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Costa e Silva admite
S. A JORNAI DO BRASIL - Av.l
Rio Branco, 110'112 - End. Tel.I
JORBRASIL - GE. -- Tcl Rédel
Interna 22-1813. - Sucursais: S.
Pnulo — Rua Barão de Itapotinin-
ga, 151, conj. 21/22; Tcl. 32-B702,
Brasília - Setor Comercial Sul,
Et!. Central, 6.° nnd. gr. 602/7,
lei. 2-83Ó6. B. Horizonte -- Av.
Afonso Penn, 1500, 9." and., Tcl.
2-58.10. Niterói - Av. Amaral
Peixoto, 195, or. 20.1, Tel. 5-509.
P. Alegre — Av. Borges dc Me-
ooires, 915, 4.0 end. Tel. -1-7566.
Rec.fc - Rua União, Ed. Sumaré,
s/1003, Tcl. 2-5793. B. Aires -
Flórida, 142, lojas 10 e 14, Tcl.
«IO-3S55. Correspondentes: Belém,
S. Luis, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, Salvador, Curiti-
ba, Montevidéu, Washington, M.
Iorque, Paris, Londres. PREÇOS: -
VENDA AVULSA - GB eE. do
Rio: Dias úteis, CrS 200 ou NCrS
0,^0 - Domingos, Ct$ 300 ou
NCr$ 0,30;SP, DF e BH: Dios
úteis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, Crí 400 ou NCr$ 0,40;
Estados do Sul: Dias úleis, CrS
300 ou NCrS 0,30 - Domingos,
CrS 5C<3 ou NCrS 0,50; Nordeste
(ate PB): Dias úteis, CrS 3<M nu
NCrS 0.30 - Domingos, Cri 500
on NCrS 0,50; Norte (RGN até
AM): .Dias úteis, Cr$ 500 ou NCrS
0,50 — Domingos, CrS ECO ou
N'Cr$ 0,80; Oeste (GO, MT): Dias
úteis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, CrS 500 cu NCrS 0,50;
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
Cri 45 000 ou NCrS 45,00; Sc-
mestre, CrS 23 000 nu NCrS
23,03; Trimestre, CrS 12 000 ou
NCrS 12,00 - ENTREGA DOMI-
CILIAR: Trimestre, Crt 18 000 ou¦NCrS 13,00; Semestre, Cri 36 OCO
ou NCrS 36,00. - EXTERIOR (V.
ASREA) - EUA: Mensal USS 10;
Trimestre USS 30; Argentina: PAS
60 e PAS 100; Uruguai! SU, dias
uliis e $15, domingos.

ACHADOS E PERDIDOS
ACHOU-SE cão Setter na Praia
Vermelha. Procurar praia do Fia-
mengo, 164/604, depois das 19
lioras.
ATENÇAO - Foi extraviado o
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO DA
FIRMA, MARIA DIVA DE BAR.
ROS inscrita no Departamento do
Rondai s Licenças sob o n.* ..
73 341 do estabelecimento da R.
Álvaro Alvim, 33i37, lojas 3, A
• Inst. n.o 109 383 do estabele-
cimento da Av. N. S. dt Copa-
cnbana n.° 759-8.
DOCUMENTO PERDIDO -" Foi
extraviado o Diploma de Técnico
cm Contabilidade, expedido p*!a
Fundação Getúlio Vargas, perten-
cente a Josó Luiz Santos. Favor
lelefonar' para 30-6806.
DECLARO o extravio di carteira
do CREA n.° 383-TD.
FOI perdida a carteira do CREA
n." 8887 - D - 5.» Região. Pe-
dc-se a quem a encontrar o fa*
vor de encaminha-la so Conselho
Regional de Enflenhoria v Arqui-
lotura. _
GR ATI FICA-SE a quem encon*
Irou o p.v.snpofts n. 504 832 de
HANS PETER LORCH. favor le-
Wanar para 25.9955.
GRATIFICA-SE bem a quem en-
Treonr pasta do cario üna corn

, vários documentei esquecida no
táxi no dis 28 do corrente, es-
quina do Dias da Rocha eom
Copacabana. Foneai 52*0124 e
1(2.9.3)5 -- Sr. Nclio» <Jr. ,«-.í.,:i./..i
pua Janta Luzia 173, ó.a — 602.
PERDEU-SE uma p,ista com do-
cumentos no trajeto da Rua
Oriente ein Santa Teresa. Grs ti-
fiec-to a quem a entreoar na
mesma rua n. 246 ou telefonar
par.i_32-8-!66 - Gratifica-se be.it.
PERDEU-SE o livro de pagamen-
to de Imposto por Verba n.° 2,
da firma Cafó e Bnr Três Primos
Üda., na Rua Carolina Macha-
do n.° 88, loja. Pede-se a quim
encontrar entregar no local.
PERDEU-SE ^o livro de pagamen-
to do Imposto por Verba n.° 2,
da firma Café e Bnr São A^ârti-
nho Ltda. na Rua Ministro Edgar
Romero n.° 239, gal. C, loja 221.
Pede-se a ciucm encontrar entre-
gar no local.
PFRDEU-5E chupa traseira carreta
série 07 n.° 1 069. Tel. 43-8236.
PEDE-SE b quem encontrar a piá-
cc do carro DKW n.° 22-35-67,
fé vor entreyar na Rua 5enador
Vergueiro n.° 226, ap. 102, Sr.
Franciico da Silva Porauta.
PERDEU-SE em Copacabana, Pôs
To Seis, cachorra péio longo, còr
canela, 60 cm altura, coleira piás-
tica branca transparente. Atende
por Pudqe. Favcr chamar te
fone_27-3617.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
£ COPEIRAS
ARRUMADEIRA para lavar, pas-
sar, casal dt tratamento, foirja 15
em 15 dias — Ordenado 60 mil
-- Rua Paulo César de Andrade,
274, ap. 601 — Parque Guinle —
Laranjeiras.

A. AGENCIA RIACHUELO detde
1934 vem servindo a elite cario-
ca. Temos cop. - arrurradeires e
babá.-, etc. Tels. 32-5556
32-0584 - D. Conceição.
ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Precisa-se pare casa de tr-õiarnen-
to. Exigem-se referências. Av.
Ataulfo _d_e_Paiva,__j_165!301.
ATENÇÃO -- Emp. doméstica? -
Ag. Mota íem as melhores com
documentos e ref. Av. Copaca-
bana n. 610, s_\aie 205,_37-5533
ARRUMADE1RA-COPEIRA - Preci-
sa-se na Praia do Flamengo, n.u
172_ap. 8.

ÃRRUMÀDEIRAS, copeiras e bs-
bas — Precisam-»e. Ótimos ordo-
nados — Rua Senador Dantas 39

2.° a nd a r, sala 206.
ARRUMADEIRA - Precisa-se, or-
denado de 60 000 na Rua Minis*
tro Artur Ribeiro n. 219. Esta
rua é a primeira transversal de
Rua Eurico Cruz a qual começa
no princípio da Rua Jardim Bo
tanico.
ARRUMADEIRA-COPEIRA -Preci-
sa-se na Praia do Flamengo, 172,
ap. 8.
ARRUMADEIRA - Precisa-» bem
habilitada com referencias « car-
terra — Rua Gustavo Snmpaí* n.
194 — ap. ____~____i 
ARRUMADEIRA - Copelra, pre-
cisa-se moça educada, boa apa-
rnnda, cioc. e ref. 5 Ferreira, -14
ap. 1002. Copa. Posto 5.

BABA-GOVERNANTA - Para 3
Crianças, sendo qu» 1 está no
colégio, com referências e mui-
Ia prática e paciência. Paga-te
multo bem. Av. Afranio de Ma-
Io Franca n. 12S ap. 201 — Le-
blon.
BABA — Precisa.se para cuidar
criança 1 anos. Exigenvse ótimas
referências. Tratar Palssandu, 343.

BABA' - ARRUMADEIRA para 1
menina de 2 anos. •?ag5-!ç bem

Dorme no emprego. Só se

DE BOCA FECHADA

Governo -
se define ao
exterior

O Corpo Diplomático estran-
gelro será convocado na próxi-
ma semana pelo Presidente Cos-
ta e Silva para ouvir seu pro-
nunciamento sobre a politica
externa do Brasil e a posição a
ser adotada pela delegação bra-
sileira à Conferência de Pirata
dei Este.

O Presidente, neste fim de se-
mana, preparará um estudo,
com base na agenda que o Mi-
nistério das Relações Exteriores
está preparando para a Confe-
réncia, e o utilizará no seu pro-
nunciamento. O Deputado Her-
mano Alves requereu ã Câmara
a convocação do Ministro do
Exterior para prestar informa-
ções sobre as diretrizes da po-
litica externa do nôvo Governo,
(Página 3)

Servidor da
Guanabara
Sanha mais

Entrará em vigor, a partir
de amanhã, o aumento de ven-
cimento do funcionalismo esta-
duai, na base de 13,5%, corres-
pondente à primeira cota de-
corrente do reajuste do salário
minimo do ano passado. A in-
formação foi dada pelo Secreta-
rio de Administração. Sr. Alva-
ro Americano, após despacho
com o Governador Negrão de
Lima.

O percentual de 13,5% cor-
responde à primeira parcela do
aumento global de 27%. A se-
giuida parcela, também de
13.5%, ainda segundo o Sr. Ál-
varo Americano, deverá ser pa-
ga somente a partir dc novem-
Dro, condicionando-se a sua efc-
livação ao comportamento da
receita estadual. O aumento, en-
tretanto, só será incorporado à
íôlha de maio. (Página 15).

Wall Street
yê marxismo
na encíclica

O Wall Street Journal, ór.
gão dos círculos financeiros de
Nova Iorque, criticou ontem a
Encíclica Populoriun Progressio,
qualificando de "marxismo re-
quen tndo" algumas de suas te-
ses sóbre a justiça social e o sub-
desenvolvimento, e afirmando
que dificilmente o documento
contribuirá para solucionar os
problemas do mundo subdesen-
volvido.

Do Rio, o Chanceler Maga-
lhães Pinto telegraíou ao Secre-
tário de Estado do Vaticano,
Cardeal Amleto Cicognani, afir-
mondo haver coincidência en-
tre as teses do Papa e a politi-
ca externa do novo Governo
brasileiro. Em Brasília, a Cama-
ra do.s Deputados consignou em
ata um voto de regozijo pela pu-
blicação da Encíclica. (.Pág. 8).

Lacerda será
convidado
para a ONU

O degelo político iniciado
pelo Presidente Costa e Silva ao
incluir dois representantes da
Oposiçãoina delegação do Bra-
sil à Conferência de Punta dei
Este, de 12 a 14 de abril, ga-
nhará amplitude com o convi-
te do Ministro Magalhães Pin-
to ao Sr. Carlos Lacerda para
integrar a representação brasi-
leira nas Nações Unidas.

Sondagens preliminares in-
dicaram que o convite do Ita-
mara ti será recebido com sim-
paLia pelo Sr. Carlos Lacerda,
que. com sua ida para a ONU,
teria condições de colaborar no
esforço de pacificação que vem
sendo promovido pelo novo Go-
vêrno.

Uma barreira caída, há 17
dias na boca do Rio Compri-
do do Túnel Rcbouças vai.de-
morar no minimo mais dois
meses para ser retirada, sc-
gundo os técnicos, e com isso
atrasará- a entrega ao tráfc-
go de uma das galerias da
obra que deveria estar fun-
cionando em abril, porque
essa ala do túnel está práti-
comente pronta. O desliza-
mento, entretanto, não porá
a obra em perigo, segundo o
Sr. Paulo Campos, chefe de
topografia da construção, e
estudos geológicos estão sen-
do feitos na região para evi-
tar acontecimentos seme-
lhantes no futuro. Em sua
etapa. Cosme Velho—Lagoa, o
Túnel Rebouças já está sen-
do usado por veiculas que
têm permissão oficial, como
os dos engenheiros que lá
trabalham.

rever
Cfflt&£e Si&

va, reconhecendo que nâo
tem ainda condições para
examinar objetivamente as
p ti n i ç õ e s revolucionárias,
tem admitido a possibilidade
de, se tudo correr tranqüi-
lamente, iniciar dentro de
dois anos o processo de revi-
são sistemática dos atos, sem
que isso, no entanto, possa
chegar à anistia.

A deputados que o têm vi-
sitado, o Marechal Costa e
SUva manifestou o propósito
de respeitar sempre nos po-
líticos cassados os direitos
individuais do cidadão e, em
qualquer circunstância,
a dignidade da pessoa hu-
mana.

No Senado, o Sr. Artur
Virgílio, líder da Maioria no
Governo João Goulart, anun-
ciou que adotará como atua-
ção parlamentar a pregação
de imediata e ampla anistia
dos punidos pela Revolução,
declarando que só com a

®
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:a revisão çfos .'atos pu-
nitivos scra possível a união
em torno do ideal de desen-
volvimento e bem-estar do
País.

Referindo à tese da união
nacional, levantada na Opo-
sição pelo Sr. Amaral Neto,
o Secretário-Geral do MDB,
Deputado Martins Rodri-
gues, disse que só compreen-
deria um movimento desse
tipo se proposto pelo Go-
vêrno para a execução de
um programa de excepcional
interesse, "como seria o ca-
so da plena restauração de-
mocrálica".

A união nacional foi vigo-
rosamente criticada por 
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deputados de tendência es-
querdizante (nacionalistas,
trabalhistas e socialistas),
dispostos a agir como força
própria dentro do MDB, on-
de estão sendo concluídos
sete projetos de emenda con-
siderados essenciais para a
deflagração do movimento

pela revisão da nova Cons-
ütuição.

O Ministro Gama e Silva,
considerando que "os Atos
Institucionais, dentro do sis-
tema jurídico criado pelaRevolução, prevaleceram sõ-
bre a Constituição", decidiu
ontem processar criminal-
mente o jornalista Hélio Fer-
nandes, que, apesar de ter
suspensos os seus direitos
políticos, assinou dois arti-
gos de natureza política na
Tribuna da Imprensa.

Ao adotar a providência, o
Sr. Gama e Silva preferiunão aplicar as medidas de.
segurança referidas no item
IV do Ato Institucional n.°
2, porque "os fatos incrimi-
nados não as exigem, no mo-
mento. para preservação da
ordem política e social", mas
determinou que também íôs-
se enquadrado o responsável
pelo jornal que publicou os
artigos. (Noticiário nas pá-
ginas 3 e 4 e Coluna do Cas-
tello)

Revolução comemora 3 anos
com ânimo de consolidar-se

Com um programa que
inclui palestras e desfiles
militares — orientado pela
Comissão de Relações Pú-
blicas do Exército —, reali-
zam-se hoje em todo o País
as comemorações do 3.n ani-
versário da Revolução de 31
de março, visando principal-
mente a destacar "o que re-
presenta o início do proces-
so revolucionário, ainda em
desenvolvimento".

Em sua Ordem do Dia, o
Ministro do Exército, Gene-
ral Lira Tavares, afirma que"cabe ao Exército, tanto nos

quartéis como nas comuni-
dades sociais, um grande
papel no benemérito e ina-
diável programa de ação quevai marcar o sentido do es-
forço dêste segundo Govêr-
no da Revolução".

O Presidente Costa c Sil-
va assistirá à missa manda-
da rezar pela passagem do
aniversário da Revolução,
num altar armado ao pé da
grande torre de televisão, em
írente da Esplanada dcs Mi-
mistérios. Cinco Ministros —
Srs. Jarbas Passarinho, Cos-

ta Cavalcanti, Ivo Arzua,
Afonso Albuquerque e Mário
Andreazza — passarão o dia
em Belém do, Pará.

Porta-voz da Presidência
da República esclareceu on-
tem, logo pela manhã, que
o ponto não será facultativo
hoje nas repartições públi-
cas porque — segundo expli-
caram — desde 19G5 o expe-
diente do funcionalismo tem
sido normal no dia do ani-
versário da Revolução. (No-
ticiário, página 7, c Edito-
rial, página 6)

Bolívia reforçará seu Exército
para dar combate a guerrilhas

O Governo boliviano de-
cidiu ontem, depois de su-
cessivas reuniões do Gabine-
te por toda a madrugada,
mobilizar as milícias campo-
nesas e reincorporar às fi-
leiras os reservistas de 1961,
para, com êstes reforços, en-
frentar e liquidar o movi-
mento dc guerrilhas das
montanhas de Lagunilla,
Província de Santa Cruz.

Ao fim de uma das reu-
niões, o Presidente René
Barrientos declarou aos jor-
nalistas que tem meios para
pòr íora de ação, rápida-

Quem mandou Morre mais
matarRobson um do Caso
era seu alvo Kennedy

Quase um mès após o as-
sassinato do ex-Deputado Rob-
son Mendes, a Policia alagoana
conseguiu desvendar o mistério
dc sua morte, com a prisão on-
tem do fazendeiro José Fer-
nandes. que pagou NCrS 4 mil
(quatro milhões de cruzeiros an-
tigos) aos ex-capangas do parla-
mcntar-pisloleiro, Gat/a c Cris-
pim, para eliminá-lo.

Giujo e Crispim receberiam
NCrS 3 mil (três milhões clc
cruzeiros antigos) cie Robson
Mendes para assassinar o fa-
zendeiro José Fernandes, mas
éste foi avisado cia empreitada
c cobriu a proposta dc seu de-
safeto. A prisão do fazendeiro
possibilitou à Policia de Alagoas
descobrir uma organização do
crime feita nos moldes da an-
tiga Sicilia italiana. (Pág. 15).

O aviador advogado George Piaz-
za, que defendia omro aviador
acusado pelo Promotor Garrison dc
participação no crime de Dalas,
morreu ontem em um misterioso
acidente com um DC-8, que caiu
sóbre um conjunto de casas, quan-
cio se preparava para aterrissar no
Aeroporto de Nova Orleans, cau-
sando 18 vitimas.

O escritor Marli Lime, auter de
Julgamento Precipitado, livro om
que criíica a.s conclusões da Co-
missão Warren. disse ontem que
acredita que o Presidente Joimscn
sabia serem fraudulentos os dades
divulgados pelo relatório oficial e
que o Promotor Jim Garrison po-
dera. provar a existência dc uma
conspiração contra a vida de Ken-
nedy. (Página 2)

mente, os "bandoleiros" que
chefiam as guerrilhas. O Co-
mandante-Chefe inter lno
das Forças Armadas, Gene-
ral Jorge Belmonte, que
acompanhava Barrien-
tos, anunciou já ter tomado
medidas para impedir o
aparecimento de novos fo-
cos de rebelião.

Segundo os últimos rela-
tórios recebidos da região de
Tiraboy, dois guerrilheiros
morreram e vários outros
foram feridos em choques
com as forças do Exército.
Em vóo de reconhecimento,

Light não
reduz cortes
à tarde

Os cortes cie energia elétrica
durante a tarde serão mantidos,
e a Rio Light não poderá se-
quer reduzi-los ou liberar õOVó
da iluminação das vitrinas, co-
mo reivindicava o comércio lo-
jista do Rio. A empresa prome-
teu, entretanto, "estudar o as-
sunto e dar uma resposta de-
finitiva na próxima terça-feira".

Informou ainda a Rio Light
qne não há condições para a
adoção de medidas preventivas
contra cortes inesperados no
fornecimento de energia, como
aconteceu na tarde de anteon-
tem. Advertiu para o fato de
que somente com a colaboração
do público c o racionamento se-
rá possível evitar a repetição de
tais Interrupções. (Página õ)

aviões da Força Aérea me-
tralharam um grupo que se
dirigia para a fronteira pa-
raguaia, mas seus integran-
tes conseguiram esconder-se
entre as árvores.

Na região do Rio Gran-
de. os aviões localizaram um
campo de pouso abandona-
do. ladeado por tambores
vazios de gasolina e óleo e
latas de conservas também
vazias. O comando das ope-
rações antiguerrilhas não
permitiu que outras notícias
fossem transmitidas da re-
gião. (Página 3)

Rio—S. Paulo
se abre para
Andreazza

Embora a estrada voltasse % ser
interditada ontem por causa das
fortes chuvas que caíram outra vez
na Serra das Araras, na véspera,
provocando a queda de novas bnr-
reiras, o Ministro dos Transportes,
Coronel Mário Andreazza, vai Ins-
pecionar hoje a Rodovia Rio—Sáo
Paulo, que por causa disso Uva
trabalhadores e máquinas funcio-
nando a noite inteira cm seu leito.

O Ministro Andreazza deixará o
Rio às 6 horas da manhã, em com-
panhia do Diretor-Geral do De-
partamento Nacional de Estradiíü
de Rodagem, Sr. Eliseu Resende,
para verificar o andamento drs
obras de duplicação da via Dutra
a partir do belvedere, pretendelido
baixar normas para a intensifi-
caçáo dessas obras, logo depois cia
observação. (Página 16)

apresentar quem tiver certeira ou
referencias e boa aparência, na
Rua Vicente Licínio n. 150 —
Tcl. 34-8506 - Praça da Ban-
dei-r-ii .__
BABA' — Preciso pj cuidar dc 2
crianças 3,5 anos, devendo via-
jar constantemente, ótima apre-
tenlac/ío, referencias, boa saú-
de para família de fino trata-
rrenío na Rua Santa Clara n. .
200, tp. 90?.

BABA - Prccisa-so na Rua San-;COPEIRA.ARRUMADEIRA - Casa
ta Clara, 272. Exigem-se refe- ide tratamanto — Referências 2 bojhar crp pensão,
rencias. .inos, ord. 70 000 — Ru» Sousa
,.,, "7 "Lima, 17B, ap. 101 - Copac.
BABA — Precisa-se para menino ...,.., ,
de 2 anos e meio. Exigem-se boôj [COZINHEIRA — Precisa-se que
referências. Ordenado a combl- cozinhe e lave para pequrni is-
nar. Rua Baronesa de Poconé n.° mília. Não passa. Tratar na Av.
111 ap. 402 - Lagoa - Fonte da Afranio do Mob Franco, 79. —
Saudade. Tel.: 46-3862. |Tel.: 27-5518. Paga-se bem, exi-
-.„-.-, 

' 
. ~ jqem-se referencias.

COPEIRA — Arrumadeira com --- ¦
prática do serviço, carteira pro- COPEIRA - Arrumadeira, preci-
flsslonal e informações. Paga-se i53-11- c. 'ef^cnc,i5- Casa0„de '»•

COPEIRA, com pratica para tra-'EMPREGADA PARA TODO SER- EMPREGADA que saiba toiinhar.EMPREGADA - Sendo senhoraiGOVERNANTA - Senhora de OFEREÇO copeira-arrumadelra, co-,PROCURA-SE eirpregeda par»
referência* eítodo serviço «enhor ló. Exigem-

maça, tolga aos doming", l fl «« .mp"".d. «m ?.,".!» . - 37Vi - l.d. do, Tab.].- Rua Miguel Ângelo n. 214 -mar conta de minha c.M « fa- doe .Tels. 32-0584 . 32-5556 -|»« ™»*™n"J». "J« ™> «»™'°?-

riados na Rua Senhor dos Passos r.f.rencia, para todo o s.rviço ras n. 94 - 207. Maria da Graça. zer a frôço e limpeza Interna. Ag. Riachuelo. .^ - íf„, j« .„ íM (ÍXm. .„
n.o 53 sob. - Pag..,, b.m. - Procurar n.L,' ' ¦ T" ZTZ fi.-Bcr-A.U1' 5~-¦ ." 

E":10 
. 

re'cre"c,aV. Tra,ar"! OFERECEMOS ótima; •rrumadet-1 £lr* 
', 452' íp' 606 idet'°n<* ">

iÜFREGADA - Com referencia, ««> G<»""° Sampaio n. 344 -EMPREGADA lodo o lerviso, de- EMPREGADA - Pr«iMn»i para Av. Paulo de Fronl.n n. 500-F ,„, cope;rs t babál, com car. Bob;)_,
cm «tUHun i.om reicrencias, r ,,..,, -embaraçada e limpa. Pago CrS.todo o serviço - Crí 45 000 - com o Sr. Ruas. ..-.. ¦,;,,,., referencias — Te'e-! D»cnti cc ¦>„,„„.„•„)„ r,,t. ,r.cozinhar a levar roupas mluda, «P- • 202 - '•'• 36-1132. >_ L_ono'ltS_ Mlguez Rua Marechal Jofr. n. 174, ap. }"'" ?. JSJ 
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Bombardeiros dest
de armazéns perto de Hanói

MORTE CAI DO CÉUroem area *• ¦*

Saigon, lltiiifí-Ktaií tüPI-
JB> — Jatos americanos
voltaram a bombardear a.s
proximidades cie Hanói, pc-
lo terceiro dia consecutivo.
na quarta-feira, pulverizan-
do a zona de armazena-
mento cie Damai, no cora-
ção do chamado Triângulo
de Aço, informaram ontem
os porta-vozes americanos
em Saigon

Aviões Phantom, da Ma-
rinha, e Thunderchiel, (ia
Força Aérea, com base na
Tailândia, revezaram-se no
ataque aos depósitos, situa-
.dos a 43 quilômetros a nor-
efeste de Hanói. O ataque
loi favorecido pelo bom tem-
po, depois cie quatro meses
cie nebulosidade quase per-
manente, que prejudicava a
eficácia dos bombardeios.

ESCALADA

• Para os observadores cie
Saigon, a repetição dos ata-
ques à zona industrial cias
proximidades cie Hanói c o.s
sucessivos ataques, há- dias.
•ás proximidades do porto de
Haiphong assinalam o Ini-
cio de nova fase. mais
agressiva, na guerra aérea
contra o Vietname do Nor-
íe. Com a volta cio bom
tempo, aumentaria o perigo
para os "grandes objetivos",
como a siderúrgica de Thay
Nguyen e as centrais elétri-
cas que alimentam Hanói e
Haiphong.

Em Hong-Kong-, enquan-
io isso, informava-se que
os sele pacifistas america-
aos do iate IMioenix já de-
sembarcarani em Haiphong
com sua carga de medica-
mentos. e estáo trabalhai!-
do nos hospitais da Cidade.

A Sr.n Eavle Reynolds,
mulher do lidei- do grupo,
recebeu telegrama do mari-
do. comunicando a chegada
cio • iate a Haiphong na
quarta-feira. Reynolds e seus
acompanhantes permanece-
riam na cidade por duas a
três semanas, prestando
ajuda em hospitais para vi-
timas civis dos ataques aé-
reos, apesar cie terem estes
chegado muito próximo da
cidade nos últimos dias.

O telegrama comunicava
também que as medicamen-
tes transportados pelo iate.
no valor de dez mil dólares,
íoram aceitos, com agrade-
cimenteis, pela Cruz Verme-
lha cio Vietname do Norte.

A Sr.a Reynolds declarou'supor 
que o grupo chefiado

por seu marido será recebi-
do em audiência pelo Presi-
dente Ho Chi Minh.

BAIXAS

Em Saigon. o comando
militar americano divulgou
a estatística de baixas da
última semana, durante a
qual ambas as partes tive-
ram -perdas sem preceden-
tes. Segundo o relatório, o
relatório, o Vietcong teve

2 77-1 mortos e os Estados
Unidos. 274 (além de 132(1
feridos e 12 desaparecidos).
Outras forças aliadas tive-
iam 21(1 ni o r tos, 203 do.-
quais sul-vietnamitas.

Com ás baixas da semana.
as perdas do Vietcong subi-
ram para 22 mil desde o ini-
cio do ano. Além disso, 9 74(1
guerrilheiros des e-r taram,
valendo-se- do programa de
anistia do Governo sul-viet-
namita.

O relatório informa ain-
da que no fim da semana os
Estados Unidos tinham no
Vietname o tcial de 425 mi.
homens: o.s efetivos do Viet-
eong eram calculados em
237 mil.

EM TERRA
Os operações cic terra fo-

ram ontem de pequena in-
tensidade, m a s 86 guerri-
lheiros morreram em encon-
tros isolados. Cinqüenta ío-
ram mortos por forças sul-
coreanas, que iniciaram ope-
ração de limpeza num do.s
trechos da Rodovia Nacional
n.° 1. no litoral,

Os fuzileiros americanos,
operando perto do Paralelo
17. deram morte a 13 guer-
rilheiros.

O comando militar ame-
ricano revelou que durante
a semana os fuzileiros de-
ram inicio a nova operação
ao sul da zona desmilitari-
zada. matando 231 guerri-
lheiros em cinco dias de
combates.

chinesa dis que
Idao morreu ou está enfermo

Professora

Hong Kong tUPI-JBi —Mao
Tsé-uing morreu ou sofre de
grave lesão cerebral e a pess-oa
que aparece em público, tm seu
lugar, 6 um sósia ou impostor
— disse ontem a- professora
Maria Yen, especialista em
questões chinesas nascida em
Pequim e atualmente diretora
tio Instituto Sindical de Hong
Kong, etn entrevista ao H-oMg
Kohg Mail.

Essa hipótese, levantada vn-
rias vezes desdo o inicio cia re-
votação cultural, íoi desmen-
lida em fevereiro pelo Ministro
do Exterior da Mauritânia, Ma-
ma dou Wane, que esteve em
Pequim com o próprio Mau. di-
zendo depoi.1 tê-lo encontrado
etli bom estácio de .snticie e in-
teiramente lúcido. O encontro
foi' documentado fotográfica-
mente.

SRA. MAO CENSURADA

Outro jornal de Hong Kong,
o Slitr, informou ontem, atri-
buindo a notícia a fontes situa-
das em território chinês (mas
nâo identificadas), que a mu-
lher cie Mao 'jTsé-tung, Chiang
Ching, foi recentemente repro-
elidida, por ter dado ordens em
nome de Mao sem autorização.

Segundo o Síur, a Sr.a Mao
determinou r.o Chefe do Servi-
ço de Segurança de Pequim,

Hsien Fu-c-lü, que desalojasse
do conjunto de residência» cias
principais personalidades ciu
Governo e do Partido as fami-
lias do Presidente cia República
Lia Cliao-chi e de outros aci-
versãrio de Mao.

H.sien. intrigado com a or-
dom, procurou o Primeiro-Mi-
nistro Chu En-lai, pedindo con-
íirmação. Cim mostrou-se.sur-
preso, porque em seus últimos
encontros Mao não tinha men-
clonado qualquer ordem de des-
pejo. Em seguida, a ordem le-
ria sido revogiula, e a Sr.1 Mau
repreendida.

O Star acrescenta que Mao
Tsé-tung deseja íor o Presi-
denlc Liu e o Secretário-Geral
do PC, Teng Hslao-ping, perto
de sua residência, porque, em
caso de ser seqüestrado pelo.;
partidários dèsies, suas fami-
lias poderiam servir de instru-
mento (ie negociação.

CHEKIANG

Um. terceiro . jornal, o New
Life Evoning I'osl. afirmou on-
tem, citando viajantes recém-
chegados da China, que o
exército mandou tropas á pro-
víncia de Chekiaug. no litoral.
onde os antimaoístas teriam
assumido o controle, parali-
sando as indústrias c o sisie-
ma de transportes.

Os viajantes acrescentaram
que o.s antimaoislíts venceram
grande batalha no início do
mês. quando os maoistas ten-
taram dominar ti província.
Operários c camponeses íe-
riam lutado ao lado dos antl-
maoistas, resultando cio cho-
que a morte de centenas de
pessoas. O exército, manten-
cio-se neutro, ajudou o.s anti-
maoistas. disse o jornal.

Disseram aiuda os viajaiv.es
que o tráfego dos trens está
completamente desorganizado
na cidade cie Hangchow, ca-
pitai cia província, e suas ime-
diações. Em alguns casos, as
usinas elétricas foram destrui-
das. para obrigar os operários
a abandonarem-o traoalho. Va-
rias epidemias assolariam a
cidade, os alimentos estariam
racionados e a semeadura da
primavera estaria atrasada em
lóda a província.

TERREMOTO

Em Tóquio, cientistas japo-
nêses disserem acreditar que
um terremoto ocorrido segun-
da feira a 145 quilômetros no
sul do Pequim pode ter cau-
sado grandes prejuízos. Carta-
zes da Guarda Vermelha nas
paracies dc Pequim confirma-
ram o terremoto, mas não de-
ram notícia dos prejuízos e
possíveis vitimas.

O futuro da China segundo Moscou

Moscou — O que ocorre na China é uma
verdadeira tragédia para, aquele pais. O povo
chinês se vê privado de tranqüilidade, de paz
e querem deixá-lo sem perspectivas. Com base
em que se realiza a revolução cultutal? Com
que objetivo? Que pretende o grupo de Mao
Tsé-tung mesmo que consiga empolgar o poder
em todas as províncias, em todas as cidades?
Que ganhará o povo se o culto a Mao Tsé-tung
eclipsar todos o.s precedentes havidos na his-
tória da humanidade? Qual será o futuro da
China?

A nenhuma dessas interrogações se encon-
tra resposta nos discursos dos lideres da ca-
marilha de Mao desde que começou a revolu-
ção cultural, nem nas frases de Mao encader-
nadas nos decantados livriuhos vermelhos que
tanto apaixonam os guardas vermelhos.

Mas quem são esses guardas vermelhos?
São simples fanáticos que atropelam todas as
leis e normas da convivência humana? Ou
serão também vítimas de um equivoco mons-
truoso? Pois é sabido que se tratam de jovens
semi-analfabetos que apenas começaram o ca-
minho da vida. Sáo homens que "não sabem
o que fazem", como diz o Evangelho.

O curso normal tía vicia, de centenas de
milhões de homens tem sido perturbado na
China. Sufocou-se a vida cultural: o.s poetas
rimam sõ estrofes de Mao. os escultoras só ta-
Ihr.m seu busto, o cinema náo apresenta outra
coisa que pomposos documentos oficiais, a li-
teratura íoi substituída por ditirambos patrió-
ticos. Acodem-nos á mente as palavras triste-
mente célebres cie Goebbels: "'Ao ouvir a pa-
lavra cultura, ponho a mão no revolvei-".

Evidentemente a cultura na China não
morrerá, principalmente sendo êsse um pais
de tradições tão peculiares. Sabemos nue êsse
povo que não conhecia nem hieróglifos guar-
dou cie memória durante séculos e milênios as
obras de escritores e filósofos da antigüidade
e conservou em cabanas de palha, de geração
cm geração, a arte da pintura e da escultura.
Mao Tsé-tung não poderá destruir tudo isso,
ainda que cubra tudo com retratos c cita-
ções suas.

Nos últimos meses procuram incutir no
povo chinês a lese rie que os culpados são um
grupo de homens no poder .que seguem p ca-
minho capitalista. E á luta contra êste grupo
consagra todo o seu tempo e todas as suas
energias o grupo de Mao Tsé-tung. Mas será
possível acreditar, mesmo o camponês mais
crédulo e menos iniciado em política, que seja

V. Ardolavoski. ila .l/'.\

tão difícil dominar è.-ío grupo? Que o Partido
Comunista e o aparelho estatal são impoten-
tes na luta contra esta «ente mal inteneiona-
da? Não se pode menosprezar as faculdades
mentais dos trabalhadores chineses como o íaz
o grupo cie Mao. Na China compreenderam já,
desde há muito, que ti oposição tt linha de
Mao Tsé-tung não é um pequeno grupo, mas
a maioria no Partido e no pais.

A invenção propagandística sóbre um pc-
queno grupo que oferecia resistência era a
principal arma dos partidários de Mao. Mas
acredita que já entra em jogo uma íamosa
íórmula segundo a qual se pode enganar certo
tempo ao povo; pode-se enganar longo tempo
a uma parte do povo mas não é possível enga-
nar ao povo muito tempo.

Isto se aplica também a outra grande
mentira cio grupo dc Mao Tsé-tung. Os poucos
jornais que saem hoje na China, as emissoras
de rádio sob controle do grupo de Mao e os
propagandistas procuram persuadir tt popula-
ção de que a atual linha de Pequim tem o apoio
de quase toda a humanidade. A imprensa esta
repleta de alusões a fontes anônimas: certo
cidadão de Quênia, declarou que sua leitura
predileta sáo as obras de Mao; um jornal do
Ceilão publicou um artigo de apoio jncondi-
cional ã revolução cultural; um ancião, ao des-
pedir-se de estudantes chineses no aeroporto
de Moscou, disse que estava certo de que a
bandeira de Mao tremularia na Praça Verme-
lha. E assim sucessivamente .

Todas essas mentiras sáo um jogo sujo
com a ingenuidade do povo e sua íé no que
diz a imprensa. Sáo uma tentativa de ocultar
ao povo as proporções do isolamento moral do
grupo de Mao no mundo.

Elas causam prejuízo quase irreparável ao
povo chinês, material e moral. Como se rego-
zijam e esfregam as mãos de satisfação os in-
ventores do chamado "perigo amarelo". Olhem
—- dizem és^es racistas —, não tínhamos razão
quando dizíamos que a China ameaçava o
mundo? Mas a gente realista e de Juizo per-
íeito não confundia, na. época, o povo alemão
com a camarilha hitlerista, como hoje não
confunde o aventureirismo e o despotismo de
Mao com a.s aspirações do povo chinês.

Di-struços ilu DC-8 que caiu sobre um pequeno hotel da Cidade de Kenner, Luisiana, matando IS pessoas (L'I'II

Acidente aéreo mata avia
envolvido no crime

dor
de Dalas

Nora Orleans (UPI-JB) — O
aviador e advogado George
Piazza, que defendeu um dos
implicados no assassinio de
Kennedy acusado pelo Promo-
tur Garrison, morreu ontem,
quando o DC-8 em que viajava
caiu sóbre um conjunto de ca-
sas perto do Aeroporto de No-
va Orleans. não tendo sido até
agora apuraria a causa cio aci-
dente. '

Porta-vozes do Aeroporto de
Nova Orleans informaram quo
o piloto não comunicou á tôr-
re de controle ciue havia difi-
culdades a bordo, e aparente-
mente não há indícios do in-
cêndio no aparelho. Está sen-
do esperada, a qualquer mo-
mento em Nova Orleans, a che-
gacia de uma comissão de 10
membros, nomeada pela Junta

de Aeronáutica Civil, para in-
vestigar o acidente.
OUTRA VÍTIMA

Piazza era advogado de Ja-
mes Lewallen — a primeira
testemunha intimada a compa-
recer a interrogatório no ga-
binete cie Garrison — que di-
vitiira utn apartamento com
David Pevrie, que por sua vez
em acusado rie ser um dos
conspiradores contra a vida cie
Kjennedy, com Clay Shaw e
L-oe Oswald.

Lewallen, ex-.pilôto da Eas-
tern Airlines, trabalha atual-
mente nara o Pentágono, na
instalação espacial de Mi-
choud da ANAE. Segundo
alegou Piazza, seu ciiento co-
nhecera Ferrie na época, em que
os dois oram pilot03 da mes-
ma companhia.

O acidente, em quc morre-
ram 18 pessoas e 10 ficaram
feridas, ocorreu na madrugada
cie ontem, quando o avião pre-
parava-se para aterrissar. Ao
aproximar-se da pista, o DC-8
inclinou-sa de repente em cii-
reeáo á rua. rompeu os fios
de eletricidade, chocou-se con-
tra três casas, destruindo uma,
e caiu sóbre us trilhos de uma
ferrovia, de onde tentou levan-
tar vóo. mas não conseguiu,
deslizando em seguida fiOO me-
tros, até o pátio de um motel
que pegou fogo.

O DC-8 da Delta-Airlines ti-
nha feito um vóo comercial na
quarta-feira, sem qualquer
problema, (t por ocasião rio
acidente estava fazendo vóo cie
treinamento. Ignora-se exata-
mente quantas pessoas viaja-
vam a bordo e quem eram.

Os moradores dos baü-ros
próximos revelaram que, por
volta das 2 horas, ouviram
uma grande explosão e depois
gritos. Dos 18 mortos, apenas
cinco se encontravam dentro
do avião. Enire os 13 restan-
tes. figuram oito moças secun-
daristas que ocupavam dois
quarios no hotel da cadeia Híl-
lon atingido pelo aparelho.

üma hora depois rio aciden-
te. o incêndio ainda náo tinha
sido controlado, apesar dos es-
forços dos bombeiros. Os gru-
pos- de resgate levaram horas
retirando os cadáveres comple-
tamente carbonizados dos es-
combros e transportando-os
para um necrotério improvisa-
do nos fundos do motel.

Johnson acusado clc cobrir "con.plot*
NovaOrléans iUPI-JB. —O

escritor Mark Lane. autor cie
Julgamento Precipitado, livro
em que critica as conclusões
da Comissão Warren sóbre a
mone de Kennedy, julga, que
o Presidente Johnson sabia
serem fraudulentos os dados
divulgados no relatório oficial
r afirma que o Procurador
Garrison poderá provar que
houve um com pio t.

"Creio que a' Comissão ini-
ciou seus trabalhos com a
idéia preconcebida de quc Lee
Harvey Oswald íoi o único

culpado, c a segurança nacio-
nal exigia que essa fantasia
lússe mantida" — declarou o
escritor, em entrevista à im-
prensa.

RESPONSÁVEL?

A responsabilidade m a i o r
pelo relatório Warren cabe ao
Presidente Johnson, na opi-
nião cie Lane, que assegura:
"Johnson tomou a decisão dc
suprimir informações impor-
tantes. que se encontram ?.go-
ra nos arquivos nacionais, e

I
somente êle pocie ordenar Uma
nova investigação federal".

'•fiste é o momento cie agir
— disse, na entrevista, acres-
centando: "F, se não o fizer-
mos, em novembro de 1968 o
povo norte-americano terá
oportunidade cie fazê-lo", mes-
sc mês se realizarão a.s ciei-
ções presidenciais,.

Para o escritor, todos os
membros da Comissão War-
ren sabiam que o relatório íi-
nal era uma fraude. Seu li-
ato 'constitui um êxito de ven-
clagem.

Lane e Garrison mantive-
rom algumas conversações e,
depois de examinar as provas
apresentadas pelo Promotor, o
escritor ficou certo cie que o
complot será determinado.

Chegaram ambos à conclu-
sáo de que o disparo fatal con-
tra Kennedy se fêz de detrás
da cerca de madeira existen-
tc- na elevação coberta de rei-
va. em frente e à direita cio
automóvel presidencial. "Vi
provas que mostram ter sido o
local escolhido muito antes do
22 de novembro de 19C3" —
comentou.

Jordânia elege Parlamento Marinha inglesa bombardeia
dia 15 só com candidatos de novo petroleiro dos EUA
consentidos pelo Governo para manter a barra limpa

Aran, Jordânia iUPI-JBi — Mais de 170 candidatos
às 60 cadeiras do Parlamento cia Jordânia, dissolvido cm
dezembro último pelo Rei Hussein em conseqüência cias
violentas manifestações aniigovernamentais ocorridas em
Jerusalém c outras cidades próximas à fronteira clc Israel,
iniciaram esta semana a campanha para as eleições de
15 de bri!.

Como não é permitida a existência de partidos politi-
cos na Jordânia, os .candidatos registraram-se individual-
mente e foram cuidadosamente selecionados pelo Governo
para garantir uma "oposição leal", mas segundo obser-
vadores incluem desde membros da Fraternidade Muçul-
mana, direitista e antinasserista, até nacionalistas árabes.

MAIORIA
Alguns observadores acredi-

tam que o Governo obtenha a
maioria dos votos e que muitos
palestinos, que constituem dois
terços da população da Jordá-
nia, estejam desiludidos da li-
cicrança da Organização de Li-
bertaçáo da Palestina, sediada
no Cairo, e se oponham á ins-
tituição de unia ditadura mi-
litar do tipo sírio.

Apesar rios apelos vindos da
Organização e de Damasco pa-
ra que os palestinos boicotem
as eleições, o.s observadores
acham que estes votarão ne;,
candidatos .selecionados pelo
Governo jordaniano.

A oposição á política mocie-
rada adotada pela Jordânia
contra Israel, em contraste

osao
soterra
japoneses

Tóquio (UPI-JB) — A ex-
plosãq numa mina da ilha cie
Hokkaido soterrou ontem 16
mineiros, tendo as autorida-
des organizado grupos de sal-
vamento para entrar na gale-
ria, dois mil metros abaixo da
terra.

No momento da explosão, 21
mineiros estavam trabalhando.
Apenas cinco conseguiram sair
a tempo.

com a atitude militante da
RAU c da Síria, explodiu após
o ataque maciço desfechado por
Israel contra a cidade jorda-
niana cie Samour, localizada na
fronteira, e os estudantes jor-
danianos estimulados pela Or-
ganização rie Libertação da Pp.-
lestina e pelo regime socialis-
ta sírio saíram às ruas para
exigir do Governo medidas
dráslicas.

O.s adversários de Hussein em
Cairo e Damasco aproveitaram
a oportunidade para procurar
promover a derrubada ria mo-
narquia na Jordânia, mas o so-
berano utilizou as tropas de
beciuínos leais para reprimir as
manifestações, saindo aparen-
temente fortalecido do inciden-
te, segundo os observadores.

URSS fará
rota pelo
Mar Ártico

Moscou (UPI-JB) — O Mi-
nistro da Marinha Mercante
da URSS, Viktor Baknyev. in-
formou ontem que seu Govêr-
no está examinando a possi-
bilidade de abrir uma rota no
Mar Ártico, paralela à costa
da Sibéria, entre Murmansk e
o estreito de Behring. Os usuá-
rios desta rota pagariam uma
taxa ao Governo soviético pa-
ra cobrir os .custos de opera-
ções de quebra-gblos e helicóp-
teros de patrulha

Pcniance, Grã-Bretanha (UPI-JB) —Jatos da
Marinha britânica bombardearam ontem, pelo ter-
ceiro dia consecutivo, os restos do petroleiro norte-
americano Torrexj Canuon, encalhado há duas se-
manas nas Seven Rocks, e queimaram todo o com-
bustível que ainda permanecia em seus tanques
para evitar maiores prejuízos às praias do Sul da
Inglaterra, já tomadas por uma enorme mancha
de óleo.

O navio, pertencente à Union Oil Co., da Cali-
íórnia, navegava sob bandeira liberiana, com tripu-
lacão italiana. Dois membros da comissão especial
constituída pelo Governo liberiano, para apurar as
causas do desastre, chegaram ontem a Londres e
imediatamente iniciaram suas investigações.
NO MAR

Uma chuva de bombas de
500 quilos explodiu, ontem,
sobre o quc restou da popa
do Torrey Canyon. enquan-
to uma frota de 20 navios
continuava jogando deter-
gente na enorme mancha dc
óleo quc se formou, nestes
14 dias em que o eombusti-
vel escapou pelas brechas
abertas no casco do navio
encalhado.

O petroleiro, de 61 mil to-
neladas, há três dias sofre
cerrado bombardeio — um
total de 150 bombas de 550
quilos cada, 39 mil litros
de gasolina de avião e 16
foguetes foram lançados sõ-
bre éle — mas se negava
a afundar. Em virtude das
grandes vagas, partira-se
ao meio e. depois, em três
partes, só ficando totalmen-
te destruído com os incên-
dios provocados a bordo.

Antes dos bombardeios,
iniciados há três dias, não
havia indícios de que o na-
rio estivesse perdendo sua
carga de 118 mil toneladas

de petróleo cru. Hoje. ho-
mens-rãs examinarão a es-
trutura da nave, a fim de
determinar se já queimou
todo o carregamento.

EM TERRA

A luta para salvar as
praias e os animais do sul
do pais foi intensificada, com
a mobilização de mais tro-
pas, bombeiros e voluntá-
rios. Milhares de pássaros
marinhos foram levados a
postos de socorro de urgén-
cia, para se lhes lavar a plu-
mageni e remover a camada
de petróleo que os impede
de voar. Nas aldeias, os pes-
cadores fecharam os portos
com suas redes.

O Prinieiro-Miiiistro Ha-
rold Wilson — um dos mui-
tos curiosos que assistiram,
das proximidades do local,
ao espetáculo dos jatos
sobrevoarem o Torrey Ca-
nyon, despejando explosivos
— anunciou que seu Govêr-
no pagará todos os seguros
devidos.

Atenas (TJPI-JBi — O Rei
Constantino pedirá hoje ao
lider da União Radical Na-
cional, Panayotis Cancllo-
poulos. que forme um novo
Governo, c assuma o cargo
de Primeiro-Ministro, em
substituição a John Paras-
kevopoulos, que renunciou:
ontem, provocando uma cri-
se politica na Grécia, na
qual estão envolvidos os in-
tegrantes da Aspicla.

O ex-Primeiro-M i n : stro
Paraskevopoulos anunciou a
renúncia após conferenciar
hora e m e i a eom o Rei
Constantino, sendo provável
que ambos tenham chegado
á conclusão de que o Govêr-
no não se podia sustentar
no Poder cem a perda do
apoio da União Radical Na-
cional.

A CRISE

Paraskevopoulos nno for-
neceu detalhes sobre sua
renúncia, que os observado-
res consideravam inevitável.
A crise na quarta-feira,
quando deputados da União
Centrista tentaram obter a
aprovação de uma emenda
à legislação eleitoral, que,
garantisse imunidade aos
parlamentares no período
entre a dissolução do Par-
lamento e as eleições se-
rais previstas para maio.

Os centrístas desejavam
com isso impedir que An-
drea Papandreou, filho do
chefe do Partido e ex-Pri-
meiro-Ministro George Pa-
pandreou fosse levado a jul-
gamento, por causa dc sua
participação na organização
Aspida, que planejava, em
1965. derrubar a monarquia
e instalar ti m a república
nasserista desvinculada do
Ocidente.

A União Radical Nacional
ameaçou retirar o apoio ao
Governo caso a emenda fòs.
se aprovada. Para.skevopou-
Ios não tinha outra alterna-
tiva senão renunciar, pois
os r a cl i c a i s constituem,
maioria no Parlamento. O
ex-Preniier ocupava o cor-
go como interino desde de-
zernbro último, quando Sle-
panopoulos deixou o Gabi-
nete.

AMEAÇA

Afirma-se que se o lider
da União Radical. Canello-
poulos, não obtiver um vo-
to de confiança do Parla- ,
mento. poderá utilizar uma
prerrogativa constitucional
o convocar novas eleições
daqui a -15 dias.

O ex-Premier Papandreti
anunciou ontem aos mem-
bros da União Centrista que
não deseja armar um con-
flito com a monarquia nem
formar uma frente popular,
mas que, se o Rei apelar
para uma solução inconsti-
tucional, não terá outra al-
tentativa senão abandonar
os meios legais.

— O povo grego respon-
dera com a revolução. Na
cabeça da revolução estarão
vocês, deputados, e eu á
frente de todos — disse Pa-
pandreu.

gião
inata 11
na índia

Calcutá (UPI-JB! — Onze
pessoas morreram e mai.-. de
cem ficavam feridas ontem em
Calcutá e outras 20 feridas cm-
Santipur quando hinduístas e
siklis entraram em choque, ten-
cio a polícia atirado contra it
multidão nas duas cidades.

Em Santipur. localizada a
1(10 quilômetros de Calcutá, os
estudantes atacaram uma cie-
legacia de policia e incendia-
ram uma ambulância e um ji-
pe, acusando os policiais de
'ião terem prendido um moto-
rista de caminhão que atropc-
lou e nmtou. um estudante.

A situação foi dominada em
ambas as cidades, segundo sc
informa, e os transportes íim-
cionam normalmente.

Indonésia
censura
a URSS

Jacarta (UPI-JBl — O jor-
nal indonésio Liberdade afir-
mou ontem em editorial que
somente a entrega de armas
soviéticas à. Indonésia mame-
ve o ex-Presidente Sukarno no
Poder e acrescenta que "se a
URSS acredita que a atituds
dos atuais governantes indoné-
sios pode levar ao rompimento
de relações, isso depende do
Kremlin".

O editorial, que constitui uma
resposta a um artigo publicado
pelo órgão do Partido Comu-
nista soviético, Pravda, qua
exortava o novo Governo in-
donésio do General Suharto a,
suspender seu "movimento an-
ticonnmisui". revela em seu
texto ter havido esta semana,
em duas lc-calidades de Java
Oriental, manifestações chine-
sas contra o Governo.
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Esquerda do MDB se propõe Presidente
a solucionar problemas na
formação da "frente ampla*

fala hoje
a imprensa

Os setores esquerdistas do MDB, sem apoiar a tese de
que a frente ampla deva constituir-se no embrião do ter-
ceiro Partido político — defendida principalmente pelo
Sr. Carlos Lacerda —, decidiram procurar uma fórmula
para o impasse existente nas conversações relativas à cons-
titulção. do movimento.

Como primeiro passo, esses setores planejam estrutu-
rar-se, seja para atuação nu Congresso, seja para partici-
pação no MDB, criando condições para, a partir daí, po-
derem influir 110 processo de consolidação da írente ampla.

SEM HOSTILIZAR

— Os esquerdistas do MDB
não têm o objetivo de hostili-
zar ai frente ampla, conforme
alguns observam, mesmo que o
movimento consagre a tese cio

Sr. Carlos Lacerda sobre a cria-
ção de novo Partido. O propósi-
io é o de desenvolver ativida-
de independente e, ás vezes,
paralela, mas sem qualquer ti-
po de compromisso.

Comunistas apoiam se fôr
para "combater tirania"

São Paulo (Sucursal) — O
Comitê Estadual do Partido
Comunista. Brasileiro, em ma-
Biíesto sobre a frenle nmpln.
distribuído ontem na Assem-
bléia Legislativa, indicou que"as comunistas não se recusam
a participar da uma. frente co-
muni de luta, seja qual fôr o
seu nome, contanto que apre-
sento um programa, concreto,
do interesse das massas e que
seja realmente de combate à
tirania".'Precisamos da írente do po-
vo para sua libertação, para
pôr abaixo a ditadura. E esta
frente forja-se na luta das
massas e no combate sem tré-
gaias ao Governo atual, quer
se trate dc um ditador como
Castelo Branco ou Costa e Sil-
va, quer se trate de um agen-
te da ditadura, o Governador

de São Paulo, Abreu Sodré"
— diz o documento.

No manifesto, o comitê pau-
lista do PCB estranha, que a
írente ampla se proponha a
conseguir a ledemocratização
do Pais sem. ocultar o propó-
sito de apoiar Costa e Silva o
acaba, por classificar o movi-
mento como "um conchavo en-
tre políticos comprometidas
eom a ditadura e sem qual-
quer vinculação com as lutas
das massas populares".

Os comunistas apontam a
frente ampla como "uma ten-
tativa de reunir políticos em
torno de lideranças pessoais já
fracassadas c vistas com des-
confiança pelo povo" e indica
que é inaceitável a idéia de
constituir, dentro do movi-
mento, uma írente de esquer-
da.

Llno tle Matos denuncia
traição «íentro <lo MDB

Brasília (Sucursal) — Com
a afirmação de que seria um
ato de traição elementos do
MDB atuarem com êxito no
.sentido de transformar o Par-
tido em mero trampolim da
frenle ampla, o Senador Lino
de Mat.osfdo MDB paulista,
condenou as manobras de en-
volvimento que estariam sendo
feitas pelos Srs. Carlos Lacer-
da e Juscelino Kubitschek com
o objetivo de tornarem o MDB
instrumento de sua ação po-
litica.

Apontando o ex-Governador
carioca e o ex-Presidente como
grandes líderes populares, "o
que ninguém pode contestar",
o Senador paulista indagou,
da tribuna do Senado: "por
que não utilizam eles essa van-
tajosa pasição para a forma-
ção de um terceiro Partido,
a solução conveniente para o
regime democrático ?

Condenou o Sr. Lino de Ma-
tos o bipartidarismo, uma vez
que considera o pluripartida-

rismo indispensável à demo-
cracia, "sobretudo num Pais
ainda em formação como o
nosso". Apontou como "uma
felicidade" o fato de o sistema
imposto "à força" pelo ex-
Presidente Castelo Branco ter
deixado clareiras para o re-
torno ao pluripartidarismo,
através das quais se poderá
restaurar por completo o re-
gime democrático.

— Ora, sendo os Srs. Carlos
Lacerda e Juscelino Kubitschek
dois líderes de enorme pene-
tração popular, fácil lhes seria
partir para o terceiro Partido,
tomando um rumo certo.

Lamentou, a seguir, o Sr.
Lino de Matos que, ao invés de
partirem para ê.i&c rumo, os
dois líderes estejam proouran-
do envolver o MDB, "a fim de,
através da traição de mem-
bros dessa agremiação, trans-
íormá-lo em mero trampolim
para suas aspirações políticas,
impedindo que o regime respi-
re mn pouco".

Brasília (Sucursal) — O Pre-
sidente Costa e Silva concederá
hoje sua primeira entrevista à
imprensa nacional e estrangei-
ra, desde que assumiu o cargo,
e responderá a 24 perguntas
selecionadas pelo Secretário da
Imprensa, Jornalista Heráclio
Sales, entre centenas de inda-
gaeões previamente apresen-
tadas.

Num. trabalho que tomou 10-
cia a tarde de ontem, o Secre-
tário de Imprensa Heráclio Sa-
les e o Coronel Ernáni DAguiar
fizeram a triagem e a fusão das
perguntas encaminhadas por
jornais e agências noticiosas.
MESMOS TEMAS -

Esse cuidado de seleção foi
necessário porque entre os for-
mulá.rias remetida?, com ante-
cedência de vários dias, havia
diversas perguntas sobre temas
idênticos, como anistia e a dis-
posição do Governo para a, re-
visão da. legislação do ex-Pre-
sidente Castelo Branco.

Segundo se anunciou ontem,
no fim de um despacho cem o
Ministro Márcio de Sousa Me-
lo, o Marechal Costa e Silva as-
sinaxá hoje o decreto que reor-
ganiza o Ministério da Aero-
náutica, adaptando-o às nor-
ma.s estabelecidas pela Reforma
Administrativa.

Até ontem à noite, não ha-
viam sido fornecidos detalhes
do decreto de comutação cie pe-
nas, a ser assinado pelo Presi-
dente Costa e Silva, segundo
anúncio feito pelo Ministro Ga-
ma c Silva.

Delfim é
solicitado
em Brasília

Brasília (Sucursal 1 — Aten-
dendo às reivindicações de di-
versos deputados e senadores,
o Presidente Costa e Silva re-
comendou ontem ao Ministro
da Fazenda, Sr. Delfim Neto,
que dedique pelo menos um
dia da semana em Brasília âs
audiências aos congressistas.

Os parlamentares se queixa-
vam ao Presidente da neces-
sidade de viajar ao Rio periò-
dicamente a fim de tratar de
problemas de liberação de ver-
bas. Na opinião do Marechal
Costa e Silva, a permanência
do Ministro da Fazenda cm
Brasília e sua atenção aos
membros do Congresso são re-
quisitos importantes para a
consolidação da Capital.

Hermano quer presença de Enaldo
Magalhães na Câmara para
explicar política externa

toma pé na
SVNAB

Brasília (Sucursal) — A convocação do Chanceler Ma-
galhães Pinto para comparecer ao plenário a fim de pres-
tar esclarecimentos sobre as diretrizes da política exterior
do Governo foi requerida ontem à Câmara pelo Deputado
Hermano Alves (MDB-GB). $

O parlamentar oposicionista deseja saber, entre outras
coisas, a linha e atuação diplomática do Brasil na Confe-
rencia de Chefes de Estado que se realizará em Punta dei
Este de 12 a 14 de abril, em relação à agenda específica
aprovada na XI Reunião de Consulta dos Estados Ameri-
canos.

ü«1

VIAGENS

As Comissões de Justiça e
, de Relações Exteriores da Cá-
' mara aprovaram ontem o pe-

dirio de licença do Presidente
Casta c Silva para ausentar-so
dò Pais a fira de participar da
Reunião de Punia dei Este,
matéria que será votaria hoje
pelo plenário. O Chanceler Ma-
galhães Pinto deverá estar ho-
je no Rio, onde apresentará,
ás 231), pela. TV Rio, esclareci-

mentos sobre a posição do Bra-
sil em Punta dei Este.

O Deputado Davi Lerer
(MDB-São Paulo), afirmou on-
tem, na tribuna cia Câmara,
que "a conferência é mais uma
destas fastidiosas reuniões que
nada mudarão, porque não mu-
darão o fundamentai: é mais
um passeio no qual os diplo-
matas c Chefes de Estreio ame-
ricanos acabarão sem fazer na-
da. a não ser comprar os bons
e baratos sapatos c malas do
Uruguai",

O engenheiro Enaldo Cravo
Peixoto, já nomeado pelo Pre-
sidente Costa e Silva para subs-
tituir o Sr. Guilherme Bor-
ghoff na Superintendência Na-
cional do Abastecimento (SU-
NAB), manteve ontem à tarde
o primeiro contato com os di-
rigentes da autarquia, estando
fixada para a próxima quarta-
feira a transmissão do cargo.

Embora ainda não tenha sur-
gido o nome do dirigente da
CIBRAZEM no atual Governo,
ficou decidido ontem que o Sr.
José Eugênio Branco Lcfrevre
— que exercia as funções de
Diretor da Carteira de Crédito
Agrícola do Banco rio Estacio
clc São Paulo — substituirá o
Sr. José Drumond Gonçalves
na Comissão de Financiamen-
to da Produção tCFP),

Brasília (Sucursal) — O Ministro da
Justiça, Sr. Gama e Silva, em parecer
de doze laudas, aprovado pelo Presicien-
te Costa e Silva, determinou o processa-
mento criminal do jornalista Hélio Fer-
nandes. ria Tribuna, da Imprensa, e do
responsável deste jornal, cabendo ao Di-
retor do Departamento de Polícia Fe-
deral a instauração do Inquérito desti-
nado a instruir a ação penal.

Ressaltou o Ministro Gama, e Silva
que deixava de aplicar, uo caso, quais-
quer rias medidas de segurança referidas
no item IV, do Ato Institucional n." 2,
de 27 rie outubro rie 1965. porque o.s fatos
incriminados não as exigem, no momen-
lo. para preservação da Ordem Polilica
e Social.

O parecer

ií o seguinte, na Integra o parecer cio
Sr. Gama e Silva:

"1 — O Ato Institucional n.° 2. cie
27 rie outubro de 1985, autorizando o Pre-
sidente da República a, no interesse dc
preservar e consolidar a Revolução, sus-
pender os direitas políticos de quaisquer
cidadãos, pelo prazo de dez anos, sem as
limitações previstas na Constituição, e a
cassar mandatos legislativos federais, cs-
taduais e municipais (Art. 15), prescre-
veu, em seu Artigo 1G, qtre a suspensão
de direitos políticos acarretaria, dentre
outras, "a proibição de atividade ou ma-
niíestação sobre assunto de natureza po-
litica" (item III), assim como autori-
zeu a aplicação, quando necessária à,
preservação de ordem política c social,
de determinadas medidas de segurança
(item IV. alínea A a C).

E êsse Ato, pelo seu Artigo 33. se au-
tolimitou, no tempo, ou seja. íixou sua
vigência até 15 de março de 1907.

— Posteriormente, com íundamen-
to no Artigo 30 daquele Ato, foram bai-
xaclos os Atos Complementa res n."s 1 e
3. de, respectivamente, 27 de outubro e
3 cie novembro de 19(iã, que vieram com-
pietar as normas acima referidas, inclii-
.sive fixando regras processuais para o
processo de suspensão de direitos poli-
ticos e cassação de mandatos e qualiíi-
cando, como crime, a infração ao dis- ¦
posto no item III, do Artigo 16, do Ato
Institucional n.° 2, tendo, ainda, o Ato
Complementar n.° 10, de 4 de junho de
1966. regulado efeitos da suspensão de
direitos políticos. E quanto a estes sua
vigência temporal não íoi limitada.

— A 24 de janeiro de 1967 íoi rie-
cretada e promulgada, pelo Congresso
Nacional, a atual Constituição cia Repú-
blica, que entrou em vigor no dia 15 de
março de 1967 (Artigo 189), não se cn-
centrando, em seu texto, a restrição con-
tida no item III. do Artigo 16. do Ato
Complementar n.° 2, para quem tenha
.suspensos seus direitos políticos, nem a
possibilidade de, nesse caso, se aplica-
rcm as medidas de segurança cstabele-
cidas no item IV, do mesmo artigo.

— Em face das normas acima, ci-
ladas. se levanta a, discussão sobre a vi-
géncia, 011 não, daquelas regras restri-
íivas de direitos e das sanções aplica-
veis aos que tiveram suspensos seus di-
reitos políticos, nos termos dos Atos Ins-
titucionais n.°s. 1 e 2, e ainda permane-
cem naquela situação jurídica.

E a matéria, embora não devesse sus-
citar grandes dúvidas, se tomou alta-
mente polêmica, principalmente pelos
graves problemas que envolve, e coníli-
tantes paixões que desperta, tendo sido
provocada, neste processo, pelo íalo de
haver o jornalista, senhor Hélio Fernan-
des — embora com seus direitos politi-
cos suspensos por ato cio Senhor Presi-
dente da República -— publicado, na
Tribuna da Imprensa, do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, no dia 15 de mar-
ço de 1967, um editorial em que tratou
de assunto de natureza política, tendo
sido confirmada sua autoria.

Posteriormente, outro artigo, envol-
vendo idêntica manifestação, foi publi-
cado pelo Senhor Hélio Fernandes, na
Tribuna da Imprensa de 21 de março do
1967. cuja autoria íoi, novamente, con-
firmada, consoante depoimento prestado
a 27 de março de 1967.

Poderia tê-lo feito ou estaria, ainda,
subordinado às proibições do direito nas-
cido da Revolução?

— Sempre admitimos que toda re-
volução cria o seu próprio direito e a de
31 de março o íêz, através dos Atos Ins-
titucionais, Atos Complementarei e De-
cretos-Leis baixados pelo Senhor Presi-
dente da República.

Com fundamento naqueles ato-, vá-
rios cidadãos tiveram seus mandatos
cassados e suspensos seus direitos poli-
ticos, ficando, conseqüentemente, subor-
dinados ãs sanções das regras legais
emanadas do poder revolucionário, como
efeitos naturais da, suspensão dc direitos
ou cassação de mandatos.

Entrou em vigor, porém, a 15 de mar-
ço, a nova Constituição da República,
que, no seu Artigo 173, assim dispôs:

"Art. 173. Ficam aprovados e exclui-
dos de apreciação judicial os atos prati-
carios pelo Comando Supremo da Revo-
Iução de 31 de março de 1964, assim
como:

— Pelo Governo federal, com base
nos Atos Institucionais n.° 1, de 9 do
abril de 1964: n.° 2, de 27 de outubro de
1965: n.° 3, de 5 de fevereiro de 1966: e
n.° 4, de 6 de dezembro de 1966, e nos
Atos 'Complementarei dos mesmos Atos
Institucionais;

II — As resoluções das Assembléias
Legislativas e Câmaras de Vereadores
que hajam cassado mandatos eletivos ou
declarado o impedimento de governado-
res, deputados, prefeitos e vereadores,
fundados nos referidos Atos Institucio-
nais:

III — Os atos de natureza legislati-
va expedidos com base nos Atos Tnstitu-
cionais e Complementarei referidos no
item I;

IV — As correções que, até 27 dc ou-
tubro de 1965, hajam incidido, etn decor-
rencia da desvalorização da moeda e ele-
vação do custo de vida, sobre vencimen-
tos, ajuda de custo e subsídios de com-
ponentes de qualquer dos Poderes da Re-
pública.

Qual, portanto, em face desse novo
estado de direito, a situação dos que ti-
veram suspensos os seus direitos politi-
cos e, no caso concreto, a do jornalista
Senhor Hélio Fernandes?

6 — E principio acolhido no Direito
Pátrio, dentro das regras reguladoras da
continuidade temporal das normas Júri-
dicas, que permanecem em vigor os leis
(110 caso, atos institucionais, atos comple-
mentores e dccretos-leis). enquanto não
revogadas, desde que se não oponham às
normas adotadas pela Constituição (no
caso. a Constituição de 24 de janeiro de
1967). Sc contrárias a esta. ficam sim-
plesmente revogadas, náo senrio, portan-
to. inconstitucionais, porque desaparece-
ram ria ordem jurídica.

E isto porque a sucessão rie regimes
políticos não tiestrói o sistema jurídico

anterior, salvo quando o novo Direito o
declare, expressamente.

Essa. matéria Já tora tratada pelo le-
gislador constituinte, no Artigo 33 da
Constituição de 24 cie fevereiro de 1891.
Todavia, tal disposição seria perfeitamen-
te dispensável, porque, como salientou
Rui Barbosa, "não se havia mister de que
a Constituição formalmente o declaras-
se, para se ver ou saber que náo repu-
diava a.s leis e instituições anteriores,
eom ela compatíveis, ou dela complemen-
tares. Em lócias as Constituições está
subentendida a disposição" tcom ã Consl.
1'ed. Brás., Vo!. VI, pág. 4061. ,E no mes-
mo sentido é a lição de Barba lho 1 Consl.
Feil. Uras., pág. 356, comentário ao Ar-
ligo 83).

O legislador consUtuinte cie 1934 foi
mais além. aprovando todos os atos rio
Governo Provisório, dos interventores fe-
derais nos Estados e mais delegados cio
mesmo Governo, excluída qualquer apre-
ciação judiciária daqueles e de seus efei-
tos (Artigo 18 das Disposições Transito-
rias) tese esta que não foi admitida pe-
lo de 1891 (Aristides Milton, A Constitui-
ção ilo Brasil, pág'. 485). E a Constituição
de 24 de janeiro de 1967, no referido Ar-
tigo 173. reconheceu todos o.s atos prati-
cados pelo Comando Supremo da Revo-
Iução de 31 de março de 1964, assim como
pelo Governo federal, com base nos Atos
Institucionais e nos Atos Complementa-
res dos mesmos Atos Institucionais e. fi-
Malmente, os atos de natureza legisla-
tiva expedidos com base nos Atos Ins-
titucionais e Complementarei.

Resulta dessa orientação do Poder
Constituinte, que o Congresso Nacional
recebeu, limitadamente, do Poder Revo-
iucionário, pelo Ato Institucional n.° 4,
de 7 de dezembro de 1966. que foram
aprovados todos os atos praticados pelo
Governo da Revolução, com base no seu
direito próprio, assim como os atos de
natureza legislativa decorrentes dos Atos
Institucionais c dos Atos Complementares,
que vale dizer, os Atos Complementarei
expedidos com base nos Atos Institucio-
nais e os Decretos-Lels autorizados pelos
mesmos. E mais ainda: ficaram eles imu-
nes de qualquer apreciação judicial.

Esse acolhimento expresso dos atos
baseados nos Atos Institucionais e nos
Atos Complementares, assim como dos
atos de natureza legislativa, importou no
seguinte:

a) os atos decorrentes vigorarão até
que se extingam, se subordinados a de-
terminado prazo e, como conseqüência,
sob os critérios dos atos que os geraram,
continuando a produzir todos os seus
efeitos, porcino o direito sob o qual nas-
ceram os acompanha até seu desapareci-
mento da ordem jurídica;

b) os atos cie natureza legislativa
(Atos Complementares expedidos com ba-
se nos Atos Institucionais e Decretos-
Leis fundados nos mesmos) se integra-
ram em nosso sistema jurídico, transito-
ria ou definitivamente, conforme os si-
tuaçôes que regulam;

ci ficam todos excluídos de aprecia-
çâo judicial.

È o que decorre do texto constitu-
cional, porque a Constituição não só não
silenciou, como sc colocou em campo
oposto, admitindo a existência dc tais
atos dentro do sistema por ela adota-
cio. Tivesse se omitido e o problema sa
deslocaria para outro plano.

Essa aprovação, conseqüentemente,
abrange a vigência, 11 validade e a eficá-
cia. dos atos. de modo que. enquanto per-
durarem, não poderão ser subtraídos do
direito quo lhes deu origem, que emanou
dc um poder diverso daqueles qualifica-
dos na Constituição, ou seja, do Go-
vèrno revolucionário e que, consoante
considerando do Ato Institucional n.° 4,
continuou a deter os poderes que lhe fo-
ram conferidos pela revolução.

E se os Atos Institucionais tiveram
vicia jurídica transitória, ex-vi de seus
próprios textos, os atos complementares
e decretos-leis se prolongam no tempo,
não só porque não tinham vigência limi-
tada, como porque a Constituição (Arti-
go 173) os acolheu e aprovou, integran-
do-os em nosso sistema jurídico.

Embora destinados a completar os
Atos Institucionais, os Atos Complemen-
tares passaram a ter existência próprio,
fixando, em muitos casos, regras de ca-
ráter permanente, modificadores do Di-
reito comum vigente e que não poderiam
perder sua eficácia jurídica, porque aquè-
les cessaram. E dêste modo entendeu o
legislador constituinte.

— fi incontestável que os Atos
Institucionais, dentro do sistema jurídico
criado pela Revolução de 31 de março,
prevaleceram sobre a própria Constitui-
ção. porque foram eles (Artigo 1.° do Ato
Institucional n.° 1, e Artigo 1.° cio Ato
Institucional n." 21 que mantiveram a
Constituição de 18 de setembro de 1946
e suas emendas, com ar, modificações que
lha foram impostas. Foi também um
outro Ato Institucional (o de n.° 4), que
concedeu ao Congresso, em nome da Re-
volução, o poder constituinte para ela-
borar uma nova Constituição, dentro das
regras ditadas pelo poder revolucionário
detido pelo Governo. São fatos a cuja
realidade não podemos fugir.

Hierarquicamente superiores e fonte
geradora do poder constituinte, náo po-
deria este sobrepor-se àqueles. E náo só
não se sobrepôs, como acolheu, mediante
aprovação, os atos e normas referides
no Artigo 173 da Constituição de 24 de
Janeiro.

Conferindo ao Congresso Nacional
esse poder limitado, o Governo, que deti-
nha os poderes que lhe íoram concedidos
pela Revolução, estabeleceu o seguinte,
nos considerandos do Ato Institucional
n,° 4, de 7 de dezembro de 1966:

a) que se tornou imperioso dar ao
Pais uma Constituição que, além de
uniforme e harmônica, represente a ins-
titucion.alização dos ideais e princípios
tia revolução; e

b) que somente uma nova Constitui-
ção poderá assegurar a continuidade da
obra revolucionária.

Claro, portanto, eme náo deveria o po-
cier constituinte ultrapassar o mandato
que fecebera para "elaborar a Lei Cons-
titucional do Movimento c',e 3! de mar-
ço de 1551", como está expresso naquele
ato convocatório, fazendo tabula rasa das
normas e atos da Revolução Democrá-
tica Brasileira. E que náo o íêz está de-
senganacinmente declarado no Artigo 173
da Constituição de 24 de janeiro.

Se diversamente se agisse, burlar-se-
iam os propósitos da revolução c se ne-
garia à Nação os meios adequados a de-
íesa dos ideais e princípios daquele mo-
vlmento.

— Se assim ocorre, é evidente que
um ato baixado pelo Comando Supremo
da Revolução de 31 de março, ou pelo
Governo revolucionário que o sucedeu, iiã
cie ser analisado dentro dos quadros ju-
rídlcos cm que íoi gerado, não só em sua
origem, como quanto a seus efeitos.

Se os atos foram aprovados, não po-
cerão d?ixar de prevalecer, com seus efei-
tes. até que sc extingam. e isto porque
a cessação cios Atos Institucionais não re-
voga. de per si. os efeitos dos atos prati-
radas sob seu império, os quais perduram
usque ad terminem.

Reconhecer esses atos, isoladamente,
é quosc anulá-los. Manter-lhes um ou ou-
tro efeito, e subtrai-los aos dentais, vigen-
tes na época em que nasceram, è quase
destrui-los.

Impõe, assim, esta nítida distinção:
não se pedem mais praticar atos com
fundamento nos Atos Institucionais, mas
perduram os que foram praticados, na
plenitude dc seus efeitos, porque assim
o quer a própria Constituição 'Artigo
173), quando os aprovou e até os excluiu
cie apreciação judicial.

F, a Constituição rie 24 ri? janeiro rie
1967. acolhendo cm scu texto os atos
mencionados em seu Artigo 173 e os ex-
cluindo até de apreciação judicial, repe-
liu a idéie, de anistia, eme seria possível
resultado cio simples reconhecimento tios
«tos expedidos, mas sem os efeitos que os
devem acompanhar.

Mais ainda: se tirarmos, na hipótese
de suspensão rios direitos, os efeitos cons-
tantes do Artigo 16 do Ato Institucional
n.° 2. que restará? Talvez nem mesmo as
restrições fixadas no Artigo 337, cio Córii-
go Eleitoral, e Art. 6.°, da Lei Orgânica
des Partidos Políticos, poderão ser im-
postas aos que sofreram aquela sanção,
nos termos do Artigo 10 do Ato Institu-
cional 11." 1 o seu parágrafo único, e Ar-
tigo 15, do Ato Institucional n.° 2, por-
que esses efeitos decorrem, também, do
citado Artigo 16 do Ato Institucional n.°
2. E para sermos coerentes, ou aceitamos
a suspensão de direitos, com todos os seus
efeitos, 011 nenhum destes pode prevale-
cer e, então, daquela sanção nada mais
ficará, contrariando, violentamente, o
próprio dispositivo constitucional.

— Náo se alegue que o.s efeitos re-
feridos no Artigo 16 do Ato Institucional
n.° 2 náo são contemplados na atual
Constituição e que, conseqüentemente,
não podem mais prevalecer. Esta in-
terpretação carece de suporte jurídico,
não íoi o que desejou o poder revolucio-
nário (Ato Institucional n." 4. cie 7 cie
dezembro de 19661 e nem o que fêz a
Constituição (Artigo 173).

Em primeiro lugar, tais efeitos não
são incompatíveis com as normas cons-
titucionais, desde que se trata da, situação
de quem teve suspensos os seus direitos
políticos sob outras condições.

A suspensão de direitos políticos com
base nos Atos Institucionais ns. 1 (Arti-
go 10) e 2 (Artigo 15) tem origem di-
versa daquela prevista no texto constitu-
cional, especialmente em seu Artigo 144.
Portanto, os efeitos constantes do Pará-
grafo 1.° dêste dispositivo constitucional
só podem aplicar-se aos que tiverem sus-
pensos os seus direitos em virtude dessa
norma, e nunca aos que o tiveram por
íôrça daqueles preceitos des Atos Insti-
tucionais ns. 1 o 2, para os quais eles
não foram destinados, e nem a eles estão
submetidos.

Finalmente, tendo a Constituição
(Artigo 173) reconhecido esses atos de
suspensão de direitos políticos, assim co-
mo os de natureza legislativa, baixados
com base nos Atos Institucionais e Com-
plementares. inequivocamente os acolheu
na plenitude de seus efeitos, porque, do
contrário, o teria dito c de modo ex-
presso.

Não se há, portanto, cie discutir a
compatibilidade ou não daqueles com a
Constituição, porque esta os reconheceu
e aprovou.

10 — Tal interpretação se impõe, não
só pelos motivos expostos e, mais ainda,
porque, consoante aqueles textos institu-
cionais, a suspensão de direitos políticos,
particularmente na hipótese prevista no
Artigo 15, do Ato Institucional n.° 2, de-
correu da exigência de "preservai' e con-
solidar Revolução", o que seria falseado
se a suspensão não continuasse cercada
das providências essenciais previstas em
seu Artigo 16.

Aliás, como já salientamos, a nova.
Constituição teve, também, como objeti-
vos, institucionalizar os ideais e princi-
pios da Revolução, assegurando a comi-
nuidade da obra revolucionária (conside-
rando do Ato Institucional n.° 4, de 7
de dezembro de 1966). E foi por isso que
cia estabeleceu as prescrições constantes
de seu Artigo 173.

11 — Concluímos, assim, que aqueles
que tiveram seus direitos políticos suspen-
sos, com fundamento no Artigo 10 e seu
parágrafo único, do Ato Institucional
n.° 1. de 9 de abril de 1964. e Artigo 15,
do Ato Institucional n.° 2, cie 27 cie outu-
bro de 1965, continuam sujeitos às re:—
triçoe-s e medidas previstas no Artigo 15
ciéste último Ato e no quanto se encon-
ira. ainda, estabelecido nos Ates Com-
plementares n.° 1, dé 27 de outubro de
1965, n.° 3, de 3 de novembro cie 1905 e
n.° 10. de 4 de junho rie 1966.

12 — Na hipótese a que se refere
é.sie processo, o jornalista Senhor Hélio
Fernandes, manifestando-se, pela im-
prensa, sobre assunto de natureza po-
litica. violou o disposto no item III, do
Artigo 16, do Ato Institucional n.° 2, de
27 de outubro de 1965, porque, estando
com seus direitos políticos suspensos, por
decisão do Senhor Presidente da Repúbli-
ca, baseada no Artigo 15 daquele Ato, lhe
era vedada aquela manifestação.

Assim agindo, por duas vezes, atra-
vés da imprensa, infringiu aquele jorna-
lista o Artigo 1.°, do Ato Complementar
n.° 1, de 27 de outubro de 1965, que de-
clara: "Constitui crime a infração do
disposto no item III, do Artigo 16, do Ato
Institucional n.° 2: Pena: de 3 meses a
um ano de detenção". Tal comportamento,
que gerou o ilícito penal, se tornou fato
público e notório, amplamente divulgado
e comentado por todos os meios de co-
municação, não obstante tivéssemos tido
a cautela de, por duas vezes, mandado
comprovar a autoria dos artigos publica-
dos na Tribuna da Imprensa.

E por duas vezes, essa autoria íoi
confirmada, tendo o jornalista Senhor
Hélio Fernandes, ao assumir a inteira
responsabilidade dos editoriais, acentua-
do que foi êle quem planejou, redigiu, pa-
ginou e publicou tais artigos.

Assim qualificando os fatos, em face
dos normas legais vigentes, deve o pre-
sente processo ser encaminhado ao Se-
nhor Diretor do Departamento de Policia
Federal para que, pela autoridade policial
competente, se proceda à instauração do
inquérito destinado a instruir a ação pe-
nal, tudo nos termos do item III, do
Artigo 16, do Ato Institucional n.° 2, de
27 de outubro de 1965, combinado com o
Artigo 1.°, do Ato Complementar n.° 1,
de 27 de outubro de 1965 e parágrafo 2.°, do
Ato Complementar n.° 3, de 3 de novem-
bro de 1965, estendendo-se a providência
ora determinada ao responsável pelo ór-
gão de imprensa, que divulgou aqueles
artigos em faço do que dispõe o parácra-
fo 2.", rio Artigo 1.°. do Ato Complementar
n.° 1, dc 27 de outubro de 1965.

Deixo dc aplicar, no caso, quaisquer
das medidas de segurança referidas no
item IV. do Ato Institucional i\° 2. de
27 cie outubro cie 1965. porque 0.1 fatal
incriminados não as exigem, no momen-
to. para a preservação da ordem política
p social

ai Luis Antônio da Gani? e Silva.
Ministro da Justiça''

Jiiha dura
recebeu bem
a decisão

Brasília 'Sucursal» — A
solução dada pelo Preslden-
tc Costa e Silva ao caso de
Hélio Fernandes, detenni-
liando que fosse processado
criminalmente, foi recebida
por fontes militares cm Bra-
sília como prova real de qnc
há uma nova mentalidade
no Governo federal, no sen-
tido de só se usar a legisla-
ção revolucionária nos ca-
sos extremos.

Alguns setores militares
consideraram a decisão "a
mais democrática possível",
pela sua brandura e por en-
tregar à Justiça civil o pro-
cesso criminal dc um cida-
dão civil, "como alguns mi-
nistros do Superior Trlbu-
nal Militar tanto desejam".

A POSIÇÃO

Fontes que fizeram ques-
tão dc se identificar como
da linha dura. aplaudiram
a posição do Presidente Cos-
ta e Silva e declararam não
acreditar que a solução da-
da ao caso do jornalista Hé-
lio Fernandes sirva para
abrir precedentes. Setores
manifestadamente mais mo-
cicrados viram na medida
uma providência que favo-
rece a "recivilização" (volta
do Poder Civil 1 do País,
apoiando-a por isso.

Setores mais exaltados vl-
ram na solução um perigoso
abandono dos poderes auto-
ritárlos concedidos pela le-
gislaçáo revolucionária, que
poderá comprometer a posi-
cão a ser adotada em futu-
ros casos que exijam maior
severidade na aplicação do
represálias.

Prefeito dc
Brasília tem
sinal verde

Brasília (Sucursal) — Em
sessão e votação secretas, pa-
ra o que necessitou apenas de
sete minutos, o Senado apro-
vou ontem à tarde, por 32 vo-
tos a 11 e duas abstenções, a
indicação do engenheiro Vad-
jó da Costa Gomide para subs-
tituir o Sr. Plínio Cantanhede
na Prefeitura do Distrito Fe-
deral.

Pela manhã, o Sr. Vadjó
Gomide debatera, durante
mais de duas horas, na Comis-
são do Distrito Federal, pro-
blemas da nova Capital, con-
seguindo romper por comple-
to a intensa campanha movi-
da contra a sua escolha Junto
aos senadores, tornando paci-
fica a aprovação do seu nome.

ONDA

A indicação rio Sr. Vadjó
Gomide cteu margem a uma
t a m p a nha sem precedentes,
desenvolvida sobretudo junto
aos senadores, com o objetivo
de forçar a substituição do tieu
nome ou mesmo a sua recusa
pelo Senado. Nessa campa-
nha se empenharam pessoas
ligadas à NOVACAP, utilizan-
do seus autores de casos pito-
rescos relativos ao novo Pre-
feito, que seria pessoa lnade-
quada ao cargo e de gênio ex-
plosivo.

Em decorrência dessa cam-
panha, resultou a sua convo-
cação para comparecer peran-
te a Comissão do Distrito Fe-
deral, criando-se enorme curió-
sidade 110 Senado em torno do
nome escolhido pelo Preslden-
te Costa e Silva para substituir
o Sr. Plinio Cantanhede.

A primeira defesa do novo
Prefeito partiu de um adver-
sário político: o Senador Pedro
Ltldovico, que. desfazendo o ci-
poal de casos e intrigas, asse-
gurou ao Sr. Daniel Krieger
tratar-se de um técnico "em
tudo à altura cio cargo", o que
causou até alivio ao lider do
Governo, preocupado com a
onda contra o Sr. Wadjó, a
quem não conhecia.

PLANO

— Excelente; foi como o Se-
nador Petrónio Porlela, por
volta do meio-dia, dava sua
impressão sobre a audiência do
Sr. Wadjó Gomide na Comis-
são do Distrito Federal. "Ver-
dadeira consagração" — acres-
contou outro senador, membro
da Comissão que. afinal, se
manifestou com 'jjn único voto
contra p.-ia aprovação da men-
sagem do Presidente da Re.pú-
blica..
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Coimia do Castello-  "V

Revisão das cassações
dentro de dois anos

ir guio
lutará pela

Brasília (Sucursal) — O Presidente Cos-
ta e Silva, segundo depõem deputados que o
têm visitado, e conforme parece ser da sua
índole e da índole do seu Governo, pretenderespeitar sempre nos politicos cassados os di-
reitos individuais do cidadão e, em qualquercircunstância, a dignidade da pessoa huma-
na. Se o Sr. Juscelino Kubitschek, como se
anuncia, voltar ao Pais, deverá ser tratado
sob a inspiração dessa atitude, isto é. não so-
frerá constrangimentos, não será humilhado,
não será preso. Tendo problemas com a Jus-
tica, responderá perante ela e só perante ela.

De certo modo essa a orientação que pre-valeceu no tratamento do caso do jornalistaHélio Fernandes, muito embora a aprovação
do parecer do Ministro da Justiça, reconhe-
cendo a prática de delito, configurado em
lei revolucionária, tenha colocado a decisão
aquém do prometido nas esferas oficiais: o
Governo ainda contesta o direito do jornalis-ta de escrever sóbre política, apesar de que,ao considerar o assunto, o Marechal Costa e
Silva tenha manifestado ponto-de-vista mais
compreensivo e menos técnico do que o do
seu Ministro, cujo arrazoado no entanto aca-
tou e aprovou.

Com relação a revisões dos atos revolucio-
nários de punição, o Marechal Costa e Silva
reconhece não ter ainda condições para exa-
minar objetivamente o assu nto', mas, inãican-
do a tendência coerente do seu Governo, ad-
mite na intimidade que, dentro de ãois anos,
se tudo correr tranqüilamente, poderá iniciar
a revisão sistemática, sem que isso possa che-
gar alé a anistia.

Ésse tipo de promessa, que encontra con-
sistência na inspiração que de um modo gc-
ral tem distinguião a ação do Governo, pa-rece adequada a dissipar os últimos constran-
gimentos de grupos políticos que, lançados
ao MDB por incompatibilidade com o Govér-
no Castelo Branco, se identificam, todavia,
numa solidariedade histórica com o movi-
mento que levou ao Poder o Marechal Costa
e Silva.

0 MDB parece, aliás, não ter condições
de oferecer qualquer resistência válida a, êsse
tipo de colaboracionismo, a não ser da partedo grupo limitado de deputados esquerdistas
ou áe politicos atentos a outras motivações,
que decidiram marcar uma posição própria
investindo contra a maneira pela qual o Se-
nador Oscar Passos aceitou* a hospedagem a
bordo do avião presidencial para deslocar-se
a uma conferência internacional na. qualida-
de ãe Presidente do Partido de oposição. O
Sr. Mário Covas está ás voltas com êsse piro-blema que o atinge diretamente na medida
em que lhe cabe o comando da bancada na
Câmara dos Deputados, refúgio da corrente
inconfor mista.

Ô Sr. Amaral Neto, aproximando-se do
Governo e lançando a tese ãa união nacio-
nal, antecipou-se com senso de oportunida-
de à tendência ãa maioria ão MDB e abriu
caminho a que se torne explícita, uma solida-
rieáaáe implícita áe grande número de seus
correligionários com o Marechal Costa e Sil-
va. Pouco lhe importa que isso venha a custar
a desagregação'ão MDB, que êle, tanto quan-
to a* esquerda, considera apenas um agrupa-
mento eventual, uma ponte para fugir do Ma-
rechal Castelo Branco e chegar ao Marechal
Costa e Silva.

Convocado a uma conversa de esclareci-
mento co- i o Presidente áo Partido, o Lider
ãa bancada no Senado, o Senador Antônio
Balbino e o Senador Josafá Marinho, o Sr.
Amaral Neto não teve surpresa ao ouvir iiü-
cialmente do Sr. Oscar Passos não só a de-
claração de que "estamos nos mesmos tri-
lhos" como até mesmo a reivindicação de quecorre por eles antes do Sr. Amaral. Embora
o Sr. Josafá Marinho ouvisse o diálogo em
silêncio e o Senaáor Aurélio Viana tenha in-
sistião no dever áe manter íntegra e váliâa
a Oposição (admitindo contudo aplausos aos
atos até aqui praticados pelo Governo), o
Deputado carioca identificou-se com as po-sir-ões áos Srs. Oscar Passos e Antônio Balbi-
no c já não tem áúviáa de que, convocando
seus correligionários a apoiarem o Governo,
provocou, um irrefreável estouro de boiada.

Três dentados na maçã

O movimento de aproximação do Sr.
Amaral Neto começou por uma visita ãe ins-
peção á Casa Militar. Segundo éle, só en-
controu ali amigos, alguns de dez anos ou
mais. Depois marcou-se seu encontro com o
Presiáente. E já à noite era procurado porum ajuãante-ãe-ordens que lhe transmitia o
convite dc Dona lolanda Costa e Silva paraassistir a um filme no cinema do Palácio. Ao
chegar ao Palácio, ali encontrou a dona áa
casa, o Ministro Rondon Pacheco, o General
Portela, o Líder Ernani Sátiro e respectivas
senhoras. Logo, tornou-se o centro da con-
versa. O Presidente apareceu, afinal, e, ain-
da da escada, observou: "O Amaral já faz co-
micio até aqui no Alvoraãa, não é possível."A cordialidade era total.

E o filme, Amaral?
O filme — respondeu — chamava-se

Três Dentadas na Maçã.

A cometa e o tambor
Lembrava ontem o Deputado Ernani Sá-

tiro que, no Colégio Diocesano Pio X, ãe João
Pessoa, onde estudavam, na mesma turma,
èle e o General Portela, atual Chefe áa Casa
Militar, ambos tocavam na bandinha do Co-
légio. "O Portela", disse, "tocava a cometa,
e eu, o tambor".
"Guarda" ajusta-se com o líder

Os Srs. Djalma Marinho e Rafael de Al-meida Magalhães almoçaram ontem com oLíder Ernani Sátiro, a quem tranqüilizaramcom. relação aos seus planos ãe reforma áo*Congresso para explorar as virtualiáaáes do
poder de fiscalização do Governo. "Não é paracombater o Governo, mas para ajudar", es-clareceu a guarda vermelha. Diz o Sr.'Ra-
faci que o ambiente se desanuviou.

Cotios Castello Branco

a
Brasilia, i Sucursal i — o.s Se-

nador Artur Virgílio anunciou
ontem, no Senado, que adota-
rá como atuação parlamentar
a pregação cie Imediata e mn-
pia anistia dos punidos,psla
rsvoluçSo de m nr ço de 04,"cujos atos devem ser pronta-
mente revistos pelo aíual Go-
vérno".

Acrescentou que só Se cala-
rá nessa iutn quando aqueles
qu? foram atingidos pelos Atos
Institucionais "honverem con-
quistado o direi:» de falar pc-
rante a Nação e os tribunais
em defesa de sua honra e cia
sua qualidade- cic cidadãos bra-
sileiros".

BEM-ESTAR

Afirmou o ex-líder do Go-
vérno João Goulart no Sena-
do que Já é tempo cb todos se
unirem em torno do ideal do
desenvolvimento e do bem-cs-
tar do Pais, ''que todos deseja-
mos". Para. isso, no entanto,
conside rou indispensável a
pronta revisão dos atos puni-
tivos cia revolução.

Aludindo ao terceiro aniver-
sário da revolução, o Sr. Ar-
tur Virgílio disse que náo iria
analisar o "que foram esses
três anos", para proclamar,
depois, que "já se vislumbra
alguns clarões dentro da noi-
te quo caiu sôbre a Nação",
havendo possibilidade de que
o Pais volte a conquistar tó-
das as suas liberdades, pois o
Marechal Cosia s Silva, "ao
ciue tudo indica, deseja a rc-
tomada do diálogo democráti-
co com todas as classes sociais,
entidades políticas e até mes-
mo já tomou conhecimento da
Oposição".

usziça limitar aaia o
julgamento de Max e mais
20 acusados de subversão

O Conselho Permanente de Justiça da 3.a Auditoria cio
Exército atendeu ontem requerimento do advogado Sobral
Pinto e adiou para as 20 horas cio clia 2, o julgamento do
ex-Deputado Max da Costa Santos, do -Sr. Paulo Schilling,
ex-assessor do Sr. João Goulart, c 19 ex-sargentos, entro
o.s quais o Sr. Antônio Garcia Filho.

A audiência compareceram seis dos acusados, tendo-se
apresentado o Subtenente Gelei Rodrigues Correia, que es-
tava sendo processado á revelia e foi preso em Espera Fe-
Íiz. em Minas Gerais, e trazido para o Rio por uma escolta
da 4.a DI. de Juiz de Fora. encontrando-se incomunicável.
PROTESTOS

O Subtenente Gelei só te-
ve permissão para avistar-se
com o advogado Paulo Rodri-
gues Vieira, á Irenle do co-
mandante da escolta, o que le-
vou a defesa a protestar imi-
tilmente junto ao Auditor «*-
sé Garcia de Freitas, alegan-
do ciue seu constituinte tem o
direito cie comunicar-se sòzi-
nho com seu advogado, con-
forme o Artigo 189 da Lei
4 216.

O advogado Marcelo deAlen-
car — que será o patrono cie
Gelei — disse temer pela se-
gurança do acusado, por ter
tido informações de que éle fó-
ra seviciado no quartel ao qual
está recolhido.

ACUSAÇÃO PERDE

O Superior Tribuna] Militar
negou provimento ao recurso
do Promotor Luis Peleta, da
Auditoria da 4." Região Mili-
tar, contra a rejeição da de-
núncia que ofereceu contra o
servidor do Hospital da Guar-
niçáo de Brasilia, Sr. Antônio
Coelho Paula.

Segundo a denúncia, o cozi-
nheiro Antônio Paula foi prê-
so ao sair do hospital levando
numa bolsa uma porção de
amido de trigo, óleo de cozi-
nha e duas latas de farinha

láctea. O acusado disso que le-
vava os alimentos para sua ca-
sa porque o ciue ganha não dá
para sustentar sua mulher e
mais dez filhos. O relator. Sr.
Romeiro Neto, aplaudido pelos
ministros, disse que processar
aquele homem seria o mesmo
que repetir os episódios de Os
Miseráveis, de Vítor Hugo.

GUERRILHEIRO

O STM negou habeas-corpus
a Valdetar Antônio Dorneles,
uni dos participantes das guer-
rilhas cio Oeste do Paraná,
preso há cinco meses à dispo-
sição cia Auditoria da ã.B Re-
gião Militar, em Curitiba,
aguardando julgamento.

O auditor informou que o
processo está esperando o lau-
do de exame de sanidade men-
tal do chefe do movimento,
Coronel Jefíerson Cardim de.
Alencar Osório, principal
acusado no processo, parn, en-
tão, marcar dala para julgar o
criminoso. A decisão íoi unã-
nime. Outro habeas-corpus ne-
gado foi o do sargento João do
Lago Paranaguá, envolvido nos
episódios de Brasília, na clia-
mada Rebelião dos Sargentos.
Negou ainda o STM. o pedido
cio l.°-Tenente Altair Luchesi
Campos, acusado do incitamen-
to a indisciplina cm Sáo Pau-
lo.

Detalhe das obras de fundação do nôvo luminador de Monlevade. Com o financiamento do BXDE, os
trabalhos serão acelerados

Financiamento assegura expansão da
Belgo-Mineira para 450 mii í de

Um contrato de financiamento de NCrS 16 milhões e
200 mil (16,2 bilhões de cruzeiros antigosi íoi assinado en-
tre o BNDE e a Cia. Siderúrgica Beigo-Mineira. O empres-
timo representa uma contribuição efetiva para o programa
de expansão da conceituada empresa siderúrgica, que ele-
vara a capacidade da Usina de Monlevade, de 380 mil pa-
ra 450 mil toneladas anuais de aço em lingotes.

O plano prevê a instala-
ção de um moderno lamina-
dor de fio-máquina "Mor-

gan-Siemag", com capaci-
dade total dc 300 mil tone-
iadas, bem como a amplia-
ção da fábrica de oxigênio-,
já em íase adiantada, a
construção dc novos fornos
Pits e do "hall" de estripa-
gem e a ampliação do sis-
tema de água industrial.

Concretizando o projeto
de expansão de sua princi-
pai Usina a partir de lü-63,
a Belgo-Mineira íoi obriga-
cia a retardá-lo. devido ao
processo inflacionário. Ain-
da assim, já se encontra no
local das obras todo o equi-
pamento principal, adquiri-
do pela Belgo-Mineira, além
de estar praticamente con-
cluida a parte de constru-
ção civil do grande "hall"

e adiantados os trabalhos
de fundação, para a mon-
tagem do nôvo luminador.

FINANCIAMENTO
FEDERAL

Agora, ocm o empréstimo
do BNDE, serão aceleradas
as obras de instalação do
trem Morgan, inclusive a
montagem cios equipamen-

tos mecânicos e elétricos,
que deverá ser iniciada no
próximo m è s, prevendo-.se
seu funcionamento para
abril de 1968.

O investimento total do
plano eleva-se a 27 milhões,
665 mil cruzeiros novos, dos
quais cerca de 3 milhões de
dólares correspondem ao
equipamento importado.

CONTRATO

A assinatura do contrato
cie financiamento ocorreu
cm atj simples, realizado
no dia 14 último, no Rio de
Janeiro, havendo firmado o
documento, pelo BNDE. o
dirctor-Superintendente Al-
berto do Amaral Osório e os
diretores Adálmiro Bandei-
ra Moura e Hélio Schilitter
Silva e pela Belgo-Mineira,
os Srs. Trajano de Miranda
Valverde e Joseph Hein. res-
pectivamente presidente e
cliretor-Superintendente da
empresa.

Falando, na oportunidade,
o dr. Alberto cio A m a r a 1
Osório realçou a significa-
cão do ato fixando a lm-
portancia do empré s timo
para n programa de desen-

volvimento da s i d e rurgia
brasileira.

Discursou ainda o eng. Jo-
seph Hein, que após exaltar
o comportamento dos dire-
tores e técnicos do BNDE,
durante todos os entendi-
mentos havidos, fixou a im-
portancia da ampliação da
usina de Monlevade para a
economia mineira. Acentuou
que a montagem do lami-
nador Morgan fixará as ba-
ses para a expansão da Tre-
filaria da Beigo-Mincira,
cuja produção, a curto pra-
zo. passará de 120 000 para
180 000 toneladas anuais e.
mais tarde, para 240000.

NÔVO VICE-PRESIDENTE

Esteve também presente â
solenidade, o dr. Rui de Cas-
tro Magalhães, recentemen-
te escolhido para o cargo
de vice-Presidente da Bel-
go-Mineira.

A convocação do cjncei-
tuado banqueiro para as
novas e elevadas funções,
alcançou repercussão lavo-
rável. -O diretor-Presidente
do Banco Comércio e Indús-
tria de Minas levará para a
conhecida empresa siderúr-
gica a .sua larga experiência
de dirigente empresarial,
enquanto a Belgo-Mineira,
com a sua escolha, manteve
a t r a d i ç á o de mobilizar
sempre, para os seus qua-
dros diretores, prestigiosas
figuras das classes produ-
toras de Minas.

Primeiros projetos para a
revisão da Carta ficarão
prontos nos próximos dias

Brasília i.Sucursal) — O Movimento pela revisão cons-
titucional deverá ser deflagrado pelo MDB na próxima se-
mana, quando os Deputados Martins Rodrigues, Amaral
Peixoto. Ulisses Guimarães e Tancredo Neves terão con-
eluido os primeiros projetos de emendas que estão elabo-
rando.

Embora tenham tomado unilateralmente a iniciativa
de examinar o problema da reforma constitucional, aqué-
les antigos dirigentes do PSD encaminharão os resultados
do seu trabalho ao líder Mário Covas, como contribuição
para a aeão partidária.
SETE EMENDAS

Inicialmente, os quatro Depu-
titdc.s estão examinando sete
projetos de emendas constitu-
eionais:

— Restrição aos dispositi-
vos que permitem ao Presiden-
te da República legislar por
decreto sóbre matérias refe-
rentes ã segurança nacional e
finanças públicas. Como o Go-
vérno dispõe do instituto da
legislação delegada e. além
''isso. cie privilégio cie tramita-
ção para cs projetos que re-
mete ao Congresso, essa emen-
da estabelecerá que cs ciecre-
to^-leis.só poderão ser editr.-
des durante os períodos de rc-
cesso parlamentar.

— A abolição pura e sim-
pies do foro militar para o jul-
gamento de civis.

— Modificação dos dispo-
sitivos referentes ao estado de
sitio, a fim de que a decreta-
çáo dessa medida dependa sem-

pre de prévia aprovação dn
Congresso. E possivel que estu
emenda conceda tramitação ur-
gente para os pedidos rie esta-
cio de sítio.

— Restrição aos cases cie
intervenção federal nos Esta-
dos. discriminando-se as hipó-
tesjs que dependerão rir- pré-via autorização do Congresso.

— Reforma tributária, ten-
do em vista a incidência dos
impostos e a autonomia dos
Estados.

0 — Alteração do dispositi-
vo que determina a realização
das eleições municipais deis
anos antes cias eleições gerais,
para atender às realidade da
existência de prefeitos e verea-
dores reeém-eleitos, cujos man-
cintos só terminarão em 1970.

7 — Atribuição de compe-
tência ao Congresso para le-
gi.slar sôbre matéria, financeira,
sem a restrição absoluta quéhoje prevalece quanto ao au-
mento ds despesas.

Lei <1<; Segurança corre
ris ro. afirma C. Pinlo

Brasília 'Sucursal i — O Se-
nador Carvalho Pinto reafir-
mou ontem no Palácio do Pia-
nal to, depois de conferência!'
com o Presidente Costa e Silve,
que "a nova Lei cie Segurança
tem dispositivos de excessivo
rigor, que põem em risco os
próprios objetivos da lei".

,— Nãc concebo segurança
nacional em segurança indivi-
dual. A margem de arbítrio que
contém a lei põe em risco a se-
gurança individual e, conse-
qiieniementc. a nacional. Por
isso. seu texto merece .ser
reexaminado. Deve sofrer um
reexame sereno, livre de secta-
rismo. mas deve sofrer um
reexame.

O Sr. Carvalho Pinto e-cla-
receu que sua conversa com o
Presidente da República ver-
sou sôbre temas diversos e náo
especificamente sóbre a Lei cie
Segurança.

LEIS COMPLEMENTARES

O Presidente cia República
aprovou, ontem, decreto que

lhe foi submetido pelo Minis-
tro Gama e Silva', incluindo
como serviço transitório cia
Comissão de Estudos Legislati-
vos do Ministério da Justiça a
elaboração de projetos de leis
complementares à Constituição.

Os anteprojetos de leis com-
plementares serão elaboradas
por subcomissões, compostas de
três membros, designados pelo
Ministro da Justiça, dentre ju-
ristas pertencentes ou náo aos
quadros do Serviço Público.

PRAZO

As subcomissões terão prazo
de 30 dias para elaboração das
leis complementares que lhe
forem solicitadas e esses pro-
jetos. aprovados pelo Ministro,
serão amplamente divulgados
pelo Ministério, a lim de que
o titular da Pasta possa ter.
antes de submetê-los ao Pre-
sidente da República, a opinião
de vários setores cio Pais.

Piva requerei, revogação
da nova Lei de fmpreusa

Brasília (Sucursal i — A re-
vogaçáo pura e simples da no-
va Lei de Imprensa foi propôs-
ta ontem á Câmara pelo
Deputado Mário Piva i.MDB

—- Bahia), sob o fundamento
de ciue aquele diploma legal,"aprovado pelo Congresso a
toque de caixa, já era ruim e
ficou muito pior com ns alte-
rações impostas por decreto,

Castelopelo ex-Presidente
Branco".

Emende o Deputado que a
lei anterior deve ser restabe-
leeidn até que, dentro de pra-
zo e clima apropriados, sejam
formulados os termos de uma
tei de Imprensa atualizada e
fiel aos princípios democráti-
cos que norteiam a livre ma-
infestação do pensamento.

Martins só aeeita a união
nacional se Governo quiser
extinguir tutela militar

Brasília (Sucursal) — O Secretário-Geral do MDB,
Deputado Martins Rodrigues, declarou ontem que só com-
preenderia um movimento de união nacional se proposte
pelo Governo para a execução de um programa de excep-
cional interesse — por exemplo, a plena recuperação das
instituições democráticas com a cessação da tutela miüv.r
sóbre o Pais.

A tese aa união nacional, levantada na Oposição pelo
Sr. Amaral Ncio. íoi vigorosamente criticada na residen-
cia da Sr." Lígia Doutel, onde se reuniram. 26 deputados
cie tendência esquerdizante (nacionalistas, trabalhistas, so-
cialistas) dispostos a agir como forca própria dentro do
MDB.

INVERSÃO

Para o Sr. Martins Rodrigues
está havendo um:, absurda in-
versão de posições.--- Não posso compreende-
união nacional proposta peiiv
Or>C:ic,".o. Só o Governo pode-
ria temar uma iniciativa íê-se
tipo. Êle é que tem posição
sub.stsp.tiva. Somente o Gcvêr-
no poderia avaliar a necessi-
ciarie de um movimento cic
união nacional, o qual .-.ó teria
sentido se destinado a asse-
gurar a execução de um pro-
grama de excepcional interesse
tío País. ccino seria o cr.so da
plena restauração democráti-
ca. cem a csssaçãc da tutela
militar, ou da realização cie
verdadeiras teferme.s de estra-
tura. >

ESQUERDISTAS

0; ceputsios que se reuni-
ren. ne residência da Sr." Li-
gia Doutel pretendem manter
um comportamento próprio
dentro do MDB. de oposição
aguerrida cem características
ideológicas nítidas, embora sem
hostilizar a liderança do Sr.
Mário Covas e as demais ten-
ciências existentes dentro do
Partido.

Sâo mais de 30 deputados,
embora, só 26 hajam compa-
recido à primeira reunião. O
grupo, que já recebeu a de-
nominaçâo de "esquerdinha",
ontem mesmo assinalou sua
presença no plenário, onde pro-
duziu varies pronunciamentos
contra a união nacional preco-
nizada pelo Sr. Amaral Neto
e contra a viagem, cio Pre.si-
dente rio MDB a Punta dei
Este. como membro da comi-
tiva do Marechal Costa e Silva.

O Senador Mário Martins
participou da reunião da "es-
querdinha'", onde defendeu a

tese de que. uma vez que jáestava decidida a viagem do
Senador Oscar Passos, o MDB
deveria procurar retirar dela
proveito para a luta em favor
cia anistia. Opinou que o Se-
nador Ospar Passos deveria co-
municar ao Governo que. no
Uruguai, procuraria oa Srs. Joáo
Goulart e Leonel Brizola e de-
mais brasileiros que vivem aii
no exílio, pois o seu Partido
considera, que éle-s não estão
afastados da vida nacional.

Como já se conhecia o pro-
pó.sito do Senador de visitar
o.-, exilados, a discussão caiuno ponto inicial, de saber-se
se o grupo concordava ou não
com a viagem do Presidente
do Partido na comitiva oficial.
a condenação foi pràticamen-te unanime. Alguns náo nd-
mii iam a viagem em hipóte-
sc alguma, ao passo que ou-
tros concordavam, desde queo Senador viajasse "cem re-
curses próprio-, na qualidadede observador do -MDB, e náo
como carona do Itamarati".

A opinião floral íoi a de quea presença W representantes
da Oposição na comitiva do
Marcclial Costa e Silva aju-
daria o Governo a propagar,
no exterior, "a farsa, de que o
regime brasileiro se desenvol-
ve em termos de normalidade
democrática".

A "esquerdinha" condenou
o Senador Oscar Passos porhaver aceitado o convite do
Governo, sem realizar cônsul-
ta formal ft direção do Parti-
cio.

— Trata-se de um assunto
que pode eomprometer o MDB
e. por isso. não podemos nes
dar por satisfeitos com a ex-
plicaçáo do Sr. Oscar Passos
cie que conversou com alguns
membros da Executiva antes
de ir ao Palácio do Planalto
— disse o Deputado David
Lerer.

Erasmo apela
por aluguéis
congelados'b'

Brasília 'S u cursai) — o
Deputado Erasmo Pedro (MDB-
Guanabara i fêz ontem na Cá-
mara, um apelo ao Presidente
Costa e Silva, no sentido rie
que decrete o congelamento dos
aluguéis como o fé/ quando im-
pediu a vigência rio Imposto
cie Circulação de Mercadorias
sôbre produtos derivados do
petróleo.

O povo urasileiro, em .sua cs-
magadora maioria, ihe ficará
devendo mais um cto huma-
no. justo f tranqüilizador -
ressaltou o Deputado oposi-
cionista.

REFORMULAÇÃO

O Sr. Erasmo Pedro disse
que o congelamento é necessá-
rio para evitar milhares e mi-
lhares de despejos e aconselha-
vel até a reformulação da Lei
cio Inquilinato, na parto rela-
tiva á correção monetária.

Costa e Silva
propõe nome
para o IBRA

Brasília iSucursal) - ü Pre-
sidente Costa e Silva subme-
teu ontem ao Senado o nome
cio engenheiro-mecânico César
Reis Cantanhede parti o cargo
cie Presidente riu Institua,
Brasileiro rie Reforma Agrária
'IBRA,.

Ainda ontem ã tarde, no Pa-
lúcio do Planalto, o Presiden-
ie da República assinou dc-
cretos nomeando os Srs. Ru:
Leme para Presidente do Ban-
co Central e Haroldo Valadão,
para Procurador-Geral ria Re-
pública.

CONFIRMADO

Recebendo no seu Gabinete
a Deputado Aécio Cunha, dn
ARENA de Minas Gerais, que
lhe levou reivindicações cias
zonas do Nordeste do Eslado
(problemas rie desemprego e rie
saudei, o Presidente Cosia p.
Silva manifestou a sua inten-
cão de manter o Sr. Tristáo
(ia Cunha, pai do parlamentar,
na Presidência cio Conselho
Administrativo da Defesa Eco-
nômica iCADEj.

a saída dc, encontro com o
Presidente, o Deputado Aécio
Cunha não esclareceu sc as
reivindicações do Nordeste tnt-
neiro serão ou náo atendidos
pelo Governo.

TSE anula
expulsão de

nísio Rocha
Brasília (Sucursal) — O Tri-

bunal Superior Eleitoral julgou
por unanimidade, procedente o
recurso apresentado pelo Depu-
tado Anísio Rocha, anulando o
ato do MDB que o expulsou dc
suas fileiras por haver votado
no Marechal Cosia e Silva para
Presidente da República.

O Ministro Décio Miranda,
Relator da Matéria afirmou
que "a proibição resultante da,
convenção nacional do MDB
íoi aprovada alguns dias após
o Ato Complementar n.° 16. o
que seria, então, unia provi-
déneia complementar dos in-
cisos A e B daquele Ato. antes
que uma tentativa de eiiclir ?.
permissão do item C".

SUPOSIÇÃO

Supõe-se que a providèn-
cia que se dirigia á hipótese - -
prossegue o Ministro Décio Mi-
randa —. de presença simultá-
nea, no pleiio. de candidatos de
dois partidos. Nesse caso, de
qualquer sorte iria o voto des-
falcar o contingente de ambas
as votações.

A providência estatutária,
vinda logo após a providência
da lei. exacerbava os resguar-
dos contra a infidelidade: além
da nulidade do voto. comina-
da pela lei, a expulsão do li-
liado que, votando nulamente
no adversário, desfalcava do
seu partido a contribuição do
seu sufrágio.

Isso deixa á vista — con-
cluiu o Relator — que a proi-
bicão ditada pela convenção do
MDB continha certa dose de
imprecisão. Náo quereriam
abranger o voto nas eleições
de resultado indiferente caque-
las a que o MDB náo concor-
reriai. mas somente àquelas
em ciue a presença dc candi-
dato seu impunha o cuidado
de sanções contra o.s filiados
que não o sufragasse".

Auro adia
reuniões
para vetos

Brasília (.Sucursal) — Ao tér-
mino da sessão de ontem do
Senado, o Sr. Moura Andrade
comunicou a suspensão, até
nova ordem, das reuniões con-
juntas do Congresso já convo-
cadas para a apreciação de ve-
tes, acrescentando que oporíu-
namente será o Congresso no-
vãmente convocado para tal
fim.

O Sr. Moura Andrade sus-
pendeu as reuniões até que te-
nha .solução final o problema
criado em torno da Presiden-
cia do Congresso Nacional, cujo
exercício continua reivindican-
do para. si. sob a alegação de
que é do seu dever "cumprir
a Constituição*'.
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Light nâo pode atender lojistas e mantém cortes à tarde
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Os dois mil moradores cio
Catumbi que lotaram ontem
a tarde as galerias da Assem-
bléia Legislativa ouviram de
todos os deputados que ocupa-
ram a Tribuna (sois) promes-sas do apoio à sua posição de

, luta contra a desapropriação
de suas casas nos termos pro-
postos pelo Governo do E.stado
em seu projeto de construção
cia Cidade Nova.

Os moradores do bairro re-
clamam do Governo preçomais justo para as desapropria-
çôes. pois as avaliações come-

• çnram a ser feitas em 1949 e
estão muito abaixo do valor
real das casas, e uma previ-sâo minima de prioridade paraos moradores do bairro, queassim teriam seus lugares ga-
rantidos nos edifícios a serem

, construídos.

MIMI-FERIADO

Para que o maior número
possível de moradores do bair-
ro .pudesse ir á Assembléia, o' comércio de Catumbi fechou
suas portas das 15 às
17 horas. Sapatarias, mercea-
rias. armarinhos, açougues e
lojas diversas aderiram ao mo-
vimento e mantiveram-se fe-
chados durante duas horas, até
que voltassem cia Assembléia
os que foram solicitar ajuda
dos deputados.

O movimento dos moradores
do Catumbi é liderado por um
grupo de velhos moradores do

, bairro e pelo padre Mário, da
Igreja de Nossa Senhora da
Saleto, onde as reuniões são
realizadas. Ontem, alguns mo-
radores que não foram até a
Assembléia esperaram na sala
paroquial a resposta dos depu-
tados, com esperança de que
fosse ouvido seu apelo.

FAIXAS

Pouco antes de ingressarem
nas galerias da, Assembléia, os

. moradores do Catumbi atingi-
cios por processes de desapro-
priaçáo da CEPE-1 distribuíam
a tedos ciue passavam em fren-
tc ã Assembléia prospeetos con-
tando a situação do bairro nos
folhetos, mostravam que os

: problemas locai,s têm solução.
Assim, q u a n d o a CEPE-1

afirma quo toda a área está
deteriorada, os moradores ci:-
zem'que em toda a Cidade exis-
•tom dezenas de prédios velhos;

¦ diz a CEPE que o Catumbi en-
che, e os moradores afirmam
que éle. só enche porquo o Es-
tado não mantém limpas as ga-
lerias recentemente construi-
das; finalmente, quando a CE-
PE afirma ciue aumentará a.
população da área com novas
censtruções, as moradores afir-
mam que o Estado não se pre-
ocupa com os atuais morado-
res e que se forem proporcio-
nados bons serviços o bairro
crseerá normalmente. "A r!g:r,
como acontece com outres bair-
ros, não carecem o.s moradores
do Catumbi de nenhuma em-
presa estatal para progredir",
afirmam cs moradores em seu
prospecto.

