer ponto do Pão
é feita coni preço dobrado

Os passageiros que desembarcam no Galeão pagam
para qualquer ponto do Rio uma tarifa dc carro duas
vezes superior á de uma corrida pelo taximetro, porque
os táxis comuns não estacionam no aeroporto e não existe
ali serviço de ônibus, como nos aeroportos de qualquer
grande cidade do mundo.

Unia empresa de ônibus que requerem uma linha com
terminal no Galeão teve o seu pedido vetado pela Prefei-
tura Militar e, enquanto isso, prossegue uma guerra fria
iniciada há tres anos entre os motoristas de táxis e a
cooperativa que explora com exclusividade o transporte do
aeroporto, cobrando pelas corridas preço de ida e volta.

O DESCONFORTO

STM. nega novo pedido de

S ivador Mandim recebe de
arvalho Nelo denúncias de

Antônio Carlos sobre a CTC
O Deputado Carvalho Neto, líder da ARENA na Assem-

bléia, entregou ao Deputado Salvador Mandim — ex-Secre-
tário de Serviços Pfiblieos e Presidente da CTC no Governo
Corlos Lacerda —-. o relatório do Direlor de Oposição da
CTC, Sr. Antônio Caries Freire, sobre a série dc irregula-
riciac.es na empresa.

As irregularidades apontadas na CTC são o desvio de
pecas, num montante superior a NCrS 1000 000.00 (um bi-
Ihfto de cruzeiros antigos), a aquisição de um gerador para
a Gávea Pequena, e exploração por um funcionário do jogo
do bicho dentro da empresa.,, a falta de inventário de seus
bens c o náo cumprimento de contrato com duas firmas en-
carregadas da limpeza dos ônibus, que custam NCr$
30 COO.00 (30 milhões de cruzeiros antigos) por mês.

poderia averiguar o que de ver-
dade se passa com a empresa.

O estudo cio relatório rio Sr.
Antônio Carlos Freire será o
primeiro discurso do Sr. Sal-
vaoior Mandim na Assembléia
Legislativa, que deverá ser pro-
nunciado nos primeiros dias da
próxima semana, já quo du-
rao.te toda esta a Assembléia
t iíá eni recesso.

Engenheiros do Brasil mos
EUA apresideíii a usar força
nuiclear na América Latina

Cinco engenheiros brasileiros, representando a Comis-
são Nacional de Energia Nuclear, encontram-se desde on-
tem na Universidade da Califórnia, para participar dc
úm ciclo de conferências sobre a Aplicação da Energia
Nuclear no Desenvolvimento ãa América Latina.

O objetivo das conferências será o de mostrar aos par-
llcipantes as últimas pesquisas feitas pelos Estados Unidos
uo campo da energia nuclear e identificar as regiões onde
ce fassin necessários programas universitários de treina-
rnento e pesquisas.

liaBeas-corpus para acusaü©
ílle tentar matar Castelo

O Superior Tyibunal Militar, contra o voto cio Ministro
Peri Beviláqua, negou o novo pedido de habeas-corpus im-
petrado pelo advogado Alexandre Gedei em favor de Adíl-
son Pinheiro Pimentel, condenado a cinco anos de reclu-
•são i.eoniu, rovel, pois se asilou no Uruguai 1, pelo Conselho
de Justiça da 3."" Auditoria cio. l.a Região Militar, sob a
acusação de tentar matar o ex-Presidente Castelo Branco.

O relator do habeas-corpus, Ministro Ribeiro da Costa,
disse que o processo chegava ao STM "nas mesmas condi-
cões dos habeas-corpus anteriormente impetrados", escla-
recendo que "a via legai seria a apelação, o que .somente

poderá ocorrer quando o paciente estiver cumprindo a pen.a
que lhe foi imposta".

.Se o passageiro não tem pa-
reinas ou amigos a esperá-lo
no aeroporto, o carregador o
encaminha normalmente parei
o guichê da TRANSCOOPASS,
sigla da Cooperativa de Trans-
porte de Passageiros do Esta-
do da Guanabara, que por con-
cessão da Secretaria de Ser-
viços Público., tem exclusivida-
cie no transporte para a Cl-
dade.

Os táxis comuns só vão ao
Galeão por acaso, levando pas-
sageiros para regressar vazios.
Quando a Cooperativa se ins-
talou no aeroporto, os moto-
rista.s ainda tentaram fazer-
lhe concorrência, mas sofre-
ram imediatamente uma rea-
ção que ganhou apoio oficial.
Os táxis não tém permissão
de estacionar junto á-estaçáo
de desembarque, onde se enfi-
leira a frota da Cooperativa.

Depois dc muita briga, os tá-
xis conseguiram da Prefeitura
M i 1 i t a r um estacionamento
junto ao restaurante popular
do aeroporto, mas poucos sáo
os motoristas que se arriscam
a. esperar ali pelo passageiro:
o estacionamento está longe da
vista dos que desembarcam e
exigiria uma caminhada de
150 metros, a pé. Na plata-
forma, só é permitida a para-
da de dois táxis, para embar-
que a desembarque.

ônibus também não existe no
Galeão, embora o chefe da Di-
visão cie Controle Técnico da
Secretaria rie Serviços Públi-
cos. Sr. Paulo Braga, ache que
cs passageiros têm como alter-
nativa as linhas da Ilha do
Governador.

Três empresa? servem a Ilha,
com quatro linhas para o Cas-
tolo. uma para a Praça Saenz-
Pena. uma para Bonsucesso,
uma para Madureira e a últi-
ma para o Méier. Seus ônibus,
no entanto, trafegam normal-
mente superlotado», pcis o Ga-
leão está sxatamente na mo-
tade do seu trajeto.

Os passageiros que se aveu-
turani a tomar esses ônibus
são obrigados a viajar em pé,
depois rie caminhar 200 metros
cio aeropcuTn no ,<onto de pa-
rada. O.s poucos que se sujai-
iam a esse desconforto são os
passageiros do Correio Aéreo
Nacional, que viajam de' graça,
de avião e náo tém dinheiro
para pagar as corridas da eo-
operativo.

AR(. '¦ U MEN TO MILITAR

O pessoal cia Divisão de Ccn-
tròle Técnico defenda arden-
temente a TRANSCOOPASS,
argumentando que a ccoporati-
va oferece garantia e bons ser-
viços aos passageiros, tendo
acabado com "os assaltos des
antigos motoristas de táxis.
que chegavam a cobrar em dó-
lar".

O cliofe da Divisão do Con-
trôle Técnico argumenta que

uma Unha com terminal no
Galeão daria prejuízos ao ccn-
cessionário, porque "apenas um
centésimo dos passageiros cios
jatos internacionais se .sujeita
a. tomar ônibus".

Admitiu, no entanto, o Sr.
Paulo Braga que a Viação Ideal,
uma das concessionárias cia
Ilha cio Governador, requerem
há cerca do seis meses um ter-
minai no Galeão, mas o pedi-
do foi negado, porque recebeu
o veio da Prefeitura Militar.

O Prefeito Militar do Galeão,
segundo a Secretaria de Ser-
viços Públicos, aloga que não
pode haver terminal de ô-nl-
bus no aeroporto, "por se tra-
tar de uma área militar". Ap;-
sar disso, uma empresa de lo-
tações até poucos meses tinha
ponto fina) junto à estação do
Comando de Transportes Aé-
ireos, ligando o Galeão ao Bair-
ro de Itacoiomi, na própria
Ilha do Governador.

O Sr. Paulo Braga disse que"a Secretaria de Serviços, Pá-
blicos estaria disposta a estu-
ciar novos pedidos de terminal,
acrescentando que no momen-
to só há propostas de emprê-
sas de carros cie aluguel in-
teressadas em fazsr concorrên-
cia á Trans-Copo^s.

Contra o argumento do que
grandes cidades, camo Paris e
Nova Iorque, têm serviços rio
ônibus ligando .seus aeroportos
a terminais centrais, onde os
passageiros podem tomar um
táxi paro pequeno percurso,
alegou o Sr. Paulo Braga quo
a cooperativa só tem recebido
elogios dos usuários e por isso
o monopólio se justifica.

OS BONS SERVIÇOS

A cooperativa, criada em se-
lembro dc 1B.3. dispõe atual-
mente de uma frota de 52 cor-
ros populares, doz rios quais
estão recolhidos ii oficina para
conserto. São automóveis fa-
tricados sob encomenda peia
Simca, sem cromados e sem
acabamento de luxo. Os moto-
ristas explicam o desconforto
dos carros dizendo que a fá-
brica os financiou em 30 me-
sos e por isso náo vendeu os
modeleis comuns

Os carros deveriam ser liga-
dos por rádio com a central
rio Galeão, mas êsse serviço é
apenas projeto. As vantagens
que a cooperativa diz oferecer
ao pasageiro são a garantia de
um bilhete, no qual estão o
número do carro e o preço fi-
xo da corrida, "o que evita, os
preços astronômicos cobrados
pelos táxis comuns".

Os preços cia cooperativa
correspondem ao dobro do co-
brado pelo taximetro. A Se-
cretaria de Serviços Públicos
alega, que a cobrança de ida e
volta é uma compensação para
a concessionária, uma vez que
seus carros não podem trans-
portar pasagèiros cia Cidade
para o Galeão.

Eis a tabela da cooperativa para alguns
dois ou três passageiros:

bairros, com um,

Região 1 mssageiro .* passageiros 3 passageiros
Centro NCrS 6,hli NCrS (i,8á NCrS 7,50
Laranjeiras " 8,70 " S.00 . " ¦ 9,30
Santa Terc.a " 9,50 9,80 ' ". 10.20
Botafogo " JO.IO 10,40 " 10,80
Copacabana " 11,20 11,20 " 11,10
immerna " 13,20 13.80 " 13.»,»
Barra " 19,50 lü.SO " 20,10
Tijuca " 8,10 820 " 8.70
Santa Cruz " 29,(10 30.00 " 30,00

mações sobre a investigação
nuclear c seu uso pacifico na
América Latina".

Serão apresentados pelos re-
presentan_-s brasileiros os se-
guinies trabalhos: As Raízss
Históricas e ces Perspectivas da
Energia Nuclear no Brasil, A
Educação Nuclear nó Brasil,
O instituto dc Engenharia Nu-
clear c a Aplicação da Ener-
ç;ia Nuclear no Desenvolvi-
mento do Brasil. Estudo da-
Viabililudc' do Emnrêgo de
Usinas de Dupla Finalidade no
Brasü. e Programa dc Desen-
volvimento do Reator de Tório.

Essa tabela é autorizada pela
Secretaria de Serviços Públicos.
A Divisão de Controle Técni-
co justifica ainda os preços di-
zsndo que os motoristas de tá-
Kis geralmente não aceitariam
corridas do Galeão pelo taxi-
metro, embora tenham o direi-
to de usar a bandeira 2 fora
do perímetro urbano, cujo li-
mite, na Avenida Brasil, è na
altura de Bonsucesso. .

Entre 15 e 16 horas de so-
gunda-feira, todos os táxis que

Rio ganhará
quatro novas -
Varas Cíveis

Quatro novas Varas Cíveis,
criadas por lei estadual para
desafogar os trabalhes das 18
existentes no Rio de Janeiro,
serão instaladas na próxima
semana, segundo revelou on-
tem o Desembargador Elma-
no Cruz, Corregedor da Justi-
ça. A inauguração eslá depen-
dendo apenas da instalação da
Justiça Federal. A lei que
criou as novas Varas, cujo fun-
cionamento está condicionado
ò, posse cios Juízos Federais, de-
terminou que nos dois primei-
ros messs somente para elas
serão distribuídos processos.fi-
cancio as outras já existentes
apenas processando c julgando
os leitos em andamento.

Chegaram eom passageiros ao
Galeão cobraram o corrida pr-
lo taximetro O táxi rie chapa
5-28-02 cobrou NCrS 5 00 (cin-
co mil cruzeiros antigos) de
Laranieiras ao Aeroporto: pela
cooperativa, esta corrida custa-
ria NCrS 8,70 'oito mil e sete-
centos cruzeiros i. Nenhum dos
motoristas de táxis consulta-
dos pela reportagem rio JOR-
NAL DO BRASIL se recusou a
ir para diversos pontos da Ci-
tlacie pelo preço do taximetro.

Telefone para 22-lcílS
e faça a sua assinatura âa

JORNAL DO BRAS j_j

VOTO DE PERI

O Ministro Peri Beviláqua,
oo votar pela concessão da me-
dida. declarou sor "público e
notório que Adilson Pimentel
não tentou contra a viria do
ex-Presidsnte Custeio Branco",
mas o Ministro Ribeiro da
Costa em aparto afirmou quo
"o fato pode ser público e no-

iras
ahre sede
em Aracaju

Aracaju (Correspondente).—
A Petrobrás deverá inaugurar
no próximo mês a sua nova
.sede nesta Capital, orçada em
NCrS 2 000 000,00 (dois bilhões
de cruzoiros antigos) e locali-
zacla no bairro de Siqueira
Campos.

O Diretor Regional do órgão,
- engenheiro José Francisco Bar-

reto Sobral, informou que a
Petrobrás vem realizando fex-
plorações em busca de novas
sondas petrolíferas na Capi-
tal e no interior de Sergipe,
o pon t ando-se como promisso-
ra a sonda localizada cm Qua-
tro Bcnas, próximo á Praia de
Atalaia.

tório, mas há que ser compro-
vaáo. Náo polirmos julgar pelo
que é pública c notório".

O Ministro Peri Beviláqua
retrucou dizendo quo "concedo
>\ ordem, porque o paciente fot
vítima de um cerceamento du.
defesa. Todo mundo sabe que
náo houve atentado nenhum. A
defesa dêsso acusado foi \ er-
gonhosamente cerceada".

STM considern Inocente
advogado preso cm Belém

O Superior Tribunal Militar
concedeu por unanimidade o
habeas-corpus om favor do ad-
vogado Pedro Augusto Celso
Portugal, que se encontra pro-
so em Belém há 99 dias ó dis-
posição ria Auditoria da 7." Rc-
gião Militar, sob acusação de
atividades subversivas

Segundo a Policia, o advoga-
do foi preso quando escrevia
num muro de Belém que "Di-
ladura militar entrega a Amo-
zônia. que é nosso.''. Foi im-
petrado habeas-corpus cm seu
favor na Justiça comum, ton-
rio os policiais transferido o
preso paru unidade rio Exerci-
to. onde foi instaurado novo
IMP. para evitar o cumpri-
monto cio ordem.

CENSURA

O rela lor rio habeas-corpus
ao STM. Ministro Ribeiro cia
Costa, censurou a atitude rio
Juiz da Auditoria da 7." Região
Militar, "que nâo quis apre-
ciar um pedido do íelar.amcu-
to cia prisão do aci voga ri o. ale-
gando estar com 70 anos de

idade e já ter requerido sua.
aposentadoria".

Disse q,rel<uor que. embora o
magistrado alegasse ê.ssc moti-
vo, st- julgou competente para,
receber a denúncia oferecida,
poio promotor, demonstrando
assim uma "incoerência injus-
fi'_cável".

Esclareceu o Ministro Ribei-
ro cia Costa que o acusado foi
enquadrado sob a acusação rio
ter provocado animosidade en-
tre militares e civis "quando,
na realidade, o que éle escre-
veu no muro é quo a ditadura
militar entrega a Amazônia, c
não os militares". Acresceu-
lou que coisa, muito pior dis-
se ex-Governador Artur Rei-
no momento em que se I ratava,
íin internacionalização daquela
região.

I''vZ a suscentaç.ão oral V.,*.
defesa o advegado Osvaldo
Mendonça, que considerou a
prisão nor longo tempo "uma
violência inominável".

O Ministro Saldanha da On-
mo., ao votar, disse: •'Prender
um homem pro- êsse motivo o
até falta de senso cie humor".

"Alpha Helix55 já está no
Rio Negro para pesquisar
faiina e flora amazonenses

Manaus (Correspondente) — O navio-lítboratório Alpha
Helix, da Universidade da Califórnia, já está ancorado na.
confluência dos .Rios Negro e Branco, a poucos quilôme-
tros de Manaus, para dedicar-se, durante 8 meses, ao es-'
tudo dos animais e vegetais da arco, a serem coletados por
modernos pesqueiros, dois hidroaviões c um helicóptero
trazidos de Sun Diego, por conta du National Science
Foundation.

A bordo do laboratório-flutuante. uma equipe de téc-
nicos do IPEAN, INPA. Museu Goeldi e um professor da
Universidade de São Paulo, juntamente com o represen-
tante do Instituto de Pesquisas da Marinha, constituem a
presença nacional condicionada pelo Conselho Nacional de
Pesquisas, quando concedeu a permissão solicitada pelo
Scripps InsMtution of Oceanography, em novembro de 65.

O TRABALHO

O programa foi iodo orga-
nizado nos Estados UnicWis po-
Io Professor Per Scholander,
quo foi inclusive, o idealizo-
dor ria construção rio Alpha
Helix, há um ano atras, mus
a coordenação e supervisão cios
trabalhes n.i Amazônia fica-
ram com o Professor Thoocio-
re Bullock, cia Universidade cia
Califórnia, quo já chefiou uma
operação idêntica na Austrá-
lia.

— Em princípio, o trabalho
será dividido em quatro fases
e entregues a diferentes gru-
pos de cientistas, com a parti-
cipação de brasileiros — disse
o Sr. Thocciore Bullock — e
na primeira delas, o grupo de-
signado se ocupará cio estudo
das relações entre o sistoma
nervoso e o comportamento dos
animais. Na seção de' neuro-
biologia será investigada a vi-
da cios peixes elétricos, da fa-
milia Kiir.ncüilaf. como o po-
roques, que pretendemos co-
locar cm um aquário afim de
verificar a produção de eletri-
cidade e o seu comportamento
natural. •

Revelou o Sr. Bullock qur
no porão do navio há uma cá-
mara especial, toda cie vidro,
onde serão colocados os. mor-
cegos que conseguirem apreen-
der na. foz do Rio Negro, vi-
sando a, anotar o.s ultra-sons
emitidos, tomando por base o
cálculo cie ondas elétricas tia-
zido dos Estados Unidos.

Tentar decifrar a linguagem
dos botos rios rios amazonen-
sos, com os subsioios qus já
ícram levantados sobre cs dei-
fins, .será a tarefa de alguns
meses para o grupo de austra-
lianas e japoneses, qus tam-
bém se incumbirá de observar
a vibração do vôo dos peixes-
borboletas, os tiniecs voadores
da ágtia doce. "Nós vamos dar

•uma atenção especial aos pel-
xes pulmcnadcs. pois cs que
aqui existem são tides como
fói.ssis vivos c apresentam ca-
racterísticas excepcionais'" —
afirmou o chefe cia expedição,
acrescentando que igual trata-
mento ,será dispensado às pi-
ranha.s. para se obter respostas
z indagações sobre a sua fsro-
cidade, comunicação entre elas
e por que náo .se devoram mü-
tuamente.

TARTARUGAS

O cientista dinamarquês
Schimint Niiscn, segundo disse,
se encarregará de estudar a
fisiolcgia das tartarugas e pi-
rambóias, examinando o seu
metabolismo e circulação do
sangue, enquanto o cientista
Cariol Willians, da Universida-
rie de Harvard, juntamente com

entomolcgistas brasileiros, es-
tildará a fisiclogia dos inssios,
principalmente o seu desenvol-
vimento sob influência dos rc-
peisntes naturais produzidos
pelas plantas.

O Professor J. Braille. que '
está sendo esperado dr Los An-
geies. devora desembarcar em
uma das 'margens da confinou-
cia des Rios Negro e Branco e
lncursionar rie jipe na seiva. ¦¦(
fim de estudar a sociolo cios -
planta', o microorganis,.... ris.
floresta tropical, o mecanismo
do amadurecimento rias frutas
c o bie-sintf.se da borracha
nativa. Por outro lacio. um
grupo dc franceses, america-
nos e brasileiros também eu-
trará na mata poro fazer um
longo estudo sobre a biologia
das aves e as suas relações
com cs animais e as formigas.

JACARÉ E PREGUIÇA

Um jacaròzinho, apanhado
pov um marinheiro umaricano ¦
perto rie Manaus, estrelou o
moderno laboratório cio Alphn.
Helix e ganhou uma classifica'-
çáo cientifica, depois cie havei'
sido amordaçado, com espar::- '
drapo, e colocado sobre uma.
mesa com diversas fios atados
à sua cabeça. . O jacaré, quo
saiu rio lago puro. fazer um
elstro-encrfalograma. vai aju-
dar a. ciência, a esboçar uma
"nova teoria do .sono", escia-
receu o Sr. Bullock cem o ani-
mai nas ínãos, explicando que
as suas exaltações - estão sendo
documentadas em um giúfico ¦
para "servir a um estudo tío
muita importância".

Depois do jacaré, os ciení«-
tas estudarão o mecanismo
audiovisual cias preguiças, vi-
sando a estabelecer a origem da,
sua lentidão, através de uai"paciente exame" da sua íi-
siologia cerebral. Assegurou o
chefe da expedição que, depois .'
dos estudos, saber-se-á indicai' ..
sc a lentidão da preguiça pro-
vêm do cérebro ou cios mus-
culos.

O NAVIO

O Alpha Helix fei doado, ã.
Scripps Institution of Oceano-
graphy pela National Science
Foundation, em resposta à ini-
ciativa do Professor Per Scho- .
lander, constituindo-se e:n um
tipo único no mundo, porque foi .,
construído espscialmer.ts para ;.
fazer pesquisas fisiológicas. O
nsvio desloca 300 toneladas a
c tado dotado de ar condicio-
nado e provido de dci_ gerado-
res que alimentam, inclusive,
cs labciatórios móveis, geral-
mente instalados no.s praias dos
locris onde atraca para pes-
quisas.

¦HL
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alta de gás
roí aevuia a
corte de luz

O fornecimento do gás en-
canado á Cidade sofreu um'colapso ontem pela manhã de-
vido a um engano da Rio
Light, nus cortou a energia
elétrica do gasômetro, tra Av.
Francisco Bica lho, local não
sujeito ao racionamento por
ser serviço essencial à popu-
lação.

A explicação para a falta do
gás íoi prestada peio Superin-
tendente ria Rio Light. Sr.
Cláudio Morais, que afirmou
ler sido o eneano corrigido
imediatamente, voltando o- lor-
necimento.de gás ã normali-
dade, e que já tomou provi-
dèncias para que não volte a
ocorrer a anormalidade.

Acidente na
França inata
brasileiro

Paris (UPI-JB) — O estu-
clame brasileiro Jcão Alberto
Costa Dorneles, rie 23 anos. de
Pôrt-o Alegre, morreu na .se-
gunda-feira. à noite num aci-
de'íte de tráfego em Saint-
Cloud, perto cie Paris, segundo
informou ontem o Consu-
lado-Gcral na Capital • fran-
ce.ta.

Um outro estudante brasilei-
ro, Jcsá Carlos Barreto de Oli-
veira, de Minas Gerais, pro-
prietário do automóvel, sofreu
ferimentos li ves e ficou inter-
nado num Hospital de Saint-
Cloud. Outro colega d.- estu-
des rios primeiros, Antônio Ne-
-vel-li, que também viajava no
carro, mada. sofreu.

Batedor ãe
carteira é
¦preso nu hora

O latirão Fernando San-
tos Filho iRi.a Paissandu,
.10 — sobrado) foi preso em
flagrante na noite de ontem
ao tentar furtar a carteira
de dinheiro do Sr. Manuel
Jacinto Ferreira, no interior
do ônibus da linha Largo
do Machado—Praça Mauá,
quando o coieüvo chegava
ao finai da linha.

Pressentindo o furto. Ma-
nuel deu o alarma, oportu-
nidade em que Fernando
sa.tou do ônibus e saiu cor-
rendo, após ter atirado a
carteira debaixo do veiculo,
sendo porém preso por um
soldado da Policia Militar e
conduzido à l.a Delegacia
Distrital, onde foi autuado.

AVISOS RELIGIOSOS

Oração a Santa
Rita

Oh! Glcricsa Sm. Rita, que co-
nhecc. Iodos sofrimentos, aliviai o
meu coração, náo cessarei do lou-
Vur-vos e glorificar-vos!

Rezar 3 P, N. e 3 A. M. n 3 G. P.
Jan-ira

Menino Jesus
de Praga

Por graça alcançada
Rita Kcrn

S. Judas IêcIsu
Agradeço duas graças alcançadas.

Osvaldo

Ao Menino Jesus
de Prsga

A
SANTA MARTA

C"
SANTA RITA

Aaradeço graça alcançada.
Cedi

Qreçso d Santa
Marta

Santa Marta, Santa minha acolho-
me sob o vossa proteção entregan-
do-me por complelo oo vosso am-
paro...

Em prova cio mou afeto por vós
ofereço essa luz quo acenderei lò-
das as terças-feiras durante a no-
vena.

Consolai-inc nas minhas penas
pela felicidade que lives-e om hos-
pedardes em vossa casa o Divino
Salvador do Mundo. Intercedei hoie
e sempre por mim e toda a minha
familia para que sempre invoque-
mos a Deus lodo poderoso em lódas
as necessidades de nossa vida.

Suplico-vos também, Santa Marta
tenhas' misericórdia de mim e con-
cedei-me a groga que licie vos peço
de todo coração (faz-se o podido).

Rogo-vos que me façais vencer
todas as dificuldades da vida como
vós vencestes o dragão que tendes
debaixo de vossos pés. Amém Je- !
sus. Agradeço graça alcançada —
Coeii.

>e.Lojistas íarao munia siiatesí
das sugestões sobre cortes
para apresentar ao Governo

Com a presença dos associados, de representantes das
Associações Comerciais do Méier, Madureira, Rumos e da
ACISUL, o Sindicato cios Lojistas da Guanabara realizará
uma reunião na sua sede. hoje, ás 14h30m, para fazer uma
síntese das sugestões sobre o programa do racionamento,
que será entregue às autoridades responsáveis.

O Presidente do Sindicato dos Lojistas. Sr. Osvaldo Ta-
vares, disse que uma chis principais reivindicações dos as-
sociados é sobre a iluminação das vitrinas, considerada "in-
dispensável como estimulo rie venda'', e que foi proibida
pela Coordenação do Racionamento.

DESMENTIDO

A Rio Light informou cn-
tem que para o corte rie enet—
gia não há nenhuma conces-
.são para êste ou aquele setor,
sendo infundadas as noticias
cie que parte do bairro cie Ipa-
nema. onde está localizado o
apartamento do ex-Presidente
Castelo Branco, tenha sido
poupado de cortes.

Diretores da Light adianta-
ram que a visita do Ministro
Luis Galotti ao Marechal Cas-
telo Branco, dia 15 do março,
nada teve com a não realiza-
ção do corte de energia nas
imediações da Kua Nascimen-
to Silva, e qua o mesmo não
se deu por "pura colncidên-
cia" e por "disponibilidade de
energia".

CorLe sem norma quase
i íi t e v d i t ;i três p r a i a _

A elevatória de esgotos En-
genheiro Mário Teixeira ci:'.
Casta, no Leblon — que esteve
paralisada durante 9 horas —
voltou à carga á lh de ontem,
quando foi restabelecido o for-
necimento d? energia elétrica
de alta tensão que alimenta
as bombas de recalque, afãs-
tando o perigo de poluição das
águas e evitando a interdição
cias praias do Arpaador, Ipa-
nema e Leblon.

O responsável pela operação
das bombas da elevatória disse
ontem ac JORNAL DO BRA-
SIL que, "quando falta ener-
gia sem que exista um avisa,
a situação das máquinas fica
prejudicada pelo retorno da
carga que estava senão recai-
cada", fato que "poderá um dia
ter conseqüências graves se as
bombas não resistirem e que-
brarem".

SEM EXPLICAÇÕES

Ao explicar que o forneci-
mento da elevatória dependo
cie fornecimento cie energia
elétrica em alta tensão, pois
a casa. de máquinas é equipa-
da com bombas para recalcar
os detritos e jogá-los dentro
do mar á distância necessária
para que não existam possibi-
lidades de poluição das águas
cias praias, o encarregado da
operação cia elevatória recia-
mou contra a Rio Light, "que
corta a energia e desarticula
tudo aqui sem avisar nem

quando vai cortar nem quan-
do vai restabelecer".

O problema, explicou, foi no
cabo alimentader cia Light
que, de repente, parou e para-
lisou as bombas per nove ho-
ras seguidas, na noite de tir-
ça-feira e -parte da madruga-
da de ontem. A paralisação re-
pentina das bombas resulta
num golpe cie aricle que atin-
ge diretamente o sistema de
recalque das bombas, que, em
conseqüência, podem quebrar.
Depois de restabelecida a ener-
gia elétrica, ontem à lh. as
bombas voltaram a funcionar
normalmente, fale cie afãs-
lou o perigo de poluição e a
conseqüente inter ci i ç. ã o cias
praias próximas à elevatória.

VAI NA ONDA

Niterói (Sueurse.H — O pró-
rrio movimento cias ondas, se-
gundo explicações da Secreta-
ria de Saúde, se encarregou do
despoluir o trecho ria Praia cio
Icarai compreendido entre a.s
ruas Osvaldo Cru/ e Mariz e
Barros, libcrando-a á popula-
ção a parlir cia Semana San.a.

Nôvo exame das águas feito
pelo Laboratório M i g u e 1 o t e
Viana revelou que. apesar rias
chuvas constantes, nao piorou
o esiado sanitário das princi-
pais praias desta Capilal, e que
é bem menor o número cie ba-
cilas naquele irecho cia Praia
de Icarai, apesar clc não ter
sido feito nenhum tratamento
das águas.

Püuas continuam sujas de
lama porque DLU não tem

nlião para limpá-lasea_
Varias ruas da Cidade continuam completamente sujaso sem possibilidades de serem lhnoas dentro das próximosdias porque o Departamento de Limueza Urbana se con-fessa sem meios para retirar cs milhares de toneladas dedetritos, por falia de um caminhão que os retirem loao

depois das enchentes.
O Diretor do Departamento. Sr. Roberto Castilho, afir-

mou ontem que essas ruas só deverão voltar ao estado cm
que se encontravam antes das últimas chuvas — ainda com
montes de terra sobre as calçadas — no fim da próxima se-
mano. dependendo do tempo, "porque se chover, a situação
só tende a se agravar".

AS MAIS SUJAS

Em algumas ruas está inter-
ditacia até mesmo a passagem
rie veículos, principalmente, ns
situadas próximas ás encostas
cie morres, cujas barreiras cal-
ram. Os funcionários rio DLU
tinham feito os montes, mas
as chuvas levaram os elétricos
de volta ao meio da rua. onde
permanecem por falta de ca-
minhões.

As ruas mais sujas estão lo-
caüzadas cm Copacabana, Le-
bien, Santa Teresa, Ipanema,
Botafogo. Catumbi. Tijuca, Rio
Comprido e Muda. Entre elas
a Almirante Alexandrino, Her-
menegildo de Barros, Ponte cia
Saudade e adjacentes, Barão
da Torre. Professor Gastão
Baiana. Corte rio Cantagalo,
Santo Amaro, Santa Cristina,
Laranjeiras. Belisário Távora,
Catumbi. Toneleros, Earâo ds
Itípagipe, Estrela. São Miguel,
Praça Xavier de Brito. Henri-
que Pleuiss, Hermengarda.

Quando os detritos se loca-
liz.-.m em frente às residências
são cs próprios moradores que
se encarregam rie fazer a lim-
pesa, desentupindo bueiros o
removendo a lama cem vas-
souras.

INCOMPETÊNCIA

Quanto aos montes clc terra
caídos nas ruas próximas ás
encostes, o Departamento de
Trâri:.t;a se exime dc ciual-
quer culpa, nfirmandp que o
trabalho inicial compete ao
Departamento de Estradas de
Rodagem, responsável pela
desobstrução de qualquer rua,
e não àquele Departamento,
cuja única tarefa é limpar os"últimos vestígios". Segundo os
engenheiros, a desobstrução
dos bueiros náo é da compe-

tência do DLU, e sim da SUR-
SAN.

Durante o dia cie onlem,
funcionários cio DLU retira-
ram detritos de algumas ruas,
mas somente rias vias princi-
pais. Os trabalhadores íoram
para a Rua do Catete. mas os
montes de terra continuaram
tm cima das calcaria-.. Os co-
merciant.es daquela tua a qual-
quer sinal de chuva, providen-
ciam imediatamente a coloca-
ção dc cercados de madeira na
porta tíe suas loja*. O mesmo
fazem os moradores rias casas
baixas.
EM CAVALCANTI

Porque uma travessia de li-
nha férrea se encontra obs-
unida há vários dias. em To-
más Coelho, os moradores cie
Cavalcanti estão sendo obrigar
dos a utilizar uma outra rua
para embarcar ou desembar-
car do único ônibus que faz
o transporte para o Centro da
Cidade. Trata-se da Rua Ba-
rão do Bananal, que sc encon-
tra totalmente enlameada e
cheia tíe buracos.

Em vista disso, os que ne-
cessitam daquela condução são
obrigados a enfrentar vários
palmos de lama o pisar bura-
cos fundos cheios de água.
Muitos chegam a arregaçar a.s
calças e tirar os sapatos, ar-
rume.ndo-se somente dentro
do ônibus. Além disso, aqv.e-
la rua se encontra completa-
mente cheia de mato, que che-
ga a atingir a três metros de
altura. Todos os reparos vêm
sendo feitos pelos próprios
moradores, uma vez que as
autoridades estaduais "ainda
não se lembraram que existe
r.o mapa rio Rio um bairro
chamado Cavalcanti", coníc"-
me afirmou uma comissão _•_
moradores do local.

-Yofess Á1£V Mor.ni.Hn
(FALECIMENTO)

M A família do PROFESSOR ALCY MOR-
\*Wi GADO e a DIREÇÃO DO INSTITUTO

-^ SÃO LUIZ comunicam o seu faleci-
mento e convidam os demais parentes e ami-
gos para o seu sepultamento à realizar-se ho-
je, dia 22, às 17 horas, saindo o férefro da
Capela Centra! do Instituto Médico Legal parao Cemitério de São Francisco Xavier (Caju). (P
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Campeio sucedeu Leilão (esq.) na Policia Federal a joi cumprimentado por Cama e Silva (dir.)
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T,~Jsígua aepenae

de obras
no Juramento

Com o objetivo de normali-
car o abastecimento de água
rio Centre. Catete, Flamengo,
Botafogo, Urca, parte de Copa-
cabana e dos subúrbios ria
Leopoldina, a CEDAG realizou
nos últimos dias obras rie re-
cuperação da Elevatória cio Ju-
ramento, prejudicada com e.s
interrupções de energia na
área onde está instalaria.

A CEDAG iníermou ainda
que já foram iniciados os tra-
balhos rie vistori . e recupera-
ção c'n Sistema Lajes, embora
ns condições cie acessa ao lo-
ri onrie se encontram as ciuas
adutoras ofereçam sérias di fi-
culdades ao transporte .rie má-
quinas, c mesmo ao trabalho
aos operários.
PROVIDÊNCIAS

As obras no Sistema Lajes,
segundo informou a CEDAG,
compreendem a recomposição
da estrada da Caçaria, que
.serve à manutenção rias duas
linhas rie rdução, no irecho
entre a Rodovia Presidente
Dutra e o chamado Túnel Um.
Por outro lado. as ponles só-
bre os Rios Caçaria c Onças,
riem rie outra ponte na estra-
cia' que atravessa o primeiro
desses rios, sofrerão trabalhos
rie recomposição e reforço, per-
oue foram bastante danifica-
das durante as últimas chuvas.

Para realizar trabalhos rio
revisão na ponte sobre o Rio
Acari — reforma dos extra-
vasores da elevatória cio. Sis-
tema de Acari. reforço ria, pon-
te sobre o Rio Guimbll, re-
construção tíe outras pentes o
enrocamento das margens cio
Rio Ana Polícia —, a CEDAG
contratou os serviços da Enge-
nharia Portuária.

Com vistas a maior seguran-
ça cias cinco linhas que com-
põem o Sistema Acari, a CE-
DA.G ordenou a construção rie
novas passagens sobre o Rio
Acari. usando a técnica dos ar-
ccs cie aço. já empregaria na
segunda adutora de Lajes e no
Rio Jacaré.

As obras de recuperação dos
Sistemas de Lajes e Guandu
custarão à CSDAG cerca de
NCrS G00 000,00 (600 milhões
cie cruzeiros antigos».
OBSTRUÇÃO

Miierói (Sucursal» — Os mu-
nicípíos rie Araruama, São Pe-
dro da Aldeia e Cabo Frio es-
tão sem água potável desde o
fim da semana passaria, per-
que o transberdamento da La-
goa de Juturnaíba provocou a
obstrução rio reservatório que
abastece quase coda a região
des Lages, segunda informou
o Secretario rie Obras Públi-
cas. Sr. Aluisio Beiarmino de
Matos.

Os moradores desses muni-
cípies foram aconselhados a
ferver a água para beber, e que
se vacinem contra o tifo. O
Secretário de Obras esclareceu
que. embora o reservatório per-
tença à Companhia Nacional
rie Alcalis, o Governo flumi-
nense está ajudando os t-cni-
ces e os operários da empresa
na recomposição rias máquinas
ria casa de bombas.

Previdência
pagará com
camet-cheque

O Presidente rio Instituto
Nacional ri:: Previdência So-
clrl baixou uma resolução
estabelecendo um cronograma
para a Implantação em teclo o
Fais cio sistema rie pagamen-
tio através tio carnot-cheque
bancário.

Segundo o crenegrama, a
partir de abril cs beneficiários
cio ex-ÍAPI cia Guanabara, São
Paulo e Minas Gerais já re-
ceberão per meio do carnot e
e:_ maio será a vez dos bene-
ficiários do ex-IAFETC cia
Guanabara, Eão Paulo, Minas
e do ex-IAPC da Guanabara,
São Paulo, Minas e Paraná.
SEM FILAS

Ainda em maio receberão
por carne., que serão descon-
tados pela rede bancária na-
cional, os segurados cio ex-
IAPFESP do Paraná e da es-
IA PI do Estado do Rio e
Bahia, ficando para junho a
adoção do novo sistema de pa-
gamento pnra todos os outros
segurados da Previdência Se-
ciai, que i-esim eliminará as
filas que se formavam há mui-
tes anos cm teries os institu-
tos.

Campei.® não pre_ein.de mag
necessário nosará coimce

neia ir e<r_era
Brasilia (Sucursal) — O Coronel Plorimar Campeio,

nôvo Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal,
declarou ontem, logo após ser empossado pelo Ministro da
Justiça, que espera não fazer muitas prisões, "pois preci-
samos de pa:; e sossego, mas se houver necessidade não te-
nham dúvidas cie que as farei".

Ao receber o cargo no Departamento de Policia Fe-
deral, o Coronel Florimar Campeio voltou a afirmar que
as portas de seu gabinete estarão sempre abertas, inclusive
para os que criticarem sua atuação, mas desde que o obje-
tivo gera! seja o de cooperação com o DPF.

A POSSE

Pres-ntes o Comandante Mi-
litar cia região. General Abdon
Seria, representantes rias tr.'.
Fãrcs Armadas, ria Gabinete
Militar da Pre.idêneia. o Mi-
nt .iro da Justiça, Sr. Gama e
Silva, re.".. 1 ou inicialmente o
trabalho realizado prio Coro-
nei Ncwten Leitão á frente do n edalha de agente cie Polícia
antigo DFSP, afirmando que o federal honorário, dadas peloGoverno lhe devia homenagens Conselho Superior rie Políciae reconhecimento .-.-,-

Em relação ao Coronel Fio- t-an£mlt!u ° «"^ ao *'^-
rim ;r Camp.Io, destacou a sua SD:'' cm solenidade realizaria no
carreira militar, "das mais cies- salão nobre do DPF

tacadas desde à época cie ca-
rietc", manifestando a e-perari-
ça de que, com a nova Cor. ti-
tuiçáo e as leis cio "eminente
Presidente Carteio Branco",
ele possa cumprir integralmen-
te seus deveres

As 17 horas, duas horas cie-
pois. o Coronel Newton Leitão,
após receber a carteira e a

A.bancioiio ern que o governo
deixou Parque-do Flamengo
irrita moradores cio bairro

O abandono a que o Governo do Estacio condenou o
Parque do Flamengo, onde construiu mais um campo de fu-
tebol — existem lá quase 10 — numa área reservada a um
playground, tem revoltado o.s moradores do bairro, que já
começam a reclamar o cumprimento dos planos aprovados
na administração passada.

Depois que o Governador Negrão de Lima extinguiu a
Fundação do Parque, responsável pela sua conservação e
pela execução de novos projetos, todo o programa de obras
foi paralisado polo Departamento de Urbanização, que não
informa sequer quais as providências adotadas para a con-
clusão de algumas construções iniciadas.

OBRA NEGATIVA

A única contribuição que o
atual Governo deu ao parque,
capeis rie tê-lo prejudicado
com a extinção cia Fundação
que o administrava, foi per-
mi.dr que lá se instalasse iun
maíuá: a permissão só fei sus-
pesca devido á campanha fei-
ia. pelo JORNAL DO BRASIL,
atendendo a pedidos cie mora-
dores cio Flamengo.

Nas proximidades do Morro
ria Viúva deveria ser construi-
rio um play-ground, com uma
escciinha rie trânsito, mas a
cbra náo foi sequer iniciada.
E agora o próprio Governo
anuncia que construirá na área
— reservada pelo projeto cri-
ginal — mais um campe dc fu-
tebol, justamente o que o Par-
que do Flamengo mais tem.

s rr.g
'ENAI completa 25 ano

ve orgitlíiaiido-ge de
E2i ema entidade-imodêlo

Criado pelo Decreto-Lei 4 048, de 22 de janeiro de 1042,
o SENAI completa hoje 25 anos, sendo seu maior orgulho
até agora, ler servido de modelo às instituições da Argen-
tina (CONET), Colômbia (SENA), Venezuela (INCE), Peru
(SENATI) Guatemala (ITV), Chile (INACAPj, Cosia P.ica
tINAi e Uruguai (UTU) .

Nos últimos cinco anos, segundo as informações da di-
reção nacional, houve nos diversos curses clc preparação de
mão-de-obra um acréscimo de 1 07G por cento de especial!-
zações, sendo que no ano de sua fundação o SENAI deu 47
cursos e, este ano, éles jà são 1300.

MUITO ÜTIL

O Professor Ítalo Eologna
c..s:e ac JB que o SENAI,
apoiado em sua estrutura aci-
ministrativa, está sempre
atento aes problemas de pro-
duti vidade industrial, e forta-
Ic.icio em sua autonomia re-
gional está expandindo todas
e.s formas de preparação de
mão-clc-cbra: aprendizagem da
menores, treinamento e aper-
feiçoamento de operários, su-
parvisores e dirigentes, forma-
ção de técnicos e auxiliares
técnicos.

— Em matéria de valoriza-
rão cie recursos humanos pa-
rn. o desenvolvimento — coi.-
tinuou — não pode haver ra-
tíicalismo de conceitos e meto-
dos. Lies evoluem com cs
avanças tecnológicos e com o
aperfeiçoamento do sistema rie
educação geral da população.
Por isso, impõe-se qiie. orga-
nismes de formação profissio-
nal sejam sensíveis a essas
variações, particularmente em
nesso País, cuja dimensão con-
tinental não comportaria so-
luções padronizadas.

Instituição do tipo para fis-
cal, tíe direito privado, manti-
da pelas indústrias através" de
suas federações estaduais e da
Confederação Nacional da In-
dústria, o SENAI, segundo,
ainda, o Professor Ítalo Bo-
logna, "a caria dia que passa
é exemplo do que pode fazer

a iniciativa privada cm bene-
ficio cio progresso econômico
e social brasileiro".
GRÁFICOS

Pelas estatísticas darias a pú-
blieo, o SENAI tem se expan-
dido assim: as suas unidades
cie ensino e treinamento crês-
coram, nos últimos cinco anos,
78,5'/,. Em 1017 havia 40 cur-
sos e êste ano éles atingirão
230. Já foram assinados muitos
convênios, inclusive com orga-
nismos internacionais, dentre
éles a Organização Interameri-
cana para o Trabalho (OIT),
Agência Internacional para o
Desen volvimento (U3AID1,
Aliança para o Progresso, Fe-
coração das Indústrias Meca-
nicas e tíe Transformação, da
França, Associação das Missões
rie Cooperação Técnica, tam-
bém da Franca. Governos do
Japão. Suíça e Espanha, além
do Centro Interamericano de
Documentação e Pesquisa sobre
Formação Profissional.
CEGOS OPERÁRIOS

Um dos mais valiosos cen-
tros de instrução do SENAI c
o ria Bahia, que. em convênio
com o Instituto de Cegos, trei-
na os seus internos,para fun-
ções na indústria, dando con-
tinuitiarie ã campanha ria cclu-
cadora americana Helen Keller.
Os cegos fazem pesquisas e
aprimoram suas aptidões crien-
lar.rio-se para a auto-suficiên-
cia' e afirmação social.

Passarinho não aceitará
pecna ãe comunista por
sua atuação no Trabalho

O Ministro do Trabalho, Sr. Jarbas Passarinho falandoontem ao Conselho de Representantes da Confederação Na-cional da Indústria, advertiu que "não tolerará ser cha nia-
do de comunista pelo que vier a fazer no Ministério, poistodo o seu passado é prova das suas convicções democrá-
ticas".

Acentuou que sua principal preocupação será a Previ-
dência Social, que dispõe, êste ano, de um orçamento cie
NCrS 3 500 000 000.00 (três trilhões e 500 bilhões de cruzei-
ros antigosl, e considerou que a unificação dos Institutos"foi uma bomba de retardamento que estourou em suas
mãos".

SERVIÇO RUIM

O Ministro Jarbas Passarl-
nho declarou que a unificação
colocou cinco mil funcionários
cm disponibilidade, em todo o
Pais, com os quais nada pode
fazer sem criar outros proble-
mas sociais.

Revelou que, quando íoi Su-
perintendente da Petrobrás, xe-
ve oportunidade dc verificar o
serviço ruim prestado pelos
Institutos, sendo forçado a ins-
tituir um fundo especial para
atendimento social naquela
empresa depois que um funcio-
nário esperou 45 dias para ti-
rar um radiografia do pulmão
e quando foi atendido tiraram-
lhe radiografia do pulmão er-
rado.

SINDICALISMO

O Ministro manifestou-se
centra a tutela oficial nos sin-
dieatos, "desde que operários e
patrões tenham consciência de
suas responsabilidades, com o
que impedirão a atuação sub-
versiva nos meamos".

Depois de dizer que só poclia
discutir o assunto da partici-
pação nos lucros teoricamente,
revelou ter lido muito sôbrê o
ncocapitalismo e sua aplicação
ni Alemanha Ocidental, o qee
lhe causou impressão melher
ct.i que o sistema norte-ameri-
cano.

Disse o Ministro que o em-
pregado sente-se motivado
quando sabe que uma partados lucros da organização em
que trabalha lhe pertence ou é
empregado cm seu beneficio, e
concluiu concordando em que o
Marechal Castelo Branco não
¦podia iratar a. matéria através
ete Decreto.;, pois a mesma de-
veria ser levada à consideração
do Congresso.

CONTATOS

O Coronel Jarbas Passarinho
viaja hoje para Brasília, ende
permanecerá uma semana, pa-
ra manter 03 primeiros conta-
tos cem o Presidente Casta a
Silva. De Brasilia. o Ministro
irá a, São Paulo e depois a Be-
lém, íjó retornando ao Rio no
início do próximo mês.

Segundo as informações de
seus assessores, o Coronel Jar-
bas Passarinho só leva o pru-
blema rios interinos demitidos
da Previdência Social para ser
discutido com o Presiden re
Costa e Silva.

Em Sáo Paulo, no próximo
dia 29, o Ministro atenderá a,
cogvite dos empresários pau-
listas e manterá contato com
cies e com trabalhadores, vi-
sando a definir sua orientação
à frente cio Ministério.

Brito aplaude extinção
do atestado ideológico

O Presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores nas
Empresas de Crédito, (CON-
TECI Sr. Rui Brito, afirmeu
ontem que foi recebida com sa-
ii.facão na ciasse a notícia cie
que o Ministro do Trabalho,
Coronel Jarbas Passarinho, irá
revogar a portaria que iernou
obrigatória a apresentação cie
atestado ideológico aes candi-
rie.es a cargos eletivos nos sin-
dieatos.

Disse o Sr. Rui Brito que a
CONTEC, que .sempre elt ten-
deu c lutou por um sinrlicalis-
mo sem ingerências rio Minis-
tério do Trabalho, só pocie re-
cober bem uma decisão que
vem contribuir para tornar isto
uma realidade, além das riecla-
rações rio Ministro rie que irá
ouvir e atender as reivindica-
ções cios trabalhadores.

FORTALECIMENTO

Para o Presidente da CON-
TEC as primeiras decisões rio
Ministro J a r b a s Passarinho
mostram um interesse honesto
e construtivo em dialogar com

a ch.sse trabalha dera, e dar
maior independência aos sm-
dieatos.

— Isto c um fator positivo,
pois se o movimento sindical
brasileiro fór fortalecido atra-
vés cie aíos rio Governo e cie
seu trabalho própria, e se sua.
atuação fór compreendida o
ec.ita pelo Ministério ria Tra-
balho, éle terá urn fator cie
fortalecimento rio regime rir-
moeráíico, e não se constituirá,
mai.s cn fec;;.- cie agitação à
margem cio regime como ji;
aconteceu ".

Disse o Sr. Rui Brito que a
CONTEC e £__ demais Ft-
cierações e Confederações tra-
balhistas receberam também
com satisfação o desejo do Mi-
nistro Jarbas Passarinho rio
dialogar com a classe, "pois
nós entendemos que êste diálo-
go é necessário, uma vez que os
sindicatos são órgãos rie cola-
boração com o poder público
e não podem desempenhar bem
esta missão se não forem bem
recebidos e tratados á altura
peias entidades cio Governo".

CONTEC repudia criarão
de úm instituto único

Em manifesto divulgado on-
tem. o Conselho de Represen-
tantes cia Confederação Na-
cional dos Trabalhadores nas
Empresas rie Crédito afirma
que "não houve unificação dos
institutos tíe previdência, mas
simples absorção rios demais
pelo IAPI. rie que se usa as
normas de trabalho e até os
impressos.

Diz o manifesto que preci-
sa ser rio conhecimento das
autoridades "a balbúrciia, a
confusão, a irresponsabilidade
e o desmando implantados na
previdência social, que ectão
a exigir, rie imediato, medidas
enérgicas e profundas para
conter o delírio de destruir o
pcuco que os trabalhadores
possuíam na área, previden-
ciaria".

ALEGAÇÕES

A seguir, o manifesto ria
CONTEC tenta provar que a
composição rio Departamento
Nacional de Previdência Social

e do Conselho rie Recursos ria
Previdência Social é toda cons-
tituída rie funcionários cio ex-
IAPI, "que estão destruindo
um patrimônio que náo lhes
pertence".'•"Os extintos IAPB e IAPC
encerraram seus balanços com
.disponibilidades superiores a
NCrS 200 000 000.00 (cinzentos
bilhões de cruzeiros amigos i,
enquanto o cx-IAPI fechou
cem NCrS 12 000 000,00 (doze
bilhões de cruzeiros antigos),'
mas com um débito da ordem
de ,NCrS 30 COO 000.00 (trinta
bilhões rie cruzeiros antigos),
i- - • os na rubrica res-
tos a pagar.

Con-.u. o manifesto por
afirmar que os unificaclores
conseguiram implantar o caos
na previdência social, "mas
todos os esforços serão envi-
ciados para responsabilizar ci-
vil e criminalmente os que,
em menos rie 00 dias, conse-
guiram dilapidar um patrimô-
nio construído em 34 anos de
lutas e sacrifícios".

Solução para interinos
irá hoje ao Presidente

O Ministro Jarbas Passr.ri-
nho apresentará hoje ao Pre-
sidente Costa e Silva uma pro-
posta para n aproveitamento
cios 1 403 funcionários ittteri-
nos demitidos da Previdência
Social pelo ex-Presidente Ces-
telo Branco, decisão que to-
mou ontem, ás 23 horas, após
receber uma comissão de fun-
cioi.ários.

O Chefe do Gabinete do Mi-
nistro, Sr. Eduardo Noronha,
informou que será feita uma
minuta de lei com vistas à re-
vogação do ato o.ue demitiu os
interinos, a ser apresentada ao
Congresso na próxima segun-
ria-feira.

A comissão de interinos,
tendo à frente o Sr. Carlos
Garcia e assessorada pelo su-
plente de senador Marcelo
Alencar, alegou para o Minis-
tro Jarbas Passarinho que a
exoneração dos funcionários
não obedeceu a nenhum cri-
tério de seleção, sendo que
nem os próprios chefes do de-
partamento foram consultados
sobre a necessidade ou não 'do
aproveitamento dos demitidos.

Impressionados com a inten-
ção do novo Ministro em esta-
belecer o diálogo, os demitidos
consideraram seu problema co-
mo o primeiro grande desafio
para o Sr. Jarbas Passarinho,
tendo em visla "a disposição
do atual Governo em valorizar
o homem".

Como teria de viajar e Já ti-
nha atendicio os securitários
até às 23 horas, o Ministro do
Trabalho apenas anunciou sua
decisão, que o Sr. Eduardo No-
ronha transmitiu aes interinos:
será entregue ao Pre .dente
Costa c Silva uma proposta no
sentido de requisitar para o
Ministério do Trabalho os ime-
rinos que, posteriormente, serão
redistribuídos por oulros Ins-
titu.os de Previdência.
. No caso de o Presidente
aprovar a proposta, será feita
uma minuta de lei revogando o
ato de demissão dos interinos.
O Chefe do Gabinete informou
que o Congresso só voltará a
funcionar na próxima segunda-
feira e que a lei terá tramita-
ção prioritária.
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El Emir %J%Jl/HAt noje
El Emir reaparece na:

sexta carreira desta noi-
te como força indiscutí-
vel da competição, pois
é animal de categoria
bastante superior aos ad-
versários que irá enfren-
tar e, no seu trabalho pa-
ra correr aqui, marcou
87" fácil para os 1300
metros, sempre fazendo o
percurso pelo centro da
pista.

Sorridente, que^se agi-
ganta numa raia pesada,
aparece como forte obs-
táculo e deve dar traba-
lho para ser derrotado
em percurso normal, ain-
da mais se J. Tinoco não
corrê-lo muito longe na
primeira parte do per-
curso.
NA DISTÂNCIA

Redoxan volta com M.
Silva e na distância de
1 600 metros deve ser en-
carado como força da
competição. Gosta, da
pista pesada e parece es-
tar quase no seu melhor
estado de treinamento.
Coccinelle, que na última
reapareceu faltando ain-
da alguma coisa, agora
deve produzir mais, poi*-
que também prefere uma
distância longa para vir
de atropelada forte no
final. Apis, que neste pá-reo na última exibição
deu um verdadeiro galo-
pe de saúde,
VARIAS CHANCES

Ridare, Falda, Mugui-
nha, e Copacabana Girl

são os nomes de maior
destaque desta competi-
ção, onde Ridare por gos-
tar do barro parece ter
um pouco mais de chan-
ce que as outras. A luta
depois é bastante difícil,
mas Copacabana Girl
vem prometendo u m a
atuação de destaque há
muito tempo, sendo que
nesta oportunidade exis-
te realmente muitas es-
peranças na sua vitória.
AGRADOU

Thartal agradou mui-
to na sua estréia e ago-
ra mais aclimatado deve
vender caro a sua derro-
ta. Seu maior adversário
é Itaeolomy, que atra-
vessa ótimo estado de
treino, tendo esta sema-
na passado os GOO metros
em 38" na areia pesada
e vindo de mais longe.
Chegou visivelmente
contido pelo bridão J.
Borja, e anda realmente
como nunca.
NA CONTA

Beaurevers vem pro-metendo uma vitória há
muito tempo, e agora a
oportunidade para isto
não poderia ser melhor.
A turma não está gran-
de coisa e o pilotado de
J. Portilho tem hoje a
sua melhor oportunida-
de de vencer na Gávea.
Vcltio, que leva a dire-
ção de A. Ricardo e está
muito bem na distância

Mii

de 1 300 metros, é forte
adversário, enquanto
Himaüon tem seu pro-
blema maior nas hemor-
ragias que vem tendo
nas últimas corridas.
TURMA FRACA

Bojudo reaparece
numa turma que está
bastante desfalcada parasua categoria e, caso não
sinta falta de aguerri-
mento deve se impor pe-Ia classe. Sempre teve
boas exibições na pista
pesada e deve agradecer
o tempo fresco, pois é
um animal que não sua.
Galgo Branco deu uma
parada e volta melhora-
do, tanto que para êste
páreo passou os 1200
metros em 81" com ação
das melhores em toda• re-
ta final. Dunois desde
que entrou na Gávea vem
sendo bastante apostado
e agora com J. B. Paulie-
lo deve produzir mais.
ENÉRGICO

Golcl Express estava
precisando de urn jóqueienérgico para largar e
ganhar dos adversários.
Vai de Antônio Ricardo
e isto basta para não ser
derrotado no páreo .bas-
tante desfalcado de valo-
res. Ipirá, Manuã, Qua-
nusia e Amir-El-Jabal
são os candidatos à for-
mação da dupla, com
vantagem para o pilota-
do de J. Brizola.

Jíais, treinadores e
C'- :mances55 para hoje

Animais Jóqueis C!. Kg. Tratador Ult. Performance Dist. Pista Temp

1.° PAREÔ - AS 20H15M _ 1600 METROS - RECORDE: 9J-3/S - FARINELLI PltÈMIO-Ncn$ soo.oo ¦""•

1—1 Coccinelle, S. Silva nfí
2 Lord Pimthcra, I. Oliveira 54

2—3 Apis, S. Cruz 53
4 austral, L. Caries 53

S—5 Eka-iidír, J. Veiga 53
Mncü-i, A. M. Caminha .. 57

1 Que-stura, J. Bjcja 56
4—8 Redoxan, M. Silva 58

Oitimo, A. Ramos. 54
10 .Purus, N. Correrá 53

A. Correia 2.0 Apis
J. V. Freire 13.0 Aripuan»
E. Pereira F.° 1,0 Coe. Giran.
T. p-arcla 9.0 Ariouana,
L. ífeszaw» 5.» Anis
W. Mslrelíss 7.° Apls
J. Lcurenço F.° '.)." Apis
F. Abr-.su 5.» Pnquora
C. I. p. Nunes 3.° Apis

I H. Oliveira "ifi I-v.yaso

200 NP
300 NP
300 NP
300 NP
noo np
300 NP
300 NP
220 NP
320 NP
053 AP

89"2/5

89"2/5
87"
89"2/õ
89"2/5
89"2/5

S9"2. 5
ot"-; j

2.» PAREÔ — ÀS 201M5M — 1 300 METROS
NCIl$ 1 300,00

RECORDE: *i9"2/5 FARINELLI — PRÊMIO:

1 -1 Ridare, O. F. silva  4 57
2 Falda, I. Sousa  3 57

2—3 Mlgutaha, A. Ricardo .... • 57
Gazelle <i'Or. L. Carvalho 1 r,7

3—5 La Garçc-ne, J. Ramcs  » 57
6 Cenririllc-n, F. Pereira F,

4—7 Copacabana G„ F. Meneses
Pamíliih, M. Alves 

C. Pereira
M. Aimei-da
w. T. Sousa,
A. Morales
O. Pin:o

Araújo
S. D'Aniort.
A. Araújo

2." Cantemsiia
C.° Cantemina
2.» KIriakl
7.° Sffcmcfcr. es
3.° Cantemin-a
6.» Samrr.trí r.
4.0 Cante-mlna
5.° Cantemina

030
COO
200
330
000
3GJ
COO

1 1:00

NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

fi7"l/5
67"l/5
70"

C7"l/5
U7"2/5
07" 1,5
(i7"!,5

3.» PAREÔ — AS
NCRJ 800,00

illll.í.M _ 1 2011 METROS RECORDE: 72"4/5 CABINE — PRÊMIO:

1—1

o

3
3—4

5
6

4—7
(I
9

Thardal, J. Machado 
Glnaluz, I. Oliveira 
It-acoiomy, J. Borja 
Halestina, J. Brizola
Carabranca, J. Partilho..
Maestro de M., M. Níel.vlsk
James Band, M. Henrique
Paquera, N. Correrá 
Resgate, M. Alves 
Blu. Sea. M. Andrade 
-Mister Higgins, N. Lima..

53
51
58
52
.'i4
58
57
52
53
55
52

M. Tavares
Idem
O. Seira
Idem
W. Ai ves
K. Costa
B. Ribeiro
O. B. Looes
W. G. Õlive
C. Morgado
J. Piotro

2.» Galardão
5.» Quebraria
l.° Carcibranc.
7.0 Quebrada
2.» Itacolcmy
ri." Ke,mlc!clo
3.° Galardão
6.» Quebrada
7.» E ____::
3.° ord Bali

U.o Ivã

I 300 NP
| 2C3 NP
| 230 NL

200 NP
200 NP

i 203 AP
| 203 NP
I 230 NP

! 250 NP
| 330 NP

300 NP

4." PAREÔ — A.S 21H50M
MIO: NCUÇ 1 300,00

— 1 300 METROS — RECORDE: 79"2/5 — FARINELLI E ORTON

1—1 Beatirevejis, J. Partilho .. 57 P. Morgado
2 Atirador. I. Sousa si 57 J. Louronço F»2—3 Hlmaitlon, J. B. Paulielo .. 57 a. Araújo4 Ho-Nan. .7. Brizola 57 D. Cassas3—5 Mr. Foca, J. Santana .... 57 o. M. Fernande-
6 Sotero, D. P. Silva 57 M «i-aúla

4—7 Voltlo, A. Ricardo 57 A. câ'rdo<oMassacre, C Sousa 57 e. Cc-utinho
B-awn-aambá, C. Carvalho 57 J. E. Sousa

2.» SansovlEe
5r° F. Day
2.° F. Day
5.° Sansoville
3." Eansovill;
!!.*' Sansovllie
Estreante
8.u Aymoré
C.u Scnsovlllo

1 230 MP
1 030 NP
1 OOO NP
1 330 NP
1 300 NP
1 330 NP
l'-.r;iii-_
1 COO AL
1 830 NP

7P"
70"2,*5
7?"
70"J,Õ

87"
79"

84"
S3"

- PRÉ-

85"2/5
03"2/5
68**2/ 5

64"2 ã
85"2/õ

5." PAREÔ — AS 22I125M — 1 200 METROS
NCR»; 1 1(10.00 — (BETTING)

— RECORDE: 72" 4/5 - CABINE

1—1 Mas Teu, J. Portilho " Negra do Sul, o. Cardoso.'!
2 Llbérlio, B. Aive.s 

2—3 Galgo Branco, F. Meneses
4 Guaiapema. J. Santana 

'..
.") Zoila (•), F. Mala 

3—8 Bojudo, S. Silva " F.us-Bier («*), M. Nicl-viscl:
7 Flor do C, C. R. Carvalho

4— 8 Dunois, J. Paulielo 
9 Sabata, I. Oliveira 

10 Estram-oz, P-. Penido " Untll, D. Moreno 

57
53
55
55
57
54
57
53
58
54

B. P. Carvalho
Idem
T. Clareia
S. D'Amore
Osw. Coutinho
J. P.eiez
E. Pereira F.°
Idem
.1. Carraplto
G. Ulloa
L. Benitez
F. Abreu
Idem

2." Hudah
4.° A.na Maria
5.° irieeo
5." Hutl.ih
3.° Jazida
5.0 Twlit
7." Estádio
4.o Enseio
7.» Espátula
8.° Rudah
7.° Espantalho
7." Bstape

U.o Upper-Cut

000
300
CD0
OCO
830
520
400
500
200
COO1
303
230
C30

NP
AU
AP
GL
AP
NP
NP
AL
AP

64"3/5
86"3/õ
64"2/5
64**3/5

113"
97"2/5
92"4/5

65"

6.» PAREÔ — AS 23 HORAS — 1 30(1 METROS
3110: NCRS 800,00 — (BETTING)

RECORDE: 79*2/5 — FARINELLI E ORTON — PRÊ-

1—1 Sorridente, J. Tlnoco
Aaapova, J. Reis 
Descanso, L. Correia .

2—4 Lisca, O. F. SUva ....
Araclnd, L. Santos ..
Halmlto, A. Ramcs ..

2—7 El Emir, J. Terres .." Galardão, L. Acuda ..
Juclex, J. B. Paulielo
Osogada, N. Correrá ..

4-10 Oc.ir-Way.O. Cardoso
11 Maje.-.té, J. Borja ....
12 Major Orion. 3. Cruz
13 Ncvaiy, o. F. Silva ..

51
53
52
53
57
53
57
54

1 ¦ 51
35
59
52

O. Pinto
F. Costas
R. Costa
S. D'Amore
H. Tobias
G. Morgado
W. Aliano
Idem
J. F. Vaüe

Morgado
P. Silva
P. Lavor
Pereira F.°
Pinheiro

C.
A.
F.
E.
I.

2.0 Aimberô
6.0 __;ca_cl&do
3.o Ainibc-rè
0." N-evaly
õ:° Aimboè
O.o Trovfio
O.» Almberê
l.o Thardal
2.0 Nev.ily
l.o Acaiina
4.0 N-evaly
l.o Hcpatan
5.o Jahuenso
l.o Judex

PAP.EO — AS 23H30M — 1 000
NCRS 1 100,00 — (BETTING)

METROS — RECORDE: 60*3/5 — 11LAMEI.ESS —

I 1 C.CO NP 106"2/5
I 1 830 AL 104"

1 630 NP 105"2/5
1 200 NP 81"
1 GD0 NP 136"2.5

| 1 300 NP 83"4/õ
i 623 NP 1—M/3
1 800 NP 87"
1 220 NP t."
1 800 NP 84"3/3
1 220 NP 81"
1 603 NP 137"2/5
1 630 NMc 13-1" 

'

1 230 NT 81"

IEI.ESS — PRÊMIO:

1—1 Ipirá. J. Portllho 
Excunsor, a. Ramos 
Itlnga, J. Terres

2—4 Mauuá. F. Meneses ."...
Sapa, O. Ricardo 
Dama Marleta, L. Correia..

3—7 Quanúsla. M. Henrique .." Tra Nlncn. N. Correrá ....
8 Tabaleal, P. Lima 

4—9 Goid Express, A. Ricardo
10 Be;a p;-enda, J. Veiga ....
11 Amlr-El-Jabrt!, J. Brizola" Pirina, N. Lima 

56
53
56
58
56
56
56
56
58
58
56

E. Cardoso
I. Pinheiro
W. Alves
S. D'Amore
A, J. Sousa
J. Píotto
B. Ribeiro
Idem
W. G. Ollveln
M. Canejo
L. J.4e,szarc3
R. Trlpcdl
Idem

I

4.° M. Morum.
7.o Labéu
9.0 Heina
3.o Casta Diva
6.0 M. Morum.
7.o O. Paulino
5.° Casta Diva

U.o Ipa..A
6.0 Casta Diva
6.0 Labéu

U.o Dar*.ene
lO.o Heina
U.o Noyeiio

1 200 NP
1 3C0 NP
1.300 AP
1 COO NP
1 3C0 NP
1 300 NP
1 C30 NP
1 SCO NL
1 030 NP
1 300 NP
1 200 NP
1 300 AP
1 000 NP

67'
85'
67'
86'
79'
87'
65"

*4'5
'3/5
'3/ 5'1/5
'4/5
'1/5
t/5
3/5

'1 •..
'3/5
'3/5
3/3

em pareô desfalcado 3 Ja S M & J b fí-^ ^n

Binóculo
J. C. l] tora es

As inscrições para a corri-
da da próxima semana, no-
tv.rna, serão e n c e r r a ã a s
amanhã, quinta-feira, n o tt
locais habituais, isto é, nas
dependências do Jóquei Clu-
be. *** O proprietário e lu-
Litro criador João Paulino
Marques explica a viagem
de Gazo—Swallow Tail e Ur-
ae — a Friburgo, exibindo
recibo ãe pagamento de frete
da Leopoldina e vário; ates-
lados, incluindo do Ministé-
rio da Agricultura, guia de
transporte, guia ãe recolhi-
mento ãa Secretaria dc Fi-
nuneas. A explanação se tor-
nou necessária porque leu
uma nola em coluna espe-
cializaáa que, segundo ele,
jazia graça envolvendo o no-
me do criador Peixoto da
Castro. Pediu a retificação,
acentuando ter o Jóquei
Clube Brasileiro pedido NCrS
SOOfiO (trezentos mil cruzei-
ros antigos), quando pagou
pela mesma viagem cerca
do NCrS 10,00 (des rnil cru-
zeiros antigos), tendo o ca-
valo saído ãa Vila Hipica
diretamente para a. Leopol-
dina, o n d c foi embarcado
num carro-trunsporte com
quatro boxes e até mesmo
acolchoados. *** Porfaits
conhecidos para as corridas
de hoje à noite: Purus no
primeiro páreo, Paquera no
terceiro, Osogada e Nevaly
no sexto e Tia Ninon no úl-
limo. "';'"' Principal p á r e o
ãe domingo em Cidade Jar-
cim, São Paulo, vai reunir
cm. 2 000 meiros os seguiu-
tes competidores: Dilema,
Redstone, Cá, Qomil. Wa-
lad, Maroto, King Scotch,
Clorato, Pleocádio, Nascate,
Xicungo e Bambo lê. * * *
C r a ques sul-americanos,
muitos atuando cm pistas
dos Estados Unidos, tomarão
parte no H a 1: d i c a p Pan-
A in e r i c a no no dia 15 de
abril, no Hipódromo Gulfs-
tream Park, em Miami. com
delação âe 50 mil dólares,
com percurso de m ilha e
meia. *** Nasceram no ano
passado no Haras São Ber-
narda 17 produtos, sendo
13 machos e apenas 4 jc-
nicas. Os animais desceu-
dem de. Faublas, já falecido,
Gauãeamus, Corpora, Jour
e Nuit. Projv.ndo e Elpenor..** por jaia;- em corpora,
o proprietário Jaime Augus-
to de Vasconcelos adquiriu
um bonito potro desse, rc-
produtor. Eslá de bola bran-
ca o dono de Divertida. ***
O proprietário do cavalo ar-
gentino Meson, desclassifi-
cado pelo uso de. ctoping no
Uruguai, faz fortes criücas à
entidade, afirmando que o
dopipg joi planejado porque

Jóquei Clube não dispõe
de meios para pagar a do-
tação de 500 mil pesos.

VolÜQ j
ganhou duas
no Cristal

Voltio á um estreante fi.pe-
nas na Griv.a, pois traz tuna
campanha boa do Hipódromo
Cristal, errei, pm quatro apre-
..entações ganhou duas provas
e se colocou nas restantes, de-
monstrando com isto ser um
animal bastante fiel no mar-
criei ar.

Aqui na Gávea está aos cui-
dados cie A. Cardoso e sua
distância preferida parece .ser
os tires curtos, pois ganhou
duas vezes no percurso de

200 metros. Em 1 SOO me-
trás tirou um segundo e um
quario lugares, sendo estas
nprssentações sempre na pis-
ta de areia leve. Ainda não
atuou na raia encharcada.

AFASTADO

A última exibição de Vcltio
no Cristal íoi em novembro,
quando clerroiou Bonet e Tro-
p_lio cm 77" para os 1 200
metros na pista de areia leve,
para ser então retirado das
pistas e embarcado para o Rio.
Aqui já está há vários meses
c vem agradando aos observa-
dores nos seus aprontas pela
madrugada.

No seu apronto foi um pou-
co mais exigido por Antônio
Ricardo, e agradou pela ma-
neira como marcou 45" para
cs 700 metros numa raia que
não ' estava nada boa para
tempos. No Sul a sua manei-
ra ãe atuar era sempre na
fronte, puxando o train para
cs adversários. Aqui como não
existe competidor como vsloz,
c* possível que o jóquei faça
prevalecer a mssma tática.

PRESENÇA MAIS CERTA
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J<»sé Partilho comparece ao prado paru montar Beaurevers no qunrto páreo do programa, em que o filho de Royal Cume pode vencer

Esula tem um dos meíliores "Handicapeur""destacapotro
floreios para fim de semana Sinaleiro como cabeça, de
com quilômetro de 69" justos chave no páreo Paul Mame

í-sula, na pista de areia encharcada da semana que
passou, percorreu o quilômetro em 69", num dos melhores
exercícios da semana até mesmo surpreendendo, ao mos-
mo tempo que Sinaleiro agradava com 71" para o mesmo
percurso e terminando com ação das mais expressivas, de-
monstrando que não se tornou ganhador clássico por mero
acaso.

Outro bom trabalho foi o de Kalapalo, que percorreu
1 400 em 05" 2 5 facilmente, mas como se trata de cavalo
que somente corre o máximo na grama, diante da mu-
dança de pista causada pela chuva o seu forfait tem sido
apresentado seguidamente, o que é possível vir a ocorrer
novamente na Prova Especial de sábado.

SÁBA
- 1 300

Kg.

SINAI.líiüO

London — C. R. Carvalho —
2 010 cn 144" — I 000 cm 113".

pjoi-.-.iieu — O. Cardoso —
2 04C tin 171".

Riuive — I. Oliveira — 1 000
fill 73".

Sinaleiro — A. Ricardo — 1 030
em 71"2 5.

Sinoeo — I. Oliveira — 1 630
em 112".

Cabouchard — I. Oliveira —
1 303 cm 92".

Albl&o — M. Silva — 1 500 tm
103".

GAUo — J. Silva — 1 300 em
8S"2 5.

Aiiic-.ut — J, Correia — 1 600
em 113"3'õ.

Sereln (J. líorja) e Coi-moiui |S.
Gomes) — 1 OCO em !!•!".

Groa (H. Vasconcelos, p Enow-
kin_ (A. Ramos) — 1 r-roo cm 83".

Alicomlom (J. B. Paulielo) e
Pantail |A. Santos) — 1 400 em
97"2 5.

MAUS

Maus L. Santos — 1 200 em

Moreira —

Acuaíía —

1 500 em

I. Sousa — 1 000

FUSÃO

Fusão f_i S. Silva
105".

Descarte
cm 7!".

Mnjó — L. Carvalho — 1 300
om 93".

Sivel — O. Cardoso — 1 200
em 82"I'5.

Sau Isidro — J. Pinto — 1 GOO
em -.03".

Falalse — S. Guecle.. — 1 COO
cm 60".

Obsesslon — F. Pereira P, —
I 000 em 69".

Biaaon — J. B. Paulielo —
1 SOO em 14G"2;j — 1 600 em
123".

Esrmont — S. M. Cruz — 1 300
em 92".

ESDRÚXULA

Esdrúxula — A. Ricardo —
1 300 cm 91"25.

Ragamufriu — J. Silva — 1 300
em 03"2 õ.

Jnüsco — A. Marca! — 1 300
em 93"3 5.

Ana Msria — F. Pereira F. —
1 000 em 69".

Elmer — K. Vasconcelos —
1 43!) cm 102"2 5.

Rondadora — D.
1 300 em 92"

First Ci.çal — L.
1 500 eir. 100"

H: nover — J. Marinho — 1 300
cm $2"

Mim aro — A. Ramos — 1 400
em 100" 2/5

Happy Widow — J. Negrallo —
1 300 cm 90"

Corcel — A. Riamos — 1400
cm 93"

Fraçáo — A. Ricardo — I 000
em 70" 2/5

Orün.o — O. Cardoso — 1 600
em 114".

O. Ricardo —

M-aclv.iclo — l -400

1 300

Encioavor —
cm AS'",

Hall — A
em 63".

Damielit* —
om íjõ".

Gfüla — J. Machado
em 83"3 5.

F. Maia — 1 200

Santos — 1 000

A. Rumos — 1 203

- 1 200

LORD BYBON

Laço — F. Estêves — 1 300 em

Esula — J. Tlnoco — 1 000
em Ü')".

Estouro — O. Cardoso — 1 600
em ltã".

Taiamft — J. B. Paulielo —
1 200 em 89".

_• Scratch — J. Reis — 1 400
em lCf'.".

Lovd Byron — J. Pinto — 1 200
em 8'.".

CcdaJÃZ — F. Mala — 1 400 em
99"2 5.

Cantarola — A. Ramos — 1 400
em 93"2 5.

Pás — S. Silva — 1 400 cm 103".

IMPERATO

Kirlnéa — R. C.armos — 1 400
em 09".

Nimbo — A. Ramos — 1 200
em 85".

Fair Boy — O. Cardoso — 1 300
em 01".

Imperato (F. Estêves e Itararé
(F. Mala) — 1 200 em 83".

Fragonard (J. Machado c Co-
runiln (Lad.) — 1 200 em 8l"2:5.

iVlcolé (F. Pereira F.) e Royal
Fox (Lad.) — 1 000 em 60".

Fouquet (L. Caries) e Guam-
lhos (Lad.) — 1 000 em 69".

Hanoi (J. Silva) c Infsnito (M.
SUva) — 1 200 em 80".

EXTRA DRY

Donato (L. Correia) Foxtrot
(Lad.) — 1 200 em 83".

Extra Dry (J. Borja) e Estile-
ta (H. Vasconcelos) — 1 300
cm 8-"2j5.

Gelscr' (J. Borja) o Gailiard (S.
M. Cruz) — 1 400 em 98".

Lenalo (J. Borja) e Ltrer (J.
Reis) — 1 300 cm 91".

KALAPALO

Lo.-tl Cedro •
I 300 em 92"

Kalapnlo — A
em 93" 2/5

Gurundl — O. Ricardo -
em 92" 2/5

Escalado — A. Ramos — 1 630
em 114"

Abn-fté — F. Pereira F. — 2 040
cm 143" — 1 630 cm 112"

Van ._ — A. Hodeclter — 1200
cm OS"

Allez — A. Ramcs — 2 040 em
140" — 1 600 cm 117" 2 ..

Ladermaus — P. Tavares —
1 200 em 84" 2/5

Tapara! — C. Morgado — 1 300
em 93" 2/3.

JOCLINE

Carreira — J. Quintanilha —
1 400 em 100"

incat — J. Rfis — 1 330 em 93"
Jocline — J. Martins — 1 300

em 91" 1/5
Rolando — F. Mala — 1 200 em

86" 2/5
El Maestro — L. Correia — 1 400

em 103"
Star Lady — J. Silva — t 000

cm 71"
Ambrosso — c. Morgado —

1 500 cm 109"
Ceró — F. Maia — 1200 em

84" 2/5
Desatino — M. Silva — 1300

em 83".

1.» PAREÔ — As niiíüm
metros — NCr$ 1 300.00.

1—r Freeness  57
2 Trucha 57

2—3 Lady Manon 57
4 Jocline 57

3—5 Solderfi •! 59
6 Cavada 57

4—7 Hondadora 57
8 Curn-Leuíu 57

:.'.-¦ PAUEO — As 131i50m — 000
metros — NCrS I 100,00.
I—1 Flora Alixla 56'! E_.!:nra 54
2—3 Jolnlia 54

'1 Bela LuL-íi :.a
3—5 Fair MUs 58

.Maria Camb.iihsia .. 33
4—7 Noyslle 54

8 Espátula 57" Ana Min ia 36
3.» PAUEO — As líltóiim — nr'?
inelriis — NCrS I 6011,00. (Prova
Kspccial),
l—l La Françaisre 5-1
2—-! Fusão 52

.1 Caucasiana :. 5'.í
3—4 Lady Godh-u 52

õ Carreira 54
4—6 Estllhelra 52

Lutlr.e jl
4." PAREÔ — As 14.150111 300
meiros — NCrS 1 100,01
l — l Emenda -.'. Flora Gabh-oba ...
2—3 Fins Cii:.m:;_..,n2

Arte ira 
Raure 

3—6 Fabienne . 54
Falmca 5*4
Ardenza :_ 55

4—9 Cambroelra _\ 5-1
10 Cr-nrarcla 56
lt Cobiçiulu 57

5." PAREÔ — As 15_i:_5m 61)0
metros — NCrS I 300,00.
1—1 Ctn-re 57

2 P.etrospccl 57'l—3 Tem Jones 57
4 San Isidro >_. 57

3—5 Corcel 57" DrivMio 57
Flattery 57

4—7 El Maestro 57
Alblão :,;
Feitiço da Vrlii ..

o.- pai:
metros -
ma) —
1-1 Fl

-ro — As 10 horas — 1 300
- (Prova Especial) —Gra-
NCr$ I 600,00.

co  x 11

2—2 CoS-ijaz

3—¦! iVaratialo

Cer
Kri

met los
— (Gr

¦ro — As !(;!s33m — 1 300
— NCfS I 600,00. (BetlinB)
ira).

t—1 Cood Looklng
Kaltamar . ..
L?_u.lo 

2-4 Faipiie uyy.:,.
Lace

Atennn 
3—7 Prchuri 

II Mocan! 
9 Rcyai Fox ...

10 Luluca
4-11 T.i lira! 

12 Lord .Samba .
13 Artlsan 
14 Leão de Bagé

.. r..
. 55

. 5G

. 55
. 12 58

.. .ií)
. 1! 3S

..ro 56
S.» PAREÔ — As lTUlOm — ! :»¦<>
metros — NCrS 1 300,00 — (!!e(-
tins).

9." i--..!;r_o — As iiiiijm — 1 3011
metros — NCrS 1 100,00 — (Det-

I—1 Fali- Boy
' 3C'il 2 Vadico .

2—3 Flanem- .
x 51 -I Ra.araurr
K [y. Ii—5 Int aí . .
x 53 Enawltlns

54 4~" As-uan .
57 Menso .

ling).
1 — 1 Seu Mozart

9 Ftnton . ,.
Juc-Jac . ..
irir-i- 

2— \ I'.:. i.xüim , .
5 L.vitícj . .

i-rar-Tuto .

_ 
¦ 

¦: 

. .

9 Pleno 
4-10 Cheitan . .

li Sisal 
r2 Ejmont . ..

58
57

51
51
54

x 53

DOMINGO

"STAKT!
Nücr Teme

l.o PAUEO — As 13h'_0m — 1 (100
metros — NlrS 1 100.110 — (Areia).

1—i Kiijan 
ií—2 Escaldado ..." Paçoca 
3—3 Etm-ST 

4 Sínòco 
4—5 Gccd Hound

6 Camafcu .. .

Nossos
palpites
para hoje

1. Redoxan • Coccinelle
Apis

2. Ridare - Copacabana
Girl - Miguinha

3. Thartal-ltacolomy
-Resgate

4. Beaurevers - Voltfo
Himation

5. Bojudo • Galgo Branco
• Mas Teu

6. El Emir - Sorridente
Ocar-Way

7. Gold Express - Amir-
El-Jabal • Ipirá

:!.» PAREÔ — As 13h50m
metros — NCr? 2 000,00

1 — 1 Héia 
" Haga 

Marin C.-trrir.a 
3—4 Marliíi 

Aranés 
4—B Invitaticn 

7 Randana 

3.» PAREÔ — As 14h20m
metros — NCrS 2 0(10,00

1—1 H.r.ar! 
2 Galniy 

2—3 Itararé 
Mlfalah 

3—5 Urbelo 
Camury 

1 San Quentin 
4—a Infinito 

9 Cadipó 
10 Maruco 

4.« PÁREO — As 141l50m — 1 20(1
metros — NCrS 1 300,00

54
55
58
58

1 000

_) ti O
4 35

10
4

6
9
8

3—6 Urm.u.no 
Oi;:._aile 
Suez 

4—9 rmper:uor 
10 Brasamora " Cs.i:a.a:l 
" Fair Kino 

li.» PAREÔ — As liili _
melrcs — NCrS 1 600,00
1—1 Cava 

" Gabela 
2 Goi-Ja 

2—3 Gálla 
4 Vila Izabel 
ô Ledcimauâ 

3-6 Laura 
7 Gusb.l 
" Dlamellta 

4—8 Quersnça 
Fiar-a Boneca 

10 Actress 

7." PAREÔ — As 101i35ni — 1 20»
mel ros — NCrS 1 300,00 — (lict-

53
50
5í;

30
56

;i'_t

lins).
1—1 Vlrajuba ..

Fração ....
Vlaçfto ....

2—4 Alta 
õ Quala 
6 Jterc/iila ...

3—7 Kirialci ...." Kirtnja ...
Catc-ia 
Iletalra .

4-10 Doics Farm
il Vanga ....
12 Jandi-nha
13 Samotráela

57
57
57
57
57
53

-X 57
X 57

1—1 Feitiço da Vila
2 Peblo 

2—3 Foxbridge 
4 Salvatore 

3—5 Lord Byron 
Manieid 
Taiamã 

4—8 Matagato 
9 Llght-já 

10 Hippo 

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

5.0 PÁREO — As 131125)11 — 1 200
metros — NCrS 4 000.00 — Prêmio
Paul Mangé).

1—1 Sinaleiro
" Mujáio ..
2 Uipiano

2—3 Hanói ...
4 Hípos ...

S
8

10
6
1

5o

5 Ver us  9 55

FIwIJE Comprando Bilhetes da Loteria do Estado da Guanabara
na CASA ESPERANÇA LOTERIAS - Av. Rio Branco, 159,
que ainda tem bilhetes à venda para a extração de amanhã

O SEU DIA CHEGARÁ!

. ¦-<¦_. v... i--;.i.•".,«'•--*.»»<v_-'«»«-t.v;;-.-,-., ,'...¦_«., ! '¦•¦-.-•*f*.'r_'-_r*r,r -t.-_- . -

S.° PAULO — Às UlllOlll — I CCO
metros — I\'Cr3 1 600,1)0 — (Bct-
tins) — (Areia).
.'—1 First Clg.il  i ir,

Wi-Hs Hunter  x 36
2—3 fi->ucheion  ti ;à

4 Hanover 53
3—5 Mal aparte 53" Guinou 5Q

Bc.d-__r-._t 55
4—7 __.-tou.ro _;;

Vlishnu 55
8 E.-mita E5

O.» PAKEO — As 171l43m 1 030
melrcs — NCr;i 1 io»,00 (Cel-
tins) — (Grama).
1-1 Bil* 4 55" Rudah x 56

2 ÊImo 3 Í0
2-3 Blg-urrllho x 53

Cabucu x 53
Ocelado  x 36

3-0 Guardi  x .5
Cuidado sa
Nimbo 57 yi,
Altalin 53

4-10 Bcniac 58'
11 Tripoit  -, ss
12 D.urel  i 56"Dom Otávio  a 53

"Startcr"
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principal preocupação de Alcindo era conseguir tempo c paciência para a sua recuperaçãn Inteiramente recuperado, Alcindo marcou o empate contra o Santus, além ile sempre ameaçar Gilmar

lâcionai reaparece e1 irmanny conquista titu
Porto Alegre onde São Paulo efe ybàra toxíi e //í/^ra
tenta sua primeira vitória absoluto Carioca de Judô

.egna A'Jp»

Pórío Alegre (Sucursal) — Ainda sem Gainete, mas
com Joaquim e Luis Carlos já recuperados das contusões
que sofreram na partida com o Ferroviário, em Curitiba,
o Internacional volta a se apresentar perante sua torcida,
depois de duas semanas cie ausência, enfrentando agora
um São Paulo que atua em Porto Alegre em busca de sua
primeira vitória.

A equipe gaúcha está concentrada desde ontem á noi-
te, enquanto a paulista chegou aqui na segunda-feira, já
íêz um treino leve no Estádio Olímpico e se hospeda no
City Hotel. O técnico Sílvio Pirilo, ainda às voltas com
alguns desfalques, manterá os jogadores que enfrentaram
o Botafogo, só mudando a equipe a partir do jogo com o
Fluminense.
PALMEIRAS
EM BAGÉ

A equipe do Palmeiras, apôs
a derrota de domingo para o
Grêmio, permaneceu em Perto
Alegre e treinou ontem pela
manhã, no campo do Interna-
cional. para o amistoso cem o
Guarani, esta noite, em Bagê.
Espera-se uma rencia por volta
dos NCrS 50 000,00 (cinqüenta
milhões de cruzeiros antigos) e
os paulistas viajarão de avião,
hoje cedo, para aquela Cidade.
O técnico Aimoré Moreira, cen-
sidera o amistoso muita pro-
veitoso para acertar a equipe
que vai enfrentar o Ferrovia-
rio. domingo, em Curitiba, jú
que Mão gas:ou muito ria alua-
ção de domingo contra o Gre-
mio.

— Nossa defesa — disse êle
— foi .simplesmente ridícula.
Alcindo c Vohnir fizeram o quc
quiseram contra os nossos na-
gueiros, enquanto o resto do íi-
ime, muito acadêmico, esbarrou
no sistema do Grêmio.

A equipe para. e.sia noite esta
assim escalada:

Valdir, Djalma Santos, Djal-
ma Dias,Minuca c Ferrari; Ze-
quinha e Ademir ria Guia; Gal-
l.irrio, Servilio, César e Rl-
na Ido.

AÍRTON LC O SANTOS

O zagueiro Aírton, do Gre-
mio. continua em litígio com o
clube, depois de ceder seu lu-
gar a Ari Eicílio, des.de a par-
ilida com o Santas. O jogador
diz não querer mais continuar
no clube, principalmente dian-
te do interesse do próprio San-
tos. que estaria disposto a pa-
gar NCrS 100 000.00 (cem mi-
lhões rie cruzeires antigosi pelo
seu passe, além de uma possí-
vel troca de um reserva do Grè-
mio pelo penta-direila Dorval.

Como o Santo.-, continua á
procura de um zagueiro de
arca. tendo fracassado suas
tentativas em relação ao vas-
caino Brilo. o representante cio
clube santista aqui. Sr. Abraão
Bruno, acha viável o interesse
por Aírton, mas os dirigentes
do Grêmio, a um primeiro en-
tendimento, afirmaram cate-
gòricamente que o jogador, no
momento, ê inegociável.

O Judô-Clube Rudolf Hcrmanny passou a líder abso-
luto do Campeonato Carioca de Judô — estava empatado
na primeira colocação com o Haroldo Brilo — com a vi-
tória conquistada no Torneio de Faixas-Roxas, domingo à
tarde, no Clube Municipal, quando marcou 11. pontos, con-
tra .10 do Augusto Cordeiro c oito cio Clube Leblon. que
chegaram a seguir.

Válter Bonnatcs (Satélite) foi o campeão da categoria
dos pesos-penas; Hamilton Correia (Augusto Cordeiro),
dos leves: César Pires lClube Leblon), dos médios: Pedro
Antônio Damasceno (Augusto Cordeiro), do.s meio-pesa-
dos e Lester Bretas (Rudolf Hcrmanny), do.s pesos-pe-
sados.

como antes da Copa

Clay alega condição de
ministro dos muçulmanos
par•o igir ao JiiXerc:

O Judô-Clube Rudolf Her-
manny mostrou ser, a exem-
pio do ano passado, um gran-
de candidato ao titulo da Ci-
dade. Após sagrar-se campeão
cio Torneio de Faixas Marrons
— que abriu o Carioca cie Ju-
dò cie 10G7 — empatado com
o Haroldo Briio. Hcrmanny
volta a vencer desta vez pas-
sando a liderar sozinho o cer-
tame, com uma vantagem de
cinco pontos sobre o Brilo i37
a 32).

O representante .do Satélite
Clube. Válter Bonnates; ficou
com o título dos pesos penas
ao vencer na luta final a Tra-
jano Gonçalves, cio Haroldo
Brito, por Waaari. Luis Sousa
iMifunei foi o segundo colo-
cado, após derrotar o mesmo
Trajano. p.a chave dos perde-
dores. Mário Chalfoun atoa-
manai foi o quarto colocado.

A final dos leves reuniu Ha-
milton Correira (Cordeiro) que
derrotou Sérgio Pereira (Her-
mannyi. por wazari-awassete-
ippon, tendo êste Ultimo ler-
minado na terceira colocação,
logo atrás de Carlos Bomilcar,
lambem do Hermanny. Eduar-
da Ribeiro (Campanela) ficou
em quarto.

Ganhando de Wagner Fra-
cassi (Sho-Yo-Kani, por deci-

BUSCA DO TÍTULO

são. César Pires (Clube Le-
blon), sagrou-se campeão ca-
rioca de pesos médios, sendo
ainda a principal figura cia
competição. Luís Rocha (Bri-
to), foi o terceiro e Teodoro
Maia (Bento Lisboai ficou em
quano.

Na categoria dos meio-pesa-
dos, Pedro Antônio Damasco-
no- (Augusto Cordeiro) sagrou-
se o campeão ao vencer Elier
Colares (Brito), por estrangu-
lamento, Franklin Martins

i Leblon i. que era o favorito,
ficou em segundo. Elier em
terceiro e Paulo Abel (Her-
mannyj em quarto.

Apenas ciois competidores se
apresentaram para a categoria
dos pesados, cujo titulo ficou
cem o representante do Her-'
manny. Lester Bretas. ao der-
rolar Wilson cios Santos (Ava-
ny Magalhães;, por decisão.

Com estes resultados as co-
locações do Campeonato Ca-
rioca de Judô ficaram assim:
11 Rudolf Hermanny. 37 pon-
tos; 2) Haroldo Brito (32); 3)
Satélite, 15; 4) Leblon. 14: õ)
Sho-Yo-Kan, 13; (ii Ren-Sei-
Kan, 12; 7i Shunji Hinata e
Augusto Cordeiro. 10; 91 Cam-
panela. Ava.ny Magalhães e
Grêmio Mifune, três; 12) Ben-
to Lisboa e Romana, um pon-
to.

Parlo Alegre — Somente
um ano depois de sua cou-
vocação para a seleção bra-
silcira. Alcindo voltou a ser
o homem que decidia as
partidas para o Grêmio:
marcou oitos dos dez gols
nos últimos amistosos e de-
cretou o empato e on t r a o
Santos.

— Desde a contusão no
treino de Niterói que perdi
minhas melhores condições
físicas — conta Alcindo —
e durante a Copa sentia que
não era o mesmo, mas já
que estava escalado, só me
cabia entrar em campo e
jogar, sem me importar com
as condições. ,

TEMPO

Na volta da Inglaterra,
Alcindo procurou os dirigen-
tes do Grêmio c disse que
precisava de tempo c trata-
mento para entr a r nova-
mente em forma. Foi entre-
guc, então, aos médicos Da-
vi Gusmão c Jairo Cru?, que,
auxiliados pelo massagista
Atai d e Carvalho, levaram
bastante tempo cuidando
do jogador.

Alcindo voltou a jogar no
campeonato passado, m a s
não era o mesmo. O próprio
tíl ulo de artilheiro do Grê-
mio foi-lhe tomado pelo se a
companheiro Joãozinho. Dc-
cidiu apenas uma partida
importante, marcando o gol

Sucursal

com que o Grêmio derrotou
o Internacional por 1 a I),
no turno.

RECUPERAÇÃO

Assim que começaram os
preparativos para o Torneio
Roberlo Gomes Pedrosa. os
jornalistas que acompanha-
ram o Grêmio em um amis-

• toso no interior do Paraná,
tiveram uma agradável sur-
presa: Alcindo marcou os
ires gols da vitória sóbre o
Grêmio Esportivo Maringá
além de realizar jogadas no-
váveis.

Esse jogo dcsencabulou
Alcindo, que continuou jo-
gar bem e acabou por mar-
car oito dos dez gols con-
quistados pelo Grêmio nos
outros amistosos.

Depois veio o jogo contra
o Santos c Alcindo íez um
beio gol, além de ameaçar
Gilmar por várias vezes.
Depois do jogo, Alcindo dis-
se que marcar o gol do em-
pate já o deixava bastante
feliz, embora achasse que
merecia melhor sorte em al-
guns chutes.

— Errei muitos chutes a
gol. mas para sc marcar é
assim mesmo. E uo gol do
Santos estava ' um goleiro
qus se chama Gilmar, que
em dois lances salvou no
puro reflexo, mostrando sua
grande categoria — finali-
zou Alcindo,

Cincinnati (UPI-JB) — O campeão mundial dos pesos-pesados, Cassius Clay, solicitou ontem ao Tribunal Federaldesta Cidade que impeça a sua incorporação ao Exército
prevista para o dia 11 de abril próximo, alegando a suacondição de ministro dc seita dos muçulmanos negros.A petição foi apresentada ao Tribunal de Recursos doSexto Distrito Federal e é semelhante à que não foi aten-dtda pelo Tribunal Federal de Louisville, na anal Clay pe-dia a concessão de um mandado para impedir o seu in-
gresso nas Forças Armadas dos EUA.
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A ORDEM

Depois de lutar um ano pe-
Ios meios legais para não pres-
tar serviço militar, na semana
passada, quando foram esgota-
da.s as vias de apelação, Clay
recebeu da Junta de Recruta-
mento de Louisville a ordem
para se apresentar ao Exército
no dia 11 de abril.

CHUVALO VENCE

Em Walpole, Massachusetts,
o pêso-pesado canaden=.e Geor-
ge Chuvalo, que já lutou com
Cassius Clay pelo titulo num-
dial, derrotou o norte-amerl-
cano Buddy Moorc, por nocatu
te, no segundo rounçl de uma
luta prevista para lã.

Em Filadélfia, depois de ven-
cer Bennie Briscce por pontas.
o ex-campeão mundial des le-
ves, Luís Rodrigues, declarou
que espera nova oportunidade
para reconquistar o titulo, que
está em poder de Curtis Cokes
desde o ano passado.

Em Nova Orleans, o Presi-
dente do Comitê de Campeo-
natos da Associação Mundial
<ie Boxe, Sr. Emile Bruneau,
declarou que o pugilir.a italia-
no Sandro Lopopolo não é mais
reconhecido cemo campeão

mundial dos meio-médios-ligei-
ros. já que se recusou a lutar
com o seu principal adversário,
o alemão Will Quartuor.

Segundo as Informações que
chegaram á Associação. Sandro
Lípopolo aceitou uma luta com
o japonês Paul Fuiji. mas sem
garantir a Quartuor que o en-
frentaria depois dessa luta, no
caso dc sair vencedor.

Mlorreu
ex- peão
cie boxe

Morreu ontem aosi 28 nnos. o
ex-campoâo brasileiro dc;, iicsúí-
médio, Gideltro dos Snntos. o pn-
pular Pele, vitima do um aclden-
te no cais cio Ar.icn.tl do Mari-
nhn. Pf.;é do.s Santos, ciue cstnvit
a bordo do navio Soares Dutra e
se preparava paia uma viagem
ao redor do mundo, perdeu oequilíbrio qunndo sc encontrava
cm cima de uma lancha do na-
vao e caiu no cais, sofrendo ira-
tura do crânio, tendo morte ins-
tantâiieu, O enterro será amanhã,
ii-, 11 horas, no cemitíHio de Suo
Jofio Batista.
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Julius Bor os é o líder do"'ranking'PGA de prêmios com
tfírnold Palmer no 2.° Imar

Palm üeacli Garclcns, Estados Unidos (UPI-JB) —- oveterano profissional Julius Boros assumiu a liderança doranking de prêmios da PGA — Professional Golf Asso-ciation — com o total dc USS 40.61)7 (cerca de NCrS 127mil ou cento e vinte e sete milhões de cruzeiros velhos)contra USS 40,208 dc Amold Palmer, que era o primeirocolocado até então.
Na contagem extra-oficial, porém, Palmer é ainda ogolfista que mais dólares ganhou na temporada de 19G7somando 52,Bí!9 contra 48,355 do mesmo Julius Boros Dnu-<-Sanders. Gay Brewer e Dan Sikes são os outros melhorescolocados no ranking' da PGA que, a parlir de amanhãnos links do Pensacola Country Club, fará disputar o Pen-sacola Open deste ano.

UM POR UM

As colocações dos jogadores
no ranking, com o número
de vitórias que cada um con-
quistou entre parênteses e as
quantias em dólares recebidas
— oficiais, extra-oficiais e to-
tais — são as seguintes, pela
ordem: 1." Julius Boros (.2) —-
40.6117; 1.G67 e 48,3.jõ; 2." Amold
Palmer (2) — 45,298: 7.61)1 e
.r)2,9!l9; 3.° Doug Sanders (li —
29,016: 14,860 e 43,883; 4." Gay
Brewer (.1) — 28,747: 910 e
e 2!).0ã7: 5." Dan Sikes fl) —
23,217: 515 e 23.711; 0." Bob
Goalby (1) — 20.8113: 2.140 e
23.023; 7." George Knudson (ze-
ro) — 14,017; 3,148 e 17.760;
8." Bill Collins izeroí — 12,007;
4.002 c 17,270: 9." Ari Wall (ze-
ro) — 12.211: 5.304 e 17,575:
10." Chuck Courtenev (zero) —
11.958; 2,813 e 14.771 dólares.

Caberá ao golfista Gay
Brewer Júnior, o quarto colo-
cado no ranking, defender o ti-
tulo conquistado em 1900 no
Pensacola Open, contra adver-
sários muito bons, como Nick-
laus, Palmer c Player, éste úl-
limo disputando êste ano o seu
terceiro torneio no circuito nor-
te-americano. Como de hábito,
por esta épocn, o sul-africano
Gary Player inicia seus treinos
pnra o Masters, USGA e British
Open e o PGA Championship,
que formam o Grand Slam do
golfe. Player, assim como Ge-
ne Sarazem, Jack Nicklaus e
Ben Hogan, forma entro os
quatro golfistas do mundo que
já conquistaram aqueles ti-
tulos.

•Sikes vc ii ceu

Jacksonville, Estados Unidos
rUPI-JB) —- O profissional
Dan Sikes conquistou domin-
go. nos links do Selva Marina
Country Club, o titulo de
campeão do Jacksonville Open,
com o escore de 279 tacadas
para os 72 buracos — nove
abaixo do par cio campo — o
que lhe valeu um prêmio de
20 mil dólares, cerca de NCrS
54 mil (cinqüenta e quatro mi-
lhões dc cruzeiros velhos i, o
seu segundo melhor prêmio em
7 anos de golfe. .

Os dois hole-in-one obtidos
o primeiro por Don Janua-

ry e o outro por Bob Goalby
a desclassificação de Ar-

nold Palmer, atingido pelo
cut-off de 147 tacadas em 36
buracos, e a atuação apenas
regular de Jack Nicklaus. que
terminou com quatro acima
cio par e um prêmio de 575
dólares, foram algumas das
surpresas do Jacksonville Open
quando restam ainda dois tor-
neios para a sensacional

disputa do Masters Tourna-
ment.

A vitória de Dan Sikes no
Jacksonville Open — o nono
torneio PGA de 1907 — foi ob-
lida de ponta a ponta. Na rea-
lidade, o golfista dc 36 anos,
que liderou a competição des-
de a primeira volta, conquis-
lou a sua terceira vitória em
sete anos de profissionalismo
e o seu segundo melhor pré-mio. já quc quando ganhou o
Cleveland Open, em 1965, Si-
kes recebeu 25 mil dólares.

Agora. Dan Sikes faz partedo grupo de vencedores da,
temporada, juntando seu no-
me aos de Amolei Palmer Ju-
lius Boros — duas vitórias ca-
cia um — e dc Jack Nicklaus.
Bob Goalby. Tom Nieport e
Doug Sanders. que obtiveram
também primeiros lugares. Os
dois próximos torneios a se-
rem disputados ames do Mas-
i e r s são o Pensacola Open
marcado para começar ama-
nhã nos links do Pensacola
Country Club c o Greater
Greensboro Open. na próxima,
semana, nos links do Sed>>e-
field_ Country Club.

Não atingindo o limite mi-
lllmo de 147 tacadas. Amold,
Palmer foi excluído cio torneio,
perdendo assim a chance de
ganhar pelo menos 252 dóla-
re.s. quantia que o separa do
recorde absoluto de 800 mil do-
lares em prêmios cm sua car-
reira. quantia sem precedentes
na história do golfe.

OS ESCORES

Os melhores colocados 
' 

no
Jacksonville Open, pela ordem,
foram estes: l.o Dan Sikes (67-
60-70-731, 279 e USS 20 mil;
2.° Bill Collins (71-69-73-67),
280 e USS 12 mil; 3." empata-
dos, Gay Brewer (03-70-71-72)
e Jim Colbe-rt (08-72-72-60),
281 e USS 0 250: 5." empatados,
Chuck Courttiey 170-71-09-72»
e Bob Goalby (70-69-71-7'' i
282 e USS 4 050; 7." Julius Bo-
ros (71-09-73-70). 283 e USS
3 400: 8." Don Januarv 170-70-
74-701, 284 e USS 3 100; 9." em-
patados. Jaeky Cupit (71-09-
74-71), Gary Player (72-72-73-
68), Billy Maxwell (73-70-72-
70) e Mascn Rudolph (69-73-
69-741, 285 e USS 2 500; 13.v
Doug Sanders (73-71-74-631,
286 e USS 2 000: 14." empata-
dos, Miller Barber (76-07-72-
721, Bruce Crampton 173-73-
09-721 e Jack McGowan (71-
68-72-721 287 e USS 1800; 17.°
Bob Verwey (75-60-75-721. 288
e USS 1 000. Al Geiberger e
RNasíle terminaram com 2.'l!>,
enquanto Jack Nicklaus. entre
os mais famosos, marcou 292
tacadas (72-74-74-72>, recebeu-
do apenas 575 dólares.

ária Ester joga hoje
Ánete Van Zyl em semifiii
tio Campeonato sul-africano

Johancsburgo (UPI-JB) — Maria Ester Bueno classifi-
cou-se ontem para as semifinais do Campeonato de Tênis
da África do Sul, vencendo a inglesa Christine Truman
por 6-8, 6-1 e 6-2, em partida que foi muito difícil para a
brasileira no primeiro set, quando ela perturbou-se eom a
boa atuação de sua adversária e enfrentará hoje a sul-
africana Anete Van Zyl, cm semifinal.

No setor masculino, o espanhol Manuel Santana pas-
sou para a semifinal com sua vitória sobre o dinamar-
quês Torbel Ulrich, por 17-15, 6-2 e 6-1, e hoje joga con-
Ira o australiano Ken Fletcher, quc derrotou Owen Da-
vidson por 1-6, 6-2, 4-6. 6-3 e 6-4.
MAU COMEÇO

Mana Esler venceu a inglesa Christine Triiiium, continuando em sua campanha visando o titulo sul-africano

Mai ia Ester encontrou difi-
cuidados no primeiro set. de
sua partida contra a inglesa
Christine Truman, que come-
çou jogando muito bem, com
excelentes voleios e iorelwnds
para os cantos da quadra, que
perturbaram a brasileira ao
ponto de ela demonstrar ser
uma jogadora de menor cate-
goria.

A partir do segundo set, en-
tretanto, Maria Ester mudou
inteiramente dentro da qua-
dra. passou a executar seu
verdadeiro jogo, distribuindo
bolas magnífica mente em to-
dos os pontos da quadra, não
encontrando mais qualquer
problema para chegar a vito-
ria.

Após o jogo Maria Esler
disse que "devo admitir que no
começo eu estava um tanto ¦
preocupada, mas quando co-
mecei a aparar alguns daque-
les voleios e forehanâs, no
início cio segundo set reaclqui-
ri a. minha confiança c senti
então que iria ganhar".

A sul-africana Anet Van
Zyl passou às semifinais ga-
nhando f à c i 1 m ente de sua
companheira Esme Emmanucl,
por 6-4 e 6-3.

DIFÍCIL PARA SANTANA

No jogo em quarta de final
do setor masculino, Manuel
Santana teve que se empregar
a fundo para vencer o primei-
ro set contra Torben Ulrich.
Os dois realizaram o set mais
longo do campeonato e sòmen-
to no 31.° ç/cime, quando que-
breu o serviço de Ulrich. San-
tana conseguiu dominar seu
adversário para ganhar o sei.
Logo no início do segundo set
notou-se que Ulrkh não era
mais o mesmo jogador, pois
náo leve preparo físico para
manter o ritmo de jogo do ini-
cio. Santana ganhou então fá-
cilmeiite por 6-2 e 6-1.

A outra semifinal será entre.
o australiano Bill Bowerv e o
dinamarquês Jan Leschely.
Bowery venceu em quartas c.e
final a Bob Hewitt, um aus-
Indiano que vive na África do
Sul. por 2-6, 6-4, 6-4 c 0-4.
Leschely venceu o sul-africa-
no Ray Moorc, que havia ga-
nho de Rov Emerson, por 7-5,
0-4. 2-6 e 6-3.

¦• 
Sr a chuva deixar

Se não chover, os torneies
de tênis organizados pela Fe-
deraçáo Carioca terão prosse-
guimento hoje com a realiza-
cão de treze partidas, sendo
esta a programação: — Pri-
meira Classe Feminina —
no Flamengo, às 17 h: Klara,
Slenfcldt-Sônia Borges x ins
Mendonça-Ligia Pacheco. No
Fluminense: às 17 h: Idalina-
Campos-Elita Garrido Penha,
x Rosa Maria Passarelli-He-
leu Hancke.

Campeonato Álvaro Cunha:
no Tijuca: às 19 h — Hasko
Riedell x João Fernandes e E.
Laçava-Fernando A. Fernan-
des x Denis Cross-Nélsou
Guiot: às 20 h — Francisco'
Seligsohn x Ricardo Peixoto o
Ricardo Sá Earp x Hilbernon
Carvalho: às 21 h — R. Pei-
xoto-Josué Lima ou Cláudio
Fineberg-Gabriel Nascimento
x Luís Sousa-Hnmíiron Mou-
teiro e Aran Bcghossian x
Teimo Fernandes; às 22 h —
Aran Boghossian-Gabriel Fi-
guciredo ou A. Faria-A. Vi-
lhena x Teimo Fernandes-Luis
Santos.

Torneio Individual de Ter-
ceira Classe: às 16 h — Vitô-
ria Nigri x Alclemira Nasci-
mento. No Fluminense: às IS
horas — Lnis Silva x E. Be-
negas ou Judilc Campos e Lu-
ci Assis x Dirce Dale ou Ma-
ria Pillar; às 17 li — Angela.
Alonso x Glória Cunha ou
Mariza Hermany.
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1'aulo César, qua baterá os pênaltis na ausência de Gérson, será lançado num trio que jormurá o meio-campo do liutnjogo com Ajonsinhc

otafogo vai jogar sem

Curitiba
terá novo
estádio

Curitiba (Correspondenl o)— O Governador Paulo Pi-
ijientel aprovou ontem os cs-
t-uclos referentes íi construção
{',.i Estádio Estadual de Curiti-
ba, bom como a mensagem a
ser encaminhada à Assembléia
Legislativa, propondo a cria-
çfio cia Fundação de Assistên-
cia ao Esporte no Paraná, cuja
finalidade ;;erá "o incentivo
ao esporte por meio de cons-
trucão de estádios e praças es-
portivas e concessão de au;:i-
lio:-', a entidades especializadas".

De acordo com a mensagem
a ser submetida ao Legislativo
paranaense, o estatuto da
lunclaçiV-i .será elaborado poruma comissão especialmente
designada e, depois de aprova-
cio pelo Cheíc do Executivo, es-
tabelecerá quais os órgãos di-
rigentes da entidade, suas atri-
buições, a forma cie fiscaliza-
ção e o regime jurídico dos em-
pregados, fazendo constar tô-
das as normas necessárias ao
perfeito desenvolvimento do
nôvo órgão.

Segundo informou o Secreta-
rio Saul Raiz, da Viação e
Obras Públicas, a localização
do Estádio Estadual será juntoá rodovia EB-11C, numa área.
de 23 alqueires paulistas, cuja
aquisição está praticamente
acertada, pois os entendimen-
tos entre o Governo do E-síado
e o IAPI, proprietário de gran-
de parte do terreno, estão em
ía~e final e com solução favo-
rávcl.

Gérson e Roberto
Além de não poder con-

tar com Gérson, que teve
agravada a antiga contusão
na perna direita, o Botafo-
go viu aumentar as suas di-
ficuldades para o jogo de
hoje contra o Santos, com
a ausência praticamente ga-
rantida de Roberto, que
sentiu um principio de dis-
tensão na parte posterior
da coxa direita, durante o
coletivo de ontem à tarde.

O próprio Gérson pro-
curou ontem o Dr. Lídio
Toledo para explicar que
não se sente mais em con-
dições de jogar enquanto
não estiver completamente
curado, entrando Nei em
seu lugar. Caso a ausência
de Roberto venha a se con-
firmar, Admildo Chirol de-
clarou que colocará Sicupi-
ra na ponta-de-lança, ao
lado de Aírton.

DISPENSA.

Gérson, com um ealombo
na altura da coxa direita,
no mesmo local da contu-
são sofrida durante a ex-
cursão, procurou na tarde
de ontem o Dr. Lídio Tole-
do a quem pediu dispensa

até que esteja completa-
mente bom, pois não quer
jogar ameaçado sempre de
voltar a sentir, como vem
acontecendo durante o Tor-
neio Roberto Gomes Pedro-
sa.

O médico reuniu-se com
o diretor de futebol Xisto
Toniato, que aceitou as pon-
derações do jogador, dizen-
do ainda que só quer Gér-
son de volta ao time quan-
do êle estiver em suas pie-
nas condições.

Com isto, o jogador não
viajará para São Paulo e,
talvez, não esteja presente
nos jogos de domingo e
quart a-feira, respectiva-
mente contra o Grêmio e o
Internacional, em Porto
Alegre.

SEM ROBERTO

Não bastando a ausência
de Gérson, a situação do
Botafogo piorou ontem à
tarde, quando, durante o
coletivo, depois de um pi-
que, Roberto parou, colocou
a mão na parte posterior
da coxa direita e abando-
nou o treino mesmo antes
de ser examinado.

Disse o jogador no vestia-
rio que sentiu uma fisgada
característica de distensão
e acha que não vai dar pa-
ra jogar, mas que, de qual-
quer forma, obedecerá o
tratamento de gelo no local
que o Dr. Lídio Toledo lhe
recomendou.

O médico, por sua vez,
preferiu não liberar Rober-
to, que recebeu massagens e
tratamento de ultra-som
ainda no vestiário do clube,
partindo logo depois com
seus companheiros para a
concentração da Avenida
Rainha Elizabeth, onde fi-
cará em observação.

Caso a sua ausência ve-
nha a se confirmar, Sicupi-
ra entrará no seu lugar,
formando ala com Aírton,
pois Admildo Chirol gostou
tía sua atuação na partida
contra o São Paulo.

O técnico declarou após o
treino que jogará na defen-
siva, pois acha o Santos um
time respeitável e ainda
mais que não poderá con-
tar com Gérson e Roberto,
dois jogadores-chaves.

Já no coletivo de 50 mi-
nutos que o Botafogo reali-
zou ontem, o time titular

apresentou-se num 4-3-3 ri-
gído, com Paulo César bas-
tante recuado para auxiliar
diretamente o meio de cam-
po, deixando livre a ponta
esquerda para possíveis en-
tradas de Dimas no vazio.
Os titulares venceram de 2
a 1, com gols de Paulo Cè-
sar, de pênalti, e Rogério,
marcando Zélio para os re-
servas.

JAIR LIVRE

Jairzinho finalmente viu-
se livre ontem do gêsso que
imobilizou a -sua perna cii-
reita desde agosto de 1065.
Como já havia sido avisado
pelo Dr. Lídio Toledo, a per-
na do jogador se mostrou
muito atrofiada, devendo
por isso mesmo só reiniciar
os treinamentos daqui a
cerca de um mês. Até lá, o
jogador fará exercícios de
pé.so e na bicicleta, segundo
o médico, até readquirir o
seu tônus muscular.

Jairzinho conversou mui-
to com o Dr. Lídio Toledo
ontem, de quem ouviu mui-
tos conselhos clc como se
tratar c o nvenientemente,
mostrando o médico vários

exemplos de jogadores na
mesma situação que, pur
não observarem rigidamen-
te o.s tratamentos prescritos,
ficaram inutilizados para
o futebol. O medico sugeriu
ainda ao jogai dor que pas-
seio muito pela parte mole
da areia na praia, pois isto
o ajudará no tratamento,
fazendo que a -sua perna
volte mais rapidamente ao
normal.

Joel vol Lou a treinar on-
tem, tendo jogado no qua-
dro reserva, 'demonstrando
nada sentir, mus não segui-
rá com a delegação.

O Botafogo viajará ás 8h
30m dc hoje, do Aeroporto
Santos Dumont, em avião
cln VARIG, retornando ama-
nhã pela manhã. Sábado
viajará para Porto Alegre
de onde só retornara na
quinta-feira da próxima sn-
mana. jogando aincia dois
amistosos em Uruguaiana.
Viajarão hoje: Manga, Cao,
Paulista, Chiquinho, Leúni-
das, Dimas. Nei, Afonsinho,
Rogério. Aírton. Paulo Cé-
sar, Roberto, Sicupira, Vai-
tencir, Amoroso, Zé Carlos e
Zélio.

Mineiros têm
1nrédio para1J
alojamento

Belo Horizonte (Sucursal)
— Dirigentes o atletas que
vierem a esta Capital par-
ticipar de competições es-
portivas vão ter agora um
prédio de três andares com
refeitório e dormitório para
cem pessoas, onde também
serão instaladas toda s as
ferien;çoes de esportes cs-
pecializados e as sessões
administrativas da diretoria
de esportes.

O p r é cl i o foi comprado
peio Governo estadual por
NCrS 220 mil 1220 milhões
de cruzeiros antigos) e está
localizado na Avenida Alva-
res Cabral, lendo sido intei-
ramente reformado para
possibilitar maior conforto
aca funcionários das 22 fe-
derações, que se transferem
para lá na próxima sema-
na e aos atletas do interior
e de outros Estados.

Santos mantém Zito e tem dúvida em Haroldo
São Paulo (Sucursal) —

Haroldo é a única dúvida
do time do Santos que de-
tenderá, hoje, sua in venci-
biiidade no Torneio Rober-
to Gomes Pedrosa, enfren-
tando o Botafogo, à noite,
no Pacaembu, enquanto Zi-
to, que substituiu Mengálvio
com acerto na partida com
o Flamengo, tem sua pre-
sença assegurada.

A equipe s a n 11 s t a está
concentrada desde as 21 ho-
ras de ontem em Vila Bel-
miro. Hoje, cedo, Haroldo
será submetido a um teste
de campo e, caso não apro-
ve, Joel deverá ocupar seu
lugar.

TONINHO AUSENTE

Toninho foi o único titu-
lar — além de Orlando, que
está sob cuidados médicos
desde a semana passada —

que não participou do trei-
no de ontem pela m a n h ã,
pois o técnico resolveu pou-
pá-lo "por ser um jogador
que despende muita energia
em campo e necessita de re-
pouso". Contudo, o novato'Wilson estará na reserva,
para prevenir um possível
desgaste do centroavante
titular.

Inicialmente, o Professor
Júlio Mazzei reuniu 38 jo-
gadores, entre titulares e re-
servas — submetendo-os a
um ligeiro individual de 15
minutos. Em seguida, con-
vecou 12 titulares para exer-
cicios físicos mais puxados,
enquanto Antonínho dirigiu
um coletivo, aproveitando os
elementos restantes.

OS TITULARES

Gilmar, Cláudio, Carlos
Alberto, Oberdã, Rildo, Ha-

roldo, Copeu, Zito, Lima,
Mengálvio, Edu e Pele
exercitaram-se durante 20
minutos sob as ordens do
Professor Mazzei.

No coletivo — que teve
duração de 45 minutos — a
equipe azul derrotou a bran-
ca por 4 a 1. gols de Cio-
doaldo (2), Abel e Bougleux
para os vencedores, e Gil-
berto para os perdedores.
Os times foram estes: Azul
— Laércio, Modesto, Mauro,
Joel e Geraldino; Clodoaldo
e Bougleux; Amauri, Wilson,
Coutinho e Abel. Branca —
Ronei, Turcão, Vitor, Rami-
ro e Zé Carlos; Negreiros e
Durval; Mendes, Gilberto,
Verneck e Pepe. Desses ele-
mentos, o treinador Anto-
ninho escolheu Cláudio, Mo-
desto, Bouglex, Wilson e
Pepe para integrar a dele-
gação santista, que seguirá
para São Paulo às 18 horas.

Antonínho apreciou o de-
sempenho da equipe diante
do Flamengo, declarando
que "se não fosse a expulsão
de Carlos Alberto poderia-
mos ter vencido a partida
com um placar mais expres-
sivo, apesar do mau estado
do campo ter .prejudicado
nosso desempenho". Disse
ainda que Zito aprovou in-
teiramente, devendo ser
mantido no meio-de-eam-
po, ao lado de Lima.

Analisando as substitui-
ções efetuadas, o treinador
afirmou que "o plantei do
Santos conta atualmente
com muitos jogadores, o que
obriga um revezamento de
valores, a fim de que todos
tenham oportunidade de
mostrar suas qualidades
técnicas".

Justificou as desiocações
de Edu para o centro, di-
zendo ter dado instruções
nesse sentido "para evitar
nm desgaste excessivo de
Toninho, que além disso
possui os tornozelos muito
sensíveis". E prosseguiu:
"Mas mesmo assim. Toninho
não deixou dc fazer o seu
gol, confirmando sua ótima
forma atual".

Para o jogo de hoje, An-
toninho convocou o centro-
avante Wilson — revelado
nes quadros juvenis cio San-
tos —, que aprovou no perío-
do de experiência entre os
titulares e está em condições
de entrar no time tíe cima
e substituir Toninho com
êxito.

POUPANDO ENERGIA
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U'elé, juntamente com os titulares do Suntos, jéz apenas 20 minutos de individual, encerrando os preparativos pura o jogo com o Botajogo\

Basquete
tminino

viaja a 3
A Confederação de Basque-

tebol resolveu antecipa:' do dia
(i para 3 de abril, à.s 19 horas,
pela Lufthansa, a viagem da
delegação brasileira que parti-
cipará do V Campeonato Mun-
dial Feminino, na Tcheco-Es-
lováquia, Antes dos jogos ofl-
ciais, as brasileiras farão dois
amistosos — d'.a 5. em Berlim,
r. dia 8, em Dussaldorf —, che-
gando a Praga dia 12.

A Comissão Técnica da FIBA
já determinou a ordem dos jo-
gos eliminatório..! para o Brasil,
na Cidade (checa de Gatta-
waldov: dia 15. contra o Ja-
pão: dia Hi. contra a Bulgá-
ria: e dia 17. contra a Alemã-
nha Oriental. Ssrão tambem
disputadas eliminatórias nas
Cidades de Bratislava e Brno,
saindo d^is classificados cm
cada chave, para as finais em
Praga, entre os dias 19 e 23.

REGRESSO DIA 1

Sdo Ci^eintio do Sul, São
Paulo iEspecial para o JOR-
NAL DO BRASIL) — Tendo
em vista a antecipação do em-
barque tía delegação brasileira
para o dia 3, o final da segun-
da etapa da concentração, na
Cidade de Jacarcí, não será
mais dia 1 dc abril. Em conta-
to telefônico com o supervisor
Fábto de Barros Gomes, o Vi-
ce-Presidente técnico da C3B,
Sr. Simões Henrique.s, acertou
o encerramento da concentra-
ção dia 30. Nas 24 horas se-
guintes haverá folga geral, de.
vendo todas as jogadoras se
apresentarem dia 1, no Rio.
Pelo esquema anterior, a con-
centraçãç terminaria dia 1, ha-
vendo folga dia 2 e a apresen-
tação dia 3.

De acordo com novos exames
procedidos ontem. Angelina te-
ve o prazo de observação re-
duzido para G dias, a fim de
saber .se poderá recuperar-se,
em tempo útil, da contusão nos
ligamentos do tornozelo esquer-
do. A jogadora mo.stra-se aca-
brunhada. pois vinha trelnan-
do bem e com possibilidades de
ser titular. Todas as 14 con-
vocadas fizeram vacina contra
febre amarela, ontem, enquan-
to Odila, Jaci, Neuza, Angeli-
na e Ritinha completaram o
tratamento dentário. Para hoje
está programado treino das jo-
gatíoras. entre .si, pela ma-
nhã. e contra uma equipe ju-
venil masculina, às 20 horas.

.\rtinindo Nogueira

A ordem, pelo visto, c declarar guerra
aos árbitros paulistas e mineiros, cm defesa
dos times cariocas. Aviso logo; não contem
comigo, porque minha espingarda de chum-
bo eu não vou pôr a serviço dessa causa. não.

Acho que os juizes de fora têm errado

por aqui, mas, certamente, os de cá têm cr-
rado, também, por aí: portanto, elas por elas.

Se vocês quiserem examinar comigo a
¦posição dos times, verão que, pelo menos até
agora, o campeonato transcorre com uma
lógica ãe tabuada; querem ver só?

Na frente. Santos, Bangu, Palmeira'!,
Flamengo e Cruzeiro. Na rabeira. Botafogo,
Fluminense, São Paulo, Vasco etc. etc. ete.
Por acaso haveria nessa distribuição o dedo
de algum juiz maroto? Não acham vocês, ao
contrário, que o ranking está fazendo justiça
não só aos times como aos próprios árbitros?

Onde está o escândalo contra, os times
cariocas? Desde o campeonato passado que o
Rio, em matéria de futebol, divide-se entre o
Bangu, que é tecnicamente muito bom, e o
Flamengo, que sempre foi temível pelo ardor
e, agora, em 67, começa a despontar com o
time sólido e brilhante que jurava ter o ano
passado mas não tinha.

Que mal têm feito as arbitragens minei-
ras e paulistas ao Fluminense, ao Botafogo
e ao Vasco da Gama. cujas equipes, medíocres,
nem precisam de árbitro desonesto para der-
rotá-las, porque já sabem perder por conta
própria.

Vejam só: existe um complot contra o
futebol carioca e. no entanto, o Bangu, que
deveria ser o alvo primeiro dos inimigos, é
líder do campeonato. Vocês não acham es-
tranho, muito estranho, o papel dos árbitros
paulistas preocupados em liquidar o Vasco
da Gama mas esquecidos do Bangu?

Vejamos, agora, o caso mais comentado
dos últimos dias que foi o pênalti não mar-
cado a favor do Flamengo pelo árbitro Etel
P.oárigiies no jogo com o Santos. Foi pênalti?
Foi. O árbitro errou, não marcando? Errou.
Devemos culpá-lo de dar ajuda ilícita ao
Santos? Devemos. Parecia estar êle a serviço
ão futebol paulista? Parecia. Mas só ficou
parecendo a partir do pênalti, porque, até
ali, podia-se, perfeitamente, acusá-lo de aju-
dar o Flamengo. Ou não seria uma respeita-
vel forma ãe ajuda a expulsão âe Carlos Al-
berto? Carlos Alberto, chamado às falas por
uma falta dura, em vez de ir receber o carão
a meio metro do árbitro, perfilou-se um pou-
co mais distante. Não disse uma palavra,
conforme o insuspeito depoimento de Pele

que, depois do jogo, cumprimentaria o árbi-
tro pela expulsão de Oberdã, mas deplorava
a ão outro beque. É evidente que um juiz de
má fé seria bastante lúcido para sentir que,
no momento da crescente pressão flamenga,
a expulsão de um jogador ão Santos seria
uma alta traição aos escusos compromissos

que o prenderiam à Federação paulista. Que
diabo de amigo é êsse que vê o poderoso time
ão Santos dominado, acuado, na iminência
de tomar um, dois gols e castiga-o em vez
de socorrê-lo? Enfraquece-o com duas expul-
sões que, no fundo do coração, o próprio tor-
cedor rubro-negro deve ter recebido como

presente imerecido?
•¦; *

Seria tão bom que compreendêssemos
um pouco essa ordem indefesa dos árbitros
de futebol, crucificados, dia e noite, em todos
os estádios do mundo. O jogador erra o chute
mais fácil — vem a paixão, retoca o pecado
e o absolve; o general da boca do túnel grita
as mais tolas vozes de comando — Napoleão
estremece na boca do túmulo, mas- perdoa.
Erre, porém, o juiz: o mundo, em fúria, de-
sabá sobre o homem, e, por um estranho fe-
nômeno que só a psicanálise talvez entenda,

: vão-lhe mais ao brio que à vaidade, pois nun-
ca um árbitro é chamado de incompetente;
se apita mal. é um ladrão; se apita bem,
apenas cumpriu sua obrigação. Corno se a

perfeição fosse um dever e não uma graça
divina. Não me orgulho da multidão que se

perfuma com o suor dos deuses- eras é inca-

paz de respeitar a solidão do árbitro, encar-
nação da autoridade paterna fustigada pelo
sentimento edipiano de uma multidão de íi-
lhos únicos.

Respeitemos no árbitro, ao menos, o sc-
frimènto de estar êle no meio da brincadeira
sem podei* brincar, pois não sei de tortura
maior na vida que o dever de ser grave e dis-
tante ao lado de uma bola que rola para to-
dos — menos para êle. Respeitemos no árbi-

! tro, ao menos, a frustração de seus músculos
trabalhados a semana inteira para cansar em
vão, no domingo, mais ou menos assim como
se o leitor saísse a passear pelo bosque
pedalando uma daquelas bicicletas atarra-
chadas ao soalho das clínicas ortopédicas.

Ao juiz togado, para julgar os homens,
dão-lhe exércitos e prerrogativas: ao juiz ãe
futebol, para julgar os deuses, dão-lhe um
apito — e uma banana.

t

(,~*tW*T T:tití..^j''w.^.Ví*"t^.-W,*:'i-i^'"; .<¦.•-..-?¦ ».,¦•*"-,, ' ,'.>..'...:.-,^^...í,..^^ ,,,._



1

I
n
_a

tenta primeira vitória enfrentando Cruzeiro
SEMPRE O FUTEBOL
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O Vasco joga por sua pri-
meira vitória no Torneio
Roberto Gomes Petlrc-sa, às
21h30m de hoje, no Mara-
canã, diante de um Cruzei-
ro. que, em outras clrcuns-
tanclas, seria o franco fa-
vorito da partida, mas que
uma série de jogos seguidos,
por êste mesmo torneio e
pela Taça Libertadores da.s
Américas, pode tê-lo trans-
formado numa equipe mina-
da pela estafa.

Quinze minutos mais cedo,
no Pacaembu, o Santos de-
fende a liderança invicta do
seu grupo, tendo pela fren-
te um Botafogo que também
procura a sua primeira vi-
tória, enquanto o São Pau-
lo, em Porto Alegre, tenta o
mesmo contra o Internacio-
nal, cuja equipe iniciou bem
a sua campanha, mas já
agora se encontra bastante
afastada dos primeiros lu-
gares.

REO

Os jogadores ão Cruzeiro, que chegaram ontem, assistiram, à noite, a um filme sôbre a última Copa

Olten Aires de Abreu —
auxiliado por Guálter Por-
tela Filho e José Alclo Pc-
reira — é o juiz indicado
pelos mineiros para esta
noite.

A partida programada
para o Maracanã é. por cli-
versas razões, mais impre-
visível do que se supunha,
ao ini.io do torneio. Em
primeiro lugar, o Vasco se
apresenta com algumas ai-
teracões em sua equipe e
com a promessa dc que o
4-2-4, responsável por duas
derrotas, será transformado
num 4-3-3 que dá nova
oportunidade a Zèzinho.
Contando com alguns joga-
dores realmente capazes e
adotando um esquema me-
nos vulnerável, o Vasco po-
de render mais do que nas
partidas anteriores.

O Cruzeiro, que não en-
frehta problemas táticos,
mas volta a jogar desfalca-
do (William. Ncco e Wilson
Piazza i, entra cm campo
para saldar um compromis-
so difícil. De domingo retra-

sado até anteontem, dispu-
tou nada menos de cinco
partidas, duas deios inter-
nacionais, de modo que sua
equipe, fatalmente, deve
sentir os efeitos desse esfôr-
eo. Assim, a vantagem tée-
nica que poderia levar sobre
o Vasco fica reduzida.

Até aqui, o Vasco já so-
freu duas derrotas, uma p.-
ra o Bangu (2 a 0) e outra
liara o Palmeiras (5 a 0),
tendo empatado cem a Por-
tuguèsa (3 a 31. O Cruzeiro,
por sua vez, venceu segui-
dnmente o Atlético (4 a 0)
r o Fluminense i3 a 11. per-
riendo apenas para o Fia-
mengo (2 a 0).

Ingressos para hoje

Os ingressos para a parti-
da entre Vasco e Cruzeiro,
no Maracanã, estão sendo
vendidos desde cedo no Tea-
tro Municipal, nas Barcas e
no Mercadinho Azul de Co-
pacabana. Os preços são os
seguintes:

Dawson c Hílton Chaves sáo
¦candidatos à vaga dc Neco o
Zé Carlos substitui Piazza

Zé Corlos será o substituto de Wilson Piazza, que ficou
em Belo Horizonte por ter sc contundido no joelho direito,
durante a partida contra o Deportivo Itália, conforme ex-

plicou ontem o técnico Aírton Moreira, que ainda não
sabe quem jogará no lugar de Neco — contundido tam-
fcc.ii — pois ainda está indeciso entre Dawson e Hílton
Chave:;.

O.s jogadores do Cruzeiro chegaram ao Rio, ontem de
manhã, foram ver o mar ã (arde. c. durante a noite, tive-
rum um programa duplo: assistiram á filmagem de uma

produção chamada O Grande Assalto e. logo depois, viram
o filme inglês, Co!, sobre a Copa do Mundo, em que apa-
reco Tostão.

PIAZZA NAO VEIO

Piazza nem veio e.o Rio, por-
nu. fui vetr.do pelo deparia-
mento médico do Cruzeiro, pu-
ra une sua contusão no joelho
direito náo se agravasse. Zé
Caries, que ja o havia substi-
tuído no segundo Lempo cio jô-
go dt- segunda-feira, foi o esco-
Inicio para formar o meio-cam-
po com Dirceu Lopes e Tostão.

A dúvida clc Aírton Moreira
e¦¦Lá entr. Dawson e Hílton
Chaves, pois tambem o primei-
ro _s.ã eem unia contusão e,
c.i-o náo passe no exame a que
s.rá submetido, heje, perderá
a vez de substituir Neco. Ka
r.-vrva. o Cruzeiro contará
cem Tenho, Vavá, Dalmar,
Marco Antônio e Hílton Cha-
ves ou Dawson.

DIVERTIMENTO

Apôs o jantar, os jogadores
do Cruzeiro divertiram-se mui-
io corn as filmagens cie O
Grande Assalto, que foram rea-
lizada. no hall cio Hctcl Piaza.
Tomaram parlo no filme alguns
lutadores de catch, que cem
suas longas barbas, chamaram
à atenção dos hóspedes.

Depois dc assistirem á con-
eiusão da filmagem, cs joga-
dores do Cruzeiro seguiram cm
alguns táxis para o estúdio da

Cólumbia, onde viram o filma
Gol, do qual Tostão toma par-
tc, pois trata-se cie um cio-
cumentário sôbre a Copa clc
Londres.

EXPLICAÇÃO

Tostão explicou que os Jo-
sos seguidos pelo Cruzeiro de-
ram. realmente, para cansar
um pouco o time. Alguns jo-
gadores, inclusive, contundi-
ram-se, como Piazza e Neco,
mas em sua opinião "nâo per-
demos a velocidade, e tampou-
co a maneira de jogar".

Tostão acha que o Cruzeiro
está devendo uma boa exibi-
ção aos torcedores cariocas,
depois da derrota contra o
Flamengo.

Acho até — contou
Tostão — que a nossa equipe
cresce de produção após uma
derrota, pois somos muito uni-
dos c, terminado o jogo. fa-
Íamos sobre os erros que co-
metemos.

Sóbre a partida com o San-
tos, em Belo Horizonte, Tostão
acha que é preciso uma vitó-
ria. para conservarmos o nos-
so prestigio".Sabemos muilo bem —
continuou — que o Santos vem
subi n d o de produção, mas
acontece que todas as vezes
que jogamos com eles, ganha-
mos.

Jogadores" contundidos do
Bangu lutam por boa forma
física para jogar sábado

Fidélis, Ari Clemente, Ladeira e Norberto já íoram li-
berados pelo' Departamento Médico e participaram clc todo
o individual de ontem pela manhã, mas o técnico Martim
Francisco ainda não sabe se eles terão boas condições fí-
sicas para o jogo de sábado á tarde, contra o Flamengo,
ficando de observar suas atuações no conjunto ds ama-
nhã, para então decidir qual será o time.

Entretanto, o lateral Ari-Clemente disse estar cm boa
forma, não sentindo nenhum cansaço após o individual de
ontem, tendo como único obstáculo para ser -escalado a
não renovação cio seu contrato, o que poderá ocorrer hoje
ou amanhã, tudo dependendo dé chegar a um acordo com
o Presidente Eusébio cie Andrade, após a contraproposta
que irá fazer.

NADA PEITO

Logo após o treinamento de
ontem o Presidente Eusébio de
Andrade chamou Ari Clemen-
te até ao lado cio campo, quan-
do lhe féz uma proposta dc
NCrS VG0.00 (setecentos mil
cruzeiros antigos), entre luvas
e ordenados, com o que não
concordou o jogador.

Alguns minutos após o en-
contro, Ari Clemente disse que
ia ter uma nova conversa com
o presidente e lhe fazer uma
contraproposta, pedindo NCrS
25 000.00 (vinte e cinco milhões
ds cruzeiros antigos) de luvas,
para receber metade na mão e
o restante junto cnm os or-
denados.

Dos que estavam contundi-
des apenas Jaime e Cabralzi-
nho ainda não voltaram aa?
treinamentos. Aí. Clemente»
Fidél-s, Ladeira e Norberto fi-
zeram os mesmos exercícios dos
companheiros e estão dentro do
seu peso. normal.

Após o treino. Fidélis c La-
deira ainda continuaram exer-
ciíando-se por mais 20 minu-
tos, pois querem voltar à equi-
pe imediatamente.' Já é certo
inclusive, suas presenças no
no treino de conjunto de ama-
nhã. Enquanto espera, a recu-
peração fi-:ca dos jogadores
que eáíavam inativos, o técni-
co pensa em escalar Fernan-
do no lugar de Cabralzinho,
para a partida contra o Fia-
mengo, mantendo assim ornes-
mo time que terminou o jô-
go contra o Atlético. Martim
Francisco também acredita po-
der contar com Ari Clemente
para êsse jogo, mas este in-
formou que _ó entrará em
campo depoi* de acertar cu»
altuação, pol» acha arriscad»
jogar *em contrato, um* vei
que pode voltar a contusão e
êle perder seus direitos no tra-
tamento.
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Salomão vai entrar em campo com a função específica de perseguir Tostão por todo o campo

Zizinho escalou o Vasco no
4-3-3para jogo de hoje com
Zèsinho fazendo meio-campo

O técnico Zizinho resolveu modificar o sistema do Vas-
co para a partida de hoje adotando o 4-3-3 com Zèzi-
nho fazendo o terceiro homem do meio-campo. pela ponta
direita, e gostou da adaptação do time neste esquema, de-
pois de treiná-lo taticamente na manhã de ontem, em
São Januário, durante uma hora ininterrupta.

Zizinho afirmou que mudou o sistema da equipe por-
que chegou à conclusão de que realmente o Vasco tem
que tentar neutralizar o meio-campo, e dentro do seu plano
Salomão marcará Tostão, cabendo a Zèzinho dar com-
bate direto a Dirceu Lopes enquanto Danilo ficará livre
para armar o jogo e obrigar Piazza ou Zé Carlos a não
avançar.

Tim dá conjunto ao Flu dois
dias seguidos e confirma
que dúvida é só no ataque

O técnico Tim resolveu dar nôvo treino de conjunto ao
Fluminense, amanhã de manhã, além do que será feito
hoje, pois acha que a equipe está precisando muito de en-
tendimento, e sexta-feira será dia de folga para os jo-
gadores.

O treinador confirmou também que sua única dúvida
agora é o centro do ataque, pois irá escolher os dois pon-
tas-de-lança entre Cláudio, Samarone c Jorge Costa, en-
quanto Mário e Lula estão certos para as extremas.

VELOCIDADE

Este esquema do técnico do
Vaseo foi treinado onlem du-
rante 60 minutos. Zizinho uti-
lizou apenas metade do cam-
po, cc-locando o ataque contra
a defesa, c ensinou diversas
jogadas defensivas e ofensivas.
A característica principal do
quadro do Vasco na partida
de hoje será a velocidade. Os
armadores estão incumbidos de
Jazer lançamentos em pro-
fundidade para um ataque rá-
pide, formado por Adilson, Nei
e Morais. Além disso, também
treinaram jogadas de tabeli-
nhas, que serão sempre apli-
cadas quando das incursões de
Danilo à área adversária.

Quanto ã defesa, Zizinho não
teve maiores preocupações nas
suas Instruções. Lembrou, cons-
tantemente, que Salomão deve
ficar um pouco mais recuada
em auxilio dos zagueiros, ca-
bendo-lhe a função da marca-
ção direta sóbre Tostão, a fim
de que «obre um companheiro

para evitar as tabelinhas, pas-
ses em profundidade e cuidar
do trabalho dü cobertura,

No final do treino, o técnico
afirmou que aprovou inteira-
mente o nôvo sistema e ges-
tou da rápida adaptação dos
jogadores a êle.

BIANCHINI COM CHUVA

O único, problema que Zizi-
nho terá 'hoje será a chuva,
pois com o campo pesado, o
treinador já declarou que Adi!-
son será substituído por Bian-
chini. No entanto, explicou que
isto não altera os planos téc-
nicos.

Após o treino de ontem, os
Jogadores se concentraram na
Lagoa. Além dos titulares, se-
guiram também Valdir. Bian-
chini, Maranhão, An ani.11,
Nado e Sérgio.

Oi Jogadores Zadinha, Didi-
nho e Zé Mauro — todos meias
armadores — que estão em ex-
periência no Vasco iniciavam
ontem seu periodo de testes.

PERIGANDO

Segundo Tim, Lula jogará
contra o São Paulo, mas êle
acha que o extrema não vem
rendendo bem e está inclusive
disposto a estudar sua substi-
tuição por Gilson Nunes, nas
próximas partidas. Quanto a
Amoroso, não tem a menor
possibilidade de r c a p a r cecr
agora.

— Não tenho nada contra
o Amoroso, tecnicamente, mas
o fato é que éle está fora de
forma fisica. Treinou pouco
durante todas estas últimas
semanas c hoje tontem) tam-
bém não treinou, por cau.a de
uma pancada que recebeu no
apronto de sexta-feira. Está
claro que não conseguirá re-
cuperar sua melhor forma até
domingo.

POUPADOS

Amoroso alias treinou on-
tem, mas apenas um inclivl-
dual mais leve. em companhia
de Lula, Denílson e Mário.
Denílson está afastado do jô-
go, pois Tim acha que éle não

está rendendo bem, mas Mário
c Lula náo são problemas. Má-
rio e Denílson estão com can-
saco muscular, tomando apli-
cação de vitamina Bl, enquan-

. to Lula, com uma pancada no
joelho, está se- tratando no
forno de Bier.

O individual foi dirigido pe-
lo auxiliar técnico João Car-
los e depois houve um exerci-
cio especial de chutes a gol
para os atacantes. Samarone,
que tinha ficado em Santos
para visitar sua familia, já se
reapresentou, enquanto Severo,
que está cm Pelotas, somente
se reunirá à delegação já cm
São Paulo, no sábado.

Na metade do treino de con-
junto de hoje, ou talvez no de
amanhã, Tim pretende treinar
o ataque titular contra a lá-
tica de impedimento. Isto por-
que èle está já preocupado com
o jogo contra o Atlético, no
Maracanã, na primeira quarta-
feira cie abril. O Fluminense
não deverá ter tempo para
treinar em conjunto antes des-
ta partida, pois joga no sába-
do da outra semana, tambem
no Maracanã, contra o Vasco.

Camarote lateral, NCrÃ
25.00 tvinte e cinco mil cru-
zeiros antigos 1; camarote
de'curva, NCrs 15,00 (quin-
_e mil cruzeiros antigos):
cadeira especial, NCrS 10.00
idez mil cruzeiros antigos);
cadeira numerada, NCrS ..
5,00 (cinco mil cruzeiros an-

tigos); cadeira sem nume-
ro. NCrS 3.00 (três mil cru-
zeiros antigos); arquibanca-
cia, NCrS 2,00 (dois mil cru-
zeiros antigosi; geral, NCrS
0,50 (quinhentos cruzeiros
antigos); e militar na geral,
NCrS 0.25 1 duzentos e ein-
qüenta cruzeiros antigos).

SÃO PAULO
Aírton Vieira de Morais

será o juiz de hoje, no Pa-
caembu.

Pelo que produziram até
o momento, Santos e Bota-
fogo fazem uma partida que
se inclina nitidamente pa-
ra o primeiro. Sem aquela
equipe cie dois anos atrás,
mas valendo-se da catego-
via de quatro ou cinco jo-
gadores à altura de uma sc-
leeão brasileira, e ainda
por cima tendo um padrão

de jogo bem mnis defini-
cio do que o adversário, o
Santos ocupa a liderança
do seu grupo: venceu o
Atlético d a 0). o Interna-
cional (5 a 11 e o Flamen-
go (1 a Oi. e empatou ane-
nas com o Grêmio (1 a D.

Em suas duas partidas, o
Botafogo empatou com o
Atlético t. a 4) e com o São
Paulo il a 1), primeiro no
Rio e depois no Pacacmbu.

PORTO ALEGRE
Romualclo Arpi Filho di-

rigirá a, partida no Estádio
Olímpico.

O Internacional — equi-
pe que mais jogou até aqui
— começou ciando a im-
pressão de que seria .uma
das forças do Torneio, pois
superou o Grêmio (2 a 0) c
logo cm seguida empatou
com o Flamengo (1 a 1). No
entanto, a partir do tercei-
ro jogo, apresentou-se mal,
perdendo para Portuguesa
(2 a D e para o Santos (5
a li. Sua reabilitação, do-
mingo, em Curitiba, deu-se
contra o Ferroviário (1 a 0),
mas a posição que ocupa

no grupo A. por pontos per-
didos. é igua] a do Flnmi-
nense: último.

O São Paulo já perdeu,
para o Bangu (2 alie em-
patou com o Botafogo (1 a
1), em duas partidas em que
sua equipe demonstrou res-
sentir-se dos desfalques que
deixaram Silvio Pirilo com
um problema sério para
manter o esquema que ado-
tara na recente excursão ao
exterior. A partida- desta
noite, em Porto Alegre, c
dificil para as duas equipes.

SANTOS BOTAFOGO

Gilmar
Carlos Alberto

Obertlã

Ziio

(Joel) Haroldo

Rildo

Copcu

Lima

Toninho

MíIllgR

Chiquinho

.'? Diluas
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,ri Lcônidas
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Rogério

IN ci

') Aírton

Pele 10 Sicuj-irn

Edu Paulo César

Renganeschi testa Carlinhos
e pode lançar Américo na
frente se êle fôr aprovado

Renganeschi vai decidir esta tarde, após testar a for-
ma fisica. e técnica de Carlinhos no treino dc conjunto,
se manterá contra o Bangu a mesma formação com que o
Flamengo vem atuando ou se promoverá a volta do apoia-
dor ao time, passando Américo para a ponta-de-lança 110
lugar de Jair.

O Dr. Clóvis Saionc. advogado do Flamengo, informou
ontem que a petição do clube para que Almir tenha con-
dição de jogo, sábado, ainda não foi entregue porque a
sua secretária foi no Edifício Martinelli e, ao chegar lá,
constatou que a sede do Conselho Nacional cie Desportos
Já tinha se transferido para outro prédio.

TRÊS POUPADOS

Murilo. Ditão e Jaime foram
os três titulares poupados, por
determinação médica, do indi-
vidual que o preparador físico
Eitel Seixas dirigiu ontem k
tarde, na Gávea. Murilo está
com artralgia no tornozelo di-
reito, Ditão com uma contusão
na região temporal em virtude
do choque com Pele, domingo
passado, e Jaime está com si-
nusite traumática no joelho di-
reito. Nenhum deles, no cn-
lanlo, constitui problema.

O Dr. Finkwas Fizsman cs-
clareceu que. na manhã de
hoje. Murilo irá ao Hospital
Grnffèe Guinle para fazer uma
infiltração de cortizona no tor-
nozelo. Antes do individual,
Renganeschi féz uma preleção
pedindo aos jogadores que se
cuidem, durmam cedo, pois o
Campeonato Roberto Gomes
Pedrosa está entrando na sua
íase mais difícil. Disse que o
Flamengo tem possibilidades
dc chegar á final, mas tudo
pedende exclusivamente dos
jogadores.

JAIR OU AMÉRICO

Se Carlinhos fõr aprovado no
leste de hoje ã. tarde, Renga-
neschi ficará no seguinte dile-

: ma: escalar o meio-campo com
Carlinhos e Jarbas e no ata-
que optar por Américo ou Jair
para jogar na ponta-de-lança
ao lado de Ademar. Provável-
mente. Renganeschi escolherá
Américo, que tem mais experi-
éncia e tem demonstrado um
bom entendimento com Ade-
mar. Entretanto, segundo afir-
mou ontem, só o treino dc ho-
je vai decidir.

O técnico já avisou que só
haverá um treino de conjunLo
esta semana, a fim de que Eitel
Seixas disponha de mais tem-
po para colocar os jogadoras
em boa forma fisica. Os últi-
mos amistosos do Flamengo
impediram que o preparador
físico orientasse os exercícios
como desejava e por isso o time
ainda não tem fôlego para cor-
rcr os 90 minutos. A concen-
tração começará após o indlvi-
dual de amanhã.

ALMIR DE FORA

O e.dvogadc cio Flamengo, Dr.
Clóvis Saione, expliccu ontem

que não pensa mais em recorrer
ao Conselho Nacicn_l cie Des-
portos, porque o seu Presidente,
General Eiói Meneses, está cie-
missionário, o que não permiti-
rá que o recurso do Flamengo,
pedindo para Almir jogar, seja
julgado antes de sábado.

Aliás, disse o advogado que
a petição náo chegou a der
entrada no CND porque sua
secretária foi ao Edifício Mar-
tinelli e lá náo encontrou mais
a ;ede do Conselho, que se ti-
nha mudado. Náo há mesmo
nenhuma possibilidade para que
Almir retorne ao quadro no jó-
go contra o Bangu.

JOGOS NOS EUA

O Sr. Gunnar Goransson, Vi-
ce-Presidentc de Futebol cio
Fiamengo, recebeu ontem uma
carta dos Estados Unidos pro-
pondo dois jegos dos reservas
cm Atlanta, na- Geórgia. O Sr.
Gunnar pediu para- o seu ami-
go sc comunicar com Flávio
Costa, que está nos Estados
Unicios.

O empresário Jorge Boloque
mandou oferecer três jogos na
Argentina, mas o Flamengo
respondeu que não dispõe cie
datas no momento para cum-
pri-las. Quando terminai" o
Campeonato Roberto Gomes
Pedrosa, o Flamengo já tem
excursão à Europa.

O funcionário Arislóbulo de
Mesquita viajou ontem para
Recife, segundo o Sr. Gunnar
Goransson, a fim de tratar dc
c<_unio de interesse do Fia-
mengo, que fêz questão de
manter em segredo. A viagem
de Aristóbulo pode ser para co-
trar cs NCrS 10 000,00 (dez
milhões de cruzeiros antigos 1
que o Esporte deve há um ano
ao Flamengo pelo empréstimo
de Jarbas e Paulo Choco. Mus.
também pode ser para tentar
a contratação de algum jo-
gador.

Zèzinho colocou o aparelho
de gêsso no pé direito, na Be-
neficència Espanhola, devendo
ficar inativo por mais um més.
Nèlsinho esteve na Gávea di-
zendo que voltará a treinar
normalmente no fim deste mês.
O jogador começou seus exer-
cicios na academia do prepa-
rador físico Litel Seixas. cm
Ipanema, pois sua perna direi-
ta está com atrofia.
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JORNAL DO BRA5IL -• Rio de Janeiro, quaría-feira, 22 de março da 1967

O amargo primciro-de-ubril numa manhã de março: a cidade já não era mais cidade
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Três bons hotéis, uma feira
permanente com grande quanticla-
de de artesanato local (principal-
mente palha e vime), grande produ-
ção de banana, um único jornal,
dois cinemas, uma bela praia, em-
bora artificial, assim poderia ser
descrito o mapa turístico de Cara-
guatatuba, até sábado à tarde.

A Cidade preparava-se para o
baile de noite. E as chuvas começa-
ram. A princípio sem causar maio-
res preocupações. O domingo mos-

trou uma nova realidade, de uma
cidade que já não era, nas águas
que a inundaram, nas toneladas de
lama c árvores arrastadas da Serra
do Mar, que a arrasaram. 400 mor-
tos, prejuízos que nem os técnicos
da Secretaria de Agricultura e do
Departamento dc Estradas de Ro-
dagem conseguem calcular, Cara-
guatatuba sc prepara para a recons-
trução, na tentativa de reconquis-
tar a brancura de suas praias e a
calma de sua vida.

Mais Caraguatatuba, 7ia última página PIM?S0r INSETISAN
Tel.27-9797
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PRESENÇA DE
DOM JAIME

RELIGIÃO | MARTINS ALONSO

Felizmente, foi desmentida a noticia divulgada, não
se sabe com que intuito, que anunciava a renúncia de Dom
Jaime Câmara à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Houve,
como se verifica, certa imprudência em transmitir infor-
maçoes dessa natureza, sem a devida apuração da verdade
nas fontes quc realmente podem Informar e que não se-
riam, como acontece com os fatos sociais e políticos, sim-
pies palpites ou impressões recolhidas em conversas de bas-
íidores

A renúncia de uma alta autoridade eclesiástica esta
subordinada a uma série dc providências prévias que con-
cernem à idade do prelado renunciante ou de outra gra-
ve causa, motivos que o tornam menos capazes de realizar
o seu ofício. Contudo, ainda que ocorram essas circunstãn-
cias, o que de nenhum modo é o caso do nosso caríssimo
Cardeal-Arcebispo, a renúncia teria de ser examinada pelo
Santo Padre, que se pronunciaria sobre a necessidade e
conveniência dc aceitá-la.

Já temos visto, pós-Concílio, a manifestação do Su-
mo Pontífice a esse respeito em diferentes pedidos de re-
núncia. não apenas de bispos diocesanos mas até mesmo de
cardeais responsáveis por Dicastérios romanos, altos cargos
da Cúria, tendo o Papa deixado de atender a vários deles
por considerar os seus titulares, alguns a despeito de ida-
de avançada, em condições plenas de bem exercerem seus
cargos e o governo das dioceses.

No caso de Dom Jaime Câmara, não ocorre nem a
hipótese da idade fixada nas normas que regulam o De-
creto Christus Dominus, sobre o inumis pastoral dos Bis-
pos na Igreja, eis que o nosso amado Arcebispo ainda es-
tá distante da idade prevista, nem a circunstância das
condições de saúde, vez que, embora atingido por grave in-
disposição, Sua Eminência está em fase de recuperação que
lhe permite acompanhar e decidir em todos os assuntos
de sua competência pastoral e apenas, como medida de
prudência recomendada por seus médicos assistentes, não
se tem afastado da residência, deixando este ano de pre-
sidir os atos da Semana Santa em sua Catedral Metropo-
litana. Mas celebra diariamente em capela particular a
Santa Missa e mantém contato permanente com os seus
auxiliares, ao mesmo tempo que dá assistência aos futuros
presbíteros que está formando no Seminário Maior.

O nosso Cardeal-Arcebispo teve uma participação con-
tinua e destacada no Concilio, não faltando a nenhuma das
sessões e das congregações gerais nas quais foram estuda-
dos e debatidos os grandes problemas da Igreja e do mim-
do. O Concilio não está terminado. A obra por êle realiza-
da ainda não foi executada. As linhas mestras dos dezes-
seis notáveis documentos emanados do Vaticano II mos-
traram o empenho da Igreja em atualizar-se e contribuir
para modernizar também o mundo, tornando-o melhor de
modo a encontrar a solução dos problemas humanos e so-
ciais que o afligem. A integração total das regras concilia-
res demanda muito tempo e apenas começou em alguns dos
seus pontos,

O nosso Cardeal-Arcebispo está observando dia a dia
as modificações que uma transformação dessa ordem im-
põe à sua populosa arquidiocese e nenhum motivo ocorre
para que reduza a sua atividade ou deixe de exercê-la pelarenúncia, como anunciaram os informantes inadvertidos ou
imprudentes. Há muito que fazer e realizar e, para orien-
tara ação pastoral destes próximos anos, não sc prescin-dirá da presença, da competência e da autoridade do Pas-
tor que há um quarto de século dirige os destinos da Igre-
ja nesta arquidiocese e tem dado as melhores demonstra-
ções de amá-la e servi-la sem medir esforços nem sacri-
f icios,

POR QUE UMA POLÍTICA
NACIONAL DE CULTURA

Panorama

II EDUARDO PORTELLA

AINDA "TODAS

AS MULHERES"
ELY AZEREDO REVÊ O SUCESSO

DE DOMINGOS DE OLIVEIRA

Ultrapassando a casa dos CrS 150 milhões de rendano Rio, entrando em quarta semana, ainda com extensoe expressivo circuito, Todas as Mulheres do Mundo é umfilme que reduz a proporções razoáveis o cavalo-de-bata-
lha do cinema brasileiro sério: o diálogo com o públicoAbsolutamente sincero, sem necessidade de requintespseudogemais para atingir um público mais sofisticadoo filme de Domingos de Oliveira conquista unanimidade
de aprovação — ou algo muito próximo. Pessoalmente mi-nhas pesquisas de mercado ainda não conseguiram locali-zar uma voz discordante.

Domingos de Oliveira conquista logo em sua estréiacinematográfica a dificil colocação entre aqueles cineastasbrasileiros que conseguem movimentar personagens legí-timos, com os quais nos comunicamos com facilidade ecujas reações podemos identificar com as nossas, com fre-
quencia ou em determinados momentos, pelo menos. Maso grande, êxito do cineasta, sem dúvida, é o retrato deMana Alice, a protagonista. A professora pré-primária
que sobe o morro com satisfação, que vê o ensino comoum exercício de liberdade, tem um emprego extra, morasozinha, nao acredita em juramentos eternos, mas vaiceder ao ate que a morte nos separe, é - com o talentoda direção e a autenticidade de cada movimento de LeilaDiniz — uma das melhores personagens de nosso cinema.

Em parte, o sucesso do filme na área do público fe-minino tem explicação na maneira recatada e, ao mesmotempo, muito fêmea com que a jovem professora impõeao rapaz seu código de ética — não-escrito, feito de dia-a-cha, de prendas domésticas e ciências eróticas, Domin-
gos de Oliveira vitaliza a personagem com momentos deirresistível encanto: a fossa pela morte do ex-noivo adança no topo do edifício, a expressão do desejo de íimfilho à luz de uma estrela cadente, a maneira com quereage ao cinema possessivo do amante na noitada deboate, para logo em seguida render-se ao sofrimento que' ele deixa transparecer — e um número imponderável de
pequenos gestos e olhares que apontam na atriz virtudes
incomuns a desenvolver.

O trabalho de Paulo José também é admirável. E di-ficil. Se em relação à mulher — Maria Alice, capaz defazer as concessões do casamento sem abdicar de sua li-berdade moral, de seu cio com a vida, o filme se mostra
curiosa e extraordinariamente otimista, o mesmo não se
pode dizer em relação ao homem-Paulo, cuja euforiatem um tom de resignação e um travo de amargura. Paulo
José reage com extraordinária maleabilidade às solicita-
ções da direção, compondo o personagem tão extasiado
quanto atônito ante a Nova Liberdade Feminina. Sua po-sição entre as surpresas do universo feminino tem um ar
meio simiesco deliberado e a cujos riscos poucos atores sa-
beriam esquivar-se.

Sem dúvida, a intimidade de Todas as Mulheres doMundo com o público — platéias das mais diversas com-
posições — é a melhor notícia do cinema brasileiro até
essa altura de 1967.

Na compreensão cultural dos go-
vernantes brasileiros, predomina o en-
tendimento passivo da cultura. Igno-
rando que o futuro é a mola propul-
sora do curso do tempo, eles se fazem
meros colecionadores de glórias preté-
ritas. A cultura passa a ser o acervo
imóvel, o que foi - como diria Dom Hei-
der - tombado em nosso patrimônio
histórico. Por favor não se veja aqui
simples repúdio ao passado: de modo
algum. O que estamos convencidos é
de que o passado de um país colonial
é predominantemente o passado da
metrópole. Por isso a cultura não po-
de ser apenas o que está no museu. O
que está no museu é normalmente a
cultura metropolitana. E mesmo, para
que o passado seja uma força viva, é
preciso que êle passe pelo nosso cri-
vo crítico, é necessário ser repassado
por nós. O passado ou é vigor presen-
tificado ou não é. Ou o passado se re-
dime pelo nosso dinamismo, ou será
apenas uma inútil comenda, um ob-
jeto sem vida.

Só o entendimento ativo do nosso
processo cultural pode gerar as forças
construtoras da nação. A política na-
cional da cultura deve ser necessária-
mente um dispositivo dinamizador da
nossa capacidade criadora. A ação cs-
tatal atingirá conseqüentemente as
áreas do criador, do transmissor e do
assimilador de cultura.

A partir do momento em que o
Estado considera a cultura como um
ingrediente básico da sua construção
histórica, a partir do instante em que
identifica nela uma necessidade cole-
tiva, então cabe a êle um papel ativo,
de estimulador, de promotor da cria-
ção cultural. O modo primeiro de cor-
responder a essa obrigação é assistir

concretamente o proclutor de cultu-
ra, o intelectual, o artista, p arte-
são, o intérprete, concedendo-lhes
condições para a elaboração de uma
cultura válida. Esta ação é tanto mais
imperiosa quanto sabemos, através cio
exame da circunstância brasileira,
que a atividade cultural não oferece
ao criador as normais condições de
subsistência. Retirando as exceções
conhecidas de um ou outro escritor
famoso, de pequena minoria de artis-
tas plásticos, aqui ou ali uni homem
de cinema ou de teatro, a cultura não
é nunca uma fonte de renda satisfa-
tória. O intelectual se vê na contin-
gencia de recorrer a meios de sobre-
vivência refratários à sua condição
inerente.

Ao lado do trabalho de levanta-
mento e preservação de nosso patri-
mônio, emerge, num plano mais dinâ-
mico e como tarefa urgente das ins-
tituições culturais do Estado, o com-
promisso da transmissão, da partilha,
da democratização da cultura. Os veí-
culos de distribuição, públicos ou pri-
vados, devem ser mobilizados, num
esforço conjunto e sistemático, para o
programa de aceleração cultural a que
se proponha o Estaclo. Reaparelhar
esses instrumentos, dotá-los da indis-
pensável autonomia administrativa e
financeira, é a forma eficiente de mui-
tiplicar a comunicação cultural. Pôr
a obra intelectual num nível de possí-
vel aquisição, interferindo, através de
financiamentos ou regalias peculiares,
para a redução do seu custo, é outro
modo de promover a sua circulação.
O Estaclo tem, portanto, como refe-
rências operacionais, os diferentes veí-
culos de transmissão: biblioteca, ar-
quivo, cinema, museu, teatro, rádio,
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RÁDIO È A NOVA REVOLUÇÃO

televisão, livro, jornal, revista e outres
instrumentos. Trata-se de conferir-
lhes a desejada eficiência.

No movimento incontornável da
transmissão articula-se, como a sua
última e indispensável extensão, aquê-
lc a quem se dirige a cultura, que se
apossa dela num ato autônomo de
aceitação. E que assim o fazendo aten-
de a uma necessidade livre. Este cam-
po dos assimiladores de cultura se
mostra reduzido porque, não haven-,
do um esforço maior de extensão
cultural por parte do Estado, as con-
dições gerais do nosso desenvolvimen-
to, no seu estágio atual, minimiza o
número dos assimiladores. Os índices
de alfabetização, a assimetria regio-
nal do nosso processo histórico, onde
áreas hiperdesenvolvidas contrastam
com regiões infradesenvolvidas, os al-
tos custos das obras de cultura, são
fatores decisivos na atrofia do auditó-
rio cultural. Também nesse plano, a
intensificação consumidora depende-
rá do mecenato do Estado ou de libe-
ralidades fiscais que possibilitem a ca-
nalização de recursos de outras áreas
para a cultura.

Foram premissas teóricas que in-
formaram o grupo de trabalho que,
sob a coordenação do escritor Umber-
to Peregrino, e integrado por Améri-
co Jacobina Lacombe, José Paulo Mo-
reira da Fonseca, Afrânio Coutinho,
elaboraram o Diagnóstico Preliminar
da Cultura, onde se reuniu medidas
concretas para um programa nacio-
nal da cultura, tendo por preocupa-
ção promover maiores índices de cria-
ções livres. Certo de que o homem só
se realiza enquanto homem livre.

O vôo de um helicóptero, cujo
rotor recebia eletricidade através do
rádio, em vez de utilizar energia for-
necida por baterias ou fios, abre uma
nova e espetacular perspectiva para o
mundo. A experiência foi realizada nos
Estados Unidos, pelos técnicos da Ray-
theon.

Os especialistas admitem, porém,
que — à parte a importância da ele-
tricidade transmitida, a longa distân-
cia, por ondas de rádio —, a solução
ideal poderá vir do laser, também cha-
mado de "raio da morte", se utilizado
como onda transportadora de eletrici-
dade, a longa distância.

Uma revolução

Os técnicos da Raytheon, uma
grande indústria eletrônica norte-
americana, fizeram, há algum tempo,
segundo a revista italiana Tempo, uma
experiência que na ocasião não obte-
ve repercussão, mas que no futuro
poderá ser considerada como um
marco na história da distribuição da
energia elétrica. Urria espécie de heli-
cóptero, ou, mais exatamente, um pe-
queno rotor de helicóptero posto sô-
bre uma grade quadrada, formada por
um entrelaçamento de diodos (ti-
po de válvulas) e fios, se elevou no ar
e assim permaneceu por algum tempo.
O rotor era acionado por um motor
elétrico, e a particularidade da expe-
riência estava no fato de que o motor
recebia corrente não de baterias e nem
tampouco de fios, mas através do rá-
dio. Uma antena parabólica concen-
trava cinco quilowatts de eletricidade
num feixe estreito, que era irradiado,
sob a forma de radioondas, para o he-
licóptero. Os diodos, que formavam a
grade situada abaixo do rotor (este
com um diâmetro de dois metros) cap-
tavam as radioondas, transformavam
a energia em eletricidade e guiavam

esta para o motor. Pela primeira vez,
era realizada uma transmissão, medi-
ante radioondas, de energia elétrica.

— Aquele helicóptero, com jeito
de brinquedo para adultos, acabava de
resolver um problema de maior im-
portância — afirma Giuseppe Dicora-
to, na revista Tempo. De fato, a trans-
missão à distância de energia elétrica
é um dos muitos grandes problemas
tecnológicos. Cabos aéreos e subterrâ-
neos transportam, hoje, a energia elé-
trica das centrais e das subestações aos
centros habitacionais, sejam metrô-
poles ou vilas, e às indústrias que pre-
cisam dessa energia para viver. Já
imaginaram um mundo sem eletrici-
dade? Os progressos da tecnologia per-
mitem realizar essa transmissão sem
grandes perdas, mas sempre há uma
perda qualquer e esta se traduz, defi-
nitivamente, em um prejuízo econò-
mico. A esse prejuízo, juntam-se as
despesas sempre pesadas, que a manu-
tençao dos cabos e tecidos protetores
requer, principalmente os gastos pro-
vocados pelo desgaste, sua procura e
reparação. É claro que se a energia
elétrica pudesse ser transmitida sob
forma de radioondas, a eliminação de
uma parte das despesas poderia tal-
vez, também compensar amplamente
os pedidos de instalação por firmas
recebedoras e transmissoras, e a manu-
tençao requerida. Quando os aperfei-
çoamentos técnicos permitirem, será
possível realizar redes de distribuição
mundial, com cadeias de estação-rádio.
Por enquanto, isto é coisa de futuro
mais ou menos distante.

No momento, sabemos — pelo que
afirma William Brown, técnico da
Raytheon, que dirigiu diretamente a"experiência do helicóptero" — que
existe uma válvula capaz de irradiar
energia elétrica em quantidade sufi-
ciente para alimentar o motor de um
helicóptero experimental, até a 15 qui-
lômetros de distância.

Para transmitir a energia elétri-
ca através do rádio, há necessidade de
se obedecer a um certo procedimento:
antes de tudo, a energia elétrica tem
de ser transformada, de energia a bai-
xa freqüência, em energia a alta fre-
qüência. Com isto, passa-se a dispor
de um feixe de ondas altamente es-
treito, restrito, e, por isso, ideal para
a transmissão a longas distâncias. Um
feixe que se abrisse em leque seria,
logicamente, inutilizável.

Depois da transformação baixa-
alta freqüência, a energia elétrica é
convertida em microondas (radioon-
das de alta freqüência) e, sob esta for-
ma, transmitida. Finalmente, as mi-
croondas são transformadas, pelos
aparelhos da estação recebedora, no-
vãmente, em energia elétrica a baixa
freqüência, logo utilizável.

O rendimento das instalações,
hoje realizáveis, é da ordem de 50^-.
Isto significa que a metade da energia
elétrica transmitida se dispersa. As-
sim, muitos são os aperfeiçoamentos a
fazer na técnica de conversão, trans-
missão e reconversão.

Hoje, os técnicos que se ocupam
do problema da eletricidade têm à
sua disposição, para resolvê-lo, um nô-
vo aliado: o fabuloso laser, também co-
nhecido como "raio da morte" e
"raio da vida". É bem provável que o
laser seja a solução ideal. O laser, co-
mo muitos sabem, é um aparelho que
permite produzir um feixe de luz
"concentrada" e absolutamente mono-
cromática (luz que dimana raios de
uma só côr), que pode ser utilizada
como onda transportadora a longa
distância, superlongas d i s tâncias,
mesmo. Experiências feitas com o la-
ser permite pensar que a transmis-
são de energia elétrica possa ser reali-
zada com rendimentos próximos ao
100'r, isto é, praticamente sem disper-
soes. Seria um passo espetacular, em
matéria de progresso para todos nós.

da literatura

NOVA iMITOLOGIA — Re-
cente lançamento das Edições
de Ouro. a Nova Mitologia
Grega e Romana, tradução da
obra clássica de P. Commelin,
é a um tempo livro de con-
sulta parn estudantes ou nr-
tistas. e manual amenamente
erudito, para uso de quantos
se interessem pelas crenças dos
povos antigos. Tomás Lopes é
o tradutor desse novo volume
da coleção Clássicos de Bolso,
valorizado por mais de meia
centena de desenhos e gravu-
ras. Commelin dá especial re-
levo às crenças mitológicas ro-
lacionadas com os Tempos He-
róicos (Tróia e sua guerra,
lendas argivas, (essalinnas, te-
bnnas etc), o Olimpo, divin-
dades gerais, o Mundo Infer-
nal. Os Oráculos, cerimônias e
jogos.

GKAF0L0GIA - O novo lan-
çamento das Edições Bloch,
Grafologia, Chave da Persona-
lidade, é um estudo de absoluta
seriedade sôbrc a ciência gra-
fológica. A autora, Dra. Irene.
Marcusc, demonstra ser possí-
vel chegar ã análise humana
mediante a análise caligráfica,
donde a importância da grafo-
logia como auxiliar da psicolo-
gia, da neurologia e da psi-
quiatria. A ciência grafológica,
vem sendo estudada em Uni-
versidades do mundo inteiro,
sendo que nos Estados Unidos
os especialistas na matéria são
habitualmente convidados a
fazer conferências cm colégios,
instituições penais e estabclc-
cimentes hospitalares, ou a
participar, como assessores, no
tratamento clinico de distúr-
bios mentais.

ESTRUTURA AMERICANA —
Novo estudo sóbre Economia
vem de ser lançado por Zahar
Editores — Estrutura Indus-
trial Americana, do professor
Richard Caves, da Universidn-
de Harvard. Trata o livro de
um dos assuntos de maior im-
portância clns Ciências Econõ-
micas, a Teoria do Preço, na
sua aplicação prática nos mer-
cados e indústrias. O Setor
Econômico e sua Organização,
Comportamento do Mercado,
Políticas de Limitação da Con-
corréncia, são alguns dos ca-
pitulos desse livro, que se des-
tina, principalmente, a estu-
dantes dos cursos superiores do
economia. Tradução de Lúcia-
no Mirai. Observe-se que R. E.
Caves é autor de vários livros
em sua especialidade, com des-
taque do intitulado Air Trans-
port and Its Regulators.

"O AUTO DE SAO LOUREN-
ÇO" — Em livre adaptação de
Valmir Aiala, vem de ser pu-
blicado O Auto de São Lou-
renço, do Padre José de An-
chicta. Obra de intrincada cs-
trutura dramática, a peça.
apresenta, no entanto, aquela
simplicidade dc linguagem tão
necessária ao seu espírito diilá-
tico. A um tempo religiosa e
politica, e destinada a um pú-
bllco certo e de culturas dife-
rendadas, a peça foi escrita
em quatro línguas, com predo-
mínio da tupi (mais dc mc-
tade dos versos do auto). Uma
introdução do adaptador e uin
substancioso prefácio de Leo-
degário A. dc Azevedo Filho
sóbre a poesia dramática dc
Anchieta completam esse novo
volume dos Clássicos Brasilei-
ros das Edições dc Ouro.

POLICIAIS — O crescente ln-
terésse despertado pelas histó-
rias de suspense e crime tem
levado não poucas editoras a
reservar ao gênero boa parte
cie sua programação, esforçan-
do-se por apresentar, cm suas
séries especializadas, os mnis ía-
mosos cultores dessa espécie de
literatura. fi de justiça ressal-
tar a atividade que, entre nós.
vem sendo desenvolvida neste
sentido pela Edameris, que já,
conta, em sua coleção de poli-
ciais de bolso, com dezenove
títulos, bcst-scllcrs internado-
nais em sua maioria, como Pâ-
nico cm Nova Iorque, de Irwin
Lewis, Naquela Noite o Rabino
Dormiu Tarde, de Henrry Ke-
melman. ou Amor em Amsterdã.,
de Nicolas Freeling, de quem
é anunciado, pava breve, mais
nm sucesso: Por causa das Ga-
tas. Aliás. Agatha Cristie, a
veterana, figura entre os auto-
res incluídos na série da edito-
ra paulista.
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da ir.úsica

ABC — PRÓ-ARTE — As
21 horas da próxima segun-
da-feira, o Teatro Munici-

' pai apresentará um concêr-
to de Páscoa inaugurando
•solenemente a temporada de
1967 da ABC-Pró-Arte. A
Orquestra de Câmara da
Universidade Católica do' 

Chile, com a cantora Silvia
Soublette, e mais dezoito
músicos, apresentarão obras
de Albinoni, Telemann, Vi-
valdi, Bach, Mozart.

NA ORQUESTRA SINFÔ-
NICA BRASILEIRA — A

, OSB encerrou o concurso da
seleção clc. solistas a serem
apresentados na serie de
concertos para a juventude,
marcados para os domingos,
às 16h30m, na Sala Cecilia
Meireles, aprovando quatro
pianistas, quatro cantores,
d o i s violoiicelistas, un
trompetista e um clarinelis-
ta. Os pianistas aprovados' apresentaram-se nas seguin-
tes obras: Alcione do Nas-
cimento, Concerto em Lá
Maior, de Mozart; Teresa
Braga Soares, Concerto N.°
4, de Beethoven; Guita Jlo-
sen, Concerto N.° 2, de Cho-¦pin; Edson Lopes Elias, Con-
certo N.° 1, de Rachmani-
vou. Nos violoncelistas, Ate-
lisa Sales tocou o Concerto
rie Saint-Saens; Segismund
Kubala, Schelomo, de Bio-
ch. Nenhum deles, então,
pensou nem em música bra-
sileira nem em música con-
temporânea. Os cantores se-
lecionados Joram Marina
Monarca, Antônio Ferreira,
Angela Barros e Lolita Sal-
vat; joram escolhidos tam-
bem o irompetista Sebastião
Gonçalves e o clarineiista
José de Castro.

J3ALA CECÍLIA MEIRE-
, LES — A temporada musi-

cal da Sala Cecília Meireles
terá inieio com uma grandemanifestação coral-sinfôni-
ca comemorativa do 200.°
aniversário do nascimento
do compositor Pe. José Mau-rido Nunes Garcia, da qualparticiparão a Associação deCanto Coral, chefiada porCleoíe Per.son de Matos, aOrquestra Sinfônica Brasi-leira sob a batuta cio maestro
Karabtchewsky e um sele-cionado grupo de solistas.No programa, a antífona
Tola Pulchra est Maria e aMissa N. S.« da Conceição.

TRÊS NOVAS ÓPERAS
ITALIANAS — Conforme
Massimo Mila no Espresso,
ft cidade italiana, áe Triesta
estreou três novas óperas de
compositores triestinos, afir-¦mundo que estas — apesar
de totalmente diferentes
uma das outras — são aco-
mimadas por algumas ca-
racterísticas que anuncia-
riam uma escola viusical in-
confundível daquela cidade.
Das três a mais aplaudida¦foi La Giacca Dannata, de.
Giulio Viozrd; seguiram Alis-
sa. de Raffaello de Ban-
ficld e Una Domenica, de
Mario Bugamelli.

"IENUFA", DE JANACEK
— Na ópera de Hamburgo
teve a sua estréia Ienuja, de
Leos Janácek, compositor
tcheeo-eslovaco, sob a ence-
nação de O. F. Schuh. Con-
forme o critico de Die Walt,¦A "lenufa, esta ópera da vida
rural na Morávia, é um dra-
ma da culpa e da expiação,
tom um fim apoteótico. Na
sua encenação, Schuh rc-
nunciou a qualquer natura-
lismo rigoroso, deixando
prevalecer na obra o estilo
de uma balada eslava. Leo-
pold Ludwig dirigiu a or-
questra e o coro com alta

( sensibilidade ao som e ao
ritmo, à língua e à melodia
e também ao estilo desta
partitura difícil c delicada."

"MISSA DE MOZART" —
í A Academia Santa. Cecilia

abrirá sua temporada mu-
sical no próximo domingo,
às IS horas, com a apresen-

i tação, na Igreja Cristo Re-aentor, do coro Santa Ceei-
lia e da orquestra juvenüsob a regência do maestroNelson Rodrigues Hack, in-

| terpretando a Missa de Co-roação de Mozart.
¦ 
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eeiíuinte equipe: Fausto Wolff
(Televisão) _ n,1rr}. Laus (Am3
Plásticas) — Juvenal Portela (Dis-
cos Populares) — lago Humcu
(Literatura) — Miriam Alencar
(Cinema) — itenzo Massarant
(Música) — Simão de Montalvcr-
ne (Shows) — Tan Mlehalskl
(Teatro) — Wilson Cunha (In-
ternacional).

ACtNCIA Dp
JORNAL DO BRASIL de

0
1

¦m

Â A

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA
Jornal cio Brasil, quarta-feira, 22-3-67, Cad. B — 3£:MISS" LOVETT

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS •

KUA S. IUIZ GONZAGA, 1»
— SolirtrJo

DAS .1.10 AS I7.3Ü HOPAS
SAtiADOi: DAS U Ã5 II.HORAS

Certa ves gastamos toão o nosso dinheiro numa
Jarra ãe almirante cm Londres. No dia seguinte fui
carregado para um hospital. A enfermeira era nina
linda morena, Miss Lovett; mal'acabara de me co-
nhecer e já queria que eu ficasse em trajes menores
diante dela. Expliquei que no Brasil essas coisas le-
vam iempo, que em geral é preciso casar antes etc,
mas ela insistia vivamente, prometendo que aquilo
seria "para o meu bem". Não tive outro remédio. Dei-
tei-me naquela cama torta de hospital, e vi, horrori-
zado, Fernando que brandia na direção do meu joe-
lho aquele martelinho de borracha com o qual os
médicos testam os nossos reflexos. Gritei na língua
local: "Help! Help!" Miss Lovett desarmou o handi-
do e disse qualquer coisa capaz de me consolar. Em
seguida-, chamou, o médico, um homem jovem em
cujo olhar estava escrito que êle e Miss Lovett se ca-

sariam dentro de pouco tempo e teriam muitos en-
fermeirinhos e enfermeirinhas. Éle apalpou meu joe-
lho de modo a fazer a dor clamar. Depois me fêz per-
gunlas minuciosas:

¦— Onde nasceu?
Brasil.
Que pancada foi essa?
Dei de cara na porta do hotel.
Como era a poria?
De vidro.
Desmaiou?

Não creio.
Dói?
Quando você apalpa dói como o diabo. Quan-

do você deixa, dc apalpar, dói mais ainda.
Êle então disse gravemente:

Preste atenção. Não houve.fratura, não é nada
grave. Apenas a pancada foi no osso, áe modo que a

dor irradia, tornando-se insuportável. Miss Lovett vai
boiar você em forma.

E logo Miss Lovett botou uma pomadinha e en-
volveu o joelho em quilômetros de gaze. Declarei:
"Miss Lovett, estou disposto a quebrar o joelho todos
os dias só para ter o prazer de revê-la". Ela hesitou:
olhou o médico; èle sorriu encorajando-a, e ela então
respondeu: "Thank you". Saí novamente carregado
pelo Alécio e pelo Fernando, fomos para um pub e
pedimos uísque. Era em Chelsea, o âia estava mara-
viüwso, e os boêmios andavam lançando uma nova
moda: as calças eram esburacadas, e em cada bura.-
co se inseria um remendo pintado a mão... Nem eu
nem Alécio éramos capazes de atravessar o Canal ãa
Mancha a nado, e para, atravessar de barco seria pre-
ciso um bocado de dinheiro. Decidimos morrer ali,
em Chelsea. Mas sobrevivemos.

LEA MARIA
W$W$$WÊ_W_W_W_'

D, Iolanda: depois ila festa
da Alvorada, a beneficência

Festa <lo Alvorada:
llaby Snlvo e Sousq

Alvorada: Gilda Heis Neto, Israel Pinheiro, Mitzi tle Almeida Mugttlltãei

Volta ao mundo

o Moscou: Chagall, que dei-
xou o seu país natal em 1910,
tendo sua pintura caído num
completo ostracismo, agora vol-
ta ao cartaz entre os soviéti--
cos. As livrarias de Moscou ven-
dem uma biografia do pintor(hoje com 80 anos), com 50
ilustrações suas, e que, impres-
sa na Hungria, esgotou-se em
dois dias.

o Washington: a entourage
do Presidente Johnson, desde
dias atrás, só faz cantarolar
uma musiquinha que foi com-
posta pela dupla Walt Rostow
(conselheiro para negócios es-
trangeiros) e James Symington

Picadinho

© Quando as filmagens da
ceia de Natal da Garota de
Ipanema terminaram, Irace-
ma de Alencar, a veterana
atriz- do nosso teatro, foi aplau-
dida pêlos jovens integrantes
do elenco. Iracema a todos
conquistou com seu charme,
além de dar uma lição de in-
terpretação aos que agora es-
tréiam no cinema. Seu papel:a avó da garota.
• Márcia Rodrigues, a garò-ta, no dia 27 estará estreando
também em nova atividade.
Será um dos manequins que
passarão as jóias de Caio Mou-
rão, no L'Atelier.
O O Secretário Dário Coelho,
na recepção do Alvorada, foi
especialmente cumprimentado
pelo Presidente e por D. Io-
landa pela elegância de sua ca-
saca.
© O filme de Arnaldo Jabor,
Opinião Pública, que é um re-
trato da classe média brasilei-
ra, à medida que está sendo
visto, em sessões especiais, vem
ganhando o aplauso e o elogio
de todos.
© Gilda Grilo, no coquetel
que ofereceu em sua casa,
aproveitou para fazer as des-
pedidas de sua amiga Kiki,
uma grega radicada em Nova

(chefe do protocolo de John-
son) intitulada Visita a um
Reino Mítico. A música é can-
tada a dois. E numa sessão
muito privada, na Casa Bran-
ca, seus intérpretes foram,
nada mais nada menos, do queo Presidente e Lady Bird.

© Roma: Valentino, o costu-
reiro italiano que trabalhou em
Paris, durante anos. com Jean
Desses e com Guy Laroche, vem
de ganhar o prêmio oferecido
pelo célebre magazine de luxo
Neiman Marcus, de Dallas, ao
figurinista mais original do
ano. Outros que já ganharam o
prêmio: Chanel, Dior e St.-Lau-

Iorque, dona de boutiquc pope que fêz furor durante sua
passagem pelo Rio.
© Na área da bossa, seria
sem dúvida o casamento do
ano — se se concretizar: o de
Elis Regina com o compositor
Ronaldo Bôscoli, que marca-
ram para o dia 19 de maio, na
Capela Mayrink, a grande da-
ta. Isto, se até lá não surgi-
rem contratempos.
© Também na mesma área:
as cantoras jovens, além de
exercitarem suas capacidades
vocais, vão começando a en-
tender que a aparência é da
maior importância em suas
performances. Assim. Tuca e
Nana Caími nos últimos dias
andaram às voltas com cabe-
leireiros. Cortaram os cabe-
los à la Mia Farrow, curtíssi-
mos e estão preocupadas em
determinar, de uma vez portodas, o seu estilo.
© Depois do sucesso retum-
bante do seu filme Todas as
Mulheres do Mundo, o diretor
Domingos de Oliveira prepara-se para o segundo passo em
sua carreira, filmando Sexo
Seculorum, uma história quese passaria na Idade Média com
ligações com a nossa época.
Para um dos papéis Domingos
já pensa em Norma Bengell.

rent. Detalhe: Laroche e Dês-
ses nunca foram vencedores,

© Paris: novo nariz ou novo
bebê? É o que todos perguntam
à atriz Marie Laforêt, que vem
de se submeter a uma opera-
ção plástica e desmentir uma
gravidez — gravidez essa con-
firmada pelo seu agente de pu-
blicidade.

• - Paris: o último livro de
contos de Scott Fitzgerald,
lançado há dias nas livrarias
francesas — Os Filhos do Jazz
— vem sendo best-seller. Aliás,
Fitzgerald, em 10 anos, foi edi-
tado 10 vezes, o que demonstra
o seu prestígio na França.

o Madeleine e Concessa Ri-
beiro Colaço embarcaram paraTânger, com esticada em Pa-
ris.
© A festa principal para o
festejo da Aleluia, em Belo
Horizonte, será na Galeria
Guignard, onde a mesa custa
NCrS 40,00 (quarenta mil cru-
zeiros velhos) e a freqüência é
composta por gente de socie-
dade e artistas.
O Amanhã, aniversário de
Armim Bernardt, sua mulher,' Hansi, recebe para depois do
jantar, a fim de comemorar o
dia.
© Augustinho Rodrigues, com
o maior problema de selecio-
nar as dez moças bonitas queretratará para expor, dentro
em breve. Porque é imenso o
número de garotas insistentes
que o procuram, teimando em
ser incluídas na seleção.
© No Balaio, dançando um
iê-iê-iê impecável, o Ministro
da Justiça Gama e Silva.
• No cinema Veneza, mistu-
rados por entre a platéia, na
sessão de estréia de O Mundo
Alegre de Helô, os atores do
elenco, que ali estavam paraascultar as reações dos espec-
tadores. As reações: nas cenas
altamente dramáticas todo
mundo ria.

D. IOLANDA E O BEM-ESTAR

Além de ocupar a presidência da
Legião Brasileira de Assistência, ali
preparando-se para trabalhar ati-
vãmente, D. Iolanda Costa e Silva
promete também desenvolver suas
atividades de beneficência e presi-
dinclo, em alguns casos, várias ins-
tituições de Brasília e arredores.

A DEBANDADA

O Rio, antes procurado como
programa dos grandes feriados,
por causa das péssimas condições
cm que está, atualmente, é motivo
de uma fuga generalizada por pav-
te dos que aqui habitam. O movi-
mento de saída da Cidade, previsto
para a Semana Santa, maior do que
o de chegada, é muito compreensí-
vel: quem pretende ficar aqui?

••;• * *
O AUXÍLIO

A Sr.a Leonel Miranda, que. co-
mo o marido Ministro da Saúde, ó
médica, não o auxiliará em seu tra-
balho profissional, ficando ao seu
lado, para ajudá-lo em casa, na
área doméstica.

estão prestes a serem demolidos:
são as escadas da Torre Eiffel, na
Rua do Ouvidor. Ali foram feitos os
primeiros smokings do século.

HOMENAGEM A ROUS5IN

Foi no domingo de chuva, o al-
moço organizado pela Air France
em homenagem ao homem de tea-
tro francês André Roussin, atual-
mente de passagem pela Cidade. Al-
moço no Le Relais, no Leblon, com
saudação de Raimundo Magalhães,
em cujo speech incluiu todos os ti-
tu los de peças do autor: La Maiu-
ma, La Loccmotive, e assim por di-
ante. Dentre os presentes, o Conse-
lheiro Cultural da Embaixada da
Franca, Monsieur Dedieu, toda a
crítica teatral carioca, Joraci Ca-
margo, da SBAT e Bárbara Heliodo-'ra, do Serviço Nacional de Teatro.

UNIÃO

Além dos estudantes, também
membros dos setores progressistas
do Rio têm-se reunido e continuam
discutindo a propósito de uma ar-
ticulação íntima com a frente am-
pia. Uma entidade, cujo nome já
está sendo escolhido, deverá ser
criada para congregar o pessoal dês-
ses setores e "lutar pela redemocra-
tizacão do País".

DEMOLIÇÃO

Três andares de escadarias do
mais autêntico estilo art-nouveau

A casa de Cecilia Meireles no
Cosme Velho ia ser transformada
em biblioteca mas a sugestão apre-
sentada ao Governador foi recusa-
da sob o pretexto de falta de verba.
Os livros — 10 mil — foram então
doados ao Ministério da Educaçãt»
onde formarão a Biblioteca Cecília
Meireles. Era desejo da poetisa
que a biblioteca fosse conservada
intacta — seria portanto mais lógi-
co e melhor que tal se fizesse na
própria casa em que ela vivia — lo-
cal calmo e retirado, ideal para êste
fim.

Aliás, um livro de poemas inédi-
tos seus está para ser lançado, à es-
pera apenas da capa, que está sen-
do feita pela pintora Maria Helena
Vieira da Silva, portuguesa radica-
da em Paris. Título: Poesia Pós-
tuma.

DEPOIS DA EXPOSIÇÃO UM "ATELIER"

Com dois vestibulares frustrados
— para Arquitetura e Itamarati,
exercendo funções fora ãas ativida-
des artísticas, o que considera "um

mal físico e moral", Francisco Be-
zerra, carioca, inaugurou anteontem
ttma exposição individual de suas
gravuras na Galeria Goeldi, todas
desenvolvidas a partir de um só
tema: estruturas em pedra.

Com planos para montar um
atelier com amigos, no qual funcio-
nará um curso de arte geral, Fran-
cisco Bezerrg, acha que os ismos —
modernismo, abstracionismo, prími-
tivismo — são uma tolice, e que o
importante com a evolução das cor-
rentes artísticas é a criação de algo
novo e bem pensado.

»

OS MAMAS AND PAPAS

Eles começaram a conquistar o
Brasil com uma melodia: Monãay,
Monday. Depois disso, não se falou
mais em outro conjunto popular
americano. Como os Beatles, Mamas
and Papas é um grupo de jovens que
foi pobre, conquistou um sucesso
fulminante na canção e prepara-se
para a investida decisiva: o cinema.

Cassandra Elliot — Cass para
os fãs — John e Michele Phillips e
Andenys Roberty são os compo-
nentes do conjunto, que no momen-
to parou para descansar. Cass está
em Londres, os Phillips na Caliíór-
nia, e Roberty foi conhecer o México.

Nesta sua segunda exposição ln-
diviãual — a primeira foi feita na
Galeria Macunaima — Francisco
Bezerra mostra seus traballios ini-
ciados com pesquisa e aprendizado
em 1964.

Para Francisco Bezerra a falta
de um campo artístico no Brasil traz
como conseqüência, a quem tem qus
ganhar a vida com outras funções,
um mal físico e moral. Porque, em-
bora realize bem o que se propôs fa-
zer, o resultado é uma disparidade
no seu trabalho diário.

— Com o atelier que eu e meus
amigos estamos planejando — co-
menta o gravador —, poderei então
ensinar gravura.

Da pobreza para a riqueza bas-
taram algumas canções. Os jovens
modestos cruzam os Estados Unidos
num carro esporte que custa CrS 30
milhões e vivem numa mansão que
já pertenceu a Jeanette Macdonald.

Só com Monãay,-Monday, os
quatro cantores conseguiram ga-
nhar três prêmios importantes. O
grupo se formou da maneira mais
estranha. Três deles resolveram
partir para a Ilha de São Tomás,
onde Cass trabalhava como garço-
nete. Lá formou-se o conjunto mais
tarde expulso pelo Governador "por-

que não estavam contribuindo para
a economia". .
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PASSARELA
GILDA CHATAIGNIER

_./

— Pucci é uma beleza. Mas comessa inflação de cópias espalhadas poraí, não há mais quem agüente. A bi-
juteria-charme nao pode ser fabrica-
da em série. Tem que ser artesanato
puro.

Isso quem diz é Guido Marani,
um moço cheio de idéias mocas, cujas
estampas e bijuterias tomaram conta
das Boutiques da Rua Augusta.

A experiência de Guido vem de
longe. Nasceu na Itália, cresceu na
Suíça e, na Argentina, ficou sendo
Sente grande. Lá estudou arquite-
cura e por causa de visão (uma das
matérias do curso) se apaixonou peloartesanato. Mas, na Argentina, ven-
cer nesse campo é uma batalha. Por-
que, além da concorrência incrível, a
maioria das pessoas nunca sai do

. clássico. As ruas vivem repletas de
gente que, não só veste casaco bege,
como também é bege no humor.

Aqui no Brasil é diferente. O gôs-to das pessoas é mais internacional. E"por mais louca que seja a coisa, sem-
pre tem alguém que acaba gostando
dela".

GUIDO VIVE COM LUCRÉCIA
BÓRGIA

Lucrécia Bórgia é o motorzinho
que Guido usa para cortar a prata, li-
xar, etc. Ganhou êsse nome porque,às vezes, além de cortar o metal, cor--
ta Guido. Mas, apesar das mordi-
das, êle gosta de Lucrécia. Passa a
maior parte do dia diante dela, traba-
lhando sério. O resto do tempo fica
para as tintas e a cerâmica.

O apartamento de Guido é o pró-
prio cenário. Conforme o instante, os
móveis estão manchados de tintas, as
cadeiras da sala são transformadas
em varal e a corrente de ar (forçada)
íica sendo ventilador.

No meio de tudo isso, as coisas
vão acontecendo. E, como Guido tem
preguiça de pensar, não pensa. Deixa
o inconsciente ir motivando tudo e *vai
em frente.

A PRATA BRINCA EM BRINCOS •"MOBILES"

Brincos imensos, levíssimos, qua-
se fios de prata entrelaçados, brincam
de dançar a cada movimento. São
brincos mobiles e têm um porme-nor: conseguem ser exagerados e dis-
cretos ao mesmo tempo.

Os colares de Guido são despoja-
dos. Um arame de prata ou bronze,
uma placa imensa, trabalhada na
irente. Outras vezes, ainda, uma brin-
cadeira (que êle leva a sério): um co-
lar pop, estranhíssimo, .dois bracinhos
de boneca apertando o pescoço da do-
na do colar.

O primeiro comprador de Guido,
em São Paulo, foi Aparício, da bouti-
que Rastro.

ALGO NOVO: CERÂMICA FRIA

A fórmula Guido não dá. Mas o re-
sultado é sensacional. A massa fica
opaca, acamurçada. Flores gigantes,
pastilhas abstratas (tintas fundidas,
diluídas), flores superpostas, pastilhasestampadinhas, pois. flórezinhas de-calcadas na própria cerâmica são algu-
mas das criações de Guido, que estão
Virando moda.

UM CASO A PARTE: A ESTAMPARIA

Guido começou estampando ta-
petes. Agora estampa vestidos. Lon-
gos, camisolinhas, vestidos-boneca
pareôs etc.

Na estamparia de Guido. os mo-tivos são quase sempre abstratos e al-
gumas vezes art-nouveau: ramagens"folhagens, pavões enrolados em folhasas coisas mais torturadas do mundo'Os contrastes são os mais incríveiscomo rosa-choque com verde-mus"-o
azul-turquesa com verde-garraía. ta- ¦
ranja com côr-de-rosa. Os tecidosmais explorados são a popelina aceti-nada e a popelina seca, sem brilho.

QUEM VENDE GUIDO

Em São Paulo, Guido está naRastro, no Ferro-Velho, na Marrocan,
no Le Dix. No Rio, ao que tudo indi-ca, e a boutique Trapo que vai venderGuido, em primeira mão.
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RUA AUGUSTA DESCOBRE
ARTESANATO DE MARONI

REGINA GUERREIRO
Fotog de WILSON SANTOS

Contra o sol « ., vento, a sugestão ,le. Guião é a visoira gozada, plastificada
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Pastilha gigante do cerâmica jria calam,
putlinha é u última praça; se você quiser
poda comprar o lenço igual combinando

\ Jf

CONCURSO
JB-FAENZA

Se você tem ãe 17 a 21 anos dcidade e eslá com sérias intenções de vir
a ser a Jovem JB—FAENZA, avisamos
que não há tempo a perder. _ precisoaparecer o quanto antes, no Departa-
mento Feminino do JORNAL DO BRA-
SIL — Av. Rio Branco, 110, 3.° andar —
entre 14 e 17 horas. Isto em qualquertarde de segunda a sexta-feira, até o dia
2S de abril, quando será encerrado o
periodo de inscrições. Esta semana, cx-
cepcion alm ente, atendemos até amanhã.

A eleita terá um contrato ãe ttm ano
com o JORNAL DO BRASIL, além dc
uma remuneração mensal de NCrS ...430.00 (quatrocentos mil cruzeiros anti-
nos). Comparecerá a iodes os aconte-cimentos oficiais, promovidos pelo JB' e em matéria de malhas, será símbolo
da etiqueta FAENZA.

Para tudo isto, muito pouco é exi-
Hido de você. Apenas que nos procuremunida de certidão de idade, certifica-
do de conclusão do curso secundário ou
carteirinha do colégio e faculdade que
freqüenta, uma foto que pode ser 3x4,
caneta, e... muita vontade de vencer.

Guido Marpni: nm moço que, apesar tio
bigode /p/r,, costuma tnr idéias lindas

ESTÂMP.AB1NHO
Contrabando de cabelos

Uma nova e terrível gantj de contrab_ndistas
ameaça ns fronteiras européias, notadamente
entre a Espanha e a França, além dos países
nórdicos. Trata-se do comércio e da exportação
ilícita de cabelos, negócio dos mais lucrativos
no momento, destinado a grande produção de
perucas, artigo hoje em dia considerado como
de primeira necessidade para a mulher. As al-
fândegas da Europa — principalmente nos Pi-
reneus — passou a fiscalizar uns misteriosos
sacos de linho cinzento, que passavam de ma-
.neira ingênua no meio de cargas de frutas. O
espanto foi grande quando verificaram a carga
de cabelos — negros, sedosos, fartos, considera-
dos os melhores do mundo -*- endereçada a Pa-
ris onde seriam transformados cm perucas. O
fato adquiriu maiores dimensões, uma vez que
surgiu um protesto de freiras, alunas, encarce-
radas, camponesas, que se viram lesadas em
suas cabeleiras, em troca de algumas pesetas. O
caso está movimentando a imprensa e a severa
legislação espanhola.

"Lingerie" eiasíoméJrica

Uma Série de modelos novos — em con-
cepção de cortes, estilos e movimentos — fo-
ram criados em Londres, especialmente para
ilustrarem um tipo Inédito de tecido para lin-
gerie — fibra elastométrica e nylon — ainda em
fase experimental. A fibra é levíssima, apresen-
tando-se com grande elasticidade, perfeita para
a confecção de qualquer peça de roupa de baixo.
A produção é da Fabrics Limited de Notting-
ham, em associação com a Du Pont, e os cria-
dores dos modelos são os alunos das escolas de
Arte de Derby e Leicester, no Centro da irigla-
terra.
Maria de cá para !á

Desde que Mllc. Carven descobriu a carioca
Zezé Garrido no joyer da ópera de Paris, a me-
nina não teve mais sossego. De Maria José pas-
sou a Maria, com pronúncia francesa. E íoi
aquela onda, desfilando no Rond Point c depois
em capitais estrangeiras do mundo todo. No vai-e-vem da moda, eis que Pierre Cardin descobre
a garota da Urca e a requisita para manequim-
vedete, uma vez que Hiroko estava esperando
bebê. Apresentou a coleção de primavera-verão
de Cardin — foi a Cosmo-Girl mais aplaudida— e mereceu como prêmio uma semana de fé-
rias no Rio. Antes mesmo de completar esta se-
mana — que seria emendada com a Páscoa —
Maria recebeu um telegrama aflito de Cardin,
chamando-a urgentemente a Paris, de onde de-
veria seguir no mesmo dia para Bombaim. Logo
depois, Maria vai para a Itália, onde desfilará
a coleção exclusivamente para o Presidente da
República, Sr. Giuseppe Saragat. De cá para
lá, de lá para cá, Maria está faturando muito
e adquirindo um enorme prestigio internacional.

As mini-bossas

Pulseiras largas para relógios, com etiqueta
Les Chats e as boas idéias de Cirilo. * Os robes-manteaux de jérsei, tipo camisolonas, uma su-
gestão prática e moderna para a meia estação.• As vírgulas gordas, emoldurando o rosto, à ma-
neira de Cardin, para quem não gosta da bar-
roca moda cacheada. * Aliança de prata, platinaou ouro branco, asada no dedo médio. * Para anoite, abotoaduras em lésard prateado, indistintamente .para eles e elas. * Chapéu estilo
Greta Garbo, em feltro desabado, para as ce-rimônias que exigem esta peça.
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DECORAÇÃO

S NÃO E BICHO PAPAOi

"DÈ UM ASPECTO AGRA. g
DÁVEL AO SEU LAR, B
APROVEITANDO O QUE 3

JÃ TEM" B

ARTE & DECORAÇÃO
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ELOISA LACE
STUDIO DE DECORAÇÃO E INTERIORES

n
D«

Consulta de Decoração (em tua caia):  NCrS 25,00
Curso de Decoração, completo (também à noite): NCr$ 50,00

INSCRIÇÕES ABERTAS (47-2945) NA
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I CURSO DE TAPETES

¦ SOCILA' - Av. Copacabana, 1 120 - 3.° _
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Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos.

GAM
"5

(G A L E R I A D E
ARTE MODERNA)

REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS

LA ESPECIAL - TAPETLON
¦ R«a loneleros, 356 - Tel.: 37-5917 _ Guanabara
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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
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Maria deixou correndo o Rio para
desfilar em Bombaim e cm Roma
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petite galerie S
Horário para o recebimento de trabalho! do S

CONCURSO DE FORMAS §
DE "CAIXAS" 5

dai 10 às 12 e da$ li às 19 horaj, nos dias úteis ¦

ATÉ 
DIA'31 DE MARÇO £

PREMIAÇAO E INAUGURAÇÃO: S
dia 27 de ABRIL 5

a I." primio PG  CrS 1.500.000 S
10 prêmios de aquisição de 500.000 cruzeiros cada B

jH doados por 10 colecionadores W
a petit» galerie Praça General Osório, 53 27-5Í06 gb 5
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"ARQUITETURA" — Em
circulação novo número da.
revista Arquitetura, /oc../.-
zando a Premiação Anual
do Instituto de Arquitetos
do Brasil, Seção da Guana-
bara. Na parte relativa à le-
gislação é publicada a lel
que dá nova regulamentação
profissional aos engenheiros,
arquitetos e agrônomos.

FUNDO MONETÁRIO —
O Museu de Arte Moderna,
utilizando os recursos for-
necidos pelo Fundo Monetá-
rio Internacional, está con-
cluindo em ritmo acelerado
as suas obras. A meta Ar-
guitetura, encarregada da
execução dos acabamentos,
promete entregar dentro eiu'
breve as novas instalações
desse centro vital à nossa
cultura. É bom lembrar às
galerias de arte que no més
de setembro, quando da
reunião do FMI no MAM, o
Rio será uma espécie de
centro de recepção de todo
o capital estrangeiro. A pro-
gramação do mês deverá dar
aos visitantes umi visão do
que seja a arte brasileira,
inclusive com vistas para as
vendas. É pena que o MAM
não possa lazer uma grandemostra, já que cedeu as ins-
talações para a reunião, mas
o MNBA e as galerias não
deverão deixar passar esta
oportunidade.

MOSTRA DE GRAVURAS
— A loja de passagens da
Lufthansa (Av. Rio Branco,
156-D, Edificio Avenida Cen-
trai) está apresentando
uma exposição de gravurabrasileira que seguirá paraBayreuth, Alemanha, a fimde participar dos festivais
Richard Wagner a ter luqar
naquela cidade em. -julho/
agosto. A mostra, ê feita pe-la. Lufthansa com a colabo-
ração da. Divisão Cultural
do Itamarati.

PARA HOJE — Dentro de
sua programação, de inten-
sivo entrosamento com a
indústria brasileira, a Esco-
la Superior de Desenho In-
dustrial organizou com a
Formiplac o I Concurso
Formiplac de Desenho In-
dustrial e os prêmios de
Equipamentos de Interiores
e Novas Aplicações, cada
um no total de um milhão
de cruzeiros antigos, além.
de exposição e divulgação
dos projetos vencedores.
Definiu a ESDI como na
primeira categoria, todo e
qualquer objeto industrial
usado em interior de resi-
dência, I o j ia s, escritórios,
hospitais, escolas etc. E co-
mo Novas Aplicações toda
e qualquer contribuição no-
va à linha de materiais que
a firma patrocinadora fa-
brica.

O júri, de acordo com o
regulamento, foi constituído
pelo arquiteto Maurício Ro-
berto, do Museu de Arte
Moderna do Rio; arquiteto
Artur Lício Pontual, do Ins-
tituto de Arquitetos do Bra-
sil; designer Heins Bergmil-
ler, pela Associação Brasi-
leira de Desenho Indus-
trial; escultor Edgar Duvi-
vier, professor da Escola
Superior dé Desenho Indus-
trial; Dr. Karol Burstin, da
Formiplac* Dentre ds 38
projetos apresentados no
concurso, que foi de àmbi-
to nacional, o júri selecio-
nou três classificados com
os certificados de Bom De-
senho e Menção Honrosa:
estantes com mesa incorpo-
rada, de Theodore Wu; con-
junto de móveis para crian-
ças, modulados., acompa-
nhando o desenvolvimento
da criança até os 12 anos.
de Luis Paulo F. Conde e
Mario Ewerton Fernández;
conjunto de mesa e cadei-
ras sendo que a mesa quan-do aberta tem exatamente
o tamanho duplo de quan-do fechada, de autoria cie
Antônio Ramos Gouveia. O
júri decidiu não outorgar o
prêmio integralmente a ne-
nhum dos concorrentes, di-
vidindo, entretanto, o valor
de um milhão de cruzeiros
antigos entre os três con-
correntes selecionados.

A entrega dos prêmios
com a exposição dos proje-tos vencedores será feita
em coquetel no Salão de
Exposições da Formiplac, na.
Av. Rio Branco, 57, 4.° an-
dar, hoje, quarta-feira, dia
22 de março, às 18 horas,
com a presença de persona-
lidades do mundo do dese-
nho industrial, arquitetura
e artes plásticas, numa fes-
ta de congraçamento em
torno dos esforços que vêm
realizando no sentido do
entrosamento da indústria
brasileira com os valores
que procuram dar aos nos-
sos materiais e padrões in-
dustriais aquela forma que
caracteriza a produção e o
consumo dos centros mais
civilizados da Eseandiná-
via, Estado. Unidos, Alemã-
nha, Itália e outro, países.
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'anorama

do teatro

"MR. SLOANE" ESTRÉIA
HOJE — Depois de- uma
temporada de try-out em
Brasília, e depois de inít-
meros adiamentos no Rio,
deverá estrear finalmente
esta noite, no Teatro Gláu-
cio Gil (ex-Teatro da Pra-
ça), a peça de Joe Orton, O
Versátil Mr. Sloane, produ-
zida pela Companhia Maria
Fernanda e dirigida por
Carlos Kroeber, com cena-
rio e figurinos de Pernam-
buco de Oliveira. Maria
Fernanda, Paulo Padilha,
Adriano Reis e Delorges Ca-
minha compõem o elenco.

A NOVA JOCASTA — Por
motivos de saúde, Cleide lá-
conis teve dc se afastar do
elenco de Édipo Rei, no qual
desempenharia o papel de
Jocasta. Para substituí-la,
o Diretor Flávio Rangel con-
vidou Teresa Raquel, que
aceitou o convite e já esta
em regime dos mais inten-
sos. pois a estréia em Curi-
tiba continua marcada para
30 de março. O elenco dei-
xará o Rio. rumo ao Para-
ná, no próximo sábado.

NELSON RODRIGUES NO
MIGUEL LEMOS — O Tea-
tro Miguel Lemos, que nos
últimos meses tem-se de-
cucado exclusivamente a
xhows e revistas, voltará a
abrir as portas ao teatro de-
clamado, hospedando, a par-
tir de abril, nm novo grupo,
chamado Teatro Popular da
Guanabara. Para o inicio
dessa nova fase do Teatro
Miguel Lemos, foi escolhida
a peça Os Sete Gatinhos. de
Nelson Rodrigues, que será
dirigida por Álvaro Guima-
rães ío encenador de Chão
de Estrelas e O Triciclo) e
interpretada por Fregolente,
Telma Reston, Jorge Chér-
quês, Érico de Freitas, Car-
mem Palhares, Hélio Ari,
Djenane Machado, Diana
Antonaz, Ana Rita e Tânia
Scher. Vitor Konder Reis
será o responsável pela pro-
dução do espetáculo, que te-
rá cenografia e figurinos de
Pcberto Franco. ,,

TEATRO DA SEMANA
SANTA — Entre os dramas
.sacros que são tradicional-
mente encenados durante a
Semana Santa em vários
palcos da Cidade, destaca-se
este ano a montagem de A
Mensagem do Salmo, "ver-
são lírica da vida de Jesus",
baseada em texto de J. Ro-
mão da Silva e dirigida por
Alclo"Calvet. O espetáculo,
que conta com -um elenco de
trinta e cinco figuras, entre
atores e dançarinos, será re-
presentado quinta e sexta-
feiras, em sessões vesperti-
nas e noturnas, no Teatro
Carlos Gomes. A montagem
recebeu apoio do Teatro Mu-
nicipal e do Departamento
de Certames da Secretaria
de Turismo.

OPINIÃO JÁ ANUNCIA
NOVA MONTAGEM — An-
tes mesmo da estréia de A
Saida? Onâe Fica a Saida?
o Grupo Opinião comunicou
ã imprensa a sua próximamontagem, cuja estréia está
prevista para a primeira
quinzena de abril, no Teatro
de Bolso. Trata-se de Meia
Volta. Volver, um painel do
Brasil de hoje, organizado e
coordenado por Oduvaldo
Viana Filho, com textos de
Fernando Sabino, Paulo
Mendes Campos, Ferreira
Gullar, Rubem Braga, Car-
los Drummond.de Andrade,
Vinícius de Morais e Sérgio
Porto, entre outros. Arman-
do Costa estreará — se não
nos falha a memória — na
direção, Roberto Nascimen-
to responderá pela direção
musical, e no elenco esta-
rão: Agildo Ribeiro, Odete
Lara, Oduvaldo Viana Filho,
Maria Lúcia Dahl, Maria
Regina e Susana Morais. OOpinião, portanto, estará
atuando ao mesmo tempo
em duas frentes: dará Meia
Volta, Volver no Teatro de
Bolso e procurará a Saida
na sua sede do Shopping
Center. °

MÚSICA POPULAR NO
CARIOCA — O Teatro Ca-

j rioca, em cujo palco é apre-
sentada, no horário normal,
a montagem de Arena Con-
ta Zumbi pelo Grupo Ação,
organizou um Encontro com
a Música Popular, que tem
inicio à meia-noite, todas as

I sextçis-feiras. Zé Kéti e Car-
tola foram os homenagea-
dos especiais dos dois pri-meiros Encontros..

' "RASTRO ATRAS" — Três
modificações no elenco de
Rasto Atrás, paça de Jorge
Andrade, atualmente em
cartaz no Teatro Nacional
de Comédia: Vanda Lacerda
no lugar de Isabel Ribeiro,
no papel de Isolina; Lúcia
Regina substitui Lola Nagy,
no papel de Jupira; Vinícius
Salvatore no lugar de Ari
Fontoura, no papel de Gal-
vão.

AS VELHAS
ARMAS
QUE O

PRESENTE
ROUBOU

DO
FUTURO

DEPARTAMENTO DE PESQUISA

Abelhas vietcongs contra ga-
fanhotos americanos são duas
das mais modernas armas de
guerra usadas no momento. Mas
não são todas. As abelhas trei-
nadas para odiar americanos,
dentro do princípio pavloviano
do reflexo condicionado, e os
gafanhotos para identificar viet-
congs pelo oifato, são apenas
descobertas na natureza. Outras
mais complicadas já estão à dis-

posição do homem — tanto mo-
dernas, nos laboratórios russos
e americanos, como históricas,

que serão apresentadas e leiloa-
i

das esta semana, no Rio.
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Jornal do Brasil, quarta-feira, 22-3-G7, Cad. B — 5

Se os escritores de ficção científica não to-marem cuidado, em pouco tempo as suas his-Lonas so estarão provocando o riso Pistolastranquilizadores, raios mortais, gigantes mp-tahcos, maquinas de sucção eletrônicas carrosvoadores, jato portátil - eis alguns dos pro-dutos em fabricação no momento por duas no.tências ocidentais, Estados Unidos e Inglaterra
£nl\,aa fração daqueles que acreditavam
que Flash Gordon era insuperável.

As estimativas registram 2 500 tipos de ar-mas e engenhos militares em planejamentoacelerado ou em construção no Ocidente Mui-tas dessas máquinas foram previstas pelas his-'tonas em quadrinhos espaciais e pelas aventu-ras dos espiões modernos tipo James Bond e. ülint, mas ha pelo menos uma centena delasmais estranhas e inacreditáveis. Para os maisotimistas observadores do Pentágono a guerrado Vietname tem os seus dias contados.

O "fungador" eletrônico

Pegar inimigos ho meio da floresta é umproblema que vem adiando o envelhecimentodas praticas de guerrilha. Um projeto audano-so da General Electric, realizado em combina-
çao com o Exército norte-americano, prometeresolver o problema de uma vez por todas Tra-ta-se de um fungador eletrônico, pequeno eleve instrumento que o soldado (americano éclaro, ou seu aliado — por enquanto) poderá¦levar na mochila para o interior da selva. Suautilidade consiste em captar, ou melhor, aspi-rar, os núcleos dos componentes do corpo hu-mano que evaporam na atmosfera. Em suma-uma maquina com as qualidades do velho faroindígena, mais a garantia de infalibilidade. Oscientistas empenhados no projeto garantemque o fungador significará o fim das embosca-das e estará em uso brevemente no Vietname.,

O cinto mais caro

Os perigos do chão nunca preocuparammuito Buck Rogers. Num terremoto, por exem-
pio, ele resolvia o seu problema e o da mocinhaapertando um botão na cintura e levantando vóocomo se fosse um foguete humano. Os sonhosde ícaro e as antecipações de Buck Rogers preo-cuparam muito os cientistas de Tio Sam e iáno ano que vem, um cinto a jato estará sendoum objeto a mais no equipamento de um sol-dado norte-americano. Fantasiado de herói es-pacial êle poderá voar a mais de dois metros 8meio do chão durante I8km, numa velocidademedia de 114km por hora. Por cima de obstá-culos como arvores e minas êle será levado gra-ças a uma pequena máquina que já custou aoPentágono USS 2 milhões e está sendo consi- '
derada, muito justamente, o cinto mais carode todos os tempos.