PROJETO

Antes mesmo da presença cios
moradores cio Catumbi. na As-
sembléia. o Dsputado Gama Li-

j. ma apresentou projeto de lei,
o primeiro da atual legislatura,
determinando que a CEPE-1
relacione e ampare os morado-
res do Catumbi,

Diz o projeto que nas tran-
sações que a CEPK efetuar1 para a venda t'.e lotes residen-
ciais fará constar uma cláu-
sula determinando a reserva
de 20'ó das unidades residen-
ciais a serem construídas paia
a, venda prioritária entre o.s
arrolados como proprietários-

> residentes e que o IPEG pro-
moverá medidas destinadas a
facilitar a aquisição de casa
própria para servidores do Es-
tado atingidos por desapro-
prin ções no Catumbi.

Justifica o Sr. Gama Lima
seu projeto afirmando que a
remodelação da Cidade e u er-
gilhnento de poderosos grupos
residenciais próximo ao centro
urbano merecem apoio quan-
cio se trata de incentivar a
aquisição de ca.sa própria, ra-
dicando os trabalhadores perto
do local de trabalho, mas se-
ria desumano se o Estado se
alheasse do proble m a dos
atuais moradores do Catumbi,
abandonando-os ix sua própria
se-rte.

EM PLENÁRIO

Enquanto a maioria do.s mo-
radores dirigia-se para as ga-
lerias. uma comissão entregou
ao Presidente da Assembléia,

i Deputado Amaral Peixoto um
memorial pedindo que haja
uma conciliação "entre 

o Go-
vêrno e os moradores para que
as desapropriações sejam fei-
tas em ritmo lento e os atin-
gidos sejam beneficiados com
financiamentos através da
COHAB. O Sr. Amaral Pcixo-
to declarou que iria mandar
transcrever nos anais cia As-
sembléia o memorial para co-
nhecimento de todos cs Depu-

, tados.
No plenário falaram os Srs.

Geraldo Moncrat (pedindo a
presença do .Secretário de Go-
vêrno para explicar o assim-

{ to', Alberto Rajão (explicando
que memorial idêntico já foi
entregue por éle á direção da
CEPE-1), Ubaldo de Oliveira,
Iara Varsra.s, Caio Mendonça
e Mauro Werneck — iodos de-
íendendo o.s moradores do Ca-
tumbi e declarando que náo
desejam prejudicar o progresso
da Cidade: desejam apenas quc
as autoridades olhem para o
aspecto social da questão.

VM BAIRRO UNIDO
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Doi. mil moradores ilo Catumbi juram à Assembléia jictlir — « conseguiram — o apoio tlns deputados para ti sua causa

Famílias deixam Morro do Urubu sob
promessa de ganharem outro terreno

As 2-1 famílias restantes, das 43 quc
tiveram suas casas e barracos no Morro
do Urubu interditados em conseqüência
de ameaças cie deslizamentos de encostas,
mudaram-se ontem, depois que o Admi-
nis ira dor Regional do Méier, Sr. Vilmar
Pallis, garantiu que quem quiser poderá
construir novos barracos num terreno
plano cia região, a par.ir da semana quo
vem.

Apesar de engenheiros do Instituto
cie Geotécnica terem constatado que a.s
ameaças dc deslizamentos no Morro cio
Urubu, na confluência, das Ruas Domin-
gos Pires, Aderbal de Carvalho, Benja-
mim Magalhães e Caeié, persitiam e, em
certos trechos, vinham mesmo se agra-
vando, as 24 famílias, alegando não ter
onde morar e se recusando n ir para a
Fazenda-Modelo, teimavam em permane-
cer 110 iocal.

A maior preocupação das famílias quc
se recusavam a deixar o Morro cio Urubu
era justamente a de serem obrigadas a
permanecer por tempo Indeterminado na
Fazenda-Modêlo, onde, como diziam cli-
versos moradores, "impera a promiscuída-
dade e existem até marginais".

Diante cios últimos laudos fornecidos
pelo Instituto cie Goetéenica, mostrou-
do que iPsituação, em certos pontos, vi-
nha se agravando, a Administração Re-
gional deu prazo até ontem para que us
famílias mudassem, sem a utilização cie
força.

Peia manhã, 15 soldados da PM e
30 funcionários da Região Administrativa
do Méier, acompanhando o Sr. Vilmar
Pallis, dirigiram-se para o Morro do Uru-
bu. Antes de qualquer ação, o Adminis-
trador Regional reuniu alguns moradores,
pedindo-lhes para que saíssem pacifica-

mente, já que teriam à sua disposição um
ônibus e oito caminhões quc fariam a
mudança gratuitamente.

Além disso, o Administrador Regio-
nal garantiu que a COPEG dará prefe-
rência aos moradores proprietários de
casas eio Morro do Urubu — diante tie
laudo íoniecido pelo Instituto de Geo-
lécnica — para empréstimos destinados à
aquisição cie novas casas. Quanto àü fa-
mílias que moram em barracos e não tem
paia onde se mudar, irão para a Funda-
ção Leão XIII, provisoriamente, até que
possam iniciai' a construção no terreno
cedido pela Administração Regional ao
Méier.

Por volta das 10h30m. apenas três ía-
mílias .se recusavam a mudar, mas, ao ou-
virem a explicação do Administrador cie
que teriam local para construir já ua
próxima semana, mudavam da opinião.

Obras em andamento tranqüilizam Cantagalo
Tranqüilizados peia presença cie ope-

rários e engenheiros do Instituto de Geo-
lécnica. e pelas máquinas no local, os
moradores da Rua Gastão Baiana, prin-
cipalmente mulheres e crianças, passa-
ram agora a acompanhar com interesse
os trabalhos de fixação das pedras que
ameaçam rolar do Morro cio Cantagalo
e que poderiam destruir cerca cie seis
prédios.

Mas os moradores do Edificio Chan-
tecler, que foi citado como "o mais
ameaçado da rua", contam quc logo após
as últimas chuvas várias pessoas que
ocupavam apartamentos alugados se re-
tiraram do prédio, e que no seu edifício
ficaram só mesmo os proprietários, já
acalmados depois do exame feito 110 pré-
dio pelos técnicos do Instituto.

MOVIMENTO

As crianças cio Edifício Chantecler,
na Run Gastão Baiana, 424, enquanto
brincam na calçada durante o dia. vão
acompanhando os trabalhos de remoção
de terra no Corte do Cantagalo, ao lado
do edifício, p. repetem a.s explicações quc
ouviram dos técnicos do Instituto, se-
guindo a evolução das providências.

O estudante Celso Gomes Hubner Jú-
nior, que está no segundo ano da Esco-
la de Geologia e mora 110 Edifício Chan-

Atingidos
O professor Pais Loureiro, Coordenador

do Grupo de Trabalho para estudar os
meios de amparar os lavradores, cria-
dores, industriais e comerciantes atingi-
cios pelas inundações ocorridas no més
passado no Estado do Rio disse ontem
ao JORNAL DO BRASIL que essas pes-
soas poderão ter suas dividas encampa-
cias polo Banco do Brasil, aguardando-
sc para isso apenas o pronunciamento
cio Conselho Monetário.

Às pessoas que têm contas, promis-sórias, financiamentos de produção e cie
compra cie fertilizantes e máquinas
agrícolas — ou outros compromissos íi-
nanceiros com vencimento próximo —
após a encampação das dívidas será
concedido um período de carência e logo
após o pagamento parcelado, com prazovariável entre um e dois ano.s.
LEVANTAMENTOS

Nos últimos DO dias. o grupo de trabalho
já realizou o levantamento cie cerca de
2 000 famílias e propriedades atingidas
pelas inundações, sendo aguardado paraos próximos 15. dias os laudos dos traba-
lhos realizados: até o momento foram
feitos 40% da tarefa. Cada laudo será
acompanhado de uma declaração de cada
uma das vitimas.

Nesse trabalho estáo cooperando o
Ministério da Agricultura, Associação de
Crédito Rural (ACR — Rj), ibra,
IBGE e as Secretarias do Trabalho e cie
Obras Pública do Estado do Rio de Ja-
neiro, sob a coordenação do Ministério
dos Organismos Regionais.

Nesses levantamentos, feitos de pro-
priedade em propriedade, é procurada a
natureza e a extensão dos danos causa-
do.s em habitações, terrenos, benfeitorias,
móveis e utensílios, lavouras, criação, in-
cluindo fábricas localizadas na área inun-
dada.
BENEFICIADOS

O plano de assistência ás vítimas
prevê o socorro apenas dos propriedades
vistoriadas, com laudos de avaliação cios
danos, as quais terão íus dividas eneam-

tecler. contou que já íoi até o alto cio
Morro cio Cantagalo com vários proles-
sores da. escola: disse Celso que os pro-
íessòres concluíram que "o perigo sempre
existiu, porque a.s pedras estão ali há
miihaics de anos", mas ciue íoi consta-
tada a infiltração de água sob um man-
to de rocha, que, se ceder, poderá se pro-
jetar sobre vários edifícios da rua, atin-
gindo também os prédios da Praça Eu-
gênio Jardim.

O estudante contou ainda que dos
G3 apartamentos cie seu edifício, alguns
estão vagos, porque o.s moradores dos
apartamentos alugados já se mudaram.

— Mas depois das últimas chuvas —
disse Celso —. o pessoal do edifício ficou
apavorado c um morador do último an-
dar chegou a estender um íio de prumo
improvisado, constatando, assustado, que
o prédio estava com uma inclinação de
uito centímetros. Mas êle não levou em
conta o vento que estava alterando a po-
sição cio fio.

Para acalmar os outros moradores.
Celso e seus colegas organizaram uma
festa no sábado de Aleluia, mostrando
assim a despreocupação de sua pane,
porque o estudante é considerado no lo-
cal como entendido no assunto, pois es-
tuda geologia e suas opiniões são ouvidas
por iodos os seus vizinhos.

Celso anunciou ainda que no trote
que sua escola vai íazer para os calouros,

no Largo de Sáo Francisco, talvez na
próxima segunda-feira, os alunos vão fa-
zer uma alusão, em tom de brincadeira,
ás pedras que agora estão apavorando
todos os moradores do Rio de Janeiro.

VIZINHANÇA

Nos demais edifícios da rua, cujos
apartamentos são habitados pelos pro-
prietarios. o.s moradores parecem não dar
uma importância exagerada á ameaça
das pedras, ou, pelo menos, náo o cie-
mostraram, ceai exceção de D. Leia, que
já esiá conhecida na rua pelo seu pavor.

O porteiro Cícero Gomes de Aguiar,
cio Ediiieii) Lídia, na Rua Gastão Baiana,
1Õ0, centou que D. Leia. qus mora ro
apartamento 102, fica nervosa quando
ouve talar nas "pedras ameaçadoras", c
que seu medo aumemou quando viu um
helicóptero sobrevoando o local. Enquan-
ti. isso, os moradores dos outros 1!) apar-
lamentos não pensam em se retirar do
locai, principalmente porque são todos
proprietários.

Mas o sindico do Edificio Nirvana,
de número 127, Sr. Maurício Catalício de
Medeiros, já fêz uma reunião com os sin-
ciicos de outros prédios da rua, 110 últi-
mo dia õ, para pedirem providências no
Governo, segundo contou o porteiro Jor-
ge de Sousa Pereira.

110 Esl. do Rio serão amparados
padas pelo Banco do Brasil para paga-mento posterior a prazo, medida que en-
tretanto náo tem caráter geral.

li aguardado para. dentro de 10 dias
que os bancos particulares já possamefetuar o redesconto junto 8.0 Banco cioBrasil das promissórias do.s lavradores ecriadores que devem a estabelecimento
cie crédito particular.

A indenização pelos danos será tran:,-
formaSa num crédito pnra recuperação
ria.s lavouras, cuja aplicação será orien-
tacia e supervisionada pela C a rt el r a
Agrícola do Banco cio Brasil e pela As-
sociaç&o rie Crédito Rural — Seção da
Estado do Rio.
SEM TÍTULOS DEFINITIVOS

Foi constatado que a maioria dos
agricultores atingidos pelas inundações
pertencia a núcleos coloniais aos quaisalé o momento não foram concedidos ti-
tulos definitivos das terras, não poden-do os mesmos usar a Carteira do Cré-
dito Agrícola do Banco do Brasil, sendo
por isso obrigados a lançar mão do crê-dito mercantil, através de promissóriasem bancos particulares. O Banco doBrasil não pode operar com agricultores
que náo possuam título definitivo cias
terras.

Por isso mesmo, através do IBRA,
foi .solicitado que se providenciassemcom urgência os títulos definitivos dês-
ses agricultores, prevendo-se inclusive
que o IBRA faça uma declaração de
anuência a íim de que os lavradores
ocupantes de lotes dos núcleos coloniais
possam . utilizar o financiamento do
Banco do Brajsil.

Entre os 10 bancos com o.s quais ope-
ravam os lavradores estão o Predial, o
cia Lavoura de Minas Gerais e o Banco
do E.stado do Rio de Janeiro, compre-
endendo a área levantada os seguintes
municípios: Itaguaí, Rio Claro, Piraí, Pa-
racambi, Nova Iguaçu, Caxias, Macaé,
Santa Maria, Madalena, São Sebastião
do Alto. Trajano de Morai.-. Barra Man-
sa e Mendes.

A.s lavouras mais atingidas, além dô
criação rie aves, foram as lavouras bran-

ca.? (pimentão, quiabo, güó. aipim e ou-
tras} e a.s dc banana c laranja.

Flagelados
Niterói 1 Sucursal) — A Secretaria do

Trabalho e Serviço Social do Estado cio
Rio, segundo informou seu titular. Sr.
Renato Tinoco Faria, espera assinar na
próxima semana um convênio com o Ml-
nisterlo da Coordenação dos Organismos
Regionais para a construção rie um ml-
eleo residencial que abrigue o maior, ná-
mero possivel de famílias fluminenses lla-
geladas pelos temporais.

Já os flagelados que tiveram, em Nl-
terói e São Gonçalo, ns suas casas da-
nifieadas pelas chuvas déste verão c cio
anterior, deverão receber do próprio Ga-
vêrno cio Esuido todo o material neces-
sário para a reparação dos danos. A
mão-de-obra, disse o Sr. Renato Faria,
poderá ser orientada pelo regime do mu-
tirão: ajuda recíproca.
QUANTOS

O Secretário do Trabalho admitiu
que poderá divulgar amanhã o resultado
rio levantamento efetuado por uma equi-
tie de assistentes sociais sobre o número
exato das pessoas que necessitam, Teal-
mente, de auxilio oficial no Estado do
Rio. Somente na sede do Sindicato dos
Operários Navais, em Niterói, eslão abri-
gados 32 homens, 27 mulheres e 226 cri-
ancas, "contando com toda a assisten-
cia da Secretaria do Trabalho e Serviço
Social e com alimentação fornecida pe-
lo SAPS".

O Sr. Renato Faria declarou que não
foi ainda encontrada uma dependência
cio Governo disponível para recolher do
Sindicato os flagelados de Niterói e Sâo
Gonçalo. tendo sido o Ginásio Caio Mar-
tins posto definitivamente fora rie cogi-
tações jiara abrigo, porque funcionam lá
várias, escolas e cursos.

Ontem, o Serviço Social do Palácio
do Ingá distribuiu na Igreja Pentecostal
da Rua Benjamin Constant — perto do
Sindicato dos Operários Navais — o to-
tal de 600 peças de roupa e agasalhos
em geral às vítimas rias enchentes.

A Rio Light. náo. terá condi-
ções de acabar ou mesmo di-
minuir os cortes de energia
na. parte da tarde e liberar ou
por cento da iluminação das
vitrinas — conforme reivindi-
cação do comércio lojista ca-
rioca, ao Ministro Costa Cavai-
cãnti —, apesar de haver pio-
metido ontem "estudar o a.s-
sunto e dar uma resposta de-
íinitiva na próxima terça-íei-
ra".

Depois de citar os casos de
Belo Horizonte e Nova Iorque,
que ficaram sem energia elé-
trica seis e .18 horas, respectl-
vãmente, a Rio Light informou
que não há condições paraadotar medidas preventivas
contra interrupções do tipo da
verificada na tarde clc anteon-
tem, acrescentando que sò-
mente a colaboração do públi-
co e o racionamento evitarão
sua repetição.

REUNIÃO

Os técnicos ria Rio Light
reuniram-se oniem com os do
Ministério das Minas e Ener-
gia para examinar o memorial
dos lojistas entregue ao Mi-
nistro Costa, Cavalcanti, mas
resolveram apenas marcar no-
va reunião para o dia 4, quan-do será decidido o caso, dc-
pois que a concessionária "exa-
minar a viabilidade das rei-
vindicações apresentadas".

A negativa oficial ria Rio
Light em atender às preten-
soes do comércio lojista cario-
ca —• que através de bolei im
cio Clube dos Diretores Lojis-
tas denunciou a queda das
vendas em fevereiro em 36,7
por cento, em relação a igual
período do ano passado —• só-
mente será entregue na terça-
feira, porque o Ministro das
Minas e Energia, Coronel Cos-
ta. Cavalcanti, viajou oniem
para o Norte, rie onde retor-
narã no dia 4, data que coin-
cide com a promessa dos res-
ponsáveis pela Rio Light.

Há uma vaga esperança en-
tre os engenheiros da conces-
sionária de poder modificar a
tabela noturna rie cortes, re-
duzindo o racionamento de 2
lioras consecutivas, em bairros
alternados, para uma hora
apenas, em tudos cs bairros.

Mesmo assim, esta medida
é improvável, restando apenas
ti esperança de que no dia 13
do próximo mes duas máqui-
nas da Usina Nilo Peçanha —
uma. de 65 mil k\7 e outra de
40 mil kw — entrem em carga.

O íim cio racionamento e
das restrições somente ocorre-
rá em meados de junho, quan-

do estará recuperada toda a
usina rie Nilo Peçanha.

A llio Light não informa ofi-
cialmente que entrará com
duas unidades no dia 15 por-
que, ao ser lixada esta data
— em reunião entre todas as
autoridades üiteressadas no
problema —, havia 11, certeza
somente quanto á unidade
maior, cie ti» mil quilowatts, .
esperança de uma pequena
também estar em condições de
trabalhar, mas agora é certo
que a.s duas unidades estarão
recuperadas até aquela data.

VIAGEM DO MINISTRO

A viagem do Coronel Costa
Cavalcanti para o Recife tem
a, finalidade de iniciar o.s en-
tendimentos de cúpula entre os
Ministérios das Minas e Ener-
gia e do Interior, considerados
importantíssimos pelo Governo
federal, que pretende paulati-
namente descentralizar a ad-
ministração, fato quc torna o
entendimento e entrosamento
profundo entre os dots Minis-
térios inadiável.

Por essa razão, o Coronel
Cesta Cavalcanti resolveu com-
parecer às solenidades de pos-
se do Superintendente da SU-
DENE, Sr. Euler Bentes, no
Recife, e depois à posse cio Di-
retor ria Superintendência da
Amazônia — SUDAM —. em
Belém, liara iniciar os enten-
dimentos entre esses órgãos, o
Ministério cio Interior e o rie
Minas e Energia, de acordo
com o pensamento do Ministro.

VISITAS NA VOLTA

O Sr. Costa Cavalcanti cs-
tara no Rio na têrça-felra c,
imediatamente, convocará os
responsáveis pela Rio Light
para receber a resposta oficial
cia, concessionária, que o JOR-
NAL DO BRASIL antecipa ho-
je: "não há disponibilidades de
carga para atender essas pre-
tensões antes do dia 15. quan-
do parte da usina de Nilo Pc-
çanha entrará em carga".

Dois dias depois o Sr. Costa
Cavalcanti estará, acompa-
nhado de tôcla a Diretoria ria
Rio Light e dos técnicos do De-
partàmento Nacional rie Águas
t- Energia, visitando a Usina de
Nüo Peçanha, para verificar
pessoalmente os trabalhos que
estão sendo executados para rt-
cuperar o sistema cia Rio Light,
que até lá continuará deíicitá-
rio e sem condições de aliviar
a população do violento racio-
namento imposto desde as chu-
vas de janeiro.

No dia 8, o Sr. Costa Cavai-
cãnti pretende comparecer ao
local onde estã sendo construi-
da :i barragem do Rio Grande,
para. a instalação da Usina do
Estreito, pois na ocasião .serão
feitas as manobras necessárias
quo desviarão as águas do rio,
com a finalidade cie dar con-
dições de trabalho aos opera-
rias o máquinas encarregado*
cie construir a Casa de Força
dessa usina de 600 mil quilo-
watts e a bara gem no leito do
rio.

Após assistir ao desvio daa
águas cio Rio Grande, o Minis-
tro Costa Cavalcanti visitará
as usinas rie Peixoto e Furnas,
na mesma região. Antes de via-
Jar para o Norte, o Ministra
prometera aos representante*
do comércio lojista uma solu-
çáo para as reivindicações no
dia 10, decisão essa anteciparia
ontem com o acordo entre ou
técnicos da Rio Light c De-
partàmento Nacional de Águas
e Energia para a próxima tér-
ça-feira.

Apesar de haver encarado
cem simpatia as reivindicações
do comércio carioca, o Sr. Cos-
ta Cavalcanti não terá condi-
ções para obrigar a Rio Light
"a íazer aparecer energia sem
ter máquinas para produzi-la",
conforme a opinião dominante
en-.re seus técnicos, que con-
sideram ponto pacífico o íato
cie que "ames da Nilo Peça-
nha voltar á carga nós não po-
deremos jogar mais carga so-
bre o sistema que está traba-
lliando agora, sob pena rie sub-
metermos toda. a Guanabara:
ao risco de unia nova queda
total do sistema, como acon-
teceu quarta-feira de tarde".

JUSTIFICATIVA

Ao justificar o acidente cie
anteontem -- quando vários
bairros cariocas ficaram sem
energia elétrica durante uma
hora e meia -—. n. Rio Ligln
afirmou que a sobrecarga do
sistema, que está operando no
limite cie sua disponibilidade,
deu-se em virtude do funcio-
namento do maior número de
aparelhas de ar condicionado
e de um fio partido numa ii-
nha dc transmissão.

O Departamento rie Rela-
ções Públicas da concessioná-
ria Informou que a compa-
nina controla, a produção, o re-
cebimento e a transmissão d*
energia a cada momento, « sa-
be qual o total de energia dí.s-
ponivel e o de energia solicita-
da peleis usuários.

Galeão escuro quase causa desastre
O piloto cie v.m jato da, Ac-

rolineas Peruanas, com 153
passageiros a, bordo, loi obri-
gado ontem á noite a freiar
bruscamente na hora cio 3)011-
.so. para evitar um choque imi-
nente com um quadrimotor cie
outra empresa parado na pis-
ta. porque o Aeroporto cio Ga-
hão estava completamente às
escuras.

O bltick-out completo já. é
freqüente no Galeão e, em
conseqüência, as empresas Ah-
(alia, Aerolineas Peruanas e
Air France solicitaram à Dire-
toria. de Aeronáutica Civil per-
missão para não mnls desem-
barcar sous passageiros em
trânsito no Rio, p.rmimecen-

rio todos a bordo para evitar
maiores vexames.

TUDO ERRADO

Os cortes cie luz, fora cio pc--
riecto cio racionamento, impe-
dem às empresas que não dis-
põem de gerador próprio —
exceção feita apenas à VARIG,
Branifí e Pan-American —¦ .1
manter comunicação pelo rá-
dio com as aeronaves que se
aproximam. Tudo, aliás, fun-
ciona precariamente à, noite
no Aeroporto do Galeão: res-
taurante, telefones, barbearia,
cafezinho e os outros .serviços.

Nos ultimou dias. o.s íaros
mais: comuns ocorridos 110 Ga-

leão são assaltos, fratusas de
tornozelos, sustos e escorre-
gõos. O gerador do DAC pifouhá 35 dias e até hoje nenhu-
ma providência íoi tomada pa-ra substituí-lo, mas os jorna-
listas são impedidos da verifi-
car o andamento dos traba-
lhos rie recuperação, porque o
Governo anterior proibiu a
imprensa de circular pelo sa-
[r.ião interno do aeroporto.

Em compensação, os íuncio-
nários do DAC concedem livrs
trânsito a estranhos portado-
res de autorização do Cheia
cie Gabinete daquele órgão,
entre os quais agentes de tu-
rismo, despachantes, visitai}-
tes, amigos íntimos ctc.
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Os gaúchos estão
orgulhosos da
lll FENAC
(ficarão ainda mais
satisfeitos se
você comparecer)

de 29 de abril a 14 de maio/67 - em Novo Hamburgo, R. G. S.
Modernos pavilhões com 10.000 m' de área coberta. Cerca de 500
stands, incluindo expositores da Argentina, Uruguai e Chile. Parque
de diversões, desfiles e atrações para você lembrar por muito tempo»
E, naturalmente, também restaurantes, para você saborear o tradi*
cional churrasco e o não menos famoso galetto.

Compare-a à

'UL*? FEHflC
-.. e você irá visitá-la
mais de uma vez!

lll RUU Wm. I. CALCADO I IMPES âSEO-lüDÜSlül
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Cartas
dos leitores
Marlinlio e Andreazza

O Sr. Daniel Martlnho da
Bocha envia a seguinte car-
ta: "Tendo tomado conhe-
cimento da nota publicada
na edição de 29 de março
desse conceituado matutino
sob o titulo Martinho vai a
Andreazza, cumpre-me co-
municar a V. Sa. que a no-
tícia certamente decorreu
de equívoco por parte de
quem forneceu a Informa-
cão, que carece de qualquer
fundamento, Não tive a
honra de ser convidado pc-
lo Senhor Ministro Andreaz-
7a para o cargo de Superin-
tendente do Porto do Rio
de Janeiro ou para qualquer
outro cargo no atual Go-
vèmo".

Falência do Prolar

A Prolar S.A. solicita a
retificação da notícia Pe-
dida a falência do Prolar,
dizendo que "examinado no
cartório da l.n Vara Cível
desta Cidade o relatório íir-
mado pelo Presidente do
Banco Central do Brasil, ca-
peando os volumes constitu-
tivos do inquérito levado a
efeito pela Comissão desig-
nada para apurar responsa-
bilidades, dele não consta
nenhum requerimento e,
portanto, nenhum pedido de
falência do Banco Prolar
S.A., e, por via de conse-
qüóncla, nenhuma extensão
da mesma ã Prolar S. A„
nem havia despacho do dig-
no Juiz Dr. Orlando Leal
Carneiro, remetendo o pro-
cesso ao Dr. Curador de
Massas, de modo,que a no-
ticia veiculada não coinci-
de com. os fatos relativos
aos assuntos de que trata.
O relatório do Presidente do
Banco Central remete ape-
nas o Laudo da Comissão de
Inquérito e os documentos
e depoimentos concatenados
pela dita Comissão, para os
efeitos do Artigo 4.°, para-
grafo primeiro, da Lei 1 80B,
de 7-1-53".

jY. da R. — Os efeitos do
Artigo 4? da Lel 1 SOS, de
7 de janeiro cie 1953, u que
se refere a carta, são os se-
guintes: "Verificada a inob-
servüncia do disposto no' Artigo 1.° (falia de probida-
de e diligência dos adminis-
traâores) u SUMOC enviará
o inquérito ao Juiz da falèii-
cia, ou o que fór competen-
te para decretá-la, o qual o
fará com vista ao represen-
tante do Ministério Públi-
co.

Reflexos tio Guanabara

O Sr. Carlos Oliveira rc-
clama que o trabalho do
Serviço Financeiro da SUR-
SAN. órgão da Secretaria de
Finanças do Estado da Gua-
nabara, se vem processando"com grande morosidade,
levando até três meses pa-
ra que sejam despachadas
a.s Guias de Quitação de
Água e Saneamento, o que
constitui enorme prejuízo
para os que precisam obter
escrituras definitivas". O
leitor sugere que sejam ou-
vidos o Juiz da Vara de He-
gistros Públicos ou o De-
sembargador da Justiça,
para que "baixem provi-
mento em que autorizem os
tabeliães do Estado a ceie-
brarem, em seus cartórios,
escrituras dc venda de imó-
veis na Guanabara inde-
pendentemente da apre—
sentacão dessa Guia de Qui-
tação".

Segurança nas praia.-.
O Sr. Raimundo de O.

Reis Filho queixa-se do fa-
to de terem as praias ca-
riocas, "notadamente a de
Ipanema, se transformado
em campos de um jogo co-
nhecido como frescobol, que
põe em risco a segurança
de todos e retira o resto de
tranqüilidade que se pode-
ria e que se deseja ter. Tal-
vez nossas autoridades res-
ponsáveis (?) estejam
aguardando sentir o pro-
blema ou o acidente em
suas próprias peles, para
em seguida tomarem as
providências que se fazem
necessárias".

JORNAL DO Coisas da Política

Dir-ctor-Presklente:
C. Pereira Carneiro

Hlo. 31 ile março de 19IÍ7
Diretor:

M. F. do Nascimento Brito
Sditor-Chefe:
Alberto Dinci

Peri exclui-se

O General Peri Constant
Beviláqua envia a seguinte
carta: "À página 7 do JOR-
NAL DO BRASIL de 22 de
março, sob o título A Por-
tas Abertas, encontra-se
\ima fotografia tomada du-
rante a visita do Chanceler
Magalhães Pinto ao Presi-
dente do Superior Tribunal
Militar, General Mourão Fi-
Mio, na qual aparecem esses
dois eminentes compatrio-
tas e eu figuro também. Sob
a fotografia há a seguinte
legenda: "Mourão, Perl e
Magalhães recordaram o
tempo cm que conspiravam
há três anos". Peço-vos o
especial obséquio de publi-
car que eu nunca conspirei
para a deposição do Presi-
dente João Goulart, nem
com o General Mourão Fi-
lho, nem com o Dr. Maga-
Ihães Pinto ou quem quer
que seja".

Portugal e Brasil
Na reformulação da politica externa, cm que

sc acha empenhado o Chanceler Magalhães,Pinto,
um dos problemas complexos e delicados a rever é
o da posição brasileira cm face'tia questão colonial
portuguesa. Aí se chocam a tradição anticolonia-
lista de nossa atuação nos organismos internado-
nais, especialmente nas Nações Tinidas, e o con-
junto dc interessei materiais, espirituais e cultu-
rais que nos ligam a Portugal. O Senhor Maga-
lhães Pinto anunciou que pretende levar a cabo,
no Itamarati, uma política eminentemente realis-
ta. Seu primeiro passo, por conseguinte, na defi-
nição de nossa atitude eom relação ao problema
das chamadas províncias ultramarinas de Portu-
gal, »erá delinear o quadro veraz e completo da
posição portuguesa perante as Nações Unidas e o
inundo, no que toca à siía luta pela preservação
dos remanescentes do império de alçm-mar.

A descolonização é o grnnde processo Insto-
rico do após-guerra. Através dos caminhos paei-
ücos traçados pelos Capítulos XI e XII da Carta
da ONU, nada meno- dc 53 países emergiram do
limbo dn colonialismo para constituírem-se cm
Estados independentes, membros da comunidade
internacional. Incluídos índia. Indonésia, Paquis-
tão, Ceilão e outros países de grande expressão
demográfica, a população total desses Estados
alcança cerca de nm bilhão e 200 milhões de
indivíduos, ou seja. mu têrco da população mun-
dial. Em vão procuraram de. início as potências
coloniais resistir ao curso das forças libertadora?,
que sc estenderam por todo o inundo escravo de
sohcranias estrangeiras. A primeira grande potên-
cia a compreender que a paixão da liberdade,
comum ;j todos os povos dependentes, era o sinal
dos tempos e que seria sacrifício custoso e inútil
tentar sufocá-la, foi o Reino Unido. Séculos de
grande política mundial acostumaram os ingleses
a ver os fatos do momento histórico em função
de sua projeção no íuturo. Ao invés de tentar
deter a maré da liberdade, soube o Governo do
Londres equilibrar-se no topo das águas, acom-
panbando o seu jogo de forças, c extrair da ex-
plosão de independência das novas nações o má-
ximo de prestigio e de vantagens materiais para
o >cu [tais. França. Bélgica, Países-Baixos tenta-
ram a aventura desesperada da guerra contra a
História, para capitular depois de enormes sa-
orifícios, aceitando a emancipação de suas anti-
gas colônias como nm fato irreíragávcl de nossos
dias.

E nessa peleja dc esperanças, para conter a
torrente da História, que se acha engajado Por-
tugal. Para não se falar nos pequenos territórios,
como Macau, encravado nas costas do gigante
da China comunista, Portugal compromete todas
as forças nacionais a fim de manter sob a sua
soberania Angola, Moçambique e a Guiné Portu-
guêsa, desafiando todo um continente irado, com
a permanência anacrônica de territórios sob ser-

Três Anos

it
M
ri

Está completando hoje três anos a revolução
que, ninguém o poderia negar, mudou os destinos
do País. O JORNAL DO .BRASIL, que esteve ao
lado do movimento de 31 de março de 1964, con-
tinua fiel aos ideais que o inspiraram. E estamos
convencidos de que a revolução cumpriu pelo
menos a parte principal de seu programa de es-
tabilização econômico-finauceira e de saneamento
dos costumes políticos. Com todos os erros e ex-
cessos punitivos, aliados a uma austera incomuni-
cabilidade, a revolução deixou o Brasil mais apto
a retomar um rumo de vida verdadeiramente
democrático.

Só uma coisa íoi estranha vel. De início, quan-
do tinha todas as desculpas para cercear liber d a-
iles que poderiam ser empregadas na conlra-revo-
lução, o Governo Castelo Branco, fiador do mo-
vimento. procurou manter vivas as prerrogativas
democráticas do povo. A imprensa, principahnen-
te, foi respeitada, o que constituiu um sinal alta-
mente tranqüilizador. Todas as ditaduras come-
çam a se anunciar pela desconfiança da imprensa
« invariavelmente se confirmam no fechamento
ou empastelamento de jornais.

Foi nos últimos dias do seu Governo que o
Presidente Castelo Branco se pôs a legislar com
metódica fúria contra a imprensa..Frustrado que
se sentiu, devido ao abrandamento da Lei dc lm-
prensa tal como proposta, o Governo decretou a
Lei de Segurança Nacional, com sua tônica anti-
imprensa. No quadro relativamente tolerante do
primeiro Governo revolucionário ficou o borrão
dessas últimas leis antidemocráticas. O borrão
é tão tardio que mais pareceria que o segundo
Governo revolucionário — o que agora nos go-verna — é que teria lido interesse em receber

já forjados instrumentos tão evidentemente des-
finados a guilhotinar a liberdade da imprensa.
Para desfazer tal impressão, o Governo Costa e
Silva deve repudiar a Lei de Imprensa c a de Se-
gurança Nacional. Elas não transmitem uma ima-
gem fiel do Governo que se foi e infundem des-
confiança no Governo que entrou.

Tal atitude nos pareceria boa e certa c seria
de certa forma uma reparação à injustiça que a
revolução a si própria fêz. Menos certo nos parece
ser o írívolo revisionismo que ataca tantos Mi-
nistros do nóvo Governo, como se estivessem pos-
suídos da antiga mania brasileira de desprezar
tudo o que se fazia antes. Quando se mudam prin-
cípios abstratos ou administrativos de Governo,
é preciso que seja cm nome de novos princípios,
mais válidos e eficazes. Até agora o País só ouviu,
acerca de novos princípios, a vaga promessa dc
uma humanizarão do Governo, de um Governo
que terá como meta o homem. Isto ou bem íiâo
quer dizer nada Io Governo anterior afinal nun-
ca chegou a ser zoológico) ou quer dizer que sc
poderia voltar à alegre gangorra tia alta dc salá-
rios-alla de preços, alta de precos-alta de salários.

Finalmente, neste tlia de aniversário «la re-
volução. assinalemos que fêz bem o Presidente
Costa e Silva, que, a tuna sugestão oposicionista
de união nacional, reagiu dizendo, polido, que
ainda achava muito cedo pára que a Oposição
nele confiasse, (nião nacional existe cm tempo
«le guerra contra país estrangeiro. A Oposição é
bem remunerada pelo povo para sc opor ao Govêr-
no. Oposição que come à mesa do Governo só
pode estar querendo unir-se ao Governo contra
o povo.

.0 descontentamento!
começa em casa

vidão estrangeira entre 37 nações jovens, ébrias
de liberdade, em pleno alvoroço da alforria na-
cional, sonhada através dos séculos.

É preciso reconhecer — e os próprios afri-
canos são os primeiros a fazê-lo — que o colo-
nialismo português tem característicos especiais.
O português continua a emigrar para além-mar
com o ânimo de permanecer, de construir a prós-
peridade da pátria adotiva. Suas colônias atuais
oferecem condições de desenvolvimento, tle edu-
cação e dc assistência social e médica, muito su-
periores às prevalecentes nas velhas feitorias pura-
mente predatórias que as outras potências colo-
niais mantinham na África. E é por isto. e so
por isto, que Portugal tem conseguido, através
dc esforços heróicos e da velha fibra lusitana,
manter suas poUições na África.

Alas não há como iludir-se. A teoria do ter-
ritório tle além-mar como uma extensão da sobe-
rania continental, a doutrina das províncias ultra*
murinus não convence a mais ninguém, nem ao
mais fiel amigo, que é o Brasil, já a Franca Jau-
cara mão desfie subterfúgio sem resultado. Na sua
cruzada obsoleta pela manutenção de sua- colo-
nias, Portugal quer a ajuda do Brasil. O Brasil,
por seu lado. deseja sinceramente ajudar Portugal
a preservar sua base econômica extracontinental,
sem a qual perigaria a própria sobrevivência da
Mãe-Pátria.

Mas urge que Portugal compreenda a rea-
lidade. Xada lhe aproveitaria que o Brasil sc dis-
pusesse a enfrentar a seu lado a luta suicida contra
o fluxo das forças da História. O Brasil que podo
ajudar a Portugal, como vem ajudando, é um
Brasil lorie. prestigiado, respeitado na comunida-
ile latino-americana, não um Brasil isolado, mar-
cado pelo ferre te da causa colonialista, um Brasil
resignado a perecer ao lado tios portugueses na
lula inglória pela sobrevivência do instituto da
escravidão enlre os Estatlos. O nosso País tem
excelentes condições para ser o mediador entre
Portugal e os países africanos, sc fôr possível
uma abertura pacífica para a solução do problema
colonial português, através da evolução tranqüila
de Angola. Moçambique e Guiné Portuguesa para
a autonomia. E nessa estrada segura que. devere-
mos caminhar unidos.

Os portugueses afagam sempre a idéia dc
unia Comunidade Lnso-Brasileira. Quiçá esta será
a solução futura. Mas é preciso tpie Portugal se
convença de que uma comunidade só será viável,
e dela só poderemos participar, se fór uma ali-
anca, talvez mesmo uma união, tle países autono-
mos. e nunca uma farsa, um estratagema. Que
acene Portugal para as colônias africanas com
uma esperança de independência, e as portas es-
tarão abertas para a constituição tle uma futura
comunidade, que seja um grupo tle nações livres
e orgulhosas de suas raízes lusitanas.

Brasília (Sucursal) —
A corajosa, e original fra-
sc segundo a qual, a Opo-
sição não faz oposição
por simples prazer de fa-
zer oposição — proferi-
da agora pelo Presidente
da Oposição nt) mais ade-
quado cenário possível, o
Palácio âo Planullo —
essa frase, é uma espécie
de fórmula am que se
dilui em água de rosas
uma boa dose dc vnlor-
pecente. Ii como se. a
Oposição convidasse o
Governo a tomar bolinha.

Em* primeiro lugar, o
manifestação do Sr. Os*
cor Passos deve ser vista
pelo ângulo do gentil
convite que eslava reco-
bendo para acompanhar
o Governo na viagem a
Punia dei Este. Em .ve-
guida* deve-se reconhe-
cer o caráter suave do
oposiciovismo do Presi-
dente do MDB. que, en-
tre. outras amenulades,
proclama que guarda com
carinho carta manuscrita
dn seu companheiro da
FEB. o Marechal Custe-
Io Branco. Mas. princi-
palmente. deve ser leva-
do em conta o fffto de
que a Oposição, embora
ainda permaneça s"mpá-
tica aos primeiros gestos
do Marechal Costa e Sil-
va. não lhe deve nada
e nem lem, como é cia-
ro. nenhum compromisso
com êle. l.stá livre pera
passar à agressão lão lo-
go se esgote a paciência
com que os vários setores
conlinuiim a aguardar o
começo do aluai Govêr-
no. Mais ainda: a Oposi-
cão, mesmo (pie quises-
se, não poderia livrar-se
de dois temas (pie, como
os braços de uma cruz. é
obrigada a carregar nos

ombros: a anistia e a mo-
difienção radical da le-
gislação autoritária. E o
Senador Oscar Passos, na
mesma medida em que
era pasto a pur das dire-
trizes da política externa
pelo Governo, era man-
lido na ignorância, pelos
seus companheiros de le-
gemia, do falo de que um
grupo razoavelmente, nu-
meroso do MDB se veu-
nia para acerlar a forma-
ção de uma espécie de
bloco ideológico indepen-
dente, capaz por si mes*
mo. e ainda que fora de
seus desejos, de esvaziar
de conteúdo político o
coinporlnmcnto ortodoxo
do MDB, o qual, despro-
vido ila ossa/ura esquer-
dista, passaria, a ser ape-
nas a macia carne, jiesse-
dista, fácil de ingerir.

Portanto, a. excessiva
cordialidade da Oposição
no momento deve ser vis-
Ia cm sua insuficiente
substância e presumível
fugacidade. Mas não é ela
o que importa, se. sc leva
em conta a sua pequena
expressão numérica em
face da esmagador siste-
ma da ARENA, Ocorre,
porém, que. no próprio
Partido do Governo, e
em nivel quase que de li-
derunça. já se ouvem,
ainda com discrição, nl-
gui nas palavras de decep-
ção cm relação ao Go-
vérno.

Esta é uma tias muitas
contradições da chamada
ordem revolucionária: o
segundo Governo pode.
agradar muilo aos que
não gostavam do primei-
ro, mas não lem nada pa-
ra entusiasmar os (/ue se
comprometeram exata-
mente com* a sustentação
política do Governo Cas-

telo Branco. Ora, esses
eram e continuam a ser
os comandantes do sisle-
ma parlamentar do Go-
vérno. suslentáculo in-
dispensarei de qualquer
regime democrático.

A tradição, de 16 a 64,
era a de que o Presidente
rcecin-ufustudo do Poder,
pela Constituição ou pela
força, se. convertia num
termo dc. comparação ne-
galivo para o Presidente
(pie assumia. Era fácil,
portanto, satisfazer a ex-
pecial iva. porque basta-
va contrariar, minuciosa,
mente, cada gesto, cada
diretriz, cada projeto da
administração anterior. A
situação aluai é diferen-
Ic: se. ile um lado. pode-
se reconhecer <pip a opi-
nião pública esperou, e
deseja que o Governo
Cosia e Silva traga calor
a uma política de govêr-
no que durante três anos
se processou com a frieza
da tecnicismo, lambem ê
verdade tpie o sistema
político uni uo Poder es-
leve solidário eom (uiiié-
le Governo e não vê mo-
tivo nenhum pura se en-
vergonhav daquela snli-
daríedatle.

0 Marechal Castelo
¦Branco chegou mesmo a.
introduzir uma novidade
no caráter do política
brasileiro: as referências
que se fazem a seu nome.
depois de aposentado, são
sempre allamente elogia*
sas. enlre aqueles (pie
passaram a servir a ou*
Ivo senhor.

Não chega a ser uma
emoção sebastianisla. mas
já é um ponlo de refe-
rência p a r a compara-
ções que, no momento*
não estão a beneficiar o '
seu, sucessor.

0 ribeirinho do carioca

As duas palavras, mi-
nha correspondente des-
conhecida, que ainda
quisera dizer-lhe, eram
no sentido de lamentar
essas dissidências que
tão facilmente degene-
ram — mesmo naqueles
cujo Mestre, o único a
Quem devemos submis-
são total e tanto reco-
mendou que vivessem
unidos e transmitissem a
todos os homens o amor
do amor e a inteligência
da unidade —. tão fácil-
mente degeneram, repi-
to, em sectarismos, into-
lerâncias e divisões irre-
mediáveis.

É verdade que isso
ocorre desde os primor-
dios do Cristianismo e
possivelmente ocorrerá
até a consumação dos sé-
culos. Recomendo-lhe. se
me permite, a releitura
daquele famoso texto de
S. Paulo:

"Rogo-vos, irmãos, em
nome de Nosso Senhor
Jesus Cristo, que todos
estej ais de pleno acordo
e não haja entre vós di-
visões, mas sejais intei-
ramente unidos num
mesmo espírito e num
mesmo sentimento. Pois
acerca de vós, irmãos
meus, íui informado pe-
los que são da casa de
Cloé, que há contendas
entre vós. Ouço dizer que
cada um de vós diz: "Eu

sou discípulo de Paulo;
eu de Apoio; eu de Ce-
fas; eu de Cristo". Veja-
mos: está Cristo dividi-
do? Ou foi Paulo crucifi-
cado por vós? Ou have-
reis sido balizados em
nome de Paulo? (T Cor.
10. 13).

É a isso que costuma-

mos chamar de capeli-
nhas. Capelinhas literá-
rias, capelinhas filosófi-
cas, capelinhas religio-
sas. São estas natural-
mente as mais pernicio-
sas, pois o sentimento
religioso, quando autên-
tico, é a mais explosiva
das paixões. A morte do
Cristo, precisamente por
não ser Êle. como julgou
o Procurador da Judéia,
um simples agitador de
multidões f a n a t i z a-
das, provocou natural-
mente o espírito de fide-
lidade a um guia, a um
mestre. E logo então se
multiplicaram as capeli-
nhas religiosas, que o
tempo transformou em
seitas e até em religiões
independentes. Quando
o Mestre, o único verda-
deiro e integral, tinha
fundado urna Igreja e
não uma capela, uma co-
munidade e não uma
multiversidade. Uma co-
munidade que visava
respeitar a autonomia
de cada personalidade,
mas sem prejuízo do es-

pirito de fraternidade e
de compreensão reci-

proca.
Mas o que aconteceu,

ao longo dos tempos, é

que essa catolicidade se
fracionou de tal manei-
ra, que mesmo entre
aqueles que se diziam
membros de uma mesma
Comunidade Eclesial, as
capelinhas que S. Paulo
encontrava e condenava
entre os cristãos de Co-
rinto, foram ressurgindo
ao longo dos séculos, à
medida que apareciam os

grandes santos e os gran-
des pregadores. E a sadia
multiplicação das Ordens

Trislão de Athayâe

e Congregações religiosas
se converteu em lamen-
táveis disputas em que
cada um chamava a si a
Túnica Inconsútil, atri-
buindo a si ou ao seu
próprio mestre o mono-
pólio de a representar. E
assim se engalfinhavam
toraistas, molinistas,
agostinianos, scotistas,
jansenistas e por aí além. ¦

Como hoje se engalfi-
nham os que se dizem
discípulos de Maritain,
ou de Teilhard, ou de
Blondel, ou de Mounier,
ou de Péguy, ou de Mer-
ton, ou de Chesterton, ou
de Bernanos, como se

qualquer desses nossos
mestres "tivesse sido cru-
clficado por nós", como
lembrava S. Paulo aos
Coríntios!

De modo que, minha
amável e sentida corres-

pondente, não pense que
"abandonei Maritain",
simplesmente porque dis-
cordei de seu último li-
viu Neste, ao contrário,
encontrei mais uma

grande lição, como sem-
pre. Mas não no seu con-
teúdo, e muito menos em
suas objurgatórias con-
tra Teilhard. Encontrei-a
no seu titulo: Um Cam-
ponès de Garona.

É um modelo de sim-
plicidade e de humildade.
Se não podemos ter a fé
religiosa de um carvoei-
ro, tenhamos, pelo me-
nos, a de um camponês.
E quanto a mim a esta
altura da vida e a exem-

pio do meu mestre não
infalível, só quisera mor
rer como nasci: simples,
ribciiinho do Carioca. J

I

»
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.Tornai do Brasil, sexta-feira, 31-3-67, l.o Cad.

UM IDEAL DA CAMDE
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D. Amélia (a terceira à direita, de pé) vê no congresso um meio de reforçar a democracia latino-americana

Fragoso assume a ESG e diz
que segurança ali estudada
visa ao humanismo social

Ao assumir na manhã de ontem o comando da Escola
Superior de Guerra, o General Augusto Fragoso disse que"a ESG está nitidamente entrosada com a prática do hu-
manismo social, pensamento politico fundamental do Pre-
sidente Costa e Silva, pois de há muito, discutindo e pia-nejando as condições de segurança do País, vem conside-
rando, para esse fim, o'homem como agente instrumento e
objetivo".

O novo Comandante da ESG frisou que vai lutar sobre-
tudo por "promover de todos os meios e modos a comu-
mlião integral e o mais amplo entendimento entre os alu-

( nos civis e militares, além de zelar pela unidade da dou-' trina no âmbito escolar e fortalecer cada vez mais o es-
pírito de Força Arma-da integrada".
AS GUERRAS

O General Augusto Fragoso
lembrou em seu discurso que,"apesar da crítica leviana dos
mal informados e dos frustra-
dos", a ESG sempre propor-cionou liberdade plena de pes-
quisa, de análise e interpreta-
ção da realidade brasileira,"pois cia é, antes de tudo, pa-ra o bem do Brasil, um pode-roso instrumento de integra-
ção dns Forças Armadas e da
comunhão cultural entre civis
e militares".

— A Escola — prosseguiu —
ganha na atualidade, e à sua

, revelia, singular projeção•quando se vê o conceito de
Segurança Nacional, que é, a,
rigor, a única disciplina de queaqui se cogita, integrada, em
essência, na nova Constituição
e em várias leis precedentes.

Depois de afirmar que, "ho-
je, unanimemente se reconhe-
ce que os processos lnsidiosos
da guerra subversiva sobrepu-
iam os da guerra clássica", o
General Augusto Fragoso lem- ¦
brou que foi um dos que aju-' dou a abrir, na Escola, em
1959, "os primeiros e incipien-
tes caminhos para o estudo da
ainda chamada "guarra revo-
lucionária" — a guerra sub»,

, versiva comunista —, assunto
então um tanto controvertido
e não aceito por muitos, mas
que, por sua inexorável atua-
lidade, logrou, depois disto,
impor-se à reflexão e ao exa-
me acurado dos estudiosos ci-

Nvis e militares".
—As tentativas de agressão

contra o regime surgem, muito
mais dentro do próprio pais,através dos movimentos fnsur-
recionais, animados pelo "im-

perialismo ideológico", dai
nascendo o conceito moderno
de segurança nacional, amplo
e objetivo, abrangendo tanto a
segurança Interna como a ex-
terna, conceito que nos cum-
pre ter sempre em mente. Êle
é importante para os estudos e
debates visando à consolidação
de uma doutrina adequada e
para avaliação da conjuntura
e na formulação do conceito
estratégico definidor da poli-
tica a seguir.

JA CONHECE

O General Augusta Fragoso
já serviu na Escola Superior
do Guerra, entre 1957 e 1960,
exercendo o* postos da Adjun-
to da Divisão de Assuntos Eco-
nômicos, Chefe da Divisão de
Assuntos Militares, Assistente
do Exército e Diretor do Curso
de Estado-Maior e Comando
das Forças Armadas.

A TRANSMISSÃO

Ao transmitir o cargo o Co-
mandante interino General Ar-
tur Duarte Candau da Fonse-
ca, disse que entregava a Es-
cola "exatamente na mesma
situação em que a recebi do
General Aurélio Lira Tavares,
pois, no curto periodo em quea dirigi, nada mais pude fa-
zer". Estiveram presentes ao
ato o Ministro do Exército Ge-
neral Aurélio Lira Tavares, o
Comandante do Primeiro Exér-
cito, General Adalberto Perei-
ra dos Santos, o Chefe do Es-
tado-Maior das Forças Arma-
das, Brigadeiro Nelson Lava-
aière Vanderlei, estagiários e
ex-alunos.

Revolução mudou rumo mas
não acabou, afirma Ramiro

O General Ramiro Tavares
Gonçalves declarou ontem, em
seguida á sua posse no coman-

t do da Divisão Blindada, que o
fato de o País estar vivendo
uma nova fase do período re-
volucionárlo, "a da consolida-
ção da nossa Revolução", não
quer dizer que a anterior tenha
cessado, acrescentando:

— Pelo contrário, é nosso de-1 ver manté-la, continuando a
tirar dela tudo que possa ser de
benefício para o futuro dio Pais.

Disse ainda o General Raml-
ro Gonçalves que, "para a con-
ttnuidade e consolidação da
nossa Revolução, é imprescin-

\ divel que todos nós que a flze-
mos permaneçamos cada vez
mais unidos e coesos, como um
só bloco indestrutível".
"INIMIGOS ATUAM"

Presidida pelo Comandante
do I Exército, General Adal-
berto Pereira dos Santos, a so-
lenidade de posse contou com
a presença dos Generais Silvio
Frota, Chefe do Gabinete Mi-
nisterial, representando o Ge-% neral Aurélio Lira Tavares, Si-
seno Sarmento, Comandante do
II Exército, e outros altos che-
fes militares.

Ao ser empossado, o General
Ramiro Gonçalves prometeu
que tudo íará para engrande-

Mena Barreto
acha acusação
inoportuna

Porto Alegre (Sucursal)
— O Major Mena Barreto,' acusado pelo promotor Pau-
lo Cláudio como um dos
responsáveis pela morte do
sargento Manuel Raimundo,
declarou que o pronuncia-
Snento só poderia ser feito
pelo Serviço de Relações Pú-
blicas do III Exército, que
já está estudando as conclu-
soes do promotor contidas
no relatório encaminhado à
Procuradoria-Geral do Es-
tado.

cer a Divisão Blindada e ior-
ná-la cada vez mais eficiente,"contribuindo assim para pro-
porcionar ao Governo a segu-
rança e tranqüilidade uecessá-
rias.

QUEM É

Oficial da turma de 1932, o
General Ramiro Gonçalves foi
promovido ao generalato enr
novembro de 1964. Possuindo
todos os cursos militares espe-
cializados, inclusive Escola de
Estado-Maior, Curso de Infor-
mações, Curso de Técnica de
Ensino e Escola Superior de
Guerra, o General Ramiro,
além de comandos militares,
exerceu várias comissões de re-
presentação externa. Foi Chefe
do Estado-Maior da 2." Região
Militar; Chefe da 3.a Divisão
do Gabinete do Ministro da
Guerra, durante a gestão Costa
e Silva; e Secretário do Minis-
tro da Guerra.

Fora da vida militar, exerceu
a direção do Serviço de Transi-
to do antigo DFSP e é despor-
tista, tendo organizado as
Olimpíadas Universitárias de1939, em Porto Alegre, e os Jo-
gos Pan-Americanos de 1963,
em Sáo Paulo. Já foi Presiden-
te da Comissão de Desportos do
Exército e membro do Comitê
Olímpico Brasileiro.

Alencastro
agradece sua
reeleição

Diretores da CETEL, tendo
à frente o Presidente da em-
presa, General Antônio deAlencastro Lima, estiveram on-tem com o Governador Ne-
grão de Lima para agradecer-
lhe o apoio à sua reeleição pa-ra mais um período de qua-tro auos. O General Alencas-
tro Lima afirmou que "tudo
será feito para continuar cor-respondendo ã confiança doGovernador".

O grupo foi apresentado aoGovernador Negrão de Lima
pelo Secretário de Serviços
Públicos, General Milton Gon-
.alves.

Mulheres sul-americanas -
vão-se reunir no Rio
em defesa da democracia

Cerca de 10 países, entre os quais o Equador, Peru,
Paraguai, Bolívia, Argentina e República Dominicana, par-
ticiparão do I Congresso Sul-Americano da Mulher em
Defesa da Democracia, a ser realizado no Hotel Glória, en-
tre 16 e 22 de abril, por iniciativa da Campanha da Mulher
pela Democracia, a CAMDE.

A Presidente da CAMDE, Sra. Amélia Molina Bastos,
disse ontem que um dos objetivos do encontro é "reforçar
ainda mais a democracia dos povos latino-americanos,
através do debate dos temas do mundo moderno". As so-
luções encontradas serão enviadas às autoridades de
cada pais.
TEMARIO

O temário do congresso In-
clui os seguintes temas: Grupo
I — valores morais e espiri-
•tuais da família, compreendeu-
do o valor da comunicação en-
tre gerações, processos para a
unificação da famiiia e a in-
tegração da família na comu-
nidade. Grupo II — orientação
e preparação para a cidadania
na escola, conscientização e
politização do homem moder-
no, características da democrn-
cia representativa

O Grupo III abordará a
guerra psicológica (mensagem
escrita e falada), o comporta-
mcnto do estudante no mundo
atual, a responsabilidade do in-
telcctual na formação da ju-
ventude e a importância e in-
fluência dos grupos femininos.
Grupo IV — o papel do empre-
sário no rumo social da coleti-
vidade (Nordeste), a liderança
operária autêntica através de
sindicatos livres e o fortaleci-
mento da classe médi«v

A abertura do I Congresso
Sul-Americàno da Mulher cm
Defesa da Democracia está
marcada para as 17 horas do
dia 16, quando será oferecido
um coquetel a todas as repre-
sentantes dos países convida-
dos.

Além das 13 filiais da CAMDE
nos Estados comparecerão,
constituindo a delegação bra-
sileira, representantes da Ação
Democrática Feminina Gaúcha,
Cruzada da Mulher Democrá-
tica, também do Rio Grando
do Sul, Movimento Cívico da
Mulher Cearense, Cruzada De-
mocrática Feminina de Per-
nambuco, União Cívica Femini-
na (São Paulo), Liga da Mu-
lher Democratic-* (Minas Ge-
rais), a Leste Um (Rio). Mo-
vimento Brasileiro de Corres-
pendência, Rearmamento Mo-
ral, Associação Cristã Femini-
na, Movimento de Arregimen-
tação Feminina e da Liga Fe-
minina Israelita do Brasil, além
das SrAs Raquel de Queirós,
Iolanda Teixeira e Alia Gomes.

Escola de Estado-Maior do
Exército faz homenagem a
Pio Correia por sua ajuda

O Diretor da Escola de Estado-Maior do Exército, Ge-
neral Reinaldo Melo de Almeida, ofereceu ontem um al-
moço ao ex-Secretário-Geral do Ministério das Relações
Exteriores, Embaixador Pio Correia, para agradecer a co-
laboração qüe prestou à Escola, pois durante a sua gestãodiversos diplomatas ministraram matérias do currículo re-
ferentes ao Direito Internacional e ao panorama atual da
política mundial.

Também esteve presente o novo Secretário-Geral, Em-
baixador Sérgio Correia da Costa, que prometeu continuar
estreitando as relações entre o Itamarati e a Escola de Es-
tado-Maior do Exército. Depois de agradecer a homena-
gem, o Embaixador Pio Corrêa foi presenteado com uma
placa de bronze contendo o brasão da Escola.
APRESENTAÇÃO

Foi apresentado, na ocasião,
o novo elemento de ligação en-
tre o Itamarati e a Escola, Sr,
Marcos Camilo Cortes, que irá
substituir o Ministro Lile
Am-aurí Tarrlsse da Fontoura,
e que também se despediu dos
oficiais pertencentes à direção
dai Escola.

O General Reinaldo Melo de
Almeida referiu-se, durante o
almoço, à importância do con-
tato permanente entre a Es-
cola de Estado-Maior e o Ita-
marati, "pois, dentro do con-

ceito atual de estratégia global,
o problema da segurança e to-
dos os demais afetos à vida
nacional estão intimamente in-
terligados".

Os diplomatas do Itamarati
orientam na Escola de Estado-
Maior do Exército os estudos
referentes sobretudo aos gran-
des organismos internacionais
e regionais — ONU e OEA, por
exemplo e às áreas considera-
das estratégicas ou conturbadas
do mundo, além de ministra-
rem noções gerais sobre Di-
reiío Internacional. .

DIPLOMACIA E SEGURANÇA
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Lira saúda Revolução afirmando que
fase final da recuperação começou

Pela passagem do terceiro ani-
versário da revolução de março, o Mi-
nistro cio Exército, General Lira Ta-
vares, baixou ordem do dia na qual
lembra "que os dias tenebrosos, de
antes de março de 64, é lição que nos
deve estar presente, sobretudo agora,
quando a Nação inicia, de passo firme
e determinadamente, a fase decisiva
de sua recuperação econômica e
moral".

No documento que será lido em
todas as unidades do Exército, o Ge-
neral Lira Tavares adverte que "é
esta a grande tarefa que nos cumpre
a todos empreender, para a consoli-
dação da obra revolucionária, nesta
nova etapa de realizações construti-
vas, sob a orientação serena, enérgi-
ca e digna do segundo Governo da
Revolução".

Invocando a participação das
Forças Armadas; especialmente a do

Exército, no movimento revoluciona-
rio, diz o General Lira Tavares:"É preciso que tenhamos presente
o quadro de angústia e ameaçador
em que vivia o Brasil, eom a prega-
ção do ódio, a inversão de valores, a
degradação dos costumes, a desmora-
lização da autoridade, o que bem .sa-
bemos ser técnica preconizada para
abrir caminho à derrocada das ins-
tituições."

A seguir, afirma o Ministro do
Exército:"Não basta que o Exército se
mantenha, como se tem mantido,
alerta e vigilante, coeso e disciplina-
do, na grandeza do seu silêncio e na
nobreza da sua subordinação cons-
ciente ao poder civil, em condições de
cumprir o seu grande papel de Fõr-
ca Armada de uma Nação democrá-
tica e cristã, que luta pela realização
dos seus destinos livres e soberanos.

O
Cabe sem dúvida ao Exército, co-

mo sempre coube, tanto dentro dos
quartéis como nas comunidades so-
ciais e nas áreas do território, onde
quer que éle se possa fazer presente,um grande papel nesse benemérito e
inadiável programa de ação que vai
marcar o sentido do esforço deste se-
gundo Governo da Revolução.

O que é imprescindível para que
a Nação possa colher os frutos do
programa que se trata de empreen-
der, em beneficio do bem coletivo, é
que preserve a ordem, é que se res-
peitem as leis, se acate a autoridade e
se mantenham, acima de tudo, as ins-
tituições. É esta a missão precipita
do Exército, sob a autoridade e as di-
retrizes do poder civil. Êle há de sa-
ber bem cumpri-la."

Festas visam a mostrar que Revolução cont hum
As comemorações do aniversário

da Revolução versarão sobre "o signi-
ficado do dia 31 de março de 1964, que
representa o início do processo revo-
Jucionário democrático, ainda em de-
senvolvimento"; as realizações do Mi-
nistério do Exército; "a importância
da Revolução na fixação dos novos
rumos políticos para a democracia
brasileira" e a atual posição do Brasil
no conceito mundial.

A Comissão Diretora de Relações
Públicas do Exército, "considerando a
necessidade de comemorar com bri-
lho o terceiro aniversário da Revolu-
ção democrática de 31 de março, a
exemplo do que já tem feito em anos
anteriores", resolveu estabelecer as

diretrizes básicas para os festejos em
todo o Pais, particularmente no Rio.

O Aviso n.° 67 da Comissão Dire-
tora de Relações Públicas do Exerci-
to estabelece que "as grandes unida-
des e guarnições deverão dar irres-
trito apoio às comemorações, por par-
te das associações de classe, visando à
sua maior repercussão, principalmen-
te no meio civil".

O p ro g r a m a estabelecido pelo
Exército é o seguinte:

No Ministério do Exército: leitura
da ordem do dia e inauguração rie
obras em Brasília e em outras par-
tes do território nacional.

Nas organizações militares, o pro-
grama mínimo será o seguinte: al-
vorada festiva, serviços religiosos, pe-

los diferentes credos, de ação de gra-
ças pela vitória da Revolução e pelobom êxito já alcançado; desfile mi-
litar, sempre que possível combinado
com a.s demais Forças Armadas, nos
bairros da Cidade; às 12 horas, sal-
vas de artilharia: formatura geral,com a leitura da ordem do dia; às 15
horas, palestra do comandante ou di-
retor sobre a Significação, Objetivos,
Conquistas e Realizações do Movimen-
lo Redentor de 31 de Março de 64,
para os subordinados e convidados
civis, seguida de visita às instalações;
às 20 horas, retreta em praça públi-ca; reuniões sociais nas organizações
militares (atividades sociais de cará-
ter festivo para oficiais, praças e
civis).

Saudação da Armada será no "Minas Gerais"
O terceiro aniversário da Revolu-

ção de 31 de março será assinalado,
no âmbito da Armada, através da Or-
dem do Dia do Ministro Augusto Ra-
demaker e a do Chefe do Estado-
Maior da Marinha, Almirante José
Moreira Maia, que será lida a bordb
do porta-aviões Minas Gerais, anco-
rado ao largo da Baía de Guanabara.

A Ordem do Dia do Chefe do Es-
tado-Maior será ouvida pelas guarní-
ções de todos os navios da esquadra
— que se concentrarão à ré do Minas
Gerais —, através da rede de fonia
com o som fornecido diretamente pelo
porta-aviões. A mensagem do Almi-
rante Augusto Rademaker será lida
em todas as unidades da Marinha, nos
Estados.
ÊNFASE MAIOR

A bordo do Minas Gerais, o Almi-
rante José Moreira Maia — que visl-
tara a esquadra pela primeira vez, de-
pois de ter assumido suas novas fun-
ções — afirmará:"A retomada progressiva da nor-
malidade democrática vai, de certo

modo, restringindo a ênfase e a im-
portância das apreciações a respeito
da Revolução que hoje completa três
anos. É um fenômeno natural que, en-
tretanto, merece ser levado em conta,
na justa consideração dos benefícios
inestimáveis que o movimento de 190.
prestou à Nação e se vêm consolidan-
do a cada momento.

A Revolução de 31 de março foi,
acima de tudo, a materialização do
estado de espírito de um povo. lúcido
e consciente de suas aspirações, in-
transigente na preservação de seus
ideais e seguro de que a prosperidade
de uma Nação, o bem-estar social e
até mesmo a tranqüilidade do lar são
bens incompatíveis com o exercício
de uma ideologia utópica e desumana,
suprema aspiração de um governo in-
capaz e apátrida que, na época, ima-
ginava deter as rédeas do Poder".

Ao final da Ordem do Dia, dirá o
Chefe do Estado-Maior da Marinha:"Estou certo de que o exemplo
de 31 de março perdurará através dos
tempos, desencorajando a atividade de
aventureiros ocasionais e proporcio-

nando o clima de ordem e tranqüili-
dade que há de permitir o rápido en-
contro deste País com o magnífico
destino que lhe está reservado".

A FALA DO MINISTRO

Em todos os corpos, navios e es-
tabelecimentos da Armada, será lida
a seguinte mensagem do Ministro Au-
gusto Rademaker, dirigida à Mari-
nha:

"Há três anos eclodiu a Revolu-
ção que evitou fosse imposto ao Bra-
•sil um regime contrário às suas tra-
dições mais caras. Hoje, ao transcur-
so do aniversário desse movimento
memorável, é lícito assinalar a hones-
lidade de propósitos, o trabalho cons-
ciente e o alto padrão disciplinar com
que, irmanados aos nossos companhei-
ros do Exército e cia Aeronáutica, as-
seguramos o clima de tranqüilidade
indispensável ao desenvolvimento da
Nação. Cumpre-nos prosseguir devo-
tadamente nos mesmos propósitos sa-
lutares, tendo em mira a paz e a prós-
peridade do povo brasileiro."

Negrão quer escolas festejando 31 de março
O Governador Negrão de Li-

ma autorizou ontem o Secre-
tárlo de Educação, Sr. Ben-
jamim Morais, a criar facili-
dades para que todas as esco-
Ias estaduais comemorem hoje,
com solenidades cívicas, a pas-sagem do terceiro aniversário
do movimento militar que de-
pôs o ex-Presidente João Gou-
lart.

Ao final do despacho no Pa-
lácio Guanabara, o Secretário
de Educação informou que
muitas escolas já haviam pro-
gramado tais festividades.

Estado do Rio
Niterói (Sucursal) — A As-

sembléia Legislativa do Estado
do Rio vai dedicar hoje parte
de sua sessão plenária às co-
memorações da Revolução, en-
quanto a ID/1 mandará ceie-
brar missa solene na Igreja de
Porciúncula da Santana, em
Icarai, com a presença de au-
toridades civis.

O Comandante da ID/1, Ge-
neral Wallestein Teixeira de
Mendonça, presidirá, antes da
missa, um desfile do 3.° RI ipe-
Ias ruas de São Gonçalo. Ha-
verá ao meio-dia formatura
geral nos quartéis, quando os
comandantes de tropas lerão a
Ordem do Dia do Ministro Li-
ra Tavares.

Da programação da ID/1
consta também uma retreta da
banda de música do 3.° RI, às

20 horas, no Campo de São
Bento, ao mesmo tempo que o
Comandante da Policia Mili-
tar, Coronel Idemburgo .Coelho
de Araújo, reunirá a tropa no
pátio da corporação para fa-
zer uma palestra sobre o sig-
nificado da Revolução.

O Governador Jeremias Fon-
tes antecipou-se às comemora-
ções de hoje, decifrando on-
tem que "o Governo revolu-
cionnrio que se instalou no Pais
cumpriu fielmente a sua tare-
fa, devolvendo a tranqüilidade
e a decência ao Brasil".

São Paulo
São Paulo (Sucursal) — O

Sr. Abreu Sodré exaltou a mu-
lher paulista como "verdadeira
artífice da Revolução" e disse
que o "movimento vitorioso de
31 de março está vivendo hoje
um período de concretização
dos princípios que nortearam
sua deflagração", ao gravar on-
tem um tape para as emisso-
ras de televisão, que será apre-
sentado hoje à noite.

Na mensagem comemorativa
do 3.° aniversário da Revolu-
ção o Governador Abreu So-
dré elogiou o Marechal Cas-
telo Branco, afirmando ter o
ex-Presidente restaurado a hie-
rarquia e a moralidade adml-
nistrativa, deixando ao seu su-
cessor o campo aberto para
reimplantar o desenvolvimento
econômico.

Hoje, ãs 8 horas, na Cate-
dral da Sé, o Cardeal Agnelo
Rossi celebrará missa comemo-
rativa ao aniversário da Re-
volução, que será presenciada
peio Governador e autoridades
estaduais.

Minas Gerais
Belo Horizonte (Sucursal) —

Os festejos de aniversário da
Revolução começarão em Mi-
nas ás 6 horas da manhã de
hoje, com uma alvorada festi-
va na Praça Sete de Setem-
bro, e terminarão à noite com
a conferência do professor Al-
berto Deodato, sobre Os ob-
jetivos alcançados pela Revo-
lucão, seguida de um coquetel
para as autoridades civis e mi-
litares, no auditório do Banco
Mineiro da Produção.

A partir das 10h30m, oito
mil homens do 12." R. I., 4.a
Cia. de Comunicações, Base
Aérea, Policia Militar, Corpo
de Bombeiros e ex-combaten-
tes, desfilarão pela Avenida
Afonso Pena, tendo à frente o
Coronel Gentil Marcondes Fi-
lho, Comandante do 12." R. I.

Bahia
Salvador (Correspondente) —

O Prefeito de Salvador, Sr.
Antônio Carlos Magalhães, de-
cretou ponto facultativo nas
repartições municipais e o co-
mércio fechará hoje pela ma-

nhã, durante as comemorações
da Revolução. Unidades 

" 
do

Exército, Marinha, Aeronáuti-
ca, Policia e Bombeiros desfi-
larão, enquanto os colégios ofi-
ciais obedecerão a regime ds
semiferiado, a fim de que seus
alunos possam participar do
desfile cívico.

Rio Grande do Norte
Natal (Correspondente) —

As comemorações da Revclu-
ção foram organizadas, este
ano, pelo Governo do Estado e
começarão com missa de ação
de graças, ãs 9 horas da ma-
nhã, no Palácio dos Esportes,
rezada pelo Administrador
Apostólico de Natal, D. Nival-
do Monte.

Logo.depois, desfilarão pelas
ruas da Cidade tropas do
Exército, Marinha, Aeronáuti-
ca e Polícia Militar, seguindo-
se sessão especial na Assem-
bléia Legislativa, onde falará
o Deputado Almirante Tertius
Rebelo. O Jóquei Clube de Na-
tal realizará uma competição
denominada Terceiro Aniver-
sário da Revolução úp 31 de
Março de 1964 e c 'prêmio será,
de NCrS 1 mil fum milhão de
cruzelras antigos).

Leia Editorial "Três Anos"

Os Srs. Correia da Cosia (primeiro piano) e Pio Correia (segundo
plano, conversando com o General Melo de Almeida) representaramo Itamarati na Escola de Estado-Maior

CHEGA AO BRASIL
0 PRESIDENTE DA FACIT

NA SUÉCIA
Procedente de Buenos Aires, chege hoje «o Rio de Janeiro, o conhecido

desportista e homem de empresa Gunnar Ericsson, Presidente da Facit S. A.

na Suécia. O Sr. Ericsson chegara às 22:30 hs. no Aeroporto do Galeão •

deverá permanecer entre nós até o próximo dia 6, desenvolvendo intenso

programa de visitas. Segunda-feira próxima seguirá para Juiz de Fora, a
-fim de conhecer as obras de ampliação da Fábrica Facit que estão sendo

realizadas naquela cidade. Manterá, ainda, diversos contatos com conhecidos

homens de finanças, procurando sentir mais profundamente o mercado na-

cional, além de visitas a seus amigos desportistas, entre os quais o Sr,

João Havelange, Presidente da CBD, que o acompanhou durante a realização

do Comitê Olímpico Internacional. O Sr. Ericsson recepcionará e acom-

panhará em alguma, solenidades o Príncipe Bertil, Regente da Suécia, qua
deverá chegar ao Brasil no próximo dia 3. O Príncipe Bertil é, como Gunnar
Ericsson, um grande entusiasta dos esportes, sendo a personagem real sueca
cjue mantém maior contato com a juventude e a vida esportiva de seu país.
É membro honorário c presidente de varies organizações, entre os quais 3
Confederação Nacional dos Esportes da Suécia.

¦k"4
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olívia chama reservistas para enfrentar guerrilhas
Mensagem do Ilamarati ao
Papa afirma identidade com
a nova política externa

O Chanceler Magalhães Pinto enviou no Secretário
de Estado do Vaticano, Cardeal Amleto Cicognani, uni
telegrama de congratulações ao Papa Paulo VI, pela cii-
vulgação da Eneiclica Populorum Progressio, e nele res-
saltou a coincidência das teses defendidas por Sua San-
tidade e a orientação seguida pela política exterior bra-
sileira.

O padre Hélder Câmara, Arcebispo de Olinda c Be-
cife, desmentiu as noticias de que tivesse participado da.
elaboração da Eneiclica, esclarecendo que existem, sim,
muitos pontos de acordo entre èle a nova orientação do
Vaticano. O documento só ira comentá-lo quando estiver
de posse de sua íntegra, pois aos resumos difundidos na
imprensa faltam palavras importantes á sua compreensão.

Pernambuco, padre Romano,
declarou ontem que o desen-
volvimento do Nordeste brasl-
leiro está longe de ser o de-
senvolvimento que a Fopulo-
rum Progressio considera sino-
nimo de paz, pois progresso e
justiça caminham afastados,
sendo aquele proprladade de
nns poucos.

"Não se pode afirmar que
há desenvolvimento, quando
duas principais indústrias do
Estado —a raçucareirac atê*c-
til — por motivos econômico-
financeiros são desprezadas,
causando o desemprego dc mi-
Ihares de operários, em bene-
íício de umas tanta.*; novas in-
riústrias que nfio tèm capacl-
dade para emprega-los" — ex-
plicou.

Sobre a revolução violenta,
de que fala a Eneiclica do Pa-
pa Paulo VI, declarou ser és-'
se o primeiro documento' da
Igreja que admite tal forma de
luta, com a qual concorda pie-
namente.

CONGRATULAÇÕES
Em seu telegrama disse o

Chanceler Magalhães Pinto:"Ciente da mensagem dirigi-
da ã Sua Santidade o Papa
Paulo VI pelo Senhor Presi-
dente da República do Brasil
sobre a Eneiclica Populorum
Progressio, desejo manifestar
particularmente a Vossa Emi-
nência a emoção é o sentimen-
to de profundo reconhecimen-
to com que me inteirei dessa
notável contribuição de Sua
Santidade à nobre e urgente
causa do desenvolvimento eco-
nòmico e do progresso social
das nações menos favorecida..
Para a Chancelaria brasileira,
é uma honra constatar a co-
incidência da orientação que
vem seguindo com os ensina-
mentos da nova Eneiclica. à
qual se referirá prazerosa-
mente na continuação de seus
esforços era prol daquela cau-
sa".
O QUE FALTA

No Recife, o Assistente da
Ação Católica Operária de

Itália prestes « adotar
controle da natalidade

Roma (UPI-JB) — O Ml-
nistro da Higiene da Itália,
Luigi Mariotti, declarou on-
tem que seu pais, onde o con-.
trôle organizado da natalida-
de é proibido, poderia ser uma
das primeiras nações católicas
a aproveitar a concessão íei-
ta pelo Papa Paulo VI cm sua
E n c i c 1 i ca Populorum Pro-
jrc-sio.

O Ministro Luigi Mariotti
acrescentou que o documento
papal, que reconhece o direito
de os governos distribuírem
informações âs famílias para
o controle da natalidade "den«
tro da lei moral", prepara a
terreno para tornar legal a di-

fusão desses conhecimentos na
Itália.
ESTUDOS

"A Eneiclica cria um obje-
tivo que o estudo do assunto
peio Governo italiano visa tu
levar a diante, nos níveis cien-
tíficos. legislativo, moral e so-
ciai", disse Mariotti. E lembrou
que a questão geral do plane-
jamento dentro da familia"não pode criar conflitos de
quaisquer espécies, levando-se
em consideração a posição
atual, tão correta, tomada pe-
la Igreja".

A Comissão de Higiene do
Ministério dirigido por Ma-
riottl está estudando há vários
meses as pílulas anticoncep-
cionais e seus efeitos clínicos.

Líder sindical prevê
sabotagem à eneiclica

O Presidente do Movimento
Mundial de Trabalhadores
Cristãos, Sr. Thibor Sulilc, dc-
clarou ontem que a reação do
capitalismo vai sufocar a opi-
nlao pública, não permitindo
que haja discussões em torno
da eneiclica Populorum Pro-
gressio, o que aconteceu com a
Itenuii Novariun, que nem foi
publicada no tempo, e mesmo
com a Pacem in Terris.

A reação dos europeus —
frisou — em face da nova en-
cíclica social da Igreja não se
justifica, porque o capitalismo
já íôra condenado com a mes-
ma veemência na Pacem in
Terris, "mas parece que só ago-
ra eles despertaram".

SUPÉRFLUO

Segundo o Sr. Sulik, a Po-
ptilorum Progrcssio, ao coasi-
derar os ben.s, deu um passo
além da Pacem iu Terris, poisenquadrou a corrida armamen-
tista entre os bens supérflos
de uma nação, enquanto ou-

tros povos não têm o necessá-
rio para a subsistência, nior-
rendo de fome.

Após destacar que a encicli-
ca exprime o conceito de jus-
tiça social no sentido amplo
e internacional, frisou o Sr.
Sulik: "Ou a sociedade se re-
organiza, criando novas estru-
turas, ou a violência vai au-
mentaudo sempre mais, seja
do tipo de guerrilhas, como lia
América espanhola, ou do tipo
de segregação racial como nos
Estados Unidos e África"."Em face da injustiça social,
as áreas subdesenvo 1 v i d a s,
como no caso do Nordeste bra-
sileiro, não tendo as popula-
cões o sufiente para viver,
apelam para a violência, como
legítima, defesa para a própriasobrevivência" — frisou, desta-
cando que um grupo de cato-
.licos acha que com esta encí-
clica o Papa justifica a vio-
lência como defesa da comu-
nidade e como uma necessida-
de para a mudança de estru-
turas injustas.

Líder leigo diz (pie
Papa segue D. Hélder

A acusação que a Eneiclica
Populorum Progressio íaz ao
capitalismo como causador da
miséria no Mundo Ocidental
demonstra uma visão muito
realista e oportuna de Pau-
lo VI — declarou ontem o Di-
retor do Departamento Sócio-
Econômico do Centro de Esta-
tistica Religiosa e Pesquisa So-
ciai (CERIS), Domingos Ar-
mando Donida.

A Eneiclica veio defender a
tese fundamental de Dom Hél-
der Câmara, quando procura
ir ao centro do problema rio
subdesenvolvimento e levantar
a opinião pública para os ver-
dadeiros problemas, acresceu-
tou o Sr. Donida.

CAPITALISMO

A Eneiclica focaliza — con-
tinua o Sr. Donida — o capi-

talismo histórico acentuando
deliberadamente os defeitos,
porque no mundo ocidental
tais defeitos vão-se agravando,
principalmente no comércio in-
temacional. onde ainda vigo--
ram os princípios do líberaíis-
mo clássico.

— A crítica válida se refere
ao comércio internacional e se
éste mal não fôr sanado, não
adiantam os programas de aju-
das internacionais, que são
apenas paliativos, mas que não
atingem a raiz do problema das
relações comerciais intemacio-
nais. Estas são feitas dentro
do capitalismo liberal. As re-
lações comerciais não podemser fundamentadas no poder
econômico, mas também na so-
lidariedade humana, o que o
capitalismo nunca levou em
consideração.

"Wall Street Journal"
vê marxismo requentado

Nova Iorque (UPI-JB) — O
Wall Street Journal, órgão dos
círculos financeiros de Nova
Iorque, qualificou de "rnarxis-
mo requentado" algumas teses
da eneiclica Progressio Popu-
Íoram e afirmou que difícil-
mente o documento papal será
de alguma ajuda ao "grosso
das nações pobres".

Em editorial sob o titulo
Bênção para um Erro Secular,
publicado ontem, o Journal
afirmou que a eneiclica em-
presta o manto da religião a
certas reivindicações "profun-
damente seculares em suas ori-
gens, ao mesmo tempo que de-
fende programas que já estão
sendo submetidos a revisão porseus antigos patrocinadores".— Certamente — acrescenta
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o editorial — a antiga morali-
dade cristã recomenda aos
abastados que compartilhem
seus bens com os desvalldos,
mas inclusive esse severo íun-
damento moral parece secun-
dário nas recomendações do
Papa em íavor de maior ajuda
estrangeira e de concessões co-
merciais às nações subdesen-
volvidas.

O editorial sustenta que ó
problema dos paises subdesen-
volvidos não é o excesso, e sim
a falta de capitalismo, "fenó-
meno já reconhecido pelos go-
vernantes da maioria das ex-
colônias submetidas ao mesmo
^?o de direção estatal que
agora o Papa parece recomen-
dar".

A Igreja e a Revolução Justa
Luiz Orlando Carneiro

Chefe de Reportagem

«4 admissão pela Igreja, através da eneiclica Popu-
lorum Progressio, da insurreição revolucionária, item quemereceu da imprensa o mais amplo destaque tendo em
vista as graves situações de injustiça social e de opres-
xão dos povos cm várias regiões do mundo, não é nova,
como pode parecer à primeira vista. Desde os tempos
de Santo Tomás dc Aquino encontrou muitos defensores
na Igreja, que encara a "insurreição justa" como um
desenvolvimento do direito natural de legítima defesa.

Reno Costc, professor das Faculdades Católicas e
Diretor do Seminário Universitário Pio XI, de Toitlouse,
na introdução ao livro Guerrc Révolutionnaire et Cons-
ciencR Chrétienne (Ed. Pax Christi. 1963), ao analisar
o problema da sublevação sob o ponto-de-vista exclusivo
da consciência cristã, afirma que "è o próprio amor
pelos nossos irmãos que nos obriga, algumas vezes, a
recorrer à violência para os defender. O Evangelho não
suprime o direito natural, no qual se inscreve o direito
de legitima defesa".

O ITEM DA NOVA ENC1CLICA

Depois dc falar na "tentação da violência", em "si-
inações cuja injustiça clama aos céus", o Papa Paulo VI
afirma, (item 31, da eneiclica Populorum Progressio.):"Todavia, já se sabe: d insurreição revolucionária —
salvo o caso de tirania evidente e prolongada, que atente
gravemente contra os direitos fundamentais da pessoa e
prejudique perigosamente o bem comum do pais — en-
genãra novas injustiças, introduz novos desequilíbrios e
provoca novas ruínas. Não se pode combater um mal
ao preço de um mal maior."

CONDENAÇÃO DA REVOLUÇÃO

O Papa Paulo VI, ao condenar a. insurreição revo-
lucionária como capaz de engendrar "novas injustiças",
apenas ratifica os princípios consagrados nos documen-
tos pontifícios, sobretudo de Pio XII e João XXIII, que
preferiam, à revolução, a evolução.

Pio XII, na sua radiomensagem pela passagem do
cinqüentenário da eneiclica Rerum Novarum, de 1 de ju-
nho de 1941. afirmava, no -mesmo diapasão de Paulo VI:
"Não é va revolução, mas na evolução harmoniosa que
está a salvação e a justiça. A violência nunca fêz mais
que destruir em vez de construir (...)"

João XXIII. na sua famosa eneiclica Pacem in Terris,
retoma o tema da revolução (itens 101 e 162, Avanço Gra-
dual): "Mo faltam almas dotadas de particular gene-
rosidade que, ao enfrentar situações pouco ou nada con-
formes com as exigências da justiça, se sentem arder no
desejo de tudo renovar, deixando-se arrebatar por im-
peto tal, que até parecem propender para uma espécie
de revolução."

E Joáo XXIII transcrevia, a seguir (item 1621, pa-
lavras textuais do seu antecessor, Pio XII: "Não ê na
revolução que reside a salvação c a justiça, mas sim na
evolução bem orientada. A violência só e sempre destrói,
nada constrói; só excita paixões, nunca as aplaca; só
acumula ódios e ruinas e náo a fraternidade e a reeon-
ciliagão."

Pio XII, citado por João XXIII na eneiclica Pacem
in Terris, chega, a usar a palavra ruínas, que Paulo VI
emprega na sua Populorum Progressio, «o se referir às
Conseqüências da revolução.

A INSURREIÇÃO JUSTA

"(...) salvo o caso de tirania evidente e prolongada
que atente gravemente contra os direitos fundamentais
da pessoa c prejudique perigosamente o bem comum do
pais."

A ressalva que faz Paulo VI na sua última enci-
clica, ao condenar mais uma vez a "insurreição revolu-
cionãria", enquadra-se no problema, da "teologia da in-
surreíção", e dc há muito a teologia vem discutindo o
problema moral da insurreição.

Quando a Igreja era por demais ligada ao Estado
e era generalizada a concepção do direito divino dos reis,
a tendência oficial da Igreja era no sentido de condenar
a "insurreição revolucionária". A ordem e a obediência
eram considerados os valores supremos da vida social.
Mesmo Papas do século XIX, como Gregório XVI, Pio IX
e Leão XIII (éste no inicio de seu pontificado) foram
partidários, pelo menos por omissão, desta tendência.

Mas a posição contrária ao poder absoluto dos go-
vernantes é também bastante antiga. E o Papa Paulo VI,
ao sc referir à "insurreição justa", podia estar pensando
em Santo Tomás de Aquino:

"O governo tirânico — dizia Santo Tomás — não é
justo, náo tendo como objeto o bem público, mas o bem
particular do governante, como mostra Aristóteles, no
Livro IU da Politica, capitulo V. e no Livro VIII da Ética,
capítulo X. E também, a derrubada desse regime não tem
o caráter de uma sedição, a não ser no caso em que a
derrubada fosse feita com tal desordem que trouxesse
para o pais mais danos do que a própria tirania."

Conforme mostra René Coste no seu ensaio Le Pro-
blème de la Légitimité de Prineipe de la Guerre Révo-
lutionnaire, esta última posição mereceu a quase una-
nimidade da tradição teológica da Idade Média e da
Renascença, readquirindo seu prestígio (após o período
do direito divino dos reis) na época de Pio XI, na sua
eneiclica No Es Muy, escrita a 28 de março de 1937 e
dirigida ao episcopado mexicano, a propósito da Re-
volução Mexicana. Foi a primeira vez que um Papa
moderno estabeleceu uma distinção explícita entre in-
surreições justas e injustas. Dizia Pio XI na sua enci-
clica aos mexicanos:

"Vós tendes relembrado a vossos filhos, mais de uma
vez, que a Igreja preconiza a paz e a ordem, mesmo pa-
gando o preço de pesados sacrifícios, e que ela condena
toda insurreição ou violência injustas contra os poderes
constituídos. Dc outro lado, vós tendes afirmado que,
se esses poderes constituídos se insurgem contra a jus-
tiça e a verdade a ponto de destruir até os fundamentos
da autoridade, não se vê como se poderia condenar, en-
tão, o falo de que os cidadãos se unam para defender a
nação e a si mesmos, por meios lícitos e apropriados,
contra aqueles que se prevalecem do poder público para
lançar o país na ruina."

CONCLUSÃO

A conclusão da moderna teologia, adotada por Paulo
VI, c, portanto, a que formula ainda René Coste no seu
ensaio sobre a teologia da insurreição: "Uma revolução
no sentido da derrubada pela violência de um poder ti-
ránico, que viola gravemente os direitos fundamentais
da pessoa humana pode ser legitima, se as condições
tradicionalmente postas pelos teólogos se verificam. Mas
uma revolução do tipo comunista ou fascista não pode
ser legítima, porque visa a instaurar um regime político
em muitos pontos-de-vista contrários ao direito natural."

O mesmo Papa Pio XI, que considerou justa a revo-
lução mexicana, é autor de três encíclicas políticas:
duas condenando o nazi-fascismo e uma o comunismo.
Na sua eneiclica Non Abbiamo Bisogno, de 29 de julho
de 19'Jl, Pio XI protestou contra as disposições de Mus-
solini quanto à atuação democrática desenvolvida pela
Ação Católica Italiana. Em 14 de março de 1937, ao mes-
mo tempo em que publicava a sua Divini Redemptoris,
contra as doutrinas comunistas. Pio XI publicava em ale-
mão a sua Mit Brennender Sorge, introduzida secreta-
mente na Alemanha para protestar contra a tirania do
regime nazista, sob Hitler. Esta eneiclica secreta pro-
vocou uma emoção considerável, e foi o ponto de partida
da resistência católica ao regime hitlerista.

INDEPENDÊNCIA
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Senglior antevê tlitts agitados para o Senegal, que dia 4 comemora o 7.° aniversário tie independência

Chile vai
às urnas
no domingo

Santiago (UPI-JB) — Cem
as proclamações dos diversos
candidatos pelos Partidos po-
líticos do Chile, a campanha
eleitoral para as eleições de
domingo chegou ao ponto cul-
minante, acreditando-se numa
vitória do Partido Democrata
Cristão, do Presidente Eduardo
Frei.

As eleições municipais de
agora são de grande impor-
tància para a administração
de Preí c seu programa de re-
formas. Para muitos observa-
dores, no entanto, o pleito se-
rá a culmlnação da luta entre
o Governo e a oposição, que
se intensificou no começo do
ano, quando marxistas, nacio-
nalistas e radicais se uniram
no Senado para impedir a via-
gem do Presidente Frei aos
EUA.

DERROTA

A decisão dos Senadores foi
considerada como uma afron-
ta ao Presidente Frei, que ime-
dlatáinente propôs dissolver o
Coneresso e convocar novas
eleições, porém foi novamente
barrido no Senado, apesar do
acordo com alguns setores opo-
sicionistas.

Agora, o Governo e a opinião
sc enfrentarão nas urnas em
um plebiscito — segundo o Pre-
sidente Frei — que decidirá o
caminho a «seguir pela admi-
nistração. A campanha eleito-
ral, ato agora, íoi feita de íor-
ma pacifica e somente se re-
gistraram pequenos incidentes:
em um deles, o deputado de-
mocrata-crlstão José Islã 'íoi

molhado com um liquido mal
cheiroso quando visitava a mi-
na de cobre El Teniente.

Senglior prevê agitação no
Senegal este ano por causa

e " s gerais emo
O Embaixador do Senegal, Sr. Henry Pierre

Arphanz Senghor, declarou ontem que não possuiinformações precisas sobre o recente atentado à
vida do Presidente Senghor e revelou que o seu paissofrerá ainda este ano "inevitáveis agitações de ca-
ráter político, por causa das eleições gerais que se
realizarão no ano que vem".

Salientou ainda que, pela primeira vez, a jus-tiça do Senegal condenou à morte, por fuzilamento,
um. deputado responsável pelo assassínio do seu
líder parlamentar, não vendo nesse crime nenhuma
ligação com o atentado sofrido pelo Presidente do
seu pais.
INDEPENDÊNCIA

Na presença do ex-Embaixa-
dor do Brasil em Gnna, jorna-
lista Raimundo de Sousa Dan-
tas, o Embaixador Henry Senr
ghor, durante a entrevista que
concedeu ontem á Imprensa,
disse que no próximo dia 4 o
Senegal comemorará o 7.° áui-
versário de sua independência,
que será. festejada no Rio,
amanhã, para evitar a comei-
dencia com os festejos da data
nacional da Hungria.

Revelou o embaixador que o
segundo plano quadrienal em
vigor desde 1965. faz convergir
o esforço cio desenvolvimento
para a agricultura, com o
amendoim, cuja produção
anual já chegou a atingir 950
mil toneladas, c sua indústria
de transformação, dominando,
junto com os fosfatos, a eco-
nomia senegalesa. Salientou
também que no domínio da
educação, o seu País possui
40.i de crianças escolarizadas,
40 escolas secundárias, grande
número de alunos do ciclo co-
legial, e universidades com
quatro mil estudantes peitei-
centes a 39 paises, inclusive
brasileiros.

— O Senegal — frisou — é
uma naçáo jovem que segundo
a expressão Senghor, não quer
alinhar-se s i s t e màticamente,
nem de um lado nem de outro,
como também não pretende ser

neutro nem engajado. Não se
trata de uma política oportu-
nista, mas de uma atitude que
visa, acima tie tudo. a poupar
cs seus próprios interesses vi-
tais.

TROCAS COMERCIAIS

Sobre as relações dlplomâti-
cas.que o Senegal vem man-
tendo com o Brasil, lembrou a
visita do Presidente Senghor
em 1964, pivra posteriormente
uma comissão comercial brasi-
loira visitar o Senegal e ou-
tros países africanos, possibili-
tando trocos comerciais bastan-
te amplas.

— Convém assinalar que o
Senegal já importou do Brasil
gado reprodutor e arroz. Ou-
tros artigos, tais como produ-
tos famacêuticoa,-artigos eletro-
domésticos, ferragens etc, en-
contrariam um mercado rendo-
so. apesar de ainda embrioná-
rio. na base do acordo comer-
ciai assinado entre os nossos
paises.

Indagado sobre o II Festival
de .r*.rtes Negras, disse que ain-
da recentemente o Presidente
Senghor fêz um pronunciamen-
to público aventando a possibi-
lidade de o Festival ser reali-
zado éste ano fora da África,
quando indicou os nomes do
Brasil e Estados Unidos como
as nações ideais.

OTAN fecha suas portas na
Franca a toque de silêncio

Paris (UPI-JB) — Em breve
cerimônia, em que íoram arria-
das as bandeiras das 15 na-
ções membros da OTAN, ao
som de tambores e de toque
de silêncio, o Comando Supre-
mo da Aliança Atlântica dei-
xou ontem a França, onde íun-
cionava desde 1951, quando foi
fundada a organização, sob o
comando do General Eise-
nliower.

— Este é o fim de uma era
histórica — declarou o atual
comandante-chefe da OTAN,
General Lyman Lemnitzer, np
discurso de despedida que pro-
nunciou na cerimônia. Nem o
Presidente De Gaulle, que de-
terminou a saída da OTAN,
nem os seus ministros compa-
receram ao ato. A França foi
representada pelo General
Charles Ailleret.

NOVA SEDE

Os pavilhões dos 15 paises
membros da OTAN, a bandeira
azul da Aliança e o estandar-
te verde do Comando Supremo
voltarão a ser hasteados hoje
na nova sede da organização,
um edifício de 42 milhões de
dólares, construído em Cas-
teau, perto de Mons, a sudoes-
te de Bruxelas, na Bélgica.

Em seu discurso de despedi-
da, o General Ailleret, chefe
do .Estado-Maior do Exército
francês, Justificou a decisão do
Presidente Cb.arles De Gaulle,
de expulsar a OTAN da Fran-
ça, afirmando que quando o
Comando da Aliança se fixou
em Paris, em 1951, a situação
parecia grave para todos e a
paz muito precária.

MUDANÇA

• — Hoje — acrescentou — as
condições na Europa Ociden-
tal. felizmente, são muito dife-
rentes. O espectro de uma guer-

ra iminente já náo é o pen-
samento principal de todos. O
Governo francês, de sua parte,
já não considera mais justifi-
cada a presença de tropas es-
trangeiras em seu território.

Uns 450 oficiais estavam pre-
sentes à cerimônia. O atual
comandante da OTAN, Gene-
ral Lemnitzer. declarou que os
aliados deixavam a França
com "pesar mas com profundo
sentido de orgulho por aquilo
que realizou". De Gaulle dera
prazo à OTAN para deixar a
França até 1 de abril.

CERIMÔNIA

Uma guarda de honra da
OTAN formou junto ás bandas
dos exércitos britânico e fran-
cês, enquanto dois soldados de
cada membro da OTAN se
mantinham em posição de sen-
tido ao lado dos mastros em
que tremulavam as bandeiras
de seus respectivos países. Nes-
se momento, foram amados os
pavilhões dos 15 países mem-
bros da OTAN. ao som de tam-
bores e do toque de silêncio
executado por soldados ingleses.

COMPLETOU-SE

A retirada militar do Pre-
sidente Charles De Gaulle da
Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN) está
agora completa. Os Estados
Unidos evacuaram 40 bases do
Exército e depósitos de supri-,
mentos e 14 bases da Força
norte-americana na França.
Foram transferidos 30 mil sol-
dados e pilotos norte-america-
nos, todas as esquadrilhas aé-
rcas e dois dos principais
quartéis-generais ame ricanos
déste país.

HISTORIA

O Supremo Comando Alia-
do da OTAN, criado pelo seu

primeiro comandante, o Gene-
ral D-vight D. Eisenhower, a
16 quilômetros a oeste de Pa-
ris em abril de 1951, muda-se
para a nova sede perto de
Mons, Bélgica, na sexta-feira.

Tudo isto foi realizado —
embora com não poucos es-
forços e inconveniência para
os aliados de Dè Gaulle —
dentro do limite de 1 de abril
que lhes foi marcado em mar-
ço do ano passado.

O líder francês já havia
transferido dos vários quar-
téis-generais da OTAN todos
os representantes franceses
antes de 1 de julho de 1966.
Os 60 mil soldados franceses
estacionados na Alemanha
Ocidental também íoram reti-
rados do comaudo da OTAN
na mesma data.

LIGAÇÕES

A associação militar de De
Gaulle com a OTAN é a..o-
ra tão nebulosa que se tor-
nou invisível. Na prática, ela
representa pouco mais do que
a manutenção de equipes de
ligação com o Supremo Co-
mando «Miado e com a Comis-
são Militar e o Grupo Perma-
nente em Washington e a
participação numa série de
atividades insignificantes da
OTAN.

Os franceses também estão
continuando a desempenhar
parte ativa e a participar dos
custos do estabelecimento de
um sistema altamente eíicien-
te dc advertência aérea ime-
diata, conhecido pela sigla em
língua inglesa NADGE (Na-
to Air Defense Ground Envi-
ronment) porque provável-
mente esse sistema possa ser
de grande valor potencial pa-
ra eles também.

La Paz (UPI-JB) _ o
Presidente René Barrientos
ordenou ontem a mobiliza-
ção das milícias campone-
sas e a reincorporacão dos
reservistas de 1961, a' fim de
reforçar o Exército empe-
nhado na luta contra os
guerrilheiros que operam
.nas montanhas de Lagunil-,
las. Província de Santa Cruz.'

O Comanciantc-Chefe in-
terino das Forças Armadas,
General Jorge Belmonte,
afirmou que o.s camponeses
já estão sendo mobilizados
no interior, esperando para' \
as próximas horas o inicio
da reincorporacão dos reser-
vistas que «serviram em 1961.

EMERGftNCI.*_

Durante quase toda a ma-,
dragada de ontem o Minis-
tério boliviano permaneceu
reunido estudando os infor-
mes recebidos cia frente de
luta sobre o desenrolar dos
acontecimentos. La Paz per-
manece em calma, apesE*.
das medidas de precaução¦tomadas pelas autoridades
civis. .

Num dos intervalos das
reuniões de ontem, o Presi-
dente Barrientos afirmou",
aos jornalistas que dispunha
de meios para liquidar ràpl-
damente "esses bandolei-
ros". O General Belmonte,
que se encontrava ao lacio
¦de Barrientos. disse que já <
tomou medidas para impe-
dir o aparecimento dc no-
vos focos de subversão, assí-
nalando que "a luta centra
as guerrilhas adquire novas
características ao se dispor
de centenas de camponeses
dc Cochabamba sejam mo-
bilizados para garantir a se-
gurança das áreas rurais".

COMBATES ?

O General Belmonte in-
formou que um boletim pro-
cedente da região de Tira-
boy confirma que as forças
legalistas m a t a r a ra dois)
guerrilheiros e feriram vá-
rios outros. As operações
aéreas clc reconhecimento
estão intensificadas e num
dos vôos de observação, "foi.

metralhado um grupo de
homens que se dirigia pa-
ra a fronteira paraguaia",
porém seus integrantes con.-
seguiram se ocultar na es-
passa vegetação, escapando
a ação da lei.

Os aviões de reconheci-
mento localizaram um ae-
roporto abandonado na re-'
gião do Rio Grande. O co-
municado do Governo afir-
ma que foram encontrados
vários tambores vazios de'
gasolina e de óleo, junta-
mente com latas, também
vazias, de conservas. O co-
mando de operações contrt*,
os guerrilheiros, estabeleci-
do no importante centro pe-
trolifero de Camiri, a 5 qui-
lômetros ao sudeste de Lan-
gunillas, mantém a censura
sobre as noticias da guerra*'
e prossegue em sua luta
contra os guerrilheiros.

Chanceleres
se reúnem a
8 de abril

Washington (UPI-JB* — O
Conselho da Organização dos
Estados Americanos anunciou
ontem que a XI Reunião de
Consulta dos Chanceleres dos
países membros da OEA será
reiniciada dia 8 de abril em,
Punta dei Este, Uruguai, como'
preparativo final para a Con-
íerência de Cúpula.

A Reunião dos Chanceleres
servirá para um exame defini-
tlvo da agenda a ser debatida
pelos Chefes de Estado- A pau-
ta presidencial foi preparada-
em fevereiro, durante os en-
contros dos Ministros do Ex-
terior em Buenos Aires e de-
verá tratar, principalmente, da
integração latino-americana.

Huniplirey
atacado
em ia

Roma (UPI-jb i — Um jo-
vem comunista italiano lançou
ontem um saco plástico cheio
de tinta contra o Vice-Presl- ;
dente Hubert Humphrey, doo
Estados Unidos, quando este
chegou ao Teatro da ópera
acompanhado de um grupo
de americanos e italianos.'
Humphrey não íoi atingido,
mas a tinta alcançou um íun-
cionário do teatro e outras
ppssoas próximas. ,1

O atacante foi imediatamen-
te preso e identificado como
Gianni Bazzan, da Federação
da Juventude Comunista de
Roma. Outras sete pessoas —t
inclusive dois americanos -Hf.
íoram postas sob custódia por
distribuírem volantes contra a
politica dos Estados Unidos.
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Jornal do Erasll, sexta-feira, 31-3-67, ífl Cad. — 9

ÊA - FATOR DECISIVO NA
ETRICAS E DA VIA DUTRA NA SE
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NISTRO DOS TRANSPORTES QUER A DUPLICAÇÃO
DUTRA PRONTA AINDA ESTE ANO

1
•M

A fúria dos elementos descera pelas encostas da Serra
das Araras, espalhando morte, medo, desespero e dor. E
multa lama. Tudo parecia perdido, um íim de mundo tal-
vez. Não se sabia ainda quantas vidas tinham sido sacrifi-
cadas, não se conhecia a extensão da catástrofe. Mas, entre
os prejuízos materiais, já se contava a inundação e obstrução
da Usina Nilo Peçanha — a mais importante do sistema
Rio-Light — o que deixaria 17 cidades praticamente sem
energia, entre as quais o Rio de Janeiro, e destruição de
parte da Via Dutra naquela Serra. Algo teria de ser feito,
imediatamente, no sentido de" que essas cidades — mortas
pela falta de energia elétrica — revivessem. E foi.

A Rio-Light de imediato contratou os serviços alta-
mente especializados de uma das maiores firmas constru-

toras do País, a Camargo Corrêa, de renome internacio-
nal. Começou, então a marcha das "bulldoeers", das má-
quinas que mais pareciam formidáveis insetos laboriosos,
abrindo caminho através da lama, do entulho, da paisa-
gem apocalíptica que a tromba d'água deixara no seu
rastro. Em 24 horas, as equipes da Camargo Corrêa —
comandadas por engenheiros de alto nível e utilizando
"Know-how" adquirido em 29 anos de experiência — che-
gavam ao local. Estava aberto, em tempo recorde, o ca-
minho para a recuperação dos geradores da Nilo Peçanha.

Na mesma ocasião a Camargo Corrêa foi convocada
pelo DNER pára colaborar na recuperação de parte do

; trecho afetado da Via Dutra.
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LIMPEZA ão pátio áa subestação das Usinas Fontes e Nilo Peçanha

OS' ESTRAGOS

O deslizamento das en-
costas que ladeiam o con-
junto de usinas da Light,
provocado por uma preci-
pitação pluviométrica sem

•precedentes na região (250
milímetros em apenas três
horas), provocou por sua
vez, a queda de imensa
quantidade de pedras até de
20 toneladas e de troncos

i de. árvores. Em poucos ml-'/ nutos, a lama e a areia en-
falharam os canais de des-
carga das águas que movi-
mentam as turbinas dos
grupos de geradores. Os três
pavimentos subterrâneos da1 Usina Nilo Peçanha, cava-
dos na rocha, ficaram inun-
dados, quando a obstrução
repentina de saida do canal
de descarga provocou o re-
fluxo das águas. Ao mesmo

, tempo, a enxurrada impeli-
ra para o túnel de acesso ã
Casa de Força, água, lama
e detritos.

Logo após a catástrofe fl-
caram paralisadas as usinas

, Nilo Peçanha, Fontes Nova,
Fontes Velha e Pereira Pas-
sos, cuja potência total é de
650 mil kW. Isto significou
um déficit de 70% da ener-
gia consumida pelo Rio e ci-
dades vizinhas.

A PARALISAÇÃO

Foi graças & dedicação de
5 homens que operavam o
controle dentro da Usina"Nilo Peçanha que o desas-
tre não foi maior. Eles
com sangue frio, muita co-
ragem e despreendimento —
desligaram as chaves, ao
mesmo tempo que fechavam' as válvulas e aplicavam os
freios, sem cometer falhas
ou erros de manobras, a fim
de paralisar as máquinas.
Não fosse isto, as turbinas
teriam atingido a, velocida-

. de de disparo e possível-
mente seriam destruídas to-
talmente.

Enquanto Isto acontecia, o
Ribeirão das Lajes deposl-' tava uma camada de 6 me-
tros de entulho diante dos
tubos de sucção das turbi-
nas da usina de Fontes No-

<jva, pondo-a também fora
de ação. Eram menos 120
mil kW. A usina de Fontes
Velha foi também bastante
atingida: dos seus 8 gera-
dores (55 mil kW) apenas 3
haviam sido postos em fun-
cionamento no dia seguinte
ao da catástrofe. A Usina
Pereira Passos, situada a
apenas 3 quilômetros da Via

Dutra, não foi diretamente
atingida, mas seus gerado-
res deixaram de funcionar,
pois não mais recebiam, das
unidades obstruídas, a. des-
carga necessária à operação
de suas turbinas. A Light,
com isto,, deixava de contar
com mais 100 mil kW.

A RECUPERAÇÃO

Durante 24 horas por dia,
novecentos homens traba-
lham na recuperação das
usinas atingidas pela ca-
tástrofe. Graças ao traba-
lho desses homens, pôde a

Eoram refeitos vários
bueiros e desobstruída a
pista que foi posta em con-
dições de permitir a passa-
gem de máquinas — trato-
res e caminhões — para o
urgente trabalho de desobs-,
trução das usinas. Enquan-
to isto, a Engenharia do
Exército conseguiu refazer
o acesso à Usina de Ponte
Coberta, isolada pela rup-
tura da ponte sobre o Cór-
rego da Floresta, montando
em prazo curto uma "Bai-
ley" no local.

Ainda na Nilo Peçanha o
trabalho da Camargo Cor-

Meriti, Paracambi, Barra
Mansa, Paraíba do Sul, Pi-
raí, Barra do Pirai, Paulo
Frontim, Miguel Pereira,
Valença, Nilópolis, Vassou-
ras e Três Rios.

Quando o Ministro das
Minas e Energia visitou a
Usina Nilo Peçanha, no dia
20 de Janeiro, em compa-
nhia do sr. Alexandre Leal,
diretor técnico da Light, e
do Secretário dos Serviços
Públicos da Guanabara, ge-
neral Milton Gonçalves,
ainda estava coberta de la-
hia a sala dos geradores e
previa-se um prazo minimo
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-1 \CANAL áe descarga da Usina ãe Fontes, durante os trabalhos*áe desobsíntcSlevados a cabo pela Camargo Corrêa
Light, em apenas uma se-
mana, reduzir de 45% o de-
ficit de energia, já se pre-
vendo, para o dia 15 de
abril, o fim do racionamen-
to. A pronta presença dês-
ses homens nas usinas só
foi possível devido aos es-
forços das equipes da Ca-
margo Corrêa que, com a
colaboração inestimável da
Companhia Paulista de Es-
trada de Ferro, da Mojiana
e das Centrais Elétricas de
São Paulo (CESP), mobili-
zou. imediatamente, todos
os seus recursos em técni-
cos e equipamento, conse-
guindo, em um mínimo de
tempo, desobstruir a estra-
da de acesso a Fontes, a
medida que o exército de
homens e máquinas avan-
cava, e reconstruí-la provi-'
sòriamente em três dias.

rêa se fazia presente: a seu
cargo estiveram as obras de
desobstrução do canal de
descarga e do canteiro da
usina, o que permitiu a re-,
ligação da Usina de Perei-
ra Passos. Mas, no dia 24,
quando ali chegaram as
equipes da Light e da fir-
ma construtora Camargo
Corrêa, o 

' 
quadro era bem

outro e difícil era avaliar a
extensão dos danos causa-
dos pela chuva. Mais difícil
ainda era a previsão dos
prazos necessários ao resta-
belecimento das usinas.

Entrementes, começara o
racionamento não só no
Rio, mas também nas cida-
des vizinhas. A paralisação
das usinas afetou Niterói,
Nova Iguaçu, Duque de Ca-
xias, Itaguaí, São João do

de 60 dias para a desobstru-
ção. Naquela data, a lama
ainda cobria as galerias com
uma espessura de 25 a 30
centímetros e a água alcan-
cava a altura de 2,40m na
parede. A lama invadira os
grupos geradores nas três
galerias da Usina Nilo Pe-
çanha, que juntas têm uma
altura de 18 metros.

A LUTA CONTRA A LAMA

Com seu próprio pessoal,
com operários, equipamen-
to e, engenheiros da Camar-
go Corrêa, a Light iniciou,
já no dia 27, a limpeza das
usinas de Nilo Peçanha e
Fontes Nova, a duas mais
importantes atingidas pelo
temporal.

A água começou a. ser re-
tirada dos primeiro e segun-
do andares da Nilo Peça-
nha com bombas de recai-
que e, desde janeiro, 900
operários, que não tiveram
Carnaval e há muito des-
conhecem a paz de um do-
mingo, trabalham 24 horas
por" dia. -

Ao mesmo tempo, aviões
e helicópteros faziam um le-
vantamento da área atingi-
da na região de Lajes. As
primeiras fotografias mos-
travam que as barragens
não foram danificadas. A
acumulação de água elevou
o nível dos reservatórios em
cerca de l,10m. Apesar dês-
se aumento de água arma-
zenada, as barragens não
correram nenhum perigo.

Com a desobstrução do
canal de descarga de Fon-
tes Nova, trabalho também
confiado à firma Camargo
Corrêa, pouco depois entra-
va em funcionamento esta
usina, produzindo 120 mil
kW. Foi devido a este es-
íôrço, conforme salientaram
os diretores da Light, srs.
Alexandre Leal e Antônio
Almeida Neves, que a com-
panhia conseguiu, cm ape-
nas 7 dias, reduzir de 4ã%
o déficit de energia.

Foi ainda solicitado à Ca-
margo Corrêa que atacasse
de forma urgente a recons-
trução definitiva da estra-
da de acesso da Dutra à.
Fontes, trabalho que já se
encontra quase pronto.

No inicio de Fevereiro, a
situação já havia melhora-
do bastante, chegando a
56% o total de energia re-
cuperada pela Rio-Light. No
dia 4, o presidente Castelo
Branco sobrevoou toda a re-
gião atingida pelo tempo-
ral, no Estaclo do Río, e vi-
sitou a Usina Nilo Peçanha
para inspecionar os. traba-
lhos de limpeza.

Os cortes de energia pu-
deram ser atenuados, e du-
rante o Carnaval não hou-
ve racionamento. Nessa al-
tura, já estavam adiantados
os trabalhos de desobstru-
ção da Usina Nilo Peçanha,
onde os operários continua-
vam retirando lama das ga-
lerias. Trabalhando-se uma
média de 16 horas por dia,
previam os engenheiros que
seria possível retirar toda a
lama até o fim de março.

O complexo das usinas de
Fontes, com capacidade de
produção de 175 mil kW,
passou a produzir o máxi-
mo, já inteiramente desobs-
truída da lama e entulhos.
O almirante Miguel Magal-
dl, coordenador do raciona-
mento, visitou no dia 9 de
Fevereiro, a Usina Nilo Pe-
çanha, para acompanhar a
execução dos serviços.

TERMINA A LIMPEZA

Muito antes do prazo pre-
visto pelos engenheiros, que
só esperavam ver as gale-
rias desobstruídas em fins
de março, terminaram, bs
operários da Light, a reti-
rada da lama e da água dos
três andares da Usina Nilo
Peçanha, em 25 de Feverel-
ro — apenas um mês de-
pois do Inicio da recupe-
ração.

Isso possibilitou a imedia-
ta desmontagem do primei-
ro gerador dos seis que com-
põem a usina, para limpeza
e secagem. As peças pude-
ram então ser removidas
para os necessários reparos
nas oficinas da Light e de
outras firmas.

A maior dificuldade do<
operários encarregados da
desobstrução passou a ser o
espaço: os lOOm de compri-
mento do salão da usina
não eram suficientes para
depositar as peças removi-
das e isso dificultava ainda
a movimentação do pessoal.

Além dos 900 operários dos
seus quadros e da firma Ca-
margo Corrêa, a Light ain-
dá mantém na Usina Nllo
Peçanha, cerca de 200 téc-
nicos eletricistas. Ao todo,
Inclusive em São Paulo,
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VISTA de um trecho da estrada de acesso Dutra—Fontes, que foi desobstruída
e está sendo reconstruída definitivamente pela Camargo Corrêa

mais cie 2 500 pessoas estão
integradas nos trabalhos de
recuperação da usina.

Conforme declarou o en-
genheiro Fernando Melo, as-
sistente das usinas de Fon-
tes, o trabalho de limpeza,
desobstrução, recuperação e
substituição de peças, é pior
que o da construção de ôraa
usina nova. Quase três mil
peças já foram recuperadas
pela equipe técnica e pelos
operários.

Em nenhum instante,
desde que foi possível che-
gar às usinas atingidas pe-
la calamidade — disse o Sr.
Antônio de'Almeida Neves,
um dos diretores da Light —
a concessionária reduziu o
ritmo dos trabalhos de re-
cuperação do equipamento
danificado. A atividade dos
homens ali empenhados
nesse serviço é incessante.

MAGALDI SATISFEITO

O coordenador do racio-
namento, Almirante Miguel
Magaldi,' fêz sua última vi-
sita à Usina Nilo Peçanha
no início do mês de março,
em companhia do Ministro
das Minas e Energia e do
Diretor do Departamento
Nacional de Agua-s e Ener-
gia, engenheiro Paulo Ro-
mano. Voltaram satisfeitas,
aquelas autoridades, com o
trabalho de recuperação que
vinha sendo executado.

O ritmo dos trabalhos
de desobstrução, feitos pela
Camargo Corrêa — afirmou
o almirante Magaldi — foi
muito boni, o que aliás aten-
de o duplo interesse da
Light, que se preocupa, pri-
meiro, em recuperar bem as
suas instalações e, segundo,
em vender o mais depressa
possível, o máximo da sua
produção de energia.

Se a recuperação não vai
mais depressa, segundo o
coordenador do raciona-
mento, é devido à comple-
xidade dos serviços, princi-
palmente na recomposição
dos cabos ou feixes de car
bos, que se poderia compa-
rar a cabos telefônicos em
tamanho ampliado.

O Departamento Nacio-
nal de Águas e Energia
mantém na Light dois dos
seus engenheiros, para
acompanharem de perto a
recuperação das usinas. Co-
mo o almirante Magaldi,
eles participam de tôdas as
reuniões relacionadas com
o problema do racionamen-
to e normalização do sis-
tema da região de Lajes.

Um desses engenheiros, o
sr. Manoel Miranda, decla-
rou que as últimas medidas
tomadas pela concessioná-
ria e pelo Ministério das
Minas e Energia, reduzindo
os horários de racionamen-
to e liberando o uso de
aparelhos de ar refrigera-
do, para certos casos, com-
provam os bons resultados
alcançados pela Light e pe-
la Camargo Corrêa, na re-
cuperação do complexo de
usinas Fontes—Nilo Peça-
nha

PERSPECTIVAS

A conclusão da limpeza
das galerias da Usina Nilo
Peçanha, possibilitando a
desmontagem dos geradores
paru lavagem e secagem,
tornou possível também à
Light e às autoridades, es-
tabelecer um prazo para sua
recuperação total.

De acordo com a nota ofi-
ciai divulgada pelo Minis-
tério das Minas e Energia,
entrará em funcionamento
no próximo dia 15 de Abril,
o primeiro dos seis gerado-
res da Usina Nilo Peçanha.

O almirante Miguel Ma-
galdi acrescenta que, con-
forme as previsões dos téc-
nicos, será necessário um
prazo de 4 meses, a partir
do início de março, para se
ligarem os outros cinco ge-
radores, mas com a recupe-
ração do primeiro, já será
possível suprimir o raciona-
mento.

Bem impressionado com o
trabalho de recuperação da
Nilo Peçanha e com os re-
sultados alcançados nas de-
mais usinas, o Ministério
das Minas e Energia deter-
minou também a liberação
rio uso dos aparelhos de ar
condicionado, em casos es-
peciais, como para teatros,
cinemas, hospitais, subsolos,
locais públicos e residências
onde haja pessoas doentes.

Da recuperação da Usina
Nilo Peçanha depende, por
outro lado, a normalização
de Pereira Passos (capacida-
de total 100 mil kW), já que
esta .usina funciona com a
descarga das águas turbina-
das antes em Nilo Peçanha,
através do bombeamento na
Usina Santa Cecilia, no Rio
Paraíba.

PROVIÒÊNCIAS DA
CAMARGO CORRÊA

Ouvido a respeito do gi-
gantesco trabalho empreen-

dido para a, recuperação do
sistema da Light na região
de Ribeirão das Lajes, o dr.
Epaminondas Amaral, dire-
tor técnico.da Camargo Cor-
rêa, afirmou que, além das
imediatas providências to-
madas pela empresa para a
execução dos serviços de
emergência, foram empreen-
didos os seguintes trabalhos:

A preparo de planta da
região das usinas, executa-
da pela Cruzeiro do Sul, com
base em levantamento aero-
fotogramétrico do Conse-
lho Nacional de Geogra-
fia, o que foi possível rea-
lizar em poucos dias, gra-
ças à inestimável coopera-
ção dêste órgão federal e da'-
quela empresa;

O exame geológico da re-
gião afetada, realizado pe-
la seção de Geologia Aplica-
da do Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas de São
Paulo;

• inspeção minuciosa da
estrada de acesso e das en-
costas dos morros circunja-
contes às usinas, levada a
cabo pelos engenheiros"" da
Camargo Corrêa.

— Como resultados dessas
medidas — esclarece o en-
genheiro Amaral — vários
estudos estão agora cm cur-
50. A partir da planta men-
cionada, estamos realizando
o projeto definitivo das
obras de proteção da estra-
da de acesso Dutra-Fontes,
bem como um projeto da
ponte sobre o Córrego da
Floresta, no local onde ago-
ra está instalada a "Bailey"
do Exército. Com base no re-
latório do dr. Murilo Ruiz,
da seção de Geologia do LPT,
estamos também desenvol-
vendo um estudo dos dispo-
sitivos de proteção das ba-
cias dos cursos d'água a
montante das usinas.

DUPLICAÇÃO DA VIA DUTRA
Visitando, dia 28 de março, as obras de recupera-

ção do trecho da Serra das Araras na Via Dutra que
foi atingido pelas violentas chuvas de 22 de janeiro,
o Ministro Mário Andreazza, dos Transportes, que se
fazia acompanhar pelo engenheiro Eliseu Rezende,
diretor geral do DNER, anunciou sua intenção de
inaugurar, no correntp ano, a duplicação das pistas
da rodovia Rio—São Paulo. Para isto pretende con-
centrar todos os recursos nas obras daquele trecho
da antiga BR-2, a fim de abreviar para a metade, o
tempo previsto para os trabalhos.

RECUPERAÇÃO DA SERRA DAS ARARAS
Na mesma oportunidade, o titular da Pasta dos

Transportes, determinou também que as firmas en-
carregadas de recuperar a Via Dutra trabalhem até
24 horas por dia.

Mostrando capacidade de decisão e sensibilidade
pelo problema que vem trazendo enormes prejuízos
para a economia do País, o Ministro dos Transportes,
Mário Andreazza, que exerce aquele cargo há menos
de 15 dias, fêz questão de inteirar-se de tôdas as
questões pendentes e que estavam atrasando a total
recuperação tío tráfego no trecho da Serra das Ara-
ras. Lá mesmo decidiu e autorizou uma série de pro-
vidèncias que determinarão o apressamento da recupe-
ração daquela importante rodovia.

¦,<~rA
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Informe JB UNIFICAÇÃO TEM METÁFORA

Opiniões

Para o Zícfer rias classes produto-
ras, Sr. Antônio Carlos do Amaral Osó-
rio, a eticlclica Sobre o Progresso dos
Povos é o documento social ?nais im-
portante, desde o Manifesto Comunista
lançado por Marx c Etigels, em 1S4S.

O industrial Guilherme da Silvei-
ra Filho, há muitos anos preocupado
com os protyemws sociais, e por isso
olhado obliquamente dentro de sua
ciasse., diz que está se banhando em
água ãe rosas, com o aparecimento da
encíclica de Paulo VI.

Já o Professor Eugênio Gudin, iãen-
tificaâo com outra ordem de raciocínio,
nessa matéria, informa, simplesmente,
que ainda não leu. No seu caso é justo
acrescentar — ainda não leu, e certa-
mente não gostou.
Caso de cadeia

A rua sobre a qual pesa a maior to-
nelagem de perigo, em matéria de pe-
dras, è a Benjamim Batista, que segue
paralela ao sopé do Corcovado, no Jar-
dim Botânico.

Há alguns anos uma pedra desceu o
morro, na esquina de Benjamim Batis-
ta com Abade Ramos, atravessou a rua e
invadiu a casa do ex-Senador e Professor
Ferreira de Sousa. A casa estava recons-
truída e seu proprietário já se preparava
para voltar, quando as chuvas restaura-
ram agora o quadro de perigo. Resulta-
do: todas as casas daquele trecho foram
interditadas pela iminência do risco.

. As casas da Benjamim Batista são
todas de um lado só, porque o outro é en-
costa pedregosa. Aí, a uma boa altura,
existe uma laje,' com uns cem metros de
tamanho e algumas toneladas de peso. O
perigo de desagregação decorre da extra-
ção, sistemática e comercial, de grande
quantidade de uma espécie macia de pe-
dra. O desfalque desprotegeu a base do
morro e a chuva retirou o saibro.

O pessoal do Instituto de Geotécnica,
em exame de helicóptero, constatou na
área de densa vegetação, morro acima,
a existência de* muitas pedras grandes,
em posição ameaçadora.

Desde 1959, antes de ser Estado, por-
tanto, o Governo vem obrigando os pro-
prietários da área localizada sobre as.pe-
dras a construir obras de proteção do
morro, onde a especulação sonha cons-
trair lucros altos um dia desses.

O grande proprietário ali é o Sr. An-
tônio Sanches Galdearto, que já foi, em
vão, intimado dezenas de vezes a cons-
truir obras de proteção. Há um proce'sso
com dezenas de autos de infração, já
que o proprietário não leva a sério o Go-
vèrno nem a Justiça. v

Galdeano tem pronto um projeto pa-ra a construção de três grandes edifícios
de apartamentos, em cima das pedrasem desagregação. Os engenheiros estão
certos de quc, se os arranha-.céus já esti-'vesserii 

construídos, já teriam também
sido destruídos nos aguaceiros do prinei-
pio do ano. i

O Governo da Guanabara, diante do
perigo iminente que espreita as casas da
Rua Benjamim Batista, decidiu realizar
as obras de segurança, já que Galdeano
é indiferente ao poder público e insen-
sível às catástrofes, quando nã0 é êle o
ameaçado.

Galdeano não gostou da iniciativa e
tentou impedir as obras. Primeiro man-
dou um emissário inquirir o engenheiro
encarregado das obras. Queria saber com
autorização de quem estava agindo o téc-
nico do Estado.
r-y As obras de segurança já estão con-
tratadas e iniciadas. Foi construída uma
escada de madeira, com 600 degraus, pa-ra os operários galgarem a escarpa. Gal-
deano despachou novo emissário, com aameaça de que se não fossem paralisa"-das as obras éle entraria com um inter-
dito proibitório, para embargar o traba-
lho técnico.

É incrivel como pode um particularter tamanha desfaçatez e acreditar tan-to na impunidade. Em qualquer lugar ci-vilizado, esta audácia é caso de cadeia.
Beco sem saída

Preocupado com a situação financei-ra de Pernambuco, 0 Governador NiloCoelho não conseguiu ainda, ao cabo dedois meses de exercício, elaborar um
programa para os quatro anos de seumandato. As contas não dão certo.Para uma arrecadação estimada' em176 milhões de cruzeiros novos, deparacom 44 milhões em dívidas legadas peloseu antecessor, além de um elenco deobras não acabadas.

Pior, a arrecadação só está indo aeo por cento do programado, e o em-
préstimo de 12 milhões, conseguido doGoverno federal, só pode-ser utilizadoem obras novas.
Parábola burocrática

O enrolamento do antigo DASP pa-rece ter sido transplantado, na reformaadministrativa, ao novo Departamento
de Administração do Pessoal civil, a jul- •
gar pelas declarações que o seu diretor,Belmiro Siqueira, emitiu a propósito deaumento tío funcionalismo.

Declarou o burocrata laureado que oorganismo do pessoal civil federal vai-se reger pelo Novo Testamento, cujaênfase é o sim, e que éle é contrário ãlinha negativa do Velho Testamento.
Está aí, senão um traço de precon-ceito religioso, pelo menos uma dose ma-

ciça de desconhecimento histórico. Nada
há de mais afirmativo, nem de mais viril,
do que a palavra e a ação do Velho Tes-
tamento.

Se o bem situado burocrata quis de-
clarar-se simpático à reivindicação do
aumento de vencimento para os servi-
dores civis, não precisava equivocar-se
a tal ponto. Em matéria de sentido so-• ciai, e não só, o Velho Testamento é
uma fonte histórica tão importante
quanto o Novo.

O sentido nacional da liderança de
Moisés e o cunho social da pregação de
Cristo desautorizam a divisão estanque
entre os dois Testamentos.

Tudo que se pode depreender, a pardo que, deixando de ser preconceito, pa-rece desconhecimento, é que o Diretor
do DAPC quis usar linguagem parabólí-
ca, por via das dúvidas, em relação ao
momento brasileiro: o período do Não
foi o de Castelo Branco e o de Costa e.
Silva será o do Sim.

Itinerário da imprevidência
Vai para mais de dez dias, aqui

mesmo foi ressaltado o perigo que ame-
aça a escola situada no ponto final de
ônibus na Rua Cosme Velho. Não faz
muito, o freio de mão de um ônibus sol-
tou-se e, somente porque não era hora
de aula, não houve vítimas no Colégio
Santo André.

Até hoje o Governo da Guanabara,
curvado ao sentimento da fatalidade,
não teve a iniciativa de colocar um sinal,
uma placa, uma faixa, para prevenir o
pior. Depois seus porta-vozes vão dizer
que é difícil prevenir calamidade. . *

União ociosa

Desarquivada a bolorenta tese da
união nacional, com que alguns querem
passar de fora para dentro do Poder,
geralmente no início de qualquer Go-
vêrno, cabe uma consideração sobre os
resultados práticos da iniciativa.

Em primeiro lugar, não se pode es-
quecer o sentido pouco ou nada demo-
crático da proposta de união nacional.
Depois de um período em que a Oposi-
ção esteve subjugada, o retorno à or-
dem constitucional devia inspirar, ao
contrário da adesão, um novo estilo de
comportamento político oposicionista.

O regime demoftático precisa mais
de oposição do que de união nacional.
O Governo começa forte de apoio po-litico, de confiança empresarial e até
com certa simpatia popular, quando na-
da pela volta ao império da lei. Não
precisa de unanimidade. /

Só momentos excepcionais — como
estado de guerra, por exemplo — justi-
ficam propostas de união nacional. Di-
vergências e definições, debate e cho-
quês de opiniões, são altamente benéíi-
cos à consolidação do regime democra-
tico retomado no dia 15 último.

Vale a pena lembrar também em
que deu a última experiência de união
nacional. O Governo Dutra andava pelomeio de seu prazo, quando a UDN re-
solveu oferecer-lhe apoio, para gozardas vantagens do Poder. A coalizão na-
ciona), proposta e endossada pelo sau-
doso Otávio Mangabeira, foi uma tré-
gua politica.

Todos pensaram que o Brasil esta-
va às mil maravilhas. Pouco depois veio
a sucessão presidencial de 50, e houve
ainda quem se espantasse com o retôr-
no triunfal de Vargas, pela via eleitoral.

Quem ficar de fora desta nova
união nacional pode contar certo com
um trunfo eleitoral insuperável.

O telefone

Quando você tira o fone do gancho
para falar, as seguintes coisas podemacontecer:

1) não acontecer nada; isto é, o te-
lefone fica mudo e quedo, sem dizer
para o que veio, ou melhor, voltando às
origens;

2) o telefone dá o ruído de chama-
da; feliz da vida, você disca o número
e... fica por isso mesmo; isto é, a dis-
cagem não pega (como certas leis no
Brasil);

3) você consegue discar, o telefone
chama... e fica chamando toda a vida.É que. do outro lado a linha está sobre-
carregada, coisa que acontece nos lu-
gares que mais precisam de telefone e
mais precisam ser telefonados;

4) você disca e do outro lado aten-
dem ... mas a ligação saiu errada. Por
exemplo: 37-8643 transforma-se em52-0931;

5) a ligação sai certa, você começa
a falar e de repente... plick ... umaforça misteriosa corta a ligação. Terá
sido o DOPS? o SNI? o I Exército? Vocêcai em indagações kafkianas;

6) você está falando muito bem eeis que entra na coversa uma voz nãoconvidada. São os famosos telefones comextensão de casa a casa, ou de bairro abairro, que já provocaram numerosasneuroses, intrigas monumentais, brigasa canivete, desquites, ameaças de mor-te e outras desamenidades; •
7) não aparece nenhuma voz clan-destina, mas intervém ruídos estra-nhos ou, ao contrário, mtisiquinhas so-

ponferas. É a vez da estática ou daque-la empresa que transmite música pelotelefone;
Oitava e última hipótese (sem con-tar a da linha cruzada): o telefone falatal qual o desejou Graham Bell.

Lance-livre
A Sr.» Cftrmem Portinho é a nova di-retora da Efecola Superior de Desenho In-dustrial da Guanabara, no lugar de Fláviode Aquino, que está dirigindo a publicaçãodas obras de arte de Bloch Editôies, umcampo categorizado em que o Brasil se ini-cia bem. D. Cármem Portinho tem todosos títulos e qualidades .para dirigir a Es-cola de .Desenho Industrial, onde poderárepetir a dinâmica atuação que teve comodiretora do Museu de Arte Moderna
Terra em Transe vai à tela do Bruni-Copacabana (exclusivamente) no dia 21 deabril e, a primeiro de inalo, Opinião Públicacomparece em todo o circuito Bruni.
O Diretor-Superintendente do BancoMineiro do Oeste, Sr. Joáo do NascimentoPires, é o novo presidente da CampanhaMineira pela Reabilitação da Criança De-Ceituosa. Tem duas metas a cumprir nonmndato: construção da sede próoria, emBelo Horizonte, e campanha pública de,le-

vantamento de recursos financeiros para aentidade. Esta é a segunda afirmação do Jo-vem banqueiro no campo da assistência so-ciai: a primeira foi a presidência do Bancooe Sangue S. Pedro e S. Paulo, que êle mon-tém. O banco faz doação permanente a to-dos os hospitais mineiros.
De Nova Iorque chegou o Vice-Presl-dente e Gerente-Geral do Grupo América-Asla da Divisão Internacional da TJNTVAC-o Sr. P. W. Crowe visita as subsidiárias dãAmerlca do Sul e começou pelo Rio Picauma semana no Brasil e depois ruma a Bue-nos Aires.
Está previsto pora junho o término dasobras de construção civil e em outubro en-trará em teste experimental a estação deTV educativa de Pernambuco. O materialfoi encomendado à fábrica japonesa Toshibae o equipamento será todo transistorizado.Sua.torre terá 140 metros de altura. A es-tação se chamará TV V, Canal 11.
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Passarinho dá posse a novo
Presidente do INPS e diz
que não é bem interpretado

O Ministro Jarbas Passarinho assegurou ontemao empossar o_novo Presidente do Instituto Nacio^nal da Previdência Social e diretores de denarta-mentos do Ministério do Trabalho, que sua orien-taçao a frente da Pasta, "antes de tudo" será téc-nica, apesar de alguns já virem propositadamentetentando confundir suas palavras, para obter umamterpertaçao duvidosa".
Os empossados foram os Srs. Francisco Torresde Oliveira — Presidente do INPS; Udélio Martins -Diretor do Departamento Nacional do Trabalho-Brigadeiro Roberto Brandini — Diretor do Deoar-tamento de Administração; e Renato Machado —Presidente do Conselho Diretor do DepartamentoNacional da Previdência Social.

FASE HAMLETIANA

O Ministro Jttrbas Passarinho, uo empossar o Sr. Francisco Torres no 7_\7>S e o Sr. lltléüo Martins noUNI, tlisse que a unijicação tia Previdência vive uma ''jase hamletiana"

Ao empossar o substituto doSr. Nazaré Teixeira na Presi-
dência do INPS, o Ministro
Jarbas Passarinho observou
que a Previdência Social, de-
pois cie sua unificação, viveunia "fase hamletiana".

— Agora, a Previdência So-
ciai é ou não-é. Mas estamos
certos de que a$ dificuldades
serão superadas e se fará com
decisão a implantação da uni-
íicação — acentuou.

O Sr. Francisco cie Oliveira,empossado, declarou eme os te-curados não devem deixar-seseduzir pelos demagogos nemse iludir peia desinformação dealguns, garantindo que "o pro-pósito do Governo é protege-los e garantir-lhes seus direi-tos".
— Pretendemos melhorar, »,pouco e pouco, as condições deatendimento aos segurados e

queremos ainda ter os empre-sários não como devedores, mascomo colaboradores — anun-ciou.

Brasil vende tecidos para
cinza e verde

tropas americanas na Ásia
Belo Horizonte (Sucursal) — Os soldados dastropas norte-americanas no Vietname do Sul usa-rao, dentro de pouco tempo, fardas de camuflagemcom pano fabricado em Valença, no Estado do Rioe estampados por indústrias mineiras.
O Diretor da Companhia Industrial de Estam-

,pana, Sr. Alexandra Mascarenhas, revelou que aestampagem que está sendo feita agora é somenteuma amostra para a Cia. Progresso de Valença, quetem um contrato de milhões de metros com os Es-tados Unidos.
APROVADOS

Segundo o Sr. Alexandre
Mascarenhas, três partidas de
40 mil metros já foram entre-
gues como amostra, obtendo
aprovação de uma Comissão
Técnica Americana, sem no en-tanto esclarecer a que organi-
zaoão pertence essa Comissãose ao Exército ou ao Go-
vêrno norte-americano.

Os tecidos, de algodão, são
especiais quanto à resistência,
e a camuflagem é feita nos
dois lados do pano, um deles
cinza — para serviços na praiae o cuiro verde, para tare-
ias na- floresta. Disse que a cn-
comenda feita ao Brasil revê-
la "que nosso País está em con-
dições de fazer concorrência
com qualquer outro no ramo".
Mas ac.ntuou que "também po-de ser que os americanos esie-

jam interessados em fabricar
outras coisas, além de tecidos".

O Itamaratl não tinha qual-
quer conhecimento, até ontem,
de qualquer operação de ven-
da do tecidos tíe camufiagem,
de fabricação brasileira, paraser usado pelos soldados norte-
americanos no Vietname do Sul.

A operação, se verdadeira,
não representaria qualquer aju-
da • do Brasil ao esforço de
guerra dos Estados Unidos no
Sudeste da Ásia, sendo aoenas
resultado de uma ação comer-
ciai de firma americana, for-
necedora do Departamento deDefesa.

Funcionário diplomático fri-
sou ao JORNAL DO BRASIL
que "embora reconhecendo oesforço norte-americano noVietname, a ajuda única que oBrasil deu àquela nação cons-
tou de café o de medicamentos,
já enviados para1 Saigon".

Decreto muda
as regras da
continência .

Sempre que fôr executa-
do o Hino Nacional, em so-
lenidade, todo militar deve-
rá fazer a continência indi-
vidiial logo que iniciada a-
execução do Hino, marcha
batida ou toque indicativo
da "centinência, segundo de-
terminou ontem o Marechal
Costa e Silva.

O decreto do .Presidente
da República, alterando o
dispositivo do Regulamento
de Continências, Honras e
Sinais de Respeito das Pôr-' 
ças Armadas, se dirige a to-
do militar, quer esteja iso-
lado, acompanhando autori-
dades ou assistindo- a uma
solenidade.

Os militares deverão se-
guir o seguinte procedimen-
to, conforme determina o
decreto presidencial: deve-
râ voltar-se para a Bandei-
ra, quando a continência fôr
prestada a ela; voltar-se
para a Banda, quando a
continência é prestada ao
Hino Nacional; voltar-se
para a direção de onde lhe
vem o som, quando ouvindo
o Hino Nacional ou marcha
batida, e não divisar o lo-
cal da continência.

Ênio Silveira contesta as
acusações ao livro sobre
raças e classes no Brasil
* «. °_, edi.tor Ênio Silveira repeliu ontem o mani-festo da Associação Beneficente e Cultural Polaco-Brasileira — divulgado dia 26 no JB — sobre oimo Raças e Classes Sociais no Brasil, do ProfessorOtávio Iam, lançado pela Editora Civilização Brasi-leira, afirmando que as críticas partem de quemnao leu o livro, ou — se o leu — não lhe entendeu
quer o conteúdo, quer a forma".

O ,Sr. Ênio Silveira considera a crítica "preci-
pitada, injusta e grosseira em sua falta de compre-ensao científica: de fato, afirmar que o trabalho doProfessor Iani constitui como que "uma defesa dos -m rnazistas ou que a capa do livro "é uma suástica MoiTeUestilizada", ou, ainda, que "o livro foi divulgado coma cobertura moral e o apoio oficial do Comandanteda ID/4" constitui grosseira inverdade"

Gallotti
volta ao STF
5."-feira

Brasília (Sucursal) — O Mi-
nistro Luís Galotti reassumirá
no próximo dia 6, quinta-fei-ra. a Presidência do Supremo
Tribunal Federal, do qual se
afastou no inicio do recesso
para se submeter a uma ope-
ração no Rio, pois somente
agora está terminando o pe-ríodo de repouso. No mesmo
dia será empossado o novo
Procurador-Geral da Republi-
ca, Professor Haroldo Valadão.

Giorgio
DEFESA

Classificando o Professor
Otávio Iani de "democrata
sincero, desses que nem por'prudência escondem suas con-vicções em momentos perigo-sos, e não falseia jamais a
conclusão de seiis estudos e
pesquisas para contentar êste
ou aquele grupo de opinião".
o Sr. Ênio Silveira informou
que o autor "tem grande au-
toridade científica e renome
internacional, estando atual-
mente em Nova Iorque para
dar um curso na Colúmbia
University.

— Seu livro não se prendeãs aparências, mas se empe-
nha em tomar a realidade so-
ciai e humana em toda a sua
integridade. Analise o mito dademocracia racial no Brasil eas falsas imagens que os di-íerentes grupos étnicos cria-
ram uns dos outros. Assim, seêle incorpora & sua pesquisaos preconceitos que — no Pa-raná, por exemplo — brasilei-
ros de ascendência alemã têm
em relação a brasileiros de as-
cendência polonesa, somente o
excesso de paixão e a inexis-
tência de qualquer senuao crí-
tico em nivel Intelectual po-
dem justificar o tal manifesto.

Mortara
Morreu ontem aos 82 anos o

professor Giorgio Mortara, au-
toridade mundial em demogra-
fia, que dirigiu o laboratório
de estatística do IBGE e pu-blicou numerosos estudos, em
italiano e português, sobre mo-
vimento de população, natali-
dade e fertilidade. Fundador
do Instituto Interamericano de
Estatística, ex-Presidente da
União Internacional de Estudo
da População e antigo profes-sor de diversas universidades
Italianas, o professor Giorgio
Mortara foi sepultado no cèmi-
tério de Sáo João Batista cora
grande acompanhamento.

TEATRO MUNICIPAL
HOJE, DIA 31 DE MARÇO, ÀS 20H45M

Orquestra dp Teatro Municipal do Rio de Janeiro
Solista: OSCAR BORGERTH

Regentei Maestro MARIO TAVARES
PROGRAMA

1.° Parte
WEBER  Eurianthe (Ouverture)BEETHOVEN  Concerto para violino e orquestra em

Ré maior Opus 61
-. i I — Allegro ma non troppo

II — targhetto
lll - Rondo

Solista: Violinista OSCAR BORGERTH
2.° Parta

DÉBUSSY  Ls mer
I — De l'aube _ midl sur la mer

II — Jeux des vagues
III — Dialogue du vem et de la mer

NEPOMUCENO  Serenata p/ cordas
CAMARGO GUARNIERI  Toat)a pau|ísta

Regente: MARIO TAVARES
Ingressos a venda na Bilheteria do Teatro Municipal:
Frizas e Camarotes — 30.000; Poltronas e Balcões Nobres - 6.000;
Balcão Simples — 4.000 _ Galeria — 2.000 (P

Novo Presidente da Rede
Ferroviária recebe cargo e
promete reduzir déficit
_-D„° ?ôyo Presidente da Rede Ferroviária FederalGeneral Antônio Adolfo Manta, recebeu, ontem ocargo durante solenidade da qual participaram o
f"'s™dos Transportes, Coronel Mário Andreazza!e mais de cem pessoas, prometendo que o déficitda empresa será diminuído através do aumento daprodutividade e _a redução das despesas sSfíuas
tm»;íSatra"smissa° d0 cargo foi feita pelo CoroneiHeho Bento, que fêz um balanço de sua gestão ou-vndo então do M nistro dos Transportes que "só
estava saindo do posto porque queria, porque nossoobjetivo era mantê-lo no cargo". O Coronel HélioBento segundo comentários, deverá ser nomeadoPresidente da Companhia Vale do Rio Doce.

NOVA ERA

Após a exposição do CoronelHélio Bento, o General Antô-nio Adolfo Manta íêz um di.s-curso e afirmou que "a Rede
já iniciou uma nova era defranca recuperação; resta-nos
procurar aumentar a aceleraçãoobtida".

É o momento — afirmou —
<le se dizer que ao ferroviário
não cabe a culpa de terem sidoas ferrovias relegadas a um se-
gundo plano de irresponsabill-
tíade e faltai de visão de alguns.
Acusam as ferrovias de seremdeficitárias. Em quase todos os
países o sistema ferroviário o é.Trata-se de um serviço pú-blico que existe para servir àNação e não para visar lucros
diretos. Se as ferrovias apre-
sentam deficits é necessário
lembrar que eles prestam ines-
timávels serviços à economia
do País. O déficit não nos rs-susta, desde que seja razoável
e não onere a Nação.

Se as ferrovias não deficitá-
rias — concluiu — é porque os
deficits são contabilizados, en-
quanto que ao sistema rodovia-
rio, que também consome imen-
sas verbas na construção e
conservação de suas estradas,
ninguém o acusa de deficitário.
Mas o déficit será diminuído,
através do aumento da produ-tividade e diminuição das des-
pesas supérfluas.

NOVO CRITÉRIO

O novo Presidente da RFP
lembrou que "se acusa as fer-
rovtas de apresentarem maus
serviços, esquecendo-se que as
causas estão no abandono das
vias férreas, cujos traçados ob-
soletos e más condições técni-
cas se tornam incapazes de su-
portar o tráfego de locomotivas
pesadas e de permitir densida-
de de carga e velocidade co-
mercial satisfatórias.

Culpam-se ns ferrovias de es-
tarem antiquadas, esquecendo-
se que os países que apresen-
tam economia sólida estão re-
rendo e construindo novas es-
tradas^de ferro. É que as fer-
rovias não estão 6uperadas;
devem, isto sim, obedecer a ura
novo critério".

Lembrou, em seguida, que "o
transporte ferroviário moderno
deve ter por base as linhas-
tronco ligando uma zona de
produção a uma área de censu-
mo ou a um porto de desem-
barque. O ferroviário brasileira
tem o sentido dessa realidade;
por isso temos a certeza de que

saberá receber esse-desafio; le--vantaremos a nossa cabeça edeixaremos de viver de sonhos,
pois já não há lugar para o pa-• pcl de pioneirismo que coube àferrovia no passado".
DIRETORIA

Ontem, às 15 lioras, realizou-
se uma assembléia exferaordi-
nária da RFFSA, quando foi
escolhido o General Antônio
Adolfo Manta para o cargo dePresidente, bem como os oito
diretores, dos quais seis perten-ciam á administração do Coro-
mel Hélio Bento e que solicita-
ram demissão, mas foram man-
tidos no posto.

A nova Diretoria da Rede fi-
cou assim constituída: Presi-
dente, General Antônio Adolfo
Manta; Diretores — Lafaiete
de Castro Ferreira Bandeira,
Geraldo Soares de Albergaria,
Manuel de Azevedo Leão, Oton
de Araújo Lima (reconduzidos
ao posto), Luis Alberto Nastorl
e Valdo Sete de Albuquerque,
em substituição aos Srs. Sérgio
Marcondes de Castro e Antó-
nio Pedro de Farias.

O Sr. Oton de Araújo Lima,
cujo mandato deverá terminar
no próximo mês, será substitui-
do pelo Sr. Válter Pedro Bodl-
nho, Secretário-Geral da Asso-
c i a ç. ã o Latino-Americana de
Ferrovias e Superintendente-
Geral de Transportes da Rede
Ferroviária Federal.

A POSSE

A transmissão de cargo ao
General Antônio Adolfo Manta
foi realizada no 10.° andar do
prédio onde funcionarão todos
cs serviços da Rede e que ain-
da está em final de construção,
à Praça Cristiano Otoni, ao la-
do da Central do Brasil.

Mais de 100 pessoas compa-
receram à posse e como só hou-
vesse um elevador funcionando,
cem capacidade para oito pes-soas, muita,; tiveram que subir
as escadas.

OUTRAS POSSES

Ontem pela manhã o Minis-
tro dos Transportes, Coronel
Mário Andreazza, deu posse, no
salão nobre do Ministério, aos
Srs. Nei Garcia Sotelo e João
Marcos Dias, respectivamente,
para os cargos de Presidente da '
Companhia de Navegação Lói-
de Brasileiro e membro da Co-
missão de Marinha Mercante.

Rossini vê concurso como
único critério válido para
nomear professor primário

O Députa'do Rossini Lopes voltou ontem a defender
o critério do concurso para todos os fonnandos em es-
colas normais — particulares ou oficiais — como condi-
ção única para o Ingresso no quadro do magistério pri-
mário do Estado.

Afirmou o Sr. Rossini Lopes que nada tem contra as
atuais alunas das seis escolas normais, pois a essas Já
está garantido o ingresso automático no quadro de pro-
íessôres, como direito adquirido.
ANOMALIA

O Sr. Rossini Lopes decla-
rou que "não há Constituição,
do Amazonas no Rio Grande
rio Sul, que permita ao estu-
dante, ao concluir o curso, ser
nomeado para o serviço públi-
co. É um privilégio do Estado
da Guanabara, uma irregula-
ridade, uma anomalia da nos-
sa. Constituição, uma inconsti-
tucionalidade pois a federal
condiciona a concurso o ln-
gresso no Serviço Público".

Disse por fim que é "a favor
das normalistas, mas não a ía-
vor da lei que permite o in-
gresso automático dessa classo
no funcionalismo público. Va-
mos verificar quem realmente
possui capacidade para exercer
o magistério quando passarem
nas provas de Psicologia e Me-
todologia. Ai. sim, as moças
vão provar se têm aptidão e
capacidade para exercer a pro-
fissão, não interessando onde
tenham feito seus curses".
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MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA £?.
Sociedade de Capilal Aberto

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas:

Temos o prazer de submeter à apreciação de Vv. Ss. o balanço semestral encerrado em 31 de
Jpneiro de 1967, consoante as disposições previstas no Artigo 29 dos nossos Estatutos Sociais.

É com satisfação que afirmamos que apesar das dificuldades impostas pelo regime deflacionário,
que foi mais acentuado no segundo semestre do ano de 1966, nossa empresa, por seus próprios recursos
e de seus acionistas, conseguiu no mês de Setembro, um aumento de capital, em dinheiro, de
Cr$ 2.000.000.000 (dois bilhões de cruzeiros), distribuindo também gratuitamente das reservas acumu-
ladas, Cr$ 2.000.000.000 (dois bilhões de cruzeiros) em ações, sem qualquer ônus para os senhores
acionistas.

Ao memo tempo, assinalamos que foram concluídos os trabalhos de construção e instalação
da primeira unidade do nosso novo parque industrial na Via Dutra, eom uma superfície de 41.200 m2.
de construção, que já se encontra em pleno funcionamento. Esta nova unidade proporciona uma capa-
cidade muito maior de produção, assim como uma possibilidade de redução dos custos, pelas novas téc-
nicas introduzidas nos processos de fabricação.

E também nosso dever assinalar aos senhores acionistas que, apesar das barreiras aduaneiras
elevadíssimas ainda existentes dentro dos países Sul-Americanos, nossas exportações subiram considera-
velmente em 1966.

Dentro do espírito de humanização das condições de trabalho e de assistência social de nossos
empregados, introduzimos seguros de vida coletivos, a nosso encargo, participando no mesmo, todos os
nossos funcionários, sem exceção, de forma que, os herdeiros de um operário ganhando salário mínimo re-
cebem, a importância de Cr$ 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil cruzeiros) a título de indenização.
Ao mesmo tempo, continuamos dando também em 1966, assistência médico-hospitalar gratuita aos nos-
sos empregados e seus familiares.

Obviamente, isto foi possível pelo esforço contínuo dos nossos funcionários, engenheiros, téc-
mcos, mestres e operários, como também graças à colaboração dos nossos técnicos administrativos.
Também temos que estender nossos agradecimentos aos representantes, viajantes e vendedores de nos-
sa organização, espalhados por todo o Brasil e no exterior, e à contínua colaboração de nossos acio-
nistas o que nos permitiu apresentar as cifras que seguem abaixo.

Ficamos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos suplementares.

São Paulo, 20 de Março de 1967.

A DIRETORIA

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO
(compreendendo o período de 1.° de Agosto de 1966 a 31 de Janeiro de 1967)

DE 1967

ATIVO

Cr$ Cri
IMOBILIZADO '

lra«-ei- 1.365.241.260
Reavaliação dc Imóveis 2.967.447.360 4.332.688.620
Máquinas 

1.396.044.Ú10
Reavaliação de Maquinai 2.972.292.010 4.368.336.620
Ferramentas " 278.883.36-
Reavaliação de Ferramentas 440.006.490 718.889.850
Moldes 665.435.950
Reavaliação de Moldes 472.167.660 1.137.603.610
Instalações _Tl.036.74C

Reavaliação de Instalações 1.242.577.750 1.753.614.490
Móveit e Utensílios ..,...,. 320.499 250
Reavaliação do Móveis s Utensílios 797.282.330 1.117.781.580
Velculos 158.256.020
Reavaliação de Veículos 215.997.510 374.253.530
C--ç5e- 232.100

disponível "" 
'"

Caixa 116. 751. e60
-anco' 1.924.864.590

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Esl0"uel 3.990.063.800
Importação em Andamento 178.431.250 4.168.495.050
Devedores: "'*"" ¦-————-

Por Duplicatas 16.674.548.480
Monos: — Títulos Descontado 4.508.025.850 12.166.522.630
Div-rso- 266.075.900

Por Aumento de Copltal 850.772.000

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Participação cm Outras Sociedades '. 108.098.600
Obrigações Várias .., 86.606.060
Empréstimos • Depósitos Vários 307.630 850
-le"obr-" 217.222.040
Fundo Artigo 3.° — lei 1.474 .' 129 250 470

CONTAS DE RESULTADO PENDENTE

Saldo do c. Imposto de Vendas c Consignações 36.901.770
Jura. a Vencer 684.288.530

Adiantamentos para Viagens j s ç8j g--
Adiantamentos de Salários  14 _jç^ , 8~

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Ações em Caução 

Cr$

PASSIVO

NÂO EXIGlVEL

13.803.400.400

2.041.616.450

17.451.865.580

848.808.020

754.667.280

80.000
34.900.437.730

Capilal 
Fundo para Futuro Aumento de Capital
Fundo para Manutenção de Capital cm Giro:

Exercício encerrado cm 31/1/1964 
E-ercício encerrado em 31/1/1965 
Semestre encerrado em 31/7/1965 
Semoslre encerrado cm 31/1/1966 ...,.
Semestre encerrado cm 31/7/1966 
Semestre encerrado em 31/1/1967 

Fundo de Reserva Legal 
Fundo de Depreciações 
Fundo de Depreciação sobre Reavaliações . . . .
Correção Monetária do Fundo de Depreciações
Correção Monetária do Ativo Imobilizado
Fundo de Devedores Duvidosos a Eliminar . _ . .
Fundo dc Devedores Duvidosos Conta Nova , . .
Fundo de Resgate Partes Beneficiárias
Fundo do Indenizações Trabalhistas

Lucros em Suspenso:
Dos Exercícios Anteriores
D&sto Semestre 

Cr$

10.000.000.000
400.000.000

600.000.000
990.000.000
300.COO.000
520.000.000
670.000.000
539.000.000

Cr? C4

589.194.220
1 .172.531.580

14.019.000.000

609.353.290
1.120.944.690
1.458.263.090
2.584.682.440
1.090.567.530

108.890.740
500.236.450
242.332.730

4.212.560

1.761.725.800 23.500.209.320

EXIGlVEL A CURTO PRAZO

Valores a Apropriar 
Comissões a Pagar o Representantes
Fornecedores
Obrigações a Pagar 
Dividendos o Pagar de Exercícios Anteriores '. . .
Títulos a Pagar com Garantia de Duplicatas!

Bancos e Financiadoras — Correção Monetária ....
Menos: — Conlas Vinculadas 
Bancos e Financiadoras — C/Empréstimo
Menos: — Contas Vinculadas

Empréstimos cCREAI» TTT.
Credores Diversos 
Recolhimentos a Efetuar
Artigo 29 — Letra «c- dos Estatutos 
Artigo 29 — § 1. — Letras -a;> e «b> dos Estatutos — Dividendos semestrais
Artigo 29 — § 1,° — Letra «c» dos Estatutos 
Artigo 29 — § 1,° — letra «d» dos Estatutos 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Acionistas e Credores Diversos
Empréstimos «FUNDECE» 
Financiamentos .FINAME»  .

4.349.000.000

_________________
3.558.306.700

369.COO.000

560.0C0
699.206.0~-0

2.382.790.950
371.182.100
51.798.740

2.306.661.050

3.189.306.700

83.333.330
204.815.000
28.054.670

330.546.710
536.186.100
99.164.010

396.656.050

274.131.090
420.000.OCO

25.755.320
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Caução do Diretoria

10 680.261,500

719.886.910

80.000

34.900.437.730

L1ESELOTTE ADLER
Diretor-Ceral

ANTÔNIO SARAIVA
Diretor-Gerente

MIRCEA SOLACOLU
Dirclor-Adjunto

MARIO ARTHUR ADLER
Direlor-Adminislrativo

ALMA HEIMANN
Diretor-lndustrial

ROBERTO CALMON DE BARROS BARRETO
Diretor-Adjunto

KARL WEIL
Diretor-lndustrial

CLÁUDIO MICHELETTI
Técnico Conlab. - CRC.-S.p. 1S.031

Reg. Dec. — 94.692

EBER ALFRED GOLDBEP.G
Direlor-Comercial

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS"
(compreendendo o período de 1.° de Agosto de 1966 a 31 de Janeiro de 1967)

$

\ ar
(á

DÉBITO
ENCARGOS DO EXERCÍCIO

Despesas Gerais 
Impostos Diversos 
Despesas com Venda»

PROVISÕES DO EXERCÍCIO

Depreciações __
Devedores Duvidosos — C/Nova 

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO

Fundo de Reserva Legal .,..,..
Artigo 29 — leira «b» dos Estatutos 
Artigo 29 — letra «c» dos Estatutos .......".'
Artigo 29 — § 1." loiras «a» o «b» dos'Estatutos — Dividendos semestrais
Artigo 29 — § 1.° letra «c_ dos Estatutos 
Artigo 29 — § 1.° letra «d» dos Estatutos '.'.'.'.'..........
Fundo para Manutenção do Capital em Giro

A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA

Lucros em Suspenso dos Exercícios Anteriores 
Lucros em Suspenso dêste semestre

CRÉDITO

Cr$
3.333.639.620
1.693.433.690
3.968.947.380

707.047.190
500.236.450

165.273.350
66.109.340

330.546.710
536.186.100
99.164.010

396.656.050
539.000.000

589.194.220
1.172.531.580

Crí

8.996.020.690

1.207.283.640

2.132.935.560

1.761.725.800

14.097.965.690

IIESELOTTE ADLER
Direlor-Geral

REVERSÃO DO SALDO DOS LUCROS EM SUSPENSO 4>OS EXERCÍCIOS ANTERIORES

PRODUTO DAS OPERAÇÕES SOCIAIS

Renda Bruta do Semestre

Dividendos e Bonificações já Tributados 

Rendas Diversas .....

PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSAS

Reversão do saldo do semestre anterior — Conta Nova

Reversão de parle do saldo a eliminar .-

Cr$ Cr$
589.194.220

12.847.921.900

44.070.780

31.481.300

529.881.190

55.416.300

12.923.473.980

585.297.490

14.097.965.690

ANTÔNIO SARAIVA
Diretor-Ger-nl-

MIRCEA SOLACOLU
Diretor-Adjunto

MARIO ARTHUR ADLER
Direlor-Administrativo

ALMA HEIMANN
Diretor-lndustrial

ROBERTO CALMON DE BARROS BARRETO
Dirclor-Adjunto

Inscrição no Cadastro Geral dos Conlribuintei N.° 61.082.004-1

KARL WEIL
Diretor-lndustrial

CLÁUDIO MICHELETTI,
Técnico Contab. - CRC.-S.p. 18.031

Reg. Dec. — 94.692

EBER ALFRED GOLD3ERG
Direlor-Comercial
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CERTIFICADO DOS AUDITORES
Examinamos o Balanço Geral da MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTREIA S/A. levantado em 31 de Janeiro de 1967e a correspondente conta de lucros e perdas referente ao período compreendido em 1.° de Agosto de 1966 a 31 de Janeiro de 1967.Efetuamos nosso exame de acordo com padrões de auditoria geralmente aceitos, incluindo revisões dos livro» e documen-tos contábeis e oulros^ procedimentos técnico» de auditoria qus julgamos necessários nas circunstâncias.
Obtíven ,s todas as lnformaçôe» e esclarecimentos que precisávamos • somos de opinião que o referido balanço goraio o correspondente demonstração de lucros e perdas traduzem corretamente a situação financeira da MANUFATURA DE BRINQUEDOSESTRELA S/A. em dala de 31 de Janeiro de 1967 e o resultado das operações no periodo findo nessa data de acordo com prln-ciplos contábel» geralmente aceitos e aplicadas de maneira consistento em relação ao ano anterior.

Ruo São Bento, 200 São Paulo, 22 de março de 1967
MOORE, CROSS _ CO. - CRCSP 90 JOÃO FLANDOLI - CRC-SP 18.112

Contador Responsável

J
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O» membros do Conselho Fiscal da MANUFAllfeA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A., abaixo assinados, tendo examinado
« Balanço Semestral, conlas e documentos da mesma Sociedade, que lhes foram apresentados, relativos ao semestre encerrado
em 31 de Janeiro de 1967, e tendo encontrado tudo exato e em boa ordem, são da parecer que sejam aprovados pela Assem-
blóla Geral, o Balanço Semestral e as contas acima referidas.

São Paulo, 22 de Março de 1967.

GASTÃO RAFAEL GORFNSTCIN FRANCO AÇTHII» PAIRO EPICH * 0ND*R

\-S^í\'Í^^^^S^^^:^i;^ms.W£J*Jf.'^s»x&e*í*i ' •¦'¦"-V-fi.-'-..!^-,:; .'.x^-f^M-i. . m_-_4-v.1L 4. ••.
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Resultado da luta contra a
inflação decepciona comércio
.-.Os empréstimos ao co-
mércio em 1966, compara-
dos com os de 1965, aumen-
taram apenas em 19%, e os
Üá indústria em 25%, se-
gundo afirma o relatório
anual da Confederação Na-
cional do Comércio, que
considera os resultados ob-
tidos no combate à inflação
como "medíocres ou até
mesmo decepcionantes".

Informa o relatório da
CNC que o custo de vida na
Guanabara sofreu um au-
mento de 41% — contra'45% do ano anterior — en-
quanto que o incremento
dos preços no atacado foi
de 38% contra 28% em 1965.
O déficit orçamentário íoi
contido em torno de NCr$
500 milhões (quinhentos bi-
lhões de cruzeiros antigos)' 

"ef a expansão dos meios de
pagamento não ultrapassou
a 20%, contra 75% registra-
dos em 1965.
CRISE SÉRIA
7 Assinala o relatório da
-CNC — aprovado na recen-

ta reunião realizada em
Brasília pelas 36 Federações
de Comércio Nacionais —
sobre as atividades da en-
tidade máxima do comer-
cio no ano passado, que o
setor privado foi atingido
por séria crise de liquidez,
em conseqüência da expan-
são dos custos externos "em
ritmo consideravelmente
mais intenso", aprescentan-
do que o crédito ao setor "se
mostrou muito aquém das
suas necessidades reais,
tendo em vista o aumento
de preços".

Afirma adiante que a po-
lítica salarial, muito severa
em 1966, foi um sustenta-
culo para a politica econò-
mica do Governo anterior,
mas em detrimento do po-
der aquisitivo das massas as-
salariadas, enquanto que a
politica de preços mínimos
dos produtos agrícolas obe-
deceií, segundo a CNC, a
uma orientação bastante
conservadora, evitando-se o
crescimento do meio cir-
culante com a finalidade de

aquisição das safras desti-
nadas à estocagem.

DECEPÇÃO

Sobre a preocupação fun-
damental do Governo, que
foi o combate à inflação,
diz o relatório que apesar
de ter sido aplicado de acôr-
do com o processo gradua-
lista, os resultados obtidos
podem ser considerados- me-
díocres ou até mesmo de-
cepcionantes. O déficit or-
çamentário .foi contido em
torno de NCrS 500 milhões
e em cerca de quatro quin-
tos financiados com os re-
cursos provenientes da ven-
da ao público de Obrigações
Reajustáveis do Tesouro.

O saldo negativo, ressalta
a CNC, correspondeu a
1,1% do Produto Interno
Bruto, quando em 1963 ele-
vava-se a mais de 5% do
PBI e seu financiamento se
processava, quase que èx-
clusivamente, através de
emissões de papel-moeda. A
expansão dos meios de pa-

Dirigentes de financeiras
não acreditam que novo
título possa baixar juros

Belo Horizonte (Sucursal) — Os dirigentes de empré-
sas financeiras desta Capital não acreditam que o novo
titulo que o Governo federal deverá lançar venha forçar
uma redução nos juros bancários, argumentando que "tó-
das as vezes que o Estado entra no mercado para con-
correr com o setor privado, o que acontece é uma eleva-
ção da taxa de juros e um prejuízo ao mercado de ações".

Alguns empresários financeiros encaram o novo título
como uma fórmula de o Governo federal captar recursos
na poupança privada para resgatar seus compromissos
contraídos com o lançamento das obrigações reajustáveis
do Tesouro Nacional, já que o novo papel oferecerá ex-
celentes condições de rendimento a curto prazo, coinci-
díndo com o início de vencimento das ORTN.
ARGUMENTOS

Depois de manterem conta-
.. tos com autoridades federais

na Guanabara, os empresários
financeiros chegaram ãs se-
guintes conclusões sobre o novo
papel: ao canalizar volumosos
recursos para o Governo fe-
deral, o novo titulo provocará
uma diminuição da oferta de

-dinheiro, trazendo, cm conse-
qüência, a elevação das taxas
de juros; a alta rentabilidada
que êle terá (0,5 a 1 por cento,

,-nos prazos de 30, GO, 90, 120,
~I50 e 180 dias) obrigará a que
seja feito um reajustamento
no rendimento de letras de
câmbio para que elas possam
concorrer com o título público,

. provocando o encarecimento do

diniieiro também no setor das
companhias de crédito, investi-
mento e financiamento.

Esperam c» empresários f}-
nanceiros, por outro lado, que
o Conselho Monetário Nacional
decida pela redução cia renta-
bilidade do novo papel e o uti-
lize para reduzir a taxa do de-
pósito compulsório da rêcle
bancária, desde que o banco se
comprometa a diminuir, tam-
bétri, a sua taxa de juros. Mes-
mo com esta fórmula, os em-
presários não acreditam quo'possa 

haver uma redução na
taxa de juros, lembrando que
no primeiro trimestre o Govêr-
no efetuou volumosos paga-
mentos, aumentando o encaixe
da rede bancária, sem que se
registrasse qualquer oscilação
naquela taxa.
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Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro

(ESTADO DA GUANABARA)
Em cumprimento ao disposto no Art. 37 da

Resolução n.° 39/66 do Banco Central do Brasil,
a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (GB) fará rea-
lizar exames de habilitação para. candidatos a Re-
presentante de Membro da Bolsa no Recinto de
Negociações e Representante de Membro da Bolsa
junto ao público (operador), na 1.° quinzena de
julho. O prazo para inscrição aos exames será de
15 a 30 de junho. Informações detalhadas (Resolu-
ção n.° 16/66 do Conselho de Administração) ao
preço de NCr$ 1,00 serão encontradas na Portaria,
à Pça. XV de Novembro, n.° 20. (p

Petróleo Brasileiro S/A

PETROBRÁS
AVISO

A PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -.
PETROBRÁS, avisa a todos os seus acio-
nisías e ao público em geral que, a par-
tir do dia 17 de abril e até o dia 2 de
maio próximo vindouro, estarão suspen-
sas as transferências de suas ações pa-
ra que a Empresa possa preparar o re-
gistro e a emissão das cautelas repre-
sentativas dos títulos relativos a boni-
ficação aprovada pela Assembléia Geral
Extraordinária/realizada em 8 de março
corrente. (p

gamento não teria ultrapas-
sado a 20%, contra 75% re-
gistrados em 1965.

COMÉRCIO EXTERNO

No capítulo do comércio
internacional, assinala o
relatório que se registraram
exportações no total de USS
1750 milhões, contra USS
1470 milhões nas importa-
ções CIF. O Brasil colocou
18 milhões de sacas de ca-
fé, preenchendo totalmente
sua cota de exportação, com
uma receita de US$ 777,3
milhões.

Finalmente o relatório
analisa as modificações
ocorridas no setor de trans-
portes, cuja infra-estrutura
apresenta sensíveis sinais de
recuperação. Em 1963 'esse
setor da economia recebia
subvenções da ordem de
70% das despesas globais do
Pais, passando esta subven-
ção a 45% no ano findo.

MIC tem novo Secretário
do Comércio e Presidente
da CSN assume 2.a-feira

Em solenidade presidida pelo Ministro da Indústria e
do Comércio, General Edmundo de Macedo Soares e Silva,
foi empossado ontem, no cargo de Secretário do Comércio
do MIC, o Sr. José Eugênio de Macedo Soares que, ao
agradecer a saudação do Ministro, disse que "não pouparei
esforços para dinamizar esta Pasta, empregando a expe-
riência que adquiri quando da organização do Departa-
mento de Limpeza Urbana do Estado".

Na próxima segunda-feira, no gabinete do Ministro
da Indústria e do Comércio, em solenidade marcada para
as 14 horas, será empossado o novo Presidente da Com-
panhia Siderúrgica Nacional, General engenheiro Alfredo
Américo da Silva, estando marcada para as 16 horas, na
sede da CSN, a cerimônia de transmissão cio cargo das
mãos do atual Presidente, General engenheiro Osvaldo
Pinto da Veiga.

SECRETARIA DE COMÉRCIO

Dentro de sua área. o novo
Secretário de Comércio do
MIC, engenheiro José Eugênio
de Macedo Soares, tentara- a
implantação cias diretrizes pre-
comuadas pela Reforma Admi-
íiistratlva e, segundo afirmou,
pretende coordenar, na medi-
da do possível os interesses do
comércio, Junto ao Governo, a
fim de que seja mais racio-
nal a tramitação dos processo»
do setor nos diversos órgãos
governamentais.

O engenheiro Macedo Soares
afirmou no seu discurso de
agradecimento que "todos os-
cargos que tenho ocupado no
decorrei- da minha carreira, o
íoram por capacidades meritó-
rias e, só aceitei o convite
do Ministro da Indústria e do
Comércio, porque senti-me
realmente em condições de de-
sempenhar tal função".

SIDERÚRGICA NACIONAL

Diplomado pela Escola Téc-
nica do Exército, o Listituto
Militar de Engenharia, o ge-
n e r al-engenheiro metalúrgico
Alfredo Américo da Silva, que
assumirá a Presidência da CSN

PÔRTODEITAQM
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exerceu funções relacionadas
com a sua especialidade, no
Exército. Foi diretor-técnico
do Arsenal de Guerra do Rio
e diretor da Fábrica do An-
daral, tendo dirigido, ainda, a
Comissão Militar Brasileira, na
Suécia, e chefiou o planeja-
mento para a fabricação do
canhão automático antiaéreo
Bofors, na Diretoria de Fabri-
cação do Exército.

IBC E IAA

Na segunda-feira,' dia 3, o
Ministro da Indústria c do Co-
mércio empossará, no seu ga-
binete. o Presidente do Insti-
tuto Brasileiro do Café, Sr.
Horácio Sabino Coimbra, às
14h30m e logo a seguir, na se-
de do IBC, às 15 horas, será
a transmissão do cargo c, às
17 horas, será empossado o Di-
retor de Comercialização do ór-
gão, Coronel Válter Baère de
Araújo.

No dia seguinte, terça-feira,
às 14h30m, o Ministro Macedo
Soares empossará o Presidente
do Instituto do Açúcar c do
Álcool, Sr. Evaldo Inosoja, es-
tando marcada a transmissão
do cargo para o mesmo dia,
às 17 horas, na sede do IAA.

WzZZZ-zZ-]Z:ZrZ::Z:y^i

A CIVILSAN - ENGENHARIA CIVIL E SANITÁRIA S/A, empreiteira das
obra» de construção do Porto de Itaqui, no Maranhão, fêz «eguir para o
canteiro de serviço» o guindaste que será montado na Plataforma de Cra-
voção das Estaca» Prancha» Metálicas. O guindaste, especialmente construído
para trabalhos marítimos, pesa, com seus acessório» de trabalho, 40 tone-
lada» • tem um raio de ação de 15 metros.

ENTREGA
GRUPOS GERADORES

ATÉ 150 KVA

HERM STOLTZ S.A.
Av. Pres. Vargas, 409 — 22.° Tel. 23-1931

(P

AGÊNCIA DO

JORNAL DO BRASIL em

CASCADURA
PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

AV. SUBURBANA/10136
Largo de Cascadura

GRUPO
FINANCIAMENTOS

Através do FINAME
Prazos longos - Taxa reduzidas

m HALLES
SEGURANÇA EM INVESTIMENTOS

CIA. CE CRÍDITO E ÍINANCIAMENTO DO COMÍRCIO
Capital • ftelolyol: NCr$ 3.830.194,36

*u« ContaK» Dia», 89 . Sotü.loj* - Teli.t 32-11»», 32-8358 e 52-7340

BOLSAS E MERCADOS

MOEDAS
DÕLAR

Compra  2,70
Veiída  2,715
LIBRA
Compra  7,530
Venda  7,630
LIVRE

O mercado de taxa livre abriu
ontem, cm posiçfio estâv-el e
lnaiterado, «.m o Banco dD
Brasil e os bancos partieÚ!a,r;s
comprando o dólar a NCr$ 2,70
e vendendo a NCrS 2,715: a 11 -

bra. «, NCtS 7,54820 e a NCr$
7,59792. Fechou inalterado.

MANUAL

Na abertura -do mercado ds
cambio manual o dólar-papei
reg-uknt para compra, a NCrS
2,70 c para venda a NCrS 2.715;
a libra a NCrS 7,530 o a NCrí
7,030. Fechou Inalterado.

O Banco do Brasil * os ban-
cos particulares operaram às êc-
gulntes taxas:

Moedas
Dólar 
Dólar Can. .
Libra
Branco Belg
Fiorlm 

Compra Venda
2,70
2,45345

Mai'co Alem.
Lira 
Franco Suíço
Coroa Din. ..
D oro a Norueg.
Franco Franc.
Coroa Sueca .
Xelim Aust. .
Escudo Port. .
Pesota 
Peso Argent.
Peso Uiug. ..
DS? Convònlo
t REP
Ouro Fino

GR  3

0,67932
0,004322
0.62316
0.39109
9.37759
0,54545
0,52376
0,104490
0,093960
0.045090
0,007209
0,028030
2.70
.7,34920

0,68445
0,004360
0,62797
0,39462
0,38105
0,54984
0,51752
0.106423
0,095839
0,046698
0.008063
0.33666
2,715
7.59792

.038 2436 3,035 12211

7,54920

2,715
2.51001
7.59792

0,054337 0,054775
0,74632 0,75232

TAXAS DO MANUAL

Moedas
Dólar 
Libra ....

Compra Venda
2,70 2.715
7.5JO 7,630

Franco Franc. 0,540 0,330
Escudo Port. 0,094 0,09550
Pcseta Eip. 0,045 0,04570
Lira Ital 0,00430 0,00440
Franco Suíço 0,020 0,630
Pèáo Argent. 0,00780 0,00850
P6so Urug. .. 0,0029 0,0033
Franco Belga 0.050 0,055
Bolívar 0,585 0,595
Marco 0,675 0,685
Dólar Can. 2.480 2,520
Coroa Sueca 0,516 0.525
Coroa Din. 0,370 0,380
Coroa Norueg. 0.370 0,380
Efcudo chil. 0 370 0.375
Florlm 0,740 0,750
Guaranis ¦. 0,018 0,020
.Peso Boliv. 0',160 0,200
Fuso Colomb. 0,100 0,140
Púso Mexlc. 0,200 0,215
Xellm austr. 0,100 0.105
Sol peruano 0,085 0,095

BOLSA DE VALORES
No preg&o da manhã foram 275 493 titulos, na lmpar.tftn.cla 4 351,24 no mercado de ofer- na Bolsa, rsnderam NCrí

negociados 385 177 titulos, no da NCrí 121 410,82. No mercado
valor de NCrS 519 498,58. No fracionário foram vendidos 3 801 tas 5 300' na d8 í,Ci'i T 798,00. 1205 450,00. Índice BV-99,5,
pregão da torde venderam-se titulei, na Importância do NCrS As letras de câmbio vendidas estável e Inalterado.

média s/n dos títulos particulares da bolsa do rio de janeiro
30-3-67

3922
29-3-67

3908
22-3-67

4035
16-3-67

424S
Março de 1968

3698
(Elaborada pela Organização S. N. Ltda.)
FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS

Valor Valor Valor Valor
Data da Cota Clt. Dist. do Fundo Data da Cota Ult. Dist. do Fundo

NCr? NCr.f Cr? 000 NCrç NCrÇ CrÇ 000

FUNDO CRESCINCO . 29-3 0,60 10,00 março 39 857 718 FUNDO TAMOIO .... 37-3 1.00 48.00 dez. 195 547
COND. DELTEC  29-3 0,25 10,00 março 4 479 203 FUNDO SBS (Sabbfl) . 20-3 0,12 8/10 1,00 dez. 200 192

S"!DO 
HAUUB  29-3 0,49 33,00 dez. 1 754 862 PUND0 BHASIIj  33ml 0,24 2,50 dez. 167 272FUNDO FEDERAL  29-3 1,08 30,00 nov. 1 621 488

FUNDO ATLÂNTICO . 27-3 0,26 12.00 jan. 1044 772 FUNDO NORTEC  9-3 0,73 20,00 maio 63 642
FUNDO VERA CRUZ . 29-3 3,51 140,00 dez. 607 918 FUNDO SUL BRASIL . 16-3 1,22 17,00 Jan. 42 94S

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DE VALORES

A ç 6 e i Quant. Cov

PREGÃO DA MANHÃ

B. DO BRASIL .. 7 308
IDEM 1 016
IDEM 524
IDEM 245

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

A. VILARES. Prèf. 100
IDEM 400
IDEM 500
IDEM 1 000
IDEM 200

A. VILARES. Ord. 500
ARNO 1 000

IDEM 3 300
IDEM 14 900
IDEM 11 700
IDEM 5 000

B. DE ROUPAS .. 12 300
O B. U. 100

IDEM 600
BRAHMA, Pref. .. 200

IDEM 6 300
IDEM 6 800
IDEM 7 900
IDEM 500

BRAHMA, Ord. ... 1 600
IDEM 3 000
IDEM 1 300

D. DE SANTOS ... 7 000
IDEM 32 000
IDEM 1 200

DONA ISABEL 300
IDEM 3 500

F. BRASILEIRO .. 3 700
IDEM 3 200

AMÈR. FABRIL ... 500
IDEM 11 200

Aç6ei

5.00
5.01
5.02
5,03

1,75
1.77
1,80
1,81
1,32
1.63
0.05
0,66
0,80
0.69
0,70
0.5C
0.50
0,51
1.110
1,91
1.92
1,93
1,94
1,87
1,88
1.89
0,68
0,69
0,70
0,68
0,70
0,00
0.91
0,40
0,41

IDEM 
SOUSA CRUZ 

IDEM 
IDEM 

N. AMÉR., Port. ..
B. MINEIRA 

IDEM 
SID. NAO, Port, .

IDEM 
IDEM 
IDEM 

SID. NAO, Nom, .
HIME

IDEM 
IDEM 

KIBON 
IDEM 

L. AMERICANAS .
IDEM 
IDEM 

B. ESTRELA, Pref.
IDEM 

MESBLA, Prel. ...
IDEM 

MESBLA, Ord
IDEM 
IDEM 

M. SANTISTA ....
IDEM 

PETROBRÁS 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 

SAMITRI 
IDEM 

S. P. ALPARGATAS
IDEM 

V. R. DOCE, Port.
IDEM 
IDEM 

Quant. Cot.

12 900 0,42
200 2,36

3 600 2,37
100 2,38

3 400 0,75
21 600 0,74
30 200 0,75

3 500 1,68
16 300 1,09

400 1,70
100 1,71
027 1,70
200 0,52
900 0,53

100 0,54
1 800 2,31

900 2,33
1 400 1,78
1 000 1,79

900 1,80
100 1,02
700 1,03
500 0,79

11 000 0,80
000 0,78
000 0,79

17 100 0,80
200 0.97
300 0,98

7 700 3.00
350 3,02
600 3,03
000 3,04

2 000 3,05
000 0,78

2 700 0,79
I 3 900 0,99

2 800 1,00
400 3,40

1 000 3,43
700 3,44

A ç 6 f t Quant. Cot.

IDEM 1 500 3,45
IDEM 3 100 3,46
IDEM 400 3,47

V. R. DOCE, Nom. 8 108 3,40
IDEM 1 500 3,44

W. MARTINS 200 3,16
IDEM 300 3,18
IDEM 500 3,20

WILLYS, Pref 2 000 0.6Í
WILLYS, Ord 600 0,63

IDEM 3 400 0,69

TÍTULOS
DA UNIÃO

OBRIG. REAJUST.

PORTADOR, 1 ano 200 26,80
IDEM 890 27,00

TÍTULOS
DOS ESTADOS

LEI 14 34« 0,84
IDEM 61 0,85

LEI 303 2 274 0,84
IDEM 5 300 0.85

LEI 820, Plano A 1 089 0,84
EDEM, Plano B 37 0,84

T1TS. PROGRES. 2 315,00

PREGÃO DA TARDE

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

B. E. 3 580 0,33
DEOD. INDUST. .. 10 000 0,42

IDEM 1 200 0,43
BRAS. EN. EL. ... 30 100 0,23

IDEM 32 000 0,24

A <; 6 r-.t Quant, Cot.

PAUL. DE F. E LU21
V. N. 1,00  1 700 1,02
IDEM  300 1.04

PAUL. DE T. E LUZ
V. N. 0,20 10 000 0,26
IDEM  52 000 0,S7
IDEM  20 000 0,28

V. E LUZ DE MI-
NAS GERAIS ... 13 000 0,24

F. E LUZ DO PA-
RANA  8 000 0,53

S. B. SABBA, Frei.
Nom  100 1,1$

TRANS. COM. IMP.
Nom  344 1,00

DOMINIUM, Pref. . 15 800 1,00
PROG. INDUST. —
Nom 1 000 0,55

IND. GEMELLI ... 6 000 1,00
CASA JOSÉ SILVA

Ord.. Port. ... 900 1,20
IDEM 400 1,21

PETROM. — Prof.
Nom  600 0,97

PETROM. — Ord.
Nom  185 0,97

PET. IPIRANGA —
Pref  200 0,65

PET. IPIRANGA —
Ord  75 0,52
IDEM  1 300 0,55

M. FLUMINENSE . 900 0,95
IDEM  1 SOO 0,96

SID. MANNESM. -
Prof  500 0,30

SID. MANNESM. -
Ord  1 300 0.Õ0

O. INDUST., Pref. . 2 000 0,50
CIMENTO ARATU 1 100 1,80

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DE CAMBIO

Empresa Prazo
(dias)

Valor
Venal

Empresa Prazo
(dias)

Valor
Venal

Empresa Prazo
(dias)

Valor
Venal

COM CORREÇÃO MONETÁRIA

CIA. ATLÂNTICA
(CATLANDI)

33% +'9,71% .... 630
SOíi -f- 9,818<;i ... 660
30% + 9,91% .... 690
30% + 10% 720

BOZANO SIMOSEN

16% 180
18,67% 210
21,33% 240
24% 270
26,67% 300
29,33% 330
32% 360
34,67% 399
37,33'/,, 420
40% 450
42,67% 480
45,33% 510

CIFRA S/A

30% -(- 9,71% .... 630

4 650,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

56 800,00
23 800,00
23 700,00
23 700,00
23 500,00
23 400,00

6 200,00
6 100,00
6 000,00
5 000,00
5 800,00
3 800,00

10 000,00

30r„ + 9,818% ... 660
30% + 9,71% .... 690
30% + 10% 720

COFIBRAS S/A

32% 239
32% 269
32% 299
32% 329
32% 350

GREDIBRAS

12% + 3% ...... 180

CRESA S/A

30% + 6% 78

30% + 6% 83
30% + 6% 299
30% + 6% 30O
30%' + 6% 330
30% -1- «% 360

10 000,00
10 000,00
10 000,00

11 000,00
11 200,00

1 400,00 •

900,00
700,00

150 000,00

500,00

500.00
4 800,00

11 500,00
* 500,00
8 200,00

FINCO S/A

32%  180

IPIRANGA

16,50% -}- 1,50% .. 130
32% + 2% 240
27,5% + 2,5% .... 300
33% + 3% 360

NOVO RIO

13,50% -f- 3% .... ISO

ONNIUM
FINANCEIRA S/A

16%  ,180
16%  180
18,67%  210

VERBA S/A

14% -)- 3%  180

20 000.00

160 000,00
11 000,00
ii coo.oo
11 000,00

80 000,00

25 000,00
27 000.00
27 000,00

345 000,00

Nova Iorque (UPI-JB)

BOLSA DE NOVA IORQUE

Média d» Dow-Jones na Bolsa d« Nova Iorque ontem:

AçOe» Variação

30 INDUSTRIAIS  —1,11
15 CONCESSIONÁRIAS  +0,26

Vendas nas açòes utilizadas no inddce: .Industriais 611 000
Tctsa 800 300

AçCei

20 FERROVIAS
65 AÇÕES 

Variação

 — 0,48
 — 0,31

Ferrovias 77 500: Concessionárias de Serviços Públicos 111 800;

Índice Dcw-Jonc» de futuros de mercadorias (médUt 1924-20 representa 100): Final 136,59.

PREÇOS FINAIS:
Nova Iorque (UPI-JB) — Preços finais na Bolsa de Valores de Nova Iorque ontem:

A J Ind 
Allied Chcm ..
Allis Chal ...,
Am Can 
Am Foru Pow
Am Met Cl ...
Amer Std 
Amer Smel ...
Am T & T ...
Amer Tob .„,
Anaconda . ..
Armour 
Atlan Rlcb ...
Atlas Corp ...
Bendlx 
Beth SU 
Can Pac 
Case J I 
Cerro 
Ches & Oh ...
Chrysler 

CAFÊ-RIO

4-112
40-3 4
25-314
54-34
19-13
47-l|8
21-1(4
63-38
60-l|4
35-i;8
83
35-118
90

3-7]8
39-1Í8
36-3J4
61-3|4
20-12
38-1J4
68
39-1,8

Col Gas  27-i;4
3,4
1|2
1,8

Cord Pd  46-1J2
112
¦i|í

Du Pont 151-114
12

Con Ed .
Cont Can
Cont Stl

Crown Zell
Curtiss W

35-:
49-:
30-

48-
32-

East Air li .
Eastman . .
Electron Spc
Ford 
Oen Ele ...
Gen Foods .
Gen Motors
Qlllete
Gllddcn . ..
Goodyear .
Grace W R .
IBM 
Int Harv ...

102-
14»
32
50

. 85'
75-
77
50
20-
45-
54-

457-
31.

•3»
•3[4

Int Nick 
Int Tel is Tcl .
Johns Manvllle
Kennecott . ..
Lehman 
Lockheed . ...
Loews Thea ..
Lonestar Cem .
Mobll Oll 
Mont Ward ..
Nat Cash R ..
Nat Dist 
Nat Lead 
N T Centr ....
Otls Elev 
Pac G El 
Fan Am 
Penn R R ....
Phillips P ....
Pub S E Q ...
RCA 

92-l|4
88-3,8
57-112
24
33
64-114
46-3,4
17-118
44-7J8
26-1J4
95
43-l|4
64-118
74-114
45
35-112
68-l|4
56
35-j|8
35-58
47-18

Rep Stl
Rey Tob 
Sears 
Sinclair 
Southern R ..
Std O Ind ....
Std O Cal ....
Std O N J ...
Stand. Brands
Studebaker .
Swlft 
Tech Mat ....
Texaco 
Texas Gulf ...
Textron 
Tlinken
Un Carbide .
Union Pacific
United Aircr .
Utd Frult ....
United Gas ..

47
40-114
51-3:4
76-l|4
52-518
52-1 ;8
60-14
64-l|4
35-Ü2
53-3J4
52-1J8
12-58
7«-7;8

72-l|í
40
55-3!4
43
91-5:8
34-1J2
66

u s Gypsum .. 72
U S Rubber .. 42-112
U S Smelting 62-i;4
Warner Bros .. 24-3J8
West Air Br .. 36-1 [3
Woolwth 23-l{8
Westg El 52-718
Alllen Inc .... 11-518
Ark La Gas ... 41-318
Brlt Pet 9-l|4
Creole P 35-718
Espey Mfg .... 14-7]8
Giant Yell .... 8
Home Oll A ... 20-114
Husk? Oll .... 12-518
Norf So Ry ... 35-7 8
Seeman 6-118
Syntex 89-1,4

MERCADORIAS

Funcionou, ontem, eõtável e inalteiado, o mercado de café

disponível. O tipo 7. «aíra 1966'67, foi cotado a base de NCrS 4,00

por 10 quilo*. Nfto houve Ttndaa. nem movimento estatístico.
Fechou inalterado.

ATÇCCAR-RIO

O mercado dé açúcar esteve firme e Inalterado. Entrada*
17 263. Saldos 20 OCO. Existência 62 443 «aces.

ALGODAO-RIO

O mercado de algcdfo em rama funcionou calmo • InaSte-
i-ado. Entradas 171. Saldas 200. Existência 2 205 fardes.

1

i >.

(••AiV
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Imposto de Renda cairá NCr$ 50 milhões com maior isenção
'Ârzua 

diz que Agricultura
vai dinamizar o Nordeste
atuando com agressividade

Recife (Sucursal) — O Ministro da Agricultura, Sr.
Ivo Arzua, disse ontem ao General Euler Bentes que hoje
assume o cargo de Presidente da SUDENE, ciue o seu Mi-
nistério desenvolverá uma política agressiva no Nordeste,
atuando juntamente com aquele órgão para aproveitar
sua experiência nos problemas da região e dinamizar o
setor agrícola.

O Sr. Ivo Arzua acrescentou que o Ministério no seu
esforço de interiorização e de prestigiar os organismos
regionais estabelecerá esquema de entrosamento com a
SUDENE a fim de não planejar ou executar sem contar
com sua participação que considerou decisiva.
PRESENÇA

<«*

o Ministro da Agricultura
reuniu-se no Recife com os ór-
gãos ligados a agricultura
quando explicou que tentará
marcai- presença nos quadros
dirigentes da Nação, encerrem-
do a excessiva dispersão de
trabalho com órgãos paralelos,
e muitas vezes conflitantes,
amputando o sentido do traba-
lhe na Pasta. Salientou que
órgãos como o IBRA e o INDA
serão chamados ao Ministério
que assim responsabiliza-se
realmente pela política de
abastecimento e abandona a

v (posição contemplativa para co-
laborar no esforço reclama-
do pela nacionalidade. Mais
adiante acentuou que «s ques-
toes relativas cio armazena-
mento e â politlca' de íinan-
ciamento seráo equacionadas

, em conjunto visando estimu-
lar o produtor e amparai* o
consumidor.

O Ministro do Interior, Ge-
neral Albuquerque Lima, pre-
sidirá hoje às 8 horas, a sole-
nidade de posse do novo Pi*e-*¦ sidente da SUDENE, General
Euler Bentes, quando defende-
é'& a aceleração do desenvolvi-
mento do Nordeste, e aborda-
rá a encíclica de Paulo Vi sò-
tire o problema social. O Ge-
neral Euler Bentes, que chegou

* em Recife em companhia dos
Ministros da Agricultura, Sr.
Ivo Arzua e das Minas e Ener-
gia. General Costa. Cavalcanti,
afirmou ontem a técnicos da
SUDENE que o mecanismo da
incentivos ã região será prescr-1 vado e que trará ao interior do
Nordeste os Ministros Delfim
Neto e Hélio Beltrão para sen-
tirem os problemas da região.

O Sr. Rubens Costa, atual

Empresários
americanos

•( vêm domingo
Unia missão oficiai de em-

presários dos Estados Unidos,
composta de sei* importantes

' homens de negócio norte-ame-
ricanos e dois representantes
do Departamento de Comércio,
visitarão o Brasil de 2 a 29 de
abril próximo, com o objetivo
de Intensificar o intercâmbio
comercial e de investimentos

i entre nosso País e os Estados
Unidos.

Os membros da missão, todos
especialistas e técnicos de alto
nível em vários setores indus-
triais, realizarão consultas in-* dividuais com empresários bra-
sileiros.

Presidente da SUDENE, afir-
mou na ocasião que o -Mordes-
te não tem recursos ociosos
como sc propala, e sim mais
projetos aprovados que recur-
sos. pois de acordo com as
previsões, o déficit este ano,
caso sejam implantados òs"
empreendimentos planejados,
será da ordem de NCrS 300
milhões (trezentos bilhões de
cruzeiros antigos).

O Sr. Rubens Costa lem-
brou que é um mito dizer-se
que no Nordeste tudo está
bem, pois, na verdade, a re-
gião continua paupérrima e•necessitando de mais recursos
para integrar-se definitiva-
mente na economia nacional,
enquanto o Ministro Albuquer-
que Lima garantia que mais
recursos virão depois de trans-
mitir a mensagem do Presi-
dente do BNDE, Sr. J a i m e
Magrassi de Sá, sobre o inte-
rcs.se que tem o órgão em aju-
dar a região. O Ministro do
Interior informou ainda que
os problemas de íosfatos na-
fcurais do País, em geral e, em
particular, do Nordeste, rela-
cionado com a lavra, indus-
trialização e comercialização,
estão sendo objeto de exame de
parte do Presidente Costa e
Silva, em exposição de moti-
vos encaminhada pelo Minis-
tério do Interior.

Segundo o General Albu-
querque Lima, o documento
faz exame em profundidade
sóbre o assunto e sugere que
medidas a curto prazo sejam
definidas pelos Ministérios cio
Planejamento e Coordenação
Geral, da Fazenda, dos Trans-
portes e Interior, os quais in-
di.arão as soluções mais via-
veis pala o problema dos íos-
fatos.

CACEX não
deixa jacaré
ausentar-se

Brasília (Sucursal) — O
Conselho Nacional do Comer-
cio Exterior, em suas Resolu-
ções 11 e 12, publicadas ontem
no Diário Oficial, proibiu a ex-
portação de peles de jacaré,
semente* de oiticica, milho, so-
ja, charque, mel de abelha e
pimenta-do-reino de .qualidade
inferior ou considerados como
refugo.

A CACEX, em outra tabela,
relaciona mercadorias cuja. ex-
portação depende de prévio li-
cenciamento.

Secretário da Fazenda de
São Paulo aceita críticas
sobre as isenções do ICM

São Paulo (Sucursai) — O Secretário da Fazenda, Sr.
Luis Arrobas Martins, concordou inteiramente com as crí-
ticas da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo
quanto à injustiça de ter sido concedida isenção do paga-
mento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias para
os discos, em detrimento dos produtos hortifrutigran-
jeiros — conforme pretende a FAESP —, afirmando ser"absurdo e em nada beneficiar o público, pois os comer-
ciantes não baixaram os preços e estão embolsando a di-
lerença".

O Secretário disse ser sua intenção ouvir nâo só a
FAESP, mas também todas as entidades de classe do Es-
tado, ligadas a problemas decorrentes da Reforma Tributa-
ria — principalmente o ICM — e, para tanto, conhecer, a
partir de hoje, o pensamento de 16 entidades, recebendo eni
seu gabinete duas por dia, todas as quartas, quintas e
sextas-feiras.
SEM CRITÉRIO

Ao afirmar que "isenções
concedidas sem critério de na-
da beneficiam o público", o Sr.
Arrobas Martins citou o caso
dos discos, explicando que o
seu preço — com a taxação do
antigo Imposto de Vendas e
Consignações ou a isenção do
atuai Imposto de Circulação de
Mercadorias — é o mesmo, "se
não aumentou". O Secretário
lamentou que os discos tives-
sem isenção, mas observou que"infelizmente, isto é lei e nada
podemos fazer".

— Compreendo perfeitamen-
te — disse — a intranqüillda-
de do setor agropecuário em
relação ao Imposto de Circula-
çáo de Mercadorias. Êsse setor

íoi beneficiado pelo Fisco,
tanto federal quanto estadual.
A situação, no entanto, vem se
alterando nos últimos tempos.
A desorganização desse setor
provocava grande evasão de
impostos, o que era muito fá-
cil na vigência do IVC. Com
o atual ICM, é muito difícil a
evasão.

O Sr. Arrobas Martins sali-
entou ter determinado estudos
para o exame da situação do
setor agropecuário em relação
ao ICM, explicando que "a di-
íiculdade está na caracteriza-
ção do que seja o produto in
natura e produto industriali-
zado". Citou o exemplo.do ar-
roz em casca, produto in natu-
ra, mas que pode ser conside-
rado produto industrializado
quanto beneficiado.

Governo vai multar quem
não pagar hoje Imposto
sobre Serviços Autônomos

Uma multa de NCr$ 50.00 (50 mil cruzeiros antigos)
por mês ou fração será aplicada a partir de amanhã a
todos os profissionais autônomos (não assalariados) do
Estado da Guanabara que não efetuarem hoje, até às 17
libras, o pagamento anual do Imposto sobre Serviços nas
22 Coletorlas da Secretaria de Finanças do Estado.

Esclareceu ontem a Secretaria de Finanças que o valor
do imposto varia de NCr$ 24,00 a NCrS 60,00 por ano, de
acordo com a atividade profissional exercida e a falta de
pagamento implicará, "entre outros prejuízos", na aplicação
da multa com vigência partir de amanhã, dia 1 de abril."

CONCEITUAÇAO
Adiantou a Secretaria do

Governo que o novo Imposto
sóbre Serviços veio substituir,
através da Reforma Tributária,
o antigo Imposto de Indústria
e Profissões.

— Para tratar de todos os
assuntos referentes ao novo
tributo, a Secretaria de Finan-
ças criou o Departamento do
Imposto sóbre Serviços, diri-
gido pelo Sr. Heitor Brandon
Schiller e instalado na Rua
Santa Luzia, 11.

Informou que o imposto in-
cide sóbre toda e qualquer
prestação de serviços, seja por
empresa, seja por profissionais
autônomos (não assalariados).

Em seu comunicado, a Se-
cretaria de Finanças advertiu
que, a rigor, quem não fór con-
tribuinte do Imposto sóbre Cir-
culação de Mercadorias e pres-
lar qualquer tipo de serviço

remunerado, trabalhando por
conta própria, é contribuinte
do Imposto sóbre Serviços, "de-
vendo, por isso, inscrever-se no
Cadastro Fiscal da Secretaria
de Finanças, localizada na Rua
Santa Luzia, 11. De posse do
cartão de inscrição, o contri-
buinte poderá adquirir sua
gula de recolhimento de im-
posto em qualquer papelaria
c, após preenchê-la. pagar o
imposto em uma das coletorlas
cio Estado.

Enquanto as empresas tém o
Imposto sóbre Serviços cal-
culado na base de 5% de sua
receita, devendo recolhê-lo en-
tre os dias 1 e 10 de cada mês
subseqüente ao vencido, os
profissionais autônomos pagam
uma taxa anual fixa de NCrS
2-1,00 a NCrS 60,00. de acordo
com a atividade exercida, de-
vendo recolher o tributo até
o dia 31 de março.

Omissão do IBC prejudica
maiores vendas de café
brasileiro aos japoneses

A omissão do Instituto Brasileiro do Café em relação
às possibilidades que tem o Brasil em vender muito mais
café para o Japão foi realçada pelo publicitário Cícero
Leuenroth para aproveitar o momento atual em que ainda
se processam alterações no comando do IBC e na política
comercial brasileira.

Esclareceu o Presidente da Standard Propaganda que
apesar de não ser ainda o Japão considerado mercado tra-
dicional, submetido a limitações do Convênio Internacio-
nal, o Brasil não quer facultar rebaixa de preços. "Acontece
que, no caso do Japão, as condições de absorção do mer-
cado são tão gritantes, que o receio de reexporta ção surge
infantil".

PROVA DA OMISSÃO
Especificamente sóbre a

omissão do IBC. afirmou o Sr.
Cícero Leuenroth:

Li um documento oficiai
que me deixou pesaroso: o re-
latório apresentado pelo Sr.
Paulo Ribeiro Wright, Cheio
do Escritório de Tóquio e Ex-
tremo Oriente do IBC; á Prest-
dência desse órgão, em 196(5 sò-
bre 19Gã. O conteúdo é digno
de registro especial. Assinala
o Sr. Wright que nenhuma
providência foi tomada, pelas
autoridades superiores do IBC,
em função das informações co-
merciais relevantes por èle da-
das, reiteradamente.com o pro-
pósito de Incrementar a contri-
buição dos cafés brasileiros, nos
diversos países do Extremo Ori-
ente.

Acrescentou que teria o IBC
feito ouvido de mercador, cru-
zado os braços, enquanto se
presenciava a perda gradativa
de terreno do café brasileiro
para as concorrentes africanos
e centro-americanos. "O rela-
tório do Sr. Wright é rude, por
vezes, quando assinala terem
ficado sem resposta as suas
consultas e não ter recebido
instruções quando as solicitara
reiteradas vezes."
CRÉDITO DE CONFIANÇA

Isto, contudo, — frisou —
são águas passadas, que não
movem engenho. Agora, com
novo comando no IBC, espera-
se uma revolução de métodos
de promoção o de venda, nos
mercados novos de capacidade
ilimitada, como é o caso do Ja-
pão, e nos mercados tradicio-
nais de larga expressão. Um

crédito imenso de confiança, foi
aberto ao Sr, Horácio Coim-
bra, novo Presidente do IBC
e ft. sua equipe. Nesta altura
dos acontecimentos, diante do
quo se passa no Japão, cheguei
ii conclusão, e esta é a c-onclu-
são dos brasileiro» que viajam
pelo exterior, de quo o Brasil
precisa, menos cia técnicos em
café, de experts de gabinete,
do que de vendedores do pro-
riuto, de gente que saia por aí
trocando café por divisas, de-
«ocupando os armazéns cheios
òe excedentes.
CAFÉ SOLÚVEL

L a m entou o Sr. Cicero
Lwuwnroth "o pouco apreço
com que o IBC tem tratado,
nos últimos tempos, o merca-
do japonês de café".

Afirmou que o café solúvel
ali está penetrando intensa-
mente, porque os vendedores de
café em grão, entre os quais
o Brasil, não se dispuseram a
ensinar os japoneses a prepa-
rar o café em infusão.

— A Nestlé já instalou uma
fábrica de solúvel naquele país,
absorvendo cerca de 10 mil sa-
cas por mês. Pois bem, fui in-
formado de que essa empresa
já teria proposto a compra, ao
Brasil, de 70 mil sacas, desde
que não se processasse através
do entreposto de Hong-Kong.
Antes, nos fizeram uma con-
sulta para compra muito mais
elevada do que ora nos fazem,
sem que sua proposta fosse
considerada. Resultado — a
Costa do Marfim pegou a par-
te do leão. É que continuamos
a segurar o guarda-chuva pa-
ra que os concorrentes não se
molhem.

Ener
para,

O aumento da isenção do
pagamento do Imposto ae Ren-
da para os assalariados com
desconto na fonte, de NCr$ ..
126,00 (cento e vinte e seis mil
cruzeiros antigos), para uma,
faixa entre NCrS 400,00 (qua-
trocentos mil cruzeiros antigos)
e NCrS 500,00 (quinhentos mil ,
cruzeiros a) n t i gos) provocará
uma queda de NCrS 40 milhões
(quarenta bilhões rie cinzeiros
antigos) a NCrS 50 milhões
(cinqüenta bilhões de cruzeiros
antigos) na arrecadação do
tributo.

Os estudos para a elevação
do teto. que estão sendo ultl-
mados pelo Ministério da Fa-
zenda e foram tema de despa-
cho do Ministro Delfim Neto
com o Presidente Costa e Sil-
va, estabelecem uma nova faixa

cie de percentual para os des-
contos dos demais contribuin-
tes, e deverão estar concluídos
nos próximos dias para análise
cios principais assessores eco-
nómicos do Governo.
DISPONIBILIDADES

O aumento da isenção, que
deverá vigorar a partir cio exer-
cício financeiro de 19C7. se-
gundo técnicos governamentais,
embora retire grande parte da
arrecadação federal, liberará
recursos de grande monta para
acionar a economia através da
iniciativa privada, "pois haven-
cio maior disponibilidade de re-
cursos para aplicação nas ope-
rações do mercado interno, a
circulação de riquezas se tor-
nará mais acentuada, recupe-
rando-se a queda da arrecada-
ção por meio de outros tri-
butos".

Entendem os técnicos que a
medida, auxiliará o Governo no
plano de aceleração do proces-
so de desenvolvimento eco-
nômico. através de providência
não inflacionárla, aliviando a
crise verificada em diversos se-
tores de atividades e melhoran-
cio a capacidade aquisitiva de
grande parte dos assalariados.

Acompanhado dos Srs. Bel-
Uni Cunha e Américo Tavares,
o Presidente da Associação dos
Diretores de Empresas de Cré-

dito, Investimento e Financia-
mento — ADECIF — Sr. José
Luís Moreira de Sousa, man-
teve ontem conferência com o
Ministro Delfim Neto e com o
Diretor do Departamento do
Imposto de Rencia, Sr. Orlan-
do Travancas, para esclarecer
certos detalhes do Decreto-Lei
157, que concede estímulos ao
mercado de ações.

Posteriormente, na reunião
da ADECIF, d Sr. Jcsé Luís
Moreira de Sousa deu ciência
aos empresários financeiros dos
resultados de seus entendimen-
tas com o Ministro da Fazen-
cia, afirmando quê as reivin-
dicações da classe foram bem
acolhidas, tanto assim que o
Professor Delfim Neto baixa-
rá portaria esclarecendo o a.s-
sunto em definitivo.

O Sr. Bellini Cunha infor-
mou que ficou acertado duran-
te a reunião o estabelecimento
dos seguintes pontos: 1, o per-centual de abatimento de Im-
posto dc Renda, estabelecido
em favor da pessoa física pelo
Decreto-Lei 157, é calculado só-
bre o total do imposto apurado
na declaração de rendimentos,
computada, assim, a parcela
do tributo já pago, antecipa-
damente, na fonte. 2. a pes-
soa física que optar pelo des-
conto dos 10.. deverá compro-
var a aplicação correspondente
àquele percentual, devendo essa
aplicação ser feita cm depósi-
to especial nos bancas de in-
vestimento ou na aquisição do
certificado de compra do ações.
3. a comprovação deverá ser
feita não na ocasião da entre-
ga da declaração, mas sim na
oportunidade cio pagamento da
primeira cota do imposto.
Tanto as pessoas físicas quan-
to a.s jurídicas que já tenham
apresentado sua declaração
poderão, mediante requerimen-
io às Delegacias Regionais do
Imposto de Renda, solicitar a
retificação de modo a usar da
faculdade prevista no Deere-
to-Lei 157.
RECUPERAÇÃO

Belo Horizonte (Sucursal) —
A elevação do teto minimo de

isenção do Imposto de Renda,
anunciada pelo Governo, é
luna medida de alta reper-
cussão na economia, uma vez
que proporcionará sensível re-
cuperação no mercado inter-
no. elevando o poder real do
compra da classe assalariada,
sem inflacionar, seguido en-
tendem o.s dirigentes das cias-
ses produtoras mineiras.

O Diretor da Associação Mi-
neira das Empresas de Crédi-
to. Investimento e Financia-
mento — AMECIF — Sr. Hugo
Alves Garcia acha que "a ele-
vação do teto mínimo do Im-
posto de Renda terá ótimo re-
ílexo no mercado de capitais,
pois a medida proporcionará
a formação cie poupanças pa-
ra aplicação em papéis".

REDUÇÃO

Para o Professor da Facul-
dade ds Ciências Econômicas
da UFMG e Diretor do De-
partamento de Estudos Eco-
nómicos dn. Associação Comer-
ciai de Minas, Sr. José Bir-
chal Vanderlei, "a elevação do
limite de isenção será, real-
mente, uma atitude corajosa,
pois irá reduzir a receita tri-
butária do Governo. Se o Pre-
sidente Costa e Silva estiver
disposto a aumentar as recel-
tas não pelo processo primário
de acréscimo de alíquotas,
mas através de uma fiscaliza-
ção eficiente, então terá dado
um grande passo na ativação
dos negócios, fazendo uma me-
lhor redistribuição de rique-
zas".

— Esta providencia — disse
— se toma mais elogiável,
ainda, quando se constata que
elevará o poder de compra dos
assalariados sem, no entanto,
inflacionar a economia. O seu
efeito imediato será um im-
pacto positivo sobre as bens
de consumo, incrementando a
sua compra com um acresci-
mo real no poder de compra
das classes assalariadas.

Máder assume
presiaencia
da ABRAFET

O Sr. Máder Gonçalves as.-
sumiu ontem a presidência dti
Associação Brasileira de Fa-
bricantes de Equipamento Te-
lefônico, dizendo que " a livre
iniciativa, mais do que nunca,
espera que o novo Governo vol-
te suas vistas para ela, a fim
de que não continue sofrendo os
mesmos impactos e pressões a,
que foi levado a tomar o Go-
vêrno passado". .^

Lembrou, em relação ao pró-
blema das comunicações, que"a atividade privada se ante-
cipou de muito às diretrizes ds
uma política governamental*,
pois qtiando o Governo InlciòU
uma tomada dc consciência só-
bre telefonia já encontrou -.ima
indústria de equipamento tele,-
fónico em plena, produção, ar-
cando com pe_ado ônus e cn-
frenta ndo uma capacidade
ociosa, diante da falta de mer-
cado consumidor.

O Sr. Máder Gonçalves íri-
sou ainda em seu discurso de
posse que a classe empresarial
continua tendo a responsabi-
lidade de um comportamento
que traz a marca da sua já,
tradicional vocação de colabo-
ração com as Pcdéres Públi-
cos. "Portanto — acrescentou
—, a ação deve ser coordenada
entre o Governo e a livre em-
.presa."

mituio ao
Petróleo tem
novo -ctor

Travancas define a diferença do imposto
O Diretor do Departamento

de Imposto de Renda. Sr. Or-
lando Travancas, em conferên-
cia-d e b a te pronunciada no
Instituto de Pesquisas E c o-
nómico-S o c 1 a i s — IPÊS —,
afirmou ontem que o Imposto
tle Renda deixou de ser ape-
nas instrumento trnbutário e
funciona no momento como
alavanca do desenvolvimento
econômico.

Revelou que realizou um tra-
balho difícil durante os três
nnos à frente do DIR, mas que
conseguiu com êxito, e, princi-
palmente em função da poli-
tica econômico-financeira do
Governo passado, equilibrar o
déficit orçamentário que dei-
xou de alimentar a inflação.
Informou que de NCrS 250 mi-
lhões (duzentos e cinqüenta
bilhões de cruzeiros antigos)
arrecadados em 1963 passou a
NCrS 2 bilhões (dois trilhões
de cruzeiros antigos) cm 1966.

BENEFÍCIOS

Afirmou que como Instru-
mento de desenvolvimento eco-
nômico, os incentivos fiscais,
principalmente dirigidos ao
Nordeste, cm mais de NCr$
600 milhões (seiscentos bilhões
de cruzeiros antigos), são bem
maiores que vários orçamentos
da Região, e vêm contribuin-
do para a mudança da face
do Nordeste.

Citou entre os setores bene-
ficiados pelo Imposto de Ren-
da. além do Nordeste, os re-
florestamentos, habitação e ca-
pitai de giro das empresas.

— O Imposto de Renda é a
gazua que abre todas as por-
tas — concluiu.

Logo após sua breve pales-
tra, os participantes iniciaram
a redação de perguntas por
escrito, as quais eram respon-
didas pelo Sr. Orlando Tra-
vancas, sendo a maioria sóbre
a mecânica da declaração do
Imposto de Renda.
EQUILÍBRIO SOCIAL

Momento» antes, durante
um almoço que lhe ofereceram
os membros da Associação de
Dirigentes Cristãos cie Emprê-
sas, disse quo "a cobrança do
Imposto de Rencia, num pa.ís
subdesenvolvido, é uma das
maneiras de equilibrar os di-
ferentes niveis sociais existen-
tes", e. citando a Encíclica do
Papa Paulo VI. lembrou que"os que ganham mais têm
possibilidades de auxiliar os
os mais pobres, pois o Impôs-
to de Renda, se bem utilizado,
pode ser a alavanca do pro-
gresso do pais".

A Associação de Dirigentes
Cristãos de Empresas tem por
norma reunir seus associados,
todos os meses, durante um
almoço cm que um conferên-
cista expõe um assunto e res-
ponde a perguntas dos parti-

cipantes. Êste mês o convida-
do foi o Sr. Orlando Travan-
cas que discorreu sóbre "o Im-
posto de Rencia, sua declara-
ção, melhoria de métodos e
necessidade da participação de
todos para que o Estado tenha
condições cie solucionar os pro-
blema.. sócio-econômicos de
seu povo".
IMPOSTO DE RENDA

O Sr. Orlando Travancas
agradeceu o convite da Asso-
ciação de Dirigentes Cristãos
de Empresas afirmando que"talvez não houvesse oportu-
nidade melhor para falar só-
bre o Imposto de Renda do
que para dirigente» cristãos".

Dlíse ainda que do 80 mi-
lhões de brasileiros, apenas
quatro milhões pagam ou ia-
zem declarações de Renda, o
que não permite ao País solu-
cionar todos os problemas de
sua população, "quer no sen-
ticlo social como prático".

Lembrou ainda q Sr. Orlan-
do Travancas que "os homens
do Sul não podem ficar indi-
ferentes a 30 milhões de bra-
sileiros, do Norte e Nordeste
do País, que não possuem es-
colas, hospitais e até condi-
ções de trabalho".

Considerou também, "neces-
sário e urgente" que se ensi-
ne a todo mundo a poupar,
produzir mais e melhor "a fim
de que nossos problemas não
sejam agravados mais tarde".

O Sr. Mário Cabral Ramos,
Presidente do sindicato repre-
sentativo das empresas distri-
buidoras de petróleo, Vice-Pre-
sidente da, Shell do Brasil S.
A. e Diretor do Instituto Bra-
sileiro do Petróleo._

O Sr. Plínio Cantanhede
c o n t i ir ti a na Presidência do
Instituto Brasileiro do Petró-
leo que tem, como demais dire-
to-res, os Srs. Eduardo Diífini,
da Refinaria, de Manguinhos e
Ivã Maia Vasconcelos, da Pe-
trobrás.

Aços ViSIares S.A.
(NR I - C.G.C. 60.664.810)

Entrega de
Ações Bonificadas /

Convidamos oj Sra. acionista»
a retirarem as cautelas das ações bo-
ilinc.Tdas correspondentes ao aumerr»
to de capital aprovado pela assem-
bléia geral extraordinária de 28 d»
outubro de 1966, sendo entregue a
cada acionista, Isentas de Impôslo
de Renda, 59 ações novas para ca-
da 200 antigas (2V,5%), mediam»
apresentação das respectiva» caute-
Ias om seu poder.

Os Srs. acionistas serão atendidos
diariamente, exceto aos sábados, na
Avenida Brasil n.° 2 153, nesta Ca-
pitai, das 9 às 11 e das 14 àt 16
horas.

Ficam suspensas, pelo prazo da
IS dias, as conversões, transfere.!-
cias e desdobramento de ações.

Rio de Janeiro, 29 de março de 1967

luiz Dumont Villares
(Diretor Presidente)
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- um banco otimista I
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rosso
Financiamento de NCrS 

15 537 640,00 (quinze bilhões,
quinhentos e trinta e sete mil
e seiscentos cruzeiros antigos)
foi cencedido ontem para ele-
trificação do Estado de Mato
Grosso, como ponto inicial da
criação de condições para a in-
dustrialização e aceleração do
desenvolvimento econômico
daquela região.

O Banco Nacional do Desen-¦volvimento Econômico, cujo
Presidente, Sr. Magrassi de Sá,
firmou o contrato com as Cen-
trais Elétricas Brasileiras, par-
ticipará <lo financiamento tram
cerca de 90% dos recursos.

€AIXA 
FCONÔMICA FEDERAL

"" 00 MO' OE JANEIRO ¦

LEiLÃO DE JÓIAS
AGÊNCIA SETE DE SETEMBRO

LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO N.° 200.
De terça-feira, dia A, até sexta-feira, dia 7 de abril, a Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro,
fará realizar, a partir das 14 horas, o leilão público ds iói.is, referentes aos contratos emitidos ou

prorrogados em outubro de 1965, no SAtÃO DE LEILÕES na Rua Sete de Setembro n.° 200.
Os proprietários das jóias poderão resgatá-las até o momento do pregão

EXPOSIÇÃO DOS LOTES, DIARIAMENTE, DAS 9 ÀS 12 HORAS
Catálogo com relação específica à disposição dos interessados

aa n ra

de rendado imposto
Informem-se conosco sobre a possibilidade de
deduzirem de seu imposto de renda a importância
correspondente a 10%, no caso de pessoa
física e 5% para pessoa jurídica.

BR»
BANCO REAL DE INVESTIMENTO S.A
Rua Boa Vista, 254 - 2.° andar - Tels: 37-2101
37-2102 - 37-2103 - 37-2104 e 36-0163 - SP

associado ao <JjancodaJavcura
DE MINAS GERAIS S.A.

BANCO CENTRAL
COMUNICADO

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, tendo
em vista o estatuído pelo Decreto n.° 60 190,
de 8-2-1967 que regulamenta o Decieto-Lei
n.° 1, de 13-11-1965, referentemente à insti-
tuição do CRUZEIRO NOVO, como unidade do
sistema monetário brasileiro, comunica que:
1.° — termina a 31-3-1967 o prazo concedido

para acolhimento de papéis e documen-
tos emitidos após 13-2-1967, com indi-
cação ou valor em cruzeiros antigos, não
devendo, portanto, ser aceitos, a partir
de 1-4-1967, se não preenchidos com o
símbolo NCr$ antes dos algarismos e as
expressões "cruzeiro novo" e/ou "cen-
tavos" (quando fôr o caso), no extenso;

2.° — não são admitidas expressões tais como"novo cruzeiro" ou outras quaisquer em
desacordo com as disposições vigentes;

3.° — termina, igualmente, a 31-3-1967 o
prazo concedido para a revisão dos
dados e saldos contábeis expressos no
extinto padrão monetário;

4.° — em cumprimento ao item XVIII da Reso-
lução n.°47, de 8 de fevereiro de 1967,
dêste Banco, a troca de numerário para
o comércio, a indústria e o público, em
geral, continuará sendo feita pela rede
bancária;

- a partir de 14-5-1967 as cédulas de um,
dois e cinco cruzeiros antigos perderão
seu valor aquisitivo.

Rio de Janeiro, 28 de março de 1967

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Gerência do Meio Circulante
Celso de Lima e Silva

Gerente
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l.o Cad., Jornal do Brasil, sexta-feira, 31-3-67

onerat acusa o Estado de pagar por obras não executadas
PM reprime manifestação
estudantil em Salvador e
prende 4 universitários

Salvador (Correspondente) — Quatro estudantes, en-
tre os quais o filho do escritor Jorge Amado, foram presos
durante uma manifestação promovida por universitários,
go Centro da Cidade, e reprimida por tropas da PM, sob
o comando do Major Etiene Falcão.

A passeata, que constituía o trote dos calouros, fêa
parar o trânsito nas Ruas Chile e Misericórdia c na Ave-
nida Sete, interditando ainda as Praças Municipal e Cas-
tro Alves. Os policiais convocados a Intervir apreenderam
faixas e cartazes.
PROTESTO

O Secretário de Segurança,
Sr. Rui Pessoa, compareceu
pessoalmente à, Praça Munici-
pai, procurando demover os
estudantes da idéia de reali-
zar a manifestação, mns nada
conseguiu. Somente após are-
tirada da Polícia, os estudan-
tes concordaram em manter
entendimentos com o Secreta-
rio, mas sem abdicar do pro-testo.

Aos gritos de "abaixo a di-
tadura" e "viva a UNE", os es-
tudantes realizaram sua ma-
infestação empregando uma
tática para ludibriar os poli-

ciais, que espancaram uma
universitária, gerando revolta
geral e merecendo criticas do
jornal A Tarde.

Em seu editorial, na tercei-
ra página da edição de ontem,
afirma o jornal que, "mais
uma vez, a Cidade viu deplo-
ráveis cenas de excesso da Po-
lícia Militar, quando tentava
impedir o trote geral dos ca-
louras da Universidade Fe-
deral da Bahia".

Após assinalar que a Polícia
praticou desmandos em nome
da ordem, o jornal, de linha
conservadora, diz que "já é
tempo de que sejam impedidas
estas truculências policiais".

CNG comemora 30 anos com
a edição do 2.° volume do
Atlas Nacional do Brasil

No ano de seu 30.° aniversário, ocorrido dia 24 último
o Conselho Nacional de Geografia pretende editar, con-sideràvelmente ampliado e atualizado, o 2.° volume doAtlas Nacional do Brasil, dentro do objetivo de fortalecero poder nacional com o conhecimento correto do territó-rio do País e de seu povo.

O CNG — subordinado ao Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística — foi criado em 24-3-37 pelo Decreton.° 1527, marcando a adesão do Brasil à União Geográ-fica Internacional e iniciando a coordenação dos estudosdo setor, até então completamente dispersos e sem plane-
jamento.
O QUE FÉZ

Nesses 30 anos, o CNG pro-curou relacionar uma série de
dados trazidos das outras ciên-
cias e explicar as diferentes
condições da superfície da ter-
ra, colocando á disposição dos
administradores os elementos
.ue permitem medidas de al-

canoe prático, que alcançam
desde a alimentação até a
energia.

No seu trabalho, o CNGatualizou os mapas do Brasil,..través de rigorosos levanta-
Mentos topográficos, geodésicos¦' * aerotogramétricos, inclusi-

ve fixando ns diretrizes e ba-
ses da cartografia brasileira,
através de decreto do executi-
vo assinado êste «no.

Realizou também estudos pa-ra a delimitação da Floresta
Amazônica, do atual Distrito
Federal e das várias regiões
geo-económicas, acabando com
a divisão clásica ensinada nas
escolas, falsa sob o ponto-de-vista científico. O coroamento
desse trabalho é o Atlas Na-
cional do Brasil, onde se reú-ne todo o conhecimento que
se tem da terra, e cujo 2.° vo-
lume sairá ainda este ano.

Estado tem NCr$ 2 milhões
para deixar pronto em seis
meses o Parque do Flamengo

As obras do Parque do Flamengo serão completadasdentro de seis meses pelo 1.» Distrito de Obras do Estado
que dispõe de NCr$ 2 milhões (dois bilhões de cruzeirosantigos) e espera, segundo informou ontem o seu diretorSr. Gastao Sangé, "alterar completamente a sua paisagemsem modificar, no entanto, o projeto original".

O Sr. Gastão Sangé anunciou que dentro'de um mêsserá iniciada a urbanização de toda a área fronteira aoMuseu de Arte Moderna, onde se reunirá, em setembro,o FMI. Tambem está sendo providenciada a concorrên-cia para a construção de um dos viadutos do trevo doaeroporto, orçado em NCrS 700 mil (setecentos milhões decruzeiros antigos).
OUTRAS OBRAS

Está tombem em andamen-
to o contrato para obras com-"-plementares, como a instala-
ção de vidros no .pavilhão do
play-ground, em frente à Rua
Dois de Dezembro; plantaçãode gramado na área entre oRussel e a Praia de Botafogo,
assim como a construção do
passeio da Praia do Flamengo
è da Avenida Rui Barbosa. Asáreas não gramadas, confor-
one o projeto, serão ressaltou-
dos.

Os campos de futebol, na al-tura da Praia do Russel, es-tarão totalmente remodelados
quando começar o campeonato

de peladas, a 30 de abril. Ha-
verá uma área gramada e ainstalação de uma pequena ar-
quibancada. Dentro de três
meses, os sanitários públicos
poderão ser usados, as passa-relas subterrâneas serão Uu-
minadas, pois já foi iniciada aconstrução da estação de ener-
gia elétrica de baixa tensão.— Os play-ground^ serão re-modelados, a cidade em minia-
tura dentro de mais alguns
dias estará pintada. Compra-
mos mais brinquedos, que se-rão instalados assim que es-tiverem prontos os gradis naentrada do play-ground, ondehaverá policiamento efetivo —
disse o Sr. Gastão Sangé.
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Valadão considera remessa
de tratados ao Congresso
em 15 dias uma "bobagem"

O Procurador-Geral da República, Professor Haroldo
Valadão, abrindo o curso sobre a nova Constituição Fe-
deral* patrocinado pela PUC, disse que uma das "maiores
bobagens" que viu na Carta é o artigo que obriga o Pre-
sidente da República a remeter ao Congresso, no prazo de
15 dias, os tratados assinados pelo Brasil.

Explicou o Professor Haroldo Valadão que a intenção
dos especialistas em Direito Internacional era a de con-
seguir que a Constituição fixasse um prazo para o Con-
gresso ratificar os tratados e nunca obrigar o Presidente
a remetê-los em 15 dias ao Congresso porque na maioria
dos casos os tratados assinados no exterior levam mais
tempo para chegar ao Pais.
CONFERÊNCIA

O curso de extensão univer-
sicária patrocinado pela Ponti-
íícia Universidade Católica te-
rá como conierencistas os maio-
res especialistas nos diversos
ramos do Direito tratados na
nova Constituição. O Diretor
da Faculdade de Direito da
PUC, Professor Celestino Sá
Freire Basílio, nas breves pa-lavras que antecederam à con-
íerencia do Professor Haroldo
Valadão, frisou que a PUC ti-
nha a intenção de fazer com
que o curso atingisse o objeti-
vo de ensinar aos seus freqüen-
tadores a aplicação das nova»
normas, e nunca tratar de pro-blemas polêmicos, como os po-líricos.

Ao Professor Haroldo Vala-
dão coube o tema O Direita
Internacional na Nova Cons-
tltuição, que não constava do
programa inicial do curso, mas
que foi inserido à, última hora,
para cobrir a vaga deixada pe-la recusa do ex-Ministro da
Justiça, Sr. Carlos Medeiros
Silva, em dissertar sobre o tc-
ma Princípios Fundamentais
que Nortearam a Constituição
de 1907.

ANALISE COMPARATIVA

A conferência do Professor
Valadão constou, principal-mente, de uma análise compa-
.ativa dos textos das antigas
Constituições com a atual, se-
guida da crítica às inovações.
Em primeiro lugar foi atacado
o Artigo 7.° da nova Carta, quecuida dos meios de solução pa-cíflca das controvérsias inter-
nacionais e condena a guerrade conquista.

Disse o Professor Valadão,
como crítica ao novo texto, quoo emprego da expressão deve-
rap no Artigo 7.° (Os conflitos
internacionais deverão ser sol-vidos por negociações diretas,
arbitragem e outros meios pa-cíficos) vai limitar sèriamento
a política internacional do Bra-
sil, pois não admite ressalvas
e o conseqüente uso de outros
meios para solução de contro-
versias.

Também o parágrafo único
do Artigo 7.» (é vedada a
guerra de conquista) foi con-siderado como "fórmula fraca"
que aniquilou o brilho e a al-titude da nossa tradicional con-denação à guerra de conquista.
Para o conferencista, o Artigo
deveria ter sido redigido da se-
guinte maneira: "O Brasil só
recorrerá à guerra se não cou-
ber ou se malograr o recurso
ns negociações diretas, ao ar-
bitramento ou aos meios pací-
ficos de solução dos conflitos
estabelecidos pelo Direito In-

ternacional; e, em caso ne-
nhum, se empenhará em guerra
de conquista".

Finalizando sua análise e cri-
tica ao Artigo 7.° o Professor
Haroldo Valadão disse que o
Brasil estai-á impossibilitado de
chegar à guerra em legítima
defesa, pois qualquer tribunal
internacional terá que decidir
contra nosso País ao ler o Ai--
tigo 7.° de nossa Carta Consti-
tucional: "Os conflitos interna-
cionais deverão ser resolvidos
por negociações diretas, arbi-
bragem e outros meios paci-
ficos..."

CONTRADIÇÕES

Alguns erros de técnica fo-
ram apontados, como, porexemplo, o emprego indiscri-
minado das palavras tratados,
convenções e atos internado-
nais. Segundo o Professor Va-
ladão, essr. falta de técnica
ainda vai dar muita confusão.
E exemplificou:

O Artigo 47 diz que é da
competência exclusiva do Con-
gresso Nacional resolver defi-
nitivamente sobre os tratados
celebrados pelo Presidente cia
República. Por outro lado, o
Artigo 83 dispõe que é da com-
petência privativa do Presi-
dente da República celebrar
tratados, convenções e outros
atos internacionais, com o rc-
íerendo do Congresso Nacional.

Ora — salientou o con-
íerencista —, como é que o
Congresso poderá resolver de-
finitivamente sobre as conven-
ções e outros atos internado-
nai.s celebrados pelo Presidente
ria República, se o artigo quetrata da competência do Con-
yresso fala apenas de tratados?
Ou será que o legislador cons-
tituinte confundiu tratados,
convenções e atos internado-
nais, que em Direito são a
mesma coisa?

EXPLORAÇÃO DE MINAS

O Professor Haroldo Vala-
dão, concluindo sua conferen-
cia, condenou a manutenção da
frase "ou as sociedades orga-
nizadas no Pais'*, no artigo
que cuida da proteção das ja-zidas, minas e demais recur-
sos minerais. Disse que tem
sido burlado o espirito da
Constituição por empresas es-
trangeiras que se organizam no
Brasil para explorar nossas ja-zidas. Por isso, o anteprojeto
do Instituto dos Advogados do
Brasil, de cuja elaboração par-
ticipou ativamente, preferiu
usar de mais cautela ao se re-
ferir a "empresas organizadas
no Brasil, com maioria de toa-
sileiros no capital e na admi-
nistração".

O Deputado Geraldo Mone-
rat acusou ontem o Governo
do Estado de ter pago obras
que não foram executadas pe-Ias firmas empreiteiras, embo-
ra os engenheiros responsáveis
por elas tenham afirmado queverificaram pessoalmente a sua
conclusão.

Denunciou ainda o Deputado
da ARENA que o Chefe do 6."
DR (Campo Grande), preci-sando viajar para a Europa,
colocou seu parente, tnn ar-
genfino, respondendo pelo ser-
viço sem conhecimento do Go-
vêrno, fato que teria passadodespercebido se o "novo chefe"
não resolvesse punir run fun-
cionário.

AS RQAS

Disse o Deputado Geraldo
Monerat que não íoram feitasobras em várias ruas de Santa
Cruz e Sepetiba, mas o paga-mento já saiu. É responsável
por elas o Sr. Abgar Menezes
Prado, matrícula 53 068, chefe
do 19." D.O. (Distrito de
Obras). Pelos contratos as ruas
deveriam estar pavimentadas
desde o ano passado; Três en-
genheiros do Estado assinaram
termo de aceitação de obras e
afirmam ter ido ao local e ve-
rificado pessoalmente a sua
conclusão.

As ruas apontadas pelo
Deputado Geraldo Monerat
são as seguintes: Mirai, Barão
dc Loreto, Travessa Floresta,
dos Pescadores, Florineira, Tu-
ruaçu, Olavo Bilac (entregue à
firma Éter Empresa Técnica
de Engenharia, com o proces-
so 07/411254/66) e Vieira Cam-
pos (entregue á firma Planex
Engenharia, processo número
07/409037/66).

As obras estão orçadas em
cerca de NCrS 30 000.00 (trinta
milhões de cruzeiros antigos)
em diver.os processos, que fo-
ram íracionados para evitar a
fiscalização d o Tribunal de
Contas.

FOI VIAJAR

Segundo o Deputado Geral-
do Monerat, fato mais grave*— "e também pitoresco, pois o
considero inédito" — ocorreu
no 6.° Distrito Rodoviário
(Campo Grande), quando o Sr.
Bernard Voena, chefe do Dis-
trito e diretor de uma eir.prê-
sa de turismo, precisou viajar
para a Itália e colocou na che-
í i a um parente estrangeiro,
apresentando-o aos funciona-
rios como seu substituto.

O fato teria passado desper-
cebido, declarou o Deputado,
se o "novo chefe" não resol-
vesse p u n i r um funcionário,
que reagiu.

Bancários paulistas fazem
assembléia contra horário
único que traz desemprego

São Paulo (Sucursal) — Os bancários paulistas se reu-
nirão em assembléia geral na próxima têrca-feira paradiscutir as bases da campanha contra o horário único nosbancos, em conexão com seus colegas de Minas e do Rio,
pois a medida "trará desemprego em massa".

O Presidente do Sindicato dos Empregados em Esta-belecimentos Bancários de São Paulo, Sr. Benedito Santili,acha que "o movimento nacional contra o horário únicodeverá dar resultados, pois o Ministro do Trabalho parecedisposto ao diálogo".
DESEMPREGO EM MASSA

Os 60 mil bancários existen-
tes na Capital e em 275 ci-
dades do interior, segundo o
Sr. Benedito Santili, "estão
unidos na campanha, pois se a
medida entrar cm vigor haverá
desemprego em massa".

A redução dos custos opera-

cionais alegada pelos partida-rios do horário único, na opi-
nião do Presidente do Sindi-
cato, a-epressnta a oficializa-
ção das dispensas de empre-
gados. O Sr. Benedito Santili
acredita, porém, que a medida
possa ser adotada no interior,
onde muitos bancos funcionam
em regime de meio expadiente.

PM premiará Bahia tem
reportagens maU uma
no E. do Rio diocese

Niterói (Sucursal) — O Co-
mandante-Geral da Polícia Mi-
litar do Estado do Rio, Ccronel
Hindemburgo Coelho de Araújo,
lançou ontem as bases do con-
curso de reportagens sóbre a
corporação, que completará no
dia 14 de abril 132 anos, em co-
quetel oferecido à imprensa e
á.s candidatas ao concurso de
Rainha da PM.

Os cento e trinta e dois anos
de fundação da Polícia Militar
serão comemorados durante a
II Semana da Polícia Militar,
entre os dias 14 e 21 de abril,
com desfiles de bandas de mú-
sica, demonstrações dos solda-
dos, inclusive do Corpo de
Bombeiros, gincanas, futebol,
boxe. e solenldades religiosas.