O gigante de aço

E o homem-máquina? A cibernética nãocontava com esta: um gigante de braços e per-nas de aço que, quando ficar pronto, poderáatravessar pântanos, amassar carros com umleve toque do pé, arrancar postes com um sim-
pies peteleco. Traços particulares: seis metrosde altura, anda e trabalha como um homemlevanta 700 quilos sem fazer forca. Futuramen-te, levantará três toneladas e meia. Seu funcio-namento, por incrível que pareça, é local Den-tro do gigante será instalado um operador, comum sistema ligando os seus braços e as suas per-nas aos braços e às pernas do gigante. Se o ope-rador quiser passar por cima de uma árvore éso levantar uma perna e pronto, a perna do gi-gante pula por cima da árvore com a maior na-turahdade. Na pauta de utilidades desse mons-tro metálico figuram salvamentos submarinoslimpeza de florestas, além de outras atividadesmenos filantrópicas, de natureza civil e militar.

O raio e o sono

Numa das seqüências mais emocionantesde 007 Contra Goldfinger, o vilão Gert Froebeamarrava James Bond numa mesa e aplicava-lhe uma preliminar de tortura chinesa estiloscience-fiction: no lugar das lanças que des-ciam do teto como nos antigos seriados de Fu-Manchu, havia uma máquina parecida com umobturador dentário um tanto avantajado. Des-sa máquina, colocada acima do espião como umaparelho de raios X, saía uma luz fina e pode-rosissima que os cientistas chamam de raio La-ser. Pois bem, os americanos também já aper-ieiçoaram o raio Laser e sua mais recente apli-cação é um rifle, fácil de carregar, simples dausar e prático de detonar. Detonar qualquer ob-
jeto ou explosivo a distâncias consideráveis, re-velam os seus criadores.

Ao mesmo tempo que os americanos se apro-ximam do Raio da Morte celebrizado por FlashGordon, os ingleses têm planos revolucionários
para a sua Marinha Real. Dè início: uma frotaespecial destinada a caçar submarinos na basede 180 km horários. Outra novidade inglesa éum carro voador (mistura bizarra de tanque, au-tomóvel e avião), que promete ser a grande sen-sação para-militar de 68, juntamente com uma
pistola tranqüilizadora que lança dardos hino-dérmicos e faz o inimigo dormir horas ou dias,de acordo com a posologia do momento.

Na Páscoa dê
um pouco de si;
há tanta gente
precisando de
você.
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Armas antigas em proji

^n L
tm profusão ^^mm<

m

. <<!-

w*

m'
I

?^^mp0m^m^:]^^^íít''. ^&S$ 8^i$M|WjW*jjffi3^^ ¥M-,



6 — Cafl. B, Jornal do Brasü, quarta-Ielra, 22-3-ÍT

•.ifflHBBBnEBHBnaBHBiHHHaBBHBBBBBBBBaBBBBBBBBBBi;;

I VAMOS AO TEATRO [fi a
JhBBHBBBBBBBBBBBBBHHBBBBBBBBBBBB«BMBBBBBBBiS
(SaBE»BHHnEBBEBBHB»EBHBBBHBBaBaBBHBHSBBBBBBB»»

COLE E SILVA FILHO apresentam no g
TEATRO CARLOS GOMES g

a super-revista 5
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TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA | O QUE HA PELO MUNDO

| Poltrona

| 3.000
| Esfud. e
| Balcão

I 1.500
—

Avenida Rio Branca, 179 — Tol.: 22-0367
Diariamente às 2Ih — Domingos às 18 e 21h
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Com um ¦
qrando elenco e audaciosos strip-leaies jj
Diàriomento, às 17h30m - 20h - 22h ¦

Al segundas-feiras o "show" d* travestis « i
BONECAS EM MINI-SAIA ¦

NÃO HÁ CORTE DE ENERGIA H
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G GRUPO OPINIÃO Apresenta

A crise de Cuba — A ilíada de Homero — Reunião que

decidiu a bomba de Hiroxima — Morfe de Kennedy —

Depoimento de uma camponesa do Vielnam —

O complexo Militar-lndustrial

De Jorge Andrade
Prêmio Serviço Nacional de Teatro
Direção • cenários: Gianni Ratto

Figurinos: Bclla Paes Leme, com um grande elenco
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[no TEATRO SANTA ROSA
S R. Vise. Pirajá, 22 - Tel.: 47-8641 - (Gerador Próprio)

\ 0 HOMEM DO
g PRINCIPIO AO FIM

de Millôr Fernandes
eom: FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRITTO

FERNANDO TORRES
HOJE, ÀS 21H30M
A seguir:

ÚLTIMOS
5 DIAS

A SAIDA? S
ONDE FBCA A SAIDA? |
(Estado Militarista) "

ESTRÉIA HOJE, ÀS 22H - R. Siqueira Campos, 141 ¦

Reservas: tels.: 36-3497 — Desconto ,para estudantes m
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- Um elenco delicioso -

A ÚICERA DE OURO" g
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I CAFÉ-TEATR0 CASA GRANDE
BAR-RESTAURANTE apresenta

Às 3as.-feiras: JAIR RODRIGUES
Aos domingos, às 16h30m:
CLUB DO JAZZ E BOSSA

Avenida Afrínio de Melo Franco, 300 — Estacionamento próprio

Carlos Eduardo, Dolabella, Cecil Thlrê, Célia Biar, Emilio Di Biasi,

Gracindo Júnior, Helena Ignês, Halo Rossi, Juju, lofayelte Galvão,

leina Krespi, Mauro Mendonça, Napoleão Monix Freire, Othoniel

Serra, Rosita Tomás lopes, Sérgio Mamberti e Suiana Faini
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iilliÜIA DE GUERRA'
Hoje, às 21hl5m, no TEATRO GINÁSTICO

Reservas: 42-4521 - Ar refrigerado
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Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS
o GRUPO DE AÇÃO apresenta
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de Augusto Boal e Guarnieri
S com: Jorge Coutinho, Ester Mellinger, Procépio Mariano • outros:

Música: Edu lobo — Direção: Milton Gonçalves

Jj Hoie, às 21h30m - Reservas: 25-6609
TEATRO CARIOCA — R. Senador Vergueirc, 238 _
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Grupo Levante

JOÃO DO
apresenta

VALE
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8 ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA (
SALA CECÍLIA MEIRELES g
INÍCIO: 2 DE ABRIL DE 1967 g

Regente: ISAAC KARABTCHEWSKY "

MADRIGAL RENASCENTISTA
FESTIVAL 

HAYDN - MOZART
Inf.: Av. Rio Branco, 135 - Salas 918/920
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8 ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
TEATRO MUNICIPAL

INÍCIO: 1.° DE ABRIL, ÀS 16,30 HORAS
1.° Concerto de Assinatura da Série "GALA"

Regente- ISAAC KARABTCHEWSKY
Pianista: JACQUES KLEIN

| Beethoven — Chavez — De Falia

8 Inf.: Av. Rio Branco, 135 - Salas 918/920 jjj
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AMÉRICO LEAL apresenta
S no TEATRO RECREIO

STRIP-SHOW 'W

PQLTRONA
#CR|;V2^0,
ÍBALCÂO <
tôcR$ íVck)

ÜsKówSeü chego lá"
Texto de LUCIANO ZAJD - Dir.: RENATO PUPO a

com Marinês, Sílvio Aleixo, Maria Luíza Noronha »
Hoje, às 21h30m g

no TEATRO DE ARENA DA GUANABARA £
largo da Carioca, esq. Av. Chile - Res.: 52-3550 «

H PREÇO: NCr$ 3,00 — Estudante e trabalhador sindicalizado: NCr$ 2,00 B
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Magalhães, g
286 — Sobreloja Cine ll

Condor-Copa _%
"E talvez seja esta a mais correta e corta montagem breehtiana até ¦

agora realizada no Brasil" (Y. Michalskv - JORNAL DO BRASIL) g
HOJE, ÀS 22H - RES.: 57-6651 Õ

Espetáculo inédito no Rio

Das 18h às 24h, 6 horas de espetáculo
SEM INTERVALO - SEM REPETIÇÃO

De segunda a domingo
Atrações! Strip-teases! Comicidade!

' 
Com at mais lindas mulheres do "show

business" brasileiro
Rua Pedro I, 53 — Reservas: 22-8164

A partir do dia 25, ÂNGELA MARIA comanda tôdai

ESTRÉIA
DIA 25

às
18h

atrações
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SEMANA SANTA no TEATRO REPÚBLICA B

MINlTEATRO
aa

aa

De 3.° a 6.°
Estudantes:
NCr$ 2,50

"DE BRECHT A
STANISLAW PONTE PRETA"

AMANHÃ, 6.°-FEIRA SANTA

VICENTE CELESTINO
e um grande elenco de artistas de Rádio,
Teatro e Televisão na linda peça-sacra

"JESUS, REI DOS REIS"
(3 atos e 9 quadros)

Amanhã, àt 20h e 22h - 6,«-feira: às 16h, às 20h e 22h

NAO PERCAM ESTE GRANDIOSO ESPETÁCULO!
Bilhetes à venda — Reservas: 22-0271
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. NOVO -

REPERTÓRIO 10SA DE OURO i em
«i //

Res.: 26-2569 ¦ _\

de Hermínio Bello de Carvalho

HOJE, AS 21H30M
B TEATRO JOVEM - P. de Botafogo, 522 - ««.. *«-*—, „
E^BHKfSBIÜBBUBaBBBBBaaBBBBBaBBBBBBaBBBaBflBBfllff
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TEATRO GLRUCIO GILl (teatro da práçaV S
MARIA FERNANDA apiescnta ' a

3aa
0 NOVIÇO

Estréia sábado, dia 25, no
TEATRO DULCINA

Res.: 32-5817

Preço
NCr$

único:

3,00
Estudantes:NCr$ 
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flaJIH BHjr DELORGES CAMINHA dlrecio ds
IVIlm MARIA FERNANDA CARLOS KROEBER
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EXPERIMENTANDO
Esta estrutura pênsil do avião Do^l decolou há dias verticalmente em um campo experimental pró.
ximo de Munique, capital da Haviera (República Federal du Alemanha). O I)o-M ti i/m avião de.
carpa que poderá transportar quatro a cinco toneladas dc. carga útil ou 30 a 41) passageiros, desen-
volvendo 750 a 800 km/h. A experiência fnz parte do programa referente a um avião de carga que
decole verticalmente, e está sendo desenvolvido segundo derteminaçôcs do Ministério alemão da Defesa

SUBMARINO
INGLÊS

ATÔMICO

O H.M.S. Renown, o se-
gundo submarino nuclear
Polaris de 7 000 toneladas
de deslocamento da Grã-
Bretanha, foi lançado ao
mar em Birkenhead, no no-
roeste da Inglaterra; o Re-
nown, com seu complemen-
to de mísseis, custará 165
milhões de dólares.

O navio raz parte de um
programa destinado a dar
à Marinha Real uma fôr-
ça de quatro submarinos
nucleares, equipados com
foguetes, por volta de
1969/70.

O primeiro barco do es-
quadrão, o IL M. S. Resolu-
tion, lançado ao mar em se-
tembro último, entrará em
serviço ativo em meados de
1968. Espera-se que o res-
tante da força se torne ope-
racional a intervalos de seis
meses dessa data em dian-
te. O Renoion deverá efe-
tuar a primeira missão de

patruliiamento antes de
fins de 1963.

Quando operacional, o es-
quadrão assumirá integral
responsabilidade pela con-
tribuição britânica à.s fôr-
ças nucleares da OTAN.
Substituirá, igualmente, a
•força de bombardeiros-V,
até então a principal uni-
dade nuclear de retaliação
do pais.

As despesas com a força,
incluindo a base de opera-
ções, deverão ultrapassar a
casa de mil milhões de dó-
lares.

O Renown. como os de-
mais navios da mesma cias-
se, possui unidade nuclear
de propulsão projetada e
construída pela Grã-Breta-
nha. Os mísseis Polaris, co-
mo aliás nas demais unida-
des da força, sei-ão equipa-
dos com ogivas nucleares
projetadas e fabricadas pe-
la Grã-Bretanha.

Os mísseis Polaris, de Ia-
bricação americana, e os sis-
temas ancilares, serão in-

corporados aos submarinos
de acordo com os termos do
acordo de Nassau, em 1962,
firmado entre os Estados
Unidos e a Grã-Bretanha.
A força será equipada com
o modelo A-3, com um al-
cance de 2 500 milhas náu-
ticas, isto é, o suficiente pa-
ra atingir qualquer parte do
globo.

A velocidade do submarl-
no quando submerso é se-
grêdo militar, mas sabe-se
que excederá a 20 nós. Do-
tado de equipamento que
extrai o ar da água do mar,
o navio terá um raio de ação
virtualmente ilimitado sob
a água e poderá, submerso,
dar a volta ao mundo.

PRECISÃO POSTAL

Oito de cada dez cartas
enviadas da Grã-Bretanha
são entregues ao destinatá-
rio no dia seguinte à sua co-
locação nas caixas postais.

Falando a este respeito na
Câmara dos Comuns, o Di-

"FESTIVAL OA BESTEIRA" g .
S com Aldo de Maio, Camila Amac'o, Jaime Barcelos • Milton Carneiro a CaBflIBBflBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflflBBBaat!!
8 Estréia sáb. e dom., às 16h, "A ONÇA INVEJOSA", pe;a infantil 
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V. GOSTARIA DÇ PRENDER €9TA LADRA
BACANA...MAS NAO PARA CASTIGAR.,

MUITO AO CONTRARIO...

ntelro- goldwyn- mayer anseie

natalicwxxl
de pfinMólfè!

lantannendickshawn
peter HlK-lilatodiwa kwlacoU
jonaflianwlntcrs

Jiriior: arthur hiller #**,

produtor
executivo;
|oe pasternakprocluti
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produtor:
arthur loew.jr.
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retor-Geral dos Correios,
Edward Short disse não
acreditar existir atualmente
no mundo outro serviço pos-
tal que apresente eficiência
igual ao britânico.

Disse Short que os Cor-
reios Britânicos desejavam
fornecer um serviço cada
vez mais aperfeiçoado para
o crescente número de usuá-
rios e com esta precisa fi-
nalidade estava aumentan-
do a inversão de capital no3
seus serviços postais.

O investimento total du-
rante os próximos quatro
anos deverá situar-se em
4 500 milhões de dólares e
os Correios Britânicos com
tais medidas visavam prepa-
rar-se também para o subs-
tancial aumento de tráfego
que certamente ocorrerá nos
próximos anos nos serviços
postais internacionais."O tráfego nos serviços
telefônicos e telegráíicos es-
tá se expandido na ordem
de 15 a 20 por cento ao ano
e o desenvolvimento das co-
municações por satélites es-
tá levando o mundo a avan-
cos notáveis neste campo",
afirmou.

Disse Short que enorme
importância está também
sendo dada pelos Correios
ao emprego de computado-
res em seus serviços, con-
forme se pode depreender
da encomenda recentemen-
te feita à English Electric —
Leo Marconi para entrega
de duas máquinas ao Natio-
nal Giro Centre. Este nôvo
serviço postal será colocado
em operação no ílnal do
próximo ano.

METRp MEXICANO

A França vai construir o
primeiro metrô do México.
Uma verba de 130 milhões
de dólares será concedida
per intermédio do Banco
Nacional de Paris, para a
construção desse metrô cujo
modelo é o do mais recente
francês, análogo em princi-
pio ao que íoi ultimamente
inaugurado em Montreal.

Uma empresa francesa fi-
cará encarregada dessa
construção, enquanto que a
Bégie Áutonome des Trans-
ports Parisiens fornecerá a
ajuda técnica, sobretudo no
início da exploração.

A construção da primeira
linha terá inicio dentro cie
dois ou três meses.

EDUCAÇÃO E CULTURA

A Assembléia Nacional
tcheco-eslovaca aprovo tt,
projeto dc lei estabelecendo
a divisão do atual Ministê-
rio da. Educação e Cultura
em duas pastas: uma de
Educação incumbida da di-
reção completa do ensino
em todos os níveis,da assis-
tência social e jurídica à in-
fância e demais atividades
relacionadas com a instru-
cão pública: a outra, cpie se.
denominará Ministério ila
Cultura e Informações,
abrangerá as questões de ca-
ráter cultural, bem como íô-
das as tarefas de informa-
ção pública.
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A GRANDE PECA SACRA

A MENSAGEM
ÜO SALMO 

'è
de J. Romio da Silva

SOMENTE
AMANHA E

6.°-FEIRA
SANTA
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Estréia hoje, às 22h — Res.: 37-7003 — Bilhetes è venda
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Poltrona
NCr$ 3,00

Est. e Balcão
NCr$ 1,50 aa
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OFICINA
MAIS CARIOCA DAS

SOVIÉTICASIH
PEÇAS

QUATRO
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NUM QUARTO
HOJE, ÀS 2IH15M - Reservas: 52-3456

TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar re:r;gerado
6,a-feira tem espetáculo, Is IlM5m
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Com um grande elenco dramático,

na maior história de todos os

tempos. Grande montagem!

Direção de AIDO CALVET

TEATRO CARLOS GOMES - Res.: 22-7581
17h30m - 20h e 22k
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AS CRIADAS
Praça General Osório — Ipanema

Refrigeração perfeita — Res.: 27-3122
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I as I
NORMA BENGUEL

e Baden Powell
em

fAKA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
£ ASSINATURAS

KUA JOSt DE ALVARtNCA, 3J9lO|A
DAS R."0 AS n.H HORAS
SAUACOS: CAS BAS II HCRAS.

gjlBBBBBHBBBSBBBBBBBBIIBBBnBBBBBBBSSinBBBBSaHH;;
a

As delícias dat comidas do mar num y

restaurante sobre as ondas. Único no gan
especial para os ai moços "rápidos". 
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Bata

Rio. Ampto estacionamento. Menu

IV. NESTOR M0REIM, 11 - TEL. 46-1529

BERIMBAU i
SOLe MARi

DE 3." A DOMINGO
Excetuando Sexta-feira Santa • sábado, quando

NOITE DE ALELUIA
Dir. Music. — Guerra Peixe

Rue Barata Ribeiro, 90 — Tel.: 36-3483

haveri

¦RESTAURANTE • BAR
(junto ao Yatch Club do Rio de Janeiro)
w

_\ Aberto diariamente ate às 2 horas da manhã
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RUY BAR BOSSA
apresenta de terça a domingo

"UMA NOITE PERDIDA
COM TUCA E MIELE"
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PLAY

mv

Aqora em TEMPORADA POPULAR
'MULHER ZERO QUILÔMETRO"

PREÇO ÚNICO:

NCR$ 3,00

s

de Edgard G. Alves
Dir. Floriano Faissal

Sete meses em cena em 65/6S

5 cem: ANDRÉ VILLON, DAISY LUCIDI,
B LUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES

FONTOURA. AYRTON VAIADAO

HOJE, ÀS 21H 3
no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721 g
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FUNDAÇÃO BRASILEIRA S

DE BALLET 5
EUGENIA FE0D0R0VA 3

apresenta um maravilhoso espetáculo ¦

| 
"Entre Deux Rondes" - "A 

|
f Bayadera7' - Divertissements 3

TEATRO MUNICIPAL S
Dia 30 de Março, ès 21 h - Dia 2 de Abril, àt I6h g
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um show Miile t Bòscoli cem o conjunto de Menescal •"- jj
Rua Rodolfo Dantas, 91-B — Copacabana B

Reservas: 25-0877 (até as 22 horas) a

SBBBasaiaBBaHBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBaaBBBS
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¦ Descubra o prazer de patinar no gelo g
a "~"

GEL0RAMA
a HOJE E TODOS OS DIAS A PARTIR DAS 15 HORAS g

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 143 g
SUPER SHOPPING CENTER |
GERADOR PRÓPRIO §

Diariamente, • partir das 22h, música jovem pare dançar _y
com "OS ESTRIDENTES" ¦
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BOLICHE
RESTAURANTE AO AR LIVRE

MÚSICA JOVEM
modernaVenha tomar seu chopp « ouvir música

com som estereofònico

CORTE DO CANTAGALO - LAGOA

nanaaaaau
tinnn¦a

Estacionamento privativo: R. Gastão Baiana, 496 — Gerador próprio fi
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Av. Prado Júnior, 258 - Tel.i 57-4019 M
Aberto diariamente < partir das 15 horas U

Ar refrigerado — Gerador próprio f|

CONVIDAMOS PARA A "NOITE ALEGRE", SÁBADO §
DE ALELUIA. CARNAVAL! ANIMAÇÃO! g

BRINDES E SORTEIOS! aHau
aaaaa
B

HI-IT BARn RÉSÜÜRANfÉ
Onde se come bem a preços razoáveis

Av. Princesa Isabel, 263 - Tels.! 57-6132 e 57-1870
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Panorama

do cinema

i

BIBI ANDERSSON COM
MATTSSON — Bibi Anders-
son será a estrela de O Cir-'culo Fechado (Den Slutna
Circeln), próximo filme do
sueco Arne Mattsson. As
íilmagens estão sendo rea-
lizadas na costa dinamar-
quesa, junto ao Mar do Nor-

. te. Esta é a primeira vez
que Bibi Andersson, atriz
bergmaniana por excelência,
filma com Mattsson. Gun-
nei Lindblon a sensual ir-
mã de Ingrid Tliulin em O
Silêncio, também trabalha
no filme. A história é um
phoque de emoções entre
quatro personagens, um
dos quais pretende saber
porque a sua vida é um cir-
culo de infelicidade. Esse
personagem é uma mulher
que regressa a sua terra na-
tal para tentar descobrir os
motivos de sua má sorte. O
circulo de sua vida fecha-se
no conflito com o pai, a ir-
mã e o irmão caçula.

MOCKY E A COMÉDIA —
Jean-Pierre Mocky que aca-
bou recentemente Les Com-

«pagnons de Ia Marguerite,
está terminando o roteiro
de uma comédia musical
chamada provisoriamente

, Mélancolie Parade, descre-
vendo a vida noturna de

t Paris. A história terá cena-
rios naturais e reunirá nu-
merosos bailados com mú-
sica ãe Johnny Rech. O he-
rói será um estudante em
busca âe uma companheira
ãe faculâaâe. Além ãêste,
Mocky realizará também
Carrossiers de Ia Mort, que" incluirá em seu elenco Paul
Merisse, Mickey Rooney, Ja-
mes Mason e Gert Froebe.

• "UM HOMEM E UMA
MULHER" O MELHOR —

i Os críticos de cinema da
Itália concederam o título
de melhor filme estrangeiro
apresentado em 1966 a Um
Homem e uma Mulher, de
Claude Lelouch.

MAIOR RECEITA — Nos
Estaâos Unidos, os filmes
que deram maior renda âebilheteria nos últimos me-ses foram Viva Maria, Com-' partiments Tueurs e Um
Homem e uma Mulher.

FILME AMADOR — Será
realizada em maio, na ci-
dade tcheca de Pardubice,
uma revista nacional de fil-
mes de amadores com base
em temas sociais. Os filmes,
de preferência, devem ver-
sar sôbre as relações entre
as pessoas nos locais de
trabalho; a proteção da
saúde, a cultura no trabalho
e no lar; a estética da téc-
nica etc.

TRINTIGNANT SEM FOL-
GA — Jean-Louis Trintig-¦ iiant está completamente'sem tempo. Assim que aca-
bou ãe rodar Mon Amour,
Mon Amour, âirigiâo por sua
mulher Naâine Marquaná,
joi para a Espanha para as
tomaâas âe L'Affut, primei-.ro longa-metragem âe PhU
lippe Conâroyer. Nesse fil-me terá ao seu lado Samy
Frey e a história é a caça o
um criminoso áe guerra na-
zista. Acabando êsse filme- Trintignant seguirá para' Londres onde o aguarda
Tinto Brass para âirigi-lo
em Avec Haine et Amour,
quando fará o papel âe um
pianista âe jazz. Em julho,êle estará com Alain Robbe-
Grillet filmanáo La Japo-
naise. E não é só isso, poisêle prometeu a Edouard
huntz ser o herói âe seu nô-
vo filme, L'Humeur Vaga-
íbonde, boseaão no livro de
Antoine Bloâin.

DRAMA TCHECO — O
Jovem diretor de cinema
tcheco, Juraj Jakubisko
acabou recentemente o fil-

t me experimental Chuva,
onde procurará apresentar
o problema da culpa e docastigo. A heroína-da histó-

i ria de ficção é uma jovem
que, procurando ajustar
contas com o seu passado,conclui por julgar-se irre-
mediàvelmente culpada. Vi-

i ve em ilusões falsas e nãoavalia bem sua posição nomundo, chamando a aten-
ção com sua criação poétl-cã Inspirada em impressões
próprias. Atualmente, Juraj
Jakubisko trabalha em Anos'de Jesus Cristo, seu primei-r_ longa-metragem.
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ÍARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
- ASSINATURAS

AV. N. S. DE CÕrÃcÃBÃNTêÜT
AV. N.S. DECOPACABANA, J100
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SÁBADOS: DAS 8 AS 11 HORAS I

que na para ver
CINEMA
ESTRÉIAS
ADULTÉRIO À ITALIANA (Aduí
lorio Alritaliana), de Pasquale
Festa Campanlle. Comédia. Com
Nino Manfredi, Catherine Spaak,
Akim Tamiroff. Technicolor. —
Ópera: 14h - 16h - 18h - 20h
22h. Rio (Tijuca), São Bento, Ni-
terói), (14 anos).

MINHA ESPOSA É UM SUCESSO
(II Succauo), de Mauro Morassi.
Viltorio Gassman e Jean-Louis
Trintignant voltam a reunir-se
sob o patrocínio de Dino Risi
(Aquela qua Sabe Viver), mas,
dessa vez, o diretor se limitou a
supervisor e o ator francês tem
papel secundário. A comédia é
frágil, embora novamente inte-
ressante o personagem de Gass-
man. Com Anouk Aimée. Império,
Copacabana: 14h — 16h — IBh

20h - 22h. Tijuc«: ISh - 17h
19h - 21h. Capitólio (Petró-

polis). (18 anos).

O HOMEM QUE Rl (Tha Man
Who Uughs), de Sérgio Corbuc-
ci. Italiano, adaptação da obrt
de Victor Hugo. Com Jean So-
rei, Lisa Gastoni, Edmund Pur-
dom, liaria Occhini. Eastmanco-
Ior. Plaza (a partir das 10 horas
da manhã), Olinda, Mascote, Bru-
ni-Copacabana, Rosário, Arft (Me-
riti), Santa Rosa (Caxias), Santa
Rosa (Iguaçu). (18 anos).

A CABANA DO PAI TOMAS
(Onkel Toms Huelte), de Geza
Radvanyi. Drama sentimental.
Adaptação do romance de Harríet
Beecher Stower .Produção alemã,
Com O. W. Fischer, Mylòno De-
mongeot, Herberr Lom, Eleonora
Rossi Drago e com a participação
especial de Juliette Greco e Ear-
tha Kitt .Eastmancolor e Cinemas-
cope. Sca'a: 14h - lóh - 18h -
20h - 22b. (10 anos).

A AMANTE SUECA (Alskarinnan),
sueco dirigido por Vilgot Sjo-
man. Drama. Realização de um
dos diretores mais prestigiados
do grupo novo sueco. Com Bibi
Anderson, Max Von Sydow, Per
Myrberg, Birgilta Walberg. Pais.
sandu: do 2a. a 5a. às 18h —
20h — 22h. Sábado, domingo e
feriado a partir das 14 horas.
(18 anos).

DJANGO (Django), coprodução
ítalo-espnnhola dirigida por Ser-
gio Corbucci. Western. Com
Franco Nero, Loredana Nusciak,
José Bodalo, Angel Alvarez. East-
mancolor. Bruni-Flamenno, São
Pedro (Penha), Regência (Casca-
dura).

TEATRO E "SHOW"
UM AMOR SUSPICAZ - Comédia
de Bill Manhoff. Uma maça de
vida fácil invade o apartamento
de um rapaz metido a intelectual.
Dir. do Maurice Vaneau. Cora
lona Magalhães e Carlos Alberto.
— Copacabana, Av. Copacabana,
327 (57-1818, R. Teatro). 21h30m
sáb. 20h e 22hl5m; vesp., quinta-
feira, lóh e domingo, 17h
OH7QÜE~DEirC!A 

"DE"ÒUERRA~

Musical de Charles Chilton •
Joan Littlewood: Primeira Guerra
Mundial vista com bom humor.
Espetáculo original de rara ais-
gria e vitalidade. Dir. de Ade-
mar Guerra (melhor diretor do
1966 em São Pauto com êste es-
peláculo). Com Napoleão Monii
Freire, Eva Vilma, Célia Biar, Rã-
sila Tomás Lopes, Helena Inês,
Mauro Mendonça, (talo Rossi •
outros. — Ginástico. Av. Graça
Aranha, 187 (42-4521), 21hl5m;
sáb., 20h e 22h30rn> vesp., 5a„
17h e dom., 18h.

MUNDO ALEGRE DE HElõ
(Brasileiro), de Carlos Alberto de
Sousa Barros, baseado na peça
Rua São Luii, 27, 8.°, de Abílio
Pereira de Almeida. Juventude
em fase de descoberta do sexo,
cenário de alta burguesia. Co-

abo ração de Nelson Rodrigues
no rototro e diálogos. Com Ire-
ne Stefãnia, Luís Pellegrini, Célia
Biar, Márcia de Windsor, Leila
Diniz, Fregolente, Jorçje Dória,
Cláudio Marzo, Jaime Filho. V^
neta: 15h30m — 17h40m - 191)
50m - 22h. (18 anos).

A BÍBLIA (The Bible), de Jchn
Huston. Superprodução de Dino
de Laurentüs, limitada a trechos
do Velho Testamento. Com Mi-
chae*. Parks, Ulla Bergryd, Ri-
chard Harris, John Huston, Ste-
phen Boyd, Ava Gardner, Pe-
ter 0'Toole, Gabrielle Ferzetti,
Eleonora Rossi Drago. De Luxe
Color. Palácio: 14h40m - 17h
50m - 21h. (10 anos).

CLUBE 00 IÊ-IÊ-IÊ (El Club d.l
Clan), argentino, de Enrique Car-
reras. Com Fernando Siro, Bea-
triz Bonnet, Alfredo Barbiere.'. —
Caxias, Presidente: 14h50ni — lóh
30m - lShlOm — 19hS0m - 21h
30m. Colis.u: 14h - 15h40m -
17h20m - 19h - 20h40m. Ipan».
ma e Éden: 17h30m — 19hl0m —
20h50m. D. Pedro.

A PEQUENA LOJA DA RUA
PRINCIPAL (Obchod na Kori.),
de Jan Kadar e Elmar Klós. Su-
perior a O Anjo da Morto (dos
mesmos autores), êsse filme, pre-
miado com o Oscar e no Festival
de Nova Iorque, conta com ex-
fra ordiná ri a .humanidade, uma his-
tória ambientada na Eslováquia
sob iulela de Hitler. Com grandes
atuações de Ido Kaminska e Josef
Kroner. Alvorada:. (14 anos).
JÃÜÍT"ÃMÕROSÃ (íõTfóibir?
Tho lovo cage / Em versão ame-
ricana), de René Clement, Thril-
lor com senso de humor, ro*
teiro engenhoso e segura dire-
Ção de Clement. Com Alain De*
lon, Jane Fonda, Lola AIbright.
Rlcamar: 14h - lóh - 18h -
20h - 22h. (18 anos).

MADAME X A RÉ MISTERIOSA
(Madame X), de David Lowell
Rich. Melodrama: concorrência às
telenovelas. Com Lana Turner,
Jchn Forsythe, Ricardo Montai-
ban, Burgess Meredith, Constance
Bennett, Keir Dullea. Technicolor.
Riviera: 14h - lóh - 18h - 20h
- 22h. (18 anos).

O DOM SILENCIOSO (Russo), 
'de

Serç;ei Gerassimov. Adaptação do
romance de Sholokhov. Cores. Só
heje em cartaz. Alas ti a: a partir
das 14 horas até meia-noite. (14
anes).
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ANJOS REBELDES (Th. Trouble
with Angals), de Ida Lupino. A
excelente atriz volta à direção
com a responsabilidade de fazer
a freira Rosalind Russell domesli-
car a rebelde Hayley Mills. Com
Junõ Harding, Binnie Barnes. Ba-
seado numa novela de Jane Tra*
liov. Colorido. Capitólio, leblen,
Roxy, Carioca: IShEOm - I5h
30m - 17h40m - 19h50m - 2_h.
(Livre). Cascadura: 14h50m — 17h
— 19hl0m - 21h20m.

Meliiia Mercouri,
Aquele que deve morrer

ÃQU-íl OUE DEVE MORRER (C-
lui qui Doit Mourir), de Jules
Dassin. Vigorosa realização (na

. Grécia) baseada no romance Cris-
lo Rocrucificado, de Kazantzal-.i.
Com Melina Mercouri. São Luís.
Só heje.

ARENA CONTA ZUMBI - Cerne-
dia histórico-musical de G. Guar-
nieri e A. Boal, música de Edu
Lobo. Apresentação do Crupo de
Ação. Dir, de Milton Gonçalves.
Com Jorge Coutinho, Ester Mel-
linger, Procópio Marieno, Maria
Aparecida, Haroldo de Oliveira e
Carlos Negrciros. Carioca, Rua
Sen. Vergueiro n. 238 (25-ÓÓ09).
21h30m. Sábado: 20h e 22h:
Vesp. 5a., 17h e dom., 18 h.

DE BRECHT A SÍÃMSLAW. PON-
TE PRETA — Original espetáculo
cem uma inteligente encenação de
A Ei-cação • a Rogra, de Brccht,
na primeira parte, e com pse-
mas de Brecht e divertidas cróni-
cas de Sérgio Porto na segunda.
Dir. de Antônio Pedro. Com Ca-
mila Amado, Jaime Barcelos. Míl-
ton Carneiro e Aldo de Maio.
Inaugurarão* do Mini-Ttatro. Rua
Figueiredo Magalhães, 236 (tel,
57-ÓÓ51). 22h; sáb., 20h e 22h30ni
vesp, dom., 18 horas.

AS CRIADAS - Do Jean Genét.
Du_: criadas que tentam, dentro
de um clima trágico-poélico, li-
bertar-se do domínio da patroa.
Dir. de Martim Gonçalves. Com
Hélio Ari, Érico de Freitas e
Labanca. Bolso, Rua Jangadei-
ros, 28-A (27-3122): 22h; sáb.,
20h30m e 22h30m. Vesp. 5.3, 17h
e dom., 18h.
RASTO ATRÁS - Peça de Jorge
Andrade premiada no recente con-
curso do SNT. Um hamem mer-
gulha no passado para compreen-
der melhor o presente e saber
preparar-se para o futuro. Uma
das mais sérias tentativas da nova
dramaturgia brasileira, numa mon-
tagem cie grande força • imagi-
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. (22-0367). - 21h
Vesp. dom., 18h. Até 15 de
maio.
FAMÍLIA ATÉ CERTO PONTO -
Comédia (anteriormente apresen-
tada sob o título Familia Pouco
Família), de Gerald Savory, adap-
tação de Marc-Gilbert Sauvaion.
Dir. de Antônio de Cabo Com

. Renata Fronzi, Rubens do- Falco
e oulros. Serrador. Rua Sen.
Dantas, 13 (32-8531); 21h30m;
sáb., 20h e 22h30m; Vesp. 5a.(

.lóh e dom., 17h.

MÚSICA E RÁDIO
MISSA DE COROAÇAO - De Mo-
zart - Academia Sta. Cecília —
Igreja Cristo Redentor, domingo,
àsJBh.
ORQUESTRA-DE CAMARA DÕ
CHILE — Concerto apresentando
Albinoni, Telemann, Vivaldi, Bach,
Mozart — ABC Pró-Arl. - Muni-
cipal, segunda, às 21 h.

SING-OUT dFutschlãnd -
Municipal, dia 29, às 20h45m.
FUNDAÇÃO BRASILEIRA BALLET
— Feodorova — Municipal, dia 2,
às 16 horas.

ORQUESTRA 00 MUNICIPAL -
Reg. Mário Tavares; viol. Oscar
Borgerth — Municipal, dia 31, às
21 horas. 
O.5.B. — I ConcerT^deAssTnâí
tura — Reg. Karabtchewsky. So-

ARTES-PLÁSTICAS
COLETIVA - Obras do acervo -
Galaria Bonino — Rua Barata Ri-
beiro, 578. Diariamente das 10 às
12 e das 16 às 22 horas — Fe-
chada aos domingos.

ACERVO - Aldemir Martins, Da
Costa, Krajcberg, Guignard e ou-
tros - Galeria Módulo _ Rua
Bolívar .n.o 21-A.

COLETIVA - Pintura - Galeria
Devon — Avenida Copacabana,
1 133, loja 12. — Diariamente,
das 18h às 24h.

GRAVURAS E DESENHOS - luei
Calenda — Pintura — Galeria Giro— Francisco Sá, 35, sl. 1 201.

Fernanda Montenegro, O Ho-
mem do Princípio ao Fim

O HOMEM DO PRINCIPIO AÕ
FIM — Volta da bela seleção da
textos de Milor Fernandes, num
espetáculo freqüentemente como-
vente, imensamente valorizado por
um esplêndido desempenho da
Fernanda Montenegro, Dir. de Fer-
nando Torres. Com Fernanda Mon-
lenegro, Sérgio Brito, Fernando
Torres e o Quarteto 004. Santa
Rosa. Rua Vise. Pirajá, 22 (Tel.
47-8041). - 21h 30m e sábs.
18h, 20h30m e 22h30m, dom.
vesp. 18h e quinta às lóh. Só
até domingo.
MULHElTo KM - de Edgard G.
Alves. Com André Villon, Deise
Lucidi, Agnes Fontoura, Aírton

lista Klein - Municipal, dia 1 de
abril às lóh30m.
O.S.B. - MADRIGAL RENAS
CENTISTA - Karabtchewsky -
Haydn e Mozart — - Cecília Mei.
ralos, dia 2, às 1óh30m.

ABC PR6-ARTE - Recital Bcetho7
ven — Jacques Klein — Munici*
pai, dia 3, às 21 h.
COMEMORAÇÃO CÕRAl-SINFã-
NICA DE PE. JOSÉ MAURÍCIO

Associação Canto Coral — OSB
Maestro Karabtchewsky — Sala

Cecília Meireles, dia 15 dc abril,
as 21 horas.

DISCOTECA PÚBLICA DO ESTA.
DO DA r.UANABARA - Música
erudita, /berta das 9 às 19 ho-
ras. Avenida Alm. Barroso n.»
81 — 7.° andar. Filmes: sextas-
feiras, às 17 horas.

ACERVO - Djanira, Milton Di
Costa, Pancetti, Di Cavalcanti,
Anita Malfatli, Portinari, Pietrina
Checcacci, Antônio Mala, A. BI-
chels, Holmes Neves e outros —
Varanda — Rua Xavier da Sil.
veira, 59. - llor.t das 8 às 22 h,
sábado até às 13h. Fechada aot
domingos.

ACERVO — Anna Bela Geiger,
Anna Letycia, Antônio Maia, Do*
menico Lazzar.ni e outros — Mo»
rada — Av. Ataulfo dt Paiva.
23-B.

ACERVO - Artista» brasileiros —
Pinturas, gravuras, desenho» •
tapeçaria. Galaria G.mini — Av.

AS PISTOLAS NAO DISCUTEM (le
Pislole Nen Diseutono), de Mike
Perkins. Wostern europeu em co-
produção. Com Rod Cameron,
Dick Palmer, Angel Aranda, Vivi
Bach. Imperator: 15h - 17h -
19h - 21 h. Cachambi, Madrid:
19h e 21 h.

DO BRASIL PARA O MUNDO, de
Jean Manzon. Documentário em
cores sôbre a viagem do Presi-
ciente Cc:ta e Silva à Europa,
Ásia, Estados Unid.s. E,.stmanco-
Ior. Royal: lóh - 18h - 20h -
22h, Br-ni-Sctafogo, Paraíso e
Mello. (Livro).

Valadão e Luís Carlos de Morais
— Rival, Rua Álvaro Alvim, 33/37
(22-2721), 21h; sáb. 20h-e 22h;
vesp. 5a. e dom., ló horas.
QUATRO 

"NUM~QUARTO™Comé.

dia de V. Kataiev sôbre proble-
mas da juventude. Prod. do Tea-
tro Oficina. Dir. de José Celso
Martínez Correia. Com ítala Nan-
di, Renato Borghi, Dirce Migliac-
cio, Fernando Peixoto, Francisco
Martins e Etty Fraser. Maiscn d.
France. Avenida Pres. Anlô-
nio Carlos, 58 (52-3456), 2lhl5m;
sáb., 20h c 22hl5m; vnsp. 5a.,
17h, e d:m., 18h.
A CASACA — Comédia de Zul.i-
ka Melo. Dir. de Pernambuco de
Oliveira. Com Jorge Paulo. Artna
da Guanabara. Apenas às segun-
das-feiras. 21h.
A SA.DAVONDÉ FICA A SÃIDA?

Peça documentária de Ferreira
Gullar, Armando Costa e Antônio
Carlos Fontoura, sóbre o perigo
de uma nova guerra mundial. Dir.
João das Neves. Com, Célia..Heter
na, Oduvaldo Viana Filho, Luís
Linhares, Echio Reis e outros. -
Opinião, Rua Siqueira Camoos,
143 (36-3497); 2lh30m; sáb.,
20hl5m e 22h30m; vesp., 5a., 17h
e dam., IBh, Ertréia hoje.
Õ VERSÁÍír~MR~SLO~ANÉ"

Comédia de Joe Orton. Dir.
de Carlos Kroeber. Com Maria
Ferncncla, Paulo Padilha, Adria-
no Reis e outros. Praça Gláucio
Gil. Estréia hoje.

REVISTAS
ELLA'S _ OUTRAS BOSSAS -
revista com texto e direção de
David Conde e Gilberto Brea.
Con; Nélia Psula e outros. Mi-
guel lemos, Rua Miguel Lemes,
51 (47-7453),- 21h30m.

DF COSTA A COISA VAI - Re-
vista de Cole e Silva Filho. Car-
los Gomas, Rua Pedro I, 2. (Tel.
22-7581); diariamente, 17h30m,
20h e 22h, 2Afeira - Bonecas da
Mini-Saia, espetáculo de travesti,
escrito i dirigido por Jean-Jac-
ques.

MUSICAIS
EU CHEGO LA - Musical, apre-
sentação do grupo Levante. Com
João do Vale, Marinês, Sílvio
Aleixo, Maria Luísa Noronha. -
Arona da GB - Largo da Cario,
ca, esq. da Av. Chile. (52-3550).
21h; ve:p. sáb., e dom. 1 Qh. a5a„ 17h.

RÁDIO
RÁDIO JB
JB Informa - 12h30m - 17h30m
18h30m, 21h30m.

Reportar JB - 8h30m, 9h30m,
10h30m, llh30m, 14h30m, 15h
30m, 17h30m, 20h30m, 23h30m,
0h30m.

Informativo Agrícola — 6h 30m,
diariamente.

Música Também 4"Noticia - das
ÍOh às lóh de hora em hora.
Marca do Sucesso '- 

12h25m,
18h25m, 21h25m, diariamente.

Voe* i Quem Sabe - 9h, 171v
21h, diariamente, de 2a. a 6a.
Pergunta ao João'"- de" 11 hOSni

Copacabana, 335-A (57-018B). -
Aberta diariamente das 15 às 22
horas, exersto aos domingot.
ANTÔNIO MANUEL e DICIO GER.
HARD — Desenhos e colagens —
Galeria C4 - Rua Dias da Rocha
n.° 52, Copacabana (37-6388). Da
segunda a sexta, de 14 às 21h30m
JTEIA VIEIRA FERREIRA - Aqua-
relas - Salão cto Ministério da
Educação.

PINTORES ATUAJS - Cybele V*
ra Kanica, Vera Meneses, Vera
Roitman, Zélia Weber, Georgete
* outros. Caia Orando Arqultatu.
ri o Ducaração _ Rua Gen. Poli-
doro, 53, Botafogo — (24-4008).
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MISSÃO SECRETA EM VENEZA
(Tho Vonotian Affair), de Jerry
Thorpo. A aventura não sai da
rotina: os chineses são os vilões.
Com Robert Vaughn, Elke Som-
mer, Karl Bohem, Boris Karloff.
Cores. Metro-Copicaban», Metro*
Tijuca, Azleci, Pathé (a partir de
llh20m) - Para Todos 14h -
lóh - 18h - 20h - 22h. -
Cine Lagoa Drive-In: 2Úh30m a
22h30m.. (18 anos).

JOGO PERIGOSO (Juego P.ligro-
so), de Arturo Ripstein e E.
Eichorn (1 fi episódio, cômico na
intenção), e Luís Alcoriza (ten-
lativa de comédia negra, sem
clima — segundo episódio equi-
valendo a um média-metragem).
Produção mexicana filmada no
Brasil. Com Silvia Pinai, Leonar-
do Vilar, Eva Vilma, Milton
Rodrigues, Julíssa, Leila Diniz. —
Gliria, Irajá; 17h - I8h40m -
20h20m. (18 anos).

TODAS AS MUlHERÈS~D<rMÜ)*£
DO (brasileiro), de Domirrgos de
Oliveira. A primeira comédia do"cinema brasileiro com personagens
autênticos: revelação de uni jo-
vem diretor, estreia {cinematográ-¦fico) de uma atriz, Leila Diniz, de
grandes possibilidades, também
um filmo de bom clima carioca e
numerosos charmes femininos (Jo-
ana Fomm, Isabel Ribeiro, Vera
Viana, Irmã Alvarez e muitas ou-
Iras).- Coral, Porís-Palace, Fló-
rida, Kelly, BrunMpanema, Fes-
lival, (a partir das 14b), Caruso,
Marrocos, Rio Branco (Praça On-
ze), Britânta, Bruni-Saeni Pena,
Bruni-Méier (18 anos).

ADEUS GRINSO (Adios Gringo),
de George Finley. Western eu-
ropeu. Com Giuliano Gemr.ia,
Evelyn Stewart, Peter Cross. Cô-
res. Rivoli, Bruni-Piedade, Alfa,
Matilde, Art-PsEácEo Copacabana,
Art-Palácio Móiar, Art.Palácio Ti.
jucá: 14h - lóh - 18h - 20h -
22h. (18 anes).

007 CONTRA A -CHANTAGEM
ATÔMICA (Thundorball), de Te-
renco Young. O quarto filme da
série James Bond, reabilitando-o
do passo meio em falso que fei
007 Contra Goldfinger. Um bom
espetáculo no gênero. Na iu-
ta contra o arquicriminoso Adol-
fo Celi, 007 (Sean Connery) 1em
horas de recreio com Claudine
Auger, Luciane Paluzzi, Martírio
Beswick, Molly Peters. Cores. —
Odeon, A*,.rctnar, Rian, América:
14h — 16h30in - ITh - 2Íh30m

ROSA DE OURO - Remontagcm
do bem sucedido espetáculo de
música popular, com Clementina
de Jesus — Jovem — Praia de
Botafogo, 522: 21h30m; sáb., 20h
e 22h; vesp. 5a., 17h e dom.
IBh. Ultimes dias.

A FINA FLCR DO SAMBA -
Show de música popular, organl-
zado por Sérgio Cabral e Tei e-
*a Ararão, Com elementos das
Escolrs de Samba Mangueira, lm-
pério Serrano, Portela e Salguei-
ro - Opinião — Siqueira Cam-
pos n. i-i3 (36-3497) -- Sòmento
às segundas-feiras, 2l horat.

ENCONTRO COM A MÚSICA PO-
PULAR — Show informal com vá-
rias personalidades da música po-
pular. Carioca, Rua Sen. Verguei-
ro, 238 (25-6609). Somente às
sextas-feiras, à meia-noite.

PRÓXIMAS ESTRÉIAS
A PENA E A LEI - Três come-
dias em um ato, de Ariano Suas-
«una. Direção de Luís Mendonça.
Cem .Uva Nino, Rafael de Car-
valho e Emiliano Queirós. Figu-
rinos de Echio Reis. Teatro Jo*
vem. Estréia em abril.

O NOVÇO, de Martins Pena.
Produção da FBT, com a cola-
boracão do SNT - Com Dulcina,
Manuel Pêra, Clóber Macedo,
João Benion, Ivan Sena, Scnia
Moreis, Bruno Neto, Matozinho.
Dulcina. Estréia sábado de Ale-
lula.
blCERA~DEn_URO"--~ Comédia
musical de Hélio Bloch, com mú.
sica de Oscar Castro Neves, Rn-
berto Menescal e Edimo Krieger.
Dir. de Léo Jusi. Com Flávio Mi-
glaccio, Cláudio Cavalcanti, Ro-
sana Ghessa e outros. Santa
Rosa, Estréia em abril.

ÒS~7"GÃTINHOSrde Nélíon" RÍT
drigues. Dir. de Álvaro Guima-
rães, figurinos e cenografia da
Roberto Franco. Com Fregolente,
Thelma Reston, Jorge Cherques,
-rico de Freitas, Carmem Palhares,
Hélio Ari, Djenane Machado, Dia-
na Antanaz, Ana Rita e Tânia
Sher. Apresentação do Teatro Po*
pular da GB - Miguel Lento».
— Estréia em abril.
UM PEDIDO DE CASAMENTO E
JUBILEU - De Tchecov. Apresen-•taçêío da Fundação Brasileira da
Teatro. Dir. de Sérgio Dionísio.
Com o elenco da FBT — Teatro

às 12h — diariamente, de 2a. ¦
óa.-feira.

Bolsa de Valor.» - 16h.5m -
diàriamütcõ.

PROGRAMA PRIMEIRA CUSSE~
Hoie: ás 13h05m: Valsa de "A
Bela Adormecida", de Tchaikovs-
ky. * Prelúdio sôbre "Green.
ileeves", de Wright. * ..• Movi.
mento, Allegro com Brio, do Con-
certo n.° 3 em Dí Menor, epua
37, para Piano e Orquestra, do
Beethoven. * Má» d'Agua Canta,
de Luís Cosme. * Sinfonia AÍ
Santo Sapolcro, de Vivaldi. * Or.
íou no Inferno - Abertura, do
Offenbach. * Prelúdio da op*.
rota "Ia Duquesa dal Bal Taba.
rin", de Bard; às 22h05m: Ab.rtu-
ra Rosamunde, de Schubert. *

VLADIMIR KOWANKO - Pintura»
— Galaria Condor — Churrascaria
Gaúcha — Rua das Laranieiras,
n.° 114.

TSA MORAIS - Pintura - Saint.
Germain, Barata Ribeiro, 418,
eala 109.
CECÍLIA ARRAES - Pintura -
Aisociijío Atlética Banco do
Brasil - Av. Borges de Medei-
ros,_ 819, com entrada pela Av.
Afranio de Melo Franco.

7 NOVÍSSIMOS - Pintura, gra".
vura e desenho. Alceste Tarabini,
Ângelo Hodick, Arturo Washing.
ton, Gilles Jacquard, Ivens Olin-
to Machado, Siloé Anlez « Vera

Santa Alice: 14h45m - 16h50m
19hl0m — 21h30m. Petropolis,
Odeon (Niterói): 14h - 16h30m

19h - 21h30m. (18 anos).

DOUTOR JIVAGO (Doctor Jivago),
de David Lean. Superprodução ba-
seada no romance de Boris Pas-
rernak. Com Ornar Sharií, Julia
Christio, Geraldine Chaplin. Cò-
res. Vitória: I4h - I7h30in -
21 h. (16 anos).

O GRANDE GOLPE DOS SETE
HOMENS DE OURO (II Grand.
Colpo doi 7 Uomini d'Oro), da
Marco* Vicario. Segunda aventura
da quadrilha comandada por Phi-
lippe Leroy. Com Rossana Po-
desta, Gastone Moschin, Gabriel-
le Tinti. Cores. Rex: 15h — 17h

19h - 21h, Condor-Copacaba-
na, Condor-largo do Machado:
14h - 16h - 18h - 20h - 22h.
Central: 14h - lóhh - 18h -
20h - 22h. (14 anos).

VIAGEM FANTÁSTICA (Fantastie
Voyage), de Richard Fleischer.
Umn equipe de médicos miniatu-
rizados viaja pelo corpo de um
cientista, çcm objetivo círúcgico.
Cem Stephen Boyd, Raquel W.'ii,
Edmond 0'Brion, Donald Pleasan-
ce, William Rcdfiold, Arlhur
Kennedy. Cores. Botafogo: 17b e
21h. (10 anos).

UMA LOURINHA ADORÁVEL (Bil-
lie), do Don Weiss. Comédia mu-
sical. Com Patty Duke, Jim Backus,
Jane Greer, Warren Berlinger. Cô-
res. São José: 14h50m - 16h30m
- 18hl0m - 19h50m - 21h30m.
(Livre).

CSM MIL DÓLARES PARA RINGO
(100 000 Dollari per Ringo), da
Alberto de Martino. Western ita-
lo-espanhol. Cores. Cem Richard
Harriscn, Fernando Sancho, f:leo-
nora Bianchi. Politeama, líh —
17h - 19h - 21h. (14 anes).

ESPECIAIS
O GRITO (II Grido), de Miehelan-
geln Antonioni, Obra-prima. Com
Alida Valli, Steve Cochran, Dorian
Gray. Hoie, 22h. Cine-Clube Ca-
nal (Auditório do Colégio André
Maurois/Leblon).

SESSÕES PASSATEMPO - Atua-
lidadas, desenhos, filnr.s ciJlu-
.¦ais, comédias, documentara*.
Sessões contínuas desde as ''O
da manhã. Cine Hora (Edifício
Avenida Central, subsolo), a-^s
domingos e feriados, exclusiva-
mente programes infantis.

Dulcina, às segundas-feiras. Pre-
ços populares para estudantes. —
Estréia segunda-feira.
MEIA~VÕLTArVOLVER _ Seleção
de textos sôbre o Brasil de heje,
coordenada por Oduvaldo Viana
Filho. Produção do Grupo Opi-
nião. Dir. de Armando Cesta.
Cem Agildo Ribeiro, Odeio Lara,
Oduvaldo Viana Filho e outres.
Bolso. Estréia em abril.
//iSHOW"

OS 3 DE PORTUGAL.~Z _ Maria
José Vilar - Lisboa á Ncl-
Ia — Rua Cir.co de Julho n.»
30.5. Tel.: 36-4453 - Show com
Maria José Vilar e Florência Ro-
drigues — Dir. de Joaquim 5a-
raiva, às 21h30m e 22h30m

Couvert - NCrS 2,50 - Fe-
chado às quartas-feiras.
ANTÔNIO MESTRE~E~MARIA TE.
RESA. No Fado - Show - Rua
Barão de Ipanema n.° 296. Te-
lefcne 36-2026 - Couvert - NCrS
2,50.

MARIA DA GRAÇA - Adega dã
Évera — Show - Com Maria da
Graça e Sebastião Robalinho —
Couvert - NCrS 1,80 - Fechado-
os segundai-feiras. — Rua Sanla
Ca-a n.° 292 - Tel. 37-4210.
El CORDOBES - SÍtõw-dã~õ
ífo-go de meia em meia hora. —
Rua Miguel Lemos, antigo San
S.bastián Bar - Consumação
NCrS 6,40.
PÃFfERAS A GO.GO - Show de
meia em meia hora a partir das
23 horas — Rue Beaux Arts —
Rua Rodolfo Dantas — Sem cou-
vort e cen-umação: NCrS 5.
HELENA DT-L!MÃ~^"Thow à
meia-noite e meia. Le Candelabro.

Couvert NCrS 8,00 - de 2a. à
sáb. Dir. de Sérgio Vasquez.
AS PUSSY, PUSSY, PUSSY...
CATS — Texto de Sérgio Porto.
Com grande elenco, à lh — Cou-
verl: NCrS 12, Consumação: NCr»
3. - Fred'j - Av. Atlântica.
UMANOITE 

"'PEROIDÁTcom' 
Mièlí

e Tuca — Música e dança. Com
Luís Carlos Mièlo e Tuca, além do
conjunto de Roberto Menescal —
Rui Bar Bossa — Rua Rodolfo Dan-
tas — à 1 hora de 3.a a dom.
Couvert: NCrS 10,00. Consuma-
ção: NCrS 5,00.
JOÃO ROBERTO KELLY - Casa
Grande. Av. Afranio de Melo
Franco, 300. NCrS 5,00.

Alexander Nevsky, opus 78, de
Prokofieff.

RÁDIO MEC
Vesperal Sinfônico — 15hlCm,
apresentará hoje a Sinfonia n.°

4 om Mi Menor op. 98, de Brahms
e o Concerto n.° 3 para Piano,
de Bartok.

Violão de Ontem e de Hoje —

TóhSOm, apresentando Laurindo
de Almeida interpretando Mali-

guena, Zamba Granadina, Tango,
Cadiz e Asturias.

Concertino — 18hl5m, apresen-
tando Quarteto em Fi Susteni-
do Menor op. 13, de Lee Weiner
t Suite Pastoral, de Chabrier.

Lúcia Alves Meneses. — Galaria
IBEU, Av. Nossa Senhora de Co-
pacabana, 690.

HEITOR DOS PRAZERES - Pintura
e JOVEM GRAVURA NACIONAL
-_MAM — Av. Beira-Mar.
JOSI GUIlHÉRMTRros - Talhas,
desenhos, óleos e colagens —
Meia Pataca. Rua Visconde Pira-
ja, 47. Praça Gen, Osório,
COLETIVA DE ARTISTAS MINEI-
ROS — Pintura de Chamina Szyn-
be|n, Eduardo de Paula, lide
Moreira, Maria Helena Andrés,
Maristela Tristão, Sara Ávila de
Oliveira, Yara Tupinambá e Wil-
da Lacerda — Cantu — Barão de
Ipanema, 110-A.

*aUH»KNBail__N_M_»HHHHMaaaaainnaBaHJ!

Ouça diariamente a

RÁDIO JORNAL DO BRASIL

música e informação

Jornal do Brasil, quarta-feira, 22-3-G7, Cad. B — 7

PERGUNTE AO JOÃO
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HUMANISMO

D AGUAR SIMÕES — Piedade: "A conferência de
Dom Helder nos Estados Unidos sôbre humanismo
cristão e humanismos ateus foi' publicada em que edi-
ção do JORNAL DO BRASIL?"

... No JB de 9 de fevereiro último, com o seguinte
titulo: Padre Helder em Nova Iorque Diz que Huma-
nismo Cristão Respeita Humanismos Ateus. O Arce-
bispo de Olinda e Recife, que humildemente deseja ser
chamado Padre Helder, pronunciou sua conferência
no auditório da Cornell University, havendo essa con-
ferência merecido grande esoaço, que lhe dedicou o
JOP.NAL DO BRASIL, na edição de 9 cie fevereiro.

TENTAÇÃO

MARIA T. MIRANDA —
Sanía Teresa. — "A in-
dústrla mundial já expio-
rou os temas da tentação
e do desejo, conforme a
Bíblia?"

Sim. A indústria de cos-
métic-s ípoi* exemplo)
.sempre juntou aos s.?us
produtos o impulso da ten-
taoáo: uns apelando para
o mito James Bond e ou-
tros para... "as mais boni-
tas estrelas do cinema" —,
mas o apelo segundo as ve-
lhas escrituras só agora
entra no mercado brasilei-
to, com o lançamento do
Fruto Proibido: são os ba-
tons Cutex recentemente
lançados pela Pond's, noa
s?.b--r3s de carrm-lo, la-
rr^ja, cer:ja e norteia —
que a leitora deve usar,
mas não comer.

SECA

PAULO ALCÂNTARA
FILHO — Ipanema. —
"Em qual das piores secas
do Ceará houve 300 00(1
entre mortos e retirantes
da área flagelada?"

Êsse ' vultoso número de
vítimas foi registrado na
seca de 1877 que durou até
1879 — conforme o históri-
co documentado das sêcaa
do Nordeste, que o Minis-
tirio da Viação e Obras
publicou em 1910, da auto-
ria de Antônio Olinto dos
Santos Pires, monografia
dc 114 páginas, com mapas
e gTâficoõ —, acentuando
o autor à página 11 o se-
guinte: "Pode-se avaliar
com segurança em perto
de 300 000 cearenses os que
tombaram pela morte ou
saíram do Ceará nos três
anos da seca de 1877 a
1879."

WARREN

MOACIR L. MANSO —
Piedade. — "Sôbre as dú-
vidas em tôrno do Relato-
rio Warren, o próprio
Warren já se manifestou
defendendo o relatório?"

...Presidente da Corta
Suprema de Justiça dos
Estados Unidos e da Co-
missão Warren sóbre o as-
sassinato de John Kenne-
dy, Earl Warren ainda hâ
pouco — em Bogotá e ao
chegar do Equador — de-
clarou à imprensa mundial
que não há justificação ou
base alguma para crer que
houve uma conspiração •
para matar o Presidente
John Kennedy. Após fa-
zer breve relato de como se
elaborou o Relatório War-
ren, acentuou: "Chegamos
à conclusão de que não
havia evidência sóbre uma
conspiração seja da direita
seja da esquerda relacio-
nada com a morte de nos-
so querido Presidente."

PIMENTA

REGINA CAVALCANTI
São Januário — "A pi-

, menta-malagueta deve a
alguma propriedade qui-
mica o estímulo que dá ao
apetite?"

Sim. A pimenta-mala-
gueta, gênero Capsicum e
da família das Solanáceas,

. é excitante do aparelho di-
gestivo graças ao seu alça-
lóide capsicina- A pimenta-
malagueta tem larga apli-
cação como condimento na
culinária brasileira, prin-
cipalmente nos Estados do
Norte.

COMIFORM

HORACIO CORDEIRO
Leblon — "Quem. na

Rússia de Stalin, eriou o
famoso Comiform?"

Teve o Comiform dois
principais responsáveis pe-
Ia sua criação:' foram An-
drei Jdanov e Georgi Ma-
lenkov. — Jdanov, apon-
tado .como sucessor de Sta-
lin, morreu em 1948, e Ma-
lenkov, que chegou a Pri-
melro-Ministro, tornou-se
depois simples diretor de
uma Central Elétrica nos
Urais.

JUDÔ

JOSÉ ELOf GARCIA —
Tijuca — "A primeira

apresentação do judô bra-
siieiro cm certame inter-
nacional foi bem sucedi-
da? Quando se deu?"

Em 1956, nos Jogos Pan-
Americanos cie Havana,
quando os judoístas brasi-
leiros e estadunidenses
dividiram todos os titu-
los em jogo. repetindo-se
deis anos após lem 1958)
no Brasil a igualdade en-
t*.*e brasileiros e norle-
americanos. Sôbre o ju-
dô brasileiro no esporte
mundial, o Diretor do De-
partamento Especial de
Judô da* Confederação
Brasileira de Pugilismo
— Professor Jorge Luis de
Scusa e Silva — numa
entrevista ao JORNAL
DO BRASIL acentuou quo
o juiô ncrt2-am:ric:no é
o mais forte ce nosso
continente, ssndo o judô
brasileiro tranqüilamente
o mais forte da América
Latina, seguindo-se o Mé-
xico e a Argentina-

ROUSSEAU

DANIEL BOTTER —
Méier — "Foi muito an-
tes de a Revolução Fran-
sa iniciar, que Rous-eau
escreveu... A Desigual-
dade entre os Homens?"

Sim. Foi em 1755 que
J e a n-Jacques Rousseau
escreveu o célebre Discur-
so sôbre a Desigualdade
entre os Homens, em tòr-
no de assunto posto a
concurso pela Academia
de Dijon — demonstran-
do Rousseau nessa obra
que ft vida social, criando
desigualdades entre osho-
mens, corrompeu a sua
natureza, originàrlamente
boa.

MADEIRA

VIRGÍLIO TORRES —
Jacarezinho — "No mun-
do todo, qual a quantida-
de de madeira cortada
por ano e, dessa quant i-
dade, que parte se destin.i
à indústria do papel?"

São cortados atualmen-
te 1 bilhão -e 802 milhões
de metros cúbicos de ma-
deira por ano, sabendo-se
que êsse volume cresce de
ano para ano sem exce-
ção. Do referido total de
madeira cortada, aproxi-
madamente 145 milhões
de metros cúbicos vão pa-
ra indústrias papeieiras.

LAMPADOSA

ISAAC MENEZCH —
Penha — "Onde no Rio fi-
cava o iargo da Lampa-
dosa, e que nome recebeu
depois?"

Até o Governo de Luís
de Vasconcelos, que man-
dou aterrar o pântano
existente na atual Praça
Tiradentes, êsse local de-
nominava-_e Largo ou
Campo da Lampadosa —
que a partir de então teve
mais os seguintes nomes:
Campo do Pelourinho,
Campo de São. Domingos,
Campo dos Ciganos e
Campo do Rocio ou do
Rocio Grande, que se es-
tendia (com o mesmo no-
me) até o atual Campo de
Santana. Depois o local
tomou o nome de Praça da
Constituição (em portaria
do Ministério do Reino da-
tada de 2 de março de
1822) —-, e Praça Tiradcn-
les por edital do Conselho
da Intendêncla Municipal
de 21 de fevereiro de 1890.

ATENÇÃO
Somente fazer pergunta

quem puder ouvir a res-
posta, através da RADIO
JORNAL DO BRASIL, de
2.» a 6.**-feira, de llh Oôra
às 12b. — Aqui são publi-
cadas apenas algumas das
22 questões irradiadas por
dia. — Com muitas cartas
a pesquisar, o João não
envia resposta pelo Correio
nem informa p/ telefone.

Fazer uma só pergunta,
sôbre assunto de interesse
geral e que possa ter res-
posta em poucas palavras.

Cartas para: Pergunte
ao João, RADIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rio
Branco, 110, 5." andar, Rio,
ZC-21.
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i\a frente, dois homens transportam leite. Atrás, o batalhão de socorro Distribuição de viverei i>ara uma população sem rumo, na desgraça

A
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HORA
DO

SOCORRO
Dc repente a devasta-

ção. E Caraguatatuba —
pequena cidade balncá-
ria paulista — amanhe-
ceu sem luz, coberta de
lama, com alguns bair-
ros totalmente submer-
sos. Sua população, sui*-
preendida pela tragédia,
vivia um último domin-
go de verão como nunca
pudera imaginar. Tone-
ladas de lama despenca-
das da Serra do Mar
transformavam o buco-
lismo de sua vida na agi-
tação do caos, o rosto des-
preocupado de sua gente
marcado pela tragédia.

De repente as manche
tes dos jornais. £ a ne-
cessidade da força gigan-te do Homem contra a
natureza, a cidade ali-
mentada por uma ponte-aérea em que um velho
C-47 pousava em pistasimprovisadas, realizando
seis viagens ininterrup-
tas, transportando 17 to-
neladas de leite, pão, rou-
pas, ajudando a uma po-
pulação na luta pela so-
brevivência.
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Ruas e estradas foram cortadas por verdadeiros rios. Em jila indiana,
em pontes improvisadas, segue o leite para uma popidação isolada
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Em todos, uma pergunta
igual: ir para onde agora?

Fugir por caminhos bloqueados, sem ter rumo certo. Os caminhos
sumiram, transformados em lodaçal ou em rios gigantescos
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1 BRAMJü
imóveis — Compra e venda — I

Rio cie Janeiro -- Quarta-feira, 22-3-67 Parte inseparável do Jornal

 ¦—' "—¦—.— "¦ ..

O JB HA 75 ANOS

O JORNAL DO BRASIL rio 22-3-1892 noticiava:

0 Reunião do Conselho clc Ministros cia Prússia.

0 Marcadas elc-icc.es para abril na Grécia.

O JB passa a circular com 6 piK.itv.s.

--¦ -i-" -- — —¦ ....—¦ i

móveis - Compra e venda - imóveis - Compra e venda ~ Imóveis - Compra e venda

ÍNDICE

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

IMÓVEL - ALUGUEL 

EMPREGOS 

ANIMAIS E AGRICULTURA . .

DIVERSOS 

ENSINO E ARTES 

ESPORTES - EtMSARCAÇÕES .

MÁQUINAS - MATERIAIS . .

CPORT. E NEGÓCIOS 

UTILIDADES DOMÉSTICAS . .

VEÍCULOS 

PÁGINAS

1 e 2

e

e

6 e

7 e

Ri~lTACr>l~n II IMTn A^ELO ap. 100m2. Salão, 2 gran-'COPACABANA
bUIA|-UbU-JUI>IIUfl!i|M q|. ban(l_ cal. d„p 5mp.,;da - Rua Barata Ribeiro, 52 -i em final construção, dois ,

CENTRO

ZONA CENTRO : praia - grande ¦:...,'.,-.. 35 mm^s >
~~ [_. _ -. _ -. . . k, , -v . ,-. riisinal. S.1I1I0 IA moíCE.

'CENTRO - Vendo «ndar inteiro |0 PORIUNIDAU tl Tabajáras, 194 an. 403.
com 5C0 m. Vaiio. Av. Pres. r-.r,rlr, ,r_n jrolorarls tel. 36-37118. CRECI 745

Obra já inicia-, LEBLON - Ap. luxo — Vende-se, GÁVEA J. BOTÂNICO UM
TO.

GRANDE PON-
. PARA MORAR

Rua Dr. Satami-

AGENCIA FEDERAL DE IMÓVEIS Y"^
vende msg. o nmplo Conjugado,}^ -' •

463, 12.° 42-6D17, das 11 Construção acelerada le

Icom a garantia da SER-j^COPACABANA
P1^"'"' .icom a garanna cia ock-|ç50i .,,„ por ant)ar- vendemos

André Cavalcânli, 7 - ChavesiPASSA-SE uma casa lócl.i refor-;wniafA - ,u kx HAR-:fi'-a' HI'írio de Gouveia, S7.
ico, 52-4211 - CRECI 761. mada na Rua Morais e Valo. !«¦ 

, .^, „ I,, Tri-, ,«'a i '701' Prcc'1: ,3° mil B comb'
2 anos. Cha1

6!3, rr. SOS, tcl. 36-5023APARTAMENTO - Vende-se. Gs-
neral Caldwell n. 278, ap. I 002.
Ver no local. 50% entrada. Acei-
to Volks 62 ém diante. — Tal.:
30-7595 ou 25-1503.

itar Rua da Lapa, 83. IZAN & NUDELMAN
RUA DE SANTANA, 77 - Vendo Sa|g0 3 ou _ quartoS/ 1 "»•* 3ig|'
apartamento dc 2 ciuarlos, sala, . . '. M-Ktt-l 400

cozinha, banhoi-|ou 2 banheiros sociais,-

18 de Vondnm-se apaitnmcnios com 149]anddf. P-. Aristides Spinola, 56, jaRDf^A BOTÂNICO - Caia co^i
Ladeira m2, c salão, 3 dormitórios, com c' gde. living, 3 qts. c' ann., 22 „.._, 2 salas, 3 quartos. dep-ig^M!
Chavos aimários, 1. banheiros sedais, co-banhs. còr, copa-coz. c »'"'•.'completas 2 banheiros, garagem, ." 

. 
.

'pa, cciinha, demais doponden. qt. criado c arm. e dep'.. Gara- ..,,;.,,,. .,,, !rl. <!s, cons.r. _ ni, JV — ACjUI, OllITIOS
i-.eira loca- fias .,garagens Acabamento dei aem. fachada ^mármore^pin. yer 

na Rua Pacheco Leão o Ira- 
apartamentos apenaS 2

• n incorporação civia - es-por andar, de sala,
_ TRUTURA PRONTA - Vondemos |;.,;,,n 9 „„ O ,.,.,,rin,

s Av. Copacaba. nicnte, ou na Av. |-res 
Vargas, _¦ -"'';.,.'•' "."'.V,' "~ 

,cs ú timos apartamentos de fio. Ilv,n3' z OJ ° L.l'r'ri°1
¦' '•" "-"" •'' m4 c 3'"' - 

nu., j. Carlos n.° s, esq. corn armários embuti-

qt. criado r' arm. e dfíps. Gora- ,
cias e garagom. Ac.-ibanin.ito do gom. Fachada de mármore, pin-
luxo. Entrada 2 550 e 500 cru.: tura a óleo, esquadrias hindu-
loiros por mós. Mais detalhes no mium ele. Ver na obra com Sr.
local das 9 às 22 heras cliària- Simões. R. Quitanda, 19, s' .
nente, ou na Av. Ptes. Vargas, J. C. FARIA ¦ • • I 63

f446, grupo 1206. Tcls. 23-0216 e

=aleta, varanda,
o. Informações no apartamento ,.„„_ r-,,;_U, rirar, r-i-.msoi do mesmo edificio ou pelo copa-cozinha. uep. com-

CENTRO — Vendo Rua Rezende,
2
E
300
CRECI 6-18.

23-0999

23-1330, Miguel Benii

Y~|COPACABANA
mas unidades -

ap,

|lpn, .,, r. ^ d.i Hua J. Botânico (a 50 ni tía 0 ,

ÚÍTT-i- I 
°3 ~ 

^ ts 2 banh.Ça°ínf Par,ius U>°1 """ '" m7 t™i'°W' 2 ban'",eir0S SOCiaiS,

i„ • Í27-7596 - pianeja* imcbiiiár'ia'.!,a"dô d" 7" "'"• A «""'"dependências completas
, , . r..r, idemos na Rua Júlio de]™* «n'«°« ~ ^qvi- R F de /g^-do ss. io„-l^-^V^i^n, T. de serviço e de empre-

pietas. 2 amplas gar?-|r„tilv,A n 0 un AOBrta.|ra sua residenca na Rua;- ip-™_--J*k> i*,_ 
^jj»^».^.^:,,,,)^ e garagem. (To.

Vende-se a 57M0|00) _ civia - Trav d» 
"jos 

os quartos dc=io fren-
, ..ieme. i-\ nimo W...V...-I ,i;,t, rr,™iiNcto pettd esia oporiuin- rna Ena Cortes Siaaud, ouv.dor n. 17 - »iv. ui> ven- li.

Tratar Run Vinte de Abril, a,! . .entrega imediata. Comi , y ,lua u"y- '-u lc:> J|y,uu' 
das 2." andar. Telefono «.52-0166 le para a bela tranqui-

soo, com o dono. _ vel e bem planeiada] . = 
Q ban|ieiro e;dade 

de comprar seu|ap. de 2 salas, 2 quar- ~ das 8h30m is ia heras creci 
|a 

'Av

vestlbulo. Valor: NCr$iaPf'^nto^cle Sala' 1 ,os' 2 bsnheiros,comPle-:vAZioy, "2 
<r,, si 

" 
«,. ^'Prédio'' 

pK"'E^'^S-Ponlo

r.NTKO — Vendo Kua nezentie,; * - '•-'"'jy" ~ ..''  piciua. ^ ciinpiuo yui w- ... Q ^jf\ ,-arta Ia :>ua i"iucinia lia r\ua^
1 ao. 406. Gto. bar.ii. cor. VENDO ap., sala, quarlo "nju- TfiHaí si iwm dplLaS"1110 ,P «santa Plan n Tí<? — TfhirMCl"
ntrego vazio, eni. 3 600 e presi. gado,-finai construção, 6 milhões 9ens. loaas as peças ae áe 

|rente para!aa_nta 
Liara n. JJ0 -LEBLON

00 mil. Tel. 22-4163. Mário - j vista. Um terreno em Embariôifrente. A mais conlorta-l . .. !- Não perca esta oportunl- ,ua Ena

Var-CEUTRO — Vendo ólimo ap. - -,...,nr_ m, , , „
il., ql. coni., banh., co;.. c VENDO ap. 905. Av P,

4 850 mil de entrada e o res- ?6> 
n. 2 007 2 quarlos, sala etc.

tante em 30 meses s| iuros. Está J/alar lel._ 38-9035.  

alugado s contrato à Hua Sla. VENDE-SE prédio no Centro, —
Luzia. Tralai cm Cunha Melo zona bancaria, 3 pavimentos -'._,„_,,_»_ -,r|-,,-,tí,,oi<s íi<:
Imóveis. México 148 - 11" - desocupado, livre e desembara- gamentO aüaptavUS as

S' 1105. Tel. 32-5555 . 42-3347. irado. 480 m2 - Tratar telefone suas possibilidades

residência da Zona Su
R. Marquês de Abrantesl^3^'^ j^' Q^Jk 2 quartos, todas as pe-|tos, cozinha, dep. 

' 
de!^mp.',uíoPj.

178. Condições de pa-j Aw 
'„.; 

Rranro \^'ys amplas, quarto de empregada e garagem..^ 
™;J 

01 . . .
empregada, boa cozi-^ntrada também pelais.?.. 23-1214 - creci ó.

CRECI 866.

CENTRO

58.1753.

Vcncio ap. de fren-
Sala, snletn sep., banheiro e

kitch. Rua T.-.deu Kocciusko n.
19, ap. 201. Preço: 12 milhões a
vistíi ou 14 milhões financiados.
Entrego v.izio. Não aceito Caixa.
Vcr e tratar no local com o pre-
prietário.

VENDO ap. 302, Praça da Repú-
blien 93, q'.., sl. separados, de-
SOCupado, (rente pjCampo Sôn-
tana GD, NCrS 13 000,00 à vista.
Acfitto ofertn e Caixas. Chaves
com o porleiro Carlinhos. Tratar
Rua do Rosário, 61. sobrado, das
!3 às lô horas com Trindade.

Agenda 

Cruzadas 

Granjas 

Militares

AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

CENTRO

Rodoviária — Estação Rodoviária Nevo R^o, 2.D, lcja 205
São Borja — Av. Rio Branco, 277 -- lojs E Edif. S. Borja

20NA 5UI

Cot.-loDO - Praia de Bclafogo, 400 — SEARS
Copacabana — Av. N, S.a de Copacabana, 610 — Galeria

RH;.
Flamengo — Rua Marquês dc Abrantes, 26 — loja E
Pòslo 5 - Av. N. S.a do Copacabana, 1 100 - loja E

ZONA NORTE

Campo Granda — Av. Cesório de Melo, 1 549 — Ag. dí
Guandu Veículos

Cascadura — Av. Suburbana, 10 136 — Larqo Cascadura
Madureira — Estrada do Portela, 29 — leiâ E
Méier •- Rua Dias da Cru-, 74 - loja B
Ponha - Rua Plinio de Oüveiia, 44 ¦ loui M
S.-o Ctlslivão Rua São Luís Gonrnua, 154 - l.o and.
Tijuca _ Rua General Roca, 801 - loia F

ESTADO DO RIO

Duquft do Caxias — Rua José de Alvarenga, 37°
Nilnrói -- Av. Amaral Pciyoto, 195 — orupo 204
Nova Iguaçu — Av. Governador Amoral Psixoto, 34 —

loja 12

MAPA DO TEMPO - JB

ZONA SUL

grupos 1508 11. Tels.

.„.,,,, , ,,i42-5982, 52-7636 e .
Mais detalhes no local
de 9 as 22 horas diana-i 
mente, e à Av. Rio Bran- Copacabana 

- Ru. Pao.» f,c.
r, , n^r l '¦"• 31. aP. 30B. vendo tala, q.

CO, 156 S1 8ÜJ, OU pelOS sep., iard. inv.. arm. emn., co,-.
t-l- tzn "7AC.A ,-. TO OQi^ banh. vario c| 12 milhões en
tels. 52-/494 e -2.-_.ti Io tfado_ Saldo , _on,bin,ir. chaves

JÚLIO BOGORICIN —na portaria, Sr João Visitas dos
_nc^, r_r- ' as 13 c 16 as 18 horas -
CRECI 95. 'CRECI 7.5.

GlÓRIA - S. TERESA

APARTAMENTO DE FRENTE

I FLAMENGO - Vende-se, frente,
vazio, conjugado com bom ba-

""M nheiro e cozinha, nn Rua Mgr-
,, -..,-. ,-. t-, \"I ciuôs de Abrantes, 18 — Infor-
Vazio, 220 m2, vendo a Rua da '..-„, 

91- ç-rr
Glória, n." 190/401, com 4 qls.,11" „ç°;"'_„-• .¦.—. - -
2 sls., 2 banh. sociais, iard. in- FLAMENGO - Oportunidade, ap.
verno, 2 qtt. de empregados' «la. 3 «1'f-. dep. emp., _ esta-
compl. e demais dependôncias. flonamon^o p| carro, Av. Rui Bar-
Ver no local c/ o Sr. Abílio , oo»., 300, ap. 703. Preço: 50 mil

trarar pelo tel. 23-9499 com olco™ ^ mu enl. Tel. 2u-1467.

Sr. Ivan. (FLAMENGO — Vencio vários aps.

AGENCIA FEDERAL DE IMÓVEIS!'1 ''. 2 ! 3 íi'5" c:, 50°'° s'"sl', 
)

vende, Rua Monte Alegre, 356, c?"?í>i- Ac' Cx- Planor ,nt- '"''

ap. írenfe, 7 qts., sala etc. Tcl.]
52-4211 - CRECI 781.

Antecipe seu classificado
Para a edição do dia 24, as Agências

do JORNAL DO" BRASIL receberão Anúncios
Classificados até 5.!'-feira, às 17:30 hs. e a

Sede até às 19:00 hs.

Na sexta-feira Santa nâo haverá expe-
cliente no JORNAL DO BRASIL, devendo as

Agências e a Sede reabrirem no dia 25,
sábado. Atenderemos no seguinte horário:

nha, grande área de ser- Rua Timóteo da Costa -^ CONR
viço, tanque e GARA-Tratar na NOBRE S.A.
GEM. Apenas 3 por an-;_^ Av. Rio Branco, 131,

NCrS

Heitor Beltrão).
s ò b r e pilotis.
altamente resi-

Preços, desde
28 437,60, corn

ITANHANGÁ
ícs muit:

dar. Sinal de CrS |i2.° andar, tel. 52-4153;^cn,°

B. TIJUCA entrada cie NCr$ 
280,00 e prestações.Vendo vário- lo-'

to bem situados. Pa:v.. .)__ Mf-.t AQQ IK Proie-
facilitado. EVALDO MUL-iae INV-l-> 

<luo'/J' IIO|._

57-6855. creci 1084. Ito aprovado. Constru-
1 100 000 e prestações _ CRECI 707. isãcT conrado - Vendo apar.!,Sr) ,,, ppoMil
mensais de Cr$ 280 000;- _____ Lamento. Saia, banheiro. . kitch-.Sao aa r^lN,IL-

I VENDO ap. quitineto, Leblon, lOjnetí, varanda, 
^Munas^^pucmas,. 

iTUTOTa LtCJa."'cões 
e vendas: noConstrução-Incorpora-S grane

çono da Imobiliária Ve-!milhôc! cn,rada' 3500 mil' com;¦-"-»": -^ -'¦'¦'

Cons-
Informa-'ocal.

_ -, - . \_ parcelas 1 milhão. O restante restauran.
nanCloS.A. — Rua TeO-í 

' 
, . „ ,, Tratar ter.a-le

-., -.,. . _„ ,„,,. |em 36 meses. Tiatar Rua Uranos,lu _'ilo Otoni, 58, s| 100112 _ Ramos _ CRECI 306, 36.1843
- Tel. 43-9205 - Infor-L
mações no local das 9 às
22 horas ou em nossos
escritórios. CRECI 450.

ZONA NORTE

PÇA. DA BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO

• ' fonc o inierfenes.ihoje e diariamente, até
... C- .man! - Teiefone cIS 22 horas, e PRONIL ¦-

._!Promoções e Negócios
IImobiliários Ltda. — Av.

I Rio Branco, 156, gr.
7","; 702, tels. 42-4966 e . .

CRECI 667.
';•;! ANDARAl - GRAJAU -

VILA ISABEL

4S-O970,
KAIC -KOSMOS - Ptaia do Fia.

Á VENDA- 
¦Ki.chincr-.-pre.-7',-»»>-.,»». 

-P- ™ 7 V'"j">f Ag,,n:u1S e . o,u, , .n,;, „ ,i„ ,-u u,., , „

milhões è vlsta, lin. 9 e oulros "'"i' ,<,,ndo: v°s,"ult'' aalorla'

por Caixa. IPEG, Rua Taylor, 31,R »•'«« 3 I'5- .b»nh'!, "P»< "2"

ao. 309 - Tel. 52-4755, Glória. ^P- ompreg., areo 200m3. Cha-
^» Am a~ vc» íom portoiro. Tr.it.ir KAIC -•
GLORIA - Ap. va3,o. sala *<Ru_ à. 2?.A „ ,„., _
quarlo con,., coílnha, banh., ireaL. 

, 52.MK M.)Mfl _ CR£.
c/t.inquo. vonde-so na Run Cnn-1^.. „»-,
dido Mondes. Proco 12 milhôas. \__zl.__.T."?J
unl. 7 milhões, presl. 200 mü'PRAIA DO FLAMENGO - Ven-
sj. Tratar Av. Brás de Pina, 96, de-se ap. vazio, quarlo sala, «•
lo|a - (Largo da Penha). Ttl.; zinha, banhoiro, aceita-nos Caixa,BOIrtl-UliU
10 5489 (CRECI 232) iEconúniica, ns: mesmas w ...- , ¦»¦!¦¦« .a- >/¦ i3U.M»»JtKJV.1 J_**l. -I.oes Temos um coniugado. Tra.iaoilo táxi <"> "rro particular.,. Rua Min. Viveiro; d
GLÓRIA — Vende-se partameMo}Jir. j^.2595 Sala, dois quartos e dopondoncias. 50, -ip. 404. Tratar pelo telefone j
do fronte com sala e quarto «of|n'n'» ^...nÂl.. m1 uiemn—iõlRua Humaitá, 157, 2.° andar. — 

[ 31-1-131 ou 31.3714. Aceilo Cai-iLrME

Sede : de 7:30 às 12:30 hs.

Agências: de 8:00 às 11:00 hs.

RIO COMPRIDO ¦ Caia .. _.
centro Terreno de 11x40, um pav. 42-6/60

COPACABANA -- Vendemos de-|S. V-KISÍVJVMW |2 salões, 3 qts., «r.a co--'

renas cie aps. con]., sep., de 1 r,—_r~, \Í 
n=nh'3"0! »°cia,3, living c

e 2 qls. Chaves na Brilnanle. Tet 'ATENÇÃO - Ocasláo - Vendo 1)2 qts. empr., quintal iardim
lefono" 57-5137 57-2086 e .... casa 2 qts., sala, coz., banh., iard. rasem. Prero Cri 80 OCO CuO. 5

57-J633 - CRECI 243. e quintal, na R. Pereira Lopes, 21.'nal 50%, reslo 12 meses. D.re-

rntsriíikii w..j.'^7ij'7 Wr ho|c c amannã 14 às 16 hs.,|lamente proprietário. Rua Sam- CASA - 10 mil. sinal, Baiac
COPACABANA - Vende-se preço- ' , 54-1990 - CRE-,paio Viana, 112. Tcl. 22-1374, das Pirassinunga, 30. sala, 2
dois pavimentos, desocupado, c/ t ccutirtno. ^^ 

^ ^^
terreno 9,49 ms. :< 15,00 ms.,1'-1 '"• ;|"'0? 

lel 5" 1921
na Rua Sá Ferreira, 193. Iratar Dr.-PRAÇA DA BANDEIRA - Vende- ^AENZ PENA - Vencio ap. novo, 

"

Bernardcs. Rlm Assembléia n.° se excelente apartamonto do fron» vazio, quarto e sala sepnradcs e
72, 5.° pavimento. ^te, com 3 quarics, s^fa e demais demais dep. Ncqócio urg«nte. ,0I,mo *1I)- 2 c^'--< ra
GRANDE OPORTUNIDADE -- Co-]t'ílPctltíSncÍas, garagem, prédio I Chavea c' zelndor. P:>-\ Cióvis $'<

pacabana, ap. de saia, dois quar- novo, para ser enlregue_em_maw Bevilécqua, 267, ep. 303
tes, jardim inverno, co zinha com deste ano. Preço: CrS 36 COO 000

port.

Eng. Richard, 66
c.cn

25 milhões. Chaves
Tel. 47-9806.

Enlrada: CrS 16 000 000 e o SAENS PENA -¦ Vendo ap. sala, GRAJAU - Aparlamenio cirande.
Ven:!o Rua Teccioro dò Sii-boxe. geladeira, banheiro cm corj— cniraua: tri jevwvw • u j quartos, com quano de emp.

e garagem: Ent. 13 OCO, prest. cle;'aldo om prostacoos do CrS . ,. Guapiara n 32 - Iratar no" n- 19'i aP- 1°-- va:''3. sala"------ "74 960. Vor na Praça oi Bandei. | |m! 398 520. Total 23 500, Av,
^jcesa Isabel n.° 300, Bloco

cits..
Rue

_——, \ YtVyyA^ ,-y\\
.,-•••-••;- »h« \\V'(T "-'-y- 'X'^• W C/A V-íd-i^ n.„„ n. ¦ yS/W\.^y-^ >¦ \wm  :: W^ «\

.. —. l—A. _\c n ^1

Ciuartos, snla de jantar, sal
v.„,i„ ,.,,1,.,, rnoir.MJVA ii„j„ -„ .-, ¦¦ res.i i:ai:el n." JUU, tuc-co 0-204.Ira, 141, ap. 902. Tratar nm MelloI1"""- ide estar, garagem para dois car.

. „„ ,,„,» por ll,.Pâi« ot, salSc,- á7_ eômplela' Veflch"" na v°'<™'<»- Tratar Sena- Affonso Engenharia ltda., na Ru» tijuca - Grande ap. cobertura.Iros, entrada privativa pela Bario
Econômica, nas mesmas condi- to ou troco por oulro, lambem^ Barbosa, 152, grupo Rua aóvi! Beviláqua, 267. Pre- Bom Retiro, irea granda. Ver j.0

Vende.,e pa-.ameM.lJ-^ 2^ 
»- ^"^ T- 

fcS %^iZ»™ l£$A. So"S. & ^XlÕtaSS Barbosa. «1 - Méier. Telefones ÍMQnL 38 000 e„r ,3 meses. Telefo-j loca, de 8 is I, horí,- • r-a-

.,„ ,,„.„„ .„m sala e quarto con. üi^i?^—— .- _____ Rua Humaitá, 157, 2.» andar. - 31-1431 ou 31-3714. Aceilo Cai- \,m- 
'_ 

y;,,. pi',-.. 3 a,. ...'' 
4,-3?61- , nD 3''0.537^  — ; 

"hü' do d,a 23 » 26 d0 crrrcn-

iuqado, cozinha, banheiro «ulo. RUA BUARQUE DE MACEDO, 42L . _ 46.7210 _ P,0Jta .So:l y., c,' sinal de NCrS 15 mil. f f ,«M,i ? iard Inv sala S'SÂ0 CRISTÓVÃO - Para entre- TIJUCA - Ao. - Vdo. sala, 2 "«•__ _ ...
ados ali o teto em cSr. Entrada \-\P- 

£02. sala, 2 quartos, depen- Nc ,s )n00 „„„„•„. -—.-.-.. ,T '~~. ~ \,i'x± 
'i„_ "-tv 

deo emo 9a v^a *?¦ c/ ' sala' 3 a" banh- P"- «z- banh. cm côr, ar. deiGRAJAU _ Venrio casa 3
CrS 6500000 . o saldo em pres. | ^"das 

empregada. 35 milhões. 
|_ & 

"——-COPACABANA - Vendo, em la. a.moco e^a erv dep emp 
oi __ ^ ?_m CrJ 3Q 000 0M!scrv c/ Umq v 

. 
E„ N-$ ? tls dependènciai

lacões de CrS 230 000. Ver naP2'3732- iBOlAKJljU — LOm ma-iloc,

Rua do Fialho, 15, »p. 103. Chv RÜA MARQUES DE ABRANTES --'rnvilhrvia VÍSfa Oara
ves no ap. 105. Tr.tar em Mello 2 selas, 2 qts., den. Comp. Enlr5.;raV""U'jd 

vl:>'a Haia

Affonso Engenharia ltda., na Rua ga Imediata. Int. 27-7595 - PLA-mílT, VeildemOS eXCO
Conslanca ftaibosa, 152, grupo n.;NEJA Imobiliária, Rua Farme de ,„,,i,m_ntnc iilrlp-
401. Tels. 29-2092 t, 49-3761. Amoedo. 55, loia - Ipanema. - teS apartamenlOS IITOe ^

¦''"''¦'"'' " '¦''"'¦' '''"' —jVaSSáveiS, 
COm 1 Sela, 1 |,aas°20=iUSeS entrada e parte 

"fa-l 
mas co.-.d. Aceito Caixa e IPEG.

,-, ,, 'ntiartri nnnhpiro social cililada em 15 meses e talcio a Tratar 42-4544 e 227938. CRE-
2 qtos., sala, deps. e ga-vendo ap. vazio, 2 quartos, .«..quarto, oanneiro socidi,\ 

^ pra_o pr,(,.o s5bro p|lo_|c| 56.• Ia duola etc. - 52-3219. . COZÍnha, dependências |tis c maravilhoso iardim tropical.ipRÃÇA EUGÊNIO JARDIM - Co- -
VENDO ap. quilinele, Flamongo, on-vnrpn.irln Obra' Ver S. l'S"r diariamente das 8,30 pKil. 2 lalões. 4 dormitórios, saldo em 30 meses s1 iuros. Eslão

Entrada: 6 ml. «e empregaaa. WDra Us ,:30 e da, ,é js 1Bi30 n, ^ b.,h^ fm már'mor||( _fm _mb; a|ugados ,• contrato. Traiar cm

ÇFDVFMm prBmc síli,ò,-'=. com J parcelas de 1 500 con1 as fundações pron-:Av. Princesa Isabel, 30CI o|a C |450 m2. |nf. na loia da PLANEJA'Cunha Mello Imóveis - México
btKVtNLU. — PreCOS a>„.iL Tro|ar Rul UrénoS/ 990 -.y" . 

com o Sr. Gilberto._CRECI 45ó.:_ Rua F.rme de Amoedo 55 -|!48 - 11." - s 1105. - Tel

partir de 26 600,00 COini Ram°* - CRECI ?°Í- .ltas' Ia SUbindO a estru- cq>acabÁ"NÂ - Ãp. to"dõ Trente.jlpanema, 27-7596 - CRECI 153
nnmmontn aiyi T anm P/AZIO, coni <:de b., co;., R. fura. Sinal de NCr$ .. 100 m2 sala, salão, 2 qts., dep. R. DJALMA ULRICH - Junto

Verífí*20 rfna R S »<W'"*"" ?"A P°"'-t '^ ^nnn_ lnWm»r«A* ÍS!?Pl..!ü!?W^!?0»!™d;iL,.-|Av. .Copacabana, em prédio d.

GLORIA -- Aps. deiSl:f,^D0R .,.;.,.¦ riüu-c. .:u.
Vencio

ragem. Obra já em al
venaria com a garamia^Preco: ió milhões.

ap. cie saia e qt. separa-;-  l—T- -'''"_ ' ' _:, r , 
'(NCrS 

30 000,00) c/ 60% financ. 8 500. rest. comb. Tel. 31 -0531.. leocoldino Basioi n. 'it,, c 4.
Idos, iard. de inverno, ban. soe ano * p anel ar Prec. W. WW _ T Ouvidor,'CRECI 448, cor. no loc. 12 íis Vazia. lel.: 43-6361 - CRECIO Lj chuveiro em box., co,., C tavo Sampaio 826,401 Chav c| 

^ 
.,;. 

de Vpndls ?0 andar). ,8hs. 974.
len- box p! gelad e mais um quarte, 

gort^ 
Ir. 

f 
*>*¦*¦ »""'»• Va-'°'(M. , 55.3,66 de Sh30m às 18h. j,jucÃ~r-v.„«ÍM, oxpíSTe RUA"PÊRE1RA~"NUNES7241,' ..',

acab. de Ia., amplo, claro e are! ÓTIMO ap. de qto. e sala sepa- !CRE?1- -13"-  —-aP' * 1'«- !al"0' do!3',n"",Vu,Í °2' 2 
,?!i", 

s'lla' °?°,.y- :'J-

ão imediata el aoe-lraclos de frenio. ciaro. vazio, óti- SÃ0 CRISTÓVÃO - Vendemos <™P">9ada, garagom, 20 nnlhrl f.nan ^er ho,e a.e 12 horas. -

Caixa, ipeg p. antiBo!|l 510,00 — Informações'..'.. 
nrosp. 23-1214. CRECI 644. 

nQ |0(-a|( AV_ VENCES-

gde. V. S. Verg.. 238-314. .Fi.^^ pASTEURi a1é às 22
nan, 3 afies.
Det. 23-1214 gem à pnrte. Vendas exclusivr.5

Tenho outro fie.
creci 644; !horas. Construção com a

VENDE-SE ap coniugado .Praia 
garantia da SOCICO.

Flamengo, 402, ap. 604. 12000 o ., 
_ ^„_^A^.. .^,fc

i visla. Tel. 25-7566, Adolpho. jVendaS JULIO BOGORI-|cl,s

_ creCI 95 — Av. c'ePs- e garagem. Tele-urgente - Troc

AtJAlISE SIN ÓTICA DO MAPA - Mossa polar em transi-

ç.r.o p.irü tropical sobre o Estado da Guanabara coni a

temperatura entrando eni elevação gradual. Frente fria

sóbre o Rio Grande do Sul, com Irovo.ulaE e pancadas
esparsas, deslocando-se para Santa Catarina e Paraná

pelo inlerior. Tempo em çeral instável nos litorais Norte e

Leste cem pancadas esparsas. (Análise Sino tica cb Mapa

do Serviço de Meteorologia interpretada pelo JB|

dido Mendes, 236 (iní- Vazio, fte., 2 qis., si., dep. de,,,., _nAC ., . , .
cio de rua). Vendas: »«$>¦• .e.°P].' ?9 m2> l°$l*. .p«s«|LAU BRAb, 14, iunto a

PAN-IMÕVEIS - R. Mé-
xico, 119, Gr. 801 -

Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI 704.

«HllARANJ. - C VELHO IgN^^---^ 
801;;fone interno, sinleco etc.

Tels. 52-8774 jNada '9uai no 9ênei"0-
22-2793 jPagto. fácil. Ver na Rua

BOTAFOGO'356, ap. 734 BulhÕeS de

Ver qualquer hora, Av. Copaca-1csquina," cl 2 aps. p| andar. Cons
bana, 74G, ap J01 - Facilito trução iniciada, em filmo acele-
parta - Tratar 32-9930. 1 rado. Sala c, iard. de inv., 3
^-^n a i- a rr a n a li lll'; banh., Copa-C07., dep. com-
COPACABANA — AltO plelas. 49400, c| 5 milhões de

luxo - Prontos, c| habi-'5™1 ? pros'' de 8,° mM- Glra-

. „ do entrada, saldo n lonqo pr.i:o, 
".',« 180.

a Rua Fonseca reles, ótimos, aps.- „ Haddor!< Lbbc, 140, chaves',,,,. ,SABE, Vei-lose evac| sl., 3 qts., dep. compl. ciei . T, 2MM6 VILA 
ISABEl _ Ve, lo-sr casa

serv., copa-coz, a^ea c tanque.-1 -,ãÍ quartos, / s.Tta^, connna,
Sinal a pirtir de 5 .100 mil " o! TIJUCA -- Sinal cia apenas O70'l;.inliciros, dapondencias empregii"- - 

mil e prest. de 200 mil, sem par- ] ila . i^a. Enlrada CiS 6 CÍ0 OOO
celc'í inteifiiedi íries. Conblru^üo; o o taldo em prestações cio Ci S
iá na l.a laje, em rilmo colara- 270 000. Vor na Rua Mcxwa'1,
do. Apt. de sala e fiuarío, an-1157 — Tr.il.ir com Mello />ffon*
pios e separados, bana. e coz.iso Engenharia Lida., na Rua Crrõ«
Vcr à R. Jcaquim PnÜinrrc, 1V*7, tanca Barbos.), K'2, grupo 401,
quase esq. de Av. Paulo Frontin, iTols. 29-2092 a 49-3261.

32-5555 e 22-8397. CRECI 866.

SÃO" CRISTÓVÃO - Vendo con
Sugado, frenle, entrerjo

R. Campo S. Cri3tovão, 3?
.Zl0' c ao Indo da Igreja S. Joaquim —

311. Ent. vazio.
- Casa 910.

'Vendas exclusivas ric Waldcmar

i~ nlj í*i r\ _ o -t J c teira, cias \l as it n. mi
te-se. ApS. de Salão, 3H« Waldemar Donato, R. 7 de Se- H s;|v,, R Gonc Dia,
r,\. 0 kankc rr,T Vü^lSi. UAJm S^»8ndvISL8.'0?" 405. Tcls.: 52-3886, 52-384

2t I 
ituiuiu, Iá.-*, U. ailMi lUiaiUNC

banhs., coj:.,!43isooo e 43.8700 - creci 5.

3. CRISTÓVÃO - Vendo casas

[8-9. R. Gen. José Crislino, 41,
i2 qts., etc. Visitem 2a. e ia.-
feira, das 12 às 14 h. Facilito.

89 s
405. Tels.: 52-3886, 52-3840. -
CRECI 648.

Trater 322199; Dc,,,l0 _ R. 7 Set-( ,24 . 8,o
and. Tel. 43-8000 . 43-3700 -
CRECI 5.

VIIA ISABEL - Vcido-,» apaita-
(manto novo — am .ura de ncabj*
monto, para onrraga rtn iet«r>i«

'bro, cem 2 qu.iMjs, s^-la, ecrl-
| nha, banheiro o irei — Entradn

GLORIA — Vencio op,
Rua Joaquim Silva, 11. Prontoi
em 6 meses, 6 000 Cr$ novos. ÍAPARÍAMCNTO - Gio., snla sc
Parte <i visla, restante facilita-jparados, alvenaria pronta. Entre
do._Tel._47j8414.__Dr. Marco. lCj,i prevista 18 meses. 5 500 i
S. TERESA — Para er.l7eoa ime-,visla ou 7 000 a pra?o. Ver Ru.-
diata ap. c] saia e quarto íep.,'d.is Laranjoiras n. 371, ap, «10Ü.: PRAIA
banh-, coz-, érea. Ver o ap. S-'C Lui/ ln,icio._ I- Coni- vazio, 50c/o. C

302 ;. R. Joaouim Murtinho 700,IEM FINAL DE CONSTRUÇÃO - 
gff• 3J^ 

RJ 
f^. ^RECI |m0VSIS,

712' 1119, gr. 80
Íí. IEME - COPACABANA 152-5256 e 22-3032

belo
p- menor,

130 m., 2 sl.. iSÃO CRISTÓVÃO
sala

t.l Ul
ap.

Tels.

coz., orea. Ver o ap.
R. Joaciuim Murtinho 700.1 em FINAL DE CONSTRUÇÃO -

Chaves c! portciio. CIVIA. lrv.;Na Rui1 pi„hoiro Machado n. 62
Ouvidor 17 (Div. de Vendas, 2.° _ Vondemos os últimos • oxco-
andar). Tel.: 528166 de 8,30 às |_„!__ apartamentos da nossa
13 horas. (CRECI 131). Jincorporação, semente 2 aps. p
_ __1_1 „n _, _ _ -.,-.—. andar, da frento cõm 230 m2,'  - —•
CATETE — FLAMENGO IconstanHo de: 1 salas, 4 quar- APARTAMENTO - Vende-se

 'tos, 2 banheiros, cozinha, quartoIíinal de construção. Obra por ad- COPACABANA •- Vende-se urejen-
FLAMENGO — Vendo ap. 101. le dop, de empreg. atoa, gara.|ministração pela Construtora C™;|te um ótimo ap. vazio, c/ boa

ap. 130 m., 2 sl., 3|ca,_ c| 2 pavim., nn Praça Nan-i
qts., amplos, claros, erej., c. san.: )£,rrJ „. s Trslar Av- E;c Bfan.|cia
ca:., florões, gás neon, pint., 21 COi 138, 15." - Tel.: 32-6585.
banhs. sociais, gr cor., copa, sÃo"CRISTOVÂO~- Bairro Stadesp deps. empr. Tudo rir., cia- 

G,no.,,...^ v_nc|_.sc cas_ na R
Carvalho,,r°: Próx/„Pr±; cÁ^tm ",d' Sta. Pastora, 7 - 21,., 3 qls.'jotimo p/ crianças, jo-u.íov. .ripiiaU doi Ver rfts 9 às 12h'«,p°;;|622, alé 21 horas. Pan-vendo uraenti"ãp~ã>5rirãniã'. is.» - Toi! 3is5*5.

Rua MéxiCO Quarto, sala, cozinha, banheiro, jTratar Av. Rio Branco, 138
'sinteco • pintura noya - Ruo VENDÈ-SE 

'na.".' 
2 

"qliT,' 
l"l

. . ;lcopoldo Migu6Z_n. 107. _  cczlnha e área de serv.
_'VAZIO, 

"fte., 
gar., 220 m2, 2 pi. 7 000,00 enlrada

Jand., v. mar. P. Junior, 3 qts.,1120,00 mensal. R. Gen. Jo^ó Crij'2 
ban:. dep. emp. fin. 2 anos, tino, 57, ep. 301. Tratar c| SrTel. 

48-3212, o' favor.

TIJUCA - Vdo. ap. c! 2 saias,! CrS 6 500 000 o o salil ocm pres-
2 qts., copa, cor., banh., dep., tações do CrS 200 R00, Ver na Av»
vazio. Rua Baráo dc Mesquita, 20,28 de Sotombro, 25-í a 260, ap.
- ap. 101. Tratar 438100 - Me- 405. Tratar com Molio /iflnnsn
reirfi. En;jont..Ttia ltda., nu Rua Cr?n*«

— jtanoi B.irbosa, 1Í2, T,rvpo Ad) —
Miler. Tels. 29-2092 o 49-3Í6T.

-Vãndê-se 
TIJUCA ~ Vende-so ap. 3

—n CRECI 704.

dupla c demais dependen-;,,,. .. ,,
em edifício de lu>0 pron-^ND? 

~ Rm .""A-, l4,3' c,?."

itrega. R- Hadoclc Lobo, 37V I2 pavimenlos, sala visita, 1 salão,

602. NCrS 52 OCO.OO c me-:3, ouartos,, entrada automóvel etc.
tido à vi't-- R A'-:nd-i Gua 'Visitar ate 12 heras. Facilito. 5.
nabara, 24-1214.' Tel. 22-7812 Bosolli. Praça Pio X n. 73. i; 807.
e 22-0020. CRECI 2C2 - A. J. JCEECI C. 8o. _
Góes. VILA ISABEL - Terr. IS > 5U -

TIJUCA"- Lindo 
"palacele " 

do'*2 Vendo, neg. ocasião, na R. Cor-

pvtos. V. cie luxo. 2 salas, 4,selheiro Olavlano. 21 - Tratar c|
qls., sane. Iior. marm. cer. fri. ° Coulinho — Tei. 54.1990 - CR£.

, .. .., pastilhada e envidraçada. Tel.jCl 771.
reslantc NCrS|3,.053K CREC! 4,18 ... E,:!r, 37i -

mil cr. nov. Rest. 600 mens. LINS-BÕCA DO MATO
e pare. em 2 nno*. _

NCrS

erJ3r,l,Í14 - CRECI, 644._ Nlllon.<«±«J__f__i,__e:j™. lTTjUCA~- Rua Urunuai; 272, ap.UlNS -'Vonde-se apartamento ,\
VENDE-SE apartamento em finsl VENDE-SE ou aluga-so uma casa, 703 _ Vendo c 

'2 
ols., saia,' 3 quartos, sala, cozinha, l.a.ihciro,

R. Barão de Icarai, 14,' 2 sls., | gem privativa — CIVIA — Tmv.lzil, ótimo aparlamenio com 3001S2la, 2 dormitórios, dep. compl. do conslruçáo. Coniugado. Comp quartos, sala o boa área. Tra- ^p. emflt. _je |ron,0, novo. Ve: varanda, área, banhoiro do cm.
qlo-, clep. garag, Visitem. Fa-|do Ouvidor n. 17 - Div. de;ni2 à Rua 5 Julho, 223. Um por-/ cmf,rotj_da e garagem. Ed. banheiro, cozinha e área com lar diretamente c| o proprietário cj porteiro. Infs. 31-0957. Movais pregada. Vor à Rua Aquirlabã.
Cilito. H. Siiva. R. Gane. Dias, IVendas - 2.° andar. Tcl. 52-8166 andar. Iralar Dr. Jcdidio. Tei.inõvo <• int familiar. Ver c traiar Ianque. Av. Princesa Isabel, es- - Rua General Pedra, 191, c| --¦•

S9 sl 405. Teis. 52 3686 e .. - das 8h30m às 18 lioras. CRE-129-3000. _ _ !ria Rua Hilário de Gouveia, 74, quina dc Av. Atlântico. Edificio!- Tel. 23-9619 — ABEL.
52-3840. CRECI 648. JCI 131. , APARTAMENTO' -Vendo, 2 qls. Up. 905. Procurar na poftarli

TEMPERAI URA
E TEMPO
NOS ESTADOS
Maranhão, Piauí, Ceor.í, Ric
Grande do Ncrio, Paraíba,
Pernambuco, AI.tíoüs, Sorgi-j
pr», Bahia — Tempo: Instável,
com chuvas esparsas, princi-
palmente no litoral. Temp.:
Estável.