O Papa Paulo VI criou nova
diocese na Bahia, com sede em
Livramento de Nossa Senhora,
que foi desmembrada da atual
diocese de Caetité e compreen-
de 19 municípios que têm ex-•tensão de 24 265 quilômetros
quadrados e mais de 200 mil
habitantes, designando seu Bis-
po o padre Hélio Pascoal, da
Congregação dos Padres Estlg-
matines.

Padre Pascoal nasceu em
Vargem Grande do Sul, na ar-
quidiocese de Ribeirão Preto,
em 26 de abril de 1927, tendo
entrado ainda criança para a
Congregação dos Pacíres Estig-
niatinos. Licenciou-se em Teo-
logia e ordenou-se sacerdote
em 15 de agosto de 1951, foi
professor no seminário de sua
congregação e agora é párocoem Barretos, no Estado de São
Paulo.
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E com_ justo orgulho que anunciamos esse grandeacontecimento que, certamente interessa ao senhor
e à toda sua família.
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o maior revendedor FORD no Brasil.

ANCORA S. Á. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTOS
Afa da Assembléia Geral Extraordinária, v \

realizada em 29 de março de 1967.
Aos vinte e nove dias do mês do março de mil novecentos t sesser,

ta e sete, as quinze horas, na sede social à rua Sete de Setembro, 75 2 °
andar, nesta cidade, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária o*aoonistas da ANCORA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMEN*
TOS, que assinaram o "Livro de Presença" e que esta subscrevem, repre-
sentando a totalidade do capital social, com direito de voto, atendendo aoed,tal cie convocação publicado no Diário Oficial do Estado da Guana*bara e no Jornal do Comércio, nos dias 21, 22 e 23, 18, 19 e 21 3 67 0respectivamente, edital esse do seguinte leor: "ÂNCORA SA - CRÉD'' '
TO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - Assembléia Geral Extraordiná-
ria - !.*• Convocação - Ficam convidados os Senhores Acionistas da An-cora S.A., Credito, Financiamento e Investimentos a se reunirem em At-
sembléia Geral Extraordinária, a se realizar no próximo dia 29 do cor-rente mês, às ló horas na sua sede social à rua Sete de Sr-lembro 75 - '
2 • andar, a fim de deliberarem sobre: a) aumento de capital social paraNCr$ 500.000,00, com a conseqüente reforma dos estatutos; b) outro*assuntos de interesse da sociedade. Rio de Janeiro, 17 de março de 1967- Ja,me Baumblatt - Diretor Superintendente". Em obediência às dispo-
s.çoes es.atutárias, assumiu a Presidência da Mesa o Senhor Jaime Baum*
blatt, Diretor-Superintendente da Sociedade, que convidou, em seguida oSenhor Paulo Baumblatt para secretariar os trabalhos. Assim composta' aMesa o Senhor Presidente determinou a leitura da proposta da Diretoria
o do Parecer do Conselho Fiscal, redigidos nos seguintes termos: "PRO-
POSTA DA DIRETORIA - Considerando que o atual capital social dêsteestabelecimento é no valor de NCr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros novo,* >
completamente integralizados e a fim de possibilitar à Sociedade mais ede'
quada expansão em suas atividades, além de alender as exigências d*
Circular 21 do Banco Central do Brasil, submetemos para apreciação e d»
liberação de V. Sas., proposta no sentido de sue elevação para NCr$
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros novos), mediante a subscrição car.
ticular de 400.000 (quatrocentos mil) ações ordinárias, nominativas do va* 

'
lor nominal de NOS 1,00 (um cruzeiro novo) cada uma, observando-se a,seguintes condições: a) seria assegurado aos atuais acionistas o exercício
do direito de preferência na subscrição das novas ações, dentro do prazode 30 (trinta) dias contados da dala da publicação do competente aviso
publicado na Imprensa Oficial e na comum de grande circulação; bl no ;
ato da subscrição das novas ações seria efetuado o pagamento de 50%
(enquenta por cento) do respectivo valor, atendidas as prescrições legai,
o o restante seria integrallzado por chamadas da Diretoria, dentro do pra-zo regulamentar. Em conseqüência do aumento em causa, sugerimos quese,a dado no artigo 7.° dos Estatutos Sociais, a seguinte reclamo: Artiao
7." - O Capital social é de NCr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros »
novos), dividido em 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias, nomirra-
tivas, do valor nominal de NCr$ 1,00 (um cruzeiro novo) cada uma. Seria,
ainda, suprimido o atual § 2.» do artigo 7.» e renumeradoj os seus úí
mais parágrafos 3.= e 4.°, para 2.° e 3.°, respectivamente. Estas, Senhore,.
Acionistas, são as propostas que temos a satisfação de submeter à raso-'
lução de V. Sas. Rio de Janeiro, 27 de março de 19Ó7. Parecer do Con*
selho Fiscal. - Os membros do Conselho Fiscal da Âncora S.A. Crédito,
Financiamento e Investimentos, que êste subscrevem, tendo examinado a
proposta da Diretoria, do dia 27 de março de 1967, justificativa do au* 

'

mento de capital para NCr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros novos)
e de reforma dos Estatutos Sociais, opinam que se lhe dè integral apro*
vação, por consultarem os seus termos aos interesses da Sociedade e dos
Senhores Acionistas. Rio de Janeiro, 28 de março de 1967. aa) Michel Dib,
Serope Gulbenkian e Gerson do Paiva. Procedida a leitura, o Senhor Pre' I
sidente, que é aliás o único Diretor em exercício e proponente do au-
mento de capital, declarou em discussão a matéria, oferecendo aos ócio-
nistas os. esclarecimentos que o assunto comportava, franqueando * pala-
vra a quem dela quizesse fazer uso. Após a manifestação dos senhores
acionistas que, em sua unanimidade acolheram a proposta, na sua íntegra, 

''

do aumento de capital social de NCrS 100.000,00 (cem mil cruzeiros no'
vos) para NCr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros novos) e a alteração
do artigo sétimo dos estatutos, solicitou a palavra o acionista Senhor Mi-
chel Dib, para consignar que era desnecessária a fixação de prazo para o
exercício do direito de preferência, uma vez que, face aos entendimento,
prévios, todos os presentes, representando a totalidade do capital da so-
ciedade, haviam expressamente renunciado a esse direito, renúncia essa
que ora ratificam, a fim de que a subscrição das ações correspondente.
ao aumento do capital social pudesse ser efetivada no decurso da própria
Assembléia. O Senhor Presidente ofereceu a propósito os esclarecimentos
que o assunto comportava e colocou cm discussão > prooosta acima, -
qual, submetida à votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Foram
então suspensos os trabalhos, efetivada a subscrição na forma da lista
em poder da Mesa e efetuado o depósito no Banco Central do Brasil, cujo
recioo está assim redigido: "BANCO CENTRAL DA REPÚBLICA - Guia de
Recolhimento - Depósitos para constituição de capital ou de seu aumen-
to - NCr$ 200.000,00. Nome: ÂNCORA S.A. - CRÉDITO, FINANCIA*
MENTO E INVESTIMENTOS, com sede em Rio de Janeiro, à rua 7 de Se*
tembro, 75 — 2.°, em cumprimento ao disposto no artigo 27 e seu § 1.°
da Lei 4 595/64, recolhe ao BANCO CENTRAL DA REPÚBLICA DO BRASIL,
por intermédio do Banco do Brasil S.A., a importância de duzentos mil j'
cruzeiros novos provenientes da quantia que recebeu de subscritores, con-
forme relação anexa em 3 vias, contendo o nome de cada subscritor, es*
tado civil, domicílio, profissão, nacionalidade, número de ações subscritas,
total da entrada, data da subscrição. Local e data: Rio de Janeiro, 29 da)';.
março de 1967. Assinatura: Jaime Baumblatt. Reservado à quitação. Ias.
vias (guia e relação) recibo do recolhedor. 2a. via - documento de caixa, ffl
3a., 4a., e 5a. vias — juntamente com os demais vias da relação, — de- §•
volvidas ao recolhedor, para oportuno encaminhamento ao BANCO CEN*
TRAL DA REPÚBLICA DO BRASIL - Rio de Janeiro (GB)" - "Recebemos e
cheque n.° 447107, emitido contra o BANCO DO BRASIL S.A., a ser J
compensado. LIQUIDADO POR DIÁRIO. Rio de Janeiro (GB), 29-3-67. BAN-
CO CENTRAL DO BRASIL Contadoria Geral - Divisão de Contabilidade -
Subdivisão de Processamento Contábeis — EXPED — Oswaldo Pinto Ri-
beiro Encarregado do Setor — Fernando de^ Oliveira Lima Subencarregado
do Setor Supro". Reiniciados os trabalhos às 17 hora3, do mesmo dia 29
de março de 1967, estando presentes todos os acionistas da sociedade, o
Senhor Presidente esclareceu as providências adotadas que culminaram com
o recolhimento de NCr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros novos), ao
Banco Central do Brasil, conforme recibo transcrito nesta Ata • exibido
a todos. Constatada a perfeita regularidade do processamento levado a
efeito, foi o aumento de capital aprovado pela unanimidade dos presen-
tes, bem como a nova redação do Artigo 7.° dos Estatulos Sociais. Coiv
tinuando nos trabalhos, o Senhor Presidente informou qu« a ordem-do-dia
comportava, ainda, a discussão e aprovação de quaisquer assuntos de in-
teréssa da sociedade, concedendo a palavra a quem dela desejasse fazer
uso. Ninguém se manifestou, tendo sido encerrada a sessão, lavrando-se
antes a presente Ata, que depois de lida e achada conforme e aprovada,
foi assinada pelos membros da Mesa e por todos os acionistas presentes,
aa) Presidente — JAIME BAUMBLATT; aa) Secretário — PAULO BAUMBLATT; A
Acionistas — VINTÉM POUPADO S.A. — Administração e Orientação de
Bens Móveis, por seu Diretor Senhor Antranik Kissajikian; Serope Gulben-
kian; Antranik Kissajikian; Ycrchanik Kissajiki-n; João Dobellian; Michel
Dib; Lourèncio Veronezzi.

Conrere com o original.
as.) JAIME BAUMBLATT

Diretor Superintendem.
(P
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A cucar à venda a preço de Governo enquanto fôr possível
Funcionários da Guanabara Presidente M ggj bem-vindo

ratifica' terão a partir de amanhã
aumento na base de 13,5% empréstimo

'•* A primeira cota do aumento de vencimentos do iun-
cionalismo estadual (13,57c), decorrente do reajuste do
salário mínimo concedido no ano passado,' entrará em vi-
gor a partir de amanhã, segundo informou ontem, após des-
pacho com o Governador Negrão de Lima, o Secretário de

t Administração, Sr. Álvaro Americano.
í> O Secretário de Administração entregou, na ocasião,

ao Sr. Negrão de Lima, o esboço do decreto que vai permi-
tir a revisão dos niveis de vencimentos dos servidores es-
taduais, através da fixação numérica por categoria funcio-
nal e do restabelecimento da sistemática de promoções por

.acesso.

AUMENTO

O percentual de 13,5% cor-
responde â primeira parcela
do aumento global de 27l,í>.
decorrente da elevação do sa-

.^ário mínimo, no ano passado,
para CrS 84 mil. A outra cota
de 1.3,5%, conforme informou
o Secretário de Administração,
deverá ser paga somente em
novembro dêste ano, condido-

,nando-se, entretanto, ao com-"portamento da receita esta-
dual.

O acréscimo nos vencimentos
do funcionalismo será incor-
porado à folha de maio, com
os atrasados correspondentes

„ ao mês anterior, uma vez que
o início do pagamonto do pes-
soai do Estado começa já no
próximo dia li.

O Sr. Álvaro Americano in-
dicou, por outro lado, que o
esboço de decreto entregue ao

Governador, relativamente à
revisão gradativa dos niveis
de vencimentos dos servidores
estaduais, "prevê desde logo a
melhoria, através do acesso, de
3G0 servidores de diversas ca-
tegorias, principalmente a de
servente".

— Com o processamento do
sistema de promoções, até o
fim dêste ano, todas as car-
reiras funcionais estarão dis-
ciplinadas, com n distribuição
exata da .necessidade real de
pessoal nas Secretarias. Regu-
lamentada a Lei n.° 14, de
1980, ninguém mais poderá ter
acesso à categoria superior, se
nela. não houver vaga — acres-
centou, ao indicar que tam-
bém- até o final do ano serão
disciplinados os pagamentos dê
triênios e de outras vantagens
funcionais, através do envio á
Assembléia Legislativa de pc-
didos de créditos especiais.

Preso fazendeiro alagoano
que contratou pistoleiros
para matar Robson Mendes

Maceió (Correspondente) — Quase um mês após o
assassinato do Deputado cassado Robson Mendes, a Poli-

) cia conseguiu descobrir toda a trama do crime: Cago e
Crispim, ex-capangas do deputado-pistoleiro, mataram-no
empreitados pelo fazendeiro José Fernandes, que já foi
preso e confessou haver dado NCrS 4 mil (quatro milhões
de cruzeiros antigos) aos criminosos.

i Os dois capangas continuam foragidos na caatinga
alagoana, mas a prisão do fazendeiro José Fernandes e rie
seu amigo Enélas Ferreira — Intermediário na transação
criminosa — possibilitou à Policia compor o quadro real

<4ló sertão de Alagoas, transformado em verdadeira Sicília.
O Governador Lamenha Filho prometeu desmantelar a
máquina do crime em seu Estado.

. CRIME E CASTIGO

O Deputado Robson Mendes
prometeu aos seus capangas
Gago e Crispim pagar a im-
partãncia de NCrS 3 mil (três
milhões de cruzeiros antigos)
pára matarem o fazendeiro Jo-

T sê Fernandes, seu mais ferre-
nho adversário no sertão.

Traindo a confiança de seu
patrão, os capangas-pistolei-
ros denunciaram a empreitada
ao também fazendeiro Enéias

t, Ferreira, de Santana de Ipa-
nema, amigo de José Feman-
des, que cobriu a oferta do
ex-deputodo em mais NCr$ 1
mil (um milhão de cruzeiros
antigos) e pagou adiantado
NCrS 300,00 (trezentos mil cru-

[^ zeiros antigos), em parcelas de
« NCrS 200,00 (duzentos mil cru-

zeiros antigos) e NCrS 100,00
(cem mil cruzeiros antigos). A
nova ordem era matar Robson
Mendes e o fazendeiro José
Fernandes enviou os restantes

\ NCrS 2 700,00 (dois milhões e
setecentos mil cruzeiros anti-' gos) aos próprios capangas, 14
dias «pós o crime, quando tò-
da a Polícia já os procurava.

1
CONFISSÃO

O fazendeiro José Fernandes
estava preso e sob rigorosa vi-
gilâncla da Policia, mas ne-
gou sempre que tivesse qual-
quel participação no assassl-
nato, até que foi acareado com
seu 'amigo Enéias Ferreira na

V noite de ontem e acabou con-
fossando tudo.

Na presença do próprio Se-
cretário de Segurança Públi-
ca, Coronel Adauto Gomes Bar-
bosa — que dirigiu pessoal-
mente os trabalhos —, o fazen-
deiro Enéias Ferreira apareceu'• 
na sala e disse: "Não adianta
Zé; « família do Crispim já fa-
lou tudo." José Fernandes, um
dos homens mais ricos da. re-
glâo, foi recolhido ao xadrez

,7 dos presos comuns de Palmeira
«dos Índios, fato inédito no Es-

tado.

Em suas declarações à Po-
lícia, José Fernandes disse quo
o plano previa a auto-apresen-
tação de Crispim logo após o
crime c sua imediata confis-
são na qual o pistoleiro a.ssu-
miria total responsabilidade
pelo assassinato do cx-Depu-
tado Robson Mendes. Em com-
pensação, o fazendeiro José
Fernandes se comprometia a
assegurar-lhe a defesa e paga-
ria ainda mais para que êle
negasse a, existência de algum
autor intelectual do assassi-
nato.

Segundo José Fernandes, a
decisão de Crispim de escon-
der-se desviou a atenção da
Polícia para possíveis mandan-¦tes e só assim foi possivel des-
cobrir todo o plano. Por sua
vez, o coiteiro Enéas Ferreira

chave da solução para o
assassinato de Robson Mendes

disse que Crispim estava ir-
ritado porque o ex-deputado
não estava pagando bastante,
c ainda lhe devia NCrS 3 mil
(três milhões de cruzeiros an-
tigos).

OUTRO CRIME

A Polícia alagoana prendeu
ontem, o fazendeiro conhecido
por Zé Prela, pequeno proprie-
tário em Palmeira dos Índios,- que revelou haver dado NCr$ 1
mil (um milhão de cruzeiros
antigos) ao ex-deputado Rob-
son Mendes para matar o as-
sassino de seu filho único.

Na ocasião, Robson encarre-
gou a empreitada ao pistoleiro
Crispim, que, não encontrando
em casa o homem condenado
à morte, assassinou os velhos
pate da pessoa procurada.

A Policia quer ir até o fim
nos casos def morte.

Os colteiros e grandes pro-
prietários estão em pânico com
a ordem da Policia de investi-
gar crimes até agora inexplica-
dos, sem se deter em fortunas
ou prestigio político de seus
mandantes.

Declarada legal a greve de
v camponeses do Cabo, depois
de quatro meses de duração

• Recife (Sucursal) — O Presidente do Sindicato dos
\ Trabalhadores Rurais do Cabo, Sr. João Luis da Silva, emo-

çionou-se até às lágrimas quando o Tribunal Regional do
Trabalho considerou, ontem, a greve dos 1500 campone-
ses daquele Município — primeira greve de Pernambuco
após a Revolução — inteiramente legal.
Com o resultado do julgamento da greve, que durou

mais de quatro meses, os camponeses terão facultado o di-
reito de interpor, na Junta de Conciliação de Julgamento,
na Cidade de Escada, reclamação reivindicando o paga-

.mento dos direitos negados pelos proprietários de enge-
( W nhos, e pelos quais se batiam.

O QUE DEVIAM
. Os donos de engenho deviam

aos camponeses do Cabo o 13.°
salário referente a 64 e 65, o
reajuste salarial resultante da
majoração de setembro de 65
e todas as férias de 63 a 66.
Caso se neguem a saldar suas
dividas trabalhistas, os traba-
lhadores poderão executar seus

bens, com os quais serão res-
sarcidos.

Participavam da greve três
engenhos da Usina Maria dns
Mercês, todos os cinco da Coo-
perativa Agrícola Tiriri, lnde-
pendentes, Tapuji de Baixo,
Tapuji de Cima, Buranhem.
Santa Amélia, Santa Luzia e
Estivas.

Brasília (Sucursal) — O Pre-
sidente 

' Costa e Silva. autori-
zou ontem, por decreto, o Mi-
nistro da Fazenda a ratificai-,
cm nome do Tesouro Nacional,
contrato de empréstimo de
13 250 mil dólares firmado en-
tre o Banco Literamericano de
Desenvolvimento — BID — e a
Centrais (Elétricas de Urubu-
pungá — CELUSA — para o
financiamento das obras e
compra de equipamento para
a Usina de Jupiá.

Essa. autorização se tornou
necessária em vista da fusão da
CELUSA com e Cenrais Elé-
tricas de São Paulo — CESP —
que era detentora do contrato
de empréstimo desde 1963, de-
terminada por. um denreto do
ano passado.

Flexa não
quer que
Negrão saia

Brasília (Sucursal) — Não
quero a renúncia nem o impe-
dimento para o Sr. Negrão do
Lima, mas quero apenas que
éle governe o Rio, e o foca da
melhor maneira que puder —•
disse ontem, no Palácio do
Planalto, o Deputado Flexa Ri-
beiro, depois de um encontro
com o Marechal Costa e Silva,
quando expôs seus planos de
organização da ARENA cario-
ca como Partido político defi-
altivo.

No encontro — segundo ex-
plicou mais tarde — o novo
Presidente da ARENA carioca
recebeu inteiro apoio do Ma-
rechal Costa e Silva para que
o seu Partido prossiga na "opo-
sição tenaz e coerente" ao Go-
vérno do Estado. O Presiden-
te da República fêz votos para
que a ARENA contribua no
trabalho de retirar da adml-
nistraçáo do ^_io o caráter da
Prefeitura de Distrito Federal.

Turista sem
documento é
clandestino

Porto Alegre (Sucursal) —
Turistas uruguaios e argenti-
nos que entram'no Pais pela
terminal do Chuí, no extremo-
sul dêste Estaclo, podem ser
considerados clandestinos se
não tiverem seus documentos
de entrada visados por qual-
quer agente do Departamento
Federal de Segurança Pú-
blica.

A falta de elemento qualifi-
eado para dar permissão de
entrada no Brasil faz com que
os turistas enfrentem proble-
mas de retorno, pois as em-
presas de ônibus só vendem as
passagens mediante a apresen-
tação dos documentos visados.

A falta de atendimento-aos
turistas, no lado brasileiro, é
decorrente da construção da
terminal onde se instalarão os
fiscais aduaneiros e elementos
do Exército e da Guarda Ci-
vil dos dois países: Brasil e
Uruguai.

Passarinho
foi ao DTSPS
ver aumentos

O Ministro Jarbas Passari-
nho reuniu-se ontem pela pri-
meira vezí com o Departamen-
to Nacional de Politica Sala-
rial para tratar dos índices de
aumento salarial dos trabalha-
dores de diversas empresas,
tendo fixado reajustamentos
até o limite de 21% sóbre os
salários atuais, segundo os da-
dos fornecidos pelo DNPS.

Foram julgados os processos
de «ajustamento salarial dos
empregados da Indústria de
Extração de Carvão de Santa
Catarina, Companhia Telefo-
nica de Iberaba, Companhia
Siderúrgica de São Paulo, Com-
panhia Vale do Rio Doce,
SESI-GB, SESI-Espírito San-
to, SENAC-São Paulo e Co-
missão Executiva do Plano de
Recuperação Econômica e Ru-
ral da Lavoura Cacaueira
(CEPLAC)..

Rio entra
hoje numa
frente fria

Alterações nas condições me-
teorológicas poderão ocorrer
ainda hoje, uma vez que o
Serviço de Meteorologia pre-
vê a chegada, ao anoitecer, de
uma frente fria que ontem se
encontrava ao Sul de Santa
Catarina, devendo atingir su-
cessivamente os Estados do
Paraná, São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Guanabara.

A frente se desloca com ra-
pidez na direção nordeste,
provocando, na sua caminha-
da, ocorrência de ncbulosida-
de. chuva fraca passageira e
ligeiro declínio da temperatu-
ra. Durante o dia, porém, o
tempo deverá ser bom. com
nebulosidade, e temperatura
elevada, sendo a máxima dc
ontem de 33°2 em Bangu e a
mínima de 19°9. no Alto da
Boa Vista.
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Freitas Cavalcanti joi o primeiro a cumprimentar Golberi após o discurso de posse (UPI—]H)

Class.e teatral do Rio faz
manifesto contra indicação
de Meira Pires para o SNT.

A classe teatral carioca já redigiu um manifesto con-
tra a indicação do Sr. Meira Pires para o cargo de Di-
retor do Serviço Nacional de Teatro, e pretende levá-lo
ao conhecimento do Ministro Tarso Dutra, publicando-o
nos jornais depois de colhidas as assinaturas de todos os
representantes da classe.

Atores, diretores e teatrólogos discordam totalmente da
nomeação do Sr. Meira Pires, "um nome inexpressivo e obs-
curo, à margem da evolução do teatro brasileiro nos últi-
mos 25 anos". Dizem todos que a classe deveria ter sido
consultada, para que fosse escolhido um nome represen-
tativo, evitando uma indicação meramente politica.

NOMEAÇÃO

Enquanto o Gabinete do Mi-
nistro da Educação informa-
va ontem que a nomeação do
Sr. Meira Pires ainda não íoi
confirmada, vários diretores e
artistas achavam que ainda há
tempo para marcar o seu
protesto, através do manifesto,
já pronto.

Alguns representantes da
classe teatral afirmavam quo
a indicação do Sr. Meira Pi-
res se deve ao fato de ser êle
apadrinhado do Senador Di-
narte Maris. Vêem nas entre-
vistas que tem dado um meio
de forçar a sua nomeação.

Vários diretores enfatizam a
necessidade de uma consulta
prévia à classe teatral para a
indicação de um nome repre-
sentativo, enquanto o ator
Oduvaldo Viana Filho, um dos
encarregados de colher as as-
sinaturáa para o manifesto,
afirmou que, devido à evolu-
ção atual do teatro brasileiro,
tanto do ponto-de-vista em-
presarial quanto cultural, o
cargo deveria ser ocupado por
uma pessoa que pudesse atua-
lizar o próprio Serviço Nacio-
nal de Teatro, que considera
"anacrônico".

Documento tle paulistas
já tem 300 assinaturas

São Paulo, (Sucursal) — In-
tegrantes da classe teatral de
São Paulo redigiram ontem a
noite um manifesto que conde-
na a escolha do Sr. Meira Pi-
res para o SNT e que já con-
ta com cerca de 300 assinatu-
ras.

Ontem, à tarde, a atriz
Maria Dela Costa entrou em
contato com, um dos assessores
do Ministro Tarso Dutra, que
revelou nada existir de oficial
sóbre a nomeação do Sr. Mei-
ra Pires e a colocou em enten-
dimentos diretos com o Secre-
tário particular do Ministro, Sr.
Remi Gorja.

Segundo o manifesto dos
paulistas, a classe teatral des-

conhece as atividades do Sr.
Meira Pires no teatro, com ex-
ceção da peça Senhora de Car-
rapicho montada no Teatro
Mesbla, no Rio, e que logo saiu
de cartaz sob severas criticas
de todos.

Alguns diretores do teatro
paulista conhecem o Sr. Meira
Pires através de telegrama, do
tempo em que êle enviava suas
peças e ficava insistindo para
que fossem encenadas.

Diversos intelectuais possuem
em Sâo Paulo cópias de textos
para teatro do Sr. Meira Pires
e afirmam que náo há, neste
setor, nenhum mérito que pos-
sa justificar-a sua escolha.

ri toma
posse no
T. de Contas

Brasília (Sucursal) — Ao to-
mar posse ontem como Minis-
tro do Tribunal de Contas da
União, o General Golberi do
Couto e Silva fêz, em seu dis-
curso, uma! referência especial
a eada um dos seus novos co-
legas, "homens devotados, tra-
dicionalmente, à defesa dos
mais sólidos e elevados interês-
ses do Pais".

O General Golberi surpreen-
deu os funcionários do Tribu-
nal por ter conversado anima-
damente, durante miii'o tem-
po, com alguns dos ministres,
pois todos imaginavam o ex-
Chefe do Serviço Nacional de
Informações um homem sem-
pre de cara fechada e. sobre-
tudo, de muito pouca conversa.

Brizola crê
pouco no
novo Governo

Porto Alegre (Sucursal) —
Embora não tivesse feito de-
claração para ser publicada, o -
ex-Governtidor Leanel Bvizo-
la manifestou pouco otimismo
sóbre a mudança de Governo
aio Brasil, pois considera o
Marechal Costa, e Silva mu
continuador do Marechal Cas-
telo Branco.

A declaração foi feita pelo
Sr. Brizola ao seu compadre
Sereno Chaisé. Prefeito cassa-
do de Porto Alegre, que o visi-
tou em companhia de sua es-
posa, Deputada Teresinha
Chaise.

MESMA SITUAÇÃO

O casal Chaise, ao voltar a
esta Capital, disse que to:ios os
anos visita o ex-Governador,
acrescentando que espera me-
lhoria da situação de seu con-
íinamento com a mudança do
regime no Uruguai. O Sr. Se-
reno Chaise atualmente é ad-
vogado nesta Capital.

O açúcar refinado somente
ontem começou a ser vendido
a NCr$ 0,43 (quatrocentos e
trinta cruzeiros antigos) ao
consumidor, não existindo
qualquer documento expedido
pelo Ministério da Indústria e
do Comércio que fixe a data
da vigência dos preços, a não
ser o compromisso verbal dos
refinadores de que manterão os
preços "enquanto fôr possível".

Pelo acordo anteriormente
firmado entre os refinadores e
a SUNAB, o açúcar refinado
seria vendido a NCrS 0,46 (qua-
trocentos e sessenta cruzeiros
antigos) no mercado varejista,
mas após entendimentos havi-
dos no decorrer da semana
passada e Início desta as refi-
narias, depois de obterem a
garantia do fornecimento de
matéria-p rima, compromete-
ram-se em baixar o preço.

ABASTECIMENTO
GARANTIDO

•
Fontes do Ministério da In-

dústria e do Comércio infor-
maram ontem que os refinado-
res comprometeram-se com o
Ministro Macedo Soares, a nor-
malizar o abastecimento de
açúcar à Guanabara ainda na
próxima semana.

As providências para trans-
ferència de açúcar cristal de
São Paulo para refino na
Guanabara — limitando-se &
produção do Estado do Rio —
possibilitarão às refinarias dis-
por de material para benefl-
ciumento, na proporção de sua
capacidade de trabalho. No
entanto os assessores do Minis-
tro da Indústria e do Comer-
cio, depois de esperar que na
próxima semana tudo esteja
normalizado, em face das pro-
vidências tomadas quanto aos

preços e quanto ã quantidade
de matéria-prima disponível^1
disseram que "a dona-de-casa,
não tem motivo para estar
apreensiva, devendo comprae
quantidades normais, como
única condição da volta ime-.
diata da regularização no
abastecimento". í

USINEIRO SE DEFENDE

Niterói (Sucursal) — O ex-
Presidente do Sindicato dos
Uslneiros dos Estados do Rio
e Espírito Santo, Sr. Rubenâ
Moll, contestou ontem as decla-
rações do Superintendente da
SUNAB, Sr. Guilherme Bor-
ghoff, feitas em São Paulo, do"
que a crise no abastecimento
de açúcar nos mercados flu-.
minense e carioca seja causa-
da pelos usineiros campistas.

A crise, segundo afirmou, íoi
causada pelas próprias refina-
rias, principalmente as UsínaS
Nacionais, que só quiseram re-
ceber as cotas de açúcar fixa-
das pelo Instituto do Açúcar o

• do Álcool em prazos de 90 e 120
dias, para depois tentar com-
prá-las sem pagamento à vista.

O Sr. Rubens Moll disse que
existem nas usinas produtoras
de Campos cerca de 900 mil
sacas de açúcar cristal á dis--,'
posição das refinarias, que po-
dem buscá-las mediante paga-
mento à vista, pois o produto
se encontra penhorado ao Ban-
co do Brasil, como garantia de
empréstimo.

A crise verificada no abaste*
cimento de açúcar refinado é,
segundo o Sr. Rubens Moll.
conseqüência, também, da
omissão com que agiu o Insti-
tuto do Açúcar e do Álcool, ao
deixar que as refinarias se nc-
gassem a receber dos usineiros
campistas.

Se leite pago não vem
o jeito é ir à Polícia

Brasileiro escolhido para Testemunhas
o Tribunal de Arbitragens de Jeová
sobre comunicação espacial em congresso

O jurista brasileiro Carlos Alberto Dunshee de
Abranches foi eleito, entre 17 candidatos de países
dos cinco continentes, para o corpo de sete juizes
do Tribunal de Arbitragens sobre Satélites de Co--
municãções.

Os demais eleitos são os juristas Jens Evènsen,
da Noruega; Eric Hager, dos Estados Unidos; Boony-
amin Kazeem, da Nigéria; Raimundo Pérez-Hernan-
des, da Espanha; Radhakrishna Ramani, da Mala-
sia; e Hisao Yanai, do Japão.
CONTROVÉRSIAS

Segundo explicou o Prof.
Dunshee de Abranches. o Tri-
bunal de Arbitragens foi cria-
do para julgar as controvérsias
surgidas entre os 55 paises-
membros do Consórcio Inter-
nacional de Satélites de Co-
municação.

Este consórcio — INTELSAT
— é uma organização especial.
Os governos podem participar
tanto diretamente como por In-
termédio de um dos seus de-
parlamentos ou agências, ou

. por uma empresa pública e até' 
por empresas privadas. O Bra-
sil está representado pelo Con-
selho Nacional de Telecomuca-
ções.

O INTELSAT tem por fina-
lidade a construção, o lança-
mento e a operação de uma
rede de satélites de comunica-
ção que permita cobrir todo o
globo terrestre através de
transmissões dc rádio, telefone,
telegrafia e televisão.

O TRIBUNAL

— A organização — disse o
Sr. Dunshee de Abranches —,

pela rapidez e complexidade
das operações que realiza e das
resoluções que toma, entendeu
que não podia ficar sujeita aos
métodos usuais de solução das
controvérsias i n t er nacionais.
Os 55 países-membros dò IN-
TELSAT resolveram então as-
sinar um terceiro acordo inter-
nacional, quc se chama Acôr-
do Suplementar sobre Arbitra-
gem, aprovado em Washing-
ton em 1965.

O jurista brasileiro eleita
principalmente com o voto dos
delegados 1 a ti n o-americanos,
acha que "ficou evidente que a
escolha dos juizes foi feita le-
vando em consideração a re-
presentação dos vários sistemas
Jurídicos e das regiões em que
está dividido o mundo".

O Tribunal de Arbitragens
do INTELSAT terá a sua se-
cretaria permanente cm Wash-
ington, sede da organização,
mos as suas reuniões serão'
realizadas nos locais mais pró-
ximos dos pontos de contro-
vérsia, a serem indicados pelo
próprio Tribunal.

Adeptos das Testemunhas de
Jeová abrirão, às 18h45m de
hoje, na Rua General Gomes
de Castro, n.° 300, em Padre Mi-
guel, um congresso em que 20
oradores falarão à cerca de
1 200 pessoas sobre a vida
eterna, tema central da reu-
nião. O congresso utilizará
também encenações para me-
lhor. compreensão dos temas
apresentados, terminando às
13h30m de amanhã, com a cc-
rimônia do batismo, no qual
os novos adeptos serão mergu-
lhados numa piscina pelo Mi-
nistro Francís Malaspina, que
fará também o discurso de
abertura.

.Est. dô Rio jã
tem verbas
para casas

Niterói (Sucursal) — O Ins-
tituto de Previdência Social do
Estado do Rio anunciou que
já dispõe de NCrS 3 500 mil
(três bilhões e quinhentos mi-
Ihões de cruzeiros antigos),pa-
ra o programa de construção
de cosas para funcionários pú-
blicos em Niterói, São Gonça-
lo, nas Serras, na Baixada e
no Norte fluminense.

O IPS espera receber re-
cursos idênticos do Banco Na-
cional da Habitação, a fim do
atender o maior número pos-
sivel de servidores a curto pra-
zo, — o que reverterá também
em benefício da economia do
Estado, "estimulando a indús-
tria da construção civil e o seu
imenso setor subsidiário".

Somente os órgãos policiais
poderão tomar medidas contra
as firmas distribuidoras de lei-
te que recebem mensalidade
adiantada dos consumidores
mas não lhes entregam regu-
larmente o produto, como venl
ocorrendo em Copacabana, on-
cíe é acusada dessa prática a
Laticínios Sereno.

O Departamento de Abaste-
cimento do Estado vem rece-
bendo diversas reclamações
confira a firma, que até já foi
autuada por sonegação, mas,
segundo o Diretor da Fiscali-
zação, Sr. Arnaldo Vasconce-
los, só a Policia poderá exigir
dos especuladores o compro-
vante de que as mensallda-
des recebidas adiantadamente
constam de depósitos banca-
rios, condição para que tais
firmas tenham crédito junto às
fornecedoras.

APROPRIAÇÃO
INDÉBITA

Depois de afirmar que uma
firma na Rua Beneditinos e a
Empresa Guanabara, que tam-
bém distribuiu leite por meio
de assinatura, foram processa-
dns porque não vinham cum-
prindo seus compromissos com
os consumidores, o Diretor da
Fiscalização do Departamento
de Abastecimento do Estado
explicou que, após a feitura de
autos de sonegação contra uma
mesma firma, o Diretor do
DAB poderá solicitar providên-
cias dos órgãos policiais.

Disse ainda o Sr. Arnaldo
Vasconcelos que a empresa La-
ticlnios Sereno já foi autuada
três vezes por sonegação e que"deve estar em desenvolvimen-
to um novo estouro".

CONTO DO DOMICILIO

Pensei que não existissem
consumideres que ainda cais-
sem no "conto do domicilio",
depois de ter ocorrido casos de
firmas que recebem as mensa-
lidades e não entregam o leite.

Ao fazer tais declarações, o
Diretor da CCPL, Sr. Avani
Cortes Marinho, explicou que
a empresa não trabalha sob a
forma de mensalidades adian-
tadas; mas sabe que as firmas
«distribuidoras sempre usam
argumentos contra os fornece-
dores, responsabilizando-os pe-
la não entrega regular.

Tudo não passa de uma
inverdade, pois nada temos com.
a distribuição de leite por men-
saudade. Entregamos leite a

diversas firmas, mas como fa-
zem a distribuição ou o que fa-
zem dele é problema de cada
uma.

RAIVA DO PRODUTOR

Sóbre as notícias de que um
surto de raiva atingiu os reba-
nhos da Zona da Mata, em Mi-
nas, e que problemas pederiam.
advir, com reflexos no abaste-
cimento de leite do Rio, o Sr.-
Avani Cortes Marinho decla-
rou que "tudo isso visa tra-
zer Intranqüilidade à população
e certamente deve haver algum
interesse maquiavélico por de-
trás delas".

Quem deve estar com raiva
é o produtor, qtie apenas está
recebendo NCr$ 0,187 (cento p
oitenta e sete cruzeiros anti-
gos) pelo produto, na fazenda,
depois de descontar o ICM \_
correspondente. Sem a cobran-
ça do ICM o produtor recebe-
ria, por litro, NCr$ 0,22 (du-
zentos e vinte cruzeiros aii-
tigos)

PECUÁRIA DE CORTE

Belo Horizonte (Sucursal) —
O ex-Secretário do Abasteci-
mento do Governo Magalhães
Pinto, Deputado Feliciano de
Oliveira (ARENA), anuncio-u
ontem que vai pronunciar na.
Assembléia Legislativa um dis-
curso analisando a situação,
que considera desastrosa, da
pecuária de corte em Minas,
afirmando que "pela primeira
vez tem ouvido falar que os fa-
zendelros estão indo à bancai-
rota".

Disse o Sr. Feliciano de Oll*
velra que "os fazendeiros -do
Norte estão falindo em massa,
devido a esta situação provo-
cada pelas repercussões negati-
vas da política econômico-fi-
nanceira do Governo passado,
que até o momento não fei mó-
dificada pelo atual Governo,
persistindo, portanto, a situa-
ção de penúria em que se en-
contram".

ATINGIDO

Quando chegar o período
da entressafra — afirmou —•
vai haver falta de carne rio
mercado, porque os fazendeiros
que estão entrando numa si-
tuação difícil vêm se desfazsn-
do, para não terem suas terras
leiloadas, de tudo que possuem,
apenas para se alimentarem".

Uso.do Cruzeiro Novo será
exigido em documentos e
cheques a partir de amanhã

A partir de amanhã passará a existir no País uma únl-
ca unidade monetária — o Cruzeiro Novo —, e será obriga-
tório o uso do símbolo NCrS, não sendo mais permitida a
utilização das duas grafias, segundo Informou ontem a Ge-
rencia do Meio Circulante do Banco Central. £

Segundo os técnicos dessa Gerência, os cheques pre-
enchidos com a grafia antiga serão recusados na compen-
sação do Banco do Brasil por irregularidade de padrão mó-
netário, e que também não serão aceitos os emitidos com
os dizeres "novos cruzeiros" invertidos.

FIRMAS E BANCOS

De acordo com o Banco
Central, as firmas e estabcle-
cimentos de crédito que ainda
não tiverem feito as adapta-
çõés ao novo padrão monetá-
rio ficarão sujeitos à legisla-
ção do Código de Contablli-
dade Pública.

A Gerência do Meio Cir-
culante informa que se .en-
contra em condições de suprir
a rede bancária para a subs-
tituiçâo do novo padrão mone-
tário. o que vem fazendo gra-
dativamente, através de troca
direta com os bancos do Rio,
São Paulo, Belo Horizonte e
Curitiba, por intermédio de
suas Delegacias Regionais. Na
próxima semana será iniciada
a distribuição de cédulas em
Salvador e, brevemente, em
Porto Alegre, Recife, Fortaleza
e Belém. O Banco Central sa-
lieuta que, em cumprimento à

Resolução 47, de 8 de íeverei-
ro de' 1967, a troca de nume-
rário para o. comércio, indús-
tria e o público em geral, con-
tinuará sendo feita pela rede
bancária.
RECOLHIMENTO

O recolhimento das notas
antigas será feito aos poucos.
As cédulas de 5, 2 e 1 cruzçl-
ros, atualmente em circulação,
perderão o seu valor liberató-
rio a partir de 90 dias conta-
dos de 13 de fevereiro de 1967.
ou seja, em 14 de maio pró-
ximo.

A Gerência do Meio Circu-
lante alerta para o fato de
sempre que as notas forem
chamadas a recolhimento, as
sem carimbo, o Banco Central
divulgará um comunicado. Pa-
ra daqui a algumas semanas o
Banco fixará os prazos para
o recolhimento das cédulas de
10 e 20 cruzeiros antigos.

r-
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José Mario Mello Guimarães
(MISSA DE 7.° DIA)

O Conselho Deliberativo, Diretoria e
Sócios da Sociedade Hípica Brasileira

__ profundamente consternados com o fa-
Iecimento de seu querido JOSÉ MARIO MELLO
GUIMARÃES, convidam parentes e amigos para
a missa de 7.° dia que em intenção de sua bo-
níssima alma será celebrada no dia 31, sexta-
feira, às 11 horas, no altar-mor da Igreja da
Candelária.

José Mario Mello Guimarães
(MISSA DE 7.° DIA)

A Federação Hípica de Minas Gerais
profundamente consternada com o fa-

 Iecimento de seu amigo e companheiro
JOSÉ MARIO MELLO GUIMARÃES, convida os
parentes e amigos para a missa de 7.° dia que
em intenção de sua boníssima alma será ceie-
brada na sexta-feira, dia 31, às 11 horas, no
altar-mor da Igreja da Candelária.

José Mario Mello Guimarães
(MISSA DE 7.° DIA)

Federações Hípicas do Brasil profunda-
mente consternadas com o falecimen-
to de seu querido amigo e cavaleiro

JOSÉ MARIO MELLO GUIMARÃES, convidam
os parentes e amigos para a missa de 7.° dia
que em intenção de sua boníssima alma será
celebrada no dia 31, sexta-feira, às 11 horas,
no altar-mor da Igreja da Candelária.

José Mario Mello Guimarães
(MISSA DE 7.° DIA)

A Confederação Brasileira de Hipismo
profundamente consternada com o fale-
cimento do seu querido amigo e com-

panheiro JOSÉ MARIO MELLO GUIMARÃES,
convida os parentes e amigos para a missa de
7.° dia que em intenção de sua boníssima alma
será celebrada no dia 31, sexta-feira, às 11
horas, no altar-mor da Igreja da Candelária.

José Mario Mello Guimarães
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Federação Hípica Metropolitana profun-
damente consternada com o falecimen-
to de seu querido amigo e cavaleiro

JOSÉ MARIO MELLO GUIMARÃES, convidam
os parentes e amigos para a missa de 7.° dia
que em intenção de sua boníssima alma será
celebrada no dia 31, sexta-feira, às 11 horas,
no altar-mor da Igreja da Candelária.

José Mario Mello Guimarães
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Paulo Borba, Senhora e Filhos, profun-
damente consternados com o faleci-
mento de seu querido amigo JOSÉ

MARIO MELLO GUIMARÃES, convidam os pa-
rentes e amigos para a missa de 7.° dia que
em intenção de sua boníssima alma será cele>-
brada no dia 31, sexta-feira, às 11 horas, no
altar-mor da Igreja da Candelária.

José Mario Mello Guimarães
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Os cavaleiros da Sociedade Hípica Bra-
sileira profundamente consternados
com o falecimento de seu amigo e

companheiro JOSÉ MARIO MELLO GUIMA-
RÃES, convidam os parentes e amigos para a
missa de '7.° dia que em intenção de sua bo-
níssima alma será celebrada na sexta-feira, dia
31, às 11 horas, no altar-mor da Igreja da
Candelária.

José Mario Mello Guimarães
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Os Funcionários e Empregados da So-
ciedade Hípica Brasileira profundamen-
te consternados com o falecimento de

seu querido amigo JOSÉ MARIO MELLO GUI-
MARÃES, convidam os parentes e amigos para
a missa de 7.° dia que em intenção de sua
boníssima alma será celebrada no dia 31, sexta-
feira, às 11 horas, no altar-mor da Igreja da
Candelária. -

José Mario Mello Guimarães
(MISSA DE 7.°. DIA)

+ 

Antônio Carlos França Ourivio e Famí-
lia profundamente consternados com o
falecimento de. seu querido amigo JO-

SÉ MARIO MELLO GUIMARÃES, convidam os
-parentes e amigos para a missa de 7.° dia que
em intenção de sua boníssima alma será cela-
brada no dia 31, sexta-feira, às 11 horas, no
altar-mor da Igreja da Candelária.

Andreazza enfrentará hoje
cedo a Rio-São Paulo, que
está outra vez interditada

A visita de inspeção do Ministro dos Transpor-
tes, Coronel Mário Andreazza, hoje, às obras de re-
cuperação da Rodovia Presidente Dutra (Rio-São
Paulo) terá alguma coisa de aventura, porque o
trecho da Serra das Araras, aberto precariamente,
foi outra vez fechado ao tráfego ontem, devido à
queda de novas barreiras e danos .numa ponte
Baillei, no local chamado Boca do Leão, em virtude
das fortes chuvas que caíram na região anteontem
à noite.

O Ministro Mário Andreazza sairá do Rio às 6
horas da manhã, acompanhado do Diretor-Geral do
DNER, Sr. Eliseu Resende, e justamente por causa
dessa viagem foi reforçado o número de trabalha-
dores e máquinas, que trabalharam durante tôda
a noite de ontem e madrugada de hoje para pôr a
estrada em condições de tráfego.

Físicos estudam um plano
qüinqüenal para dar mais
desenvolvimento à ciência

A exploração de campos da Física ainda não estuda-
dos no País, a criação de centros de formação de pesqui-
sadores e a criação de condições para a volta dos cientis-
tas brasileiros qtfe emigraram são alguns dos pontos apre-
sentados pela Sociedade Brasileira de Física para o de-
senvolvimento da Ciência no Brasil.

A convite do Conselho Nacional de Pesquisas, 16 cicn-
tistas estão reunidos desde ontem no Rio para traçar as
linhas básicas do Plano Qüinqüenal para o Desenvolvimen-
to da Fisica, que será elaborado por uma comissão no pra-
zo de 30 dias e servirá de subsídio para os órgãos governa-
mentais encarregados do planejamento.

Mesquita na SIP propõe-se
a ir a Punta dei Este em
defesa de cubanos presos

Montego Bay (UPI-JB) — Sob intensos aplausos da
Comissão de Liberdade de Imprensa, o Presidente da So-
ciedade Interamericana dc Imprensa e Diretor de O Esta-
do de São Paulo, Sr. Júlio Mesquita Filho, propôs-se on-
tem a ir à Reunião de Presidentes, em Punta dei Este, a
íim de obter uma moção pedindo a Fidel Castro liberdade
para os jornalistas cubanos presos.

A Sociedade Interamericana dc Imprensa inaugurou
ontem na Capital da Jamaica a sua reunião de meados
de ano, e hoje o Conselho Diretor devera aprovar a via-
gem do Sr. Júlio Mesquita Filho, que iria acompanhado
do jornalista cubano Guillermo Martinez Marquez, ex-Pre-
sidente da SIP e ex-Diretor de El Pais, antes editado em
Havana.

ESTACA ZERO

DUPLICAÇÃO

Informou-se ontem no Mi-
nistério dos Transportes que o
Coronel Mário Andreazza pre-
tende ver o estado das obras
de duplicação da Rodovia Pre-
sidente Dutra, a partir do
Belvedere e que quando voltar
baixará normas para intensi-
íícação das obras.

As chuvas que caíram na
Serra das Araras provocaram
quedas de barreiras e entupi-
mentos em bueiros, tanto na
pista de subida como na de des-
cida. A ponte Baille, construí-
da pelo DNER, teve seus su-
portes carregados pelas águas,
provocando seu deslocamento.
Nesse locat havia uma ponte
de concreto que foi carregada
pslas cheias de janeiro, mas
já se iniciou a construção de
outra, com pilares bem altos e
de comprimento maior que a
primeira, porque esta ficava
quase no nível das águas do
Ribeirão das Lajes e por isso
foi carregada.

VALE DO PARAÍBA

O Ministro dos Organismos
Regionais, General Albuquer-
que Lima, instituiu um grupo

de trabalho para apresentar,
em 30 dias, relatório sobre es-
tudos e planos elaborados por
entidades públicas e partícula-
res relativamente ao desenvol-
vimento do Vale do Paraíba.

Entende o Ministro que é
Imperioso o aproveitamento
integral daquela região que se
estende pelos Estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais, incluindo os mais im-
portantes centros industriais
da Nação.

RODOVIA RIO-SANTOS

Brasília (Sucursal) — Con-
siderando a necessidade de
melhor interligação entre o
Rio e São Paulo, o Deputado
Reinaldo Santana (MDB-GB)
requereu, ontem, informações
ao Ministério dos Transportes
a respeito do motivo que de-
terminou a exclusão, no plano
rodoviário federal, para o cor-
rente exercício, do trecho da
Rio—Santos, BR-6.

Indaga, ainda, se apenas o
Estado da Guanabara deixou
de ser contemplado com ver-
ba federal no plano rodovia-
rio federal. \

Instituto de Geotécnica
liberou ontem as Escolas
Guatemala e J. de Alencar

Após uma série de informações contraditórias
que provocaram até a ameaça dos pais de realiza-
rem uma passeata ao Palácio Guanabara, o Insti-
tuto de Geotécnica decidiu, ontem, liberar as escolas
José de Alencar, em Laranjeiras, e Guatemala, no
Bairro de Fátima, sob a alegação de que ambas já
não oferecem perigo aos seus professores e alunos
que a partir de hoje poderão retornar às aulas.

Depois de informar que as crianças transferidas
para outros estabelecimentos poderão também retor-
nar às suas escolas, a Secretaria de Educação revê-
lou que existem no Rio ainda mais 188 escolas pri-• márias necessitando de obras de segurança, adian-
tando que o fato já foi comunicado ao Governador
Negrão de Lima que determinou fósse dada priori-
dade às construções.
O QUE DIZEM

O Instituto de Geotécnica li-
berou, ainda, as Escolas Canta-
galo e Marllia de Dirceu, am-
bas em Ipanema, cujas direto-
ras haviam pedido vistoria por
se sentirem ameaçadas pelos
últimos deslizamentos de terra
provenientes do Morro do Can-
tagalo. Segundo o laudo da?
engenheiros do Estado, não ha
necessidade de paralisação das
aulas naquelas escolas porque
as obras que prosseguem no
Morro do Cantagalo não ofere-
cem obstáculo algum.

Quanto à Escola José de
Alencar, interditada em feve-
reiro último, após uma concen-
tração de pais em frente ao Pa-
lácio Guanabara — os enge-
nheiros afirmam que o tapume
colocado pela firma empreitel-
ra nos fundos da escola impede
que ela seja atingida por qual-
quer nóvo deslizamento de ter-
ra que por acaso ali ocorra.

O laudo, entretanto, não
menciona os dois edifícios que
estão, praticamente, sóbre a es-
cola e que foram interditados
por ocasião das chuvas de ja-
neiro. Estes dois prédios é que
íoram os responsáveis pelo mo-
vimento dos pais que temiam
íôsse a Escola José de Alencar
atingida caso viessem a ruir.

A Escola José de Alencar
conta com 980 alunos cuja
maicria já havia sido distribui-
da em outras unidades oficiais.
A Escola Guatemala, que tem
cerca de 600 alunos, está inter-
ditada desde o último dia 2 e
ató ontem nenhuma informa-
ção havia sido dada aos pais
sóbre a real situação da esco-
la. Poucas crianças da Escola
Guatemala estão freqüentando
uma escola e as que consegui-
ram transferências foram des-
locadas para subúrbios distan-
tes, como Deodcro e Bangu.

Ao abrir os debates do pie-
nário dos membros da Socie-
dade Brasileira de Fisica, o
cientista Mário Schemberg
afirmou que é preciso partir
da estaca zero no desenvolvi-
mento de quase todos os cam-
pos da Fisica no Brasil, uma
vez que em muitos deles nada
existe.

Uma comissão Integrada pe-
los Professores Marcelo Damy,
José Bautista Vldal, Jacques
Danon e pelo próprio Mário
Schemberg concordou, no en-
tanto, em apresentar ao pie-
nário uma lista dos ramos
prioritários, dando o caráter
de urgência àqueles que não
são ainda pesquisados no
Brasil.

São eles a geofísica, energia
solar, física dos fluidos natu-
rais, instrumentação fisica,
ótica, acústica e ultra-som, íl-
sica das plasmas, astrofísica e
ciências dos materiais. Reco-
mendaram ainda os cientistas
o Incentivo das pesquisas cm
ftsica nuclear, ftslca do estado
sólido, física molecular, tecno-
legia dos computadores, ondas
eletromagnéticas, fisica espa-
ciai, teórica e de altas energias
e física eletrônica.

Observou o Professor Marce-
lo Damy que cabe ao Govêr-
no iniciar as atividades em
campos da Fisica que até hoje
estão inexplorados, naqueles
campos em que não existe ain-
da interesse de capital priva-• do, citando como exemplo a
seguir o que se fêz na área do
pstróleo, da eletricidade e da
energia nuclear.

— Quando iniciamos nosso
trabalho no campo da Fisica
nuclear — declarou o Profes-
sor Marcelo Damy — nosso
Interesse era essencialmente o
aproveitamento do átomo pnra
produção de energia elétrica e
só secundariamente a produ-
ção de lsótopos para a Medi-
cina e para a agricultura. De-
pois de algum tempo, desço-
brimos que surgira em São
Paulo uma grande indústria,
para aproveitamento de isóta-
pos, o que demonstra que o in-
terèsse do capital privado po-
de ser provocado.

Os cientistas salientaram que,
atualmente, pouco campo pro-
fissional têm os físicos no
Brasil, podendo-se reduzir oo
ensino nas universidades e
pesquisas no Conselho Nacio-
nal de Energia Nuclear, Pe-
trobrás e Meteorologia.

O Professor Mário Schem-
berg observou que, ao se fa-
zer um levantamento da ne-
cessidade de físicos no Brasil,
hoje empregados excluslvamen-
te pelo Governo, não se deve
levar em conta apenas a de-
manda real existente, mas
também a demanda possivel,
que poderá partir no futuro
da indústria privada.

Como exemplo do apareci-
mento da demanda, o Profes-
sor José Bautista Vidal, da
Universidade da Bahia, lem-
brou que, há cerca de dois
anos, a Petrobrás não admitia
físicos para o setor de geofisi-
ca, dando então preferência a
engenheiros e outros técnicos,
enquanto hoje a preferência da
empresa é para físicos.

— Recentemente, a empresa
enunciou vaga para 50 físicos
e não apareceu um ao menos.
Isso demonstra que nos des-
cuidamos na formação de es-
pecialistas em geofísica.

realidade brasileira, não os co-
piando simplesmente dos mo-
delos norte-americanos ou eu-
ropeus.

FORMAÇÃO

DR. CHRISTOVAM
COLOMBO LISBOA

(TOTEBIQUE)

(MISSA DE 7.° DIA)

A Família de CHRISTOVAM COLOMBO
LISBOA, agradece profundamente as mani-
festações de pesar e convida parentes e

amigos para a missa de 7.° dia que fará celebrar
às 9 horas do dia 1.°, sábado. Na Igreja N. S. Loreto,
em Jacarepaguá.

+
OLINDA FURTADO DE

MENDONÇA DICK
(FALECIMENTO)

+ 

Lia Dick, luiz Felipe Dick, Désiré Dick, Emilio Jorge Dick
e Fernando Dick júnior, noras, netos, bisnetos e sobrinhos,
com profundo pesar comunicam o falecimento de sua
querida mãe, sogra, avó, bisavó • tia OtINDA e con-
vidam os parentes e amigos para o sepultamento hoje,

dia 31, as 14 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza, para
o Cemitério de São João Batista. C

Ao recomendar o Incentivo
è, criação de centros de aper-
feiçoamento, os físicos prefe-
riram o termo centros de for-
mação ao de centros de pós-,
graduação, achando que será
possível formar físicos compe-
tentes mesmo em estabeleci-
mentos que nfio tenham o ca-
ráter de pós-graduação, tal
como existem atualmente nas
Universidades.

Disse o Professor Mário
Schemberg, com apoio geral
de seus colegas, que no Brasil
os cursos de pós-graduação
são mais centros de extensão
universitária do que centros
de pesquisas e aperfeiçoa-
mento.

Resolveram os físicos reco-
mendar ao CNPq qup só con-
ceda bôlsas-de-estudo para a
formação de especialistas nes-
ta ciência nos centros de pós-
graduação ou de formação que
de fato obriguem seus alunos
à pesquisa séria.

O cientista César Lates cha-
mou a atenção para a neces-
sidade de criar os centros de
formação de acordo com a

EVITAR O ÊXODO

A Sociedade Brasileira de
Físicos recomendará ao Govêr-
no a criação de condições ca-
pazes de trazer de volta ao
Brasil os cientistas brasileiros
especializados em Fisica que
atualmente trabalham no exte-
rior, principalmente nos Esta-
dos Unidos.

O Professor Marcelo Damy
se prontificou a fornecer uma
lista mais ou menos completa
dos cientistas do ramo que
emigraram, alguns deles há
mais de dez anos.

Salientaram os físicos que a
causa do êxodo de cientistas de
valor não é apenas a questão
salarial, mas principalmente a
inexistência de um status pro-
fissional, uma vez que no Bra-
sil a profissão de físico náo
tem reconhecimento.

Recomendaram que o CNPq
mostre ao Governo a urgência
para o cumprimento do Esta-
tuto dos Magistérios, que criou
nas Universidades o cargo do
pesquisador, equiparado ao de
professor, argumentando que
ne^sa classificação os físicos
terão condições de prosseguir
suas pesquisas e terão perspec-
tivas de carreira universitária.

O Professor Hugo Krammer
observou que dificilmente um
professor viria de fora para
trabalhar no Brasil ganhando
menos de US$ 400 (NCrS ....
1080,00 ou um milhão e oiten-
ta mil cruzeiros antigos), o
máximo que as universidades
brasileiras podem lhes ofe-
recer.

POLÍTICA

Dirigindo-se aos cientistas
convidados para a elaboração
do Plano Qüinqüenal para o
Desenvolvimento da Física, o
Presidente do CNPq, Professor
Antônio Couceiro, afirmou que
o desejo do Governo é que a
política do desenvolvimento da
ciência seja traçada pelos cien-
tistas e que o seu órgão fará
cumprir essa politica.

Participam da comissão da
Sociedade Brasileira de Fisica
os seguintes cientistas e pro-
fessôres: Marcelo Damy, Mário
Schemberg, Jacques Danon,
Silvio B. Herdade, Alceu Pi-
nho Filho, Gerhard Jacob, Cé-
sar Lates, Paulo Leal Ferreira,
José Leite Lopes, Shigueo Wa-
tarabe, Abraão de Morais, José
Bautista Vidal, Hugo Krem-
mer, Hervásio G. de Carvalho,
José Goldenberg e Oscar Sala,
que preside os trabalhos.

Apreendido
lagosteiro
com franceses

Fortaleza (Correspondente)
— O pesqueiro Donana, car-
regado com quatro mil unida-
des de lagostas pescadas no li-
toral cearense e tripulado por
franceses, íoi apreendido on-
tem pela SUDEPE por, deso-
bedecendo o Código Nacional
de Pesca, estar recolhendo la-
gostas ovadas, fato considera-
do criminoso pelas autoridades.

O barco pertence às Indús-
trias Reunidas de Pesca, com
sede no Rio, tendo o ex-Depu-
tado Luis Fernando Freire co-
mo um dos principais direto-
res, empresa apontada pelos
industriais cearenses como tes-
ta-de-íerro dos grupos france-

A PROPOSTA

O problema dos jornalistas
cubanos presos temou grande
parte da sessão realizada on-
tem, e depois que Martinez
Márquez, apoiado por outros
membros, sugeriu o envio de
um representante a Punta dei
Este, o Sr. Júlio Mesquita Fi-
lho propôs que éle o fizesse.

O Presidente da SIP expri- I
miu a sua confiança em que
poderá persuadir o.s Presidén-
tes a que telegrafem a Cas-
tro pedindo a libertação dos
jornalistas, e adiantou que a. vsolicitação seria feita apelan- \
do-se a um gesto de humani-
dade, e não de forma inamis- .
tosa, a fim de que tenha pos- /
sibilidades de êxito.

esquita Neto quer proibir
estrangeiro na imprensa do v
País através do Congresso

São Paulo (Sucursal) —O diretor de O Estado âe São *,
Paulo, Sr. Júlio de Mesquita Neto — que escreveu uma •
série de editoriais sobre o capital estrangeiro e a impren-
sa brasileira — admitiu ontem que "o Congresso Nacional
é o caminho mais curto a ser tomado para a revogação de
um dos últimos decretos do ex-Presidente Castelo Branco,
o que permite a estrangeiros editarem revistas técnicas,
cientificas e culturais no Brasil". .

Seu pai, que é Presidente da Sociedade Interamerica-
na de Imprensa, também pensa assim, conforme garantiu
o Sr. Júlio de Mesquita Neto, acrescentando que a con-
corrência dessas revistas às editadas por brasileiros "é

muito desleal e se transforma em mais um ponto a fa-
vor daqueles que lutam para diminuir ainda mais a li-/
berdade da imprensa".

po Time-Life e O Globo, como
também os contratos da Edi-
tora Abril e as publicações da,
Mac Graw Hill, que querem
dar sentido de cultura cientf- )
fica às suas publicações e, no
fundo, quando não é pornô-
grafia, o que mostram está no
nivel de escola primária".

DESIGUALDADE
— Ninguém tsm condições e

nem pode concorrer com os ca-
pitais estrangeiros, quaisquer
que sejam eles: norte-america-
nos, russos, alemães, italianos,
etc.

O Diretor de O Estado do
São Paulo arentuou que "to-
dos os honestos jornais brasi-
leiros só têm como meios de
sobrevivência a venda avulsa
c o volume de anúncios". Pa-
ra êle, é importante combater
não só os acordos entre o Gru-

— Todos sabem que os fins a
que visam essas revistas são
inteiramente outros c por isso
não se pode permitir a entrada
quase que ilegal dessas publi-
cações no Brasil.

"Edição Final" circulou
com número zero às 19h mas

plano é para sair às 15h ,
O nóvo vesoertino carioca Edição Final, em formato

de tablóide, circulou ontem com o seu número zero-A as
19 horas distribuído nas bancas de jornais que ainda so
encontravam abertas, mas o seu plano é para sair as la /
horas de segunda a sexta-feira.

A direção é do jornalista Olímpio Campos e a chefia
de redação é de Miguel Borges, cineasta, diretor do filme
Canalha em Crise e redator da Tribuna da Imprensa. A
redação funciona na Rua Leandro Martins, 74, no edifício
da Gráfica Itambé.

COLABORADORES

A secretaria do novo ves-
pertino está a cargo de Deo-
dato Maia, vindo do antigo
Diário Carioca. O Chefe de
Reportagem é Raul Azedo Ne-
to, redator do JDiório de Sao
Paulo e do Diário da Noite,
também de São Paulo.

O jornal tem como colabora-
dores Stahislaw Ponte Preta,
Oto Maria Carpeaux, Eurico
de Oliveira Filho, Derci, Fábio

Sabag, Assis Brasil, Oduvaldo
Cozzi, Noènio Spinola, Sílvio
César, Haroldo Costa, Alex
Viani, Carlos Machado, Derll
Barreto e Ronald de Carvalho.

O número de ontem, hoje ef
segunda-feira é de emergên-
cia. Segundo o plano, embora
sendo de números zeros, apro-
ximam-se bastante do padrão
definitivo. A edição de ontem
circulou com 24 páginas, mas a
programação definitiva prevê
32 páginas.

Comissão vai estudar na
Câmara solução definitiva

para caso de excedentes
Brasília (Sucursal) — Uma solução definitiva

para o problema dos excedentes das universidades ¦.
brasileiras será estudada pela Comissão de Educa-
ção da Câmara, atendendo a proposta do Deputado
Gonzaga da Gama (MDB da Guanabara), apoiada
pelos Deputados Flexa Ribeiro (ARENA da Guana-

_*.-.„.-__***_ _ 0-, ~~ bara), Aureliano Chaves (ARENA de Minas) Brito
ses interessados na pesca das Velho (ARENA do Rio Grande do Sul) e Dail ae ,
^gostas. Almeida (ARENA do Estado do Rio).

Logo após a eleição dos Srs. Braga Ramos
(ARENA da Paraíba) para Presidente e dos Srs.
padre Nobre (MDB de Minas) e Eurípedes Cardoso

de Meneses (ARENA da Guanabara) para Vice-Pre-
sidentes, o Sr. Gonzaga da Gama propôs que a Co- •
missão de Educação ouvisse os reitores das univer-
sidades, a fim de se tomar conhecimento da verda-
deira situação dos excedentes.

Gráfica na
Zona Norte
pega fogo

Prof. Giorgio Mortara
Laura, Alberto, Marcella, Guido, Valerio

e respectivas famílias, têm o grande pesar de

anunciar o falecimento do PROF. GIORGIO

MORTARA ocorrido ontem.

Ao Menino

Jesus de Praga
Agradeço uma Braça alcançada,

Horfcio.

A Sâo Judas Tadeu
Agradeço

Horicio.

graça alcançada — j

Cinco viaturas do Quartel
Central do Corpo de Bombei-
ros acorreram, aos primeiro»
minutas da hoje, na Rua Gas-
tão Penalva, no Andaraí, para
combaterem um incêndio que
irrompeu cerca das 24 horns
numa gráfica, tendo os bom-
beiros "permanecido no local
por tôda a madrugada, comba-
tendo o fogo que ameaçava
alastrar-se pelas casas cemer-
ciais da vizinhança.

Clément
abre nova
uisqueria

Com um coquetel à impren-
sa, será inaugurado hoje no
primeiro andar da Avenida 13
de Maio, n.° 40, o bar-uisquera
Sams Soucl, de pripriedade de
Mestre Clemént, que espera
reunir no local velhos fre-
qüentadores de antigos estabe-
lecimentos do gênero que diri-
giu no Rio.

O coquetel terá inicio às
16h e se estenderá até às 22h,
ocasião que os convidados te-
rão de conhecer as instalações
do novo estabelecimento e a
qualidade dos estoques.

DIFICULDADES

O Deputado Dail de Almeida
apoiou a proposta, mas suge-
riu que a Comissão, antes de
ouvir os Reiteres, lhes enviasse
um questionário amplo sobre o
problema dos excedentes, para
que os deputados, posterior-
mente, estivessem habilitados a
debater a questão.

O Deputado Flexa Ribeiro
lembrou que o primeiro passo
para o exame da questão seria
ouvir, na Comissão, o Diretor
da Divisão do Ensino Superior
do Ministério da Educação, que,
por dever de ofício, deve estar
a par do assunto, em suas dl-
mensões nacionais.

O Presidente Braga Ramos
vai coordenar as sugestões, a
fim de preparar, já na próxima
semana, a agenda da Comissão
para o estudo do problema, (*>-
tando já acertada a convocação
inicial do Diretor da Divisão de
Ensino Superior.

Por propesta do Deputado
Márcio Moreira Alves, a Co-
missão vai convocar o repre-
sentante do Ministério da Edu-
cação para expor o convênio
firmado entre o MEC e a
USAID. Por outro lado. cm tõ-
das as sessões da Comissão, es-
tara presente uni representante

i ¦ ¦ ¦

do MEC, de acordo com sugesv,
tão do Deputado Cardoso de'
Meneses.

As escolas de nível universi-
tário que tenham alunos exce-
dentes, em conseqüência do
acordo firmado em Brasilia
com o Governo federal, terão >
de aproveitá-los até julho, no
máximo, só se desobrigando de
fazê-lo se houver algum impe-
dimento financeiro que não
pessa ser afastado.

Segundo esclareceu ao JOR-
NAL DO BRASIL o Presidente i
do Conselho de Reitores, Pro-
íessor Miguel Calmon, os exce-
dentes que já optaram por ou-
tros cursos (como aconteceu
em Minas, onde, por isso, não
há mais excedentes) terão de »
permanecer neles, "pois cons-
tituem casos já solucionados'*

As escolas se compromete-
, ram em Brasilia a apresentar

ató julho os planos para '\.
aproveitamento ds seus exce-
dentes e, se depois desse més
ainda houver estudantes não
aproveitados, será porque os
estabelecimentos r e a 1 m e nte

i não tiveram condições para
fazê-lo.

Nesse caso, será realizaoo
nóvo vestibular em Julho, sen-
do os aprovados enviados a
faculdades de outras cidades,
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Binóculo
J. C. Moraes

Paulo Morgado, aborreci-
do porque o acidente de
M ou et t o — ,.o.fo.í-..e das¦mãos de um cavalariçq —
impediu a sua apresentação
na programação clássica'do
más, mas a égua jã foi me-
dicada convenientemente e
não deve demorar a obter
novas vitórias.

Mouette é de propriedade
do Sr. Alistes de Matos, um
dos mais sólidos proprleta-
rios da Gávea, pelo idéalis-
mo e vibração no que se re-
fere ao turfe. do que èle lem
de mais sadio. Alistes tem.
além de Mouette, mais Dei-
dade, Ttpassu, A m biçã o,
Sla.p Bang, Obstine, irmão
de Obstaele. Swan, Lunai-
son, Akron, Islanã e Seriuc.

• Na Base tio floreio

Ambição, quc está. ipscri-
ta na Prova Especial de
amanhã, floreou o quilôme-tro em 84"2/6, muito suave.
7ifí* manhã de ontem, no en-
cerramento dos preparativos
para. a corrida. Há muita
torcida em torno do tempo,
porque Ambição sempre pro-
duziu mais na. raia seca ou
macia. Na pesada, sofre
rebate.

Djelabah realizou excelente japronto na manhã de ontem
com 800 metros em 5P firme

17'

oqueis contratados para

Djelabah realizou um do.s melhores aurontos nara acomda de amanhã, no prado da Gávea - a*'programa-percorrendo 800 metros em 51", eom muita facilidademesmo levando-se em conta estar favorecida pálo pê c* deM. Alves que a conduziu no floreio mas que cectèrf a vezao jóquei Francisco Pereira, já de compromisso astinadoAmbição com José Silva, na ausência de jo.se Macha-do. encerrou os preparativos para a Prova Especial de2 000 metros, com 700 em 46". demonstrando desembaraceAjgumha do Stud Alistes de Matos é aparentemente átavonta da competição, embora os adversáriosSi maisexperimentados no percurso s 
Pjam mai's

corrida de amanhã à tarde
nos 9 parem programados

AMANHÃ
l.» PÁREO — As I.ih30m - 1 6(10metros — NCr$ 1 .luii.no
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FÜSAO

Estiíheira (J. Tinoco) os700 em 40". com sobras e pt-lo centro dn raia. Rondadora
(F. Pereira F.i a reta em 39",
muito à vontade. Halcystíi rj.
BcrjuJ. demonstrando alguns
progressos e cum seu pilotomuito sereno, trouxe 52"2,, cs«00. Fusão (S.Silva), em gran-de estilo e sempre pelo çarni-nho mais longo, melhorou pa'-ra 51 "2T, e Jocline (J. Macha-
doi vindo de mais longe des-ceu reta cm 37"2i com
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¦:j. Presença di, Granfina no sexto páreo ãe amanhã i « maior garantia de Estive-

Flanna passou mil metros em
641/5 com ação muito firme
' Flanna tem uma. das melho-
res marcas para o Grande Prè-
mio'Cordeiro da Graça, com
umá passada de 64" 1/5 para

Correia), melhorou parr.i 80",
sendo que o potro venceu comautoridade, livrando ainda unsdois corpos de luz e Cupidon

«Ll000 
metl'0S na pisía tle (J- R«*> em progressõs^-aTsr:ffl> a.macia, sem que o freio nalou 80" os 1200 SdSx» Vasconcelos procurasse real- muito. «siauanaomente uma única vez na reiafinal a pensionista de Ernfinl

de.* Frei tas.
O potro Nicolé, sempre pro-

agredindo na sua forma técnica,
agora dominou com rara tran-
qüilidade no percurso ao com-
pauheiro Quebra-Cabeca em
80" para a distancia de 1200
metros, sendo que no final ain-
da livrou vários corpos, sem que

\ o jóquei F. Pereira F.°, tivesse
feito o menor gesto parn*' isto.

OBSESSION

Algaroba (F. Esteves) domi-
nou com grande facilidade a
\im companheiro em 82" 2/5
os 1200 e Óbesslon (F. Pereira
F.) muito bem trazido pelo seu
jóquei chegou correndo muito
em 82" os 1200, sendo sòmen-
te ajustada na reta final.

i fisula que vem de uma série
de bous colocações, está pron-ta para a primeira vitória
ameaçada por Algaroba, Ran-
dana e Obession.

NICOLÉ

Hali (A. Santos) não encon-
trou muita dificuldade em do-
minar Exagero (P. Lima) em
81" os 1 200. Expo 67 (J. Silvai
dominou, contido, a Megan (J
Pinto) em 68" 2/5 o quilôme-

| tro. Xântico (A. Ramos) os
1200 em 83", com algumas so-
bras. Nicolé (F. Pereira F.), ao
lado de Quebra-cabeça (L.

0

A parelha Harari e Hali. éa mais forte concorrente desta
eliminatória, respeitando Nico-le c Obstine este de quem fa-Iam maravilhas.

FLANNA

Seu Levy (J. b. Paulielo)
chegou contido ao lado de Mas-sacre (J. Silvai em 67" o qui-lômetrp. Fort Vrince (L. San-tos) dominou a um companhei-
ro com facilidade cm 67" 2/5o quilômetro. Edição (J. Cor-reia) chegou desta feita commelhor ação em 63" 4/5 o qui-lómetro. * Rangpur (A. Ramos)
nao se empregou neste floreio
de 67" o quilômetro e Flanna
(H. Vasconcelos) melhorou pa-ra 64" 1/5, com grande faci-lidade e sempre juntinho à cêr-ca externa.

Flanna que vem de perderuma corrida sem nome, podereabilitar-se, ficando Diverti-
da, Edição c Seu Levy na for-mação da dupla.

AZORES

Pralinete <R. a. Pinto) dei-xou um sparring há várioscorpos em 91 "2/6 os 1 300Bertie (S. Silva) vindo demais longe, finalizou o quilo-metro em 66" agradando
muito. Old Caí (A. Ramos)na grama, assinalou 62" o
quilômetro, muito à vontade ecom seu jóquei muito sereno.

Ortiga (M. Silva) vindo demais longe, completou as 1 200cm 81", com sobras. Gallantrv
(L. Carvalho) os 1 300 em 90"não agradando. Azores CLAcuna) em 86", agraciando
multo e também pclo centroda pista. Loirita (J. Bafica)aumentou para 90", com so-bras e Ricachá (D. Moreira)
igualou e chegou ria mesma
forma.

Old Cal em pista normaldificilmente encontrará quema domine, no momento, per-mancerndo Bertie, Azares ePralinete, na expectativa.

Francisco Conceição, jó-auei de Christine, no oita-
vo de amanhã, está confian-
le numa boa apresentação
de sua. pilotada nos 1 -100
metros, principalmente se a
raia estiver leve. Sôbrc o
fracasso da última, justifi-
cou-o com u alegação üe
que a pista estava pesada,
lerreno onde Christine sem-
pre correu menos. Disse
mais que a égua tinha um'
exercido ãe 66", e esta se-
mana não foi exigida a fun-
do, limitando-se a galopes
de raia. Conceição é um me-
nino jeitoso, atualmente
com 24 anos, pesando 55 kg.
E seu único desejo é vencer
para dar uma satisfação ao
Stud M. !'., cujo proprietá-
rio o tem ajudado bastante.

— Disposição eu tenho
— explicou —, e só quero
mostrar que ainda tenho
possibilidades de me firmar
na dificil profissão.

Animais sorteados

Charnot, Estouro e Ilopa
foram os animais sorteados
para exame pelos funciona-
rios do Serviço de Repressão
ao Doping. amanhã, e Ran-
dana, Pakori e Ortiga para
a corrida de domingo.

Kiicôiuo íora tio
G.: P. São Paulo

Está def in it ivãmente
afastada a possibilidade áe
o animal Kacônio ser apre-
sentado no Grande Prêmio
S. Paulo, no dia 14 áe maio.
porque só agora o filho de
Peter's Choice apresenta
melhoras do boleto esquer-
do, e, na opinião dos seus
responsáveis, deve penha*
necer em tratamento mais

Ledermaus, que foi de uma '10 ãias, devendo voltar, pos-infelicidade ã toda prova na sivelmente, em agosto, no

GLOSA

Séstria (L, Santos) o.s 1 400
em 96". um pouco solicitado.
Glosa (A. Ricardo) os 1 200
em 79"2/5, agradando muito eDoce Iracema (J. Brizola) os
1 300 em 87 "2/5, com algumas
reservas.

sua última apresentação, de-
ve correr mais ern pista nor-
mal, frente a Flora Mascara-
da, Glosa e Kami, Caída,

MAJô ,

Elogio (C. A. Sousa) os 1 300
em 88"l/5, com algumas re-
servas e quase colado ã cerca
externa, e Majô (A. Pernan-
des) vindo de mais distância,
finalizou o quilômetro em 67",
com grande facilidade e sem-
pre pelo centro da pista.

Ocelado, Kimirao, Bigurri-
lho, Motur e Majô são os me-
lhores nomes, e entre os cin-
co deve sair o ganhador.

Ocar-Way venceu bem ontem
de Nevaly que correu muito

Grande Prêmio Brasil, o
treinamento de raia, no mo-
mento, è cl e s a conselhável,
podendo piorar o seu esta-
do fisico.

• Fiapo no dia 23 de
abril

Fiapo deverá reaparecer
em Cidade Jardim, no áia
23 áe abril, na disputa do
G. P. Rafael áe Aguiar Paes,
na milha e meia, reunindo
animais de 3 e 4 anos. O
filho de Swallow Tail entrou
em tratamento de nutaliose,
ministrado pelo treinador
Mário ãe Almeida que acha
mesmo possa êle estrear ah-
tes do G. P. São Paulo, in.
teiramente' recuperado.

S r a n d e faciiiciacie. causando
até certa surpresa nesta par-tida.

Fusão, apesar du sobrecar-
Aa, deverá mais uma vez co-mandar este lote. Estillieira,
Rondadora e Deidadc decidi-
ráo a formação da dupla.

LONDON

Ambição tl. Silva) vindo demais distância completou os700 em 4íi", com alguma faci-
lidade. Biazon fj. b. Paulielo)
os 800 cm 53"3,,-->. agradando
muito. Charnot CJ. Santana)
melhorou para 53", vindo sem-
pre de mais para mais e guar-dando a av.a pilotada parauma partida curtíssima e son-
pro a mais do centro cia pista.Lonciun iL. Correiai. quasejuntinho à cerca externa, ç_-sinalou para os últimos 80Õ otempo de 52". deixando ótima
impressão e Copag (J. Borja Inão se empregou nesta parti-da de 75" o quilômetro.

Ambição ê a melhor indica-
ção, não sendo contudo bar-
baila pela presença de Biazon,
Charnot e Loncion, que andam
muito bem e são mais can-
cheiros neste percurso.

FOUQUET

Fouquet iF. Esteves) vindo
rie mais longe, completou os380 em 21" 2 5, à moda da ca-
sa. Dragão (J. B Paulielo)
deu um passeio de 49" os 700.

Fouquot correndo certo não
t n contra iá ücs-áj, feita quem o
domine, mas Albiáo Mauj?azo.
Cucrti c Dragão, táo os ini-
iuimijfos.

SANSOVILLE
Hal Libio (M. Andrade) des-

ceu a reta em 38". agradando
alguma coisa. Taiamã (J, B.
Paulielo) na reta oposta, com-
pletou os 500 em 30", m u i t o
ajustado. Lord Byron (J. Pip-
toi chegou correndo muito em
38" a, reta. Sansoville (B. Ai-
ves) os 800 em 52". cem grandefacilidade. Salvatore i.J. Por-
tilho) as 700 em 4G", agarrado
cem um companheiro.

Sansoville foi o quc melhor
impressão deixou no apronto
devendo per iito ser considera-
do uma das forças, ficando
Lord Byron, Feitiço da Vila c
Salvatore, na expectativa.

CANTAGALO

Cantagalo (J. Torres) os 700
em 47"25, a meio correr e
sempre pelo centro da pistaGuinéu (J. Reis) a reta em
40", á vontade.. Malaparte (J.
Borja) chegou sobrando ao la-
do de Maseqtita (d.. Brizola)
em 45"25 os 700. Folgadão IA.
Ricardo) a reta em 33". muito
apurado e Iveso J. Pinto) do-
minou com autoridade a um
companheiro em 45" os 700.

Cantagalo está absoluto c
para tanto basta fomente con-
firmar a sua última corrida.

Guinsu e Ivesó são cs que mais
próximo deverão chegar.

GEISER
Guepardo fA. Santos) vindo

de mais longe, desceu a reta
em 3D"2.*>. algo contido e Gá-*lio (J. Silvai aumentou para42". suavemente. Geiser U.
Machado) os 800 cm 52"2f>,
com grande facilidade c sem-
pre pelo caminho mais longo
e Granfina (F. Estêvesj não seempregou nesta partida de 40"
a reia Scratch fp. Alves) os
800 tm 55". à vontade e quase
juntinho ã cerca externa. Am-
brosso (C. Morgado) agradou
muito na sua partida rie 40" os
700. Slap Bang <j. Portilho)
na reta oposta, assinalou 51»
os 800, com algumas reservas.

A parelha Geiser e Granfina
domina amplamente, devendo
contudo não sc descuidar de
Guepardo, El Ciclon e Scratch.

1—1 Estllbei™, .7. Tinoco
2—2 Bondnclorn, P. Pcrc. F.
3—3 Deldade, J. Portilho ..¦i Haloysta, J. Hovja ...
4—5 PusSo, S. Sllvn 

6 Joncllne, j. Mnchndo

2." PAREÔ - As Mll _ -: 00(1
metros — NCrS I (100,0(1 _ prova
ESPECIAL — (Grama)

Kg
1—1 Amblçüo, J. Machado x 5-1
2—2 Blozon, .1. D. Paulielo 3 si
3—3 Cliariiot, ,;. Santana .. x 56

iln.ley-.ta, N. Correrá
4—5 London. L. Correia

Copai, .1. Boi-jn 

0.» PAREÔ - Às lChloi-i
metros — KCr$ 1 (ino.no

l—l Guspardo, A. Sentes" Gfilio, .1. Silva
3—2 C-nlscr, j. M-achado .'." Qranflua, P. Esteves
•1-3 El Ciclon, .). Heis ....

A Sereln, J. Dorja 
4—5 Scratch, r. Alves

c Ambrosso, C. Morgado" Slr.p H_v. . Portilho

1600

56
56
53
54
50
54
56
56
54

52
X 50
50

3.° PÁUEO — Às Ull3l.n> _
metros — NCi-s I 3110.00 —
(Granja)

1—1 Fouquet, P. Esteves ..
2 Retrospoct, .1. Portilho

2—3 AibiAo. A. Ricardo ..¦I Mangazo, A. Ramos ..
3—5 Cnoíe. R. Carmo 

6 Hfll-Sô, J. üriíoia ....
4—7 Dr.nnio, ,;. b. Paulielo" Snowklug, ,\*. Correrá

4." PÁREO - As 15h
metros — NCr$ 1 300,00

Kg

7." PAREÔ — Às 161i!3m — 1 6011metros NCrí i 300,00 — kettimj

1—1 Plâneur, A. Ricardo ..
2 Fuço, J. Coi-r-Ma 

2—3 San Isidro, ,1.' Pinto ..
A SnowMug, J. Machado

3—5 Fair Boy, O. Cardoso
6 Mengo, J. Brizola ..

4—7 A.Sfl..ir,n, .1. Borja 
S Fair r.ivc:*. J. Reis ....
f Ragamuífiii, j. silva

8.» 1'AKEO - Às r.l._0ni -
mcuos — NCrJ 1 COO.OO _
r.KTTINO

1 400

1 '.'00

Kí
X £S
9 36
8 56

11 56
7 56

SNOAVKING
Flâneur fA. Ricardo) ã mo-

da da casa e sempre pelo ca-
minho mais longo, trouxe 46"
para os 700. Fuço CJ. Correia)
igualou e arrematou algo con-
lido. Snowking u. Machado)
melhorou para 44"2!5, com ra-
ra facilidade e sempre pclomiolo du mia. Fair' Bny 10
Cnrdoso 1 a reta em 38"', com
sobras. Ragamuffin iJ. Silva)
a reta em 39". não deixando
muito boa impressão.

Flâneur que vem de perderuma corrida sen, nome. terá a
sua. reabilitação nesta apresen-
tação, diante de San Isidro,
Siioivkiují, Fair Boy e Assuan.
DJELABAH

Djelabah CM. Alves) muito
leve e com grande facilidade,
assinalou para os 800 a exce-
lente marca de 51". Hiawatha
(J. Silva) os 700 cm 40''. com
algumas reservas Bonnie Bi
(A. Ramos) deu um pique de
300 em 23". com muito boa dis-
posição. Acádia (S M. Cruz)
a meio cerrer e sempre pclocentro cia cancha, assinalou
4(i" paru o.s 700. Guirlanda CM.
Andrade) igualou, somente queíoi procurada durante o per-curso. Happy Climr.x (J. Bor-

. ja) melhorou para 45",.deixan-
do muito boa impressão. Esta-
tira (O. Cardoso) parecia mais
que estava num carro do que
propriamente aprontado, tal
íoi a facilidade neste apronto
de 47" os 700 e Cláudia ÍD.
Netto) aumentou para 48", não
deixando nada que vies..e des-
pertar interesse e Acami (J.
Marinhoi a sua segunda parti-da de 360 em 22 "3J5, muito so-
licitada

DjelabâÜ, niawatha. Alâniã,
Minha Gatinha c Estarira, re-
gistraram as melhores marcas
sendo mesmo muito difícil eles-
tacar uma delas. O fator surte
vai influir.

MISS KADINA
Casela (P. Alves) os 360 em

22"2:õ, agradando muito. Miss
Kadina (C Morgado) a reta
em 39", muito contrariada poisnão a deixaram correr em par-te alguma. Vivandière fJ. Ma-
chado) melhorou para 37"2'5,
demonstrando alguns progres-ses. Dolce Farniehte (L Alva-
renga) cs 700 em '46"1|5, 

com
sobras visíveis e sempre pelocaminho mais longo e Secret
Love U. Portilho) a reta em
39"2 3, com ação regular.

Casela c Miss Kadina deci-
dirão este final do programa.
Vlrajulia pode se reabilitar, as-
sim com» Dolce Farnieniè.

1—1 Feitiço da Vila. A. Rte. x
Hal-Liblo, M. Andrade 5

2—3 Tainma, J. B. Paulielo 1
Lortl Byron. ,1. Pinto .. A

3—5 Sansoville. P. Alves .. 7
Mauleld, I,. carvalho 2

4—7 Dr. Osmane, H. Vasc. xSalvatore. ,1. Portilho 6
MiUrnttulf.fi, L. Carlos 3

1 — 1 Djelabah, F. Pereira F.
Ilopa, M. Henrique .." Chrlstlns, F. Ooncelc.

2—3 Hiawatha, J. Silva ....
4 Bonnie Bl. A. Ramos

Alfmla. F. Esteves .... .% ]
(1 Mascotitn, J. Brinda 10 36 13-7 Acádia. s. Jl. Cruz .. 56 I
11 Quirlantla, M. Andrade 56 1
» Happy Clímax, J. BorJ. 56 '

10 Sylvnlr., ,t. Portilho .. 56 '
4-11 Minha Gatinha, R. Ca. 56 

'
12 Estatira, O. Cardoso :c 56 '

" Cláudia. D. Neto .... 56 „l:: Amaci. J. Marinho .. 56 
',

D" PAIÍI-O _ ..,, niiBSin - 1200 >
.i." PAREÔ — As 151i35m
metros — NCi", 1 (ioo.oo 1 um

Kg

metros
UUTXIM;

NCrs 1 ;i(in,ou

Kg

1—1 Cantagalo. J. Ten-es .. 56'¦>. Estouro, N. Correrá .. :< 56
2—3 Guinéu, J. Reis 5c

Malaparte, J. Beija .. ;r,
3—4 Polgadfio, A. Ricardo 56

5 Travesso. H, Vaseonc. 56
4—6 Hanover, J. Santana 56" Iveco. .1. Pinio 56

1—1 Caseln, p. Alves ,
2 Quataine, S. SUva 

'.'.' 57 ;

.2—3 Vlrnjuba, j. Tinoco .. 57
4 Arqulbela, J. Pinto .. 57

3—5 .Miss Kadina, c. Jlorg. 57 '
Vivandière. J. Mach. 57
Jandlnha, A. Ramos 57 I

4—8 Dolce Farnieiite. L. A. ;c 57 '
9 Secret Love, J. Portil. 57 í

10 Copacabana Girl. F.M. 57 .

DOMINGO
1." PAREÔ — As 141,
metros — NCr.? 2 000,00

1—1 Krul.i. A. Rimo-, ....
2-2 Algac-oba, F. i_-_r;3 .
3—3 Rand.liu, M. Silva ..

'I F'..*>ra Catlta, J. Tinoco
4—5 Haea, A. Santos 

6 01>36sslcii, F. Per. F.°

1 200

Kg

3—3 Divertida, J. Portilho" Aizcn, P. Alves 
4 Sue-a, .. Corerrá

3—3 Fdição, ,1. Correia ..." Descarte, A. Santos
6 Rang-pur, A. Ramcis ..

4—7 K.-jlim, j. ifacliado ..
íl Kn.iapa.lo, A. Rlcan-do
." Tltlüar, J. Borja

57
5!)
59
57
51)
59

2.» PAREÔ — As
metros — NCrS

Mli30m — 1 300
1 000,00

6." PAKEO — As 16l,l.-,m — 1 so.)
metros — NCrf 1 300,00 — («et-
tins*)

1—1 R-oyal Fos. F. Pc;*. j-.o
2 Fa.lgamar, L. Acuna .

2—3 Iisualo, J. Borja 
T.tplr.vi. A. Ricardo ..

3—5 G. Lcckins. J. Mach.
6 Tcnve;*. B A'*vej 

4—7 IjjiVo de Bátjé-, ,1. B_'/..
Lulu ca, p. Alves 

Kg
58
50
."6
56
55
56
56
56

KK

3.» PA Itl* O — As 1511 — 1 200
metros — (Professor Octavio lm-
pont) — NCrS 2 noo.OO

Kg1—1 Kararl, A Santo»
Hall. 1 ÒHvelm ..2—2 Expo 67, J. Silva ..
ülpiano, P. Aires ..3—1 Obstine, J. Poríüíid

5 Xântico. A. Bmincs
4—3 Nicolé, F. Pi*-.*. F.o

Gsinly, o. CardCü-o
Oupldcn, .1. Reis ..

4." PAREÔ — As 15H33m — 1 lon
metros — NCr$ 1 100,00

l—l Praltaete. tt. A, Pinto
2 Bei't*lc, S. Silva 

2—3 Old Cat, A. Ravncs ..
Qua-én. R. Canrno ...
Eliane A, J, Brlzôla .

3—tí Fw.cfl.-0, J, PinLo ....
Ortdga*, A. Ricardo ..
Galiant.y. L. CarvaUio «

4—9 Autorias, L. Acuna, .." Loirita. J. Miicíiado" Ricachá, _. Silva .

7." PAItEO — As 151i20m — t 301»
mrtroi — NCrV l (i00.no — (Bet-

37
57
57
57
37
57
57
37

¦\

V

tlllff)

1—1 Sisal, J. p;ut;, •;
Hal-Tuto, M. Silva .. x

2—3 Urtuáu. C. R. Carv. 2
•I Ssn Mozart; J. Correia x
5 Palm ca, S. SUva 3

3—8 Juc-Jac, R. Carmo .. 4
7 El Gtoriousi ,1. ads x

P.*.::..:*i, p. Fernandes 1
4—9 Esp-adini, O Cardoso x

10 Mançatout, F. Cone. x
11 Baure, R, Ramos 

'.. x

53 Kg
8 55 1—1 L*::lc*ri,!.v.is, A. .M.v.ca.'. 55

55 2 Sé.k-l.i, F. P:r. F.«*.. 5S
4 35 2—3 F Mjscitvatí-a, J. Tin. 56

53 4 GlC:*,*., A. Ricardo .. 56
33 5 Lulu Bcüe. II. Alvea 52

1 35 3—0 Diameüta, A. Ramos Si*" Gtteba. J. Pcríilho .. 50
1 lon 7 C.cvja, c. R. Carvalho 30

4—3 Rânift Caída, S. Silva. 56
9 A ofcwss, P. Alves 55

Kg 10 Doce Iracema, M. SUva 36

8.» PÁREO — As I8h35m — 1 20O
metros — NCrS 1 100,00 — (Bet- |
ting) — (Areia)

:,.» páreo — ás íoiuoin — 1 000
metros — (Grande Prêmio Cor-
«leiro da Graça) — (Clássico) —
NCr$ 5 0011,00

Kr
1—1 Scu Levy, J...B, Paul. i 59

2 F.-,'.*t Priuce, L. Santos 3 57

.1!
KK

• 
¦

53 ?
34 j
57 1
56 j
55 *

1—1 Ocelado. P. Alv:*; .. x
Cuidado. A. HodecHter 1
B3ia L-.iizá, J. Queiroz x

2—4 Klmlmo, O. Cardcso x
Don Oc.ávlo, 1. Sctisa 2
Espátula, 1,1. Alve*5 .. 3

3—7 Blgurrllho, L. Acuãa s 55
Untl... j. Terres .... x 34
Elogio, S. Silva .... x 58

4-'l0 MotU'.', A. Róis X 54
!1 Piora Aiixi... J. Pinto x 54
12 .Majó, A. Fernandes x 56
13 Eláu, P. Fcrnandis .. X 55

Ricardo destacou Albiáo,
Flanem- e Feitiço da Vila
como seus melhores roáreos

De tudo um pouco

O Haras Patente, que já

„o0l;aíl^}Va/, VOlíOU a eanhar 2-° PAREÔ - 1000 METROSna noite de ontem deixando lttus
na dupla a égua Nevaly, que 1-° Aí&bela> C. Morgado
mesmo numa raia um pouco 2." Way Up High, j Brizolamacia correu bastante, tendo

.¦^exigido alguma luta na reta
T3ò pilotado do freio O. Car-
doso, para dominá-la total-
mente; em terceiro finalizou
Confúcio que não confirmou
ontem ã noite um bom exer-
cicio que tinha para a prova.O freio Carlos Morgado,'aproveitando as boas monta-
rias que tinha, ganhou três
páreos por intermédio de Ja-
reta, Arabela e Hal Astro, ten-
do uma noite realmente bas-
tánte inspirada. Na carreira

y, final da noite, F. Maia deu à
ganhadora Zoila direção bas-
tante acertada, pois pratica-
mente féz o train à sua von-
tade ató a entrada da reta,
quando então disparou para
o disco e ganhou facilmente.

RESULTADOS

\m.~ PAItEO — 1200 METROS

1.° Jareta, C. Morgado
2." Ridare, R. Carmo

Vencedcr: (3) NCrS 0,19.
Dupla: (23) NCrS 0,39. Placês:
<3)'NCr$ 0,16 — (5) NCr$ 00.29.
Treinador: Roberto Morgado.

Vencedor: (6) NCr$ 0,47. Du-
pia: (24) NCrS 0,48. Placês: (6) 

'
NCÍ$ 0,18 — (2) NCr$ 0,19.
Treinador: Claudemiro Pereira,
Tempo: 65".

3." PAREÔ ~ 1 300 METROS
1.° Miss Eliete, A. M. Caminha
2.° Altalin, R. Carmo
3.° Good Express, A. Ricardo

Vencedor: (1) NCrS o,4l.Du-
pia: (13) NCrS 0,89. Placês: (1)
NCrS 0,21 — (õ) NCrS 0,28 —
(8) NGrS 0,20. Treinador: Ber-
tucio de Carvalho. Tempo: 86",
4.» PAREÔ — 1 600 METROS
1.° Crlspin, I. Oliveira*
2.° Dragon Bleu, J. Portilho
3." Coccinelle, S. Silva

Vencedor: (6) NCrS 0,28. Du-
pia: (33) NCrS 0,30. Placês: (6)
NCrS 0.12 — (ã) NCrS 0.11 _
12) NCrS 0,12. Treinador: Mau-
rilio de Almeida. Tempo: 107".
5.» PAItEO — 1 200 metros
1.° Hal-Astro, C. Morgado
2." Beaurevers. J. Portilho
3." Voltio, A. Ricardo

Vencedor (9) NCr$ 0,47 —
Dupla (24) NCr$ 0,25 — Placés
(9) NCr$ 0,16 (3) NCrS 0,12

— (6) NCr$ 0,13 — Treinador
Cosme Morgado — Tempo 78".

6," PAREÔ — 1 200 metros

1.° Ocar-Way, O. Cardoso
2." Nevaly, J. Machado
3." Confiício, A. Ricardo

Vencedor (5) NCrS 0.35 —
Dupla (23) NCrS 0,52 — Pia-

- cês (5) NCrS 0,16 (3) NCrS
0,24 — (11 NCrS 0,11 — Trel-
nador Antônio Pinto da Silva.

Tempo 77".
'.' PAREÔ — 1 600 metros

1." Zoila, P. Maia.
2.» Tabacar, J. Santana
3." Fass Bier, J. Portilho

Vencedor (1) NCr$ 0,69 —
Dupla (13) NCrS 0,43 — Placés
(1) NCrS 0,38 — (5) NCrS 0,23

Treinador J. Perez — Tem-
po 107".

Na última carreira "não 
íoi

apresentada Guarapema, que
era uma montaria do bridão
M. Silva — Movimento geral
de apostas NCrS 268 2J0.

O freio Antônio Ricardo, mesmo nãò demonstrando
srande entusiasmo, como é do seu temperamento, afirmou
que espera conseguir alguns êxitos no final de semana e

é co-proprietário áe Xaveco, ^IcoT ^Z^™* ^^ 
'"^ °UtraS' as de

adquiriu agora para a re- , IS a' Flaneui' e Albwo' aP°»tando todos com
produção, o iiucional Zefir, clestacadas possibilidades.

Na Sll£l Palmeira exibição, na tarde de amanhã, nodorso de Albiao, "assegurou 
que dificilmente perderá aindamais que. largando próximo à cerca interna espera sairobrigando seu conduzido,- visando a assumir a dianteira eacabar com a corrida, pois acha que o alazão na gramacorre realmente o dobro do que apresentava na areiaBOA CORRIDA

aproveitando a liquidacão
do Haras São Manuel •>**
Alexandre Rostworowski re-
cebeu Non Plus Xjltra do Ha-
ras São Bernardo, onde
estava hé três meses, e de-
verá intensificar seus prepa-ra tiros na tentativa dc
apresentá-lo no G. P. São
Paulo. '¦"•* AWènèio Barro-
so bate recorde de prêmioscm Cidade Jardim com NCrS
107 225,00 em apenas três
meses e 40 vitórias. *** Na
categoria dos treinadores
Osvaldo üllôa e Milton Sig-
noretti estão empatados com
1(1 vitórias. *** Segundo o

J. Borja acha que J. Pedrosa j
gosta da sua maneira macia, j
de correr o cavalo Titular l

J. Borja, no Grande Prêmio Cordeiro da Graça, tem ü
a montaria do cavalo Titular, qúe o treinador José Luis ,
Pedrosa lhe deu quase de presente, pois gosta da sua :
maneira macia de trazer o animal somente na tocada, j
sem apelar quase para o chicoie no percurso. ',.

Sempre recebendo ordens do treinador, José Luis Pe- I
clrosa. J. Borja diz que o trabalho de Titular para este
seu reaparecimento pode ser considerado bom, porque aca- í!
bou em Gfi" os 1000 metros — sempre pelo centro da i*
pista — e querendo correr, sem que, fosse alertado pelo \menos uma única vez.

¦Ouiru párjo qur o freio des-
tiicou foi o de Feitiço da Vila,
afirmando que seu conduzido!
caso não largasse em direção
a cerca externa, e depois teu-tas.se a cerca -interna, poderiater gáhhp; inclusive, na ocasião
anterior.

Agora, caso nâo haja qual--.- »,«««». cegunao o quer problema, Ricardo esjeratécnico Rene áe Castro, a levar Feitiço da Vila à vhóriacriação oaponêsa data âe
100 anos, más tem o mesmo
problema de outros países:
pequeno volume de vendas
em relação ao total da vro-
dução. E cita. o ano de 1965,
quando foram oferecidos
5S2 animais e só 224 encon-
traram compradores, regis-
trando-se. em conseqüência,
acentuada queda de preçoscm comparação à têmpora-
da anterior. "*• E já se falana sucessão presidencial do
Jóquei Clube. Celmar Padi-
lha e Guilherme Penteado
são, aparentemente, os pri-meiros candidatos.

sem dificuldade, mas afirmou
que vai dar ao scu pilotadouma atenção toda especial na
partida.

CHANCE ELEVADA

A respeito de Folgadão. sali-
entou que o estreante, per en-
quanto, não possui grandes
possibilidades de vitória, deven-
cio no máximo brigar pela se-
gunda colocação. E citou Can-
tàgalo como o nome de maior
destaque da competição.

Apontou Fianeur como em.situação justamente oposta à dc
Folgadão. esclarecendo que ocastanho de Ernáni de Freitas
fanhou aguerrimento com a

ultima atuação e. desta feita
dificilmente perderá. E eiiou
Snowking e F.-.ir Boy como for-
tes rivais, mas agora, pelo me-
lhor estado tio s:u castanho,
não admite derreta;

ESPERANÇA

Comentando a respeito dareunião de domingo, explicou
Ricardo que Tapirai tem de
ser levado na base da csnèran-
ça. pois está muito bonito.
Acredita, porém, que não será
fácil dominar Good Looking.

Nas outras três oi.ort-.mida-
.des acha que as chances são
elevadas especialmente para o
placê. Explicou que Kalaoalo,
na grama, apesar dos mii"me-
tros, 110 final estará em luta
pc-.a primeira colocação.

Com relação a Ortiga di.sse
o freio que se trata c!e uma
égua que somente sabe correr
na frente, o que nem seninré
ê possível, dai ser melhor in-
dicada para o placê. Sobre
Glosa, pclo tempo fora das
pistas, espera contar com unia
boa colocaçfto.

MELHOR NA AREIA

Sempre achando que carrei-
ras em 1 000 metros sáo dili-
ceis de.de o pique de saitia. J.
Borja diz que Titular parecerender um pouco mais na pista
de areia, mas como í tnn árii-
mal valente, deve dar trabalho
aos gramáticos Seu Levy. Di-
vertida e Edição, para ser der-
rotatlo.

— A verdade é que José Pe-
drosa gosta muito da carreira
de Titular no G.P. Cordeiro da
Graça — disse J. Borja — dai
a minha confiança também
numa atuação de gala do ani-
mal. Passando para a pista de
areia, aí então o panorama mu-
dará radicalmente.

MELHOR AMANHA

Pelo trabalho, .1. Borja con-
sidera a sua melhor montaria
cie amanhã, a égua Halcysta,
que passou os 1 300 metros em
87" na manhã de segun':ia-fei-
ra e no apronto de ontem pelamanhã acabou marcando 52"
nos 800 metros com muita fa-
cilidade, quase que junto à cêr-
ca externa. Isto deixou J. Bor-
.ia acreditando realmente nu-
ma vitória da égua.

— O páreo é aparentemente 1
uni pouco forte, mas Halcysta *
veio coni iama cie boa corredo- ,'ra e por falta cie aclimatação ,::
njo tinha ainda demonstrado •*
tudo quanto sabe correr, mas I
agora, acho que Esiilheira e I
Fusão não vão derrotá-la. i

Outra montar::, que J. Bor- 1
.ia aponta com fortjs pbssibi- !
lidades amanhã, é Assuan que, '
rio entanto, estaria muito mais 

',
ã v6ntf.de numa raia alagada, t
Mas, pelo que aprontou on- '-
tem pela manhã, deve atuar jbem mesmo se a pista estiver .
quase seca.

— Não procurei por Assuan 1
em parte, alguma, e mesmo as- í
sim êle arrematou correndo '-.
muito os 800 metros em 53" >
Jazendo uma pequena diago- I
nal para o centro da pista. Na ;'
pesada, sua possibilidade de :;
vitória é quase infalível. ;

Ainda procurando .dar os í
mínimos detalhes sobre a me- ;
lhor maneira cios seus pilota- ;
cios atuarem bem. J. Borja dis- ,se que Lennio na pista de
grama vai agora reabilitar-se '<
do scu último insucesso, e que '
Malaparte vem de tirar um !
quarto lugar para Vishnu, •
quando não confirmou um i
bom trabalho que tinha para I
aqueia carreira.
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Confiança de Zizinho
é a força de Salomão
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Bita, Laia, Iva e Didica não MiíiiíÍiíiI Je
reformam com Náutico e basquete
ameaçam não jogar torneio tem tabela

Recije (Sucursal) — O técnico Duque, que assinou con-
trato com o Náutico em bases não reveladas, ja enfrenta
dificuldades ã frente da equipe tetracampea do Estado,
pois Bita, Laia, Ivã e Didica, seus melhores jogadores, nao
chegaram a nenhum acordo para continuar no clube e
ameaçam não jogar contra o Comercial de Ribeirão Pre-
to, em um torneio quadrangular. ,., ¦

O Náutico disputaTá sua primeira partida depois da
decepcionante excursão ao Sul quando foi derrotado pela
equipe paulista por 5x1 e seus dirigentes procuram con-
vencer os quatro jogadores a atuarem mesmo sem contra-
to, já que consideram o jogo ótima oportunidade de rea-
biiitacão diante da torcida.
TORNEIO

Além da partida com o Náu-
tico, o Comercial disputará
nesta cidade outras duas con-
tra o Sport e Santa, Cruz, par-
tic-pando de um torneio qua-
drangular. A delegação pau-
lista encontra-se desde segun-
da-feira no Recife ¦ hospedada
em Boa Viagem, onde, a exem-
pio do Vasco, íaz seus exerci-
cios na praia, proporcionando
aos banhistas oportunidades de
assistir a jogadas de alta cate-
goria.

A IV Copa do Interior, que

reuniu seleções de oito cidades
de Pernambuco, entrou na sua
íase final com as equipes de
Gravata, Sertânia, Arcayerde,
Garanhuns e Olinda disputan-
do o título d© campeã, e pro-
vocando grande expectativa
entre os seus torcedores.

O certame, que estava sendo
disputado por eliminação, obc-
decerà agora à contagem de
pontos. Os próximos jogos se-
rão entre as equipes de Ser-
tânia e Arcoverde, Gravata, e
Olinda. O primeiro será reali-
zado na Cidade de Sertânia e
o segundo em Gravata.

\~7Ã\Editora Cadernos Brasileiros S.A.

AVISO
Comunicamos aos Srs. Acionistas que

se acham à disposição em sua sede social à
Rua Prudente de Morais, 129 os docurnen-
tos a que se refere o Artigo 99 da Lei
2 627, de 26 de dezembro de 1940.

Rio de Janeiro, 27 de março de 1967

EDITORA CADERNOS BRASILEIROS S/A.

(a.) Vicente Barretto (P

Montevidéu (UPI-JB) —
Porto Rico, Polônia e um pai»
a ser designado, em substitui-
çáo a Israel, serão os adver-
sários do Brasil nas eliminató-
rias do V Campeonato Mun-
dial de Basquetebol Masculi-
no, na cidade de Salto, de
acordo com o sorteio ontem
efetuado perante dirigentes da
FIBA e autoridades desporti-
vas.

O Campeonato será dispu-
tado entre os dias 27 de maio
e 12 de junho, tendo sido sor-
teados para outras chaves: na
cidade de Mercedes — Estados •
Unidos, Iugoslávia, México e
Itália: e, na cidade argentina
de Baía Blanca — União So-
viética, Argentina, Japão e
Peru. O Uruguai, na condição
de patrocinador, não intervi-
rá nas eliminatórias.

Em Salto: 1." rodada — Bra-
sil x adversário a designar e
Porto Rico x Polônia; 2.» ro-
dada — Brasil x Polônia e
Porto Rico x adversário a de-
signar; 3.» rodada — Brasil x
Porto Rico e Polônia x adver-
sário a designar; Em Mercê-
des: 1.» rodada — Estados Uni-
dos x Itália e Iugoslávia x Mé-
xlco; 2.a rodada — Estados
Unidos x México e Itália x
Iugoslávia; 3.° rodada — Esta-
dos Unidos x Iugoslávia e Mé-
xico x Itália; Em Bahia Blan-
ca: l.a rodada — União So-
viética x Peru e Argentina x
Japão; 2.» rodada — União So-
viética x Japão e Peru x Ar-
gentina; 3.a rodada — União
Soviética x Argentina e Ja-
pão x Peru.

Pela rodada de abertura da
III Copa Brasil de Clubes
Campeões de Basquete-
boi, disputada ontem à noite,
no ginásio do Tijuca, diante
de uni público que rendeu NCrS
157,00 o Corintians abateu o
Clube dos Funcionários, de
Volta Redonda, por 115x65, e o
Botafogo derrotou o Náutico,
Recife, no jogo principal por
81x28. /

Elita Penha e T. Fernandes
venceram as individuais do
Torneio de Tênis A. Cunha

Depois de bastante prejudicado pelas chuvas e pela
falta de energia elétrica, afetando a realização de jogos
à noite, o Campeonato de Tênis Álvaro Cunha teve várias
de suas provas encerradas, com Elita Penha e Teimo Fer-
nandes sagrando-se campeões cie simples, com suas vitó-
rias sóbre Klara Stenfeldt e Hasko Riedell, por 6-3, 3-6,
6-3 e 6-2, 7-5, respectivamente.

Apenas as provas de dupla masculina e feminina ain-
da não foram decididas, mas os finalistas já são conhe-
cidos, ficando o título para ser disputado entre Josué
Lima-Ricardo Peixoto xF. Selingson-Marcos Santos e Klara
Stenfeldt-Sònia Borges x Elita Garrido-Lígia Pacheco.

OUTROS RESULTADOS

Nas outras provas do Cam-
peonato Álvaro Cunha Helena
Leal-Nélson Guiot venceram a
dupla mista, derrotando na fl-
nal a Letícia Coutinho-Cláu-
dio Finneberg, por 7-5 e 6-4.
Em dupla de veteranos os cam-
peões foram Gabriel de Figuel-
redo-Francisco Sellngson, ga-
nhando, por 6-2 e 6-1, na decl-
são a J. Lambert-Fernando A.
Fernandes.

Nas duas categorias de ln-
fantil, Lúcio Dias Lopes e Luis
L. Santos ganharam a prova
de simples, o primeiro derro-
tando na final Mauro Ma-
ira, por 6-4 e 6-3, e o segundo
vencendo Hilbernon Carvalho,
por 8-6 e 6-3.

O Torneio Individual de Prl-
meira Classe, disputado no se-
tor masculino e feminino, de-
verá encerrar-se no domingo,
com jogos nas quadras do Fia-
mengo e Country Clube. O
Torneio vem encontrando
grande dificuldades para sua
programação, em virtude da
impossibilidade'de os finalistas
jogarem à tarde.

A Federação Carioca de Tê-
nis está empenhada em promo-
ver uma exibição de tenistas
norte-americanos, quando da
passagem dos mesmos pelo Rio
para jogar o Torneio de Bue-
nos Aires.

Os jogadores que possivel-
mente se exibirão no Rio são
Clark Graebner, Charles Passa-
rei, Cliff Richey e Martin Ries-
sen, todos eles classificados nos\.

primeiros lugares do ranking
dos Estados Unidos.

As datas indicadas para a
apresentação dos norte-ameri-
canos no Rio são 14 e 15 de
abril, tendo, portanto, a FCT
pouco tempo para promover os
jogos e conseguir uma ajuda
financeira para as. despesas.
PROGRAMAÇÃO

Os jogos de hoje pelos Tor-
n eies Individuais de Quarta
Classe Masculina e Terceira
Classe Feminina, são os seguin-
tes: no Tijuca — quarta clas.se
— às 19 horas — Ricardo Pei-
xoto x Ricardo Oliveira Lopes
e Darley Silva x T e 1 m o Fer-
nandes; ãs 20 horas — Cláudio
Flnneberg x Rogério Fiorêncio
e Fernando A. Fernandes x
Paulo Tavares; às 21 horas —
Gabriel Figueiredo x Nílton
Pacheco e Josué Lima x José
Márcio Melo; às 22 horas —
João Fernandes x Luís Alfredo
Santos ou A. Faria, Gerhard
S chu mm x Luis Monteiro e
Néison Guiot x Miguel Fer-
reira.

Terceira Classe — No Flumi-
nense: às 15h30m — Regina
Ferreira x Angela Alonso ou
Marize Hermanny; ãs 16h30m

Letícia Coutinho x Maria
Pilar ou Luci Assis; às 18 heras

Helena Leal ou Ligia Stei-
ner x Vitória Nigri. No Fia-
mengo, às 16h30m, será dispu-
tado o jogo Inara Freitas-Van-
da Ferraz x Sônia Borges-
Klara Stenfeldt, pelo Torneio
de Primeira Classe, que foi
adiado de quinta-feira.

Na primeira conversa que
Armando Marcial teve com
Zizinho para a compra de
reforços, o dirigente come-
çou dizendo que precisava de
um lateral e dois homens
para o meio de campo, ao
que o técnico respondeu:

Dois não, porque um já
está no Vasco.

É algum juvenil? —
perguntou Marcial.

É o Salomão, êsse eu
sei que joga o fino. Só pre-
cisa de alguém que o ajude
— foi a resposta.

Armando Marcial não
disse nada na hora, mas
saiu. convicto de que Zizi-
nho se enganara, e que den-
tro de mais algum tempo
ia admitir o erro. Vieram os
treinos, os jogos do Torneio
Roberto Gomes Pedrosa, e
hoje é Marcial quem diz:

— Felizmente, Salomão
queimou minha língua.

A primeira providência
de Zizinho foi pedir ao pre-
parador físico Aureliano
Beltrão para colocar Saio-
mão em perfeita forma fisi-
ca. A outra foi saber, atra-
vés de pessoas ligadas ao
Vasco, funcionários e até
mesmo companheiros de Sa-
lomão, quais os motivos qúe
o fizeram cair tanto de pro-
dução em relação as suas
atuações do Náutico do Re-
cife.

Os problemas foram estu-
dados e pouco a pouco che-
gou-se à conclusão definiti-
va: faltava-lhe estímulo e
tinha perdido o contato com
a bola, já que no Santos, de-
vido ao assoberbado número
de jogos, o time quase não
treina em conjunto e Saio-
mão não jogava mais do que
20 a 30 minutos por sema-
na no quadro titular.

Foi o próprio Salomão
quem reagiu contra a falta
de estimulo no Vasco. Con-
tou que quando chegou ao
clube, em outubro do ano
passado, apresentou-se sem
condições físicas e não
poderia realmente ter en-
trado de vez na equipe. E aí
veio a explicação do técnico
Zizinho:

Futebol, há poucos dias co-
mentava alegra com Zizi-
nho:

Graças a Deus, Saio-
mão queimou minha lingua.
Já não acreditava mais
nele.

E o professor Beltrão re-
trucou:

Foram NCrS 80 000,00
foitenta milhões de cruzei-
ros antigos) que o Vasco
readquiriu.

Zizinho, porém, nunca sc
influenciou com qualquer
observação negativa a res-
peito de Salomão. Pelo con-
trário, quando se falava em
São Januário que o Vasco
necessitava de dois jogado-
res de meio campo, o técni-
co sempre esclarecia, sem
citar seu nome:

Dois, não. Basta-me um,
porque o outro está aqui
mesmo e vai surpreender a
muita gente.

cia para o Rio dc jeito nc- '

nhum.
O problema da falta de

preparo físico e técnico de
Salomão ficou situado, en-,
tão, no seu passado de io-
gador no Santos.

— Eu joguei em São Pau-
lo — disse Zizinho — e sei
que lá raramente se treina^
em conjunto. Quanto mais
num time como o do San-
tos, que joga quase dia sim
dia não.

AZAR NO SANTOS 1

PROBLEMA DOS RINS

MINISTÉRIO DA GUERRA

DEPARTAMENTO DE PROVISÃO GERAL

DIRETORIA GERAL DO MATERIAL BÉLICO

CONCORRÊNCIA PUBLICA N.° 1/67

AVISO N.° 2
O Presidente da Comissão d* Concorrência da Diretoria Geral

do Material Bélico comunica aos interessados que foi publicado no
Diário Oficial do Estado da Guanabara, do dia 9 de março ae 1957,

página 3 398, o Edital da Concorrência Pública n.° 1, a ser realizada
no próximo dia 25 de abril, para aqulsiclo dos artigos constantes
dos Grupos de Material abaixo especificados, cujas ralações poderão
ser obtidas pelos concorrentes na sede da Diretoria, no 17.° andar
do Edifício do Ministério da Guerra:

— 26 — Pneus c cSmaras de ar; 28/29 — Motores da combustão
interna, suas partes componentes • órgãos anexos de motores de
combustão interna; 34 — Máquinas • ferramentas para trabalhar me-
tais; 38 — Equipamentos de construção, conservação de rodovias;
41 — Equipamento de segurança industrial e contra incêndio; 43 —

Bombas e compressores; 46 — Equipamentos • produtos empregados
no tratamento cTágue; 47 — Canos, tubulações, mangueiras e acesso-
rios; 48 — Tanques para depósito de líquidos, válvulas, registros,
torneiras • congêneres; 49 — Equipamentos para oficinas de manuten-

ção, reparação de viaturas automóveis, de armamento, de comunica-
ções e de engenharia. 51 — Ferramentas manuais em Btral; 53 —
Ferragens e abrasivos; 54 — Estruturas prá-fabrkadas e andaimes;
55 — Madeiras de lei, madeiras para embalagem; 59 — Partes com-
ponentes de equipamentos elétricos • eletrônicos; 61 — Motores •
condutores elétricos; 62 — Acessórios elétricos • limpada» de ilumi-
nação; 64 — 'Aparelhos 

• material de laboratório; 68 — Produtos
químicos industriais; 79 — Máquinas e artigos usados para limpeza;
80 — Tintas, esmaltes, vernizes e laças, pincéis, vedantes, impermea-
bilizantes e corantes; 91 — Combustíveis, lubrificantes a produtos
afins. 93 — Materiais não metálicos, manufaturados e semi-menufatu-
rados; 95 — Barras, chapas finas e perfis metálicos; 99 — Artigos
não enquadrados nos Grupos anteriores.

Rio de Janeiro, GB, 27 de março de 1967.

e) Ovidio Abrantes — Coronel
Presidente da Comissão de Concorrência.

(P

AVISO IMPORTANTE
O Banco Mineiro, S.A. e o. Banco Lino Pimentel, S.A. (em

fase de incorporação) avisam que:

l.o) _ termina hoje o prazo legal, concedido para a emissão
de cheques, papéis ou qualquer outros documentos com
valorem cruzeiros antigos, não tendo validade, a par-
tir de amanhã, se não forem preenchidos com o símbo-
lo NCr$ antes dos algarismos e as expressões "CRU-

ZEIROS NOVOS" e "CENTAVOS" (quando fôr o caso)
no extenso;

2.o) _ não poderão ter aceitação, também, expressões tais co-
mo "novo cruzeiro" ou outras quaisquer, em desacordo
com a lei;

3.0) _ termina também hoje o prazo concedido para a revisão
dos dados e saldos contábeis expressos no extinto pa-
d rão monetário;

4 o) _ a partir de 14 de maio próximo, as cédulas de um, dois
e cinco cruzeiros antigos perderão o seu valor aqui-
sitivo.

BANCO MINEIRO, S.A.
o seu Banco de todas às horas.

12 agências em Minas Gerais.
Rua Boa Vista, n.° 155 (sede própria — em instalação) São Paulo.
Na Guanabara:
Banco Lino Pimentel, S.A. (em incorporação)
Rua da Quitanda, n.° 59 (sede própria).

(P

— Zezé Moreira, coitado,
naquela altura do campeo-
nato, com o Vasco jogando
mal e perdendo constante-
mente, não poderia ter tem-
po suficiente para estar pre-
parando jogadores reservas
e sim tentando articular o
quadro titular. Por isso, Sa-
lomão não progrediu.

Mas a falta de estimulo
que Salomão se referiu foi
com respeito a Eli. E afir-
mou:

— Quando Eli assumiu o
posto de "seu" Zezé, colo-
cou a mim e Danilo Meneses
num plano que chegava a
ser vergonhoso. Nem sequer
nos escalava no quadro co-
mumente chamado de "co-
me-e-dorme" para treinar-
mos em conjunto. Trocava-
mos de roupa, iamos para o
campo e voltávamos para o
vestiário sem sequer tocar
na bola.
^Salomão fêz uma pausa e
prosseguiu com ar pensatl-
vo:

— Cheguei até a pensar
seriamente em abandonar o
futebol. Mas depois, com a
vinda do "seu" Zizinho, mu-
dei de idéia e voltei a me
entusiasmar pela profissão.

QUEIMOU A LÍNGUA

Além disso, poucos eram
aqueles dentro do Vasco que
acreditavam na recuperação
de Salomão. Uns preferiam
argumentar que êle fora
um blefe em que o Santos
caiu e depois conseguiu pas-
sar à frente; outros pro-
curavam explicar que se tra-
tava de um homem doente,
que nunca pôde ser o mes-
mo depois de ter sofrido
uma violenta pancada nos
rins quando ainda pertencia
ao Náutico.

O próprio Sr. Armando
Marcial, Vice-Presidente de

Antes de intensificar o
treinamento com Salomão,
Beltrão e Zizinho, auxilia-
dos pelo 

"Dr. José Marcozzi,
procuraram saber todos os
seus problemas para tentar
uma solução. O pri m e i r o
passo foi sua saúde. Como
da primeira vez que se apre-
sentou no Vasco, Salomão
foi cuidadosamente exami-
nado pelo Dr. José Marcozzi.
E êle reclamou:

— Já sei o que o senhor
pensa, doutor. M a s posso
lhe garantir que não tenho
nada nos rins e nunca mais
eles me incomodaram. Sofri
realmente violenta pancada
sobre o rim do lado direito,
numa partida entre o Náu-
tico e Fortaleza pela Taça
Brasil de 19G4. Me lembro
até o dia dêste jogo, 29 de
.setembro, e o nome do jo-
gador que me machucou: o
zagueiro Mauro. Entretanto,
houve a rutura fiz a sutura
e fiquei completamente bom.

O médico o ouvia com
atenção, m a s continuava
seu exame, e o diagnóstico
final foi o mesmo da vez
anterior: ótimo estado de
saúde.

De imediato, então, pas-
saram o estudo de outro
problema: vida particular e
financeira e tudo também
estava cem por cento certo.

— Nos jogos do campeoi»
nato não é permitido subs-
tituição e um clube joga
duas vezes por semana, é
mesmo impossível treinar
conjunto. Só atuava no qupjí»
dro titular nas partidas
amistosas e fazendo umo,
média dos jogos que parti-
cipei chego a conclusão que
jogava cerca de 20 a 30 mii*
nutos por semana. Isto, du-
rante um ano e meio qus
estive no Santos — frisou.

Depois de saber todos és-
tes detalhes Zizinho não»
teve mais dúvidas em afir-
mar que o que faltava a
Salomão era contato com a.
bola e preparo físico. Para
não forçá-lo muito, sei*
treinamento foi rigorosa-
mente dosado pelo médico
José Marcozzi e o prepara-
dor Beltrão.

Quando Salomão foi*
entregue a Zizinho, estava
dando três a quatro piques
sucessivos de 50 metros e
com o tempo de 7" 1'5 —
aparteou o professor Âure-/
liano Beltrão.

Eu também dei muito
azar no Santos — declarou .
Salomão — porque sempre
distendia um músculo. Lemj.
bro-me que certa vez fiquei
três meses parado com uma
contusão no músculo da co-
xa. é

Era a íalta de treina-
mento — respondeu Zizinho.
— Vê se agora acontece isto.

ESTUDANTE DE MEDICINA

Salomão vive num peque-
no apartamento em Botafo-
go, tem muitos amigos, mas
leva uma vida regrada e
adequada à profissão. Pi-
nanceiramente está realiza-
do. E declarou em tom de
brincadeira:

— Eu não gosto de falar
muito disso porque senão o
Travancas me apanha de
novo. No ano passado fui
obrigado a pagar NCrS
7 000,00 (sete milhões de
cruzeiros antigos) ao Impôs-
to de Eenda. Tenho dois
apartamentos em Recife,
uma casa na Paraiba e uma
casa de secos e molhados
em Campina Grande, que
está sob a orientação do
meu cunhado.

Com respeito a sua vida
particular, Salomão afirma
que só um dos seus sonhos
até agora não foi realizado,
embora pretenda concreti-
zá-lo: o de terminar o cur-
so de medicina. Salomão é
segundanista da Faculda-
de de Medicina de Eecife,
da Universidade Federal, e
não consegue teansíerên-

E você está correndo uma,
barbaridade.

— É verdade — voltou tt
falar Salomão. Tanto qua
após o jogo de domingo fui
no vestiário do Santos í ala tf
com os amigos e eles até mcí
indagaram se eu eslava jo-
gando à base de bolinha,
para correr daquela ma-
neira. /

MÉDIO
-ARTILHEIRO

Salomão nasceu em Cam*
pina Grande da Paraiba nc%
dia 3 de outubro de 1941.\
Seu primeiro clube foi O
Campinense.

— Eu tinha 19 anos c já
entrei no futebol como pro-
íissional, apesar de ser um
clube amador. Eu gostava'
de jogar peladas e só fui pa-
ra o futebol porque me oíe-
receram dinheiro, caso con-
trário, hoje seria médico, t

Pelo Campinense, Saio-
mão foi campeão em 1960 a
1961, transferindo-se no ano '

seguinte para o Náutico. No
clube pernambucano su_j.
ascensão foi muito rápida,
e desde 1963 foi considerado ¦

o melhor jogador do Norte
do Pais. 'Jj

Sua posição foi semprei
de médio de apoio. No en-í
tanto, isto não o impede da*
ir constantemente à frente!
em auxilio da ofensiva, e,g

por causa disso, nos anos d^-
1963 e 64, Salomão chegou |
a ser artilheiro do campeo--,
nato pernambucano.

I

Instituto Nacional de
Previdência Social

AVISO ÀS EMPRISAS

RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE BANCOS

O recolhimento das contribuições em dia ou com até

2 (dois) meses de atraso, devidas ao INPS, poderá ser efe-

tuado através da rede bancária credenciada, constituída de

cerca de 70 (setenta) Bancos e 500 (quinhentas) agências,

neste Estado.
Para êsse fim, as Empresas, qualquer que tenha sido

sua filiação aos ex-IAPs, poderão dirigir-se à agência banca-

ria credenciada de sua preferência munidas das respectivas

Guias de Recolhimento (modelo novo do INPS), preenchidas

em 4 (quatro) vias.
Murillo Corrêa da Silva

Superintendente Regional na Guanabara

Santapaula Melhoramerv-;
tos Sociedade Anônima

EDITAI DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas cien-

tificados que, no sua sede, à Ru» •

Alcindo Guanabara, 24, sobreloia,
Rio de Janeiro, Estado da Guanabay
ra, se acham à sua disposição par*
efeito do artigo 99, da Lei das So-'.
ciedades Anônimas, o relatório da

Diretoria, referente ao exercido d»
1966, a cópia do respectivo balança -

a demonstração da conta de lucro»
e perdas e o Parecer do Conselho
Fiscal. Ficam também os senhores.,
acionistas convidados a comparecer
à sede social, no dia 29 da abril do :

corrente ano, às 10:00 horas da hm-i
nhã, a fim de tomarem parte na -'•$<

sembléia Geral Ordinária, com a se«

guinte Ordem do Dia: ..íç
a) Exame c deliberarão dos do^._

cumentos acima referjdos;
b) Eleição dos membros do Conse...

lho Fiscal.
Guanabara, 28 de março de 1967. .

a) Adelino Borslli

i
Presidente

?~1) OtfTt, f^iJ:, ¦¦*-¦'
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Valdez treina bem
e volta ao Flu no
jogo com o Vasco

Na granae are

a contusão de Lula, Gilson Nunes volta ao time « terá sua oportunidade de reconquistar a poSisãode«w£

Sul-Americano de Juvenis
teve muitas surpresas e
icou com os argentinosf

Jogadores e dirigentes do
Palmeiras vão conversar
uma hora antes do treino

Assunção (UPI-JB) — Os resultadosvárias partidas constituíram o denominador comum do IV
aS2S?w^ Sul-A"ierican° de Futebol Juvenil, ganho pela
âFKfS 2° sortei° ~ cara ou coroa - depois do empa-
tá£ 2 a 2 com o Paraguai na partida final, já que tam-bem na prorrogação o resultado não foi alterado.

O nível técnico das partidas e a qualidade individual'de muitos jogadores não deixaram dúvidas de que elesbrevemente estarão brilhando em equipes profissionais -como sao os casos do brasileiro China, o peruano Bailetti
^paraguaio Leacano e o argentino Garcia Cambón! '
CAMPANHAS

São Paulo (Sucursal) — Uma conversa a portas fe-chadas com a duração de 60 minutos entre jogadores e di-rigentes, antecederá o coletivo de hoje à tarde, no ParqueAntártica, dando início aos preparativos do Palmeiras parao jogo de domingo com o Cruzeiro.
Após a chegada da delegação em São Paulo seus in-tegrantes receberam ordem no sentido de se apresenta-rem ao técnico Aimoré Moreira, às 14 horas de hoje!

A Argentina apresentou-se
com fraca produção nas duas
primeiras partidas, mas recu-
perou-se notavelmente daí emdiante, conseguindo a classifi-
cação ao vencer a equipe doBrasil, considerada uma das
mais poderosas da competição.

O Paraguai, que íoi à final
com a Argentina, mostrou de-ficiências na coordenação do
có\ijunto, destacando-se Yugo-
vich como fator decisivo no
ataque e Laterja na defesa.
Apesar de tudo, a equipe bra-sileira foi a que mostrou maiorregularidade e melhores valo-re,-| individuais.

Na partida decisiva as equi-
pes jogaram assim:

ARGENTINA — Perez, Do-
minichi, Gómez, Siciliano eTei jon: José Martinez e Hec-
tor'Martinez; Ricardi. Paster-
nak, Antônio Garcia e Garcia
Cambou.

PARAGUAI — Melgarejo, La-
terjn. Adorno, Carvallo e Gar-
cia: Frnncia e Lezcano; Men-
dieta; Ramírez, Yugovicli eCi-
bils.

O jogo foi realizado no Está-
dio cio Olímpia e presenciado
por cerca de. 25 mil pessoas. Pas-
ternak abriu a contagem aos
5 minutos do segundo tempo eYugovich, aos 8, estabeleceu o
primeiro empate. Ramircz pôs
o Paraguai em vantagem aos
14 minutos e José Martinez
empatou defintivamente aos 22.

Treino do Santos teve
reclamação de Antoninho
e contusão leve em Pele

São Paulo (Sucursal) _ o coletivo de ontem do San-tos começou com uma reclamação de Antoninho contra afalta de empenho dos jogadores que estão sem contratoo% com o contrato por terminar, e foi interrompido aos50 minutos por uma contusão de Pele, que o tirou decampo mas não chega a preocupar para o jogo de amanhã.O Santos vai fazer individual na manhã de hoje con-centrando-se às 21 horas, esperando tranqüilamente ó jogoftpntra o São Paulo. Pele se contundiu em uma bola divi-Tida com Clodoaldo, que lhe acertou o tornozelo direito.
ANTONINHO RECLAMA

MUDANÇA
Ontem à tarde, o médio vo-

lante Zequinha foi examinado
pelo médico Néison Rosseti, queautorizou o jogador a partici-
par do exercício de hoje porconsiderá-lo em condições físi-
cas satisfatórias. Em vista dis-
so. Aimoré poderá armar o
meio-de-campo com Zequinha
e Ademir da Guia para enfren-
tar. o Cruzeiro. •

Os dirigentes do Palmeiras
são de opinião que "não íoi só
o juiz Carmelito Voi o respon-
sável pela derrota diante do
Atlético", pois a equipe apre-
sentou falta de empenho e sódepois de o adversário fazer
quatro gols é qué houve um es-
bòço de reação.

— Se tivésemos ido para a

VM SUSTO SÓ

frente desde o inicio, mesmo
que o juiz ajudasse o adversa-rio não conseguiria impedir
nossa vitória — disse o Presi-
dente Ferrúcio Sandoli.

Os reservas Suingue. Luis
Carlos, Valdemar e Lourival
foram convocados para tomar
parte no treino cio Cruzeiro,
marcado para hoje. às 9 ho-
ras, no Parque Antártica. O
técnico Aírton Moreira solici-
tou a colaboração da direção
do Palmeiras para que cedesse
4 elementos, a íim de possibi-
litar a realização de um coleti-
vo, já que a delegação minei-
ra conta apenas com 18
gadores.

Jo-

Valdez será o zagueiro
central do Fluminense parao jogo de amanhã à tarde
contra o Vasco, no Maraca-
nã, segundo afirmou depois
do treino de conjunto de on-
tem o técnico Tim, pois fi-
cou satisfeito "com as boas
condições físicas do jogador.

Samarone e Cláudio ío-
ras as duas melhores figu-
ras do treino, marcando um
gol o primeiro e dois o se-
gundo, e Mário foi substitui-
do por Jorge Costa, porquenão estava cumprindo acontento as instruções táti-
cas de Tim, mas será tam-
bém titular no jogo de ama-
nhã.

Vv r-
TREINO BOM

Os titulares contaram com
Vitorio, Oliveira, Jairo Au-
gusto (Valdez), Altair e Se-
vero; Jardel e Roberto Pin-
to; Mário (Jorge Costa), Sa-
marone, Cláudio e Gilson
Nunes.

O treino durou uma hora,
tempo corrido, e os titula-
res venceram por 3 a 2, com
dois gols de Cláudio e um
de Samarone, marcando No-
ce e Gibirinha para os re-
servas.

Cláudio mostrou muito
melhor entrosamento no
treino de ontem, recebendo
bnstante passes, tanto na
ponta-esquerda como no
centro do ataque, e marcan-
do um gol bonito, o primei-ro, quando matou a bola no
peito, dentro da área, con-
trolou de joelho e chutou de
virada. A melhor figura do
treino, porém, foi, ainda uma
vez mais, Samarone, queatravessa ótima forma tec-
nica e fisica.

A VOLTA DE VALDEZ

Samarone e Jairo chega-
ram a ter uma pequena dis-
cussão. com o treino em
andamento — sendo logo
apartados por Tim — porcausa de uma crítica do pri-meiro ao segundo, que re-
plicou dizendo que "aqui to-
dos erram, só quem não tem
esse direito sou eu".

Logo depois, Jairo Augus-
to foi substituído por Vai-

dez, e. ao final, Tim anun-ciou que este será o titu-lar. A barracão de Jairo nãotem, entretanto, nada a vercom a discussão com Sama-rone. Na verdade, já esta-va prevista por Tim. queapenas aguardava a volta deValdez às suas melhores
condições físicas para efeti-vá-lo. Como Valdez treinou
com desembaraço ontem,mostrando que já se recupe-rou da operação dos menis-cos, vai ser escalado.
GESSO DE NOVO

Lula está definitivamente
afastado não só do jogo deamanhã, mas também das
próximas partidas do Flu-minense, pois ontem tornoua engessar a perna e vai íi-car com o aparelho por 10dias. O Dr. Valdir Luz con-firmou que a lesão foi mais
séria do que a principio sesupunha, pois houve disten-
são dos ligamentos do joe-lho direito.

Se o Fluminense tiver
dois atacantes machucados
na partida de amanhã fica-
rá em más condições, poisJorge Costa é o único ata-
cante reserva que íoi rela-
cipuado por Tim para aconcentração, que começou
ontem. Os outros reservas
são M á r c i o, Jorge, Jairo
Augusto, Denilson e Bauer.
A equipe titular jogará comVitorio, Oliveira, Valdez, Al-
tair e Severo; Jardel e Ro-
berto Pinto; Mário, Sama-
rone, Cláudio e Gilson
Nunes.

Hoje haverá apenas um
individual leve, pela manhã,
na Estrada das Paneiras,
depois do que os jogadores
voltarão para a concentra-
ção. A tarde, Tim assinará
seu novo contrato com o
clube, pelo qual ganhará
NCrÇ 4 250,00 por mès.

Já foi confirmado o amis-
toso do Fluminense com o
Guarani de Bagé. em Caxias
do Sul, dia 26 de abril, de-
pois de suas partidas pelo
Roberto Gomes Pedrosa
contra o Internacional e o
Grêmio. O Fluminense por
este jogo receberá NCrç 8
mil livres de despesas.
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Armando Dioguei

Depois de um individual le-
ve, para o aquecimento dos
rçiúsculos, o técnico Antoninho
fêz mns preleçãp apenas parao quadro titular, enquanto o
quadro reserva batia bola,

O técnico repreendeu severa-
mente os jogadores que estão
sem contrato ou aqueles que>(stão com contrato por termi-
nar, pela falta de empenho.

— Quem não se empenhar
i. cu mando emborai — disse An-tonlnho, meio zangado.

Sem contrato estão Haroldo,
j oue náo treinou por estar em

iflbouso absoluto e Dorval, queíol ponta-direita do quadro ti-' tular.
O time titular (camisa bran-

ca), que derrotou o reserva pordois a zero, gols de Toninho e
Bugleux, formou:
'Gilmar, Lima, Oberdã, Joel

c Geraldino; Zito e Bugleux-
Dorval,.Tonlnho, Pele e Abel'.
Este será, o quadro que entra-
rá em campo amanhã contra
o,.São Paulo, Restavas (cami-
sá'. azul) Laércio, Modesto
Mauro, Ramiro e Rildo; Men-
gálvio e Clodoaldo, Amauri
Wilson, Pepe e Edu.

Os gols foram marcados aos
20 e aos 50 minutos. O de To-
maho foi bonito, resultante de
excelente passe de Pele. O golde Bugleux íoi resultado de uma
confusão na área e, numa re-
batida de Ramiro, Bugleux pe-
gou um sem-pulo que não deu
sequer oportunidade a Laér-
cio d© esboçar defesa.

jjj, RILDO RETORNA
ít

Rildo, que se achava con-tundido, treinou os sessenta
wJnutos no quadro reserva comaíuaçáo segura, não sentindoa contusão que o afastou dotime titular. Outra novidade
foi a volta de Joel e a confir-

ção de Abel para o jogo de

Edu, que é o ponta-esquerdareserva, treinou no miolo;
quando o treino ia pela meta-de. Logo depois, com a con-tusáo de Pele, aos 50 minutos
do coletivo. Edu passou _.
atuar no lugar de Pele, íazen-
do dupla de area com Toni-
nho..

Os jogadores santistas queainda se encontram contundi-
dos sao Copeu, com distensãomuscular na coxa direita eOrlando, que está em obser-vaçao.

O caso de Carlos Alberto èíaita de recuperação, perdeu-do muito peso no íinal dos jo-gos e não conseguindo recupe-ra-los em tempo. Está em re-
pouso absoluto para engordar.

Coutinho esteve presente aotremo, mas só íêz ginástica, Oseu problema ainda é peso —
esta com 75,800 kg, sendo seu
peso normal em tomo de 74
quilos. Está afastado da equi-
pe ha um ano.

FELÊ SEM ESFORÇO

Pclé não se esforçou muito
no treino de ontem, antes de
se contundir, saindo para não
voltar.'Fêz algumas jogadas
muito boas, particularmente no
passe a Toninho, para este
marcar o primeiro tento do
coletivo: a bola veio de Dor-
vai, num cruzamento a Zito,
este imediatamente a Pele, que,'deslocando três zagueiros com
uma jogada de corpo, deu de
primeira a Toninho, que nada
mais fêz do que dar um to-
que na bola para o gol.

Outra jogada de mérito foi
uma cabeçada num centro de
Abel: Pele pulou no ângulo da
pequena área deslocando to-
talmente Laércio, mandando a
bola para o canto oposto ao
goleiro. A trave, porém, nfio
deixou que se complementasse
uma das melhores jogadas do
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Em tres jogos, o Flamengo perdeu seis
pontos: um desastre no caminho de umaequipe que vinha jogando bem, no figurino
do 4-3-3. Que dizer?

Diremos que o time do Flamengo está
perdendo seus jogos na véspera, na hora daescalação: um dia, entra Carlinhos que nãodevia entrar, outro dia, sai Jair que não de-via sair, depois, íica Paulo Alves que não po-dia ficar. Sem contar com o sacrifício maiorde ter o time ficado sem Zèzinho que come-cava a ser o mais útil atacante do Flamengo.

_ O técnico Renganeschi que ponha demolho as suas barbas, porque gente impor-tante já não está agüentando em silêncio oserros ou azares da boca do túnel rubro-negro

Renganeschi cometeu seus pecados, an-teontem. Nao podia, realmente, ter escaladoPaulo Alves, cuja presença, considerando aretranca ão Grêmio, não poderia dar bomresultado. Daria, talvez, se Almir, em vez de
Jicar la atras, dublando Carlinhos e Jarbasvestisse a pele do ponta-direita e ficasseocupando o lugar de Paulo Alves — o lugare o papel de verdadeiro extrema. Como Almirnao saiu da zona morta, Paulo Alves, idem ecomo Rodrigues não jogou a metade do quepode, o poder ofensivo do Flamengo ficoureduzido a Ademar que, mais lento e cadavez mais rolico, me fêz lembrar uma incon-
fiâencia de Almir, que, há dias, contava aoLuis Alberto, da TV Globo: "O Ademar está
gastando 75 contos por dia só áe comida- élea mulher e dois filhos..."Mas Renganeschi não pode ser de todoculpado por um resultado que poderia tersido menos amargo: bastava que os bequestivessem ouvido os gritos do goleiro MarcoAurélio, coitado, a pedir que não avançassemmuito. Marco Aurélio estava vendo', comotodo mundo, que, a qualquer instante, o timeüo Grêmio contra-atacaria, perigosamentevalendo-se de Babá, Alcindo e Volmir trêsnomes certos para a função. Os beques po-rem, como sempre foram na conversa de sua

proprm torcida e, entre ser herói ou covarde,o time todo escolheu o primeiro caminho. Deu-se mal, como, de resto, tem se dado mal otime do Flamengo, quando é levado pelo en-tusiasmo de sua ardente multidão. Ousou nahora ãa cautela, foi com muita sede ao poteacreditando que tinha futebol para ganharuma partida que não merecera ganhar mo-mento algum.
Alguém ousaria dizer oue foi Renganes-chi quem mandou o time avançar em massa?Certamente que desse erro ninguém podeacusar o treinador. Seu pecado foi e tem sidoum so: escalar mal e substituir mal tambémesquecendo que a máxima de que um time

grande nao perde duas vezes seguidas só évalida quando se brinca de campeonato mis-turando Bonsucesso e Olaria com Fluminen-se e Botafogo.

BOLAS DE PRIMEIRA - Muito obrigado aofar. Fehcio Brandi pelo amável telegrama aesta coluna. /// Hoje e não ontem a exibiçãodo filme Gol, na Embaixada americana' aconvite do Embaixador Tuthill. /// o ditofilme será exibido em avant-première públi-ca dia 7 de abril, no Cine Veneza, em bene-íicio da Associação de Cronistas Esportivosda Guanabara. Ingresso a 3 mil cruzeiros ///Boa pedida: o Departamento de Árbitros vaiensinar regras de futebol aos chefes de tor-cida. Dona Dulce, do Vasco, Tarzã. do Bota-fogo, Paulista, do Fluminense, e Juarez doBangu, estão freqüentando o curso devida-mente uniformizados. /.// Pele está fazendo
judô, em Sao Paulo, e confessou que é paramelhorar o estado atlético que anda precário.Quei: dizer: o próprio Pele reconhece que nãoesta bem. Depois, a gente é que inventa mo-aa, o rapaz continua o mesmo etc, etc ///Boa vitoria a do Botafogo, anteontem, emForto Alegre: o adversário é difícil e o alvi-negro anda mal de bola.

i ele fe. cara feia com o chute que levou no tornozelo, ma* sua contusão é leve e deverá jogar amanhã contra o S. Paulo

NOVA OPORTUNIDADE

outra vez, deu atremo. De
Dorval de primeira e este
avançou, levando Rildo na cor-
rida. A trave direita de Laér-
cio mais uma vez funcionou.

Faltando dez minutos para
o término da prática, Pele,
numa jogada infeliz, comun-
diu-se e deixou o gramado.
Edu, que entrou em seu lugar,
nada. fèz de positivo e a linha
sentiu bastante a ausência dePele.
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Bas€[uete feminino encerrou
concentração em Jacareí e
a reapresentação é domingo

Jacareí, São Paulo (Especial para o JORNAL DO BRA-SIL) — O selecionado brasileiro de basquetebol femininoencerrou ontem o seu segundo e último período de con-centração, antes de seguir para o Campeonato Mundialna Tcheco-Eslováquia. disputando um jôgo-treino contraa equipe juvenil masculina do Tênis Clube de Jacareí
Tvto P°^, ía exibl«ã0- realizou-se um jantar na eede doTilanon Clube, oportunidade em que os dirigentes da CBBhomenagearam os dirigentes daquela agremiação, pelo tra-tamento eficiente e carinhoso dispensado à delegação du-
nesta êid™™ 

em qUe Pa5S°U concentrada * treinando .

Abel voltará ao time principal do Santos,

1
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apõt uma longa ausência para dar mais agrenividad. ao ataqu*

REGRESSO A NOITE

As jogadoras cariocas re-
gressaram ao Rio ontem mes-
mo, juntamente com o técni-
co Ari Vidal. Deslocaram-se
até a Cidade de São José dos
Campo.?, onde apanharam o
trem noturno que chegará à.
Guanabara às primeiras horas
da manhã de hoje. As jogado-ras de São Paulo íoram tam-
bém dispensadas, para as des-
pedidas dos seus familiares e
ultimarem detalhes relativos no
embarque para á Europa, se-
gunda-leira próxima.

As paulistas, em número de
7 — Nilza, Maria Helena. He-
leninha, Lais, Ritinha, Jaci e
Neuzoria —, compõem a maio-
ria do elenco brasileiro. Todas
receberam ordem de reapre-
sentação domingo pela manhã,
no Rio, ficando hospedadas no
Hotel Paissandu, até o mo-
mento do embarque. De acòr-
<lo com os planos estabelecidos
pela Comissão Técnica, a se-
leção brasileira fará um ou
dois treinos antes de viajar
para a Europa, dependendo de
a CBD conseguir local. Os co-
letivos, . em principio, estão
programados para a tarde de
domingo e a manhã de se-
gunda-feira, embora este seja
o dia do embarque, às 18 ho-
rss, pelo vôo 503 da Lufthan-
sa. Angelina já recomeçou os
exercícios com bola. por deter-
minação do Dr. João De Vi-

cenzi, e Yoltará a praticar «mconjunto, no Rio. -
Ari Vidal e seu assistente,

Paulo de Tarso, estão satisíei-
tos com a produção do elen-
co nos tiltlmoa treinos em Ja-
careí. Quarta-feira, a seleç&o
enfrentou a. equipe feminina
do XV de Piracicaba, tendo
demonstrado bastante acerto e •
velocidade, embora- ainda acuse
algumas falhas no setor de- jíensivo. que Ari Vidal preten-
de eliminar gradativamente.
A equipe do XV só pôde eu- jportar o ritmo da seleção noa
momentos iniciais da prática, I
acabando por ser batida eom I
extrema facilidade, pela eon- i
tagem de 103x38, em 60 mi-
nutos de ações.

Neste tremo ficou decidida
a dispensa do pivot Darci, que i
portou-se bem mas íoi nítida»
mente superada pelo excelen- .
te desempenho de Neuzona, I
uma dns melhores figuras da jquadra. Sóbre ambas recaiam ;
as atenções gerais, por serem '
as mais usadas no corte final.
A estreante Neuzona faz par- ;tc do plano de renovação do I
selecionado feminino, pois con- i
ta apenas 17 anos e meda •
1,75 m, atuando no piroí. Na '
excursão amistosa pelo México !
e Colômbia, em janeiro último, jtambém estreou a jogadora •
Jaci, de 21 anos c 1,73 m, man- j
tida agora para os compromis- i
sos i^a Mundial.

Jf'



Vasco multa Bianchini se não estiver contnti ri i ri _r\
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O atacante Bianchini po-
de vir a ser multado pelo
Vasco, caso o Dr. José Mar-
cozzi ateste por escrito —
como lhe pediu Zizinho —.
que o jogador não tem ne-
nhuma lesão • no joelho di-
reito, já que êle insiste em
afirmar que está contundi-
do, mas o técnico acha que
se trata de uma desculpa
para fugir dos treinos.

Enquanto isso, o Departa-
mento Médico já chegou ã
conclusão de que não pode
contar com Brito para o jô-
go de amanhã contra o Flu-
minense, substituindo-o por
Sérgio, ao passo que Nei se
submeterá a um teste, hoje
de manhã, em São Januário,
pois sua perna direita já
não está inchada, mas o jo-
gador ainda sente fortes do-
res onde recebeu a pança-
da.

MÉDICO OPINA

Antes de se iniciar o co-
letivo de ontem, Zizinho
conversou com o Dr. José
Marcozzi e lhe indagou sobre
o estado dos jogadores. O
médico explicou das dlfi-
culdades em recuperar o
tornozelo esquerdo de Bri-
to, que continua muito in-
chado. Disse, depois, que
ainda necessitava de uni dia
para Nei, mas tinha muitas
esperanças de entregá-lo
curado amanhã. Terminou .....-..-.-.V-..-.-.-V -.a.*.*..-.-:.*.v...v.v:.v:.:.v *:¦:-;-:¦¦ -:¦¦;.¦:;«/..;.........<.,..:,,:;:;y::;:: ;*:;:• ,:v., : .*,;-*•.-¦.•.*•.•...".:."..•; .." * - - v •..;*...-. ¦*;¦•;,   - ¦*¦ *«'

Brito foi censurado duas vezes: a primeira por não ter esperado para fazer a radiografia e a segunda vor entrar em cambo com cachorro *ílrm.a°d,° ciue Danilo já es
r-:.-'-; tava inteiramente recupera

Botafogo não deixa P. César Fia vê derrota como motivo Cruzeiro vai
ir embora mas não diz se para adiar decisão sobre a
paga os NCr$ 100 mil agora troca de César por Ademar

ter todos
os titulares

O diretor de futebol Xisto Toniato declarou ontem
que o Botafogo tem o maior interesse e fará tudo para
que Paulo César não vá para outro clube, nem para o
Santos, não dizendo no entanto se está disposto a pagar
já os NCrS 100 mil (cem milhões de cruzeiros antigos),
condição para que êle assine contrato.

Marinho, que é o tutor de Paulo César, disse, por sua
vez, que tem o máximo interesse em resolver de uma vez
o seu caso, pois o impasse vem prejudicando inclusive o
rendimento do jogador, que já não consegue jogar com
tranqüilidade.

PROPOSTA

O Sr. Xisto Toniato foi pro-
curado na última terça-feira
por Marinho, que lhe informou
ter o Santos proposto pagar os
NCr$ 100 mil (cem milhões de
cruzeiros antigos) por Paulo
César. O ex-técnico botafo-
guense pediu então que o Bo-
tafogo resolvesse de uma vez
o assunto, se possível, logo
após a chegada da delegação,
que está no Rio Grande do'
Sul, pois o jogador está se pre-
judicando com esta situação.

Disse Marinho que a sua
principal preocupação é o fu-
turo do garoto.Meu único interesse no
caso é fazer com que Paulo
Cçsar garanta desde já iun pa-
trlmônlo — explicou. —. In-
clusive estive vendo umas lojas
na Zona Sul, que êle comprará
rtão logo assine seu contrato.
RESPOSTA

O diretor de futebol decla-
rou que o Botafogo fará todo
o possível para ficar com Pau-
lo César, lembrando ainda queo jogador está preso por mais
deis anos ao clube, segundo um
documento firmado por Ma-
rinho. «¦

Embora todos saibamos
que e. vontade de Paulo César

não prevalece, jã que Marinho
é o seu responsável direto,
queremos ouvi-lo para saber
sua opinião no caso, pois cre-
mos ter êle pelo menos êste
direito — disse. Vamos esperar
chegar a delegação do Rio
Grande do Sul para então dar-
mos uma resposta positiva sô-
bre o assunto — concluiu.

O Sr. Nei Cidade Palmeira
regressou ontem pela manha
de Porto Alegre e, à tarde,
compareceu eufórico à sede de
General Severiano, cómentan-
do alegremente a vitória do
Botafogo sobre o Internacio-
nal por 1 a 0, que foi a primei-ra do quadro no Torneio Ro-
berto Gomes Pedrosa.

O presidente botafogueuse
elogiou principalmente Chiqui-
nho e Afonsinho, mas fêz sus-
pense sobre quem éle achou o
melhor do time:

— Vocês nem imaginam
quem foi a grande figura do
jogo — e êle mesmo respon-
ceu —. Foi o Sicupira; como
jogou aquele rapaz!

O retorno da delegação está
marcado para a próxima quln-
ta-feira, dia 6, após jogarem
amistosos domingo e quarta-
feira, respectivamente, em Ba-
gé, contra o Guarani, e em
Uruguaiana, contra a seleção
local.

O Sr. Gunnar Goransson disse ontem que, após a der-
rota para o Grêmio, o Flamengo se desinteressou em apres-
sar a prorrogação para um ano da troca de César por Ade-
mar e, agora, vai esperar que termine o Torneio Roberto
Gomes Pedrosa para tomar uma decisão sóbre a volta de
César à Gávea.

Os jogadores do Flamengo se apresentarão hoje à tar-
de, na Gávea, quando o técnico Renganeschi deverá fazer-
lhes uma preleção analisando a má atuação da equipe e
anunciando a tomada de providências para exigir um maior
empenho de todos no treino, a fim de melhorar o pre-
paro físico do quadro.

Botafogo ficou no 4-3-3
mas foi bem mais ofensivo

Jair Cunha Filho

Sucursal de P. Alegre •

FLA PENSA MAIS

As últimas atuações de Ade-
mar não tem agradado aos di-
rigentes do Flamengo. Além de
não ter se portado como o pon-ta-de-lança que o Flamengo
esperava ter em substituição a
Silva, Ademar se mostra sem-
pre acima do seu peso normal,
com um preparo físico que não
lhe permite correr oa 90 minu-
tos de uma partida e deixando
perceber que após o Torneio
Roberto Gomes Pedrosa êlra
voltará a São Paulo.

Partindo desse princípio,acham os dirigentes do Fia-
mengo que não seria nada con-
veniente tentar manter pormais alguns meses na Gávea
um jogador que não tem dei-
xado partir dele mesmo esse
interesse. Assim, o Sr. Gunnar
Goransson afirmou que o Fia-
mengo vai esperar até o final
do Roberto Gomes Pedrosa.
Depois, então, tomará uma de-
cisão.

— César revelou-se em São
Paulo o jogador que o futebol
brasileiro precisa: corajoso, lu-
tador e íinalizador. Não temos
dúvida de que o Palmeiras ten-
tara ficar com éle. Mas vamos
pensar primeiro nos interesses
do Flamengo. César poderá íi-
car em São Paulo, até mesmo
em outro clube, mas o Fia-
mengo náo sairá perdendo. E,
para isso, resolvemos pensarcom calma — explicou o Vice-
Presidente de Futebol.

Mesmo reforçando sempre
o seu meio-campo — e ape-
sar ãe Admildo Chirol ter
afirmado que sua equipe
atuou "dentro <{o . esquema
habitual" — o Botafogo íol
viuito mais ofensivo na par-
tlãa em que derrotou o In-
ternacional por 1 a 0, ante-
ontem, do que naquela em
que empatou com o Grêmio
por 0 a 0, em sua estréia
em Porto Alegre.

. O maior poder ãe ataque
ão Botafogo se deve ao fato
de que o 4-3-3 de Aâmildo
Chirol, ao contrário ão que
ocorreu diante áo Grêmio,
não foi um esquema ãe exa-
geros, cabenão aos três ar-
maáores úm papel mais e/e-
tivo no trabalho ãe apoio,
enquanto os três atacantes,
se voltavam em algumas
ocasiões, também tentavam
6 gol còm maior objetivida-
ãe.

APENAS MELHOR <

• O Botafogo, porém, pare-
ee não possuir valores inái-
viãuais à altura ãe uma
equipe que, esquematisada
tío 4-3-3, pretende ser de-
fensivae ofensiva ao mesmo
tempo. Como o meio-campo
€ muito jovem, sem' experi-
ência e com pouco entrosa-
mento, torna-se difícil o
constante vaivém a que es-
tá obrigaão wn setor ãe
avoio com função ãupla.
Contra o Grêmio, o que se
notou foi uma exageraãa
preocupação dos três arma-
dores com a defesa, obrigan-
do assim o recuo ãe mais
um atacante e dando a tô-
da equipe uma aparência
defensiva. A outra parte da
função dupla — o ataque —
fpi quase que inteiramente
abandonada.

Diante do Internacional,

Renganeschi poderá reali-
zar hoje à tarde um treino
de conjunto para testar o la-
teral direito Murilo na ponta-direita, pois gostou da sua

atuação no lugar de Paulo
Choco nos minutos finais da
partida contra o Grêmio. O
técnico acha que Murilo é um
jogador com muito controle
de bola e de boa recuperação,
o que lhe permitirá substituir
perfeitamente Paulo Choco.

No caso de Murilo ser man-
tido na ponta direita, Leon se-
rá o seu substituto na defesa,
devendo ser estas as únicas
alterações no quadro, pois Di-
tão ainda depende do Depar-
tamento Médico. O técnico" es-
tabeleceu também a cencen-
tração a partir do treino de
hoje e a viagem para Belo Ho-
rizonte para as 9 horas de
amanhã.

SEIXAS COM RAZÃO

O preparador físico Eitel
Selxas acertou em cheio, quan-
do, em meio aos comentários
mais otimistas sóbre a volta
de Almir ao quadro, disse que
êle não estava em condições
físicas de correr mais do que
45 minutos. Realmente, Almir
fêz um primeiro tempo com
empenho e entusiasmo, mas
logo no inicio do segundo
tempo demonstrou cansaço e
pediu para sair.

Eitel Seixas não está muito
satisfeito com a atual forma
atlética do time, considerando
mesmo que seu trabalho tem
sido prejudicado com as cons-
tantes viagens e contusões.
Quando a equipe voltou das
férias, em janeiro, Eitel Seixas
quis dispor de alguns dias pa-
ra executar um plano de trei-
namento, mas o Flamengo co-
meçou logo a jogar — duas
partidas contra o Vasco para
apresentar Albert — e até en-
táo não parou.

luvum peneirar .*. •"? p 1 t • 1-uiãè'iomSô reiorno que ainda e duvida
para o lateral Ari Clemente

Fidélis, Ladeira e Ari Clemente foram bastante exigi-
dos no puxado individual de 50 minutos que o Bangu
fêz ontem pela manhã, quando o técnico Martim Francisco
garantiu a volta dos dois primeiros ao time que enfrentará
o Grêmio depois de amanhã à tarde, no Maracanã, só
restando como dúvida o aproveitamento de Ari Clemente.

MURILO NA FRENTE
Nei, Afonsinho e Paulo Cê-
sar voltaram a auxiliar os
quatro zagueiros, formando
a primeira linha ãe comba-
te aos atacantes gaúchos.
No entanto, se o Botafogo
tinha chance de atacar, os __.. ,otmp^SrsZoTvãt Fidélis e Ladeira confirmam
tas vezes tentavam penetrar
na área ou
O Botafogo
para quarta-feira — melho-
rou muito, foi mais ofensivo,
embora isso não signifique
que sua equipe possua as
qualidades ãe um autêntico
invicto.

Duas outras impressões ft-cãram com a segunda apre-
sentação áo Botafogo, no
Estáâio Olímpico. A primei-ra ãelas refere-se aos joga-dores que compõem o ata-
que — Rogério, Aírton, He-
Unho, Sicupira, Hélio e Pau.
lo César — dividem-se entre
jovens inexperientes e vete-
fanos já sem muito entu-
siasmo. Não parecem os ho-
mens ifidicados para reali-
sar, d três, a missão que Ad-
milão Chirol reserva aos jo-
gaãores de ataque.

A outra impressão foi uma
repetição ão que ocorreu do-
mingo: o goleiro Manga —
tuáo inãica— está em exce-
lente forma. Contra o Inter-
nacional, voltou a praticar
defesas dificílimas, revelan-
do grande senso de coloca-
ção e coragem, t possivel
que tenha enfeitado algu-
mas saídas do gol, pois gos-
ta, realmente, de deixar a
grande área para disputar
com o pé uma bola dividida.
Em três ocasiões fêz isso,
em duas com êxito, noutra
sendo vencido por Davi e
obrigando Chiquinho a sal-
var em cima ãa linha. De
resto, Manga foi um dos
destaques da partida.

VOLTA AO NORMAL

Com o retorno de Fidélis,
Ladeira e Ari Cimente o Bangu
fica apenas na dependência da
recuperação de Cabralzinho e
Jaime para ter o seu time com-
pleto.

Martim vê com alegria a vol-
ta dos titulares à equipe, pois
acha que à medida que o Ban-
gu vai mantendo sua invenci-
bilidade e se firmando como
lider absoluto do Torneio Ro-
berto Gomes Pedrosa, mais di-
ficil vao se tornando os jogos,
inclusive pela ação pslcológi-
ca que partidas difíceis podem
exercer sóbre jogadores ainda
sem multa experiência. , *

O técnico foi assistir ao jogo
entre o Flamengo e o Grêmio,
anteontem à noite, quando fêz
observações, chegando a con-
clusão de que a equipe do Ban-
gu tem que estar toda ela em
excelente estado físico, para
imprimir um ritmo rápido, do
início ao final da partida. Por

isso mesmo, vai procurar sen-
tir bem o estado de cada jo.
gador no treino de conjunto
de hoje pela manhã, a fim de
ficar bem certo sóbre a esca-
lação da equipe.

Cabralzinho e Jaime compa-
receram ao estádio ontem pela
manhã, mas se limitaram a
massagens e banho de sol, uma
vez que ainda encontram mui-
ta dificuldade em curvar a
perna. Acham, inclusive, di-
íicil que já possam retomar
aos treinamentos no inicio da
próxima semana,.conforme
pensavam antes.

O goleiro Devito voltou a.
treinar normalmente entre os
seus .novos companheiros, pois
já se considera do Bangu, con-
íorme êle próprio explica.

— Já assinei meu contrato
com o Bangu — disse — e lhe
entreguei toda a documentação,
faltando apenas resolver a
questão dos 15%, que acredi-
to terá solução favorável e
imediata.

ecupe
do e podia até treinar nor-
malmente ontem.

E Bianchini? Indagou
o técnico.

Não tem nada — res-
pondeu o Dr. José Marcozzi.
O que se passa é normal,
após ter extraído o menisco.
O local, internamente, ain-
da não está cicatrizado e,
como os ligamontos estão
um sóbre o outro, sem a pro-
teção do menisco, êle sente
algumas dores. CÍinicamen-
te, porém, Bianchini não
tem nada.

Começou o coletivo, entre-
tanto, e Bianchini corria
com .dificuldade, puxando
da perna direita. Zizinho
observava tudo e não falava
nada. Pouco depois, com
cerca de 20 minutos de trei-
no, Bianchini pediu para
ser substituído, alegando
dores no joelho. O técnico,
sem lhe responder nada,
chamou Paulo Mata e colo-
cou-o no quadro titular.

Após o treino, Zizinho
chamou o Sr. Armando Mar-
ciai e lhe explicou o oue
estava acontecendo. Ambos,
então, acompanhados do
Diretor de Futebol Abílio
Dória, se reuniram com o
Departamento Médico. Es-
tavam presentes os Drs. Jo-
sé Marcozzi, Nicolau Simâo
e Diomedes Guimarães, queé o Diretor do Departamen-
to Médico.

O técnico e o Vice-Presi-
dente dc Futebol pediram
que o Dr. José Marcozzi
ateste por escrito que Bian-
chini, clinicamente, está em
perfeito estado, porque que-
rem tomar providências.
Além disso, o técnico apro-
veitou para perguntar por-
que Adilson, há dois meses,
está sentindo dores no tor-
nozelo, o que o impossibili-
ta até de tomar parte nos
bate-bolas, e se Brito já ra-
diografou seu tornozelo con-
tundido.

DEPARTAMENTO DIZ

Os médicos responderam
que Adilson tirou raio-X do
seu tornozelo e nada foi
atestado e, quanto a Brito,
o zagueiro anteontem . foi
íazer o mesmo exame ra-
diográfico no Hospital Pau-
lino Werneck, mas não ha-
via energia elétrica e éle
ficou de voltar ontem à tar-
de.

O atacante Bianchini se
defendeu afirmando que
realmente tem sentido mui-
tas dores no joelho direito.
Disse que elas começaram a

São Paulo (Sucursal) — Pa-
ra a partida de domingo con-
tra o Palmeiras, o Cruzeiro ía-
rã hoje cedo um treino em
conjunto no Parque Antártica,
sendo que Raul, Evaldo e Pe-
dro Paulo — contundidos no
jogo com o Coríntians — estão
em condições de permanecer
no time titular. j-, j. w j *

de0so^t°egmdoim-etlvprm "fazei froner diz nao haver nada
compras e ir ao cinema, reco-
lhendo-se ao hotel ãs 22 ho-
ras. O técnico Aírton Morei-
ra. analisando a atuação da
equipe, afirmou que o Cruze;-
ro fêz uma boa apresentação,
só não obtendo melhor resul-
tado "porque o juiz Olten Ai-
res de Abreu resolveu dar uin
pênalti, inexistente a íavor do
adversário, logo depois que fi-
zemos o segundo gol e amea-
cavamos o empate. Se não fôs-
se o erro do juiz, as coisas te-
riam sido diferentes".

OLTEN VETADO

A chefia da delegação do
Cruzeiro já entrou em enten-
dimentos com o Palmeiras no
sentido de que a partida de
depois de amanhã tenha oo-
mo árbitro Gil Andrade, da
Federação Mineira de Futebol,
alegando que Olten Aires de
Abreu jamais voltará a apitar
jogos do Cruzeiro.

Sóbre o estado do campo, os
jogadores observaram que está
um pouco melhor em relação
à época da íinal da Taça Bra-
sil e do jogo com o Santos,
acrescentando, contudo, que o
Pacaembu não deixa de ser
um péssimo campo de futebol.

GARRINCHA PODE IR

Dependendo de autorização
do presidente do Coríntians, Sr.
Vadi Helu, Garrincha poderá
treinar no Cruzeiro, durante
um periodo de 90 dias, pois o
jogador aceitou o convite for-
mulado pelos dirigentes da de-
legação mineira. Garrincha e
a cantora Elza Soares também
estão hospedados no Hotel
Normandie, estando marcado
para amanhã à tarde um en-
contro entre o Presidente Peli-
cio Brandi -r- que deverá che-
gar a São Paulo pela manhã —
e o dirigente do Coríntians,
para tratar da transferência do
jogador para Minas.

de novo no Grêmio cujo time
treinou puxado ontem mesmo

O técnico Carlos Froner disse ontem, após o ineli-
vidual que o Grêmio realizou no campo do Botafogo, que
o seu sistema não tem nada de extraordinário, pois se
trata de uma variante do 4-2-4 e os jogadores não correm
tanto como parece, apenas cada uni tem liberdade para
correr dentro do espaço que êle determina. ,

Os jogadores fizeram ontem à tarde,* em General Se-
veriano, um individual puxado, mesmo os que atuaram
contra o Flamengo, mas o preparador físico Mário Doernte
explicou que o tipo de ginástica que realizaram, não deixa
ninguém cansado, apenas serve para acelerar a recupera-
ção.

cas e o Major Mário Doernte
assim explica:

— Divido minha preparação
em vários sistemas. A que fiz
hoje (ontem) foi apenas prc-
paratória e cuidei somente de
acelerar a recuperação de ca-
da um dos jogadores. Foi
mais uma ginástica desintoxi-
cante.

MUDAR A ESTRUTURA

Carlos Froner explicou, on-
tem, que só adotou o sistema
usado contra o Flamengo, após
a derrota contra o Interna-
cional.

Para mudar a estrutura
de uma equipe pentacampeã— disse — era necessário que
acontecesse alguma coisa sé-
ria, como foi a derrota em Pôr-
to Alegre para o Internacio-
nal."Senti que não' era possível
continuar jogando como vinha-
mos há cinco anos e, por isso,
aproveitando uma variante do
4-2-4 e contando com jogado-
res jovens e voluntariosos, con-
segui atingir, até certo ponto,
o que desejava".

Froner é de opinião que o
resultado de quarta-feira foi
injusto, pois acha que o Fia-
mengo não merecia íazer gol
algum.

O técnico gaúcho disse que,
em determinado momento do
jogo, ficou irritado, pois pen-
sava que seus jogadores ha-
viam perdido uma partida ga-
nha.

O gol da vitória saiu de
uma jogada que costumamos
íazer, concluiu.

O preparo físico do time do
Grêmio difere totalmente do
que é usado nos clubes cario-

Na preparação física do
Grêmio, os jogadores realiza-
ram exercícios que espanta-
ram alguns jogadores do Bo-
tafogo, que treinavam à mes-
ma hora. Ê que os jogadores
dão pulos como se fossem de
circo, exercitam-se como se
fossem lutadores de judô e,
alguns como Altemir chegam a
exercitar-se como ioga.

Enquanto os jogadores quenão atuaram contra o Flamen-
go, faziam mais meia-hora de
individual, os titulares treina-
ram à parte com o técnico
Froner. Os atacantes fizeram
bate-bola com os goleiros Ar-
lindo e Alberto, tendo os za-
gueiros sc limitado a treinar
chutes de longa distância.

Pela manhã, os jogadores
passearam por Copacabana,
onde aproveitaram para íazer
algumas compras. A noite,
após o jantar, tiveram autori-
zação e foram ao cinema, re-
gressando ao Hotel Plaza.

surgir logo após ter marca-
do o segundo gol do Vasco
contra o Santos, quando
pulou descontrolado parafestejar o lance.

— Sc não estou treinan-
do é porque realmente não
posso — comentou para os
jornalistas —, pois não es-/
tou em perfeitas condições
físicas. Além do mais, quem
gostaria de ficar fora do ti-
me logo agora que o Vasco
está se reabilitando e temofl
ganho sempre os bichos?

TREINO CONFIRMA

O treino de conjunto de
ontem foi muilo ruim. Os
titulares, no total de 60 mi*
nutos, venceram por 1 a 0/;.
gol contra de Jorge Andra-
de, e formaram com Franz,
Jorge Luís, Sérgio, Fontana
e Oldair; Salomão e DaniJo;,
Zèzinho, Bianchini (Paulo'
Mata), Adilson e Morais.

Apenas Salomão e Danjftj
treinaram bem, sendo que o
médio foi o melhor em cam-
po e Maranhão, entre os re-
servas, também se saiu bem.

O zagueiro Brito foi on-
tem a São Januário con:* o
seu cachorro, uni pastoralemão. O jogador ficou
sentado na escada do túnel,
dentro de campo, e quandoBianchini se dirigia para o
vestiário, o cachorro avaii-
cou para éle, dando-lhe um
grande susto. O Sr. Arman-
do Marcial não gostou de
ver Brito com o cachorro
dentro do campo e imedia-
tamente pediu ao Superin-
tendente Roque Calocei**1
que o mandasse se retirar.

A concentração foi inicia-
da logo após o treino, na
casa da Lagoa, e foram re-
lacionados os seguintes jo.-
gadores: Franz, Jorge Luvs,
Brito, Sérgio, Fontana, Ana- .
nias, Oldair, Maranhão, Da-
nilo, Nado, Zèzinho, Bian-
chini, Nei, Paquetá, Morais
e Salomão. Brito também
foi para a concentração pa/>
ra intensificar seu tratamen-
to no tornozelo contundido.

•j

letico não
sabe se
terá Gérson

Belo Horizonte (Sucursal) f-O Atlético pode ficar sem téc-
nico para dirigir o time do-
mingo contra o Flamengo pelo
Torneio Roberto Gomes Pedro-
sa, pois o contrato de Gérson
dos Santos, aplaudido pela i^r-
cida depois da vitória contra o
Palmeiras, termina hoje, e éle
não sabe se fica no clube, por
causa da mudança de diretoria.

O Diretor de Futebol tíemis-
sionário, Sr. Afonso Paulir*,
apesar de ter recebido ontem
um abaixo-assinado com qita-se cinco mil assinaturas de tor-
codores atleticanos, feito niu-
da no Estádio Minas Gerais,
quando o Atlético vencia o Pai-
meiras, entregou ao Presidente
Eduardo Magalhães Pinto o seu
pedido de renúncia, no que foi
seguido pelo preparador ífcico
Fernando Grosso e pelo medi-
co Luis Pimenta.
NINGUÉM SABE

Hoje à noite vai haver reu-
nião do Conselho Deliberativo
do Clube, para a eleição do
Sr. Fábio Fonseca ao cargo de
Primeiro Vice-Presidente, qua.
substituirá o Sr. Eduardo Mafc")
galhães Pinto, que vai se muV
dar para o Rio. O Sr. Fábio
Fonseca não quer dizer se
manterá a atual diretoria de
futebol e o técnico Gérson dos
Santos, ou sc vai contratar
outro técnico, que assumiria n*jt
sábado para dirigir o time no
domingo.

O técnico Gérson dos Santos
já havia pedido demissão do
cargo na segunda-feira pas-
sada, mas voltou atrás para
não deixar o time sem direçãq
no jogo contra o Palmeiras.?
Com a vitória, a torcida atleti-
cana gritou o nome do técni-
co durante mais de 15 minutos
no segundo tempo da partida,
exigindo a sua continuação à
írente da equipe.

TRABALHO CONTÍNUO
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— Quando eu cair, arranjem uma '

padiola para me levar para o quartel.
Frase de mn bombeiro exausto mas
ainda de bom humor, depois da luta
de muitas horas no incêndio da Igre-
ja de Nossa Senhora do Rosário.

Bombeiro apaga incêndio, sim.
Mas também não admite mulher no
casarão vermelho do Campo de San-
tana, nem como secretária, tira gente
de elevador enguiçado — atualmente
70% dos chamados —, procura e na
maioria dos casos acha, exploradores
perdidos, ajuda quem esquece aparta-
mento fechado por dentro, socorre
motoristas e carros acidentados e ain-
da luta com doentes mentais soltos na
cidade.

São os mestres na arte de salvar.
Para isso contam com uma mas-

cote — Blitz, o pastor alemão — 70
viaturas, 2 502 homens, em entendi-
mento perfeito através de toques de
cometa, cadeia, oficina e banda de
música, congressos nacionais e relati-
va tranqüilidade, porque finalmente
aprenderam a se defender dos trotes..

PARA ENTRAR

Em Lisboa, os bombeiros são vo-
luntários, qualquer um é aceito e hou-
ve época em que era distinto o apa-
gar-se incêndios. Aqui há algumas exi-
gências. Tem que ser brasileiro nato,
reservista licenciado com comporta-
mento bom, estar na faixa de 17 a 25
anos, eleitor, se maior de idade, e auto-
rização dos responsáveis se menor,
atestado de bons antecedentes pelo
Instituto Félix Pacheco e boa saúde f í-
sica e mental — agora se exige o exa-
me psicotécnico feito no Serviço de
Orientação e Seleção Profissional —,
além de escolaridade em nível de ad-
missão e a procura é na ordem de
quatro vezes mais do que comporta a
organização.;

Se conseguir entrar, _ o recruta
ganha um uniforme cinza-pérola, re-
ceberá um salário de NCrS 90,00 (no-
venta mil cruzeiros velhos) durante
seis meses e gradativamente atingirá
o posto de Capitão. Se tiver o curso
Científico, começará pela Escola de
Formação de Oficiais, podendo então
aspirar ao posto máximo da corpora-
ção: Coronel. Sejtlém de Coronel fôr
Comandante do Quartel Central — há
três anos, Coronel Abel Fernandes de
Paula — terá honras de toque de
cometa e paralisação do quartel ca-
da vez que chegar de alguma tarefa.
Férias de um mês por ano, trabalho
muito, e não contando, nem em pers-
pectiva, com o adicional de risco de
vida.

O pior que pode acontecer é ser
expulso, através da cerimônia de to-
que áe caixa: rufam os tambores to-
do o tempo, e o bombeiro, vestido com
traje civil por baixo da farda, tem
suas insígnias, botões e finalmente a
farda retirada na presença de todo o
quartel formado de costas para êle. O
caso é raro, somente provocado por
faltas morais graves como o bandido
da luz vermelha, que há três anos
atacava moças à noite.

O DIA DE UM BOMBEIRO

O dia do bombeiro recruta come-
ça às 6 horas da manhã, com aulas de
educação física e instrução profissio-
nal prática e teórica. Se já é sargento
aprende Matemática, Português, Ci-
ências Naturais, Geografia e História,
e se cadete receberá conhecimentos
equivalentes aos alunos de Engenha-
ria Operacional da Pontifícia Univer-
sidade Católica. Todos concorrem à
escala de serviço, isto é, em cada 48
horas, 24 são de plantão. Dorme en-
tão em cama estreita colocada no ta-
buleiro, uma sacada ao longo do edi-
fício do Quartel Central. Quando to-
ca a campanhia de correr para o fogo,
escorrega pelo ferro, situada ao lado da
dita cama, e cai praticamente dentro
da viatura. O número de saídas diárias
varia de duas a quarenta, atendendo a
toda a Guanabara e parte do Estado
do Rio até Petrópolis. Queixam-se da
falta de água — devido à antiguida-
de das canalizações da Cidade —, e do
tráfego, já acontecendo não chega-
rem ao local do incêndio por fechadas
de alguém mais apressado. Na even-
tualidade de chegar a tempo e inteira,
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DEPARTAMENTO DE PESQUISA

a tropa de ataque, quatro carros e 37
homens, entra na luta precedida de
um oficial que vê o que queima, co-
mo e por que, para na volta responder
a um interrogatório, verdadeiro IPM
— são inclusive responsáveis pela vida
dos soldados —, assessorando conve-
nientemente as companhias de se-
guros.

Desde 1789 até hoje, morreram 24
bombeiros, sendo que 17, em 1954, na
explosão do depósito de inflamáveis
do Exército na Ilha de Braço Forte, e
dois na Av. Brasil, na semana pas-
sada, quando, por causa de um desen-
tendimento com a Light, os fios de al-
ta tensão não foram desligados. Em
compensação, é raro o incêndio em
que não saia pelo menos um bombei-
ro ferido, por queimaduras ou desa-
bamento de paredes. Bombeiro tam-
bém tem semana especial que se ini-
cia a 2 de julho. A sua banda — 80
elementos — é um intermediário en-
tre a música erudita e a popular, e na

opinião do Capitão Otônio Benvenuto
da Silva, regente atual, "uma espécie
de João Batista preparando a chegada
de Cristo."

COMO SURGIU

A história do homem contra o fogo
é antiga. Na Roma antiga, era obriga-
tório ter em cada casa uma tina per-
manentemente cheia de água. A pri-
melra bomba inventada era semelhan-
te às bombas usadas ainda hoje, pro-
duzindo um jato de 15 a 20 metros de
alcance, e com a bomba manual —
tanque e cilindro ao qual se imprimia
um movimento alternativo de balanço
para impulsionar' a água, o jato já
atingia 30 metros. Em 1856, aparece a
bomba a vapor, em exposição perma-
nente no Campo de Santana, assim
como a primeira ambulância, da mes-
ma época, puxada a burros. Com a
descoberta do motor a explosão, ele-
tricidade, aperfeiçoamentos da Física
e Química, surgiram os extintores qui-

Durante um incêndio

BOMBEIRO É FOGO
micos de toda espécie, e as escadas
Magirus.

No Rio, o Corpo Provisório de Bom-
beiros da Corte foi fundado em 2 de
janeiro de 1856. No primeiro ano de
fundação ocorreram 16 incêndios, e,
como só aconteciam em chaminés,
quem chamasse o Corpo de Bombeiros
por fogo neste local, além dos prejuí-
zos, tinha que pagar uma multa de
vinte mil réis. O sinal de fogo era dado
por peças de artilharia de grosso cali-
bre disparadas do Morro do Castelo,
não importando o bairro ou freguesia
em que ocorresse o incêndio. Em 1908,
foram inaugurados os primeiros cir-
cuitos elétricos — caixas avisadoras
de incêndios —, que ainda existem em
alguns pontos da Cidade. Deixaram de
ser utilizados porque o carioca que-
brava o vidro, a sinêta começava a to-
car, e era só de brincadeira. Em 1901,
foi introduzido o telefone.

Conseguindo linha é só discar os
dois primeiros números da estação lo-
cal, e acrescentar 1, 2,3,4. .
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2 — Cad. B, Jornal do Brasil, sexta-feira; 31-3-67

DIRETRIZES DO INC
ELY AZEREDO COMENTA A SITUAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE CINEMA

Panorama

das letras

O presidente recém-nomeado para o Insti-
tuto Nacional de Cinema, Sr. Durval Gomes de
Garcia, reconhece, em entrevista ao JORNAL DO-
BRASIL, ser um "nome desconhecido np setor
de longa metragem", Sua experiência deriva de
lim passado como exibidor, produção de filmes
para televisão e documentários patrocinados.
Portanto, ninguém poderia debitar a má vonta-
de ou a interesses ilegítimos as primeiras re-
ações — de surpresa ou desencanto — à sua
escolha para a presidência do órgão criado após
vários anos de batalha sob a liderança de Flávio
Tambellini e, principalmente, à exoneração brus-
ca desse homem de cultura e cineasta, nomeado
duas semanas antes pelo Governo responsável
pelo decreto-lei gerador dó INC. Além disso,
eram muito conhecidos e prestigiados, nos meios
cinematográficos, váriofe outros nomes falados
para o cargo: o Brigadeiro Présser Belo, cola-
borador de Ronaldo Lupo no admirável esforço
tjue vem sendo empreendido por êsse líder de
"lasse ã frente do Sindicato Nacional da In-

dústria Cinematográfica; o critico Antônio Mo-
niz Viana, credenciado inclusive por uma atua-
ção dinâmica e imparcial à frente da CAIC; o
critico Almeida Sales, figura das mais respei-
tadas da cultura cinematográfica de São Paulo.

Ao declarar ao JB a intenção de "dar se-
qüência ao trabalho do Sr. Flávio Tambellini
em favor da classe cinematográfica brasileira",
esboça um primeiro gesto para desfazer o clima
de intranqüilidade que se estabeleceu com.a no-
meação de "um nome desconhecido no setor da
longa metragem". O trabalho de Tambellini ã
frente do GEICINE, do Instituto Nacional de
Cinema Educativo, e (na fase de transição en-
tre o decreto-lei do INC e sua exoneração) co-
mo primeiro guardião do Instituto Nacional de
Cinema foi realmente extraordinário. A eleva-
ção qualitativa e quantitativa da produçáo de
filmes e diafilmes do INCE, entre 1961-1967, foi
impressionante. Alguns pontos pioneiros que me-
recem destaque: o lançamento na produção em

cores (o documentário sôbre o pintor Mário
Graber, realizado pelo critico-cineasta Rubem
Biafora, o ponto mais alto), o inicio da alfabe-
tização pelo cinema através da série O Alfabeto
Animado', e a abertura de linhas audazes para
o film-stri]) ou cliafilme em campos tão impor-
tantes como a educação sexual, o (ensino de
artes e a difusão de cultura cinematográfica.
Através de reformas, o INCE transformou-se em
INC ganhando instalações mais modernas e fun-
cionais, e equipamento de nivel superior.

No setor de estímulo à curta metragem,
Tambellini não íoi menos pioneiro do que em
sua obra pró-desenvolvimento da produção de
longa metragem, que já abordamos em outra
oportunidade nestas colunas. Foram contratados
filmes com cineastas tão culturalmente diversos
e credenciados como um Rubem Biafora e um
Nelson Pereira dos Santos. No que se refere à
formação de elementos novos, destaca-se a co-
laboração do INCE com o JORNAL DO BRASIL,
oferecendo oportunidades a jovens premiados no
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0 personagem e o seu sucesso internacional

"PEANUTS" NO SOFÁ
QUADRINHOS SÉRGIO AUGUSTO

ÜH

Peanuts substitui Batman
no dia-a-dia dos americanos. Em
abril de 1965 já fora capa do
Time e, esta semana, repete a
façanha no Life. Aos leigos ex-
plico: Peanuts não é um perso-nagem mas o título das histó-
rias que reúnem figuras extra-
ordinárias como Lucy, Linus, o
cão Snoopy, Schroeder — todos
amigos de Charlie Brown, um
garoto que jamais conseguirá
vencer uma partida de beisebol
porque é um eterno perdedorcomo o Bernard de Jules Feiffer.
Todos esses personagens — ré-
plicas ao sentimentalismo me-
loso de Aninha —, nasceram
para ser perdedores numa ter-
ra onde ser bem sucedido na vi-
da é quase um princípio filosó-
fico. Disse certa vez que Char-
lie Brown seria eleito Presiden-
te dos Estados Unidos se as
crianças tivessem direito a voto.
Agora tenho certeza de quetambém os adultos votariam nê-
le e aprovariam um Ministério
com Lucy, Snoopy (que jamaisconseguirá matar o Barão Ver-
melho), Linus e Schroeder (que
jamais trocará Beethoven peloiê-iê-iê), Patty, Sally, Violeta eFrieda.

Os personagens de Peanuts
refletem as neuroses da socieda-
de americana e a leitura de suas
histórias é a terapêutica receita-
da por diversos psiquiatras dos
Estados Unidos. Martin Jezer
conta que um famoso analista
chegou um dia ao seu cônsul-
tório e encontrou um recorte de
Peanuts pregado na porta com
um bilhete: "Doutor, descobri o
que anda errada em mim e acho
que não há mais necessidade de
continuar o tratamento."

t Num artigo que publicou hávários anos, a revista Newsweek
chegou à conclusão de que Char-
lie Brown representa a insegu-
rança de todos nós. Outros acre-ditam que as crianças de Pea-nuts valem mais do que os ou-tros heróis de histórias em qua-dnnhos porque jamais mistifi-cam nem estão engajados numa
guerra contra o inundo dos

adultos, como Dennis, The Me-
nace (Pimentinha). O humor
s ub j e t i v o que caracteriza
Peanuts é muito popular hoje
em dia e não somente nos qua-drinhos. Os cômicos do passadoesperavam que a platéia degus-
tasse as suas piadas, os seus ges-. tos, e pronto. Hoje, porém, não
somos apenas espectadores mas
comparsas. Cito alguns exem-
pios expressivos de humor sub-
jetivo: Mort Sahl, Shelley Ber-
man, Jerry Lewis e o falecido
Lenny Bruce. Eles não contam
só piadas; eles são o reflexo de
nossas neuroses. O mesmo suce-
de com Peanuts.

Livre do serviço militar,
Charles Schulz começou a tra-
balhar para o Pioneer Press da
Cidade de St. Paul. Seus primei-ros desenhos, intitulados Li'l
Folks (que deve ter sugerido a
tradução brasileira de Pingo de
Gente), não foram aceitos ime-
chatamente. Em 1950, a United
Peature Syndicate comprou os
seus direitos. Para evitar pro-blemas com outra série — Little
Folks — o sindicato sugeriu, atroca do nome por Peanuts.
Shulz queria mudar para Good
Ol' Charlie Brown mas não deu
pé. Ficou sendo Peanuts. Hámais de uma década que a sé-rie é o passatempo dos intelec-
tuais e esnobes. Hoje é comum
ver reproduções de Charlie
Brown e Snoopy nas universida-
des ou nos aviões americanos
que vão para o Vietname. Difi-
cil encontrar os discos com ashistórias de Shulz, extraídas dastransmissões na tevê ou de ummusical (You're a Good man,
Charlie Brown): eles estão es-
gotados.

Bonecos, cartões, roupas eoutros artefatos reproduzindo
os personagens de Peanuts sig-nificam uma indústria de USS15 milhões anuais. Só no Cana-
dá e nos Estados Unidos, 900
jornais publicam Peanuts. Noexterior, mais 100 jornais, paraum público de 90 milhões de
pessoas. Isto sem contar as edi-
ções em livros. No Brasil, Pea-

h

nuts começou como Pingo ãe ciais e para a sátira aos costu-
Gente è, atualmente, sai nas pá- mes. Pretendo voltar ao assun-
ginas do Jornal áa Tarde, sob
o título de Minduim. to na próxima semana.

O humor de Pimentinha e o
de Bolinha é explícito, o quenão acontece com Charlie
Brown, cujo maior trabalho é
coexistir num mundo só povoa-do de crianças. Não há dúvida:
Peanuts é o programa ideal parauma clientela intelectualizada.
Seus personagens reconhecem
suas próprias deformações psi-cológicas, seus temores e seus
complexos. O único animal per-mitido e Snoopy que, à seme-
lhança do Pluto de Disney, tem
o hábito de sonhar que è uma
fera perigosa e não um simples
e inofensivo cachorro. Schroe-
der idolatra Beethoven e faz ga-zeta para comemorar o aniver-
sário do compositor. Linus (que
deu seu nome à revista italiana
especializada nos estudos dos
quadrinhos) é um garoto que
pode ficar calado, mas em com-
pensáção sua irmã, Lucy, é pe-tulante e tagarela, um embrião
da mulher americana tradi-
cional.

Nas histórias de Peanuts até
os adolescentes reconhecem as
suas próprias inseguranças. Na
composição de Charlie Brown
entram elementos dos grandes
cômicos populares de origem cir-
cense (de Chaplin' a Laurel &
Hardy — perdedores de sorriso
nos lábios), muita dose do hu-
mor de James Thurber e só o
jornal comunista UUnità desço-
briu que Lucy era fascista e
Peanuts "um bando de tristes
alienados ianques". O sucesso
espetacular da série, em padrões
tão expressivos, não significa
apenas um avanço intelectual
dos cômicos, mas também a
afirmação de um tipo de histó-
rias em quadrinhos sem chan-
ces evasivas, mais voltado para
a exploração de contrastes so-
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BALOEZINHOS
Ainda Peanuts. Aos fanáticos dos

quadrinhos, aos amigos de Charlie
Brown e aos críticos de teatro, a ficha
completa da comédia musical (em dois
atos) baseada nos personagens de
Schulz, que estreou a 7 de março 'no
Teatro 80 St. Marks de Nova Iorque:
You're a Good Man, Charlie Broicn
— Produção de Arthur Whitelaw & Ge-
ne Persson. Produtor associado, Stanley
Mann. Libreto de John Gordon,. Músi-
ca e letras de Clark Gesner. Direção,
Joseph Hardy. Decors, Alan Kimmel.
Iluminação, Jules Fisher. Supervisão
musical, arranjos, Joseph Raposo. Elen-
co: Bill Hinnant (Snoopy), Reva Rose
(Lucy), Karen Johnson, Bob Balaban,
Gary Burghoff (Charlie Brown), Skip
Hinnant. o espetáculo tem seus ingres-
sos vendidos até abril; a MGM editou
a trilha sonora e já está pensando nu-
ma versão cinematográfica.

O Variety desta semana informa
que a ABC-Television talvez não reno-
ve a série Batman, porque o herói já
perdeu a força que tinha junto ao pú-
blico e porque existe outra série (The
Flying Nun) na agenda dos patroci-
nadores. O mesmo canal pretende lan-
çar um novo herói: Taygar, sátira a
Tarzã, meia hora por semana.

Boa propaganda da energia atômica
é o que constitui, em essência, o novo
herói lançado pela EBAL: Solar, o ho-
mem-átomo. Lembro-me do Tocha Hu-
mana e Centelha, personagens criados
na década de 40 por Carl Burgos. To-
cha era uma criatura de laboratório,
um ser sintético transformado em de-
fensor da sociedade. Êle, o Príncipe Sub-
marino e Joel Ciclone pertenciam a uma
peculiar escola de super-heróls cujo
principio básico era o seguinte: antes
de ser super é bom ter uma especialida-
de. A essa escola vem filiar-se Solar,
com um handicap curioso: na maioria
de suas aventuras seus superpoderes
atômicos põem contraditòriamente em
risco a sua própria vida e a do resto do
mundo. O máximo que a EBAL infor-
ma é que o desenho original (de quem?)
tem, seus direitos registrados na K.K.
Publications.
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Festival de Cinema Amador: Rubem Richter,
Antônio Calmon, Carlos Frederico Xavier de
Oliveira. Tambellini deixa encaminhado um pro-
jeto a ser realizado pela equipe diretora do
curta metragem O Ciclo, premiado em 196G.
Deixa o INC sam empreguismo, com pouco mais
de dez funcionários na ativa (se não contarmos
alguns excelentes colaboradores em fase dc apo-
sentadoria). Deixa em circulação quatro nume-
ros de Filme & Cultura, revista de divulgação,
cultural e orientação democrática que encontrou
excelente receptividade junto à critica e aos pro-
fissionais de cinema.

Assim, quando o Sr. Durval Gomes de Gar-
cia diz que vai "continuar a obra de Flávio Tam-
bellini" está assumindo uma responsabilidade e
uma carga de trabalho extraordinárias. Todos
— creio que principalmente os que apoiaram
Tambellini — esperam que éle passe das pala-
vras aos fatos. De nossa parte, faremos tudo
para-defender o INC da corrosão do tempo e
dos interesses menores.

PRIMEIROS
CONCERTOS

MÚSICA | RENZO MASSARANI

Segunda-feira passada, a ABC
Pró-Arte abriu sua temporada com a
Orquestra de Câmara da Universida-
de Católica do Chile, que se apresen-
tava pela primeira vez no Rio. Trata-
se de um grupo de jovens, animado e
guiado pelo jovem regente Fernando
Rosas. A voz do conjunto é bem ca-
maristica, limpa e deücada, o que
compensa certa falta de uma mais
quente efusão e vibração. Entre os seus
solistas primam o celista Arnaldo Fu.
entes e o oboista Enrique Pena; deve-
rá ser lembrada também Mirka Stra-
tigopoulou e sua flauta doce, que, aliás,
constituíram para o público o maior
êxito da manifestação. E deve ser elo-
giada a senhora Sílvia Soublette, que
.vealçou a Cantata Nupcial N.° 202. de
Bach; a cantora — a ilustre esposa
do Ministro chileno das Relações Ex-
teriores — vê Bach de maneira um
pouco romântica, pensando mais em
lied do que propriamente no Bach
tradicional. Mas, afinal, é bem pos-
sivel que ela esteja com a razão, já
que os resultados alcançados foram
bastante agradáveis. O conjunto do
país amigo, em conclusão, confirma a
sólida e amadurecida musicalidade da
pátria de Santacruz, Bezerra e do
Quarteto de Santiago; tanto mais
porque o programa escolhido pelo
maestro Rosas era do maior interés-
se. Abria-se com Albinoni e Tele-
mann, e concluia-se com Mozart, para
alcançar seus momentos de maior be-
leza no extraordinário Concerto em
Mi menor para violoncelo, de Vivaldi,
com seus largos tão admiràvelmente
apaixonados, e na Cantata baohiana.

Três Karabtcliewsky e três Klein
caracterizam os primeiros dias da
temporada concertística. E há, tam-
bém, um predomínio quase que total
de Beethoven, que, porém, na última
hora, pareceria ter sido ameaçado por
alguém lembrando a existência da
música brasileira e de um decreto que
torna obrigatória sua inclusão nos
programas. Trata-se de um decreto
detestável, fascista, mas que infeliz-
mente insensibilidades e descasos
acabaram justificando. Pe. José Mau-
ricio, Camargo Guarnieri e Assis Re-
publicano, destarte, deveriam parti-
cipar destes concertos, "deveriam'',

digo, pois o Prelúdio, de Assis Repu-
blicano, incluído no programa impres-
so de terça-feira, não foi executado;
nem, aliás, fora ensaiado. Terça-feira,
em compensação, Klein, Karabtche-
wsky e a desfalcada orquestra do Mu-
nicipal realizaram um bom concerto,
de real interesse. Inútil repetir, mais
uma vez, que o regente sabe dar ritmo
e calor ao Coriolano e ao Concerto
N.° 5 beethoveniano (com uma atua-
ção de grande relevo, do solista) e à
deliciosa Sinfonia K. 181, de Mozart.
A novidade da manifestação em aprè-
ço era oferecida pelo fato de se apre-
sentar o Concerto para Piano K 595,
de Mozart, usando uma orquestra re-
duzidissima, cujas cordas obedeciam ã
fórmula 4-4-2-2-2. A inovação (uma
velha inovação; um torniamo alVanti-
co) deu certo, também, porque Klein
soube manter seu Instrumento na de-
vida discrição sonora; a obra lu-
crou em intimidade e poesia, mesmo
se para os poucos músicos pre-
sentes foi impossível esconder as con-
seqüências da tal falta de ensaios,
que recomeça logo com o primeiro
concerto de 1967. Muito público e
muitos aplausos.

O recital Beethoven, de Jacques
Klein, da ABC Pró-Arte, foi adiado
para os últimos dias de abril.

POLÍTICA — Ciência Poli-
tica. do Professor Paulo Bo-
navides, será lançado do-
mingo às 17 horas no Copa-
cabana Palace. durante o
coquetel dc encerramento
do simpósio sóbre a Adapta-
ção das Constituições Esta-
duais à Constituição cie 25
de Janeiro de 1967 710 Capi-
tulo Referente aos Munici-
pios. promovido pela Fun-
dação Getúlio Vargas.

EX-VOTOS — O poeta ,
pernambucano Mauro Mota
reuniu ensaios abordando
temas do Nordeste no seu
novo livro Votos e Ex-Votos,
que deverá ser editado pela
Civilização Brasileira. Os
originais virão para o Rio
provavelmente ainda êste
mês.

( _

PRÊMIOS ESSO — Já co-
meçaram a chegar ao Jor-
nal de Letras e à Mecânica
Popular os primeiros traba-
Ihos concorrentes aos Pré-
mios Esso de Literatura e
Ciência. O prêmio pura Li- ^
teratura será um Curso dc
Férias de Língua e Cultura
Portuguesas, na Universida-
de de Coimbra, em Portugal,
e o de Ciência é também
um Curso de Férias de ex- 1
tensão universitária, mas a,
ser escolhido pelo vencedor
em comum acordo com os
patrocinadores do certame, i
Ambos os prêmios incluem '

passagens de ida e volta. Os
segundos e terceiros coloca-
dos receberão NCrS 1 000,00
e NCrÇ 500,00, respectiva- i
mente.

BOLSAS — A Universidade ,
Internacional de Estudos •'
Sociais Pró-Deo doou uo
Centro Nacional de Realis-
mo Social Pró-Deo oito bòl-

¦ sas-de-estado de especiali-
?.ação em Roma. em Sócio-
logia. Direção c Organizar* i
ção de Empresas. Estudos
Administrativos, Ciências c.
Técnicas de Opinião Públi-
ca. As oito bolsas serão sor-
teadas no jim do ano leti- j
vo de 1967 dos Cursos Pró-
Deo. Maiores informações
no Centro Pró-Deo. Avenida
13 de Maio, 13, 20° andar,
ou pelos telefones 52-7166 e 1
52-6687.

A VAIDADE DOS HO-
MENS — Nas livrarias as .
Reflexões sôbre a Vaidade'
dos Homens, de Matias Ai-
res, clássico cuja obra, pu-
blicada pela primeira vez em
1752, íoi, no Século XVIII,
reeditada por três vezes, pa- /
ra, durante todo o Século
XIX, cair cm inteiro esque-
cimento, até vir a set redes-
coberta, em 1914. por Soli-
dònio Leite. De edições mo-
dernas, possuíamos até ago- A 1
ra quatro do livro de nos- *
so moralista: a quinta acaba
de sair, em formato de ból-
so, por iniciativa das Edições
de Ouro, que a apresentam
com biografia, introdução e
notas de M. Cavalcanti
Proença' e ilustrações de
Luís Jardim.

CONTOS TRADICIONAIS — '
Luis da Câmara Cascudo,
um dos mais autorizados
folcloristas brasileiros, reu-
niu nada menos de unia
centena desses contos po-¦pulares, na coletânea Con- 1
tos Tradicionais do Brasil,
recentemente oferecida ao
grande público pelas Edi-
ções de Ouro, em volume de
bolso de sua série Brasileira
tíe Ouro, exclusivamente de-
dicaâct à apresentação de li- r
vros sóbre assuntos brasilei-
ros (guias, documentos liis-
tóricos, biografias, estudos, l
arte, folclore etc). Êsse vo-
lume agora publicado (480 l
páginas) traz sugestivas
ilustrações de Poty.

EROTISMO — Uma sociólo- l
ga (Violette Morin) e um
romancista (Joseph Ma-
jault) analisam, em Erotis-
mo. um Mito Moderno, as-
pectos da vida coiitemporã-
nea relacionados copi a co-
municação coletiva e a se- fyxologia. dedicando-se a pri-meira à análise sociológica
do problema, ao passo queo segundo o examina do
ponto-de-vista humanistico, t
no plano ético e psicológico.Intitula-se Eros Climatiza-
do — Uma Civilização de
Prazer o ensaio de V. Mo- ,/rin (Diretora do Centro de *'
Estudos de Comunicação de
Massas da Escola Prática de
Altos Estudos, de Paris); o
de J. Majault (Vice-Diretor
do Instituto Pedagógico Na-
cional de Paris) traz por tí-
tulo Erotismo e Valores Mo-
rais. Lançamento das Edi-
ções Bloch. em tradução de
Caio de Freitas. y ,\{
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ASSOCIAÇÃO DE BAL-
LET DO RIO DE JANEIRO•— Sob os auspícios do JOR-
NAL DO BRASIL, direção-
geral de Dalal Achcar, cola-

T boração áe Nina Vcrchinl-
na, Tat ian a Leskova e
Gianni Ratto, a grande ar-
iista Margot Fonteyn e Ru-
dolf Nureyev atuarão em

i duas recitas dc assinatura,
no Teatro Municipal, nas
noites ãe 21 e 25 de abril às
21h. O programa,eompreen-
de: Giselle, Metastasis,' Lé
Corsaire, Dança em Três
Dimensões, Marguerite e Ar-

* mand. Reservas, nas Rela-
ções Públicas do JB, Av. Rio
Branco, 110.

ORQUESTRA SINFÔNICA
BRASILEIRA — O primeiroconcerto de assinatura da! série de gala no Teatro Mu-
rinlcipal, realizar-se-á ama-

^ nhã, sábado, às 16h30m, ten-
do como regente Isaac Ka-
rabtchewsky e solista o pia-nista Jacques Klein; no
programa destaca-se a pri-meira execução no Rio da.

, Toccaía para instrumentos"de percussão do compositor
mexicano Carlos Chaves.

NO MUNICIPAL — A Or-
questra do Municipal, sob a
batuta de Mário Tavares,'1 continuará a temporada ào
Teatro na noite de hoje. sex-
ta-feira, com o Concerto em
Ré Maior para Violino e Or-
questra (solista Oscar Bor-
gerth), Interlúdio, de We-
ber, La Mer, de Debussy.

KURT WEILL — O n.°
355 da Revista de Teatro da
SBAT publica: "Sobre pe-
ças de Berto! t Brecht, con-
vém divulgar que os herdei-

V ros dêsse autor comunica-
ram ã SBAT, através deeditores e agentes, que ja-mais autorizarão qualquertradução ds obra de Brecht
que não seja feita direta-
mente do original alemão.l7 E quando a peça tiver mú-
sica própria, é indispensá-
vel que seja executada a
música original, sem qual-
quer modificação. Nenhu-
ma peça deste autor deverá

5 ser programada por qual-
quer companhia sem obser-
vância total a essas exigèn-
cias."

FESTIVAL DE AMÉRICA
E ESPANHA — O II Festival
se realizará de 14 a 2S de
outubro em Madri. A Divi-
são de Música da OEA e seu
Diretor Guillermo Espino-

tyu terá tima atuação de des-
taque pois, através daquele
organismo, foram comissío-
nadas obras de vários com-

^ positores latino-americanos.
Os Estados Unidos enviarão
a Orquestra Sinfônica Na-
cional ãe Washington com
seu regente Howard Mit-
chell, e o Quarteto de Cor-
das Claremont. A participa-
ção ãe orquestras e conjun-
tos camarísticos espanhóis
será muito importante.

>V ° ARTISTA LÍRICO —
Sob o patrocínio da UNES-
CO, será realizado em Só-
fia? de 2 a 8 de julho, um
congresso internacional sô-
bre A Formação e a Vida
Artística do Cantor Lírico.
Participarão Herbert Graf
do Teatro de Genebra, Mau-
ricio Huisman do Real deBruxelas, Mário Labroca daFenice de Veneza, Hans Sitt-ner da Academia de Viena

{i Erik Mashat de Munique, éos cantores Micheau e Ghi-
aurov. O temário do con-
gresso será o seguinte: a) Aformação técnica do can-tante; b) A sua formação
artística: estilos, formação

l musical, obras contemporâ-
neas, dicção, mímica; c) Aformação dos elementos deconjunto líricos; d) ópera e¦tvorkshops; e) Meios sono-
ros e visuais; f) Procura
e lançamento de jovens ta-lentos. O Congresso búlga-
ro terá também um concur-
so para jovens cantores ovárias representações deóperas.

SADLER'S WELLS THEA-
1 TRE — Os teatros londrinos

estão realizanáo uma tem-
porada lírica, que compre-
de La Bohéme, Da Casa dosMortos, âe Janácek, Fleder-
maus, ds Strauss, Bodas de!V Figaro, de Mozart, Gloriana,
de Britten, Traviata, Herna-
ni, Belle Hélène, de Offen- -
bach, Butterfly, Oedipus
Rex, de Strawinsky, Heure
Espagnole, de Ravel, Iolan-

i\ the, de Sullivan.
STRAUSS NO DOMINGO

— O programa Concertos
para a Juventude, que aRádio Ministério da Edu-
cação e Cultura realiza aos

à domingos, às 10 horas no
^ auditório da TV Globo apre-

sentará em sua próxima au-
dição Festival Strauss, com
a Orquestra Sinfônica Na-
cional da Rádio MEC sob a

ll regência de Alceo Bocchino.
Na primeira parte do pro-
grama, a pianista Alcione do
Nascimento Accarino inter-

v pretará o Concerto N.° 4,
p para Piano e Orquestra, dé

Mozart, com a OSN da Rá-
dio MEC. A segunda parteserá dedicada a Strauss. com
o seguinte programa: Aber-
tura de O Morcego, Polka,
Barão Cigano, Vinho, Mu-
lheres e Música, Contos dos
Bosques de Viena e DanúbioAzul.

/in
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JOSÉ CARLOS OLIVEIRA | 1;SUITE" DE IPANEMA
Jornal do Brasil, sexta-feira, 31-3-fi7, Cad. B — 3

Carlos Leonam divulgou ontem um ex-
celente auto-retrato de Caio Mourão. Êste úl-
timo fêz uma descrição plausível dc Ipanema;
eu vou. apenas acrescentar alguns detalhes e
fatos que êle esqueceu. Por exemplo: falar em
Ipanema sem mencionar a época áurea de Ro.
niquito (que agora é pai de familia e está
mais quieto), suas ferozes discussões e pile-
ques memoráveis, é cometer urna omissão im-
perdoávcl. Caio dá um doce a quem, não sen-
do áe Ipanema, souber onde é que trabalha
o garçom Nicácio. Mas e o José, que trabalha
no mesmo bar (o Zepelim), e é considerado
o mais bonito homem feio do mundo? E a
grande briga áe todos contra os donos do Ca-
lipso (ao lado ão Zepelim), que começou
quanão um garoto entrou no Zepelim avisan-
do que "o Jorge está brigando com o Seu
Delfim", e terminou com o Calipso quase des-
truido? E a sensacional guerra fria do Bob's
com o Morais, desencadeada no momento em
que Falkenburg instalou o seu Bob's áe Ipa-
nema quase em frente à tradicional e incom-
parável sorveteria do Morais? E o cego de
Ipanema? Hem? E o mais estranho boêmio

de Ipanema, que foi sem dúvida o cantor JoãoGilberto, atualmente noitEstados Unidoso qual, morando em frente ao Zepelim, to-mava seus pileques em seu próprio aparta-viento, ãignando-se apenas a telefonar dc vezcm quando para o Zepelim, para ver se oMarcos Vasconcelos estava lá? E a eclosão da
gíria fossa, que eu pessoalmente detesto a
qual significa "angustia existencial dc unichato" e cuja .invenção Vinícius de Morais eLiliane Lacerda de Moieses reivindicam.? Ea célebre noite em qwi Duáa Cavalcanti, ioda
goüca. fés sua aparição no Zepelim e no mun-do, fato que pode ser comprovado por LúcioRangel, Alécio Andrade, eu próprio e algunsoutros historiadores? E quem é que disse quequem é de Ipanema se chama ipanemense? Ocerto, o elegante, o verdadeiro é: ipanemenho.

Por modéstia, Caio Mourão esquece ain-da âe se atribuir o mérito de ter lançado emIpanema a moda dos colares para homenscom medalhões e tudo. Mas também esqueceáe mencionar as duplas e trios durante algumtempo inseparáveis, como Mário Pmhão-Cabe-
Unho, Zequinha Estelita-Davi Conde, Tom-

Vinícius, Attaãemo-Hugo Carvana. E logo oCaio, que gosta tanto de bicho, foi esquecero único cachorro boêmio do Brasil, o popularBarbado, racista (não gosta áe preto) e atorde teatro, alóm ãe freqüentador assíduo doJangaãeiro. E por falar em Jangadeiro, vocêsse lembram do dia em que apareceu um coe-lho andando entre as mesas, e durante 15 mi-nulos, rigorosamente cronometrados, todomundo fingiu que não via, com medo quefosse delirium tremem? E o garçom malditodo mesmo Jangadeiro, espécie áe Rimbaud deavental branco, que largou tudo para virar
pária? E o dia em que o Oscar ofereceu à tur-ma do Zepelim uma festa de IP dia do ano
que começou, às 10 da manhã e terminou namadrugada seguinte, com uísque Old Parr ecomida farta consumidos .de graça durantetodo êsse tempo? E a casa áe Aníbal Machado,
onde todo ipanemenho tinha que dar um pulonas noites de domingo? E o Leão áo Arpoa-
áor, inventor de uma fórmula secreta para. a
batida de caju, atualmente casaâíssimo e abs-
têinio? E, e, e... ?

LÉA MARIA
UM CONTO, UM
PREFÁCIO

Dois grandes lançamentos
para a José Olímpio: Carlos
Drummond de Andrade e Gui-
marães Rosa. Os originais do
primeiro levam o título de
Versiprosa, os do segundo de
Tutaméia, com 40 contos. Tu-
taméia é talvez o único livro
com quatro prefácios do au-
tor: Guimarães Rosa julgou
necessário, a cada dez contos,
fazer um novo prefácio. Os
dois livros serão lançados no
meio do ano.

GLÓRIA EXONERADA

A exoneração de Augusto
Meyer, Presidente do Institu-
to Nacional do Livro, foi re-
cebida com grande surpresa.
Daniel Krieger, inclusive, ob-
servou que, sendo o Acadêmi-
co uma das glórias do Rio
Grande do Sul: "Não se con-
cebe uma atitude destas."

PROGRAMA MACABRO

Há pouco tempo, no Cine

Coral, um espectador deixou
cair os óculos no chão c, para
surpresa sua, não os encon-
trou. Acesa a luz, verificou
que haviam caído dentro do
buraco da refrigeração, indc-
vidamente aberto. Procurou o
gerente do cinema e soube
que ali embaixo havia metros
de água, desde a última en-
cliente (não sabia nem qual
delas) e que portanto para
buscar os óculos só com esca-
fandro. Como consolo, o ge-
rente ofereceu as suas since-
ras desculpas.

Enquanto isso, no Cine
Bruni Flamengo pagam-se
NCrS 2,00 (dois mil cruzei-
ros antigos) para ficar numa
sala de espera minima, entrar
na outra sem a menor refri-
geração, correndo ainda o pe-
rigo de ser mordido por um
rato que muitos espectadores
dizem ser freqüentador do ci-
nema.

No Cine Festival, no Cen-
tro da Cidade, um defeito faz

com que o filme seja cortado
a cada 20 minutos.

Lívio Bruni é o proprietá-
rio destes cinemas.

DEPOIS DO INCÊNDIO

A Irmandade de Nossa Se-
nhora do Rosário e São Be-
nedito está colocando à venda
uma das únicas pecas que foi
possível retirar das cinzas:
trata-se dos pregos enormes
que prendiam as vigas da igre-
ja e que foram feitos ainda pe-
los escravos. São bonitos e ser-
vem para peso de papel. A ren-
da serviria para ajudar a re-
construção da igreja.

SAÚDE PRECÁRIA

Enquanto em Nova Iorque
há um médico para cada 481
habitantes, no Brasil há ape-
nas um para cada duas mil
pessoas. A diferença assusta-
dora está assinalada no bole-
tim da Organização Mundial
da Saúde, que comemora no
próximo clia 7 de abril o Dia
Mundial da Saúde.

É DIFÍCIL ORGANIZAR

O Ministro Ivo Arzúa co-
meçou a sua atividade à fren-
te da Pasta da Agricultura
prometendo reorganizar todo
o Ministério, mas lá chegando
viu que o mais difícil — e pri-
meiro passo — seria o de orga-
nizar o seu gabinete, o que
ainda está fazendo.

CS "BEATS" DE SÀO PAULO

Maria Abreu Sodré ficou
impressionada quando um
grupo de beatniks, que há
dias havia criado problemas
com as suas passeatas, apare-
ceu no Palácio Campos Eli-
sios, transformado no princi-
pai centro de donativos para
as vítimas da catástrofe de
Caraguatatuba, prontifican-
do-se a ajudar. Entre os beat-
niks paulistas havia um ca-
rioca que comentou com D.
Maria Sodré: "Aqui em São
Paulo a gente sabe, em tem-
po de calamidade, aonde vir
prestar ajuda".
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TERESA É UMA ARTISTA
Sou o símbolo dc uma coisa de que todo mundo

gosta... mas só eu pago o pato", é o que diz Teresa SousaCampos na entrevista concedida a Teresa Cesârio Alvime publicada nn Livro de Cabeceira da Mulher n.° 2.Nessa mesma entrevista, Diâu revela-se nm apaixonadode sua esposa, declarando: "Teresa é uma urtista, e nãouma atriz."

No espetáculo Meia Volta,-
Vou Ver, que o Grupo Opinião
montará no Teatro dé Bolso,
as moças do elenco — que tão
muitas — vão usar botas, no
primeiro ato; no segundo,
sandálias bem cariocas. En-
quanto a Barbarelà veste o
grupo, a boutique Teresa-Car-
los calça. :

O Secretário de Imprensa
do Presidente Costa e Silva,
Heráclio Sales, anda às vol-
tas com um grande problema
na sua mudança para Brasi-
lia: transferência de colégio

para os seus oito filhos, todos
estudantes.

A Missa da Páscoa, em
Brasília, na Igreja de Santa
Cruz, foi musicada pelo con-
junto Os James, em ritmo de
hully gully. Rapazes, moças e
freiras de um pensíonato pró-ximo participaram do_ coro.
Tudo aconteceu dentro da
maior ordem, e no final o pa-
dre José Lambert, autor da
idéia, parecia satisfeito com o

resultado.
Nos Estados Unidos, em

cada gravação de música po-

*

pular brasileira, na contra-
capa do disco, é publicada, en-
tre parênteses, a pronúncia
brasileira do título de cada
canção. Berimbau, por exem-
pio: Ber-in-bough. E o Pato:
O pah-too.

A irmã de Astrud Gilber-
to, Eda, também cantora,
prepara-se para gravar duas
músicas inéditas de Chico
Buarque.

Yves Saint-Laurent, um
dos costureiros parisienses
mais requintados e autor de
uma costura elaborada e ce-

<*.

rebral, comenta, em recente
entrevista: "Um vestido cujo
fècho-éclair aparece pode ser
jogado fora porque não é ves-
tido." Atenção, costureiros lo-
cais.

• Tema para uma revista a
estrear ainda êste ano na
Broadway: Casablanca, o fil-
me que em 1942 ganhou três
Oscars. Ainda não se sabe
quais os artistas escolhidos
para a versão musical do que
Ingrid Bergman e Humphrey
Bogart tão bem fizeram no ci-
nema.

PARIS EM DIA

Por Marta Martins:

o A bossa, nesta primavera de Paris, é
usar chapéus de feltro à maneira de
Greta Garbo, mas comprado no Marche
aux Puces, antigos de verdade, usados
provavelmente pelas mães das atuais
compradoras.:

o As cores da moda, êste mês. em Pa-
ris, são o limão e ainda o laranja.;

o Os uniformes da Primeira e da Se-
gunda Grande Guerra, assim como res-
tos de fantasias de teatro e calças Lee
rotas, são os artigos mais procurados pe-
los beats e pelos esnobes ¦ que freqüen-
tam o Marche aux Puces em busca de
novidades.

o Enquanto isto, as mulheres do
16ème arronáissement (bairro da alta
burguesia parisiense) esnobam o visou,
usando-o não mais como mantos con-
vencionais, mas sim como forro de capa
de chuva, deixando que a pele apareça
só um pouco, na gola..

O Aliás, em St. Moritz e adjacências,
durante a última temporada da inver-
no, a última moda foi usar anoraks de
esquiar, em vison. O que significa, íi-
nalmente, uma desmlstificação no que
diz respeito às peles caríssimas.;

O Um dos maiores best-sellers de to-
dos os tempos na França é o último
número das aventuras dos heróis Aste-
rix e Obelix (quadrinhos), que vendeu
600 000 exemplares até agora. Os dois
personagens tornaram-se mania nacio-
nal e vêm sendo examinados até por so-
ciólogos.

O A grande moda em matéria de fé-
rias de Semana Santa, para os franceses
classe média, foram os países socialis-
tas, cuja ofensiva turística é das mais
violentas — cartazes nos metrôs, nas
ruas e anúncios nos jornais. Dentre
eles, a Bulgária é um dos mais procura-
dos por causa de suas praias. E para as
férias do próximo verão europeu, em co-
memoração ao Ano Internacional do Tu-
rismo, os socialistas vão suprimir a exi-
gência de visa em passaporte ou, em cer-
tos casos, vão facilitá-lo.;

» » *

Mia Fossangrives, desenhista de
modas americana que há anos expande
aqui sua excentricidade definiu france-
sas e americanas em face da moda. "A
regra de indumentária para as america-
nas é agradar e divertir-se a um só tem-
po, aproveitando todas as ocasiões.,
Quanto às francesas, são inibidas. Pre-
cisam estar sempre parecidas umas com
as outras para se tranqüilizar, mais
preocupadas com a opinião feminina do
que com a masculina."

Depois de sua tumultuada pas-
sagem pelo Rio, Johnny Hallyday e Syl-
vie Vartan enternecem os parisienses
com renovadas e públicas demonstra-
ções de carinho. Testemunho palpável
de que a harmonia voltou ao casal.,
Johnny presenteou a esposa com a per-missão de ter o nome do mesmo tama-
nho do dele na fachada do Olympia.,"Minha mulher",'declarou o astro do
iê-iê-iê, "è a única pessoa com a qual eu
aceitaria ser co-vetede."
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ÜES TAMBEM SE
A cozinha tem seus mistérios

e pequenos truques. Se você de-
seja cozinhar bem e depressa,
precisa conhecer e estar .familia-
rizada com pequenas operações
culinárias, que não são tão sim-
pies como parecem.

O banho-maria, por exemplo,
tem sua ciência. Deve ser leito
em caçarola dupla: uma con ten-
do água quente, diretamente sô-

•bre o iogo; a outra — de prefe-
rência de fundo arredondado, pa-
ra permitir que o seu conteúdo
seja mexido com facilidade — que
não deve nunca ficar em contato
com a água e para isso é acon-
selhável separá-las com um pires.

O segredo do sucesso é não dei-
xar nunca a água ferver.

E é cm banho-maria que se
prepara o molho holandês, tra-
balhado como a maionese, mas
que tem na manteiga o seu for-
te, Usada em.lugar do óleo. Os
ingredientes são: ovos frescos —
tantos quantos forem necessários
— especiarias e vinagre ou limão.
Para conseguir uma boa consis-
tência, basta juntar, em peque-
na,s quantidades, manteiga der-
retida, batendo como uma maio-
nesc.

Para quem gosta de assados
picantes, perfumados c tenros,
nada melhor do que preparar um
escabeche. Mas o importante é

PASSARELA
GILDA CHATAIGNIER

'AZEM NA COZINHA
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CONCURSO JOVEM JB-FAENZA:

A COLEÇÃO COMO ELA È

Uma boa notícia paravocês que são candidatas
à JOVEM JB-FAENZA.
A coleção que está sendo
feita em malha com eti-
quêta FAENZA é espe-
tacular, baseada nos úl-
timos lançamentos euro-
peus, adaptados ao pa-¦ drão de vida e ao físico
da brasileira. Cores
quentes, estamparias
africanas, listras em tô-
das as dimensões, grava-tinhas, écharpes, túni-
cas, longos, pantalonas
poderão ser todos seus,
caso você esteja entre as
10 finalistas.' E muito
mais está sendo prepa-rado para a eleita.

Mas, para você não fi-
car com água na boca,
ainda há tempo para a
sua inscrição: basta quevocê tenha entre 17 e 23
anos, curso secundário
ou universitário (não
precisa ser completo),
esteja interessada em ser
manequim exclusivo do
JORNAL DO BRASIL
durante um ano, com a
remuneração de NCrS
400,00 (quatrocentos mil
cruzeiros antigos) e seja
a imagem da moca mo-
derna, culta e desemba-
racacla.

Venha conversar co-

nosco e fazer um peque-no teste — não precisaficar medrosa, o teste é
uma pequena parte do
concurso — de segunda
a sexta-feira, entre 14 e
17 horas.

O pintor Luís Jasmim,
falando a respeito do
concurso, disse que o
mesmo criou uma nova
mentalidade no critério
de seleção de manequins.

— O fato de o concurso
exigir que a garota te-
nha outras coisas, como
personalidade, cultura e
desembaraço, além de
corpo esbelto e o rosto
bonito e fotogênico, vai
mudar totalmente o cri-
tério usado até hoje pa-ra selecionar os nossos
manequins. Dentro dealgum tempo, os mane-
quins brasileiros serão
como os americanos, quealém de fisicamente per-feitos, são mulheres cul-
tas, inteligentes e de-
sembaracadas. Do con-
curso JB-FAENZA. vai
sair um grande mane-
quim, ou melhor, um
manequim muito espe-
ciai. Tôda garota cario-
ca que preencha os re-
quisitos exigidos deve
candidatar-se.

nao esquecer que escabeche sc
faz em recipiente de barro ou
louça, nunca de metal. O prin-cípio é sempre o mesmo: rodelas
de cebolas, cenoura, molho de sal-
sa, louro, alho, sementes de pi-menta, cravo-de-cabecinha, vinho
tinto, aguardente, uma colher
das de sopa de óleo e sal. Depois
de pronlo, coloque a carne em sal-
moura de fi a 26 horas, virando
diversas vezes.

Para o filé de arenque, pre-
para-se um escabeche com rode-
las de cenoura, cebola e sêmen-
tes de pimenta. Coloca-se numa
vasilha, em camadas alternadas
de peixe e molho, cobre-se de óleo
e esperam-se — geralmente com
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grande esforço — 24 horas paraservir.
Na hora da sobremesa, a pe-dida é doce. Doce com caída ca-

ramelada. Não queimada, como
acontece freqüentemente, mesmo
com as cozinheiras mais experi-
mentadas. Se o seu problema é
Case, preste atenção: coloque
numa caçarola uma boa colher
de açúcar cm fogo alto e esüere
que fique dourado. Retire dô ío-
go, junte uma colher de água
quente e agite para diluir o ca-
ramelo.

Além de ser mais rápido, esse
processo é comprovaclamente efi-
ciente e já pode passar para o li-
vrinho do bé-á-bá do fogão.

O REGIME IDEAL PARA A GESTANTE
Depois do advento da nutrição em

bases cientificas, compreendeu-se que
a alimentação representava um papel
importante no desenvolvimento e na
saúde da gestante. As reservas mater-
nais não são inesgotáveis. A futura
mãe deve comer de maneira variada
c em quantidades suficientes.

Para melhor orientação, estabele-
cemos um esquema de alimentação
variada baseada num regime francês
especial que faz sucesso atualmente
em Paris:

CAFÉ DA MANHÃ — 2 frutas, 100
gramas de pão com manteiga (é mais
aconselhável o de centeio), 1 xícara
de leite misturado com pequena dose
de café, chá ou chocolate, variando a
mistura cada dia.

10 HORAS — Biscoitos secos, com
mel de abelhas ou 1 copo de leite, com
compota de frutas.

ALMOÇO. — Alimentos crus à
vontade (cenoura, repolho, gemada,
alface, tomate, rosbife etc), 100
gramas de carne ou peixe cozidos, 2

ovos cozidos, uma porção de legumes
frescos (cerca de 1 prato, de sobreme-
sa), 1 porção cie queijo branco (tipo
requeijão ou de Minas), 2 frutas ires-
cas, 2 fatias de pão e 3/4 de copo de
água.

LANCHE — 1 copo de leite e bis-
coitos secos.

JANTAR — Sopa bem grossa de
legumes (vez por outra enriquecida
com massinhas ou caldo de carne), le-
gumes e verduras cruas, peixe ou pre-
sunto cozido, uma fatia apenas de
pão, 1 fruta e 1 copo de água.

O álcool deve ser eliminado quase
totalmente (no inverno e em ocasiões
especiais se permite um pouco de vi-
nho tinto), as gorduras e frituras são
abolidas na íntegra. As gestantes que
têm propensão a engordar ou a ema-
grecer devem consultar o médico es-
pecialista antes de tomar qualquer
atitude. No primeiro caso, há perigo
de toxemia de gravidez e, no segundo,

pode haver problemas de anemia para
a mãe e para a criança.

VARIAÇÕES
>

EM TORNO

DO BIFE
RUTH MARIA

BIFE DE FILÉ COM
PURÊ DE MAÇÃ

Ingredientes:

Bifes de filé sem osso,
4 maçãs, 4 colheres de
açúcar, 3 colheres das de
sopa de manteiga, i cai-
xinha de passas sem ca-
roços, um pouco de vina-
gre.

Modo de Preparar:

Limpe os bifes e colo-
que-os em vinha-d'alhos.
Frite-os depois em man-
teiga bem quente. Numa
panela ponha as maçãs
com um pouco de água
e açúcar. Corte as maçãs
em pedaços, para que co-
zinhem mais depressa.
Quando estiverem cozi-
das, amasse com um gar-
fo e deixe apurar até que
se obtenha a consistên-
cia de purê.

Adicione as passas e
sirva com os bifes.

BOLINHOS DE QUEIJO
COM BIFE •

Ingredientes:

Bifes, 250g de que i-
jo parmesão ralado; 3
ovos, 1 xícara de banha,
meia xícara de farinha
de rosca;

Modo ãe Preparar:

Bata as claras em ne-
ve bem firme. Misture o
queijo ralado, forme bo-
linhas do tamanho de
uma noz, passe na fari-
nha de rosca e frite em
gordura quente. Tenha o
cuidado de não deixar
escurecerem as bolinhas.
Limpe a carne, faça os
bifes e arrume na tra-
vessa os bifes com as bo-
linhas de queijo.
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(em exposição)
Aberta diariamente das lóh às 22h
RUA PRUDbNTE DE MORAIS, 129
P{a. General Osório — Ipanemi

Tel.: 47-9371

a

Ponfos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas ern pequenos grupos.

LA ESPECIAL - TAPETLON

Sua Toneleros, 356 — Tel.: 37-59í 7 — Guanabara
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(GALERIADES
ARTE MODERNA) S

REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS

Artigos de Mário Barata, Flávio' de Aquino, J. R.
Teixeira Leite, Clarival Valladares, Sérgio Ferro,
Frederico Morais, Antônio Bento, Maré Berkowitz

e Mário Pedrosa.

NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS
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ACADEMIA HERMÓGENES
R. Uruguaiana, 118/12.«

AVISA SEU NOVO HORÁRIO

TURMAS MASCULINA
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Í0ECORAÇAÍQÍ 'Dê um aspecto agradável ao Q
seu lar, aproveitando o que já J
lem" — CONSULTA DE DECO- 8

NÃO É BICHO PAPÃO **Ç*o (»•«» «¦•<<<-"•*> ¦
Infs.: Tel.: 47-2945 2
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Horário para e recebimento de trabalhei de
pelite galerie

STUDIO DE DECORAÇÃO E INTERIORES
CURSO DE DECORAÇÃO, COMPLETO

(TAMBÉM À NOITE): NCR$ 50,00
INSCRIÇÕES ABERTAS (47-2354) NA"

SOCILA - Av. Copacabana, 1 120IS ~— a «J^JÍjIJjA - Av. Copacabana, 1 120 - 3." a»»..B^ »M.BB«BB«»B..B„«„„.-SSÍS^S^aM«á ?«aHBBaB*K...B..BB.M......B...aa..a«B...5
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CONCURSO DE FORMAS
DE "CAIXAS" 8'

ATÉ HOJE, M
da» 10 ài 13 e das 16 li 19 horas, nos diai úteis. "

PREMIAÇAO E INAUGURAÇÃO: íl
dia 27 de ABRIL 8

a
l.° prêmio PG  CrJ 1.500.000 g

10 prêmios de aquisição de 500.000 cruieiros tida a
doados por 10 colecionadores ^

petite galeri* Praça General Osório, 53 17-5204 gb £

Panorama

das artes
plásticas

/

BIENAL PAULISTA — Te-
rio Salas Especiais na IX
Bienal cie São Paulo, a inau-
gurar-se a 23 de setembro,
os artistas brasileiros Dani-
10 di Prete, Maria Bonouii
i selecionada para o Resumo
JBi. Fernando Odriozola,
todos laureados na última
Bienal; o escultor Bruno
Ciorgi, premiado em 1953, e,
possivelmente, Maria Alar-
Uns, laureada em 1955.

CARTAZES DA BIENAL —
Lembramos aos interessados
que o concurso de cartazes •
para a IX Bienal encerrará
o prazo (le entrega dos ori-
ginais a 5 de abril próximo.

LIVIO ABRAMO — Uma
sírie dc gravuras intitulada
A Paisagem Arquitetônica
áo Paraguai constituirá a
r e p rose n t ação rie Liviq,
Abramo na IX Bienal. Abra-
mo, que desempenha as f>in-
ções de adido cultural à Em-
baixada do Brasil em As-
sunção, participará também
da Bienal de Liubliana, en*
julho, juntamente com
Grassmann. Ostrower. Píza,
Pons, De Lamônica, Bono-
mi e outros gravadores bra-
sileiros.

í'ESTRANGEIROS — O
Grão-Ducaâo de Luxernbur-
go participará da Bienal
paulista com dois pintores.-
François Gillen e Meti Ho}]'-
mann, já conhecidos no
Brasil pela participação nas
11 e III Bienais, respectiva-
mente. O Taiti mandará
trabalhos do pintor Fran!:
Fay, que obteve m e n ç ã o
honrosa na VII Bienal'e tt)
escultor Cranoís cujos tra-
balhos mais recentes sâo em
ferro. Da Áustria virão deis
pintores de renome: Alfred
Hrdllcha e Wolfgang Hoi-
ler/ha, éste último laureado jcom o Prêmio Guggenheim
em 19 5S.

DATAS E PRAZOS — Os
artistas brasileiros que qui-
serem participar da Bienal
de São Paulo deverão entre-P
gar suas fichas de inscrição
até o dia 30 de abril e as
obras até o dia 30 de maio.
Os que mandarem pelo Rio
deverão, nos mesmos prazos.
fazer entrega no MAM. O.-/
que não dependerem de co-
missão de seleção, por terem
obtido prêmios retrulares cm
bienais anteriores, deverão
entregar a.s obras em Sã-*
Paulo até 10 cie julho. *

SALÃO MODERNO — Se-
gundo a lei que regula o Sa-
lão Nacional de Arte Moder-
na, deverá o mesmo ser/
inaugurado a 15 de maio. A;
mesma lei diz que as subco-
missões iniciarão seus tra-
balhos sessenta dias antes
da abertura da mostra, isto
ê, 15 de março. Como irão I
os trabalhos? Um deles c
designar dia e hora para a
eleição do membro que com-
pletará o júri (divulgamos a
21 ãe março os nomes dos .
dois outros integrantes). Ou-' •
Iras atribuições: promover a
publicidade do Salão (para
que não seja um Salão da
Guanabara), abrir as inseri-
ções e fixar o seu encer-
ramento. Esta nota vai à *'
guisa ãe lembrete, em face 1
dos jirazos acima, relativos
à Bienal, que se inaugura
quatro meses depois do
Salão.

ARQUITETURA — A re- '
vista Progressive Architetu-
rc publicou uma grande re-
portagem sobre a nova ge-
ração de arquitetos latino-
americanos, depois de Le
Corbusier. Os únicos brasi- í
leiros citados foram Oscar
Niemeyer, Sérgio Bernardes,
Paulo Case, Sérgio Rodri-
gues e Luís Acioli.

"MIRANTE DAS ARTES"
Em circulação novo núme- í

ro da revista Mirante das Ar-
tes Etc, dirigida, por P. M.
Bárdi, relativa aos meses dc
fevereiro e março. Traz va-
riaãa matéria sóbre os mais
variados assuntos, inclusive farte. Da vasta seção de cor-
respondéncia com os leitores
retiramos esta: Pergunta:"Vocês não dedicaram ne-
nhuma linha sóbre os 85 .
anos de Picasso". Resposta:*)"De fato, esquecemo-nos. Á
nossa revista é uma revista
doméstica. Tão preocupados ¦*
que estamos com o forno e \
o fogão daqui que esquece- \
mos de descobrir o bolo da-^\
85 velas do mestre". Respei- l
temos a linha da publicação
paulista.