Minas Gorais, Goiás, Rio do'.
Janeiro - Tempo: Bom comj-
nebulosidade. Instabilidade a)
tarde com trovoüdas espar-j
sas. Temp.: Em elevação. |~
Espírito Santo — Tempo: Int.)
tável com chuvas intcrmi-i
tentes. Temp.: Estável. i

Guanabara — Tempo: Ecm';
com nebulosidade ocasional àl
t.irde com fovoadfls. Temp.il
Em elevação.

Maio Grosso — Tempo: Ins- •
tável com cíiuvü.^ ao sul do]
Estado. Temp.: Em elevação.;

Süo Paulo, Paraná — Tempo: l
Instável com pancadas no]
interior. Bom com nebulosí*
dado no litoral. Temp,; Eml'
elevação.

Santa Catarina — Tempo:
Bom com nebulosidade, pas*
sando a instável. Temp.: Em j
elevarão. ;

Rio Grando do Su! — Tempo:
Instável com trovoadas, e
pancadas esparsas. Temp.;
Elevada a princípio e declr-j
nando ocos.

O SOL

A
NASC. — 5h57m
OCASO — 18h04m

FLAMENGO - R. Mq. Paraná, ILARANJEIRAS - Vendo magnl-jsala, deps. Final construção. Rua pessoa que trata dn
41. Vendo ap. st., qt., bnnn., 'fico ao, írente, Gon. Glicério n.1 Prof. Gastão Baiana,
co;., ele. Preço NCrS 15 000,00 J58-I02. Hall, sala, i. inv,, 3 quar- 606. Tel.: 38-2132.
a visla. Inf. Tel. -12-1564. -.tos, dep., área envidraçada, ar- ATLÂNTICA, 2 856 - Ap.~ vazio,|copACABANA Vendo cxcelen-!"1'
CRECI 802.___ mário embutido. Sinal 40 000 e;Pa,,lcio ci.amps Elisees. Vondo ,0 op con.. Ia. locaçlo c| pe-'Tc
FLAMENGO — Vendo ólimo con-|'el!' combinar.  _...___ . _. |melnor oleila, r)de. luxo. F'e-iquCna enl. saldo á lonqo prazo.IVENDO do

Miami Center. Tel. 23-5005,
tônio Alberto.

An-

- CRECI
TIJUCA

596.
Casa Vendo Rua

222, casa 4,
8500 000 c

ap. 201. Entrada Cri
saldo cm presta-

ITIJUCA-RIO COMPRIDO'.Aaria Amalia,
j \& financiada

151, ap.jOutros inf. tel. 46-7501, parle dajVENDO em edifício garagem, uma ' 20 milhões e 6
jinanhã ou i noile. vaga na Rua Figueiredo Maga-; APARTAMENTOS PRON- alé as 12 hora

Cai.

57-8823.
pronta — Roberlo

lilhôes a vis!.
T. 36-6325

jugado, írente, entrego vazio. I LARANJEIRAS — Vende-se ap. 'praia. Chave porleiro Martins.
Alm. Tamandaré, 41, à vista ..lem final de const. c; 2 quartos, X^RTÃMÍTÍTO — Vende-so o
9 500. Tratar lel. 32-2199_C. 910. sala e dependências de omp. e;.;e _' 2rp da Av Copacabana,
FLAMENGO'- Magnífica vista - vaga de garagem na Rua das La-j95< 0,(|i p-ado Jimicr e c, sa|ni
frenle. Vendo salão, 3 qls., eom|™ng.l™> '">'¦ TcL: -!jOÍ>6;i °ui3 qts. c deps. Iodas as peças
armários, 2 banhs., dops. compl. í?:™1 ¦ . .   _ _. I do frente. Vcr no local. R. Qui-
qaragem. Ver das 14 as 17 na LARANJEIRAS - Vendo, Largo tanda, 19, s| 710. J. C. FARIA
Àv 

"Osvaldo 
Cruz n. 28. CRECI Machado, sala, 2 quartos, dep.!- CRECI 63 - Tels.: 31-3064 c

629. |Y«; Ru", 
Ç«9p 

C°l;liVh' 35^ ap.131-1023.   j 10 às 12 . das 16 às 18 horas,
VENDA - 1 ap. 2_ qts.. 75j(i Rua Rodolfo Dantas, 91_, ap

Accl

iunios de saia ecjifício de apenas 4 p
quarto separado, podendo ser , . , i

JACARHPAC-UÁ

•15 mil oíiro pagamento em 1 ano APARTAMENTO EM IPANE

cões do CrS 265 714. Tratar em

Econômica Mell° Affonso Engenharia lido ,
nd Rua Constanca Barbosa, 15/r
nupo 401. Tels. 29.2092 •

TOS - TIJUCA - Emi—. ™?" 
~ ,Mi°"

TIJUCA - R. Haddock Lobo,
a-1370, cobertura, c' 2 200 m2,

VÍmentOS, vendemos Óti-L',^-,^ ?a°dT'g^agem. 
Si°a?"lo3 

JACAREPAGUA" 
™vendpys~m:

mos aDS • Sala 2 CltS ""¦«. CRECI 712. 329669 - . a* Taquara, terreno 12x301 (Ru*
II1UO d|Ji.. saiu, _. ^.|io., 

28-6759. jAurora Fluminense, lote 7, Q. 2).
hanh CC-7 arpa serv ViííV/^a k—a-."'—n r- 'Av. Suburbana n. 8641.ucJiiii., <-uz.., ai ca aci v.,( tjjucA -- R. Alztra Brandão, n. ¦_— -_  -—  -

Vendo, perto
4 andar 50a,'-, CRECl" 7Í2."Tcl.:-0 Floresta Counlry, lerreno pia-

Aceilo ofer lri. Barata Ribeiro, n.
15*í — 1 105 i facilmente transformado em
Í-«oa'?-»ó-ímÁ—i/ u~ 

quartos. 57-1264 c 57-7599.
COPACABANA — Vendo an. com 

^%,Í'í.2«oSlíK..rò.b?S;pANEMA - IEBLON ,„«,„., Wfc, a,ca »».,jTIJUCA _ R. A,ir„ Brsnd5o, „ 
entrega im 10 dias. P/eno./|A.BABTAiu,EMTn CM ipANEMA - dep. COmp. empreg. Si-! 

f. 
"P- 3 «uartos__d. p. .oaragem I' ¦ '"¦.""

TIJUCA Vdo

. .¦ .. r i anriíir ou,o. v„Ktv-.i f i
como desejar. 

"Ver 
no local das;S<ll5=. 3 qls., 2 banhs., çaraç... na| 5 500 mll, parte fa- 32-9669, 28-6759, 462537

m '-.. io 1 A-xr. ia ', ir u,,, terraço complementar, ideal com .. . . ¦-.--.- -

i04 - Inf Av 13 Maio 47 sl li—Goira ç—T—«11 o o i ( n.».I. oi .„' vista panorâmica. CrJ 30 de cn-Cl liada, Saldo em quatro^1
™ÍU°° ' '^^STSAtÁ^1 ™ ^'^T.V«i..S 325 ^^^O^co^^Ir-^a-^fra^!^^^ em 2p,nos. **_ d^ 

^ jljr0; ' 
"

Amoedo,
27-7596 -

quartos, £
anos. finai doi, rtti |Sala,,vaga para carro na Rua dos,C|aric 3,.04Ç7

mf»ntn — Acoita-ie troca oe ier.irncí-i i ni/ ¦""¦' }'•¦•¦ "* wvua.u« ^^ «„-,««,,  « «-.  ...,,,..„;.. inf o... eArmn ,í0.an05. Sem UlOS. — í-ít I- Araujos. 30 milh. a comb. M., ,- -1 ^_- --- .-

EVSSfe^ ^^i,r?'ü,„,^™'-:í^^^ri^riV tó^^S^joiiV"™ "Ima oportunidade -— ™" • ™'™- ''-j5. lota,
CRECI 1

fin. Aceito prop., ò vista neg.j diret. c| proprietário, ã Av. C>
,.w juro. Av. Princesa Isabel, 30ü, ap. pacabana, 613, gr. 808. Telefone :^7 7-0, 

¦ rn,-.r\ í-, ",VJ w:'J -"¦'-' -in; a v i-ih»»'
central 

' 
Petrópolis. No Rio: Rua 34 000,00 c| 50%, frente luxo, |B07 - Tel. 52-4755.  36-5023 - CRECI 285. ! 

aPaptav~FMTO 
' 

Vdo Pi ia Bu- R U a Professor Gabizo, 
'-Compro 

casas", aps.
7 de Setembro, 66, 7.0 and. -2.quartos, sala, corinha depen- APARTAMENTO - Transfiro di- COPACABANA - Vendo de Kii-E'?,',,, f,.„,°' __.\s 2! o > o /_.„Av p,,, l,Hn_-=\- '« °" ' «mb- Inf. 

"

Tels.: 42-9543 e 32-8641. denca 
empregada, alugado. Moa- rei,0! cie um 8 S6r construído:,, a Fraca Arcoverde. .-.,;. c.-,'ío.: í,?" b5n'h c6r cs- depcAri ca !343 (Pr0X" Rua Morali

cf A llHirn A«7 -\_, —' ----¦— 'no Pôslo 5, iunto à praia. Tcl. 3 cits., cor., bani., érea e der.'. ?.„'' „i"„, Anu» 
' 

«IntecoFLAMENGO - Ap5. de|lARANjE||.AS _ Vende-se, na R.I36-7839. Guimarães. | empreg. R. Bania Rlbeifj, 1691 i^CIidos, ~ °'

Gral;

A LUA

CRESC.

OS VENTOS

luxo ci 2 salas, 3 qts., 2iA.lv»w chy\- 2.8, ap 210, s
', , nt. sep., demais depend. Vazio

banhs., COpa, COZinha, Traiar A». Rio Branco, 138 - 15

deps. e garagem. Prédio-..T.1--?—5-—
sobre pilotis c| 2 aps. BOTAFOGO - URCA

pj and, todos de frente

'QO d VIS-

Obra já em revestimen-
Io com a garantia SER
VENÇO. Preços a partir
de 57 000,00, pagamen-
to grandemente facilita-
do. Ver até 20 horas na
Rua São Salvador, esq.

112 000 de entrada, saldo a com-1 i ! ro
binar em 28 meses. Preço a vis- |pr01ltOS de Saleta, Sala,iir__

;ta. 33 000. Ver somente hoje a
 [amanha das 17 ds 20 horas na

AVENIDA RUI BARBOSA Av. Copacabana, 945, ap. 507.

N. 666 - Obra iá inicia-h R°b.er'-°-c-°-nle- CRE5' 142-"...
\- _l x, '"APARTAMENTO VAZIO - De
._. da. Vende-Se ap. C| Í0UI[re„,e. Rua República do Peru -

11 .o .infl.-.r. noucas etcadas. Ven-

com Ipiranga. Vendas

õrberizado, ci 22 ni, de in
pequena casa. 10 milhões ci
entrada, rest. 2 anos. Jardim

CRECI_688.
Estrada íres

~—:Rioa - Vendo a mais bonita ca-
sa cem 2 ciuartos çjrandes, sa-
la, boa cor., grande banh. s
mais 1 ap. no; fundos. Vale a

C, - 
pena vcr c telefono e pr ccn*

orretores TIJUCA - Cobertura. Vende- clicionado. Tratar Sr. Ainin
mos com 370 m2, living duplo, 22-2376 — 49-7505 

' 
— CRECI

02.
ASRO na cslrade

lERTURA nova. Barão da Tor-, • cpnrln ai—--->' 
'"' de Jacarepaguá, 364 m2 duas

(Prnca da Pai), 540m2 de 'OS terminados, SeilÜO 3 
TIJUCA - Cobertura -frentes, pronto para construir.

mais 158m2 do terraços, deSOCUpaçãO feita POTn, . r~ i Ircc'' f" carro b°n1' telefone" t- Vende-se a Rua Conde 27-0975
conta nossa firma, semL Bonfjn 2Q _ c] lf. VA.QUEIRE¦_ Ve„do „,,
qua quer despesa paraj,- « , ,'. „ 0 , _, 

'¦ _• ide laje. si., 2 pts., etc Entre-
' 1 -r 'ao, 3 quartos, 2 banhei- go vazia, eni. 6 000 pr85t. 250

O comprador. Tratar naI ^„^„Ie,t„e r„_,a B |- Ver Rua das Rosas, lll. Tel.

Pinto 23-5466
30-2550.

pi.u.,. tci. 3 di-., (¦;,-„;,¦.-. t.,..--.. : </¦/..":., ;.:.,r ;,;„;;"',!.;.::." ,'-:M'^. ".-,,„. :e Silva).

APARTAMENTO VAZIO - Postoi' 102,V:;itas no local cl propriet. IpVos"""500 itiTl cu 43* mílhões á' na portaria, diariamente, ,ala de |ontarf te., . ,.
5 - (Quadra da praia). Vendo °" 23-4745.  |vi,,. {nf. 26.4n5. Ijgj 

-|^ 
^s ]J [^^ Contra-i3 b--' 2 va9J!

urgenle c/ 2 qls., sala, dep. -JCOPACABANA — ApS. j COBERTURA nova. BarSo da Tor. CRE 967.

qto., banh. e kitch. Pré-U vagas P/ ";'%.2,07°a.ml',;°o-s'",, fin. 
Detalhes tel. 36*37a8. Falcão

ciio c| apenas 6 por an-|_ creci 745,
dar, ci vista para o mar.!compramos para clientes -

.'. ; Aps. prontos, dosocupadou ou
Preço a partir de .... „m tonlr. vonCido, de 1 e 2_
19 500,00 c| pagto. em »JjJ 

lm>.Jr 
"«»|g;.Tv^lêndimentM 

"imobiliários

' ' * ). 
Tel.i * 

18 horas

com cintr. vencido, de I e 2lSp_| _ Sociedade EmOre-í^5. 
<=0mPlet0S' C°Pa^ 22-4163. Mário. CRE ' ,-"i

salas, 2 e 3 quartos. CIVIA -|iCI 
,. 

^OCieaaC8 empre icozinlia; terraÇO C 130 VOCl agora podem9 rl <;nlãn ^nls dp ian-!l.° andar, poucas escadas, ven- in finn nn r naoto _m,Hlls' 
'l " J i."""»- «"."", ~> 

,- , i_-i--' • li-UiMiiia, icnai,u •- uu.voce agora podo comprar seum/ c, saião, saia ae |an y^ cm. .^ 2 quarto5( qyaI. iv ouu,uu c, pagio. em Trw_ 0uv|d()r )7 (Div d_ von.;endimentos Imobiliários m9 ,._ _,_*„'__. ,,,,. mesríe si dispondo d. cs
tar, Sala Ultima, 4 dor-'lo de empregda completo, área 20 ITieSeS. Ver ate 18 h das 2." andar). Tel.i * 52.81661_ . K|iln Ppranha 155 ' "' C'"lJK-yd" 

460 001) o só pagando CrS 85 000

mitru-inc; rl armárin<: 0 com tanque. Facilita-se parte. Ne- Au e fnnaraha- dc 8'30 " ,8 hor"' (CRECI r. , ,s. % , da e qaragem. Entrega por mfs sem parcelas. Nós Ilie
mitorios ci aimanos, ^iqácio do ocosi_0_ Tratar n. Av. na Av. IM. b. Lopacaoa 

|13))i  _ Grs_ 612 14 _ Tels.:L„ oa mL, ni,,, r._ vendemos em 2 anos na Rua cân.
banneirOS SOCiais, 1 aU- Ataulfo de Paiva n. 483, Leblon,|na 1137. Vendas Pan- COMPRO pequenos aps. Z. SuIÍcq mai 19 7070 

meses. UDra rui dido Benlclo, 916 (ólimo pentm.
o'não se alende por lelefone. |,._'_...,, Plla khívirn |até Barra da Tiiuca.. pago. à vista.l^U^ l_e óí / ll\- -50 

|aje Tra)ar na N0. Aps. dei. 2 e^ quartos,^», a^
xiliar copa-cozinha,

APARTAMENTO vaz. conj. Rua Imóveis. D.,= t,hkv\rrr até Barra da Tiiuca, pago a vista,W* '-"¦
Rua México,,,-„,„ hip?)eca, j. n%. Neg. ré- (CRECI 604).

PAN-IMOVEIS, R. Mexi-
co, 119, Gr. 801 -Tels.

52-5256 e 22-3032 -

CRECI 704.

-Vagas para carros. Aca- Domingos Ferreira, 236, ep. 406|119, gr. 801 — Tels. |P'd:J e d.reto --..7-7074.

bamento de luxo. Tratar]^ »0í«|la

diretamente com o pro-iM- Pereira.

Rest. 24x150
- Traiar 42-2294

FLAMENGO - M. Abrantes -
Vdo. urg. espetacular ap. frent,
vazio, ía. locação, sinteco, pin-jAPARTAMENTO •¦•
tado, H0,n2, 3 geles qts., Hlao, Vendo c| , „, rlo
copa, coz., 2 banhs. soe, dep. nheIr0 e co_|nna. Entr. , 50o

prietano. — Avenida Rio apartamento süperluxo ioo
,01 , _. _, m2. Entrega dentro ÍO dias. ''ar-

branCO, Ul — 10. an- to da praia. Vor Ru.i JoaiV im
Naliuco. 149. Tel. 22-6764.dar. Fone: 32-1039._

Botafoçto

'Jprest. mens.

NO RIO FRACO

BOM

MÁXIMA
mínima

30.2
18.3

AS MARÉS

WV/W\
PREAMAR:

I Ih25m/l,2m e 12h40m/l,lm
BAIXA-MAR:

I 7h30m/0,5m e 19h30m/O,2m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem, e previsão do tempo par<i
hoje nas Cidades seguintes: Buenos Aires, sol; Santiago,
70°, bom; Montevidéu, 190, so|; Liniíi, 26°, nublado; Bo-

goli, 12°8, nublado; Caracas, 25°. nublado; México, 15",

nublado; San Ju«in, 26°, nublado; Kingston (Jamaica), 30°,

io!; Port of Siiain (Trinidad), 30°, bcm; Neva Iorque, 1°,

neve; Miami, 23°, claro; Chicago, 0o, neve; Loi Angelci,

bcm; Londres, 1 Io, nublado; Berlim, 9o, nublado; Moscou,
1°, nublado; Roma, 12°, sol; Lisboa, 22°. bom.

191

20.

mil.

lAlDO MOURA ITDA. vende ap.
- 

dez passos Av. Atlântica, freiü
"°"' p> duas ruas. Sala, ouario sepa-

rados, bnnh., cot 2ó milhões

52-5256 e 22-3032
CRECI 704.

GENERAL GOMES CARNEIRO, n
124 — Sala e quarto separados '

le c|u*r!o de empregada, demais'
dependências. Tenho os aps, Í03, ,

COPACABANA -- Vendo 0I203 o 20.1, ocupados s| contrato,
mais bonito ap. vaiio, novo, 41 Estudo entreçja vazio, ocupados!'
por andar, sala, 2 quartos, gran-jCr$ ._2 COO; vazies, 25 000. l.-\li'liJU-

banh. ~ - '"

N Ã Ol |nf», na Seção ü? Vendas, Av,compl. empreg., área com tanq

?m, i",ilh;o at« 
°'° 

CRECI S» 
*i'IEM PARCELAS - Tratar cl o Sr.lcip., 583,"sT"810." Tel. 37-9471 -i

comb. J2-6755 -_CRtCI_l/J. _|G(.M,es «3.2550. Av. Rio Dranco, \ CRECI 253
FIAMENGO - Ap. Vdo. luxo, I37, or. .101
650 n,2, sala, salão, sala. janlar. | B J~l mr.r, L^STÃI^-ÕCi.". ! ?ÜÍf. 

'l^..'^ 
,Ír.V J™«'S.* !

salão
| ciuarto, kitch, b.mhciro comple-

—TALDO MOURA LTDA. lem cem- to a 50 m da praia, à Ruo Do-

, „ i BOTATOGO - Rua Alzira Cortes, prador para o imóvel de V. Sa. Inunqos Ferreira n. 219. ao.
* c',:- c "'"' emb:'. 2...°"_i"il4 - 2° and. de irente, 2 nuar- mCsmo alugado. Notificação e tí I 106. _ Chaves na portaria. In-

tos, sola, dep. tnipr., garagem.Uistêncla jurídica, por-nossa ccnta.)formlirÕes_ Sr. Cláudio. A7-7A21.
Enlradai 10 milhões e o saldo] Solicite-nos c faca um bom neçió,- COPACABANA— Vende-se 1 va-

Ide 24 milhões iá financiados pe- leio. lnr. na Secáo do Vendas, Av. ga, garagem no Edif. L:mooes, si'Ia 
Cai.a. em presiações de 300]Cop„ 583, saia S10. Tel. 3'-M71 to à Av.. Copacabana, 435 - Tra-

.mll mensais. Tel. 27-3605. Nego- _ CRECI 353. tar p tel. 42-95-13.

co;;õ, cer., dep. empr., varanda
garagem pl 7 VolV.s. 170 milhões
lac. 50!l. Ver Rua Rus:;l, 710,
9.°, c| porteiro. Tratar Aram.
Tel. 43-1040 ou 55-0241.

iBRE S.A. — Av. Rio cie em contro do terrono cem
APARTAMENTO - Tiiuca. R. Cde. _,,_,„,„ ios ioo -,„J,. play-ground, de mi:i dn 1 000 m,2.
do Bonfim, 1349 - Em constru- OTanCO, IOI, M- cinaar, A .onsir,icío !Q,_ (eiu (Cm fi.

ção. $alão, 3 quartos, deps. com-'le| 52-4153 — CRECI nflnci?r.lento total o você só co-
pietas. Frenle. Andar alio. Enlr. rneçari a pagar após as chaves
2 milhões, prest. mens. 350 mll. 

'707. em 1B0 Innnos m««. Venha ver
Det. e informações pelo tel. ..:T|_UCA _ ir_ ;ntorpo,adores - ,"° 

c":"'cl. í"'?/- dl,',"Jnl]"'
m — Av Rin Rr^ncn 17 Í,,JU**" ¦>r5, 'ntarjíwi«««'»» fe ou Av. 13 de Maio, 23, iaIa*

...., ... ,._-, vazies, 25 uou. l*-\"~y, M- ° Dranco' •"¦ Vendo lerreno na Rua Conda do i 5t3.H. _ Tels.: 22-5835, 57-5920
cozinha, banh. com boxe,|ci|i}o |g nieses, Paulo Valente — 9** ,UI* _.~ —— —- Bonfim, Irsda da sombra, eem 0 52.4527 — CRECI 999

área c| Ianque, dep. emp. Ver, pr_Jt Vargas, 5S3 - sala 1 620. [APARTAMENTO - Vende-se o de pt0;..|0 aprovado para 26 apar- '
c' porleiro; Av. Copacabana/,3.30,7 e 43.96.1J. ln. S102 da Rua Cândido dc Oli- tamentos do 3 o 2 quartos, sen- lyciNuc-oc lerreno na Kua ocniio
827, ao. 903 - CRECI 902 - 

ipÃNSMÀ -~R Elizabeth" - De veira, 46 - Com 2 qls.. sala, dep. do 2 na cobertura. Obra |„ieia.:Juarei, no Largo do Anil, em Ja-
Financiado em _3 meses. {«nie- 

salSo 3 qls 2 banhs,'empregada. Entrega imediata, -da com fundações quaso «onclul.,"«P»Buí mede 12x30. Negocio

COPACABANA - Vendo vazio,!-,„,] prédio excepcional, pron.'Detalhes Dr. Caldeira. Trav. do da,. Tratar com o proprietário na L' '

apartamento saleta, salão ou i, cnir»qa Aceita-se imóvel comoiPaço n. 23, sobreloja. — Telefone ,Ru„ Dr. Prroira Santts, 35, grupa' 
parte do pagamento. Inf. PLANE.j31.H7_6. . 

'707. do 14_™ IBJioras. -
JA imobiliária, Rua. F»™e de casa _ TIJUCA — Excelente re-iTiiiipA
Amoedo, 55, leia - 27-/J95, Ipa- lid£,ncia eb,;i0 moderno, 4 qls.. 

' IJUV-^ .
nema. - CRECI 153. .3 banheiros, dependências ele. dencial vendemos C.p. dc :ai. . 200 OOO. Ent 2 mi.hoes

LEBLON - Aps. já emjj;™»^^.™ '^.p;^1uxo c| sinteco, sancas,ieRJ,ldBJ„£n nJLT^".
Oinlura C Sala, 1 CU 2 entrada. - Sr. Melo, 48-0942

42-9776 e 48 3266.

Entrada 2,5 m. Tcl.

"r , 
(VENDO terreno r.o Parque da

t.;:i iu.i res.- Curtcica com 3ó0 m2, ótimo lc-

IUXO
"¦ 

persianas, f x a u s t o r,:L i.

FLAMENGO - Aps. já
em pintura cí salão, 2
ou 3 qts., banh., coz.,
deps. Prédio sobre pilo-
tis c| apenas 4 aps. por
andar. Preços a partir
de 34 000,00 pagamen-B0iAfoGo
to grandemente facilita- .eiso. 2 iard
do. Obra c| a garantia |JJj |e.

qts., banh., coz., deps. "^'"3° 'JVm^venida 
de só 4 composto de sala, quar-CENTRAL

cir oe ocasião. (APARTAMENTO DÉ COBERTURA:_-,--,p",\rARAMA — Aluno e Oaraaein. PrecOS a par-cas..s. Vendem-se duas iuntas cu, .cpnnrarloí cozinha -- rr—t—
BOTAFOGO - R. Arnaldo Quin- _ Grande sala, 2 qls., demais ^UKALADMIMA Miugo c gdicytni. rtt-y£> i :.eparada!| 2 qls., 2 salas, depend. ,0 ISeparaao/, COiliiIlci,.ATENÇA0 _ Vmdo
teh, vendo casa c| qlo-, sala, deps. Terraço play-ground. Pòsto'2 apartamentos para tir de /U UUU,UU Cj pa- e peq. qoinial. Perto de 5. Pena banheiro, area de SerVI-.zio, sa a, 3 qls-, etc

Vfl-

Ldnh., cor., área de serv., alug. ó — 37-4990
s1 contr. Enlr. de 7 500 000. Inf.
31-0957 - Novais._CRECI 596.
BOTAFOGO - Rua" Dona Maria"
np. Vendo óíimo ap. c' 2 qts.,
sala, cop.i, cor., garagem, etc.
Ir.f. 31-0957. Novais. CRECI 596,

2

jtemporada. O 1.° com gamento em 2 anos. C Militar, 27 mil cada, com: „_.___,
fir.anc Tratar c| o prop. na Rua ço e dep. de emprega-

um ao.
. A 5C0 ã

ia cu 2 70Õ de entr.. 130 por
nês. Chave em Eicnio Ribeiro na

LKtt-l v/l

o'mãr,"2'SaT.;!,"3"qPtsa;a2Vbanh;.,lsala, 2 quartos, depen-Obra c, a garanna òck-visconde itam.„ati, i¦-•-.. c .. 
da_ visi)as e dei^hes ll:i 

¦- - ¦¦.•¦¦ -¦¦ ¦•¦ ¦""-¦ ¦ •

demais deps. NCrS 70 mil financ.l ,. 
', 7 _.mr.-0„,J- n.VflslCO Ver na R Bar-lCOOPHAB 

~ Posso f.0?'?'0 n' 
MORPP <; Av Pln! 

ANCHIETA - Vende-se ter. cem

37 4990 — CRECI 971 [dencias Oe empregaaa ei VCINi-^. vei lia r.. uai 
|76J )lpo E> mesmo dinheiro, ur-íNUt5KC S.A. — AV. KIOiCaSt1s pequenas para re"da,

aceito ao., sala o 2 qt«'., tomolgaragem. O 2.° com sa- tolomeu Mitre, junto do|s.nt.. Tel. 45-23i6^ _^_.'Branco n.° 131, 12.° an-ifa^:.r\UI--J;'ecoíduvfs?a r,"uppl

i Tratar na Rua Warcos ce Mace-
do, 424, s' 201 - Guadaiuoe,

!Ver c-.m Felipe - CRECI 139.

Ap. novo, 2 „...te 
d3e 

SKf&JÜ.-SS^ 
la' q«arto seParad0 e,,,°79' "¦LiVl!l 

;^en-!c^o^^-^^;dar, 
tel. 52-4153-CRE-;.- : , ,- ,x y 

-

inv., s.nt., cop5-|da praiai visla pi 0 mar _ Tei. cleppndências de empre- das: PAN-IMOVtlb — »p. construção, si., qt. e oara- ^| 707,
banh., comp., dep. «mp.,137 ..oon _ TRECI 971. i , . , 1 -i- ,. • •„ 110 rr laem .6 000 muilo facilitado —

- serv., gar. 4 pl andar. Enuf^SP ,„^ ,1': ».,,_' gada. Ambos Riobllia-Rua MêXICO, 1 19, Gr. Ç^^ob ra; Carlos Vasconcelos TIJUCA -Casa -Vendo -2 q
SERVENCO Ver na Rua »^ m". Vol. Pátria. Tel. 22.5893. BELO AP. LUXO .OOna Poslo 5, , 

^n,. Brandáo, 191. 2 s.. rjrande quintal - Telefone. APARTA!.'.ENT0 vaiio c 2 c,:s..
oravciM>-U. vt-l lld ixva 

_ ^^. 
_ 

fl)2 _ olM|R Av. Cop. todo decorado, alapo- dos. Tratar COIT1 O Sr. OÜ — I elS. O^-O/OO e "•'«?¦ "' Mlz"a c " u J' ?m 
fren)(, x 28,, fundos. Tratar ,0la t/ 16 m2, coi„ banh., vj.

Correia Dutra, 145, ate B0TAF"0G0 _ Vendo.s„ ,p„. ^dq0;s'rt/C0^Ii.i'ln;mdbo Vl. 2 LUIZ - Tel. 42-8611. 22-3032. CRECI 704. R,0 cCurR!D0 
"_ 

Ap. de i™>-L°_L*^.---J*J^7+-; ,"nd-" 
e7i*'V,"„t ,v„líí. 

™
18 horas. Vendas PAN- .««.JJ. d^.ren.o com ,..,, ,r.S .^J^f £2 «"''dL 

'.mp! 
CCPACABANA" r-VendeV;?^ LEB1C,"- sVmbaib,-- V. urr^^sS 3 iu?r,os, 6%. c;^. USUJA - 

JT.UCA 
- Exco3c..nr ™». 

^^.)^' P,"

IMÓVEIS, Rua Méxif,te\TfV^

52-5250 e 22-3032 - n.P,72 -_ aP _ 40, - 
_«,,!„. 

Lm,a_34, ap. 3_qu.,tos,r.„7d.p. 
^y^^-ye^p^y^-^y^^y^^: CRSÍÍno 203^ W. 2Í0803 . Saldada. Ver

J CRECI 704. da Mtna Bi»rtelo Trat.tr com garagen
'Adonis Tal. 22-8534. ,32-9659. 57-7316, 46-2537. 'Assembléia, 72, 5." andar. 1590. j- Sr. Miguel.



CLASSIFICADOS - Jornal da Brasil, 1 ."-feira, 77-2-1,7 O IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

antecipe seu classificai
Para a edição cio dia 24, as Agências

do JORNAL DO BRASIL receberão Anúncios
Classificados até 5."-feira, às 17:30 hs. e a
Sede até ás 19:00 hs.

Na sexta-feira Sanla nao haverá expe-
cliente no JORNAL DO BRASIL, devendo as
Agências e a Sede reabrirem no dia 25,
sábado. Atenderemos no seguinle horário:

Sede ;

Agências:

7:30

8:00

12:30 hs.

1 1:00 hs.

BRAZ Oc PINA - Vendo cisa, VILA DA PENHA • Bonsucesso
i, 2 c;tà., clc. Ent. 7 000,,vdo terreno em rua calçada áaua

Iriluia, 115. - iui. enlrada I SOO por 39 mll.
22-4163. - Iratar Travessa Brandura 514 -

L. do Bicão. CETEL, 91-0195 -

BONSUCESSO - Ap. 2 
"q., 

s~o Salino,
ll., quinlal c, £jar.. Enl. 4 000. VILA-DA PENHA
P. 150. Ir>'f. Av. Brás cie Pina, Ia. locação, com

I. prest. 250. Ver Rua
f. Entrego vazia. Te!.

ILHA DO GOVERNADORlN0VA "ururgo - v»ndo ia»aoJA em ootafogo Par.

JARDIM GUANABA-

banheiro nm c6r
ií garaaem. Preço

__]]" Paglo. em 3 anos. Ve,"'" 
i nheiro Augusto Bernake

23-6314 - Bicho.
VENDO p construir II
ri. Paranapanema
mos). iratar Aa.
.12-9821.

849. Tel. 30-306:
BRÁS DE PINA Vendo
3 qls., I sl. t* dependências
rrno plano 2.10 m2 na Rua Pi-
ria, -13. Tel, 32-9066, próximo de
tôd'i Condução.
BOUSUCESSO R.-a Mesquitola
41, ap. 101. Ver no local, 2 tv...

I st. .; d ps. lr-l<:r na Brilhantu.
leis. 57-5187. 57-2086 e 57 4638 vllA JARDIM DA PENHA - V

nha, :,e contrato dc 5 nnol de gran-
IC. 100 m do PARKlde loia com telefone, na P. u«|

Mnwne i0„.„™ ,-,=, HOTEL - Inlormatõos com Me-Arnaldo Quintela, quas» esquina- Novo.-, terrenos na lavina Rua Potlu,,.,i n. ,4 _ de Rua (ls Pa„agem. infom,a.
do Galeão, Rua Ha- ™la ,-2 _ To1- ¦M64 "" l'S&..|çõe« cem Ferraz na Rua São José

Casa. Vdo. . . ... IERES0P0LI5 - Saia e dois quar-jn. 50, il. 1001. Telefone ....
a, 2 bom-rOidO Lobo e i\ua Uaill- ,„, na Várzea. Vendo, mobiliadc-,|327056.

RA
Est.

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS 27 2509.

CENTRO

'EDIFÍCIO BANCO DE IOQUIO -|TERESÔPOLIS -
Pres. Vargas, 563 - Vendo, fren- 19 km dg V
te, as salas 2 002 t 2 003 e mais

hi, também juntai, andar baixe
! Toda; c '2 banheiros c área apre
! ximadamente de 35 mts. úíei-
! Tratar na snla 1 620. Paulo V,-'rr

Vendo
'mamões

OUTROS ESTADOS
Ven-

uncT\"á: baúba,
Enqe'

160.

CRECI 2.13.
CMPIIO na leopoldina caias,

;.-.,. vi.as te.v., sitie:., chácaras,
olucão rápida. Trat, diariamen-
. à R. Nic.iriaun, 175 loia I

- Penha - lel. 30-4047 ¦ Sr.

rio çitic. resid. em centro

r dep. de emp. etc. com ônibus)--
cio Rio n.i poria. 1B milhões comi LOJIMFIAS
B de entra;;.'.. Tudo novo e bom. pimiá 630
Visiljs: 31-0497 - CRECI 68S. •

TEP.ESOPOLIS - Junto á Praça
partir de.clu A'tc, vendemos ótimos ;

2 (Ri.- r- t- i r\r\ r\r^r\ .r\ arar,;'1.: íiocrtamentcs d. frento,6... Li.: CrS 100 000 em 40 me- __m 2 quait0Ji cicp. de emo„ ga:
ses sem juros. Proprieda- '¦:;"}".' e ,?:Tdo!;/%7Sli97:0-

de.de da CIA. IMOBILIÁRIA ckFozF 
 ' '

40

unlos á A.
A. Portuguesa, próximos
à Praia da Bica. Presta-
còes mensais a

murado, jard.,
carro, 3 í;tL., sl.,
copa-co:-. <; gd«.

for-'Inior

nas 17 500
pire 500 ti
iO prest

, «""¦ |>-SANTA CRUZ.
banh. compl., ,iue, iukv
quintal. Ape-macòes na Est. do Ga-,dep. ce c

LIS

frenle a A. A.

APARTAMENTOS PRONTOS - "lEDADE -
CASCADURA - Fn, edificio nó- Lente. Enlr,,
vc. Vendemos ótimos aps. va- Paraná, 3j'ó,
tíc*. com saláo, I o 2 quartos, PiEDADc
banheiro comploto cm cór, grau- ;il(j0 ^ ^v
do Cozinha, áren com Ianque, cio-
pene!inc ias ccmpl. ompregada.
Ver na Avenida Suburbana

\l--náa
i.i 15 dias - Rui

6 CCO cie .,„,. . ,3 em 3 meies e leaO, em
cie 250 ., j. Ver no PorllJCIUÒSa OU OOS eSCli-

ponto tmnl do o-injus V. Kos- , . ^ . ^^.. . _ . . ., ,. A
.nr; Pc.:. 15. Ver R. Abaieru, ÍOriOS da COA.lPANH I A.
316. Vendas M. Absalão ¦ Av. j, Dll, A,.= ,-,;„ D^rlr. A|e.

31.

Ca:a c' a quer-i dído Benícío, 2395. Mato Alt
ino. ajardinado,; Conjunto cio IPASE - Jacarepa-
> çiaraaem. Ven- guú. Prc,-.., NCrS 6 000,OO

30 milhões c: 10 de enlrs-' Aluguel NCrS 130,00.
dc, n: Bairro Arara:, junto do .
ônibus. Visitas: 31-0497 - CRECI'-.,.,.,, .,.„.,
n.o jB?.. ZONA NORTE

"dã

I ANDAR - Vende-so c 520m2 na GRUPO
Rua Visconde de Av. Rio Branco e dividido em Vcnclen
Bar Vinte Vendo'5alãa e salas. R. Quitanda, 19, ro. Rui

as de ns. 10. 12, 5, 9, 19, IC, i>l 710. J. C. FARIA. CRLCI 63 .. Chaves
21 e n. desd» Crí 4 500. Pou- 

'.- Tels.: 31-3064 e 31-1023. 27-4367.
ca entrada. Restante cm 612 mc- (AVENIDA RIO BRANCO - Para RUA VISC
ses. Ver no local. Pres. Varejas, onlreqa vacjo, de fiento, conjun- np. I 208,
532. sala 1 620. 23-8917 ou  to com hall, 3 salas, cej., sa- vendo, base 12
43-9644. Pauto Valente. nilarlo o tolefono - Preço de 42-5884 - 42 63fl

NCrS 82 000,00 rom parle fac. ucduii-a r. .-
PASSA-5E umo loja na Ri.-n Can- em 12 me.es — CIVIA - Tra'-

com telefone, vazio i
e 3 salas com banhei- .
México, 41, grupo 1401 ,
í nn portaria — iratar:

~3NDE 
INHAÚMA, 50

uara eteritórie, vazio, -

CHÁ C A íí A c '''.'i ü R A S í l. í i
ar-;o cem 5 000 tn. e 5 õiirncs
terrenos em J.irdiiii Catari na - Ni-
teroi - Trst.ir -¦ A.^. Í'J. S. Copa-
cabana, 1133 L. ".

ZONA RURAL
iues. Inf. le

do
PERMUTA
Copacabana, c salela,
_ kit, troca-se , por 2 salas
centro. Pa<ja-se a dif. a vista
Tcl. 32-9352.

)3l'lt

CASTELO -
Av. Churchil

«nida
30-1.

Gi,
Tel.:

Aranha
42.6656.

Tra

Vondem-Sg 3 casas.
Suburbana, 2 do no. JARDIM AMERICA - Ap. sala' 

gõcio o moradia, outia só mora- qí. coz. banh. varanda. Entr,
dia. — Vendo juntas ou separa* 3 j00, pr. 100. Tratar Lcbo Jú

,r .„„ , das. Traiar tom o próprio nn Rua nior l 238. lel. 30-3311.10 102, em (rente _ Pioc.1. Tra-I^doclc L3bo. 217, caia 22,
101. Nio atendo correto,. .-_, quar_oh ,r,]s ,

CRECI n 1 Có PADRE MIGUEL Vende-se côr vnranda,
,..,,„ 

' 
„- F' - -¦- ¦ maonlfica casn c! 3 C|ls., sl., 17 000. Trota

BENTO RIBEIRO -Terr. 10 x 46, co.-„ banh. Enlr.' p. carro, ler.ldura 516 Larg do breáo
pronto para construir apenas l,,üd0 nwr!l,iüi fotte condução na 91-0195. Vitalino. ATENÇÃO - Vila Kosmos -
VÍ^ t/ScL r-TW S3' pP'T50d:„irfn',és '"^V/ARDIM ViSIA ALEGRE" -.' 'vi^A 

^ &..
17^T7_rónVu7 T'"-'%f 

r° 7 "-??- -< fe^aCc^,t_%'^.Í7Tü ^ IZ; ^°.' "Casa ~ira!CRECI 
i"9 ' 

~ En' còr v'lr-"";in. «'"'e™. s° óo'^ Penhih

Ju."'0|ÍS2jpRK-,-sVMÒs 1'AIIA CLIENTES ^!"§OoSf Tr^TrWandut M ^_P^7^ £ 7ã7^,
^ t,., nnn i., mosnío a unados — do EnnniHn Vi ¦, .no. ' \. . 11/ 1,Ver e tratar no local. Av. Wnn-

JARDIM AMERICA - Ap. vendo senhor Félix, 673 101-201 (Arma
e, 2 p„ sala, dep. Aceilo; rinho). Tels. 91-1621 ou £3-3672

IPEG. T. 36-6325, alé às 12 ho- |raiá
SAN1IS3IMO •- Area 3 600 m2 ras e noile ,.,„ .; —, —- 

,- ,
plana Vende." nmnr-f.iárn Pm IRAJA — Vende-se excelente

iSrusualana.£, ZiVi. Telefo!;JABDI,M AMERICA - Ap. va„o ,p. vajlo. 3 Cos.. sala. gara-
com l ci-, '.., c, b., v. ent. .. nem, dependências. Entrada ..

 ,5 000. P. 100. Tratar Av. Brís NCrS 4 000,00 o saldo 200 por•¦ 3 600 m2!de Pina n. 849. Tel. 30-3062. „,_.. Ver à Rua Terreira Cantão,

Ver local
frenle. —

ci porteiro Li-
Ia 913

do Ouvidor n. 17 — Div
vtndas 2.° andar — Tri

52.B166, das 8h30m às 18
ICl ID2JD - ""»•

,. SALAS - Vendem-se un-jnto, A'
VendO na Franklin Roosevelt, 23-ÍI067.
129 coni 1""''" - preprietário p mnnh

JARDIM VllA DA PENHA -Ven- mcs-Pca. 15. Ver R. Abaieru,, ÍOriOS Cia LUMKAINMI A.' ,',„ v, - ,-- -v - „ -.- - ,/ -,— -,-.'"' ~". ',"""!' ."' *: Tcl. 23-4420.
cie.se casa varia, 3 qls. si. coz. 216. Vendas N. Absalão ¦ Av. ¦ p,., a „.¦.!„ pAr1n A|_ TERESÓPOLIS - Edif Atlântico, Alo! V. da Penna. Vdo. uma.lo|ajComerc,a 100 IT|2. pin- SALA Pres. Vargas, 583
b,-n. v. _ quintal c gar. enlr. Nova Iorque, 71, grupo 301 -a RUfl AiaU|0 PorlO Ale- iunto ao H,g,no. Vendo ólimo, c base p sobraao, cm galpão f,„,-,Q ,Banco dc Tol.io - Vendo

^0ciePrpinaMB49't]r &..È *^™^-"™-™5.'- V*. ^ - 5.° and. Tele-^ITT UÕnrt* ,l\,J. i^r^.lf 
-_7^__° 

|^o'Ura 
n0V3' d° ' ' "

AUXILIAR E RIO DOURO fonei 42-695Â Vendas: i^^»,; f^^èé '7 ^^Níf' 
° '""' "

— - UULIO BOGORICIN — >.» 638. - creci 249.
ÁREA — Pavuna, 7 000 m2. -¦¦ !//~n r/-i r.c\ 'tciiccai/mic 1 '¦ > '"" ¦ _ - ,- , -,, 
wanf|, , ..,.,_ iinif,ti»!.in* ir ilCREC 95) TERESÓPOLIS — Loia cie esciul-venoe-se prop. urugua ani j-;, <\v—1\^-v-1 / -ji• , .,; , .. v v*.\r-enun n- nt-Miri/^ o .. ,• 711 Tel 411759 -~" 'na< ern ^ren,e ao Higino. Vendo. ENGENHO Dc DENTRO — Rua

°P.!JARDIM AMERICA - Vdc ci'i Fr.77F Í-- 
''~'~r- .-;VENDE-SE mansão, 3 salões, 3 excelente ponlo, vazia, nova, c| Adolfo Bergaminl n. 316. Ven-

quarto- sala coz banir Bni|ATENÇÃO Colcgio - Casa vazia qts., varanda, |. inverno, 2 banhs. 50% financiados. Ideal para !an-:do ou aluno lojas A-B e E. -

preco . vista' CrS-í'" í'ínc"T 
'erreno. Ent. 2 000. 400 m2 áieaconst., garagem, |chonete, mercearia ou_ soryeleria.|Ver no local pela manhã.

— r, 1, I j!U. iriji. Mv. ora 5 cie ¦ i ri ci
"a 

CETEL 
'l!"'9- IeL 303062-

Ven-
E"t.

¦- - - TM-
•1--* > riii»flrtt t.ilSn r.-,nn cvr ',-¦-,•.'¦. A.. í\rit ,',,. Plns 91 fl «I 205,

BENTO RIBEIRO
entrccia imediata .
ria 132, em lerren.

c varanda, 1 sala,
cer., b alm, 2 q., o dep. em-
presi. Preco CrS 30 COO OCO ..
(NCrS 30 OJO.flOl c' 60°,i financ.
-10 meses sem juros. CIVIA. Trv.
Ouvidor 17 (Div. de Vendas 2.°
andar'. Tel. 52-8166 tlr 8,30
1300 horas. (CRECI 131).
BENTO RIBEIRO - Vendo lerre-
no 8x27. R. Tenente Rauen,

dep. emp., 975 m2 terreno -IVisitas: 31-0497. -- CRECI 688.1— -  —
lAgua própria . ccdag., 

jardim 
e TERESÓPOLIS -Vale das lúcas.: ATENÇÃO - V. da Penha -Ver-,

pomar Rua Nambi, 131 (100 c „ esp£,acu|ar, c| 2 salões, la-\*°. ví.'las '"J"-. En'.' 2 »° m
mis. da Praia Pilangueiras). -relra, 3 quartos, copa-cozinha, ga- J"»- 

A^- 
?'*' 

de Pinn. 2'8' !
Adaptável colégio, casa saude — ;Mgom etc. Vendo, mobiliada com:'03 

_ Penha.
IPreço NCrS 140 mil, 70 mil o multo gosto. Financia-so 50%. Vl-I—  - -— ,, ...
I visla, restante a combinar - Tra-|E||as. 31-0497 - CRECI 689. | I.OJA - Passo ótima e grande Sa IdS

-itar com Sr. Zaga, Rua Bela V[s-| t_.DFÍrSpni ,«. _- u-lr(11 „„„r|n'com forca, cont, 7 anos, na Ria (Jor410, via Rc
Informações

Encj. Mfiifl Fi-1
lel. 37-148B. laP--

Enyonlic
Trntar n;
n. 96 -

irem e ônibus perlo Iole 213.
COMPRO casa ou ap. Q. bairro,
á visla. P| IPEG. B. o milhões.
N. rápido. Tel. 52-2020 R-5, ..
23-0037. Sr. Foliy alé T2h.
CACHAMBI' - Veio. ap. 2 qts.,
sl„ na Hua Honório. Aceito Cx.
cl sinal. Inf. Pinto, 23-5466 c
30-2550.
CASCADURA - Vendo-se ólimo
sipzrtamento no ccra;.ío rio Cas-
eadur.i com 2 quartos, cala, tozÍ«
nha, banheiro o érea. Ver h Rua
Padre Telêmaco, 3S - fundos, ap,
207. Entrada do CrS 3 SÜO 000 a
o vido em prestações do CrS
150 000. Trat.ir cm Mello /ffonso
Engenharia tida., na Rua Cciis«
1anca Barbosa, 152. ijrupo 401.
Tnls. 29.2092 e 49-3261 - Móler,

mosmo alugados — do
Novo a Oscndura ~
Avenida Biiii c!o Pina
loia - Tel. 311.5409.

_43-1759.
SANTÍSSIMO
olann, vende-se prop. Uruguai
na, 55. sala 711. Tel. 43-1759.
TRANSFIRO - Ap. 3 qts., finai
ciado Caixa Econômica em Ca-

TERESÓPOLIS
2 qts., 1

nheiro, sintsco,
VENDE-SE caía grande, centro de 58-2185.
terreno, 10/56. Entrada Cr$ ... .'tcucca-iaiíc w ¦
13000.00, Rea Erico Coelho n.o.TERESÓPOLIS 

- Várzea

100. Informações 482972 - Ilha
do Govern.-.dcr.

Várzea, vendo}
salela, cor., ba-
mob. Inf.; ....,

Joaquim Palhares,
14 horas.

facilitando tlrS 7 000, até
18 meses! Oportunidade, 2 bri-

,; 208, 30-3196 ma. Tratar conj. 1001. |^Í"y^r. 
"' "" ' m ~

CENTRO -' Vendamos" grupos d«J3 SAIAS VAZIAS -- Ponto bom,
salas na Av. Pres. Vargaj esq. Santa Luzia, 799, esq. R. Branco.
de Miguel Coulo. C. 2 salas, 2-Vcndo ou alugo. 57-4019 -Souza
saletas, banh., c 9 800 mil dc cias 15 horas.
entrada e 340 mi! p mês p pi*cn-j—.
la eníreya. Tratar e ver plantas itr\Ki a ci lt
cm Cunha /.'.elo Imóveis. Mexi- iUINA SUL
co, 1-tO - ll.» - S! 1105. Tcl.1
32-5555 e 42-3347 - CRECI 866. |APARTAMENTO -- quarto, sala se;
_-... — ,..„  -'¦ 'oaroda, comercia! ou residencial
CENTRO — Alugam-SeUsquina B. Ribeiro c P. Freitas.

no Edifício Ouvi-fe?: ?«»;'». »«''• 36-2is4
_ , . .1 OPACÃBANA - Vendo escrito-

Rua do Ouvidor,;rio com sala, kit-, banh., 20m2.,l
Edifício Cv-NC'- 10 ",:l a vis,•1 °u a com' J

C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
CAMPO GRANDE - Lctes «
rartir da Crr 15 G0O inen:,-,is sem

i entrada e :«in iuros. Ir^t.-r ra
Rua da Conceição 114, 2.0 -
tel.: -13-6361 . 58 2022 - CRE-
Cl 974.

¦SEPETIBA -- Vende-se na n-.a s lm.
da praia ele Sepetiba âp. om ti-
na! de construção. Cr$ 5 000, la-
cilitade. 31-0730.
VINDO - 800000. Ierreno I2x

:30, Campo Grande, Km 32. rj-
clüt.ido. Tratar tei. 22-2650 -

'Hélio.

DIVERSOS

Vielhor
mobiiiado, dois

boa sala, vestí-

LOJA — Passa-se contrato dc 5
anos, aluçiuel CrS 60 COO. a 10 5
minutos do Ce-itro, 3 milhões.

46-A - Tel. CO,
58-5S48.

ESTADO DO RIO

CRE-chambi, SOTIC 32-1619.
Cl 539.
VE-DO casa nova, .\ , 2 rs i
dependências. Preço e condiçõe
a combinar. Trat. Rua Arquíos
Cordeiro, 316, s1 501 - Méier.
VENDEM-SE duas casas"

JARDIM VISTA ALEGRE
reno com caía velhn. Er

IP. 100. Traiar Av. Biás
8J9. Tel. 30-3062.

. Ter. 468 - Ao. 301. Iratar Av. Rio NITERÓI
I. 2 000. | Branco, 108, si 912. Tel. 22-8936.1 _ 

ilo Pi-|MARIA DA GRAÇA - Terreno] NITERÓI - Vondo um sp.
1x30. Vendo c' planta apicva- 2 quarlos, sale e dependências

ponto. Vendo a
.ímpios quartos, i.:>.i .-.íií-, .-i.->- .,
, .' '. , , :tí. lomas Kaoelo,
bulo, cozinha e banheiro, por
NCrS 25 000 cem 50% entrada
o restante a combinar. Ver e-,_T.~ * 

"."

Iratar DELFIM 
'MOREIRA, 

394 212 j l°J,A " í'",°! - Vende-se
de senta a domingo. melhor pçnto comercial da Rua

TEâIS6PÕLÍS~r-Vh-^-' --•>-• l^'^" dc '¦""¦-"•"¦ 507"A "'""¦

CABO TRIO - Vende-se aparta-
menlo n. 37, no Eci. C.-!í Gran-
de, na Rua Coronel Ferreira, cem
3 CiuartoJ, living e clamais oe-
pendências, Tr.it;,r na Rja do Car-
mo, 38, ¦- 403, com o Sr. Valban.
Tel. 32-9154.
ESPIRITO SANTO - Maratairesl

to ds r..r.':-. Sú à .•'..!.i, tem
otes. R :ber;o. 57-ÊH23.

hinar. 32-9393. GUARAPARI - Voroe-sc oj aiu-
rioca, Largo da Carioca, !'SAIA COMERCIAL 

"-"CaieteCen-loa-se apto. mobiiiado Ctimo lo-
ter. final consl. Sala saleta. kit.. «I. Traiar lel. 3/9327 - D.

banh., 3 n-.ii. Acei-o carro VW. - A"!,1"- .
AV. RÍO BranCO,.Ie'. 22-5693. esq. Almle. Tam.

87/97. Tratar cam o Sr.

165/169.
Lar

e Edifício S. Francis-
Vende-:

¦nTeitcrlcS, c
Delalhes tc

89:504,

CrS

separadas, Rua Aray n. 1 ó^,
trnda pela R. Almeida Vale
Ric.irdo de Aliji-ciuerciue.

LEOPOLDINA

IARDIM AMERICA — Ap comida para 20 aps., água, luz «'Rua Presidente Pedreira,
!2 q., ... !.., b., quintal. Ent. | força ligadas. Rua Conde da Ingá. NCrS 25 000,00.
5000. P. 100. Tratar Av. Brís Azambuia. 749. Tel. 2? (.au?. -ivENDE-SF. ap. conjugado —~
de_Pina,_849. ^01^30-3062. _ |.fí?!!±"!-__ 15 500 000 v. com 1 500 OCO
JARDIM AMERICA — Casa variai ROCHA MIRANDA — Vende-se entrada restante a combinar -

q., s., c, b., v. terreno 10x25. confortável casa c| 3 qtoi., sa-jTratar Amoral Peixoto 327, apt
untas ou| Eni. 3 000. P. 100. Trai. Av.} to» cozinha, clep. compl. NCrJ- n. 112

Pina 849.

ÍIÊÕPOLDTNA - Compro 
"casas'

\on.. p»qo à vista
Inf. Pinto, 23-5466 e 30-2550.

ningo.
enda moder-

luxuosa e confertáve',
com'«rcí,ria de jardins, borque e chá-

cara (arande quantidade de "fru*

tas européia! escolhidas), com n
área de 10 000 m2, com 2 v».
randas, living c lareira, 3 quarto»
cj arm. emb., 2 banheiros sociais,
cozinha e depend., garagem, pis«
cina azulejada alimentada por
anua corrente própria de nescen-

C-nr. de caseiro grande, ga

A. CARVALHO vend,
tia Penha, ap. c. 2 qt
b-nh. . área. Enl. 6 000, prcsl
280. Trat. R, Cardoso Morais
92, i. 305. Bonsucesso. CRECI
590 CETEL 91-1219.

30-3062. 18 000.00 a longo pra^o. Ver|VÉNDE-SE casa com 3 qts., sla.,||inhelroi, coelheiras, horta. Projeta,.,a dos Diamantes, 1 538. Tel. 
jcoi., copa e varanda, ci 2 meias-lgerai de Niemeyor. Preco: CrS..

Av. Rio Branco, 108 -Ucjuas nos fundos. Enl. 7 milh. flO 000 000 financiados - Tratar

|s'l'* 
912-  _ ;Ver na R. Francisco Nunes n.° 39, visita na Av. Delfim Moreira, 118.

_ 'VILA KOSMOS - Vdo. casa con- Mutua, S.io Gonçalo, com o Sr. Teresópolis.
j CIARIA - Olivar vende cisa i.-o de terreno 3 qls., s.'. dcp.|Nilton, lel. 48-3212, POC_l>vor-_ TERÉSÔPOLÍS 

'— 
Vendo Vesid"Sncíâ

Na Vila' vazia. Enl. 2,5 oulra c: 2 qls., emp., çjaijgem. Aceilo Cx. comjVENDE-SE coniuçiodo, Av. Amaral com _,._ de terreno 3OO0n,2
coz.,'Enlrada: 3,3. Ver à Rua Orlin..<ir.al,_Pinto 23-5466 e 30-2550. IPeixolo, 327, ap. 117, CrS 6 500, piscina. -Casa do caseiro.

no|Milton, no Largo da Ca-
rioca, 5, no horário de

horas. Diária-,
aos sá-,

de loja, servindo para qualquer 16 ciS
ramo comercial ou banco. En-Í_,#._4-S rtw^«t«
trerja-se varia livre, dejembara- mente, exceto
cada. Tratar Praça da? Nações maclOS.
3'?-í-A em Bontucesto. Tel. ... '--30-7646 — Horário comercial.—-i ESCRITÓRIOS-CENTRO

SÍTIOS,
CHÁCARAS..
FAZENDAS

¦

ESTADO DO RIO

PARAÍBA DO SUL
; propriedade cem ht
:i rr vr., Telefcne,

| 49.42.-8.

;SÂO LOURENÇO -- Estação águas
— Caia nova, pur mulo por ap.
pequeno na Guanabara, Copaca-

!b;,ra. Inf. prop. 37-6470.

anc

aps

Ma

da ao 1'ido do n. 13. Soltar
st. Engenho da Pedra, 531, se
-at r i r Rua Maria Rodrigues. Oi í
mo ponto. Tr. na sala 202 d.
Rua Romeiros, 192-A - Penha
CRECI 422. Tel. 30-5331 .
OLARIA - Vende-se excelente
r.ii. 2 quartos, sola, cozinha, dep.
cmpl. área c' tanq. todo em
sinteco. NCrí 18 000,00. Fi
ciados o longo prazo. lei.
72-8936.
PENHA -"Terreno 10x20

100. Tratar
Tel. 30-3311

combinar.
112 horas o

GOVERNADOR
PETRÓP. - CORREIAS
ITAIPAVA

social, poço dágua
Tel. 43-6308

wm 11 x 37,50
Ida NCrS 3 500 e o saldo
prestações do NCrS 250,00 sem
juros. Tratar cm Mello Afrc:>ío T
Engenharia Ltda., na Tua Cens- j 205
íaiua Barbosa, 152, 'irupo AVI
Tels. 29.2092 n 49-3261 - Méier,
ENCANTADO - Vende-sc 2c 2
a Is, boa copa e quintal, va-
7ia, outra 1 qt., 1 sl., quintal

ALIO DA BOA VISIA - Ap. de lhor centro
veraneio, mobiiiado c| piscina ctc. |uz e força
Vendo urgente, clima de seita, Magalhães.

. ., MaigfesJeljjhM^Jel. » 6682 IíesÊSÓPÕUS 
"-"" 

Aparlan-.enlo no
pBfacete, ^CASA — Ainda não habitada. — centro (Várzea), excepcionalmente
depend. sa|3í 3 qü;ir)os, 2 banheiros, co-jbem localizado, em edifício novo

zinha, garagem, apartamento pa- (entrega em 60 dias), de frente
ra caseiro. Terreno ] OCO mq. — je de esquina, no último andar,
Vende-se. Tratar no local. Rua
Alvaro Morais n. 252. — Petró-
polis. — Bairro Horténcias.

da Penha, casa vazia,
c.io, c. 2 qts., í., coz., banh
em cór. Enl. 8 000, presi. 200.

Tel.
CORREIAS - Vendo ou troco por
ap. 7.ona Sul, ótima casa de cam
po, acabada de construir — Tel.
47-0950 _ou_ Correias, 151.
ÍÍAÍPAVÁ" - Casa de" campo.
Vendo. Tcl. 26-6015 ou Estrada

a gara-|Haroldo lobo, 2.6 - (ocla rua fi. [União Indústria n. 14 704, com
Tr. nai co ao lado do Campo da PoMtuíMUNIZ.

cem elevador e garagem, com
sala, saleta, quarto separado, co«
zinha, banheiro, área e dependén-
cias. Preço CrS 15 000 000 com
50% financiados. — Tratar na Av.
Dcifim Moreira, 118 — Teresópo-
lis.

ÍNGENHO NOVO - V„ndo-s! ": ¦ '". .'.' a :: I L H A í>
apartamento v,tzio com 2 quar'
íos, sala, cozinho, banholro, área,
Enlrada: Cl S 5 700 000 r, o sal,
do cm prestações de CrS .. ,. ,,. ,.,...,.,.
20OO0O. Vor na Rua D. Francisca, 200. Trav Av. Brás dé ^."p. 

'Juarlo., 
sX co.lnha d^!G0^KNADOR 

- Vdo^ pa,acc,=
3611, ap. 304. Aceitamos finantia-, 91.1, ,. 205. CETEL 91-1219. -: ccmpl. área c' tanq. todo em|™ Rua. M"niolo, ent. 2 SOO, rest.
rnento pela Caixa on Institutos, CRECI 590. 'sinteco. NCr$ 18000,00. Finan- |? 

s F"1' Ò7í7' 7"ATraiar oom Mello Affonso E,„j0.,A, CARVALHO vinde-~Ení H,- ciados a lonijo prazo, lel 7= 
' -U"s-: 2J-5^3 Ç-2-2""3?--

nhana Ltd.i., na Rua Constança ciionópolis ap c 2 ots < 122-8936. |GOVERNADOR -Vdo.
Barbosa, 152, grupo 401. Tol.!rn-> u-..u' -, Úrt3'á,«, c'i " 

»-mlja 
' 10 ia . I*1 P's./ saião reversível

_ roZOÓ,^t',.C20bO°.aTr-R.ECardo-.2PEXpr: 100 
"í., 

í^b."'Í L"Xi «7 '^Cdn^tef^
ENGENHO DE DENTRO - Vc-n-so Morais, 92, s. 305, Bonsucesso. nior 1 238. Tel 30-3311. fachada em pedra, telefone,
dam.se 2 Ides na Rua Curcpai.l, CETEL 9M2I9 CRECI590. >ENHA _ Cflsa q, „. t„. banl, 777_7"ht\7 ^00. 

S~.\

,nnlo ao n. 490 medindo cada A. CARVALHO vonde: Na Vila terreno 10x40. Enlr. 6 000, p. 60 000 resi. longo prazo. Trata-Entrada dn cada Ma Penha, casa vazia, c. 3 qts., 150. Tratar Lobo Júnior 1238 -ÍR. Monjolo, 175.'Tel. 306om|Sl, copa-coz., arm. cmb. dncenci.' Tcl. 3C-3311. 22-5643 e 22-8330.
smp. Enl. 12000, prest. 350. - PARADA DE LUCAS - Casa, qt. ILHA DO GOVERNADOR~-"Van^

rcVrl ot íoio roer-i íoo' sl- cor- h,lnh. varanda, entrada: do-so ótimo loto modindo 15 >CcTEL 91-1219 CRECI 590. 3 OOO p| 130. Tratar lobo Junlor.25, plano, vaiio. Eifrado: OS
IA. CARVALHO vende: Na Vila 1238, tel. 30-3311. ; _ 400 000 o o saldo rm prcsla.

l.a loca- PENHA - Olivar vencíe c| 21 ções do CrS 266 666. V.-r na Ru»
•qts., deps. emp. vaga i

--•jeiem etc. Ent. 7 milhões
Rui Anoelln.i 178 r 1 n; 7- 

' 
rcrrl r, 7,n 

"F7} '^F' ¦' 202 tls " ¦ Romeiros, 192-A. Iguèsa). Traiar em Mello Affonso (PETRÓPOLIS - Valparaíso, Av.
c''l''"fundos Entrada 15 000 000 

"'-219' CRECI 59°- Ponha - CRECI 422. Tel. 30^531 Engenharia ltda., n. Rua Can». Portugal. Propriedade terreno
o resto em" 5 anos. Trata-se ná í- p^VAlHO 

vonde: Junto àlpRÂÇA DO CÃRMÒ - Casa coS ,anS» ..Barbosa, 152 grupo «1 12 000 n,2 
ç| 

bastante plano.
R. Antônio Basilio, 137, ap. 301. 

P' do 
J3"1TO. 

aP- 'J">°, do fren-,3 q„ , c b„ v. 1e„eno gran- T„ *5«i»r - Tols. 79-2092 • ... (Casa principal: Varanda. Grand.
ile, c. 2 qlos., ... cor., banh. e de c gar ent 8 milll5tes P i9-37<>}- living, s| jantar, 3 qts., 2 ba-

GUADALUPE - Vdo. luxuosa ca-iboa área. Ent. _ 500, prest. co.:3Qrj. T,.,. Av. Brás dc Pina, n. II HA V)C) aDVFRNl ADOR lnhe,iros' copa-r.or., caso de
sa de 2 pavs. frenle de pastilhas ™ aluguel. Trai. Av. Brás do e.,o TcL 30.3067 ,ILn" 

UU ^u v CKINMUUKI peclc.-,. s, 3 qls.. 2 banhs. etc. reirn, 118 - Teresópolis.
2 quartos. 2 sls co,. o banh., Pi"J/ 

^ ^ 
2fc- "T^ ,,-|JIÇ 

PARADA DE LUCAS 
"- 

Casa va-— VendemOS ótima COSd )»'<>>•»¦ ,BaarA ^a» 
«3°° 

M« 
'TERESÓPOLIS - Vendo linda 

"ie-

SA ferT^' df carrVqAPARTEAMENT0O - Vendo sala,! ft. ^."3 & pS^A^jd. 
Sala, 2 ótilTTOS ^.^Z^/^, 1^_%7^^_m^-^

^^rr^S-càrr^-;^;,!^1^'^;1^.3^:^^ b,ii de Pi"a 8d9' Te",os: ba"heiro; copa-c°- &*& - 
".„„,. 

ju-„0^|^tí
quadra 31 e traiar na Travessa go do Bicão c 6 enlrada e 300 

' ',,, 
.' 

' 
.—.— Zinha, dep. Cie empre- Av. Koe'er. Cisa Iodas as eoJ "K»°""'>

Brandura, 516. largo 00 Bicão p més. Est. Vicente Carvalho. ltNHp ~ Ke5d- v3.zia de 1'-*'-„„J, :,,J;„, „ „-,,-,„„.„ modidades. Terreno piano. Belo
CETEL _9M)l95._Yilalino. _ 11563 - Sobrado ,.-^,. 

_,-,

Jardim" nôvo rIâlengõ - aténcáo" casa

loja - Passa-se tem conlrato,;— Vendemos excelentes ^F'f>77ótimo ponto comercial, armarinho. • ! i .'ll10
Kua Sai Cristóvío, 811. luniclades compostas de luxo

'ante-sala, sala, banheiro:í.n.""c
wAml. t"et!\77_ tRâdlIprivativo. Todas de fren- 97,.
imóvel alugado barato. Trslar R. +e, COm SÒmente 6 qrU- FAZENDA DA GRAMA
Conde de Bonfim 116 — Tijuca. . ,._ -...-pos por andar, servidos
loja nova, v-ndo ou alugo -;por três elevadores. —

""riVer na R. Cardoso Morais, I73-C-.L. ., .
  dois (Ed. Melo) - Tratar com o Couti-iObra em ritrno acelera-

^i.S3b4"2d8°05d8! ' "ai', 
ÍZ "rn' Zq^íír: Z CWC> "' \ T^ ^^ dísslmo, já na 6a laje,

ia'' hóspld^™mpior^raSjMÉIER - Vendemos óti-íco^ a garantia da SO-
i60,n hortas pomar, ga- iy,-,_ uiae ,-,„ r^r^^ã-, ,u,CICO. Sinal a pãriiT de

nfor-

oportun
Confeitaria coni

Faciü:

lúziâs— Ventio maravilhoso
Miguel Pereira — Alto

-• Impossível descrever num
io as belas benfeitorias ¦
detalhes: 37-4990 - CRECI; magnific

_w .partes.. Nüo posso tom

fim de
2 a 3 qts.

. Traiar c
067.

sala. bani
Corrêa 5a.

Vendo Ja. Ver hoje — Rua Barão cie
Iguateml, 184-A — Pr.-.;,-, cia
Bancbira .COZI-

- lel.

I'!

TERESÓPOLIS - Vivenda em cen-
tro de acolhedor e tranqüilo jar-
dim inglês, todo plano, com va-
randa, living, 2 quartos cl arm.
embut., coiinha, banheiro social,
área e garagem. Pecas muito am-
pias. Apartamentos para hóspedes

caíeiro. Nos fundos galinheiros
c coelheiras, Preco excepcional de
CrS 40 OCO OCO financiados em 2

hós*Unos — Chaves na Av. Delfim Mo-
etc

3-6306,

diata, com

co, 131, 12.° andar, tel
52-4153 - CRECI 707.

AV.

A.AAGNÍFICOS
;u, áreas planas em diversos ta-
manhos, fôr.;a ¦ íuí o.x>:Ímc,
prestação desde 18 000 ¦ r-it. «
lotes em prest. de 1 I OCO. MC-"
11,00. inf. • vendis. Prata .",::
X. 78, s' 707. Tel. 43-2338. Sr.
Carmelo. CRECI 1 044.

nrirrmpntn "li;'-l't;) ' ,w t--"»1", r *-t . PE1RÓPÒLIS - Sitio a 1 e 30
pagamento «.enuina ^ '"•'"¦ '» u- c Industria. As-

facilitado em 24 meses. ™05' 
Su^qc.« iftll° -d° po"* " uor-'"' 1 ¦"''¦

Mnior^ Hotnlhec nr, MO de AV. MARECHAL FLO- geométricos para gado. Avicul-:
/Viaiores aetalneS na NU-, ;ora e plantações, casa nova
BRE S.A.-Av. Rio Bran- RIANO, ate-as 20 hs. - iodo conforto. Telefone,

Vendas: JÚLIO BOGORI--"ai- ^^»"^<">-
CRECI 95 - AV.1377,

iSITlOS

iragem, boliche. 
"T__n°7JÂ' 

imaS loiaS no coração do
|so, c| muro todo de laioias. Me- Méier, para entrega ime- l^'-r-!> ' uuu,uu.

mações no local

Venda
imóveis

ds

ESTADO DO RIO
LOJA EM CAXIAS - Vendo já
montada. Pi mercadinho, 3 por-
tas, 4 anos de contrato. Tel.:
34-0076, por favor — Melo.

CIN
RIO BRANCO, 156,

¦-12.19
22-3708 e . .

Pet. 3770. - CRECI

Vevóo deis sítios liga-
_. ^- -,-, des, no município cie Neva Igua-

801 — TELS.: 52-8/74 eU, .\ casas, cercados, plantados
OO 0700 íc c' nascente.*.. - Preço base pc-
ÁÍ-ílV-i. _j|c. doiJ. Crj 25 000 000 - Faci-
EDIFÍCIO BÀNCÒ DÉ YÔrCIÓ" - lila-se a combinar. Tratar c: o pro-
Compro 2 ou 3 salas juntas — prietário - Sr. Joaquim. Telefone
Endereço recados 47-6984. iÇETEL; 92-1697.

entrega a vencia cio seu irno-
\-cl (meáino aluo,-.do) a unia f*r-

ma coni çjr,-jn;;c oporitncía no

r,;r.o. Temos a disposição uni

dcpartnmento especializado pr.ra
consulta-, avaliações c premo-

Çóes rápida vencia no me

KAIC. Rua rio Crr

3. leia leis.: ,52-2995 e 27

Creci 2E3.

imo
27-A
1860

Militares

- Magnífica tal»
ílubt ou ratid

Vdo. terr. 9;<25, água, luz. Av
Teixeira Ribeiro, Iole 33, antiga
ouadra 34. Sinal: 2 milhões. Sal-
cie a comb. 22-8936 - CRECI
1 133.. ' 

Rua

C ãrvalhõ pENHA - Resd. vazia de qt. F'¦ Fi-' -¦••|-- 
™ Jld"dõ« * 

Terreno nlãno Botol- OI,m, ""* tlul" ou ",,d,n-erva,no. rj dema.5 dc]j Apenas , 75o,gada, iardim e garagem. 7ÍF 
euJ.Sa 

223708 e!ti" d' íl10 iuxa ~ Em ,8""n0
„ - de entr. 4 pare. 200 de 3 em 3 w„r „- lr,r-nl n D,,-, loc 47.1249 Pn 1770 

' 
CRECI 377 id" " 00° m5' tom Pisc,na- To-Penh,,, 2;mescs. 0 Si.,do cm forma de 50 Ver no loccil a Kua Jes- ''124^ pet. j//ü._çKtu j//..la|mijn|# mobili;ldo , com ,,pe.

qls., s cor., banh., varanda,, aluguéis de 75 s juros. Chaves siaoé 11° 250— Freaue-:l E,ROÍ 0LLS ~. Ca!a- Ve,nc|o. 3ilos a cortinas, construção recen
iardim e áreas. vdo. entr. 9 0UO,iRua, Couto 278 cl 3 d Bezerra. . H ' 

V,^H,nrlt|U0""' 2 £al"- varanda, ga- te. linda visla no Qu.bra-Fral.
prest. 200. Trai. Av. Brás de Vendas N Absalão - CRECI T03â',Sia — Traiar lia NOBRE:ragem _e jardim._Tcl._2070. |t0,, per|0 do Clube Pinheiros. -

P»7,_ ilw''"' 
~ V,;a'-'- Nova lorciue, 71 grupo 30l!!Ç A - Av Rin Rrnnrn PETRÕPOLIS --Vdo. ap. c 2 Tels.: 57-30B4 . 57-3594 au

Penna. Bebiano. 
 Te|_ 30.5724 ;3 . M . — AV. KIO BranCO, I,, 

_ 
., __ cop„ ( eo2>< |erraç0_ lan. 23-3294, 5r, Djalma,

ATENÇAO 2 casas V. Penha -RAMOS - FinaTcõnstr Vendo"'2p 31, 12.° andar, tel. ..que, gde. iardim. 2 salões para VENDO casa chalé, 3 ais., duas
. . - - ' c' " qls-' cu"'1 c. 3. qls-, sj qt !c1| Mi | Fer;eir 219 i AO dlr;i rPFri 707 c',ian5,!' P',sc"'a- lago C| barcos, e sjUj u,c-„_, 2 banhs., garagem.

sa-as, copa, cozinha, banheiro o copa, coz., var. e iardim, com . ',01 370415 '^-\Dl-4 IOJ — l_Ktl_l /U/. play-ground. Est. da Independeu-b ots empreg coz írea
dep. completas. Aceitamos Caixa fie. pl Av. B. Pina, vdo. enlr. 

' 
,'„t. ^--.-,.-„..,'.-.— hlHA DO COVFRNADOR _ Ve"n.\C>1. 2E9. ap. 219 - Cremeri. Tel. '

Econ. Tratar 46-2595. 115 000. prest. 350, trat, Av.l^RRENO NA PENHA _ Vendo|'LH* ^O ?OV 
RNADOR - ^en- Satamini,

MElEPr-"" Vendem.se""ana„an,"crT Brás de Pina, 1459, px. L. Bicão!^ '0x35, iunlo a Ru,, ôbo Jú-H» u™ .«.Ijnl. casa co^v ran; __

les, na Rua Pedro de Carvalho, r_V- p'"bs- Bebn-.no. [mor. lnr. 30-1949, Nunes. CRECI lps_ co.inhi| c amp|o ba„neiro !0.l PETRÓPOLIS - Independência -
5C4, cm prédio do 3 andares com APARTAMENTOS novos e vaziosí "~ .. ._. ...Icial, quintal c garagem, sendo quo Vendo dois ótimos lotes, terreno
12 ans., toda alvenaria prcntaiV. Penha, 2 qls. 4>;4, salão,[VILA DA PENHA — Vdo. casajsòbre a garagem tem mais doisjplano. Tel. 57-3084, 57-3594 ou
f.i>anda apenns embôsso, pnrtoico/., cop^, banh. em cores cntr.jde 2 quartos, sl. cor. banheiro quartos. Ver no próximo domin-; 23-3294.
e':,rica, hidráulica, louras e azu. ó 000, prest. 200. Trat. Av. em terreno 10x25. entrada, CrS go, na Rua Manuel Pereira da Cos.\-r-p -i : ,- -

l-:--.. ap-,. com 2 tina.-los, sala.jBrás de Pina 1 459 px. L. 8i;4000 o' 150. Tratar Trav. Bran-Ia, 187 - Bairro Tauá, Praia das'Pt I KUrULIb — Vendem-
enzinha, banheiro — 1 Iria*. comic^° — V. Penha. Bebiano. dura 516 — largo do Bicão —Rosas. Informações pelo Telefone

e 3 vacas dn miragem ATENÇÃO V. Ponha, ap. com'CETEL 9'-°195 " VHalino. '57.3349.
com CrS|garagem, 2 cil:-., s' cc:., banh ' —«—»«-«»——

Mf 1ER — Vcnde-so case ns
D*35. da Cruz, 727 com 4 quartos areira, 2 banhs.

empreg., coz.,
randa, ter. 15 x 47,5 — Gran-
je Guarani, local ideal sossego,
repouso. 12 ni. à vist* ou 1£
milhões a combinar. Edilson, Av.
Delfim Moreira, 118. Tel. 3148

91 «ll s 3 van.is dn
P-acn CrS 90 000 000
36 000 000 do cnliada e o sal.
d-> nm prestações do Cr>
1 300 OCO ípm juros. Trntar com A
Mollo Affonro Engenharia Itdi.,
na Ptja Constança Barbosa, 152,

-i <1G1 — Méíer — Telefones
29-2092 • 49-3261.

: e area òo ar livre p crianças,
I entr. 4 500, prest. 200. lrat.' "v. Brás de Pina, 1459 px. L.

cão - V. Penha - Bebiano.

ATENÇÃO - V. Alegre, ap.
vazio, 2 qts., s! copa, co/.,
banh., entrada indep., entr. de

Mf^ER — v'ondo-50 opífíaniputô c<uro exclusiva, vdo. c' entr, de
víitíd com 4 nuartos. j.-\!a, copa, 6 000, preii. 220. Trat. Av.
cc7inha, banheiro, depnnrl. cm-'Brás de Pina, M59 p*:. t. Bi-
prcn.ida, áma n quiifil, Entrada cão -¦ V. Penha — Bebiano.
do CrS 4 SOO 000 . o saldo em ÍAPARTÁÃ\ENTÓ_^i7Vcl""inciuT-
P.cstacoes rin CrS 250 000. - |;n0 p nos!a cpn|a c- , e 2 cls.Ver na Rua B,".i- :|o Sinto ín. 

|a oar,ir de 3 m;ih d(, 0,„rad, e¦ tratar 
çm 150 p més. Tr.it. Av. B. de Pina.

ihiria lida., ?l.:, ,; 2CS, 30-3Í96. CRECI 2.19
arb.-sa 152. Imob. Cremilda. Pca. do Carmo.— lolcvcnesi

neln, 2^n. ao. S-101
M-l1-. Aff-nsn Enge
na Pua Con^tann E

 401 - Méier
29-2092 o 49-2201.

Alô! - Pca. do Carmo. Vdo. 2
Icasas glo., sl., cer. 14 500, cem

.-5 500 e 100 p' més. Trai. Av. B.
de Pina, 914, s' 208. Imob. Cre-
milcla - CRECI 249 - 30-3196.
ATENÇÃO - Vila da Penha -
Vende-se casa vazia 3 q., s., c. *
b., v., c! gar„ dep. emp. sepa- W_m»
rado. Ent. 12 000 p| 300 s |. tra
tar Av. Brás de Pina 849. Tel.
20-3062.

em
o que nao em

MÉIER — Vend^m-^o ítímos
tarrnntos — l.a loraqâo — em
r-''fíc!o sobre pü-fis, trm tírfí
r"-t-s, sala, tí»ndo cozinha o
b?r:!infro o a área om cór, da-
|i'—'?nc:a de em^re^ada o «a-
r- -m. Todos as pc-as s."o .--m-
r' -.. Pc-n rnt'0-i r*, 90 diav
F-.'.raHa NCrS 3 000 000 - r, <-'.
dn em nrer,ta-6os de CrS 22.9 4.10 j ALÔ - V. PENHA - Vdo cãsáfinan-i.-N poia Celta Econômica p/ família fino gosto. 2 quarto.ou Insliluto». Tratamos do fl- copa-coz., garagem ./ frente cmn-nci.-mnn.- - V,r „, l.„, Paulo pedra, ..' 15 de enlrada, 400 p
Mi? 7-7 7 (°íD'lna ^ 

hís- Facilila-se a entrada. Estr.
kii: ÜHZ'%»;r2Tu™\%iTclcCar"ihon-*568-so-
na Rua Constanrn Barbosa. 159.'
,,,1--. 4ni _ Telefones 29-2092 ATENÇÃO Penha. Centro
»» <I°^261. t^endo grande residénci

M6ISR - VondMe o iole 7~V \7" ? 
*7''-2, '""í'3' 

rSOCÍai,!' ^Bcla
di R"i Padre lldefonsn P.nalba ocal Priv|ie9:ado. Entrada
301. Entrada CiS 1 000 000 e o '-p,?,ilh°°í- lnf- 30-1949. Nunes.,
salda nm prestações da CrS ~-:tL> 762-
90n 000 s' iures. Tratar em Mello
Affinso Emenharia Ltrfa.. rn Rua
C-n-tanrj Pirh-sa, 157. í"<'e, -
Telcf.mes 29-2092 e 49-2261.

Vendemos próximo a CAMPO GRAN-
DE terrenos de 12x30 em prestações de
NCrS 8,00 mensais, SEM ENTRADA e SEA.A
JUROS com ótima ÁGUA e LUZ, próxima e
farta CONDUÇÃO para a PRAÇA MAUÁ e
CAMPO GRANDE e variado COMÉRCIO, in-
clusive FEIRA-LIVRE. Inf. Av. Marechal Flo-
riano, 155 - 1.° andar. Tel.: 43-0229 ou
Av. Ernani Cardoso, 72, s/ 408, Cascadura,
com Sr. Orlando. CRECI 740. (P

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS

se apartamentos de sa-l^rÊNÇÃõ'
a-quarto, banheiro

Caxias, casa com
e 2 q., 

'.., 
.., b., v. ent. 1 500. P.

. ,80 Trai. Av. Brás de Pina, 849.
kitchnete e duplos, qua- Tel. 30-3062.
se prontos, e Outros pl CAXIAS - Vdo. 2 casas de la-

rl io, lerr. 10 x 40. Apenas 1 nu-
entrega em um ano, no Ihão ent., e 100 oi mòs. Ver r.
rt^.-^.,.rt Jrt u«4rtl Cíf!« Santo Antônio, lote 29 — Pró
parque do Hotel SitioLImo Av Du;|u6 dc Caxia, _
Taquara, da Associação!Tratar 30-6854 -_5r._pnofre.
-1~~ c„-,,:-J„--,, r;.,\- J- CAXIAS — Próximo ao Centrodos Servidores Civis do vdo 3 ,„,„ 10 x 50 |tol. ou se
Brasil, COm direito cl tô- parados. (Area 1 500 nt2 Rua

. , , Seabra Sobrinho, '192 — Cente-
das as piSCinaS, hípica,jnário - Tratar c' Sr. Onofre -

tênis etc. Tratar na Av. -^-—í-l; ... .
^o n» CASA nova e vazia — Vdo. ..

13 de MaiO, 23-D —gts. o deps-, laie, terr. 12x30 c

Subsolo - Edif- 77 500. enl. S,ldo_ 100 por mès

DARKE.
I C I o

TERESÓPOLIS-FRIBURGO

ala no
Vendo sala com saleta de espera, ba-

nheiro, ar condicionado, telefone, toda ata-
!„ 1 petada e com divisões, òtimamente deco-

TERRENOS - Por motivo de mi-
nha transferencia do Rio, vendo
diversos cm Petrópolis. Avenida
Qrasil, Alto Bea Vista, Cabo Frio,
Curitiba, llaipava, Campos de
Jordão. Tel. 57-3084 - 23-3294.

Ver'diariamente R. Jacutinga
42-B, Sta. Eugenia. T. GB 30-4047
— Antero.
CAXIAS - Parque Lafayete
Vende-se excelente terreno 10
40. Entrada NCr$ 500,00. Saldo
a longo prazo. Ver Rua David
de Almeida, ao lado do n. 261
Tel. 22-8936.
JARDIM PRIMAVERA - Casa c
2 qts, il. coz. banh. v. terro
no grande lodo plantada entr.
1 000, pr. 100 — Tratar Avenida
Braz de Pina 849. Tel 30-3062

CASCATA DOS AMORES -- Ven-
do casa nova, a mais linda tío
bairro, 4 quartos, 1 talão, 1 ?a
la, 3 banhs, em ccr*;s, cirande
varanda, gnragem, caia de ca-
rciro, piscina, ctücaía, terreno ce
frente. 2 ruas e construção dc;fino acabamento, no me-
l.a. Apenas NCr$ 4J 000,00 dei,, .
entrada, saldo a combin.tr. Acei- lhor bairro residencial,
to oferta. Direto cj o dono. Sr. 3 C|uartOS, 2 banheirosSilva. Dommgo 45-y5-13. Dias. '

Ca-igaragem, 2 carros etc

NOVA IGUAÇU - Ven-
do excelente residência,

vazia, em terreno do 12x60. Vdc,
c' 2 sala-, 2 ot!., grande cor.
entr. p' carro ate. c! 8 000 c'
entr., prest. 550. Ver Run ?,rr\.
rt da Costa, 135. Chaves r.o >.'-\
Traiar c] Sr. Edmir na Kua dt •
Rnmciro:.. 211. sala 205. Penha
Imobiliária Serve-3 jm ltr(,i
CRECI 340.
MOTIVO DE vTÃC?.Al, ÜPGflvY"'
-- Vendo 29 loles muito l-ar.iln.
Aceiín carro como 02 te do pa
gamento. Trat. Arnui*s Cordeiro

APARTAMENTO E CASA NA PE-
NHA — Vendo junto ao pcntol
Final do ônibus Penha—Tiraden-1

,,_._.- ,, —,tes. Entrada 6 e 4 milhões. Inf.— Sr ARNALDOM,.ER - Vendem-se aparlamoti. 30-l949 - Nunes. CRECI 762. nRlNrtLUU1-5 na Rua Podro rio Carvnllio, 
534, d« snln. 2 cuart;s e demais ' ATENÇÃO - V. da Penha - Ven.
Hopcndênctas, oaragflm, h.ir.i cn-i1^0 com 4 m* ^e entrada e 20C!|
tr^r.i nm fi mr">!. Com r*v>\*?fi__ m- R°r m^'s- Terreno erm 2 meias
deCr" 2 0(10000 - o .-.tr!» ti. anuas de laie. Trat. Av. P.rás do
nane'ado p-r lnf»rn-í-!:n de <",|. Pina. 218,_sl_205_— Penha^
sra Econnrolca cu Inslit.itos. Tra. ATENÇÃO — Vista Alegro — Aps.
far om MeI'o Affonsn En*jc.-Vrto nevos o varies c/ 2cts., cala
ltda.. na "tua <---.•-,.--,'-....... |coi-, brnh. e área cem t,inoue[
sa. l-i. n„.,p, «01. Tels. 29-2Í192 Vondcm-so na Rna Itacoatlara. -
• í'-""! -_M4Ior. Entrada 3 700 mil, pre-.t. 170
f/i*QUP.E"RA — Crmtro na Rui m,'5 s i- Tratar na Av. Brás do
Otfvia Mela, fur.to o antes do n.° ^'"'a, 96, l-;a (Urejo dn Penha).
73, vendo terreno 16m x 30miTcl- 30-5439. CRECI 232.
por 25 000,00 novos, facil'to o! APARTAMENTO novo e vaiio c/
na-jamonto, Iratar na R.ia Carva-12 qts., sala, coz., hanh., área .1
lha do Sousa n. ?fil (Madureira), ;tcnquo, sancas o florões. Vondo*
sev.ta, lábado, domingo. se na Rua Padre Poronelle. Pro-
MADUREIRA - Casa granda ê c0: 14 mi'l'°es, ent. 4 500 mil,

prosl. 160 mil

Preço de ocasião.

Tratar pelo fone: 31-2182 - 31-2185

uleis, 42-4388 ou 22-6587
sa labirinto.

ende-se

FRIBURGO - Vendo urgente em
plena Serra uma excelente casa
recém-construída, com 160 m2,
Terreno plano de 2 000 m2.
Preço de ocasião. Sòmenter9 mi-
Ihões à vista._52-5920_e 36-2657.

FRIBURGO — 70 alqueires geo-
étrtcos de mata virgem. Vendo
j troco. Telefone à noite, ..

47-7413.
FRIBURGO
casa em plena serra, totalmente j
mobiliada de varanda,
estar cl lareira,

carros
etc. Tratar tel. 2328 ou
2327. Ruth. (B
NOVA IGUAÇU - Vende-se 1
casa no cent. com 2 qts., ll.,
coz,, banh., var., taq. laje, água,
luz. 10 000 000, entr. a comb.
prest. 65 000. Temos outras com
entr. a partir de 600 000. Tra-
tar na Imcb. e Construtora Mar-

._ tins, 13 de Maio 85, 3.° andar,
Vendo confortável gr. 304 — 512.

S'j. Tratar no
Jardim América. Rua Jornalista
Gercldn Rocha, 205. Tels. 91-2335
e 30.:-439 - CRECI 232. 'MIGUEL.
ATENÇÃO--" V."~da"'Penha" vdo.;.
2 c.jas vr.zias em terreno 10x34
iunto áa Avenida Brez de P!na|
1 de 2 quartos, :a!a, cczirh?,i
brr.heiro, varanda,.^outra do qío.
'7i, c-7. banh. er.*r, 7 000 o'
2:3, tratar Travessa Brandura 516
l.--ir;o do Bicão, CETEL 91-0195.
- Vtaino.

Posto de Gasolina, Galpão c/ 1.000
m2, loja de peças, escritórios, etc. Área
total 3.000m2 — Tijuca. Tratar à Rua As-
sunção, n.° 286 - Tel.: 26-2031 — Sr,

sala de MANGARATIBA —

3 amplos quartos cl armários em- ANGRA DOS REIS
butldos. Sendo 1 com banh. pri-
vativo e 2 com lavatórios. Dep.
comp. de emp. e casa para ca-
seiro. Local privilegiado. Preço
de rara ocasião — 18 milhões a
combinar - 52-5920 e 36-2657.

IBICUI — Casa frenle para o mar
a poucos metros da praia com 2

MURI-NOVA FRIBURGO - Na
Suíça do Brasil vende-se linda
casa completamente mobiliada.
6 000 m2, quatro quartos, vista
magnífica. Primeira propriedade
na subida n esquerda do Hotel
Orly. Tel. Rio 32-6801 (escrit.)!
27-7888 (resid-!.
NOVA FRIBURGO - Casa nova
.m PARK SAO CLEMENTE, dois
quartos, sala, jardim- «tc. Tro-
eo p"!o apartamento na Zo-
na Sul — {? quattos etc). T«-

Mcfon» 37.9C0S.

sli. 3 quartos, depend. compl. 3
banh. em terreno de 1 100 m2
mobiliada, geladeira, barco à
motor. Oportunidade única; à
vista 22 000 mil ou combinar
Tel. 46-0475.

LOJAS
CENTRO

.!77''-57 F 
M6ier - ATENÇÃO - Vila da Penh» vdo

A".EIER — Vende-se ou permuta-selluxuosa casa com 3 quartos, se
cl construtora idônea, sj intsrme- Ino, capa, coz. ba;
diários, lote 11 x 50 — Telefone
49-Í701.

em cor.

MEIER — Vondo Rua Monsenhor
Jerôntmo, 776 o ep. 302 com
2 qls., e sala. Chaves eo. 304.'"nr:'
Tratar tel. 53-3605 - Vazio. ATEN-
PARAENTREGA IMEDIATA - ólf.^-o.
mo en. de cobertura, de frente i::,z- „
c| torraç-i 130,00 m2. s3lão, sa- jp
Ia de jantar, biblioteca, \. in-
verno, toilefe, 3 quartos, arm

lao, copi, coz.
varanda, qaragem, deo. de er
prenada, enlr. 12 000 por 300 —
Tratar Trevessi Brandura 516 L.
d.i Bicão, CETEL 91-0195. Vita-

ÇÃO - Vila da Penha -
essa e ap. 2 quartes, sl.

banh. varanda, entr. 5 000
00. Tratsr na Trav. Bran-

oura 516 -¦ Larao do Bicão, CE-
TEI, 91-0195. Vilalino. _i

emb., 2 banh:. ern còr, cozinha, ATENÇÃO — Casa nova e vazia,
quarto e depend. emoreg., r)s-;c/ 3 qt'.., sala dupla, or".i, c-i.
roíem. Ver o ap. C-01, na Ru" banh. om ter. Dep. «inpre-tjada,
Silva Rabelo, 10 — Chaves com sancas, florões, terrare, torrons.-
pirtelro. Preco: NOS, 55 000,00 com'13x50. Vende-se na R"a Ma-
c1 50% financ 2 anos. CIVIA.;nue) Cavantlas. Preço 56 milhões
Trav. Ouvidor. 17 — (Div. de — Ent. 12 milhões, prest. 300
Vand.is. 2.° andar) Tei. 52-3166,! mil s/i. Ver _ tratar na Av. B.ás
dc 8,30 às 18,00 horas - (CRE-ide Pina. 96, loia - (largo da
Cl 131). IPonha). Tel. 30-54B9. (CRECI 232).

Terrenos Avenida Automóvei Club
A 30 MINUTOS DA PRAÇA MAUÁ - No Inicio da ESTRADA RIO-PETRÓPOLIS —
Lotes e pequenas chácaras de 12 x 30, 12 x 40 e 24 x 80, plantados de árvore»
frutíferas. — Várias linhas do ônibus ligando a Praça Mauá ao loteamento, e trem
da LEOPOLDINA. — Com frente para o asfalto, luz c idrça, ruas abertas e ensaibradas,

meios-fios e todo comércio no local — MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PRAZO
PRESTAÇÕES A PARTIR DE Cr$ 15.000 SEM ENTRADA E SEM JUROS
Posse imediata c construção livre — Contrato pelo Decreto-Lei 58 (Insc. 221). —

Muita gente construindo e morando no local — Propriedade da:

COMPANHIA DE EXPANSÃO TERRITORIAL
(SÓ VENDE TERRAS QUE VALEM OURO)

Informações • Vendas: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 134, 3." ANDAR, SALAS 304
5 313 — TEIEFONES: 43-8046, 23-2189 e 23-2180 - (CRECI 335)

(P

LOJA CENTRO c Instalações. I
vitrinas, balcões e telefone. :
snos contrato. Passa-se, Rua Buc
nos Aires. 326,_2a_^ loia.
IÕJa" CENTRO." - Vende-se corr
lG0n<2 subsolo com 400m2 i
Rua Santana, 156. Ótima localiza
ção. 50Ja à vista. 50-ó bem íi
nanciados. Tratar pessoalmente
Rua Republica do Libano, 38
Horário comercial.
IOJA — Sr. Passos — Vazia,
paso cj prateleiras, csixa regis
trar, contrat. 5 anos novo, alug.

, barato, posse imediata, 30 milh.
c| 16 entr. saldo 1 milhão por
mês - 42-6755 - CRECI 590.

ZONA SUL
LARGO 

""DO" 
MACHADO"^~ Loia

ide qaleria) para entreqa imedia-
ta. Preco NCrS 55 000,00 c' par
le em 1 ano. CIVIA. Trv. Ou.
vidnr 17, Div. de Venrlas 2.0
andar. Tel. 52-3166 de 8,30
18,00 horas. CRECI 131.
LOJAS — Copacabana, entrega
imediata com 30 m2, 60 m2 • 130
m2 c' jirau, vítrin?, teocte etc.
j7-30â2 — Vtndo ou alugo. Faci
lito pgto.

AERONÁUTICA
casas -— Começa om maio.»a construção do 78G
casai para militares e civis, no valor cio NCrS
5 122 151,23. para amortização em 20 anos, pela Co-
operativa. Habitacional do.; Servidores da Guarni-
ção de Aeronáutica de Natal. No BNH. íoi assina-
cio o respectivo convênio. A construção das 780
rasas será completada em 15 me.ses compreendeu-
do 4 tipos de casas, de 1 a 4 quartos, em Parna-
mirim, em terreno cedido pelo Ministério da Ae-
i-onáut-ica. Será essa a primeira Cooperativa no
gênero financiada, pelo BNH. O Ministro Eduardo
Gomes tem se empenhado na execução do plano
de construção de casas para todos que servem na
Força Aérea Brasileira.
JUIZES — Foram sorteados para compor o Con-
selho Permanente de Justiça da 2." Auditoria da
Aeronáutica, no 2.° trimestre do corrente ano,
os seguintes oficiais: Presidente. Maj.-Av. Ala-
miro Pereira dos Santos, do Comando Aerotâ-
tico Terrestre; Juizes: Cap.-Int. Wilson Marque-
si Limp e l.°-Ten.-Int. Edison Nogueira Aires,
ambas do Depósito Central de Intendência; e,
l.°-Ten.-Ksp. Sup. Téc. Èider da Rosa Mesquita,
do Parque de Aeronáutica dos Aíonsos. Os oficiais
sorteados deverão comparecer àquele Juizo, no
dia 3 de abril próximo, às 13 horas.
IME — O Diretor do Instituto Militar de En-
genharla comunicou ao Dirctor-Geral do Pes-
soai da Aeronáutica que foram matriculados nos
diversos cursos daquele estabelecimento de en-
sino do Exército os seguintes oficiais: Curso de
Eletricidade — l.a.-Ten.-Av. Euro Dimcan Rodri-
gues; Curso de Matelurgia — l.°-Ten.-Av. Or-
íando de Andrade Carvalho e. Curso dc Quími-
ca — l.°-Ten.-Av. Júlio Vasques Pato.
RETIFICAÇÕES — O Diretor-Geral do Pessoal
assinou atos, retificando, por necessidade do ser-
vi^o, para a Diretoria de Rotas Aéreas, a trans-
íerência do 2.°-Ten.-Esp. CTA. Nelson Dias Van-
derlei, e, para o Centro Preparatório de Ofi-
ciais da Reserva, a classificação do Cap.-Esp.-
Arm. Edci Gomes.
AERONAVES — A Diretoria de Aeronáutica Ci-
vil (DAC) realizará vistoria, rios dias 27 e 28,
em aerenaves sediadas nas Cidades de Rio Claro
(concentração), Leme, Americana, Araras, Mogi-
Mirim. Piracicaba e Limeira; no dia 29, nas ae-
ronaves de Pirassintmga (concentração), São João
da Bí.-a Vista. Porto Ferreira, Ca?a Branca e São
José do Rio Pardo, e, nos dias 30 e 31. nos apa-
relhos de São Carlos (concentração) e Arara-
quara.

EXÉRCITO
VETERANOS — O Clube das Veteranos da Cam-
panha na Itália acaba de organizar a chapa Co-
ibra Fumando, que concorrerá à eleição de 22
de abril para o seu Conselho Deliberativo. A
chapa íico-i assim constituída: conselheiros efe-
tivos: Abiron Otávio da Silva. Ademar Riva-
mar de Almeida, Agripino Garcia de Assis. Al-
cebiades oe Sousa. Araquém Ararè da Cunha Tór-
res, Geraldo Granato, Ivon Miranda de Azeve-
do Maia, Joaquim Manuel Xavier da Silveira,
José Juarez Eastos Pinheiro, Leonam Gaerther,
Manuel Tomás Castelo Branco, Olímpia Araújo
Camenno. Olivio Gondim de Uzeda, Osvaldo G.
Aranha, Renato A. dc Castro Moniz de Aragão,
Serafim José de Oliveira. Sílvia de Sousa Barros,
Valdemar Pedro, Washington Vaz de Melo e Zil-
niar Quental Domingues Suplentes: José Bis-
po da Silva, Edgar Macedo, Rubens Leite de An-
drade, José de Lima Barreto, Plínio Dias de Sou-
sa, Roberto Cardoso, Pedro Argemiro de Araújo,
Adão Queirós Andrade. Humberto Garcia Soares
Gonçalves e Solon Prates.
S'SM. — O Superior Tribunal Militar comemo-
rara festivamente dia 3 de abril vindouro o seu
159.° aniversário dc fundação. -O programa de
comemorações já está sendo organizado pela sua
Secretaria.
PECÚLIO — A Caixa de Pecúlio dos Militares
Beneficente festejou a admissão de seu novo só-
cio, o Capitão-de-Corveta Jorge Pereira Morais,
do Navio hidrográfico Belmonte, que no quadro
social tomou o n.° 125 000. Na oportunidade a
CAPKMI além de recepcionar o seu novo sócio,
íez uma demonstração completa de sua auspício-
sa situação administrativa, dizendo a certa altu-
ra: "Verifica-se, pois, que o patrimônio da
CAPEMI maLs do que dobra cada ano. Náo sc-
rá, portanto, absurdo supor que, no fim de 1967.
poderemos possuir um patrimônio de quase NCrS
10 000 000.00, porque nossa política de investi-
mentos não mudou desde o inicio o é que o
Dinheiro dos Sócios Circula Somente em
Mãos dos Sócios, com absoluta seguran-
ça (desconto em folha ou reserva de domínio)
at-endendo algumas de suas necessidades. A
CAPEMI informa, ainda, que atendedo acs sócios
para tratamento de saúde, compra de carro e

apartamento lá investiu: em 19G4: NCr$ .. ......
828 051.93; cm 1905. NCrS 1795 74B.28: em 1960.
16)4 951.52. 731176.61 — 2396 138,14; e até 14 Cie
março cio 1967, NCrS 7-10 302.87 — 50 724.11 —
791083,98. Finalmente, concluindo a sua dtmens-
tração, disse: "Também haverá lógica c-m supor
que', em 1967. colocaremos em mãos dos associa-
das. para atender a essa neceísidadf -. vultosa
importância que se aproxima cie NCrS 5 000 000.00.
Esses Investimentos correspondem a: 1342 apar-
tamentos. 406 carros e 6 260 empréstimos."
ELEIÇÕES — O Clube dos Veteranos cia Campa-
nha da Itália realizará, no dia 22 de abril próx;-
mo, eleições para o seu Conselho Deliberativo. .-V
chnpa Cobra Fumando, concorrente, que vem
encontrando maciço apoio dn quadro social por
.pretender introduzir na administração cia ent-ida-
rie novos métodos e idéias, cie forma a desenvolver
as suas atividades. forial:ccr o sru pr - nio e ;: •:-

servar. cbn.re os serie.1, o es-.:i ¦: o ci.- frairrr. : '-

oe e tí? solidariedade tí:-pontac',:i i s :-.v.npo-s-cu!
ba;a-UiE. tem como candicl.r.o a pr. -lc:n;e cio Cor.-
selho o Ministro Washington Vaz de Melo, ex-Ju,/.
cio Conselho Especial ri--- Justiça ca FEB e ex-Fre-
Sidente do Superior Tribunal Militar, e como cau-
ciidalo n presidente cln Clube, o General Olivio
Gondin rie Uzécla, ex-Comandante cio I Batalhão
do Regimento Sampaio nas gloriosas jornadas ca
campos da Europa, c lisura de largo conceito nos
meios civis e militares.
LIVRO — Dentro cie alguns dias o editor Gumer-
cindo Rocha Dórea colocará nas livrarias o livro
O Soldado Desconhecido, de Morri- Janowiiz, tra-
dtizido por Donaldson Garschagen, considerada
uma das maiores obras a respeito cio militar pro-
fissional e cio seu papel na sociedade comempo-
rúnea.
CURSOS — Estão relacionados para mairicula i s
Cursos de Formação rie Oficial Veterinário, ue
Formação de Sargentos Enfermeiros c Mestre Fer-
rador, e de Auxiliar de Granja, no corrente ano,
os seguintes candidatos: Milton Oliveira Sanlos,
Lourlval Luís Gueiros. Ugo Ferrarese, Cantus Al-
íonso da Rosa Debus. íinio Tavares de Almeida,
Antônio da Costa Araújo. Edson Pereira de Al-
meida, Luís Prado Araújo. Francisco M. Barros de
Araújo. Válicr Mendes Silva, Alberto M. cie Frei-
tas Guimarães. Alicio Mendes, Jadjalbar Fernan-
des Lima. Amir Farouk Chami. Gilson Dias Lens e
Vílson Gonçalves de Sousa: para- o Curso de ü!'i-
ciais: Egídio Didima M. Núncio, João R. de OU-
velra. Emir Martins. Arnaldo S. Oliva. Laurindo
Jaqueira, João Teixeira, Adão M. Mourão. Fran-
cisco Elias, José W. Sippel e Juarez A. Sampaio,
sargentos; Arcem Ramão Dias. Scidnei Magalhães
Dutra. Heitor Franco. Gilson Monteiro, Licurgo L.
Barbosa, Miguel A. Vieira da, Silva. Antônio D.
Rosso Salbego, Luís C. Alonso, Marinho dos S.
Proença, Newton F. dos Sam os. Altair G. do Nas-
cimento, Sebastião A. de Lara, Aírton João Schnei-
der, Domingos Wolmer C. Ferreira. Valdomiro
KotnsKi, José F. Soares. Osvaldino E. N. Chavaré,
Aílton J. da Silva. Paulo A. Cornélio, Nilo M. Ca-
margo, Benedito C. Dutra, para o Curso de Sar-
gento Enfermeiro: Amantino de Cesáiio, Ama-
rante Ribeiro, Alcides Ribeiro, Valter Inácio, Ivo
V. Davi. Firtnino A. M. Canedo. José Ornar V. Do-
mingues, Jesus Cordeiro de Oliveira. Edson Gon-
çalves de Freitas e Raimundo Gomes de Lima;
para o Curso de Sargento Mestre Ferrador.

Os candidatos à matrícula na Escola de Sar-
gentes das Armas, no período de 1 a 30 de junho
vindouro, residentes na Guanabara, poderão pro-
curar o QG da 1.* Região Militar (Relações Pú-
blicas) para fins de inscrição naquele estabeleci-
mento de ensino.

MARINHA
MOVIMENTAÇÃO — O Diretor-Geral do Pessoal
da Marinha assinou atos designando os Capitães-
rie-Fragata (ENt Elber; Denys Pereira para a Di-
retoria de Engenharia da Marinha, iENi Antônio
Paruolo Filho para a Diretoria de Engenharia cia
Marinha. 'IM> Joz Andrade para a Escola Naval
e (IM) José Maurício Duque para a Diretoria de
Intendência da Marinha: os Capitães-de-Corveta
Alberto Almeida de Resende para a Capitania dos
Portos de Pernambuco, Manuel Jcsé dos Passos
Fernandes para a Escola de Marinha Mercante
do Rio de Janeu-o e Sérgio Loures da Costa para a
Esquadra: os Çapitáes-Tenentes (IM) Vicente da
Paulo Carneiro Saraiva para o Depósito de Far-
damento do Rio de Janeiro, (IM) Moacir Ferrei-
ra para o Centro de Controle de Estoque de Ma-
terial e (F) Dirceu Pereira Barbosa para o Labo-
ratório Farmacêutico da Marinha.
EMPRÉSTIMOS — A Caixa de Construção de
Casas para o Pessoal da Marinha participa que
não receberá requerimentos de empréstimos pa-
ra plano de obras, em virtude de vultosos com-
promisses já assumidos, a partir do dia 15 do
corrente e, no prazo de 60 dias. ficando suspen-
sas todas as audiências para esse fim. durante
o prazo acima estipulado.

\
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I EIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

- Arranjamos cnsas,
fornecemos os nm

CENTRO
ALUGUEIS?"
aps., lojji i
lhores fiadores da Guanabara. —
Rua do Relendo, 39, sl. 1 103.

ALUGA-SE Riachuelo n. 252. ao.
706, com sala, quarto, banheiro
cozinha — Chaves no locai. —
Trata.' ns CIVIA - Telefone ..
52-8166 - Traves!» do Ouvidor
n. 17 - CENTRO.
ALUGUEIS? FIADORES? Forneço
ótimos fiadores. Irrecufávois. So*-
lução rápida o segura. As me-
Ihsrec ccnd:;õo4. Dou ótimas re*
ferências, Rua México, 74 sala
1 103. _ 
ALUGO ótimos quarlos c vagas
ü partir de 60 000, com refei-
cÕes do primeira, edifício novo.
Rua dos Andradas, 161.

ALUGAM-SE - Vaçias para rapo-
zes com refeições. Rua cJ.i Cario-
ca, 43. 2°.

ALUGO quario, 50 COO - Vaga
— 18 000 para rapazes, refercn-
cios — Rua da Alfândega n. .
189 - 2."_.
ALUGUEIS um més depósito 0'J
bom fiador, casas c apt. de
NCr$ 150, 170, 180, 200, 2-10,
280. 320. Leio. S. Fco., 26, s/
1 119 (7 is' 19 hora-..) 23-2Í32
. 38-4031 - CRECI 743.
ALUGA-SE na Rua Frei Caneca,
209-A, residência e loja, loja 11,
pnra oficina depósito ou poque-
na indústria, cosa 10, de 2 qts.,
sala, banheiro t pequeno quin-
tai. Tratar com senhor Joroo e
telefone 43-5358.

CENTRO — Alugam-se quartos
na Run _do_Lavrpdio,_l59._
CENTRO — Alugam-se quartos
na Run do Livramento, 151.

1 o 2 quartos, sala, cozinha, ba
nheiro social e área de serviço.
— Todos com sinteco na Ladeira
Felipe N*iri,_21^--_ Praça __:
CENTRO — Aluga-se apartamento

Riia André Cavalcanti n. 9
ftp. 801 - Ver e Iratar

ALUGA-SE apartamento, com 3
quartos, sala e dependências óa
empregada na Avenida N. S
de Fátima, 74, 11.° ondar, »p
203. Tratar no local, das 9 òs 12
horas.
ALUGO ap. de sala, qt. separa
dns. Alug. 220 — R. Riachuelo,
217, r,p. 1004. Ch. ci porteiro ou
vendo - 42-4819.

ALUGUEL FÍÃDOR conT 6 Imó-
vets — Irrecusável — Forneço —
Praça Tiradentos n. 9, sala 802

Junto ao Cinema São José.

ALUGA-SE um quarto p! homem
Rua Frei Caneca, 145,

CENTRO Alugam-se aps. de

ALUGA-SE ótimo ap. com
;alíi separados, banheiro o cozi-
nha. Ver com o porteiro na Hua
Barala Ribeiro, 450, ap. 309 o
traiar pelo lel. 22-1674.
ALUGAMOS seu ap. garantimos
o aluouel. "BRILHANTE" serie
própria Rua Hilário de Gouveia.

Tel.66, gr. 516
CRECI_243.
A V ENI D A~COP ACAB AN~Á~ - Posto
6, um quarto mobiliário p! I ou
2 rapazes. 200 mil e também 1
vaga, 70 mil. Tela 47-96£3.
ALUGAM-SE — Para temporada
lurta ou longa, ótimos aps. mo-
bíllodos, com geladeira, utenst*
lios, roupa cama ele. Baslmar
Ltda. Barata . Ribeiro, VO, conj.
203. Tels. 36-2972 c 36-3822.

qt.,(COPACABANA — Alugo quartoiRAPAZ, fino, educado, ^ procura
pequeno a rapaz educado ou ca-!oulro dp Idêntica cendicoe:, puro
sal modesto. Tel. 37-8791. [quarto com todo conforto, com

COPACABANA— Aluga-se áíírq,ei,tScs c"!'i-, "^.-,''""""'• Cc"

mobiliado par temporada. PostojPacabana - 56-1249. .
4 c] geladeira, TV, roupa de ca- RAPAZ morando ;ó procura ao*
ma e utensílios, quarto o sala cio senhor de respeite. Tratar R.
de írente. Mensal ou diária. Tel.|Barata Ribeiro n. 153

57-5137 -137-4330 - Edina.

AVENIDA ATLÂNTICA, 3 006 -
Tel. 25-6965 - 18 lio- Ap. 424. (Ed. Alaicnj. Aluno c|

ras.  
• 

jquarro, banheiro completo, kit —
CENTRO — Alugam-se aps, najver no local de 9 às 12 horas da
Rua André Cavalcanti, 84. Ver, manhã. 180 cruzeiros novos e ta-
no local e Iratar na Rua Sena- xw. — C1 fjador.
dor Dantas, 118, -ald 610. ! ALUGUEIS?" - Arran|amo« c»ja«,
CENIRO — Aluga-se sobrado no ».P«.i '°i'15. • fornecemos ot m«

306,
íioríi:

7 às das 19 àj 21

SÓCIO -- Apartamento próximo
ao Caslelinho — Run Sousa Li-
ma n. 363 - 606 ou telefone .
22-8432 - a noile c.vni ROBER-
TO.
TEMPORADA - COPACABANA -
Aluga-se ap. cer 2 quartos a
salas bem mobiliodo, com tel.,
IV. Tratar 37-4330 e 366162.

cipe seu classifica
Para a edição do dia 24, ãs Agências

do JORNAL DO BRASIL receberão Anúncios
Classificados até 5.;,-Feira, às 17:30 hs. e a
Sede até às 19:00 hs.

Na sexta-feira Santa não haverá expe-
cliente no JORNAL DO BRASIL, devendo as
Agências e a Sede reabrirem no dia 25,
sábado. Atenderemos no seguinte horário:

?de de 7:30 às 12:30

Mem da Sá, 194. Para ver,
marcar hora ceio tel.: 22-4697. ,Ru= tio Rosendo,

ALUGA-SE
CENTRO — Alugo diversos aparta-
mentos ern la. locação, a 5 ml-
nutos do Larçjo d<i Carioca — Rua
Henrique Valadares, 47, com Mo-
reira.
CONJUGADO - Alugamos na
Av. Gomes Freire, 740, ap. 1009,
CrS 160 mais taxas — Chaves
c| porteiro Sr. João — Traiar nn
"ORSEG" - Av. Rio Branco, 10a,
s] 1 802:6 - Tel. 22-6831 ou
42-0313.

ALUGA-SE na Rua Ct,;. Maurili
n. 27 — casa independente com
3 quartos, sala, área _ privada
e!c. — Ver pela manhã. íelefu*
ne 28.8723.  
ALUGO quario na Rua Pedro
Américo n. lóó — ap. Ó03. —
Calote.
AtÜGO quarto e coz!, NCr$ ..
80,00 c cito. NCrS 55,00, inde-
pendemos._Santo_ Cristo. 46-0990

ALUGA-SE um quarto mobiliado,
para casal. Rua do Resende 82,
térreo.
ALUGAM-SE quartos e vaçjac, mo-
bi liados para rapazes. Rua da
Lapa, 83.
ALUGO fiuarfo mob., doi: ra-
paies, único inquilino. Av. Mem
de Sá, 215, ap. 501 - Praça
Cruz Vermelha.
ALUGA-SE ap. 3 quartos, duas
salas, aluquel 200 mil, ap. quar
7o, -*;a!a, 70 mil. Ladeira da Fa-
ria, 133.
CENIRO — Aluoo qt., sal., cop.,
cor.. Rua Conselheiro Zacarias,
112, próx. Moinho Inglês. Tel.;
23.2801.
CENTRO -- Alugam-se quartos.
Rua Jcão Caetano, £3 esq. Pre-
sidente Vargas.
CENTRO - Hotel, alugam-se
Confortáveis quartos c aparta-
mentos, com água corrente, na
Rua Monta Alegre 6. Telefone
32-1220.

CENTRO - Aluqa.sc ap. coniu-
çjado, na Rua 20 de Abril, 6,
ap. 703 - Ver das 16 às 17
horas - Inf. Te!. 42-5248, das
12_ás _19_h°ra!'
CENTRO — Quartos alugam-se óti*
mos, oode lavar e coz., na Rua
do Riachuelo, 205, sob. Exige-
se_dcpósitcJ
CENTRO — Alugam-se quartos o
rapazes solteiros, com ou sem re-
feições. Na Av. Marechal Fio-
risno n. 175, 2° andar.
CENTRO — Aluga-se casa 2 sa-
Ias, cor., 125 mil mais 1 sala,
coz. 65 mil. R. Ebroino Uruguai,
113, a 5 minutas a pé da Cen-
trai do Brasil, Sto. Cristo. _
CENTRO — Aluga-se quarto c va-
gas do frente, para moça, em ca-
ia de família. Tratar telefone
42-4357, das S às 11 e 14 às 18
horas. Chamar D. Maria Luiza.
CENTRO — Aluga-se quarto pc*

COPACABANA - Aluga-se ap.
903, Av. Copacabana, 945, con-
jugado, varanda, banheiro, kitch.
Ver com Jorge na portaria. Tríi-
tar na Adm. Adriatica, Rua Eva-
rista da Veiga, 35, aala 708 —
Tel. 52-0135.
COPACABANA - Vaqa par» mò-
ça que trabalhe fora, ambiente
familiar. CrS 50 000 * Cr$ ,.
10 «10. Tcl. 37-4913 _ 

TEMPORAOA - Av.
COPACABANA - Alugam-se va- UmC| frente mar, ap, ) ,|l0.
pas paro mo;.»:, lambem uml[,Ell|Kj Uifch.. mob. r ute-n:.
quarto_pequeno. Tel. 57-9639. _]_ Anc|ar baixo - 57-1232.
COPACABANA - Aluqa-se o ap. TEMPORADA - Ap. junto praia,
6CI da Rua Antônio Vieira n. 30,jr' geladeira. 10 mil diários. Diai-
com quario e sala separados e ma Ulrich, 49!304.
espaçosos, cozinha, bnnhero com- (EM~pÓRADA"- A t"rinta metrosJTUUCA - Aluga-se Iunto ou se-, FIADOR??? - Não peo favores,; ÉDEN - Est. Rio - Cnsa, aluga-
5i 

'i 
S , .JIJÍS ¦ u» * Pr=i-"' lin<la V,I,Í>- Pri|!» Ser-parada, casa de dois pavimen- tomos irrecusáveis, proprietário se 2 q., s., cozinha, varanda,

| 
Aluguel JUU cruzeiros novo,, veri j )o Cm ]5 , 00, _ tos, 3 qts., duas salas, demais c/ótima ficha bancária. NSo «o- toda pintada, ótimo local. Ver ;

¦ MrVin* 
lnfor,"i"'00" pelolTel. 56-1738 - Chaves porleiro. dep. Ver Rua . Professor Gabizo, bromos taxa. Av. Rio Branco, 108 Rua Pires do Rio, 158, chaves ao

„„„, „„m ,„l„ -_„.„ I— -f7'694?- - - --...200. Marrar visitas. Tel. 43-0740.-. ,/ T 109. T.l. 32-765S. liado. Traiar na Praça Mauí, 15onga com todos pert.n-|ropAcABANA - Aiuga-se O VAGA em Copacabana para ra-i(CRECI 85). J(lf,M, __ ,,„.,„_., l~f.*T..~.7.13.° andar. Aluouel" "

p. 50-J, mobiliado coni telefone pazes, preço 60 mil com move
a Rua Duvivier n. 21, com sa-je roupa de cama. Fone: 27-9651

— Ila, 2 quartos, dep. empreg. ei""~ _* _ . 
" 

|iinr u!,iro ~ õ 31 u--,,-,.
cia qaraoem etc. - NCr$ 600,00 -i|PANEMA - lEBLON \y'^t A 

--,-¦ ... —. K"e" Av m„ n

Agências: de 8:00 às 11:00;

AUX. -- RIO DOURO
ALUGA-SE 

"sala 
Tie 

"IrentcT 
casal

idoso ou 2 senhoras (sem íilhus).
Rua Cardoso Quintão n. 18í). --
Tomás Coelho.
ALUGAM-SE duo» casas nn Sua

i Edgar Teixeira n. 52 — Irajá —
Ver no local.

: ALUGA-SC apartamento térreo. —
Rua Coronel Vieira, 684, Ira]!,

i ALUGA-SE 1 casa com 2 quartai,
sala, varanda, demais dependên-
cias p' 130. Rua Gustavo de An-
drade 189 - Iraiá^
COELHO NETO - Aluga-se »p.
cem 2 quarlos e sala sinteco,
cozinha, banheiro, área e varan-
da._ Rua_Moriçá, 96, ap. 301.
COELHO DA ROCHA - Aluga-se
uma casa, cj quarto, sala, C07Í-
nha, copa, agua, luz c loja —
Preço 120 cruzeiros novos — Av.
Amaral Peixolo, 76 — T-ileíone
34-8311.

lheres fiadores da Guaitabat
39, sl. 1 103.

temporada j tel
curta

todo tamanho
Ronald de Carvalho
902.
ALUGO o ap. 402 do Ed

Viana - R.
.266 -

109,
: FIADOR de n'.ut>ut-\ imóveis, ,*.'pTIJUCA - Aluga-se quarto a ra.;sa5| api.: lojj^ proprietário «MRAJA

. [pazes ou rnôças._ R. Dosembarga-jcomerciante, credenciado por\coi..

80 000.
Aluga-se casa, qto.,

NOBRE na Rua Pinueiredo Maga
Ihaes n.fl 35^1 — com dois quar-
tes, sala, banheiro e dependên-
cias — Chaves com o porteiro —
das 12 às 18 horas. Tratar com
Clemenle na Rua do Carmo n.
65 — 5.° andar — Telefone ..
32-4685.
ALUGA-SE quarto mobil. com
tedo' o conforto p| casai ou 2
pessoas — Ver e tratar na Av.
Copacabana n. 99 - 904 - ..
Preço 130,00.
ALUGAM-SE dois quartos gran*
des, banheiro anexo para 4 mo-
ças ou 4 rapazes — Dão-se re-
feições — Rua Santa Clara n. 90
— casa 3.

AVENIDA NOSSA SENHORA DE
COPACABANA n. 1 093 - Alu-
go ap. 603, mobiliado, c| 2 qts.
sala. Temporada, 400 mil. Ver
com porteiro.
ALUGA-SÉ ap. 2 saias," 2~~cíuar-
tos, dependências, mobiliado, gel.
e telefone. R. Gustavo Sampaio,
876, ap. 308 — Chaves porteiro.
ALUGAM-SE 2 vagas p| estudan-
tes, na Av. Prado Júnior, 135* _......,. _
603 — Copacabana. Trat. p| ver FIADOR??? — Não perca tempo,

.,,, -, 42-2993. venha buscar um ótimo fiador
queno, senhora ou sr só. NÇr$ 

ÃÜ1CÜÉÍ - Fiador BCãsiTTTp*'. soranlido, c/docum.ntaç.o. Não

Má?,° UrLTfA? 
dePÒS"°- ^ 

ProprlifVrl. Idln» =| ítíma 
*Ít 

cobramos taxa. Av. Rio Branco,
",'": L"°'d" 4-"' cha 

bancária . documentação à| 108 - s/J 109. T.l. 35-7655.
disposição. Solução rápida. É só FIADOR — Para casas, aparta-

Fiador, Tratar ttl. 37-9592
CÃSÃ ou apartamento em Copa-
cabana. Compro contrato de alu-
guel. Pano na hora. Residência.
Tratar com Guimarães — Tel.:
36-7839.

COPACABANA - Aluga-se ótiiv.o
ap. bem centralizado, com 2 sa-
las e 3 quartos, banheiro;, boa
cozinha, dep. empregada. Duvi-
vier, 37, np. 504, com zelador e
tratar pelo tel. 37-7774. _
COPACABANA - Rua Barala Ri-
beiro n. 450, alugo apartamen-
to 306 por dias ou meses, com
2 camas, geladeira — V. por-
loiro.
COPACABANA - Senhora só alu
i.a 2 vagas para moças que traba-
lhem for*. Referenciai, — Av. Co-
pacabana, 793, ap. 804.

COPACABANA - Aluga-se eparta-
mento qunrto, sala, c| móveis,
temporada - Tel. 57-5227^

ALUGA-SE um quarto em casa de
família de respeito. Rua Naseí-ji";
mente, 120 ap._104_ — Ipanema.;—-¦

ALUGA-SE, Rua" General Venán-
cio Florem n. 84, ap. 1 sala,
2 quartos, dep. de empregada.
A. 320 000 e taxar.. Chaves no
local.
ÀLÜGA-SÊ em Ipanema em edif.
rigorosamente familiar, ap. de
frente, com quarto, banh., kitch.
e varanda. Ver na Rua Ma/la Qui-
teria, 121, ap. 103, com por-
teiro.

VAGAS para rapazes família
respeito, oferece com mesa
la. ordem, Araújo Pena, 58

28-5533.

Edil Marquês H«r<

Aluga-se casa c*

COPACA3ANA - Aluga-se ao.
conjugado Crí 200 000. Rua Ani-
la Garibaldi, 22'606 -- Chave; </
pori

FIADOR??? Não dep.nd. d. ler-
eoiros, ê só apanhar documentos
e apresentar. Resolvo na hora.

í Nao cobro adiantado. Fiadcr ir-
recusável, ótimas ref. bancárias.
Av. Rio Branco, 185, sl. 1 819,
das 8 às 10 • 13 as 18 horas.
T«l. 32-2503.
ÍPANEMA — Aluga-se ap. nô-
vo, sala e quarto separados, coz.
c banheiro, arm. embutido. Go-
mes Carneiro, 130, op. 408. Cha-
ves local. ^_____ 

ESTÁCIO — Alugam-se vagas a
rapaz em casa de família, 25 000

Rua Noronha Santos, 150, esq.
a Rua Machado Coelho.

FIADOR — Para casas, aparta-
mento e lojas, irrecusáveis, te-
mos proprietário é comerciante
Solução rápida om 24 heras. Av.
13 do Maio n. 47, sala 1Í03 -
Tel.: 42-9957.

LAPA — Aluga-se o ap. 1001
da Av. Augusto Severo, 202 com
sala e quarto separado, kitch o
banheiro. Chaves c! porteiro. —
Tratar com ADMINISTRADORA
SION. Av. Rio Branco, 156 si
1714. Tel. 52-5917 de 12 às 18
horas.
PRAÇA MAU A "rancísco

— Aluga-se, ò R.
da Prainha, 4],

grande prédio, 2 pavimentes, em
concreto armado, com 2 salões
para comércio ou indústria. Ver
diariamente no herarío de 8 às
16 hs. Ar> chaves estão no* Adro
de São Francisco, 15.

QUARTOS — Alugam-se ótimos,
pode lavar, cozinhar c| depósito,
Rua Gen. Caldwell 88, entre Pra*
ça Onze e Central.

]elcf.-jj! 42-6612.
ALÜGA-SE na Rua Sta. Clara, 46,
ap. 1 210, qto., saia, \. inverno,
e deps. por 320 000 mensais. Vi-
sitas, domingos de 10 às 12 horas
— Tratar Trav. do Paço, 23, s/
301.

mento e lojas, írrecusávois, 1«
mos proprietário é comerciante.
Solução rápid; em 24 horns. Av,

47, tal» 160313 dc Maio n
Tel.: 42-9957.
FIANÇAS — P| residências e ca-
sas comerciais, Administradora
abona em 48 horas, Sta. Ciar/,ALUGO ap. mob., sala e qt. sep,..

2 varandas, banh. e coz. — 250160, s] 3, esquina Copacabana, da*
mil e laxas, dep. 3 meses. — 9 às 12.
Dialma Ulrich, 217. Chaves 401. FIADOR??? - Irrecusável, ótimas

ÃLUGA:SE"um qt. e vagas para '/• bancárias. Apanho tedos os

rapazes distinlos, em casa cie ía.|documento. . apresento. Resolvo
mília Cni çiniiniri rimnfn An !na "-ra- Av- Rl° Branco, 185,m.lia Kua Siqueira Campos, 60, 32-2503, 

das 8 às
xriT-^r-^r—' í:''"i'"P" • d« ,3 '" ,a •"""•
ALUGO amplo ap., mob., fres- • - . 
co e aprazível, c| gel., roupa dejripTtL

utens. Dias ou mès o!bens para turistas, asseio e con

IPANEMA — Aluga-se vaga para
moça trabalhe fora, np. fino tra-
to. Preço CrS 80 000 - Tal.:
27-5578, das 10 as 12ll.

IPANEMA — Aluga-se 6iimo np.
sala e quarto separados, todo
atapetado cj armários embutidos
e dependências de empregada na
Rua Gomes Carneiro, 60 ap. 802.
Chaves c| o porteiro. Tratar em
João Fortes Eng. SiA. Rua Mé-
xico, 21, grupo 202. Tels,
32-3929 e_22-22!5.
IPANEMA - Aluga-se grande
quarto de frente, em casa de fa-
mi lia, para casn! ou rapazes, to-
do mobiliado. Rua Alberto dc
Campes, 176 - 27-5315.

de hora. A'
deliala 604 -
-vai,

 MADUREIRA
.._._.! .._....-- s'llc' - qua"os, cozinha, banhei

ANDARAI — GRAJAU —; ro completo. Varanda, iardim,
quintal. Rua Maria José 613 cl 3
Aluguel 170 000 das_8 às 15_hs

£|METER - Perto da Chave

VILA ISABEL
ANDARAI - Passa-se urger ™>™- 

~ '*"° °a. v*™Jf,,nt,,e
contrato. Rua Paula Brito, 691 ]9"'°* 

Ru,1 B„0"" Re,:', 333 201.
ap. 104. Sala, quarto separados, Aluflf.-se c| 2 qts., sala, varan-
cozinha, banheiro. 150,000 - *». fr""''* s demais dependên-
Tel. 42-7507 - 2a. à 6a. Klss. Chavos local. Traiar tel

42-4546 com Paul,
ALUGO na Rua Leopoldo n. 549,, ,
casa 2, ap. 201, com 2 quar- MEIER - Alugo casa, sl.,2 qls
tos, sala e depends. Tratar no Ç0?*» bnnh" _.'e", 9as Vo'"'' "ò.°
local das 9 Js 16 horas. Te!e,|'8!la "9uaí Vcr 1ocío= "">'* 13 as
fone 48-5806 - Sr. Artur.
ALUGO o excelente ap. 201 di
Rua Darão São Francisco, 10 (esq. meier _ Aluga-se o ap. 404 da
B. Mesquita). Salão, 3 quarlos o Rua Dias da Cruz, 499 com sala
mais dop. Choves cl porteiro.L c|Uart0 separados, kitch. e de-
Tratar c| Maurício. Tel ma|5 dependências. Chaves com
,|B-"93' porteiro. Tratar c] ADMINISTRA-

DORA SION. Av. Rio Branco,
156 s| 1714. Tel. 52-5917 de 12
às 18 horas.

credenciado por]ceu., var., gde, quintal, 105 míl,
comercio. Solução na|R. Juquen, 2c6. Inf. n.o 161.

nco n. 185. . PILARES"-"Ãluga-"sc casa""comi
quartos, sala, copa, cozinha e
nheiro. Ver e tratar R. Edmundo
n." 464.
SÃO JOAO DE MERITI - Cas
- Alugue! 40 000, em Tomaz
nho. Rua Pedro, 789, entrar Rua
Maria Gama.
SAÕ JOAO DE MERITI - Alügi
se casa 4 cômodos, sem lu;
água do poço. CrS 45 000. Tel
34-9600 alé 11 horas. _
VA7. LOBO - Ãiugo ap. 1CÍ5. Rua
Coronel Soares n. 91, sala, quor-
to e dependências.
VILA COSMOS - Alugo casa
260 000, 3 qts., 2 salas, coz.
banh., varanda, quintal, jardim,
garagem, tel. 45-6712, só aceito
depósito.

17h. R. Torros Sobrinho, 44
tel. 282905.

GRAJAU — Aluga-se ap. fren-
Te, 1ipo casa, 2 sls., 2 qts., co-
pa, elep. emp. etc. R. Joaquim
Távora, 76, ap. 101.

Tel. 36-6935.
casa i
cemb.
APARTAMENTOS-e casas a par-
tir de NCrS 180, 200, e 250.
Um mès depósito ou bem fiador.
Lgo. S. Fco., 26, s/ 1 119, ( 7
às 19 heras). Territorial Amazo-
nas. (CRECI 743). 38-4031 -
23-2232. *

Alugam-se quartos
jbcn:
fôrto, perto da praia, diárias mó-
dicas. Rua Saint Roman, 74. Tel.
27-5700, esq. Sá Ferreira.

ALUGA-SE ap.
ipeq. cozinha,

la, i

CENTRO -Alugam-se quartos" e SENADO, 320 - Alugo ap. 803
apartamentos na" Rua da União _ 

fren,c* co"i* Ver c' Porteiro.

SAÚDE — Ãíuqa-r,e à Av. Darão
de Tefé, 107, ampla loja com gb
rau. Ver dfàriamene no hora-
rio de 7 ès 16 lioras.

de quarto, sala
de frente. Saint

__ Roman, 339/202. CrS 220 000 --

QUARTO - Alugo" 
"ótimo, 

p| ca-|Tra,ar Rya ™í'co' 41' s/ ' 705,
sal, pode lavar, cozinhar, donÃsl- das 16 ás 18 horas.
to. Rua André Cavalcante 74, c| APARTAMENTO de senhora só,
zelador. í aluga-se, metade com telefone,

armários embutidos, tedo atape-
tado, de frente ou passa o con-

CENTRO - Sta. Teresa - Alu.
gam-se apartamentos na Rua Mon-
te Alegre, 482.

ZONA SUL

GLÓRIA - S. TERESA
AGENCIA FEDERAL DE IMOVEIS
aluga Rua Monte Alegre, 356, ap.
305, amplo conj. 52-4211. CRECI
781.

QUARTO — Alugo pode lavar e
cozinhar 45, e taxas, dep. 3
meses outro grande 60. Rua Pau-
Ia Matos, 99.

SANTA TERESA - Aluga-se casa
com 2 quartos, 2 salas, banhei-
ro, cozinha e area na Trav. Flu-
minense — Trater na Rua Eduar-
do Santos n. 79 - Paula Ma-
los.

CATETE - FLAMENGO
ALUGA-SE quarto moça, 35, ca-
tal 65 mil, 1rês meses de depósi-
to. Ladeira do Rússel 39, próx.
ho ie I Novo Mundo.

ALUGAM-SE cm ambiente fami-
liar, apartamentos e quartos com

.telefone, café pela manhã. Run
Silveira Martins, 80. Tel.: 45-6030
— Hotel Sul ço._
APARTAMENTO - PAISSANDU •
Mobiliado, qto., banh. e kitch
cam3 colch., polt., armário em*
but. - CrS 200 mil - Tel. ..
26-9181.
ALUGA-SE conjugado ferreira
Viana, 56 ap. 611 - 190 000. -

Choves porteiro. Informações Rua
Sanla lu,-ia, 2551401. Horário co-
merclal.

FLAA1ENGO - Aluga-so excelente
loia para qualquer ramo de
gócio melhor ponto comercial do
Flamengo. Ver na Praça José de
Alencar n. 5. Trotar na Rua Eva-
risto da Veiga, 139, 4.° andar.

trato - 55-1249 - Copacabana.

ALUGA-SÉ"-- Áv. Copac. 1003,
ap. 407, sal. e qt. conj. Ver cj
port. Tratar: 26-5780.

ALUGA-SE - Rua Xavier da Sil-
veira, 50, ap. 403. SI., 2 qts.,
e deps. compl. Ver c| o port.
Tratar:_2ó-5780._
APARTAMENTOS - TEMPORADA
— Copacabana, de quarto, saleta
banhoiro o kitchnetto. finamente

^jdecerado com ar condicionado,
geladeira, roupas de cima e ba<

MUDANÇAS STAR -
12,00 A HORA. Telefo-
ne 22-9264.
MOÇAS — funcionárias e boUis-
tas. Alugam-se vagas e quartes
com refeições. Tel. 57-5227.

LEBLON - Aluga-se ap. s., 2iR-
quartos, cot, mais depend. °ua|w,',-; -¦;
Tubira, 3 ap. 303. Chaves com
port. Tratar Graça Aranha, 57,
s| 409. Sr. Euze. Tel. 32-9080.

LEBLON"- Aluga-se 
"ap." 

101, R.
Oias Ferreira ri.0 001, s., q.
emp., banh. kitch., Area externa e
vaga n» qaraaem. Chaves c/ por-
teiro. Inf. 43-4242, das 11 Js
12 horaa e 46-1180, dns 17

horas em diante.

GRAJAÚ — Aluga-se o aparta-
monto 202 da Rua Assará n. 88,
com sala, 3 grandes quartos, va-
randa, dependônda completa cie
empregada, chaves na mesma rua
no n. 83-A (quitanda). Traiar
peto telefone 43-9575. Esta rua
começa na Rua Barão de Bomj
Retiro_n._l 339. _
GRAJAU — Aluga-se, à Rua Mei-
ra de Vasconcelos, 31, casa gran-
de nara residência, comércio ou
indústria. Ver diiriamente no ho-
rário de 7_às 16 horas.

HÃDDÕCK LOBO -Rua Quinti-
no Vale, 51, pró*. Eslação. Alu-
ga-se casa grande, servindo oa-
ra oensão, outros fins comerciais
o moradia. Ver no local ou te-

fonar antes para 52 0394. St.

GÁVEA - J. BOTÂNICO

VILA ISABEl - Alugo um quar-
to muito bom a uma cu duas
moças em casa de família. —
Rua Jorge Rudge n.o T5, ap.
lOK

UNS - BOCA DO MATO

MEIER — Alugo quartos e satãs
cem depósiío, pode lavar e cozi-
nhar. Rua Maranhão, 199,
MEIER — Aluga-se na R. Medina,
58, ap. 201, s., 2 qls., demais
dep. Tratar Av, Rio Branco, 138,
15.". Tej.^32-8585.
MEIER — Aluqa-se o ap. 403 da
Rua José Veríssimo, 18 com sa-
la, 2 qti., dependências de em-
pregada. Chaves c porteiro. —
Tratar c| ADMINISTRADORA SION
- Av. Rio Branco, 156 sl 1714.
Tel. 52-5917, de_12 às J8 horas.
MEIER — Tocios os Santos — Alu-
gamos o ap. 303 tia Rua Getú-
lio, 349, cj sala, 2 qts., e de-
pend. Depósito 3 meses. Chaves
no local. Tratar: CIVIA — Tel.
52-8166.

CAVALCANTE - Aluga-se a casal
sem filhos ou senhor de respeito,
quarto grande e cozinha com d
reito a lavar e telefone. Aluguel
CrS 80,00, 1 mês em depósito.
Rua Silva Vale 952, cj 4e.
VAZ LOBO - Aluqa-se o ap.
402 da Rua Manoel Machado, 246,
constituído de sala, 2 qts. e de>
mais dependências. Ver no loca
com o zelador o tratar na Av
Rio Branco, 156, s/ 2 503. Tel
22-6140.

AhVICENTE DE CARVALHO -
go uma casa c| 2 qts., na
Itapuá n. 751 — Próximo
praça.'

ILHAS

ALUGA-SE um quarto com ba-
nheiro, entrada indopendente. R.
Vilela Tavares, 342, casa 2. -
Lins.
LINS - Ap. c! telefone, 3 c;ts.,
sala e dep:. Rua Bicuiba 141,, ap.

ALUGA-SE amplo ap. corn sinte--- --¦¦¦ p WUrhtiP*' 201. Tratar Rua Pedro L^s. , .,.m"r"vi- -- ' i ,06. Aluguel 320,00.

nho ele.
porada

PASSA-SE contrato de ótimo apar*
tamento completamente mobilia-
do, em Copacabana, motivo de
viagem. Tem garagem. Informa-
se tel. 37-6447.
POSTO ó — Alugo ap. mobiliado
por temporada ou por 1 ano.
Inf. à noite pelo tel. 27-5649 ou
durante o dia 42-0687.

QUARTO — Moca morando só
divide /!p. grande com 1 ou 2
colegas. Tratar 37-9358.

QUARIO ind. — Alugo pi mo-
ça con*. ou sem mov., direita ao
telefone, quem trabalhe de dia
- 57-8583.
RUA BARATA RIBEIRO, 759 ap.
405 — Sala, 2 quartos, dependên-

co. CrS 380 000. R. Marquês
S. Vicente, 115-301 - 27-4085.
Gávea.

— Aluga-so por lem-.cias. Mobiliado cl telefone e TV.
Informações no local

Av. N. S. do Copacabana
n| 1 085 - ap. 1 115 - Tule-
fone 47-8561.
ALUGO quarto bem mob. cj tel.
n moça que trabalhe fora — Rua
Bolivar,_35, ap._602.

APARTAMENTO' -Aluga-sc, c|3
quartos, 2 salat, iardim de In*
verno c demais dependências, na
Rua Francisco Sá, Ó1Í104 — Cha-
ves com o porteiro. Tratar c! D.
Antonic-ta, 43-4003 e 43-8180.

ALUGA-SE por" NCrS 400,00 o"
ap. 503, da Av. N. S. Copaca-
bana, 782, p| temporada, mobl-

t: liado, de frente, sl. qt.

JARDIM BOTÂNICO - Aluga-se
apartamento sala, dois quartos,
dependências de empregado, ar-
marios embutidos, com ou sem
mobília, refrigerado e telefone.
Rua Araucária, 159 op. 203. Cha-
vos perteiro. Trntar Civia — Tel.
52-8166.  _ 
LAGOA — Aluga-se apartamen-
to de luxo, sobre pilotis, linda
visto Corcovado, ricamente mo-
biliado com telefone, salão, três
quartos, 2 banheiros sociais, de-
pendências, lavanderia, s-dão cie
festas. Ver Ru. Humaitá, 249, sp.
101.

FLAMENGO — Aluga-se aparta-
mento sala, 2 quartos com de-
pendências completas empregada,
Todo pintado. Ver Correia Du-
tra, 137, ap. 201. com o portei-
ro e tratar pelo telefone 32-9248.
MOÇA só procura outra que
trabalhe fora para dividir despe-
fas de ap. na Rua Marquês de
Abrantes ri. 92 - 2.o bl. ap.
n. 1_C04._
PENSIONATO só para môjas e
senhoras, aluga quarto ou vasas
c| refeições. Ambicn*e rigorosa-
mente familiar. R. Paissandu 219.
RÜÃ BENTO LISBOA n. 1Õ8, apjparados, i. inv. a dependi com-

s. Ini. Tcl. 25-0465.

ALUGA.SE ap. 702. Senador
Vergueiro, 218, bo lado da praia
Ta. locação, dois quartos, sala
dependências e garagem. Cha-
ves porteiro — 36-6734.

APARTAMENTOS Vasas a partir
de NCrS 180, 200 e 250. Um
mês depósito ou bom fiador.
Lgo. S. Fec. 26, *. I 1 119. (7
às 19 horas) Teritorial Amazo-
nas. (CRECI 743). 38-4031 -
23-2232.
ALUGO quarto mobiliado em ap.
a 1 ou 2 pessoas educadas que
trabalhem fora. Tratar Rua Silvei-
ra Martins, pelo tel. 45-5958.

ALUGASE uma sala. Rua Bento
Lisboa, 149.

ALÜGÃ-SE ap. Ia. locação, cj sin*
teco, 2 ql3„ sala, qt. empregada,
vaga garagem. R. Senador Ver-
Bueiro, 218. Tratar lel. 25-7978.

ALUGO ótimo quarto. Rua Santa
Cristina, 4. Procurar Carlos.

ALUGO casa. Rua Santo Amaro,
#Í75. Chaves Rua Sanla Cristina,
A. Procurar Carlos.

ALUGA-SE ap. inteiramente mo-
biliado, hall, 2 salas, 3 ciuail„s,
demais dependências. Teleíone,
ar condicionado, cortinas, tape-
tes etc. Inf.: 45-3074.

902, aluqo — Chaves na portar!CrS 220 000 e taans. Tratar
Rua TeolHo Otoni n. Í17, 3.c.

Tel. 23-3435 - ADMINISTRA-
DORA GAIA.

LARANJ. - C. VELHO
ALUGO ótimo quarto. Rua Cos-
me Velho, 469. Procurar Antônio.
LARANJEIRAS - Alugo m l',i
locação, apartamento de frente,
com salão, 3 quartos, 2 banhei*
ros sociais em cór, copa-cozinha
e dependências. Rua Laranjeiras,
259, ap. 802. Chavos no local
com o porteiro. Tratar nelos lo-
lofonos_22-0650_ .45-3482.

BOTAFOGO •- URCA
ALÜGÀM-SÉ aps." na Rua Volun-
táries da Pátria, 416 — Botafo-
go, cm la. locarão, constendo do
ampla sala de jantar, 2 e 3 gran-
dos quartos, coxinha, banheiro so-

completo, 1 área de íervi-
dependências de emprega-

da. Traiar na Avenida lobo Jú-
nior, 1 672 — Penha Circular —
no horário das 8 às 16!i30ni ou
pelos telefones: 30-7168, 30-1947,
30-6862 o 30-6865, com o Dr.
Eduardo ou Srta. Manoclina.
ALUGA-SE nmplo apartamento na
Av. Rui Barbosa, 636! 1406. Edif.
residência. Ver e. tratar no lo-
cal diariamente a portir das 17

APARTAMENTOS,
temperada curta
pletamento mob

Tratar 52-3732.

SENHORA aluga a rapazes vaga
em qt. Café, roupa de cama —
Praia de Botafogo, 360, ap. 226.

ZONA NORTE

PÇA. DA BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO

ALUGA-SE casa de altos e baixos
— Junto ou separado, Barão de
Itapagipe, 300. Ver de 8 ns 12h,
ou a noite - Tel. 45-6925 - Ti-
juca.ALUGA-SE apartamento com um

quarto e uma sala separados, emi a|_ugo vários quartos pl
edifício novo com elevador,1- ¦¦ ....

contrato cem fiador. Ver e tra*
tar na Rua General Argolo, 72.

ALUGA-SE um quarto para so Itei-

R. Maia Lacerda, 652, R
Vosqui
gueiro

4

casais.
Correia

35.
Chaves no ap. 103
LINS — Aluga-se ap. cem três
quartos, sala e mais dependên-
cias. Rua Azamor n. 72. Chaves
cem o porteiro

OSVALDO CRUZ - Casa nova.
R. Comendador Agostinho de Al-
rneicia, 82. Aluga-se sala, 2
quartos, cozinha, banheiro e va-
randa. Começa na R. Henrique
Braça.

GOVERNADOR
RUA^ JABURANA,^ 355^Ã_-~cl-
cuia — Alufo casa, sala, qt., co-
zinha, banh., 130 mil mais tri-
hutos. SOTIC, 32-161» - CRECI
539.

RUA JABÜRANA, 355 - Caculâ
— Alugo casa 3 qts., 2 sls., tel ,
qaragem, quintal. Chaves no 367,
SOTIC, 32-1619 - CRECI 539.

PIEDADE,- Aluga-se um_ ap. c/
2 quÊrtes, sala e dependências e
área, na Rua Gemas Serpa, 448.
QUARTOS — Alugam-se, 

"poden-

do lavar e cozinhar, NCrS 40,00 e
60,00. Rua Assis Carneiro, 424
- Piedade.
QUEIMADOS

PAQUETA
SEMANA SANTA - Veraneio -
Dispomos de apts. mcb. (Pactue
tá) em centro de Parque c! '.

praias particulares. Infs. 52-3922
e 52-3311 cu Trav. Ouvidor 36
4.0 .Creci 692.

ESTADO DO RIO

NITERÓI

Aluga-se por ..
48 00C, casa de sala, quarto, co-
zinha e banheiro na Rua Odilon
Braça n. 198, casa 3. Tratar .
tel.49-9506 - Sr. Silva.
QUARTO casal s| criança, 90 mil j
sem depósito cl direito cozinhar, j ICARAI — Aluqo ap. mobil. p/
34-7725. Rua General Belford n. 15 dias. Inf. 23-1760, Sr. Carlop

.,..., ,U03' E*,'- Rocha. ICARAI - Ãluga-s» 250 mil cri":!ÍÍÍr„ AiU£La:!.e.:.Ruao F..,'° 
j?'| ROCHA - Alugam-se quartos, zeiros mais laias ap. 603, Rua

Direito a lavar e cozinhar. 105; Coronel Moreira César, 129. Tra-¦93/102, 3 quartos, 2 salas, dc-
pendências, quintal, por NCrS .
25CU30. Chaves 493, ap. 201

JACAREPAGUA
ALUGA-SE ótimo apartamento cl
lodo conforto — Quarto do em-
pregada o garagem. Tratar na
Rua Ituverava n. 960 — Largo
d.i Freguesia -- Jacarepaguá. _
JACAREPAGUA - Aluga-se'r,a~R.
Retiro dos Artistas, 352, o np.
201 c! 2 qts., saia, deo. Chaves
bo lado e tratar na Adm. Flumi-
nense S.A. na Ru.i do Rosário,
129. Tel.i 52-8281.

Rua Henriqua Dias, 31, cj
'D. Carmem.
REALENGO — Aluga-se uma casa,
sala, qto., coz., banh. Rua Dr.
Orolli, 141-P.

CENTRAL

ro (aj que trahalhe fora. Rua| ALUGO 1 sala de frente, s cnsali

ALUGO apartamentos conjugados,
com banheiro completo e cozinha
— Ver e tratar Rus Felisbelo Frei-
re n." 135 — Ramos.
APARTAMENTOS ÓTIMOS - Alu.
gam-se na Rua Washington de
Azevedo, 110/112, em Higicnópo-
iís. Ver no local das 9 às 12
heras.
APARTAMENTO - Ãíuga-se pró-
prio para casal. Rua João Silva,

ÀrTaniamos casas, lM._.^_. Olaria.:
50. R. Senador Ver- aps., loiai • -fornocnmos os me- ALUGA-SE na Rua Feliciano Pena

111 - R. Tavares Bastos [lhores fiadores da Guanabara. R. n. 648 - V. da Penha, ap.
!do Resende, 39, sala 1103. om la. locação c. 2 quartos,

APARTAMENTOS - Atugam-se c|
1, 2 e 3 qts., sala e dependên-
cias. Contrato com fiador. Vef
e tratar na Rua Barbosa da Sil-
va, 95 — Próximo da Rua Ana
Néri.
ALUGUEIS?

RIACHUELO - Aluga-se uma ca-
sa, com 3 quarto», 2 salas, com
sinteco e quintal. Rua FÜgueira
Lima, 59-A, casa 3, das Í2 àsliT a jDAVf A

R. Uruguaiana, 55, saia 711
Tel. 43-1759.
NITERÓI - Barreto - Aluga-si
boa CRzes, entrada para carro. Rua
General Castrioto 230. Atende*
das 14 às 16.

PETRÓP. - CORREIAS

LEOPOLDINA HOTEL — Passe a Semana S
ta em Itaipava, bom clima, boa
alimentação, cavalos, piscina, sau-
na, campo de futebo! tite. — Tra-
tar tel. 25-0299.
PETROPOLIS 

'-Alugo 
casa, com

2 qts., duns salas, com móveis,
para fsmana Santa. 38-0614.

TERESÓPOLIS-FRIBURGO

Bonfim, 276 (Quitanda). São Cris-
tovão.
APARTAMENTO - Alugo c| sa-

alugamos para , d á „_ S-
longa. »m-|Lu'!s Gonzaga, B67 - Ver 8 iis

17 c| Couto - Traiar Telefone
r.do c| geladeira

de 1
quartos - BASILIO í.- 2 e 3 .

CIA. - Rua Barata Ribeiro
87 - sala 202 - Tel. 37-1133.

APARTAMENTO mobiliado, saleta,
saln, quario separados, banh.,
co?.. Peças amplas e arejada». —
Aluguel 340 mil. Temporada cur-
ta cu longa. Tratar 23-5431.___

ÃLUGA-SE vaga para duas m6-
cas ou senhoras que trabalhem
fora e tenha de 35 anos para
cima, na Rua Siqueira Campos,
82-C, ap. 402. Tratar hoje, cem
a senhora Dona\Nilta.
ALUGO luxuoso gr. dorm. c/
banh. em cór, p/ uma ou duas

íôças; em suntuoso ap. iunto
praia, R. Figueiredo Magalhães,
108, ap, 1201. Tel. 37-2197.
ALUGA-SE para temporada ap.
em Copacabana, mob. de luxo.
Tratar Cop., 1 200, fundos. D.
Margarida.  

APARTAMENTO de quarto
leta, banh., kitch., pintara
CrS 195 000.' Vir e trata

ALUGO grande apartamento 701,
na Rua São Salvador, 84, c| U
qt.«., ssla, cozinha, banh., depEnd
empreg. completas e grande ter
raço. NCrS 420, por més. Visi
!ar c! hora marcada. Tratar c
Fernanáes - CRECI 400 - Ru;
da Quitanda, 30, sala 209. Tel
52-2399. __
ALUGA-SE ap. 702 Rua Paissandu
n.° 59, conj. Ver com Sr. Fran-
cisco porteiro. Tratar Banco K\nr*
cantil Niterói, Rua l.o de Março.

ÃLUGÒ 1 qt. c| banh., c| mob.
e roupn de cama, c| 1 refeiç>c,
p. rapaz ou moças. 140.00 q.
trab. fero. Tel. 25-9533
CATETE - Aluga-se"" ria R. Ben
to Lisboa 97, o ap.
com ampla sala e quarto conjuga-
do, banh. e cozinha, NCrS 250,00
e encargos. Chaves no local. —
Tratar na R. Buenos Airts, 90,
sala 707. - Tel. 52-7344.
CATETE — Aluga-se casa de ot„
sala, coz e peq. quintal, na Ruü

Praia de Botafogo, 154, ap.
312.
ALUGrt-SÈ — Rua Voluntários da
Pátria n. 264, ap. 401, com dois
quartos, sela e dependências
completas — Telefon
31-1176.
ALUGAM-SE vaga.S com telefone
para moças que trabalhem fora.
Iralar Rua da Passagem, 78, ap.
704.
ALUGA-SE um quarto, Rua Soro-
caba,_239.
ALUGA-SE tp- sala, saleta, tré:.
quarto; e dependência: — Rua
Humaitá. 2431501. - Tratar pelo
lel. 26-1397.

ALUGA-SE quarto de frente
pre ia. bom mobiliado, a duas
pessoas distintas. Av. Atlântica
n." I 880, ap. 1 001. Telefona
57-0677.
ALUGO quario duas moços c/
esfé, roupa cama. Av. Copaca-
bana, 115, ap. 509 -Lido. 

_
ALUGO ap. p/ temporada, mo*
biliado. Tol._36-383cL.

c sa- ALUGAM-SE barato quario e va
nova, gas para moça; na Rua Repúbli'
hoje, ca do Peru. Respeito absoluto e

ótimo ambiente. Tratar Av. Co-
pacabana n." 610, ap. 905.

APARTAMENTO - Ótimo -
Aluga-se na Ru* Curuzu, 73 —
São Cnstóvão.
ALUGO quartes independentes c|
direitos totais. Tratar na Rua
Francisco Eugênio, 120Í122 sobra-
do em São Cristóvão, também
tenho salar, Pflra^com.ércio^
ALUGA-SE ap. da kit. Rua Mato-

109, fundos -_ Praça Bandeira.

BENFÍCÃ - Ãíuga-se ap. sala,
grande living, 3 quartos e dep.
empregada completes na Rua Se-
nador Bernardo Monteiro, 200
ap. 201. Chaves c1 o porleiro.
Tratar em João Fortes Eng. SiA.
Rua México, 21, qrupo 202. -
Tels.i 32-3929 e 22-2215.

CAMPO cie São Cristávão - Alu-
gam-se quarto e snla a casal, com
direito a lavar e cozinhar, NCrS
150,00. Rua General Brucc, 297.
casa 1. „„__._
PRÉDIO - Av. Brasil - Area
de 1 850 ;n2, sendo 850 rr,2 cons-
truidos, com frente para a Av.
Brasil do 65 tn, esquina a 800
metros da Estação Rod. N. Rio,
telefone instalado etc. Pas:o o
contrato ou estudo a venda. Tra-
tar com o Sr. Renato p/ tel.
57-7073.

filho, ou moças. Aluguel
140 000 1 mês de dep. Barão cie
Itapagipe 90 — Marlene.
CATUMBI — Aluga-se casa, sala,
2 qts., banh. còr e de empr.,
coz., grande quintal, varanda e

Igar-jgem, Run Navarro, 15, cha-
vos Rua Elizeu Visconti, 8, ap.
103. Tel. 23-2685.
CATUMBI -- Aluga-se ap. de
frente, 2 qts., sala, varanda, banh.
cemp., coz., área tanque., deps.,
cops. empr. Rua Elizeu Viscon-
ti, 8. ap. 201. Chavei no np.
203^23-2685.
MUDANÇAS STÃR -
12,00 A HORA - Tele-
fone 22-9264.
QUARTO 

"INDEPENDENTE 
- Alu-

ga-se direito lavar e cozinhar
com ou sem móveis. Rua Aguiar,
21 ap. 202 - Largo da Segun-
da Feira ~- 

JTijuca.
QUARTO - Aluga-se" a casal 3/
filhos ou moça, com ou sutil
móveis. R. Marquês de Valença,
108 - Tiiuca.

AVENIDA ATLÂNTICA - Aluga
se em la. locação magnífico ap,
pl Embaixada, família de alto

9277 eltrutamento c| 400 m2 e seguintes
peças: snla, sala de almoço, 4
qts., tubulações pj or refrige^
rado em todo ao, e etc. Tratar
Predial e Administradora Resní*
l-.off Ltda. Rua Ouvidor 130 -
9." andar, leis. 32-1675 e 52-1677!
c1 Dr. Michel - (J_12]^
ALUGA-SE vsga qto. mobiliado,
rapaz solteiro trabalhe fora. La-
deira Tabaiaras, 20, ap. 201 —
Tei.: 57-6453.

- ALUGA-SE - Ap. N. S." Copaca"-
bana, 427 ap. 1 003, com móveis
NCrí, 

"¦

PEDREGULHO - Alugc-se um
quarto com direito a lavar e cc-
zínhar, 40 000 com 2 m. depósito
— Rua São Luiz Gonsaga, IflO'/.

SÃ'Õ~T:RÍST;ÕVÃÓ~^~Ãl'ug"o ap. 3
quartos etc. Quem ficar mó-
veis novos, barato. Ru-i General
Bruce, 445, Chaves porteiro —
Nilton.

QUARTO GRANDE - Alugo a
casal sem filhos, pode lavar, co-
zinhor, com depósito — R. Conde
Bonfim, 845 - Muda.
QUARTO""- Alugo, R. Félix da
Cunha, 62 — Tijuca.

QUARTOS - Alugam-se c/ de-
pendências a casal ou rapazei de
respeito. Av. Paulo de Frontin n.
176.

SÃO CRISTÓVÃO — Vagas ara-
pazes, mobi liadas. Preço mófili*
co na Rua Dr. Rodrigues Santa-
mJhJ9yr_JÁÚ°™._2*-A.l?'?'___
TIJUCA-RIO COMPRIDO

ALUGA-SE sp. Rua 19 de Feve
reiro, 154 — 304, 2 quarto:, ia-
la, dependências empregada —,.,
Botafogo. |APARTAMENTO - Duplex-. Rua
BCTAÍOGÒ'""-"Aluga-se lap".' 

P?'"P^ . Loureiro. Tel. 27-9240.
na Rua FaranI n. 3. ap. 903 -
com o porteiro — 250 C00 e ta

Pedro Amírico, 282, fundos
Exige-se depósito.

taxas. Inf. 360016.

3B milhões. Sr. Roberto, depois 1"^ „„.' dirciíc,s le|e[or,c^u noras. <rdas

xas —__Tclefone_32-O880.
201, frente, BOTAFOGO - Aluga.se „  „..

I 205 da Praia de Botafogo, 472, Jf3com 2 sls., 3 qls., garagem etc./
último andar, linda vista. Ver com
o zelador e tratar na ICISA.
BOTAFOGO —Alugo 1.» foc^R".
Lauro Muller, 36, op. 1 008. Cha-
ve; z> porteiro, Aurímo. Telefone
34-8054, r. 18 - José.

ALUGA-SE quarto mobiliado con
tel. a casal ou pessoa

de família cl
Tei. 57-7314.

ALUGA-r.c ótimo ap. frente, st.,
2 qts,, arms. embutidos, qt. e
bnnh. empreg. Rua Sáo Miguel,
185 ap. 102 - Chaves c| portei-
ro, de 2a.-feira^ a ;ab!

ALUGA-SE um apartamento de
quarto e sala conjugados, banhei-
ro e kitch. na Rua Generai Ro-
ca n. 440 — ftaça Saenz Pena.
ALUGO quarto unia ou duas mò-

Rua
Geri. Roca, 524, c/ 3 - Tiiuca.

RIO COMPRIDO - Aluga-se ap.
l.a locação cj 2 qts., snla, cor.,
dep. empr., garagem. Rua da Es-
tròla, 4951, Bloco B, ap. 406.
Tratar Tel. 22-0552 — Barato.
RUA AGUIAR, 55 - Alugamos
em la. locação, edifício de luxo,
jardim, pilotis, vagas na gara-
gem, os excelentes aps. 403,
304 e 305, a NCrS 300,00, NCrS
350,00 e NCrS 400,00, mais as
taxas e condomínio. Ver com o
porteiro e tratar diretamente c!
os proprietários na Av. Pres. Var-
gas, 435, 9.°, grupo 901. Tel.i
43-3179.
TIJUCA — Aluga-se quarto com
vagas, para moças ou cr>:al som
filhos. Rua Carlos de Vesconce-
los 133, ap. 101.
TIJUCA — Aluflô-sâ casa, dois
qts., saia. dep. Tel. 36-6273. R.
16 de Outubro, 122.

sem pe

TIJUCA — Aluga-so grand* t
confortava! ap. 701 da Rua Had*
dock Lobo n. 232-A — Tijuca —
Chavos com o porteiro • tratar
com Sr. Nilson. Tels. 52-7923
• 52-7104 - Banco Crédito Solar

31 -
.ALUGO - Tiiuca 25 000 1t-m 
ga rapaz mobiliada, roupa camajn* Rua Álvaro Alvim
casa d'-- família, é selecionado. —il.° andar.

,„,..„., , 
-, Rua Barão Itapagipe, 296 sob. íjjuCA - Quarto, «luga-se a Ca-ALUoAMOS por temperada aps. D. Nair. „| p. |av toz' _5 ml| „,,,.

aJ .J, ij" ?" ,"r 
',u'",'osiAPALACETADA residência de fa- biente familiar. Rua do Bispo 210

Z £ Ím .Iu ili. t* |C^"í«i* "Hi» de respeito oferece quarlo'dõs 12 ás 17 heras.na "•-3.7.í'Jí?]?J0?^le!-„_37.*l3Í?llDspaçoso,com banheiro Indepen- TÍJÜCAALUGO ap. na Rua Barata Ribei-; dent** (tipo apartamento), mesa'-"

ccz., banh., vaga para carro — ['
Tratar 30-3218 - AMORIM. c' . , , . c¦no Parque Ingá p/ Semana San-

ALUGO Semana Santa ou 1 mèi
ap. peq. mobil., tel. 2Ó-Ó599 ou
75-26Õ4.
TERESOPOLIS - Cascata" Amores
— Alugs-ae Semana Santa, ótima
casa mobiliada etc. Tel.: 43-4574.
TERESOPOLIS"-"ALTO - AÍugo

ova, mobil., c; perteno

casa de laje, c! 2
deps. ?.. Joaquirnl,<7'.é3fig

1. de Pina.

um mès ou un> ano. Inf. telALUGA-SE 1
qts., sala e
Serpa, 11-F.
ALUGA-SE" uma" boa casa, ver êCAXIAS — N. IGUAÇU —
tratar. Av. Comõos, 71 - Cir- .... ~ __. |c
cular da Penha. NILOPOLI5

.Ia
a dois rapazes ou casai sem fi-
lhos, na Rua Oito de Setembro
n. 148 — Méier — Cachambi, se-
gulr Rua Baldraco.
ALUGA-SE casa, Rua Afonso Fer-
reira, 59, c IV. Chaves c/_ lll.
Trataf com Sr. Ramo-:, Rua Torres
ooorinno•, i /vieier. *-m.uw ..¦¦¦,;,. u;; <,¦_¦ >i, l* ».* %<*. i-j c ¦ •* i , *,**• •* ¦¦ *,,
ALÜGA^-residéncia^artam^dep na Rua Magalhães Correia 

^^ 
«¦¦ ™ 

£°V
to, com 3 qts,, sala e demais de- n. 75. Base: 150 mil. Tarquino n. 1 027 - Me'hores
pendências na Rua Cònego lo-jALUGA-SE apartamento, 2 quar- infcrmaçes pelo tel. 43-3690.
bias, 189. As chaves estão no tos, sala de luxo, com garagem. 

"
número 171 da mesma rua. In-jTratar c! proprietário - Rua Gua MANGARATIBA —
formações pelo telefone jternala, 360Í203 - Penha Circular,
57-9Ó63. esquina c| Lobo Júnior ANGRA DOS REIS
ALUGAM-SE aps. de 3 qti., saia| ALUGA-SE quarto mobiliado a ra-jiWURIQUI -
e deps. na Rua Coração de Maria,jpa", Av. dos Democráticos, 485:por um mj,,
123. c7 6, p' 300000 mensal;.- Tel. 30-1491. [Minas Gerais,
Chaves no ap. 201. Tratar na|ALUGUEL, FIADOR, com 6 imí-
Trav. do Paço, 23, s_' 301.
ALUGA-SE"" -~ Rua 

"Lucidio"'Ta-

go n.o 91, »/ 210, p/ 100 000 -
Chaves c' porteiro. Tratar trav.
cio Paço t_\ 23,_s/_ 301. _
ALÜGA-SÉ ap. 301 da Rua cV
ração de Maria, 126, c/ 30, com
2 qts., sala e deps. p/ 250 000
mensais. Tratar na Trav, do Paço
n_ 23, s/ 301.
ALUGA-SE Rua Vasco 

"da" 
Gama".'

70, fundos, ao. 303 — Todos os
Santos, pl 2Ó0 000, com 2 qts.,
sala, dep. de emp. Apanhar
Chaves no ap. 401. Tratar Trav.
do Paço n.o 23^ s/ 301.
ALUGA-SE casa 3 q., s., c, b.,
alug. NCr$ 250,00. Rua Cacham-
bi, 479, Cl 7, Ver no local.
ALUGA-SE quarto grande e co-
zinha. Rua Jaguaribe n. 41, Os-
valdo Cruz, final da Rua Maria
José. _
ÁLUGÃ-SÉ casa com 2 quartos,
snla, 2 varandas, cozinha, banhei-
ro, desconto em folha. Rua Can-
robert da Costa, 400, c! 8 — Rea-
lengo.  

Alugo casa nova,
cu ano tedo. R.
253. Tel. 58-3317.

veis — Irrecusável — Fsrnc-;:» —
Praça Tiradentes n. 9, sala 803.
Junío ao CtnOma São José. '—__
ALUGA-SE uma casa de fundos) CENTRO
l quartos, sala, cozinha, banhei-
ro e granda quintal. Ver Travessa
Etelvina, 3, com o proprietário
-Olaria.

BRAS" DE PINA - Alugo na" Ruã
Tiboim, 353 o ap. S-104 de quar-
to, sala, cozinha e banh. comp!.
Cr$ 130 000 e laxas. Chaves c/
porteiro. J'atar_telL_29-l 262.
BRAS DE PINA - Aluga-;» casa
de frente, quintal, garagem, Run
Taborarl n/> 695. Condução na
porta. Tratar com Sr. Manuel,
Rua _Orojo_n.o_179-3.
CORDOVIL - Alugo casa", 

"quar-

to, sala, cozinha, 80 000. Es-
trada Pôrto_Velho, 609.
FIADOR — Aluguel imóveis, ca-
sas, aps., lojas, proprietário e
comerciante, credenciado por
banco e comércio. Solução na
hora. Av. Rio Branco n. 185,
s| 604 Ed. Marquês Herval

LOJAS

FIADOR
mento

- Para casas, aparta-
lojas, Irrecusável!, t&

CASTELO - LOJA
Alugo cj 160 m2. Ver
Av. Churchill, 129, com
porteiro Lima. — Tratar
coni. 1001.
CENTRO — Alugo diversas sob-
lojas, servindo para qualquer ra
mo de negócio. Av. Henrique
Valadares, 47, com More
CENTRO — Ótimo ponto para
qualquer comércio, alugo uma óti-
ma loja em edifício novo — Av,
Henrique Valadares, 47 — Morei*
ra. _____
LOJA — Castelo — Aluga-s» sub
soloj- Inf.: 36-6483.
LOJA NO ESTÁCIO
contrato novo

Passo
Aluguel barato

— Funcionando como oficina pa
ra VW — Toda mentada. Telefo*

letreiros etc. — Ver na R.ALUGA-SE um apartamento com
dois quartos, sala, cozinha, ha-|mos proprietário c comerciante.(Joaquim Palhares n. 395
nheiro, varanda, e uma ótima Solução rápida em 24 horas. Av.

13 de Maio n. 47, sali 1603 -
Tol.: 42-9957.

casa. Av. Suburbana, 8 569.
ALUGA-SE apartamento, com 2
quartos. Rua Maranhão, 260 —
Meier.

HIGIENOPOLIS - Alugamo aps.
noves, de 2 e 3 quartos. Rua

,...,., Eduardo de Sá n.° 67. Chaves ap.
ALUGA-SE casa, sala, quarto, co-20, T, te, Sj.,526.
zinha, ciependencias. Rua Abolição\rriir__-_z -. *r*wz~zzz—
„o 115 pLUCAS - Aluga-se, 120 000 a

casa da Rua Otranlo, 573, cl 2
quartos, sala, cozinho e dependênALUGASE quarto grande, casal

que trabalhe fora. R. Henriqueta
Moura, 22 — Piedade. cias, diariamente dos 14 às 17

horas.

HrÜZ,.a£i.*a'Z «NHA - Ap. 2 quartos, sala,dependências na banheir0/ áre,F ell:. Aiuga-se ..
250,00 cruzeiros novos. Inform. J'30-7830.

próximo

LOJA — Avenida Mem de Sá
253-A — Aluga-se cem 240 m2
— Chaves cem o encarregado do
edifício. — Tratar na Av. Pres.
Vargas n. 542, sala 404.

LOJA COM 30 m2 - Aluga-se
cu vende-se no Edifício Avepida
25, do lado da Rua São Sento,
próx. Av. Rio Branco. Tratar Sr,
Antônio telef 43-1511 « 23-0702.

TRANSPASSA-SE contraio sobre-
loja, com ou nao telefone ou
parte dá mesma. Senador Dan-
tas, 117, SI/ 218.

ZONA SUL

CASCADURA
2 Cjt:., sala
Ruo Jauaperi n. 46,
Rua Clarimundo de Melo.
ENGENHO NOVO -Alugo
ap. 202 da R. Vaz Toledo, 65I,!PENHA - Centro alugo ap. de 2
com var., sl., 2 qts., e deo- emp. qts. e deos. novo, 200 mil —I —
Aluguel NCr$ 200,00 mais cnlfrat. diariamente à R. Nicará-! ALUG,°„~ Ru" Francisco Sá, 95,
cargos. Tratar: R. Relação, 15,'gua, 175, leia I. Antero. I0IS'L • 25 m2', Cr* 37°- Rua
com Sr. Carvalho.  5- Clemente 98, loias 5, 6, 7, 9

rr^jPENHA - Aiugo ap. de .1 sala,! 15 ni2. Cr$ 315. Tel. 27-5416.
1 quarto, cozinha, banheiro. Ver —~
:om o perteiro na Rua Cintra n. |ALUGA-SE_ lojinha galeria contr

ENGENHO DE DENTRO - Aluga-j
se um .quarto grande, coilnha er
área coberta, independente. Rua!;

j ótimos, pode

IQUARTO EXCELENTE, com dire,-
CATETE - Alugo casa com var. ,0S) mâçai ou .5nilora. Telefonei
2 sls., 2 qts., e demais oep. na 32-4302 _ 31-4057 rama! 24 atéiB0NS FIADORES — Ofereço paraltir d
R. Catete, 99. Chaves na casa||(j |10ra!, laluguéis om lôda a Guanabara. í Um

-- ... 340 — ap. 201, 3 quar-do la. ordem. Araúio Pen», 58.Ir, ,í
los - SOTIC - 32-161**. CRECI Haddock Lobo. pésHocio „-_|PCSIIO," "'¦ _ APARTAMENTOS e casas a par-l

uartos. ílugam*se n„lU, ,a,i _ «n &* ~~, wrrt-05* flP-
avar e co;., na hmnn ;32-orO-í.

103 Tratar Estêves

299 - E> ige-ie cie- 110,00

anos. R. Visconde de Pirajá,
611, loia 13. Tel. 4B-2266.

6. Traiar R. Relação, 15,
Sr. Carvalho.
CATETE -"Aluga-se ap. 15 

"

Sil veira Martins, qto., sol
pendónclas. Tratar no loca!.

,URCA Ouarto de frento
R. Alcindo Guanabara 24 s 702,

„,.,„A. „ ¦> _„ 1 _ ., .. Vin Cinolsndia - Tel.: 42-2667.varanda, p, 2. ou J pessoas, 120 - ¦ — - — - 
•'a',**• Imil cem 2 moses em dopósilo;BONS FIADORES - Ofereço pari

ílc-j— Rva Mar. Cantuária n. 122 .aluguéis em toda a Guanabara.
Jsobrado. •** Alcindo Guanabara 24 s, 702,

dor.

NCrS 180, 200, e 250.
depósito cu bom ti.mas

lgo. S. Fco., 26, J/ 1 119,
'7 ès 19 horas). Tr. Territorial
Amazonas. (CRECI 743). 23-2232
- 38-4031.

CASA FAMÍLIA - Aluga-se quar-|~ Cinelandia. - Tol. 42-2667.
to com três vagas a bancário ou.LEME — COPACABANA COPACABANA - N. 5. 441
estudante que dé referências, _
perlo da praia. Rua Bento lis-jÃLUGA-SE ap. Ronaldo de Car-
boa, 16. Tel. 25-6644. valho, coniugado n. 250 ap. 704.
FLAMENGO - Aluga-se por sois NCrS 250,00 e taxas. Traiar tcl.:
meses, co. 704 da R. Sen. Vcr-j2-J245 - Niterói.
gueiro, 106, sem mobilia. Tel.ALUGUEL? FIADORES? Não peca

ALUGASE casa vam., 3 g. 
''..

[COZ., fogão gás., banh. comp.
A|ii-!^ua Cândido de Oliveira n.° 93,

.ENGENHO NOVO - Aluga-so!PRAÇA DO CARMO - Alugo ca-j LOJA - Alucia-se. serve pira
icasa, quatro gts., sala, coz-, va-jsa, quarto, sala, cozinha, banh.jaçougue. Ver Rua Paissandu 179,

Rua Barão de Mesquita,[randa, ótimo local. Rua Araújo [com lugar de carro e de frentejeom Fernando.
108, c| Vil. No locali- 130 mil. Rua Licia, 68-A, pe- [õjT

TIJUCA
424, atuga-£e um ap. Ver no lo-l Leitão
cai. Tratar com o proprietário: —
Rua Beneditinos, 10. sjtoja,

go ao. £04, ql., sala, banh., coí.lf _______: Rio Comprido,
Mebiliado. Chavei com o portei*' ALUGA-SE -asa, seis cômodo; e.Te
ro. jdependências. Tnv,;s:a Rio Com-[ras.
COPACÃBANA""*-^~Av~"- Pro"-Pp.'i,d;'r ,4 esquina cie Haddock

prletérlo aluga temporada ou ano!Lobo. ?!í" ™'™'«, P=n!a°
ap. qt. e sala, outro 2

TIJUCA — Aluga-se o ap. 208
da Rua Alfredo Pinto, óó cnm
saia, 3 qts. e demais dependên-
cias. Chavea cj porteiro. Tratar
c| ADMINISTRADORA SION. -
Av. Rio Branco, 156 s 11714,

52-5917 de 12

tel. 30-8791. Iquena família
Aluga-se ca- SfiúRÃ
salas, dep. P

n.o

ENGENHO NOVO -
sa, c/ 2 qts., dua
empr. R. Manoel Miranda, 238.
Chaves no 312. Tel. 42-4546., , .
Sr. Paulo. nheiro compl.

-Vxas. Chaves

quartos, duas salas, cozlnlia, ba
CrS 1S3 0C0

,,.„„„ .... . ¦-¦  -' Sr- Dainião. Tra-!
FIADOR para lltiquélS. Ir recusa.. ftir ;.*»[. 2V-12Ó2.
vel. Solução imediata. Atende-ie

Passa-se contrato facili-
tado. Zcna Sul, bca érea, ólima

Aluno na Rua S. cíj1"»1"""?10* 22-3996. CRECI 23,
125, ap. 208, e/ 2la ,ardl!-

LCJA — Botafogo — Passo con-
trato, montada c| doência aut-s.
Serve qualquer negócio. — P0
ni2. Rua Real Grandeza, 193 lo-
ia L.

'Comercio.

as 18 ho-1" qualquer liara, inclusivr» do-RAMOS - Aluga-se ap. 2 guar
rningos. Tel. 49-SS47. ,_;tos, sala, coz., banh. comp.,!7nM. MODTC-.-«ps FÍADÒR - Para caias, aparta-área serv. Rua Juvenal Galeno, *UNn NvJKIt

TIJUCA -Aluga-te a 100 metros menlo • loias, irrecusáveis. 1.- 30-302.
Ida Prata Saenz Pena, ap. pequeno m0, p,0pril,,ár|0 

¦ 
c«m«d«nU.' . ,. .

32-3*75 e 25-3271. Chaves c/ o íavores, venha buscar um bem sais de Írente, mob., sinteCO,|ALUGA-SE quarto, em casa de fa-fí-niví, B,.r 
p'c'° ."" S[S "^cluçio rápida .m 24 heras. Av. ««"'-^ - "iu<>

porteiro. fiador proprietário, ccmereianle geladeira e telefone 47.4566. milia, uma ou duas pessoas.,*iS 
"ff* KJI.' 

„™7|2-„'.,„,'?: '3 d« Maio *>• <7' »•• ,603 -
"FLAMENGO 

- Aluga-se quarto para aleçur.I de caras, aps. ou;COPACABANA~ -~ÃIuga-se 
"ep.í^3 

c?™?°' <-' p"> M ~ Rio Rw da QuTndX 19, sala 313. 
T,,'! "3-9957- _..Hporanga 

n. 115 - Chave:
independente com banheiro pri-lle|as. S*,\ut... ni hera. - Vis-jmobiliado, saia e quatro separa-pL0."'pri;.?_- _l  _ ._ „ MtlER — Alvgo aps. 202 402, naP121. Aluguel de 140 OCO. Traiar'ALUGO ]"0 000, sobreloia 204
vativo, & rapaz que trabalhe fo- conde da Pirajá, 572, c 5, das do, banheiro, coziniia completo. ALUGA-SE quarto ode., para pes-,TIJUCA — Casa — Aluga-se cem Rua Cônego Tobias, ,5B — 250,00'n.i Avenida Nova Iorque n. 71 j Pr. Bandeira, 109, Edif. Estreia
ra. Pedem-se raícrõnci^:. Sil- 9 it ?0S, inclusive :ib. e dom. Aluguel 400. Informações te.cfo-'scas ate trabalhem fera. Rue 4 quartos, 2 salss etc. Rua Pe* » t»xas, entrar d ' Rua lopes da - gpc. 301 — Tf!. 30-5*724 — tdo Norte — Sr. Garcia — Tcl.
veira Martins, 156, ap. 303. 'em fr.nl. TV Excelsior, Ipanema, ne 43-3661. Conde rie Bonfim 768. i reira Nur.ts, 240. Crui - Porltiro. Tal.: 36-1873. jSr. MciNOcô. 22-4635 ou 54-3136.

ALUGA-SE ioia na Rua Barão de
RAMOS - Alugo resid. cp iard. Mesquita, 424-B - Ver no lo-

1*1*0. « sola amplos, cepa e co,:. .ca!. Tratar com o proprietário. —
bsnh. compl. e quinta! na Rua Rua Beneditino:, 10, sonrebj».

Agenda

TRENS — Amanhã, os trens paratlores, destina-
tios a Deodoro, no horário das 11 ãs 16 horas, r.f.o
farão paradas nas estações de Lauro Mitller, São
Cristóvão, Mangueira, Rocha. Riachuelo e Sam-
paio, para trabalhos na Via Permanente.
EMPRÉSTIMOS — A Carteira rie Consignações
da Caixa Econômica receberá hoje as propostas
de empréstimos de números até 31500. já iníor-
madas pelas repartições a que pertencem os ser-
vidores. O posto dn recepção funciona diàriamen-
te no Kdiíioio-Sede da Caixa, sobreloja, entrada,
pela Rua Senador Dantas, no horário de I! ás 13
horas. Serão chamados, hoje, os portadores dc con-
tratos de números até 12 SOO. para Xii\s de aver-
bacão em suas folhas de vencimentos nas respec-
tivas repartições onde trabalham.
PAGAMENTOS — A Despesa Pública inicia ho-
je o pagamento de pensionistas da União, cmr,
pensões especiais militares, livros (i 001 a (iOOfl;
pensões da guerra do Paraguai, livro t.i0'J0: pen-
sòt-.s judiciárias, livro 0 030; pensões especiais da
FEB. livros ti 040 e 6 011; pensões especiais civis,
livros ÜOõO a 6 052; pensões especiais militares, li-
vro 6 070. — A Secretaria cie Finanças paga hoje
os servidores dos lotes 11 e 12.
NAVIOS — Checam hoje ao Porto do Rio os se-
guintes navios: Ili» Tunuyan, argentino, de liam-
burgo, Havre, Vigo e Santos para Montevidéu e
Buenos Aires; Aragon, inglês, de Buenos Aires.
Montevidéu c Santos, para Las Palmas, Lisboa,
Vigo, Cherburgo e Londres. Cargueiros: Naxos,
Srraat Fusliimi, Allipcn e Santa Anita, Popi, Mor-
macgitlf, Arica e Loitle Panamá.
EMPREGOS — O Departamento Nacional de Mão-
de-Obra informa que existem hoje 240 vagas para
profissionais qualificados, nas empresas do Estado
da Guanabara, colocadas à disposição des traba-
lhadores habilitados. O.s candidatos devem procurar
è. Seção rie Colocação do Ministério cio Trabalho.
das 12 ás 16 horas, levando Carteira. Profissional e
Certificado de Reservista. Os serviços da Agência
de Colocação são inteiramente gratuitos. As ofertas
são as seguintes: Impressor para máquina. 2-A —
2; Cobrador ônibus — 1; Mecânico manutenção

2; Caldeireiro — 2; Encadernado? taboeiro — 1;
Eletricista dc Aparelhos eletrodomésticos — 1; Ele-
tricista Instalado** — 8; Eletricista enrolador — 17:
Calceteiro — 2; Ladrilheiro — 4; Mecânico de
auto — 3; Serralheiro — 17; Carpinteiro — 22;
Mecânico para chapas de aluminio — 2; Estilou-
cior — 22; Enrolador transformadores — 4; Moto-
r:sta — 67; Perramenteiro — ll: Prezador — 0,
Cesteiro-Vime — 3; Lanterneiro — 4: Eletricista
de auto — 1; Aplainador — 3; Pedreiro — 11;
Msio-Oficial marceneiro — 2; Chaveiro — 1; Ar-
mador — 2; Marceneiro — 1; Maquinista — 1.
Torneiro mecânico —- 1; Margeador para mftquina
2-A — 2; Técnico instalação equipamento em Raio
X — 1; Técnico máquina motores — 4: Montador
a.cumulador elétrico — 2; Paginador -— 3: Margea-
dor para máquina Dobrar — 2; Linotipista — 1;
Compositor — 3; Distribuidor gráfico — 1; Dese-
nhLsta calculista. — 3; Mes ire Obra — 2.
IMPOSTO — O Departamento de Imposto sõbrs
Serviços avisa ao público em geral que termina dia
31, o prazo para pagamento do Imposto sóbre Ser-
viços. devido por todos os profissionais autônomos
individuais, não assalariados, relativo ao correnta
exercício. Esclarece, ainda, que estão sujeitos ao
Imposto todos aqueles que, não tendo assalariados,
prestem serviços individualmente, tais como: pro-
fissionais liberais, técnicos, artistas, bombeiros, ele-
tricistas, corretores, praclstas.
APERFEIÇOAMENTO — O Curso de Orientação
Educativa oferece às pessoas interessadas no aper-
íeiçoamento em matérias isoladas, tais como Psico-
logia da Infância e da Adolescência e Elementos
de Estatística, oportunidade de freqüentarem, co-
mo alunos especiais, o Curso das referidas mate-
rias, sendo conferido certificado de freqüência aos
que obtiverem freqüência integral.
LEILÃO — Hoje, na Rua Sete de Setembro, 200
os leilões de jóias pela Caixa Econômica, a partir
das 14 horas.
REGISTROS — O Diretor-Geral do Departamcn-
to Nacional de Mão-de-Obra baixou ato anulando
os registros profissionais de Estatístico concedidos
pela Delegacia Regional do Trabalho na Guanaba-
ra às seguintes pessoas: Edilmar Passos — Clávio
Coutinho Pilho — Raimundo Peixoto Costa — Vai-
dir Lanto — Augusto do Oliveira Milhomem —
Margarida Ferreira de Sousa Cruz — José do RI-
bamar Carvalho da Silva •— Tadeu Keller Filho

Lídia Cncliiaelll — Hudson Canino — José Go-
mes da Costa — Hindemburg da Silva Pires. .
MEDICINA — O Centro de Estudos Olinto de Oil-
veira do Instituto Fernandes Figueira realiza hoje,
às 10 30m, sua sessão inaugural do corrente
ano. Tomará posse também a nova diretoria, pre-
sidida pelo Dr. Mário ítalo Canázio. — A fim dc
proporcionar aos médicos e cientistas interessados
em participar do III Congresso Pan-Americano de
Citologià do Câncer a possibilidade de compare-
cer àquele importante conclave científico, a Bra-
niff International está organizando uma excursão
aos Estadas Unidos, com extenso programa já eia-
borado, e que tem início a 29 de abril, em Miami
Eeach. Os que desejarem visitar Montreal paraconhecer a fantástica Expo-67, poderão fazê-lo,
com uma pequena taxa adicional. Quaisqu-ay, infor-
mes sobre esta viagem poderão ser obtidos nos cs-
critérios da Braniff, ou em qualquer agente de
viagem filiado à IATA.
TEMPO — Previsão do tempo até o dia 27 na
Região Salineira Fluminense: tempo instável ain-
da com chuvas, melhorando nas próximas 24 a
48 horas. Condições de evaporação sofríveis a
boas. Região Salineira Nordestina: tempo nubla-
do, com nebulosidade variável. Há condições paraformação de chuvas na área, nas próximas 24 a
48 horas devidas ao fluxo dos alíseos de SE e
as ondas do Leste. Condições de evaporação boas
e regulares.
CONGRAÇAMENTO — O Hospital dos Servidores
do Estado promove hoje, a partir das 9 horas,
uma festa de congraçamento entre auxiliares de
enfermagem.
CRIADORES — A Sociedade Brasileira de Cria-
dores de Cães Pastores Alemães inaugura hoje
às 18 horas a sua nova sede na Rua Debret, 23,
sala 1106.

Maracanã
Informações relativas ao jogo Vasco x Cru-

zeiro pelo Torneio Roberto Gomes Tedrosa, a rea-
lizar-sc hoje. Preços dns Ingressos: — Camarote
lateral: CrS 25 000 — Cadeira especial: CrS 10 000

Cadeira s/ nitmero: Crs 3 000 — Camarote dc
curva: CrS 15 000 — Cadeira numerada: CrS 5 000

Arquibancada: CrS 2 000 — Geral: Cre 500 —
Militar: CrS 250. — Aviso do Juizado de Menores:
É expressamente proibido o ingresso de menores
até 10 (dez) anos nos jogos noturnos. — Estácio-
namento de autos: Entrada pelos portões 14 e 15
da Rua Mata Machado mediante a taxa de CrS
1000 — Vcmla antecipada: A ADEG mantém 48
horas antes de cada jogo os seguintes postos dé.
venda: 1) Teatro Municipal, Rua 13 de Maio; 2)
Posto Barcas, Estação n.° 2: 3i Copacabana, Mer-
cadinho Azul. Tickct para cadeiras perpétuas, ca-
marotes e permanentes em geral: Carnet de 1987:
n.° 10. Abertura tios portões: 19h45m (dezenove
e quarenta e cinco). — Abertura das bilheterias:
19h30m (dezenove e trinta). — Horário do jogo:
21h30m (vinte c uma e trinta).Escala do pessoal de
.Quadro Móvel para 4.*-feira, dia 22 dc março de
J967 — Chamada ãs 19h30m (dezenove c trinta):
Encarregado "D": 1 — 2 — 3 — 4 — 5— 6'— 7
9 — 10 — 12 — 13 (reserva: 11); Auxiliar "B":
1 a 6 — 9 a 22 — 24 — 26 a 34 — 36 — 41 a 44

46 — 47 (reservas: 35 — 23) — Auxiliar "C":
1 — 2 — 3 — 4 — 6 a 10 — 12 a 17 — 19 a 33 —
35 — 37 — 141 — 142 — 143 — 144 — 145 — 146

147 — 148 (reservas: 149 a 170) — Auxiliar"D": 1 — 6 — 14 a 28 (reserva: 29) — Serventes:
51 a 74 (reserva: 75) — Guardadores: 1 — 2 — 3
5 — 8 — 11 — 13 — 14 — 15 — 23 — 24 — 38 - -
39 — 40 — 42 — 43 — 44 — 45 — 46 — 47 (re-
serva: 4fli — Bilheieiros: chamada às 19hl5m
(dezenove e quinze): 1 — 4 — 5 — 7 a 13 — 1~*

1H — 19 — 20 — 22 a 29 — 31 B 39 — 60 — f.1
0-4 — fiã — 67 — 68 a 73 — 76 a 83 — 85 a Sít
90 a Pll — 98 — 99 — 100 — 101 — 102 — 103 —

104 — 105 (reserva: 40).

¦Tí-



A — CLASSIFICADOS — Jornal do Brasil, 4.a-feirn, 52-3-67 O IMÓVEIS - ALUGUEL O DIVERSOS O EMPREGOS

Trans_ Rua, EDIFÍCIO AV. CENTRAL
— Alu- fere-ie sala com móveis o te

„ E Ver lefono. Traiar com Tornando. Tel
22-3060 - CRECI tu.

ENGENHO DE DENTRO
Ad-.lfo Bergamlni n. 316
go ou vendo lojas A,
no local pela manhã.
iõTrT^~r.hJw'"na Rua Mon-ItSCRITORIO - Edifício .Central
tevldóu n. 391-C - Ttalor At..
lio - 30-1781.

ESTADO DO RIO __
LOJAS"" - CENTRO - NITERÓI
- Aluga-so no Mnk. Trotar Dr

Hélio Arantos. Avenida Amara
P<-ixcto, -150, 6/ 1 002, das V

,=is 12 a 17 ai 19 horas.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

;entro

Posso uma saia cj telefone. —

Aluguel barato. Tel. 36-6325, ate
12 horas e à noite.

ESCRITÓRIO — Passa-se uma sa-
la bem mobiliado e sem uso.
bom aluguel. Av. Pres. Vargas,
4B2, entrnda Miguel Couto, 105.
Tratar tcl._54-1235.
EDIFÍCIO 

"AV 
CENTRAI - Escri-

tório mob., c! tol. Alugo mesa
ou parte sala 1506

ALUGA-SE com 112 m2 na R.

<ia Quitanda esquina da Ave-

rida PresideVe Varçics - 
.Iratar

com o Sênior AujT.to te.olona
Jo-6995. _ __ -

escritório. Av. Rio

ESCRITÓRIO - CENTRO - Alugo
oarte, mobiliado, cem telefone •

Telefono 45-356S - 31-0J0S

ESCRITÓRIOS - Edificio Banco
Je lóqulo. Pres. Vargas, 583
Aluno 3 cu 4 salas iuntas e
Ira 

"isolada, 
250 e taxas. Trntar

_ ver na sala 1 620: 23-8917. -

Paulo Valente.

COPACABANA - Alugam-se salas *. -s_, B B r . •

K:cítóch!a;„'rfoom .r:S:iÂ Companhia Industria
acabamento luxo — aluguel bara-! «
to. Ver Av.' Princesa Isabel 323
salas 313 e 1209 chaves com o
porieiro. Tratar Rua do Carmo
38 sl loja. Tel. 42-0214 e 42-2647
Sr. Antônio.
COPACABANA — Alugo de fren-
ie, pintado a óleo, sinteco, grupo
de 3 salas, saleta, -banh. com-
plelo ( 90 m2i, aluouel Crj . .
£00 000. Ed. comercial. Rua Ml-
guel de Lemos, 44, grupo 204
esq. Copacabana. Inf. 43-0740 -
ROBERTO PEREIRA. (CRECI 85).

ESCRITÓRIO OU 
"CONSULTÓRIO

Aluga-se conjunto de luxo, n.°
1 012 — vestib., sala, kilch., ba-
nheiro, água quente central. —

Edilicio Pancreto na Av. Princc-
sa Isabel n.ü 323 - Copacabana

Chaves na portaria, Sr. Roger
Dias úteis.

ISOBRELOJA - Aluga-se no me-
Õq* lhor ponto do Catete, de fren-

em edifício comercial com

apess e ^artomagern
Comunica aos seus distintos clientes

e amigos que transferiu suas instalações
para a

Rua São Luís Gonzaga, n.° 825
São Crislóvão - GB - ZC-08
Telefones: 34-8115 - 28-7061 -

28-7147.
onde espera continuar a merecer a pre-
ferencia com que a têm distinguido.

ALUGA-SE pi escriiorio. ".. -~!cI

Branco, sala, saleta, mobiliada 
£ ,TRADORA SION

telefone. Inf. pi tel.
cias 18 às 20 horas.

AVENIDA 
"13 

do Maio, .
1615 16.° andar. Alugo bUHL

32-1619. CRECI 539.

ÃLUGA-SE conj. 3 sls., c/ tel.

Av. Pres. Vargas, 5-12, s/ I 901.

Tratar com porl. Jorge.

CENTRO — Aluga-se para comer

cio sala 1 416. fronte. Av. Prt-

sidente Vargas, 583. Chaves c

Sr Júlio c traiar na Administra-

çãó Fluminense S.A., na Rua do.
Rosário. 139 - Tel. 52-8281.

CENTRO - Aluga-se pi 300 000

sala cem telefono o banheiro, na

Av. Rio Branco 185, sl 1 126. -

Visitas no Iccal c| o porieiro l

informações na Travessa do Ou
vidor 21, s| 603. . _

CASTELO - ALUGO, Av.
Churchill, 129, conj. c
¦telefone, comercial, c|
100 m2. - Chaves no
conj._901._
CENTRO - Aluga-se p: 200 000,

sala cj banheiro, na Rua Senador

Dantas 117 (Ed. Santos Valhls).

Informações p| telefone 42-0454,

erm o Dr. Francisco, diariamente

depois das 15 horas.

CENTRO — Àtuqa-se unia sala

ampla, n. 416 da Rua da Qui-

tanda n. 19 (esquina d Rua da

Assembléia, edificio novo). Cha-

ves cl o porteiro. Traiar na Av.

Rio Branco n. 156, 11° andar,

coni. I 136-8, cl D._ZiJ_eh.

CONSULTÓRIO DENTÁRIO -- Alu-
oo no Largo da Carioca, as tar-

dos de 3as. 5as. e sábados -

CrS 100 000 — Tratar 45-3709 c

22-7300

LAPA — Aluga-se o grupo
da Rua das Marrecas, -». Ch.v=. i , , édio nôv0, !erve „s

Ç.CI'neir0V,Xri5,i,rACl Sl _ll_' " diversos ramos de negocio
,,,ADORA 

SION. Av.R,o Bran- u|)cr.o! ou „„„„,„, ete.
2j'5925'!co, 156 s| 1714. Tel. 52-5917 de^^ t„lefonc, 2s.6a4) _ Sr,

.12 às 18_ heras._ __.. 'CARDOSO.
1614,]pApA rnmércro ou escritório, alu- —

PARA comercio ou escritório.
m --a meio andar de -frente. 90

172, 7.o, Sr. Be-m3. Rosário,
nedito.

ZONA NORTE

telefoneSALA ou vaga. ..
qo barato. Pça. Tiradenles 83,

2.0 and., s! 1.

SALA c/ lelefone alug.
comer. ind. entra banh

vativo. Tratar 8 as 12
Traiar I, 7, gr. 1 003, s/ 5,
esq. Pça._JÍradentes:

SALAS NO CENTRO - P. con-ér-
cio e pequenas indústrias, diver-
sos tamanhos c] 1. Rua Lapa n.
155.
SALAS - Alugo diversas para es-
entorios ou pequenas indústrias.
Temos grupos c salas conjugadas
— Ver na Rua da Relação n. 55
com o porteiro. Tratar 32-8902

Blcalho - CRECI 937^

SAENS PENA — Aluga-se ótima
ai sala comercial, nova cem sinteco,

banheiro na Rua Conde de Bon-
fin 375 sala ó09. Chaves com

Â praça ou a quem interessar possa, a firma
MERCEARIA FETETE LTDA., estabelecida na Rua
Senador Vergueiro, n.° 272-B, .com o comércio de
Mercearia, declara que está em entendimentos

para a venda do cilado estabelecimento comercial
aos Srs. Antônio Alves Teixeira e Isaac Rodrigues

. , ., porteiro. Tratar em João Fones perreira ou firma c|ue venham a organizar, con-
«cr,.o. Enn. SA. R,,?.^.ic0..?L?«,po 

vjdando por êsse mofivo (odos aquê,es que se

julgarem credores da mesma, para se apresenta-
rem no local acima dentro de 5 (cinco) dias a
contar da presente data, para fins de direito.

Estado da Guanabara, 17 de março de 1967.
MERCEARIA FETETE LTDA.

a) Youssef Brahim Trefi — Sócio Gerente

, Pr'-i202. Tel:
noras,

32-3929 e 22-2515.

ZONA RURAL

C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA

SEPETIBA — Semana Santa ou
temporada, aluqa-se. Praia D.
Luíra, casa mobiliada, 2 qts., snla
etc. Traiar: 22-0037. Paulo.

iSALA - Aluoo na Rua da As
• embléie n. 93 - salela, sala
bonheiro, kilch. Frente, com ou
sem moveis. Tratar 32-8902
Blcalho - CRECI 937,

SALA COMERCIAL de frenle com
direito o lol-, alugo p| comerc.
limpo. — Tr. Luis do Camões,
77 sob. Pca^Tiradenles.

SALA ''ARA ESCRITÓRIO - BOU-
TIQUE ETC. - Passa-se com 1
sumier — 1 mesa — 1 cadeira e

taoete 1udo por apenas NCrS
1 00C.00 — Contr'ato termina —

final de 1968 - Aluguel NCrS
130,00 - Tratar no locai na R.
do Ouvidor n. 169, sala 405 -

cem Rua Uruguaiana n. 86, sa a
405 - Hoje das 8 às 14 horas

Ac. proposta^
SALA — Alugo Av. Rio Branco,

60 m2, telefone, completemeri-
te mobiliada, armários, fichários,
máquinas de escrever, prateleiras
e-íc. Tudo em aço, próprio paro
Ornnde firma, aluguel
Inf. tel. 47-9626.

razoável.

CONSULTÓRIO DENTÁRIO -

Aluga-se na Av. 13 de Maio, 47,
-,/ 2 606. Traiar os terças- qum-
ias e sáb£_das_8JisJJ_horns.

CENTRO — Salela mobiliada com

tel. e recepção dn recados p.
adv. ou liberal - CrS 100 mi

„i_a:s_teKj_32.9393_.
CENTRO - Alugo de frente duas

salas c| banheiro. Av. Pres. Var-|3 salãS" 
" 
VAZIAS

gas, 542, grupo 406. CrS 350 _ Sanla lu;:i 799i c,q R Brsn.
mil mais taxas. Tratar 43-9692 A| ou vmá 57.4019

VAGA EM E5CRITORIO
gamos mesa, 50 000
Aires n. 81
52-9100.

4.o

sala 411 - Villar.
"ESCRITÓRIO" 

- Aluga-sc escrlva
ninha no Ed. Marques do Fer-
vai, com telefone 32-9342. Av.
Rio Branco 185,_s| 206;
'ESCRITÓRIO - Passo urgente,

per motivo de viaoem, c/ te.o-
¦fone, móveis, máquinas etc,
ótima oportunidade. Av. 13 de
Maio, 44, salas 1 501 -'2.

Souza das 15 horas.

ZONA SUL
ALUGA-SE sala. Rua Figueiredo
Magalhães. _226_ sala J305.
SALA - Álücia-se do frenle. Av
Copacabana, 202, l.° andar. Te
57-5443.

DIVERSOS
ALUGÃ-SE uma casa em S. Lou-
renço. Tralan 28-7309.

CABO FRIO - Alugo bca casa

ponto csnlêndido para Semana
Santa. Favcr tolafonar 58-0728 -

Tenho apartamento para casal.

CASA DE CAMPO - Miguel Pe
reira — Dispõe de ap. c água

quente, piscina etc, recebe hóspe-
des para a Semana Santa. Inf. c|
Almeida das 19 às 22 heras, tèr.

ça a quinta-feira, dia 21-22 o 23
de 67._Tel. 2243113.

LINDA~PRÁIA - Alugo quartos
cj refeições, Iccal maravilhoso,
joaes de salão, ônibus à porta —

Tol.i 45-6762. 
SEMANA SANTA- Em S. Lou-
renço, NCrS 60 000, por^ pessoa,
Inciuídas passagens, ótima ali-
mehlaç3o e passeio a Caxambu,
Lambarl e Cambuqulra. Saída t
23 (vários horários) o regresso 26

__ h tnrde. Hospedagem no Hotel
- Alu-j Silva, junto ao Parque das Águas
Buenos] exc|usivamente familiar. Todos os

Tel i quartes cem água corrente. —

Casal em ap. diária, NCrS 25,00.

Ponto bom Reservas, informações, fotografias:
Av. Rio Branco, 108:1705 -Tels.

32-9258, 56-1294, Srta._Ncusa._

VERANEÍÕ - Si Pedro da- AÍ-
deia, próx. á Cabo Frio, aluga-
sc ap. e casa para dias ou lem-
porada, a 100 m. da praia -

Inf. Tel. 42-5248, das 12 às
]9hs.

en©
SUPERINTENDÊNCIA DO VALE DO SÃO FRANCISCO

(Comissão do Vale do São Francisco)

AVISO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.° 2/67, para
aquisição c!e uma aeronave.

Faço público, para conhecimento dos interessados, que
em virtude de ser considerado "Ponlo Facultativo" o próximo
dia 23 de março, fica transferida para o dia. 28 de março,

15 (quinze) horas, a realização da Concorrência Pública
de que trata a Cláusula Quarta do Edital n.° 2/67, publicado
na Parte I do Diário Oficial da Guanabara, de 27 de feve-

reiro de 1967.
Continuam mantidos os demais termos do aludido Edital.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1967

(a) ANÁLIA LUZ
Diretora da Divisão de Administração

da guerra
DPO - DGEC - DOF

PREFEETURA MILITAR .DE DEODORO
CONCORRÊNCIA N.° 1/67

'.xa
Relaçüo dos processos em exigência na. Caixa

Econômica Federal dp Rio de Janeiro — Procura-
doria Jurídica - Av. 13 de Maio, 33-35. 2." andar
PROCESSOS ns. 13 283 - 16 704 - 30 308 - 30 400
comparecer á P.J.; 44 167. retificar a guia do
transmissão; 50 701, juntar a ceriidfto da escritura;
54 009, atualizar o Estado Civil; 58 940 — 58 421 —

60 234, comparecer à P.J.; 60 348, atualizar do-
cumento do Registro de Imóveis; CO 466, juntar
prova do Estudo Civil do requerente; 100100 —

100 606, comparecer à P.J.; 100 878, atualizar a
certidão; 102.277. devolver os documentes retira-
dos;-102 905 — 105 209, comparecer à PJ.; 106 630,
prova de quitação com a Previdência Social; 
108 875 comparecer iv P.J.; 107 045, juntar averba-
cão da construção; 107 337, comparecer a P.J.;
Í07 622, juntar certidão do 10.° R. Distribuidor; ..
107 870, retificar guia de transmissão; 107 944 —
108 042, retificar guia de transmissão; 108 047, com-
parecer à P J.; 108 097, atender à Lei do Inquili-
nato; 108 201 — 108 292 — 108 331, comparecer à
P J.; 108 503, juntar quitação da Previdência So-
ciai; 108 592, retificar guia de transmissão; 500 290
— 500 302, comparecer à P.J.

CAIXA PAGA SERVIDORES — A Caixa Eco-
nomica avisa que creditará em contas-correntes,
amanhã, dia 21, em suas 38 agências neste Esta-
do, os pagamentos das seguintes categorias de ser-
vidores públicos federais: Tesouro Nacional —
Aposentados da Viação — Livros 4 911 a 4 931. —
Os pensionistas do IPASys, que recebem através de
procuração outorgada à Caixa Econômica, deverão
apresentar, no decorrer dêste mês, o atestado de
vida competente na Seção ds Distribuição de Crê-
ditos, no 3.° andar do Edificio-Sede (Avenida Tre-
ze de Maio, 33-35).

Centro:

A Comissão de Concorrência da PRE-
FEITURA MILITAR DE DEODORO chama a
atenção dos interessados para a Concor-
rencia a ser realizada no dia 20 de abril
de 1967, às 9.00 horas, para a Constru-Aluga-se as salas 205-206-207

tó aCÍStocS"*" Ção de 16 (dezesseis) Blocos de Aparta
Júlio, das 9 às 12 horas. Trn-
tar na P.ua da Quitanda, 30

la 302, das 9 às 12 horas.

Centro:

mentos na Vila Militar em Deodoro com
uma área total de construção de cerca de
12.800 m2, com inscrições até às 9.00
horas do dia 17 de abril, cuja notícia de
realização acha-se publicada no Diário Ofi-
ciai n.° 51, de 17 de março de 1967.

O Edital de Concorrência, plantas, es-
Aluga-se

1° locação - Rua 20 de Abrll,ir~-" —» " ~> ''""'_ 
. „~ 

"i 
r'

28 - vor no local cisr. Juiio derao ser obtidas com a Comissão de Con-
das 9 às 12 horas. Tratar na 

corr|ncja na PREFEITURA MILITAR DE
Rua da Quitanda, 30 — sala __„„_ . i r\ J /-...---
302, das 9 às 12 horas. DEODORO, w Avenida Duque de Caxias,

n.° 750 — Deodoro — GB.
Rio de Janeiro, 17 de março de 1967

as.) Fernando José dos Reis Pontes,
Ten. Cel. E F Constr. Presidente da
Comissão.

DIVERSOS
DECLARAÇÕES E
EDITAIS

Cruzadas

Declaração
a

Srgenfe
advertência

a
Café e Bar Bem Bom ltda.,

estabelecido à Rua Visconde de
Ouro Preto, 86, comunica a to-
dos os credores para compa-
recer no prazo de 3 dias, por
motivo da Ftrma haver sido
traneíerida, os novos donos'filial nesta cidade, na Avenida Rio Branco,

não se responsabilizam por dí- tenc|0 S-IC_0 surprcendida com protesto de títulos cambiais
vidas atrasadas. .

avalizados, irregular
Rio de Janeiro, 22 de março

de 19Ó7.

Café e Bar Bem Bom ltda.

CARLOS DA SILVA

"""II l| 3 1 ll íl tj 
"Í t . V

Edital
ASSEMBLÉIA GERAI

ORDINÁRIA

Ficam convocados, pelo pro-
sentes, os acionistas do Curso!

AMAZÔNIA-DERIVADOS DO PETRÓLEO S/A., empresa

distribuidora de asfalto, com sede cm Belém, capital do

Estado do Pará (ruo Santo Antônio, n. 432, s/512) c com

s/81.1,

tendo sido su
fraudulentamente, por proposto não

autorizado para isso, e mesmo porque tais avais foram pro-

cedidos de mero favor e contra a letra expressa dos respec-

tivos estatutos sociais, sente-se compelida, nesta emergência

e com o firme propósito de sc antepor a essa inominável

fraude, de vir à PRAÇA DÊSTE ESTADO, aos BANCOS, a TER-

CEIROS DE BOA FÉ e a QUEM MAIS INTERESSAR POSSA,

no sentido de preveni-los de que, nesta oportunidade, cslõo

sendo tomadas todas as providencias legais capazes de sustar

A empresa COMPANHIA DE CARBONOS COLOI-

DAIS "C.C.C.", com escritório à Rua da Quitanda n.°

62 -salas 401/5, na Guanabara, uma das indústrias

consideradas prioritárias para ., desenvolvimento do

Nordeste, lembra a todas as pessoas jurídicas do País

que podem descontar até 50% (cinqüenta por cento)

de seu Imposto de Renda de acordo com os Artigos

34 e 18, dos Planos Diretores da SUDENE. As pessoas

jurídicas (comércio, indústria, bancos etc.) que quise-
rem utilizar esses incentivos, devem estar atentas para
os esclarecimentos seguintes:
1 . Para fazer jus ao benefício é imprescindível in-

dicar, expressamente, na Declaração de Rendi-

mentos ao Departamento do Imposto de Renda que

pretende gozar dos favores previstos no Artigo 18,

letra "B","da Lei n.° 4 239/1963 e fazer aplicações

em projeto agrícola, industrial ou de telecomunicações

localizado no Nordeste do País, cujo nome específico

não é necessário mencionar na ocasião;
2. A pessoa jurídica depositante tanto pode apre-

sentar um projeto à SUDENE, para aplicação da-

quela importância, como pode participar de projetos
de terceiros. Nesta última hipótese, a depositante es-

tá dispensada de colocar recursos próprios comple-

mentares que é de responsabilidade do grupo empre-

endedor;
3., A aplicação em projeto de terceiros pode ser

feita sob a forma de participação societária — a

mais usada — ou sob a forma de créditos em nome da

pessoa jurídica depositante com juros estabelecidos

sem a interferência da. SUDENE;
4. Não há cobrança de taxa de transferência, nem

qualquer outra despesa adicional para a transfe-

rencia do depósito para o Banco do Nordeste do Bra-

sil S/A (BNB), (Art. 21, § 1.° da Lei n.° 4 869, de

1-12-65);
5.: Para absorção de recursos depositados de acordo

cornos Artigos 34 e 18 já foram habilitadas, pela
SUDENE, 402 empresas, comprometendo mais de

NCrS 350 000 000,00. Encontram-se em análise inú-

meros projetos solicitando r ecursos da ordem de

NCrS 250 000 000,00;
6. O prazo para apresentação ou indicação de pro-

jetos é de 1 (um) ano, contado a partir do venci-

mento da última quota, o que pode ser prorrogado, a

critério da SUDENE. O prazo para a efetiva aplicação

termina no dia 31 de dezembro do terceiro ano se-

guinte ao vencimento da última quota e não pode ser

prorrogado pela SUDENE.
Para esclarecimentos mais amplos o interessado

poderá dirigir-se tanto à sede da SUDENE, no Recife

(Edifício dos Industriários - Departamento de lndus-

trialização, 15.°e 16.° andares, ou Departamento de^

Agricultura e Abastecimento, 9.° andar), como aos'

seus Escritórios Regionais, nos endereços seguintes:

a) ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO:
Avenida Angélica n.° 626 - Tel. 51-1449.

b) ESCRITÓRIO DA GUANABARA:
Edifício do Ministério da Fazenda, 6.° andar --

Grupo 611 - Tel. 42-3764.
c) ESCRITÓRIO DE SALVADOR:

Rua Miguel Calmon n.° 15 - 5.° andar - Tele-
fone 2-35Ó2.

'RECISA-SE debabS pnr.i dunsiCOZINHEIRA - Praciu.m forno
crianças de co!étjio — Ordenado a fogão com muila pratica pa-
60 000, n.-. Ladeira dos Tabflicras|ra casa de tratamento - Salário
n. 20, ap. 202 - Teieíor.5 ..linicUI ,1, C.S 00 000 - Dorm»
i37-9667. no pmpietjo — Cart. p refs. —

PRECISO An boa empreg. pre-f. 'ratar na R, dos Açudes n. 561

[estr. que cozinhe bem, lave, - — Ba<»9«-

passe nara cúsj de casal em Sta.jCÕZINHEIRÀ — Preciso senhora
Teresa, dorme no emprego. —'responsável a sossegada para vo-
Exijo refs. um ano e doe. ..' Jo o serviço de apto, pequeno,
ICO 000 - Serve íombém uma menos pa;s.,r - Rua Haddock Lò-
arr. - Telniono JÍ-tSOS. bo, 171. np. 502.
PRECISA-SE cie ira» empregada) COZINHEIRA - Preciia.-.a d»
que goste de criança pira 'cn-õr:{.=tno „ |0ç.j0. Paga-i» éO 000 —
jconla de duas: uma cem tres i ÉxÍgom-lB reforéncias. R. Pro-
\_iio_ e outra coni cinco respectt- fossor Cnstâo Bahiana, 43, ap»
varrenle na Run André Cavalcdn* 701, em frent© Djalma Ulrich.
*i n. 96, Caso 1 — Eí-iifo cle>,ll,.vP,i,." - , ¦ ", .*
j.... EMPREGADA 

— Coiinhanda mui-
;tn bem para família pwquena c'

PRECISA-SE de empregada do- referência» -^ Ru. Miguel Lemos
rréstica na Rua da Coragem n.|"- 123 — 703-

1396 - Vila da Penha. EMPREGADA - Cozinhar - 70
PRECISA-SE 

"de "empregada"' 
p'â'->il 

- Preciso na Avenida AtlSn.

ra todo o lerviço -- Dorme no tica n. 2 788 - ap. 101, perto
emprego e folga de 15 em 15W? Ru« Santa Clarj - Referen.

dias. Salário inicial de 60 rril c'ss- ..
cruzeiros. — Apresentar.se com EMPREGADA competento asseadai
referencias na narte da manhã
nfl Rua Barão de Morciuira
26 - ap. 40.1.
PRECISA-SE empregnda para
do serviço de uni casnl, sabendolEMPREGADA — Que saiba cozi-
cozinhar. Ordenado CrS 60 OOOJnliõr. NCrí 60,00. Tratar dí: 7
Barata Ribeiro. 732, ap. 803. Ias 8ii 30m na Rua Anita Gari-""cie"'empregada" 

parajbaldi .1'_J?_r. BJ__1°A:
Rua das laranjeiras.FAMÍLIA PEQUENA precisa cc-
B0.T. !z'rthetra. Trator Barão de Mes-

PRECISO 
"arrumadeiia-copelrar 

... Jyijj*3' C?:" 27' ^-'eio"c

cp-so muito bem, com prática Bi^o-_./_\o, 
infor moç Ti o. Comtante Rnmos, 67, OFEREÇO — 3oa governanta ea*
ap. 601 - Tel. 57-6907. panhola distinta - Tel. 52-5644,

[PRECISA-SE de uma empregada *5L_!Líí?:

!- Que' durma no emorego, - OEFEREÇO, diari-tas cozinheira*

PSECISA-SE
todo serviço
n.o 47-1, ao

nar, arrumar. Exigem-io
referencias. Cr$ 70 CCO. Tratar
Praça Jacarandás, 15,. 304 — Jar-
dim Botânico.