BRASILEIRO EM PARIS
A Galeria Debret, da Em-

baixada do Brasil em Paris,
inaugurou uma exposição de
Vicente Monteiro que além
de pintor é poeta (ou vice-
versa). Por isto, a mostra |contém pinturas, mamiscri-SJ
tos e livros, englobando meio |
século de atividade cultural 

'

do artista.
LEMBRETE — Visite

mostra de arte brasileira
(antecedentes de 1922 até a
década de 40) no Salão do
Diretório da Escola de Be-
las-Artes. E compre um gf
taz ou um jornal Macür.
ma para auxiliar nas despe-
sas desta promoção corajosa,
e importante.
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cio cinema

HOMENAGEM
A TRUFFAUT

A Cinemateca do Museu
de Arte Moderna prestará*uma homenagem ao clneas-
ta francês François Truf-
faut com a exibição de dois
de seus filmes, no Cinema
Raissandu: hoje, às 18h30m,
20h30m e 22h30m, Um Só
recado (La Peau Douce),
produção de 1964 Interpre-
tada por Jeaiv Desailly «
1

V-
Prançoise Dorléac; amanhã,

i

às 24h, Uma Mulher para
Dois (Jules et Jim), produ-
ção de 1962, interpretada
por Jearine Moreau, Oskar

\ Wèrner e Henrl Serre. Co-
„*\ mo complementos serão exi-

ijbidos, respectivamente. A
Vida é Bela, produção po-
(lonèsa de 1958, e O Preslden-
fte Vargas Visita Uruguaiana

j no Rio Grande do Sul, de
autor Ignorado, inicio de'«ma mostra do cine-jornal
dos anos 30.

Com 35 anos (nasceu a «
de fevereiro de 1932) e oito
filmes (entre longa, curta e

(fcnédia metragens), François
Trufíaut é um dos mais se-
guros diretores da nouvelle
vague, ex-crítico do Cahiers
du Ciné m a, pertencendo,
portanto, à linha de fogo do

t.movimento. No início, um
. 'Íllme autobiográfico Os

¦Incompreendidos (Les 400
Coups) de 59 — primeirolonga metragem, para logo
depois tentar um novo en-

\saio em um filme não exi-
óido comercialmente no
Brasil: Tirez sur le Pianiste,
1960. Segue-se, talvez, geu
melhor filme: Uma Mulher
para Dois (Jules et Jim),
delicioso mênage à trois. Um"Só Pecado (La Peau Douce),
1904, é a equaçãq inversa
(um homem, duas mulhe-
res) em que Trufíaut, me-
lhor do que nunca, demons-
ira o domínio da narração'^cinematográfica e, acima"de
tudo, a diferença entre qual-
quer artesão da velha Holly-
wood e qualquer autor dos
movimentos jovens de cl-
nema.

S Trufíaut retira da equa- •
ção clássica — éle, ela e a
outra — a dimensão trágica,
o livre arbítrio, a ânsia da
.perdade (e liberação), a"icolha ou, ainda, a luta pe-
la manutenção de um eio
(amor) que não mais existe.
Entre os homens e as mu-
T.heres, Trufíaut volta ao
adolescente dirigindo o me-
lhor episódio de O Amor aos
Vinte Anos (VAmour à 

'
Vingt Ans), em 1962. E, em

A 66, realiza um. projeto lon-
gamente acalentado, Fahre-
nheit 451, um filme libelo
contra a crescente íascisti-

..zação do mundo moderno

TCHECO INÉDITO

Em conjunto com o cine-
clube da Alliance Francuise,
a Cinemateca reiniciará suas

j % sessões na Maison de Francer apresentando na segunda-
fpira, dia 3, às lShlõm, o fil-me inédito de Jan Nemec,
Diamantes da Noite (Dé-
manty Noci), produção de
1965.

Diamantes da Noite é o
filme que marca a estréia de
Jan Nemec no longa metra-
gem, uma carreira iniciada

_ nos eursos da Escola de Ci-
nematografut de praga, on-

t de finalizou seus estudos
realizando um jilme curto,
Por Um Pedaço de Pão
(Sousto), em que já se po-áfiriam notar alguns dos
pontos que viriam a ser pos-¦ teriormente explorados em

\n} Diamantes da Noite: a vio-
lència, a perseguição, o cir-
culo fechado. Um hiato pa-ra uma experiência frustra-da ainda no campo do curta
metragem: Ontem e Hoje

A (Pamet Nascheo Dne).• Diamantes da Noite-con-
firma o esboço de Por um
Pedaço de Pão,' Nemec apro-
xímando seu filme da me-
lhor escola do cinema novo

(k mundial e, em particular, do
7novimento de renovação do
cinema ' 

tcheco-esíovaco. '
Uma câmara de extrema
mobilidade, agilidade e se-
gurança, acompanha dois

K fugitivos de um trem de pri-{J sioneiros, em seu círculo fe-chado, entre o presente (a
fuga e a perseguição) e o
passado (a captura, perma-'
nência no campo de concen- '
tração), sem futuro, sem

.| oportunidade de.escapar.

PASOLINI EM
PRÉ-ESTRÉIA

/j O discutido filme de Pier
Paolo Pasolini, O Evangelho
Segundo São Mateus (II
Vangelo Seeonão Matteo),
será apresentado pela Cine-

Amateca em pré-estréia, na
i quint a-feira, dia 6, às

22h30m no Cinema Arte-Pa-
, lácio Copacabana. Os sócios

do MAM poderão retirar
seus convites na Cinemate-
ca a partir da próxima se-
gunta-feira, dia 3 de abril,
no horário de 14 às 19h.
seus .
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nas aldeias

da floresta

perto de

haiphong

Poema de BARBARA BEIDLER
Tradução de PAULO MENDES CAMPOS

liste poema do uma adolescente dc 13 anos levou o Dc-partamento <la Defesa <l„s listados Unidos a cancelar 13 milassinaturas da Revisto Vcnture (presbiteriana), na qual foipublicado origlnaünente. Tais assinaturas beneficiavam sol-dados e oficiais americanos em serviço ji<» Vietname e foraimdepo-is restabelecidas.
liarlwra Dci.llcr protesta contra o lançamento, nas al-delas vietnamitas, de bombas incendiadas de napalm a ce-loa extraída do coqueiros do Pacífico, que escorre pelo ter-reno, ultrapassa os obstáculos e adere à roupa e ã pele daspessoas, queimando tudo. '
Quando o cancelamento das assinaturas de Venture tor-nou-a mundialmente r«nhecida, Barbam Beidler declarou

l r£ü^SObr* se" P™**?1*-' "^«cos meses atrás, sentei-me
LZtZ) f1/*0"**- Q"írla ™ se VOÜtriia, transmitir à pentede nunha idade os meus sentimentos a respeito do Vietname."

\

Tudo estava quieto.

Enlre prateados ramos de pinho,

Acima das verdes choupanas adormecidas,

Das frescas plantações de arroz,

O sol subiu ao céu.

Os homens dirigiram-se para os campos e os charcos de arroz,

As mulheres puseram as panelas no fogo, arroz cozido e frutas silvestres,

Outras saíram com cestos em busca de peixe.

As crianças bincavam nos arroios e dançavam entre macegas.

Aí aconteceu o clarão. .. ouro e prata.

Ouro e prata.
'Aves de prata a voar,

Água de ouro a chover.

Os charcos de arroz arderam com a água nova.

As matas explodiram em ouro, lançando ao céu passarinhos de fogo.

Pequenos bichos com pêlos em chamas.

Aí as crianças incendiaram-se.

A correr... as roupas a voar como pipas ardentes.;

A gritar... os gritos a morrer enquanto as caras murchavam.

Os cestos das mulheres arderam em suas cabeças.

Os barcos dos homens inflamaram-se nas águas do arroz.

Aí vieram as chuvas.

Um trapo chamuscado esvoaçou.

Um rolo de fumo subiu de um caule solitário.

• A floresta tostada, ressequida.

Uma choppana ruiu

E tudo estava quieto.

Prestem atenção.

Prestem bem "atenção, americanos:

As crianças estão gritando

Nas matas de Haiphong.
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| Os PLAYBOYS exigiram a volta do show §

I "SEXY TIME"

| Poltrona

I 3.000
I Estud. e
g Balcão

| 1.500
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TEATRO CARLOS GOMES
a super-revista

lÜfiiGOSÍA;!
ÍffiSA'VÀI

Com um _
grnndo «lan» • audaciosos strip-tease» m
Diàriamonle, li 17h30m — 20h — Mh B

Ai segundas-folras o "show" do travestis ¦
BONECAS EM MINI-SAIA «

NÃO HÁ CORTE DE ENERGIA g
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J, agora muito melhorl Com NELIA PAULA — SPINA B

BRIGITTE 
BLAIR e um time de PtAYBOAS |

e o melhor STRIP-TEASE da noite g

g no TEATRO MIGUEL LEMOS - Rua Miguel Lemos, 51 «
De 3° a 6.°, às 21 h e 23h - Sábs., às 20h30m e 22h30m S
— Doms., às 18h, 20h30m e 22h30m - Desc. 50% p/est ¦RESERVAS: 56-1954 g
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O QUE HA PELO MUNDO

CAFÉ-TEATR0 CASA GRANDE

GRUPO OPINIÃO
Apresenta

A guorra por acidento — O casal Rosomberg — U-2 —
Documentário da Morte d* Kennedy — 069 — O Acordo

URSS x EUA — Zeus — Cuba —Coréia— Tréia —
Hiroxima — Vietnom — O complexo militar Industrial —

Batman — Fidel

¦
B
B¦

A SAÍDA? f
ONDE FICA A SAÍDA? s

fi
Hft¦

(Estado Militarista) gg

HOJE, ÃS 22H - Rua Siqueira Campos, 143 n
*j Reservas: tels.: 36-3497 — Desconto para estudantes g
^aBBBnBBBBBBBBBBeBBBRBBflBBBBBBBBBBBBBBflBBBB?
|BBflBBBBBBBBBBaBaBBBBBBBBBaBBBBBBflflBBBBBBaBa
g Um elenco delicioso g

Cario. Eduardo, Dolnbella, Cecil Thiré, Célia Biar, Emilio Di Biasl, ¦
Gractndo Júnior, Helena Ignês, ítalo Rossi, Juju, Lafayctte Galvão, 9
luna Krespi, Mauro Mendonça, Napoleão Monix Freire, Othoniel 5

H Serra, Rosita Tomás lopes, Sérgio Mamberti e Suiana Faini ¦___ amn¦mH

BAR-RESTAURANTE apresenta

Hoje e amanhã: ELZA SOARES
Domingo: MPB-4
Às 3as.-feiras: JAIR RODRIGUES

Aos domingos, às 16h30m:

CLUBE DO JAZZ & BOSSA
Avenida Afrtnto de Melo Franco, 300 - Estacionamento próprio B
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I ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA |
SALA CECÍLIA MEIRELES

CONTRA AS DORES

O que se considera o mais
poderoso analgésico não
formador de hábito em to-
do o mundo deverá estar à
venda na Grã-Bretanha no
dia 5 de abril próximo.

A nova droga — conheci-
da como pentazocina —
passou por todos os testes
de não formação de hábi-
tos, recebendo Inclusive aaprovação da comissão es-
pecial da Organização Mun-
dial de Saúde que trata
desses problemas, No seu
laudo, a comissão frisa que

não há necessidade de con-
trôle nacional ou interna-
cional da pentazopina.

Situando-se entre a mor-
fina e a petidina nos seus
efeitos analgésicos, a pen-tazocina esteve em estudos
e testes durante sete anos.

FESTIVAL INTERNACIONAL
DO SOM

O Festival Internacional
do Som, realizado no Pala-
cio d'Orsay, tem por objeti-
vo pôr em evidência a voca-
ção musical da eletrônica.

Mostra os progressos realiza-
dos no domínio da gravaçãoe da difusão sonora; é como
uma encruzilhada, onde vão
se encontrar o compositor, ointérprete, o técnico e o au-
ditório, a fim de confronta-
rem seus pontos-de-vista sô-
bre as últimas novidades.

Esse Festival é uma mani-
festação de prestígio e qua-lidade à qual os representan-
tes de dezesseis nações tra-
zem um valioso concurso.
Conferências impor-
tantes estão programadas
para as jornadas de estudos.
Inúmeros artistas animam

0 DRAMÁTICO
fflEMQEJH
«...

JOE UMmm
INÍCIO: 2 DE ABRIL DE 1967 g

Regente: ISAAC KAR ABTCH EWSKY S

Mm DELÍCIA DE GUERRA'
mmHB
0

amaaaanHoje, às 21MSm, no TEATRO GINÁSTICO

f_ Reservas: 42-4521 - Ar refrigerado i
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tfBBBBBBBBBBBBBBBBaBIBBflBKBBBBBBBBBBBBBBBflaBa

Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS m
o GRUPO DE AÇÃO apresenta 1
n^MMiii Ba I BHmnniDHisníiiMMii u

MADRIGAL RENASCENTISTA „
FESTIVAL HAYDN - MOZART g
Inf.: Av. Rio Branco, 135 - Salas 918/920 |
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| ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA I
jj TEATRO MUNICIPAL |
m INÍCIO: AMANHÃ, ÀS 16H30M fi

1.° Concerto de Assinatura da Série "GALA" ü
ISAAC KARABTCHEWSKY 3

Pianista: JACQUES KLEIN ¦
Beethoven — Chavez - De Falia §

fâ 
Inf.: Av. Rio Branco, 135 - Salas 918/920 §

r.aBBKBBBBBaSBB8BBHHflflRBaBBaaaaBBaaaBBBBBUBS
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TEATRO RECREIO "

AMÉRICO LEAL apresenla ¦

// A // «

lí FEIRA
ltjt«4*<?'BHOhi

SODIUIZ
Llebldn
Tijurn
MBDRIO

S^XON

¦ Regente
¦
n
H
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l<te'3:s':vr^;7.
4'riiu

ROXY

'Srnglje
em Sonoro

'Mih FERNANDEZ nSSESSSF"'

PROlfeiLJ, lfl .ri

"AREN A CONT A mmt
g de Augusto Boal e Guarnieri =
B com: Jorge Coulinho, Ester Mellingor, Procópio Mariano t outros: U
S Musica: Edu Lobo - Direção: Milton Gonçolve» H
ÍS Hoje, às 21h30m — Reservas: 25-6609 »

TEATRO CARIOCA - R. Senador Vergueiro, 238 B

cine
LAGOA
DRIVE IN
27-3589

AMANHÃ: TODAS
AS MULHERES

DO MUNDO
8.30 E 10.30 HS.

SÁBADOS:
* Sessão especial •
a meia noite e meia

MlfllrltóÍRf s

^¦¦BBBBBBflBBaBBBaaBBBBBBBBSBaBBBBBBBBaaBSBtH
KBBBBignaBBBaBaaiaaBBBBHBUiaBKgaBBBBHBBBBBBBBfc-:

Figueiredo Magalhães, §
286 — Sobreloja Cin° B

Condor-Copa s
»oo„ «,ra íí,a 

' 
!?ih, 

"rrc,a e "'»" """»â9»n» brethtian. .ti 2asor. «aluada no Brasil" (Y. Mkhalsfcy - JORNAl DO BRASU) B
 HOJE, AS 22H - RES.: 57-6651 »"DE BRECHT A I

STANISLAW PONTE PRETA" S

Das 18 às 24h (sem intervalo) ti
6 REVISTAS DIFERENTES g

Atf.-içõesI Comicidade! Lindas mulheresl n
6 STRIP-TEASES g

Atração máxima: ÂNGELA MARIA B
O melhor espetáculo da Guanabara |

De 3 a 9 de abril: CAUBY PEIXOTO g
55 Reservas: tel.: 22-8164 §
niBBHBBflBBBaaBflBBflaBBflBBflaBBBBBBBBBBBBBBBBBw"

^¦«BBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBia
b TÔNIA CARRERO: "Nunca se viu escândalo tão g

inteligente no teatro nacional" B
2 ÚLTIMAS SEMANAS g

a

I Wftí Amanhã e Domingo» sessão (&!$$
O FABULOSO "A CODJliDESENHO OE f\ CdlMWALT DISNEY 

"
exclusivamente às 6,30 horas

cine .
LAGOA
DRIVE IN
273589

ERA A w

os espetáculos, os concertos
que se renovam cada dia, as
emissões especiais realiza-
das pela Radiodifusão Tele-
visão Francesa e as Eadio-
difusões estrangeiras. Nos
salões de concertos os pro-dutores apresentam uma ex-
posição notável de instru-
mentos de música e a mais
variada seleção das "ca-
deias alta fidelidade".

No ano passado, cerca de
mil visitantes comparece-
ram, procedentes de trinta
países: eram pesquisadores,
professores, engenheiros, in-
dustriais, artistas ou ama-
dores, cheios do mais vivo '
interesse pela técnica ou a
arte musical.

Participando pela primei-
ra vez do Festival Interna-
cional do Som, os íabrican-
tes de instrumentos de mú- ,.sica proporcionam um nóvo /elemento de interesse para \essa manifestação. )

O público desse Festival, \
ponto de reunião da Arte
Musical, pode visitar uma
exposição de instrumentos^
(de sopro, de teclado, de
cordas e percussões). Sabe-
se o prestigio mundial de
que goza de modo particular
a escola francesa dos instru-
mentos de sopro. t

Os objetivos comuns são
os seguintes:

dar a conhecer as pos-
sibilidades que oferecem,
os fabricantes de instrumen.
tos de música na França e '
no estrangeiro; ,

promover um movimen-
to de interesse pelo instru-
mento musical e a interpre-
tação; /
_— despertar vocações ar-

tísticas entre os jovens;
desenvolver a fabrica-

ção de instrumentos e incre-
mentar seu volume de ne- t
gócios.

I -
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Sábj. • doms., às
16h, "A ONÇA

INVEJOSA",

peja infantil

AS CRIADAS
- "FESTIVAL DA BESTEIRA"

ESTUDANTES: do 3." . í.o.foira - NCr$ 2,50Amanhã, às 17h na Tijuca "DE BRECHT.." naESCOLA SCHOLEN M. - R. prof. Gabizo, 211

s
H
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g

NOVO -
REPERTÓRIO

3 GLTIMOS DIAS S

ROSA DE OURO!
de Hermínio Bello de Carvalho ¦

HOJE, ÀS 21H30M ¦
„ . p. t|e Botafogo, 522 - Res.: 26-2569 ¦

10 R0 GUÜC,°G,u (teatr° m mç"
TEATRO JOVEM

MARIA FERNANDA apresenta

VERSÁTIL
S H JI B^ p2uloNpaR^,ySa ?ni«° ' "a"'1"»

¦If B UtL. U *¦'URIA "«NANOA CARLOS KROEBER

1 SLOANE i,
HOJE, ÀS 22H

BILHETES À VENDA - Reservas: 37-7003 «

«!!,-!""MBBBBBBB,B,IBIaM,1M""""M«"MBHBBS
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QUATRO

ae Jean Genet
com: Erico Freitas, Hélio Ary e Labanca. ¦
Direção de Morlim Gonçalves ¦

M . ,. , J?", TEATRO DE BÔLSO - H°ie' « 2'h30m S
m Prata Cal. Osòno- Ipanema- Refrigeração perfeita - R«s.: 27-3122 B
**»=BBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBaBBBBRBBBBBBBBEBí5
B'«aBBBBBBBBBBaBBBBBBaBBBBflaaBBBBBBBaBBBBaaan

--•- " 
FUNDAÇÃO BRASILEIRA [

DE BALLET 
S

mapresenta um maravilhoso «speticulo B'ENTRE DEUX RONDES" - "A g
BAYADERA" - DIVERTISSEMENTS 5

no TEATRO MUNICIPAL 5
Silvia Barroso H
Amélia Mora ita 11
Marlona Balardi ™

T__Tu__'"'n'> W'<"l' Garcia g
Je"IA'U'' .., , Maria Edwig., g
Dia 2 de abril, à. li hora. - Ingressos à venda |
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l APENAS QUATRO SEMANAS!
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SALA CECÍLIA MEIRELES
ORQUESTRA

SINFÔNICA BRASILEIRA
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Aldo lotufn
Armando Nosí
Edmundo Cariji
Marcelo Coalho
Josó Moura

I

1.° Concerto da Série Especial Cecília Meireles
DOMINGO, 2 DE ABRIL, ÀS 16H30M

MADRIGAL
RENASCENTISTA

REGENTE:
ISAAC KARABTCHEWSKY

Programa: Moxart - Sinfonia n.° 40 —
Haydn - Sinfonia n.° 97 - Mozart: MISSA

d DA COROAÇÃO.

|| 
Solistas: Dircéa Amorim, Ana Maria Martins,

Jean Courtouke, Zwenglio Faustine —
Regente Assistente: Henrique Gregory

Bilhetes à venda (p

Ij TEATRO MUNICIPAL j
ORQUESTRA B

I SINFÔNICA BRASILEIRA !
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1.° Concerto de Assinatura Série "Gala"
AMANHÃ - SÁBADO -

1.° DE ABRIL, ÀS 16H30M
SOLISTA:

Jacques KLEIN
REGENTE:

Isaac KARABTCHEWSKY
Programa: Mendelsohnn: 3.° Sinfonia (Es-

cocesa) — Beethoven: 4.° Concerto p/piano e
orquestra — C. Chavez: Toccata p/percussão— De Falia: El Amor Brujo (Suíte).

Bilhetes à venda na Bilheteria do Teatro

h

/

Pi Bilhetes à venda na Bilheteria do Teatro M

ü (P (3
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Teatro Universitário Carioca S
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Agora no TEATRO MESBLA

0 HOMEM DO
PRINCÍPIO AO FIM

de Millôr Fernandes
«om FERNANDA MONTENEGRO, SÉRGIO BRIHO

• FERNANDO TORRES
Drariamoníe, is 21h30m - Vesp,, àt 5as.-feiras, às 1 7h e

doms., às 18h. Sábados, às 20h • 22h
Bilhetes à venda — Tel.i 42-4880

¦
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HOJE,
ÀS

21H30M

B
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apresenta

no TEATRO REPÚBLICA
HOJE, ÀS 21H

CONCERTO DE JAZZ
com o Quinteto VICTOR ASSIS BRASIL (!.• lugar

no Festival Internacional de Berlim) g
Poltronai NCR$ 4,00 — Estud.: NCRS 2,00 ||

Av. Gomes Freire, 474 — Ingressos na bilheteria •"

As delícias das comidas do mar num S
restaurante sobre as ondas. Única no !
Rio. Amplo estacionamento. Menu J
especial para os almoços "rápidos". B

tf
\

BB
BV. NESTOR MOREIRA, 11 - TU. 46-1529

iSOLeMAR!
B F? (="C5"TA I I CD A MTC « DADi

UIUICIU5 a venaa — lei.i 4/-AVUV g
'EiaaBaBRBBBBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBaaBBBaBBBBBB"

jkiaBBBBBBBBBBBaBBBBBaflBBaaBBBaBBBBBaBaBBBaB^
GRUPO LEVANTE apresenta hoje, às 21h30m
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^aBBBBBBBHflBBBBBBBflRBBBMIiaafliraBBBBBBaBarjs SHOW & BOITE *
Bi^BBBRBBBBBBBBBHBBBBBRBBBIIBaaBBIBBaaBRflBBRkl B¦

S RESTAU RANTE • BAR S
(junto ao Yatch Club do Rio de Janeiro) §

j Aberto diariamente ate às 2 horas da manhã !
BBBBBBBBBaBaBBaBaBBBBBBBBBBBBRBBBBBBBBflBBP^
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JOÃO DO VALE
no show y/EU CHEGO LÂi

f.„,-..„..„.......m....™-.r......5
a

NUM QUARTO
HOJE, ÀS 21HI5M - Reservasi S2-34S6 S
TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar refrigerado S

gHlHUBaBBBBBBaBBBBBflBBBBBBaaBaBaBaBaBBRBÜ
Agora em TEMPORADA POPULAR S

E
'MULHER

ZERO QUILÔMETRO'

Texto dt LUCIANO ZAJD - Dir.: RENATO PUPOB com Marinês, Sílvio Aleixo, Maria Luiza Noronha 8
m O melhor espetáculo do Rio, na opinião de ELON HILDRET ¦Reitor da Universidade Flutuam* d* Chapman. ' !

no TEATRO DE ARENA DA GUANABARA "" 
.oil.1?0 Cario"r esq. Av. Chile - Res.: 52-3550 a

PREÇO: NCr$ 3,00 - Estudante,* trabalhador slndicaliiado: NCr$ 2,00 I
^¦¦¦¦¦BBaBaBBaBflBBBBBaflBaBaBBBBBflBBBBBBBBBkH

^¦¦¦HflflBaanBaBBBaBBaaBaBBaaBBBBBBBBBBBflBBr7
S TEATRO SERRADOR - Ar refrigerado £

«presente amanhã, às 20h • 22h30m - Reservas: 324521 ¦
FESTIVAL DE TEATRO DE COMÉDIA S
RENATA FRONZI - RUBENS DE FALCO - RAUL DA MAHA B
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s NORMA BENGUEL S
E 7 - e Baden Powell S
5 tSffl ;m -£ lBERIMBAU!

ÚLTIMOS S
S

DIAS |

a
a

Da
a
a
a
B
El

BOITE PLAZA
Av. Prado Júnior, 258 — Tel.: ,57-4019

Aberto diariamente a partir das 15 horas
Ar refrigerado — Gerador própria H

HOJE: "NOITE DA ALEGRIA", a partir das 23h, com o ofi-
cializado REI DO CARNAVAL, Joaquim Menezes
Noite do Riso, animação e muito divertimento com
artistas, passitas, sambistas. Sorteio de brindes.

a
a

}.m de Edgard G. Alves 
Dir. Floriano Faissal I *__7_HZ .-tg 14 MESES DE SUCESSO PREÇO UNICO:

gn com: ANDRÉ VILLON, DAISY IUCIDF, ___'_m_í'-* « «-. S
IUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES NCR$ 3,00 B

FONTOURA, AYRTON VALADÃO ' "

HOJE, ÀS 21H - ÚLTIMOS DIAS a

no 
TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721 •
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FAMÍLIA ATÉ CERTO PONTO
a * comedia niüis fresca do ano no Tealro mais

refrigerado da Cidade I
* 3fí'' 4"" • V"p# 5n-M'tu "Cr$ 3,00 ¦

Sas., sábs. e domings. (verp. e à noite): NCr$ 4,00 ¦
As <as.-feiras não hi «iptticul* ¦

«¦¦¦¦BBaBaSBBBBaaaBBBaBaBBBaBBBBaBflBBBBBBai»"

DE 3." A DOMINGO
a

Dir. Music. — Guerra Peixe¦
Rua Barata Ribeiro, 90 - Tol.: 36-3483

^BBBBBBnBBflBBBBaBaBBBBBBBaiaeBBÍBÍBÍãÍÍÍailV
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RUY BAR BOSSA "
apresenta de têrca a domingo

"UA/IA NOITE PERDIDA
COM TUCA E MIÈLE"

SEM COUVERT E SEM. CONSUMAÇÃO

HI-FI BAR RESTAURANTE
Onde se come bem a preços razoáveis

Av. Princesa Isabel, 263 — Tels.: 57-6132 e 57-1870
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CHURRASCARIA
BIG-SH0T

PISTA DE DANÇASI
SALÃO DE FESTASI
RESTAURANTEI
AMERICAN IARI
BOITE!

um show Mlll* t Bôscoli com o coniunto d* Menescal
Rut Rodolfo Dantas, 91-B — Copacabana

Reservas: 37-9663 (att •¦ 22 horas)
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TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA SS CHUVA rü^nS
- ¦SJASKaias». S TIA MAME ?V«> l

WB*£9m\WtÊ ¦MBan^H^Bi EstudantesHHHEnSSRnnrnfl s = mulheres Ncr$i,oo s
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TRIS SALÕES DIFERENTES
^*tcra com ar condicionado
Campo d» São Cristóvão, 44

O MELHOR CHURRASCO DO RIOI
Com cinco mil cruieirot — V.S. come • babe am ambiente raquintado,
trtmandamanto romântico, familiar • do muito bom gosto, dá gorjota• ainda lava trôcol Vinha conhecer — hoi* mesmo - a CHURRASCARIA
BIG-SHOT, vardadaíra o impressionante atração turística, retroativa o
gastronômica o fraga a sua namorada, noiva ou aspes», para juntosvivaram mementos pcéticos da raro «ncantamento • amor. Cozinha In-ternacicnal, música suave, trât salõas difarantes, sendo um si paradançar a drínkar! Estacionamento com guardador. Filiado ao DINER5,
INTERLAR • REALTUR. Diiriamante, almejes, drinques • jantares, das11 da manhi, às 4 da madrugada! CHURRASCARIA BIG-SHOT —

CAMPO DE SAO CRISTÓVÃO N.« 44 (f

ê

RAS TO ATRÁS"
D* Jorg* Andrada

MmfaScrvífa Nacional d* Taafto
Direjão * cenários: Gianni RattoFigurinos: Bell, p.„ leme, com um grande elenco. _„ __,„_l com um 9ranae ,|eneo ^íMaBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlBBBBBBBBBBBBBB?
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I DULCINA volta ao DULCINA S
5em#/0 NOVICO'# ÜSltoiülCWA S

«•«.! 32-5817 "
^¦¦¦¦BlBBBBBBBaBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBlS

música moderna • cozinha internacional

mmIFHEZ TOI
RESTAURANTE HI-FI

o endereço dos que conhecem BEM o Rio
RUA 5 DE JULH0,<312 . COPACABANA TEL. 57-7006

aborto diariamente ———.
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Panorama

¦ do teatro

"O NOVIÇO". NO DULCI-
NA — Jâ está em cartaz no
Teatro Dulcina, desde ante-

« ontem, a produção O Noviço,
dc Martins Pena, baseada no
bonito espetáculo apresen-
tado pelo Teatro Nacional
de Comédia há dois anos.
Dulcina, que havia di-
rígido a m o n t a g e m do
TNC, encarregou-se igual-
mente da direção desta no-
va produção, e continua
também presente no elenco,
ao lado de três outros sobre-
riventes: Cléber Macedo,
Manuel Pèra e Paulo Mato-
zinho. Os novos intérpretes
são: Ivã Sena (no papel-
titulo no qual Renato Ma-
chado se revelou em 196õj,
TJoberto Luis, Sônia de Mo-
rais, João Bcnnio. entre ou-
tro'*.

NELSON DEBUTA EM
COPACABANA — Após qua-
sa um quarto de século de
carreira como autor teatral,
Nelson Rodrigues terá, pela
primeira vez, uma peça de
.sua autoria apresentada
num teatro de Copacabana.
A peça é Os Sete Gatinhes,
e o teatro c o Miguel Lemos,

¦que voltará assim a apre-
sentar espetáculos de. tea-
tro de prosa, depois de um
período dedicado exclusiva-
mente,ao rebolado. Sob a
direção de Álvaro Guima-
rães estão ensaiando: Fre-
golente, Carmem Palharcs,
Djenane Machado, Érico de
Freitas, Hélio Ari, Jofre Soa-
res, Jorge Chcrques, Telma
Restou. Ana Rita. Diana An-
tonas e Tânia Schcr. Cena-
rios c figurinos dc Roberto
Franco.

"CADERNOS DE TEA-
TRO" — Acaba de sair o
número 36 de Cadernos de
Teatro. A revista é editada
pela equipo do Tablado soo
os auspícios do IBECC. O
número se dedica ao teatro
do absurdo, e traz artigos
rie Martin Esslin, Ionesco,
Henri Acselrad e Wilson
Fonseca, Henning NrIts,
Ana Letícia, Irá de Sousa
Pinto, Colina Luz, e ...........
textos completos de Pique-
nique no Campo, dc Arrabal,
e As Interferências, dc Ma-
ria Clara Machado.

ii ART RE E O TEATRO —
Segundo informa o boletim
Noticias Culturais da Ale-
manha, foi extraordinária-
mente brilhante a conferên-
cia que Jean-Paul Sarlre'pronunciou 

recentemente no
P a vi Ih ão Beethoven em
Bonn sobre o tema. Mito e
Realidade do Teatro. Sar-
tre declarou que nos ültí-¦mos decênios se operara no
teatro uma revolução. Na
sua opinião, é errado falar
em teatro do absurdo, pois
os vários autores habitual-
mente incluídos nesta cate-
(jújpa apresentam facetas
extremamente variadas.
Sarlre propõe, em substitui-
cão, o termo teatro critico,
e inclui nessa categoria tan-
to os dramas de Genet co-
mo as jjecos de Brecht,
Sartré vê uma simplifica-
cão material crescente dos
palcos que, na era do cine-
ma, podem renunciar à .
maior parte dos cenários. A
representação normal deve-
ria atingir o seu apogeu nu-
ma negação da realidade. O
teatro crítico assume, a seu
ver, uma atitude antipsico-
lógica, pois nâo pretende
contar histórias nem ofere-
cer imitações: vê o homem
como acontecimento na His-
tória, e não a sua alma.

"A PENAE A LEI" — Es-
tá marcada a estréia entre
os dias 10 a 15 de abril do
Grupo Visão que inaugura-
rá suas atividades encenan-
do no Teatro Jovem, A Pena
e a Lei, de Ariano Sua.ssu-
na com músicas de Capiba.
A direção do espetáculo es-
tá a cargo de Luis Mendon-
ça, cenografia de lio Kru-
gli. coreografia de Klaus
Viana, Figurinos de Echio
Reis. direção musical de Ge-
ni-Marcondes, e. no elenco
Irã Lima, Rafael de Car-
valho, Francisco Miiani
Aguinaldo Batista, Uva Ni-
no. Luis Carlos Parreiras
José Wilker, J. Diniz e En-
rico Puddu.

RMíOBâMA e preparado pelasemlnte equipe: i-.iusto Wolft(Televisão) _ iiarry Laus (ArtesPlástica*) — Juvenal Portela (Dls-cos Populares) _ Lago ii„rnct«
(Literatura) _ Míriam Alencar
(Cinema) _ Renzo Massaranl
(Musica) — Simão Ue Montalvcr-Jic (SIiows) - Ym Mlclialskl
(Teatro* — Wilson Cunha (in.teraacion.d).

ACtNCIA DO
JORNAL DO BRASIL na

4

TIJUCA
M RA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

«UA CENERAL ROCCA
Eiquiíii de ConJe dc Bonfim
Pf-.í-Sa ÀS 'MO HORASSÁBADOS: DAS S Al II HORAS

pwa ver

CINEMA

ESTRÉIAS
O CORPO ARDENTE (Brasileiro),
de Waller Hugo Khourí, Molhor
roalização: prêmio INC (]9ó7).
Quaae uma obra-prima, o novo
filme do autor de Noit» Vazia.
Obra de extraordinário fôlego
poético. Interpretação excepcional
da francesa Barbara Laage, foto-
grafia magistral de Rudolf lesey.
Com Mário Benvenuti, Pedro Pau-
io Hatheyer, Sérgio Hingst, LM-

lian Lemmertz, São Luís, Leblon,
Carioca, Roxy, Capitólio: Mh —

lóh - 18h - 20h - 22!l. Cas-
cadura, Leopoldina. (18 anos).

O GRUPO (Tlm Group), tle Sid-
ney Lumel. Ilustração superficial
do romance éa Mary McCarthy. O
melhor do filme é a interpreta-
ção do qrupo feminino. Cem
Candlce Borgen, Elizabeth Hart-
man, Shirley Knlght, James Cong-
don, Larry Hagman e outros. Co-
ferido. Copacabana: 15h — IBIi
- 21h. (18 anos).

A DERROTA (Brasileiro), ds Má-
tio Fiorani. Um filme de vio-
lência e contra a violência. Com
Luís Linhares, Glauca Rocha, íta-
lo Rosst, Oduvaldo Viana Filho,
Ancirci Salvador. Art-Palacio-Co-
pacabana: - 14h — 15h*l0m —
I/Ii20m - 19h - 20h<IOm -
*?2h20m. Arl.Palicio.Tijuco, Ari-
Palácío-Méier. (i8 anos).

AS SETE MULHERES DE MINHA
VIDA (Tho Trulti Abou* Women).
Comédia inglesa. Com Laurence
Harvey, Eva Gabor, Diane Cilen-
tr, Julie Harris, Mai Zetterlinçj.
Eastmancolor. Bruni-Copaeabana,
(14 anos}.

MARAVILHOSA ANGÉLICA (Mer-
voitleuso Angcliquo), de Bernard
Borderis. Folhetim sem novida-
des. Co-produção ítalo-franco-ger-
mânica. Cores. Com Michcle Mer-
cier, Jc3n-Louis Tríntignant, Clau-
de Giraud. Eastmancolor. Plaxa (a
partir de 10 horas da manhã),
Otircln e Mascote: 14li - lóh -
I8h - 501i - 22h. (18 anos)

A ESTIRPE DOS MALDITOS
(Chíldren of the Damned), nc
Anton .M. Leader. Com lan Hen-
tlry, Alan Badel, Barbara Farris.
Asteca, Pax, Paratodos e Mouãi
Mh - 15h40m - 17MU,n -
19h - 20h40m - 22h20m. P.i-
Ihi a partir ria 12h20m. (18 ano;).

REPRESENTAÇÕES
A PEQUENA LOJA DA RUA
PRINCIPAL (Obchod na Korso),
do Jan Kadar e Elmar Któs. Su-
perior a O Anjo da Morto (dos
mesmos autores), esse filme, pre-
miado cem o Oscar e no Festival
He Nova lerque, centa com ex-
trsordinária humanidade, uma his-

O NOVÇO, de Martins Ptni,
Produ;3c da FE7, com a cola-
boraçòo do SNT — Co.n Dyicina,
Manuel P ê r fl, Cléber Macedo,
João Benían, Ivan S e na. Sônia
Morais, Bruno Neto, Matozinho.
Dulcina. Rua Alcindo Guanabara,
17:21 (32-5817). 21 h; sáb., 20ll
o 221*1. Vesp. 5." e dom., lóh.
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Fernanda Monlenegro, O Ho-
mem <lo rrim*i]iio ao Fim

O HOMEM DO PRINCIPIO AO
FIM - Volta da bela seleção de
textos de Milor Fernandes, num
espetáculo freqüentemente como-
vente, imensamente valorizado por
um esplêndido desempenho de
Fernanda Montenegro. Dir. de Fer-
nando Torres. Com Fernanda Mon-
teneriro, Sérgio BrÜo, Fernando
Tones e o Quarteto 004. Mesbla,
Rua do Passeio, 42/56 (42-4850),
2lh30m; sáb., 20h e 22h; vesp.
quinto, I7h e dom., 18h.

ÒH.QUE DELICIA DE GUERRA -
Musical dc Charlo; Cliilton a
Jean Lltllewood- Primeira Guerra
Mundial vista com bom humor.
Escí-iáculo oricjinsl de rara ale-
griü o vitalidade. Dir. de Ado-
mar Guerra (melhor diretor de
1965 em São Paulo cem éüe es-
pet.ículo}. Com Napoleão Mcnia
Freire, Célia Blar, Rosita Tomás
Lopes, Helena Inés, Mauro Men-
conç,-., ítalo Rcssl e outros. -
Ginástico. Av. Graça Aranha, 187
(42-4521), 21(,15m, sáb., 20h e
22h30m; vesp., 5a., ]7h e dom.
lon.

AS ÕRÍapas - De Jean Genót.
Du„; criadas que tentam, dentro
dc um clima írágico-pcêtico, li-
berlar-so do domínio da patroa.
Dir. de Marlim Gonçalves. Com
Hélio Ari, Érico de Freitas e
Labanca. Bolso, Rua Jangadei-

MÚSICA E RÁDIO

SING-OUT DEUTSCHLAND -
Municipal. Hoie, 20h45m.

MITTERGRANDNEÕGER 
' 
_.• Noita-

aas musicais - Associação do
Canto Coral (Rus das Marrecas.
40, 9.°), a partir de hoje até
dia 8, às 20 horas.

C O NC ERTO 0E JAZZ- -,' 
"Õüiiv

teto Vítor Assis Brasil — Teatro
República, hoie, às 21 horas.

O.S.fl. — I Concerto de Assina-
tura - Reg. Karabtchewsky. So-
lista Klein — Municipal, sábado,
as 16h30m.

FESTIVAL J7 5TRAUSS - OSN,
Alceu Fiocchino, A. N. Accarico —
Auditor s TV Globo - domingo

•às lOh.

ARTLS-PLÁSTICAS

COLETIVA - Obras do acervo -
Galeria Bonino — Rua Eara/a Ri-
oeiro, 578. Diariamente das 10 àt
12 e das 16 às 22 horas - Fe-
efuda aos domingos.
ACERVO .- Aldemlr Martlnv D«
Costa, Kra.Aierg, Guignard e ou-
tros - Galeria Módulo - Rua
Bolívar n.o 21-A.

JúiíO"- VIEIRA - Pintura e De"
lenhos - Galeria Giro - Francis-
co Sá, 35, sala 1 201.

ACERVO _ Djanira, Milton Da
Costa, Fcncelti, Oi Cavalcanti,
Anita Malfatti, Portinari, Fietrina
Cheecaecl, Antônio Maia, A. Bi-
chels, Holn-.es Neves e outros -
V.r.nda - R-j» Xavier ria Sil.

tória ambientada na Eslováquia
sob tutela de Hitler. Com grandes
atuações de Ida Katninska e.Josef
Kroner. Alvorada:. {14 anos).

AS BONECAS (La Bambole), dlver-
lida comédia de episódios dirigi-
da por Dino Rrsi, Mauro Bologní-
ni, Luciano Salce e Franco Rcsr.i.
Com Gína Lollobriçjida, Elker
Sommer, Virna Lísí, Mon ica Vit;i,
Nino Manfredi, Jean Sorel, Akim
Tamirolf. Riviora: 16ll — 22ll. 121
anos).

CINCO VIZES FAVELA (Brasilci-
ro) — Cinco episódios: Couro do
Gato, de Joaquim Pedro dc An-
drade, é um bom ensaio de hu-
mor poético. O resto está mais
para a demagogia, embora haja
qualidades fio Favelado, de Mar-
cos Farias. Miguel Borges dirigiu
Zó da Cachorra. Carlos Diegues:
Escola de Samba Alegria de Vi-
ver. Leon Hlrzsman: Pedreira do
S"io Diogo. Alaska: 14h — lóh —
18h - 20h - 22h é meia-noite.
(14 anos).

RASPUTIN," O MONGE MALUCO
(Raipulin, lho Mad Monli). Melo-
drama de pretexto histórico. Com
Chrlstopher Lee, Barbara Shelley.
Tijuca: 15h - 17h - 19h - 21 h.
(18 anos).

CONTINUAÇÕES
OS PRAZERES DE PEN6LOPE
(Penelope), de Arthur Hillcr.
Comédia sofisticada com razoa-
vel senso de humor. Cem Na-
tslie Wood, lan Bennen c Lil ia
Kedrova. Panavislon e Metro-

color. Motro Copacabana e Metro
Tiiuca: 14h - I6h - 18h -
20h - 22h. (Livre).

ADULTÉRIO A ITALIANA 
"(Aduí-

terlo Ali')taliana), dc Pasquaíe
Festa CampanÜe. Fria comedia
de intenção sofisticada. — Com
Nino Manfredi, Cathertne SpLíak,
Akim Tamiroíf. Technlcolor. —
ópeia: 14h - 16h - 18h - 20h
22h. Caruso, Brifania, Sáo Pedro
(Penha), Regência (Cascadura).
(14 anos).

O HOMEM QUE Rl (The Man
VVI10 laughs), de Sírrjio Corbuc-
ci.- Italiano, adaptação da obra
de Victor Hugo. Com Jean So-
rei, Lisa Gcsloni, Edmund Pur-
dom, liaria Occhini. Eflstmanco-
ler. Paris-Pnlac», Roy.il, Mancccs,
Alfa (Madureira). Rio Branco
(Praça Onze). (18 ano:!.

A CABANA DO PAI TOMÁS
(Onltel Toms Huetto), de Gc?a
Radvanyi. Drama sentimental.
Adaptação do romance dc Harriet
Beccher Stower. Produção alemã.
Com O. VI. Fischer, Mylène De-
mongeot, Herbert Lom, Eleonora
Rossi Drogo e com a participação
especial de Juüette Greco e Ear-
lhe Kitt. Eastmancolor e Cinemas-
cope. Scala: I4h — 16h40m —
I9h20m. (10 anos)._
A 

'AMANTE 
SUECA (Alslcarlnnan),

sueco dirigido por Vilgot Sjo-

TEATRO E "SHOW"

tos, 21-A (27-3122): 22h; sáb-,
20h30n c 22h30m. Vesp. 5.<\ V/h
e dom., 18b, últimos diíi.

RASTO ATRAS - t-eça de Jorc.e
Andrade premiada no recente cor-
curso do SNT. Um homem mer-
gulha no passado para compieen-
der melhor o presente e saber
preparar-se p3ra o futuro. Uma
das mais sérias tentativas da nova
dramaturgia brasileira, numa mor.-
tagem :le grande força e Imagi-
na;âo. — Direção de Gianni
Patto. Com Leonardo Vilar, Re-
nato Machado, Iracema cie Alen-
car, Isabel Teresa e arando elen-
co. TNC. Av. Rio Branco, 179.
(22-0367). - 21 li. Vesp. dom.
18h. Até 15 dc maio.

FAMÍLIA ATê CERTO PONTO -
Comédia (anteriormente apresen-
toda 30b o título Família Pouco
Família), de Gerald Savory, adap-
tação do Marc-Gilbert Sauvoion.
Dir. de Antônio de Cabo Com
Renata Fronzi, Rubens de' Falco
e outros. Serrador. Rua Sen.
Dantas, 13 (32-8531); 21h30m;
sáb-, 20h e 22b30ni; Vesp. 5a„
íóh e dom., Í7h.

AUÕNA COMTA ZUMBI - Come-
dia hiMórico-musical de G. Guar-
nieri e A. Boal, música de Edu
Lobo. Apresentação do Grupo de
Ação. Dir. de Milton Gonçalves.
Cem Jorge Coutinho, Ester Mel-
linçjor, Procópio Mariano, Maria
Aparecida, Haroldo de Oliveira c
Carlos Negreiros. Carioca, Rua
Sen. Vergueiro n. 238 (25-6609).
21h30m. Sábado: 20h e 22h:
yoip. 5a., 17h e dom., 18 h.

DE BRECHT A STANISIAW PON^
TE PRETA - Original espetáculo
cem uma inteligente encenação de
A Exceção « a Regra, de Brecht,
na primeira parte, e com poe-
mas de Brecht e divertidas crôni-
cas de Sérgio Porto na segunda.
Dir, de Antônio Pedro. Com Co-
mila Amado, Jaime Barcelos. Míi-
Ten Carneiro e Aldo de Maio.
Inauguração do Mini-Toatro. Rua
figueiredo Magalhães, 286 [tel.
57-6651). 22h; sáb-, 20h u 22h30m
vesp. dom., 18 heras.

MULHER 0 KM _ dc Edgard G.
Alves. Cem André Viilon, Diisc
Lúcidi, Agnes Fontoura, Aírton
Valadáo e Luís Carlss de Morais
- Rival, Rua Álvaro Alvim, 33/37
(22-2721), 21 h; sáb. 20h e 22h;
vesp. 5a. e dom., 16 horas.

QUATRO NUM QUARTO - Comi.
dia de V, Kan.icv sobre proble-

O.S.B. _ MADRIGAl RSNAS.
CENTISTA - Karablehowsky -
Haydry - Cecília Meireles, do-
mingo às 16h30m.

ORQUESTRA DO MUNICIPAL -
Rey. Mário Tavares; vlol. Oscar
Borgerth - Municipal, domingo,
às 21 horas.

FUNDAÇÃO BRASILEIRA BAUEÍ
Feodorova — Municipal, domin-

go às 16 horas.
COMEMORAÇÃO CORAl.SINFÔ-
NICA DE PE. JOSÉ MAURÍCIO

Associação Canto Coral — OSB
Maestro Karabtchewsky, Ca.

fedial, dia 18 ás 21h.

BALLET DO
com Margot

RIO DE
Fonteyn

JANEIRO,
e Rudoif

veira, 59. _ Hor.: das S U 22 h,
sábado até às 13h. Fechada aca
domingos.

ÃClRVÕ - Ãnnã Beíã Gãlgãiv
Anna Letycia, Antônio Maia, Do-
nienico Lazzarini e outros — Mo.
raça - Av. Ataulfo de Paiva.
23-B.

ACERVO - Artistas brasileiros -
Pir.turas. gravuras, desenhos •
tapeçaria. Galeria Gemiui — Av.
Copacabana, 335-A (57.0188). -
Aberta diariamente das 15 as 22
horas, exceto aos domingos.

JACQUES FROMONOT~-~ Pintor
« 

"'".7 ''° P'èimo no Saião de
Arte Moderna de Paris d» 1961 -
Galeria G.4 _ Rua Dias da Ro-

man. Quase limitado pos intér-
pretes (Max von Sidow, B.bi An-
derson) o interesse ciésse drama
suíço. Com Per Myrberg, Bírgitta

. Walberg. Paissandu; ie 2a a õa
ás I8h - 20h - 22h. Sábado, clc-
mingo e feriado a partir das 14
h^ras. (18 anos).

DJANGO (Diango) co-produção
ítalo-espar.hola dirigida por Ser-
gío Corbucci. Western, Com
Franco Nero, Lorcdana Nusciak,
Jo;ó Bodalo, Angel Alvarez. East-
mancolor. Bruni-Flamengo, Rio (Ti-
fuce), Bruni-Méior, Bruní-Piedado,
Matilde (Bangu). (18 anos).

O MUNDO ALEGRE DE HElõ
(Brasileiro), de Carlos Alberto do
Sousa Barros, baseado na peca
Rua São Luiz, 27, 8.°, de Abílio
Pereira de Almeida. Juventude
em -fr.se de descoberta do sexo,
cenário de alfa burguesia. Co-
laboração de Nálson Rodrigues
no roteiro e diálogos. Com Ire-
ne Stefánia, Luís Pellcgrini, Célia
Blar, Márcia de Windsor, Leila
Diniz, Fregolente, Jorge Dória,
Cláudio Marzo. Jaime Filho. Vo-
naza: ]6h - 18h - 20h - ;2h.
(18 anos).

TODAS AS MULHERES DO MUN-
DO (brasileiro), de Domingos de
Oliveira. A primeira comédia do
cinema brasileiro com personagens
autênticos: revelação de um jo-
vem diretor, estréia (cinemaíográ-
fica) de uma atriz, Leila Diniz, de
grandes possibilidades. Também
um filme dc bom clima carioca e
numerosos charmes femininos [Jo-
ana Fornm, Isabel Ribeiro, Vera
Viária, Irmã Alvarez. e muitas cu-
tra&f. Coral, Flórida, Bruni-lpane-
ma, Rivcli, Imperator, Bruni-S«ens
Pena, Mello (Penha Circular), Con.
dor Largo do Machado, São Ben-
Io (Niterói). 14h - 15h40m -
I7h20m - 19h - 20!i40m e 22h
20m. Cino Lagoa Driva In: 20h
30m e 22h30m. (18 anos).

ADEUS GRINGO (Adios Gringo),
de George Finley. Western eu.
ropeu. Com GluMano Gemma,
Eveiyn Stewart, Peter Cross. Cô-
tes. Festival (a partir das 14h),
Bruni-Botafogo, Rosário, Paraíso,
5. Jcâô (Moritl), Caxias, Santa
Rosa (Iguaçu). (18 anos).

Õ0> CONTRA A CHANTAGEM
ATÔMICA (Thundcrball), de Te-
rer.ee Young. O quarto filme da
série James Rond, reabilitando-o
do pa:so meio em falso que *ci
007 centra Goldfinger. Um bom
espetáculo no gênero. Na íu-
ta contra o arqufcriminoso Adol-
fo Celi, 007 (Sean Connery) tem
horas dc recreio com Ciaudino
Auoer, Luciane Paluzzi, Martino
Beswick, Motly Peters. Cores. —
Odeon, Miramar, Rlnn, América:
14h - 16h30m - 19h - 21h30m
Santa Alice: 14li45m ¦- 16h50m
19hl0m - 2lh30m. Petrópolis,

mas cia juventude. Prod. do Tr,i-
fro Oficina. Dir. de Josú Ceiso
A\artínez Correia. Com ítala .-Jan-
cü, Runaio Borcjhi, Dirce Mígliac-
cio, Forn-indo Pei.xoto, Francisco
Martins e Elty Fraser. Maison do
Franco. Avenida Pr._. Anta-
nio Carlos, 58 (52-3456), 21hl5m;
sáb., 20h e 22nlõm; vesp. 5a.,
17., e dom., I8h.

A CASACA — Comédia de lutei*
ca Meto, Dir. de Pernambuco de
Oüvetfa. Com Jorçie Paulo. Arena
da Guanabara. Apenas às segun*
das-feiras. 21 li.

A SAIOA? ONDE FICA A SAÍDA?
— Peça documentária de Ferreua
Gullar, Armando Cc;ta e Antônio
Carlos Fontoura, sobre o perigo
de uma nova guerra mundial. Dir.
João das Neves. Com Céüi Hele-
na, Oduvaldo Viana Filho, Luís
Linhares, Echio Reis e outros. —
Opinião, Rua Siqueira Campos.
143 (36-3497); 21h30m* sáb.,
20hl5m e 22h30m; vesp., 5a., 17h
e dom., 18h.

O VERSÁTIL MR. SLOANE -
— Comédia de Joe Orton. Dir.
de Carlos Kaoeber. Com Maria
Fernanda, Paulo Padilha, Aclria-
nc Reis e culrcs. Teatro Gláucio
Git. Praça Cardeal Arcoverde
(37-7003); 21h30m; sáb. 20hl5m
e 22h30m; vesp. dom. 18 li.

REVISTAS
ELLA'5 & OUTRAS BOSSAS -
revista cem texto n direção de
David Conrie s Gilberto Drea.
Con, Nélia Píula o outros. Mi-
guel Lemo;, Rua Miguel Lemes,
51 (47-7453); 21h30m.

D*. COSTA A COISA VAI - Re-
vista de Cole e Silva Filho. Car-
los Gomes, Rua Pedro I, 2. (Tcl
22-7581); diariamente, 17li30m,
20h e 22h, 2.'t-feira -- Bonecas de
Minl-Saia, espetáculo dc travesti,
escrito e dirigido por Jean-Jac-
CjUáS.

MUSICAIS
EU CHEGO LA - Musical, apre-
sentaçíio do grupo Levante. Com
João -do Vale, Marinês, Sílvio
Aleixo, Maria Luísa Noronha. —
Arena da GB - Largo da Cario-
ca, esq. da Av. Chile. (52-35501.
21 h; vesp. sáb., e dom. 18h. e
5a., 17h.

ROSA DE OURO - Remontageni
do bem sucedido espetáculo do
música popular, com Clementina
de Jesus — Jovam — Praia de
Botafogo, 522: 21h30m; sáb., 20h

Nureyev, sob os auspício? do
JORNAL DO BRASIL - Giselle,
Mctasta-ic, Cornairo, Dança cm 3
DimonsÕBS, Marguerite «Arm and.

Municipal, dias 21 e 25 ás 21h.

DISCOTECA PÚBLICA 00 ESTA-
DO DA GUANABARA - Música
Oiudlla. aberta das 9 às 19 ho-
ras. Avenida Alm. Barroso n.1
81 — 7." andar. Filmes.* sextas
feiras, às 17 horas.

RADIO

RÁDIO JB
JB INFORMA - 7h30 - 12h30m
18h30m - 21h30m.

eha n." 52, Copacabana (37-6388!.
De segunda a sábado des lOh ás
12h c das 14h às 22h:
STEÍÀ VIEIRA FERREIRA - Aqua-
relas — lilão do Ministério da
Educação.

PINTORES ATUAIS-" Cybelê Ve"
ra Kanica, Vera Meneses, Vera
Roltman, Zélia Weber, Geornete
e outros. Casa Grando Arquiteto-
ri • Decoração — Rua Gen. Poli-
doro, 53, Botafogo - (24-4008).
VLADIMIR KOWANKO - Pinturas
— Galeria Ccndor — Churrascaria
Gaúcha — Rua das Laranjeira!,
n.» 114.

ISA MORAIS - Pintura - Saint".
Ge-main, Bjrat» Ribeiro. 418.
•ala los.

Odoon (Niterói): 1-tli - 16h30m
19h - 2lh30m. Pai. (18 anos)

DOUTOR JIVAGO (Doctor Jivago),
de David Lear». Superprodução ba-
Seada no romance de Borij Pas-
Tsrnttk. Com Ornar Sharif, Julie
Christic, Geratdtne Chaplin. Cu*
res. Vitória: 14h - 17h30m -
21 h. (16 anos).

O GRANDE GOLPE DOS SETE
HOMENS DE OURO (II Granel»
Colpo dei 7 Uomini d'Oro), cie
Marco Vlcarto. Segunda aventura
da quadrilha comandada por Phi-
lippe Luroy. Com Rossana Po*
desta, Gsstone Moschin, Gabriel-
le Tinti, Cores. Condor Copacaba-
na: ]4ii _ ]6h - I8h - 20h -
22h, Central, Capitólio (Petrópo-
lis). (14 anos).

O PERIGO t MINHA MISSÃO (I
D*z\ in Danger), de Walter Grau-
man. O canastrão Robert Goulet
é espião infiltrado na Gestapo,
nesse filme ambientado na Se-
guncla Guerra Mundial. Com Chris-
tine Carrère, Horst Frank. Cores.
Cachambl: 19hl0m e 20h50m —
Império: Mll — lóh - 18ll —
20ii - 22h. (16 anos).

MINHA ESPOSA É UM SUCESSO
(II Suciesso), de Mauro Morassi.
Vil torio Gassman c Jean-Louis
Tríntignant voltam a reunir-se
sõb o patrocínio de Dino Risi
(Aquele que Sabe Viver), mos,
dessa ver, o diretor se limitou a
supervlsar e o ator francês tem
papel secundário. A comédia ó
frágil, embora novamente inte-
ressante o personagem de Gass-
man. Com Anouk Almáe. Gun-
nebara: de 4a. k 6a.: 17h — 19h

21h. (18 anos).
OS GRANDES CAMINHOS" (Les
Grandes Chemins), de Chrístian
Marquand. Embora frio e um
pouco arrastado, tem certo inte*
rêsse esse filme de estréia -do ator
Marquand como diretor, sob a
vigilância de Vadim, responsável
pela produto. Drama baseado em
um romance de Jean Giono. Em
cores. Com Robert Hossein, Re-
nato Salvalori, Anouk Aímée —
Botafogo, de Â.H a 6r-, )7h —
19h - 2lh, Í18 anos!."
AS PISTOLAS NÂO DISCUTEM ÍL,
Pistolo Non Discutono), de Mike
Perkins. Western europeu eni co-
produção. Com R.-.d Cameron,
DicV. Palmer, Angel Aranda, Vivi
Bach. Prosidonto e Coliseu: 15h
- 17h - 19h - 21h. (14 anos).
UMA -10URINHA ADORÁVEL (Bil-
IÍr), de Don Weiss. Comédia mu-
sical. Com Patty Duke, Jim Backus,
Jane Greer, Warren Berlinger, Cò-
res. Politeama: 14h50m - 16h
30m - 20h. Moca Bonita: 17h
5m - 19hl5m. (Livre).
A BÍBLIA (The Blbla), de John
Huston. Superprodução de Dino

e 22!i; ve'*p. 5a., 17h « dem.
I8h. Uitímos dias.

A FINA FLOR DO SAMBA -'
Show de música popuiar, organi-
zado por Sérgio Cabral e Teie-
ta Arag&a. Com elementos das
Escolas cie Samba Mangueira, lm*
pérlo Serrano, Portela e Salguei*
ro — Opinião — Siqueira Can;.
p=s n. i.13 (36-34971 - Somente
ãs seiiundas-feiras, 21 hurat.
ENCONTRO COM A MÚSICA PO-
PULAR - Show informal com va-
rios personalidades da musica po-
pular. Carioca, Rua Sen. Verguei*
rc, 238 (25.6609). Somente ás
sextas-feiras, ã meia-noite.

PRÓXIMAS ESTRÉIAS
A PENA E A LEI - Trôs come'-
dias em um ato, de Ariano Suas-
íuna. Direção de Luis Mendonça.
Com Uva Nino, Rafael de Car-
valho c Emiliano Queirós. Figu-
rinos do Echio Reis. Teatro jo-
vem. — Estréia entre os dias 10
e 15.

ÚLCERA DE" OURO 
' 
- Comédia

musical de Hélio Bloch, com mú.
sica de Oscar Castro Neves, Ro-
!;erlo Menescal e Edino Krieger.
Dir. de Léo Jusi. Com Flávio Mi.
glaccio, Cláudio Cavalcanti, Ro-
sana Ghcssa e outros, Santa
Rosa. Estréia este més.

OS 7 GATINHOS, 
"de 

Nelson" RT-
drigues. Dir. de Álvaro Guima-
rães, figurinos e cenografia de
Roberto Franco. Com Fregolenti:,
Tlielma Reston, Jorge Cherctues,
Érico de Freitas, Carmem Palhares,
Hélio Ari, Dicnanc Machado, Dia.
na Antanai, Ana Rita e Tânia
Sher. Apresentação do Teatro Po-
pular da GB — Miguel Lemos.
— Estréia este mês.
UM" PEDIDO DE CASAMENTO E
JUBILEU - De Tchccov. Apressn-
tação da Fundação Brasileira da
Teatro. Dir. de Sérgio Dionísio.
Com o elenco da FBT — Teatro
Dulcina, ãs segundas-feiras. Pre*
ços populares para estudantes. —
Estréia segunda.

MEIA VOLTA, VOLVER""- Seleção
de textos sobre o Brasil de hoje,
coordenada per Oduvaldo Viana
Filho. Produção do Grupo Opi-
nião. Dir, de Armando Costa,
Com Agildo Ribeiro, Odeie Lara,
Oduvaldo Viana Filho < outros.
Bolso. Eslréia este mês.
"SHOW"
LUISA SALGADO" E MARIA JÒ"-
St VILAR - Lisboa i Noi-

REPÓRTER JB - 8h30ni - 9h30m
10h30m - Ilh30m - 14h30m -
15h30ni - 16h30m - I7h30m -
20h30m - 23h30m - 24ll30m.

MARCA DO SUCESSO - 71il5m -
12hlím -- IShlôm - 21hl5m.

MÚSICA TAMBÍM É NOTICIA -
lOh - llh - 12h - 13h - 14h
-- 15h — 16h, de 2a. a 6a. feiro.

VOCÍ É QUÉMÜÃBÉ - 9h - 17h
21 h, de 2a. a 6a. feira.

PERGUNTE AO JOÃO - lihOSm
às 12h, d- 2a. a 6a.-feirss.

BOLSA DE VALCRES - 18li45m,
de 2a. a 6a.-feiras.

INFORMATIVO AGRÍCOLA - 6h
30m, de 2a. a domingo.

CECÍLIA ARRAES - Pintura -
Associação Atlética Banco do
Brasil — Av. Borges de Medci-
ros, 819, (íom entrada pala Av.
Afránio de Melo Franco.

7 NOVÍSSIMOS - Pintura, gra-
vura e desenho, Alceste Tarxbini,
Ângelo Hedick, Arturo Washing.
Ton, Gilles jacquíird, Ivens OÜn-
to Machado, Siioé Anleí e Vera
Lú:m Aives Meneses. — Galeria
IBEU, A/. Nossa Senhor, de Co-
pacabana, 690.

HEITOR DOS PRAZERES - Pintura
a JOVEM GRAVURA NACIONAL
- MAM - Av. Beira Mar.

JOSE GUILHERME RIOS Talhai,
desenhoíi óleos a colagens —

de Laurentiis, limitada a treches
rio Velho Testamento. Com Mi-
chacl Parks, Ulla Bergryd, Ri-
chard Harris, John Huston, Sla-
phen Boyd, Ava Gardner, Pe-
ter 0'Toole, Gabrlolle Fer7etti,
Eleonora Rcõsi Drago. De Luxe
Color. Palácio: 14h40m - l/ll
50m - 21h. (10 anos).

ANJOS REBELDES (The Troubla
with Angols), de Ida Lupino. A
excelente atriz volta à direção
sem uma história capaz de des-
portar interesse acima do nível
iníanto-juvcnil. Com Rosai ind
Russel, Hayley Mills. Madrid, dc
4." a 6.a: ]9h e 21hl0m. (Li-
vre).

ESPECIAIS
SESSÕES PASSATEMPO - Atua-
lidades, desenhos, fitmos cuiiu-
.ais, comédias, documentar:r*,.
icsÕes contínuas desde a: 50
da manhã. Cine Hora (Edifíc o
Avenida Central, subsolo), ^os
domingos e íoria-Jos, exclusiva-
mente proyramas infantis.

OS INDIFERENTES" (Gli 
"indifíe-

renti), de Francesco Maselli. Dra-
ma: a desintegração de uma fn*
milia burtjucra. Com Claudia
Cardinale, Paulette Godard, Rod
Sleiger, Shelley Winters. Até do-
mingo no Cinema do Arte do
Museu da Imagem e do Som
em sessões contínuas desdo 14h.

Frimçoisc Dorlèue
im Lm Só Pccadu

UM Só PECADO (La Peau Douee),
de François Truffaut, 1964. O ex-
nouvelle vague lruífaut se entre-
ga laboriosamente ao assunto mais
tradicional do cinema francês —
o adultério. Intérpretes: Jean
Desailly, Françoise Dorléac, Neliy
BenedeJti. Complemento: A Vida
• Bola (Zycio Jest Piekne), curto
polonês de T. Marakczynski, 1958.
Paisscndu: 18h30m - 20hh30m -
22h30m.

t« - Rua Cinco de Julho n.u
30S. Tcl.: 36-4453 - Sliow com
Maria José Vilar e Florcncia Ro-
drigues — Dir. de Joaquim Ga-
raiva, às 21li30.'ii « 22h30m
- Couvtrt - NCrS 2.50 - Fe-
chado às quartas-feiras.

ANTÔNIO MESTRE E MARIA TE.
RESA. No Fado - Show - Rua
Barão de Ipanema n.° 296. Te-
lefono 36-2026 - Couvert - NCrS
2,50.

FRANCISCO JOSÉ E MARIA DA
GRAÇA — Adaga do Évora —
Show — Com Maria da Gre-
.a e Sebastião Robalinho —
Couvert - NCrS 1,80 ¦- Fechado
às segundas-feiras. — Rua Santa
Clara nfl 292 - Tel. 37-4210.

EL CORDOBES - Show do~ã
«io-go do meia em meia hora. —
Rua Miguel Lemos, antigo San
Sebastián Bar — Consumação
NCrS 6,40.

PANTERAS A-GO.GO - Show de
meia em meia hora a partir das
23h. Rui dei Beaux Arls. —
Rua Rodolfo Dantas — Sem «ou-
vert e consumação: NCrS 5.

HELENA DE LIMA - Show-i
meia-noite e meia. Le Candelabro.
— Couvert NCrí 8,00 - de 2a. á
iáb. Dir. de Sérgio Vasquez.

AS PUSSY, PUSSY, püSyTTT
CATS — Texto de Sérgio Porto.
Com grando elenco, 2 lhows:
às 23 horas e I hora — Cou-
vert: NCrS 12. Consumação: NCrI
3. - Fred'j - Av. Atlântica.

UMA NOITE PERDIDA, com Mièíe
R Tuca — Música e dança. Com
Luís Carlos Mièle c 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,C0.

BADEN POWELL E NORMA
BENGELL - Zunium - Diária-
incnta à Ih. Couvert: NCr$ ..
10,00.

TRIO MOSSORO - Chez Tol~
Rua Cinco de Julho — Somente
na feijoada de sáb. Sem couvort

e consumação.

ELZA SOARES SHOW na Casa
Grandi. Av. Afránio de Meio

Franco, 300. NCrS 5,00. Hoje e
amanhã.

PROGRAMA PRIMEIRA CIASSE -
Hoje: às 13h05m: Mareia em R«
Maior K.335 n.° 1, de Morart. "

Poema da Fibich. * "Va Pensi«-
ro" (Coro dos Escravos Hebrcut
de Nabuco', de Verdí. * A Pa-
poula Vermelha (suíte do ballftl,
de Gíicre. " Jesus, Alegria dos
Homtns, de Bach (Dinu Upatti —

piano). * 3.° Movimonto da Sin-
fonia Popular, de Radames Gnat-

tall; às 22h05m: Juízos da Corte
Secreta — abertura opus 3, de
Berticz. * Balcda n.° 4 em Fá

menor opus 52, de Chopin. *

Ouinloto de Clarineta K.S81, de

Mozarf,

Meia Pataca. Rua Visconde Pira-
ii 47. Praça Gen. Osório.

COLETIVA DE ARTISTAS MINEI.
ROS — Pintura de Chamina Szyn-
Dejn, Eduardo de Paula, lide
Moreira, Maria Helena Ardrés,
Maristela Tristão, Sara Ávila de
Oliveira, Yara Tupínambá e Wíí-
de Lacerda — Cantu — Barão ae
Ipanema, II0-A.

CAIO MOURÃO - J..as - l'Ale-
líer. — Rua Barão de loenerra,
29-A.

FRANCISCO BEZERRA - Gravuras
- Gtfltdi — Rua Prudente de
Mcnii, 129. das léh as 22n,
da seg. t jeb.

Jornal do Brasil, sexta-feira, 31-3-67, Cad. B — 7
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KENNHDY

ADAUTO RODRIGUES — Bonsucesso. "Quais fo-ram as palavras finais de John Kennedy no seu dis-
curso perante a Academia de Ciências dos Estados
Unidos pouco antes de morrer?"

Disse então Kennedy: "Minha 
própria fé è clara

e evidente: creio que o poder da Ciência e a res-
ponsabilldade da Ciência ofereceram á Humanidade
uma nova oportunidade não só para o crescimento
intelectual eomo também para a disciplina moral —
nao ,só para a aquisição de conhecimentos como tam-
bém para o fortalecimento dos nervos e ria vontade."

BROWN

OLINDA VAIS — Cam-
pus dn Jordão: "Foi o an-
liso Governador Ednionrt
Rrovm da Califórnia quevfio à posse do Presidente
Cosia e Silva, chefiando a
deles açã o dos E s t a dos
Unidos?"

Sim. Edmond G. Brown,
que duas vezes governou a
Califórnia e duas vezes vi-
sifcou u Brasil, nesta 2.°*
vez chefiando a Delegação
Especial dos Estados Uni-
cios à posse dc* Presidente
Cosia e Silva. Em Brasi-
lia, Edmond. Brown. depois
de elogiai* a Capital do
Brasil declarando-se im-
pressionado com o seu
progresso, explicou do se-
gutnte modo* a vitória do
ex-ator Ronald Rengam
eleito Governador da Ca-
lifórnia: "...o eleitorado,
principalmente o feminl-
no, deixou-se comover pe-
lo cinematográfico Rea-
gan".

PROVÉRBIOS

NEID12 SIQUEIRA —
Pará dc Minas. — "A Bi-
blia c no Antigo ou no Nô-
vo Testamento que dá uma
série de adiviiíhaeóes na
jiarle chamada. Prover-
bios?"

No Antiso Testamento.
O Livro dos Provérbios
compreende 31 capítulos,
dizendo o versículo 1 do
Capitulo I: "Provérbios de
Salomão, filho de David. o
Rei de Israel." E é no Capi-
tulo 30 que. do versículo 15
ao 33, se encontra uma sé-
rie de adivinhações, algu-
mas das quais bem Inferes-
santes.

BURNETT

ELISA AHAGAO — Ni-
terói. — "O critico li terá-
rio do JORNAL DO BRA-
SIL Lago Burnett c brasi-
leiro naturalizado?"

Não — Lago Burnett é
um maranhense de 38 anos,
nascido na Capital do Ma-
ranhão. Poeta e jornalista,
dirigiu na terra natal, com
Ferreira Gullar. várias pu-
blicacões literárias, sendo
de sua autoria os livros*.
Estréias do Céu Perdido,
O Ballet das Palavras etc.

ESPERANTO

SÔNIA BARISCH — Co-
pacabana. — "Na língua
internacional do Esperan-
to, as seguintes palavras
que formas eorresponden-
tes têm? — amor, perfume,
esperança, mulher c alma.

No Idioma auxiliar in-
ternacional — Esperonto —
as palavras citadas têm as
formas seguintes: amor,
amo; perfume, perfumo;
esperança, espero; mulher,
virino; c alma. animo.

COMEÇO

OSMAR PEÇANHA —
Gávea. — "Júlio Vernc co-
mo foi que iniciou a série
rie seus livros? Conseguiu
exilo com que idade?"

Foi com a idade de 34
anes iem 186*2 • que Júüo
Verne obteve seu primeiro
urande exilo com o livro
Cinco Semanas num Ba-
lão inicialmente publicado
na revista Magazin d'í:du-
oation, cujo diretor ofere-
ceu a Verne um vantajoso
contrato para que èle es-
crevesse duas novelas por
ano.

PETROLÁRIO

ILCA FREITAS — Vila
Jardbn da Penha. —
"Existe o substantivo ou
adjetivo petrolário deno-
minando oiicm trabalha
na indústria do petróleo?"
. Existe — constituindo
neoiogis.no bom formado.
Petrolário, designativo do
que trabalha na indústria
do petróleo, é termo con-
signa do na Pequena Enci-
clopédla d.i Mngita Portn-
giicí.i. tíe Antenor Vieira
tíe Mela.

LARANJA-DA-TERRA

CECÍLIA NAVARRO —
Muriaé. — "João: O pé
tle laranja-da-terra, dc
cujas flores se extrai a
água-de-flór-dc-laranjeira,
que nome tem na Botâni-
ca?"

O pé de laranja-da-ter-
ra tem a denominação bo-
tá nica de Citnis vulgaris e
pertence á famiiia das Ru-
táceas. O fruto, com a
casca espessa e áspera, é
utilizado para o fabrico de
doces — e da flor se ex-
trai, de fato*, o calmante
da medicina caseira.

BARRIENTOS

HHAULIO NUNES — São
Cristóvão. — "O General
Barrieulps foi eleito pre-sidente vencendo quantos
nas urnas?"

René Barrientos- Ortttno
venceu 4 competidores ao
ser eleito Presidente da
Bolívia em julho último.
Hoje com 47 anos, Barri-
entos ficou órfão dos paisainda na. infância, conse-
guindo aos 10 anos ingres-
sar na Escola Militar, che-
gando ao generalato e sen-
do piloto de aviação des-
de 1945, quando recebeu o
brevet nos .Estados Unidos.
O General Barrientos foi
eleito para o período de
1966 a 1970.

OVALE

RENATO MONTEIRO
— Abolição. — "Nosso
compositor do passado, Jai-
me Ovale, deixou nm poe-
ma sinfônico chamado Pe-
dro Alvares Cabral?"

Natural de Belém do
Pará e tendo falecido no
Rio de Janeiro em 1935 na
idade de 41 anos, Jaime
Ovale escreveu do íato o
poema sinfônico Pedro Al-
vares Cabral e uma Legen-
da para- piano solo, mas
obteve reputação como au-
tor de canções, principal-
mente o Azulão — não
sendo esquecidos outros
sucessos como... Modinha
e Três Pontos de Santo.

POVERELIO

RUTE BRAGA — Lemo
— "Como foi o episódio
do começo da vida reli-
giosa dc São Francisco de
Assis quando clc trocou
de roupa com um mendi-
go?" (

Tinha o futuro santo a.
idade de 24 anos. Deixan-
do sua cidade de Assis,
Francisco íoi a Roma, on-
de, na Igreja de São Pe-
dro. depositou grandes
donativos — vendo, ao
sair, mendigos esmolando
ã porta do templo. Fran-
cisco troca de vestes com
um dos mendigos e, co-
berto de farrapos, saiu a
esmolar —. voltando á
tardinha com todo o di-
nheiro que recebeu e mais
Uma parte de seu dinhei-
ro, entregando tudo ao
mendigo. Experimentava
as agruras da mendicãn-
cia, aquele que se imorta-
lizou como II Puverello.

ATENÇÃO

Somente fazer pergunta
quem puder ouvir a res-
posta, através da RADIO
JORNAL DO BRASIL, dt
2.» a 6.*-feira, de llh 05m
ás 12h. — 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 pci-gunta.
sólire assunto de interesse
ceral c que possa ter res-
posta em poucas palavras.Cartas para: Peraunte
50 Joáo. RADIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rin
Br.mcn. 110, 3." andar. Rio.
ZC-2L



JOHNAEs JW
ANO II - M.° 77 EDITOR: ROBERTO PEREIRA

Americanos visarão Lua e Vênus em 1967
Pequeno
espaço
(NOTÍCIAS BREVES

DA ERA DA

ASTRONÁUTICA)

RUSSOS DESCOBREM
METAL MAIS FORTE —
Cientistas soviéticos produ-
ziram um novo metal que
acreditam ser o mais resis-
tente possível com as subs-
tâncias existentes na Terra.
Trata-se de um cristal de
•tungsténio em fibras de
apenas 2/100 000 de milí-
metro de espessura. Decla-
raram que o nòvc produto
poderá suportar tensões
equivalentes a 230 toneladas
por centímetro quadrado,¦muito mais portanto que os
mais resistentes aços atual-
mente em uso, que agüen-
tam apenas 30 toneladas
por centímetro quadrado.

O novo produto está ain-
da em fase experimental,
mas acredita-se que terá
muitas aplicações no cam-
po da astronáutica, como
b 1 i n d agem antimeteórica
para astronaves, em moto-
res de foguetes etc.

DISPARO BEM SUCEDI-
DO NA BARREIRA DO IN-
FERNO — Foi lançado com
êxito, dia, 27, mais um /o-
guete da Base üe Barreira
do Inferno. A noticia do
disparo já havia sido anun-
ciada na imprensa, mas já
é agora possivel afirmar que
todos os instrumentos cien-
tijicos levados a bordo íun-
cionaram a contento. O Jo-
guete foi um Nike-Toma-
?iawk, de jabricação norte-
americana, que subiu a uns
350 km de altitude, Duran-
te o vôo de vinte minutos o
equipamento de bordo reali-
zou importantes medições
de nèutrons livres. Prepara-
se agora na Barreira o dis-
paro de um foguete Javelin,
levando na ogiva um saté-
lite alemão.

VOLTAM OS DISCOS
VOADORES — Cinco de fe-
vereiro de 1967. Osvaldo
Sanviti, piloto da Linha Aé-
rea Peruana, Faucett, e to-
dos os 52 passageiros que
viajavam a bordo, assistiram
às evoluções de um disco
prateado nas proximidades
da aeronave. O fato se deu
sôbre a Cordilheira dos An-
des durante uma viagem re-
guiar entre Lima e Santiago
do Chile.

O Chefe de Operações de
Vôo da Companhia Faucett,
Boli Perez, informou que
dias antes de o Capitão
Sanviti encontrar o tíisco
dois outros pilotos da mes-
ma companhia haviam sido
interceptados pelos estra-
nhos objetos. Foram eles o
Capitão Klein, Chefe dos
Pilotos, e o Capitão Lujan,
Subgerente de Operações.

O encontro do Capitão
Klein se deu na altura de
Pucusana, uns 50 km ao sul
de Lima, e o estranho ob-
Jeto que o seguiu aparenta-
va estar envolto por uma
estranha luminescência azul
arroxeado.

No caso do Capitão Lujan,
porém, o objeto não identifi-
cado mostrou-se mais au-
dacioso. Tanto o piloto
como o co-pilóto Coll senti-
ram sua aeronave estreme-
cer ao ser rodeada por rá-
pidas voltas do objeto, na
altura da costa de Illo.

Vinte e três de março de
1967. Um objeto lumines-
cente aproximou-se do avião
C-47 N.° 2 077 da Força Aé-
rea Brasileira, nas proximi-
dades de Porto Alegre. Am-
bos os tripulantes (Capitães-
Aviadores Carlos Alberto Es-
ririto Santo Puget e Ronal-
do Eduardo Jaeckel) avista-
ram o objeto e ao tentarem
se aproximar verificaram
que sempre se afastava em
velocidade maior. Avistaram
três outros engenhos seme-
lhantes evoluindo a distán-
cia. Outro avião, o PP-CES
da Cruzeiro do Sul, recebeu
licença para perseguir o
disco tendo também falha-
do no seu intento. Seus tri-
pulantes, porém, avistaram
o objeto.

Em nota oficial distribuí-
da dias depois a Força Aé-
rea Brasileira admitia a
existência de "objetos es-
tranhos no céu".

Modificações na Apoio
já estão definidas

Werner von Braun decla-
rou recentemente que o aci-
dente da Apolo-1 causou um
atraso de seis meses no pro-
grama lunar americano.
Embora a Comissão de In-
vestigaç&o ainda não tenha
concluído seus trabalhos, sua
conclusão provavelmente sc-
rá esta. Atrasado ou não o
Projeto Apoio parece não ter
sofrido muito e continua se
desenvolvendo dentro do
prazo estipulado pelo Presl-
ciente Kennedy.

Tanto a nave como o fo-
guete lançador Saturno-5
estão completando seus tes-
tes de qualificação e as ver-
bas designadas pelo governo
para pagar as firmas contra-
tantes no Programa já fo-
ram na sua maioria entre-
gues.

Quanto às medidas que sc-
rão tomadas para evitar a
repetição de acidentes como
o que vitimou Grisson, White
e Chaffee, já foram mais ou
menos delineadas pelos es-
pecialistas da ANAE.

1. A colocação, na nave
Apoio, de uma porta de
abertura rápida em caso de
emergência, idêntica a que
equipou as primitivas cápsu-
Ias Mercúrio. A antiga por-
ta do Apoio podia ser aberta
em vinte segundos. A nova
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exigirá apenas três segun-
dos.

2. A substituição da atmos-
fera de oxigênio puro por
uma atmosfera de oxigênio
com aditivos de outros ga-
ses, sensivelmente menos
combustível. Além disso, nas
provas preliminares em ter-
ra, antes de cada vòo, será
utilizado ar atmosférico co-
muni.

3. O emprego de novos ma-
teriais nos assentos dos as-
tronautas e nos painéis de
Instrumentos da nave; pro-
dutos absolutamente incom-
bustíveis.

4. A adoção de novos re-
cursos de segurança no sis-
tema elétrico da nave, de
modo a evitar a repetição de
curtos-circuitos como o que
provocou o incêndio na Apo-
lo-l.

No mais a na-ve fôi consi-
derada apta para a missão
ã Lua. Deveremos ter dois
vôos tripulados da nave Apo-
lo ainda este ano, ambos no
segundo semestre. Em 1968
haverá pelo menos quatro
outros, sendo um deles im-
pulsionado pelo superfogue-
te Saturno-5. A viagem à Lua
pelos americanos está agora
marcada para fins de 1963
ou começo de 1969.

fc-_. :: . •:¦..- W7& «¦.___!&____ __¦^3___p*°-* ___T_i_____»-. ^.#'7v-'7^1|f ¦
v** feiSi^Sffe;"-$y.<&^mf **>'

mm.--C---___Sír-_'-.tí _t
%;:>.¦.;,-..-i-íí.-. ¦;.¦¦¦- TWÊií&tt-.^»_^*^* .-g___5S___ .

- * _ ______«_____P3B_K_Pi_k "* *'
_sll_*2_fj___ ___w_9__PS __&^__T "__________¦ W_____\\____m_________EV__- v J_______ ssrlÊm'- ¦ -...£_______£¦ J^mmm^m-____::B____M?.ife^S_____»;'::-.-''^--fe:.-->::v-$Xv-ff_*B_Bt

__¦ HB-^ ffl<"_ WÊÈÊ Kl" "e
¦ ¦ Jl EBfc '':':*ti WtMííí "- 1ÜK-________:: <-••[¦ ££&___ ___3£ra^3!^_^..^__

¦¦¦>>.:'•___ ^^k-isES „ ^___i ____Si-;:?^^!S3BB il H mmmm,

: ____-__>_!__! ___^__i Bí^wM Mfc^-^Pl ___¦_&*• $__¦* ' JU li^fl;^iP^__ __kí__H Hk____íé:___ wamãgmMwmm
O mecanismo que eslá sendo examinado pelos cientistas é umu
célula combustível, que fornece eletricidade, através da reação
química do oxigênio e do hidrogênio. Água potável é um sub-
produto desta reação e será consumida pelos astronautas filtrante a
viagem. Cada nave Apoio levará duas destas células combustível
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Fruto da fantasia de um engenheiro
americano, este projeto de estação orbital
para seis astronautas inclui uma série de
inovações interessantes, inclusive uma es-
pécie de táxi do espaço de asas em delta,

que aparece ancorado sobre a estação e
que faria a ligação com as bases em Ter-
ra. O laboratório seria lançado inteiro
com o auxílio de um poderoso foguete Sa-
turno-lB.

Sem preconceitos no céu
Edward Dwiglit Jr, Capi-

tão cia Força Aérea Ameri-
cana e candidado a astro-
nauta militar desde 1963, foi
afastado com mais 19 cole-
gas do grupo inicial de 25
voluntários. O fato em si
não teria nada de estranho
se Dwight não fosse de cõr
e tão logo se anunciou que
êle não satisfizera as exi-
gências necessárias muitos
jornais levantaram a hipó-
tese de que na escolha in-
fluirá um critério de pre-
conceito racial.

Dwight tem unia brilhan-
te folha de serviços e sem
dúvida alguma é mn hábil
piloto, tão hábil que a Força
Aérea designou-o para ía-
zer parte do reduzido grupo
de pilotos de prova da Base
Aérea de Wright-Patterson,
eni Dayton, Ohio, conhecida
como o ninho de vespas e
onde são provados os mais
modernos aviões de guerra
americanos.

Tanto a Força Aérea co-
mo o próprio Dwight nega-

ram que a questão racial ti-
vesse influenciado na esco-
lha e Dwight chegou mes-
mo a dizer que o jornalista
que lançara esta hipótese
"aparentemente não sabia
como eram as provas de se-
leção".

A verdade porem é que
com a exclusão de Dwight
os Estados Unidos continua-
rão a ter um corpo de as-
tronautas constituído exclu-
sivamente de homens bran-
cos. No presente a Força Aé-
rea possui 13 astronautas
militares, escolhidos em dois
grupos respectivamente em
1965 (grupo de que fazia
parte Dwight) e em 1966.
Todos eles estão ligados ao
projeto MOL, um laborató-
rio orbital militar.

A ANAE civil tem 47 ho-
mens, escolhidos em cinco
grupos separados desde 1961.
Seis morreram de aciden-
tes. Muitos estranham po-
rém o fato de entre eles não
haver nenhuma mulher

nem homens de côr. O sex-
to grupo, a ser designado
ainda em 1967, poderá in-
cluir o primeiro astronauta
negro e a primeira mulher,
e talvez o primeiro astro-
nauta europeu, de um dos
países da Federação Euro-
péia de Pesquisa Espacial e
que voaria ao espaço em as-
tronaves americanas até que
a Federação disponha de
seus próprios veículos espa-
ciais tripulados, por volta de
1972.

A União Soviética, cal-
culam os observadores, tem
um corpo de aproximada-
mente 30 astronautas e a fa-
mosa Valentina Tereschko-
va, mas é provável que Va-
lentina tenha realizado
apenas o vôo no Vostok-5 e
não volte mais ao espaço.
Quanto às notícias de que
este grupo incluiria alguns
voluntários da China e de
outras nações do bloco co-
munista, ainda não íoram
oficialmente confirmadas.

A ANAE anunciou ofi-
cialmente que o disparo
da sonda Mariner 5, na
direção de Vênus, será
executado na segunda
quinzena de junho Ain-
douro e que o Survcyor _,
destinado à Lua, subirá
em abril.

O Survcyor 3 já termi-
nou seus testes dc quali-
fieação. Como os dois
engenhos anteriores da
mesma série, é um satéli-
te de 1000 kg destinado
a executar um pouso sua-
ve na Lua e dc lá enviar
preciosas informações ci-
entíiicas. O Survcyor I
cumpriu uma missão per-
feita, superando mesmo o
que dele se esperava. O
Survcyor 2 descontrolou-
se e chocou-se violenta-
mente contra o solo lu-
nar, explodindo. O ter-
ceiro será, como eles, lan-
çado por um foguete
bifásico Atlas/Centauro e
terá duas inovações a
bordo: um medidor de.
sismos ou terremotos lu-
naves c uma mão mecá-
nica telecomandada dc
Terra, capaz de escavu-
car o solo da Lua, me-
dindo a sua resistência, a
colher amostras, aproxi-
mando-as do olho de TV
da nave para que possam.
ser vistas pelos cientistas
na Terra. Esta mão arti-
culada é uma maravilha
c pode tanto apanhai- um
ovo sem quebrá-lo como
esmigalhar blocos de con-
creto de lOcm. A bordo
irá também a câmara de
TV panorâmica, com ca-
pacidade para filmar cm
cores, medidores de radi-
ação e temperatura c um
minúsculo microfone ca-
paz dc sentir toda a vez
que a nave é atingida por
um micrometeorilo.

O Mariner 5 deverá
passar nas proximidades
de Vênus (mais ou me-
nos a 4 000 km do plane-
ta) para verificar a exa-
tidão das medições feitas
pelo seu antecessor Mari-
ner 2 em 1962 e pelo so-
viético Vênus 3 em 19CG.
Pesa quase 250 kg c Iem-
bra um pouco, na aparen-
cia externa, o Mariner 4
que fotografou Marte cm
1965. Seu lançamento cs-
tara a cargo do foguete
Atlas/Agcna D.

Homem não quer só a Lua
GEORGE MUELLER

Nesta reportagem exclusiva
para o Jornal do Espaço do
JB um dos maiores cientistas
espaciais norte-americanos es-
clarece como a pesquisa do cs-
paço cósmico já ajudou e aju-
dará ainda mais o homem a
soluciunar alguns dos proble-
mas que o afligem na Terra.

O simples fato de enviar
um homem à Lua não jus-
tificaria por si só as enor-
mes somas que os Estados
Unidos estão aplicando em
seu programa espacial. A
verdadeira significação do
esforço espacial vai muito
além da exploração cósmi-
ca e das novas descobertas
no espaço

Na rearidade, os projetos
espaciais já estão esclarecen-
do fatos nunca antes com-
preendidos pelos homens
acerca da meteorologia. Os
saté li tes de comunicação
proporcionam à humanida-
de oportunidade de contatos
antes impossíveis. Os vôos
tripulados finalmente vêm
demonstrando a grande
adaptabilidade do homem
ao espaço, como se ambos
fossem criados um para o
outro. No futuro, a explora-
ção do espaço dará respostas

a perguntas vitais sobre o
Sistema Solar e o Universo.
Os satélites sondarão a vida
em outros planetas, e isto
facultará em troca a nossa
compreensão da distribuição
da vida em todo o Universo.

Seria pretensioso predizer
o sentido final de um maior
conhecimento do h o m e m
acerca do Universo. Contu-
do, nas proximidades da
Terra, o impacto das ativi-
dades espaciais já se faz
sentir em vários setores.

Os esforços para vencer as
fronteiras do espaço cósmi-
co aceleraram materialmen-
te um aspecto fundamental
do crescimento econômico
-- o surgimento de uma no-
va tecnologia — e contri-
buiram significativamente
para a promoção de outras
atividades educacionais e
intelectuais.

Assim, por exemplo, já se
começa a tentar avaliar a
contribuição dessas técnicas
para a solução de problemas,
como transporte urbano, po-
luição do ar e da água, e
outros. Outros setores po-
dem eventualmente vir a
ser beneficiados por essas
técnicas, como a dessalini-
zação nuclear da água ma-
rinha, a manipulação de rc-

cursos hidrográficos, os sis-
temas de transporte a alta
velocidade.

Embora sejam relevantes
os resultados atuais do pro-
grania espacial, seu poten-
ciai para o futuro ainda é
maior. Graças ao emprego
das técnicas e do equipa-
mento criados para o Pro-
grama Apoio, os Estados
Unidos poderão realizar uma
grande variedade de mis-
soes espaciais de beneficio
direto para o nosso planeta e
de grande valor científico.

O mundo vive hoje a era
da maior transformação da
História, e a força mais ex-
plosiva nesta era revolucio-
nária é o aumento popula-
cional.

A tarefa de prover um mi-
nimo de alimento, vestuário
e abrigo para essas multi-
does será iricrivelmente di-
íicil, para não falar da me-
lhoria de seus padrões de
vida, de saúde e de educa-
ção.

Satélites tripulados em
órbita em torno da Terra,
equipados com instrumentos
de absoluta precisão, podem
sondar os recursos mundiais
e obter informações de gran-
de valia, que não poderiam
zer reunidas de outra ma-

neira, às organizações nacio-
nais e internacionais inte-
ressadas em alimentar as
bocas famintas do mundo.

Das profundidades do es-
paço pode ser observada a
situação de cada lavoura,
algumas das causas das do-
enças que afetam os vege-
tais; as reservas de mine-
rais do solo etc.

Aplicando-se a moderna
técnica da análise aos da-
dos obtidos do espaço, os cl-
entistas podem ter esperan-
ças de contribuir para o
atendimento das necesskla-
des de alimentos de uma po-
pulação mundial em cresci-
mento explosivo.

Da mesma forma, os cien-
tistas podem esquadrinhar
do espaço uma variedade de
objetivos de utilidade ime-
diata. Por exemplo, o ma-
peamento geológico fotográ-
fico seria, para muitos fins,
superior ao mapeamento
aéreo.

Entre as descobertas que
as sondagens espaciais po-
dem fazer na Terra consta
a localização de reservas
subterrâneas de água potá-
vel e de rios subterrâneos
Podem ser previstas cala-
midades como erupções vil-
cânicas. E as informações

serão de utilidade para o
mundo inteiro, principal-
mente para os paises menos
desenvolvidos e para as re-
giões mais distantes, ainda
não explorados minuciosa-
mente.

O problema mundial de
alimentos pode encontrar
solução também através dos
satélites meteorológicos, cujo
uso sistemático já provocou
uma verdadeira revolução
na técnica de previsão do
tempo.

Por outro lado, os satéli-
tes também se mostraram
úteis para facilitar a trans-
missão de programas de te-
levisão e de mensagens tele-
fònicas. Isto pode ser de-
senvolvido a ponto de as es-
tações de comunicações no
espaço poderem proporcio-
nar transmissões de TV ao
vivo, diretamente aos lares
e edifícios públicos do mun-
do inteiro. Pode-se imagí-
nar o que representará o uso
de tais satélites para a edu-
cação, pela televisão, de mi-
Ihões de pessoas e como
meio de aproximação dos
povos.

De maneira menos direta,
estações espaciais em órbi-
ta poderiam contribuir pa-
ra reduzir as doenças e en-

demias, particularmente nas
nações em desenvolvimento.
Por exemplo, um médico em
uma região longínqua, com
poucas facilidades de dia-
gnóstlco à sua disposição,
estaria capacitado a enviar
os sintomas de um doente,
via satélite, a um centro de
dados processados eletrôni-
camente, em uma das gran-
des clínicas do mundo. Os
médicos da clínica poderiam
então diagnosticar a enfer-
midade do paciente e indi-
car os cuidados e o trata-
mento adequados.

As aplicações do espaço
em benefício direto ao ho-
mem na Terra parecem as-
sim virtualmente ilimitadas.

Finalmente, se a humani-
dade pode conjugar esfor-
ços para conquistar o cos-
mos, também poderá segu-
ramente reuni-los para re-
solver outros problemas. Po-
dera reconstruir suas cida-
des, revolucionar as comu-
nicações e o transporte, co-
lhêr as riquezas dos oceanos,
dominar as doenças e elimi-
nar a fome, banir da faca
da Terra a pobreza e o anal-
fabetismo, resolver seus pro-
blemas sociais e conquistar
uma paz mundial verdadei-
ra e duradoura.
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Rio de Janeiro — Sexta-feira, 31-3-67 Parte inseparável do Jornal

O JB HÁ 75 ANOS

O JORNAL DO BRASIL dc 31-3-1892 noticiava:
O Distúrbios políticos em Praga.
0 Dissolvido Parlamento grego.
<___ Expulsos anarquistas do Paris.

^¦» ¦• -— —— •

Imóveis - Compra e vencia — Imóveis - Compra e venda - Imóveis — Compra e vencia - Imóveis - Compra e venda
70MA 

rCMTDn IÇA.A VAZIA - Cop., vende-se. iÇA.A - _Tl_^wr^~RrÃiiTb?TTÍ^^ - A 500 m do Lar-IAT~CÃlí^L"HO^^n.~~n";~o;i^Trp_ni-t_7~v_,-jr-r: ..._.. ...

INDICE

IMÓVEIS ¦ COMPRA E VENDA
IMÓVEL - ALUGUEL 
EMPREGOS 
ANIMAIS E AGRICULTURA . .
DIVERSOS 
ENSINO E ARTES 
ESPORTES - EMBARCAÇÕES .
MÁQUINAS - MATERIAIS ..
OPORT. E NEGÓCIOS
UTILIDADES DOMfSTICAS ..
VEÍCULOS 

PÁGINAS

e
e
e

6 e

7 e

* *

Agenda .,

Horóscopo
Militares .
Trabalho .

AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

CENIRO
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Caicadura - Av. Suburbana, 10 136 - Largo CascaduraMadureira - Estrada do Portela, 29 - loia EMéier - Rua Dias da Cruz, 74 - loia BPenha - Rua Plínio dc Oliveira, 44 — loia MSoo Cristivão - Rua São Luis Gonzaga, 156 — 10 .«j
Tiiuca - Run General Roca, 801 - loii. F

ESTADO DO RIO

Duque de Caxias - Rua José de Alvarenga, 379Niterói — Av. Amaral Peixoto, 195 — grupo 204
Nova Iguaçu - Av. Governador Amaral Peixoto, 34 —

loia 12

MAPA DO TEMPO - JB
• -«--»—d ¦ " >—~ *¦—*

J~~r—^2r~"~'~~--a^ yyyy 
''-yy

Wykwêl0$wim * / í *
j \ * K'j- \

¦**-_*. _.».« \Tf \ (a

ANÁLISE SIN6TICA DO MAPA - Frente frio, fraca ao sul
de Santa Catarina em rápido deslocamento para o Nordeste.
Prevê-se, para es próxinas 24 horas, serem atingidos
sucessivamente os Estados do Paraná, São Paulo o Guana-
bara, com ocorrência de nebulosidade, chuva fraca posta-
geira e ligeiro declínio de lemperaturo. Ao norte da Gua.
nabara e sul dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais,
zona de instabilidade tropical «carreta trovoadas e panen-
da» esparsas. (Análise Sinótica do Mapa do Serviço de Me-
teorologia interpretada pelo JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

O SOL

Maranhão, Piauí, Ceará, Ba
hia — Tempo: Bom com ne-
bulosidade. Temp.; Estável,

Río Granda do Norta, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sargi-
pa — Tempo: Bom com ne-
bulosidade no interior. Chuva
fraca no litoral. Temp.: Es-
tável.

Mínas Gerais, Espírito Santo— Tempo: Bom com nebulosi-
dade. Instabilidade ao anoi-
tecer. Temp.t Estável.

Rio da Janeiro, Guanabara —
Tempo: Bom com nebulosida-
de. Instabilidade ao anoíte-
cer. Temp.: Elevada durante
o dia, declinando à noite.

Goiás - Tempo: Instável,
chuva fraca. Temp.t Estável.

Maio Grosso — Tempo: Bom
com nebulosidade. Temp,; Es-
tável.

São Paulo, Paraná — Tempo:
Bom passando a instável com
chuva fraca. Temp.: Em ligei-
ro declínio.

Santa Catarina — Tempo: Ins-
tável chuva fraca. Temp.: Li-
geiro declínio.

Rio O. do Sul. — Tempo:
Instável. Temp.t Estável.

NO RIO

VZ7r~-~^S
BOM

MÁXIMA - 33.2
MINIMA - 19.9

viv
NASC. - 5h5_.ii
OCASO - 18h04m

A LUA

MINC.

OS VENTOS

VARIÁVEL

MODERADO

AS MARÉS

vwj/wv
PREAMAR:

5h30m/0,9m e 18h25m/l,0m
BAIXA-MAR:

lh55m/0,6m e 13h30m/0,5m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem, t previsão do tempo part
hoie nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 19°2, sol; San-
tiago, 14», bom; Montevidéu, 18°, bom; Lima, encoberto;
Bogotá, nublado; Caracas, 28°, bom; México, bom; Son Juan,
29°, bom; Kingston (Jímaica), 28°, bom; Port of Spain
(Trinidad), 25°, bom; Nova Iorque, 13°, bom; Miami, 20°,
nublado; Chicago, 12°, bom; Los Angeles, 13°, bom; Londres,
4°, encoberto; Paris, 8°, bom; Berlim, 9°, encoberto;
Moscou, 6°, encoberto; Roma, 17°, bom; Lisboa, 13°7,
encoberto.

ZONA CENTRO
CENTRO
ANDAR — Av. Rio Brnnco
Vendo 300 m2. Alugado sem
contrato, 80 milhões fac. Dela
lhes 25-0646 à noile.
APENAS NCr$ 151 mensais
Não parca a oportunidade, salas
com garagem. Ver na Avenida
Pres. Vargas, esquina com Av.
Poisos: n.-.-: 101 - CRECI 167.
APARTAMENTO - Rua Riachuelo
— Adiantada construção. Passo
um ap., quero 4 500, transfiro
prestações suaves. Detalhes tcl.
43-8658 - CRECI 590.
CENTRO — Vende-se na Rua
Santana n. 73, ep. 2 110. - Tel.
43-0295, com 2 quartos, sala,
jardim de inverno, cozinha e
banheiro. Preço: CrS 20 000 000,
sendo CrS 8 000 000 de entrada
e o resto a combinar. Detalhes:
27-3549 - Sr. Darcy. - CRECI
547.
CENTRO — Vende-se õtimo ap.
dc quarto, sala, cozinha e ba-
nheiro. NCr$ 11 facilitado. Rua
dos Inválidos, 196, ap. 307 —
Trat. no local com Sr, Dialma.

CENTRO — Vende-se ap. no Ed
fício ITU, no 24.° and., defren-
te. Tralar 42-1288 - CRECI 17.
CENTRO — Vendo ap. Praça d.l
República, 93-206 com 7 ent. e
7 financiado. Chaves com port.
Jol._251M13_-L_Sr._EII.-is.
CENTRO — Zona Portuária e in-
dustrial, lote de 11 x 40, pta-
no, junto de Coronel Pedro Al-
ves, ocasião, 20 m. c! 50%. Tm-
tor Imobiliária Alfa. Andradas,
26, 2." - 43-8658. - CRECI 590.
CENTRO E FÁTIMA - Vendo ops.
de sala, quarto (separados), ba-
nheiro, cozinha (mesmo). Preço
16 milhões. Sinal B milhões —
Aceito caixa. Veja ainda hoje —
Ótima oportunidade — Inf. ...
22-0922_e 52-1837 - CRECI 480.
VENDE-SE apartamento. Centro.'
Rua Carlos de Carvalho, 34, ap.
720. Com 3 quarios, sala e de-
pendências. Ver com o porteiro
ou telefonar para Virgílio por
favor, 32-4094.
VAGA de garagem — Centro —
R. Assembléia — Ocasião — Ven-
de-se - 22-3996 à tarde. CRE-
Cl 23.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
APARTAMENTO de frente, na Rua
Áurea, melhor local do bairro,
fala, 2 qts. depd. emp. 22
milh. combinar *¦* Te!.: 23-5466
— Pires.
GLORIA - Ap. vaiio, sala e
quarto conj., coi inha, banh., area
c| tanque. Vende-se na R. Can-
dido Mendes. Preco 12 milhões.
Entr. 7 milhões, prest. 200 mil
s,j. Tratar Av. Bris do Pina 96
loja — Largo da Panha. Telefono
30-5489 - CRECI ___.
GLÓRIA — Vdo. ap. conj., na
Rua Joaquim Silva, 11, pronto
em 6 meses — 6 000 Cr$ novos,
metade à vista, restante a com-
binar - Tcl. 47-8414 - Dr.
Marco.

CATETE - FLAMENGO
AVENIDA OSVALDO CRUZ, 123.
Vendo ap. novo de 4 qts., sa-
lao, 3 banhs., garagem c| 260
m2 por 110 milhões — Ver local
- Tratar c| Frosini. Tel. 36-5514.
CRECI 552.

BOTAFOGO — Vendo em cd. 3
pavimentos, ap. de frente, com
varanda, sala, 3 qts., b„ coz.,
copa, terraço e q. de emprega
da. Alugado com contrato ven-
c.do. Milton Magalhães — CRE*
Cl 80 - Tel. 22-6128 - Das 12
às 18 horat.

CASA VAZIA — Cop., vende-se.
Rua Leopoldo Miguez, 139 .Cha-
ves no 137.
COPACABANA - Ap. com tele-
fone, pronta entr., de 2 qls,, sl.,
dep. empr., área cl tanque etc,
h R. Anita Garibaldi r.. iu, np.
802 - Ver hoie — Tels.i dias
úteis - 31-2851 t 31-1621 -
CRECI 466.

Mendonça, ent. Praia Barão da
Torre. Sala, var., 4 qts., 3 bans.,
coz., depend., gar., terreno 10
x 20 - NCrS 150 000, sinal
NCr$ 75 000, aceito ap. 2 cits.
etc. ccrr.o pi pag., saido comb.
Sr. Darcy. 27-3549 - CRECI 547
- l.a R.

COPACABANA - A Imob. Luiz
Babo vende sem juros, vazio, de
frente, com vaga nu garagem,
na Av. Princesa Isabel n. 300,
ap. 204, bloco B, com 16 mi
Ihões de entrada, resto em 25
meses. Aceíla-se permuta ap,
menor. Chaves com port. —
Tels.i 31-2851 o 31-1621 -
CRECI 466 - Atenção: 2 quar-
tos sendo 1 reversível, sala, ba
nheiro compl., em côr, tanque,
jard. de inv. o cozinha. Niíc
tem qt. de empr., aluga-se tam
bém p| 350 mil — Preço totali
32 963 mil. (Sem iuros).

BOTAFOGO - Ap. de frente,
sala e qt. sep., coz., banh. etc,
Sinal 3 milhões, parte em 60
dias, saldo como aluguel —
Vendo. R. Marquês de Olinda,
106, ap. 218 - Trat. 43-5100.
COMPRO ap. de dois quartos,
sala e dep. serve mesmo ocupa-
do, dou grande sítio como en-
Irada, junto o melhor praia de
Sepetiba, dou ou recebo diferen-
ça. 31-0730 — Teixoira.
HUMAITÁ - Ap. lipo casa
Vende-se c| 2 qls., sala, depend.
R. Eng. Marques Porto — Preco
27 milhões fin. - Trat. 22-6783
- CRECI 844.

CATETE - Vendo ap. 2 quartos
frente p. 22 000 aceito Caixa c|
sinal. Tratar tel. 52-4263.
CATETE — Vendo vazio ap. sl.,
qt. separados, banh., kit. Entra-
da 2,5 mil, saldo a combinar.
Ver R. Santo Amaro, 184 — Tra-
tar 22-4374.
CONJUGADO gde, banh., coz. -
Rus Senador Verguoiro, 203 ap,
408. Chave port. Ent. 6 OOO. rest.
financ. 2 anos firma aluguel
Det. 23-1214L-_CREa 644.
COMPRO p| clieníes .aps. de Ti
2 ou 3 qts. no Flamengo, Botafo-
go, Laranj., Catete ou Glória -
Tel. 42-7750 - CAVADAS - CRE-
^497^
FLAMENGO - Vendo ep. 101 —
R. Barão de Icarai, 14, 2 qts,,sl., dep., garag. Visitem. Facili-
to. H. SILVA - R. Gonc. Dias,
89, s| 405 - Tels. 52-3886
52-3840 - CRECI 648.
FLAMENGO - Senador Vergueiro,
98 — Vendo ap., vazio, de frenle,
(32 m2), com sala e quarto con|„
banheiro e cozinha (mesmo). Pre-
ço 13 milhões. Sinal 7 milhões.
Saldo a combinar. Aceito Caixa.
Veia hoie no local, de 9 às 12
horas - Inf. 22-0922 e 52-1837- CRECI 480.
FLAMENGO - Corrêa Dutra, 56,
ap. 32 - Vendo ólimo c| 2 qts.,sala, varanda, frente. Ent. 15
saldo 350 mês. Informações no
local ou fone 26-5447 diária
mente.
FLAMENGO -• Vende-so ap. - de
frente, sala, 3 qts., e deps. vo-
ga gor., na escrit., vazio. NCrS
50 000, com 50% eni 24 meses.
Chaves com zelador. Rua Marq.
de__Abrantes n. 127, ap. 701.
FLAMENGO - R. Sèha-
dor Vergueiro, 93. 90
m2 de conforto e valo-
rização. Magníficos aps.
com excelente sala-li-
ving, 2 ótimos quartos,
banheiro social, copa-
cozinha, dependências
de empregada. — Gara-
gem. Junto à praia e ao
magnífico parque. Cr$
202 110 mensais. Cons
trução com a garantia
da MARCHA ENGENHA-
RIA LTDA. Vendas: JU-
LIO BOGORICIN - CRtCI
95. Av. Rio Branco, 156,
s| 801,-Tels. 52-8774 e
22-2793. — Informações
diariamente no local até
as 22 horas.
PARA ENTREGA IMEDÍÃTÃT NaRua Paissandu próx. à praia, ap,de Frente com 37 ml d* i,uutll com entrada, sala • quarto
__?'_' _____"?¦' P'1- <01- — Piaço:NCrS 20 000,00 com 50% om 20meses sem iuros. CIVIA — T,JV.Ouvidor 17 (Div. d. Vindes, 2."
!ndír2*»-T,í*! * SM1Í* d» «.30is 18,00 horas. (CRECI 131).
RUA BUARQUE DE MACEDO, 42ap. 502. Sala, 2 quarios, depen-dências empregada. 35 milhões.Tratar 52-3732.
VAZIO, frente, tl., qt. np, com

J0.000 m2, todas p,t„ gd,., ,„,.8 000, rest. financ. 3 anoi. Rua B.
mTíiT-JSeM' par* w'

BOTAFOGO - URCA
ATENÇÃO - Vendo na Praia daBotafogo, aps. do hall, sala, quar.to, banheiro, coilnha. — Sinai de200 mil cruii., na promessa 200mil, prestações do 100 mil e sal.ds financiado. Tralar Iel. 46-7603
eu 26.0281 - Anita Oolb.it. _
Pr«o 9 600. - Rara • único ne-
Sieio. - CRECI 7Í3.
AVENIDA RUI BARBOSA
N. 666 — Obra já inicia-
da. Vende-se ap. c| 260
m2 cj salão, sala de jan
tar, sala íntima, 4 dor-
mitórios c| armários, 2
banheiros sociais, 1 au-
xiliar copa-cozinha, 2
vagas para carros. Aca-
bamento de luxo. Tratar
diretamente com o pro-
prietário, — Avenida Rio
Branco, 131 - 15.° an-
dar. Fone: 32-1039.

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
305, ap. C01, vozio até 20 h.
2 qls., tel. terraço, garagem. -
Brilhonte, 57-5187 e 57-2086. —
CRECI 243.
RUA BARÃO DE LUCENA n.° 55.
Vendo ap. de 4 qts., salão, 3
banhs., garagem, pilotis c| 200
m2 por 50 milhões, (obra pronta
1 ano]. Tratar cl Frosini. Telefo-
nei 36-5514 - CRECI 552.
URCA — Vendo excelente ap,
qts., sala e demais dependências
inclusive de empregada. Ver na
Av. S. Sebastião, 89, ap. 303.
(Chave no ap. 102) c tratar d
retamente coni o proprietário na
Av. Rio Branco, 57, sala 604
tel. 23-5128 - Horário comer
ciai. 
VENDO" exete. ap. 

"de 
fronte", Ia.

locação cj salão, 2 qtos., copa,
co::., dep. comp., garagem. Vol.
da Pátria, 415:302 - 32-5855
Daniel.
VENDE-SE loia na Rua Volunla-
rio da Pátria, 46 — Loja I — Tra-
tar pelo telefone — 22-2436.

LEME - COPACABANA
APARTAMENTO - • Todo frente,
100 m2 sala, solão. 2 quartos,
dep. compl. Entrega vazio — Ver
qualquer hora. Avenida Copaca-
bana 748 ap. 401. Facilito parteTralar tel. 32-9930.
APARTAMENTO de frente no Le-
me, vaxio, com aala, 3 qts. 0 dep.
empr. Sinal de 10% • o saldo
por Cai*- ou Inst. Preço 6U 000
cruz. novos — Helvécio de Gus-
mão F.°, Creci 136 - Tel
43-6778.
ATLÂNTICA, 2 856 - Ãí_7~vã_k_,
Palácio Champs Eüsees. Vendo
melhor oferla, gde. luxo. Fte.
praia. Chave porteiro Martins.
APARTAMENTO vazio na Rua Assis
Brasil, todas as peças do fren-
te, 2 salas, 3 qts., com arma-
rios,t banheiro, cozinha, depen-
dências p| empregada e garagemFinancio até 50%. Entrega
imediata. Tel.: 25-0973 e ....
45-6063.

COPACABANA - Rue Barata Ri-
beiro n. 52 — Confortáveis apar*
tamentos com 149 m2 do lado
da sombra, apanas 1 por andar.
Salüo, 3 ótimos dormitórios com
armários, 2 banheiros sociais —>
copa, cozinha, dependências do
empregada e GARAGEM. Aca-
bamento de luxo. Entrada de ,
2 550,00 o 500,00 por mês -
Faça hoje êste grande negócio
adquirindo um belíssimo aparta-
mento em nosso stand de ven-
das, aberto das 9 ès 22 horas
ou na Avenida Pres. Vargas n..
446, grupo 1 206. Tels. 23X216
e 23-1330. MIGUEL BENJ6.
COPACABANA - Vende-se con|
grande entrada 15 mil resto à
combinar, à Rua Inhangá, 10, ap,
805 — Trotar no local.
COPACABANA - Av„ vendo -
ótimo, vozio, dois qts., sola, dep,
emp., garagem. Ver Av. Prado
Júnior, 181, ap, 403, com o por-teiro e tratar tel. 57-8484.
LEME — Vendo Rua Anchieta,
16 ap. 203, salão, 2 qts., dep.
emp., vazio, de frente. Tel.i ..
22-4)63, Sr. Mário. - CRECI 648.
LEME — Vendo-se ap. 2 p| and.
c| salas, 3 bons qts. cj arms
embs. 2 banhs, sociais, copa,
cor., dops. empr., gar. Alio luxo,
pintura óleo, todo atapetado. —
Preço: 55 milh. Ver R. Gustavo
Sampaio. 89, c| Sr. Domingos —
Tratar ci Luís Oliveira Imóveis —
R. 7 Setembro n.° 88, or. 407.
Tel. 52-0749 - CRECI 198.
NEGOCIO DE OCASIÃO - Apar-
tamento com 2 salas o 4 quar-tos, dois banheiros, varanda •
demais dependências — Posto 6— quadra da praia. Dispensa-se
intermediário — Telefona: ..
27-4368.

PASSA-SE contrato de ap. Ven-
dem-se móveis com parfe finan-
ciado. Rua Barata Ribeiro, 668.
ap. 306 — 2.° andar.
POSTO 3 - Av. Copac. 395 np
10.° and. conjugado, frente, va
7io, 15 milhões com 50% em 18
meses. Apenas 4 aptos, por and.- 37-6523.

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 282 -
ap. 102, cit., sl., d.p. emp. Va-
zio. NCrS 17 mil até 20 hs. c|
prop. ou "Brilhante". 57-5187 -
CRECI 243.

VENDO ótimo ap., quadra da
praia, posto ó, grande living,
dois qts., copa-cozinha, armários
embutidos, banh. deps., garagem
último ondar. Av. Copacabana,
1 335, ap. 1 212 - 30 m. à vista
resto a combinar. Ver de manhã.
VENDE-SE vario à R. Barata Ri-
beiro, 418, ap. 811 por 15 000
à vista ou 18 000 financiados c|
50% sinal. Ver no local t tratar

Tol, 48-6474.

IPANEMA - LEBLON
VENDO — Ipanema casa 2 pav.,
2 sal., 3 qt. ele. Rua Barão da
Torre, 135, casa 2. Chave no
133 ap. 103. Preço -40 milhões -
Tel.i 27-5949.

IPANEMA — Vende-se, desocupa-
do, com vaga garage, apt. frente
com iala, 3 qts. o dem. deo. area
115 m2 — Ver na Rua Prudente
de Morais 1 184—101. Tratar com
Madall. Tels. 43-6512 ou 37-5489

CRECI 748.
LEBLON — Frente - Vdo. ótimo
ap. 130 m2, 2 sls. coniug., 3
qts., depends. compl., garagem,
quadra da praia, Av. Visconde
Albuquerque, 129, ap. 301. VI-
sitas somente hoje 17 às 18 lis
Sinal 40 milhões. Tratar 22-8936

CRCCI 1133.
LEBLON — Vendo 40 milhões,
Facilito, recebo oferta à vista,
ap. frente, sl., 3 qts., garag. R.
João Lira, entrego vazio. H. Sil-
va R. Gonç. Dias, 89, s] 405.
Tels.i 52-3886 - 52-3840. - CRE-
Cl, 648.
LEBLON - Vendo ap. 2 qts., 2
salas, depds. compl., sinteco, to-
do novo. Ver Av. Ataulfo Pai-
va, 1 174, ap. 805 com portei-
ro - Tratar; 43-2582.

TIJUCA — Vendem-se junto
Praça Saem Pena desocupados, 2
aps. com sala, 2 quartos, jardiide inverno e dem. dep. com
bom financiamento. Ver na R
General Roca 377 com zelador
Sr. José - CRECI 748
VENDE-SE ap."" quarto, 

"sala, 
de.

pendências, sinteco, telefone, no
melhor ponto da Tijuca. Entrega*
se vazio. Tol. 34-1714.

ANDARAI - GRAJAÚ -
VÍLA ISABEL
ATENÇÃO - Vendo de 2 qtosT,sl., coz., banh., e deps. do emp.
é de frente. Ver Rua dos Artistas,
49 ap. 101 - Proço 26 milhões,
50% a vista restante financio —
Tralar Machado - 58-0522 - Av.
28 de Setembro, 345.