Tratar na Rua Dr. Bulhões n.
72 con* referencias.^

SENHOR com filho dc 10 anos
preci?i de empregada que saiba
cozinhar _ fazer demais servi-
ços de ieu apartamc-iito. Exi-
qem-se boas referencias - Te!.:
26-5832.  

ÍCOZINH. E DOCEIRAS

forno e focjâo, lavadeiras * P"-
sadeiras. Te!. 52-5644.
OFEREÇO, mãe e filha portuguí-
sa, cozinheira e copeira — Telefo
ne: 52-5644 — Rizzo.

OFEREÇO cozinheira rrineira d*
Sta. Luzia, 12 anos. Ref.. Faço
todo serviço. 22-5693.

OFEREÇO cozinheira, cop.-arru
madeira etc. Com doe. e iníor-
mações. lei. 32-0584 - 32-5556

Acj. Riachuelo

Telefo! PP.ECISA-SE de coiinhoira do tri*
À AGENCIA RIACHUELO tem co-
zinheiras, cop.-arrum. babá'.
Com dsc. e informações. Tfcio. .
ne-. 32-5556 e 32-0584. vial fino - Pedom-se referencia.

--;.-  na j,ua Lou neto Lorre ia n. 1&&
BALCONISTA - Procura-se ra- _ ;c|„{0n8 27-1256 - IEBLON.
paz com pratica comprovada em ,-,:-h. 

T7~^ãP;Tn-i>~
carteira, de preferencia no ramo PRECISA-SE co..nha p ea«l a--

de papelaria - Ótimo salário. - "«"? «J U}h°'rS>'± W' 
v{,

Tratar na Avenida 13 de Maio c. d. R. cia Car.oca, .-o - l.<

n. 23 - salas 614 e 613. ••?."""::  " 'PRECISA-SE 
de coiinhoira dl

ferno a fogão par« __.. d© tri-
tamento, uma folga *»imnna!

C07.INHEII1A - Precisa-se_ pare;
trivial, cjue durmn no emprego
Pana-se muito bem mediand
ferõncias -
Santos. 24

Rua Dr. Pereira tios ccmplfta, tom ajudante, dormir

Praça Saenz Pena.. |n- 
-.mp«9. Ordonado do CrV

200 000 - TratM- tom DAURA
COZINHEIRA - Procis.vss do unu;-[0| 46.8180
scnhrr» de meia idade, para Iri-j „,.,,. cp 

- -,-

vial fino e passar alguma roupa ; „-XJ Jjf.t 
"

do casa com crianças, f»^1 Í í 
'

! referências e quo seja saudável.!'3 .J- « »

[Ordenado- 70 mil. Praia do Fia. ""•"<> 7i* ^

monqo, 386, ap. 1201. Telefono\J- ¦¦¦¦-. r_- f—
45-1263. Atende-sa lí pel.» ma- PRECISA-SE de cozinheira. Tra-

n^; tar na Rua Pacheco Leão n. 150

COZINHEIRA - Precisai q«.b 
B'«SJL= m- 305- ?

saiba l-r • oscrever o entonda bcm PRECISA-SE empregada que ia,-
Ido ofício, para senhora só Exi-lba cozinhar, paga-so bem Av.

Oom-se referencias e que durma Copacabana, 1319,601. Tcle.ona
-._ rt.j i_. \_r._. I2/-4357.

PRECISA-SE de cozinheira - arru-
Jmadeira cem referências — Av.

empreaada quo
durma no em-

w Rua Srio Ja-
101. São Cristo-

no emprego. Ordenado: NCr$
70,00. Telefonar 26-5545.

COZINHEIRA" FAMÍLIA seis pes
r.oas. Informados tol. 25-0203
Paga-se bom.

25.020aJN- 5. de Copacabana, 173, 2.°

I andar.

ai" variado, PRECISA-SE empregada, na Rua

^'s°sjn'JMarc|u6s de Abrantes, 110,
5C1.

ap.COZINHEIRA - Triv
lavando roupa miúdo
do, 80 mll - 45-7505.  _..

ro n. 814 - ap. 602 - Tel.:\___iLL
37.6529. :PRECISA-SE de uma atudanl

CÓZ1NHEÍÜÃ- -~PrVcisa-so c o mj cozlnna d

rcforênciii5, pnra trivial variado

do
bar e que saiba fa*

zer salgadinhos - Av. Amaro
Cavalcanti, 2039-A - Eng. de

Rua Bulhões d« Carvalho, 329, 

ap 907. ___ '"¦>:¦..¦.-,'¦ 
¦-¦¦•

COZINHEIRA - 
"Precisa-se

pratica, referencias, carteira. —

Paga-se bom ordenado. A/en:-
-Ja' Atlântica n. 2 672. np. 402
-- Esquina de Santa Clara. p

CÕZÍNHEIRÃ" - Precisa-se com

petente, para um casal. Papa-sel
bem na Rua República do Peru
n^ 72 - ap_._l_218.
COZINHEIRA" - Precisa-se para
passar peças miúda?'d

essoa para fa-
Rua Barelqna

Ordenado
60 mil- Tel. 45-3524.

COZINHEIRA - CrS 80 000 -

Precisa-se do trivial fino para o
serviço do casal — Exigenvse
referencias do emprego anterior
- Temos máquina de lavar. Tra-
tar at4 as 12 horas na R. Fran-
cisco Si n. 91 - 1 002 - Co-

pacabana. _ ______
CÕZÍNHEIRÃ para ap. de tres
pessoas, que saiba o trivial e
lave. Éxicje-se idoneidade. Pa-
qa-se bem - Rua Toneieros n.
271 - 801 - Tel. 36-7140.

7Zm\ze. salgadinhos
_ Ribeiro n. 512-B - Copacabana

PRECISA-SE de empregada cozi-
nhar, arrumar, casal. Paga-se
bem. Referencias. Rua Alfredo
Russel n. 205 - ep. 201. Le-
blon - 27-8130.  .
PRECISÀ-SÊ de empregada cozi.
nheira das 10 às 17 horas. Or-
denado de 45,00 - 3 vezes por
semana — Rua Júlio de Casti-
lhes n. 56 - 502.

PRECISA-SE de uma empregada
para cozinhar e arrumar e que
dè boas referências — Paga-se
bem — Tratar na Rua Tobias do
Amaral, 88_- Tel.t 25-5923. _
PAGO CrS 80 COO por multo
boa cozinheira, -fazendo tambem
todos os serviços. Exijo boas
referencias e dormir no emprsgo

Rua Conde Bonfim n. 412
aP- 604 - Tijuca.

'RECISA-SE dê

COZINHEIRA - Precisa-so. Exl-

gem-so referências. Pagfl-s* b*m.
Anita Garibaldi, 15, ap. 501 -

Copacabana. 
CÕZÍNHEIRÃ - Precisa-sc com

pr.ltica para 2 pessoas - Exi-
de-se cart - Ord. 50 000 - Av,
Atlântica, 2710, ap. 1003 (esq
Sta. Clara).
COZINHEIRA"- 80 000 - Lavar

pequenas peças. Referencias. R
Almirante Salgado, 63 — Laran

iciras.
COZINHEIRA todo serviço casa
dormindo fora, 80 mil. Rua Boll
var, 92, ap. 1 001 - Copacabana

COZINHEIRA - Procura-se cem
referências. Av. Copacabana n:
2, ap. 503.

ACINCU DO
JOHNAT, DO BRASIL oo

MEYER
ADVOGADA — Administram-se
imóveis e dá-se assistência jurícli-
ca a sociedades anônimas. Manhã
36-6496, tarde 52-9906. - Av.
Erasmo Braga n. 255, sl 1 004-A.

PINTURAS E REFORMAS a 
" 

pra-
zo, não doixe dc verificar nossos
preços. Tel. 49-2242. Sr. Gomes.

fAEA ANOilCIOS CLASSIÇICApOS
E ASSINATURAS

ENRIQUECIMENTO;Diplomados S.A. a comparecerL impedir a consecução dessa forma de
à Rua Mariz e'Barros, 382, àsJcRIMINOSO, havendo, para tanto, contratado advogados, que;
14 horos, em primeira convo- . ,
cação, e às. 15,00 horas em se- iniciarão imediatamente as medidas |udiclais cabíveis.

çunda convocação, do dia „ nrriauAMTF ^ tPII tr.irilclnnnl
i 111 ,_J-, j Ressa ta-se, preservando a DECLARANTt o seu traaicionai

de abril de 1967, domingo pa-1 i
ra resolver sôbrí a seguinte conceito de probidade comercial, que a presente advertência

Ordem do Dia. Lm noda prej,
1) Balanço do exercício assum|dos com terceiros, os quais serão resgatados dentro

Pa£j3 °' do 
rigor costumeiro e sem qualquer alternativa. O seu crédito

alicerçado em todo o norte brasileiro permite-lhe vir, de pú-

blico e destemidamente, agir com desassombro na defesa do

e está sendo solerte e criminosamente lesa-

F.UA D1A5 DA CRUZ / 71»
•V!-.r S.?0 AS 17.ÜO HORAS
iSABADOS: DAS 11 ÀS 11 HORAS

COZINHEIRA para casal, paga-so
bem, Rua Visc. Piraiá 493, ap.
401. Tel. 27-6642 .

COZINHEIRA - Familia de trata-
mento precisa cozinheira pars c
trivial fino. Exigem-se referenciai
- Rua Antenor Rangel, HO -

Gávea, tel. 47-4391, D. Cristina

COZINHEIRA 
"forno 

e fogão p/
casal - Exiqem-se referências - PASSADEIRA com pratica
Ótimo ordenado - Av. Epitácio fabrica do cama c mesa.

¦ Pessoa, 260, ap. 2C6, Jardim dejde de Caravo.as n. 13-

VAI CONSTRUIR? - Ceaa&Miot Alá. \'J°.°'  -

sem compromisso. Engenheiros COZINHEIRA -"Precisa-se com re-PRECISA-SE de uma moça para

habilitados executam projetos, ferencias, trivial fino Crí 70 mil lavar, passar e
..!- Rua Condo de lrajá, 192, Bo.|v,ço doméstico

cozinheira arru-
madeira — Copacabana n. 252 *
22.

PRECISA-SE de cozinheira para
casal e um filho que saiba co-
zlnhar bem, traga referencias e
durma no emprego. — ^aga-se
bem, na Rua Nasciinento Snva
n. 303, ap. 30l< - Ipanema --

de pre ferencia à tarde m

IAVAD. E PASSADEIRAS
LAVADEIRA - Procisa-se . para
casa de família para rrnbalnar 3
dias na semana — Pagam-se Cr5.
3 OCO por dia — Tratar na Rua
Rocha Miranda n. 205 - «p. .
201_ -Usina _ds_ Tijuca.

OFERECE-SE lavadeira passadclra
umadeira passadeira. Faço

I variado, durmo no em-

prego - Tel.: 29-6907. 

PASSADEIRA - Precisa-se cem

prática. íin turarla Lobo Júnior,
Rua Lobo Júnior, 1130-6. Peniu
Circular.
PASSADEIRA' p<' dia, precisa-sa
_' documentos < referencias. Rue
Morais e Silva, 148-301, das 10
ás 13 h=ros.

ou arru

3o-

obras civis, instalações comer-;

ciais etc. Sr. Coolno, Av Pres-1COZINHEIRA - Precisa-se trl
Vargas, 590, s| 2 214. Telefonei |vij| fino variado. 0rd. 100 mil
23-0139.

E M P RE GOS
DOMÉSTICOS

Trazer reterencias.
Correia n. 75 - 101
bana.

auxiliar em ser-
em casa da pe-

quena tamiita de tratamento ns

;—TTlRus Pomes Correia n. 93 _- An-
darai — paga-se bem i não trE-

. ¦ -i-|balha aos domingos.
Raimundo - -z —. ,

HNTURARIA - Precisa-se do

passadeira na Rua das Laranjei.
430.

Copaca
—¦—Piras n. 4.
variado!COZINHEIRA - Trivial

arrumar peq. familia. 70 000 mVEPCGS
Av. Copacabana n. 912, ap.|"IVCK3'-/J

IJ01 - Tel. 36-5462. -CASEIROS - Preciso no Alto dã
COZINHEIRA - Com bastante. goa v;,ti, _ g|e p,,ra cuidar da
pratica - coiinhar bem •- ""'horta e jardim, o ela para servi.
dar ii roupa. Ordenado do -|_.os domésticos - Exijo referén-

c^s. Tel.: 

DIVERSOS
DESAPARECIDO desde 19 de

udicará aos compromissos por ela regularmen.e Março deJ966 Jcsé^ Maurício^.

HORIZONTAIS: 1 — Decadência; velhice pre-
imatura (de caduco); 11 — Macios e lustro.sos como
o cetim; alisados; 12 — Deixa em legado; 13 —
Cidade do Egito; Hon; 14 — Cheiro; aroma; 15

Cessar; deixar de andar; 18 — Abreviatura: re-
ligião; 19 — Merecimento; aptidão ilat. mcritii);
20 — Raiva; 21 — Sufixo: profissão; 22 — Meio e
modo de locomoção, através dos ares; 23 — Fan-
farrices; farofas; 2ã — Espécie de abreviatura;
26 — Radical grego: nariz; 28 — Escoia estética
dos escritores e artistas românticos ifr. roman-
tisiuc); 31 — Graça; 32 — Corroer; 33 — Aurora.

VERTICAIS: 1 — Que produz calor (fem.i; 2 —
Dispositivo para acelerar o motor, regulando a
admissão; 3 — Cortar o pescoço a; descapitan 4

Outar; 5 — Símbolo do cianogênio; (i — Não
eficiente Oal. in + «.perante); 7 — Tornar hidró-
febo; causar dano a; 8 — Tribo ou povo árabe;
9 — Leigos que serviam no convento de frades e
que.traziam hábitos (lat. donalu); 10 — Existes;
16 — Competidores; concorrentes; 17 — corroo;
19 — Infeliz; funesto; 24 — Rezar; 27 — Sofri-
mento; 29 — Caminhar; 30 — Perversa.

SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR — Hori-
zontais: — Curador; cá; o.s; manadas; malinida-
de; ova; irite-s; ediíicar; ciócico; nl: assaca; sor;
lá; aa; aurorescer; reis; raiva. Verticais: — Como;
usáveis; ami: danificar; onírica; radico; caderno;
ases; data; lados; italcs; catar; trará; saci; asa;
ué; ri; ev.

la-

do

2) Valor do voto de cada
ócio, proporcional ao capital

investido.

3) Entrega de requsrimen-
ios à Secretaria de Educação e
Cultura (legalização).

4) Demissão do Diretor Te-
soureiro 

_e 
conseqüente allera-jsen,|d0 de avisar a todos os interessados que o Sr. ODILON,. EMp.Et Ruil Bucn05 Airer,

PENTEADO PARKINSON náo mais exerce os poderes de seu|M, l.o and., das 9 às 17 horas.

bastante procurador, os quais foram revogados para todos' 

de 28 de fevereiro p

MOCINHA DE 14 a 16 anos
para ajudar em serviços leves
Av. Brás de Pina n. 949, ap.
¦107 — P. do Carmo^

seu patrimônio, que

do, com vistas ao ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

Outrossim, serve-se a DECLARANTE dcole expedi;

cio de Assis e da ldalina Inácio
de Assis. Residia _ Rua Viamão
n.° 13, São Paulo, Capital. In-
formações para Therezinha de As-

Fraga. Rua Barüo de Limeira,
237, ap. 502. São Paulo, Capital. —-" '"' ~ 

MOCINHA - Dormir fora, arru
mar e ajudar na cozinha — Pre

leitn-se paro pequena famft
iRua Manuel Ni.ibci, 61, ap
- Urca - 26-5667.

no Mão ioçiue fora suas contas ,<ÃÕÇÃ educada

pagas de luz. Receba ats 22%|ap. até 30 t anos. --'-;,;';;:;-.'-

Ccrsfas de luz

... . .»..,» , . PRECISA-SE do copeira - arru-|dar da roupa. Ordenado da ..

AMAS, ARRUMADEIRASinudelr. para casa de tratamento 60 000 - Rua General Roca n.

c ff*__lOHC I- Serviço i francesa. Eiiiqam- 798 - 5.° andar. Ti;ucí. - Uo Q
_ CCrClKAb „ rofcrenci,is, bca aparência « preltiencia que durma no em-A-C ......

: que durma no tmprego. — Rua prego. _ _ 
EMPREGADA _- Preçlsa-se na fra; .Bolívar n. 173- ap. 501. .COZINHEIRA' -Trivial fino t

variado para pequena familia do
MOÇA oferece-se p! arrumar >P-1 

preferência portuguesa para tra- tratamento, cem referencias
pequeno pi da tarde. 3a., 5a-l b.ilhar cm casa de família. Tel.

sábados. Tel. 46-4439 - 16 49.4507
horas em diante. Chamar Judile. 

pRlc|SíCsI~de empregada para
todo o serviço de uma família de
três pessoas — Indispensável que
apresente referências — Tratar p/
Tel.: 45-4051.
PROCURA-SE copeira boa aparén-

|cta.Pedem-$e todas as referências
Preferencia portuguesa — Pa

58-3403.
FAXINEIRO' - Pro-

cura-se co™ referendai. Av. Via»
cor.de de Albuquerque, 435 —

Leblon. 
CÕPÊÍRO FAXINEIRO - Precisa-
se cem muila prática para familia
de tratamento.T- d',™":nt.l 

"- 
O, de 

-tratamenlo. 
Ped«.i reierén

denado de CrS 110 000 - 252 cia mínima de uni ano e do.

d! A°. Copacabana - ap. 201 cumonlos. Paga-se bem. Tr atar:

- Tel 37-4790 - Apresentar-se Rua Professor Abelardo Lobo, 74

oossoaimenle. '- Lagoa - J. Botânico.
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PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

•^'ap.^ioi." ÃV" At"">'c'ÍAUX. DE ESCRITÓRIO

çáo dos Estatutos.

5) Assuntos Gerais.

A DIRETORIA
os fins e efeitos de direito, a partir 'PROFISSIONAIS

I Pro Arte
£oe. de Artes, Letras e Ciências.

ASSEMBLÉIA GERAL:
CONVOCAÇÃO

S5o convidados os sócios pa-
ra a Assembléia Geral, a rea-

llzar-se na sede da Pro Arte,
Rua Sebastião de Lacerda, 70,
H.a-feira, 27 de março de 1967,
às 16 horas, para tratar de alei*

Ção da nova Diretoria, presto-
ção de contas e assuntos gerais.

Não havendo número legal

para deliberação da Assembléia
em 1° convocação, ficam os
associados convocados em 2.°
convocação, às 17 horas, quan-
c:o a Assembléia deliberará com

qualquer número de associados.
A DIRETORIA

findo, quando também renunciou ao cargo de diretor ^^ 
LIBERAIS

í filial desta cidade.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1967

fino traio - Tel. ._37-M07._
MOÇA 

"COM" 
REFERENCIAS. -

Preciso para serviços domésticos
- Não lava. Tel. 36-2904 - Co-

paesbana.

MOÇA — Todo serviço menos la-

jvar. Pedem-se referências. — CrS

lAIEMÇÃO - Faiemoj sub em-60000. Av. Afranio Melo Franco,

jpreiteda de mão-de-obra de cons-j54, np. 30h
'trução 

apartamentos, reformasJõFEREÇO copeira - arrumadeira*
-¦ , nnr,-4 — r. ¦ i.,'. n a 

' 
pinluras em geral, instalações co-|coz;nheiras ctc. Com referencias

(a) R03ERTO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA mordais etc. Procure a firma Jor-|e doc. Te|s. 32-0534 e 32-5556
Procurador ria ge de S.-iusa Armador. Pagamen- Ag. Riachuelo

AMAZÕNIA-DERIV. PETRÓLEO S/A |»ff.,». Ift. %.Ste,""Íd,R:,,°rS:lOFERECE a Mi"s"s5o Evançelica do-

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - O
PAVILHÃO precisa de rapazes ci

¦¦_ reso - boa!'— _!ótima apresentação, bom desem-

anos coilnhando PRECISAMOS domésticas pritlcasjpRECISA-SE do rapaz de escrito-Ibaraço e bci letra para trabalhar

Precisa-!- Dorm» no empreqo. Paríamos r;0 pafa o ramo de oficina mac8- em seu depto. cie credito - ira-
Dá-se preferencia a tar na R--ia do Riachuelo n

quem conheci peças de Voiksv.a-j315-A com o_Sr. JORGE.
bem, podendo viajar
:e p] pt:C!. ap. de senhor

gen — Trata
tencourt

na Rua Anrjeio Bit-

'mentos 
grátis. Escritório, Rua Can-

„ d do Ben cio 4 071. Tel 893, JPA, ">««««« W™'*-,
i ,,,, o i> 17 k„,j, . manente. Tratar pfí
|i?M 

9 " 12 ho™S; 
"Rua Uruguaiana, 22

•IT»
»vni(»«»Antecipe seu classifica

bem e damoí grátis: curió àc
tulinária, corte, manicura, c^be-
ieirsiro, datiloprafia ctc. Folgas
especiais. R. Uruguaiana, 226.

PRECISÃ-SÉ eiriprcoacla para ca-
£al sem cozinhar. Bolivar, 135,
op. 603 — Copac/ibana^

PRÊCISA-SB emp. doméstica lavar
e arrumar s/ filhos. Tratar em
Bento Ribeiro. Rua Carolina Ma-
chado, 1 506A

PRECISA-SE do babá para uma
criança. Exigem-se referencias e
orteira de saúde. Paga-se bem.
Tel. 47-6845.

,- PRECISA-SE de uma empregada ^
soalmonte "• g™ Jdo 

«rvlto.-- Ru» Oílain.K.j.' DE 
ESCR|T0R|0

226. I1"'^0;..*3' 
4,-aP'- 

_..-.;IMÓça com pratica de centabil
dade, balanço — Precisa

Garantia

ADMITO aux. escr. 130 200 aux.
JJU^  | ront. niov. bancário 400, rapas

AUXILIAR 0E ESCRITÓRIO. -legislação tributaria imo. expor-
Precisò-3e que seia perfeito dac- íaçãolportêlro 2.° ginásio 2C0iop.

òyrnic, conheça corresponden-jRemington 2-10. Rua 7 de Setem-
cia em português e tenha ncções. bro, 63 s
de contabilidade na Rua Visc
de Inhaúma n. 134 ¦
- das 9 às lOh 30m

702.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO ME-
MOR - Precisa-se até 16 anos,
para pequenos serviços de escri-
tório. Apresen tar-w na Estrada
Velha da Pavuna, 1 148 — Inhaú-
ma.

„„ AUXILIAR ESC. DAT. (AS) (OS)
^l-ílien.onn p,1t. Djt. (as) (os) 170-

Cont. Dat. Seç. Cob.

Não haverá expediente no JORNAL
DO BRASIL depois de amanhã, sexta-feira
Santa. Mas o JB circulará nesse dia com a
sua edição habitual. As Agências receberão
Anúncios Classificados, para sexta-feira, até
o dia 23 às 17:30 hs. e a Sede até às
19:00 hs.

No sábado as Agências reabrirão às
8:00 hs. recebendo anúncios até ll:00hs.
e a Sede que abrirá às 7:30 hs. até às
12:30hs.

DATILOGRAFIA - Exímios dati-
lógrafos, aceitam serv. (stencil,
tabelas, etc.) e garantem perfei-
ção, sigilo absoluto, rapidei e

preços abaixo dos cobrados _no
ramo. Atende-se a domicílio. Tel.
42-9653 — Srs. Agenor ou Vi-
vai do.

Clínica de
Doenças Sexuais

dosa ou criança. Inf. telefone
25-1744.
OFEREÇO 3 moças chegadas de
Caxias do Sul p| todo serviço.
8 anos. Ref. 22-5683J

PRECISA-SE para casa da faml-
Ila de tratamanto^ empregada cj

balho cj

^a^Tn^urna '^Tlt^T'^^ «^
laria dêste Jornal.

• --/'-¦ -¦¦.- -, „su: (Avenida Brás
crianças p, função de responsaai- . ,13
lidade em conceituada instituição 

 "">

desta cidade. Tratar na Rua José
Higino, 240 — Pessoalmente. __
PRECISX-SE 

"empregada 
para todo

serviço — Paga-se bem cem refe-
rências — Rua Domingos Ferrei-
ra, 108, ap. 201.

de Pina no

50-200.
180. Au
Dat. (os) 200-250. Secret. Dat. c|
ingl. Mêjas 250. Av. Pres. Vargas,
435 sala 605.

PRECISA-SE menina 15 anos, mo-
Telefo-referencias das 7 às 15 horas .

lavar, passar e alguns serviço
d. limpe».. T»..r P.U 

ffjhpMcHAj, d.- -ma .«oP.lra a,
. > ...__*_l-.'.,-. rnm _o.t_r_tnt.t_,-. ri'

." ,3 n°"t.f' desta bens costumes - Teleto.
Iguns s.rviço.|n«r (ieBo.s de ,2 hs _ 37.99i4

,.„ Av. Viícom...
qua n. 1 035 — Ubloll.

PRECISA-SE de empregada _
casa de família, menos cozinhar

•.. f_.._lr*'..m. ?JT

ir umadetra, com referências. P»'
— 

|9>.s« bem. Av. Atlântica, 2572,
' 'll.» andar.

AUXILIARES PARA CREDIÁRIO -

Precisam-se, que sejam datiló»-
grafos (as), conhecendo o seivi-
ço. Traiar na Rua Gonçalves
Dias, 59, com o Sr. José Carlos.

AUXÍLIAR'"ESCRIT0"RIÒ"""- NCrS
150/130,00. 6 moças, 7 rap.

. —. .orática. bl datil. pi S. Cristo-
AUXILIAR ESCRIT. dat. C pratica] _,5o c Bonsucesso. Sen. Dantas,
Operador Burrcughs maq. 1500Ij]^ g 223.  .
18 tomadores - Boy c/ gin. -|c0[!RESpbNDENTE 

em Portugudt
Av. Almirante Barroso, 91, »/_ 

de preferência taqulgrafo, ba>-
607. [tante prática, ótimo tal. — Av.
AUXILIAR P. SEÇAO DO PES- Almirante Bi-rroso, 91,jgr. 607.
SOAL - Procura-se com Pfa,l«jMENOR 

"^"Precisa 
de impara ser-

comprovada em carteira de rt- interncs 
e e<iernos - Tra-

gislro.de empregados, cálculos R Sen Djn,a JOj g._
do indenização e recolhimento! ç . 

]oh
de IAP - Fai-se necessário ser Vu°' ga> 

J 
" '"I",' -—

dactilígrafo. Horário p' traba-OFERECE-SE uma mô{a_ pari tra-

lho de 9 às 17 horas com iaba-|balhar em^escntoric

Rua Arquias Cordeiro r,

PSECISA-SE d. empregadl p' to

Trat. da impotência — Pré-jdo serviço - Esigom-s» carteira °

Tratar com

dos livres - Salário inicia' oVMjria do Carmo pelo telefone ..

:43.-,:,:,v.E ., empregada p,™|& m, p! «PjJJ*""^ 
-'« |S""' 

" " "

Boas referencias Av. 13 oa Maio n. 23 - gru-nanceirrj^
Rua Dias da Ro-|poS 614 e_613. ._] PESSOAL para escritório, estu-tedo

u carteira
riço.

referencias — Ord
90 000Nupcial. Orientação Dr. Gilv

Torres. Av. Rio Branco, 156,|_ Sant< C|ar, „
sola 913. Telefone: 42-1071. Copacabana.

71 np. 304. AUXILIAR CONTB. - NCrS . .1 dante ou pessoas c| ginásio. Pre-

814 - ap. 701.' 5 dias. Sen. Dantas, 117. g. 223.iLim„.
Viaduto Negrão dc

In.



O EMPREGOS
'RECISA-SE d» uma mô.a deiPRECISA-SE da dactllografa, sccrc-
boa aparência, Idade de ?0 ai .iria, faturlsta moça, mecânico-
25 anos para trabalhar em es* ajustador, rapaz para departamen-
critorio — Tratar na Av. Rio to pessoal, vendedores — Rua do
Branco n^lSS - saia 1 325. |Ouvldor, 60, sala 6, 2.° andar.
SENHORA DE MEIA IDADE co-
nhacendo profund imente portu-
çuês, escrov-jndo õ maquina, f;»-
lando espanhol descia colocar-se
— Recados para 27-0253 — D.
7-C7.Ò.

CIAS5IFICAD0S - Jornal do Brasil, 4.".foita, 22*3.67

BAIC. E VITRINSSTAS

VENDEDORES -
CORRETORES

BALCONISTA com pratica de
fríos e laticínios — Precisa-se à
Rua Visconde de Plrajá" n. 44-B.
BALCONISTAS (Moças) - Firma
atacadista em confecções de se-
nhoras admite com muita pr.ítl-
ca e boa apresentação e com
carteira. Lugar de futuro coni
possibilidades do nanhar acima

VENDEDORES - Bebidas. 20%
de coit.lf.sao. Av. Nilo Peçanha, !i
1 193 - Caxias.
VENDEDORES ou vendedoras para
automóveis, precisam-so cm Co*
pacabana, na Av. Atlântica, t>.t|,
d» R. Dialma Ulricli, 33-A - loja
- Posto 5.
CORRETORES AMBOS OS SEXOS
— Procuram-ae com. pratica por
firma internacional em plena ex-
pansão turística — Apre_crtar-te

,¦¦ - s;r,. -v-i ••>.- , ,n,') ^ua do Ouvidor n. U0f gr.cio NCr5 200,00. So atendemos I7Q- J
pretendentes que possam atend'
exigências do anúncio. Importa-
dora Gentil — Av. Rio Branco,
114 (2.0 andar).
BALCONISTA - Proclsa-se Con-
¦fcitaria Veneziana. Rua Gustavo
Sampaio, -Í10-C — Leme, Depois
15 horas.

PRODUTOS QUÍMICOS PARA IN.
DUSTRIAS - Para vend» . apli.
cação, preci-s.in.-SB vendedorci. —j ~~
Salário e ótima comissão. Tem- PRECISA-SE de dobrador na
po integral exigido. Condução) .uma e cortador de super-
própria vantajosa. Entrevistas: —I— Rua Leopoldlno Bastos n.
Estrada Velha da Pavuna, 506, até1- Engenho Novo.
16 horas.

Antecipe seu classificado
Para a edição do dia 24, as Agências

do JORNAL DO BRASIL receberão Anúncios
Classificados aié 5."-feira, às 17:30 lis. e a
Sede até às 19:00 hs.

Nn sexta-feira Santa não haverá expe-
diente no JORNAL DO BRASIL, devendo as
Agências e a Sede reabrirem no dia 25,
sábado. Atenderemos no seguinte horário:

Sede : de 7:30 às 12:30 hs.
Agências: de 8:00 às ll:00hs.

!"!PRECISA-SS 

d-j lanterneiros pa-
J rn automóveis. Av. Monsenhor
__.n____40 

- Vaz lobo, Sr. Jaime.
PREC.-SÃSE -rer *n«'i<,"o?ic.al "" 

55
pintor do automóveis, itua Fran-
cisco Otiivir-.no n.o 4'. - Copaca-
bana — Põsto_6.
PRECISA-SE cie motoristas de ca-

jniinliao, com prática no ramo de
cereais. Apresentar-se na Ru.. G*.-

|ner»l José Cristino, 66 — SSo
[Cristóvão.
PRECISA-SE de lanterneiro comi
pratica que tenha referencias - •
Tratar na Riu Ângelo Bittencourt

_B0 _-_G
NTOR AUTOMÓVEL - Precisa-

meio oficial. Run Marquês de
antes n.o 153, fundos. Traía;

i Sr. Moacir.
Ab
con
VIDRACEIRO chaveiro e dem*,!; 

'¦

serviços em auotmóvel. Ordenado
ou comissão. Rua Babilônia, 49, i
loja J — Tijuca.

J! DIVERSOS

escritório
(Moca)

Firme em cálculos e com boa letra.
Paga-se bem. Semana de 44!_

horas.

FAET - Rua Barão de Petrópolis,
347 - RIO COMPRIDO. (P

BALCONISTA - Proclsa-se com VENDEDORA (ES) - Ganha 280
muila pratica, boa apresentas». a 500 mil cruzolros vendendo
facilidade em contas. Padaria confecções masculina e femininas.
Mercado .do Graiau. Praça Ed- Entregamos mercadoria sem dl-
munt_oJ_ego, 8. __ | nheiro - Rua Almerlna Fn
BALCONISTA -" Moça da hn» M «»l» -01 - Madureira.

VENDEDORES - Precisamos

lil ti.'.

aparência pratica comprovada 3
anos — Ramo de modas, salário
e comissão — Avenida Copaca-
bina n. 610 — loja B.
PRECISA-SE de cãixêirõ~diTTãr
cão com pratica, Panificajão EU-
to de Copacabana na Av. N.
Senhora de Copacabana n. 1012
— Posto 5._
PRECISA-SE - Balconista c| prT-
tica. Praça Marco Aurélio, 22 —
Vila da Penha.
PREC i SA-SE de uma moça dc-
«embaraçada com bca letra, com
prática de balcão. R. Buenos
Aires, 84, 1,0 andar, Sr. Marcos,

CONTADORES

ma apresHní.TçÜo. Boa comissão.
Serviço Relações Públicas Rua
S.inla Luzia, 173, -ir- 1 101 — jír«cobarSr. Domingos, 9 ,is 1 Oh. IFICA

ma- SAPATEIRO - Precisa-se pe-pon-iiriSnrii-iej^
nco tador Luiz XV. Fino. Rua Conde' CUE0
130ide Bonfim, 795-sob.

,,, ,. ,. . ¦ —, 1SAPATEIRO-- Precisam-so

ÍSsof'!^^
moço. gratuito - Rua do Carmo SAPATEIRO^ Precisa.sVpa^íSVÍ.a n°a" Avenida 1?

sertos. mm Pedro Américo, 1 óôjcabana n 12-11
loia F - Calele.

Precisa-se urgente para grande lançamento com ex»
traordinária cobertura publicitária.

Retirada mínima: CrS 800 000.

Avenida Rio Branco, 151 — 2.° andar, sala 209.

TIPOGRAFIA - Precisa de im-
pressor parn méquina Rápida de

Canindé n.RuaLuxo Formato A
32 - Rocha.
1IPOGRÀFIA — Admite-:e
pratica um compositor na

n. 87 - SYMO

Proclsa-se qi
saiba cortar e desossar e fa2

Ironias — Rua Haddock Lobo r
para|338-A,

- Cartas pa-j
Edifício Ataa-J

S. de Copa*;
_*'

DIVERSOS
com AJUDANTE DE
Rua Precisa-se com i

GR A-[rio Ferreira, n.<
._. .SERRALHEIRO

SER2ALHEIRO -
irgência. Rua Má

98-A - PHares
Precisa

_ AÇOUGUEIRO
{'onta Porã n
Vista Alegre.

- BÕMBÊÍRO
_ [clsa-se

Rua Constante
3 — Favor ie

¦ Preci\u - a-se na
IAPC

'1

VENDEDORES - Indústria da re-lfORN^ROS — rRFÇAri In- 
'"C'J- "¦"" Mírio fcr,oi,J'

frigeracão ampliando o sou cor-i ' 
*" IVC5MU.| 9Q-A - P

com peti

sou COf-
po de vendas admito elom-ntosj — AJUSTADORES
com pratica —¦ Favor não so,
apresentar quem não tiver gaba-jAJUSTADOR

109

142

ADMITEM-SE- contadoras e ope-! Guanabara ° Qualquer zona do
radores de maquinas Ruff — Na- Brasil - Av. Rio Branco. 156
tlonal 31. Sol. Rua Francisco 5er-j'°-° andar - Tel.l .12-4998
rsdor, 90 s| 1502. Das 13 is 18. Centro - Estrada Portela, 29 -

CONTADOR 
~ "Oferece-so 

par.! I 
2J^_ a"d°f ~ Madurelra.

niuio-Êxpedíeníe ou escritas avul-i" 
' -i

sas mesmo atrasadas - Infs. na RECEPCIONISTAS —
Rua Buenos Aires, 140, s/ ÍOI - Trri-rrMurT-ri«i.i 436912. TELEFONISTAS
cheféTde^contabilidãde - lm-
portante empresa com sede nesta
praça, precisa de um profissional
competente para ocupar posição
ds destaque. Condições a combi-
nor. Exlgem-se referências. Cartas
para o n.° 00030 na portaria dês-
ic Jornal.

ESCRITORicTdê CONTÃBIÜDÃ-
OE — Precisa-se de profissionais
competentes paro serviços conta-
beis de atualização de escritas.
— Pa gamo ri to por tarefí a com-
bin-nr — Tratar com Mario na
Kua Biiíilio da Gama n. 11 — i
sala 208 - das 8h 30m às 12
horas

rito — Rua do Senado
— Sr. Jaime.
VENDEDOR - Para confecções
de senhora — Como bico. Pe-
dem-se referencins na Rua do
Lavradio n. 128 — sobrado
Sr. MARIO.
VENDEDORAS p< conta própria!...-
precisa ABC Malharia Modas, p jCÒRTAOORES DE PELES - Preci-

prática. Cia de Calca

CAIXEIRO - Precisa-se para ba
„. ,e mercearia, com prática e bo.

BOMBEIRO HIDRÁULICO com aparência - Rua Vilela Tavaree
[pratica de obras - Precisa-se na'n.u 117,

FERRAMENTEIRO - Pua Mauro n. 410 - Parado d
R.IUcas.

Lçio.

SAPATEIROS

RECEPCIONISTA - Firma ataca-
dista. Exigeninse instrução ml-
nima ginasial, boa apresentação,

pú-

Bom ambiente de trabalho
do Livramento n. 138-A.  

j POLI DOR - Precisa-se com práli-
TORNEIROS PARA MADEIRA - ca em alumínio - Apresentar-se
Precisam-ie na Av. Suburbana n. na Rua César Múzto, 134 na par*

Benfica. te ria manhã (Vicente Carvalho^.
FABRICA DE PLÁSTICOS" precisa
d.» pessoas com bastante prática
em: a) injeção de matéria prástica
polistireno, polietelino etc.) com

máquinas manuais e automáticas,
colocação de matrizes etc; bl
Prensagem de baquclite, polopás
ele. com prensas manuais e au-
temáticas — Apresentar-se com do-
cumentos na Rua Cordovil, 015.
FE RR AM ENTE I RO com boa p*??tica na projeção e execução de
matrizes( de injeção e prensagem
de matéria plástica — Precisa

¦ Rua Cordovil, 815.

facilidade em lid;.*
blico. Sábados livre;
23-4840.

com
Telefone

DIVERSOS

sam-se
do: D.N.B. _ Av. Pedro 11, 360— São Cristóvão.
PRECISA-SE pespontador para sa-
patos esporte fino. Irabnlhar em
casa. Balcão acabador pl Luiz XV
e esporte. Trazer ferramentas.
Marques de Abrantes 162 - Bo-
Í2fcç|0.

PESPONTADOR - Preciso macT
plaina, esporte de senhora, nn
Rua Guadaluoo n. 155 - Vigário

DACTILÓGRAFAS -
ESTENOGRAFAS -
SECRETÁRIAS

AUXILIAR p Importarão
portação — Procura-se e!emei)lo
Jtá 38 ano», c] prát'
vada em sorvlço. gorais do imp,
a oxp., logislação tributária e li-

j vres fiscais. Ê condição essencial
ter prática antarior no mínimo
de 2 anos. Salário inicial pj ex-
periôncia: 500 mil. Tratar na
Av. 13 de Maio, 23, grupos 614
a 613.

Gera
PELES"-
nndor d»
Setembro
les Dona
PRECISA-SE de

Ci .çados Petiz na
Francisco Soares n.

»Mlguaçu - Est. do

Precisa-se de um pre-
pe!os. Trntar Rua 7 de
107, l.o. Oficina Pc-

Julia.

Companhia de âmbito internacional
necessita de advogado com experiência

LE w'l!F\-p^;Para chefia de seu Departamento Legal.
£.;«...-. c!'c^!lndisPensável Perfeito conhecimento de

Inglês. Cartas para-o n.° 00 311 na por-taria dêste Jornal, indicando salário dese-
jado e incluindo completo curriculum vi-
tae.CAIXA — Moca - Precisa-se c;

muita pratica de padaria na Rua
Sáo Salvador n. 87 — Laranjel-

FABRICA DE BOLSAS - Preci
sa-se de cortador c| pratica. Rua
24 dc Maio, 266.
FABRICA DE BOLSAS - Precisa-
so colocador de armação c! pra-

| _ica - Rua 24 de Maio, 266.
pespontadores | PRECISA-SE dõ" üm oficial me-

n.-r. -J.T p-Rua Coron
683
Rio.

iljcânleo na Rua Barão de' São
Nova Fé_iii n. 1-IS-F - Sr. Otávio.-

,,,,,,,, ¦_ |S11K SCRÊEN - Prnciia-s. de
compro-j¦J*P/UtlKO-, - Pespontadores p ;improssoros - Procurar o Sr

be-W. RuaiNílson na Rua Bom Pastor n
Pina. '107 - Tijuca.

obra esportfj — Paga-se
llabira, 199-A, Brás de

AGÊNCIA LINK
«m Pcrt. cj bons
de
prá

- Estenógrafa
conhecimontos

ASSISTENTE p] estoque - Pro-
cura-se ató 30 anos com prática
em estoque físico o contábil,

ingl_s,"'boa ap.õife basian.e l?..lu*'yê «ntas-correntes e cias.
ática. México, 21 — 10.°. , siricaçao. E condirão essencial

naninroacat; 
"_  " 

í ~ ' ?r P'a,ica anterior no mínimoDATILOGRAFAS 3, uma boa de 2 anos. Salário inicial decorrespondente veloz na.máq. e|300|350 mil. Tratar na Av. 13
de Maio, 23, grupos 614 e 613.

rotina do 3 anos 250;300 outra
ótima dat. serv, gerais 180,00
p! o Centro, uma fat. pj Bcnsu-
cesso, bca dat. 170. Av. R.
Branco, 151 ,____loja, sj_09^
DATILOGR AFÒ 

* 
f olurlsta pi ética

de impostos, p! Av. Brasil, Ra-
mos, 150,00 outro c| prática Car-
dex p| Bot. 130. Av. R. Branco,

s)loja, s| 09.
DATILOGRAFAS Bilingüe - Admi-
timos moças com idade entre 21
e_ 33 íinos, aparência e bons co-
nheclmentos de máquina elétri-
ca c ingiés. CrS 300-350. Av.
Rk>_ Branco,_I06J 08 .Sala 1310.
DATILOGRAFAS' - Admitem-se
moças exímias daíllógrofas com
idade entre 13 c 33 anos com
aparência a noções de serv. de
escritório cu contabilidade, Av.
Rio Branco ,106-108 - Sala 1310.
DENIL adm. - Dactilog. c. b7
apar. - 150-180. Dactll. - bi-
linguo 250 - 300 R. c| ginásio
pi inic. em vendas. Salário fixo
c comiss. - Telefonista PBX. -
Senhor aposent. serv, escit. —
Rio Branco n. 185 - sala 923.
DACTILÓGRÀFA - Precisa-se do
n-oça com bastante pratica. Ho-
rano das 14 às 18h 30m. Orde-
nado dc CrS 135 OCO. Tratar na
Praça das Nações tl. 322, sala
202, das 8__s_ 12 horas. _
OPERADOR Remington pl C. Ve^
lho classifica prática, 200, outro
rui. 170 pj S. Sá - Av. R. Bran-
co, 151, s|lojo, s| 09.
PRECISA-SE de menino menor que
saiba escrever à máquina cor-
retamente. Apresentado por pai
ou responsável. Gráfica Barbe-
ro. Rua São Luís Gonzaga, 731,

OFÍCIOS E SERVIÇOS

ALFAIATES - COST.

ACABADEIRA de costura mç-nor
em Copacabana. Trav. Anarensc,
14/402. Precisa-se tel. 57-4550.
ALFAIATE para senhoras — Pre-
cisa*se competente, para confec.
cões finas — Trabalhar no local.
Av. Copocaban_a,_1052,_s,__1201.
ALFAIATE — Precisa-se de efi-

ENCARREGADO p| movimento cifl''e paletós, calças, buteiro,
bancário — Procura-se de 25 ,i ajudante, aprendiz, ad. moça —
36 onos, cj prática em classifica- P--9-***-- bem. Rua Francisco Ser-
ção contábil, conta» correntes, ajrador, 90, gr. 204 — Cinelandia.
pagar, a roceber, caução, doscon- ALFAIATE -Precisa-se de butei-

ro para serviço fino — Largo Sãoto otc... £ condição essencial tor
executado este serviço em fir-
ma anterior (industrial ou comor-
ciai) no mínío 2 unos. Salário
inicial do 350400 mil p| expo-
riência c' reajuste imediato. Tra-
lar na Av. 13 d. Maio, 23, gru-
pos 614 e 613.

GERENTE para lanchonete pe
quena. Preciso com prática, óti
mas condições. Rua Padre Man
so, 180, loia 32 ao lado clc
Viaduto de Madurelra).
MÒÇAS"e SENHORAS - Precisa-
mos pagamos bem. Ensina-se c
serviço, ótimo para pessoas om-
biciesas. Acre, 47 sj 810.
PRECISA-SE de gerente — Pes-
soa capacitada, horário noturno.
Procurar Sr. Santos no TEM-TU-
DO DE MADUREIRA - Viaduto
Ne g rit o do lima.
PRECISA-SE de duas moças e uma
senhora de bo-t aparência — Av
24 de Maio, 921, s| 06 - Enge-
nho Novo.
PRECISA-SÉ de rapaz com bas-
lante prática para chefiar de,-.„.
lamento dc pessoal. Apresentar-se-
na Rua General Josó Cristino, 66—_Sâo_ Cristóvão.
RAPAZ 15 ou 10 a., precisamos
para limpeza do escritório- e
tregas leves. Preferências para
quem mora no centro. Trazer *
teira às oito hora. R. da Lapa,

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA
METALÚRGICOS E
SOLDADORES

PRECISA-5E de servente, que in-
tenda um pouco de pintura. Av.
Rio Branco, 185, sj T~
PRECISA-SE pedreiro e servente
— Rua Bandeira de Gouveia, 25.
PEDREIRO*" - 

_A 
COFÃBAM~ãJ

mite um com bastante pratica e
. „, .referencias 

- Emprego firme emoloros;,egi3trodo, Rua Melo c Sousa n.
Ihelro. Ap,es.nta7.,.'"„a~_.er29fe°'. 

_ 65° C'h<°™° -°<*i o Sr.

PRECISA-SE de funileiro com pra-
ticri em aço inoxidável na Rua
Senador Aicncar n. 29] — São
Cristóvão.
FIRMA de máquinas «
precisa com urgência di

de Julho, n." 33__ -Bonsucesso

ENCARREGADOS DE FUNDÍÇÃÕ
Precisom-sQ com bastante ex-'ência em moldação pataper

runndiçSo de aço situada na Gua-
nabara — Trat_r na Avenida
Graça Aranha n. 327 — 7.c
endar — sala 708 - das 16 ás
18 horas.
PRECÍSA-SE 

- 
do soldadõT-

prática em solda elétrica
»o com macarieo. Tratar na Tra-!S_RVENTE~ - Precisa-se para vá-vossa Confiança n. 15 - V. da fios dias, serviço ria biscate -
Penl,a- I Apresentar-se na Rua Manoel Vi-

com
cor-t

Artur.
PEDREIRO-^n*recisa.se a dia -
Paga-sa bem — Tratar na Av.
Sio Branco n. 156, sala 637.
RAPAZ HÁBIL p|**ser7iço~de rep*a-
ros de pedreiro e pintor, conser-
vação cm pensão. Ordenado, ca-
sa e comida - R. Palssandu, 219,
SERVENTES - Precisam-se
Arnaldo Quintela, 52 —
fogo.

ia R.
Bola-

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS
MARCENEIROS
fábrica caixas
João Ribeiro 530.

Preciso 2
para radio.

Pilares.

. anoe
lorino n.° 919 -_ Piedade.
SERVENTES -Preelsa-se
sentar-se até 9 horas,
Tapuia n. 250 — Junto

Fiancisco, 26, s/ 610
BORDADETrÃS - 

'p7éclsamoi 
de

muitas. Paga-se bem. Rua Ban-
cleíra de Gouveia, 206, estação
Riachuelo.
BUIEIRO - Precisa-se de um —
Paga-sa bem na Rua São Cristo-
vno n. 1 183.
CONFECÇÕES PARA SENHORAS-
Protisam-so monores casoadelras
e chuloatloiras, oue saibam tra-
balhar nas máquina., — Rua do
Riacliuols, 11-í sjloja.
COSTUREIRA*" MENOR*"'-" Preciso

pregar botões, casear e chu*
máquina. Só serve resi-

dindo em Botafogo, Rua Parsa-
genr n._25.
PRECISA-SE de uma costureira pa-
ra caia de família que saiba fa-
:er camisas. Rua Conde de Ban-
pendi, 90 quarto 5 — Catete. Tel.
45-7310.

COPEIRO - Precisa-se do um
cem prática de café e bar na
Rua Ministro Viveiros de Castro
n.° 47.
PRECISA-SE de cozinheira para
restaurante no horário de lô ho-
ras às 23 horas — Avenida Brás
dc Pina, 21-A - Penhn.

CONFEITEIROS - Precisamos 1
oficial e um ajudante com prá-
tica na_Rua Dias da Cruz n. 120
CONSERVADOR' - Desejo 

* "pega

conservação de salas de esc. —
?ou de responsabilidade e de in-
teira confiança, trabalho na CE»!
MIG, Rua São José n. 90 - s:
1 109 - Tcl. 52-0073. das 7h
30m às __17_ho-as_- JLSON._
CAIXEIRO pratico para baícüo
de padaria na Rui Conde ds
Bonfim _n. ^8Ó_._
CAIXA — Precisa-se com prati-
ca dc açougue. Paga-se bem •—
Tratar na Av. Suburbana n. ..
7 312 — Abolição com o Sr.
Nilo Sérgio.
CONTROLE DE ESTOQUE**""^
Adonii peneis* de elemento do;
comprovada competência para

este cargo, Ot candidatos devo-
râo procurar o Sr, João das 9
às 10 na Av. Rio Branco n. 114.
COBRADORES - Precisa-se senhõ7
res aposentados para clínica mé-
dica. Rua Santana ri.0 227, 2.°
andar. i
EMPREGADOS torneiros c ajudan-1
tes, confeiteiro. Rua Ronald Car-
valho, 275 -- Copacabana.
FABRICA d"e bolsas 

~-^~RÜ-SênT ',

dor Furtado n. 31 precisa de ofi-;
ciais da mesa com muita prá-'
."."• I
OFERECE jenhor aposentado de
toda confiança, caprichoso, com j
prática de portaria edifício, Favorl
tel. 45-2502 -Sales.

PRECISA-SE de um forneiro parn
padaria — Rua Santa Maríana, 357— HIglenopolls.
PRECI5A-SE de caixeiro com prá-
tica de balcão para mercearia —
Estr. Agua Grande, 1670-E - Cor-
dovil. __
PRECISA-SE um caixeiro para pa-
daria. Rua Casimtro de Abreu SoV
Abolição.
PRECISA-SE ajudante forno pa-
daria Central. Rua Leopoldo 51.

Caixa
KELLOGCS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.,

admite rapai com

0 Instrução secundária e conhecimentos dc contabl-
lidade;

9 Experiência profissional em firma de renome;

0 Ótima apresentação c sólidas referências.

SALÁRIO INICIAI BASE: NCr$ 300,00

Apresentar-se, hoje, à Rua lauro Müller, 26, loja
A — Botafogo. m

(ÍW RHEEM METALÚRGICA LIDA.
ADMITE:

Com experiência comprovada e conhecimen-
tos de desenho.

Apreseníarem-se ao Depío. de Recrutamento
e Seleção na Ru*a Anequirá, 14] - Cordovil. (p

BARATAS-R. .TOS 32-7336

PRECÍSA-SE de um lancheiro com
prática na Rua Belfort Roxo, 372.
PRECiSA-SE de um copelro com
prática de cozinha. Av. Suburba*
na n,° 10033-C - Fiel Big Bar.
PRECISA-SE de um cozinheiro c]
pratica dí- focjão e forno na R.
Teófilo Otonin. 113-8.
PRECISA-SE de terceiros cozinhei-
ro na_ Rua do Rosário n. 1-19.
PÉNSAÕ - Precisa-se do"garçci-
nete co^^ pratica na Av. ;V_re-
chal Floriano n. 138.
PRECISA-SE um lancheiro
rapaz parn <
Sampaio, 319 — v.n _. . •_-. íhk , . , , , ,¦ -¦¦-_---- -—tica de balcão de padaria — Av.
PREUSA-SE de um copeiro comjM. Edctar Romero n. 506, —
pratica na Praça de República
n.° 84.

PADEIRO COM PRATICA
cisa-se na Rua Siqueira Campos i
n.° 117.
PRECISA-SE de forneiro c\ pra-

jtica e documentado na R. Hu-
um lancheiro c -um maitá n. 148.

fé — Rua Carlos 'nnr*-ir 
a" cr fe ."""» " " ' ""

- Cru; Vermelha.ÍPRE'-!SA:S': -C,I! .«-''^'c .com pra

Pl P
lear

COSTUREIRA com pratica tío ma-
quinas na Rua Visconde 62 Câ-
ravelas n. 13-í — Botafogo.

OVER-LOQUISTA - Pre-
cisa-se c| prática em ma-
lhas. Praça República,
77 - 1.° and. (Ao lado
dos Bombeiros).
OPICIAL para túnica militar. Ser-
viço permanente. Pago bem. Tra-
lar com Geraldo — Alfaiate — R.
Artur Vargas n.o 60 ônibus 279
P. Nobrega.
PRECISA-SE cortador com prátl-
ca de fábrica roupa para ho-
mem. Av. Ministro Edgard Rome-
ro, 955 - Vaz Lobo.
PRECISA-SE de calceiíc": (os) c.
pratica em calças sob medida na
Rua Dias da Cruz ri. 155 — cl
05 - Méier - Av. N. S. do
Copacabana n. 709 — sala ....
1 006.

PRECISA-SE de uma cozinheira
com prática de cozinha de res-
taurante, Rua Barão de São Fe-
li.., 108.
PRECISA-SE dc um rapaz para
botequim para fazer salgados.
Ruo Cardoso dc Morais n. 429 —
Rarncs.
PRECISA-SE de um rapaz para
trabalhar em caipira que saiba
fazer salgadlnhos. Rua Cosme
Velho, 985-C, falar cj Adriano
ou Manuel.

CHOFERES E
MECÂNICOS
ADMITEM-SE motoristas para di-
retoria, c] prática em carteira
de 2 anos. Sei. Rua Francisco Ser-
rador, 90 s;_1502. Das 13 às 18.
ELETRICISTA p| Volkswagen coni
ptática — "Tianá" — Av. 28 de
Setembro, 86 — Milton — Dep
Pessoal.
ELETRICISTA para automóveis —
Precis-i-se ue um bom oficial —
Rua Joaquim Palhares, 118-A —
Estacio.
LUBRÍFICÃDÒÃ~~-~"Pre"r-5--7«. -
Posto Atlantic. Rua Sio Luís Gon*
«asa, 2331. 
IÀNTERNÈTrÕ com bastante pri
tica — Precisa-se — Frei Caneca
n. 452.
LANTERNEIRO VOLKS - Preciso -
Tratar na Av. Brás de Pina, 2155
— Irajá.

Madureira
PADARIA -"Precisa-so 1 forneiro
e de 1 caixeiro com prática de
balcão de podaria, na Rua Boli-
var, 92, Posto 5, Cop.icabana.
PRECiS.VSE 

"de 
ajudante para

carro de entrega Furgon. Exigem-
se documentos c referências. R.
Paulo Fernandes, 17-B.
PRECISA-SE de um menor até 14
anos par.t limpeza que durma
no emprego — Hilário de Gou-
veia, 87.
FADARIA — Precisa-se u< aju*
dantes de confeitaria que saiba
espalhar mentlrlnhas — Rua Jo-
sé des Reis n. 1 404.

.DARIA TANGUA' 
"-" 

Precisa-se
de ajudante de mesa com pra-],
tie.*., na Rua Santa Clara n. 58.
PRECISA-SE caixeiro de 15 ã~17
anos com prática de armazém.
Rua 5ão Francisco Xavier, 689,
fundos.
PRECISA-SE de carregadores pa-
ia trabalhar no ramo ae cereais.
Apresentar-se na Rua General José

/Jn """*
0^__; Datilografa

Admite para expediente integral
Datilografa com Noções da Língua

Francesa
EXIGIMOS:

° Õtima datilografia
Experiência anterior de secreta-

riado
Boa cultura

OFERECEMOS:
0 Ótimo ambiente de trabalho

Sábados livres
Restaurante
Bom nível salarial
As interessadas solicitamos mar-

carem entrevista com a Srta. Tânia,
pelo telefone 46-8000. (P

VENDEDOR
Organização de âmbito nacional oferece oportunida-

de a elemento altamente capacitado, experiente no ramo
de máquinas pesadas para a construção civil e bem rela-
cionado com empreiteiros.

Será exigido tempo integral e terão preferência os
candidatos que dispuserem de condução própria.

Carta para o n.° 00 386, na portaria deste Jornal,
apresentando "curriculum vitae" e fotografia recente.

Chefe de
escritório

ocas - Kelacoss
Empresa de conceito oferece excelente opor-

Precisa-se com prática de n.jtunidade a três moças desembaraçadas, de exce-
vros fiscais, notas fiscais, du- lente aparência, instrução secundária e presença
plicatas, serviços bancários ejde espírito, para tarefas externas
correspondência para exterior. ,
Av. Rio Branco, 57 — salas
1509/11.

Indústria
admite:

Aux. Contab., Dat., Notists,
Dcsenhista-Mec, Torneiros-Mecs.

; Frezadores, Retificadores, Fer-
relros, Motoristas, Vigia. — Se-
mana 5 dias. Rua Uranos n.
I 091 - l.o - Ramos.

que exigem
dinamismo, boa conversação e tato comercial.
Possibilidades ilimitadas de ganho, 1udo depen-
dendo do tirocínio de cada uma. Entrevistas com
o Sr. Pinheiro, à Rua México, 41, grupo 1 604.
Só se atende pessoalmente. (P

PRECISA-SE de uma costu
blusão — Telefone 50*22;

¦ira p

BARBEIROS - MANIC.

j MECÂNICO de automóveis -
Precisa-se competente, tratar nn

jAv. Marechal Rondon, 2231, an
tiga Francisco Manuel, 283. Sam-
paio. Tel. 49-9168.

MECÂNICO VOLKS - Preciso c/
DE CABELEIREIROòiprálica - Tratar na Av. Brás de
comunica aos Inte-jPIna, 2155 — Irajá.

ACADEMIA
GUEDSCOP
ressados que com a f°rmaturaiME|0.0FiCiA_ pintor - Preds77atjora de março abrira mais 37' _ ,-_,,- na Av. Br__ t|_ pivagas para os cursos de cabe- 2155 — Iraiá
eireiros e manicuras, n-aírícu!a|~-----,----" —~

grátis. Rua 19 de Fevereiro n. MOTORISTAS - Precisamos para
65. Tcl.: 26-4254 - Botafogo. !<°mplolar ''°»o quadlo. Motoris-

Ias com prática de sorvido de

para
Rua I

de carros — Anchieta GB.

tivo que trabalhe bem c tenha
Apra»!máquina — Rua Cachambl, 4)4.

Rua BARBEIRO - Precisa-se da um
ponto|no R„_ Cardoso Marinho n. 8.

PRECISAMOS de
pacitado na Rua
— Ramos.

marceneiro
Milton n. 95

i ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNiCOS

CARPINTEIRO c| prática Boliche
e autorama. Procurar Sr. Santos
no Tem-tudo de Madureira. Viu-
¦duto Negrão de Lima.
CARPINÍÉÍRÒ - PrecisTTse na R.
Leopoldino Bastos n. 130 — fun-
dos — Entrada pelo n.o 96. En.
ganho Novo.
FA BR ICA~D E~MOVEIS - PrècN
sa-se da oficiais marceneiros c.
pratica de fórmica na Avenida
Suburbana n. J 996 - Piedade.
MARCENEIROS - P?ecisam-se 

" 
p|

montagant de armários, a diária
ou empreitada, pode começar hc-
je — Avenida Italianos n. 200.
Esquina de Cons. Galvão.
MARCENEIROS - Precisa-se r7_
Av. Suburbana n. 142 — Lgo.
Benfica.
PRECISA-SE de marceneiros t
carpinteiros para armário: em-
butidos e fórmica - Paga-se
bem — Rua Garcia D'Avilà n.
65 — Falar com o Sr. °er«Ira.

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL
ÈMPRÉITEÍRÒ_dê^lcrviç"o~de~õ"b7a'
reforma o serviço em geral —
Orçamento grátis. Recado oara
o Sr. Reíend» — Telefono ....'
22-4650._
MESTRE D*E OBRAS - Precisa-se
com boa pratica de obra de
acabamento de luxo — Apresen-
tar-se com carteira profissional
e referencias na KOSMOS ENGE-
NHARIA S. A. na Rus do Car.
mo n. 27 — 3.° andar. Expedi-
ento de larde com Dr. Aguí-
lar.

ENGENHEIRO ELEIRICIDADE Hl.
DRAULICA - Empresa dessa es-
pecialidado e cm expansão ne-
cessita de um engenheiro habi-
Mtado para trabalhar e dirigir em
reçiime de participação. Ckvo
fornecer referenciai e curriculum-
vítae. Cartas para a portaria dej-
tie Jornal, job o n. 00502.

FIRMA de máquinas • motores
precisa com urgência de elotri-
cisla para grupos ijeradoros, cem
pratica. Apresentar-se na 

'

uma (o) competente que saiba
pentear muito bem na Rua An-
filófio de Carvalho n. 29, sala
417 - Tel. 52-3262.

«5. fel 
P,r,eCISfIe |5-!ro, ° e* fi"»»». vária, vagas. Salário de' ' "" ""'"-¦'- '-'" - '"'"NOS 

12 340 diários. Rua Viana
Drumond n. 45 — Vila Uabal.
MECÂNICOS E"".LANTERNEIROS
ESPECIALISTAS EM VOLKS.
Otimos s*» lírios, competen tea, na

... R. Mons. Manuel Gomes, 104. S.
CABELEIREIRO (A) - Preclso-se Cristóvão - antiga Praia de S.
oara salão no Centro, na Rua da Cristóvão.
Assembléia n. 93 - 

jala__402...MECÂNICO DE AUTOS - brio-
CABELEIREIRO - Preci:a-se de sa-se de bons oficiais - Tratar

!— Pagam-se
Crislo.

60-.. Santo

Cristino, 66 — São Cristóvão.
PADARIA precisa de moças

pratica

EM
Ma-

Sou-
Sr.

IECNICO ESPECIALIZADO
TRANSISTOR - Precisa-se,
dureira, Rua Carvalho de'
sa n. 262 - Tel. 26-7617.
CARLO^
IECNÍCO DE TELEVISÃO - Com'
pratica suficiente - Preci-.a-«e
em Madureira, Rua Carvalho do
Sousa n. 262 - Te!. 28-7617 -
Sr. CARLOS.

ENSINA-SE manlcura, fornece
material. Tralar das 20 às 22 h
do terça a quinta. R. Voluntários
da Pátria,_354_ - Dona_ Nadir.
MANICURA - Preelsa-se compi7
tente, com alguma freguesia, è
Rua do Calote, 296, s| 201.

P.ua 29i precISA-SE de uma manlcura c]
multa prática, urgência nn Rua
Ataulfo de Paiva, 406, sobrado.
"RECISA-SE du manlcura na R.
Voluntários da Pátria n.° 31 —
loia IA.

TÉCNICO - Precisa-se de um",
oara rádios e vitrolas, com bas-

prática. Av. Rio Branco,
Tel. 43-0262.

lante
9, sala 370.

GRÁFICOS
CARTONAGEM - Riscador com
pratica^—_Ru-_Honorio, 90.
CÒR"TÀDOR".ENCÃb"ERN'A"DÓR777r.
cisa-se para guilhotina aulomáti-
ca. Exigimos boas referências.
Rua São Januário, 438-C.
COMPOSITOR - Precisa-se com
grande conhecimento. Exigimos
boas referências. Rua São Januá-
rio, 438-C.
IMPRESSOR para máquina Mlehle,
precisa-se í Rua Conselheiro Sa-
raiva, 27.
IMPRESSOR - Pr«cts>7ír~Tra_-
na Rua Miguel Ângelo, 748 —
Dol Castilho - GE.

Precisa-

PEDREIRO com pratica para bo-
liche e autorama — Procurar o
Sr. Santos no TEM-TUDO DE
MADUREIRA - Viaduto Negrão| IMPRESSOR ÒFF-SEr
. _ m.a* jse com bastante prática para mn-
PRECISA-SE de pedreiros na Rua|..uína um A. Gráfica Darbero S.A
GeneraJ Severiano n.i 70 — Pro-jRua São Luís Gonzaga, 731.

| IMPRESSOR BÍSCATEIRO
Preciso: Praça Q

curar J3AKCI. _
PRECISA-SE de bons pintores na
Rua São Carlos n.o 47, ap. 301
— Próximq_ao Está cia.
PINTOR - Precisa-se para sc7
viço de biscate. Apresentae-se na"ua 

Manoel Vitòrieio n." 919 —
£st_ção de Piedade.

nerva
à: 15 horas
n.° 13-A.

Paga-se ben

Mi-
ntino

Rua Ebroíno Uruguai n. 70
— Gamboa — Com o Sr. TEI-
XEIRA.
MOTORISTA PARTICULAR - Pre"
cisa-se — Tratar com Vavá na
Garagem Túnel Novo — Avenida
Princesa Isabel n, 490 — Exi-
gem-se referencias — Cinco anos
de carteira. _
MOTORISTA - Oferece-se bran-
co, 12 anos cart. pi firmas, part,
cu táxi, podendo residir no em-
prego — fe!s.: 22-9476 ou 
420374 — Informações Dona Ma.
ri-ta.
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS -
Precisa-se altamente capaz. Exi-

c * i -,-, ,>.,.,.,, * ¦ ., ——Igem-se reFerênclas — Salário Eni-
5ALAO RIDAM - Precisas- de cia|. |0 CC0 diários. Rua Hipoli.un... i.-.t.-.or de boa aparência na 

^ da Ccsta,_37_-_Vila Isabel.

—MECÂNICO DE SCANIA

para
caixa com pratica e empregado*. |
balcão com pratica. Exigem-se re-
ferencias. Praça Taquara, 41 —
Taquara — Jacarepaguá. 
PADARfÀTRAN"CESÀ"~Ru7""d_
Gamboa n. 87 (Saúde). Prcci_uvse
de ajudante de mesa.
PRECISA-SE de~aiudantc- de for-
no de padaria com pratica e
boas referenciai — Rua Prefeito
Olímpio de Molo n. 1_ 255.
PRcCI SA-SE de padeiro r\a Rua
São Gabriel n. 6*17 — Maria da
Graça.
RAPAZ ~- Precisa-se com referên*
cias, 14 a 18 anos - Tratar Ad-1
ministradora Massct — Rua De-
bret, 79, tala 408, das 14 as ./
horas.
TRABÂThXdOR* -"Precisa-se para
um sítio e tomar conta — Telefone
42-6836 - Av. Rio Branco, 156
-_Ed._Central,_sala 2728.
-fINTURAP.IA*"- 

Precisa-se 
"de

xeiro coni prática de entrega
Rua do Riachuelo n.ü 415 — Tin-1
turaria Brasileira Ltda.
TINTURARIA - Precisa-se do um
caixeiro c/ prática de rua com
referências do ramo — Tratar na
Rua do Riachuelo, 191.

Auxiliar de
escritório

(ARAMEFERRO)
Precjse-se, bom datilografo,

com noções de correspondên-
cia. Rua Lavradio, 20.

/ »>--_Crt_5D,ge*-„ Encanador

Admite para instalação industrial.
Exige comprovada experiência an-

terior.
Aos interessados solicitamos com-

parecerem com documentos à Rua
Fernandes Guimarães, 12 — 2.° andar
— Botafogo. (P

Lustradores
Brastel, admite, com expe-

'riência comprovada em carteira

\{2 anos mínimo) c conhecimen-
to de pequenos reparos em
inoveis. Restaurante no local e
assistência Médico Hospitalar

| extensiva aos dependentes.

Apresentar-se, à Rua Uru-
guaiana, 116 — 4o — Divisão
do Pessoal, às 9,00 lioras.

it
Admite-se com experiência com-

provada.
Apresentar-se à Rua Bruno Sea-

bra, 186 — Jacaré — (Transversal à
Rua Viúva Cláudio). (P

Propagandista

UD-
Formado ou não precisa-se de um com

amplos conhecimentos contábeis, para au-
ditoria, análise e classificação de contas,
balancete, balanços, escrituração fiscal e
demais serviços de escritório.

Carta detalhada de próprio punho.

Eletricista
Para manutenção de fábrica

metalúrgica

Semana de 44!_ hs. — Sábados
livres.

Paga-se bem.

FAET — R. Barão de Petrópolis,
347 - RIO COMPRIDO. (P

laboratório Produtos Farma-i
cèuticos precisa para Zonas Ti-li
iuca e Graiaú — Apresentar-se
munido principais documento.'!

Lcha! 
Gener"1' Be'ford' m!c/ "curriculum vitae", mencionando pre-

tensões e idade, para a portaria dêste
Jornal, sob o n.° 00179.Precisa-se

Senhoras e senhoritas de
!bôa apresentação para traba-
jlharem junto ao comércio da
Guanabara, temos orientadorô
para ensino. Da-se comissão e
ajuda de custo, Rua Vise. de
Inhaúma, n° 115 — s/3.

Precisa-se
Ajudante capoteiro. Rua Cace

tes, n°47 (Esquina com Linoifja
Teixeira n°, 222) Jacarézinho.

Avenida Suburbana

361

DESENHISTAS — Empresa de ônibus
-—; -~iprecisa competentes. Fi-
Precisa-se na Av.f' '

Bon-|neza so comparecer se
tiver condições. Tratar
Rua Marechal Floriano
Peixoto n.° 2 574 — N.
Iguaçu. (B

DESENHISTA -
Guilherme Maxwel
sucesso. Tratar com o Dr. Luís
Carlos entre 8,30 e 11 hora;.
ADMITIMOS desenhista 

"projetis-

ta c| prat. pecas mecânicas. Pg.
bem. Cargo p| 2. Norre. Ven-
dedores balcão. Av. Pres. Var-
tjas, 435 s| 605.

Aüxiliares

para escritório
(SEXO FEMININO)

Com idade entro 25 o 35
anos, admiíc-se, pnra os setores
pessoal e contábil. Indlspencá-
vel ter boa caligrafia e ser cia*
lilógrafa. Apresentarem-se na
Rua Franco de Almeida, 72 —

(Transversal a Av. Brasil. 2 110)
no horário das 14 às 17 horas.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS

AUXILIAR DE ENFERMEIRO . Pre-
cisa-se, na Rua João Alfredo, 31.
Muda — Exige-se referência.
ENFERMEIRAS 

"*-"Prècisa-se~d.~3

- Salário CrS 100 mil. Inf.
34-1253 - Dona ZUlMIlcA -
36-3162.

MOTORISTA - Casa de

Caça e pesca
Firma especializada precisa de

eiemento desembaraçado para
auxiliar o Chefe da Seção de

família, precisa. Referên-^""¦i,nP;eferenc's,,m-eme com
' I experiência em balcão ou pra-

Cias e Cart. antiga. Ruaiticante de pesca. Av. Princesa

Engenheiro Civil
Companhia Construtora com obras ex-

clusivamente no Estado da Guanabara pre-
cisa de engenheiro dinâmico para direção
técnica, com prática de orçamentos, crono-

gramas e condução de obras, com experièn-
cia mínima de 10 anos. Horário integral.

Carta para a portaria dêste Jornal sob
o n.° P-86 7ó3 indicando experiência, dados
pessoais e pretensões. Sigilo absoluto. (P

Relações
públicas

"ne.ro-
Precisamos com prática comprovada,

com o nível ginasial e conhecimento de
mecânica geral. Dirigir-se à Av. R. Bran-
co, 110/112 - 1.° and. Divisão de Sele-
ção, de 8 às 12 horas, com uma foíogra-

(P

edores

Siqueira Campos, 170,
das 10 às 12 horas
MOTORISTA profissional. Precisa-
se com prática para táxi DKW
66, pedem-se referências. Tel.
27-0560.__
PINTOR— Pi.cisj.s.^m Empre-
sa d« ônibus com pratica da
pintura e letras na Rua Evang*.
tina n. 84 — Olaria

SERVENTE - Precisa-se de moça
ate 30 anos,_ para trabalhar em
Casa de Saúde, com prática e

_Tonflm 
C?97ê9°' RUS C°ndC;PRECISAM.SE comp...nt.".~rr7.'ci.

• nicos, lanterneiros, eletricistas pa*
; ra trabalhar em empresa de õni-
bus. Tratar Rua Marechal Floria-

no Peixoto, 2 574 — Nova Igua-
COZINHEIRA u.r.a « um rn~;fe.

GARÇONS

um copeiro:
MOÇA MENOR c' boa aDaréncia.lc.m
para oficina de encadernação, [cem
Apresentar-se i Rua Frei Caneca, jP-dre Manso, 180, loja 32
5S3* liado rio Viaduto <3i Meciueirafeíins.

prática de bar - PrecisojPSECISA-SE lanterneiro profissio:
urqència. Pano bem. Rua nai na Kua da ReneneraçSo n. 65,

ojBonruceJSo, falar com o Sr. *Mar-

Isabel, 323 — 2o an

Confeitaria
Precisa de moças para balcão

de preferência que residam nos
bairros do Catete e laranjeiras.
As candidatas deverão se apre-
sentar à Praça José de Alencar,
n°12 dia 22 depois de 10 hs.

Dourador
Máquina — Precís-

dos Inválidos, 137.
Rua

Motorista
icular

Precisa-se bem educado, para fa-
mília de tratamento. Prática mínima
de 5 anos. Idade mínima 40 anos.
Tratar na Rua Araújo Porto Alegre,
n.° 36 - Grupo 1 109. (P

Urgente!

MATERIAIS DE CONSTRU*-

(luminárias) e lâmpadas. Apresentar-se
com documentos à Rua Pedro Américo,
314 loja. Horário 10 às 12 e 16 às 18,
c/ Sr. Catelli.

I 
Admitimos 3 moças c| perso-j d.A.

nalidade e ótima aparência. -jÇÃO, admite para material de iluminação
Contatos c) dirigentes de em-
presas. Damos indicações. Fixo
e comissões — Base: 400^500
cruzeiros novos, no mínimo —
Rua Senador Dantas, 76, 4.° -

grupo» 405:6 — Dr. Vianna.

Vendedor*
Admite-se com muito desembaraço no falar.

•£_Ç

Moncorvo Filho, 66 — Loja.

Pintores (2), carpinteiros (3),
lustrador (1) e serventes (2),
para início imediato, hoje ainda; ,

! Procurar sr. Geraldo à Rua boa aparência e boa letra, com ou sem expenen-
cia em vendas mercadoria de fácil colocação em
repartições e escritórios. Possibilidades ds reti-
rada acima de 400 mil cruzeiros. Oferecemos as-
sistência técnica e financeira. Exigimos horário
integral. Apresentar-se munido de documentos à
Av. Erasmo Braga, 64. (Entrada pela Travessa do
Paço, 23), sl. 903. Praça XV de Novembro, no
horário das 8 às 10 hs. e 16 às 18 hs. Sr. Oli-
veira.

Vendedores
150 MU FIXO MAIS

COMISSÕES

Entrevistas hoie, quinta-feira,
dia 22, das 9 às 16 horas —
Pua Arthur Rios, 1 400 — Cam-
po Grande (GB) — Sr. Rodri-
flues.

ilí.
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6 - CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 4.«-feira, 25-3-67 O ANIMAIS E AGRICULTURA O UTILIDADES DOMÉSTICAS © OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS

1

Granjas
LUIZ OCTAVIO PIRES LEAK

|" " V I

Macho,
cortadas,

linhagem. Vende-se.
0,00. Tc!. 46*1680.

P1NSCHER -
fogo, orelha*

1 uno,,
excelen-
— Base

TRATORES E IMPLEM.
AGRÍCOLAS
TRATOR FORD 1951 - Equipado

com plaina e arado. Tratar Rua

Marechal Floriano Peixoto, 1 574

— Nova Iguaçu. Tols.: 2327 c

2328.

GELADEIRA Coldspot 8 pés, ln-|TV 23"
terior em cor, porta útil, períei- T-Phiüps
ta. NCr$ 200. R. Esteves Júniorjtia total
70-202. Pca. S. Salvador. I Franc. X

niod. 19ó7 memomaticl
n embalagem c: garan-
uro. 4'» 000. Rua Sãoi

ixler, 236. foi. 34-5902.

ipe seu
¦

das &

O estado-maior <la Granja Guanabara — vendi).
se o presidente Kot.erto Bebiano Costa, cm primei-
ro plano — examina, com um cliente, ovos de ln-
culMçâo das matrizes Shaver, produzidos, no «ra-

sil, por aquela organização.

ARZUA RECEBE AVICULTORES - Mesmo antes
de tomar pos.se. o Ministro Ivo Aram, da Agncultu-
ra, já demonstrava interesse pelos assuntos nvico-
Ias tendo recebido um grupo de uvicultores. Aten-
dendo a pedido dos avicultores o Ministro te.egnt-
lou — como noticiamos na quarta-feira passada —

aos Secretários da Fazenda, reunidos em Curiti-
ta. informando ciue considerava os produtos avl-
colas gêneros de primeira necessidade e sugerindo
oue fosse concedida isenção do Imposto sobre Cu*-
cuiação de Mercadorias, cm todas as operações re-
íerentes ú produção e comercialização de aves e
ovos.

SUGESTÕES AO MINISTRO DA AGRICULTURA
—Apresentamos, a seguir, ao Ministro da Agricttl-
tura, as sugestões desta coluna no sentido.de de-
senvolver a avicultura do Pais visando transfor-
mar os produtos avlcolas — aves e ovos — em ali-
mentos de consumo popular, que deverão, grada-
tivamente, ir substituindo a carne bovina cuja
¦produção tende a tornar-se, cada vez mais, dis-
pendiosa. (1) Isentar do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias os produtos avlcolas, em todas as
íases das operações de produção e dc comercializa-
ção; (21 Instituição de uma Comissão ou Conselho
Nacional de Avlcultura, composto de técnicos de
reconhecida capacidade, do Ministério da Agncul-
tura ou não, alem de avicultores e de industriais
da avlcultura, com a finalidade de assessorar o
Ministro em assuntos avlcolas; i3) Articular-se
com a Iniciativa privada no sentido de promover
Tima campanha publicitária, de âmbito nacional,
visando incrementar o consumo de aves e de
ovos; (4) Atualizar o Regulamento de Inspeção de
Produtos de Origem Animal, cuja obscriência vem
prejudicando o estabelecimento de indústrias avl-
colas modernas; (5) Liberar a importação de aves
reprodutoras, de qualquer tipo, sob a forma de
ovos de Incubação ou de pintos de um dia, se-
jam elas matrizes, avós ou bisavós. A legislação vi-
gente somente permite a importação de linhagens
puras o que, evidentemente, é uma farsa pois to-
dos sabem que nenhuma companhia de melhora-
mento avicola exporta suas linhagens puras, que
são o seu maior patrimônio; (li) Enviar, na maior
quantidade possível, técnicas do Ministério ao es-
trangeiío para que se especializem na industria-
lizaçfio de produtos avlcolas; (7) Fazer cumprir
a legislação vigente que determina que os ovos se-
jam vendidos classificados; (8) Fazer cumprir a
legislação vigente referente ao controle da quali-
dade das rações balanceadas; (9) Articular-se com
os setores competentes do Governo no sentido de
facilitar a importação de equipamentos destinados
à avlcultura; (10) Articular-se com o.s agências do
crédito do Governo visando o estabelecimento de
normas de crédito que estimulem a frigorificação
de ovos e o congelamento de carcaças com íinali-
dade de regular o mercado. O tipo de financia-
mento que, segundo nos parece, melhor atenderia,
aos interesses da avicultura, seria aquele no quol
a própria mercadoria estocada seria dada como
garantia do empréstimo. Noutras palavras: cm-
presumo sob penhor mercantil.

O GRANDE ADVOGADO— O grande advogado
das causas da avicultura junto ao Ministro Ivo
Arzua é o Sr. Álvaro Assunção. Como nvicultor,
produtor de frangos de corte, na Baixada Flumi-
nense, o Sr. Assunção sofre na pele os problemas
dos avicultores e, colaborando com o Ministro, no
cargo de assessor, fala com conhecimento de causa.

CONTROLE DAS DOENÇAS — A maior parte
dos sistemas de controle das doenças seria muito
simplificada se o avicultor aceitasse o fato de que,
os surtos, em geral, originam-se em determinada
parte do aviário, propagando-sc. em seguida, por
toda a granja. A transmissão através do ôvo e o
carreamento do agente causador .são causas im-
portantes do aparecimento de doenças em lotes
anteriormente indenes. Uma vez estabelecida a
doença no aviário a transmissão das aves adultas
para as jovens é a principal causa de dissemina-
ção. O alojamento de aves de idades diferentes
em galpões distintos é medida de manejo que ofe-
rece meio prático de controlar a maioria das do-
enças das aves. Quando planejar a expansão do
seu aviário ou fizer modificações, considere, cui-
dadosamente, as medidas para tornar mais fácil o
controle das doenças. Disponha as instalações e
equipamentos de maneira a diminuir o contato en-
tre as aves de idades diferentes de modo a quu
elas possam fazer valer sua resistência genética.

Não haverá expediente no JORNAL
DO BRASIL depois de amanhã, sexta-feira
Santa. Mas o JB circulará nesse dia com a
sua edição habitual. As Agências receberão
Anúncios Classificados, para sexta-feira, até
o dia 23 às 17:30hs. e a Sede até às
19:00 hs.

No sábado as Agências reabrirão às
8:00 hs. recebendo anúncios até ll:00hs.
e a Sede que abrirá às 7:30 hs. até às
12:30 hs.

UTILIDADES
DOMÉSTICA

ÍELEVISAO Philco 21'* - tsia un
cinema — Particular -- Vende Cri
250 0(10 — Rua Riachuelo, 148 -
Ap. 805.

GELADEIRA Frigidaire 9 12 pés
fraizer inteiriço, porta mágica.'
Vendo urgente, ViO. 1. 36-4951.
Motivo clu viagem.

GEtADEIRA ADÃÃÍRAL - De 9 pês,
ova, sem uso, com garantia. Ur-

gente. 395 mil. Rua São Luis
Gonzaçin, 1028-A - São Cristóvão

GEtADEIRA Admirai, retillnea,
estado de novn, perfeita. Vendo
230 mil, Av. Gomes Freire, 176,
sala 902. _
GüLÃDCiRA Americana, ótima
muito gelo, 8 pés. M. urgente
100 mil. Rua Eduardo Raboeira, 53
~ Eng Novo — Começa Rua Bi
rão fl. Retiro, 813.

GELADEIRA 
"Brastemp 

Príncipe
tle luxo — Nova ainda tem 4
anos de garantia - 330 mil - R. TELEVISÃO Admirai
Raimundo Coireifl, 53 ap. 40-1 —ifeila, um cinema nos
Copacabana.  _ _ Ocasião. Cr. 195 000
GELADEIRA - GE 3 pés, luxo|mlngos Ferreira, 187,
pouco uso, particular, vende-se. -ry 

phiÜDs
Durante todo dia alé às 21 hs.1
Rua Goulart, 34 ap. 201 - Ti-
'uca. _lhrtr 

.ii: an. ?0

IEUVISOR GE, 16". americano,
mod. 1967, Vendo urgente, 470
mil. Av. Copacabana, 610, loja J.

TELEVISÃO s! Electric 19", por-
tátil mcd. 61. eslado de nova,
c| garantia, 350 mil. Av. Copa-
cabana, 610-J.
TV Philco 23 polegadas, tela
ray-ban, verdadeiro cinema. --
Custou B50, -vendo por 250. Te-
lefone 36,-4951 ¦ Urgente.
TV Standard Electric 23 polega-
das, J19,°, som, imagem, otimo:.
Av. Cop. 637-402. Ver qualquer
hora. CrS 300 000.

|BAR, caldo de cana, oastelaria.lPADARIA CONFEITARIA -- Pas-
frente do estação, residência, fér. sa-so contrato do ctiiitã loja p.i-
4 milhões, entr. ]? m. — A. C. rn instalação deste ramo -- Ver _•

IDias — Av. Amaral Peixoto n.u tratar na 
"Rua 

Visconde de Pi*a-
|350, s1 12 - N. Iguaçu. [já 306-A.

BARES, cafés, caipiras, lanchone-iPOSTO Dt GASOLINA - Vendo.
1, !--«.— ,-.-,~.r~- "U,-l !.->-> a" \/onrI.-li ,6S< açoi-guei e mercearias, ven-ipor motivo iin viagem, com li-16 m/m, americano, marca Holme . Vei*ic!o;dc.no. om c|J3|q,,ír p„,e do B. „„_,„„, )50 mi, _ J350* 

lubrif .
DOr Dre-0 de OCasiÒO. CrS 500 mil. Ver fl Rud VlS-'láo da Guanabara, com peque- feri. sup. . 35 000. Olima pis-" 

í ?_...-.. -,. /d'"'1 en,rac'a c ° re*!fln,e financia-Ita » muito bem localizado, eonlr.
(r|do em 10 anos. Ver_e tratar OH-J7 — Otimo negocio p; 3 ou A

Proletcr de filme sonoro

conde de Pirajá, 318, ap. 71 Ipanema.

MÓV. - DECORAÇÕES

ATENÇÃO — Compro moveis
usados. Tol. 48.4119, que com-
praroi dormitório» Chipendale,
Rústico, mador no oti Império o
salas conjugadas, claras o mo*
dernas « Império — Pago bem
e atondo rápido. Tal. 40-4119.

ATENÇÃO — Compram-se móveis
us.idos, precísa-so de grande
quantidade do dermítórict e talas
de jantar chipendale, pau marfim
eaviúna. luís XV, rústicos e io
loniais. Paga-se o valor máximo
o atonde-se rápido em qualquer
bnlrro. Tel. 48-0148,
ATENÇÃO — Compram-se móvoit
usados. Chipendale, Marfim. Ca-

MILITAR transferido vende mo-
veis e varies objetos. Rua Sc
nador Muni.: freire, 70, op. 101
fundo:*. Tel. 5B-4990.
MOVEIS — Chipahdele — Vende-
se perfeito estado, pouco usado,
12 peças. Tratar Rua Liçtia 391
-- Barbearla, c! Sr. Juea.

GELADEIRA Gelomatic 7 1/2 pés,
perfeito estado. Vende-se. NCr$
150,03 - Rua Riachuelo, 44 -
3." and. s| 306. _
GEL'aDEIRA"GE - 8 pés e meio.
Vende-se, 1 ano de uso. Rua Ho-
nório 730, casa 101 

GELADEIRA"' Brastemp Imperador
funcionando multo bem, vendo
por 200 mü, urgente. Rua São
Francisco Xavier Ó14. Maracanã

GELADEIRAS- Vendo lote com
defeito. Rua Senador Dantas, 19,
sala 205. Tel.: 22-5700.
GELADEIRAS — Liquidação a par-
tir de 110 mil, GE, Philco, Friyi-
daire e outras, ótimo funciona-
mento, de 6, 7, 8, 9, 11 e 12
pós, Rua Senador Dnnlas, 19, sa-
ia 205._Teh_ 22-5700.
GELADEIRA GELOMATÍC a 

' 
que.

rosenn, embalada. Vendo para
desocupar lugar. Av. 28 d» So*
ombro n. 313. - 38-5145 • ..
iG-1392.

21" - Per-
s 5 canais.

Rua Do-
ap. 37, 4.°

21", estado
imagem de cinema.

B0O00. Ruo Barata Ri-
* JE*_JL

ótimo

VENDE-SE -
mocerna, cór
bege, 3 gavetas

206.

Máquina Slngarl VENDE-SE Rolleyflex novo modo-
marfim, cabeçolel Io. Barato. Tcl. 43-5219 - Peter.
95 ' 

" "

Evaristo da Veiga, 83, ap. DIVERSOS

veira tampos, Ru-i doi Andradas
n.° 96 — 9.° andar, emprestamos
dinheiro para 2 entrado.
BAR, caldo de cana, cont. novo.
Feriai 13 000, somente bebida,
instalações novas — Horário pu-
rarnenle comerciei. Tel. 23-0449,
na Av. Pres. Vargas, 1146 -- 9.° POSTO DE

7 -
sócios — Vende
entr. facilitada —
J. CASTANHEIRA
dos poitot e t.-f.
Haddotk Lobo n.
xilio técnico • fi
48-9405.

to barato cj
Detalhes en»

í CIA. "Rei
Pita

T,l.
75, ,ol).
lancoiro.

I ATENÇÃO - Compro TV, gola-! and., na Confiança - Vende - do
VESTUÁRIO Jdoira moderna!, Hi-Fi, itirfo pia-! ATiadeuOueirój. lif r.

nas. Tel. 57-1596 - N.g6tw ri-.BAR CAIPIRA, em São Cristóvão, >«P.
ATENÇÃO — Belíssimas perucas alpldo, hoje a qualquer hora. jeont. novo, Férií; 14 000, so- Alug.
partir do NCrS 120,00. Não i cha-jA VISTA — Cempro I TV, 1 ge. monte em bebidas, inst. finos,1130 000,

GASOLIIIA -
a inn.-i dx Lnopoldina
110 mil - 25D lubril.

74 000, contr. de
lei

Ra-

irfill
impecave
Urgente,
beiro, 41
TELEVISÃO Ttltkincj 21",

imagetT
R. Bara

ladeira moderna, 1 ülétee. Pago.chopii da Brahma, salg.lpizzas. -marir, venham vor para crer, ,„„,„„ ,..^l..,..„, ...-,-.
bos, inteiras e franias, d« cabe-||,0ja 0 mc|hct p,eS„ . qualquer Tel 23-1509, na Av. Pie;. Vargas,

MOVEIS colonial, vende-se. Rua
ti?__5OS!'5c!i!_J.I3_'_cssa 3<íPè97-—
POR MOTIVO tie mudança vende-
se uni dormitório tle casal com-
pleto e uma saia de jantr.r e
mais objetos. Avenida Nova
York, 57 - Casa 10, ap. 202 -
Bonsucesso.
PAU MARFIM - Dormitório de
casal, em estado de novo. Ven-
de-se por Cr$ 150 000 e uma

viSnã." Império." Rústico. L. V. - sala de jantar também pau mar
Salas, dormitórios.
Em toda cidade.

Tel. 32.0111. fim, coni.

L6bo, 181-B.

;r$ 100 000, jun-
parado. Rua Haddock |

PAU MARFIM - Dormitório para
casal, em bom estado por Cr$|
150 OCO e uma saia pnu marfim
CrS 120 000. Também separados. I
Rua Haddock Lôbc, 206. )
RÁDIO PILHAS - Calça Lee, novi-
dades pt presentes, cam. v| mun-
do cam. Tergal, capas, saias, blu-
sas. Preços pj revenda. Rua Mê-
xico, 45, 2.° andar, sala 205.
SOFÁ-CAMA - Direto da ijbrica,
liquidação total; sofá-cama, partir
57 OOO'. Rua México, 41, sala 604.

AGORA compre movei» usadoi.
Pago bem. Tel. 22-0967. Chinan-
dele. Marfim, Caviúna. Império.
Rústico L. V.
ATENÇÃO — Compram-se móveis
usados, precisa de cirande
quantidade do dormitórios, salas
do jantar Chipendale, pau mar*
fim, eaviúna, Luís XV, Império
jacarandá, Rústico, Colonial. Pa-
qa-se o máximo. Atonde-ss na
liora.JTel. 48-4558.

ANTES DE MOBUIAR s| casa, ap.,
crit. ou consult. Visite l!10

ANTIGO. Rua Toneleros, 112 -
Copacabana, será uma surpresa.
O melhor preço ón praça, móveis
colonial holandês, espanhol, ame-
ricano, brasileiro e muitas nevi-
dades. Agradecemos _;ua visita.

Ãíd - COMPRO DORMITÓRIOS
usados, claros ou escures, salas
do jantar modernas, cmjunadas.
- Atendo rápido, 52-9835 . Ir.
ANTÔNIO.
ARCA i'!«riir,dál' c- ,' ,m* NCrf belichei pollronas. Avenida Rui
lF-°'«00^r?n,,'i -dG ,!olle"ü* Í,°VS Barbosa, 170 ap. 404 - Blcco C.
NCrS 35,00, cômoda nova, NCrS1.,,, „r
30,00, cadeira balanço estofada

HOJE — 30 geladeiras serão li-
quídadas desde 120 mil. Muito
gelo. Rua da Relação 55, térreo.

TÉCNICO — üe goladeira, ar ten-
dicionado, tòrías as marcas o pin*
tura no local c/ garantia. Tel,
27-7589 -Antônio.

TÉCNICO geladeira, ar condido-
nado. Conserto no mesmo dia e
local, com garantia. Tei. 23-3652,

VENDO geladeira Americana, ber-
ço c camiseiro e vitrola.

VENDO uma geladeira comercial,
4 portns. Tel. 32-820.'.. _
VENDE-SE uma geladeira de bar
com bom motor, Rua Marquei de
Olinda, 81-13 - Boíaíogo.

aparelho, sem lateral
pertoita, base 165 000.
ta Ribeiro, .111-202.

TV BECKSÕN - 21", trago na

garanlia, ótima em ludo. Vondo
280 mil. Rua Luis de Camões,
77, sobrado. - Preça Tiradentes.

TELEVISÃO GE - 23", nova, sem
uso, com garantia total e antena.
Uroente, 495 mil. Rua S."io Luís
Gonzaga, 1028-A — São Cristóvão

TELEVISÕES - Tenho de Í7, .9
e" 23 polegadas. Várias marcai e
tamanhos, portáteis e de mesa.
A partir de 120 mil. Av. Go-
m_es_Frejre,J76i .sali>_íí02J
TELEVISÃO GE 1966 23" •- Cr.
385 — Rua Pinheiro Guimarães,
20 - Botafogo — Tol. 26-3448.

ELEVISAO - Vendo urg. bara-
to, todas em ótimo func. NI 5c,
TV Philco, Standaid, GE, Emer
son o outras. Ver Mayrink Veiga
11 ap. 701 - P. Mauá.

TV EMERSON 21 pol.. 110 grau:
170,00, uma Philco UO graus boa
uma gravador 100,00 - Telefone
30-4906.

natural. Facilitamos
Rua Gon. Polidoro, 185,
Tol. 46-9732. 
NOIVA — Vendo vestido em 7i-
bellnc com enda _ gripper, ma
nequim 44, buqut' e grínalda.
Ãnqela. 32-3447 (das 14 à:
17h).

Revendedores
e boufiques

Salas, blusas, vestidos, slacks,

maíõs, conjuntos, artigos íinos

das melhores fábricas, cam. v.

mundo cam. tergal, capas, sa-

bonetes, preços p| revenda —

(Trocam-se mercadorias). R. Mé-

xico, 41 sala 604.

i panlo. (,„,„, Tel. 37.6517
«p. 701.

|CARRO DE BEBE - Vende-se.
j Italiano, cj molas * rodai ai tas,
i estofado. Tratar pelo telefone
47-2589.
DIPLOMATA transferido viincle

irclovitão Grunding nova, gelariei-
[ra, íogáo, tapete* ingleses, pro-
jctor jcucro, televisões GE •
Philco b ut.Mitllioi d» criança

£í;c ¦ — Pr^ço do . .
;|uena ftntr. e mui»

io facilitada — Detalhe* nm i
CASTANHEIRA - "Hei doi po,.
toj e Garagon^" — Ruj Haddock
Lobo n. 75 — sab. Auxílio téc-
nico o (inancoiro — Telefona . t
48-9405.

I I 146 - 9.° ond., na Cor.fian.;,).
Vande. A. Queirós.
BAR E LANCHES, em Madureira,
cont. novo. Féria: 9 CC0, insta-
lações novas, chopp da Brahma, POSTOS DE GASOLINA E GAKA.
saltt Ipizzas, prédio novo. Tel.: GENS — P| comprar ou vende» c]
23-1509, na Av. pre'. Vargas n.° a melhor íBntabilidndB e cem -
1146 — 9.°, na Confiança, ven-|maior segurança. Tr, Org. Jorcja.
de — Amadeu Queirós. -Motto. N.B.: io o sou capital não
CAIPIRA centro, 5 de féria, ccti-ifôr lUficíonto, facilitamos a en-

„¦¦ , ¦ • 0, „¦ r, ificio e contrato nóvc, vendemol trada até 12 mesej. R. Rosário,
Re. Fr.nclí.0 Otaviano, 72 - Co-I )5 

;b. compradorcs_ Caipira|l«, 3.', sala 301 - Cr. 263.

|centro, 9 de féria, horário co-jPAPELARIA, BRINQUEDOS, FER-
RAGENS — Única na bairro, junto
d grandei cclêíjioj. Vondo barato

pacabana.

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICÍLIO

Calços, camisas, sapatos etc

Pago melhor
outro.

MÓVEIS de quarto, aala, máqul-iniercial, linda esquina, vendem:;,
na de costura, foyão 2 botijas, Com 35 dos compradores. Caipira
geladeira. Rua Honórío n.° 738, Cinelándta, o melhor do locai,
casa 101. chopp da brama, pastéis salgadi-
PRATA PORTUGUESA - Um ro- nhos e bebidas, vendemos rela-
lógio lodo trabalhado em prata tiyjmente barato por motivo cl
e jacarandá para cirna de conso-":"'"""
le ou bufê. ladeira dei Tabn-
jaras, 14 ap. 301 — Copacabana.
TAPETES persa e outros objetos
antigos. Vendo. R. Toneleros, 152

VENDE-SE — 1 Televisão marca
RCA, uma de marca Emerson per-
tátil, e 1 sr condicionado Cnr-
rier doa grandes, tudo por Cr$
500 000. tralar fone 25-6226 -
Geraldo.
VENDO uma geladeira Frigidaire
(usada), 9,5 pés, 1 dormitório de

criança, I sala de jantar. Trotar
que qualquer^.,, Joaqu|m Méler n.« 833.

SALA DE JANTAR - Moderna,
em pau marfim, em estado dc
nova. Vendo por Cr$ 150 mil.
Rua Haddock lobo, 303-C.
SAIÂ~DE JANTAR -"Chipendale,
conjugada, clara, maciça. CrS 150
mil para desocupar lugar. Rua
Haddock Lobo, 181.
VENDE-SE ocasião estante,

Âr Condicionado

FRI-AIR
Gabinete a;o Inox. garanti-

do 10 anos. Assiitêncis técní-

ca direta d. fabrica. Facilita-

¦9. 22-1778 - A2-tm -

30-3024. ¦

Ternos usados
Tel.: 22-1683
COMPRO A DOMICILIO

Calças, camisas, sapatos etc

Pago melhor qua qualquer ou-

tro. E discos LP.

TV GENERAL ELETRIC 21" - Um
cinema r.os 5 canais. Cri 250 000.
Pede trazer mecânico. Barata Ri*
beiro, 183,_?p. 601.
TV PHILCO 23" Hi-Fi, maravilho-
so funcionamento, lindo move!
NCrS 280.00. Rua Hilário da C-ou-
veia, 30303*" Copa.

ÍV — Standard Dard Electric Jóia
c1 qarantia de fábrica. lotai Cr$
360 mil -_ .18-3330.

TV PHILCO 19" Brifcane, porta
til, USA, cl controlo remeto
está novinha, vondo, NCrS ...
330,00. R. Xavier da Silveira,
.0 ap. 401.

TV PHILCO 23" NCr$ 270,00 -

TV Inviclus 21" NCrS 210,00 -

Rua Corrêa_Dutra, 166, loja 2. 

TELEVISÃO EMERSON, conjuga*jFUMADOR novo, Nicon Super 0
do, portátil, NCrS 180,00

üdro Rodrigues n.'1
a Pre:

I JÓIAS - RELÓGIOS

VINDE-SE cordões de ouro de
todo tipo p. revendedores temes
b"m preço — Praça Tiradentes,
69_- Sala_2,_2.° andar.

ÓCULOS - CINE-FOTO

vaninha 1,00x1,
Tapeies, mesas

100 000
formicas,

RÁD. - FONÓG. - TVs

A.B.C, STANDARD ELECTRIC,
PHILCO, ADMIRAI, G. E., ZENITH.

INovas, na embalagem, cem ga*
escrí-[rantia de fábrica, de 11', 13"

16", 19" e 23". Preço; inferiore:
às liquidações. Rua das Marre*
eis, 43. Tol. 47-4774.

Rua lei
35, Traves*

Vargas_

TELEVISÃO 17", 19", 21" e 23",
os melhores preços do Rio, a par*
tir de 100 mil, antena gratli,
cjr.xide liquidação Philco, Phl-
lips, General Electric, Emerson
etc, com revisão c. perfeito fun-
cionamento nos 5 canais — Vel»
'exposição 

no Ponto Sonoro. Rua
Mayrink Veiga 11, «r. 302.

TELEVISÃO PHILCO tridiinensio-
nal, 23 pol., Completamente nô-

Vendo barato. R. Gacjo Cou.
tinbo 31, ap. 101. Largo do Ma
chado.

ANTIGÜIDADES

Moedas
Tel.: 36-1219

Compro antigüidades, Tape-

les, porcelana, biscuit, móveis,
cristais, prnlaria e piano.

L.iryo dd Gloria, 313, boxe 10.
Vicente.
I-ÜSIO DE GASOLINA - O me-
ihor dõ Tijuca. Aceito sócio ou
vencio. Tratar diretamente com o
preorietário pelos tels. 48-3206
ou_42-9776.
PASSA-SE contrato
ou aem estoque
c_<i. e tintai,
jó, 70.
PÁ0ARIÀ - Vendo com 20 m'-
ihões de entrada. Desmancha 7
sacas de farinha por cüa. McttL

VENDEM-SE dormitório de casal,
60 mil, e 1 sala dei amar, 100

. Ver Rua Pari, 262, casa 7.
Praça da Bandeira.

VENDO 
"dormitório 

casal, Chipen-
dale, estado de novo, 150; sala
conjugada, Console, maciça, clara,
NCrS 

"150,00. 
Aristides Lobo, 128

— Rio Comprido.
VcNDE-SE para desocupar 

"lunar,

seis estantes para livros. — Tel.
25-6867.
VtNDE-SE uma sala de jantar
Chipendale, em eslado de nova,

» por Cri 100 000. Rua Haddock

_ j Lobo, 131.
VENDE-SE uma mobiíia cie sala

jantar, peroba maciça cn-
hada a mão. Estofada em pe-
a verde. Preço NCrS 30,00.

Rua Visconde de Cairú 165 —
Ijjuca.
VENDE-SE móveis usados de^ ia-
Ia e quarto, de ledos os tipos
e peças avulsas. Rua General Ar-

3250 - Leblon.

NCrS 50,00, R. Paula Freitas n.
66, ap. 509.
ARMÁRIO, particular, vende-íe —
Leandro Martins, perfeito, barato

Tcl. 57-2393. 
ATENÇAOI — Vdo. dormitório üe
casal, estsdo de novo, NCrS
90,00, e 1 sela de jantar, mar-
fim, eaviúna consol, NCrS 90.
Aristides Lobo, 128. __
ATENÇAOI- -""Vdo. bastante
barato» móveis Chipendale, maci-
çcs, cor clara, artigo de luxo, p
precisar entregar chaves. Sala
quarlo. Salvador de Sá,_l8-J.
BARATÍSSIMO - Vendo dormitó-
rio para casal, estado de novo,
por Cr$ 150 mil e uma sala com
bar espelhado, juntos ou separa-
dos. Rua Haddoc. l6bo, 303-C.
0ÊRÇOS -Vendo 2, com col-
chão, um com grade movei. NCrJ
50,00 outro comum NCrS 20,00.
Estrada do_ Saco^jSO^.^
CAMA DE METAL -Vendo ein
bom estado, bem antigas. V>
Rua Uruguai, 45. _
COLCHÃO DE MOLAS PROBÉL
Ortubol, pronta entrega, abaixo
da tabela. SB-WO o 58-1451

CÍMPÊNDÃLE - 
"bormitório 

par
casal em estado novíssimo, por
preço beatíssimo, sala do mes
mo estilo, npenas Cr$ 155 mil
juntos ou separados. Rua Had*
dock lólio n. 303-C.
CHIPENDALE — Dormitório de ca-
sal, muito bonito e em ótimo es-

do, por CrS 150 000 e uma
ila de jantar no mesmo estilo,

CrS 100 000, juntos ou separados.
Rua Haddock l6bo, 181.
DORMITÓRIO do luxo conjugado,
marfim, em estado novlssif.to
Vendo urgente. Preço-base NCrS
250,00;_Urs)cMe1_291l^l 4.

DÒRMITÒRÍÓ marlim cl 5 pecar, .
3 porlas, cômoda conjugada. CrS|P'-'ra o mesmo clia, tecidos de
180000. Fabricação própria._ Es-il.° qualidade .aumeníomos ou

ATENÇÃO 22-9008 - 52-9782 -
Televisões com garantia de lô-
das ps marcas a partir de NCrS
120,00. Temos caixas p. radiola.
Fazemos adaptação üo seu rádio.
Rua Visc. do Rio Bronco, Í9,
loja.
ATENÇÃO — Compro televisão
toroo 6 geladeira. Fano molhor

Compro tudo
Te!.: 22-1683
A domicílio máctuifi.ii de cos-

tura sffiger, Elna e máquinas de

escrever, TV, rádios c vitrolas,

ventiladores, enceradeiras, ocor-

deons, pratas, geladeiras e rou-

viagem. Caipira CP«t'o, 25 de
féria ótimo contrato, horário co-
merclal, própria para 4 sócior-,

endemos c njudamoi. Caipira
centro, 14 de féria, poucas minu-
tas, chepp, Instalações de luxo,
quasi nao paga aluguel, vende-
trios com 40 dos compradores. —
COPACABANA: Caipira Av. 12
da féria, horário Curto, pequeno
luguel, vendemos com 35 des

compradores. Roul Potnpúia, cai- vo de outros negócio
pirn cem 5 de féria, possíbüi- Brás de Pina n.° 90
dades de fazer muito mais, ven- Moisé
demos com 15 dos compradores
— Princesa Isabel caipira com 11
de féria, edifício, chopp da bra-
me, instalações novns, com 32
det cempradores, Temes grande
negócio. Fiyueíredo Magalhães,
caipira com 20 de féria, chopp
da brama, jalcjadinhos e cachaça,
vendemos nu admitimos sócios.
liotítfoçjo, de ó de 8 c de 4 mi-

entrada-, cie 18-25 e 12
milhões. Ajudamos nestas entra-
das. S. Cristóvão, temos de 3 de
féria com 10 dos compradores,
outro com chopp de ó de féria
com 13 des compradores, ainda
um caipirinha de 3 de féria, ba-
se 15 milhões cem 5. Meier temo:

de loja com
ferrõgens, iou-

Ruo Regent* Ts'-

Tratar Av,
Sr.

de féria. Entra-
grande ajuda de

43-5219 - Peter
MÁQUINA folõg. Contax Zai
150 000 Exa 230 Agsa 60 000 «
1 gravador Tolefunken 320 000, pas usadas, Discos IP
— Marochai Cantua ria, 122, io-
brado.
maquina"fõtõgrãfíca" con-
TAX ZAZ - 130 mil, Exa 280
míl, AGSA 80 mil — Gr&vador
Telefunken 320 mil — Marechal
Cantuária n. 122 — sobrado.
VENDE-SE 1 máquina fotográfica
Autoflex óxô e outra Lashioca
LM 44. Preço barato, motivo
viagem. Tralar 22-2376, 49-7505.