VISCONDE PIRAJÁ, 455, ap.. 3.°
and. com vista para o mar, sala,
2 qtos., dep. empr., vazio. Po-
dendo guardar carro — 41 m
Ihões - 37-6523.

GÁVEA - J. BOTÂNICO
ÍNCÕRPORAÇÃt3~ClVIA, CONS.
TRUÇÃO CIA. PEDERNEIRAS -
ESTRUTURA PRONTA E EM ALVE.
NARIA — Vendemos os últimos
apartamentos de frente nn Kua
J. Carlos n.° 5, esq, da Rua J.
Botânico (a 50 mts. do Parque
Laja) com 222 m2, constando de
2 satat, 3 quartos c| arm. emb.,
2 banheiros, cozinha, quarto e
dep. empreg., garagem privativa.
Pre;o a partir de NCrS 57 250,00.
CIVIA - Trav. Ouvidor 17 (Div.
de Vondas 2.» andar). Tel.: " ..
52-8166 d» 8,30 às 18,00 horas.
(CRECI 131).
JARDIM BOTÂNICO - Vende-se
casa c| 2 pvlos., 2 sls., 3 qtos.,
depend. compl., ampla cozinha,
garagem, à vista, 22 000 mil —
Ver na líua Pacheco Leão — Tratar
tel. 460475, _
LAGOA — Magnífico ap. c[ saião,
4 quartos, 2 banhs. soe, toilette,
copa-coz., 2 qts. empregada, 2
vagas garagem. 130 milhões .
combinar. 57-6855. CRECI 1 084

ATENÇÃO, vd., casa 6 qtos., _
sl., 2 banh,, garagem, copa, coz.
e demais deps., ter. de 1 200m2,
base 150 milhões, aceito ofertas e
facilito, ver Rua Eng. Gama Lobo,
326, outra de 3 qtos., s., coz.,
banh. e mais deps. Rua São F.
Xavier, 609 e mais uma de 4
qlos., 2 s., garagem e mais deps.
Rua Major Barros, 52 — Tratar
Machado - 58-0522 - Av. 28
de Setembro, 345.
APARTAMENTO do frente
Rua Jorge Rudge, 60, de sala, 2

3ts., 
banh. e coz. e dep. compl.

e empregada, ocupado. Vende-
se com ap. 8 milhões de entr.
Trat. cj o prop. Tel. 43-6285.
GRAJAÚ - R. Barão Mesquita,
923 ap. 203. Vondo 2 qts., sa.
Ia, saleta, copa, coz., dep. empr.,
pintura óleo 92 m2. 30 000,00
c/ 14 entr. ini. 31-0957 - No.
vais - CRECI 596.
GRAJAÚ - Casa, vendo cj 3
qts., 3 salas, 2 banhs,, copa,
cozinha, dependências de empre-
gada fora da casa, quintal
garagem — Rua Caruaru, 30 c|
telefone — CrS 70 000 novos —
Entrada 50% — Tratar 57 5826,C' _PI?Pli_?l^r'0*
GRAJAÚ" -~~Vendo casa de 3
qts., 2 sl. e dependências, na
Rua Leopoldino Bastos, 96, cl 4.
Tralar Tel. 43-6381 — CRECI 974
GRÃJAÜ - Vende-se ãp." 203 da
Rua Visconde de Santa Isabel,
223, 2 quartos, sala, dependên-
cias de empregada. Facilita-se.
Entrega vaiio. Está aberto dià-
riamente.

VAZIO, frente, 2 qts., sl., dep,
emp. a' cj tanq., parte plana. Rua
Maria Angélica, 752 ap, 101, En-
trada de 10 000, rest. financ. 3
anos forma de aluguel, est. pro*
posta, para ver 23-1214 - CRECI
644.

S. CONR. - B. TIJUCA
BARRA DA TIJUCA - Vendo óti-
mos lotes entre Lagoa e o mar
50% financiados — Ewaldo Muller- 57-6855.
BARRA DA TIJÜCÃ -Casa de
veraneio, vende-se ótima casa e
varias benfeitorias em centro de
terreno de 1035 m2, 15 milhões
a combinar. Ver br. 6 km 10,
lote 27. Tratar tel. 22-1182.
BARRA DA TIJUCA - Vendo fer-
reno 14x35. Inf. Av. Rio Bran-
co, 81 - 1 105 - CRECI 628 -
43-7445 - GAVAZZI.

CASA NA PRAIA - Vendo ma.
vilhosa, frente p.l o mar — Av.
Semambetiba, próx. ao Recreio.
Casa do telhado branco — No
local ou Tel. 47-7370.
ITANHANGA - Vendo vários lo-
tes muito bem situados. Paga
mento facilitado. Evaldo Muller -
57-6855. Creci 1 084.

TERRENO - Barra da Tiiuca -
Junto Av. Olegário Maciel 12 x
37. Vendo 50% em 36 meses
Antunes - CRECI 651 - Tel.i
52-6565.

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO

APARTAMENTO VAZIO - Leme— 2 qts., sala, dep. Preço: ..
35 000 a combinar. Edifício cj
3 pavtos., 2.o andar de frente.
Telefonar para 22-8642 só das 8
às 11 lioras. Roberto Conte —
CRECI 142.
ATLÂNTICA ou quadra. Posto 6— Ipanema, Loblon, Lagoa, com-
pro para uso próprio, mai*. nu

SÃO CRISTÓVÃO - Vendo casas
8|9. R. Gen. José Crislino, 41.,
2 qls., sl. etc, Visitem. Facilito

H. Silva - R. Gonç. Dias, 89,
i| 405 - Tels. 52-3886 - 52-3840

CRECI 648.

menos 300 m2,

BOTAFOGO - R. D. Mariana, 113
ap. 107. Vendo c| 2 qts., sala,
copa-coz., dep. empr., ótima área
serviço e garagem. Inf. 31-0957- Novais -_CRECI 596. __ .
BOTAFOGO - Vendo ap. 

"em 
ed.

de luxo na Rua Voluntários daPátria, 139, ap. 903, sendo, sa-
leta, dois salões, três bons quar-tos, varanda, copa, cozinha,
área serviço com dois quartosempregada, ver com Sr. Rodri-
gues zelador das 15 às 17 ho-
ras. Tratar: F. P. Veiga Enge-
nharia — Av. Almirante Barro-
so, 90, i| 1108 - Telefones: ..
42-7144 e 42-5412 -CRECI 832.,

:ls., 3 qts., 2
banhs,, toil., cop.-coz., 2 qt». em-
pregada, 2 g. Dou 100 milh. vis-ta, saldo a combinar. Mamede
34-4973 d. 9 às 12.
ADMINISTRAÇÃO FIDEX - Ven-de ap. 1 sala ampla, 3 qtos., ba-nheiro compl. e depend. emp.,de_ fundos c| vista. Preço 32 milhoes c/ 17 de sinal e 15 prest.de 1 milhão. Inf. Av. Copacaba-
na, 709 gr. 501 - Tol. 36-4002 -
Creci 210.
ADMINISTRAÇÃO FIDEX - Ven
de ap. 1 sala, 1 quarto, vesliario,
banheiro comp. e depend. emp.completas, área c| tanque. Preço27 milhões c| 10 sinal e o saldo
em 2 anos T.P. - Inf. Av. Copa-cabana, 709 gr. 501 - Tel. 36-4002- Creci 210.
ADMINISTRAÇÃO FIDEX - Vende
op. 2 qtos., 1 sala, iardim deinverno, banh. côr, depend. com-
pletas de emp., area c| tanque.
Inf. Av. Copacabana, 709 gr501 - Tol. 3Ó-4002 - Creci 210.

COPACABANA - Vendo vazio,
apartamento saleta, salão ou quar-
tp, banheiro, kitch, a 50 metros
da praia, à Rua Domingos Fer-
reira, 219, ap. 1 106. Chaves na
porfari». Informações 47-7421,
Sr. Cl aud lo.
COBERTURA - Copac, vendo,
3 qts., salão, 2 banh. soe, gar.
gr. terraço, final de const. 60dias, apenas 75 m. fac. oc. ofer-
»"•_- 37-7105_cl_prop.
COPACABANA - Compro ãp,
de sala, 1 ou 2 quartos, corre
tor Milton Magalhães. CRECI 80- Tel.i 22-0128. Das 13 às 18horas.

COPACABANA - Últi-
mas unidades — Adqui
ra sua residência na Rua
Santa Clara n. 335 —
Não perca esta oportuni-
dade de comprar seu
apartamento de sala, 1
e 2 quartos, todas as pe-
ças amplas, quarto de
empregada, boa cozi-
nha, grande área de ser-
viço, tanque e GARA-
GEM. Apenas 3 por an-
dar. Sinal de Cr$ 
1 100 000 e prestações
mensais de Cr$ 280 000
—_ Construção-lncorpora-
ção da Imobiliária Ve-
nancio S.A. — Rua Teó-
filo Otôni, 58, s| 100112
- Tel. 43-9205 - lnfor-
mações no local das 9 às
22 horas ou em nossos
escritórios. CRECI 450.
COPACABANA--^endoT-Fm--
tros da Praia, ap. de qt. banh.
e kitch. Alugado, contrato ven-
cido. NCrS 12 500,00 com NCrS
6 000,00 de sinal. Milion Ma-
galhães. CRECI 80. Tel. 22-6128

De 12 às 18 horas.

SÃO CRISTÓVÃO - Vende-se ná
Av. Pedro II, 310, casa 2 pav.
Tratar Av. Rio Branco, 138 —
15°, )e|, 3;.8585.
SÂO CRISTÓVÃO" - Bairro Sta.
Genoveva. Vendem-se duas ca-
sas. R. Sta. Pastora, 7 e| 2
s., 3 qts., demais dep. Ver das
9 às 12h e Praça Nonterra n.
8 c| 2 sls., 9 quartos e demais
dep. Ver das 13 às 14h. Tratar
Av. Rio Branco, 138-15.° - Te
32-8585.

TIJUCA - Vendo ap. 3 q., s.
etc. Em prédio l pavto, s| con-
domínio. Só à vista 22 mil. En-
trego vazio. Ver somente sábado
e domingo. 14 às 19 — Rua Uru-
guai, 49 ap. 2 — Sr. Moacyr —
Tel. proprietário 48-9579 — Clau-
dio. **
TÍJUCA - VcTsTIpsTdê-IÜXÕ7
nas R. D. Delfina e Haddock Lo-
bo. Tr. R. Lucidio lago, 138, s/
6, Moreira ou Brandão, 49-9907.
TIJUCA — Apartamento — Ven-
uo, eslá vazio, cj 2 quartos, ss*
Ia e dependência de empregada,
na Rua Barão de Mesquita. Pre-
co: 24 milhões a combinar. Tcl.
38-1949 - Chamar Jaime.

TIJUCA-RIO COMPRIDO
ATENÇÃO. Raro negocio. Vendo
terraço de frente em edifício ia
na estrutura final, defronte à Rua
Professor Gabizo. Modelo: hall,
2 salas grandes, 3 amplos quar-
tos, 2 banheiros sociais em côr,
copa e cozinha separadas, terro-
ço na frente com mais de 120m2
etc. Na estrutura, 5 milhões; c
saldo, financiado: Preço: 24 mi
Ihões. Tratar tel. 26-9401 ou ..
26-0281, com Vera. CRECI 763.
APARTAMENTO cobertura, vd.
qto., s., coz. e mais deps. Ótimo
negócio 50 milhões c| 50% a vis-
ta restante financiado vazio. Ver
Rua Uruguai, 199 ap. c| 01. —
Tratar Machado — 58-0522 — Av.
28 de Setembro, 345.

TIJUCA - Sinal 5 milh. 10 na
escrit. de promessa e 30 pare.

u de 500. Vendo excel. ap. tipo
ia casa, 3 qts., dep. emp., lugar pj¦a carro. Rua dos Araújos, 71, c|
I, 9-201 - Trat. Pinto - 23-5466

e 30-2550.

ATENÇÃO - Tiiuca - Vendo ap
na Barão de Mesquita em tórmi-
ho de construção 2 qtos., sl.,
coz., banh., varanda, dep. de
empregada, garagem. Trat. p| tel.
58-5498 - rj Jorge.
COBERTURA - Rua Conde de
Bonfim (Muda), por motivo de
viagem p| exterior, vendo por
preço excepcional, em final de
construção, vest., salão, 3 qtos.
cl 2 banh. sociais (2) vagas de
garagem, único no andar, com
vista indevassávet, 105, 20m2
área coberta e 103,15m2 área
desc. — Entrada 30 milhões a
combinar, sa Ido em (20) meses,
financiados, tel. 27-8134.
COBERTURA - Vendo junto à
Praça Saens Pena, sala, 2 quar-
tos cf arm. embutidos, sinteco,
pintura nova, dep. compl. emp.
magnífico terraço privativo com
75m. Ver • tratar na R. Conde
de Bonfim, 557, ap. C-01.
CASA — Vende-se, Estrada Ve-
lha Tijuca, com 4 quartos, 3
salas e dependências. — Terreno
20x40 - Tel. 57-8463.
PRAÇA SAENS PENA -'
Rua Dona Delfina, 12 —
Lotes de terreno (Vila
de alto gabarito). Pro-
jetos para sala, 2 ou 3
quartos, 2 banheiros,
quintal, garagem etc.
Pagamento em 3 anos.
Tratar: Rua México, 148

Gr. 703 — Telefone
22-6435.
RUA BARAO ITAPAGIPE, vdo.
casa altos e baixos, 4 quartos,
etc. Ter. 11,5 x 45. 35 milh._5°°i__52-3457-_
RIO COMPRIDO - Cai», vendo
centro terreno 11x40, um pav.2 sls., 3 qts., copa, coz., 2
banh. sociais, living cf bar, 2
qts. emp., quinlal, iardim, ga-ragem. Preço NCrS 80 000,00 si-
nal 50% resto 12 meses. Rua
Sampaio Viana, 112. Tel. 28-3234
das 8- às 12 horas. Diretamente
com proprietário.

TIJUCA - Ap. c. 2 qts., sl„ dep.
Na Rua Barão Pirsc::nunga, 15,
ap. 102. Ver das 13 às 17. Pre-
ço 25 m. Aceita-se Caixa. Trat.
22-6783 - CRECI 844.

TIJUCA — Ap. luxo, vazio, fin.
Aceilo Caixa. 3 qts., salão, dep,
compl., garagem. Ver todos os
dias 9 às 12 horas. Rua São Mi-
guel, 759/202.

TIJUCA — Vendem-se apartamen-
tos em construção, \i na atvena-
ria, ap. 103, 309 a 604, no ma-
lhor ponto da Usina. Facilita-se a
entrada. Ver na Rua C, Bonfim,
1 326, prestações de 140000. Ver
ei Sr, Maia, das 14 is 17 horas,
ou pelo tel. 38-9800.

GRAJAÚ - Vendo c| 1 da Rua
Ângelo Bittencourt, 20, c| 3 qts.,
sala, banh. e demais dep. com*
pletas, terreno 10x18. Basoi NCrS
25 000,00, facilito. Tratar 32-7323- CRECI .39. Ver no local, va-
Jlo.
GRAJAU — Rua Luis Guimarães,
20 — Vendo 2 boas casas, ambas
c| 2 quartos, 2 salas, coilnha, ba-
nheiro, iraa e| tanque, e quintal,1 está vazia a outra ocupada.
Entrada 12 000 000 e o salde em
4 anos. Ver e tralar no local
lacerda ou polo tel. 22-4358.
RÜA BARAO DE M?S"Q._ÍÍTÃ~
Para entrega vago, op. frenle c|
I sala, 3 quartos ,arm. emb.,
banh., coz., quarto e dep. empr.
Proçoi NCr$ 30 000,00 <| partefinan:. CIVIA — Trav. Ouvidor,
17 (Div. de Vendas 2.° andar).
Tel. 52-8166, de 8,30 às 18,00
horas. (CRECI 131).

ABOLIÇÃO - A 500 m do Lar-"
go. Vendo na R. Gaspar, 65.
Res. que entr. vazia, 2 quartos,
sala etc. Apenas 4 250 de entr.
4 pare. de 250 do 6 em 6 me.
les. O saldo como 60 pequenosalugueis dc 95,00. Ver no Io.
cal dos 9,30 às 17 h, c| Padi-
lha. Vendas N. Absalão. Creci
1085. Tel. 30-5724. Av. Nova
Iorque, 71, gr. 301.
CASCADURA - Casa 5 milhões
de entr., rost. a prazo, 3 qts.,
;I,, coz., bar<Ii., construção no-
va. 10 min. a pé da estação. C
o próprio. Av. Suburbana, 10 342
2.° nndar — Cascadura.
CASA VAZIA - Vendo, 2 qts.,
sala, coz., banh., varanda loje
e telhado em final de conslru-
ção, já pode morar. Terreno 12
x 30 — Rua asfaltada, próximo
da Estação de Paciência G, B.
Apenas 3 milhões à vista ou
estuda-se proposta a prazo. Tra-
tar pelo Tel. 36-0025 — Costi-
nha.

A. CARVALHO vende, na Vila
da Penha, casa vazia, Ia. loca-
ção, c[ 2 qts., s., coz., banh. em
cor. Ent. 8 000,00, prest. NCrS
200,00. Trat. Av. Brás de Pina,
914, s| 205. CETEL 91-1219. -
CRECI 590.
Ã. CARVALHO vende na VÍ^
Ia da Penha, casa vazia, c| 3
qts., s., copa-coz., arm. emb.,
depend. emp. Ent. 12 000,00. —
Prest. NCrS 350,00. Trat. Av.
Brás de Pina, 914, sl 205. CE-
TEL. 91-1219. CRECI 590.
APARTAMENTOS" conjugados com
3 000,00 de enlrada vendo. Ver
e tratar Rua Foüsbelo Freire 135— Ramos.
ALÔ - V. Penha. Vdo. casa pfamilia f| gosto, 2 qts., copa
coz., garagem, dep. pi emprega-
da, sinteco, sancas e florões, no-
va cl 15 entrada c 4C0 pj mês s;

IRAJÁ — Vendo aò. vazio, sato,
2 quartos mais dep. Preço IS
entrada: 6 milhões, mensal 250-- Ver hoje e amanha — Av.
Monsenhor Fólix, 673:201 - Tel.
53-3672;
IRAJÁ — Vende-se exceíonte õpl
c/3 qts., sala, dep. comp. NCrS
5 mtl de entrada, saído cemo
aluguel. Ver Rua Ferreira Can-
lão, 468 np. 301. Tratar Av. Rio
Branco, 108 s/912. Tel. 25-8936.
PAVUNA - Vende-se casa 2 qtV.5., coz., de laje, taqueada azu-
lejo. Entrada 4 000, temos c.isaa
c| 2 000 do entrada cl 1,000.-
Tratar R. Cícero, 105, Pavuna.
PILARES - Av. JÕSo Ribeiro,
170, ap. 203. Vendo vazio com
salão, 2 quartos etc. à vista —
NCr$ 15.000 ou a prazo a com-
binar. NCrS 20.000.

ou 12 entrada e 55 p| mês. Est
Vicente Carvalho, 1 56B, sob. sa
lo_2.  _______

_.^L..,._, ,. , , .„ - ALÔ — V. Penha. Vdo. casaTplCACHAMBI - Sinal 4 milhões. fam|||8 f| gosto, 2 qts-, copa^"" 
i"Crv, dC P;omessV _,0eoz-' aaragem, dep. p| emprega-a comb. Vd excel. ap. 2 qts., de, sinteco, sancas e florões, no-sl„ vd. envid., va_ga_ para carro va e| 15 entrada e 400 p| mês

ou 12 entrada e 500 p| més. Est,Rua Honório, 935, ap. 302
Visitas hoje e de 2.a em diante.
Trat. Pinto 23-5466 e 30-2550.
CASA EM ENCANTADO - Vdo.
em centro de terreno de 11x60.
Sinal 7 000,00, saldo aceito Cx.
ou Inst. 2 salas, 3 qts., 2 ba-
nheiros, clep. e garagem — Tels,
31-3772 e 31-3759 - Ver o qual
quer hora na Rua José Domingues
n.o 80.
CENTRAL - V.nde-se t.rreno t|
projeto aprovado e alvará ds li-
cança atualizado para construção
Imediata de 15 aps. de sl., 2
quartos. Travessa Bernardo n,
95 - Tratar com BORGES.
34.9647.
ENGENHO DE DENTRO - Vendo
terreno próximo à Rua Amaro
Cavalcanti — Vor na Rua Curu-
paiti ao lado n. 196 — 11x47.
Preço base 12 mil - Tel. 31-1431
- Renil.
ENGENHO DE DENTRO - f_
Vazia,_próxima à R. Adolfo Ber-
gamlni. R. Dionizio Fernandes,
3Ó8, c| 3, 2 qto3., sal., copa-coz.
banh. em cor e gde. área. Ape-
nas, 4 300 de entr. 4 pare. de
300 de 3 em 3 meses. O saldo
em forma de 45 alugueis de
150 000 i||. Ver diariamente no
local, das 9 às 17 hs. Vendas
N. Absalão. CRECI 1085 - Av.
Nova York, 71 - Gpu. 301. -
Tel.: 30-5724.

Vicente Carvalho, 1 568, sob., so
Ia 2.
ATENÇÃO - 2 resid. vazias, 1
de frenle, c! 2 qts., sl., etc. —
Apenas 3 OOO de entr. e o saldo
como 70 peq. aluguéis de ..
110,00. Outra do qt. e sala, var.,
otc. Apenas 1 650 de entrada e
saldo como 70 peq. aluguéis de
75 000. Chaves hoje na Praça 13
de Junho n. 116, no Centro Co
mercial de Cordovil, c| Beniamln- Vendas N. Absalão, CRECI n.
1085. Av. Nova Iorque, 71, gr.301. Tel, 30-5724
APARTAMENTO vaiio com doTs
qts-, sala, coz., banh. . Venda
sa na Rua Padre Peionelle. Ent
4 500 mil, prest. 160 mil. Tralar
no Jardim América na Rua Jor-
nalista Geraldo Rocha n. 205 -
Tolefone 91-2335 e 30.5489 -
CRECM32."APARTAMENTO 

na Praça dõ~Câr-
mo no molhor edifício c| 2 quar-tos ótima saía, elevador, entra-
da 8, saldo bem facilitado. Tra-tar. Rua Vicente Salvador, 16 -
TeL_30;2418_-^Próx1_ao mesmo.
ALÔ - \í. Penha. Vdo. 

"pr"*.
Largo Bicão, np., sl., salão, copa-
coz., garagem c! 6 enlrada e 300
p| més. Est. Vicente Carvalho,

1 568, sala 2.
BONSUCESSO

FUNCIONÁRIOS DO ESTADO -
Vendemos por intermédio do
IPEG casas e aps. Todos os bair- Vjtalros. Av. Graça Aranha, 333, sala ^v-; „-„,.,.-202 - Tel. 22-6217. ?RAS °E PINA

Vendo terrenoom rua calçada, ent. 1 500 p| 39mil — Trat. Trav. Brandura, 516 -L, do Bicão — Celel 9V-0195 -ino.

VILA ISABEL - Vendo um apar-
lamento, quarto 3 x -450, sala,
3x4, coz., banheiro completo,
área, próximo da Praça 7. Preço
16 milhões — Aceito Caixa. Tra-
tar pelo tel. 36-0025 - Costi-
nha.
VENDE-SE ótimo terreno na Rua
Barão Itaipu, 18 e 20. Tel.:
25-9664,_ das 12 às 14 horas com
proprietário.

LINS-BÔCA DO MATO
LINS VASCONCELOS - Ap.
3 qts., sala, dep. — Vende-se, R.
Azamor, 72. Ver c| Sr. Pedro o
zelador — Preço 24 m. cj 8 m.
rest. já fin. por Caixa a 174 por
mês. Trat. 22-6783 - CRECI 844.

JACAREPAGUÁ
ATENÇÃO Jacarepaguá — Ven-
de-se urgente, ótimo preço a vis-
ta, motivo dividas. Residência
melhor. Acabamento c/ agua,
luz. Murada. Taqueada, 2 quar-
tos, gdes. e mais — Tratar com
proprietário, Estrada da Soca,
118, Lote 22, fica a 20 m da Av,
dos Mananciais.
ATENÇÃO — Jacarepaguá — Ven-
do casa de 2 pavtos., 2 qtos., sl.,
coz., banh. em cór, varanda, es-
cada de mármore, garagem. Er_t.
8 000 pi a combinar — Trat Trav.
Brandura, 516 — L. do Bicão —
Cetel 91-0195 - Vitolino.
FREGUEZIA — Jacarepaguá, ven-
de-se meia água, qt., 3., coz.,
de laje, vazia. Proço 3 700 à vis
ta ou a prazo. Tratar R. Cícero,
105 — Pavuna.
JACAREPAGUÁ - Espetacular
residência luxo, pronta morar,
pintura óleo, parquet, tapetes,
grande terreno, muitas fruteiras,
piscina, play-ground, várias ben-
feitorias. NCrS 220 mil, prop.
92-0326.
TERRENO c| 505 ml - Localiza
do na Rua Oscar Lopes, esq.
c| Carmen Dolores. Bairro do
Anil - Alto luxo. 16-9992. Sr.
Pedro.
VENDEM-SE lotes de terrenos
pequenos e grandes, por cinco e
quinze milhões. Estrada Gabinal
numero 1521.
VILA VALQUEIRE - Vd-se excel.
res. c/ 3 qts., gar. etc. vazia c
mais 2 nos fundos alug. s. cont.
na R. Azaléas. Tudo NCrS ....
35 000 fácil. Tr. R. Lucidio Lago,
138, s/ 6, Moreira ou Brandão.
49-9907.

TIJUCA - Andara! - Vdo. op.
cj 2 qts., frente, pronta entre-
ga. 18 milh. facilitados. Ver
R. Goiânia, 76 ap. 101, aces-
so p| R. Agostinho Menezes. —
Senda Imob. Tel. 31-0531. -
CRECI 448.

UM GRA M D E PON
TO... PARA MORAR
BEM! — Rua Dr. Satami-
ni, 39 — Aqui, ótimos
apartamentos, apenas 2
por andar, de sala,
living, 2 ou 3 quartos
com armários embuti-
dos, 2 banheiros sociais,
dependências completas
de serviço e de empre-
gada, e garagem. (To
dos os quartos dão fren-
te para a bela tranqüi-
Ia Av. Heitor Beltrão).
Prédio sobre pilotis.
Ponto altamente resi-
dencial. Preços, desde
NCr$ 28 437,60, com
entrada de NCr$ ....
1 280,00 e prestações
de NCr$ 408,75. Proje-
to aprovado. Constru-
ção da PRONIL — Cons-
trutora Ltda. Informa-
ções e vendas: no local,
hoje e diariamente, até
as 22 horas, e PRONIL —
Promoções e Negócios
Imobiliários Ltda. — Av.
Rio Branco, 156, gr.
702, tels. 42-4966 e . .
42-6760 - CRECI 667.

VILA VALQUEIRE - Vendo casa
de frente na Rua das Rosas, 111- Ent. 6 000. Ver no local c|
Sr. Hilton, entrego vazia. Tel.:
22-4163, Sr. Mário - CRECI 648.
VILA VALQUEIRE -Vendo casa
it., 2 qts. e quintal, entreqo va-
zia, ent. 3 000, prest. 100. Ver
Rua das Rosas, 111 casa 3 com
João da Costa. Tel.i 22-4163, Sr.
Mario - CRECI 648.

CRECI

Vendo casa,
rMAriATtmc--—j "i ' Rua Intuía* 115, si., 2 qts,, iar-
dGeUA2DS_vU.oÍ C^q^sa?,^^ «3 ^ia,.' 

ent? 6 o'oa
2 varandas, banh. em côr, coz_'I$g 22-4'63' Ma'">
c| azuleio em côr, qtas. do ent.:-^*
de íerro, grades nas janelas, fren-! INSUCESSO — Vendo casa em
te de pastilhas. Ent. de carro. — terreno do 8x40 para fim do in-
Preço a vista 10 000 e paga 23 dústria, comércio ou depósito na
prest. de 100. Ver na Rua 17jAv. Roma, 79 - Ver e Iratarcasa 16 quadra 31 e trat. Trav.!no local das 8 às 12 horas.
Brandura, 516 L. do Bicão — Ce- RONKiirp«h \/"-«jL.'"*r_rtel 91-0195 - Vltallno. ila am 2 n.i«rtn. ..l! • !_"".. ____________ zia cam / quartos, sala, cozinha,MADUREIRA — Próximo ao mer- banheiro, 2 entradas, reformada'
cado. R. plana e calcada. Ope-iou novos. Av. Guilherme Max-rário Sadock de Sá, 230. Ven-jwell, n. 428 - Tratar com odo res. que entr. vazia nos fun.'José - Tel.i 30-7744
^o^e M23quilr.n^pePná: X^IL^^rí^2900 de entr. 4 pare. d/.2S0.Slftènclí, /*J ,M/„\l 

¦«£"£
de 3 em 3 meses. O sado co-ljinha den W» _,__,,,,_._<_,;__.'
mo 40 aluguei, de ,20 000 -& fô" dí iHTbi SEVendas N. Absalão. Creci 1085.'30-7825.
Av. Nova Iorque, 71, gr. 301. iTÃ^rSTüT"__Tr_r__T_^T; r,—;Tel. 30-5724. !JARDIM AMERICA - Vende-se 1
AiADcru»! umin s—rrr-:1"1^ "sn, toda independenteMARECHAL HERMES - R. João com garagem, 2 quartos salaVicente, 1 513, bem na estaçío. coi., banheiro e área, perto daVendo prédio c| 2 pav. 2 qtos, praça principal. CrS 20 000 0002 sal. copa-coi. banh. jard. ent. Ent. Cr$ 12 000 000 c o restante
p| carro e ode. quintal em coda. o_prazo._Rua_Moza^t!65.
Ap,ena|-.42í? d._ entr* .6 me_! 

"LEOPOLDINA 
- cSmpí.' casas e«pós 500. O saldo «m forma d. ap5. para clientes nossos, av».50 alugueis de 200. Chave» no ||0 e |cga|i20f sem -Bnhun' doul, diariamente c| Anísio, - pesa para o proprietário. Faca.Vendas N. Absalão. Creci 1085. nos uma visita 

* 
compromisso

tV nn°C™l0rqUe* 
71' ar- 30K Av* Ri° Bran!:° 108 s/912 -Tel. 30-5724. Tel. 22-8936.

ROCHA MIRANDA - Vendo 3
ótimas casas na Rua Jatorana,
225, c] 2 qts., sl., coi. a mais
2 de fundos c] di. e sl., coz.
Ver no local, preço de todas jun-tas 15 500 facilitados com ing.
Tr. R. Lucidio Lago, 96, il 213
Z-I-rll 49-Ó976.
VENDEM-SE 2 casas novas, grd!
toda murada, num lote 10x50
m. Cada casa 2 qtos. e dep. R„
Caraiba. Tratar na mesma, 183,
casa 3. Est. Colégio.
VILAR DOS TELES - Vendo 1
casa de laje, 2 qts., taqueada,
sala. Preço 6 000. Entrada 1 300
mensal 80,00. Tratar R. Cicero,
105 — Pavuna.
VllA KOSMOS - Vd. excel. cs.
sa, 3 qls., sl., 2 banhs., dep,
emp., iardim, entr. p[ carro, si-
nal 3 milhões, o rest. pela Caí-
xa, a aquém tiver financiõinenTo
antigo. Rua Ternbez, 166, pontoíin3l do ônibus. P. 15 — Trat.
Pinto 23-5466 e 30-2550.
VENDE-SE um ótimo terreno, c]
uma pequena casa, com água a
luz,_ plano e murado, 10x50. Rus
José da Cunha, 101 em frenta a
Igrefa de São Sebastião, Belford
Roxo. Tratar no local.

ILHAS
GOVERNADOR
ATENÇÃO - Vendo casss e ter-
renos no Jardim Guanabara. Av.
Erasmo Braga, 227 s| 514. Tel.
22-2393 - Hermes alé 12 horas.
ATENÇÃO — Casa - Arquitetura
moderna, de fino acabamento.
Vendo no Jardim Guanabara. Tel.
22-2393 de 8 às 12 horas. Hermes.

MEIER - Vd-se casa p/ pes. fl. OLARIA - Vendo excelcntíTpli?no gosto c/ garg. na Praça Avaí !amento cobertura, 2 quart., sa- Tr. R. Lucidio Lago, 138 s/ 6, |a, demais depend. área 5x4 poMoreira ou Brandão. 49-9907. de construir, edif. pilotis, ele-
MEÍER — Vendo casa, Rua Mon- vador, garagem privativa pro-te Pascoal, 42, c| 3. Ver local, prietários. Hoie dia todo, Rua
Inf. Av. Rio Branco, 81, 110 - Bariri 318, 5.° „p. C-02, Sr.
CRECI 628 - 43-7445 - GAVAZ- Arruda,

PARADA LUCAS - Vendo terre-
MESQUITA - Terreno plano me-n0 11x60. Rua Álvaro Macedo,
dindo 25x100 situado à Rua Li-i '"T. Av. Rio Branco, 81 - 1 105
dia, 115 e 117. Preçoi CrS .... - CRECI 628. 43-7445 - GA-
8 000 000 (NCrS 8 000,00) com VAZZI.
50% financ. 3 anos. CIVIA - PRAÇA DO CARMO — PENHATrv. Ouvidor, 17 (Div. de Ven- CIRCULAR - Vendo excelentedas, 2.0 andar). Tel. 52-8166 do ap. de 2 quartos, sala e demais8,30 as 18,oo horas (CRECI 131). dependências inclusive de em-
MEIER - Vendo ap. sala, 3 Pregada - Ver na Estrada Vi-
quartos e dep. compl. Ver de- ""le de Carvalho n. 1 630, ap.
pois de 13 horas, aceito Caixa.306 - Chaves no ap. 101 o tra
Rua Coração de Maria, 222, ap
102. Domingos - CRECI 1113.
lei.: 23-5407 - 23-2495.

tar diretamente com o proprie-tário na Av. Rio Branco n.57, sala 604 — Tel. 23-5128 -
MEIER - Vendo prédio Rua Ba- "°rjr'° c°mefc"11*
rão de Santo Ângelo, 127, com PENHA - Vende-se 1 casa com
salão, saleta, 4 quartos, e dop.,!;* c,'s:' s,a'i1'' dep. comp, e mais
garagem cj ap., serve para re-j* meins-águas nos fundos, terre-
sidcncia, laboratório ou qual- n° ° X 70. Tel. 22-8936.
quer indústria e colégio - CRE- PENHA - Vende-se ap. com ter-
Ç] J,1J_3, Domingos, 23-5407 -jreno, 2 quartos, entrada de carro23-2495.
MEIER — Resid. conf., próx. à
Dias da Cruz. Vdo. SI., 3 qls.,
copa, coz., 2 vars., deps., jar-
dim c] terreno 12x38, gar., cô-
modos amplos, um pav. Preço:
25 m. de entr., resto « comb,
R. Jurunas n. 45.
MEIER — Vendo-se casa antiga,
com terreno (10,5x24). NCrS ..
28,000. Ver e tralar de 2a. a
6a., das 8 às 121). R. Silva Ra-
belo n. 94 .

- Rua Delfina Enes 172, fundosViaduto - Tel. 42-6340 — Va-zio.

RAMOS - Ap. luxo, sala, 2 q.,copa, cozinha, 2 elevadores, ga-ragem coberta. Entrada 16 000.
Total 30 000. Saldo.a combinar,
a vista cl desconto — R, Dr. Mi-
guel Vieira Ferreira n.° 141, ap.
305 — Marcar horário pj ver pitel. 300467 - Dr. Jorge Amim.
Não se aceitam intermediários.

CASA — Freguesia — Rua Co.
mendador Bastos, vendo 2 ops.
em terreno 13 x 40, poderão sa
transformar numa bela residên*
cia, troco ap. quarto sala em
Copacabana, Antunes — CRECI
651 - Tel. 52-6565.
GOVERNADOR - Vdo. palacêiê,

qts., salão reversível, dep.
emp., qt. hosp. ap. chofer, facha-
da em pedra, lelelone, quintalem mármore, escritório, garagem110 000, ent. 60 000, rest.
longo prazo. Tralar R. Moniolo.
175- Jels. 22-5643 e_96-0338.
GOVERNADOR - V~do. terreno
à Rua Moniolo, <-' 2 500. Enr.
rest. 150. S] juros, Tratai Rua
Moniolo, 175, tel. 2K5643 e ..22-8330. -,
GOVERNADOR - Vèndõ^ís-Kã,
qts., sala, coz., banh., varanda,
12 000. Ent. 5 000 resl. s| juros.Iratar Rua Moniolo, 175, Tel_i
306 - 96-0338 _ 22-5643 * ..22-8330.
ILHA — Jardim Guanabara -*
Vendo, troco, financio e facili-
to aps. de 2 c 3 qts., cm alve.
narie. Dierto com o proprietárioTel.i 46-5030.
ILHA DO GOVERNADOR - Ven"
do ap. novo, vazio, ultra moder-
no, c| garagem. Ver Eslrada doGaleão n. 1 823, ap. 202. TcL30-1643.
ÍÍHA DO GOVERNADOR - Bo."nanai. Vendo casa com ocomo-dações ã parte para empregados,
garagem para dois carros, em
grando terreno de 24 metros dcfrente. Rua Paraim n. 195.

MÉIER. Ap. cobert. Vd. q. sT, 5*™S! • r " "V- .." -
dep. compl. 50m2. NCrS 12 mil\ÍV. ' i1 ° 8° C'l1e „Maua-
a comb. 23-9199 (CRECI 318) -lnü,vo Le luxuoso »P. de 2 qts.,
Olivar.
MEIER — Urgenle — Vende-se ca*
sa, quarto, sala, cozinha, banhei-
ro, quintal, cisterna, reformada
por 8 000 000 com 2 miihões e
meio de entrada e 150 000 men-
sal. Ver e tratar na Rua Sousa
Aguiar, 322 — casa 1.
ROCHA - Vendo confortável
casa. Rua Lino Teixeira, 91. 35
milhões — Tels.: 38-7523 — .
58-0207.

CENTRAL
A. CARVALHO vende, em Cas-
cadura, Av. Ernani Cardoso, ca-
sa c| 2 qts., s. copa-coz., banh.
depend. emp. entr. pj carro. Ent.
7 000,000 e prest. NCrS 200,00.
Tratar Av. Brás de Pina, 914,
sl 205. CETEL 91-1219. - CRE-
Cl 590.
AREA na Av. Santa Cruz Junton. 4466, com 3 600 m2, plana.Vende-se. Proprietário. R. Uru-
guaiana, 55, sl. 711. T. 43-1759.
AREA — Compro para construir
galpão, com área superior a
2 000 m2. Zona da Central ou
Leopoldina — Tratar com Sr. Hé
Ho ¦-, Tel. __3-1909_e 34J280.
ATENÇÃO' - Eng. Dentro - Ml-
litar transferido. Vendo. Urgente.
Casa vaiia. C/2 sls., 2 qts,, cai.
banh., ter. 10x40. Entr. 3 000 000.
Saldo 60 prests. da 244-680. R.
Violeta, 59 - ORG. DANIEL FER-
REIRA. R. 7 Setembro, 81 _ 2.°.
Tels. 32-363» . 42-0975. CRECI
n.° 236.
ATENÇAOI — Casas na Estação de
Cascadura, 2 500 de entr. 10
min. • pé, 2 qts., 1 sl., coz.,
banh., independente, construções
novas, c| o próprio. Av, Subur-
bana, 10 432, 2.° andar - Cas-
cadura.
APARTAMENTO - Méier - Jun-
to Chopptng Center, 3 qts., sala,
copa, coz., varanda, pint. óleo,

condom., luxo 120 m2, tipo
casa. Ent. NCrS 15 mil, 2 pare.NCrS 2 mil, rest. comb. Aceito
IPEG - B. do Brasil - Tel.i ...
49-0174 - 52-9802 - Trav. AI-
fredo Botelho, 83, ap. 201.
CASAS e apartamentos — Meier
e outros bairros. Moreira ou
Brandão é símbolo de bons ne-
gocíos. Veja nossos anúncios de
hoie, ontem e anteontem. R. Lu-
cidio Lago, 138, s/ 6. 49.9907. - CRECI 590

REALENGO — Vendo aps., novos
de 2 qtos., sala., coz., banh.,
Junto da Av. Santa Cruz, ent.
5 500 - Inf. 52-0432 - Creci
329.
SENADOR CÂMARA' - Vendo R,
Cel. Tamarino, junto a Estação,
3 terrenos juntos ou separados,
serve para loja ou residência, tel,
27-8134.
TERRENO - Vd.-se excel. 11x60
p/ NCr$ 20 000,00 fácil. Estud.
ofertas, Tr. R. Lucidio Lago, 138,
s/ 6, Moreira ou Brandão. —
49-9907.
VENDO - Cascadura Malet casas,
1 200 de entr-, rest. a prazo. 2
qts., 1 sl., coz., banh., constru-
cões novas, independentes em
frento escola pública, cj o pró-
prio. Av. Suburbana, 10 432,
2.° andar — Cascadura.
VENDO — Apto. na Rua José
Bonifácio, 927 ap. 203. Planos
de pagamentos a combinar com
Orlandino. Tel. 29-6322.

LEOPOLDINA
AV. BRASIL - Terreno 10x40

ILHA DO GOVERNADOR
- JARDIM GUANABA-
RA — Novos terrenos na
Est. do Galeão, Rua Ha-
roldo Lobo e Rua Cam-
baúba, juntos à A.,
A. Portuguesa, próximos
à Praia da Bica. Presta-
ções mensais a partir da
Cr$ 100 000 em 40 me-
ses sem juros. Proprieda-
de da CIA. IMOBILIÁRIA
SANTA CRUZ. - lnfor-
mações na Est. do Ga-
leão, em frente à A. A.
Portuguesa ou nos escri-
tórios da COMPANHIA,
à Rua Araújo Porto Ale-
gre, 36 — 5.° and. Tele-
fone: 42-6957. Vendasi
JÚLIO BOGORICIN -
(CRECI 95).
ILHA DO GOVERNADOR - Jar-dim Guanabara, vende-se • maialinda cosa da Ilha, salão 3 qts.

v_,o_j- .„ o ac i com arm- . emb- ar refrigerado.Vendo na Rua Miguel copa, cozinha, 3 banh. dep. empí
garagem. Ver na Rua Luiz VohiaMonteiro 127. Tratar diret. pro.
prietário, Sr. Fernando,_58-7713v
ILHA GOVERNADOR 

""- 
jardim.

Guanabara — VendoT.se casas aaps. c/entrada a part;r de S
mil NCr$ e prestações como ilu-
guel. Tel. 22-8936.

sala, banh. em côr, copa-cozinha
etc. Sinteco, com garagem e
elevadores. Preço: 30 mil com
15 entrada, ou à vista. Tratar
com Abrantes. Tel. 30-2833
RAMOS - R. Nabor do Rego,
379. V. casa em terr. 10x36, fi-
nanciada. Tr. R. leopoldina Rego,
28 .— Farmácia.
VILA DA PENHA vdo. ap. 2 qtos.,ll., coz., banh-, area. Ent. 4 000
p. 200. Trat. Trav. Brandura, 516- t. do Bicão - Cetel 91-0195
Vítalino.
VISTA ALEGRE - Ãps. Ia. Ie7a".
ção, c| 2 qts., sala, coz., banh.
Vendem-se — Ent. 3 800 mil.
prest. 180 mil, sem pare. Tratar
Av. Bris de Pina, 96, loja. lar-
go da Penha — Tel. 30-5489
CRECI 232.
VIGÁRIO GERAL _ Vende-se na
Rua Xavier Pinheiro n.° 376, ca-
sa de frente e as benfeitorias
nos fundos, em terreno de 10x50
m. Ver e tratar no local com o
proprietário. Facilita-se parte.
VENDE-SE "ma casa na Rua Ro-
bert Schumann n. 261 — Jardim
América. Ver e tratar no local.
VENDE-SE uma grande casa com
outra nos fundes, ou aluga-se —
Aluguel: 250 000. Rua Pedro Tei-
xeiro n. 710. Vista Alegre. Final
da Avenida Brás de Pina. Tratar
no local.

AUXILIAR e RIO DOURO
ATENÇÃO V. Kosmos - Vdo. ap.
3 qtos., sl., coz., banh., varan-
da. Ent. 7000, p| 230. Trat. Trav.Rua Granada, ito. 210. Atras da.r'_j,,.. _-,.- • ¦ ,¦.._,„ a.,-Carbrasa. Baratissimo. 30-7582 -|c.iii ÍVof« vitafo. ~Pra;a das Nações, 56 al 302, I.Celel 91-0195 - Vítalino.

A IMOBILIÁRIA CREMILDA vende CASA, vazia, tipo ap. 3 quartos,
aps. na Pça. do Carmo, edjacên- sala, 2 banheiros, 2 cozinhas etc.
cias, de um e 2 qts., ocupados Preço: 16, c| 6 milhões de en-
e vazios, inquilino por nossa con-itrada, 300 mensais — Ver e tra-
ta cj 3 c 4 milh. e 150 p| mês. |tar hoje e amanhã — Av. Mon-
Trat. Av. B. de Pina, 914, sala! senhor Félix, -673-A c| Sr. Ru-
208. 30-3196 — CRECI 249. ibens no Armarinho — Telefone:
APARTAMENTO 3 qtsTT"frente", 06-91-1621 - Iraiá.
vazio. Vendo E, 1800. P. 165 CASA nova de ,aj _ , ,,Cam. Mend. .06. Entrar Estr. V. banh fôd_ ca|.Carvalho, 262 (IGREJA) 46-4797. __da'( p,^- R_ José 7omás _
!i_-___.-'.e__.e_v?la^ ÍVendo 3 300 entrada, tratar Praça
A. CARVALHO vende, na Vi-,V. Carvalho, reloioaria.
Io da Penha, c' financiamento

ILHA DO GOVERNADOR - Veiv
do 2 ótimos terrenos à Rua Za.
quita Jorge, lotes n. 1086 •
1087. Tratar Av. Pres. Vargai,
290-SJ918.  '

PAQUETA
PAQUETA - Vdo., na Rua lo"-
más Cerqueira, 31, mag., área
plana de 20 x 50 — Trai. c| o
Sr. Florentino pi Tel. 23-3368 —
CRECI 286.

ESTADO DO RIO
NITERÓI
ICARAI - Vendo ótima casa, 2
qls., sala, banh., coz., dep. em*
preg., pintado de novo, perto
praia, melhor ponto, NCrS 25 mil.
Informações, tel. 6983.
INGA' — Magnífica residência»
próximo Palácio do Governo —
Com 4 quartos, 2 banheiros ioc
j. inverno, ótima garagem, égua
própria etc. Rua Artur Tibau n,
8. Ver das 14 às 18 hs. Preço
NCrS 95 000,00.
NITERÓI — Vende-se conjugado»
Av. Amaral Peixoto, 327, ap. 117- NCr$ 6 500,00 a combinar —
Ver amanhã das 9 às 12 horai ou
tel. 34-2805.
NÍTERÒI e S. Gonçalo - Aceito
casas, aps. e terreno, para ven-
da ou administração (Aluguéis),
Rio lei. 430519 - Décio — CRECI
42 ou Niterói 2-6550.

PETRÓP. - CORREIAS -•
ITAIPAVA
PETRÓPOLIS — Casa, vende-s»
centro, Av. D. Pedro, 213. R.
residencial, tranqüila t arisfcaá-
tica. Preço; 50 milhões — Tratar
tel. 43-52.
PETRÓPOLIS — Valparaílo. CÍ-
sa em terreno de 12 000 n.2,.
bastante plano. Grad., living»-
sala, 3 qts., 2 banhs., copa-*

pela Cx. Econômica, IPEG e ÍPA- HELIÔPOIIS — Belfort Roxo — coz. etc. Casa de hóspedes, 3
SE, luxuosos aps. de frente, cj Vdo. casa de 3 qts., sl., cor.,iqts., banhs., coz. etc. Bar, es.
2 qts., c. coz., banh. em cor e banh. Terr. 12x30. En!r. 1 200,jcritório, casa de empregadas, la-
boa área.. Tratar Av. Brás de prest. 50. Tratar R. Bento Car- vanderia. Casa de caseires etc^
Pina, 914, s.' 205. CETEL 91-1219.doso n. 721, l.o andar, B. Pina|Mostardeiro 223708 e 47-1249.-

;:_í

i: Tcl. 30-7706. 'Petrópolis 3770 - CRECI 377.
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IMÓVEIS - COMPRA « VENDA© IMÓVEIS - ALUGUEL
ARARUAMA - IGUABA
GRANDE - Km 102 —
Estrada Amaral Peixoto
— Realize seu sonho de
fim de semana. Ambien-
te selecionado. Exclusi-

Ideal para banco ou comércio de va-!vamente particular. Con-
, junto Bela Iguaba. —

rejo, vende-se, a 50 m da Praça Maua,

Loja - Praça Mauá

junto à estação de ônibus. Ver à Av. Ve-
nezuela, 27-A; tratar pelo telefone ....
31-5860, Sr. Haroldo.

,¦;'

Yr
! .
''
Y

PETRÓPOLIS - Vendem-
so apartamentos de sa-
la-'quarto, banheiro e
kitchnete e duplos, qua-
se prontos, e outros pj
entrega em um ano, no
parque do Hotel Sítio
Taquara, da Associação
dos Servidores Civis do
Brasil, com direito a tô-
das as piscinas, hípica,
tênis etc. Tratar na Av.
13 de Maio, 23-D -
subsolo — Edifício
DARKE.

LOJA EM COPACABANA - Pas-
sa-se. Base: 30 000 000 - Tel.
57-2630 - Telefonar de 8 às 10
da manhã. Sr. Pereira.

Apartamentos prontos
com telefone,' sala, 1 e
2 quartos. Churrascaria
— Play-ground — Cam-
pos de esporte — llumi- 6000
nação de mercúrio. —
Atenção não é cota par-
te. Escritura definitiva.
Ver no local. Tratar no
Rio - Tels. 52-0978 e
42-8561 - Sr. Waldyr.

Áreas para
indústria

de

ZONA NORTE

PETRÓPOLIS - Correias - Ven-
de-se ótima casa cm centro de
jardim com terreno plano de
5O0Om2, árvores frutíferas, chá-
cara, telefone e garagem à Rua

.Castro Alves n.° 67. Tratar com
o proprietário no Largo da Ca-
rioca 5, sala 804. Tel.: 42-6487.

GRANDE LOJA - Vende-se 22
72 o mais 360 m2 de garagem,

com duas frentes, no melhor lo-
cal do Méier. Ver diariamente
^ua_^las_c'_?_ _Çruz' ) ®5, __.
LOJA — R. S. Francisco Xavier,
378 com 320m2 e mais 50m2 de
subsolo e R. dos Araujos, 95 com
45m2 c outra de 30m2 - Telefone
38-4726.

TERESÓPOLIS-FRIBURGO

CASCATA DOS AMORES - Ven-
do casa nova, a mais linda do
bairro, 4 quartos, I salão,,-1
Ia, 3 banhs. em cores, íjranda
varanda, garagem, casa de
seiro, piscina, cascata, lerreno de
frente, 2 ruas e construção do
1.=. Apenas NCrS 40 000,00 da
entrada, saldo e combinar. Acei
fo oferta. Direlo c| o dono, Sr,
Silva. Domingo 45-9543 — Dias
úteis, 42-4388 ou 22-6587 - Ca.
sa Labirinto.
FRIBURGO - Vendo casa. Tra-
tar na Avenida Rio Branco, 114
gr. 51. Tol. 47-9599 ou 48-1619
residencial. CRECI 1 142, Sr. N
ronha.

LOJA — Vende-se ou aluga-se
vazia. Copacabana, 581. Loja 1.

LOJA - COPACABANA - POS-
TO QUATRO - Vendo, Domin-
gos Ferreira n. 63-B — 130 rnl

NCrS 150 mil. Sinal de 25%jca5a
rosto 75% financiados T. -.Rua

18 meses — Tratar na Rua Sãol^o L
Josó n. 50 - gr. 901 - das i4j43.55.10
às 16 horas - Tel. 52-1596.

CADO FRIO — Vendo lotes de
1 000 m2, frente para praia e
asfalto a partir de NCrS 25,00
mensais - Tratar fei. 43-6381 o
CRECI 974._58-2022._
PARATI - Est. do Rio. Vende"-
se nesta cidade histórica uma

com inquilino na principal
D. Geralda n. 44 — Mcdin-

por 17m. Tratar pelo tel.

_-_Rio.
VENDE-SE o
CrS

Indústria compra área

m2 a 10 000 m2 nas

imediações da Av. Brasil.

Carta c] detalhes, planta e

proço p] a portaria dêste Jor-

nal sob. o n. 02117.

Preço baralo. —
na, 46, sp. 301.

R. Santa Cristi-

ALUGA-SE ap. de 2 quartos * ALUGO vaga rapaz trabalha fo-
sala, cor., banheiro, nâo tem ra, documentos, referencias. Rua
condomínio tipo casa — Ver ns Voluntários daPátria, 13ó-A,^c/ 3.
Rua Barão de Guaraliba n. 99 ALUGO um quarto pequeno ."mo-~ Jr !?r___í___."_____ Ibiliaclo, para um senhor e um mília, aluga quarto de fronte
GLÓRIA — Alugam-so 2 vagas ai grande sem mobília para uma ou ra 2 môgas distintas. 47-3883.
rapezos, com ou ^sem refeições.'duas pessoas, Ia. locação, areia-!ALUGA"SE vaga rapaz, 50

do, sinteco. Ver com
Arino. Rua Lauro Miller, 36.
Combinar com Sr. Ernesto, na R.
da Matriz, 90. Exigem-se referen-
cias.
ALUGA-SE um quarto e vagas p]
pessoas que trabalhem frya, ct
refeições. Praia de Botafogo) 158

2. Tel. 46-6738.
ALUGA-SE ótimo quarto mobi Ma-
do a senhor, senhora ou moça
que trabalhe fora. Tel. 46-2730.
Botafogo. Urca.

GLORIA — Aluga-se um quarto
em ap. de 2 rapazes. 60 000 —
Run Benjamim Constant, 90, op.
105.

GLORIA — Alugo quarto bem ma-
bi liado a püsioa idônea, único
Inquilino. Tel. 42-1715.
GLÓRIA — Alugam-se quartos ca-
sal 3em filhos e solteiros com mó-
veis ou sem móveis. Um ap. 2
qtos., J sala, prédio novo. Tel.:
25-3327, Sr. José. Rua Taylor, 36.
RUA PAULA MATOS, 211 - Alu
ga-se np. tipo casa. Prédio novo
sala, 2 qts., dep. emp. — NCrS
250,00.
VAGA — Aluga-se cm lugar
agradável, a 1 moça, tratar na
R. Benjamim Constant, 64, com
D. Benedita.

CATETE - FLAMENGO

LEBLON - Aluga-se ap. 2 qts.,
(salas, dap:. compl., sinteco, tc
• do novo. Ver Av. Alaulío Pai
vo, 1 174 ap, 805 com portei

iro. Tratar 22-2838 - Afomo.

ALUGA-SE qt. mob. a casal, 4
rapazes ou moças. Ambiente con-

201. um casal. Av. Princesa Isabel -

ALUGAM-SÉ vatjas a mocas que|Tel. 46-6964.
trabalhem fora - Av. Copa caba- RUA BARATA*RIBEIRO, 759, ap.
na_ n._796 - 1 003-50 mil. 

j^oS, sala, 2 quartos, dependèn-
COPACABANA ÁVÊNÍDÃ — Ap., cias completas, mobiliário com te
qt. e sala ou 2 qts. e sala, moi;.! lefone e TV. Tratar 52-3732.
sinteco, telef., sol. Alugo tém- TEMPORADA - Alugo ap. mobi
porada ou ono, 47-4566 - Dr. ||ado c1 telefono. Av. Copacaba
Jamil. ha; 7481 104. Ver local. Tel.: ..
ALUGAMOS por temporada aps. [57-2673.
mobs. de um ou mais quarlos. TEMPORADA — Ap. mobiliado.,
Avenida N. S. de Copacabana c telefone nâo falta água. Rua "ente, garagem, aluguel 2I0 000;dep.

fortável.
ap. 101

Rua Álvaro Ramos, 84,
Botafogo.

BOTAFOGO — Aluga-se pequeno
apartamento. Rua Dona Mariana,
173.

LOJA R. S. Francisco Xavier 378
com 320 m2 e 50 m2 do subso-
lo e R. dos Araúios, 95, com
45 m2 e outra de 30 m2. Tel.
38-4726.
LÕJÀ — Passa-se loia. Rua Bon-
sucesso, 167, com telefone, fôr-
ça, três galpões, área total 11 x
50. Entrada pjara caminhão, óti-
ma para indústria e comércio.
Localização ólima, lado da Av.
B rJ) s'l- Ver e tra lar no loca I.
TUUCA — Venda-se loja, entre-
ga imediata com 70 m2 na R.
Senador Furtado n. 68-A. Tra-
tar com BORGES - 34.9647,
VENDE-SE loia e sobreloja d te-
lefone. Mercado São SebastiÕo.
Facilita-se o pagamento ao pro*
prietário. Tel. 25-4967.

ESTADO DO RIO

ATENÇÃO - Caxias,
diversos bairros lojas

vendo em
casas co

FRIBURGO - 1 alqueire, luz,
muita água, belíssimo panorama,
ótima topografia, 300 m frente
estrada, vários ônibus na porta,
o melhor da região. Excelente
para hotel/ granja ou loteamento.
Telefonar p| 2-3106. Niterói', ¦

MURY - NOVA FRIBURGO -
Na Suíça do Brasil vende-se lin-
da casa completamente mobília-
da. 6 000 m2, quatro quartos,
vista magnifica. Primeira pro-
priedade na subida h esquerda
do Hotel Orly. Tels. Rio 32-6801
(escrit.)_27-7888_ (resid.)
TERESÓPOÜS - Vende-so ap. nó-
Vo, de frente. Sala, 2 qts. e mais
um conversível, Inf. D. Anita.
Tel. 37-7265.
TERE3ÕPOLIS - Vendo ap. Ed.
Parque Serra Órgãos, qt., sala,
armários embutidos — NCr$... -¦
4 000,00 vista, NCrS 4 000,00 a
combinar. Tel. 23-3435.
TERESÓPOLIS - J. Cascata"-
Venclc-se o ao.. 203 do Ed. Mò-
nica, do fre:itc, "sla. 

gde., j.
inv., qt. sep... etc, mob. com
sinteco, çtcl., cortinas, tudo nô-
vo1 Um espetáculoI Chaves em' 
Teres.: Av. Delfim Moreira, 117.
No Rio 52-7852 e 32-8613 -
(CRECI 622).
TERESÓPOLIS - Terrenos c| nas-
centes, cascatas, lago e diversas
casas. Em 50 meses. Inf. pi te-
lefone 52-2877.
VENDE-SE belíssima casa em Te-
resópolis. C| 35 000 de entrada e
restante a combinar. — Tratar pc-
Io tcl. 30-5810 - Das 8 às 11
horas.

merctais,
Joaquim

Tratar diariamente, Rua
lopes de Macedo, 38,

sala 11, tel. 2376, João Ferreiro

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

CENTRO
AVENIDA RIO BRANCO - Para
entrega vago, do frente, conjun
to c| hall, 3 salas, coz., sanitá
río e telofone. Proço: NCrS ....
82 000,00 cj part» fac. 12 m»-
sos. CIVIA — Trv. Ouvidor 17
(Div. de V.ndas 2." andar).
Tol.: * 52-8166 de 8,30 ás 18,00
horas.fCRECI 131).
CENTRO - Sala decorada, vazio
Ed. Patriarca, frente p\ o Largo
S. Francisco. Tratar c[ Decio.
Tel. 43-0519, na sala I 116.
CRECI 42.

Prédio no
Engenho Novo

Vende-se ótimo de 3 an-j
dares, construção nova, com-

poslo do grande loia (c| tel
fone), 3 aps. sendo um c] salãoJMartins, 157, op.
e 4 quartos, oulros dois c| sa- porteiro, Inf.: 25-5255.

ALUGO ótimo quarta, Rua Santa
Cristina, 4, encsrrerpdo Carlos.
ALUGO ap. tipo casa, dois qts.,
sala etc. Run Santo Amaro, 175
casa 7 np. 201. Ver pela ma-
nhã. Tratar tel. 36-0826. Aluquel
100.
ALUGA-SE, Largo do Machado, 29
— np. 612 — la. locação para re-
sidência ou consultório, pintado
a óleo, sinteco, só com fiador —
Ver no local das 9 às 18 horas.

„ - Tel. 57-7294 - D. Celeste.
ÀLUGA-SE ótimo op. c| qt. e sa-

|la sep., jard. inv., banh., coz., as-
soalho com sinteco. Rua Silveira

¦107. Chaves cl

quarto mobüiado a mô-jQUARTO e vaga para uma moça, IPANEMA - Aluga-se grande ALUGA-SE cn_a com quarto, «a-
trabalhe fora — Bolívar,jeducada. Ambiente familiar — T. quarto pera caral, 1ÍJ0 com dirci-I.a, cozinha, saicta do verão, 120

404 — Copacabana. |37-867d. 'to a cozinha ou para 3 rapazes rntl — Rua Mario Moto n. 290,
60 cada. Rua Alberto Campos, casa 1 — Bento Ribeiro. Chaves
176 « 27-5315^

senhor trab. fora. Tal,!. _„.-.., '
LEBLON - Quarto pnr*" rapaz o

vogo rapaz, 50 .mllíjg_.I__yjLjL_ . ... ... .vaca. Av. Ataulfo de Paiv,-'534 ap. 202.
de!.

ALUGO
ça que
135, ap
AVENIDA COPACABANA - Fa- QUARTO - Posto"" dois. Alugo

pa- amplo, frente, cj varanda, mo
biliado,
57-3015,

porteirojqui; trabalhe fora —Avenida Nos-IqÜARTO mobiliado p' casal
Senhora de Copacabana, 1256(1 Aluga-se c/ café, residência

Angelina,

374, sala 304. Tel. 37-9358.

AlUGA-SF quarto de frento. -
Tels. 57-7316 ou 42-6612 — Co
pacabana.

conjugado, vazio
6 000,000, entrada 1 600,

restante combinar, também 5 ca-
sas modestas sendo 2 pl comer-
cio, vazias, CrS 7 000 000. Tra-
lar Amaral Peixoto 327, ap. 112
até às 21 horas. Niterói.

VENDE-SE uma propriedade, o
preço a combinar. Av. João de
Deus de Menezes, 22 — S. João
de Meriti — E. do Rio. Venda

lha casa e lerreno 38
ótimo local
bana.
VENDO bom terreno em Brasília. ,
Tr. 52-2796 - CRECI 822. Iruçao de alvenaria todo co-.ALUGA-SE um quarto a rapaz.

VENDO casa c) saia, 3 qts., sala berto, c| entrada pj auto. Poride_respeito. Rua Santo Amaro

do iantar, coz., banh. compl.,1 motivo de forca maior vende- '" ~ Cl"

??§• T j 
' Marj? Caetana, n.'£c ld ,20 milhões (va-139 — Mendes — Estado do Rio. . nrn. ,_ v

lor real: 250). Entrega-se va-

BOTAFOGO — Aluao .frente, ap.
2 qts., sala, banh., cor., dop. de
emp. Aluguel NCrS 450,00. Rua
Marque: de Abranles, 92, ap. 802.
Ver porteiro. Tratar 22-4374.
BOM FIADOR ou 1 més adianta-
do. Alugam-se casns e aps. a par-
tir de 150, 170, 180, 200. Av.
R. Branco. 185, s/ 2 019, 8 à:
18 horas. CRECI 743. - 52-l512lma
e 38-4031.
BOTAFOGO --Vagas p!*2 maçãs",
op. R. S. Clemente, 50 000 cada
— C. I. direito T. C. Zana —
R. Barata Ribeiro, Ó58-A ou T.
36-4373.

Barata Ribeiro, 96^07 - Tele-
fone 37_9577_
VAGA — Aluga-se uma pi moça
ou senhora q. trabalhe fora c.
direitos. Av. Copacabana n. .
256 - ap. 404 - Das 9 «s 12
horas.

IPANEMA - LEBLON

APARTAMENTO - Salão, 
* 

hallYs7
quarto3, 2 banheiro, em côr, co-
pa, cozinha, dependência, empr

337.
í ALUGA-SE ,-,p. na Rua

. i 371. Tratar c. porteiro.
ALUGA-SE 1 casa com 3 quertos,

12 so'as, corn sinteco, banheiro,
2jcozinha, gás de rua ; quintal.

to-|Rua Filgueiras Linja. 59-A, c 3.

i ALUGA-SE unia casa, 2 safa:, 3
qts., coz., copa, bnnh., grande

lá ren, varanda, frente de ruo — .
Ruo Gciá., 1450 - Cascadura.

IALUGA-SE casa: 3 qts., *ala, co/.,
banh. Rua Cachambi, 479, c 7.
Chaves no local. Tratar CIVIA —

LEBLON - Ãíugo' ou vendo op.j.Tel. £2-8166.
lUarto conjugado __noyo,| ALUGA-SE ap. de sala, quarto' e

Rua Eulina Ribeiro, 353 ap.
140 000. Tratar

..LEBLON - Alugam-se vagas p!•pazes. Av. Ataulfo do Paiva, 2" Tel. 
27-5198.302

s.;

— Tratar
1642.

tel. 37-6726

PASSA-3E o contrato de uma
ótima casa em Ipanema, com 2
salas, 2 quartos, cepa, cozinha,
banheiro em cor, dep. omp. pj
residência ou industria. CrJ 55Q
mil. Tel. 47-3413.

CRECI] 102. Aluguel
Rua Almeida
Piedade.

GÁVEA-J. BOTÁN!CO!J"

_ .. 12, la e dois quartos, Iodos cl!APARTAMENTO - Flamengo —
ònibu. Copaca- enormos áreas, Acompanha nos'0'", bímh," ki,í' c] 

„"™ 
""'

. i colch. mola, poltr. mesa arm. em-
'n.''«.,_.n.. 

.¦¦_¦' Rr..lTir,fu'*cl<>* Va"»° 9'"1"*'10 em «tlS-jbuticlo - 26-9181.

VENDO ou alugo um ap. no Ed. ._. .
Las Salinas. Tralar tel. 49-7539 210. — Tratar no local com

churrascaria Rosemar,
Araruama.

eni proprietário à Rua 2 de Maio,

j 660. Maiores detalhes pelo fo-
ne 42-9711.

Atenção

ALUGAM-SE vagas para rapazes
em casa de familia. Rua Barão
de Guaratiba, 25 — Sobrado —
Catete. _
ALUGA-SE uma
roo de Oliveira
Jardim Botânico.

Compro, vendo e troco qual-
quer linha. Sr. Gomes — Tels.:
43-1464 - 43-8211.

Galpão
Procura-se zona industrial —

3 000 m2. Tels. 52-3853
52-5073 — Sr. Francisco.

Vende-se uma
área de 800m2

casa à Rua Ba-
Castro n. 18 —

ALUGA-SE bom quarto a rapa:
rc.ponsável ou para guardar
móveis. Tel. 25-4701, das 8 òs
11 horas. ___
ALUGA-SE um quarto a senhor
que trabalhe fora. Rua Pedro
Américo, 116, ap. 101. — Cate-
te.

j ALUGAM-SE vagas a 3 moças que

BOTAFOGO - Aluga-se um ap
R. Farani n. 3, ap. 903. Aluguel
230 000 e as taxas. Falar com o
porteiro. Telefonar 32-0880.
BOTAFOGO — Aluga-se uma ca-
sa com uma sala, dois quartos,
banheiro, copa, cozinha, varan-
dn, área com tanque e depen-
dência para empregada, com di-
reito a local para estacionamento
de automóvel — Bairro Abrunho-
sa. Rua da Passagem, 163 —
casa 42.

BOTAFOGO — Alugam-se vagas,
funcionárias ou bolsistas. Tel.:
26-0777.
FIADOR???
proprietário e documentas em dia

ALUGA-SE vaga em garagem. Tet.
42.6612 - Cop.
A MOÇA que trab. fora ,alugo
quarto mob.., col. molas, r.
cama, è pequeno mas é barato.
75,00 novos. — Av. Copacabana,
583/608. Tel. 32-3461.
APARTAMENTO mobiliado tem-ipa, cozinha, dependência! empre-' ALUGA-SE a pequena família
porada. Saleta, «ala, quarto se-gada, garagem. Aluga-se, NCrÇ ap, 202 da Avenida Rodrigo
parados, banh., coz., roupa cn- 750,00, mais taxas. Chaves comi Otávio n. 22ó, cl 3 cômodos,

utensílios cozinha, geladeira, o porteiro, Av. Ataulfo de Paiva banh. e cnr. estacionamento em
Tratar 23-5431. jn. 269, ap. 501. Tratar sábadotfrente - 26-4665.
ALUGA-SE um quarto mobiiiadoíou domingo. _.
de frenle para sr. ou rapaz. Tra.IFIADOR??? - Ótimas roferenciasíALUGA-SE quarto espaçoso a 1
tnr das 13 às 22 horas. Ladeira proprietário • documentos em diajou dois cavalheiros e uni outro
Tabajaras, 94, ap. 508 — Copa- — Resolvo na hora. Rio Braníojpequeno com banheiro e entra-
cabana. J1S5, sl. 1 fll9. Tel. 32-2503, dasldaa independente?, na Run Jar-
ALUGAM-SE vagas para rapazesJ8 " 

"° _ ,3 " l8 *">'"¦ 'dim Botânico n. 632, casa I.
Tratar na Av. N. S. Cop. 542/
501.

Nogueira, 60 —

ALUGA-SE qto. confort. mobil.,
c; cofó, a Sr. ou rapaz de fino
trato, único inquilino, trab. fora
ao. poucas pessoas. R. Barata
Ribeiro, 94. ap. 801. — Telefo-
ne 36-4280.

PÇA. DA BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO

Resolvo na hora
185, sl. 1 819. Tel.
8 às J0 _— 13_às_18 horas
MORADA com comida, senhora
procura. Pode levar telefone:
26-4806, de 19,30 às 22 h.

ALÜGA-SE vaga p/ moca c/ to-
t_?s os direitos. Tel. 57-3593.__.
ÀLÜGO quartinho mob., indep.,
60 mil. rapaz que trab. Tora,
outro maior, mob. frente, para
2 rapazes que trab. fora. Av.
Copacabana, 479, port. Manoel.

1 quartinho pa-
Rio Brancol , 

™V<<1* "s" 
J"m!lia 

~ R- Du'
32-2503, das !_!___!__ 28' aP- 10' 

ALUGO quarto pequeno, rapaz ou
moça que trabalhe fora. Ambien-
te familiar. Santa Clara, 164Í702.

Ótimas' referencias -;. ,„..,_, .
ALUGO 1 vaga

PASSA-SE uma cosa com 21 quar-
tos cm Botafogo — Telefone ..
45-9845.
PRAIA 0E BOTAFOGO*"-* Ãlü-
ria-se apartamento de frente, 7.°
andar, com sala, quarto, banhei

cozinha.

ZONA NORTE
PRAÇA SAENZ PENA -. Aluga-se
duas salas dc frente paro comer-
cio ou família, térreo — Ruo
Carlos de Vasconcelos, 133, ap,

ALUGA-SE apartamento com urn 101.
quarto t uma sala separados, em PENSIONATO — Vaga moça, 60
edificio novo. com elevador. mi| com ,5^,, refeições. Telefone

lra-í34-7725 - Rua Pedro Guedes, 15.
Tijuca.

gas a rapazes ejpRAÇA SAENS" PENA - Quarto
com roupa de cárna, para um

contrato com fiador. Ver
tar na Rua General Argolo, 72.

ALUGAM-SE ví
senhores solteiros, quartos areia-
dos, ambiente familiar. Run Be-
Ia, 402.

dois npnzes.
n._292. __
QUARTO
lavar e c
Bonfim. I

Rua Major Av

ALUGA-SE ótimo apartamento -
Rua Curuzu,_73 _— S. Cristóvão

ALUGAM-SE luxuosos e confof-j"
laveis apartamentos, na Rua L|. QUARTO
berdade 54, com 1 • 2 quarlos,idenle, aluga-se a pessoas de res- Teler

, . ..... *-„¦„* ..,„.•.,,¦..„ ..-..„.! .-.r _ Av. ENCANTADO

Alugo a casal,
nhar. Rua Cond'
. Muda.

iha
4
com co;:n

ALUGA-SE um quarto p| casal - ampla sala . demais dependeu- P_ o, ambiente familiar

NCrS 150,00 outro para uma pes- cias. Novoi com synt.ko. Aluguel-Paulo d- .Frontin, 176 - I,|uc_.!aranc|

soa, NCrS 80,00 - Tel. 57-6051. ÍNCrS 190. Ver das 8_i 11 «QUARTO - TIJUCA - Para ca-|50,00,
Idas 13 às 17 horas,

ALUGA-SE quarto, sala e cozinha
a casal. Aceíro dsconto em folha
ou fiador. Rua Jcão Vicente, Ü.
— Madureira.
CASCADURA — Alugo 

"apYc~om~2

e depenclénciaí, ra R.
46, próximo à R. C.ari-

nundo de Melo.

iCENTRAL DO BRASIL) 
"-Aiugo

jou vendo duas c_:í!. vazias. Tr<s-
tar com o pr0pri2t_.no — Telefo-
ne 34-9748.
CAMPINHO* -"Alugo ap. quar-
lo, sala, coz., bonh. e èna cc
tanque. Al, CrS 150 CCO -- R.
Jaguaribe n. 112 fica no final
da R. Maria José.
CASCADURA - Aiõga-so borp ap."
c| 2 qts., 1 sala, dependências
de criada. Fiador c| contrato —
Alugue!: NCrS 250,00 mais ta-
xa?. Ver na Avenida Suburbana,
9 836, ap. 202, das 8 àl 16
horas._
DE DEÕDORO~p/ i_'aix"õ, casas «
aps. a partir de 100, 130, 150,
170, 190, 200. R. Alcântara Ma-'[chado, 

36. s/ 406, 23-3042 o
38-4031. (CRECI 743!, um mès
deposito ou fiador.
ENGENHO NOVO - Aluga-ie o
ap. 301 da Rua Vaz Tciecío, 651,
com var., ;!., 2 qts, e dep. emp.
Aiuçiuel NCrS 200,00 mais tãxír.
Tratar no Rua Relação, 15 com
Sr. Carvalho.

_- ENGENHO*" 
"MOVO' 

- AlugaTe
PO_eiper'o da estação, saia, 2 qts.de;coz., dep. por NCr? 150 e ta-

.xas '-•Ver e tratar na Rua Jau
indepen-n. 25, das 10 até 15 horas. —

' 
fone 37-2788.

Aluçio 1 quarto
i

Com fábrica de móveis ser-itrabaltiem fora. Pedem-se refe-,

vindo para qualquer outro' ra- 
™["ci5";.7^M""1"a"!0- Trii,'"r *"e,° 

46" ""

mo. Ver e tratar à Rua Joa-|BOM j-JÃDCÍR ou 1 mês' adiant*:
do. Aluqam-se casas e aps
tir de 150, 170; ISO, 200, Av. R

185/2 019. - 52-1512

dc empregadn com

APARTAMENTO - Alugo, Barata . .
Ribeiro, 207, ap. 201 « Quarto^LUGO sala de frente para ca
e sala separado, banheiro cmtal ;. filhos, que trabalhe lora

[côr, pequena cozinha, deixo ge
area, quarto ladeira alguns móveis
banheiro, —'das 7 às lOh, no local

sala
filhos.

Prof. Antônio H. de
Trator' nha, 28-A .Cancela.

PRAÇA DA BANDEIRA -

Rua

70 mil
Araúios n. 62
QUARTO independente

Noro-1 reito lavar e cozir
i Aguiar, 21, ap. 202 -

Ãiuó.iYeifa — Tiiuca.
ntcbilíadc cc

ou 2 moças, NCrS
e coiífihar. Rua Ber-
p. 102. D. Llndalve.

quim Palhares, 125, lado lm-
par, não está em desapropria-

ção — Estado.

IMOVEIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO

ALUGO - Centro, 25 000 vaga a
rapar, casa família, mobiliada,
roupa casa, 1 quarto e seleciona-
do. Rua Machado Coelho, 112.

ALUGAM-SE vagas a rapazes, ca-
fé, almoço, jantar, roupa de cama.
75 mil. — Rua Miguel Couto, 109,
2.° andar.

ALUGAAA-SE quartoj para casais
que trabalhem fora, ou para mô-
'ças solteiras. Rua André Cavalcan-
Ite n.° 110, esquina da Rua Ria-

-chuelo.
CENTRO -Vendo sala 

_JI«P«'»-U'LÜÕUÉL-FIADO"R""íom"6""'im'4"-! CASTELO
da com moveis, preço de oca- """"'^ n",uf ""í ° """

sião p| financiada. 
"R. 

Miguel ™» - lr«cl»áv«. _-_ Forn.to

Couto, 23|70.. Chaves com por-

Iranco, 1B5/2 0IV. - 52-1512 e
33-4031 (CRECI 743) - 8 ás 18
horas.
CATETE —. Alugam-se quartos pj
rapazes distintos, com referen-
cias para residirem em casa de
familia. Alugam-se tambem sa-
las grandes de frente, para co-
mercio. Ver o tratar a qualquer
hora do dia, na Rua Pedro Amé-
rico, 333.
CATETE"
cadas,

diantados, na R. nardo, 317 ;
- D. Elza. Tel: 48-1IS7.

com di-j FIADOR — Parn casas, aparta-
iiflr. Rua! mento t lojas. Temos proprie-
L. da 2a.-'nos, irrtcusaviíi, com varlet.

i imóveis. Solu r.o tm 24 horas

Informações tel. .'... 1'ÁLUGA-SlTbom quarto mob. paralte quarto pequena para rapaz .QUARTO mobiliado com entrada L°"ó"° °47 "ja|j """í 
iM T-l"

423 das 9 às 11 com o Sr.'duas pessoas corn referencias —ou moça pode lavar e cozinhar, inuc-pe.-tdenle p._r,i uma o 2 pea-, .,,„.„' ;, . . ... ',«_,•

Marques - Noite 6 às 8. ile| 37.1817 £__? Senador Furtado, n. 91. soas - CrS 120 OCO - Telefone "-'"'• '"

a pa..|SUA,RfO 
Independência conforto, ÃLÜGÃ-S*! 1 ql. p| 3 ou 4 n- PRAÇA DA BANDEIRA - Alugc, ,5^489 -'A^CriA". ^ERME^ 

-- «h^e

a„ o Idesoiando refeições, roupa lava-|pilzcs c|istintos ou vagas em casa quarto com deposito, pode lavar otiAoni :„„. ¦ ,. , ,.-..-. i ,
ria. Rua 2 de Dezembro, n. 26,!(je familia. Siq. Campos, 60, apje cozinhar, R. 12 de Dezemuro,
apartamento 702.

SENHORA procura
pequeno, 40

1 quartinho
Botafogo. Tel.

25-4872.

LEME - COPACABANA

102.
ALUGO grande quarto frente, lin-
dos movei., junto praia, senhor
distinto, em ap. confortável —
36-2666.

18, começa na Rua Barão de Igua
temi.

ALUGAM-SE para temporada
curta ou lonqa, ótimos aparta-
mentos completamente mobília-
dos, com geladeira e todos os,
pertences, temos de 1, 2 e 3;telef
quartos. Basí lio & Cia. Rua
rata Ribeiro, 87 sala 202. T

ALUGA-SE ap. saleta, sala, quar-
lo, dependências — Copacabana,
427J1003 - 250 000 e taxas -
Inf. So-aOOJjS.
ALUGA-SE quarto bem mob. C]

moça qj trabalhe fora —

a".!R. Bolivar, 35, ap. 602.
I.:'ALUGO ólimo quarto bem mobi-

rapaz. Rua Bolivar, 35,

independente a rapaz do comer-
cio quo trabalhe foro. — Rua
Bento Lisboa n. 96, ap. 302.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS
CÃXIÀS*"""*"* Vendo ^""cãTaTd*!" iã-
ie, ter. 10x40 apenas 1 milhão.
Enlr. e 100 por més. Ver R. San-
io Antônio, lote 29, próximo
Av. Duque de Caxias. Tratar
30-6854 - Sr. Onofre. _
CAXIAS — Próximo ao centro
vendo 3 lotes 10x50, ítos. ou sc-
parados area 1 500 m2. Rua Sea-
bra Sobrinho, 492, Centenário.
Tralar__c|_Sr. Onofre, _30-6854.
CAMPOS" ELISEOS, D. DE CÃ^
XIAS - Vendo uni terreno 12x30
com uma meia-água à vista
1 300 000 - T. c! Sr. Isaias, das
T2_às 18h.. Tel. 31-2925.
CAXIAS - Vdo". 2" casas, R. 3
de Maio 771, qt., sl., coz., banh.
por 4 800, entr. 3 000, p| 35,
2.'.: Ônibus Chacrinha.
CASAS — Prontas, entrega ime-
diata, 2 qtos., sl., coz., banh.,
e área, em terreno de 10x18 e
10x30, fino luxo. Vendo c| en-
tr. de 1 milhão, o restante em
60 meses ou s| entr. e prestações
iguais em 60 meses. Tratar R.
13 de Maio, 85, gr., 201 - Sl.
1 — N. Iguaçu cl Soares ou Hen-
riques.

teiro ou tel. 23-4745.
CINELANDIA - Vende-se grupo
de salas c/banh,f varanda etc.
de frente. Financiado, Rua Eva-
risto da Veiga, 16 s/ 1 502 —
Ver no local, telefone 42-1283 -
CREC] ^7^
GRUPO 3 salas, saletaj_ banhei-
ro completo, ótima mobília, com
telofone. Vendo. Ver e tratar:
Av. Rio Branco, 277)1308, de 15
às 17 horas
RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 50
ap. 1208, para escritório, vazio,
vendo, base 12 milhões. Inf. tel.
42-5884 - 42-6384.
SALAS — Vdo. próximo a 7 de
setembro, de frente, em 1 .a lo-
carão, duas ótimas salas de 42
n^.^ cada. NCrS 26 000,00 com
50% à vista e saldo a combi-
nar. Tel. 23-3368 - CRECI 286.

ZONA SUL
ESCRITÓRIO - Copacabana -
Vendo conjunto de 3 salas, fren-
te, vazio, edifício comercial lu-
xo. Tratar cj prop. tel. 36-4013.

SALAS P| ESCRITÓRIO - Para en-
irega imediata à Av. Copac. —
(Posto 4) de frente cj hall, sa-
leta, 2 salas, banh. kitch. Pre-
ço: NCrS 35 000,00 c| 50% 18
meses. CIVIA — Trv. Ouvidor,
17 (Div. de Vendas, 2.° andar).
Tel. 52-8166 de 8,30 às 18,00 ho-
ras - CRECI 131.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

NOVA IGUAÇU - Vendo gran-
de área terreno, rua no centro
cidade. Detalhes tel. 52-4263 -
loges
NOVA IGUAÇU - Vende-se, a
15 min. da Estação, luxuosa ca-
sa do 4 qts., copa, coz., 2 bans.,
água qte., varanda, garagem etc.
Terreno de 720 m2 todo plano
• murado - Tel. 31-1188, da S.a
a 6.a-feira, das 14 às 18hs. -
Sr. Miranda.

í

NOVA IGUAÇU - Vende-se uma
ç«aJ^iM_Triun_o, 672.
NOVA IGUAÇU - Vendem-se ter-
renos, 25 000 por mês. Posse
imediata, sem entrada. Tratar na
Rua dos Andradas, 96, sala 1 101-
C ou pelo telefone 43-8Ó90.
NOVA IGUAÇU - A 3 minutos
da Estação. Loles c. luz. ruas cal-
<çadasf meio-fíos, esgoto etc. 6
linhas de ônibus • ainda poden
do ir a pé p, a estação. Cons-
trução imediata. NCrS 55,00 men-
sais s. entrada- e s. juros. Tel.:
31-1431 e 31-3714 ou diretamen-
1e em Nova Iguaçu, à Rua Ma-
rechal Floriano, l 744, s. 10, In-
clusive sábados e domingos.
VENDO 1 casa de vila de 2 q.
em Irajá c| pequena entrada.
Tratar, Rua Joaquim lopes de
Macedo, 38, sala 11. Tel. 2376,
D. de Caxias, João Ferreira.

ESTADO DO RIO
CINCO LAGOS - Mendes - Ven-
de-se o melhor sítio do local,
Maiores detalhes pelo Tel
52-2312. A noite pelo Tel. ..
47.7887.

ESTADO DO RIO

ATENÇÃO - Sto. Cristo - Alu-
ga-se pequena, mas linda resi-
dência, na Rua Orcstes, 31, ca-
sa 1. ini'. na casa 3.
CASA de família, aluga-sc qto.
grande, frente, mob. a Sr. com
referências. 22-8427. Centro. ,,...«ai **¦ —CATETE — Aiuga-se vaga em ca-

A, 
?° """*'° ou va\sa do familia a moca que traba-

S! ."._.ra.Paz._Tel._22.8520. __ |ha fora, Trstar Rua Ar,ur 8er.
9, «aU 802 CENTRO - Alugo qto. indtp. p||nardes, 49, 2.°, 205. _

1 sra. ou_2 moças q. trab. fora CATETE -Vista magnífica"" - Ãfu
ALUGUEIS? FIADORES? - Fome- - Rua João Cardoso, 49, ap. 101
eo ótimos fiadores. Irrecusáveis. - Tel. 43-0132 — Sr. Martins.
Solução rápida • segura. As me- CENTRO — Àluga-se bom quarlo.
lhores condições. Dou ótimas ro-1 Rua Aníbal Benévola, 181 ap.
ferências. Rua México, 74 sala 101, esquina Salvador de Sá.

— Vagas pl moças educa-
trabalhe fora, direitos a

café, laya__e passar» Tal. 25-9235.

CATETE — Aluga-se uma vaga a 37-1133. 'liado
moça que trabalhe fora com rc- MUGAM.SE 

',„,;" 
mobiliados" pa" ap. 703.

,e,Iís'9_78 '" ••«íor.d. 
P|o,tsa 

=u curla -ICOPACABANA' - Alugo.
—Vyv°L°- . Adm. BOLÍVAR - Av. Copaca-'por temporada a turista,
CATETE — Aluga-se um quarto.bona n. 605, sala 1 004. Tolo-'mobiliado, geladeira, roupa

fones 36-5565. c_m_, ,,,,. t|e quarto e sala, 350 eu sem móveis. Avenida PedroItnti~ cada. R. Censo
AILION -- Alug. aps, mÕbifia-niíl. Rua Domingos Ferreira, 125,11. 296. 32. Te!. 3.-5328.
dos 1, 2 e 3 quartos temporada.apartamento 805. sãÒ CRISTÓVÃO — Alugo quar- TlJÚCÁ « Quarlo, aiugá-se a ca- ije
curta cu longa. B. Ribeiro, 90-COPACABANA — Aluga-se 1 tos e salas independentes com di-;.,-,!, p |av., coz. Eó mil. Ambi-ÍN
210 — 57-126«l e 57-7599. leirande nuartn n 1 ou 7 r.-.nATp.i reilos totais para residência oujente familiar. — Run cio Bispo,''c

PRAÇA DA BANDEIRA - Aluga-
se vaga para senhor de respeito
NCrS 35,00 Travessa Solidade n.°
24. D. Augusta.

SSO CRISTÓVÃO - Aluga-se va-

gas a rapazes, mobiliadas, preço
módico. Rua Dr. Rodrigues de
Santana, 59.__Tel ._34-46_. 4.

SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se
um quarto grande e um pequeno
a rapar solteiro que Irabalhe "fo-í^^l^ ' 

TèRRcA
ra, 80 000 e 50 000 dois meses c| tanhoiro -
depósito e referencias. Ver o re;r_ ^q Alm:"ãn" ''<r^', chaves Faria, 390, ap. 303.JBargo jj ubá

todo SÃO CRISTÓVÃO - Sala de fren- 
"tijuca 

- Qu.
de Io pl 2 rapa.-.es ou 1 senhor conl|mgçaS( finas,

móveis. Avenida Pedi

casei
mocas dc fino trato quclâ"'"'?''

fora" casa de familia _ 
"-mado.
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— Alugo
avar QUARTO amplo, aM'j

filhos oi
trnbalhe tora casa
Rua Pereira Siqueira,
a Almirante Cocrane
RIO COMPRIDO - Aluga-se
la. locação, ci 2 qts., dep.
pregada, garagem, barato. —
da Estréia, 49/51 - Bloco B

CrS 150 CCO. Rua Xovie
1 101, em frente ao Cam-

po dos Afonsos. Ver' no Iodai *
tratar Run HermtnJa, 17 — D.
Zuleika. Tel. 29-6119.
MEIER - Alutjo >ps. 202/402, na
Rua Côimgo Tobias, 158 — 330,00
e taxas, entrar p/ Roa lopes d»
Crux - Porteiro. Tel. 36-1873.

PÍeDÀDE — Quarlos. Alugam-se,
pode lavar e cozinhar a partir cie
•10 000 com depósito. Rua Ma-
noti Vitorino, 919, em frente .
Estação du Picdadt*.

'-'" 
Independente!PIEDADE 

- Ãluga-se .1 ap". c

150 mil. Rua Po-2 <1"J"o, sala, dependSncli •

dò à í>s'i Ruõ¦Rfea *• Gomes serpa, 44b.
- 

'lei.' 
57-8914. QUARTO INDEPENDENTE - Alü'

rto mob. 1 ou 2iS=-s,« na Estação do Sampaio.
i. trab. -fora. 40 Yati. L

junto;1

ap.
em-
Rua
ap.

406. Chaves com porteiro. Trotar
tel._ 22-0552.
SAENZ PENA — Alugam-se quar-
tos a preços módicos. Av. Mo-
racanã, 651, sob. Tratar das 8
às 12 h.

heiro

Praça Tiradentes
Junto ao Cinema Sio José.

CENTRO
32-3740.

_ 103. _
ALUGÒ vagas pj rapazes cj co-
mida em pensão de todo respei-
to. 70 mil. Rua da Alfândega,
191, 1.9 andar.
À-UÒA-SE ap. quarlo, sala. Alu-
quel: 70 mil. Ladeira do Faria n.iproncísco
151

Aluga-se quarto. Tel.

ga-se (ap. mobiliado) 2 qts., li-
ving c| sala, dep. empregada, ga-
ragem — Rua Barão de Guarati-
ba, 218, ap. 304 - Preço NCrS
650,00 — Inf. Mme. Sanlos
42-0829.
EM APARTAMENTO moça só, alu-

CON.UGA"DOS*T60.**SaTq7"~~""""^Fu"m^"," ? v*0"" «,m.ôSa? "í8*
n,„,l., ,,a ii,;',,,.. ,„. __ lhando fora, c/ referencias. Rua
paraaas, ll\j. Alugam-se aps. no i.„. -*, *u-*-íC_. „ o, . o uu
Centro e na Z. Sul. Exige.se fia. Marques Abranles n. 92, 2° blo-

dor ou 1 més depósito. Lg. São!"0' ap' .--

26, s/ 1 119, 23-2232 FLAMENGO « Aluga-se um quar- A!i_GA~MO~S ans casas da Zona
,_J6„'_403I_JCREÇI_743)._^  

to. . uma pe«oa de fino 'r«'o.'^UG,A^a an^ «.« 
^ 

.Zona

vaga para moca B.-,i,|CENTRO - Aluga-se ap. do selaj-,^-]-^^,^"-^^^

Áurea.

ALUGAM-SE — Para temporada -
curt.i ou longa, ótimos aps. mo-
biliado;, com geladeira, utensí-
lios, roupa cama etc. Basímar
Ltda. Barata Ribeiro, 90, conj.
203. Tels.: 36-2972 e 36-3822.

[grande quarlo

Tralar telefon
BaVro»" -"S-Ó225.

QUARTO casa! 90
_ila c direit
Gal. Baltort,
37-7725.

mil, nao tem
o cozinhar
403 - Rocha.

Ladeira dos Tabajaras, 209. comercio. Tratar na Rua Francis-^10. Das J2 ás 17 horas. QUEIMADOS -- Aluga-sc por

COPACABANA - Aluga--e tem-"0 Eugenio, 120 e 122, sobrado. fijucA _ ÁTÚga-ie ap. do luxo*UB 00? a casa 4 com sala, quar-

porada, ótimo ap. mob., frente.iSÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se ec Frente, 2 qls., sola. todos sepa-to, cozinha e -

sala, qt. separado, banh., cozinhaisa iflual kitch e um quarto in- rados. Haddock Lobo, 376. Cha-|V_fi»on. ora.ja,
— Tcl. 37-1185. dependente, lugar agradável. —|ves com porteli 49-9506, Silva.

banheiro
198. Tralar

ALUGO op. mob, sala, e qt., sep.,
banh., e cor., 250. e taxas de-
pos. de 3 meses. Dialma Ulrich
217, ap. 401,
ALUGA-SE um quarlo mobiliado
cl telef. a casal ou pessoa só,
em casa do familia ci ou sem
pensão -- Tel. 57-7314

Ana Néri, 169. REALENGO — A'uga-se uma casa
de 2 quortos. sala, cozinha, va-
randa, condução na poria — Rua
Francisco Farjardc, 1G5. Barato
130 mil. ________
REALENGO 

"-" 
Alugo Est. S. Pe-

.'TIJUCA - Alugo perto Pça. S. dro de Alcànlata, 1736, 2 qts.,
, _^ _.,*-...„_,.«_—. Pena, quarto ind. a senhora só<2 sls., banh., to:.., irea, serve

,.,*.,,:. Ver e tratar na Rua 
^JUCA-RIO COMPRIDO ou'guardar móveis, p. 80 mil. -| para fins comerciais. Tralar

COPACABANA - Quarto. Aluga-I'-*"..1'"'"' Í3I_—. —-IIJUCA - Aiuga-se ap. 2 qtl.,
se ótimo, grande, único lnqul- SSO CRISTÓVÃO - Aluga-se boa sala e demais dependência» »
lino Tel 47-6943 icasa com 2 quartos, sala e gran- Rua Maior Aviio. 455, ap. JIU

^n,,..,'.... -=-7 -r* r- de quinta!. Contrato com fiador.j- Ver no local enave com portei-
COPACABANA - Bairro Peixolo. Ver ._ Rua M|ne|ra 31 e tratar'ro. Tratar peio tel. 49-5392 -
Aluga-se ap. de Irente com:,.: Sr- s;!v. na Rua _c„_áo, Ber- Jacob.
qUar'.ePSo.C-mâ;a^;«:^-M-,c:--264J; TUUCA- Alugc p.rlo PSa. S.

' ¦ - _  n...: ...__. _._— ______.«._. a M___ Pena, q
ánr movei;.

tudo

Braga, 347,

ALUGA-SE vaga para moca Bair-iCEMTRO - Aluga-se ap. do sala, ,
ro de Fátima. Condução na por.,qUart0, cozinha e banheiro. Rua'"""'0
ta. Conforto è Higiene. NCrS^iachuelo, 350 ap. 606. Fiador ou, - -
35,00. Av. Nossa Senhora de Fa-:depósito. Tralar na Av. HonriqueiFLAMENGO — Olima vaga isola-
tima, 74, ap. 301. IValadarcs n. 158. Tel. 32-4490. ida, 50 mil a rapaz, bom ambien-

te, muita áqu*". Rua 2 de Dc-
zembro, 77'1003.

ALUGAM-SE vagas com refeições
para rapazes — Rua da Carioca,
43J2.0.

ALUGA-SE apartamento com três
quartos, sala e dependências de
empregada, na Av. N. S, de Fá-
lima, 74, ll.o andar, ap. 203.
Chaves no mesmo andar no ap.
201. Tel. 45-4499.
ALUGO um quarlo. Rua Maia La
cerdà, 278 - fslócio.
ALUGAM-SE ótimos quartos
biliades independente, ou senhor
e rapazes, com refeições ou sem

CENTRO - Alugo qt., sl., coz,
Rua Conselheiro Zacarias, 110,1
próx. Moinho Inglês — Tel. ...!FLAMENGO - Aluga-se ótimo
23-2801. iquarto de frente a moças dis-

tintas na Rua Senador VergueiroCENTRO — Alugo um quarto pa-
ra casa! ou para 2 rapazes sol-
teiros. Rua Frei Caneca, 468 iun-
dos. Informações na carvoaria.
CENTRO - Sta. Teresa - Alu-
gam-se apartamentos na Rua Mon-
le Alegre, 482,

mo-i CENTRO -- Alugam-se
Rua do Lavradio, 159.

273 - Eslácio
— Apartamento di
cozinha e banheiro,
Rua 20 de Abr

Ina Rua do Livramento, 151. Tel.
Tel: 42-2997 - Rua Maia La-|?_ENIR0 ,~,.Alugam-se _ quartos|ro,

cerda n.
ÀLÜGO 

*

quarlo, -_._  _ ., ...,.-, 
biliado, Rua 20 de Abril, n. 28, in- 3D'

182_
FLAMENGO — quarto, alugo jun-
to praia, finos móveis, roupa ca-
ma, tal., privativo no qt., escri-
vaninha, senhor idôneo, 160 mil
— E' tranqüilo, confortável

126.4279 .j
quarlos;FLAMÉNGo" - Aluga-se quarto"

ap. frente praia. 1 cavalheí
boas referências,
45-9509.

60 OOO -

ciep. Solução imediata. Tratar
Edi. Odeon si 903. Tel. 22-1016.
Cinelandia.
ALUGA-SE

ALUGO' 
ÇOS

1 cal

quarto mobiliado em
ra:a dc familia, Av. Princesa Isa-
oel, 236 ap. 102, tom telefone.
Leme.
APARTAMENTO - Aluga-se oti-
mo com 2 qts., sala, banheiro
e cozinha. R. Prof. Gastão Ba-
iana, 58, ap. 905. Chaves por-
teiro. Tratar 57-3072.
ALUGA-SE

Maestro Francisco
apartamento 103.

COPACABANA*-""*- Rua Sá Ferrei
ra, 138, ap. 705. Alugo ?.p. de com j
sala, quarto, conjugados, kit. e'rão cie
banheiro. Ver no local com. *<"Y;80 000 ,
lador. Tratar na Av. Rio Branco,'
108, sala_203,_Sr._Lucio.
COPACABANA — Rua RaimundojiíO.Õo/niai

gua
Tcl.: 34-709.

frente, a tnô-ivAGAS cj móvels,
sem filho e 1 qto. m6ças de'respeito,
meses deposito. Ba-U,j||ar. Av. pau|0

v.qipe, 90. Aluguel 174 _ Tiiuca.

COPACABANA - Ap. temporada
qto. s. sep., todo decorado de
luxo, com tel. Tratar tel. 36-5633
e_36-4288.
COPACABANA - AÍugo ap.: sala

qt. separados, dois por

de SJ.
5(1|a' XBNTRO — Alugam-se quartos e!FLAMENGO — Praia, alugo mo

mo'|apartamentos na Rua da União biliado, telefone, jala, quarto, |

apL 709. Ver das 7 às 10 horas.
ALUGO ótimo quarto, Av. Ma-
rechal Floriano, 176 sob., sala 1,
ao lado da Light, Procurar Pau-
Io, encarregado.
ALUGO ótimo quarto. Rua
Livramento, 209, Sr. Rafael.
APARTAMENTO no centro - Alu-
go por 6 a 12 meses, de sala,
2 qts., c| tel. e alguns móveis.
280 mil e taxas. Trat. telefone
22-5595.
ALUGAM-SE 2 vagas senhoras ou
moças que trabalhem fora, ca-" * 32-4002 - D.

varanda etc. 45-8957

CENTRO - Hotel,
corfortáveis quartos
mentos, com água corrente,
Rua Monte Alegre 6. Telefone
32-1220.
ESTACIO - Alugo ót. loja va:
zia il 40 m2 p/ qualquer negó-
cio. .Alug. 200 mil, taxas. Inf.
42-1337, Ribas. CR ECI 764.
FIADOR??? Ind. Ótimas ref. ban".
cárias. Documentos em dia. Re-
solvo na hora. Praça Floriano,
19 - S/76. Tel. 52-6781.

FAZENDA - Vendo 50
geométricos na BR 5 com pasto,,
aguadas, preços especial. Tel.:lAI-'J
42-6836 em 5Ílva Jardim.
MAGNIFICOS sítios em N. Igua-
çu, áreas planas em diversos ta-
manhos, força e luz próximo,
prestação desde 18 000 s| ent. e
loles em prest. de 11000. NCrS
11,00, inf.' e vendas. Praça Pio
X, 78, sj 707. Tel. 43-2338. Sr.
Carmelo. CRECI 1 044.

fé da manhã
Marta. _'ALUGO um quarto para homem

—j :— — Av. Mem de Sá, 215 — Tra-alqueires ,ar com „ porteiro,
O" ap. 201 - R. Rezende",

185, espaçoso, c| 2 qls., sl., bn.
soc, coz., dep. empr. e área —mos
Chaves no 401 - Inf. 43-6896.

VENDO 282 sítios de 5*0 por 1Ò0
em Mato Alto — Silva Jardim —
Preço especial por não poder es*
tar a testa. Tel. 42-6836.

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS

OUTROS ESTADOS

ITAGUAI — Vendo casa com la-
je, sala, quarto, coz., e banh.,
quintal. Cr$ 2 milhões à vista
até domingo, 23-5407 — Do-
mingos, CRECI 113 - Tel.: ....
23-2495.

CHÁCARA em Brasília - Vende-
se com 5 000 m. e 5 ótimos ter-
renos em Jardim Catarina, Niterói.
Av. Copacabana, 1 133, L, 5.

Vendo

VENDO um sitio com pedreira
de la., junto à Av. Amaral Pei-
xoto, Km 74 - Tel. 49-7539 ou
churrascaria Rosemar em Ararua-
ma.
71 

"~Ã*LQÜEIRES 
geométricos. Ven-

do no asfalto E. Rio Friburgo
km 31-32. Tel.: 22-3344, terras
de l.a.

ZONA RURAL
AAURIOUI - Cr$ 3 milhões, ven-
do casa em lole 12x30, varanda,
toda frente, sala, 2 qis. e dep.
Ver Praça João Bondim, 32, L.
T ou 23-5407 — Domingos —
ÇJ_§CIJ113._.
PRAIA DE MURIOUl**
um lote 12x19, a 300
praia. CrS 1 milhão à
Trajar: Praça João Bondim, 32,:c 58-2022
loia 1, Rio 23-5407 e 23-2495
Domingos - CRECI _1113^_
VENDO casa Praia Mangaratiba
por terminar laje, água, lu;
grande terreno, linda vista para
o mar e montanhas — Cr$ ....
5 000 000, 50% à vista - Tel.:
45-2502 - Salles.

C GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
CAMPO GRANDE, a 5
da Pedra de Guaratiba -

ALUGA-SE um qt. para casal,
ou 2 moças, preço NCrS 75,00
c| um mês de depósito. Rua das
Arcos, 82, casa 6. Sr. Clóvis.

FIADOR — Aluguel imóveis, ca.
sai, aps., lojas, proprietário •
comerciante credenciado por ban-
co • comércio. Solução na hora.
Av, Rio Branco n." 18S, sala
604. EdiF.Marquôs de Herval.
FIADOR — Para casas, aparta.
mentos e lojas irrecusáveis. Te-

proprietário e comerciante.
Solução em 24 horas. Contra- LARANJ. — C

apartamento — Av.
Atlântica por temporada. Mobilia-
do, qt. e sala — Tratar do 2 às
7,30hs. Tel. 47-7411 - Ume.
ALUGO quarto pi 1 pu 2 moças,
70 mil cada c' direitos em lu-
xuoso ap. junto praia. R. Fi-
gujiredo Magalhães, 108 ap.

1_2_01_- Tel. 37-2J97.
ALUGA-SE vaga a moças que tra-|iemporada, ap. mobiíiado, de

I balhem fora. Rua Júlio de Cas-jfronte, com sala, quarto separa-
tilho n. 35, ap. llll. (Posto 6).'dos, dependências. — Telefono'" 

ap, 402 do" Ed." Nobra!47-I700.
senhora c°m "la, dois quartos à Rua Fi- COPACABANA — Alugo pi 30 a

Inquilino úni-igueiredo Magalhães, 3V, — Tr.i-jóO dias, Rua Leopoldo Miguez,' 
Kua do Car-J129 ao. 1 001. Sala, qt. sep.,

It
13Ò0Õ0.

lALUGA-SE apartamento c| 1 quar-
—l-|to e sala conjugados por NCr$

....-,.-, ....... taxas. Contrato com
Correia, 68, ap. 308. Alugo np- fiador — Ver e tralar na Rua
de sais. quarlo conjugados, pe- Conde dc Bonfi_m,_ 59.
quena cozinha e banheiro Ver XlUGA.SE' _„," apartamento de

local com zelador. Tratar nal ,, con|uHgados, banhei-
108, sala 203. _o e kI)ch_ Rl). Generc.| Roco ,,

440 — Praça Saen: Pena.

alugam-se
ambiente

cie Frontin

Av. Rio Branco,
Sr. Lúcio.

25-7463.

aiugam-se,FLAMENGO - Aluga-se em apar
; aparta* tamento sossegado, um quarto jAtu»w

Imobiliado a senlv
que trabalhe fora
co. Telefonar para 25-0934, das tar com Clemente - .... .. ....
12,00 horas em diante. ,mo, 65 — ò".° andar — Telefoncldep. Mobiliado, TV, gel., roupa,

FLAMENGO - Alugo ap. 
'701. 

J"*85 
~ ch"v*" con" ° P°r*'?,u»w' ,.-h«n~ 

~

Rua Marquês de Abranles, 107,iL"i£_! 4^2930, Ribeiro.

sala, 3 qls., dep. chaves com'AMPLO quarlo com arm. emb. ap.iCOPACABANA — Rua Sousa Li

ALUGO o excelente ap. 201 da
Rua Barão São Francisco n." 10
(esq. Barão Mesquita). Salão 3
quartos e mais deps. Chaves c/o
porteiro. Tratar com Mauricio —
Tel. 48-9993. 
ALUGCT*o""ap~ 2*0*4 do Ed." Ber-

„i _ Um ap ''OS'1 
' 

Run Adalberto Aranha,

João da Mata, 74,' 'Ç «m sala, quarto e depen-
t i to 77in denclas. Chnves com o porteiro.

»nd,-r'-'-•"'•------—-T-. Tratar à Rua do Carmo, 65-5.°
B Rir.,.., Rlb.lro 471 ao iALUGO quarlos com moveis, pen-L„d clemente - Telefone

o02R VeBri!rporteiroR.,biera.<aV: 
"llUvt 

*>. - . -™ "™% Aventda 32.,685.

COPACABANA***"-"*" Aluga:.. poT.^ 
° 

^/F f ,'• saia quarto ^.^ 
"",. " -!'.° P 

.'UT*'«ftUn.^rt ,i- ALUGAM-SE 3 aps. sala, quarto, R Teodoro da Silva, 1 005 —
ap. mobiliado, da|cozinh'a 

„ banheiro, na Rua Aires Grajaú.
Gomes, 91, Usina da Tijuca, «u-|ALUG0 ap_ 209_ Ruo Duquesa de

ALUGA-SE ap., de 3 quartos, sa-
Ia, banheiro em côr e dep. comp.
empr. Pintado
oor andar - R.
ap. 301

ANDARA. - GRAJAÚ -

VILÃ ISABEL

para
local ou cj Dr. José Alves -
IPASE (M. Hermes) de 8 ,is 13h.

REALENGO - Alugo «p. 101,
103, 104. R. Cristóvão da Bar-
ros, 370, qt., sl-, banh., coz.,
área. Tratar no local ou c| Dr.
José Alves IPASE - (M. Her-
mes) de 8 às 13hs.
SAMPAIO — Àluga-se quarlo, po-
de lavar e cozinhar — 40 000,
cem depósito. Rua Alzira Valds-
taro, 170.

SÃO FRANCISCO XAVIER - Alu.
ga-se apartamento dois quartos,
sala e demais dependências *H
Rua Nazário, 31 c| 9 ap. 301.
Chaves no apartamento 201.

LEOPOLDINA

bir a R. Rocha Miranda

NCrS 12,00 p| dia. Tel.:

porteiro. Inf. 27-1210.
PENSIONATO só para moças e
senhoras, aluga ótimas vagas cj
refeições. Ambiente selecionado.
- R. Paissandu, 219.
QUARTO — Aluga-se para uma
ou duas moças. Rua Artur Ber-
nardes n. 57 — Catete. Tel.: ..
25-6734.
QÜARTÓ — Mob. senhora ou
moça trab. fora. Ap. de' ducsl?p.e"ar 4

pessoas. Base: NCrS 95,00. Rua,NCri
Pedro Américo, tel. 45-5943.

dc respeito s|crtan. sj inq. Posto
6 a sr. que trabalhe fora. Vendo
sofá-cama casal novo. 47-9163
até ___h_e_ 18120.

ANITA GARIBALDI, 42, 
"ap. 

ÍOÒJ
— Aluga.se com sala, 2 quartos,
banheiro, cozinha, dependências
empregada. Ap. do frente, com
garagem, atapetado, cofre em-
butido, em ótimo edificio

37 ap. 1 101. Alugo p| 30
dias, sala, coz., banh. mobil., ge-
lad. NCrS
42-2930.

10, pj dia. Tel.: ..

ALUGA-SE ap. 2 quartos, 1 sala,
1 varanda, banheiro, cozinha, de-
pendências de empregada. Alu-
guel - NCrS 350 - Av. Edson
Passos, 567, ap. 201 - (Chaves
no 401). 58-0999. Usina.

ÀLÜGO ap. s. q. b. coz., area,
tanque. Rua Barão de Mesquita,

'591 ap. 403 - Chaves c| porteiro
- CrS 200.000 e taxas_

ALUGA-SÉ quarto para rapaz sol-
teiro. Rua dos Artistas, 363 —

500

ALUGAM-SE 2 vagas em ap. am-
pio e arejado a pessoa educada
qua trab. fora, sendo 1 p/ moça
e outra p/ rapaz. Inf. telefone
52-1848._
ALUGUEIS?
aps., lojas

- Arranjamos casas
fornecemos os me-

lhores fiadores da Guanabara —
Rua do Resende, 39, sala 1 103.
APARTAMENTO - CINELANDIA':
— Alugo mobiliado cj quarto, sa-
la, banheiro na Rua Evaristo da
Veiga n. 21.

to grátis — Avenida 13 da Maio
n. 47, sala 1 603 - 42-9957 -
(Das 8 às 18h 30m).
FÁTIMA - Rua Gulíhorme Mar-
coni n. 121 — Aluga-se ótimo
apartamento de quarto e sala se*
parados e demais dependências
— Chaves no local com o zela-
dor Sr. TADEU no ap. S-501 e
tratar na Rua México n. 164, —
salas 66167 - Tel. 32-0816.

VELHO

ALUGO ótimo local pl comércio,
1 sala com telefone, quarto com
br.nheiro, frente de rua, área
aberta cj 50 m2. Rua Cosme Ve-
lho, 469, ao lado da estação do
Corcovado e em frente à Igreja
SSo Judas Tadeu. Independente.
ALUGA-SE quarto a casal sem
filhos. Tratar à Rua Ipiranga, 43

Laranjeiras.

aps. por andar. A.uguehga-se à Rua Julho de
taxas. Chaves por- n. 05, Ed. BRONX, o ap.

feiro, tratar tel. 46-5762. conjugado. Aluguel NCrJ
ALUGO .quarto frente, mobiliado"1"'". 

"3 
,'"""' 

Vo" """• loc".

pessoas que trabalhem fora. °, Sr- :lA'""s'' P^r.e.ro. 1

Trav. Esc. Saint Roman, 5-701, tel. 42-35d2.  ___
f im_ Sá_ _Fe_Tei_ra.__Cop..c_al_ana. j COPACABANA - Ap. cie 2 s

ALUGA-SE v"a"g_ 
"pari "níôças 

clí'l|s" delnais .dependências,

CONJUGADOS, 160, sala c qt. sc
parados, 220. Alugam-se aps. na;Tiiuca.
1. Sul e no Centro. Exige-se íia- 'ALUGUEIS - Casas e aps. a par-
dor ou 1 mès adianlado. Lgo. S. t!r de 100, 130, 160, 180, 200 -
Franc, 26, s/ _M19. (CRECI 743).'y,,, m__ depósito ou bom fiador,
COPACABANA -Posto VI - Alu- Rua Mio. Couto, 27, s/ 403.

Bragança, 85 cí 2 quartos e de-
pendência empregada. NCr$ ..
307,00, taxas e condomínio Ín-
cluídos.
ALUGA-SE apartamento. R. Pe-
reira Nunes, 34. Chaves com o
porteiro.
gràJàü
etc.

Ap. sala, 3 quartos
250 000. também posso tol.

Visitas, 14 ás 18 horas - Rua
Mearim, 178, a,.\ 401 - Telefone
38-9182.

ALUGAM-SE vagas moças ou ra-
pazes. Av. N. 5. Copacabana,
683, ap. 404 - Tel, 57-3204.

ALUGO no Centro, ótimo qt. ol
uma vaga, arejado e limpo -
mob. c] roupa, a rapazes, c| fa-
mília respeito. Rua Senador Pom-
peu, 67.

HOTEL aluga quartos para soltei- .i urn a,: „„ „,._,.„ d,., .-„.
ro, diária desde 3,00, todos com A 

„°„,àh"£0 
t"ua~""- R"3 C. *

água corrente. Rua Taylor, 26 -*r?.°. Vclho- 469' encarregado An-
Centro. Tel. 42-1088. \'°J"°:

CASA de família, alugo vaga a
PRAÇA MAUA - Aluga-se, na|lti6;a. referencias. Tel.: 45-0601.

^"" J*?J 
F""n"i""0 

„d" 
"""'nha,!"LARANJEIRAS 

- Alugo 
"ap. 

201
grande predio, 2 pavimentos;,. casSi 3 quarl0S, s|„ dep5.

comp. Rua Leite Leal n. 44,

ALUGAM-SE duas ótimas vagas
a moças que trabalhem fera,
tendo t. direitos. Av. Mem de
Sá n. 252, sob.
ALUGA-SE uma vaga em casa fa-
miliar, com refeições, para rapaz
solteiro. Rya Alexandre Macken-
_ie_n._34^ _____"___
ALUGA-SE quarto para rapazes —
R. Inválidos, 39, sob.
APARTAMENTO dé frenl"e - Alu-

minulo3;9a*se com quarto, sala etc. —
Vendo Travessa Guedes, 1, ap. 702

industria. [19 __"
horário de 

Infs. tel. 42-0489.

41
em concreto armado, com 2
lões para comercio
Ver diariamente no
às 16 horas. As chaves estão
ü?. .Adro__de São Francisco n.° 15,
QUARTO ind., ótima vista, sos-JÃTÜGÃM^E quartossego, fartura dágua. Av. Pres. ,ambicnte ótimo>

BOTAFOGO - URCA

Vargas,

lotes com luz, água esgoto e cal-iChaves cem o zelador
metros dajçamento, a partir de NCrS.... 

'pelo 
tet. 38-6539.

vista -;25,0O mensais Tratar tel. 43-6381 ALUGAM-SÉ quartos a<*>¦-¦-< -'¦'¦ Irapajes solteiros. Av.

DIVERSOS 
S ?

QUARTO ESPAÇOSO
Rua Pedro Ernesto n.
boa — podendo lavar e cozinhar ,, uu- Exige-se depósito ou descon-l Dionlsio,to em folha — Tratar tel.
37-4903 . - Sr. RAMOS. _
QUARTO -Aluga-se"'um 

"mobi-

üfido c; colchão de molas a Sr.
ou rapaz c' ref. — Tratar R. do
Riachuelo, 191, sebr.

vagas,
pensão Parque

Real. Rua São Clemente, 403. —
- Alugo a _____ 26-6906 — Botafogo.
102. Gam-ÍAUJGO a senhor do resp.qt.

com

LOJAS
CENTRO
IOJA — Rua_ dos Andradas n.°
54. Casa Britania. Transfiro con-
trato 240 m2, loja * sobrada sem
colunas. Entrega imediata. Tratar
no local. A

ZONA SUL

LARGO . pp MACHADO 0|3

ARARUAMA - Frente para La-
goa, bairro Coqueiral, vende-se
linda casa pré-fabricada, sl., qt.,
banh., coz., terraço e garagem.
Totalmente mobiliada. Terreno
15x35. Tratar domingo no bar do
Coqueiral. Sr. Martins. Base:
14 000 - Rio: 42-7919.
NOVO loteamento na Guanaba-
ra — Lotes grandes de 10x40,
10x60 e 10x72 metros, residen-
ciais e comerciais, prontos para
construir, c/ agua, esgoto, luz
e força, frente para o asfalto.
Prestações 50 e 60 mil. Ao la-
do da estação e c/ ônibus den-
tro. Ver e trat3r no local, na
Av. Cesario de Meio, 2 958. —
Inhoaiba. Onibi

Tratar QUARTO - Alugam-se vagas"*ã
__. „ moças na Praça Jogo Pessoa, 9,

casais ou ap. 1 C03. ¦
Mem doQUARTOSj,-NCrS 60,oo e sãlâ
grande do frente 100,00 na R.

APARTAMENTO - Cinelandia -, Gamboa, 163 - 1. and., sala 16
Aceito um sócio, mob. gelad. o. ou 29 — Tel. 58-3264.
tel. Tratar - Tel. 42-3708

resp.
.1 móveis. Rua Gal
18, última transv.