ÍELEVISAO 21 pol., Philco, con-
Iróle remoto, vendo por 260 mil
urgente. R. SSo Francisco Xaviet
n.õ 614- — Maracanã.
TELEVISÃO HOTPOINT GE 16"
— Portátil, vendo urgente, 195
míl. Gustavo Sampaio 520; 104.
Leme.
TELEVISÂÓ"2r pol., perfeito 220
mil, urgente. Motivo mudança.
Joaquim Tavora, 65, ap. 201 —

Eng. Novo.

Compro tudo
. 34-2920 Lino

Televisão, geladeira, radiovi-

trola, máquinas etc. — Pago

bem, Atendo rápido.

de 3-5-10 e 12
dai facilitadas e _
nossa parte. Ramos, Penha, Ola-
ria, Bonsucesso, centenas de cai-
piras para principiantes com en-
iradas desde 3 milhões. A nossa
Organização tem caipiras em qual-
quer ponto onde o sr. se queira
estabelecer, com o dinheiro que
disponha e facilidades ínigualá-
veis. Ajudamos a longo prazo e
uro de lei. Org. Contábil Cruzei-
o, Av. 13 de Maio, 23, salas

509 a 518 com Eduardo.

CAFÉ BAR — Ólimo ponto, ciq.
ci tel., férifl 3, estoque. Rua
Taborari n. 300 - Brás de Pi-

PRNSÃO — Ceivrro. Pecado Av.
M. Floriano. Não paga nluguel.
Entr. 4 m. Tr. K. Aifândega n,
111, si. 405. Valério - Carlos.

QUITANDA E MERCEARIA, coni
uma loja vazia, ao lodo e mo-
radia em ótimo ponto, passa-se
per motivo urgente, na Estrada
Manuel de Sá 160. Bairro lote 15
Duque de Caxias, entrada Cri
150O0CO, ou se_troca por_carro,
QUITANDA c| moradia, I. 3 80O,
alug.: 35 000, contr. 5 anos. Ven-
do 

"entr. 
8 000. Trai. Av. Brás de

Pina, 1 459-A, próx. L. Bicão • V,
Peníia — Biibiano.
QimÁNDA"-"'Ea/êndo"oiima" fK

E NEGÓCIO S

proco o atondo * qualquer hora.
Tol." 37-1215.
ALTA FIDELIDADE - Novinha, s| TELEVISÃO Emerson, 23 pol.
uso, som espetacular — Vendo pau marfim, nova. Preço NCrS
urgente, 280 000 - R. Dias da 20,00. R. Caruaru, 651, ap. 201
Rocha, 31, ca>a 4 - Copacabana _ Grajau. 38-5415.
- Tel. 37-7350 - Qualquer hor«.|fgfp-y|S^-n pj,iko 2V, linda cx.
ALTA FIDELIDADE mod. 67 mó-clara, imagem de cinema, mod.
vel jacarandá, sem uso, 8 alto-!64, vendo 270 mil.
falantes, nova, stereo, custou
1 3e0. Vendo 300 mil. Av. Copa
cabana. 1 299-10B. Tel. 27-8439.

ALTO-FALANTE Jensen H-222, 25
VV. 12 pol., coaxial com con-
tròle de brilho. 1 caixa Carl-
son pi alto-lalante. Tel. 32-9467.

Ca!afate
Super-Syníeko

ta. R. Maxwell, 15,
racanã.
TELEVISÕES - Grande liquldaSão| Í°P°*Í'°

Standard, Emerson »™ento

Pag. fácil

orç. grátis.
Calafate.

Aceito
9 -

ofei
A^a

INDÚSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda etc.)
AVENIDA BRASIL - Vendo
prédio industrial com 2 pavts..
ioja e sobreloja entradas inde-
pendentes, total de 544 m2, fôr-
ça pj 50 HP, água e luz. Rua
Sargento Silva Nunes, 411 e
411-A, 20 mts. da Av. Brasil.
Plarttão local. Traíw Av. Rio
Branco, 156 si 1 320. Tel,! ..
22-0137 - CRECI 210.
ALUGO salão par.) indústria ou

220 mi no 1.»

BARBEARIA no Leblon - Vende-
se Cr$ 7 000 000, velhos finan-
ciado; — Instalação! novas —
Tel, 57-4760.
BARc5, lanchonetes, mercearias,
açougues, padarias. Vendo Zona
Sul, empresto dinheiro — Creci
712 — Informa Rua ds Carioca,
32 s! 901 - Monteiro.
BAR cj braseiro, abrir no Cine

raspa-se p! cera,

Tel.: 23-6293 -

Reformas de
colchões de molas £

Reforma-se colchões de molas

ATENÇÃO - Teste Homiter "Pre-

cision" USA. Mede 60 meg. e
ó 000 volts., vendo barato. —
Aceito oferta. R. Maxwell, 15,
c. 9 — Maracanã.
A VISTA — Compro c pago bo-
je, 1 tolovisão, I goladeira. Ro-
rolvo rápido. Telefcn* a qual-
quor liora. — 36-3652.
ALIA FIDELIDADE- Ampliflcador
Scoth, toca-disco, Rek-o-Kout, alto-
falante: Jim Lancing 15" — Tudo
importado — Barata Ribeiro, 185
ap. 601.

I ATENÇÃO. Rádiovitrola e tele-
visões, a maior liquidarão. Tenho
¦i partir de 120 mil. Funcionando.
Vária:, marcas e tamanhos. Av.
Gomes _Fre!re_J 76, ^la_902^_ _
ALTA FIDELIDADE - Amplifica-
der e pré-profisslonal, freqüência

ária e toca-discos, caixa de
elantes Orton profissional e

todos os discos. Vendo, Rua Mar
quês de São Vicente, 429, ap.
703. Tels. 30-6911 - 30-5397 -
Jonathas cie segunda a sexta

GE, Philco,
Philips, 23, 21, 19, 17 e 12 po-
leqadas, ótimo funcionamento —
Venda a partir de 130 mil. Rua
Senador Dantas, 19, sala 205..
Telefone 22-5700.

TVS STANDARD ELECTRIC c Ze-
nith, 23" e 11", iuxo, mod. 67_.
NCrí 399 novos, garantia de fã-
brica. Aceito troca. Facilito o sal-
do. Tel. 46-5102. Até às 22 hs.

TELEVISÃO 21 pol., marfim teia

panorâmica, verdadeiro cinem,
nes 5 canais, urgentíssimo, 160 000
Rua Taylor, 31, ap. 624. (Glória),
TV 21" Decoram,» GE, moderna,
nova, func. perfeito, urgente.
CrS 270 000. Av. N. S. Copaca-
bana n. I 182, box 7 

CÓfcíoso" de"Moraís, 
"400 

Ünião^ pre.o_de jOjMlSp.
loio 30, só c| 5 ou 20 11, dividi- CAFÉ E BA» em Olari», contra-
dc em 3 vezes e empresto bas- to novo, f. 2,5, vende-se por
lante. apenas 6 de entrada d'

- | BAR' no Centro, víndTlwpimõtr- Pudores. FENIX
,. . pí''VO de doença, cont. novo; P. da SUS- V"!outro ícai (OmI no Ordem; teria de 4 800; pre 50'land,í' co"'

Av. 28 de .; 20 ou também lemos um2.° pav. Tom força
Setembro, 191 — Sr. Mendel.
CASA"GRANDE - Procura-se 

*p/

fllugnr e instalar indústria de bôl-
ias e calçados. Tratar p/ telefona
«i.9915.

GALPÃO - MEIER - Vendo com
Força, chterna, 20 mil, 320 m2.
2B mil à visla. Tralar tcl
295210.

GALÃO - DEL CASTILHO -Ven-
do, força, cisterna — 580m2., óti-
ma ccnstruçiío. R. Capitão Sam-
paio n. 66. Tel. 29-5210.

TELEVISÕES de 14" a 23" a par-
de 100 mll, as melhores "«""ImARMORARIA -

cas, cinemas nos 5 canais. Kua
do Senado 322 entre Av. Mem
de Sá e Rua Riachuelo. _
VENDE-SE TV Zenilh 17" America-
na, último lipo, chegada a 1 mês.
Preço 450 000. Telefone 36-52"7.

INDUSTRIA —Vende-se com mar
cas, patentes, contraio, bca clien*
tela, sjpassivo, Zona Sul, bca:
condições, 22-3996 - CRECI 23
à tarde.  __

Urgente — Ven-
de-sc pela melhor oferta cjloj.
galpão e -*p. e telefone, contrato
novo 5 anes, ótima fábrica. Tra*

Allilio. 30-1701.

HmmÈ
mmmm
_____WÊ%________\

_____r_____'__\_a

7% _____]
ú
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trada Vicente de Carvalho, 19-A
- Va7 Lôbo.__
DORMITÓRIO Chipendale, cm
est. de novo e 1 si. jantar co-
lonlal. Vendo motivo mudança.
Tel^_34-172ó._
DORMITÓRIO - Moderno pi ca-
sal, muito bonito, cm marfim ou
eaviúna, íguv'zinho a nóvc. Saio
rio mesmo es\'lo. Vendo p| prcc;o
vantajosíssimo, juntos ou separa
dos. Rua Haddock Lobo, _303-CL
DORMITÓRIO - Particular vende
urgente, novo sem uso, por ape-
nas 225 mil. R. Catete, 46, apt,
1„ de 2.a a 6.a f., a qualquer
hera.
DÓRMFTÕRIO Chipendale, comple.
to, claro, gavetas curva;. Está
como novo. Artigo de luxo. Vcn-
de-se muito barato. Rua Haddock
Lobo, 181-B._
DORMITÓRIO Rústico part casal,
mesmo estilo, vendo. ?rt.o CrS
90 000; uma sala Rústica, 60 mil,
juntos ou separados — Rua Had*
dock lobo, 206.

diminuímos colchões reformo- AMPLIFICADOR - Compro, ame-
,.,„,. ,*(i -in.T. ^rtitrrt.-n ri.-ia ricano, com alto-falantes originaisnios sotâ-cama, poitrona-coiiia ' .. , . „>,,,,.e tcca-disccs. lelefone 22-5231,
sumier e grupos estofados em;3tp )2 horas.
neral, orçamentos à domicilio;ÀPÃRÉLilO^vlsÊ"-2'3", marfim!
sem compromisso, atende-so em|ótimo funcionamento. Cr$ 300

quólqutr bairro.
Club, 12 loia G.

Rua Turf, mil. Av. Copacabana, 610-J.
Galeria. ^

A V15TA - Compro - TV,
ladotra modorna, stereo

(a galinha poedeira mais
lucrativa em 1965)

Vencedora de Iodai o* faties (89) rea*
lizadot not Estados Unidos naquele ano.

Desculpem a falta de modéstia, mas
isto já aconteceu, também, em 1961, 1962,
1963 • 1964. É formidável, não acha?

Qualidades que se reproduzem • te
mantêm 5 anos se-gui-dot na mait alta
categoria perante et durot testes do Gover-
no Americano, merecem a sua consideração.

Peja folhetos sóbrs estes dados.

Procure e Distribuidor

SHAVER - 6UÜHABARA
mais próximo de sua Cidade ou escreva
diretamente à

Rua do Rosário, 158-A, Caixa Postal 4639
Tel. 22-9017 • Rio de Janeiro, GB

Super-Synfeko
legítimo

Com garantia — Praça F!o-
riano, 19, sala 6ó. Tels. 52-0316

e 30-7051 — Facilitamos p.v
oamento.

Anfenista
Tel. 52-0022

SALÕES - S. CRISTÓVÃO - Alu.
ga-so ou vendo-se tm prédio ms-
derno próprios para escritórios,
laboratório ou oficina — NELSON
- 23-8210 r. 78.
VENDE-SE ba*ato, clap. Mat. cons-
truçao, ótimo ponto, Est. Botofo-
go, | 421, esq. Automóvel Clube,
Pavuna. Troca-se pnr cwa.

COMERCIO (Alugue!,

DORMITÓRIO - Chipendale para'
casal, sala Chipendale. Vendem-
se barato, desocupar lugar. Rua
Haddock lobo, 206.
ESPELHO de cristal
Moldura dourada a
to luxuoso, custou
por 70. Tel. 36-4951
viagem.

1.60x70. -
ouro, mui-
¦450, vendo

Motivo de

m

ESPELHO todo de r-i;:al, mol-
dura dourada a ouro, toda tra-
balhada, custou 420, vendo por
75. Tel. 56-1721. __
ESPELHO PAREDE" - 

"Moldura

dourada, novo, 1,60(60 — Custcu
180, vendo 70 ir.il - Av. Copa-
cabana,_ 1 299-108. Tel. 27-8439.

FÒRMICA — 6 mesjs c 24 ca-
deirís, novas, vsnde-se, m| ofer-
ta. Rua Melo e Sousa 125, cj 2.

GUARDA-ROUPAS - Vdo. divor^
[sos dunlox, 4 p., simples do 5,

4, 3, 2 l vários guarda-casacas.
Tudo p' preço baratc. Aristides
lobo, 128.
MARFIM E CAVIÚNA - Vdo. sã
Ia e dormitório qualquer preça.
Motivo entregar chaves. Salvador
de Sá, 1B4.
MOVEIS — Vende-se estado no"
vos dormitórios, salas jantar e
muitas peças avulsas aqui en-
contra tudo muito barato. Pres.
:Vargas. 2 693-A

Super-Synfeko
VITRIFICADORA ARCO-ÍRIS

LTDA. (APUCADORÍS
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS

Fone: 29-6851

1 go-
Pago

lia|» o mg.hor preço * qualquer
hora. Tel.: 37-6517. _
ATENÇÃO — Compro televisão
du qualquer tipo, stéreo e MI-
Fi. — Negócio hoje à vista. 7c*
lofcne 57-1596 o geladeira.
COMPRO -~1V~~-~Ar tondiciõ"-
nado, geladeira pouco v*o, —-
57-2539.
COMPRO 1 TV, geladeira, piano.
Pago e_£esolvo hoie. T. 36-1219
COMPRO - Televisão e radiovi-
tre Ia funcionando ou parada —
Tel. 30-4906.
COMPRO"- Radlovltrolas,"toca-dis-
ces, ventiladores, discos LP, máq.
escrever e outros cbjetos, mesmo

[Com defeito - Tel. 52-1409
rAMUIA americana transferida,

I vendo tudo em estado de novo.
Gravador Sonny mod. 521, ri*

[ dio transistor Sonny mod. 911,
jbateria e antena nova pari TV
Sony, estéreo Columbia, toca-dis.
cos portátil com transistor. Rua

j Fonte da Saudade, 166, somente
jdia« 21 e 22, tôrca n quarta.
1 GRAVADOR-" -"" Profissional" -
Troca-se em outro objeto ou ven-
de-se - Gabriel - 46-5744.

GRAVADOR GRUNDING TK _14.
Vendo, sem u:o. Te!.-. 43-0711.

FOGÃO comercial para bares, RÃ~DIÕVITKOLÀ""s7~Elcctric"áuto-
pensões e hospitais, por preço má tica 12 discos. Ondas curtas,
d" ocasião. FacÜita-se, Rua Ge-,moderna. Vendo, 160 mil. Av.
neral Caldwell, 217. Tel. 32-3156.|Copacabana, 610-J.

3 faixa:

Instalações í> revisões de on-

ton,*,, de televisões Atende-se^ y 
j ^}

riiariamente todos bairros in- '

clusive domingos e feriados ÃLô? — Casas comerciais.
com garantia e honestidade

Tel.: 52-0022.

cio. Tratar pj tel. 32-8658 c| Ge
raldo.
BAR em São Criitóvão com mo-
radia, cont. a comôçar íória 4 500
prç. 38 c| 16, tratar com Ge-
raldo, 32-8658 ou no bar ao la-
do da Souza Cruz corn Amorlm.1
BAR -""Cascadura,'féria 2 600 m\\,
só bebidas, entrada 9 ini ihões.
Tratar Rua Uranos n. 999, Ramos.
CRECI 306.
BAR em Ramos — Boa casa para
2 rapare;. Preço 7 com 3 facilito.
a entrada. Traiar com o próprio.
Rua Vicente Salvador 16, telefone
30-2418 — Praça do Carmo. Ja-
nuário.
BAZAR — Contrato novo. Alu-
guel 10 mil, Av. Exército, 17-B
— Sáo Cristóvão, motivo funcio*
nArio transf.
BAR, tipo caipira, ótima oporlu-
nidade, contrato novo, féria acima
de 3 míi nevos, sem comida, óti-
ma instalação. Ver Rua d<^ Arné-
rica, 44, Santo Cristo; Edson.
BAR E MERCEARIA na Praça do
Carmo, casa de esquina, ci tel.,
bom esteque, pequena moradia,
ótima féria. Ent. 7. Est. Vicente
de Carvalho, 1 5Ó8, 30b.
BOTEQUIM--" Vendo um,"situa-
do Avenida Suburbana 7 286 -
Tratar com o proprietário no lo
cal.

com
forma. Rua Al-

21, 7.° and. Cine-
Amaro Magalhães.

só"|CAFÉ E BAR em Rccha Miranda
bom contrato, t. 2,5 boa mora-
dia, apenas 3 de entrada dos
compradores. FíNIX informa. R.
Álvaro Alvim n.° 21, 7.° and.
Clnelandla com Amaro Maga-
Ihães. _ 
CABELEIREIRO E ATELLIER COS-
TURA -- Vendo barato. Prcco s
combinar. Rua Tadeu Kojcíus'ko,
61. -• Tel. 32-2431.

ris, bem surí. bom alug., cent,
novo, ent. 4 000, prest. 70. Trdí.
Av. Brás de Piní, 1 459-A, pr6x.
I. do Bicão — Bebiano.

QUITANDA - Vendo, uroente.
pela melhor oíerla, tem moradia
tte. Rua Panamá, 392 - Peníia^

.SALÃO DÉ 
'3ELEZÁ "-Vendo' 

to"-'
:do material perfeito, Ru;, São MI-
Iguel, 733. ap. 302 - Usina. Tei.
38-5e.32 - D. Nair.
TINTURARIA ¦-' Passa-se contra-
to de loja cc m i70 m2, ctimn
para o negocio. Ver e tratar n?
Rua Vi-.conde da Pirajá 306-A._
URGENTE — Vende-se um açcu-
gue, boa féria e óiíms pr«ço. --
Contrato novo, motivo vi.irjem.
Rua Emília n .94. - Inhaúma. —

Francisco. Tel. 49-0706, per
favor.
VENDO bar lanchonete, bon Tp.ia„
Rua Joana Ancjólica n. 155, <r<!H¦'•
na ria Praça N. Senhora da Par..
— Ipanema.
VENDE-SE saláo de cabeleireiro
nc Engenho Novo. Negócio van-
taioso. Tratar na Rua Lucidio La-
cjo n. 96, sala 215, de 2.-. a 5a..

Ifeira de 9 &s 12h. Dr. Lúcio.
- Vcr.do bem VENDE-SE 

"carroça 
de pipoca. Tra-

freguesia, finan- tar col0 5, i0__0 nt, Rua Maria
Gon* Amália n. 701, caso 1. Transver-

!s,s| com Rua Uruguai — Tijuca. —

Ay_e_-JNCr$ 600.00.

VENDE-SE uma mercearia na Ave-
nida João Ribeiro n.o 170 pro-
;dmo ao Largo dos Pilares. Alu-

guel Cr$ 50 CO0( com telefona
29-2246 com todo estoque ds
mercadoria, moveis utensílios etc.
ou £ loja vazia com telefone, tra-
tar no local cias 8 à 1 hora coin
Sr. Plácido.

VENDE-SE bar em Olaria c bos
moradia, cont. novo, féria 2 60O
casa mal trabalhada por mulhe-
res. oreço 22 ci S, tralar pelo
tel. 32-6957 ou no C. de Sáo
Criitóvão, no Bar ,-,o lado da
Sou;a Crur, com Amorim,

VENDÉ-SE café . bar. Ru» Es-
táncia n. 10-C - P«dr» Miguel,
motivo viagem.

VENDE-SE bar • mercoaria. Rua
Estínci. n. 22-A - Padr. Mi-

giiol.  .
VENDE-SE ciuitnnda por motivo
de doença no primeiro qua cha-
tjar, Rua Marcos de Macedo,
2.14-A. João.

CAXIAS - Vende-se 3 loias
900 m2 — Tem força, lur, foi
posto gasolina — Aluga-se p|i?r
oficina, indústrias. Posto gasoli-
na Av. Rio-Petrópolis, A 378 -

Est. Oramacho, ci Bapiista.

CABELEIREIROS" - Vendo monta-
gern complet;» de um salão. Ba-
ratlssimo - 15-5294.

CENTRO — Áiugo sobrado bon
conservado barato, comercial. Tra
lar Acre, 42 — Dentista. Tel
43-3394.
CABELEIREIRO
montado, boa
ciado. Aceito oferta
zaga Bastes, 90, li. C._

CAFé"EBAR"- Vende-se,
nida Brigadeiro Lima e Silva 480
no Jardim 25 de Agosto em Du-
que de Caxias, ao lado do Ber-
racheiro, a 100 metros da gara-
gern da Emprêsa de Ônibus

DEPÓSITO DE BEBIDAS - Vende-
se em Botafogo, com boa frenue*
sia de varejo, ótimo ponto, con-
trato de 5 ano3, com telefone,
Negócio urgente. Informações com veNDE-SÍ: armarinholoqi

Alta Fidelidade

pa.
ra comprar ou vender... Antônio
Queirós,.. «, nada mais... Efi-
ciência • rapidex... Av. Pre».
Vargas, 446, 1." andar.
ARMARINHO -'"Vendo 

"por" 
não

poder ficar
instalações

Ferraz, na Rua São José, 50, sala
001. Teletone 32-7056.

ENGENHO NOVO - Café e bar,
moradia, féria 3 milhões,

contrato 5 nnos, bom negócio
2 sócias, faclllta-se; Tratnr R.

Barão do Bom Retiro, 184 c| 1,
Antônio -29-5580.

FARMÁCIAS - DROGARIAS -

Quer comprar ou vender? Mmor-
vino, especializado, 14 às 17 h.
22-5801. Av. Rio Branco.
603.
GARAGEM" - POSTO - Guarda
£0 carros — vende 120 m. Hs

503 d. óleo, fai 350 lub. -

Preço dooensião — Contraio nn-
vo, alug. barato — Tratar na R
Lucidio laqo, n. 91, a| 403. Tel.
49-0241 - ANDRADE.

ou se:-
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¦I. - Est. Vicente
Carvalho,_1 585-G. facilitado.

VENDO: 
'"aviário "- 

Rua Uruguai,
35 . 6 500 000 ¦ Aceita oferta.

VENDE~SE-"um laticínio enl la-

ranjeíras, bem montado — Boa
freguesia. Motivo outro» pago-
cies. Tol. 32-6624.

VENDE-SE uma barbearia tiiuada
n» Rua do Senado, 57, fundes,

esquina da Avenida Gome! Frei-
rc — TraTar no local.

VENDO bar e mercearia com r<i-

sidência na melhc zena comer-
ciai d» Bangu, ccnira*c de 5 ano:.
Rua Boiol>i . n.o 1 058, esquina c|
Rio da_ Prata.

VENDE-SE café t bar. Avenida
Brás de Pina n. 646-A.

IPANEMA — Rua Farme Arnoedo!VENDO pequeno mercado, tstru
BARBEIRO - Vendo 5 cadeiras,! i()8, casa, aluga-se toda ou par-Uó e p. viajar. Fer. 9. Vendo p.
marca Capanel e outroj materiais|f0 pari1 comercio. Também vende- 32 com 50%. Vale o dooro
do mesmo, preço barato. Aveni-
dn Presidente Vargas 1 791, em
frente ao Mercado.

Aluguel NCr. 30. Ent. NCrS
Brat dc Pina,
Penha.

Modelo 67, sem uso — Vcn-

cio 280 000, urgente, com ga-J2.000. Ver Av
rantia, 4 .rotações, controle ele-| 1 783 *- v- da ....
irônico desligando tudo quan-|AÇOUGUE 

- Vende-se ou aceita.
, ,, .. ri se sócio, motivo de outro ne-

do finda programa, 11 val-jgó.io_ urgento. Rua Aroçatuba,
vulas, várias ondas, loca-discoil9-A — Praça Coellio Neto.

se ou permuta-se.
IPANEMA —. Vende-se

=— -*! restaurante
BARES CAIPIRAS - lemo- no jnsta|aç5e,
centro Botafogo, Tijuc.i, Vila ha-
bei, Mc-ier, Penha, Ramos, Cas-

testa, com boa! cadura, São Cristóvão o outros
bom movimento, bairros mais com féria? do 2 500

Firma ita '

Slandar eletrônico. Rua Dias da

Rocha 31 casa 4. Tel.: 37-7350
— Pertinho do Cine Copaca-

bana.

AÇOUGUE, novo, vendo. Motivo
doença fica a 100 m. da C. da
Banha, Av. Nova York, 115-A
Bonsucesso — Tratar pelo Tel
38-4443 - Davi.

FOGÕES - AQUECED.

ATENÇÃO — Bar caipirinha
Zona Sul, con!. novo — Féria:

..8 000, inst. finas, prédio novo,
DOMEST. (Lavar, Passar, com chopp da Brahma, salg |vit.

1 rarissima oportunidade, freguesia
de fino trato. Tel. 230449,

MÁQ. OU APARELHOS^
DOMÉST. (Lavar, T
Costurar, Ar etc.)

ENCERADEIRA Eletrolu», equl-
pada, escovas e feltros noves,
sem uso, 54 mil, outra boa 321ATENÇÃO

Av. Pres. Vargas, 1M6 - 9."
and. na Confiança, vende. Ama-
deu Queiróó.

_. _ 12 milhões com entrada de
7 até 50 milhões, lnf. Rua May-
rink Veiga, 11, sala 902, com
Rodricjue:, financia-se.
BAR — Vendo bca instalação,
edifício, contrato novo — Rua
Ana Nérl, 750-B.
BÃR CAIPIRA - Vende-se 7 

"anos

contraio - Aluguel! 15 000, en-
trada: 9 OCO, resto facilitado —
Tratar Rua Mendes Tavares, 40.
Vila Isabel.
BAR — Tijuca, teria 6, não paga
aluguel, cent. 5 anos. 35 com 12.
Otimo ponto, Manuel, 58-8796.
BAR EM OLARIA - Vdo. Contr.
5 anos, alug. barato. Féria de 3
milhões. Preço nunca visto, pag.
em 5 anos. Ver Praça Progresso
n. 38. lnf. 23-6314.

bar e
típico com ótimas
; moradia, amplo _es-

tacionamento, chope, seleta fre-

guezia. Preço NCrS 100 000.
Teiefone 52-2S17 rie 10 ás 12 c
cie 17 às 18 horas. Dr. Ozimo.

LANCHONETE - Em Madureira.
V»nde. Motivo de viagem, ur-
gente — Pouca entrada — Aluguel
20 mil - Rua Capitão Couto Me-
nezo:,_6.
LOJA COM"NEGÓCIO DE FRUTAS
- Fazendo bca féria, C. da Pe*|entrada.
nha. Proco: 18 000 - Ent. 10 000,

prest. 400 «li. - Tratar Av. Brás

de Pina, 1 459-A, próx. Lgo. do
Bicão — Bebiano.

Contr. novo 5 anos
Alug. não paga,^ rsceb
moradia e
crer .

VENDO café e bar, casa_

tudo novo na Rua Capitão
lix n. 28, dentro do
Galeria I loja 2 -

vão. ...
VENDE-SE armarinho e sapataria,

papelaria dá para morar. EstradS
do Quitungo n. 1568 - Vila oa

P_enha.  
VENDE-SE café e bar, pequenn

Tratar na Rua Oliveira
Figueiredo, 100, Largo ciei Vaz

Lobo, pela manhé de 8 as 11 ho-

ras. ,

200. Tem
24-3797. Vcr para

Mercado,
Cristo-

LOJA MONTADA COM BAR -V.

Alegre, pi 30 OCO. Entr. 12 000,

prest. 20O 000 - Tratar Av. Br_as

de Pina, 1 459-A
cão — Bebiano.

Próx. L. Bi-

13, 9 - Catete, cont.

GELAD. - AR CONDIC.

AR CONDICIONADO - Westing
house, 1 HP, ótimo funcionamen*
to. 450 mil. Rua Senador Dantas,

9, sala 205. Tel.; 22-5700.

ATENÇÃO — Serão liquidadas aci
ma dc 30 geladeiras. Muito gelo,

RADIOVITROLA - 3 faixas de
ondas, toca-discos, 3 rotações, em
caixa marfim, ótimo estado. Ven-
do só hoie. Base 90 mil. 29-1914.
RÁDIO Transoceanic, novo; Ze*
nith, 3000-1, freqüência medula
da. Preço de custo na América.
Tel. 25-1467.

mil. R. Maxwe
Maracanã. Iquina, í
MÁQUINA ELNA, Supermatic deUia brahma
costura t/ 11 discos p/ borda-
dos diversos, 450 mil. Marechal
Catltuári» 122, sobrado.

MÁQUfN/CDETAVAR BENDIX -
Superaut. de luxo, modelo Giro-
matlc. Pouco i so. Vendo. Ur-
gentfsslmo. Barão. 29-1914.

MAQÜÍNÃ DE CVSTURÃ HurqW-
na, 5 gavetas, en% ótimo estado.
Vendo urgente, só hoje, baratís-
sinio._29.J9U._
MAQUINA DE" COSTURA - Mo-j
derna costura e borda. Urgente.
65 mil. Rua São Luís Gonzacja,
1028-A — São Cristóvão.

r caipirinha, no
'", Casa de cs-
9 000 c| chopp

negócio convidativo.
Tel. 23-1509, na Av. Prcs. Var-
gas, 1146 - 9.° and., na Con-
fiança, vende e ajuda — Ama-
deu Queirós.

EAR LANCHONETE EM BOTAFO-
GO — Féria 10 milhões, contrato
direto aos compradores, em edifi-
cio. Tratar c/ Santos au Alberto.
Rua Humaitá n. 109-D.

BAR NA ABOLIÇÃO

[ótima moradia, ter
— tciifícto,
inst. novas.

ATENÇÃO — Vende-se uma cadol-
ra de engraxate. Tratar na Rua
Imperatriz Leopoldlna, n. 14, esq.
Luis de Camões, Praça Tira-
dantes.

TV TELEKING 21", semineva - MAQUINA DE LAVAR BENDIX -

Rua da Relação 55, térreo.
AR CONDICIONADO"" Admirai, 1
HP, pouco uso, cap. 11,500 Btu,
ótimo func. 500 mil. Av. Copa-

MÓVEL"cstanteT vende-se perfeitojeabana, 610-J. _ 
estado. Preço NCr$ 100,00. AvJcOMPRÓ - Geladeira, ar con-

dicionado • toIevis*r — ....

pintura novo, a partir de 120 mil.] pegando bem os canais. Vendo SuperauicmáÜca Eccnomat, mo

ATENÇÃO - Compro e vendo ca
sas comerciais apartamentos e cm-
presto dinheiro para as compras.
Tratar R. Visc. Inhaúma, 134, s/
330, 5r. Guilherme c/ assislên-
cia contábil e jurídica para a sua
segurança. Tel. 23-5553.
AÇOUGUE 

NCrS 180,00 para ocas'ão. Rua derna, seminova. Urgente 235 mil.
Belfcr Roxo, 283 ap. 302. Tel.|Rua São Luis Gonzaga, 1023-A. -
36-1460. São Cristóvão.

Rui Barbosa,' 636 ap. 1 102. Tel.
45-8032.

Animais e Agricultura
ANIMAIS ,PASTOR ALEMÃO -

!glioti. Tcl. 436303.
Vendo fi

Sr. Oreste.

MOVEIS — Fabricação própria
— Por motivo de obras urgen-
tísslmas, liquidamos todo esto-
que de moveis modernissimes psr
preços abaixo do custo para ,de-
tocupar lugar com máxima ur-
gência. Mcdernissimo dormitório
completo dc 690 apenas 330.
Colchão de molM pi casal d«
180 por aoenas 90. Conjuntos da

57-2539. _
COMPRO geladeira, 1 TV, piano.
Paço e resolvo hoje. Tel. 36-1219.
FRIGIDÃIRE~7,9 

"pés^pint. 
nova,

prjtelc-ira na porta, gavetas, —
CrS 220 mil. Av. Copacabana,
610,_ loja J.
GELÃDEIRA""GE 11

gavetas, cone

COPACABANA -
céria 30 milhões, faço contrato 5

nos diretos aos compradores, lo-
ja em edifício. Condições a tra-
tar t/ Alberto na R. Humaltá n.
109-D — Rei dos Lanches.

AÇOUGUES — Temos 3 pa Zona
Su! férias a partir de oito mi
lhr.es. Loias em edifício. Preços
baratos. Tratar c/ Santos ou Al-
bertr.. R. Humaltá n. 109-D.

VENDO armarinho, motivo não

poder ficar írente negócio. Ruo

Montevidéu, B2-1-F - Penha..

VENDE-SE bamboninr» no mí«

lhor pcnlo d> Galeria - Centro

LANCHONETE-BAR - V. da Pe-|Comercial do Catete ~ 
.n0P"^,

nha, cont. 5 anos, féria: 2 000 -Ho Machado n. 29, lota 28 p|

Alug. 90. Ent. 5 000, prest. 150lmotivo Ho nao ter ttuem tomo

si] - Trat. Av. 3rás de Pina n.

1 459-A, próx. L. do Bicão - Be-
biano. _Z
LABORATÓRIO, compro dc pro-
dutos farmacêuticos. Pequeno a
médio oorle com marca. Telefo-

27-3411 - Madeira.

anona. 14 de entrada dos com-jBARES? - Cas» Cem.rc,.,. .

,*j,FENIX informa - Rua|Parf comprar eu v.nd.r.. .

Álvaro AÍvim 21, 7." and. Ci-.'_°.!»;> pu.tfó».

C7>ES COLLE

se. Av. Democráticos

pes, porta
horizontal

estado de novo, 270 mil. Av

sofás estofado; em £9'iVlmo~"v»l"|N. S. Copacabana, 610-J. ,
crem o pura espuma. Moveis d* I GE LADEIRA Duplex Croslcy, 14 :ro:r-, (""«mm ff\ 

*\71
fórmica dos úllimcs modelos • pés, importada, gavetas, |)oil.ilella V-aillCIIU, o/ i

milhares de peças avulsas paio aproveitável, ótima p; f<
menor preço do Rio. Sem com-jqrand

cetição. Compre já para n«o seina, 610-J. 
Filhotes, vendem- PEQUINÉS - Vendo lindos íilho-; arrepender. Praça das Naçõas!gE^p"Ejj^> _ Grande lfquids-1

Tcl1_49-0Ó55.  i3W*A- Bonsucesto. Tel. 30-7646.LSn Kjm, de 30i ,6c|ns as mar.[
/.OVEIS DÉ SALA — Vendo bara-1cas: Frlgldalre, GE, Brastemp

Equipamentos eiefrôntcos
pradõresJÍFÍNIX'"ÍníõfmãT— RuaiPara comprar

., t_ r-t.'.J:„ Álvaro ATvim 21, 7.° and. C
Vendem-Se eqUipamentOS Cie CSTUdlO nelándia com Amaro Magalhães.

e Transmissor usados. Ver na Rua Conde Pe-
Estrada Vicente de

ê! 2«í míi! Âv. copacabà-iCarvalho, telefone* 30-8844. (P

2 500 s/ comida, muito !
cro. Vendo por doença, com 5
milhões. T. Rua Silva Rabelo, 10
sala_209._ - Meler.

BAR EM CASCADURA - Edificio
Inst. e contr. novos. F. 2 700 -

Casa mal trabalhada. P. 15 m
com 5. Ajudo na entrada. Tratai
Rua Silva P.'-,elo n. 10, sala 209.
Meier. — Ronaldo. 

BAS — Piizarla - Zona Sul -

Vendo urgentíssimo, bem barato,
motivo v'agem. — Rua Siqueira
Campos,_ !43_lo[a 142.

BARBEARÚ" — Vende-se na Es-
trada di .ubiaconça, 91 — Esqu.-|;
na Estrada .*<•; Senciê "

BAR CAli-lRÁ - 
"Lebion 

- Féria
7. Preço 65 30. Bar Tiiuca — Cai-

pira - íéria 5. Preço 45120 no-
vo. Bar Caipira — Leblon — Feria
11. Preç" 110:55

Copacibana

MERCEARIA c| botequim etc,
tem moradia. Rua Navarro da Cos-
ta, 2 - Mal. Hermes. 10C00 0CO
com 50% — Existe mais em merc.
e maquinaria.
OFICINA mêcSnica de automo
veis funcionando estação Olaria.
Vendo. Tol.- 30-5372 - Mário

conta. Dentro Ho raioavel .cal-
lo qualquer n.rjoclo - Tratar c|

GERALDO das 8 às_M horat.-.

VENDE-SE um iincío bar í ri>i-

tauranto, no melhor ponto do En.

genho de Dentro. Tratar no lo-

cal Rua Adolfo Bergamini, 96-C.

DINHEIRO E HIPOTECAS

ATENÇÃO — Dinheiro — Emprei*

temos d. 4 • 200 milhões sob

hipotecas ou relrovendaí de imò-

veis. As melhores taxas. Solu.

;ão em 48 horas. Adiantamos pi-

POSTOS, GARAGENS - IAN-Ír"> certiHS.s. Trai.r escritura. Av.

CHONETES - PADARIAS, BARES. 13 H. Maio. 33. 15." anH.r, s».
- Qu.r comprar ou v.nHei? —íl. 1 516. T.l. 42-9138.

façaNão o faça I| primeiro procurarj 
- 

^ ||M .mp,eSto em
AnHraH. qu. lfi. P'°P°'"?"";* £ ou mai. hipoteca.P d. pré-

T . I?lf ». V. lucfSS S™« mesmo .m construção. ¦-.

ElT»."r,,n-s.r.,405,-Mé!é°iTra..r Av. Pr... Vargas, 290, ,al.

T.l. 49-0241 - ANPRAPE. üi -

Rar Caipira
 Féria 9,5 - Pre-

,co 00,35 — Avenida Rio Branco,
AÇOUGUE EM OLARIA - Bom 5571304 _ Miranda e Geraldo,
contrato f. 13. Vende-se com1

da mais.
Eficfincla e rapiHes... Av. Pres.
VargM,_446 — 2." anH.

E CAFÉ - Vendo, faz fé-

PASSÃ-SE o contraio de uma sa-U BANCÁRIOS - Err.presta-se
la servindo p| costureira, alfaia-Uté NCr$ 300. Solução em 24

te, ou mesmo para aula de cortelhcrss. Favor escrever pari a p-r-
taria deste Jornal sob ''" '

303 - V
u* • * i- VENDE-SE cnça Jaqtatinca. Tra

Bonsucesso, Higitnopohs, com o ,af Rua prudenle de Morais n. to com pouco uso. Rua Tonele- ICrosley etc. Rua da Relação, 55,

ARMARINHO com miudezas em. -
Ramos. Preço 5 com 3 ou 4. A|»«. - 

,-„_$,. Aluguel barato ej entregue
vista tratar Rua Vicente salvador."» oe.°_.TJ:"- a.„.. „„i, AL«ndn 1
16, tel. 30-2418 - Praça do Car- »°™

mo - Januário.
ARMAZÉM
loja vazia, eo lado. boa mora.|--^- LWCHES, eat Bonsucesso", Uos, contrato de
dia. Ver e tratar na Rua Torre de > 

, M!o nòv0 casa dí es- Vende-se em ólin*
Oliveira n. 270. Iquina, orande oportunldsde. Tel.jcom
BARBEARIA - Vendo com S0~123-0J-19,' na Av. Pres. Vargas
mil de entrada. Tel. 34-8070. -|1146 - 9.", nc Confiansa

00353.
milhões ati

costura; ç| instalações. Alugue
260 000 preço 3 000 000 com
1 5C0C00 de cnt. Ver Av. N. S.
de Copacabana 819 si 602 com
o porteiro. Tratar tel. 29-7539.

PADARIA DÉ" ESQUINA, férias
balcão, não vende leite nem oe*
bidas, não entrega na rua, fer,
16 milhões entr. 35 m. A. C,
D;,, _ Av. Amaral Peixoto, 350,
si 12 — N. IguaÇ";

PADARIA, inst. nova, fér. 5 500,
empregada, tenho 3jn qq2.Í0

contrato. Apenas entr. ójvendo 2, entr. 15 "., facilito «lj 
£X0tÉ£Ã$ - Otlro 

"^ho, 
prat..

Por mts 150, tratar com o;gum, A. Ç Dias - Av. Amaral bri,hiln„s 
clc. p„go „,*„

.Coutinho. Tel.: 54-1990 - CRE- Peixoto. 350, s, 12 - N-Jauig. "» . 
,,„, 

Vende-se com Uma|C| 771. __JPADARIA E LANCHONETE emRa-|A _ Te, 32.4,n

ACIMA Ho Hois
quinie mí.hõo» empresto sob_ hí«

prteci ou retrovenda do imo»
vois. Tel.: 57-0638 - Olympio.

SrTLHÃNTE penhorado na Caixa
Econômica por 3 000, em 28-5-66
- Vendo a caut. 3 milhões —
Tel.: 42-9701 - Sr. Coelho.

COMPRO promissórias de venda»
qualquer Draro resolve-se rápido.

'L 
Cartas portaria deste [ornai «ob o

anos, f. 10.1?..
condições e1 DINHEIRO X

— ÍNáo venda seu cano. Resolva

104, t| 50?

AUTOMÓVEL" -

Sr. Orlando. ! 67 — Barreto — Niterói.

1
res n.° 137. Sr. Emanuel. 'terreo. Ramal 237 - Ivo. 'rio A. Queirós

ítrada muito facilitada ,
FENIX informa. Rua A'varo Al- M» problema ate 10 rn.se. sam

ven-'vim 21, 7." and. Cinelándla com hípclec» Rapidez e sigilo -

Amaro Maoalnãcs. To'-: 22-6022.



OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS • MÁQUINAS E MATERIAIS • ENSINO E ARTES © VEÍCULOS CLASSIFICADOS - Jorn.-.l do Brasil, 1 "feira, *25-3-67

CAUTELAS -- Vendo urgenle poi i ÍELEI**-.* 29 49 BARRA UA TIJUCA COUNIRY,TROCA-SE lílulo

lhões. Empréstimos sob hipoteca, [própria
retrovenda, laias, aptos., edifícios, Nogoclo direto
7nníl Sul. Traqam doeis. Opera- rio, Pago à vista - Procurar """OO

cões rápidas. H. Silva - R. Gon- FONSECA - .36-5*157 dai 8 às »««0 estão prontas - O clube
Dias, 89, sl JOS - Tels. 111 >1 3Cm. "'-" vendendo a NCrS 703,00

600 mil, uma de D50 mll o outra 'abril 1951 - Vendo NOS 3BÜ.;CIUÜE - Vondo cinco titulo, à iÀ-nWÜ~ >.'''_" ouTw^° .«^ACIC^Alf NOV^^rífi"5* 
M.'LLAN* P,AN05 

,~ 
Nacio-iAERO WILLYS 65, 4 m. cor pre-jAIRO WIllYS Zero km. - Ncíi .CHEVROLET 55 _ Acidentado. - D

da 500 mil. Tel. 22-28B9, Sr. Al- Tratar João Carlos, 30*0792 ou vlsla por NCrS 230,00 cada um automóvel Tratar 54-3076 'pecializada vend» Lm 'r-J,-' 
rV,;s* 

,n-sl"'n9*-;'oi' 
"___, arma- ta. Vende-se NOS 6.600,00.1230,00 mensais, >.m juro, - sem Vende-se, próprio „ desmontar,

fredo. 130*0460. colocados em nome do compra-l titiih-h ne rinccc' d*s por orecos d» nr*..!?*? Bnn"* 
' ¦ """ 

X 9?,<",l'"',í„ "'í,1? -T-a-"ib* -'5F* Rüa. F,ei C*nea, 45/.I entrada - Còr a escolher. Tani.. Rua Frei Caneca, SOS.

DINHEIRO, 57 ,0, 50, ,00 mi^ TELEFONE -Compro parado U »", mais d.sp.sas O c.íd JSí^cS^t^aaZ iTf.^^. ^-tS^A^."""- °^'' ^ 2'° 
AERO 64 úniCO dotlO I ?.*.." S' ^"°' 

"' " ^ 
?KW 

'^° " ''" ™ S"!' _'- Unhas 23 ou 43 - 9'-**! localllaoo cm fren!,. da Ic| __.7í.i2 _ l Guorra ........ lnL"u 
u^' UIIIL'J UOtlO, to ao Túnel Novo. (Texas, com o seu tradicional pia.

intermedia- P'?.¦*> 'J^™™ 
J° ^."'jl vTNDÕ - Flumirume - 7.™!^ATENÇÀ.°. 7 Compro . «m piano ?.G.'^ 

¦;J/end.° 
, ,r:'ci'![o. Quar- excepciona I. 5 200. Tra-IÃFUn AT _ Fn;,*.-,*-);, fYíiC*.'- <-*-*. <"*->"' ".com esque nas de

l>. Hotel quit.. fiiuc

<al -
.¦,2-3866 - 52-3840. Trn com Dona Lúcia.

¦is - P.
Tênis, lnte Jardim, M

.,.,,.„.,_ ,. ,, ,r i com nona Luc;.i Hosp. Silv. M. AA. Gera
TELEFONE - Compro 25 - 45 -3 •.*•>, 

95 me, Flore-ta e outros - Ac. ofer.
DINHEIRO, sou comerciante. Pre-[36 . 37 - 57 - Mendonça. Tol.;- -•-- ._._ Compro - Caiçaras, Cad. Mar,-,.
ciso NCrS 3 000,00, garantia .em 43-3795 - Rua da Conceição n. CLUBE SÍRIO E LIBANÊS DO RIO c*ln'i. *''b* Av* Rio B:o„ 156 s
terrenos no subúrbio. Pago se- 105, sala.,504. q__ JANEIRO - Venci- Titulo 2 925 ~ '*-'!• 32-8215 * Juanita,
Inanalmcnle. Carla p| a Po,*"1»"** TELEFONE - Inscrição 25 - do Sócio-Proprietário quitado ¦ Crf 

"

des-e Jorna! sob o n. 00 132. )953 _ Vendo urgente melhor 500 000 a vlsla. Elclo. 52*7102. OPORTUNIDADES
DINHEIRO X AUTOMÓVEL - Não oferta - Senador Vergueiro n. ._.,"„, 
venda seu carro. Resolvo sou pro-:203 - ap. 919. CCMPRAM-SE |óias d.i Caixa Eco
blema soo garantia carro. Rapi- TELEFONES -"Compro"desligadosi".omica. e.11moeel" de ouro, pia
cc- e sigilo -18-3975 - OliVB.ra. |_ p__go bem_ _¦_¦_____, p.esidenteiL e "¦"'"Y*""-'* Guirdr.se sigilo

DINHEIRO - Viúva cie irmáo|Vargas n. 417, sala 1406. Go-l,"Ç° , 
ade,n.'.'l5 "' 69* "'" 2

niasson necessita de ajuda cm ca-imcs. andar, ctianamsnte.

rater de empréstimo urgenle,. tfl-tfELEFONE - Vendo inscrição te- SOCIO
ra prosseguir montagem nego.o * . 

,,,, _ ,RcspnsU p. portiina deste Jorn ¦

sob o n, 000o.

unia geladeira,
l.ib.sno,:,00,onf
Copale-'*1 v'-t"

TV,
um ar condi cio ii.i do,
hera para 36-3652.

et I 3C0 000. est,-,,*
te;eí'cne lar Sr. Gabriel ou Ru-2 000. Vendo. - R. São

89.

nanciamento iniditcs

COMPRO UM PIANO - Dc qual- 27-26;
quer marca — Mor mo proci-ando -,|

rQpp.tr _ - Sslu-ãs rápida
45-1130vista Tel.

sujei-
vista,

wnarâo

labara, ondo o: Cii-sníes c:cc*!i

nhecer cs recentes modelrs 67
c-m linhas ecre*. Av. Atiántlra _'
esquina da R. D|aíma Ulrich no _,

DIVERSAS

jÃCORDÉÒN
i umn niiict1

f-JSçioco urejente. Tratar
49-2965. Zito Kinfii. t i nn terr*
VIOLÃO Giannini ,:* ;aca,a:v!.i bei1S* TeL 3£)-1559 OUFcO. Xavier,

eco. NCrS 70,00. Tel. 58-5202. ! AERO""V. ILLYS 62 - A:Aurõ;AovEL~x~cÃs~cc,v,ÉR'-;c'1* b™,!i,,tlc* "'^y1'
IANOS a NCr$ 395,00; MCrJciAL EM CINDA -- V-ndo ou " a <iu«i<iuer prova, So

iVsCJ; NCrí 69o,00. europeus e aceilo um ca.-ro nacional de 6o!Ac* cíert-.s. Rua Filipe
garantidos. Praça 11 de Junho, 3;11 diante. Melhores informações n* ,38*

AGENCIAS DE ClASSIFICADOS: 
2"' 

_cb.¥0*.. . . Ul. 20 6841. !ÀTKCTv7rÍLV'S"Í9l.í rádio,' ,'. di*
LEfJTRO (Rodoviária - E nac jo Ro-' PIANOS. - Consertos, extinção aero WILLYS 63 - Equip. -|recão, pneus b. branca, eslola*
doviária Novo Rio, 2.o a„d„ loia fu'3 "'*¦ <>"•'"?¦¦ afinações, regu-;couf0 _ otime. Vende, troca . mento couro, vendo uroente 3 450. ,„ .-.-,,
205 . Sio Boria -. Av. Ric Bran- L"'0*'* Cn,l° Amaro, telefone:; fac;|,ta _ R.JB Ccn.ie de Bonfim,!*3. B*""*"'* Ribeiro, 25*1. porteiro. "¦= °°.lu '" 7.- " . j d,

r.clio transistor 2.0. PrecoiBoria^^ON^ SUL 7B ft 
'^ ' — K»?™» " ~" V— "«? _&.&"!£¦ Un'™a. 

"f^O?

;„l „..„ „, d.,. n..i._ l:0'.'*1 '. íONA SUL (Botafogo - P|AI*.'0 Plevel imnortado. cvn.-i AERO '.'/ILLYS 65 Eouinado -:e finar"

.1 Vem.iyueie 63 — íi.íMdo de
nova, fac, c| I 500. Aceilo troca
c| Gordlni ou Dauphino. A.-. 5u-
burbana, 9942 - Cascad.ra.
DKW 65 Belcar (om Í0 mil km
originais, f\>\ p-H-i. Cnrro novo.
Troco. (,*¦:,.uo. !:. S, Francisco
Xavier, 66') - Tei. 48-B54Ó.

o modalidade cie pagamento que KKW Vr,v,r-i'ictp" w»s ,«
melhor lhes convier. Venha c:.**X*,l„ c,_Zii j 

ETE "'*'. ~ Mo*
leio Standard em e»ce!ente rs-
ado geral. Vendo, troco a f.v*

Rua Ana Nérl, 770.
3AUPHINÉ 61 - 

"Equipado, 
lodo

n . (Stimo estri-do. Vondo, tro-
i.*c,!;:o. Cerq.jr.;,,! Di1!,-*:, S2

Pi*!- vm Cascadura.

DAUPHINE - Compre
rccê-lo. Vejo no hornri

abar-
de

mío e perfeito,!
escrever antiga co.

prororeneta e pa«i5 Iicjb
.nhelro. Tel. :B.2B')1.

cio çialinha morta
: capitai, sen*

referência p

Ru
*de Milo:. 131 -- Bonsuce
BARBEIROS. Vendem-se '¦

i! e dernai; jnsi

Darke p,„___ „„ Botafogo,
Copacibiín-a - Av.

Eq-jipaüo

ppr

AcHiio
lécnico TV i

Olerlas p, o n. 00.107 na porta-: desenvolver e dirigir firma loga-|ras Br,-,
,,„.„,,,„ , , .- 7 ,„ .'ia désic lornal. lizada, funcionando no ramo de iludo em

_S M 1 30 milhões com hip ou 'ELEFONE - Vendo urgenTíHT í?'V.pra e 
fnda 

olelrodomésticos. Romana.

retrovendas. Rua Alcindo Guana-'*'-*- Compro uma mesa PBX linha., C.1K-.„'7J7 V„f * PINTURAS E REFORMAS
bara, 25, gr. K03. Iel.: 42-5834. 31 e Iel. 25 ou 45. - 43-2745. ill>ÍJIl°Í!--/./:_-£.'?.*  . feicáo

EMPRESTAMOS dinheiro por con- TELEFONE - Medico transfere ÍSOCIO - Preciso com 3 milhões J.'1"1 
* — -  - —-,,.. •*..,,,... ¦_

1,1 de alugueis de imóveis com Inscrigão linha 22-52 (14 anos) cipara substituir socio quo :. rc-'1""*10 . bJÍ _¦' j, Fm 74
, mais de ano. Rua Alcindo Gua-|llnha! 26-46 (12 anos). Telefonar '"a de firma com cosas oe cô- SEMANA SANTA - Kombi parar*,. B_„_, 

'1 
p, _ oll^*'„ ni-S!-*

nabara 25, CrS 1103. Teleíonc:, 45-4219. D. Wanda. medos. Retirada mensal 300 CO0 eiCaxambu. Partida dia 23, volta _ 
',, 

Jl_ |„i, M c ! r.ílí.-
i?áSM. miFÕNÊ^rvaa, todas as 11- feJ*!°! 26'M4' à nci,e' « " «¦' 38-3696- "u. São l^' Gen?." ío6 

°|õ
HIPOTECA sob imóveis Zona Sul „has, inst. rápida, negócio ho-Poc*10, 

~ Admito - Firma c: pro- [vtNDE-SE uma balança Filizolã andar; Tl|uca - Rua General Roca,
Tijuca - 5 a 100 milh. Solução neslo, com garantia, tambem com- 5aBi,nt,.a' ap,aç,a2„Sl,s'n'!Ç°j 

_Q' para 15 quilos e uma registra- 801 - loia fjj ESTADO DO RIO

faciiito parte - « restanle alé 15 meso
362 - Teiefone: Augusto Severc, 292-A

fone 52-C4Ü.I.

i__

^P° 
¦; SEARS::de metal, cord, cru-., 3 pedais. Vendo, troco

r. ' S* de Co i Vendo como novo NCrS I 0C0.CC Haddcclí Lòb,
4 cadot- pacabana, 610 - Galeria RIU: Fia- _ R. Marq. de Olinda, 39. fel.:|34-2458.

, * * ¦¦_ VirStenii"! ?6~ loia E°' 
'i£_A At 

A"' 
*<"SC'£" '^O ™\ LYS' 6r~Super=t;ij;:. BERLINETA 63 suparnova

DÍ" ÊnqednhoRNòvoOn0ÍN 
'S^ 

de 
'c^paíab^n ° 

W0*- VENDEM-SE PIANOS Z Bem Jl-1 pado Vendo troco a faSlito'
" des, per pre.o de ocnsioo. !«ua Hadaocn Lobo, 332. Tel

Tratari
Teia-;

Sr. Ari.
62

'DAI 
,\i:.\u

ilitad*3,*i;do
An!òr,;*> 1"..

! HI ópcÜã. Ta

Copacabana, 1 !00 -
.jlcia Ei; ZONA NORTE (Cassadura

Av. Suburbana, 10 136 — Lnrgc
Estrac

Máii

_ hoie Rua

qnr.inria — Não pedimos ,' >.V' .
Teiefono 29.503B - 0r-!a,° Cascadura; Madurotra - Estrada

rápida. Neg. dueto com a parteipr0 _ ___ jo8o. Tl,|. 29-4735. !¦;•.-..".>»¦=¦.«.•.. i ow wu. u/-oooa. dolJ, r-lalionnl cm perfeito esla- |'uuqu» do Caxias - Kua José dc
compro pequenos ap. para renda. .___-_ _ Sr. Rezende. d v „ Verna Magallües, Alvarenga, 379; N i I « r ó i - Av,ao r,Aj . 1 tutrUNt - Inscrição cio v_>v,, cArinc ^^,, o c >u - ,11 .'111 íb.«..i d_!-.i in_ n,.,<4-j04i. i;„t,_, 97 a7 ,„,n,u l,n,„ »„„„ -'"LIOS com 2, 3, ou 5 milhões II, alu 12 horas. Amaral Peixoto. 195 — grupo 204;
LIBRAS, OURO, MOEDAS - Ven- '""'»« 

__•_%_'. 
v|"°%£__" P 5 ',_!_ cruzeiros, ótimo negócio. - vÊNDEM-SF^baiíõís, cadeiíaTl N ° v a 'íua.u - Av. Governador

rir, f. 4. NCrS 29 cada - Eliza.! f.".1.'1'. "'¦ '* . :Oulras informações com Dehork. [ mesas e outras. Rua Senador, "¦n,eral ^i*""". 34 - loia 12).
I Dantas, ri. 5. _telefone Tels. 28*4141 e 28-457.1

CrS -• TRANSFERE-SE
27-8573. TRANSFIRO inscrição

SOBRE 
"AUTOMÓVEIS," 

duplica.!!:™ 
^'^l^H ~" 

* * 
| 

¦ «««orcKwe u,.. .,*,'*, ,;,.. r-u* i VENDO diversas ,...,'.¦ .* ¦ rrl
tas, acoes cu ouiros valores, em . "'"* !!_.__"!.•"•'.5:— - ticipaçao do Guaraparl Palaee Ho-:c,,n!, de 6 m
dez meses, acima NCrS 1 000.1 TELEFONE - C.T.B. transfiro!tel no valor cie NCr$ 3 000,00
Rua Sá Ferreira 204, 2.°. j inscrição com 10 anos. NCrS ...Preço em torno

3 OCO OCO
119.

Rua Santa Sofia'n.'54. Saenz Pe- ,24-2453. i BUICK SUPER 1951 -'
Casa especializada. JAERO 62, estado"de" novo. Ven- lado, rídio automáfco

do e facilito — Rua Haddock pneus, mecânica 100%,
ILobo. 382. Tel.: 34-2458. feito. Aceilo oferta á

ÀERO~WILLYS 65 - Yqüip., ccü-pra" 
~ ~"M 

P°r c''r;
-- Como novo. Vende, troca e ça °,u. cnr'" 

.^cricanoIO.. w'i-Oo)/Õ. '

*. Da',.

D*:V.' VEMAG 62, 61,
£¦*¦*: c 65 ¦-- Muü compre o :-.'.

¦DKW usado em *riuj'**;uer \vazt
ende a 72>.fi; - concessionária D'ÍV

a Passa- *2m 0 Bt-Ic.ir cu Vemaguet
ide que você procura, revlj£-Io| :r.".'. nm:

ilimo es-[per oeiicrt! treinado na prcpri.i! cio c pr::,
ferra*:fo, [fabrica. E'.!'¦?d."¦$ s fcrmss d^ nifiíf" . 

""r-1.

c*do per-|payf*v. de acordo com tua cer.- DAUPHÍí-J*- 62
lata c a ven:encis. Na treca =cu carro r-.-._ ,— -, , ,"

ô., equipau:, ol,-
ndo, Iroco, facilito.
vier, 398. Telefone

f - Vendo 
' 

faei-
-y.'--, partkular R.
6'ttenccurt. 961 -
2321. Até 12 ho.

'HlflE íl - Olimo r-.t. c
ria prova, fin

Compro 1 piano
Tel. 57-0960

URGEMTE - A VISTA

facilita — Rua Conde de Bonfim "

ÜL l26'__ JBÜÍCK 
"52; 

2 portas, ótimo
^"«« -^ r-' • » 

"'i^0' vende-se urgenre. Te!.:
AERO 65 — Equipado. I34-6695.
6 400. Sr. Gabriel ou;boa compra, boa troca
Rubens. Tel. 38-155? oui^t-, v.li-f novo*n„"

ds Pr;.- (nacional cu eíírangeirc] íempr-f
ais nò- |vfi!c mais. R. 5éd Fr;in:i:c-j Xa

• vier, 342, Maracanã * Rua Con
.'de Brnfim, j!0-A 

-_T:juc,*l._
"""•JDXW VE.'ÃAG"TCÕT. 6-i'e"'65 Ric

|1 890,00, quase noves, c-:u\.-*
,.  I Saldo n cemb. Toco. Ei.-a ,l i
e bom f'?.»^» lí^S. ^:. «»_*!
Iquirin- DAUPHINE e Ge-rdlni
TEXAS »"C: -. cores. E

>--, l.*>cililo •
"¦a, 2 942

.' '.9.2 - Est.
Ve**-:* !, . •;

jn e meca-
aceito trota

'.* DKV
Todos os Ver,
partir de,V-¦

b-n

50%

Acima de
5 milhões

: cana
dicinnl. Incl.

Hotel A.

para oxigênio me-
Lobo Júnior, 1287-

— 450,00. - Tiliúrcio. Tel. 91-0838..*-'' i-"a- i iu i... ,¦_, ,..t i . ¦, íun iu. i[.ti,*jr ; w-n-s-ti -* -- - .j i ,

ITELEFONE-52 -"'Passa-se urgente, pelo tel. 43*5463 com o Sr. An-1 ^^Mcôes 
'"p^lelSs 

l lZ\
ícomcrcial. motivo mudança paraltònio. ,com 

Bi"c.00.' P''1,elf'«. e Vllrl*

IVitória. - Tratar Av. 13 de Maio,, riTll, __. n. r __;__-. r \™' ,"rvind° Pata br.ytique, ca-
¦ai r-si-, i ono (-ri iit, jliiULUo Vt CLUBE5 - Compro e inisana ti outras finalidados. Pre-1-
,4/, sala 1 _J_1 

¦ Ld. I1J. !vcn,|o T,|U|0S Sócios-Proprietários co ria ocasião - Rua
,TELEFONE - Vendo uma inseri-,;, vista. Te!. 22-2491. Ary 8rum.|45-C.

bolívar,

Fazemos hipoteca ou retro-
venda de prédios ou o ps. na
GB, solução em '13 horas — Tel.
22-4337," dai 12 às 18 horas.

Brilhantes
e jóias

Compro pago até 2 milhões

por quilates! Jóias em geral.
Atendo a domicílio, somente
negócios clc vulto. Rua do Ou-
viclor, 169, 3.° sj 301. Tel.:

_.._3*5233.

BnHiantes
jóias cautelas

Ç

E MATERIAIS

-ompi r*ago

de 1953 na área de 29/49.; _
|2£0 mil. -_ Tralar 26-1817.
:TElEFONE - 26 - 46 - Com-
pro, Hugo. Estabelecido h.i 11
anos na Rua Uruquaiana, 55, sa*
Ia 719. Tel. 23-357B.
TELEFONE - 52 - Compro, Hugo.

i Estabolecido há II anos na Rua'
Urugüaiana, 55, *ala 719. — Tc!.'

'23-357B. 

TELEFONE PARÁ" RECADOS -MÁQ. INDUSTRIAIS
Biscateiros cu firmas — Usem te-
lefones para seus recados de ne- COMPRESSOR -p, pintura, or dire
f|ócios no Centro ou bairro. Tra-] to, e:,!. de nôvc, c. pistola no
tar 22-3230 ou 58-7604, mesmo va, tem uso. Venclo barato. R.
domingo. Tratar Sr. ^Rodrigues. Maxwell, 15, c. 9, Maracanã.
TELEFONE 25-45 compríT pãçio LANCFIX- - 

"Sei

à vista ató 1 £00. Tratar com Vende-se, estaclo cie nova.
José 46-2862. irão Mesquita, 110, ap. 201
TELEFONE 27-47 compro, pogo MAQUINAS para mecânica, venclo COFRES — Vendcm-ss por p-eco
¦i vista até 2 100. Tratar cotu Jo* tornos, plaínas, írezar, ninq. fu-ide atacsdo e facilita-se, Rua Ge-
lê, lol. 46*2887. rar rosca e antras -- Pres. Du-ineral Caldwell n.» 217.
TELEFONE - Compro, vendo tá-' .'-'!• - S?9*_ Ç'íx ¦ .J_°__._ .f'** ¦ . irriFR-c 

"" 
n„'"''_."" _,

das as unhas. Tenho dive.sos pa- MAQUINAS TÊXTEIS - Vendem- ÍP„„rl7„?'. ¦ m"a'
 -Tilde apartamento, comerciais, ar-

Financiados alé em 5
pagamentos iguais, na Rua Regen-
te Foi jó, 2ò. Consulte-nos ou pe-

vi:íta d'.1 nosso representan-
lle pelo tel. 29*89:0.

¦industrial -JP0S* fl vi"'1
,. I'

IBURROUGHS Ten-Kev, elétrica,
Iamericana, como nov.i, com qi-
rantia, NCrS 450. 31-0945 - ' *;-

ilas.

| COFRES 
"- 

Residencial 
"í 

r ...ir-
[ciai, arquivos om ' 

todos o? li-
pra_o. Beco do

esouro, n. 14 — Tel. 43-7496 -
Esq. da Av. Passos, n. 53.

ra permuta. Negócio honesto, fse da gazar fios, usada, com 7ó' ¦
Tralar com José, te!. 46-2882. .tambores, Noveleira Wegman, de J..''!0'. 

e,'

real valor JE,LEF°N,! __° 
-Vendo urgente

, , .. „ , - Tel. 46*763° - Jo:e.
otudl. Mcc-xlcs. Preferencia in?-1^,.^,, - ,-__ iTELtFONE - Ceao no seu nomeiielcf
nocios ce vulto. Atendo aL 36.56-37.57; 30,- 27-47; 23-43; ne,a
domicilio. R. Urugüaiana, 86 ?5-'t5. Lázaro, Av. ['.¦590, 

sl 806. Tel. 23-6302. |MAQU|NA

2 cabeças, duas meadeiras rí» 1
íetro de diâmetro. Aceitam-je]
ferias. N?ío se dão preços por

nnd. 703. Tol.: 43-2312.:

ne. Ver o tratar à Ru.* G
Almério de Moura, 200

Vargas, (renlo à social do Vasco.
m\

Esq. de Cuwidor.

JÓIAS E MERCADORIAS
Compro da Caixa Econômica.

Pago o tnrtximo, em curo ve-
lho, Jóios antigas ou
r\Az, brilhantes, platin
1;,s. — Av. 13 de
6i0.
domicílio. Ed. ltu.

4 a 200

Compro urgen- NCrS 65 00.
Tratar

tlü f.lfrl

LAVAR relógios

Em

TELEFONE 31 -
le. Pago 1 300

(* "Mi4aÍ "tr con1 ^°5^- ^e'* 46-7Í139,
\.IiUíwtaS TEÍEFONE - Pre«iso urgente pa-

nando p.l hora: 23-43; 25-45;
36-56-37-57; 27-47; 30. lázaro.
Av. Presiden'e Vargas, 590, s
806. Te*. 23*6302. _

mocjer ITELEFONES - Ãfenção - índüs-
trial cu comerciante — Vendo 13

" Pra-1 inscrições (próprias para mesa [ NCrS 1 OCO. Tel. 36-5206.
aio, <I7, a| PBX) comerciais estação 23|43,|MÒlNHO para moer"cT(é"

Tel.: 22-0345. Atendo a''1"0*** l'55 • 1956. ,6'1*1** n0 mes- to de 1 3 e 1 HP. Facililá-s*
mo nome. Aceilo olerlas - Tel. tar cj Hamilton Melo R*.
46-6910 -Raul. neral Caldwell n.u 217. 1
TELEFONE""- Irocn-se inscrição 1"= 52-3512.
da CTB de 1951. por inscrição MODELADORA, cilindro
d^T CETEL {.Tona dc Jncarepaguá);de roscas divisora e a
— Tratar Iel. 37-3189 - Sr. Nes-|ra para padarias a pra*:n, d
tc->r- jmentp da fábrica. Hamilton

Rua General

ua Riachuelo, 373,j
22-5665.

IOMPRA X VENDA - Conserto!
reforma dc máquina de escrever,

,. ornar, calcular e mimeógrafo.
,'¦_""!-.<""' r*°l°ic'-;*!:.icíiidadc oe pagamento . garan-atro de 0 a 1 4. 135 mm. Entre tia absoluta. R 

"

pontas, laminador de fio 150 gr. ^05 Te
mm. Motorizado. Freze n. 0. Ba- - -——'——
lancin 25 tns. Serras pl ourives MÓVEIS - Escritório, vendo di-!
Cr$ 4 500. Ver Estr. Vicente Car- versos, mesas, cadeiras, arma-
valno. 569, Sr. Silva. Telefone: rios. Urgente, Av. Marechal fio-1
29-8844. __________ _ riano, 6, ll.o.
MAQUINA DE CORTE -" Vende"- MAQUINA DE ESCREVER 

"põrlá-l

PoL perf. estado. Mil alemã, Klein Adlcr. Vendol
em ótimo estado. Só hoje ba-

Vencie-I''''"''"O 29-1914.

ÍI8"ÍMAQUINAS DE
G6'

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-

63¦ dentre Idem,. Var
Sãe Fran-'Merc--'!o.

i
Av.
rm

n.o tem podre,
, uroonte, i 780

)7. P. São Miguel,

- 
'53-5202. lêem 

tòdss as garantias. Visite- -593,00. T.-ccc
1   nos nü Av. Atlântica, eaq. de R.ic'e suas condições, fí.
ÍAERO WILLYS 1955 - Equipa- Djnlmo Ulrich no Pòslo 5 . Ruai?Í«» Xavier, J42 

- .L'PHIME 62 '
do - Estado de novo -Vendo, Condo B.n(!m 40 onde Bn„n.|0KW VEMAG 67 0 km"- Fm, .,-*'..-*;V¦ troco e facilito. Kva H,-id:ioc< \.r... ,„-iv,~,_„ ja „'-„,*. ..r.,«' i r .,,- v/ "*

\'A\- tst t-_i oa nn7i ''rara m.lnares da p.-,r- BrlaptA- Belcar, Vemanuet cu Fusore ?o i. -- : 7,,Lobo, 3gá-C - 
J ___________!___  veis j, condições que V. S. po* Texas lhe oferece o msher ne* 40Ó'

AERO WILLYS 1963 - Equ.pa- de e desuja comprar. Aceitanirs! yócio da cidade. Planas de finan-n„*-.^*.
Ido, ótimo estado, vendo, troco e seu veiculo usfdo como parte de i ciamor.lo de acordo com sua con- u'-'L',-<'.
: facilito - Rua Haddock Lobo, pagamento. IEXAS. .veniéncia. Na troca sempre ,v.r.] *'^"5 

_s,'~_- 
' 6"; °**'

336-C - Tels. 28-6596 e 28-0071.  _____ ' maior avaliação. P. São Fr-Tn-isco'3 2W COT* R* "'J''1 Br'""

ÃlRÓlÃmTYS"l96"6~-~Equl'pado; 8EDFORD UTILITY - Excelente| Xavier, 342-E - Maracanã. ,E"'** Move. A: 'to 
efer . .

lestsdo de novo. Vendo, Iroco 51e«!ado_ de mecânica. Precisa pin-.BAÜPHINF l~.. I,r,r.»*-.*,v*.l „.,„-,-iC ' »GUETE 62

Presi-
frente

vrri 0*1-

facilito. Run Haddock Lobo. 368*
C_--_Tels. 28-6596 e 28.0071.
AERO óó — Único dono, equip.,
sstado de nóve. Entr. dc Cri
â 500, rest. a longo prazo —
R._S. Fco. Xavier, 30-A. _

AERO 67 - Ò km e
Volks 65, equip. Infor-
mações, 37-7666.
ÀLÜGÃ^SÉ~Võrks -~Tem "mõforir-

ta — Tratar com Sr. Reis — flua
Satamini, 161-B - Tel. 4B-3493.

Imcocavei e:íad:

Ja

tar. Bem c.T!.;ado. Vendo. Verj 
~_

e Jrit.ir na Run Elias da Silva,ípaim" Pampíons 
"^700

II, Piedade. Não atendo por te- je| . 49.7852'°'

_ _ 
'DKW VEMAGUET 63.

BELCÃR e VEMAGUET 60 a 67. j Impecável estacio çer
Só nn Texnt desde 930 mil. Snl- 'roc n fin.incia. Pain
do em viirios planos suaves. Tro-Jn.° 700, Jscaré. Tel.:
ca-se. R. Conde de Bonfim, 40-A. DKW VEGAG 1962, Belcar
r-ün)i"i/-*Tcf êii ' ii r*~í'.'" istmo, troco cu facilito.CHEVROLET 50 -Me a toda 2 000 coo 

'_, 
,.,,lc ,

prova, ot.mo estado Vendo ou,R, Con-de Bonf!mfinancio c/ fiCO mtl. 5aldo a lofl-h^^çnõ
yo prazo. Afonso Pena, 66-B,

Perl.
't e.-t-d-i cio c?r\-?'V3'Ão, 100-***.

r.iaçuiia _e i,-.lar'a. Entrada"r" 
1 :"Q0 e o ;a:do em

70, 25 a 20 mese?. Av.
i Barroso, 91.A - T*:L

CHEVROLET 1965
DKW Vem,-

, • 10, 15,
lecian 63.* Almliar,»!
¦ Vindo, 42-6138.

^"^"J-SaUPHINE 63 - IC-Õ-S 
"de 

:,»•' 
jt(u:na e 'ataria. Perfeito .tírida

P°:\da conservação, 'equena entrad»
^-'¦¦>_ o íaldo r\ L-n-jD pra-.:o. Auto-
l_ar,. Prazo. Conde co Ponfim, 645-B

66-A. - lei. _ 38:ll35_e 38.2291.
DKW 61 - Belcar - Motor novo.

Isabel __
AUSTIN A-40
quer prova

V«nde-se a qual-.
Motor na Baraiitia,|cHEVROLET Í0, mecânico,¦¦¦:. ¦,;'".•». Rua_ Hornem de Melo,|ve p3ra qUem conliece o

ro:

O bairro

milhões

CONTABILIDADE
Audit Olivetti. National 3 OCOa,c'°' o 31, Burroughs, Ruf. Saldo Du*

iplex e Reminqton 283. Garantia
oinho intocjral. 22-3793. Também finan-
sadei- ciamos e compramos,

c^;ÍmÃt. de construção
¦trovcncia on

-r*. hl~l.,S „,'TENH0 J8 *2 * '''«iSO *15;43 -íl0*,,Tr'V,*"'r ™
sob hipoteca OU Sf. Araúio', até ,7 hs. 43-7274 «¦="¦ 217,. CIMENTO 

Paraíso e Mauá - Tlnovéis. Solução ou compro, 45 42. |MAQUINA EXTRUSORA - 60 tnmljolo. primeira, areia Guandu, pe-rm 4fi hor.*ts. Adiantamos pari: 25, 45 — Compro. Pago hojo. j"r'ri1 sac°s plásticos, fie diversos jdra, saibro, telha:, í-ibuas » ver-'
ortidans As melhores taxas 

' Gom« - 43.1464, e encanamento. Praça II de Ju- oaliiâo de ferro. Posto; 34-7990
19-A, loja, Sr. Pedro !- Sílvio.

nos anúncios de imóveis

A profissão
nos anúncios de emprego

A marca e o ano
nos anúncios de veículos

, , 
*-¦• *4, mod. I 00l,iPrecisando lanternaqom - A vista

Camioneta,.otto equipado, placa 4 números.!nos 2 800 A-e:to nfarta - Er
AESO WILLYS 60 - Muito bonl-^ilibu. Perfeitíssima de tudo. NCrS 4 000,00. - Marquês de'„„.,„ _ Au p,;nc,s5 |sabo| ^0,
to, perfeitíssimo de tudo. Rua Doeum»nla(»o do Embaixada, fl- Abrantes, 56, as 15 horas. '- Junto no Túnel Novo
T-cdoio da Silva, 730. - Vlla nancio, troco por automóvel ou DAUPHINE 60 a 63, Gordlni 

"m 
„-; ,;_:_¦;.,. -r —_-.'-.

iaparlamento. Av. Prado Júnior,!. 65, Volks 60 a 65 Vemao se-1 ' ' :''"'•-' "oie a vis.
290-A - 37-3717. dan e Vemaciuet 60 a 67, Simca1'" P.',,",",':' vl_' 5<S -sorve 100'o.

'66. «tc. dosde 650 mll. Saldo aiir' . V"'c ir* -*3*íi5-0*
''" sír; comb. Rua Conde Bonfim, 40-A D-iUPHINE 62, ultima serie, ra-

;ve p*iro quem coniiece o que e • , - - -rito (.„,« r^-iA- ,,,;__;.* . «,,
bom, rádio d, fábrica, pintura DKW VEMAG - NOVOS 

',„' 
NC*S SiÓ c**'^ -a'-",'

AERO WILLYS .63, .equip., 6.imo|impecávai, t^.^rmrão, 
6{}«m;0U USADOS - Antes de'»™bin.r.. Sarão ,.Cr',*.\,:"i...

estado Enírad. NCrS 2 000,00 e|comprar ou (rocar e de^^vindn í* 
"™

o saído ft combinar ou pe-a ma-í ''0 CS1- veri..to urn. cu treco,
seu interesse visilar a '*'*;* s* H---': - lobo, 3?. ici.
GÁVEA S.A. - Rua ÓK-fv i,*,tJ,., 62

n.reuas, 7^.n'^'^-^São Clemente, 91. Tele-,™^ p-, ¦
chegar. R. General Pedra, 90 -.fone 46-1414 - QUE 2 690.' Ar of. Rua Uruguai,
Waldomlro. rnrsr r\ c cikiiu-i> rmdepois d.-.s 11 h. Ari.

lhor eferts s vista.
a 31-2676.

100**' adio

169, ed. 25,204. Tijuca.
63, equip

est.. p. novos. Vendo ou iroco p
outro, menor vníor, Run João Pi
rarro, J29, Rnmos, c| Av. Brasil
AÉRÕ WILLYS 65 - 

"Vendo 
.

vista, equipado com r-rldic, tran.
ca capas, isolado*- de sistema JcaMIONETA
etelrtco, com 20 OCO quilômetros
originai., U;',:co dono. Ver e ira-
tar com o proprietário 5r. Hélio , ,, .,-,-,,. ___
à Rua do Bispi, 47. ..a,.,on..ro. JROCA E FINANCIA. (B
AERO' 65, excepciona!- e,t.;" ajCITROEN 1948 - Bpnt estado, DAUpH|NE 63 _ Cl 

"rádio 
mn 

DKW VEMAGUET 57, rad
oualauar órova A vista iroco e 3C0 -'"i1 «n,r* 00 p més. Av. , , „ ,*, u 7 ,' ' _ . mec* }0ÍJ '¦ nr1f:'* ,,ovo*i e,c*quaiqua prova. A v sta troco 

,nd|to mudo bom, tuq^o em perfeilo Troco c, facilito. Rua Urucuai
R 24^.10, 316 - ia-Po": »'¦ Mõ - Cascadura. J Tel ^T 

' $ ' 90° °°0' 
^l . ^'-"* ^pci* dasJO h.

AERO 64 - Excepcional est., ajcHEVROLET Corvrtir -'Compacto,! DKW - Sedan 1962, 6timo esla.!?eK ^/J?^*'* 
" ~ EsCC"'n

qualquer prova. A vista, troco e sno 62, hidramático. O mais nô-do, único dono. pouco rodado, tarla et-"it* m. -ivo , perfeito do Rio. Tratar Rua Vondo e financio 15 meies. Si.:(c 209~'
[Barão da Tórre^ n. 138, ap. 101.[queira Campos 23-A - 36-3435

AERO WILLYS 1963 novo vale «CHEVROLET 52 -Táxi, mecSn

2S3,

fac. c/ 2 800
R. 24 Maio, 316 - 48-270

crig.

pm eitofamento, !«•
Praia Bot.ifooo, 360,

co, pronto pern rod.ir. Vendo,
troco, facililo, Cerquelrn D,*,!lro,
82 — Póíto em Cascadura.

novo, toda provn. Vende,
í.-.cilito. Cernueira Dnltro. 82 -
Posto em Csscadura,

melhores laxns
. Av. 13 de Maio ¦"'* 37' '5 e 57 - Compro à

¦ . _.., i.i — Gomos — 43-146*1.
,cl.ir, sala I 516. —j= -- - ¦•

11, A7 — Vendo no seu no
.Gomes, 43-1464.

Trarer escritur.
it. 23, 15.° a
Toj. .12*9138.

TELEFONES
ADQUIRO para meu uso" telefone
25, uroente. Oiert
Oldomar 31-0537.
ATENCÃd" —"23-43
ídciüiro d* pBrtículti

ns-
VENDEM-SE máquinas para calça-1_ ...____
des bniancê pontiar, pespontar,|D'VcR5'05
chanfrar couros, üxar salto, lixar ¦ .

TELCrONE — 47 ~- Vendo, Hugo",)30'9* rachar sola e )0 inslrumt'n*|OALANÇAS -- Vendem-sc de ft r
estabelecido há 11 anos na Rua |'o*s. Preço de ocoslãc. Tratar Av. 2300 quilos. Facilita-se, Rua Gene-
Uruquaianu, 55, sala 719. Telefo. Gelúlio Moura, 2207 - Nüópoiis I'»1 Caldwell n.° 217." Estnclo 

do Rio.

O objeto

Sr no 23-3578.

^TELEFONE - 30 - Vendo, Hugo.
- Particular Estabelecido há 11 «nos n» Rua
Paga ò vis-iy_ru9"0'ana' ^, sala 719, — Tal,

Recados D. Dai 23-3578.
TELEFONE

NCrS I 500
s» - 25-8201. iTELEFONE - 38 - Vondo, Hugo

CEIEL"- Vendo"" leTeioneT"~da f,!,i,b,?'?t;do 
" ", >_°< "' 

,",'
CETEL, Estação 90, 91, 92, 93,\__\Tn " ' ' ' ' " "l

94, 95, 91, 99. Tralar telefonei '* 
90-0508 - Qualquer dia e hora.!TElEF°NE - 36 - 37 - 57 -
V -nn "- ê-i "o i/ ,1. jCompro, Hugo. Estabolecido há 11
OT 49 07 47 

"p,.rl."„ 
¦>'' an=s "a Rua U"»J«»!»na, 55, sala

?945-.l3'.243'.22:32!C-0Av2e5|719' 
~ T«'* "-3"8-

P. Varoas, 529, s 710 - Caldci-, VENDE-5E inscrição lelelone CTD
ra - 43-8124. ! a***o 1949. CrS 200 000. Tratar

CETEL, 
'compro'urgente 

dois 
"telc- li"'1 Gusl'lvo Ma'i.in! ,S ~. Irafá-

fones, sendo um comercial e ou-! VENDO inscrição tic 1955 (12
tro residencial, à vista. Trotar p. anos), Estação 28-48 — Base CrS
¦tel. 90-1448, qualquer ciia. ;.2**?*0:x)*_r S4'9373 ~ N.é!_?"_

INSCRIÇÃO 29-8 de 1943. Von-,VENDO urçjente inscrição da C.
do hoie por 5110 - Francisco — T.B. ano 1946 pela melhor ofer-
52-6731. |ta. - Tratar das 8 ás 18 horas
INSCRIÇÃO 1953 

'-' 
Estação 22- Rua Alexandre Mackenzie, 27. - '¦ "

£2. Aceito ofertas. Tel. 27-4909. _r'*_*. _ iMÁQ E EQUIPAM

Geradores
Não tenha problemas com a

FALTA DE ENERGIA...
A *o!ução está aqui

GERADORES WILLYS
de 40 - 25 - 12,5 e 5 KVA
Com todas ns facilidades na
Anència Campo Grande de
Automóveis Ltda.

rTaia do Flameu-
"o, 244 A-li --
Tel.t 25-9776 -
Av. Ces á rio de
Melo, 953
Campo Grande.

Tel:.: CG 1010 e CETEL
94-1171. (P

PRECISO telefone 32. Ofertas pa-
ra Sr. Olclemer, tel. 31-0537 -i
Urqentc.
PASSO telefone 34 melhor oferta.
Oíertr.s para Sr. Oldemar. Te!.:
31-0537.
PASSA-SE inscrição rie telefono.
Ligar 43*5700 - Magalhães.
PBX — Compro e vendo, cm Jô-
das as linhas. Tenho grande cm- 1
pertencia no assunto e posso fa- \
rer transações rápidas. Tratar ¦ 27/A7
com Sr. José — Tel. 46*2852 — !57x37x36

:25x45 ..

DE ESCRITÓRIO

Telefones
VENDO AS LINHAS

I
[ADREMA — Máquina impressora
imanual, co/ti mesa arquivo e cha-
cas em quantidade. Rua da Con-
ceição, 149, s| 3. iel. 23-4980,1

iate 14 horas.

COFRES — Dois a prova de fogo, \
um com íeyrédo e uma prensa,
cem mesa estante, tudo em per-
feito estado. Rua da Conceição, I
149, sl. 3. Tel. 23-4980 até òs 14
horas,

PONTE rollante pesada 25 lo. ta-
lhas elétricas, 1 e 10 to. Vendo'
Pres. Dutra, £90. prx. Posto.
Pres. I
SAPATEIROS -' Tenho fôrmas pa-l
(ã senhora, homem e criança, usa-]
das. Estr. do Pertinho, 648, IAPC
- ImJlÍ — Tibúrcio.

VENDc-SE um balcão írigcrüico;
novo, barato, mede 6 m. Tr.itar
na Rua Pedro Américo, 34B-A.

Oportunidade
única

Par-a desocupar lugar, ven-
cio instalações completas da
loja da Ruo da Carioca, 36.

íos anúncios de utilidade?
domésticas.

CLASSIFICADOS DC
JORNAL

DO
BRASIL

pena ver. Equipadíssimo, faço
q-.ialqusr provn, bom preço c
vista. Sousa Lima, 363.
AERO 62 — Bordeaux, reforma-
do c tranca, facilito. - Rua Ge-
noral Polidoro 24-A - Tel. 46-14'.<l

— Fernando.
AERO WILLYS 63 único dcno,iCHEVSOLEl 40, coupé
equipado, 43 OCO km, *?u\ no-;ircca, f.icjiito c' 6C:0,
turno, forração ecuro, ótimo es-; prszc. Av. Suburbana,
lado. Preço 4 200 mil. TelefoneiCnscadura
46*8:24.
AESO WILLYS 63 -' Aiul, .sta
do «xeeDcional. CrS 4 150 000 1 tranca, toda cr.çrns] de
vista. Ver i Av. Suburbini n, V«ndo c ' 2 nvühõei de
35-A (Bincol c' o G*f*nt«. Rua do Blfps, 47.

AERO WILLYS 6A-lo-^°^ fi^Tl
do equip. est. excepcio-pd" i=:«. 2AS-
nal. Aceito troca. Praia CHEVROLET 63 -

. queira
!DAUPHINE 63,

' íídio

DODGE 93", 4 portas, venao, em
supereauipado, c' ólimo e.-liío de conservação. Tra-

de teclas, bom pre*-o altar Construtora flíanco, à Av. Co-
irista, facilito parle. Av. Heitor (pacabana, 553. ar. 205. — Tel-
Beltrão, 57 ap. 301 - 43-7183137.6019.

CI1ROEM Ü2 - 11 lioeiro, super-j- Ti. 8. - Eatado de novo. ÍdÃU'HINe"Í95*?/4(T -""Eirelcnr.
°'[OKW 6:3 — Fissore — Vondo ou estado, bom de maquina. Entrada

íroco por S^dan, Vollííwaoen. de 8£C u'do em 16 meses. R,
. Ver a tratar. Av. Ataulfo de Pai-[Riachuelo, 33. Ie'.: 217036.

Aceilo,,;,. 930, Barbosa. .DAUPHINE 62 
' 

Equip" c rá-

9942 _ DAUPHINE 62 - Bom de tudojdio, I 900. Tralar tal. 237171
:p. novei, rádio, em c^r.o esta-lR- 321 cu 695 Sf. At ação.

CHEVROLGI 56/55 *- Tenho dois ;^:ic?'° R^^^1=-^, 
"Ysi'¦ "PÍU^^\ »'»"•«, A.™^

L..r,-I« um -,*ii-*>rV. r ¦ --l\-, .'-,, t. ' 
i-L.n ' ral"'"' aprosonta o Veniat, 67.--• •'¦'¦ ' - C3?10'!^- 30*'. das 13 as Ioh30m. ¦ V. S. pctl. ver o adquiri, n.

prova, pode tra* Av. Atlanlita
fabrica.

ent: ada.

vel -
Ar's.

Aceito qualquer
"er mecânico.
DAUPHINE 63.
squioado, em
mot-sr e lataria,
c*.í;i Co,"iMlnistr.

-o-.c:
Vlv

NSINO E ARTE
467639.

23x43
TELEFONE 43 - Vende-se. Inf.
tcl. 22-4054.
TELEFONE - TranVfírõlnscríçíõ j30
cie 1957, linha 38-5B, por MCrô 

'29x49 
 Cr$ 1 800 000

200. Tratar no 38-8335. 154x34
TELEFONES - 26!46Jã8]58|29i"l9. 58x38 

'...'.'.

Vendo hojo em s' nome, pagto. i29v39vít'7y "o
à vista, contra transforéiicia. —
CrS 1500. Mauro 23.8910 ou D. * 26x46 ....
lina. Ivloio
TELEFONES - 2949 30 27,47 23 recebo
43 54 48. Compro p' liojo ptjto
imnci.ito. Mauro 23-8910 ou O

. CrS 2 500 000,
. CrS 2 300 OOo! _ '

. crs 2 ooo oco COLÉGIOS E CURSOS

. CrS 2 000 000Lus - Português, Matemática
. CrS 2 000 000le Incilés, primário alé ginásio. D.'Carmem, 

54-3841, das 14 às 16

1 
CrS JSod^^^^" - A"' » -

.** C,i ' 6C0 000!Ginásio - Clássico - Cientifico!
bem ét!c$ telefones: só com ou som Ginásio, 85^0 apro-!

I VIOLÃO, guitarra, canto, nulas
ind., método eficiente, prático,
em 10 aulas. Atendo apenas com
hora marcada. 29-2759 — Prof.
Medeiros.

Cursos
CTB

Rp\-'K:Del 72 303 - Copacab...-
do Flamengo, 2, telefo-iAir. Estaclo de novo. En- dkw vemaguet 1902
ne 25-4118. __ trada 4 500. R. São Fco. g;, ^"'Josmafavith'
AERO WILLYS 63~-- Eriuipado,' Xavier, 189. ÍDAUPHINE 63 r-òco adaolada Go

esquina òe R. OjaU
ma Ulrich, no Pòslo 5, om Co*.

de paríicuíar. p-ac.ib.ína ,_\* ,"lÇ jo horas di noi-
perfeito estado,,to - Tol, 47-7203 - TEXAS
pode trazer me-;-,... ,_.,,_," ,rt
só .i vicia. Rua «"PLACAMENTO nJ praça — Vi-

de Castro n.o|lilt " "*"*' ' = **'¦¦' ='" Copacaba-
Av. Atlântica, esci. Rua

UiricH cu nn Tijuca à Rua
adqi

«nxuto. Ver R, Conselheiro Gal-
vão, em frente ao n.° 58. Tr.
Gen. B 108 - Mercedo de Ma.
dureira.

dinl Piymouth 47. Vendo meihorh

v«"-|Conde dí Bonfim, -*.0
H-|o seu Be!c-ir novo completamen-

le emplacado e com taximefro,
nto para trabalhar, pagando

24 ineiei ou no plnno do
'CADILLAC 

47, 4 p. hidr. ótimo ,1.0 r 1 - .
....J. -endo com 350 mil « loJ?,?"i*. ?*..Ç*",S" Vasconcelos, 72.[ljnanc. ¦-• * , , t:-...:,.lad.
70 mil 46-8524.

Antecipe seu classificado
Não haverá expediente no JORNAL

DO BRASIL depois de amanhã, sexta-feira
Santa. Mas o JB circulará nesse dia com a
sua edição habitual. As Agências receberão
Anúncios Classificados, para sexta-feira, até
o dia 23 às 17:30 hs. e a Sede até às
19:00hs.

No sábado as Agências reabrirão às*
8:00 hs. recebendo anúncios alé lhOOhs.
e a Sede que abrirá às 7:30 hs. até às
12:30 hs.

Te!, 34-3760. !Aceita-se lambem troco.

.,„.,., e, ... .* , -.CARRO x terreno, n, Estrada d«|?A"PHINEv ''61' «**> çomjFOTD-"zFpHÍ^Tl72----cr^
AUSTIN 52, ottmo «stado, lata- jaeafepaguí 364 ,M2, 2 frentes,\__d\- cVfnd?-!e ,'S» 

» vista, novo da G8 pode trazer mecani-
na, forracao, pintura, mecânica,I oronto ol construir Trcco p' car- aalamim, 15ó. |co. Urg. Vsr.do ou troco por car.
':JÍ° '5?°4,.T'5cil;"=* R- Uruguai fb bom. Tel. 27*0975. ' 

' 
DKW 1 ÕÕ1 -" Ern" ótimo estã-|ro._i,oci°r5?- Afonso Pt-.i.i. 66-B.

248 - 3B-51ZB. - raüpri X BRILHANTE - Penho. do* rU'c- "om etc. Troco oulRSSORE DKW VEMAG - Mod."
AERO WILLYS 1965 . 1966 equl-\,^_ _ Econó-nicr? e'r, 28-5-66 p/ 

fin* i vi!,a 3 6C0' A,s0icl *-i"1*>.|"*i6. equipado, depois d.-.s 12
pados, com entr. a paiíir de •• 3 miíh5e! V»ndo n caut cu t*o-rl: horas. Ruo Antunes Maciel, -484
2.500,00, restante em 15 meses. „ p/*automovel. 42-9701.' Coelho. DKW - Vondo ótimo estado o_r__Tel* 28-9815.

n?" 7U"U\~ À'Ú03't.%.y7'9.:^CHÉVRoLETlo'"r^^Ts;;^f,ic;con.erví*-ã^i 
vlsla ou lacililado FORD ANGLIA 48, novo de tudo

rt. '_'.\t:.. W\m. - Í0-//Wl.| 
n {i... (cj.|o ' |am. 

- Te'. 47-0440. inclusive pintura. Ace.lo troca,
AERO 1964 - Azul, único dono, breta ou 

'r'v 
como entr. -'- Rua DODGE 4] - Cri 30D.Cn, bom'";''10 < i0°- A'* Suburbano,

nerada conservação, realmente Datjmar da Forneça, 26 - Mad. estado, aceito" troca, fácil, r«sl,IL9i?_T_£!?la.?i!_?j .
novo e equipado. RC. oe Bon- 

CHEVROLET" 58"-_0" mai," novo S: S* Fre* Xavier, 628.  FORO 51 "Estado de novo -
e'""'7' ¦- "'¦ - ----- - •'-'"- IDKW-VEMAGUET 63. 64 e 65 _;F-'-'"o c, 800. Ace.lo troca saldo

Divisas cores. Carros revisados e S pr05°- rtv' SuDUrb->n«. ->942 "

em bom estsdc. A vista ou fi.!*-"SC!i

fim, 577:A_-
AERO WILLYS 1963 - Rãdíõ;
tranca, capa» n»pa. Eni. 2 CCO
e 15 prest. 300.
- Tel.t 42-0201.

CHEVROLET 58-0 mais novo!"
dr. GB. Vendo, troco e facilito. |DKW-VEMAGUET 63. 64
Suburbana, S991-A B - Cai*
cad ura.

Lavradio, 20-4-BUevro1et _ V5ndo, 
*

combinar. - Rua F0RD 46
Tt;! 26*4099 i Guariabara,100°..

380
vradlo, 206-B. Te!.: 42-0201.
AERO WILLYS 63 - 

"Reaímemê

novo. Vendo à v'«ía cu financ.
Trsíar Augusto Severo, 292-A —
Te!.: 52-8484.
AERÒ 62," 

"sinal 
1 80o7""rasto""ioiv

_}o praro. Radio, capas, único dj-
no. Av. Mem de Sá. ]4.A, |i_*nto; ,,.
R. do Pas3«ío. 22-.'.229 e 32-5397.' _\_. ,. . ,
VV*,,V-ír,Y, ,&í—,-«---» -Ti* ~—---llndraul cos, tudo em toimo fun-
AERO WILLYS 62. Borcid, c ra- cionamenlo. Ver hoie na Rua
oío, tranca, umeo dono. forra-: Bom Pastar, 212 e demais dias

tal.: 58-5711, Dr. Coelho. Preço

66. Diversa! Av.

- O maís novo d«i
pintura nova mecáni-
Fácil, c' 7CÚ. Aceito
Suburbana, 9942 -

.,,„„.,„ .„;,- .. ,53, em ólimo estado, particular. Pan,blna. n*°,,37.

. ¦>Vi. S 
,l964 

~ c^„noYc- Ver à Rub Rlachuelo n. 148 c/DKW-BELCAR 65 . .,.,. _..-..¦... 
Ent. 2 ^0 e 10 _r.:: .... La- ga,jgi„a. Tratar pelo tel. 23.4339!côr9s. Carros revisados e ern per- Cascadura-- Paulo. feito estado. A vista ou finan-; :_:;--'¦'-¦—rr--t—. r-—

'HFVPOIFT"'«¦!'"_'"M._anlca""- ci»r"-i*i'o a combinar. Rua Bambi-IF.OR°v,49 -* ««anica nova; Ia a-
. HcVROLET 53 - Mecânica leleícrc 

26 4099 '"'' ,0° '¦ Facilito <• 700. Aceito
Pron o parn trabalhar - Praça - "° "• 

^ 
'ejetone n*on.,ttoa _ A._._ Subu,bana| 99í!2 .

est-ido excápclonai. Run Andrado DODGE íu - Kingsway — Ven- Cascadura.
Psrícn:?, 4? - Caísí* -¦ ir. Luis. do melhor oferta. Ólimo estado,

,;R. Junqueira Freire, 329 - AlmlrCHRYSLER 16 -
• conforto, 4 o

erfeitos,

VEÍCULOS
1 AUTOMÓVEIS

npos a instalação om
residência, firma ou indús-

v sidos Matrículas .1 ber tas

Lína.
TELEFONES — Cedomos pela mc*
lhor oferta 58-38-22-32 . 37 -
Rocha - Tcl.: 23-2883.
TELEFONES

Iria, Dou rcícrüncias cie servi- Tal, 57-6477.

Prufessóres do Coléqío Pedro 11.
Cop.ic.iliana, 1 072 gr. 302.

ros prestados nestas condições, qr
1 rolar Av. Rio Branco, 9, 3.° 3

i O CENTRO TAQUIGRAFICO;---."--.--  
!SRASILEIRO 

continuo rccebenclo;^^0.„ 
~__ 

J»^»"*
oí.tâ faiendo troca d

AERO WILLYS 65, equipado, en
estado de novo, com 23 OCO km

ção de couro. Vendo cu troco
por Volks. O carro está novi-
nlio. Rua Bispo, 47.
AERO 60 — Bordo, superenuípo-
do. toda prova geral. Vendo,
troco, facililo. Cerqucira Daltro,
82 — Pôjto em Cascadura.
AERO 63 — Bordo, super-nôvo ê
equipado. Vendo, troco, facilito.
Cerqueira Daltro, 82 — Posto
em Cnseadura.
AERO 64

h vista CrS 2 400 mll «penai —
Documentos legaií. Bom nego*
cio para quem deseja um bom
carro.
CHEVROLET 52 - Mecânico,
pronto para Trabalhar, praça, os*
tado excepcional. Rua Andrade
Pertence, 42. Catete._ Sr. _Luf8._
CITROEN ID-19, DS-19 de 1958 a
1965. Em oerfeito estedo de con-

O mais _ novo pos-lServacãc. Ver e trator em Auto-

, ,, „ ,r,  ,. . FORD VEDETE 52, vendo urçten-
Carro de classe ^-i!.nl'u?ir" 

rreir°* *'*ly____s_1!_ te com, 450 mil r. 10>53 mil.
motor e hidra.iDkw 64 — 14 mil Vm — Lubrl- Tel. 37-062'?, ótimo estado

dir-cac - freios,mal, rádio etc. 4 400. Aceita-se ,TÃr"59ríipo_"'r40"0_Breqõi"pã:

?_™ i V Í° ,f7':'!In':!0' 
M0-|da, vendo com 1.000 do entra-Troco por Volkj_67. ;d,, e |0xl50 n.;| Ace;i0 ,.nca

DKW, Belcar 1955. Excelente es-IFiat menor valer. Te1. 46-8524.
tado, equipado. Vcr e tratar narAnn /_n <<r i "
Rua 5 de Julho 188 com o por. *~UKP 02 halCOn , en-
teiro ou pelo telefone 42-3650, trflfja 2 500. Vendo. R.
DAUPHINE 63 - Vendo urgente}
em ótimo estado, facilito unia;1
parte. Arauio Lima, 47 - Tsl.Fti.AT 1 400 52 c I 900*58"'*--'
58-0878 - Ti|uca. INCrS 500,00, estado de novo.

S.

jMariz e Barros, 821.

DKW 63 Belcar sedan, excepcio- Aceito troca, fácil. rest. R.
nal estado, mecânica a qualquer Ü.cf?.*. ^3V'e_r'. Ç*^-
prove. Troce, fac. Baráo Meiqui* FÓRD 19J-! - Mec, 4 portns, p!a^
In, 218 -- 38-35*45. f ca centena am belíssimo est-¦do

Vendo i facililo. Rua Ha.
de

TEXAS
Volkswa-matrículas para -o seu traci'

-ion.il curso cie SECRETARIADO '!." 
,P°' Vemag . portas, finan-

COMI

rodadas, pela melhor oferta. Rua sivel, «up.requlpado. Vendo, tro-Laveis Citroen Ltda. Sua Bam- DAUPHINE 61, equipado, ótimo\& 
_íg,à°__Â tc". 34 24S8

íU'0^00„Cn™0' 
94' C/ Soaro». eo, faeilfrc.. Ceroueira Daltro, 82 bina n.o 37 - Telefone 24-4099. e.s,,d.0' vendo urg., ocasião. R.\"l%___°°°___J"'_.!_V_:-JJ *

Tel. 43-8430. — Posto pm Cascndura. — . jAr^o ttma, 47. FAE-RICAÇaO VEMAG 67 para a

;,AERO 62 - Vendo de particular AÍRO 65
_part. ótimo e:todo. R. Maga-'prova gera!. Vendo, troco, fac

nd. s 352, Sr
Precisamos com /n 7070

urgEncia 30-31-23 43 25 45J6.37 
'iJ-'*i'*J-

5/ - Rocha - Tal.: 23-2883.
TELEFONE - Vendo 

"lnscrição~cicl

1947, estação 36-57 - NCrS 50,00i" " lí nar,n

Juca. Telefone: AJyim,ç 2*
Méií ilito. Cerquelra Daltro, 82";to em Carcndura,

Pós*!sil° Cine?ândiaU"RCUA°vaío PRÁTICO, em 10 meses com: 
;!Ía"do 

_ 
di'r.f.n'» > '•n9.« "•"ese». Linetanaia. K Aivaro io na Av. Atlântica esquina dn

grupo 601. leis.: .. Português, Taquigrafia, Dacti*,Rua Dialma Ulrich . na Rua Con-|AUTOS bons (. baratos): VolK
 ilografia, Prát. de Escrit., Mate-do d. Bonfim, 40 — N. B. Entr..!40 ' *5. desde 1380 mil, V.m«g|AESO WILLYS 64 particular, «u-jCHEVROLET 41

GRATUITO - Inglês e Taquigra- m*S|ica _ Relações Públicas v\-,s* " v*>m»f 67 novinho, ii .m-1Jfdwt 40 i 67 d-id. 1 150 mil,
¦' ¦ -i . ' .placado na praça, com • côr qu. uordini 63 •

sando ao prepero eficiente dejv. s. desejar. TEXAS. .-,.:-- 
.*

fia, curso de 3 metei Cinelandia.'Rua Álvaro Alvim, 24, gr. 601.

iltães Couto, 41-A

64

:up.
R. Mariz e Barros, 821.

Aceito ofertas
Hélio.

Tel. 23-2859

TELEFONES —. Vendo o compro
Iodas ai tinhas. Tratar Sr. Ri-
boiro, os me.hsros preços, trans-
feréncias rápidas — Rua Con-
eeíçáo n. 105 — 17.° andar —
sala 1 707 - «sq. do Pras. Var-
gas.
TELEFONE - 25"- 45 - r™. 1*57x37x36x56

Telefones
COMPRO AS LINHAS

Tel.t 37-6249.

INGLÊS, alemão, francês. Audio-
visual, 1-2 meses, Profs. nativos,

j Provas, emprogo, viRticrn, Sen.
I Danta_s,_^17-935_-_52-9649.
! INGLÊS — Americano, ensina na

Lompro
profissionais, encaminhando-o**,
após o curso, a excelentes em-|aborrecS.|0. v<,io , ___,___¦_<___,

Tíimbém recebe ma*jhorário d* sua preferencia,
poro o curso de Este-l?-0-hoJl*.--_T«l* 88-3891.

127x47
versnçao,

CrS 2 100 0001 matica -

pregos,
trículas
r.odaclilógrafo com: Porlugu6s,iAG9RA »'• " 10 ho',s d" "o"*1'jvoee 

pode comprar seu Vematj~- Atlântica, «sq. d* R,

1 200 mil,
Daupltin. 62 . 63 - 850 mil,

— 
| 
Vcmaguot 59 a 67 d»sd* 980 mil

s«m • muitos ouiros. Estrangeiros -
grande variedade dosde 500 mil.
O saldo V. Sa. • quem fax.
Trocado. Rua Conde de Bonfim,
40-A. Rua Sáo Francisco Xavier,
342 - Taxas.

Pa-

ATENÇÃO. Proprietários de Volks*

45*1352.

Pago 1 500 H,
Com*

0|O. 130pro
Hugo — Eítabolnctdo hi 11 anos 25x45
nn Rua Urugüaiana n. 55, sala1
719 - Tel. jr
TELEFONES - COMPRO. Qualquer
estação. Carlos. 52-1606.
TELEFONE - Vendo 28,
ou 34 instalado om seu nome 122x32x52x42
com reais garantias por 1500, 'P" 154x34x48x28

23x43 

|29x49 '!26x46 

54, 48i58x38 

•asa do aluno ou escrilório, 
"con"j 

Taclui9*'','i'1 e Dactilografia, trio-jna Av. ,u"raduçâo 
gra-j básico indispensável na forma- Djalma Ulrich. Todas as eôras ej.vagen Je* praça — A Texas estA

lt;ão cio esienógrafo ou taquí- ,ip0!' .Financiamos a longo praiolfaiténdo troca ds Volkswagen por

rf- ™nV,NGLÉ? 
-, Ame"eano onsi"5 "aÍ9"'0' |:u,:rvTL\T47^203qü-T.'.!^L,4 POr'a" ,!n0r,cia"do

Cio 1 5CD0üü::asa do aluno, convn'S!cao, gra* ¦ ,, I xas a.l* ,'
CrS 1 500 000 mítica, negócio, traduções via- ¦ Mantém curso cie aprendlza-t  ii i? *c - * . .^i_y i^uuuj, ,**,-,r*> i,u 4,„ .;, ,.i-,  Uinch e na Rua Conde de Bon-
CrS I 200 000!?'^-" 

4j'1352-  
—\_? '^"'arafico cm qualquer AERO _WIUYS - Compro sem fim 40. N. B. Entrega o Vetnag

Cr$ 1 000 000MCIONA-SE piano, iniciação mu- "'l1 e "O1""- e turmas de, Jiper-iaborreíê-lo. Vejo a domicílio noJ67, novinho \â emplacüdo nn pre-¦-¦--' método fnoderne, sòmentejfeiçoamentO, pora qualquer mé

lonçío prazo, na Av.
esquina da R. Dialma

horário de sua preferínci-i. Pa-içr., com a côr que lhe desejar.
,go hoia. Tel. 38-3S91. I Texas

clusivo comerciais. Sr. Rolando
54-3658 ou 28-3714.

Cr$ 1 000 000
Cr$ 1 200 000

Tratnr com o Sr. Juca. Av.
TELEFONE - Compro linhasi 28, R|0 Branco, 9, 3." and. sl 352ou 34 pagando imediata- -, , ,„ -,«*.._54, 48 ou 34- pagam
muni,. 1 300. Sr. Américo 54.3658
ou 28-3714.

— Tel.t 43-7270 PROFESSORA
a parti

ies
TELEFONES - Vendo e
Troco, qualquer estação, Tplpfrí''
passo de nome na hora. u 

""'

Tel. -13-1 464, Sr. Gomes.; Compro desligado:
urgente 1 000 000. Escritório, Av
na Rua Branco, 9, 3.° and., .1

— Sr. Jucd.

Super-nâvo, f£.c!a CHEVROLET 63 - PÍCk-|"DKW 64 Belcar - 1 a." série. Bomipr=", j 
kn.° pra2,° T'"n <iad°''

FntrsHfl 9 <.n0 mil .o^d.. . 900, Sr. Rodrigues, pá. 
«mpletamente emplacados e com

CDirauo Z JUU mil. ,. ., r 
* 

D. . ¦-.,.' - taximetro. Tratar na Av. Alan-l.o M. GuMrn. Posto lubr,f,caçao. 
|,;c3( e,t| dj Rua Dia,ma U!ri.h_

DE SOTO 49, 4 porlas pequeno I Pòslo 5 a nc Rua Conde cio
novo, original, parado 10 uno». Bonfim, 40 — Vendas por inter.
Vendo. Rua Real Grandeza. 96.jmédio da nova Texas.
Tel. 36*^050. IPORD CONVERSÍVEL 1957, V-S,
DAUPHINE 1962 e 1943 novos mocânico, completamente refot-
vale a pena ver, faço qualquer mado. .l.a via. Rua Marques de
prova, bom prtço a vista. Sousalpinedo 8<1. Tc! -15-9165.
lima, 363.

.  ,, KCrS 800,03,
perequlpado, 5 pneus novos, o\__\_,; psrB trabalhar, rest. a com-
mais conservado da Guanabara, binar - R. S. Fco. Xavier, 626-
19,000 km autênticos. Ver Rui
Santa Mariana, 290, Higianópnlii
AERO WIUYS 19Í4. Vendi-s».
Bom eítado. Ruo Marquei Ca-
nário, n. 100-B, em frenle cam-
po^ Flamengo — GAvea.
AERO WILLYS 19Í4~- Cinza^Brai
fiti, superequipado. Ofímo eita-
do. Vendo, troco, facilito. R. S.
Fco. Xavier, 398. Tel. 28-3776.
AERÒ' WILLYS 1966, Itantaraty
— Vendo urçjente, linda cor, pou-
co rodado. Aceito troca por car-
ro de mencr valor. Rua Conde
de Bonfim, 539, ap. 403.
AUTOMÓVEIS 

"A'PRAZO 
-~Vo

CHEVROLET 41-47 - NCrS ...
300,00, bom estado. Aceito tro-
ca, coli. rest. R. 5. Fco. Xa-
vier, 628.

TELEFONE 31 - Preciso
tratar com Sr. Oldemar
Carmo 6, sala 610.
TELEFONE — Compro hoje p.içio
em dinheiro estação, 32-52 28-34
25-45, 37-57. Tralar 31-3686, Sr.
Oliveira.
TRANSFERE-SEinscrição de telefo-
ne p?!a melhor oferta do ano 1951
- Tel. 28*2344 e 24-6766 - Sr.
Érico.

PRECISA-SE de professora
niiirij rerfistr-nda. Rua Filon*
Nunes 1160. Olaria, das 12
17 horas.

p.i a o CrS
„. PROFESSORA primária dá aulas
Rlo| particulares. Tel. 57-5400.
352"

(p|PROFESSOR aceita para lomar
conta 2 ou 3 crianças de 2 e 6
anos. Praia
ao. 226.

cular, ótimo estado, 950 mll.
Aceito troce. 24 de Maio. 25
Posto Dirce cl Sr. Palhares.

r ¦¦- i iV"i Pinr* '¦'--'¦ ¦•'¦-.:¦.' niijuein. , :;ini**rí'' i i."i ._:tii iiViiic:, (Jiiro ciuni:rJ*'M' iva - ,"". ~~ -,"""_ "' "* ' ¦--¦¦-'¦' -•"" « '¦>-¦' m -c ¦"- ""-•,*"¦ — n-tvVfipen 19*64. 2 -500 N. Volks-Lro IÜÜ0UU0 , «___„_.,_ _, !enhoras. Pfa.i. d noi vclnclclarlrc cl,. 1(1 ..,.'. 8° h°'*' Tel* •"i*3891* \1exai. waoen 1962. 2 COO N. Volkswe. .
CrS1000 000J.an.lt.. R. Toneleros, 131, ao., IT' 

" VelOC,cla.t;1" dc 20 alCiA]ENCÃ0 
_ Ao _ommúr ou ,,J AERO'WILLYS"o7;"Tar'alarura7; Sen 1953. 1500 N. Dauphln. ,

801. Tel. 36*0021. HO ppm. - Acett.l atnda ma- 
â,E o MU cm ffirí se oue' "*•« » "^h". l£""_> troca! 1960. 900 N. Taxi Gordini 1964.'

,..Tc...Tlr. "-.trículas paro os cursos det ,Ã » Taxai tem o cãíío Itt vmÊ "• J"1^ do Carmo, 94, c/ Soa-12 600 N. Kombi 1961/1960.
MATEMAT CA -- Curso Secunda- n . * .» . - ¦ « .. e ° Cilrro flLC Vo-c ,„. ,,t ioq,in ii «00 m DKW n«lA»r .qa.ã
rio. Ensina-se. Tel. 54-2787, Srta (Português, Matemática, Dactilo- procura nas condições oue pode res, tcl. 43-8,30. _ _ 

I 500 N. DKW Mar W4. .
Niara. 'grafia, Inglês, Prática de Escrl- »¦"*-«"¦• Aer0 Wllly. 61, 62 . 63. AERO 62, lindo, equipado, ex- ? ?Ç? .'?• -P"w Y=í?"?" J?°\-

itnrin Rnl-,ríír.. P,',l.ll*-». . 7, P»upWn« 60, 61, 62 e 63. DK'.V celente. Fac. c/ I 800, saldo oté
AiíaiteiÍ7.-.*;ãoi,0r'°' 

Rolí,c°es Publicas e r«- vetnag 59. 60, 61, 62. 63, 64,20 meses. Troco. R. 24 de Maio,
krianças a partir 4 anos, prima- «.uigrafia, em avulso. |65 e 67 OK Belcar . Vemaguet. 19. fundos. Tel. 28-7512. .._...__-,_, ... ,  . — ,. .... .. .., ,
rio. Alfabetiracão adultos. Rua Informações: Praça Floriano Gordini 62* 63* 64 « 65- Slmca|ÃÊRo~_ã __ _3~Z"ii |mM AERO 2600 e llamaraty 67 - 2e- CHEVROLET 41, luxo, poria, 4 p. de |sllr|a ( á, m0Mni d £0Jiora

!Santa Cristina, -16. ap. 401. ,__ % „ 
5,c- '„, 

,[__?. _' 
"°'|Tufã 

o 66. Rural Willys 62. Volks- „^ et?ádo ósr^ Vendo • «o1'0* 
Tod" a! c0'«* Facilitamos1-.'3^?* «. •!»'« « »*>¦ 

_." pintura à v. 1 900,00 ou f. c/ GORDINI 1965 e 1966 vários, ex-jj 12. (Cinelandia) - Tels.: ,.:..__- 59 62 63 e 64 e muitos \, __,.__]_ ____________ 7coi5 »«l'»m«« '««s. R. Francisco f^O 
mll. Av. Marechal Rondon, , ^ c0 e 5 de ]0000, R. Sü-Icelcnter, superequipados, troco ou

orl-, 52-2972 e 52-0618. outros cem entrada a oarlir de" jTcar» T-' 49 7852 Otaviano, 41, Delaul Revendedor^-' - 5- •*; Xavtjr. vana )63 _ E„, c*e Piedade. facilito até 20 meses. Rua Con-
ena 690 000 e prestações de 120 000. *.-?*„-_—,*,'— --'*,- ,-.- Willys. N5o compre sem nas con- CHEVROLET, 53, 4 p., m»c5n!.!nÃ|]pH,wé .o/,- ..... ..,,„ ide Bonfim (6-A. Tel. 34*9909.- LIVROS E PUBLICAÇÕES -.'eS^F-clfco^lenS ^ V '4" W^ » 4" 

'ã^m^,^ 
&£ ft- ^?:li,..^^S. -«TÍ !? mèseV. r5tóiBni - "1966; ",(,ado de

Maracanã e Rua Conde Ben- jcs*. 
Troco. R. 24_ da Mato, 19, s,,nd'Jrd Vanouard Sl. 550. 950^ »;"'"". 426.

. 40, Tiiura. jfundos. iel. 28-7ol2.

COMPRO carros nacionais. Paço
ò vista. Tel.t 34-7743, Sr. Hélio
Trigo.
CHEVROLET 37 - Vendo, 4 pts.,
ótimo estado, 480 mil, Mercado
S. Lucas - P. S. Pena, boxe 8,

de leg-vTie!, _^

CHEVROLET 52 - Mecânico, 4
pcrí.is, um dono só. Rua do:
Arnúíoí, 7-1 ¦— Tijuca.
CHEVROLET 

~56_-' 
4 portas, um

dono só, p!ac» 318, pode tr<v
rer rrweãnlco. Rua do; Araujos, 78

Tiiuca.
CRS I SCO PLYMOÜTH 59 FÜRY

Nova. Restante em 20 meí*!
R. Moncorvo Filho, I.

-IFORD FICO - 1964, últ. série.
DKW Vemaguet 62 — Vendo porjtódn 100%. Vcr c tralar do 2.»
NCrS 3 300,00 jó b vista, comja lábado, Depósito de Cimento
r.idio, pneus novos etc. Rua JoõojBarroso AVigno. Estação de Mag«
Henrique, n.° 155. Cordovil. no — EFCB. Srs. Álvaro ou Afon-
DKW Vemaguet 59 -Vendo NCrS >o - Ettudo financiamento, a
2.600,00 só a vista, cor bor-mais bonita cia GB.
deaux, radio eíc. R. Jcão Hen-*GORDIN! 62 — Rádio, 4 pneus',
rique n.° 155. Cordovil. novos, impecável estado conser-
DAUPHINE 61, ótimo estado, «cão. CrS 2 450. Somente hoie.
.iniiírelo, vendo urgente por 1 ¦ÔSO:^1**** Msxv/eÜ, 77. Ti*!. 48-1852,
mll. Tel. 46-8524. IGORD1NI - Compro sem aborr-A
DKW VEMAGUET 65 — Vendo ur" cí*'0- VeÍ» '"> horário de sua pre-
gente preço 3 750 mil ou melhor!ferência o pano hoie em dinhei.
ótimo estado. R. Silveira Martins;"1- — Tel. 38-3891. (
132 apt._508. João.  |üORDINI 63 - Bordo, todo equi.
0ÒDGE 

" 
camioneta 53, a mais P«do e cem pneus novos. Mecáni.

linda do ano. nnous novol. rá-l" sem deleito.*, lindo carro.*no, pneus novol, ra* *

,„,.„„, ,, , . ..dio ori-jinal, sujtit. > qualquer NCrS 1 mll decnlrada. Rua Ma.
CHEVROLET 41, 4 portas, R«rtl- „,„„,, v#ndo _ c,mpB á, s*;a[ria Amalia, 67 - Tijuca.

:Crist6váo n. 406. {GORDINI 65 - Equipados. Só
IDODGE" UTILITY 

"52 "em "ótimo 
> vi!» 

9Â ? *55^ °°?,' "".'
estado c/rádio, bom de pneus a|SíaCd?_M' "3 lc|J '* Abe"'1 *"e

lataria

Livros de ICArt i.
Standard Vanouard 51, 550, 950,
950. R. Scuta Barres, 15, Eng.; COMPRO

- -*, .... „ ^ ---,-- — Mor para o turno vespertino. Rua
Vende-se inscrição*ADMITE-SE um sócio numa Tir- Taborari 822, Brás de Pina, óni-1 ELEFONE

de 49 - Telefonar para 58-9000.[ma sendo depó-Mo de doce, vcn-lbus"9Ò5 ê 334
TELEFONE — Vendo 2 - Inscrl-lda a alacado , a vareio, último', - * 

_-*
ção de 1951 c 1954 — Copacaba-iponto comercial, Motivo de ou-SRS- PROrESSoRES, ou a quem' 

43-3699, dasl'ros negócios - Rua Vinte dei Por™ interessar — Grande

PRECISÀ-SE de Prof. de Materna- vi-lo NCr$ 4, Guias de Trans-
tica, Ciências, Música, Francês para] missão. Pap. Lola do Conta-

dor — Rosário, 161, 10b. Tel.
52-3021.

ilimc n*/,u ,, _. *AER,° WILLYS 1965, 5 marchas, Novo. Aceito oferta e troco.AUTOS o. praça: DKW 63. 65 .iverde, novíssimo, facilito com AfBO WIL1Y< t? OíJl- 
"-

Coleção de 3 Kvros de ,Cm| f«^«, ,°S?1£ S?.r.3 S! cSnd.^fe.ln",, Sll^^P^^^
Tel. 34-9909.
AERO WILLYS 64 - Superequi-
pada, único dono, côr azul. —
Vende-se à vista. Rua Barata Ri-

i«u carro _)«m aborra* dkvv-iVÊMAGUET

An. Viana. R. Maris e Barros, j novo, pouco v>.o, umeo deno,
724 — Tei. 48-14C3 e 28-7791. equip. rádic, roda: cromadas etc.

Botafogo, 360,' NCrS 15, Registro Único NCr$it*,mos
7, Livro de Prestação de Ser-

TfTIlIrtC C cr\fínr\ Anrr Io íurno matinal. Ciências c Por-i
TÍTULOS E SOCIEDADESituguès para turno noturno e dlre-1

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

o seu auto, emplacado ou
não, como parta da pagamento.
(Em qualquer «stado, marca ou
ano). O saldo om prestações que
qualquer um pode pagar. Rua
Conde de Bonfim, 40-A.

AERO 62, Slmca 66, DKW todos

branca, Nunca bateu. Fac. 3
lhões - R. Si Ferreira n.« 321
ap. 705.
AERO WILLYS 45 - lquip.de,

beiro, 280(602. Tel. 370555, Sr. jestofamento em «ouro, cinco mar.
Ametou. jchas, único proprietário,, comple-

VOLKSWAGEN »•">•«•• n.6»° - Vendo i vistaAUTOMÓVEIS - .^*.......-,,„,.. ,. . ......
os anos, Volks 60 a 65 e mui-11967 OK modelo 1300 diversas!0!" ""•«••«• - *»• '"do Jg-
los ouiros, desde 1380 mil. Sóicôres pronta entrega, SURALjP.""'.33r*
na Texas (Rua Conde da Bon-!WILLYS 1962, em óimo estado, AERO 65 - Azul - Teto gílo -
fim, 40-A. -KOMBI 19ó5 de tuxo i-ti só do- estofamento couro — Ridí

1964-1001, raJ^ldo cu troco menor valor

„-:lmo estado de conservação,I a*1ra0 de «eiqu.ta, 129.cõ-lo. Vejo no horário de sua;(
preferinci. e peno hoia em di*Lq.ip.do.""™^; 6tima,"t'r'õ« V"fT|GORDINI 62 a 65 desde 1 100
nh.iro. Tol. 3«-3»91. nancio. R. C. clc Bonfim, 577-A ">"* SMo f"i:;,'ld*'* T'0"'5' -
CITROEN 1961 — (Sapo), muitc!_ £9.3322. ! lua Conde de Bonfim, 40-A.
bem conservado, tudo original «
funcionando. Carro para conhe.1
cedor. CrS 3 900 ou troco o fa-|m0 ™ ?! .""" X •¦—-•¦¦--- •¦- !„•,,:.„_,, Sa!do a comb' Troco... ... ico e fmancio. Rua Conde de *,SSLH308V ^. . * -.w" '

Bonfim, 577-A - 58-3822. f- S*1*5 .Francisco Xavier, 342 -

DAUPHINE 1962,"última lifiê~ê? ^."""'-^--rr --„ .-
rádio, CrS 1850 - R. Dol. 1)e!G0RD:N* «, 980 OCO Brena,
Maio, 584 - Tel. 29-1738. |m**"=r novo, equip., tl capas
--r.r— - . - . _-- -.¦— -napa et:, saldo a como. Troco.
DKW 64. sinal 1 800, resto longo r. 553 Francisco Xavier, 342 -
prízo, caiíiionet-a motor c/garan- w.Tacnnã.
lio. Av. Mem cie Sí, 14-A, iuntoj—

«ilito. R. Maria Amalia, é7
Tijuca.
CHEVROLET 1964 Impala, 4 pts'
6 cil. mecânico, dir. hid. Ral-
bnn, azul e pérola. Doe. Em-
baixada. Ac. troca ou facilito.
Rua Conde Bonfim Óó-A. 1>lefo-
ne 34-9909

£8-3322.
DAUPHINE 1963,"único"dono,, óti-IGORDINi 62, 63 o 64, NCrS

de aparência e mecânica, tro-|980,00, vari« cores,^ equipa^, no-
~;ua 

Cone "' 
' *" 

58-3822.

na 
^Centro 

- Tel. 43-3699. dasi-^ „e?o,™ -^ «Ma**, 
^ 

»,—_ „.„„ opo-: ; 
aut~^_____-,no 

- .«^J, O, «^«..«g. -. -J V. P.,u.B. .„, rf 
^-^^^---j-.--,— , 

P^. 22,4229. cu 32-5397.1.UK VIW OO - ImpeCO-

ÍÉTEFÕNE 22 - Vende-se. Tr,-I|"^; _c ZTuZ^o&J^T 
"£ 

"»"' ¦ ""«. 
"^ 

WetaS-jí! 
* <"?°' 

,0üa,t'u" 
**»»•-**. «Ji,ó»m» ",ad°J ", D*™E S?lM«SMhM ."» Sll. M. * ?& 

C'e'^ *»**»¦ *» 
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^1 Verdt oi 

'.-oco 
M' 

Entradfl 3 50°- ~

iyrt.^ÍÍT/h2í^^ - - d c - fiiVROUTH ^-"S^rP^g^clo'^ Vendo. R. Mariz . Ba,
tamos intermediários Democráticos 792. S. 208. Bon-:p-a™ «"Ip'"?»0 de ruas instala. '£*'-¦ « UH-™«. I Uy. 3. determina co.no descia ca- fábrica - PONTIAC ',954, 

em ótl- AE"° « - O >"•'« «S»» «>• <»*"*vendemo«, bam financiados. Av.*'**- *'•» 1-nadoc.c Lobo, 335. 001

{ 
' 

= - •¦-- - 
v--n:-— =— sucesso. Ç(;rs. GTn'ii-\ 

TÀ™*"""" í wi«t'.' -v—i—- \^r- ím Copacabana na Av. ;nto estado de mecânica - JEEP,"•¦"'• - C»m»,I*!f"*»n»; "^"'P** N Ho Peçanha, 1193 - Caxias. I DAUPHINE - Vendo urgente todo;1 
u=' °íl'

lar Hl,.t«m.ntl clnn,n7,lItT OURIVES - Precisas, d. .fam' • M •' j, .J ' -rf"' ~ 
C?™p", ' p,*"° de (Atlântica, esq. da Rua D|alme WIU.YS 1960 multo bem - V«n- * .- *"<•**• NCrS 5 100,00 -;DKw - Compro sem iborr.cá-lo. reformado etc. - Entrada 1 200, GORDINI 63/64. Impecável es-

¦ - SÍ.L-) 
Pr.u R... 

ÍTr-r-t ™"m o,. "' - M,.l0r" detahes a infor* cauda ou irmano, mesmo prec, Ulrich, no Posto 5. Tel. 47-7203. jdem-se, trocam-se ou financiam-1 Saldo a combinar - A9. Tânia -Veio ne horário de su. p.oferôn-l saldo 110 mil por mês. Tratar o lado geral. Vendo, troco e f,-
Vo.«*t lelelone: 1 Base NCrS 200 00. Rua Buenos 1 ma çoes a Rua Castro Alves, 24 sando consertos. Rosolvo rápido I - Na Tiiuca, na Rua Ccndc de re. Rus Dr. Salame, 156. Telefo- Prtw-Mt Isabel, 411 - Junte leda e pago hoie am dinheiro. - '.Valdir. Rua C-eneral Gu.-jào, 326, nancio. Paim Pamplone. 700 -^¦"^ '»"" "• **<>' >¦" ""dar, sl. 3. - sobrado - Meier. I, qualqn.r hor. - 36.36J2. 'Bonfim. 40 - Tel. 46-6483. ras 28-5766 t 28-5496. húnel N&ve. 'i,|.: j|4í*>), ICèíu - 28-6264 - 4S-002O. Jacaré. Tel.: 49-7852.

»it,.*.lU-4f£.*%'-J?:-**,»,**.>í*,;**A*s,~.*.* ÍSrV«» "ti --
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O VEÍCULOS O ESPORTES E EMBARCAÇÕES

,

TÂWIA § A

Antecipe seu
Não haverá expediente no JORNAL

DO BRASIL depois de amanhã, sexta-feira
Santa. Mas o JB circulará nesse dia com a
sua edição habitual. As Agências receberão
Anúncios Classificados, para sexta-feira, até
o dia 23 às 17:30 lis. e a Sede até às
19:00 hs.

No sábado as Agencias reabrirão às
8:00 hs. recebendo anúncios até ll:00hs.
e a Sede que abrirá às 7:30 hs. alé às
12:30hs.

!?^!a^r^f^,-„J^OLDS. F-85, equip., 67, «jjka *, - a» 
j». d.,TAX. volks. alemão, 36hpT^- ' 65, 64 e 62 - 2 e iffi ÍÔ2di °a JKS' Rua Mo" ,or' ™?e!?.?? ."?«'¦„?»P»'nh.

Revendedor Wil!ys
Av. Princesa Isabel, 481
Tels.: 57-7787 e 57-0113

GORDINI lll 67 — Ã vista
NCr$ 6 000,00 ou NCrS 4 000,00
e 10 de NCrS 300.00 - Guaxupó,
139 - Tol. 38-2826.
GORDINl 63, com rádio, ótimo
estado com 5 pneus noves a
visla 2 500 ou irocu p! Daup

If.APALA 1961 - SPORT CUPÊ .

nova, precisa lantemagem — Ver
na Rua Senador Alencar, 300-B,
peta manhã.
KÕMBI 1963 - Vende-se uma em
ótimo eslado, com rádio. Ver o
(rolar à Rua Padre Idclfonso Pe-
nalba, _355^--^Todos os Sanlos.
KAKMANN-G HÍÃ"~63~~siTpJ^."
qoípado, novo mesmo, CrS 495,
Troco Sedan. Av. Italianos, 723'-¦ R. Miranda.
KOMBI 59 --' Vendo, part., sincr.,
pneus novos, bom estado gerai.
Rua Pedro Américo, 560, casa A.
KARMANN-GHIA 1953 - Todo
equipado, estado impecável. Ven
do cu Jrcco. iR. Russel, 32-A -
l. da Gloria.
KOMBI 1966 - St-, «ul-pestel.
esl. de 0 K. único dono, com
\4 mil km rodados. Vendo, iroco
e fac, R. Russel, 32-A. Gloria.
KOMBI 63 eslado de nova, aqui-
pada, pneus novos, uso parti-
cular. A visla 3 700 mil. Teleío-
ne 46-0475. Urgente.

65, 64 e 62 - 2 e A
portas — Inf. 37-7666.
OLDSMOBILE 41 - NCr$ 500,00
— Olimo ¦
fácil, rest.
628. _
OPEL RECORD" 60 - Vendo po
NCrS 4 100. Aceito troca.

tado. Aceito troca,
R. S. Fco. Xavier,

reira, 406 —_Aboíição

SIMCA 1963, vendo realmente
linda e perfeita, 3 480 o Aero
Willys 1963 por 3 750. Run Pe-
reira de Siqueira, 79 - Tiiuca.
SIMCA 63 -- Excelente mecânica]
equip. c| rádio, capas ele. Faci
lito com 2 milhões ent
Francisco Xíivier, HóO

R. São

Marfim, com interior vurmellio -
equipado com vitrola de fita «
talevisôo de 4 polegadas. Do.
cumentacão 100°/
qualquer prova - Rua da Pro-j..
clamasão n. 885 - Bonsuccsso. :rCO. XaVIOl-, 189

, „„. KÕMBI 62 - Entrada
sujeito aí i 500. Vendo. R. São1.1 rt.l P/n.

vioia t\ jyu DU ITOtO p L/aUplH- -J-- ... *<w- — uuumujiu. ;t\-^-. /\UYICIi IU7.
•»• -%' Hei,or Bell"°- 5™°' -jlZABELA BORGUARD 55 -'O.imoJKOMBi" 66~-~SÍandard 

"-Wf

4H152: «»ado geral, rádio original, pin- pOUco rodada. Base 5 800 - Rua
GORDINl 1964 - No eslado cie '"<* e. mecânica nova, facilito c| Riachuelo, 187 - Tels. 32-4856 -
novo, todo equipado, suieito a SSÍ\ 

A"l:0 1'°c»- Av- Suburbana, 32-3458 - 52-6835novo, lodo equipado, sujeito g
ioda prova, Rua Joaquim Palhares
n_^J595.
GORDINl 1965 em beííssim7~in ,|-P?. conversível, pin

99-12 - Cascadura.
ÍNTERLAGÕS 64

tado gera!. Vendo e facilito
Jíuj Haddocl; Lobo, 382 — Tel •
34-2458.
GORDINI 63 -Equip., único
deno, exec. e;tado. Entr. de CrS
1 500, resl. a longo praxo —
K._S^_Fco. Xavier, 30-A.

GORDINl 64, equip. -
1 200. Saldo alé 18 me-
ses. Sr. Gabriel ou Ru-
bens

Ult. serie,
 orig. ver-

me ina, capota nova, un. dono,
33 000 km reais, superequipado,
pn;. cinturados novos, excepciõ-
nal estado. Á vista cu troco. Rua
Felipe Camarão, 138, telefone
48-0962.
i 1ÀMÃRATY x Volks - O 

~

KARMAN-GHIA Í966, equipado,
com entr. cie 3.000,00, restante
eni 15 meses. Aq. Viana. R. Ma-

i e Barros, 724. Tel. 48-1403
28-7791.

,i^t* * )w. ntcno iruL.ii. FranCiS
Documentação 100%. Tel. 43-5691 ;.,_,-;'¦ ,„,„
e à no!te_ 49-1205 - Carlos. ...... °2'- esPe,'icular estado

PICK-ÜP," F-l ÒÕ, modelo 1960, 
"

com motor novo e 100"?
217

- Rua
Facilita-General Caldwe

se 2íi.-feíra.
PONTIAC 5l"'- Urgenlo. 550 ent!
ou 980 è vista. Bom de tudo. R.
Uruçiuai, 283, 38-6087. Sr. Ari.
PEUGEOT" 203""-- 52-"Vendo um
em excelente estado, 4 porlas I
io solar, renovador du ar. Bom
preço. Av. Copacabana 1032 lo-
|a^com_Gernldo.
PONTIAC-Boneviíie 60 - A~ma!s
linda zia GB, vendo, troco. Faci-
lito. Barão de Mesquita, 562. Tcl.
58-5202, Rubem.
PICK-UP WILLYS 66, fração 4
rodas, tranca direção, ótimo es-
lado, vendo Urgente, Aceito tro-

Tol. 48-7756 .

motor novo Cr$ 3 500 enlrada
mais 6 x 250 mil — Aceito troca
pl particular - Rua Haddock Lu-
bo, 74 — Garagem.
TAXI E PLACA - Vendn unirnl.-
- Rua Haddock Lúbo, 66 — Sr.

Taveira.
TAXI C HE VROL EÍ 

" 
49 

~ 
C a pi- I ,Z,

Cf rádio em ótimo est. n«fj. urrj
Rua Bom Pnslor, 393

io-|VOLKS 60 a 65 - Compro, pagovist» om bom tutado, R. 24
48.0907.<l« M.,io 554

VW 1964 - Praço, iodo equip.,
vendo u lac. Av. Amaro Cavai-
cílnli, 1 775 -_ Erni._ Dentro.
VOIKSWAGEN 1965 - Equipada
bom f joi to, financio ou troco
nacional menor vnlor. Av. Su-
burbana, 10 002 - 3." andar,

.. tala 30', - Cascadura.
48-9448. OVSiT' 

"/•, ¦-—¦¦ t
de conservação, equipado, motor TAXI Capelinha e ulaca v.-r«l,. r,AIIrZ' \, Zi ,'°"\ 

"íul
suspensão novcs,,,roço e fin.(ao. Ver 1 •»•« V^wí 

f^.,..^ G3íí!i ^

VOLKSWAGEN 67 _ o km - Ven-de-se. Rua Caruaru, 374, depois
12 horas.das

VENDESE~um Isabella 1958 »""m
Impecável estado. Preço 2 900 OCO-Traiar Av. Venezuela n.u 131..I. 407. Tel. 23-S855.

R. C de Bonfim,
18-3822.

577-A Te

Tel. 38-1559 OU ITAMARATY 66 - Lindo carro -

58-5202 | 
Pouco rodado - Um só dono -

i Vendo por ter recebido modelo
GORDINI II 66 - Linda 

"cõr 
- "67 - Tel. 57-0113 - Sr. Ernesto.

12 OCO km, eslado de zero, equi- J GORDINI 63, iodo equipado, es>
pado. Troco, facilito. Barão de!tado do novo, pneus novos. NCrS

KOMBI 66, supernovâ, c/ 7 mil
km, ultima serie. Vendo ou tro-
co por carro de passeio. Facilito

_ parte. Rua Haddock Lobo, 335.

novo, ano'66,'9'niiF km. 
"grenat! 

,K0MB-' 
ò,° ~ Unic° í1"™ l,i,ilria

estofamento preto. Vendo ou Iro-',""1-'2" ,' .llV0,or, ntn'°', Acei,cl
co. Rara oportunidade. Ver e oõ.n 

° f.a='l'lo. Av. Suburbana,
traiar 13 de Maio, 85. Tei. 27921 9'" Cascadura
Dr. Otávio. N. Iguaçu. Facili-
to tambem a Compra e a troca

PONTIAC 48-6 cil.,
mec. Cr$ 730. R. Bara-
ta Ribeiro, 254. Dr. Ely.
PICK-UP WILLYS 1966, com 9
mil km rcdadoi, único deno, c/
capota de lona. Vendo, troco c
fac. Rua Russel, 32-A - Glória.
PLYMOUTH 1959 - Vendo BcN
vedere — 4 portas. Tratar Rua
Martins Pena, 37 — Sr. Francisco.
PÀCKÃRD~37" - Motor de Chrys-iz;_.-:--¦
ler, 6 cilindros. Troco por motor SIMCA 61 — Ultima série, mo

c/Sr. Có. 34chuelo n.o ,(j 2 ap.
Üo, diariamente.

SIMCA 63 — ExcepCÍO- TAXIS - Gordini Teimoso 65

nal Fntrnria 1 Rnn Pna 
Vcnds'"' Acci,° >**•'¦ "ntorica.Ildl. Clliraaa I tíUU. KUa.no como parle de pagamento lí

São Fco. Xavier, 189. I?'1?0 f10 Bom lielir"- n^

Lno. Tnn- \ue Jacarepa-

SKODA 51, A p. alavanca na di
recão, olimo estado, base 780
mil. Tel. 46-8524 _
SÍMCA SPORT 

""56, 
conversível,

ótimo estndo geral por 600 mil
e 10x100 mil. Tel. 46-8524. -
Vondo outra igual ano 52, des
montada por_400 mil.
SKODÃ" 

"5ó7 
tipo" 1 2Õ0,'""vend"o

com motor retificado, sendo 500
mil e 10x100 mil. Tel. 46-8524.
SÍMCÀ 1962 - Creme, equipa-
dlssima. Faço qualquer prova.
Vendo, troco e fac. — R. Russel
n.o 32^ - Gloria.
SIMCA"" TUFÃO 1964 - Supe"re.
quipnda, rádio, tranca. NCrS ...
4 900,00 - 42-0575.
SIMCA" TUFÃO 66 ult'. série". -
Equip., nova. Troco e facilito.
Rua Riachuelo 388, até as 20
horas.
SIMCA TUFÃO 64, equip. est. dõ
nova. R. Riachuelo, 388, até as
20 horas

VOSKSWAGEN 66 ult" serie, ,i?Z]
atlântico supernovo, único novo.
Vendo ou Iroco por Vaíkí 6-t ba-
se a visla 5 750 mil. Rua Sil-
veira Martins 132 apt. 508. -
João.
VOLKS 66 - Vermelho. Vendo.

ólimojRua ..Assuncão,_ll5_— Botafogo.
VENDO Volks 

'65,'"'equipado""-

NCrS 4 950,00. còr azul. Te!.; ..
46-3144.

Mesquita, 218 - 38-3 54 5.
GORDINl 64 - Vende-se à vis-
ta em ótimo estado, supereciui.
pado para 66, com rádio, b Rua
Barão de Mncoubds 126 no. 301.Tel 46-3479.
GORDINl 63, ci radio, pneusnovos, mecânica a qualquer prc-va. A vista, troco e fac c/' 

300 ent., s. 18 m., R. 24 de

1 500,00 dg entrada - saldo .
longo prazo. Tânia S/A — Av.
Princesa Isabel 481 — Junto eo
Túnel Novo.

JBEP CANDANGO - Conversível
novo, farol de milha, volante mo
clificado, uma onda 2 9C0 ou fa-
cllitado. — Mem de Sá, 46, pela
manha.
JEEP WILLYS 63 - ótimo esta-

ler, o cilindros, iroco por motor üiwuft ci — umma serie, mo*
!dc Hudson A9, que esteja fun- tor 64 (Tufão), único dono, sujei-
cionando hem e completo com! 'a qualquer prova. 2 800 h vis*
'--' --'-:-  fin. enlr. 1500. Araújo L'
cionando hem e comp

KOMBI 62 - Máquina nova de t°d0c.°! 
"c°yá'y Tratar com 

j 
Ia

reposição, 5 pneu, novos, lataria\S'0 
",°Â 

V 5Ua 
Fe™"des Leão | ma, 47

impecável, único dono. Aceito-' -103' fundos. ~ Vaz loa°
troca e tacilito. Av. Suburbana,!l'ONÍTIÀC 50-4 pis., equip. --,-.,-. _

lt\t[7''°~tà cS°Boi;:imais boniío da GB. Cr$
fim, 426.

9942 — Oscadura.

Maio, 316 — 48-2701. do, capota nylon. nova, pneus
GORDINI 65 — 18 000 km — casThovos- v°ndo à visla, bom pre-
Jor - equipado - rádio - capas í?0-. 1roco Pl c;,rr° nacional. R
— faixa branca — R. Júlio do
Carmo 244 - Sr. Manuel.

292 PôslcDarke de Mato
Esso. _
JEEP" WÍLLYS 1960 - Pint. íatã-
ria e capota ludo em ólimo ei-
tado — 1 milhão de entrada -
Aceito troca. Av, Suburbana, n.
9942 - Cascadura.
JEEP 60, 2 p„ 61 e 62, 4 por-

Rural 62 e Pick Up, troco,
fac. R. Tenente Pimentel, 2-17 -
Olaria.

GORDINl 62, óti?; eslado, la-
faria, forração, pintura, mecânica
ludo 100%. Facilito. R. Uruquai
;I1_248_-- 38-5128.
GORDINI 1962 - Rádio - CrÇ ,,1 950. R. Dois cie Maio, 584 - ,Tei. 29-1738. ''"•

GORDINl II, 66 - Cinza-madru-
qada, forração preta, c/ 12 mil
Km. Único dono, multar venda
por motivo de trsnsíerencio. Fa-
ClJ!J°..Parfe._ Rua do Bispo, 47. ¦¦-•-¦¦ - •--..- .-^...„. . , ... ,.j ,(. _v )f__ ^ ..  ..
GORDINI 63, motor"" c/ 

"gâran-jdo 
Flamengo, 2, telefo- 'ojo 202. Tel. 54-1316.

SSo. bS. 2 ms'Af 
cCo^,bà" ne 25-411S. PjB' « -.'u.»..íiimTSaE

,V V.i °v5I5i;"l  
' 

...^id6 conservação. Equipado. Aceito
Estado de novo — jfeca 

-- Kombi ou Sedan menor
Rua General valor. R. Darke de Matos, 292

JK 64
novo. Aceito troca. Praia

KOMBI 63 Furgão, excelente es-
lado geral. Troco. Facilito com 2
milhões ent. R. S. Francisco Xa-
vier, 860 - Tel._ 48-8545.

JKARMANN-GHIA' 63"-"' O mail
novo da Guanabara, único dono

ilerior lodo cromado, tala lar-
pneus ciníurado, rádio, acei-

PICK-UP INTERNATIONAL 
"Í96l',

em er-tado de novo, vende-se
2 800 à vista. Rua Dr. Satamini,
156.

lo troca Volks ou Gordini, (a
cililo. Av. Suburbana, 9 942 -
Ca; cad ura.
KARMANN-GHIA 62 - Autêntica
ióia, equipado. Vendo, troco, fa- 

P6s'to Í,"qA 
Dl1"ro' 32 "PICK-UP FORD"M - Vendo Vo'-'^'"..^"...^scadura. talmenle 

reformada, ótimo esta-
KOMBI 59 — Luxo, côr cinza c |c'°' 

Ver Voluntários da Pátria,
yêlo, c! tranca, l.a sincronizada, |'5' 

loia N-
iotor 36 HP, faço qualquer pro

PONTIAC 1954 - Vende-se .í
1.0 que cheoar 1 200 à visla
Rua Dr. Satamini, 156.
P EUGEOT 203, ano Í3, ót imo es
tado de conservação, preço base

SCO à vista. Rua Paula B.-ilo
J31 — Andarai.

Rua General Polidoro, 28S cl
1 ?...."• A yís«a ou a prazo.
KOA1BI de luxo, 1961, tudo oti-

to, 3 170, e Mercury 1946, en-
trada 650, resto a prazo. Rua
Pereira Siqueira, _79 

— Tiiuca.
KARMANN GHIA 1964 - Verdo,
superequlpado, tala larga. Olimo
estado. Vendo, troco, facilito R.
S. Fco. Vavier, 398, Tel. 23JJ776.

nteiramente|KpMBi standard óó, único dono!pick-up
fature, eslado zero km. Ven- 4x4. Vend

troco. Traiar Rua do Ma-!njnciamcnlo

PEUGEOT 53, mecânica a qual-
quer prova, p. lantemagem, 980
mil, aceito troca — 24 de Moio,
25 - Posto, cj Palhares.
PLYMOUTH 52 - Coupê, toda
100°:,. Base: 1 700 mil. Fácil.,
troco menor. Rua Taborarí, 637
- B. de Pina._
PEUGEOT 403, ano" 58 — Vende-
se, Cr$ 2 100 mil. Ver Av. Ataul.'o 

de Paiva 209.A._j- leblon._
/illyi 64, muito nova,

vista, estudo f

vista
Pós Io

"ÍKOMBI 
64/65" Luxo, estado

Tel

níiJ41._op.J20/ _£ 
'feir37^379Í 

hiWsF
GORDINl 6"3, 64 e 65 - Equipa- Barato, i
dissimos - Bem conservados -Caldwell n.o 293 ap. 4, Cenlro.!"financio c pequena entrada - Jjf"63 I00y — G 

—dí~

ri sxS;- ^ssu; btó,k]«." rz^à? a 'rr«ar:,i
Sõ^^O^l-aSniK 

MGU^^o^conversive,:^
? estada gera!, vendo, iroco e fa*cililo. Rua Camarista Méier n.' 155 - 52-4755 - 29-3063.' 

JIPE~" WILLYS" 
*63,""" 

eslado 
'"o'er"a"l

bom. Rua Boa Vista n.° J58.
, Tel. 38-0693, com Sr. Joeé Pe

dro cu Antônio

su troco. Ver R. do
Matoso, 202. Tcl. 54-1316. _
RURAL — Compro sem aborrece-
lo. Vejo no horário de sua prc-
ferC-ncia e pago hoje em dinliei-• ' '" -"91.

iSIMCA 62 - Equip. O
mais boniío da GB. Cr$
2 900. Tratar Sr. Gabriel
ou Rubens. Tel. 38-1559
ou 58-5202.
STUDEBAKER 48 - NCrS 400,00,"
estado du novo. Aceito troca,
facll. rest. R. S. Fco. Xavier,
628.
SKODA 

"ÒCTAVIA 
- Vendo»1odõ

equipado, no estado de novo.
Vrr na Rua Joaquim Palhares n.
395

arbearla
TAxrGORDINI 63~~"RÜrTcãõ
Sampaio n." 20, em frento ao
Viaduto Del Caslijho, Financiado.
TÁXI _ Vendo Plymouth 

"impe"-

cavei, 4 p. b.b„ tíe particular a
particular. Preco ocasião. Tela-
fone 46-7546, Maurício. Volun-
tarlos da Pátria 329M09.
TAXI VOLKSWAGEN 62 -"'EÍüi'.
pado, Capelinha, a toda prova.
Pronto p| rodar. Aceilo oferta á
vista. Base NOS 5.100. R. Maia
Lacerda 222, ap. 501. Est.kio.
TAXI - Gordini 62 - Vende-se
NCrS 3 000 à Rua Marquês Ca-
nírio 24, em frente ao Campo
do Flamengo. Tel. 45-4101 —
José.
TAXI DKW 63 - õtimo estada
Troco e facilito. Rua Riachuelo
388, até as_20 lioras.
TAXI VW 63 - NCrS 6 200 -
Telefones 42-1900 — 42-1330.
TAXI -DKW - 66~ Vendo-sr,
cm estado excepcional, ainda cm
garantia — Preço ,i vista. Tra.!
tar na Rua Assunção n. 286 —
Tolefono 26*2031 

' 
— Sr. MJ.

guei.
TAXI VOLKSWAGEN 64 -'"Equi-
padíssimos, n todo prova. Nun-

odaram n.l ora;a. Financio o
Iroco. Av. Suburbana, 9 942 -
Cascadura.
TAXI Volks'""- Semana Santa""-
Para viajar, Tel.: 45-0979.
TAXI" 

"DKW 
66 - Vende-se cm

estado novo, sendo parle finan-
cada. Tel. 34-0519.
TAXI 

""- 
Daup. 63'lrod-,,

Volks 62. Tel. 26-5561 até 11.30l,urn
Jose Luiz. _rl"

VOLKSWAGEN 64 - A/ul, „,.,„•
eslado dc- conservação, equipado
radio, capas, bagagito etc. RuaCaruaru. 434, c/ 13, após is 13hora;. Tcl. 38-8828.
VOLKSWAGEN'61 -""Equip 

~""õíT'^L^S "" Híli° .'3arlldP'1
¦no, Ia. sincronizada Vende 

'"" 
DC,Ue f'1 

c-onl 5'
-roca e facilita _ Rua Conde déISôtafooo 

'^° "'
Boniim, 426. .ooiatogo.

VOLKSWAGEN AO --Equipado VOLKSWAGEN 1960 - Ótimo e\~\í°ÍK$ 
6]' úTtTma série. 44 000

1 400 mil enlrada, 200 p| mês. tado - Vendo, Iroco e àcililõ 
' k'"' ?"P«^uipado. Vale a penaAv. Suburbana, 10 002 - 3.°!Rua Haddock lobo 386 - T.l 

'¦{""• Ru'1 Caoitão Salomão, 33 -
28-6596. 

Í?Iífo5i. 
_

Sincroni2ado|y,OLVO 
~5]~'*"> 

ó"m° «'¦ "íi' f" "^ ""¦"¦ R. Bom Po i-

i oiici-
115 -

Locadora Júnior
«fuga

llamarsi y, Karmann-Ghia,
f Volks, Kombi, equipados com
I rtidio, com ou sem motorista.
i Rua cia Passngprn, 98. Tols.: —
46-3800 - 46-3136, filiado ao
Dincr's, Re<Tltur, Interior.

fvj
andar, sala 305 — Cascadura.
VOLkSWAOÊN 66 superequipado"
novo cj 14.000 km cinra prala
Dom preço ou fac. p| parte. Ha-
dock Lobo, 175 aplo. 201. Te-
lefone 28-11693.
VOLKSWAGEN - Compro 60 a 62
pago justo valor a vista part.
part. urgcnlc. 38-3291 ou 58-7467
n noite.

VOLKSWAGEN 61 _ „..,-,,.,., :u„-Superequipado, vermelninho J«J»; 
3^!1J^J48

rmarm-Ghia
96:)3

'.'- -1  -i « . ), u u u , ¦VIIHCIMIIIM
Vendo melhor oferta 48-2583.
VOLKS 1962" 

~M"odr"63""-"Driy?LKSWAC:EN 
l96l> 62- «

rámica " '' aj65 equipados, com entr.

Vendo urgente, equipado •

I Tratar pelo telefone 27-6535
.partir das 19 horas, Sr. Cario
Eduardo.

no_ 34-2458
VOLKS 67

VOLKSWAGEN 
" 

1962 -
estado. Vendo, troco e
Rua Haddock lobo, 386
28-6596.

Facilito
VOLKSWAGEN 

"64

VOLKSWAGEN 61 - Verde ama- 
'

zon;<s, 3.a serie, un. deno, já
emplacado 67, excelente est, sem
balidas, pns. novo;, canas napa
novas, tranca etc. À visto ou
troco. Rua Felipe Camarão, 138,
tol. 48-0962.
VOLKSWAGEN""l956""(alomãoj".—-
Vendo superequipado radio, ca-
pas, faróis de milha, maquina

toda porva, CrS 2 500 000. Rua
Condo de Bonfim, 539, ap. 403.
VOLKSWAGEN 196S, vendo ür.
çjente pouco rodado, radio, ca-
pas, faróis de milha, còr vinho,
NCrS S 070 OCO. Rua Conde cie
Bonfim, 539, ap. 403.

I VOLKSWAGEN 1963," equipado.
Ótimo estado. Vendo, troco, fa
cililo. R. S. Fco. Xavier, 398. Tel
28-3776. 

_
VOLKSWAGEN 

"Í965," 
ótimo 

"esta-

do. Vendo, troco, facilito. R. S.
Fco. Xavier,_398._ Tel. 28-3776,
VOLKSWAGEN 62, excelente es-
tildo, capar de napa, cor pérola.
Vendo melhor oferta. 48-25o3.
VOLKSWAGEN 1959, 60, 61, 62,
63, 64 e 65, Iodos 100% d

superequipado, motor nò- ... ,.„ ,,;,;,," 
' 

. 
"" 

,"visla, negócio urgente -!,,r üc. '-000,00, restante 15
Rua Haddock Lobo, 74, garagem5 Aft Y"rn'1-.R' "Wi5 e Dl^_

c.-:::•.. ' ao""Jl-m:ros, 724. Tel. 48-1403 e 28-7791 -

_„  „ 1960 
""am'.íV0LKS 66' 65' «' «¦ 61-la. e VEÍCULOS DE CARGA

bos equipados. Vendo e f.ícilito. 6' *'"C" lodcs «^"'Pados, óti-j- - —
Rua Haddock Lobo, 382. Telefo-]™ «-nsarvacao. revisados troco,CAMINHÃO GMC - Reduzida 

_ __ ls77™n" 
"' C- ae Do^flri,• n-;CrS 800,00. Tratar R. Lopes dá

OK. diversas cô- ,,-_ri>óv„.>-.-, ,„ •- 
'50b:'"' 

í]," P5°- bandeira, oas
ega. Vendo, troco!^OLKSV/ACEN l96° - Vendo - / as 18 horas.

-m " 't 
, ,';J^.Si,ddock Ubo' J ?9i7RisD°iS 

d° M;"'°' 584 CAMINHÃO ChevToTeT-"59r"Eni
382 - Tel., 34-2448. \- Tol. 29-1,38. bciTI c.|ild0i Vondo_ ,foco_ ^ia

10|VOLKSWAGEN 66. còr verde, eK-ipasseio financio. Paim Pampiona,
cçlenta eslado, rádio, capas etc.j^ÜO — Jacaré. Tel.: 49-7852.

ííoS-, 
""^ Ca"° mDn0r valor-lCAAAINHÃO~Cliêvrolot 

"'60.""'Fri

7?.'"BJ- ;boni eslado. Vendo, financio, tro.
VOLKSWAGEN 61 — Sincroniza-'00 carro passeio. Paim Pampiona,
do. Vendo à vhta e financ. — i 

"-'00 — Jacaré. Tel. 49-7852.

lll"" t.n W S°'ero' 292'A ~ CAMINHÃO-cW;?lír~587~Em
leL: biJ?4BA.  bom eslado. Vendo, financio,
VOLKSWAGEN 1962 c 1964 -i Iroco carro pesseio. Paim Pamolo-
Ent. 1 700 e 2 800, saldos env"a,__700 - Jacaré. Tel. 49-78^2

- Tel -'642Sf' 
Uvr'"li0' 206"B CAMINHÃO Chivrolet 64 Temi:

ií* ;,;;, noTO' é M'^ encontrar iguai.VOLKSWAGEN 1960 - Bem con- Bem calcado, bom de tudo. pra-servado. Ent. 1 500 e 15 prest.! co de ocasião. Vrr Estr. do Rio
CrS 200. Lavradio, 206-B - Te-(do A n.» 659. Viaduto C Gran.
efone .12-0201. |de. Tcl. por favor 94-1292. Sr

VOLKSWAGEN 63""-' Unlca 
"dona"1 K'clron-

Ótimo
facilito
- Tel.

VOLKSWAGEN 67-0 km, 46
HP, div. cores, entrega imedia-
Ia. R. S. Franc. Xavier, 30-A.
VOLKSWAGEN 59 -"' Alemão,
equip., excelente est. Entr. dc
Cr$ 1 500, rc;t. a lonqo prazo.R. S. Fco. Xavier, 3Ò-A.
VOLKSWAGEN" 61 - Único do-
no, estado impecável, ult. série.
Entr. CrS 1 700, rest. a longo
prazo — R. S. Fco. Xavier,
30-A.
VOLKSWAGEN 67 0 km 46 HP,
verde, b. branca. Rio, s/placa,
entrego boie por preco de ta-
bela 7 188 000. R. Pedro de Car-"io 

276 c/33. Tel. 29-4401.—~ doro,

comprado na Auto Modelo em
4-6-63, c/ tranca, capas de ny.

izul-pastel, sujeito a qual-
quer exame. Rua General Poli-

c/12VOLKSWAGEN 66 -Pérola. b.|?—°-'—- . ...
branca, oquip., unlco dono, part. VOLKSWAGEN 66/65, capa;, ro- Brasil, 100»;, — Ver Rua Fr

CAMINHÃO Chevrolet Brasil --
Vendo um 61, 62, 63 o ó-t, io-
dos esl.-do geral I00°i. Rua Co,,.
de Bonfim,_690, com Euqenio.
CAMINHÃO -""Vendo 

" 
Chevrolet

Sr. Adiid conferia So Pewena en âdaf/oa"- 
Av' M'irechal Cama'ra' mo dio sinal 2 500, resto 

'longo 
prazo Brito,' 438 ib.

e o saldo a Icnnõ rfrazo Auto I171' "orUria' clc ,2'',ó ho"" -!õ Av-„Me'" de Sá, 14-A, iuntol CAMINHÃO" CHÉVROLET~59'~M
;°:|Pra?o R Conde 

9dePBonfln;f*I P«lo do Aeroporto. 5780000 J«- do Passeio. 22-4229 c 32-5397. e 6-t, lodo, revisada tôd.'p"
Tels. 38-1135 e 38-2291. P™.e£i__  VOLKSWAGEN 67, Tiore - Te-|va. Vendo, troco, fac. Rua João"no 2, um pérola e um qrená,! Romariz 119, Ramos. Telefone

0 km. Pronta entrega. Vendo, l30-9*"4

STANDARD VANGUARD 52 -
Vendo conservado. Rua BoM-i
Reis, 613, op. 101 - Eng. cie
Dentro.
SIMCA 64 Tufão, capa, tranca,
Ióia, NCrí 4 300,00. Rua Do-
mingos Ferreira, 219(605. Tel.: ,.
36-7549.

SIMCA 64 - Tufão. En-fx^i^^^

VOLKS 61 (sincronizado) - R.
ríssima conservação, equipada,
lindos capai naoa etc. Ent. 1 900,
saldo prest. 160. R. l.o A\arço,
7, 6.0 and., s| 605 - Dr. Roberto.

31-3024 - 31-2687.

TAXI Volkswagen 64, supernovo
permuta recente, equipadissimo,
autentica jóia, vendo vista ou
facilito, cnm 4 entrada. Run do
Malo'.o_202. ToJ^_ 54-1316.
KARMANN-GHIA .64 - 

" 
Melori

Pprch S.C. importado, freios , VOIKSWAGEN 67-0 km, linda
disco iv,T3. nlpm-T nn)m< o,-,..:„ i côr, troco ou financio. Av. Mom

do Sá 173, tal. 52-5934.
TAXI GÒRDÍNI 63 - Bom estodoIVOLKSWAGEN 60," c/ radio, ca-
qeral } 500 mil entr. Av. Subur-10'1- tranca, estado de novo. Fac.
bana, 10 002 - 3.° andar, sala'/ ' -,00. saldo até 20 meses.

Iroco. R. 24 dc Maio, 19, fun-
-se,

frada 2 000. Vendo. R
Mariz e Barros, 821.
SIMCA CHÃMBÒRb""l96'3 

~-~Vcn.

do precisando lantemagem e ca-
pas, o rcrlo perfeito. Três mi-
lhões à vista ou 1 milhão à vis-
Ia o 10 de 255. Telefonei para
46-3559. _

ÜMCA JANGADA 64 - ótimoi
jjlado; Vende-se 3 milhões e «0. TAXI Capelinha. 

"vendo 
e instalo,, ,Run Sao Clemente, 496 ao. S04,jblindado, n. comia, oficina auto lloro1,1' ,cc!'1

 —- - w..««-JK/ pnr-io financiada. «Mado cem porconto. Rua República, 336 -
Quintino.
TAXI GORDINl 66 - Vendo
pela melhor oferta. Av. Suburba*-'__ 7_240 - Tcj._49-64r;o.
TAXI CHEVROLET 52""-'" Vendi
Pr.-.cri da Bandeira em frente no
Correio_ auto 59.194 -- Davi, nc-
çiácto à vista

dos. Tcl. 28-7512.
VOLKSWAGEN - Compro som
aborrocõ-lo. Vejo no horário de
sua proforí-ncia e pnçio hoje em
dinheiro. - Tel. 38-3891.
VOLKSWAGEN 64 

" 
- 

" 
Todo 

"equi"

pado, rádio, capas, tranca, etc
único dono. Vendo urgente mo
tivo compra 67. Rua
dor, 2*i c^ Santíno.

primeiro,
VOLKS 65, perfeito estado, 28 |Sh°L 

2' u„m psr^'
mil km, c/rádio, capas. Tratar!
"líorafc/^ " de 9!^o,j3ô:ao,,,°' Rm_"M 

CÀÁAINHAÕTORD^ÍÓO

VOLKSWAGEN 59 - Alemão, ex- Y?1^^^ f7- «¦ 65, 64,,— 57 - Vendo, 2 mi-! O.i ti Oí — FodOS OQUlDâdoS c/ 1( *
rádios, tranca;, calhas, capas clc.jlhoes a VISta. Ver R. Ma-

ilroco e facilito e varias cores. \T\Z e BarrOS, 821.

celenta estado, equipadfs
tiente à
48-3123.

- -jRua Haddock Lobo, 335.'ViÃÃÃGÜETE, 1963 - Equipado,^, K,°" 
l°'

pouco rodado, vendo ou -troco.
Tol.: 48-3787. Rua Jose Félix, 21
VOLKSWAGEN 62 - Êm""6tim'o

istado ds novo,
Aceito

CAMINHÃO CHEVROLET" 66 -
Vende-se. Seminovo, em perfeito

pro.

único dono, pintura nova. .«.;¦.:¦-:,, ¦¦¦.--¦. -.¦....
troca e facilito ci 1 300 - A» íilJ™- Telefono 52-1178 - Coc-

 -- - ¦¦ - Suburbana, 9942'- Cascadura í"10- Negócio direto com
ostado, radio AH Transistor, ca-; vnl kí~~ÃÍ~ ETTj ,— •'—prietário.

VENDE-SE carro Aero Willys 62,|Siiburbana,_9942 - Cascadura.

CAMÍNHAO FORD Big. 
"joi 

52.'
maq. retificada. Ótimo «tado
peral. CrS 2 COO. Ver Rua Odi-
lon de Araujo n.° 58. Cacham-
bl. Méii

as cores. Facililamot e nceilanio:
«rocas. Rua Francisco Olaviano, n41. Delsul - Revendedor Wil
lys, Não compre sem nos consu •
lar. Tel.r 27-8656.

GORDINl 64 - Entrada
1 500 mil, excepciona
R- São F. Xavier, 189.

29-6682 e 49-5080 - Nelson.
KARMANN-GHIA 62,' supereciui'-
pado, vendo urg. melhor oferta
ou troco, fac. R. Haddock Lobo,
33. Tel. 34-6001.
KOMBI 196*5 -"""Perfeito estado,
facilito. Rua São Francisco Xa-

jvíer, 254-B, em frente ao Cole-
sio Mllit,

Igual nao 
..-,,,.-,,.,,- ..- Rua Conde de
GORDINI 64 _ Vendo em óti-
mo estado de conservação. —
NCrS 1 600,00 de enlrada e 15
de 186. Iratar na Rua Francis-
co Olaviano. 41. Tel. 27-8656.
GORDINl 64-1 093, novíssimo,
nunca competiu, com rádio. - R. ,,-,., p.:„:i7-,'Sousa Barro:, 15, Eng. Novo. ~\ «3ÍK, '
1 850 OCO. Ac. oferta, iroco e fa ' 7352
ciiilo.

fim 
6255° 

TS»ia,d0-ii*«loe 
de B?n-' VOLKS" 61 íinc. vendo 1 800,im 255. Tel.i 34-65u9 - Hélio nal, restante e.n 15 meses, acenoiíms: ... outras propostas. Fone: 46-0525,|CAMINHÃ0 basculante 58, F-600,

VOLKSWAC-FN 19</. TA, „i I - ?lla- |1|JC,° bom» hsrato, desocupar lu.

,- , „. : A l^h'^^ í ^IVOIKWAGEH' M V'W'"a;„bos:^9,f' "«n Passos, 87-A.
Sao Salva- 5 8M00 . 

vis|^ Tel; ,)e.5765-,en, estado de novos, eouip. rà.::,8:68"---IucJ'-c,lis.-. _
IRua Miguel de Frias, 62. IP1?' CW' ,ra'icí porta treco, po-iÇAMINHAO CHEVROLET 1962 -

VENDE-SE Karmann-Ghia 1964 — wpühTcc 
~' 

~ --!''"'nas etc. Troco, facilito. P *í vendo A 000 pronto pl trabalhar
A;ul polar, equipado, rádio Mo- c'. '¦'?- ou troca-so per carro (Francisco Xavier, 860. T 48-8545 1*". Presidente Varnas, 1 791

 .., -. ...,torola, tecla, um só dono. « "'J,"'1 
^ 

b.°.U,1SU_° 
?? °i'mo|vOLKSVVÃGEN 60 ó,l,„„ ..,,,: 

'-» frente Mercado'
rizada - Taxirei - Rua Ibira 10 !6 0:0 oc0' somente a vi-la. Tele-\_?,a,"l°:, ''_Íy
.- Jacaré. '"fonar 45-5034, das 18 às 21 ho-l Ç'»»_/aviar

falar Cardoso.

y-.-.T;'1:-38-389'; IbrArêw"fiÍ'éfon"e 46.7547
RURAL WILLYS 62, 1 490,00,¦ 2x4,UiSfcAlí" supernova 16 m." Itm.1- Jacaró.

¦¦¦¦<¦• "i Bonfim, 40-A. ivulcron - finroseenlo - frisos Io!em'10' eclu'P- °l . o2. ¦=/ radio,
Itnmaraty^ espetacular. Troco, fa-

Franc

^ , São Fr 
'"i VOLKSWAGEN 60 ótimo estad,

117 até 14 h 
,maC|UÍ?3 ° ''"¦P""-io nova oin--CHEVROLET BRASIL 60 - Ven-'¦|!ura cie 64, tranca, capas, radio00 e,n ótimo estado ci facilida-

1 500 ent. R. S. Fr?.nciicoiíle °e pagio. Ver na Praca üo-

SIMCA - Compro som abair«S-j"si/vtCA 62, lln"da, eííjpTdãTlí.litãmVraly, npèuS" Tioco'"^!!"!";5 e,c'' 
'noviisimo. 

Saldo „
Io..Vejo no horano d. sua pre.|Celente. Fac. tf 1 400, saldo até clllto, saldo 19 meses. Rua 24 do "mh- Troc°' 

?.- b,!:> f'*n«s"
- - •»-' «-' 'Xavier, 342 — Maracanã•ronca . pag, Ioj. em dinhel- ?0 m- Troco_ „ 24 ___¦ M 

-
ro. - Tol. oE-3891. __ fundos. Tel. 28-7512.
SIMCA CHÃMBORD 59 - EquHfit'ir'i' ;„„ „,,,,„;¦ .,¦¦ - , ¦
pada com rádio, capas . lateral.'^Xl A,E-R?„^!LLÍS ~, V«ndo ba-
do Vulltro» otc, lindo carro. Fa- ,ri"0' 

e!,í ,0°¦- Rua 7"vlor, 24 -
com CrS 800 da ontrada L"' "

KOMBI — Compro sem aborrece-

dinhel- MERCURY 47 
"- 

Coupe?,"
GORDINl" 63 - 100'-',-' de má-lr - ¦¦- . .
ciuini r. !>•,,;, d«.i . j ferência pago ho|_ .... 
dè^nferv^'--^1 d, dí-dS 

"' " T°'' M-38"' !"'^°' '""^ Í0"^ "'""^
,,ido enl 101 ,15; KOMBI Compro uraente de 57i!'.',,;:ar"cl !utl° '00%. Facilito. R

Maio 254 — 48.0987

iVOLKSWAGEN" 1965 - Equipado,IXavier, 8„„.
26 800 km rodados, emplacado vhl'ifíWiri:M~iü" ¦—.-—,
1967, estado impecável. Avenida ,a°o de Sln Lr^"'?"1-?', 

cí
Atlântica 2J16 - Santos. {^S. %A ]tltr,'^!° 

'

TAXI Volkswagen 64, com taxi-lV°LKS 60 " 
,ó5 

ücsdc I20? ""''
metro Capolinho, rádio - Eslado ?,df 

rc.vis»d«, 
,c, 

"lUipados -

d. novo. Vendo financiado com l?""™ "If' 
rSak!? 

°, C0„mb(t ~
-.-„... «„.m-j, a ni ..Troca-se. Ru.i Conde de Bonfim,pequon.1 entrada. Av. Prado Ju. 4fl.
nior, 317. ,4U-h.  __ 
T-yj-w „ VOLKSWAGEN 64, lindo, c/ ra-TAXI Vol!, wagen - Compro -di oic cstado de novo.P?!", 

Lr''r-,Av°"'^y"áa Ju- Fac. C 2 700. Troco. R. 24 demor, 335. Tol. 57-8703. Ma| 19 fundo Te,_ 28.75,j

berto
cio Rii

ilveira, 362 - Caxias Est.

CAMINHÃO 
"MERCEDES" 

BENZ 62
„^i--,.,,,-.., 

- ¦,-¦ „  • -, uj ,%.-,,-,., ,;-..,, -Vendo ou troco por carro pas-VOLKSWAGEN 67 - 0 km, 46 VOLKSWAGEN~61 - Para ™j- '"f- Av- Suburbana, 7 240 -
Hp. ÍJIS'e). Vendo 

W„l?Do\tWip,dtulmc, I 6001 o stldr\V^-^i00-
à vista pi mn. (CAMINHÕES CHEVROLET 60
Dom Mi

t.i p' me*r*rt'¥U,ínwco ^"tvKuuLi cu t>.
Meinrsdo, !^'orc^ ^'- como novos. Vendo ou'|troco c.irro de menor valor. Rua

CrS 1 500

mais 13 x 187." Tel.: 34-0202 -combinamos, r-bo_vendo_nestas_condicóes. t Illor oferla R
VOLKSWAGEN" 64 -' ólimo""es" 37_1_  . .... ,
tado, tranca de direção, cór vi-VOLKSWAGEN 

" "ól"'"-"" 
Vendo"lC'"''ÍUd° 

B,"'ic;°' ' 219 - r'*

JÈEF6rSupêrnovo-~r400 n.lbiKÕMBróó - Standard, particular ^^'"'^"ÍCCríTooò"; {• 
:1=' "m '*«<> "»' ">"a'placa-e Taxi" VolVswagon - Compro -l^1^^ ^tad^de ^ISfês». * 

Vil'a ~ 
3M0 tÜ*l-'' ¦"¦"i°,r ^^^C^^ÃÕ-r^^õfFT—loM-

•I 
O snldo a comb. vende mot. saúde, Í500O km, magnífico eslado. Toda original »„' ?P9AMS" 

Ur3" " *'"¦ ?**° " "'""¦ *•">"'">* r"*' «• F« tl 2 700" Troco R 24 de' VOLKS 64 Tlm l ¦ r~r~ Ixi^ê^Á l" 
"-¦--'" Latdi 

em 65 4 o S,vJ« .5'-lonfim, 
40-A. nove. Ac. t/oca. R. Bambina, 42, Saldo até 15 meses. Barata Ribei- ^'Z?'- 

26S'' nlor,, 335. Tel. 57-0705. Kf0 
C/19* 

f^do, fêl 28-75121 ta7 Dr píulõ 32 «54 Jí 0*« ^nftSV» 
A^E.N 

í3 T E^uiPado' deira i^a «ta^ nivo financia «»
JEeF5"7-_-7-0O mil. em perfei.í fK«a^«' 

JEEIffl*!:  S !#•  .. 
A„X0 

;Ci»S f J* 
TÂXI'- ^{STmü ,965 - Pií sàíd°o à.é »T Wr «tacfotminfo^o MAm'1« ne 

°Cabri^^2 V£ 
\Sy 

C?í 
h ÍS ." I ^19 »"wo£

estado neral (4 cilindros) redu- KARMANN-GHIA 1963 - Saldo RURAL 62 - Vendo 100%, rádio, í»" hora Rua Emll ic,9,1» \X\ •m",">" """"¦ Equipado. Vendo k^KSWÃGÉN~54" - Cabrlolêt "> >» Mh. 34-6489 -SCristóvSo 
com 'l P- n0"oi' ,odt> revisado.

EF?"WÍUYS"5"8'-""En'rb"o","n";"r|ec,l,;p5d0' e-i,3dc' de zero. Av. p,,oA, 
"vjii 

iYí""Ano 6n""";n,~1r TAXI E PLACA - Vendo, faço TÃyT-fiiíü,—C ,„,-, - - V' aia 21 ho,-,. 
r"nu-'a' ''3 ,D'3 PS[|o pouco r odado, umco dono. do, cor ajul, ótimo, facilito com Dentro o 

eng. oo

; ,r ,, cm oom es- pfinc , , , , ,-, KUKAL WILLY5 Ano 60, em oli- . T„,.ii(. j... „{iri.i r,'Z,, Xl DKW "emag 1963. Capas, ' • A|o 20 horas. Vendo somente à V sta. Ver e-2 500, resl. a combinar Rua Fl —lado. Vendo, troco e financio. P"'í??'- '"«''-J?*'. ««i «¦ . mo estado. pneu; Iodos novos, s^c rro SmolSi na òraca 
rádio ,,c- P»'«>utado agora. Venl VOLKSWÁGÊN - Vendi-se ura tratar à Rua 7 de Setembro, 178 9ueira de Melo' Tòi" - l"f 

- CAMINHAOZINHO FORD F-3,
/00 - Jacaré. Mp 52 «porte, 4lugares, ótimo Vendo a vista CrS 2800000. Rua Ç^ Emílio de Men«es 301 - do ccm 3 °°° mil ds «ntrada. em oiimo estado. Ver e iralar á ç/ Raphael. VOLKS 64 últ sÃ^^^r0.5°u ,uem 

c,al^do prcn,° <-

,-»-'•&. T^gíai'^ Sr°er°Mi u l?""** 
"^ ™ ~ 

H««!i* 
" síares.6"""' A^P"- «nl.r. 2,0-A. T.l, Rua Cuba 512 _ Ponha Circular 7ÕLKSWÃGÍN ^T^-Vendi^: j 

- d 
jÊíl 

^„S"&, 
™"A^T^'%^t™'

Ío7"v.'lo M"hMÍrio"d; 7ií„"mt .\24S 3S-5]:!3- RENAULT 48" rrÇ_3m nti""" TAXI E PtACA - Compro e ven-í,3-- '—¦ ~ 
Tcl' ??¦$!?-' ^ todo equipado. Rua Voluntários!"-. 1 329. ,,a, ,2Í 

C0"""nSr- Bara0 Mesqu'-
¦' °""° *" '"¦¦ pr°'— --¦-¦•—~—-- _|RENAULT 48 - Crí 300,00- d0i fac0 permu, ,raPn!,;ro 

ed" 
TAXI VOLKSWAGEN 63 - TodolVENDA sou «rro sem aborreci-da Pátria, 365, Farmácia. , VOLKS 1962. Venclo~em átimo -, 

''íd-- 
riri "v" 

"¦-,• ~a ,ro"'l""»»'"'»'- '- -- deequioado, à vista ou financiado! mentos. Ve,o no horário do «a VOLKS Í966 - Equipado, estado '«do de conservado, preço NCr$ B?„TAÇ£° 47-0440° "

lUru 2-18 - 38-5128.i fl 67 qu.-ilquer eit.icJo pago à vis-
ta T.l. 49-8132 _ Sr. Santos, na MORRIS OXFORD 51, .bom"e"bo-

I facll.
Í658.

resl. Fco Xavior,

vi^. ¦ mu [jcímiuih, iransnri
[propriedade, licenciamentos
veículos novos e usados, ônibus,!c' _f °i^-_.F\."A 'ssaoe-m

20. 25 e 30 meses. Av. Almiran
te Barroso, 91.A - 42-6138. , 

-: 
GORDINl 62 o máximo de nõZa'"- 

'"' """.o"1™'"- 1"»°. v="do 1 420, ac. oferla
e de bom. Ver para cr-r,"v»n-lo iKARMANN-GHIA 1964 - Eslado'l"",,e,ro 'lup chegar, troco p! -.
financiado - 29-15S6 ;de novo, amarelo e capota pre-Wf "''• valor, Av. N. S. da Pe-

tedo equipado, preco à vis- P'la> 205, com Gordinho.
MERCURY 57 - A 

"mais 
nova da

JRURAL WILLYS 66 _..
lõcepcionai. Entrada 4 SOO

R. Mariz e Barros 821.

caminhão ele. - Av. Suburbana TAXI VOLKSWAC-EN 62. bom e--,-
Ex-!«-° 10033, sl. 219 - Cascadura, tado oeral, cl rádio, capa', ven- VOLKS

ao lado oo Posto Almirante. |do, troco, facilito. Te " 
'

nanCtüaOI momos, veio no Mor.nia u
i 73-A i preferúncia e pago hojo e"k™-.."nheiro. - Tel. 38-3891.bom p:-i- - - —— —

^"'^W"^0' 
'fdi°'i,a C'S 55OOo"0d. Iralar pelos•\a_tia, ,üia larga, otmio Balado, Tp j9 Ià-v, nn 10 iaw ^i a«mecânica 100%. Troco, facilito Anlo Pire. 'R- 24 de Maio 254 - 48-0987 ' '

GORDINl M - Equioado, motoi
mivo, bem calçado. Entrada NCrS
1 500,00, saldo a longo pra.o

_Sr. Augustínho
KARMANN-GHIA"-"-' IguafVnovo"
jperequipado, de comerciante,

¦ ur.icc proprietário que poísuI dois
T8n!.' t/A «" n'.'3" •"".*" ~ carros- (comprado em 29-9-64'.
Jo J«? ¦ T 

Av' Pr,l,"'5a Isabel Vendo, eventualmente aceito Kom-n. 4B1 - Jg„|0 ao Tune| NÓV0 w 0, v,v com() pír(e (|e pj..a_
GORDINl lll - Zero km - NCrS ™nto pl facilitar negocio. Teie-
120,00 mensais _ Sem ontrada oif"ne 2'-'09O - Dias úteis,
¦om juros - Côr a escolher -j KOMBI 64 luxo. Só a vista' CrSloo ,- .,.
Tânia S/A - Princesa Isabel n." 4 £30000. Real Grandeza 193 lo- ILa 47 I481 - Junto ao T6ncl Nivo. lia 1. Aberta até 20 horas I. ¦—'- MERCURY 4/

RURAL £8, 4x4 - 4 cilindros",
¦ime ri can a, motor retificado, ins-
talação nova, pintura e estofa-
menlo — Vendo ou Iroco par
Volks. - Av. Govarn-idor Robür-
ío Silveira, 217. Nova Iguaçu —
Dr. Joaquim.
P.URAL 64 - Eciüipada," 21 km,
tindo carro — Ví?ndc-se — Run
General Roca, 190 ap. 301 -
Tijuc

Guanabara, toda original, facilito'
Aceilo troca p/ nacional cu ame-
ncano, documentação radia. Av
Suburbana, 9942 

" 
- Cascadura.

MERCEDES BENZ 331"' - Ótimo
estado. Vendo, 25 000 fin. Aceito
troca p/ imóvel, carro etc. Ver
Rua Maia Lacerda 195 - 520736

JooO
MERCÜKY 48 - Vendo urgonte ÍRÜRÃl 1966 - luxo, molo es

Walter.

'rata Ribeiro, 207/302
Urpont*

TANI Gordini 65, 2 390,00, mo- .
tor novo, estado qeral 100';'-. IVOLKSWAGEN
pronto p/ trabalha-. Saldo a capa
comb. Troco. R. São Francisco
Xavier, 342 - Maraca_nã.
TAXI 

"GORDINl 
1965 - Pronto

2' cZS^l' ve,,de-se só à vista. Todo-, revisados. Novos de fáb
j jO0. Traiar síbado ou domin- ca. Eauipados. Entrada „
go Rua 13 de Maio, 1 240 - N. de 2 500 saldo em 16 meses R
ISHiSU: Riachuelo, 33. Tel.i 22-7036.
TAXI Chevrolet 52, excelente, c/ VOLKS 66 - Cereia, semi-êími
radio. Fac. c/ 1 500, saldo até -sado, c! capas, calha;, todo- »•

v ciiliu ufyenie •"¦¦--"• "^
ao primeiro que chsciar — Árauio' P^al» superequip., e:í.

T-l C3"nmn T.. n..,. I'«J-, -;.

j;". JKARMANN-GHIA 64"- Vende"-.=,
UíimO[estado de novo, azul, equipado.

est., entr. CrS ? 000 R \l'Z''f'.Z"m ° Sr- Siini' 'eWonen
_ v-cv uuu. k. 37.5534 e 3j.6080. Rua Gustavo

189. 
'Sampaio n. 35E, ap. 1003. -
Entrada pela Rua General Ribei-
ro da Costa. Base NCrS 6 000,00.

GORDINl 65
est., entr. Cr$
São Fco. Xavier,

600,00. Ótimo
troca, fácil, reit.
¦-'ler. 62S.

. ,  de 0 km.
53-0878, Tiiuca. Duas lindos cores. Vendo, fac.

iou treco. R. Cabuçu, 116, Lin!.
I49-I880 - Adelino.

I - NOS' ...
estado. Aceito i
R. S. Fco. Xa.'RURAL 59 -- Vende-se em ótimo

jaslaclo - Tratar Parque do Fia-
mengo — Exação do Trenzinho,

£4, 55, 61
52 31 ibjimpecável estado ger.... 

i ttoco, financio. Paim Pampiona,

1964/657"íódiõ",1700 - Jacaré, Tel. 49-7852,
apeles luxo etc. 4 430,00. -VOLKSWAGEN 65, vinho, exce-

lenie. Fac. c/ 2 900. Troco. R.
24 de Maio, 19, fundos. Telefone

".tio nâvo
.1 Ramos, 29

Ver — R. Constante: s s-° ¦ vef no iornaleiro <la Áv
Sr. Barbou Prado Júnior com Copacabana. VENDE-SE caminhão

06| 
' 

Sen"; 
VOLKSWAGEN"6^;Em bonT^j VOLKSVVAGEN lá. aponas'"3 000 ^ - A^ua Lntoi. vcmuu, i,1ci0_ 50°/. a ulttn « eni: 'km. uni cn r:.inn «r<n nr.m »í

Ford F-5
ano 5i na Rua Monteiro da L

VOLKSWAGEN 1963, 1964, 1961. 28-7512.  .. ...T-' VOLKSWAGEN 62, equipado, e

18 meses. R. 24 rie Maio, 19,
fundos. _Tel._2a.7512.
TAXI Gordini 65, excelente. Fac.
c/ e2 700, saldo até 18 meses.
R. 24 de Maio, 19. fundos. Tel.
28-7512

à Rua

MERCURY" - Novo, lindo, 19567|2ier\S° Zhidramatico e motor 100%. Pre- . t*unn_ ..u v iiiuiui i\j\j/o, rre-
ço: 

5 miihões, financio I £00 003. 'RURAL 1966,64' - Tenho (4), di-
KARMANN-GHIA~65 vendo, 

' 
ra-l^" in?n!,an,° 

"""" n-° W'\a%"S, "'",', 'S'J" eclui'P^«.
dio alt. teclas, capas, fino tra- !f'-„L - -- •-- PÓ inf*'',- 

'°" " f=C-
to, troco Simca ou Volks. Ruai MERCEDES BENZ 1965 - 220 S -, ' Ru!!-al/ 3"A ~ Glor,n- 

Estado novo, cõr gelo, estofa- 'RURAL 63 - Excepcional est., omento vermelho e rádio Becker. [qualquer provai. A vista, troco
Almirante
503.

Tamandaré, 47 apto.

GORDINI" 62/3" -""Excepcional
eslado mesanica a toda orova,
Vendo ou financio c.' 1 400. Sal-
do a longo pra?o. Afonso Pena
n. 66-B. _
GORDINl 65," ultima serie, côr
verde, pouco rodado, p
ca rodar, vendo ou troc
nor valor. Barão de Mesquita,;-,

rrihKXn—r. \R- Cc,u|e Bonfim, 66-A. Tel.i0'1™ •'"• P«rle, troco Volkswa
GORDINl 66-11 0DO km, rs-134-9909. Sen. R. Torres Homem, 150. Te

~:Pt,aníe e^íe VXT'^ T 

'' 
«& ví "eÍ0"B JS"7"°

na.eleiric, de 3 sonf, 
J^J 

S^TA^.'"^
Til. lOAl \.í.. Q-_íi_ ii -

Documentação diplomática - Tols..remo pa- K0MB, 1964 _ Slancia-^ ^fo. 3MI7? i'«&?}'""""¦
m° 

"e-|si'na, troco ou facilito com CrS1 3 
" 45-"5''-

Mesquita, 2M0 e Jaido J)é 2Ú mt,es_ _ MERCEDES BENZ 50-5

fa c/ I 850 enl „
Maio, 316 - 48-2701.

frí:os etc. Ver v ,,
Leopoldina Rego, 436
VOLKSWAGEN 1964, perfeito es-
lado, facilito. Rua São Francisco
Xavier, 254-B, em frente ao Co-

Iéçiio Militar.
TAXI VEMAG 1941 _ Vendo po-i VOLKS 66 

" 
-"" CÕroia," metálico",

Ia melhor oferta. Sem entrada oufonuípndo, farol milha, rod.is ero-
e| pequena entrada e proitaeõosimadní, fríios, pára-Iama, espeta-
facilitadas. Ver na Rua 19 d* Fe-i cular ostado. Troco, facilito. R.
voroiro n." 45, om Botafogo, eom 124 do Maio, 154 - 48-0987.
Walkyno e tratar pelot telefones: vni K<; AÇ 

"" "a-,l\n.„.-,," '
43-7522,43-8513. oiríS ¦ • '1""n,',co- ~

fronrüimüm. ..— ¦ I2° °°° km- rarissimo estado. Tu-TAXI DAUPHINE 61, em bom es- do original. NCrS 5 100. Posso
1 C^°M,Vi'o?Av!Í:S„3o5C?b00ifaCili,ar; TC'- 34'2J83' Dr' Ç°IS0' VOLKSWAGEM
Oficina Sr. Paulo. Tel. 38-5292. 

'VOLKSWAGEN 1965, pérola, bem superequipado o
lll.

10 P«rte. jKARAAANN GHIA 6ó
GORDINI Í962, perfeito estado, 2 a série eL-|i1ÍD--irlo fa.facilito. Rua São Francisco Xavier ! ... , ' eClUIPaa0' la
254-B, em frente ao Colégio MI-|CllltOC| NCrÇ 4 000, TaS-

to a combinar. Alcindo
Guanabara, 24 — 19.c

' 
Htar.
HILLMAN 51 

""".:"~CrS 
350COO,

Cnevroiel 42, CrS 650 000, à vi..
ta ao l.o qve chegar. Rua José
Domingues, 155, Encantado ou
íel.: 28-7036.
HÜMBER 

" 
54 

""-"" 
Équipa'do~u'nico

dono, estado admirável, à vista
ou facilitado. Rua do Russel 32— Largo da Glória.'ITAMARATY 

66, cor vermelho-
metálico, saído em novemb-o 66
ar quente e frio, oarras, calhas'
rsdio etc, c 1 500 km, com
Iodas as garantias. Rua Haddock
Lobo, 335.

KOMBI LUXO 61 - Equipada,
motor e câmbio 0 km. Av. N.
S. da Penha 205. Preço 2 950.
Aceito oferta, Sr. Jorge.
KOMBI - Compro" 59/60, em

tTAiisnATu ,, Z- pom estado, ò noite, tel. 47.7413.ITAMARATY 66 — Esta- karmanWhiã~6V6'6~~i7S".
do de novo. — Entrada í°ziv'^ .ún'í?. íono', vermelho.™a Sua Garoa Dávila, 66-C - Tel.

OLDSMOBILE conversível 51,"
uma jóia. Vendo c/ 650 enl
Uruguai, 283L 38-8087, Sr. Ar

4 por-

tado, 50% à vir.ta o 50% em"4?1' único dono, equipado, ré-r
ütc 10 meses com furos. R Mar-jílio' caPas vicrom etc. Carro nô-i
quês de Abrantes, l-C - 25.1219 iv°- NCrS 6 000.00. Rua Francis-1
VOLKS 66 mód. 67 na Baramt» I ES_°j5i!»!22£j*kj?.- "lador. 'VOLKS 66 mod. 67 na garantia,
equip. Troco o facilito. Ru; 

"

chuelo, 388, alé as 20 hora

Caminhão
Chevrolet 4$VENDO ou troco - VW 61, ei

Irada NCr$ 1 800 e 11 prest.
\/r\WZAí T 

'i "J • — i — i —— j cões NCrS ?40. R. Tmente Po1
 --Ii „l'ÍJ°IS,b°iía™s* 29. Tel, 32-0360 João .

celente. Fac tl I 800 saldo alé R2a Riachuelo 388, até á° jõ'VOLKSWAGEN 
"^o^m^nerfeito-1 

600,00 - Tra.ar à R. da L,
20 meses. Troco. .R. 24 ae Maio, horas.

—: 
tvqLKSWAGEN 64, azul~cõnsêr^Í9 Co n -,-

Preço de ocasião NCrS

107.

VOLKSWAGEN 63, supereauipa-
fitado de novo, pouco ro-

dado. Fac. c/ 2 000. Troco. R.
24 de Maio, 19, fundos. TeleíonD
287512.
VOLKS 66 — Superequipado, e3-
tado espetacular, vendo, finan-
ciado e troco por mai!. amigo.
29-1586.
VOLKS 1961 - Sinc. - Lauro.
Telj 43-9548.
VOLKSWAGEN 1961, 1962, 196S

1966, supereciui pados, excelen*
tes, varies, troco nu facilito até
?0 meses. R. Conde Bonfim,
6ó-A._ TeL 34-9909.

VOLKSWAGEN 19óí ult. 
'serie

60, em perfeito-
estado de conservação, s. bati- pú• - - -- Idas, pneus novos, ureiente, Crc

vadlssimo. Todo"equípiídó,"i^\Wr°°°' -Tf!;: *7'!m¦ AUTOPEÇAS E REVEND.
capas, bagagito, ele. Rua Caruaru1 VULKi °-1' 0,""° °5'- mecânica,,
n.° 434, c! 13. Tel. 38-8828. pneus novos, capa napa. 27 mil FRENTE completa de Chevrolet
VOLKSWAGEN' 63~- ExccpciõnTii i,™ l/.°°?'l f"1"1 -Scit'? C'ln,-|37- Mí,rl3 Roch«- '"> estado cie
eslado, mecânica a qualquer Rn.\ 

P 
V -I-' !elefo--e 3<5'M55- - -- .'n°v,!- Rua Urancs "• w ~ D°.>

va. Troco, fac. equipado - Bara-olVOLXS,A'AGEM l9'i4- vo"do oar- |sucesso.
Mesquita, 218 - 38-3545 |t'Cu!ar. 4 290, equip. e outro MOIOR MERCEDES Ò M, 321
VOLKS'60 - Unlco dono. vendo d„ • *5Bne.59 • por-,n2 87?.' Ruai,;l" es,'"'do nôv°. completo. NCrS

nali nâvo"*i~hw2 ESS!£tÍ.«_5aiS'«í.»_- Tüuca. \s 500.C0. Rua Uranomolivo carro mais novo recebido
2 950 mil - 43-9579
Posso facilitar parte.

Ramos.IVOLKSWAGEN" 1962, ótimo es

1 vendo, RURAL 1962 — Mecânica YÒ0%,i- •-¦¦
4 por -4, p, pequenos reparos | Penha,
de lataria. Rua Ana Néri, 770 

""

,---...-. r,, ..VMV ,.,!,,, uV , lll) Ult,
a vista. Rua Quilo n.o 103

KURAL - Vende-se em bom es-
lado, pint., mec, lant. — Ver «
tratar a Rua General Bruce, 209— Todos os dias.
RURAL 67 - Vendemos' seminoOLDSMOBILE 1960/61 - «, por.:nUn^L or - venuemo. 

tas. Estado da novo. Documenta-jv<3' den,ro da garantia — Diferen-
çao perfeitíssima. Lindo carro — ciai tipo Standard. Aceitamos tro-
Aceito troca ou facilito. Av. Pra-!C<1S e facilitamos. Rua Francisco
do Júnior, 290-A — 37-3717.
OPEL Òlympia 6l" - Barato' 80õ|^4^ WILLYS 1961, tração 4
mil traga mecânico tem pequenol,ocía- Ótimo eslado. Vendo, tro-

idefeilo. Aceito stéreo ou TV co-!co- 'acilito. R. S. Fco. Xavier,
- Tel. 22-5219 à noite I!!0 K0- cSÁhole de ' "é 6'39B- ul 28"3776-

56-1311 Sr Pedro -Urca " 
2Ó"4226 

W**1„WIUYS ,965< to&~X«-JO IOU. ir. KeclTO. ',_,"_,, ¦_-¦ pies Otlmo estado. Vendo, tro-OLDSMOBILE 60 - Dinamic 88.|co, facilito. R. S. Fco. Xavier,Eciulpâ
Melhor N6v?' íudo ""' P°r cenl=. vidro 398. lei. 283776

KARMANN-GHIA 64 -
do, amarelo e preto  ,.,. ,...,,,
oferta. Somente hoie. Telefone1?'',.'"' ,lp:> lmPala, direcã
57-5522. idraulica. Vende-se urgente, po-oendo facilitar parle do paga-menlo - Preco 7 503. Telefones

22-5700 ou 42-4724. Rua Senador
Damas, 19, sala 205. Cinelandia.
OLDSMOBILE 60""-" Dinamic 8â;
4 p. s/col. Lindo carro. Vendo
urgente. Av. Franklin Roosevelt

| Olaviano, 41. Tel.: 27-8656

dlfe 
"5en^^la:,.^"° 

.hi" 
Rül^. 

^o^^-iws-r^í

tayi 
"oiViírtiiTLí 

m*-r~ ,, ,—jequipado, radio napa etc,
IÍ2L JM.?,kTt'94I~ 

V,1í^0' mesmo- Poc,° '""¦' mecanico.lcap
?'""¦'...pl n,r!bai.ha.C' do,Í TÍLhoos Rua Vise. Itamarati, 37, perto meses

MaracflnSzinho, 54-3017. ' 
' '

VOLKSWAGEN 61, 
" 

equipado^
100%, ótimo est. Vendo urg. cu
troco, fac. R. Haddock Lobo, 33.
Tel. 34-6001.

\tr\t isc"íi •" '. —-, rranciscc
\ULKb 61 sincronizado — ótimo 28 377Aestado. Único dono. Posso fac.l, '"
parte. Av. Engenheiro Richard n.
160 — Camisarta.

yoi"K"swrGiN""963"r~ijr,rm"r7é:
Pneus novos, equipado

iu. 'Bonsucesso
ido. Vendo, troco, facilito. R. 3. TAXÍMETRO CAPELINHA

-—IFrancisco Xavier, 393, telefone SOO OCO - Rua

461

CtS
Antônio t^e Mo»

201 _ Nova

TAXI — Vonde-se um DKW 63,
máquina zero quilômetro. Ver
na Rua Santa Mariana n.° 290.
Higienopolis.
TAXI Gordini 64 - CrS 2 500,
motor relif., cx. mud. nova, la-
taria perfeita. Saldo até 15 me-
ses. Barata Ribeiro, 147.
TAXI - X CA"s"Ã COMERCIAL 

~

Em^ Olinda - Vendo ou aceito
taxi como entrada rara eporut-
nidade? Melhores detalhes tel.:
25-6841 - Cardoso.
TAXI A"ERO 61 - Vendo ac"íTí
7emaguet menor valor, como en-
trada. Rua do Passeio, 90, das 11
as 13 horas — Sebastião

VOLKSWAGEN" 66, ultima serie,
azul atlântico, radio, importado,
capa napa, pouco rodado. Vendo

troco. Barão Mesquita. 125.

VEMAGUET 64 - Equip.
nova. Entrada 2 000 000
- R. S. Fco. Xavier, 189.

lindo Guanabara mod— . —
etc. 1 600 saldo alé 20

.... .... Rua Conde de Bonfim,
66-A. Tel. 34-9909.
VOLKSWAGEN 1967, 

"o" "km, 
46

HP, 2.a série, modelo 1 300, va-
rias cores, concessionário Rio.
Todas garantias de fabrica. Ven-
do ou troco menor valor. Rua
Barão _de_ Mesquita, 129.
VOLKSWAGEN 

"1964 
- 3.° série,

estado de novo. Pouco uso. Uni-
co dono. Equipado. Vendo ou
troco menor valor. — Barão de
Mesquita, 129
VOLKS

al* nrtv/n An\ 'nou» nu»o5, equipaao ..
1966 Radio l,00% <"" ,udo' Nil° P"""1" "•1966. Radio, ]5S _ E!p|,nnillJa ROUPAS. JÚ-

lio.

4 000. R. São Fco. Xa-
vier, 189.

5ÕÕ
Av.

Cas-

47-9335

ITAMA.RATY 67 - Cerõlã
mil km. Vendo uu iroco
Suburbana, 9991-A e B —
cadura.
IMPALA - Compro um 62 oü63, para meu uso. Paqo á v'na
45-3672- Carlos.
ÍMPALÁ""l961 - 4 

"porlas 
_ flcoluna, 8 hid. dir. hid., rádio,

bom estado. Tei. p/favor 52-1864— Flaxa.
TNTERL'AGdS~63~^""v7ndõ~G
troco carro menor valor. Bcnedi-
»o Hioólilo 53. Tel.: 43-9586.

ITAMARATY 66, novo, e
JK 62, revisado. Troco,
facilito. R. São Fco. Xa-
vier, 1 <?2.
IMPALA Coupe 59. Estado geral||en* e' '*cHts£et~.'lél. 

'52-6938"-

bom - Importado e.n 64, único Ernesto.
dono. Vendo motivo viagem ur. KOMBI 6"l luxo, ultima série -
!ô %1 J-""'0^ 

Jlmior' «S Vendo em estado ótimo, 3 000
... ,_ ... ,Cr|s'ovao .Tratar mil. R. Joaquim Palhares. 395com Mano, diariamente. lirnüm  ~: —, —;

ITAMABATy 10AA rSTT ~ 
Transnor e de volumes

lírrr\.lhZ.\ . I 
"", C,".ínl' -'?'en0re» P3" dd^ries Viiinhas -(vermelho), estado de novo, naiServico garantido. Dou preferen-garanti» Vendo, troco e facili- cia ao serviço permanente. Pri.'

T""iRUno'Í?^oct tobc- 386-C meiro contato pelo tel 22-05531- Telt. 28-6596 e 28-0071. |com Ronaldo, das 14/18 horas, i

23 - s/l|. s/201. íel. 52-7362.
Waldir.
OLDSMOBILE 56 - NÕS
I 500,00, ar refrigerado, 2 por-tas, uma ióia. Aceito troca, f.--

resl. R.S. Fco. Xavier, 628.

perequipada. Estado excepciõ-
nal. Un- só dono, Vendo c!
2 800 a visla e 15 de 279. Del-
sul - Revendedor Willys. Rua
Francisco Olaviano, 41. Telefo-
ne_ 27-8656.
RAMBLER 1960 . j»62 - Ambos
cm pirfaittssimo estado d* con*
servaçáe, Aceito troca ou facili-
to. Av. Prado Júnior, 290-A -
37-3717,

RURAL WILLYS 1961 - ExcelenteI
de máquina e lataria. Belíssima-•¦- Novinha. Entrada de 1 800'

TAXI DaIÍPHINE 63 - Conserva",
do, vendo ou troco por Volks
63, 64. Tratar no Posto de gaso-
Una, oróximo à Estação Rodovia-
ria Nòvo^ Rio — Valtério.
TAXI - Compro Volks 65167 -
Boa entrada — Rua Urugualana- 10* - sala 509.A - HernS-

- Tel. 32-6111.

VOLKS 60" -"- Vende-se.' ótimo es.' ido. Rua Alice, 1 476

WILLYS
com sua confortável

AMBULÂNCIA

VOLKSWAGEN 60. 61, 62, 63
64 e 65 — Lindos carros, entra
das dpsd* CrS 1500 e o saído]"*-"-<w"~**fc" ,«jí h<-;<«'«._ «¦«h»»
em 10, 15, 20, 25 e 30 me--e- inaPa P'0,a. ultima iene, nao tom

Av. Almirante Barroso, 91-A ridi?' 2B. T" rodado, particular
Te!.: 42-A138- vendo porfcito estauu. Trazer me-

77«i »-—-^ — cânico. Proco 5 milltões, só à vis-
VOLKS 62 — Exce:ente estado, lta -r0_ 

38-5292"'- Ur

.^...,. - Compro de 53 a 67 VOLKSWAGEN 66 - Novo -
Pago à visla os melhores preços. 13 000 km, azul, superequioado
Tel. 49-1357 - Jorge. Do 9 ls R. Conde de Bonfim, 375 _ Sr'
20 licras. Diariamente. João.
VOLKSWAGEN 65, pérola." capas VOUSWAGEN 1964, 65 e 66

VOLKSWAGEN 62 - 
"Supemí^T

Vendo urgente. Rua da Passa-
gem, 119.
VEMAGUET 1962,' bom eslado -
Facilito. Rua São Francisco Xa-
vier, 254-B, en, frente aa C ..
gio Militar.
VOLKSWAGEN 67 -""Zero 

"quilo-

metro. Vendo à vista. R. Conde
Bonfim, 375 - Sr. Jaão.

KRAMANN-.GHIA -"Vermelho
1965, único dono, «ubrp°t*--ce

l^n^i,^ S 
- ^MÓBãflõr^d. 88,-Tpls: saldo em 16 meses." H. R"iãchui^

380408 " ÍF"3- excele'1"!- Doe lOOVo -33. Tel.i 22-7036.
"ü- Vende, troca e facilita-se -¦ Rua:ólioiT~YõXn—-TT p-

KARMANN GHIA 65 - Supere- IConde de Bonfim, 426 \,ZT.. . < ' ° ""° <5,ado' pln"
quip., tala larga. Como novo -'õioiíAfiRiTc^rn T _ tura, estotamenlo, pneus e motor
Vend», troca - facilita - R Con iT , • . 

S0' A p0"ils' """lll, t,,"no e!,ado- 2 65"- "• Barata' 
Bonfim, 426. Con lfe,e. i Vlila. »» » P'"° com [Ribeiro, 207/302 - D. Sônia200 de entrada. Tel. 34-6695. | RURAL-OU KOMBÍKOMBI 65 - Standard, único" do. /-.i nÍAAhniíc Ao'no, exec. est. mec. i toda prova ^LLO/vlUDILt 0/ , ^^Enir. cs 2 500, 

g,. 
.ajon- _ Cutlass, conversível,

novíssimo, todo equipa-
do, branco, capota pre-
ta, forração bordeaux.
Ver e tratar à Rua Eduar-

,_ orazo — R. S
30-A. _
KARMANN-GHIA 64 - Grená,
equipado. Ver e tratar na Rua
Ministro Viveiros de Castro n.°1,1 ft **• Copacabana»

JOMBI 9M - Nova, .com ridio, , - . —30000 km - Vende-se. Rua Ca- do Guinle, 23, COm Omerino 55 — Souza.
KOMBIS — Àluga-se com m"õtcT

fa, para pequenos fretes, via-

porteiro, Sr. Manoel —
Botafogo.

...... __ ,.„..,.,, — Compro de
F-85 .'".r,.'c_uÍ5r-„Teh'L_??'3344.

SIMCA 8, 49 - Cl r~á"diõ7"pnêu"s
noves, vendo NCrS 800,00 ou
melhor oterta, urgente. Rua Pedro
An-erlco, 681, Catete. Tel. 45-4452

à noite.
STUDEBAKER CHÃÃÃpiÕtTTrn6
cil. mec. perf. de tudo. Vendo
a vista ou fácil. Rua Uruguai,
283. Te!. 3a.8087,_Sr._Ari.
SKODA 

"57 
- Pint.,"estof".TcíiT

mados novos, a toda prova Cr$
1 600. Rua General Almério de
Moura. 575 - São Cristóvão.

equipado, rádio, capas etc. v •
nente à visfa único preco 3 650.
R. Dr. Garnier, 720/109, Rocha.
VOLKSWAGEN 64 - Verde,
equipado está novo, pneus b. b,,1 vista ou facilito alé 10 me-

. R. do Bispo, 47 - Morell.

ICENCII ,,
DE fiüIOMÓVEIS^Í

FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE
VENDA PARA CADA CLIENTE

,'n?? 
~ 

IJAMARATY, equipado excepcional estado
96* - AERO WILLYS, equipado, impecável

1960 - AERO WILLYS, ótimo estado.
1965 - GORDINl II, equipado.
1964 - AERO WILLYS, estado excepcional
1964 - GORDINl, ótimo estado
1963 - AERO WILLYS, equipado
1961 - AERO WILLYS, ótimo eslado

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS
RUA MARIZ E BARROS N.° 774/776

TELEFONES: 48-7454 - 34-9316

VOLKSWAGEN 66, ótimo est. su-
perequipado, vinho, forrado pré-
to, fino çjôíto. Rua Haddock Lobo
n.o 140, c/ porleiro - VALDO-
MIRO, (Garagem). _
VOLKSWAGEN, 60. Estado óti-
mo, Equip. Vondo, troca tt fa*
ciüta. R. Conde Bonfim, 426.
VENDE-SE - Mercury ano 54',
mecânica
Lu?, 300

fenho (9), todos equipados, div.
cores. Vendo, troco e fac. Rua
Russel, ^2jA_- Gloria.
VOLKSWAGEN 61, sincronizado.
Olimo estado. Vendo troco e fa-
Clllto, Suburbana, 9991-A c B —
Cascadura.
VOLKSWAGEN 6Í7 otlmo est., a
qua.quer prova. Ã vista, troco
e fac. íl 1 £00 ent., s. 18 m.
R. 24 Maio, 316 - 48-2701.
VOLKSWAGEN 64 -" Excepciõ-
nal est., superequip., a qualquer

..,6,w.r •*•.« *t, prov?. Troco e fac. c/ 2-400 ant
a Rua Monteiro da s. 18 ni. — R. 24 Maio 316 —
Agua Santa. 48-2701.

o toda a linha do
UTILITÁRIOS, V. en-
contra, com todas as
facilidades, na

VW:

AOÊNCIA CAMPO ORANDE
DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Cesário do Melo, 953
Cimpo Grande • Tels.
lOIO - CETEL 94-1171
Praia do Flamengo, 244
Lo|as AeB-Tel,25-977G

16 -
;ltju.icu — PJ.
TAXI 

"CAPELINHA~_-""Ven"de-se."

Rua SSo Vicente n.° 16, L. C. ('
Rua Haddocl: Lobo, 178.
TAXÍMETRO CAPELINHA ccmplíT
to n.o 36 837, com Nada Consta.
Vendem-se também luminosos -
Bartolomeu Mitre, 354, ao. 101.
VENDO 5 rodas e 5 calotas ce
VniiianUe novas, juntas ou tc-
paradas, p:eço tot.il 1£0 mil. Rua
Lígía, 39J — Olaria, com o bar.
betco.

VENDE-SE uma' Simca 63
ótimo estatlo pela melhor

;ta. Tel.i 29-6675.
'VOLKSWAGEN 60," ótimo eslado',
azul, b, b. Rte. Vendo ou traço
p! D.iuphine. Base 2 R50. — São
Tiancisco Xavier, 884-F.
VOLKS 61 - Sincronizado, CrS
] COO, c| rádio, tranca, capas na-
pa, lant. 65 etc. Saldo até 15
inc3es. Barata Ribeiro, 147.

iVOLKSWAGEN" 64 - À vista"-
! Vendo tel. 34-3440-^ Armando.
VOLKSWAGEN tíl - 0 km -
Tabela Sedan, pé de boi c Kom-
bi. 27-4966 19 às 22 horas) e
42-1040 (12 is 14 horas).
VOLKSWAGEN 63 -Verde claro,
está bem de tudo, 3 800. Ura-
nos, 1 210 — Ramos.

cm VOLKSWAGEN 63, ótimo est.^
fer- qualquer prova. A vista, troco e

fac. cl 1 9C0 ent., s. 18 m. -
n. 24 Maio, 316 - 48-2701.
VOLKSWAGEN 59,' excelente est.,
mecânica p qualquer prova. Ái
vista, troco c fac. c/ 1 400 ent.,
s. 18 in. - R. 24 de Alaio, 316- 48-2701.
VOLKSWAGEN 62r"excelent"e «t7,
equip., a qualquer preva. À vis-
Ia, troco e fac. c/ 1 800 enl.,
s. 18 m. R. 24 Maio, 316 -
48-2701.

VENDE-SE táxi Vclks 1964 -

l,Tratar Rua do Riachuelo, 194 —
(Jl Centro.(p

VOLKSWAGEN 66 - Vermelho,
radio, 2.a serie e pouco rodado.
Aceilo troca VW menor valor —
Tel.: 23-6359 (9 às 12 li).
VOLKS. 64 boa procedência, ra-
dio, estado de novo. Rua Fará-
ni 45. Botafogo

VOLKSWAGEN 64, im-
pecável. Entrada 2 500.
R. São Fco. Xavier, 189.

UTOMOVEfS
5EDANK0MBI

^
«uirEupc oEouvneA.i-o
TU.: 35*4440 PtQ-61

OFICINAS
OFICINA"- E loia de pecas e

laceasórlos do Volkswagen, ven-
de-se com estoque, aluguel bai-
xo, ccntrctc novo, ótimo ponto.
São Cristóvão. Tel. 28-4711 —
Sr. Moles.

IVIOTOS - LAMBRETAS
VENDS-SE 

" 
450 000 

" 
lambrêta 

" 
Es-

landard, ano 59 à Rua Barão ds.
Petrópolis n." 41/ — Rio Com.
prído. Sr. Rui.

BICICLETAS -
TRICICLOS
BICICLETA 

"MONARK 
nova. Gl-

lúdeira para cicrirõrio e um con-
junto de prateleiras cie aco. Ru*
Correia Dutra, 166, loja 2.

DIVERSOS
iPEQUENAS" CARGAS~pa"ra""cida-
\6cs vizinhas, transporto em Kom.
jbí com íóüa segurança. Combi-
i n*ir psio tei. 22-0553 com Ro-
ínaldo, tidi 14/18 horas.

Aluga-se
Voikswagen

SEDAN E KOMBI 66

Diner's Rcaultur c Interlar -
Prado Júnior, 33S-C. 57-7034
57-8705 - 36-2128.

Cinave
EMISUL 66
TUFÃO 65
TUFÃO 64
RALLYE 65

Troca — Fin-;,ncÍ.i-3C - Rua

VOLKS 66 - 7 000 km - 
"azui

(atlântico — equíoado — rádio -
j capas — iob calotas — R. Júlio
ido Carmo 7AA — Sr. Manuel.
VOLKSWAGEN 66 - 2a. tiilê~ZZ
nrená - 9 000 km, superequioa-
do, c/ rád:a, capas etc. A vista

15 800 mil, João lira, 161-402 -i voluntários aa faina, J2J — I":-  r- ' "' ",~ -"'"P'o ^
Reblon. |Tel.t 46.1144. ÍHP.a fS. «-WU0* 

J°hn '

ESPORTES E
EMSARCAÇÕES

BARCOS E LANCHAS
EMBARCAÇÃO E MOTOR - VenT
de-se lancha, com 24 pés, com
cabina, pia, W.C., em perfeito
estado, vende-se o casco separa.
dot ou motor dc 100 H.P,, ne-
góio de ocasião, o m-Dtivo c o
dono ter outras, e esta n,"»a
poder navegar na Lagoa de Ara-
ruama, por molivo de calado,
lugar na água no Clube Guana.
bara, aceita-se troca oor carro
nacional, telefonar para 26-7141,
Sr. Amero ou para 28-5328 paraFrancisco Lobo.
LANCHA 30 PÉS - Vende-se7"2

:motores Criscraít em bom esta-
do. Ver no late Clube do Ria

;ííe Janeiro, com o marinheiro
Joaquim. - Facilita-se, telefonar
pnra 28-7591, com maiores de.
talhes.

Voluntários da" Pátria. 323 -|^°T0R °} POPA - Compro ã
I1. Ir.ltl f\r*^ \-\~. 11 e,t*^rl+. UI%H. . Tf

¦iyl