• • 
| Voluntários — Botafogo.
ALUGA-SE apartamento de sala
e quarto separados, banheiro, co^
zinha. Rua Voluntários .da Pátria.
329, ap. 708. Chaves com a por
teiro. Tralar tel. 42-0100.

QUARTO grande c! pia, tanque,
banh. e área Ind. tipo kit. Alugo
cf 2 meses em dep. Rua Senador
Nabuco, 22 - Vila Isabel, Sr. Ca-
bral.__
VILA ISÃBÊL*"'"- Aluga-se um ;
quarlo Independente, pintado de
„óvo para 

'uma 
ou duos moças ALUGA-SE um nuarto com ai-

,« ALUGA-SE um quarto e moveis trabalhem fora. - Telefone reito a lavar e cozinhar em ca-
*-*v «_r„ fiufni trabaihe tora na K. ,-R.pcs] |Sa de um casal — Tratar na R.

slilho (CRECI
20-

743) 32-5855.

ALUGUEL, FIADOR, com t Imó-
veis — Irrecusável — Forneço —
Praça Tiradentes n.° 9, sala 802.
Junto ao Cinema São José.
ALUGA-SE uma casf_ de fundes. 2
quartos, sala, cozinhe*! e banhei-
ro, grande quintal, com uma eis.-
terna, 12 000 litros de água. Ver
Travessa Etelvlna n. _3__—_Olaria.
ÃLÜGO 2 casas, saía, quarto, co-
zinha, em Braz de Pina, de pre-
ferência sem criança. Rua Guru-
perna, 111.

APARTAMENTO tipo sala comer"
ciai. Constando de um grande £«-
15o, banheiro e lavatório, tudo
independente. Rua Viçosa 37 apar-
tamento 205, as chaves no 201.
Tratar com Faria, 52-6999.

ALUGA-SE — Casa confortável, t*~.
Armando Godói, 78 —. Higienó-
polis. Trotar ne Av. Teixeira de
Castro, 2óó — Bonsucesso, das 8

10 horas com Sr. Germano'. —
Tel. 30-0751 e 30-5978.

cem oca quem
Catumbi n.______
ALUGA-SE grandf

¦ ap. 701 da Rua

32-3369.

Lobo

58-9581.
Alugo ap. 202 j

ne Rua Petrocochlno, 77. Ver d,v.
12. Tel.: 38-6569.

todo direito em
- 37-2589.

ap. de senhora

ALUGA-SE vaga para duas mò-
ças ou senhoras que trabalhem
fora na Rua Siqueira Campos,
82-C, ap. 402 — Tratar com D.
Nllta; . 

ALUGO um quarto com conforto
para 3 moças, café da manhã em
casa de
fcróncia.
ap. 804.

jenhora só. Pede;se
Av. Copacabana,, 793,

2 moças
202, ap.

ALUGA-SE vaga p| môçasl Rua
Barata Ribeiro, 200;510.
ALUGO ótimo qt. mcb., frente
a 2 rapazes do comércio, pode-se
ver todos os dias, 5iqueira Cam-
pos, 2101201. __
ALÜGA-SE vaga para

Rua Cinco de Julht
306 — Copacabana.
ALUGO vaga para moça que tra-
balhe fora. Tel. 57-5495.
ALUGO vaga para moca 70 000

Csrvalho de f/iendonça, 29;
V203. «_
ÀLUGÃ-SÊ quarto confortável
mobiliado, telefone para uma
moça de fino trato e uma vaga
para senhor idôneo. Tratar tel.

fene, mobil lado. MCrô o "50,00

Ir.xas. Fiador ou depj
Pompeu Loureiro, 9, ap. 404 Ver
com porteiro. JTratar 52-2810.

COPACABANA - Vaga' de ga-
ragem — Aluga-se uma vaga de
garagem em edifício na Av.
Atlântica. Perto do Lido. CrS
40 000. Tratar na Av. Erasmo
Braga 227, salas 1 114 • 1 115.
Tel, 22-6488.
COPACABANA « Aiugam-se
gas_a_ moças. jel. 57-9e89.

COPACABANA -Aluga-se na" R.
Cons. Lafaiete, 4 ap. 504, sl., 3
qts., banh., coz., demais dep. -
Tratar Av. Rio Branco, 138, 15.".
Tel- 32-8585.

Haddock
ii 232-A — Chaves com o por-.

1cle'leiro e tratar no Banco CréditojVILA ISABEL - Rua Jorgi
Rua Álvaro Alvim n. 100,' 147, casa 4, sala, quarto

Rud-

l:,Ja:3? - Sobreloja -Cinelandia'. 
"|cozinha,' 

180 mil cruzeiros. Não
¦ in-. ,-—„ ,.„„ „| ,»_,, -JpieclH depósito nem fiador, ape-
ALUGA-SE quarto pl rapaz ou _.&_ 

odianlado_
moça, na Rua D. Podro Mascare-1
nhas, 25 — Catumbi.

ALUGO
ap. de
Teles i
local.
àluga"-se

- NCrS
7 peças

30-A,

300,00, ótimo
na Rua Silva

308. Tratar no

ótimo apartamento c]
^[dois quartos, sala, cozinha, ba-

inheiro completo e mais depen-
dôncias de empregada, na Rua
Visconde de Figueiredo n. 41 —

(Ver e tratar no local. Chaves no'.re*. 102.
I ALUGA-SE quarto com pensão^ -

— -"jótimo 
passadio, ambiente selec:o-

V:'' 
nado, a duas senhoras de meia
idade ou a um casal na R. Aguiar
n. 34 j2 Tijuca.

„nA_ ,,.,.,, ., . , .ÀLUGÀ-SÊ casa nova com 2 quarCOPACABANA - Alugo qt. mob.l, - M|„ cozinha, banheiro
a 

^l1?"."" t°!s «Çfiiít .eomplalo, quarto de empregada
que trabalhem fora. Te,, 37-2441 ..,,%«,„' 1 •• ¦

FIADORES??? P/ casas, aparta- |572, esq

COPACABANA -
a rapazes, perto
roupa de cama.
47-9643.

Ótimas
da praia, cem

65 mil. - Tel.:

Guaracy, 11 às 13, 16 ás 17 ho-
ras.
ALUGO ótimos quartos e vagas a
partir de 60 mil, c| refeições. —
Tudo novo. — R. dos Andradas,
161.
ALUGAM-SE vagas
Rua Riachuelo, 224.

i rapazes.

RUA MONTE ALEGRE, 76
ga-se ap. 3 qts., sala, coz., banh.{nior, 1 672 — Penha
dep. completas e outro de qt. e
sala separados. Chaves ap. 301,
proprietária D. Antonia. Tratar
Adcon. Tel. 22-5523.

ALUGAM-SE aps. na Rua Volun-j 36-0932.
lários da Pátria, 416 - Botafo. ALUGA-SE quarto pequeno
go, ern la. locação, constando d. ça _ CrS 60 OOO, telefone «
ampla sala de jantar, le] sran- 56.0756 — Pòstu 2 — Copa
des quartos, cozinha, banheiro so* bana.
ciai completo, 1 irea do servi.'

. ço a dependências do emprega
Ãlu.jàa. Tratar na Avon'"

¦ ALUGA-SE em casa de

casas,
mantos? Temos diversos,
na hora. Contrato grátis.
de Maio, 47 - Gr. 403
22-8730.
FIADOR??? Ind. Ólimas ref. ban-
cárias — Documentas om dia —
Resclvo na «3f«, Pea. Floriano,
19 - s 76. Tel. 52-6781 - Cl.
NELÀDIA.

FIADOR — Para casas,'* 
mentos c lojas. Temos
tariss, irrecusáveis, com

. - -imóveis. Solução em 24
família Centrato grátis. Avenida

LINS-BÔCA DO MATO

LINS — Aluga-se casa, 2 pavts.,
3 qts., sala, deps., garagem etc.
CrS 280 - R. Aquidabã, 1 503.
9 às 17hs. Tel. 28-3944.
LINS — AÍugo cl telefono ap. 3
qts., sala, deps. Rua Bicuíba, 141
201. Chaves
Pedro Lessa, 3
52-1550. Aluguel 320,00.

de um casal — Tratar
Filomena Nunes n. 483 — fren-
te - Olaria._
ALUGO ap. grande selüo, 2
quartos, ent. serviço, sinteco, co-
zinha e banheiro, oleo. Est. Tim-
bó, 109, chaves 203. Tratar tel.
30-1051.
ALUGA-SE pequena casa a dois
cavalheiros, R. Angai, 108 —
PenhiK
ALUGO casa, sala, quarto, cozi-
nha, quintal, na Rua Delfina Enes
n. 480, preço CrS 130 000, fiador
idôneo ou desconto em folha —
Penha Circular.

BRAS DE PINA - Ã*k~g*am-se 2
casas c1 2 quartos, sala, cozinha,
banh. - NCrS 150,00 - Ver na103. Tratar Rua

1106. Tel.: ..iRua Guatá, 22102.

daLINS - Aluga-se o. ap. 101
Rua Baronesa de Uruguaiana n.
70, com sala, 2 quartos, depend.
compl. de empregada, tamanho
grande — Ver sábado das 10 às
12 - Tel.: 56-0535.
LÍNS — Alugo ót. residência, 2
pavt3„ c/ sinteco, 2 sls., 2 qts.
etc. Rua Maranhão, 652. Inf. Tel.
42-1337 - CRECI 764.
tLINS — Aluga-se ap. de três qts.,
j sala e mais dependências, em óti-
:mo estado. Rua Azainor n.° 72.
;Chaves com o porteiro.

ir, a-

Ida Lobo Ju doí" duartos a senhor de respai.,(,¦,,!„ „. 47, 5a|a ) 603. Tel
1. Cireul.r 1 ,0 " senhora ou senhorita na R.'4!.ç?57 _ (Das 8 às 18h 30m)

Rua Cândido Oliveira, ___^
_. Barão Petrópolis. Cha- ~

Solução,ves no local. Tratar na Rua dos
Av. 13;Andradas,_69, Sr._José._
— T,'\'ÀLÜGO 

quarto a casal, na Rua
Barão de Itapagipe, 402, com 2
meses depósito^D. Geny. IJACAREPAGUÃ
ALUGO vários quartos para ca- ___
sais. Rua Maia Lacerda, 652. Rua ALUGA-SE uma casa: 2
Correia Vasques, 50. Rua Tavares sa|a, cozinha, banheiro

jj Bastos, 4, Catete,
aparta-ALUGÀ-SE quarlo p| casal som

propne*; filhos ou pessoa só, pede lavar
vanos.e cozinhar, al. 60 mil, tres me-

horas — 
Jses de depósito. Rua Professor

«íaiGabizu, 2B5.

,:Duvivier, frente para o mar, pre.

VAGA para moça, aluga-se uma
com direito a lavar t cozinhar.
50 000. Tel. 22-0894.

ZONA SUL

no horário das 8 it 16h30m oul"ü,""'T',7nnm "l'%?ri iSÍ,' 
"""°":LEME 

- Alugo todo bem mobi-

Dr.304862 • 30-6865, com o
Eduardo ovi Srta. Manoelína,
ÃLUGA-SE vagas mobiliadas _.
moças decentes. R. Viúva Lacer- -p

Humaitá.
de frente

senhor. Aluguel
90,00.' R. Marques de Olinda

ipectivamente.
ne 57-5211.

da_j26 — Botafogo
ALUGA-SE um quarto

2 rapazes ou
,or - •¦

95,

ALUGUEIS? - Arranjamos casas
lojas • fornecemos os me-

lhores fiadores da Guanabara —

.Í23-5613.

103.

MOBILIADO - Aluga-se ap.,
quarto, sala sep., roupa de cama
e utensílios. Mensal ou diária —

Edtna.

GLÓRIA - S. TERESA Rua Cân-
rto

ALUGA-SE o ap. 1 COB,
d:do Mendes, 98, sala e q

ALUGA-SE qto. gde. s\ móveis, independentes, dependências em
. ,Rua Barão de Guarabiba n."° J7,! pregada. Chaves portaria. Tel.: ..

Praça Mauá-Uobrado. 122-0129.

Rua do Rosonde, 39, sala 1 'yj/j-r-i 37 a-a-in
ALUGO quarto mob. c', roupatTTTTrCÃTT^. a ^ ^-#- * _-_
de cama, um rapaz de respeito MUDANÇAS STAR —==¦„-.',„ , - ,

,_ -,,-.,*** |C| direitos - Tratar pela manhã i n nn A Mnp. T_.l_.fr, 'PE ,FRENTE c/,? .qls," "li' c*_l*'
ap. 1 - 26-J906. la). ^ (, 30 ir ou á noite Bara-1 ' ¦^'"l-' " IÍUKA. I eleTO-banh. e area. Maia Lacerda, 36/

ALUGA-SE vaga mô;o trab. fora.ita Ribeiro"... 833 - ap. 202. n_? TÍ-WhA \204- c:hí'ies 2.0,?;. Aí!i,'i"í'" TdT
Rua Gen. Severiano, 80, qto. a4f|ArA|ITAjA1:^0^ _ frMrngT.' —'pS5.1.0'. A,u3- NCrS 250'00' Tel'

ALUGA-SE ótimo ap. frente, de
sala, 2 qtos., arm. embutidos,
qto. e banh. empreg. Rua São
Miguel, 185, ap. 102. Chaves c|
porteiro, de 2.a-f. a sab.
CATUMBI — Aluga-se pequena
casa com sala, quarto e demais
dependências. Rua José de Alen-
car, 95 — Chaves com a vizinha
— Tratar Avenida Paulo Frontin,
500-F — Rio Comprido.

quartos,
área. —

Estrada do ílndiba, 2428-F. Cha-
ves no vizinho, casa (2). Jacaré-
paguá.
RUA TEÒF.LO* BRAGA, 9: - Alu.
ga-se casa c| 2 quartos, sala, co-
zinha e dependências. Vila Vai-
queire. Tel. 37-8292.

BONSUCESSO - Aluga-se por CrS
155 000, uma casa . com sl., qt.,
coz. e umo área coberta na Rua
Emilio Zaluar, 83.
CORDOVIL - Àluga-se ap. dí
sl., 2 qts., na Rua Caruná, 165,
np. 101. Chaves pl favor no op.
S-101. NCrS 160,00. Inf. telefo-
ne 34-2677.

CENTRAL

CASAS e aps. Indico. Forneço fia-
dor irrecusável. Rua Urano», 1410,
fundos — Olaria.
DE CAXIAS p/baixo*. - Alugam-
se casas a partir ed 100, 130,
170, 200. Tratar R, Alcântara Ma-
chado, 36, s/ 406. 23-3042 (CRE-
Cl 713) 38-4031.
FIADOR??? Ind. Ótimas ref. ban.
cartas — Documentos tm dia —
Resolvo na hor-. Pea. Floriano,
19 - s 76. T.l. 32-6781 - Cl-
NELÀDIA.

FIADOR IMOVEIS - Ãlugutí Ví
sas, aps. • lojas. Forotcemoi
proprietários com ótima ficha ban-
caria • comercial. Nos procuran-
do a solução i rápida. Rua Mexi.
co, 70 sala 12M. Tel.: 42-6612.

ALUGA-SE um quarto, na Rua
Dias da Cruz, 553, c| 4. 55 000.

((dependentes, mobi-; 27-8260.

.,_. Santa Crur, Bangu-Sepetiba .
(da galeria) para entrega imedia-'Campo Grande-Base, saltar no 1 ALU GA-SE — Sta. Teresa, 5 mi-
ia. Preço: NCrS 55 000,00 cj par-'endereço acima que é dentro dos nutos do Centro, um quarto mo-

<e em 1 ano. CIVIA — Trv. Ou- .terrenos, onde tem placas com biliado em casa estrangeira, pa-V 'j', 't 
i'Div' 

"*" Vpncla!' 2.° i corretores. Todos os dias, in- ra um senhor que trabalhe fora.
fííí,"'; ' i2'B166 dc 8,30 ãs'clusive eo. domingos. TelefonesIPreço: CrS 75 000. « Telefonei Barros
18,00 horas. CRECI 131. 310804 e 31-0994 - CRECI 232.32-6409. 125-9080.

das 19 ás 21 horas. - Botafogo.[oXs"~"cÕpàcabuia de quarto, £ ?UJART0?  —.-,-¦ -,.,,.
ALUGO 2 espaçosas vagas a mô-leta, banheiro e ki'.hnette com J.1"*"' c/ rouPa de »ma P/ 1 ou.f|ADOR??? Ind. ótimas ref. bin-lt?___
ças, 47 mil - Tratar hoje • ema- telefone, finamente decorados el.f. P"!"."?a" em aP' cl 

'e|e'ona —! cárias. Nio cobro «diantado --ALUGA-SE

APARTAMENTOS - Alugam-se c|
1, 2 e 3 qts., sala e dependèn-
das. Contrato com fiador. Vet
e tratar na Rua Barbosa da Stl
va, 95 — Próximo da Rua Ana
Néri.  __
ALUGO ap. 201 frenle, safa, 2
quartos e dependências. R. Ooe-
rário Sad.ck de Sá, 100. Cha-
ves no 102. Aceito desconto em

Madureira.

16. c/ 10. 400 mil

2 pessoas em ap,
nhã, das 18,30 às 21.30 — Rua ar condicionado. õelacleirYroü-,36'"'467-

da Passagem, 78, _ap. 708. | pas de cama e banho - Alugam-ie.QUARTO no Leme pare aenhor
crts.,JADMINISTRÀDÕRA IMOB. L. H., °°' temporada. Informações no distinto. 37-1553.

,"t'',".' Av- N'.,S,',d"! c°Pa"b"-"QUARTO - Aluga-se em Copa-
Ü!__L9i5'«?P«LU5- ___lcabana, a 1 ou 2 moças que tra-
ALUGO vagas a rapaz è Rua Bo*íbalhem fora, com ou sem rafai-
livar, 41-703. Copacabana. ' Ses. Tel. 37-9358.

ALUGO 1 casa, 2 salas, 2
coz., 2 banhs., qt. de empreg., [alugo conj. grande c varanda
arca tanque. R. Hermenegildo dejGen. Severiano, 180'1 009, 200

mais taxas, depósito. Inf. 520982
- CRECI 636.

hora —
1 81».

Resolvo na
ca, 185, s| 1 81?. Tal,

MUDANÇAS STAR
12,00 A HORA
fone 22-9264.

um qt. no Méier
Av. Rio Bran-;ou sem móveis inuependente p

FIADOR — Para casas • aparte,
mentos • lojas. Temos preprietá-
rios, irrecusáveis, com vários
imóveis. Solução em 24 horas.
Garantida. Avenida Trei» de
Maio n. 47, sala 1 603. Tel.:
-Jpas_8_isJ8l._30m..

FIADOR IMOVÉJS - Aluguel -
Caias, aps., lojas proprietária
o comerciante credenciado por
Bancos polo S.P.C. - Soluçãe
na hora — Largo da Csrioci n.
5 - sala 614. Edif. Carioca.

iHIGIENÓPOLIS - Aluga-se uma
boa casa 2 qts., I ll., banh.,
!cc_„ quintal. Rua Pacheco Jor-

32-2503. rapaz de comércio. R.
mon, 5B.

Mari. Cal-ldão, 39.
UARDIM AMERICA - Alugo uma

Arranjamos casas!casa com 2 quartos_, . lALUGUEIS?  —- ,. .
Tele-iaps., lojas e fornecemos os me-|dependências.

lhores fiadores da Guanaban - Castelo Branco.
iRua do Resende/ 39, sele 1 103-29.

todas
Rua Monsenhor
quadre X, lote

V



•* IMÓVEIS - ALUGUEL*» EMPREGOS

Pessoas
desaparecidas

CLASSIFICADOS — Jornal do Brasil, 6.°-feir-, 31-3-47 _ 3

O Serviço de Utilidade Pública da RADIO
JORNAL DO BRASIL relaciona, abaixo, o nome
das pessoas desaparecidos e que, até o momento,
não foram encontradas por seus parentes. Quem
souber do paradeiro destas pessoas deve telefonar
para 22-1519.

AÍRTON FERREIRA MAGALHÃES, 41 anos,
branco, desapareceu de sua casa à Estrada Inten-
dente Magalhães n.° 3 210, ap. 103. Infs. para
o telefone 22-1205. — ANTÔNIO DOS SANTOS
MARTINS, 75 anos, português, branco, cabelos
grisalhos e um pouco calvo, olhos castanhos, está
desaparecido de sua casa à Rua Sâo Gabriel n."
530, Cachambi. Infs. para o telefone 49-4591. —
BERNARDINA MOREIRA DE LIMA, está sendo
procurada por sua irmã Maria Moreira. Bemar-
dinai teria vindo de Minas para Copacabana. Inf.
para a Rua Igramirim n.° 83, Vicente de Carva-
lho. — CLOTILDE ALVES RIBEIRO, 11 anca,
mulata, moradora na Rua Dois de Dezembro n.u
77, ap. 501, está desaparecida desde o mês pas-
sacio. Infs. para o referido endereço. — D ALVA
CORREIA PEREIRA, 28 anos, cabelbos e olhos
castanhos, 1,48 ni de altura, sofre de AMNÉSIA.
Saiu de sua casa à Rua Dr. Nilo Peçanha n.° 426
em São Gonçalo e não deu mais noticias. Infor-
mações sobre o seu paradeiro para os telefones:
2-7096 e 8052 em Niterói. — JOAQUINA RAMOS,
54 anos, preta, de baixa estatura, está desaparecida
do Hospital Odilon .Galotl, no Engenho de Den-
tro. fi doente mental. Informações para o telefo-
ne 43-8973. — JOANA DE SOUZA CAVALOAN-
TI, 76 anos, que viajou dai Bahia para o Rio em
companhia da menor Regina da Silva. As duas
estão desaparecidas e seus parentes preocupados
desejam saber notícias de seu paradeiro. Infor-
mações para 43-8415. — JORGE GOMES DA
COSTA, 14 anos, usando calça preta e blusão
azul-maxinho listrado saiu de casa (Rua Angela
n.° 511, Belfort Roxo) e não retornou. Informa-
ções para o Sr. Álvaro Costa, na Seção de La-
vantíeria do Hospital da Ordem do Carmo. —
JANDIRA GROSSE, branca, estatura mediana,
cabelos lisos e compridos, olhos castanhos, 42
anos. Está desaparecida desde o desabamento do
prédio n.° 23, da Rua dos Arcos, onde morava.
Jandira sofre de AMNÉSIA. Infs. para 28-5569.
— JOÈÉ ALBERTO DA SILVA, 11 anos, moreno,
olhos castanhos e cabelos crespos, está desapareci-
do. Infs. para 23-9526. — MARIA DAS GRA-
ÇAS SHEILA CUSTÓDIA, de 12 anos, aparen-
tando 8 ou 9, parda, cabelos pretos e olhos 

"casta-
nhos escuros, está desaparecida desde o dia 21 do
fevereiro. Vestia na ocasião saia branca e blusa
bra:.ca e vermelha. Morava na casa1 da madrl-
nha na Rua Domingos Ferreira, em Copacabana.
Infs. para 57-0912. MARIA DA GRAÇA DA
SILVA, 17 anos, magra, 1,60 m de altura, está
desaparecida desde o dia 22, às 19 horas. Infs.
para 25-5726. — RAIMUNDO JOSÉ NOGUEIRA,
9 anos, branco, cabelos louros, olhos castanhos.
Reside na Rua Santa Clara', quadra 14, lote 10,
no Parque São Francisco em Campo Grande. No
dia 14 saiu às 11 horas para ir ao Centro de Re-
crutamento dos Fuzileiros Navais em Campo
Grande e não retornou à sua casa. Estava descal-
ço e vestia calça branca com listra rosa e blusa pre»
ta e branca. Infs. para o tel.: 49-0558. — SANDRA
MOREIRA, mulata, 11 anos (aparentando 7 ou
8), olhos e cabelos castanhos escuros, desapareceu
dia 6 do corrente de sua casa na Avenida Tei-
xcira de Castro n.° 10, em Bonsucesso. Infs. pa-ra 30-8807 — SÉRGIO FERREIRA, 15 anos, mui-
to magro e com um metro e oitenta dc altura,
cabelos e olhos castanhos. Vestindo calça e blu-
são de cores vivas, fugiu de São Paulo para o
Rio, antes do Carnaval. Informações sobre seu
paradeiro para o telefone CETEL 90-1331 ou
43-5938 ramal 43.

Documentos
perdidos

Foram perdidos e se encontram à disposição
de seus donos, no Serviço de Utilidade Pública
da RADIO JORNAL DO BRASIL, os documento»
relacionados abaixo. Seus donos poderão procura-los na Avenida Rio Branco n.° 110, 3.° andar, das
5h30m da manhã às 2 da madrugada.

Ana Beatriz Chagas Bernardes, Antônio C.
Silva, Álvaro Pereira da Silva, Antônio de Andra-
de, Antônio Francisco Gauçalves Araújo, Antônio
Gomes dai Cruz, Augusto Pinto Coelho, Almir
Couto, Alexandre Nepomuceno Dock, Agenor Ba-
tista Franco, Artur José de Freitas, Antônio
Francisco Félix, Armando de Magalhães, Adil-
son de Sousa Mendes, Alberto José Martins, An-
tònio Mesmolia, Adriana Leite, Aniva Pereira, An-
tônio Francisco, Alcindo dos Santos, Antônio Oli-
veira Sampaio, Afonso Alves da Silva, Aurelina
Luz da Silva, Altair Barbosa de Oliveira, Be-
nedita da Silva Ramos, Bernardo Rzeznik, Car-
Ios Alberto Gomes de Almeida, Félix da Concei-
ção, Célia Maria Francisco, Cláudio Gonçalves
Jaguaribe, Célia Gomes de Matos, Cassildo La-
redo Reis, Cecília de Cotovitz, Ciloel Gomes, da
Silva, Carlos Nelson Mota de Sousa, Carlos José
de Santana, Carolina Orefici dos Santos, Cleo-
nidio Soares, Diogo Pinto Sabugueiro, Delfim
dos Santos Almeida, Dejaniro Mendes da Silva,
Dilson Neumann da Silva, Elba Noolbath de
Abreu, Eudes Correta Barros, Eduardo Brunoro,
Edemilson Pedrosa da Costa, Edgar Luis, Edna
Maria de Melo, Enoque Natividade, Edson da
Silveira, Eduardo Manuel Ferreira da Silva,
Eloisa Santos, Emília da Silva Morena, Esteia
dos Guaranis, Eduardo Marques de Campos Ca-
bral, Francisco Santoro, Francisco de Assis Bra-
gariça, Francisco Miranda Filho, Francisco Gama
Pinheiro, Fernando Gonzaga da Silva, Fernando
Gomes Tostes, Geraldo Honorato, Gerson de Oli-
veira Barros, Gilna Auxiliadora Lopes Falas, Geor-
ge Marcondes Godoy, Gérson Mendonça Filho, Gil-
mar Luis da Costa, Geraldo Ribeiro, Gentil Coe-
lho da Silva, Hermani de Azevedo, Heloísa1 Soa-
res de Lima, Hilário Lopes, Hércio Coelho Ma-
chado, Heráclito Palhares, Hércules Ferreira da
Silva, Ivã Estelita. Campos, Idemar Dantas, Isalas
Pinheiro, Iran Guerrai dos Santos, Iracy A. de
Alencar, João Correia de Mesquita, José Cândi-
do da Rocha, João Silveira Viana Filho, Juarez
Gomes de Araújo, José Martins Lourenço, José
Henriques Cerqueira, José de Gouveia Júnior,
João Evaristo Borges, José Luís Vilas-Boas, Jo-
sé Carlos de Castro, José Luts dAlmeida Campos,
José Augusto da Cruz, Jovelino Ferreira Dias,
João Vieira França, José Machado de França,
José Lino Gurgel, José Salvador Jasmim, José
Luis, Joaquim Loureiro, José Rocha Lima, Jair
Correia de Morais, Jorge Madeira, José de Bar-
ros Mota, Joaquim de Oliveira, Jorge de Olivei-
ra, José Soares, João Adelino da Silva, José Pau-
lo da Silva, José Fernandes de Sousa, Jorge Te-
les dos Santos, José Válter da Silva, José Ronal-
do da Silva, Klener Maiai dos Santos, Luigi Bru-
no, Luís Urubatan, Lúcia Maria de Carvalho,
Lourdes de Oliveira Brilhante da Costa, Luís
Martins da Costa, Luís Carlos Coutinho, Lafaie-
te Augusto Soares Filho, Leoci Gaspar, Luci de
Moura Nascimento, Luzinete Paes da Silveira, Li-
saldo Farias Sodré, Luci Gonçalves da Silva, Lau-
diceria Francisca Vigianl, Leno Andrade Barros,
Maria Antônio Moutinho de Almeida e Melo, Ma-
rília do Carmo Ribeiro de Moraes, Maurício Bas-
tos Almeida, Milton Moreira Chaves, Moisés Fe-
lisberto Cruz, Manuel de Oliveira Campos, Marli
Matias de Carvalho, Manuel S. Dutra, Maria
Paulai de Figueiredo, Maria Teresa de Almeida
Ferraz, Maria Correia de Lima Gomes, Marcelo
Gõiger, Mário Natalino Jordão, Márcio Nunes de
Miranda, Marcos Fernando de Oliveira, Manuel
Fernandes Oliveira, Manuel Alves de Oliveira,
Moacir Ferreira de Oliveira, Mauro Fernandes
Guaraciaba, Manuel Armindo Alvts Peixoto, Ma-
nuel Francisco Penha, Maria Pinheiro da Silva,
Melita Santos Saleo, Milton de Sousa. Maria
Helena Sampaio Ribíiro da Silva, Maria Lúcia
Lins de Sousa, Mauríüa Consueio de Seu.a Cam-
pos, Manuel Antônio da Silva, Nelson Matias, Na-
taniel José Cardoso, Valdemiro Nunes, Níltoli
Rosa, Nelita Paulina Tcblas, Orlando Joaquim de
Araújo, Ociano Ceciliano Braga, Orlando Alves
Carvalho, Odelita Cerqueira, Octaviano Monteiro,
Orlando Gomes Garcia.

HIGIENOPOLIS - Alusa-so ep.
na Rua A-j.ipuva n. 137 — sala
— dois quarlos e d-.;.enden':i_i:
JARDIM" AMÉRICA -~Aluçia-se um
toneno p*.ra oficina ou nalpão.
Tralai cornj). Duke, 28-3799
OLARIA - Aluga-se ap„ 2 qls.,
sala e depend. grando. Run Ba
riri. 318, op. 401 . Ver ro loca
c| port. Tralar tel. 30-1739 - Dr.
Wilson ou João.
PARÁbA*T3É~_UCÃS~"AÍuoa-.e
casa clc 2 qls., sala, banh., cozi-
nha, quintal c çiaraçtem. Rua Fer-
reira França n. 600 — Aluguel ..
250 000 e taxas. Ver no local Tc.
Leopoldina.
QUARTO — Alugo a um rapaz
de respeita, 1 n-ês de deposito
- Rua Joaquim Rego n. 51 —
Olaria.
RAMOS — Alugo resid. cj jard.
qto. e sala amplos, copa e coz.
banh. compl, e quintal, na Rua
Iporanga, 115. Chaves no 121.
Aluguel do 140 000. Tratar Ave-
nida Mova Iorque, 71, grupo
301. Tcl. 30-5724. Sr. Mendes.
RAMOS — Alugam-se api. la.
locação de quario, sala, dep. a
15 mín. Praia Rua Pereira Lan-
dim n. 190 - Ver 2a., 4a., 6a.
sáb. e dom, das 14 às 18 ha<
ras - NCrS 210,00 - Tel
42-9948.
VILA DA 

"PENHA - Av. Oliveira
Bs!o n. 210 — Aluga-se uni ap.
de 2 quartos e sala com ainte-

novo.
VISTÁ~ALÊGRÉ - Aluga-se" 

"gran

Ú3 ap. de 3 quartos, sala, cozi
nha, banheiro, varanda, área de
serviço e quarto de empregada.
Ver o Iratar na Rua Paratlnga n.
271, c| Sr. Fonte. No ponto finai
do ônibus.

LOJA GRANDE - Aluga-se ou
vende-se. Perto da Prrça Saens
Pena. 200 m2 — Rua Conde du
Bonfim, 116. Trat<ir no_ jocal.
PÀSSÀ-SE contrato de grande lo-
ja, na Rua Mariz e Barros, 60-B.
ú tinia para banco, lanchonete,
mercearia, agência do automóveis
etc. Tratnr diariamente das 9 ho-
ras_ às 11 horas.

ESCRITÓRIOS
e CONSULTÓRIOS

PENHA — Alugo mia para escri-,
tório ou consultório próximo à
Rua dos Romeiros — Tra Inr na
Av. Bris de Pina n. 110, loja

,N - Sábado de B ,'is 12,heras,
com o_Sr. FRANCISCO.
SALA — Aluga-se, Ed. Comer-
ciai Tijuca, c| lel. e móveis. Rua
Conde de Bonfim, 309, s| 1 009.
Combinar p! tel. 58-58e3.

DIVERSOS
ALUGA-SE up. p/ teirp. no To-

[rium HoírI, em Guarapari. Tra-
lar tel. 236293.

CENTRO
ANDRADAS, 29, saia 1008. Aiu-
ga-se NCrS 180,00. Ver com
encarregado Domingos e tratar
diret. c| prop. Tel.: 28-2500^
ALUGAM-SE oito salas comerciais,
juntas ou separadas. R. Riachue-
Io, 199. Tratar R. André Cavai-
.ante, 50 - Centro. Tel. 43-6102
— Constantlno.

VILA DA PENHA - Aluga-se e
405 da Rua Prof. Artur Tlil

re n. 75, 2 quarlos, sala c/ ele
vador. — Telefone 22-3818 —
LINO — Ver com o port.

AUX. - RIO DOURO

ALUGA-SE casa, Rua Alecrim, 853.
Vila Kosmos. Tratar na mesma
Antônio.
ALUGA-SE sala a casal idoso ou
senhoras (sem filhos). R. Cardo'
so Quintão, 168 — Tomás Coelho
ÁÍUGC^ aps. e casas. Av. Monse-
nhor Félix, 3-19, chaves na casa
3, aceito desconto cm folha.
Irajá.
ALUGA-SE 1 casa no centro de
5. João de Merlti de quarto, sa-
la, coz. etc. Ver à Rua Maria
Emília, 98, c| Sr. David — Pre
ço MCr$ 80,00.
ALUGA-SE casa com 3 quartos,

a, cozinha, banheiro, quinta!
grande çom enlrada para auto»
móveis à Rua D. Emília, 148 —
Inhaúma. As chaves no botequim
com D. Arminda.
ALUGUEIS — Casas e aps. a par
tir de 100, 130, 160, 180, 200.
Bom fiador ou 1 mês depósito,
Tratar Mig. Couto, 27, s/ 403. -
38-4031 e 32-5355 (CRECI 743). _
ALUGAM-SE dois pequenos qts.
independentes a rapaz ou senho
ra só — Rua Capitão Vieira n. .
225 - Turiatu, 
ALUGA-SE uma casa de quarto,
sala e cozinha, na Rua Ivurarema,
258, fundos — Inhaúma.
ALUGA-SE casa, 2 quartos e
la. Rua Graça Melo, 75. Chaves
no n. 42. Cavalcanti.
ALUGA-SE uma cosa, Rua Edgar
Teixeira, 52 — Irajá — Ver no
local.
CASA — Aluga-se com 2 quai-
tos, sala, varanda o cozinha, na
Estrada Velha da Pavuna, 1418,
casa 24. Inhaúma. Tratar na
casa 18. Aluguol 160,00 novos.
COELHO NETO - Aiuga-se ap,
com 2 quartos e sala, com sin-
teco, área, varanda e mais de-
pendências, à Ru» Moriça, 96
ap. 301.

ILHAS
GOVERNADOR
ALUGA-SE ap., 2 qts., sl., coz.,
banheiro, área, dep. comp. emp.
Avenida Paranapuã, 1543, ap. 201

Ver i tratar sábado e domingo
das 9 _-. 12 horas.
ILHA DO GOVERNADOR - Zum-
bi — Aluga-se o ap, 202 da Rua
Serrão, 311, c| 1 sala, 3 quartos,
dep. comp. de emp. Ver no to-
cal cj o encarregado Sr. Mathias,
no n. 325, ci 8, ap. 101 - Tra-
lar na Av. Franklin Roosevelt,
39,_15__°, grupo 1502.

PAQUETA

CENTRO — Alugo sobrado co-
merclal. — Praça Alauá. NCr$...
150,00 - Tratar Acre. 42, sobra-
do- Tel. 43-3394.
CONSULTÓRIO" DENTÁRIO - ÃIu-
go no Largo da Carioca, às lar-
des de 3.as, Sfis o sábados
CrS 100 000. Tratar 45-3709
22-7300.

PAQUETA - Aluga-se ap. mobi
liado ou não para temporada ou
contrato dt um eno. 43-3388
Jorge.

ESTADO DO RIO
NITERÓI
ICARAI -. Aluga-se Cr$ 250 mil
cruzeiros mais taxas ap. 603 na
Rua Coronel Moreira César, 129.
Tratar Rua Uruguaiana, 55 sala
711. Tel.: 43-1759.

TERES. - FRIBURGO
TERESÓPOLIS - Alto. - Clube
Ingá. Alugo de 1 a 8 meses
linda casa nova, mobiliada. Inf.
47-6380.

LOJAS
CENTRO
ALUGO lojinha, tem 4 silas, co
zinha, pode sor iunto ou a ca-
sais separados. Rua Rosa Saião
n. 30 - Eni. Ladeira Madre
Deus — Largo Camerino. Tratar
lel. 52-6623.
LOJA — Aluga-se p| depósito,
cl 620 m2. na Rua Senador Pom-
peu n. 23. Tratar cl Ângelo no
sobrado. Tel. 23-2456.
LOJA — 70 m2 - Passo contra-
to - Cr$ 3 000, aluguel 1 sl.
min., ótimo para depósito. Rua
Lavradlo, 169-A — Lapa.
LOJA e sobrado — Alugam-se na
Rua Buenos Aires, 299. Tratar
com o Senhor Miguel na Rua
da Alfândega, 284, loja. _
LOJA - Aluga-se c| 50 m2 à
Rua do Acre n. 77-C, chaves c|
o porteiro. Tratar cj proprietário
no Largo da Carioca, 5, sala
804 - Tel. 426487.
SAUOE — Aluga-se na Av. Barão
de Tefé, 107, ampla loia com ji.
rau. Ver diariamente no horário
de 7 as 16 horas.

ZONA SUL
COPACABANA - Loja confecções
marca reg., vitrinas grandes, pas
sa-se contrato. Barata Ribeiro n.°
737-A.
COPACABANA - Passo contrato
comercial sobrado Posto A,
quina Barata Ribeiro servindo
qualquer negocio, Tel. 36-3223.
LOJA — Largo do Machado -
Aluga-so la. locação, perto cine-
ma. Tratar 22-3996 à tarde. -
CRECI 23.
LOJA — Copacabana — Passa-se
contrato. Melhor ponto. Rua Ba-
rata Ribeiro. Tel. 47-2648.
SOBRELOJA - Aluga-se no Cate-
te, perto do Largo do Machado,
de frente, em edifício comercial,
40 m2, com telefone, prédio nó-

serve para diversos ramos de
negócio, escritório, consultório
clc. Tralar tel. 25-6841, Sr. Car-
doso.

ZONA NORTE
ALUGAM-SE 2 loias de esquina,
na Rua Or. Bulhões n. 524. A
maior tem 4 perfas de aço, ôni-
bus à poria. Choves no local.
ALUGO 2 loias sê-Tluvas, lTÒ
m2, cada serve para indust. co-
mercio ou deposito, limpas, no-
vas, otimo ponto, Bonsucesso. —
Est. Timbó, 109. Ver na Lancho-
nete. T. 30-1051.
ALUGA-SE loja e sobreloja com
luz e força, para banco, indus-
Iria e comercio. Avenida Braz
de Pina, 2185,
LOJA — Passo contraio 7 anos,
ótimo alg., tem força e grande
sobrado. Rua Joaquim Palhares,
31( junto a Haddock Lobo. Ver
até 16 horas.
LOJA de esquina, aluga-se na R.
Barão de Mesquita n. 135, L-A.
Serve para qualquer negócio.

ALUGA-SE _ Av. Presidente Var-
gas, esquina com Uruguaiana —
(Edifício Lisboa), sala n.o 1 719,
de frente para Presidente Vnr-
nas. Chaves com porteiro. Trntar
iolefone 34-5209.
ALUGO conjunto de salas à Av,
Alm. Barroso, 6 - Tel. 52-2516:
ALUGA-SE unia ótima sala, andar
térreo, no Centro, Rua Senador
Pompeu n. 210. Pora depósiio do
mercadoria ou escritório. Tratar
no local ou pelo tel. 23-2839
Sr. Saraiva.

Aluga-se
Uma loja e umn scbre-loj-

com rnjm. 450 m2. à Rua Anibs!
B.névolo, n° 330. Aluguol NCrí
1.000,00 mais impostos c se*
guro. Vara ver combinar com
o Sr. Júlio à Run G"ncral Pedra,
ns. 443Í445 — Tol.: 43-3041.

Frigorífico
Âv. Brasil

Com 70 in3, Instalações

vas, loia _!l_>i_ 300 m2, forca

lur, telefone, aluga-se ou ven

de-se. Informações — Tcl.: —

25-4404.

Mudanças
28-7649

RÁPIDAS E EFICIENTES

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

ALÜGA-SE escritório com 2 sa
Ias e pequena de espera, trans»
feritido-se telefone e móveis. —
Aluguel Cr$ 200 OCO, mais taxas.
Vor Av. Graça Aranha, 333 sa.
Ias 1101|2 com o porteiro Wal
demar. Informações 37-1220. _
ALUGA-SE sala 

' 
apropriada para

escritório ou pequeno fabrico.
Rua da Carioca n. 53 em 2.° an-
dar, com telefone. . _
ALUGO o 2,o andar cio prédio
n. 22 da Travessa do Comércio.
Informações _na loja embaixo.
ALUGÃM-SE 2 ep"s. de frente, 3
salas o mais dep. cada um, jun
tos ou separados, par» fins co
merciais ou ind. Mostra zelador.
R. Luís de Camões, 75. Tel,
23-6270 ou 37-4737, quase ei
quina de Avenida Passos.
AVENIDA PRES. VARGAS, 583
Alugo sala 1008, !.*> andar.
34-5442. Chaves na portaria.
CRECI 743.
ALUGA-SE para escritório ampla
o arejada metade de um 6.° an-
dar, janela e sacada para Av.
Rio Branco, com direito ao uso
de dois telefones e banheiro pri.
vativo. Aluguel NCrS 400,00, In
clufdas tôrías as despesas. Trotar
à Rua Mayrlnk Veiga, 4 — ó.°
andar com o Sr. Ari. Tel. ,,
23-5731.
ADMINISTRAÇÃO FIDEX. Aluga
2 saias independentes com kitch
e banheiro comp!., na Av. Pres.
Vargas, 583, 13.° and. Inf. Av.
Copacabana, 709, gr. 501. Tele-
fone 36-4002, Creci 210.

CENTRO -"ESCRITÓRIO
- Rua do Ouvidor, 130,
salas 615J616 (quase
esq. Rio Branco). Passa
se contrato de duas sa-
Ias e saleta (40 m2) ata-
petadas com decoração
de luxo. Móveis de ja-
carandá novos, geladei-
ra, dois aps. ar condi-
cionado novos, teto re-
baixado em Gonçalo AL
ves com interfones fun-
cionando. Aluguel anti-
go com mais dois anos
de contrato a MCr$
175,00 mensais.
CASTELO — Alugo excelente sala
com 28 m2, banheiro privativo —
Av. Franklin Roosevelt, 23, sala
609 - NCr$ 250. Tralar tol.:
2B-0792.

AMAS, ARRUMADEIR_.,Sico?'nheira -
_ ____,-.. ivariado, dando
E COPEIRAS denado NCr$

PREC15A-SE arrumadeira. NCrS
40,00. Alberto Sequeiro, 10, ap.
402._Ha_.dock Lobo,_t<_K_j_8-7332.

PRECISA-SE de uma ba-
bá e uma cozinheira. —
Paga-se bem. Tratar na
Rua Nascimento Silva,
390, ap. 202 — Ipa-
nema.
PRECISA-SE empregada todo ser-
viço — Rua Barão Itapagipe, 21,
ap. 202 -__Tii.uca.

PRECISA-SE de acompanhante -
arrumadeira para senhora de
idade — Paga-se bem na Rua
Barão de Ipanema n. 77, ap.
706 — Copacabana. ^^ 
PRECISAMOS de domésticas pra-
ticas. Empregos com folga es*
peciais para curso grátis de
culinária, confeitar, corte, cabe-
tei rei ro, dactilografia, prlnfario,
comércio etc. Tratar de saçjunda-
feira a domingo, das 8 às 20 h
R. Uruguaiana n. 226, sobrado.
PRECISO empregada p! todo o
serviço de casal — Av. Calogeras
n. 12 — ap. 53 — Esplanada do
Castelo.
PRECISA-SE empregada todo íer-
viço, durma no emprego e lava-
ceira. Rua Jorge Lóssio, 44 — Ti-
jucá. ^^
PRECISA-SE empregada por hora,
com prática, para apartamento de
uma senhora no horário de 13 à
17 horas. Indispensáveis documen-
tos e informações de casa onde
trabalhou. Informa-,"*** tel.:
20-9032.

Precisa-se triviol
referências. Or

60,00. Tralar n=
Otaviano, 98Í201.Rua Francisco

Tel. 47-9052._
COZINHEIRA - Precisa-se" - Or
denado de 70 000 na Rua Minis-
tro Artur Ribeiro n. 219. Esta
rua é a primeira transversa!
Rua Eurico Cruz a qunl começa
no principio da Rua Jardim Bo-
tanico. 
COZINHEIRA - Preclsa-se do tri
víal fino para casa de pequena
famnia__NCr$_70,00.
COZINHEIRO - 'Preciso c| rei.
p[ triv. fino ern cosa de família
— Tratar na Rua Urbano Santos

72 — Praia Vermelha -
46_7911 - Pago _NCr$ 7CK_
COZINHEIRA - Família am.rl-
cana precisa um» com muita pra
lie» para coxinha fina — Ótima
salário p[ rfuem tiver competen-
cia. Exigimos referencins seguras

recentes. Tratar Alm. Alexan-
drino n. 767, caia 23. — Santa
T.res. - T.l. 25-9407.

PRECISA-SE de empregada res»
ponsavel com .referencias, - que
goste de trabalhar sozinha para
família pequena de tratamento
Não lava nem passa, mas preci-
sa saber cozinhar. Tratar na R,
Toneleros n. 27 — ap. £01 -
Telefono 37-7973.
PROCURA-SE empregada de ras
ponsabilidade pi todos os servi-
ços p! casal com um filho. Pa-
go-se bem. — Apresentar-se com
referencias. Rua Visconde de Pi-
rajj_n.__28_-_ ap. 201.
PRECISA-SE de" moça" de 6tima
aparência para arrumar e servir

mesa — Rua Sá Ferreira n. 19
ap. í u^l_._'~l Copacabana. _
°RECISA-SE empregada para ser-
viços de uma senhora -*- Rua
Condessa Belmont — Eng. Novo
- 49-5791.

CENTRO - Alugam-se
salas no Edifício Ouvi
dor, Rua do Ouvidor,
165|169* Edifício Cario
ca, Largo da Carioca, 5,
e Edifício S. Francisco,
Av. Rio Branco, 87|97.
Tratar com o Sr. Milton,
no Largo da Carioca, 5,
no horário de 16 às 18
horas. Diariamente, ex-
ceto aos sábados.
CENTRO - Aluga-se salão 200
mts., força, 3 banheiros. Comer-
cio ou indústria. Rua Lívramen
to, 13B, porteiro João.
CENTRO - Aluga-s» sala _ Av.
Marechal Floriano n.0 143, sala

002. Ver com porteiro. Tratar
tol. 23-4165, Sr. Contas. Ed. Ia.
locação.
CAIS do Porto - Avenida Vene-
zyela, 131, 4.° pavimento do Edi-
fício Importadora Mercantil, alu-
ga-se um grupo de 2 salas, c.
50 m2 e banheiro privativo. Te-
lefone 43-3843.
DOIS PAVIMENTOS, também se-
parados, alugam-se na Rua Te6-
filo Olôni n. 97, próx. da Av.
Rio Branco, ótimo para escrit.
comercial. Inf. das 15 às 17 ho-
ras no locol.

AJUDANTE de cozinheira. Precl
sa-se, levar carteira de saúde,
Rua Barão de Mesquita, 675-B.

DENTISTA - Aluga-se consulto-
/.o moderno na Av. Rio Branco.
Tel. 42-5020.
ESCRITÓRIO NO CENTRO - Pas-
so, mobiliado <| telefone, 2 salas,
banh. privativo, aluguel barato,
quase esq. Ouvidor com R. Bran-
eo. Tel.i 42*1922 a partir da onie
horas.
ESCRITÓRIO - Aluga-se vaga -
Ed. Marquês de Herval. Av. Rio
Branco, 185, al. 206. - Telefone
32-9342.
ESCRITÓRIO - Av. Rio Branco

Aluga-se sala, saleta, c| telef.
mobiliada. Inf¦ Tel. 25-5925.
LAPA — Alu.a-s. 1 Rua Morais
a Vala, 26, térrao, para fins co-
marciais eu saia, depósito, oficl*
na etc, com Area aproximada de
100 m2. Aluguel NCrS 420,00.
Chaves no mesmo local, no so»
brado. Tralar na Rua Buenos At-
ras, 110, com D. Edith ou Sr. Al-
berto.
RUA DÃ"_ASSE*-.BLliÁ7~93 -
Aluga-se sala comercial n. 1 501
c| tel., banh., kit, com móveis.
Tratar_ao_lado_Sr._Moreira.
RUA DA LÁPA,""l20|S09""-—ÃTü-
gamos escritório. Ver local. Tra-
tar Administradora Proença Ltda.
Av. Franklin Roosevelt, 39, sala
1311. Tel, 52-3219.
SALA_ — Aluga-se de frente, Ia.
locação, com banheiro. Rua Acre,
77 sl 203. Tratar Rua Acre, 110- Pinto, 200,00.
SALA — Passa-se na Travessa do
Paço, 23 a sala 902, com telefo
ne, toda mobiliada. Tratar peletelefone 42-1152 - Chaves com t
porteiro João.

ZONA SUL
ALUGO grupo 304, frente, Av.
Cop., esq. Miguel Lemos, 44, 3
salas cl hall e banh. Chaves por-
teiro. lowndes & Sons. 23-9525

CRECI 204.
BOTAFOGO - Rua Voluntários
da Pátria, 191, alugo 2 salas de
frente, para consultório ou fim
comercial. Inf. Tel. 26-1783.
SALA GRANDE de"frente comleT.
alug. pj fins profissionais — Ipí.
ranga, 46 - Tel. 25-0484.

ZONA NORTE

PRECISA-SE de um chefe de dis-
ciplina, pede-se. referência com
¦_____._!.• ftu*^_j?aqu,rn Méier, 308.
PROCURA-SE empregada porli|
guesa, com prática, para todos
os serviços de uma senhora só,
Paga-se bem — Indispensável do-
cumentos — Informações pelo tel.
26-9032.
PRECISA-SE empregada pequena
família. Tratar Praia Botafoqo,
198, ap, 902,
PRECIIA-SE de uma perfeita ar-
rumadeira para casa de trata-
mento — Av. Vieira Souto. 390,
ap, 101.
PRECISA-SE empregada — Paga
so bem — Ap. pequeno. Tratar
na Rua Djalrna Ulrich, 271, ap,
202. _ 

-

PRECISA-SE da empregada para
todo serviço de casal estrangeiro.
Ordenado a combinar. Exigem-se
referências de empregos anterio-
ras. R. Miguel Lemos 7, ap. 501
SENHOR • só procura moça ou
sra. pi serviços domésticos, ató
15 horas, depois ecompan. sal.
do beleza pl aprender a prof.
necessária boa apresentação. Di-
nâmica, desenvolv. e livre. Trat.
Av. Mem de Sá, 20, sobrado -
Pedro.

CjOZINH.JE DOCEIRAS
A AGENCIA RIACHUELO desde
1934 vem servindo a elite cario
ca. Tomos coz., babás etc. —
Tols. 32-5556 a 32-0584 - D.
Concei ção.
AGENCIA MOTA tem as melho.
res diaristas, cozinheiras, faxinei-
ras, lavadciras e passadeira» -
Tel. 37-5533 com documentos.

COZINHEIRA - CrS 70 rr.il
Precisa-se que lave e passe e c]
ótimas referencias na Rua Pais-aü^u_ n \_ 7 ,,T J "_- a!-for,:
COZINHEIRA -Família da 4
pessoas precisa com pratica tri.
vial variado, sabendo ler, para
cozinhar e lavar pequenas peças

Temos maquina. Ordenado do
eO COO, durma no emprego e dê
referências, Rua Dr. Sousa Lopes
n. 8 — principia na Run Maré
cha! Bento Manuel, o terce Va
rua à direita entnndo na Rua
Faranl pelo ____U\ de Botafogo.
COZINHEIRA para todo serviço",
que durma no emprego -— Paga-
se bom -- Rua Pcri, 251, ap.
202. 46.7965_e_27-54l6.
COZINHEIRA - Preclsa-so trivial
variado. Ordenado, 60 000. Rua
Miguel Lemos, 106)402 - Copa-
cabana.
COZINHEIRA - Precisa-se, de
meia idade, que cozinhe bem,
para casal. CrS 60 000 — Tel.
37-7692. Copacabana.
COZINHEIRA - Precisa.), com
pratica e referencias na R. Gon-
iagi Bastos n. 390 — Vita Isa-
b.l.
COZINHEIRA - Precisa-se com
pratica trivial fino. Ordenado
NCrS 70,00 — Pedcm-se referen-
cias, na Rua Gustavo Sampaio n.
639, ap. 40J__-_^ Tel. 46-9499___
COZINHEIRA - Preciso 

"p"a"ra 
2

pessoas, trivial variado, cj refe
réncias. Av. Copacabana, 1380.
Tel. 27-3524.
EMPREGADA para I pessoa só,
Cr$ 70 mil. Exige-se aaiba cozi-
nhar, limpeza, boa aparência,
referencias. Tratar pela manhã,
Av. Copacabano, 387-1105. Dor-
me fora.
EMPREGADA - Precisa-se trivial
simples e pequenos serviços 6
pessoas, sá com referências, 50
a 60 mil — Copacabana — Tone-
leros, 236Í1 002.
EMPREGADA - 70 mil - Cozi-
nhar simples — Preciso na Av.
Atlântico n.o 2 788, ap. 101 -
Tel. 36-2140, referôncias.
EMPREGADA com pratica de Co-
zinhar trivial simples variado e
arrumar com carteira na Rua N.
S. das Graças n. 9óB, ep. 101

Ramos. CrS 50 000.

LAVADEIRA
para laviir e passar, c| reteren-
ci.is. Ca.o dn família. Av. Copa-
cabana, 22, pela nif.nhn, nté 13
horas,

Precisa-se dc uma TINrURARiA - ^essadeiris de
brim e vestido, que passe bcm
e moça com pratica éc bsleao
— Rua do Resende n. -.'M.

-ÀRDINEIR05 
"

LAVADEIRA-PASSADEIRA - Preci-
_D-:.e, ord. CrS 50 000,00 de co-
gunda a sábado. Tratar na Rua
P.-.f. Gablzo, ,85 ap. 401 - Ti-

OFERECE-SE, ia
Catei. 91-C029.

passar

PASSADEIRAS - Precis_-se para
fr.!;ric.i do confecções de senho-
r;is. Rua Hilário Gouveia, óó, so-
Ia 710 — Copacabana.

PRECISA-SE de Iavadelra - pas-
cadeira com referencia.;. Tel. .
.16-9577 — Av. Prado Júnior n.
16 - op. 1 102.

JARDINEIRO - Preciso com~prí.
tica s referências. Rua C.ipuri n
220 - Tel. 43-7868.

DIVERSOS
CASAL — Preciso para (ardlm,
chácara, ela serviço doméstico r)
prática e referi nela*. Rua Capu-
ri, 220 - Tel. 43-7868,
PRECISA-SE de cai*!, o hon»e"m
para limpeza geral, a mulher pjcozinhar, dorme no IocjI. Exi».
ge-ss que nío Tenham filhos. —
Iratar na Rl.--. Eduardo Guinle n.
55, em Botafogo, de segunda a
óa.-feir;..

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
AUX. DE ESCRITÓRIO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO. -
Precisa-se de um --••ra trabalhar
em atendimento de rC.ifono, na
Rua Costo Ferreira n. 102 —
Loj,-,.
AUXILIAR 

"DE 
ESCRITÓRIO - Mó-

ça com prática de conferência de
faturas, dactilografia e cálculos
do preços — Rua da Assembléia!
65 — das 16 às 18 horas.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Pre*
cisa-se com prática, inclusive de
datilografia, para trabalhar de 11
às 18 horos exceto aos soba-
do3. Ordenado NCr$ 200,00.
Apresentor-se de 13 ,.s 17 horas
na Av. Franklin Roosevelt, 39,
15.°, grupo T501 [3. _.
AUXILIARES 

"ESCRITÓRIO'- 
NCrS

160)200 3 moças pratica, dotil.
2 menores p| Centro, 3 rap. prá
tica, pl S. Cristóvão. Sen. Dan
_s_'-___Zí_â__2_23' _.
AUXILIAR, moças," esc." dat. fat.,
notista, dat. c| ingl. 150J250,
Aux. cont. est. 3." tec, moça!
rap. 25O|3O0, rap. aux. d. pess
d&t. notista, cx. pgto., prát. D.
Pess., esc. dal. 150Í250, boy,
prat. dal. 105, op. Ruf, prat.
cont. p| surb., 280. Av. P. Var.
gas, 435 s| 605,
AUXILIAR DÊ CONTÀBTÜDADl.

Somente c] ótima letra pj dia-
rio, conl. 240 000 - Av. Rio
Branco, 151, _|loin, s'09.

I ADMITEM-SE 4 moças e rapazes
jau.*., contabilidade com prática
|alé 40 anos, conh. livros fiscais,
I verba e lanç. cm geral 1501180
mil, Av. 13 de Maio, 47, gr. 403.
MOÇAS pj Z. Zul pratica, conf.

[clncr. acima de 25 anos, 150 —
i2C0,C0 — Av. Rio Branco n.

151 - a loia, si09.

AUXILIAR PRATICA de 4 anos
n. fiscal, dact. firma grande

170,00 até 28 anos. Av. R
Branco n. j_51,_s|loia,_s|_09._
AUXILIARES principiantes - Ad"
mitimos moças c rapazes maio»
res e menores p/ iniciar carreira
em. escritório, após 2 meses de
estágio em n/ cursos, c/ todos
os documentos utilizados em uma
firma comercial. Tratar R. Ma

Freitas, 42, s, 211. Madureira,
AUXILIARES p/ Nova Iguaçu -
Moças e rapaies maiores ou me
nores. Admitimos p/ diverso:
cargos de_ escritório. NSo exigi-
mos prática anterior. Ensinamos
todo o serviço. Entrevistas com
D. Melania. Av. Nilo Peçanha,
185,_s/_ loja. Nova Iguaçu.
ÀDM.TIMOS principiantes -^"Mí".
ças t rapazes maiores ou meno-
res, c/ boa letTa, desembaraço e
alguma noção da dactilografia.
Não exigimos prática anterior.
Ensinamos todo o serviço. Entre-
vislas c/ D. Julieta. Rua Dias da"ruz. 

185, s/ 223. Méier.
AUXILIARES p/ Niterói. Admiti-

os rapazes e moças, maiores nu
menores, p/ Iniciarem carreira de
escritório. Não exigimos prática
anterior. Ensinamos todo o servi-
Ço durante estágio. Trat'ar c/ D.
Olfvia. Rua Barão do Amazonas,
528,_s/ loja. Nilerói.
AUXILIARES - Admitimos p"ãrã
niciar carreira em escritório. —

Moças e rapazes maiores ou me-
nores, apÓ3 rápido estágio. Tra-
tar c/ D. EMcne. Rua do Cateto
216, 3/ loia. Catete.

DACTILÓGRAFAS -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETÁRIAS

DACTILÓGRAFA p/ balcr esten-
cil — 1 secretária, 2 auxs. escrit.,

1 eux. contab., 3 alondentes, 1
boy. Erasmo Braga n. 227-315.
ARQUIVISTAS - DACTILOGRA-
FA5, serv. gerais solt. pratico -
V. Isabel, 200, Centro • 120 -
140 000 - Av. Rio Branco n.
151 - sHoja, s| 09,
6ÃCTÍ LOGRA. ÃS - Preci*s,i's5
de 3 exímias, Salário de acordo
cem as qualificações. Av. 13 de
Maio, 23, sala 1910.
DACTILÓGRAFA* -*" Meio expedi"-
ente._ Admitimos moças de olíma
aparência escrevendo bem a má-
quina. Desembaraçada, p/ traba-
lhar na Tijuca no horário da 14h
30m às 2)h. Tralar c/ Sr. Lu-
cílio. Av. Pres. Vargas, 529-18.".
DACTI LOGRÃFÃS p| S. Cristo-
vão, pratica de escrit. e rapidez
na maq. sob. 160 | 200 — Av.
Rio_ Branco n. 151 - slloja, s|09
DACTILÓGRAFO - bom fatui
ta pratica impostos p| Olaria
180 00, 4 anos exp. — Av. Rio
Branco n. 151, slloja, sJ09.

DACTILÓGRAFAS - Solteiras, só-
mente com muita pratica, 160! 160
loques — 200.CO, outras ou:
- 150, serv. yer. — Av. Rio
Branco__ _________ 151,_s|loia,_si09.
DACTILÓGRAFA" -, Precisa-se cj
pratica e boa aparência para
escritório de advogado. Sta. Lu-
zia n. 776 — sala 801 — das 9

12 horas.
DACTILÓGRAFAS - Preclsam-se,
de boa aparência, experiência
comprovada. Tratar dia 1 de
abril no horário das 3h 30m à;
lOh na Av. Copacabana n. 861
grupo _!__ 113.
PRECISA-SÈ maçã datilografa c|
prática de contabilidade. Tratar

Rua Matlnoré, 397_- Jacaré.
PRECISA-SE de dactiiog"ra"fa~com
bastante pratica — Salário de ,.
120 000 cruzeiros - Via Dutra n.
748 — Jardim América.
SECRETARIA - Precisa-se, datiló-
grafa, corn boa aparência, lugar
de futuro. Trntar na Rua Sena-
dor Dantas, 117 sl 1808 com Sr.
Soares das 14 ás 16 horas.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO.
Firma de importação precisa de
ótimo (a) dactilógrafo (a) com
sólida experiência em serviços
garais da escritório, idade até
30 anos. Semana de 5 dias. —
Ordenado inicial da NCrS ...
200,00 — Carlas com curriculum
para o n. 01 559, na pdrtaria
dêste Jornal.

EMPREGADA 
'- 

Precisa-se com
prática em cozinha. Exigem-se
referências. Av. Brás de Pina n.°
1 615-C ap. 202 - Vila da Pe
nha.
OFERECEMOS cozinheira, de vá-
rias categorias, com óvimas refe
réncias e documentos — Telefono
52-1604.
PRECISA-SE empregada, cozinhar
arrumar casal. Referencias. Paga-
se bem. Rua Alfredo Russel, 205
ap. 201. Leblon: 27-8130.

ATENÇÃO — Cozinheira, precisa-
mos. Otimo ordenado — Rua Se*
nador Dantas, 39, 2.- andar -
sala 206.
COZINHEIRA - Trivial fino, ca-
sal de tratamento com referen-
cias, folga a combinar, para Zoi
Sul — Tratar na Av. Paulo de
Frontin, 397, ap. 204 - Rio Com-
prido.
COZINHEIRA trivial fino todo
serviço casal maior de 45 anos,
Referências — 36-0735.
COZINHEIRA - Precisa.sa forno a
fogão com muita prática para cl*
sal tratamento, cart. e ref. orde-
nado CrS 90 000, dorma ns am.
prego. Tratar na Rua dos Acudas,
561 — Bangu, parto da fábrica.
EMPREGADA - Para todo tarvico
a qua sa|a boa cozinheira, preci-
sa-se para Copacabana para casal
estrangeiro. Piga-sa bam, tratar
paio tal. 31-1935 c/ Sr. luii Far*
nandes.
OFEREÇO cozinheira, cop.-arru
madeira etc. Com doe. e infor-
mações. Tel.: 32-0584 — 32-5556— Ag. Riachuelo.

PRECISA-SE empregada para co»
zinhar e fazer companhia ps-
quena família. Dorme. Rua dos
Inválidos, 18, tp. 204 CrS
45 000.

COZINHEIRA - Precisa-se forno a
fogão com referências. Pega-se
NCrí 100,00. Rua Francisco Ota-
yian____l32_-___Tel._27.4566;
COZINHEIRA DE FORNO É FO.
GÃO — Precisa-se, Rua Barão de
Taguaribe n. 232 - Ipanema.
Tel. 27-9647. Exigem-se refe-
réncias. Paga-se bem.
COZINHEIRA - Preciia-sede for-
no e fogão, pa/a família de alto
tratamento. Exigem-se referen-
cias e carteira. Ordenado Cr$ ..
100000. D. Helena, tel. 45-6272.
COZINHEIRA - Precisa-se para
trivial. Rua Real Grandeza 193
710 - 46-6972.
CASAL SEM FILHOS - Precisa-se
moça 15 a 20 onos, para serviços
domésticos. Domingos livres. Av,
Democráticos 627, ap. 301 —
Bonsucesso.
COZINH eTrÃ OU COZI" NIH El RO,
com pratica de pensão — ?reclsa-
se — Tratar na Rua Sorocaba n.
720. Bctafogo._
COZINHEIRA— Fam. estrangeira
procura moça com conheclmen-
tos — Exigem-te referencias. Pa-
ga-se bem, ns Rua Miguel >?e-
r.9___a_n__25__--_ Botafogo.
COZINHEIRA boa 

"para" 
todo ser-'ço 

de casal sern filhos, com
mais de trinta anos. Exigem-se
referencias de patrões. Paga-se
bem — Rua Toneleros n. 162 —
ap. 5 - Tel, 37-5033.
COZINHEIRA - Campo Grande.

Precisa-se para restaurante c.
pratica , na Rua Augusto Vas-
cancelos n. 203.
COZINHEIRA, trivial variado, q.
lave rcupa miúda. Praia do Fia-
rr.en-io, 140 ap. 1201. Tcl.: ...'5-2226.

ALUGA-SE uma sala no melhor
ponto da Penha na Rua des Ro-

iros, 58.
ALUGO tala comercial no Fdif.
Fsl-.ye -Rua ConJa do Bonfim.iCOZiNHEIRA - Preclsa-se para4-2. Ver pDrteiro Moisés, 14 islrestaurantt, c-.ni pratica a boa
22 horas. Tratar Tel. 34-5142. !,.carência. Paca-s- bem. Rua São

LOJA SEM LUVAS, contrato de SJMADUREIRA - Aluga-se um*; Clemente, 174__- Botafogo. ,
anos - Própria para conserto de|grande sala comercia', preferên-jCOZINHEIRA - Precisa-se paracalçados ou pequena indústria —[cia para escritório contabilidade,
Av. Brás de Pina. 759, loja 37-F.;em frente ao Shopoing Center
Tratar: 52-6999 - Faria - ChavesIMadureira. R. Padre Manso, 139.n*> bar. 'Chaves ao lado.

trivial, que durma fora do
prego. Tratar com D. Déa
Rua Gustavo Sampaio, 602

101 - Leme.

PRECISA-SE empregada, saiba co-
zinhar trivial variado 2 pessoas,
não dorme no emprego. S. Fer-
reira, 210, ap. 1002. Copacaba-
na. Ord. 50 000.
PRECISA-SE de cozinheira ou co-
zinheiro. Tratar na Rua Real
Grandeza, 162. -

PRECISA-SE cozinheira de forno
e fogão para casn de alto tra<
tamento, uma folga semanal com*
pleta, tem ajudante, dormir no
emprego. Ordonado CrS 200 000
Tratar c/ Dauri — Fona 46-8180.
PRECISO — Cozinheira, só almô-
ço. 60 mil com cosa e comida.
Rua Desembargador Isidro, 135
— Tijuca.
PRECISA-SE de uma cozinheira
de boa aparência para casa de
3 pessoas, somente para cozinhai
— Exigem-se carteira e referen-
cias — Paga-se bem. Tratar na
Rua Domingos Ferreira n. 66 —
ap.l 201.____ _.
PRECISA-SE da empregada para
todo servifo de uma pessoa só,
casa de tratamento. Exijem-te rt*
ferências. Praia de Botafogo, n.
132 ap, 201,
PRECISA-SE de cozinheira forno
o fogão com referencias. Paga-
se bem — Tel. 38-2111 - Dona
RUTH.
PRECISA-SE de cozinheira para
o trivial variado e lavar peças
miúdas — Paga-se bem. Exigem-

referencias — Rua Garcia
D'Avila n. 160 - Tol. 27-5417.

AUXILIAR CRED. COBRANÇA -
NCrS 160, 3 rapazes prálica, ni.
b. datil. brancos, solteiros, sema-
na 5 dias. Senador' Dantas, 117
gr. 223.

VENDEDORES -
CORRETORES

A NOITE (BICO) - Precisa-se de
funcionários ou militares (apo-
sentados) que tenham tel. em
casa - 38-4031 - 23-2232. Ter-
ritorial Amazonas.

CORRESPONDENTE - Precisamos
admitir moças e rapazes c/ al-
guma datilografia e conhecimen-
tos de serv. gerais de escritório,
Várias vagas. Tratar c/ D. Edna
Ay, Pres. Vargas, 529-1B.",
MOÇAS p| iniciar como secretária
mesmo sem prática. Indlspensá-
vel ter boa aparência. Av. Su-
burbana, 10 432, 2.° andar. —
Cascadura, frente a ponte.
MOÇA - 18 a 25 anos - Boa
aparência e desembaraço, que
saiba bater a maquina — Preci
sa-se para escritório de odvoca
cia no Centro. Bom ambiento e
semana de 5 dias. Dados pes-
soais e pretensões para o n.°
01 683, na portaria dêste jor-
nal.
MOÇA MENOR - Laboratório
precisa p| serviços gerais de cs-
critorio, indísp. conhec. máquina
escrever. Rua São Paulo, 78, 3°
portão (Sampaio). 
OPERADORES - Prec. Reming-
tonlOlivettijBourroughs. Sal. ba-
se, 350 mil. Boa aparência. Av.
13_dc Maio, 47 sl 1206.
PRECISA-SE de rapazes para
serviços externos, ensina-se cj
possibilidades diária 5 000. —
Tratar con» o Senhor CARLOS de
8 às 10 horas, na Rua Acre n.
47, sala 316.

BALC. E VITRIN.STAS
DROGARIA - Precisa-se de 2 bal
conistas. Rua Voluntários da Pá»
Iria, 451.
BALCONISTAS - Pr.Vl.a-s-. de
dois com prática da material alé-
tricô a Iluminação. Ordenado fixo
• comissão. Tratar Rua da Qui
tanda, 60, loja.
FARMÁCIA - Precisa-se balconis-
ta com prática laboratório. Rua
Visconde Piraiá 23-A. Tratar das
8_ às 11 horas, Dr. ________
BALCONISTA - Preciso c| muita
prática, p| lo|a de modas. Inútil
apresentar-se quem não tiver prá-
tica. Av. Ataulfo de Paiva, 320

C. Toulouse.

PRECISA-SE cozinheira. c| muita
prática de lanchonete. Tratar na
Rua Sofia, 349-A — Padre Mi-
guel.
PRECISA-SE de um cozinheiro pa-
ra restaurante com pratica, na
Praça Santos Dumont n. 148 —
Gávea.
PRECISA-SE de empregada para
cozinhar e arrumar para casal
sem filhos. Pedem-se referencias
na Rua das Laranjeiras n. 136

ap. 404
PRECISA-SE de cozinneira" Ãvê
nida Princesa Isabel n. 392. -
Restaurante.
PRECISA-SE de empregada paratodo o serviço que saiba bem
cozinhar — e que durma no
emprego. Exlgem-se referencias
- Ordenado de 80 CCO. Tratar
ia Avenida Copacabana n. 613
íoja_ B^
PRECISA-SE de empregada com
pratica de cozinha para trabalhar
das 9 às 15 horaí, fazer almoço

Rua Dois de Dezembro n. 77
401 - 50 mil.

PRECISA-SE de forno e fogão,
pede-se referências. Praia do Fia-
mengo 378 4.0 andar. 25-1225 na
parte da manhã.
PRECISA-SE para paquana fami*

estrangeira empregada que
saiba cozinhar • tenha carteira e
referências. Paga-se muito bem.
Rua Marquês de Abrantes, 115,
ap. 904.
PRECISA-SE Mocinhas CrS

SO 
mil — Para ajudar am casa

o família. Tratar na (

CONTADORES
CONTADOR - Precisa.sa, da pra-
farência recém-formado. Tratar Sr.
Fernanda. Copacabana, 1 120, s/
705. Dai 13 is 19h.

CORRETORES (AS) - Organiza-
;ao Turística Inter. admito com
pratica el fixo mais comissões.

Apresentar-se Ouvidor n. 130
9r. 701.

PROPAÒÀNDiSTAS - laborVtó-
río produtos científicos precisa
do elemontoi, conhecimentos da
classa a eom nivel sacundario,
para o Estado da Guanabara e
Niterói — Escrever para o n.
0) 635, na portaria dêste Jcrnal
dando pretensões • referencias.
PRECISA-SE^ de vendedores com
ou sem prática, psra agenciar fo-
tografias, na Rua Salim Rasufc n.
11, sala 3, São Jcão tle Weriti, E.
do Rio. — Galeria Amorim.
R"ÉLÃç"òT_~Fú"_riTcÂ_~^TMôírõTi
rapaz de gabarito). Ganhar 300
mil cruzs. e mais 30%. Erasmo
Braga, 227-315.
VENDEDORAS BAICONISTAS""-
bastante pratica em modas do
senhora — Precisam-se ne Rua
do Ouvidor n, 151.
VENDEDORES - De bebidas
20% de comissão. Av. Nilo Pe
çanha, 1 193 -_Çaxias.
VENDEDORES 

"ou 
vendedoras par.,

automóveis, precisam-se am Co-
pacabana, na Av. Atlântica, esq.
da R. Dialma Ulrich, 23-A — Loia
— Posto 5.
VENDEDOR DE SABONETES -
Precisa-se que conheça a praça
de Niterói e Estado do Rio e
com pratica do ramo. Tratar na
Rua João Rodrigues n. 60.

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS

MOÇAS recepcionistas — Admí
times maiores ou menores para
Iniciarem carreira após treina
mento Intensivo. Oferecemos di
versas oportunidades em Cia. da
Turismo. Aviação e Bancos. Tra
tar c/ D. Ana. Rua Conde Bon
fim, 375, s/loja. Tijuca.
RECEPCIONISTA - Precisa-se pa
ra horário noturno, falando
gíès. Hotel Carlton,
Lira, 68 — Leblon. Sr.

Rua João
Luís.

RECEPCIONISTAS - Admitimos
moças de ótima aparência, de
sembaraço pessoal, alguma da ti-
lografia. Tratar c/ D. Edna. Av,
Pres. Vargas, 529-18.°.

DIVERSOS

CAIXA — Preclsa-se com prati-
ca de padaria — Rua Gen. GU-
cérlo n. 407 — depois das 14
horas.
RAPAZ ESTUDANTE conhecendo
bem a Zona Sul e Centro pro-
cura emprego de melo expedien-
te - 47-7121.

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA
CARPINTEIROS -
MARCENEIROS
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
Precisa-se Rua Conde de Bonfim,
1 033. Tratar no local (na obra),
com Sr. Geraldo.
CARPINTEIRO DE FÔRMA - Pre-
cisa-se Rua Conde de Bonfim,
1 033. Tratar no local (na obra),
com Sr. Geraldo.
CARPINTEIROS DE ESQUADRIAS

Na Rua do Riachuelo n. tól
de empreitada^ou _a ó^a.

CARPINTEIRO «. Marceneiro, pre-
cisa-se na Rua Conde de Baepen-
dl n. 56 fundos — Marcenaria
Baependi.

CARPINTEIROS DE ESQUADRIAS.
Admitimos para obras no cen-

tro da cidade com possibilidade
de heiras extras. Pag--nos I-

TU^IEIRO - A Fabrica de Mó
veis Lamas precisa de um na
Rua Melo e Sousa n. 102, pro-
ximo à Leopoldina.

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL
APONTADOR DE OBRA5 - Pre-
etia-se corn pratica e referen.ias
— Paga-se bem. Tratar na Rua
México n. 168, gr. 1 007, ãi
17 h 30 m,
ARMADOR - Precisa-se para tra.
balhar em Copacabana. Tratar na
Av. Rio _ Brancc, 156, sala 3127.
ESTUCADÕRES* - Precisam-se
competentes 1 000 hora. Rua Ma-
Jor Fonseca, 25 — São Cristo»
vão.

27 5.o

ESTUCADOR - Precisam-se com
petentes. Tratar na Av. Rio Bran*
co. 156, sala 3 127.

Z ?"' 
dF?.r^.rcmo n- *" " ¦"' EMPREITEIROS mão de obra, dre-

.. a --'^.i-.n-,—'-. r , . . jnageni Estrada Jacarepaguá, pró-
MARCENEIRO - A Fabrica La- x;m0 Freguezia. Telefonar 58-1771
mos precisa de um oficial quej0u no loca'
possa ser o encarregado da se-
ção de.móveis finos, na Rua Me-
lo e Sousa n. 102 — próximo à
Leopoldina. ^J

de*

Tratar na Rui Sousa
Lima, 178 ap, 802 — Posto 6.

MARCENEIROS - Precisa-sa
1 [2 oficial para trabalhar em
fabrica de móveis na Rua Feli-
ciano de Aguiar n. 427 — Maria
da Graça.

ESTUCADOR — Precisa-se na Rua
Conde de Bonfim, 1 033. Tratar
no local (na obra), com Sr, Ge-
ra Idoj
LADRILHEIRO - Precisa-se na~R~ua
Conde de Bonfim, 1 033. Tratar
no loca I (na obra), com Sr. Ge-
raldo.
PRECISO garoto 

"para 
limpeza,

25 mil, com casa e comida. Rua
Decembargodcr Izidro, 135. —

Vr R,\T'Ò",l°m ?.m-_í,n' FABRICA DE MOVEIS - Precisa ____Tratar Rua Gustavo Sampaio, d. of..ini. „___„„____.„ „ |___,dorw PRECISA-SE de pedreiro para di

FABRICA DE MOVEIS - Preci-
r,n.._,r ^ .. — sa-se de lustradores na Av. Su*PRcCISA-SE de uma empregada burhaqa n. 8 996 - Piedade,
para cozinhar, Javar 

- ---
~ atar Rua

6,j_p._901.

LAVAD. E PASSADEIRAS
Av. Suburbana

edade.
n. 8 996 iversos trsbaihos. Tratar na Rua

Joaquim '?a.hares n. 166 • fun-•¦dos.
_PINTOR A PISTOLA PARA TRA,-

Precisa-sa para ca- BALHAR EM MOVEIS DE MADEI-IPINTOR .DE CASSO - Precisa-se
RA — Procisa-se na Rua Fclicia-!P°r empreitada. Rua Voluntárics
no de Aguiar n. 427 - Mariaida Pátria^ 260.

Ia—_?-ra-i!•_ JPRECISA-SÉ de 
"um 

pedreiro que"
PRECISA-SE de marceneiro ca-leonheça um pouco de cimento

'rec.sa-se na R. WfJ-Iar:«.ido — Procurar ne Av. do

LAVADEIRA
sa de família. Ordenado CrS
90 000. Tratar na Rua G.n.ral
Urquiia, 259 (Leblon),
LAVADEIRA - PASSADEIRA
Para lavar em seu domicílio por paclíado

|dia - Telefona 52-3553 - ALICEton n. 95 - Ramos - GB. lExárcito, 113 - S. Crislévãe.

Agenda

EMPREGOS — O Ministério do Trabnlho e Pre-
vidència Social está oferecendo, hoje, 528 vagasnas empresas do Estaclo da Guanabara para
profissionais classificados.

Para s« candidatarem às vagas da Delegacia
Regional do Trabalho, apresentarem-se munidos
de Cart. Profissional e Certif. de Reservista, nos
dias úteis, das 12 às 16 horas. As vagas disponíveis
são as seguintes: Metrologista — 2; Apontador2; Perfurador IBM — 3; Mecânlco-Eletrlclsta3; Impressor para Máquina 2-A — 2; Caldei-
reiro — 10; Encad.rnador-Taboeiro — 1; Eletri-
cista-Instalador — 8; Eletrici-ta-Enrolndor — 21;
Calcetelro — 2; Ladrllhelro — 30; Mecânico de
Auto — 8; Carpinteiro — 29; Estucador — 94;
Envolador/Transfonnadores — 3; Motorista —
105; Ferramenteiro — 17; Frezador — 14; Ces-
teiro-Vime — 3; Lanterneiro — 5; Eletricista de
Auto — 1; Aplalnador — 14; Meio-Oficial Mar-
ceneiro — 1; Chaveiro — T; Armador —.2; Ma-
cjuinista — 1; Eletricista Manutenção — 2; Mar-
ger.dor p/ Máq. 2-A — 2; Técnico Instalação da
Equipamento Haio-X — 1; Técnico Máq. Moto-
res — 2; Montador Acumulador 'Elétrico — 2;
Paginado!' — 3; Margeador p/ Máq. Dobrar —
2; Desenhista-Calculista — 3; Mestre de Obra

15; Pautador — 2; Fundidor — 2; Mecânico
dc Refrigeração — 8: Mec. de Ar Condicionado

1; Piloto de Prova — 1; Aflador de Ferra-
menta — 1; Afiador de Freza — 1; Impressor
p/ Máq. Mirais — 1; Tecelão — 7; Motorista./
Vendedor — 9; Mecânico Manutenção — 1; Mec.
p/ Motores a Explosão Estacionário — 3; Ins-
petor de Peças — 1; Torneiro-Mecânico — 2;
Bombeiro-Hidràulico — 8; Pastilhíiro — 7; De-
senhlsta-ProjetlSta Instalações Hidráulicas — 1;
Técnico Caldeiraria — 3; Retifioador — 6; Ser-
ralhelro — 5; Eletricista de Obra — 4; Cha-
peador — 3; Calafates — 2; Cravadores — 3;
Guindnsteiro — 4; Encarregado p/ Seção Tre-
tamento Técnico — 1; Montador Freza — 1;
Operador do Retifica — 1; Encarregado p/ Se-
ção Galvanoplastla — 1; Tecelão de Juta — 5;
Fiandeiro de Juta — 5: Bobineiro de Jura — :.;
Espuleiro Juta — 5; Compositor — 2; Cortador
de Bolsa — 1.
CONFRATERNIZAÇÃO — A Faculdade Santa Ür-
sula promove dia 4, às 13 horns, em sua sede, um
almoço de confraternização, oportunidade em que
serão conhecidas as atividades programadas pnra
o corrente ano.
SAMBA — Amanhã, às 21 horas, posse da nova Di-
retoria da Escola de Samba da Portela, presidida
pelo Sr. Nelson Andrade. ••'* O Grêmio Recreativo
da Escola de Samba Unidos de Lucas comemora
amanhã o seu primeiro aniversário com festividades
na Rua Ferreira França, 080, cm Parada de Lu-
cas.
PSICOLOGIA — A Associação Brasileira dc Psico-
logla Aplicada promove um ciclo de conferências
sobre temas atuais da Psicologia, com início dia
4, no Instituto Fernandes Figueira, na Av. Rui
Barbosa, 716.
MUSICA — Acham-se abertas as inscrições para
o Curso de formação de professores de Iniciação
Musical e Musicalização no Conservatório Brasi-
leiro de Música. No interesse de enriquecer aa
experiências no campo educativo musical o Con-
servatório Brasileiro de Música recebeu através
da Embaixada Alemã o instrumenral "ORFF" pa-
ra possibilitar o conhecimento do método mais
atual da musicalização. Constam do curso inúme-
ras atividades educativas tais como: Flauta-Doce,
Folclore, Banda Rítmica, Regência de Coro, Ex-
pressão Corporal, Psicologia Didática da Inicia-
ção Musical. A conclusão do curso de Iniciação
Musical permite aos professores lecionar em qunl-
quer escola primária, pré, Jardim da Infância, es->
colas para excepcionais.
ODONTOLOGIA — A aula inaugural dos cursos
de pós-graduação do Instituto de Odontologia da
PUC do Rio de Janeiro será ministrada domingo,
às 10 horas, na sede dn Universidade à Rua Mar-
quês de São Vicente, pelo Prof. Marcos Assunção
Sousa e versará sobre Psicologia em Odontologia.
Os cursos programados para este ano, em nume-
ri de 16 especializações conta com dois que se-
rão dados pela primeira vez. O de Urgências Mé-
dico-Cirúrgicas e o de Hipnologia respectivamento
pelos Proí... Jair Pereira Eamalho e Délio da Cos-
ta Alemão, .As aulas serão uma vez por semana
todo ano até novembro. Todas as especialidades
odontológicas terão cursos este ano.
CONCURSO — O Centro de Informações e Estu-
dos sobre Matemática Elementar e Superior or-
ganizou duas turmas de preparação para o pró-ximo concurso para professor de Matemática da
GB, sob a direção do Professor Bayard Demaria
Boiteux. Informações na Av. 13 de Maio, 13, sala
1715 — Tel.: 32-9652.
NAVIOS — Chegam hoje o Ruys, holandês, rie
Buenos Aires e Montevidéu, para África, Malásia,
Hong-Kong e Japão; Uruguay Star, inglês, pro-cedente de Londres, Lisboa, Madeira, Las Palmas,
Tenerife e Salvador para Santos, Montevidéu e
Buenos Aires, e, os cargueiros Sumia e Kalimos.
PAGAMENTOS — A Pagadoria de Inativos e Pen-
sionistas da Marinha comunica aos interessados
que já depositou, na Caixa Econômica Federal do
Rio de Janeiro e Banco do Estado da Guanabara,
a importância necessária ao pagamento do mês
de março, que será iniciado hoje, pelo Banco doEstado da Guanabara e na próxima terça-feira,
dia 4 de abril, pela Caixa Econômica Federal doRio de Janeiro. ?*» O Banco do Estado da Gua-
nabara creditará em conta hoje, através de suas
agências metropolitanas os vencimentos do Hos-
pitai da Policift Militar do Estado da Guanabara; •
Ministério da Fazenda — pensionistas do 5.° dia;Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara;
Refinaria de Manguinhos S.A. e Companhia Es-
tadual de Águas da Guanabara.
DESFILE — Hoje, às 23 horas, baile e desfile dasfantasias premiadas no carnaval de 1967, na Casado Marinheiro.
REBOCADORES — O rebocador Triunfo substi-tuiu o rej-ocador Tritão, na missão de socorro ã
população de Caraguatatuba. Ambos os rebocado-
res pertencem ao Serviço de Socorro e Salvamento
Marítimo do 1.° Distrito Naval;
DISPENSA — Por ordem do Presidente da Re-
publica, foram dispensados de ponto os servido-res públicos federais e autárquicos que, compro-vadamente, comparecerem à VIII Conferência
Mundial da Federação Internacional de Planeja-mento da Familia, da Cidade de Santiago, no Chi-le, no período de 8 a 15 de abril próximoALISTAMENTO — Termina hoje, às 17h30m, noscartórios das 25 Zonas Eleitorais da Guanabara, o
prazo concedido para o alistamento sem multa,dos brasileiros de ambos os sexos, que já comple- •
taram mais de 18 anos, e ainda não haviam satis-feito essa exigência legal. Aqueles que não se apro-
voltaram dessa concessão, adverte o Desembar-
gador Vicente Faria Coelho, Presidente do TRE,ficarão a partir de segunda-feira privados de umaserie de direitos, que só serão restabelecidos quan-do vierem a se inscrever no Serviço Eleitoral, já,então sofrendo multa a ser imposta pelo Juiz Elei-toral da jurisdição.
CONFERÊNCIAS — O Centro de Estudos e Ati-vidades da Campanha Nacional da Criança porseu Departamento de Cursos promove Tim ciclo de5 palestras, sobre Ouro Preto — História e Tradi-
çáo, com inicio a 18 de abril. O curso será dado
por Paulo Afonso Carvalho que fará a projeção
de 1G0 slides e apresentação de objetos de arte re-
lativos no assunto. — Igrejas de Ouro Prelo — Ar-
te Sacra; Museu dos Inconfidentes; Fontes e Cha-
farizes — Igreja de Santa Ifigênia; A Cidade de
Tiradentes; Congonhas do Campo. — Local: Cole-
gio Imaculada Conceição — Praia de Botafogo —
dias: 18 e 25 de abril, 2, 9 e 16 de maio, das 15 às
16 horas.
REUNIÃO — A direção do Ginásio Industrial Go-
mes Freire de Andrade convida pais e professores
para uma renlno no dia 8 de abril, às 15 horas,
nesse estabelecimento, oportunidade em que serão
debatidos assuntos de interesse cerni.
TAIFEIROS — O Clube dos Taifeiros da Aero-
náutica festejará o transcurso do seu 9.° aniver-
sário de fundação amanhã, com um churrasco, às
13 horns, ao qundro social e autoridades e uni
baile, às 23 horas. O corte do bolo simbólico e a
coronção da Rainha dos Tnifeiros da Aeronáutica,
constituirão os pontos altos da festa.
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PRECISA-SE rin dois barbeiros
para efetivo na Rua João Vi-
centa tl. 663-A — Osvaldo Cruz
PEDREIROS — Precisa-se para ser-
viços do tarefa. Rua 24 de Maio
79/.
PRÈCÍSA-SE de um pedreiro. Rua
da Passagem n.° 99.
PRECISA-SE DE PEDREIROS -
Tratar na Rua das Rosas, 969 —
VÜa Valqueire.
PRECISA-SE de 200 serventes pa-
ra obra. Tratar na Estrada Inten
dente Magalhães, ao lado do nú
mero 3 266, no final do ônibus
Bonsucesso-Malet. Com Sr. Amou-

heje.

RADIO-TÉCNICO - Admite-se
um especializado em transistor,
que tenha instrumentos. Inicial
220 000, p_g_m_nto_-_ni_nel - ê
necessário boa aparência p| mon-
tagem de rádio Splca — Tratar
Rua Campos da Paz, 111 c|, 2
- Rio Comprido. Não temos te-
lefone.

TAQUEADORES - Precisam-se
para serviço de tarefa, taquea-
menlo da salões. Rua 24 de Maio
797.

PRECISA-SE moio oficial de tor-
neiro. Rua da Pedreira, 112 —
Cascadura.

GRÁFICOS
IMPRESSORES - Precisa-sc, para
máquina 1-A automática, mincr-
vo. Rua Canindó, n. 32 — Ro-
cha.

IMPRESSOR - Precisa-se pára ma-
quina Minerva. Duplo oficio. Av.
Democráticos, 367 loja B.

ELETRICISTAS -
RADiOTÉCNiCOS

TORNEIROS - FRESAD
- AJUSTADORES

PRECISA-SE de torneiro-mecânlco
pnra trabalhar à noite. Trntar na
Rua Matinoré, 397 — Jacaré.

PRECISA-SE do oficial dt sapa-
tetro. Rua Uns, 631.
PRÈCÍSA-SE de acobadores do
obra brotinho artigo -fino, na R.
Cuba n. 333 — Penha Circular

TORNEIRO MECÂNICO - Exp.-
riéncia mínima de 5 anos. —
Precisa-se — Rua Melo • Souta
n. 131 — São Cristóvão.

SAPATEIROS

SAPATEIROS - Precisa-se de cor-
tador para sapatos de senhoras.
Apresentar-se à Rua Assuruá 1-16
— em Bangu.

MONTADORES PARA SANDÁLIAS
Precisam-se na Rua Goiás n.

32.

PRECISA-SE de c_ix_iro com pri
teia para balcão de padaria -
Rua itapiru n." 1 619.

DIVERSOS

TÉCNICO DE TRANSISTOR - Bom
ordenado — Precisa-se — Rua,
Silva Gomes, 2 — Cascndura.

PRECISA-SE de dois meio-oficiais
de torneiro-mecânico — Aos Ín-
teressados, procurar Sr. Moacir,
na Rua Nerval de Gouveia, 189-A
— Quintino.

AGÊNCIA DE EMPREGO — O Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Mão-de-Obra, Sr. Ivo
de Almeida, concluiu a redação do anteprojeto que
regulamenta o funcionamento das Agências de
Colocação, e que institui, no DNMO, o cadastro
geral destas organizações, com fins lucrativos ou
não. Na exposição de motivos em que encaminha
o anteprojeto ao Ministro do Trabalho, Coronel
Jarbas Passarinho, diz o Sr. Ivo de Almeida que"uma definição do Governo neste assunto já. era
necessária há muito tempo, tanto mais que o Bra-
sil é signatário de convenções internacionais de
proteção ao trabalhador desempregado". O ante-
projeto institui uma fiscalização permanente do
Ministério do Trabalho às agências de colocação,
e fixa o controle das tarifas a serem cobradas pe-
las empresas de colocação na prestação de ser-
viços, que serão reduzidas paulatinamente até que
todos os serviços de colocação no País sejam in-
teiramente gratuitos. Está prevista ainda a insti-
tuição no Departamento Nacional de Mão-de-Obra
de um cadastro geral das agências de colocação,
definindo-as como sociedades, instituições, escri-
tórios ou quaisquer outras firmas que sirvam de
intermediário para empregar um desempregado ou
procurar um trabalhador para iun empregador,
com o objetivo de obter de um ou de outro um
benefício material direto ou indireto.

PREFEITURAS — O Departamento Nacional de
Previdência Social avisa às Prefeituras Municí-
pais que seus débitos com a Previdência Social
poderão ser saldados em 60 prestações mensais.
As Prefeituras devem procurar os órgãos locais
do INPS a fim de requererem até o dia 31 dêste
o pagamento parcelado, pois, findo o prazo, a co-
branca será procedida judicialmente.

CURSO SôBRE IMPOSTO DE RENDA — A As-
sociaçâo dos Dirigentes Cristãos de Empresa da
Guanabara realizará, a partir do dia 3 de abril,
em sua sede, na Rua São José, 90, 6.° andar, um
Curso Prático sóbre Imposto de Renda, visando
a colaborar com os seus associados, empresários, e
todos aqueles que terão que prestar sua declara-
ção até o dia 30 de abril próximo, último prazo
para as pessoas físicas. O curso terá como con-
ferencista o Sr. Alcides Bezerra Neto, técnico do
Ministério da Fazenda, e será realizado às segun-
das e terças-feiras, às 18 horas, com aulas de du-
ração de 1 hora e 30 minutos. A aula inaugural
será dada pelo Sr. Orlando Travancas, Diretor do
Departamento de Imposto de Renda, no dia 30 de
março. As inscrições poderão ser feitas na sede da
ADCE, ao preço de NCrS 50,00 (cinqüenta mil
cruzeiros antigos) para os adeceanos, e NCr$ 70,00
(setenta mil cruzeiros velhos) para os não asso-
eiàdos.

POLÍTICA SALARIAL — O Conselho Nacional
de Política Salarial reuniu em um livro todas as
leis, decretos-leis e decretos relativos ao CNPS
desde 1964, data de sua reorganização, até dezem-
bro do ano passado. O livrinho tem muita impor-
tancia para se compreender o papel que o CNPS
desempenha hojo na fixação de índices de au-
mentos salariais, cujas regras básicas são as se-
guintes: espaçamento mínimo de um ano para os
reajustamentos; reconstitulção do salário real mé-
dio da categoria nos últimos 24 meses; inclusão
dos fatores correspondentes à produtividade na-
cional, e ao resíduo inflacionário, nos cálculos dos
aumentos salariais.

EMPREGOS — O Departamento Nacional de
Mão-de-Obra comunica que existem 316 vagas pa-
ra profissionais qualificados nas empresas da Gua-
nabara, à disposição dos trabalhadores habilitados.
Os candidatos devem procurar a Seção de Co-
locação do Ministério do Trabalho, das 12 às 16
horas, levando Carteira Profissional e Certificado
de Reservista. Os serviços da Agência de Coloca-
ção são inteiramente gratuitos. As ofertas de em-
prego são as seguintes: Mecânico Eletricista — 3;
Impressor para Máquina 2-A — 2; Cobrador Oni-
bus — 1; Mecânico Manutenção — 1; Caldeireiro

2; Encadernador Taboeiro — 1; Eletricista Apa-
relhos Eletrodomésticos — 1: Eletricista Instala-
dor — 8; Eletricista Enrolador — 17; Calceteiro

2; Ladrilheiro — 4; Mecânico de Auto — 6;
Serralheiro — 17; Carpinteiro — 26; Mecânico
para Chapas de Alumínio — 2; Estucador — 24;
Enrolador Transformadores — 4; Motorista — 66;
Ferramenteiro — 8; Frezadoi- — 5; Cestelro-Vime

3; Lanterneirõ — 6; Eletricista de Auto — 1;
Aplainador — 3; Pedreiro — 3; Meio-Oficial Mar-
ceneiro — 2; Chaveiro — 1; Armador — 2; Mar--
ceneiro — 1; Maquinlsta — 1; Eletricista Manu-
•tenção — 2: Torneiro Mecânico — 1; Margeador
para Máquina 2-A — 2; Técnico Instalação Equi-
pamento em Raio-X — 1; Técnico Máquina Mo-
tores — 2; Montador Acumulador Elétrico — 2;
Paginador — 3; Margeador para Máquina Dobrar

2; Linotipista — 1; Compositor — 2; Distri-
buidor Gráfico — 1; Desenhista Calculista — 3;
Mestre de Obra — 12; Mecânico Refrigeração —
3; Eletricista — 1; Mecânico Ar Condicionado —
1; Piloto Prova — 1; Impressor para Máquina
Minerva — 4; Impressor para Máquina Mlrala —
1; Mestre Eletricista Manutenção — 1; Tecelão7; Lustrador — 1; Bombeiro Hidráulico — 1;
Acabador Balcão e Cortador (sapato) — 1.

Clubes
BRAS DE PINA COUNTRY CLUBE (Pça. Anhan-
gá, 112 — 30-1037) — Domingo, às 23 horas, Baile
da Juventude, com Lafaiete e seu Conjunto. Es-
porte.
C. R, FLAMENGO (Av. Rut Barbosa, 170, 4.°) —
Hoje, às 23 horas, Show em Três Tempos. Passeio
completo.
CLUBE OLÍMPICO DE JACAREPAGUÁ — (Es-
trada dos Três Rios n. 58 — Freguesia), Domingo,
às 23 horas, Noite de Ié-Iê-Iê, com o Conjunto
Dlna-boys, além de um desfile de modas em be-
nefício da Associação de Pais e Amigos de Excep-
cionais.
MONTE LÍBANO (Av. Borges de Medeiros, 701 —
47-9249) — Amanhã, às 23 horas, Baile dos Calou-
ros da Escola Técnica Industrial, com os conjun-
tos Ed Maciel e D'Angelo. Convites, cavalheiro,
NCr$ 3,00; damas, NCrS 2,00 e mesa. NCr$ 10,00,
tanto no clube, quanto na Rua General Canabar-
ro, na própria Escola. Passeio.
KENNEL CLUBE CARIOCA — (Avenida Graça

-Aranha n. 416, sala 111) — Domingo, às 9 ho-
ras, no Clube Jardim Guanabara, na Ilha do Go-
vernador, XXV Exposição Canina, de todas as ra-
ças. A mostra será julgada pelos juizes Cláudio
Fioravanti e Marcelo Mota.
CASA DE LAFOES — (Rua Professor Gabizo n.
293 — 48-0321) — Domingo, às 20 horas, Ritmos
Bojsa Bem. Esporte.
GRÊMIO RECREATIVO DE RAMOS (Rua João
Silva n. 65 — 30-6748) — Domingo, às 23 horaa
Noite de Iê-Iê-Iê.
CLUBE FEDERAL (Rua Timóteo da Costa n. 988
— 27-1478) — Hoje, às. 21 horns, Os Nove Irmãos,
com Maureen 0'Hara.
VITÓRIA T. C. (Rua Porto Alegre n. 230 —
58-7674) — Dia 8, às 23 horas, baile com La-
faiete c seu Conjunto. Passeio.

(CORRESPONDÊNCIA PARA DANÚBIO
RODRIGUES — AVENIDA RIO BRANCO
N.° 110 — 3.0 ANDAR).

BOMBEIRO - Precisa-se. Tratar
Rua do Rosário, 148. 1.° andar,
.sala frente.
PRECISA-SE" de oficiai! de cal-
doiroiro na Rua Cachambi n.°
70..
PRECISA-SE dc" bombeiro e on-
rnlador na Rua Sõo Clemente n
205.
PRECISA-SE de um bombeiro hi-
draulico para trabalhar cm ofíci-
na de consertos. Rua Pernambu-
co, 384. Telefone 29-3140. En-
genho de Dentro. __

PRECISA-SE — De um montador
de sendáüa, com práttce ¦— Estr.
Velha da Pavuna, 866 — Inhaú-
ma.

PRECISA-SE de oficiais de Luis
XV na Rua Goiis n. 32.

TâCNICO DE PLÁSTICO - Expe-
cia lizado em moldagem de acri-
llco, dar-se serviço pi fazer fo-
ra. Ordenado inicial: 220 000 -
Pagamento semanalmente — Tra-
tar Rua Campos da Paz, 111, c|2.
Rio Comprido. Não temos tele-
fone.

OFÍCIOS E SERVIÇOS
ALFAIATES - COST.
ALFAIATE - Precisa-se c| pre-
tica de corte e execute sob me-
dida — Rua Leopoldina Rego n.
480 — 86 — Olaria — GB. __
COSTUREIRAS - Precisa-se com
prática do miquina de 2 agu-
lhas. Rua Leopoldina Rego, 480-86
- Olaria - GB.
COSTUREIRAS - Preciia.s» para
artigos finos d* senhoras. Inter.
nas » externas. Pa9a.se - muito
bem. Tratar Av. Cidade de Lima,
192 - 4», das 7 ls 17 horas -
Santo Cristo. __
COPEIRO - COZINHEIRO - Es-
trangeíro — Oferece-se para se-
nhor só - Tel. 34-3751.
BORDADEIRA a mão para vesii
dos de criança — Precisa-se na
Rua Sete da Setembro n. 134
2.° andar. 
CONFECÇÃO INFANTIL para
completar o quadro de funciona-
río necessita «om urgência con
tramestre modelista — Só sc
apresentar pessoa capacitada (aoserviço — Av. Monsenhor Félix
730-A - Irajá.
COSTUREIRA com muita pratica
para atelier de alta costura.
Exigem-se referencias, na Rua
Siqueira Campos n. 138 — ap
1 002.
PRECISA-SE de um oficial da pa
etó e um calceiro — E' favor

levar amoitra na Est. do For-
tola n. 44, sala 212 - Madu-
reira.
OFERECE-SE costureira para casa
de família. 8 000 - Tel
28-8031.
PRECÍSA-SE de cortado
res para confecções de
homens. Tratar na Rua
Pereira Landim, 54|62.

BARBEIROS - MANIC.

PADARIA — Precisa-se do caixei-
ro de balcão. Tralar na Estrada
dos Bandeirantes n, 5 258 --
Curicica. Ponto final do Casca-
dura—Curicica. ______
PRECISA-SE de um forneiro ei
a|udante de forno — Padaria Rio
Comprido — Rua Aristides Lobo
n. 244.
PRECISA SE para padaria — um ¦
pfideiro — um forneiro — 1 ofi-:
dal - confeiteiro — 1 caixa — 1
caixeiro — Rua das Laranjeiras
n, 351.  
PROCURA-SE moças e rapazes
com vocação artística, para gra-
var novelas, teatro e cinema. Rua
áü Constituição 48, sala 2.
PADARIA — Precisa-se Caixa,
com prática, pt_dom.se roferên.
cias, boa apresentação, tratar dai
11 às 13 horas. R. 24 do Maio,
959 — Engenho Novo.

PADARIA — Precisa-s* fomoíro
Com prática, pedem-se roferôn-
cias, boa apresentação, tratar das
11 às 13 horas. R. 24 d* Maio,
959. Engenho Novo. .

DESPACHANTE DE MERCADORIA
. DE MILLUS precisa de pessoa com prática em ex-

pedição, recebimentos e armazenamento. Exige-se:
Prática mínima de 2 anos na função ou cargo

similar.
. Apresentar-se com documentos às 7h30m na Av.

Lobo Júnior, 1 672 - Penha Circular.

ACINCIA DO

JORNAL DO BRASIL di

LANTERNEIROS - Precisa-so do
um e um meio oficial, Av. Santa
Cruz, 925, Padre Miguel, Posto
dc Gasolina Ipiranga com, Sr.
Antônio Pereira.
LAVADOR E LUBRIFICADOR PA.
RA POSIO DE GASOLINA - R.
CJarÍmundo_de Melo n._803.
LANTERNEIRÕ"- Precisa-se. 

~Ru_

Pereira Nunes, 384. ^^^
LANTERNEIROS - Precisa-se com
ferramentas para trabalhar a diá-
rias ou empreitadas. Rua Ma rial-
va, 175 — Bonsucesso.
MOTORISTA — Precisa-so _ com
pratica de entrega, em gênero
alimentício, e que possa prestar
fiança — Rua Marquês de Oli-
veira, 185 - Tel. 30-5970 - Faler
com Riheiro.

PRECISA-SE de pintor letrista -
Tratar Av. Suburbana 10 238. Ar-
mazéns Portas de Aço S.A. Sr.'Mauricio.

PRECISA-SE~~de' 1 - lavador com-
píeto — Pedem-se referências —
Posto Tupi -- Cardoso de Mqrais,
261 — Bonsucesso.
QUATRO" COBRADORES - »¦•
35 anos — residoncial — tem*
po integral — salário NCrS ...
150,00 mais ajuda de custo -
Só serve quem ó sem qualquer
outra ocupação — Tratar na R.
Vise. de Santa Isabel n. 382.

NB. — Procisa-se fiador.
RAPAZ^ENOR-^- Precisa-se quo
tenha o primário para atender
telefone. Tratar na Rua da Con-
ceiç-ão n. 114 — 2.° andar, de

MOTORISTA pratico cereais. Tra-
tar Rua Gen. Josó Cristino n. 66
--S. Cristóvão.
MECÂNICO competente para
Scania e FNM. Tratar à Rua Gal.
José Cristino n. 66 — S. Cris-
tovão. _____
MOTORISTA, precisa-se de um
motorista com prática comprova-
da na carteira profissional. Tratar
na Rua Senhor dos Passos,_n.6B,
MOTORISTAS — Precisamos para
completar nosso quadro. Motorls-
Ias com prática ds serviço de
ônibus, várias vagas. Salário de
NCrS 12 34D diários. Rua Viana
Drumond n. 45 — Vila Isabel.
MOTORISTAS, com prática de
entregas, precisa-se na Cerveja
ria Princeza, à Rua João Rodri
gues, 60-A. '

BOM OFICIAL BARBEIRO eletivo
Rua Lobo Júnior, 1976, fun-

dos.
BARBEIRO 2, manicure, 2, dia e
noite. Av. Copacabana, 1 241.
Loja H - Tel. 47-7191.
LES - TROIS CABELEIREIRO -
Av. Copacabana n. 750 - 302

Precisa-se de aprendiz moça
ou rapaz menor — Procurar o
Sr. DALVO.

MOTORISTA PARA CAMINHÃO -
Precisç-se com prática ern entre
pas, quo conheça bem o Est.
Guanabara, que leia e escreve
com desnmbaraço e possua car-
teira de habilitação a mais do 5
anos. Os interessados deverão
comparecer h Av. Brasil n. 2 391,
acompanhados de seus documen
tos."MOTORISTA 

VENDEDOR - Preci
sa-se com prática. Minimo utn
ano de carteira. Apresentar-se à
Estrada Velha da Pavuna I 148.
— Inhaúma.

CAXIAS

9 às 11 Sr. *?AULO.
SERRALHEIRO oficial e meio-ofi-

com prática em alumínio —
Bom salário. Rua Lobo Júnior,

1 238.
RAPAZ — Preciso um de côr bran-
ca c boa aparência para traba-
lhar em limpeza de pensão, tem
dormida, ú favor não se apresen-
tar quem não quiser trabalhar.
Campo São Cristóvão, _40ó.
TiclDEIRA DE CABELO - Preci-
sa-se com urgência. Paga-so bom.
Tratar depois das 17h à Rua Gal.
Polidoro, 18S ap. 701.

Auxiliar de
Contabilidade

Admita-se bom datilografo,
firme eni cálculos, c preferível-
mente cj algum conhecimento
dc custos. Av. Princesa Isa-
tei, 323 — 2.° ondar.

(P

MANICURA — Precisa-se com ur-
aência que seja bon profissional,
à Rua Belfort Roxo, 246-E - Co-
pacabana. _____ _____

MOTORISTA PARTICULAR - Or-
denado de NCrS 150,00 na Rua
Almirante Pereira Guimarães n.
36 ~- Leblon — Exigem-se refe-
rências.

MANICURA - Precisa-se com bas-
tante pratica. Rua General Glí-
cério 36-4-A — Salão Costa —
Laranjeiras.
PRECISA-SÉ de manicure - Ãv.
N. S. Copacabana, 1 100, sala
401 - Copa.
PRECISA-SE aiudante de cabeloi-
reiro com prática. Tratar na Rua
Uruguai n. 133.

MOTORISTA - Para auto parti-
cular, expediente normal, boa
apresentação e educação, com
mais de trinta anos. Exigem-se
referências pelo menos cie 5 anos
de prática em serviço idêntico.
Rua Teófilo Otôni, 58 si 601, Sr.
Zeilun.
MOTORISTA-cõm pritica, apre-
sentando boas referências e mo-
rando no emprego. Precisa-se pa-
ra casa de -família. Av. Presiden-
le Wilson, 183. _
MOTORISTA — Apresentar-se a
Praça Córsega, 33 — Parada de
Lucas. Sr. Moreira.

Âjustador
mecânico

Para manutenção de máq,
Oporatrizes. Precisa-se de um
—¦ Rua Clarimundo de Melo,
267 — Piedade. Sr. Edmundo.

PRECISA-SE de cabeleireira coni'
petente na Rua do Catete n. 296
sata 204 — Largo do Machado
Começar hoje.
PRECISA-SE de manlcura que
trabalho bem, na Av. Copaeaba
na n. 542, sala 201.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS
ENCARREGADA - Precisa-se
bastante pratica de casa dc saúde
de uma moça dc 35 a 45 anos,
sem compromisso, que durma no
emprego, para controlar os servi
Ços internos de uma casa de
saúde. Exige-se boa aparência,
saber ler, escrever, as quatro
operações e referencias de onde
trabalhou — Tratar no Largo da
Carioca n. 5, 2.° andar, sal.
2)0, das 14 ès 16 horas. - Não
se atende por telefone. 
MASSAGISTA -. FISIOTERAPEU
TA — Precisa-se para serviços
avulsos de uma casa dc .saúde
na Tiiuca, que atenda a chama-
dos quando necessário. Tratar no
Largo da Carioca n. 5, 2.° an-
dar, sala 210, de 16 às 18 ho
ras. — Não se atende por te
lefone.
MOÇA — Precisa-se de urra com
pratica para pesar produtos quf-
micos — Paga-se bem — Apre-
sentar-se na Rua Pref. Olimpio
de Melo n.. 1 511 — sala 202

São Cristóvão.

MECÂNICO - Precisa-se para
frota.de VW de praça, com mui-
ta pratica e rápido. Favor não
comparecer quem não tiver em
condições — Tratar na R. Had-
dock Lobo n. 82 — fundos. —
Sr. _Wernecke.
MECÂNICO DE SAUO PARA
VOLKSWAGEN com pratica
TIANA' - Avenida 2S d* Sa-
Umbro_ n.__S6 — Milton.
MECÂNICO - Precisa-se de ofT
ciai. Rua Visconde de Santa Cruz
110. Engenho Novo. 
OFICINA ESPECIALIZADA em
Volkswagen precisa de rapaz cj
conhecimentos de peças para ai-
moxarifado — Rua Miguel Cer-
vantes, _20O — _CachambÍ.
OFICINA ESPECIALIZADA cm
Volkswagen querendo mudar to-
talmente seu quadro, funciona!
precisa de mecânicos com amplos
conhecimentos — Paga-se bem -
Miguel Cervantes. 200 — Cacham-
bl.
PRECISA-SE - Compat.nl» lan
torneiros • eletricista. Tratar R
Marechal Floriano Peixoto, 2 574
— N. Iguaçu.

GARÇONS

PRECISA-SE - A Cariocar Vei-
culos SA. precisa de eletricista
vidraceiro, mecânico, lubrifieador
e lavador -— Apresentar-se cem
documentos Rua Prefeito Olím-
pio de Melo n. 30.
PINTURA DE AUTOMÓVEIS -
Precisa-se de ajudante com bas-
tante pratica na Rua D. Amélia
n. 126 — Andaraí.

COPEIRO com prática em lancho-
nele. Apresentar-se hoje no res-
taurante do Aeroporto Santos Du-
mont, referências e documentos.

PRECISA-SE — Motorista praça an-
ligo. Fiança 500 000. Dr. Padl
lha, 520-B, lo|a.

COZINHEIRO - Precisa-se com
prática de lanches e minutas. Rua
Pedro I n. 14.
GARÇOM — Precisa-se com bas-
tante prática de restaurante e um
garoto p| copa. Rua Barão de
São Félix, 141.

PRECISA-SE de motorista para
Kombi com 5 anos de èxperiòn-

que conheça a praça, porsa
viajar e que resida na Zona Sul

Apresentar-se na Rua da U
pa n. 180 — 5.° andar, salas .
508(10 — no horário das *5 às
18 horas — Procurar pelo Dr,
FERNANDES.

PRECISA-SE de um copeiro pa-
bar na Avenida 23 de Se-

tembro n. 294.
PRECISA-SE do um cozinheiro c|
pratica de minutas para a noite

Rua do Calete n. 21._
PRECISA-SE de uma ajudante de
cozinha n» Rua dos Inválidos
n. 27.
PRECISA-SE cozinheiro c] práti
ca d. restaurante — Rua S.nador
Alencar, 1 — Campo d* S. Cris.
tóvão.
PRECISA-SE de garçom na Prtf-
ça Serzedelo Correia n. 27 -
Copacabana — Tratar no local.
PRECISA-SE de cozinheiro - Pra-
ça Serzedelo Correia n. 27.
Copacabana^

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

KUA |OSl DC MVAMNCA, 37»LO|A
DAS r..*0 AS 17.50 HORAS i
SAUAC05: DAS B AS II HCRM.

Empregada para
omata

Viagem. De parlida pora o
exterior procuro empregada,
adulta, responsável e com ex-
periência no cuidado dc criar>
Ças. Interessadas deverão apre-
sentar recomendações c carlçi-
ra de identidade. Praia de Bo-
tafogo, 74, opt. 1002.

Mecânico de
automóvel

Precisa-se com prática para
carros a óleo Diesel e gasolina.
Idade entre 30 e 40 anos. Tra-
tor na Rua Sá Freire, 100 —
São Cristóvão. (P

Desenhista
Precisa-se para indústria de

confecções do roupa. Tratar à
Rua Pereira Undinv 54|62. (P

Torneiro e
ajustadores

Precisamos de 1J2 profissio-
nais. Rua Clarimundo de Me-
lo, 267, Sr. Edmundo — Pie-
dade.

Indústria e Comércio de Metais

Mac-Laren precisa para admissão ime-

diaía'dos seguintes profissionais:

° MONTADORES E AJUDANTES

0 ENCANADORES AUXILIARES

CHAPEAD0RES AUXILIARES

0 AJUSTADORES

•. MAÇARIQUEIROS
SOLDADORES

Os interessados devem compare-

cer à Praia do Caju, 10, munidos de

seus respectivos documentos. (P

Vendedores
Importante) organização em

fase de expansão necessit» se-
lecionar elementos de vendas
para Guanabara não é necessá-
rio ter prática, exige-se boa
apresentação, dinamismo von-
tade de progredir retirada aci-
ma de NCrS 350,00 orientação
o treinamento. Tratar à Ru» Ca-
rioca, 55, 3.° andar »]302 no
horário comercial com o Sr.
Abílio.

Mecânicos e Lanterneirõ
PRECISA-SE

Para estiva e bancada. Tratar à
Av. Guilherme Maxwell, 210 T.U.R.I.

B0MBEIR0S-HIDRÁULIC0S
GESSEIR0S-ESTUCAD0RES
PEDREIROS
SERVENTES
Precisa-se de profissionais com do-

cumentos e referências.
CASAS DA BANHA, - Rua da Igre-

jinha, n.° 16 — Campo de São Cristóvão.

Precisa-se solteiro, até 30 anos, para
carro particular para trabalhar das 8 às

8,30 horas. Ordenado mensal NCr$
200,00.

Apresentar-se sábado das 8,30 às 10
horas à Av. Presidente Vargas, 542, sala
1607.

PINTOR - •"'recisa-se habilitado
em pintura de caminhão da ma-
deira, não é efetivo, nn Rua Pe-
dro Alves n. 203 - Tcl. 43-6684

A. Correia.
PRECISA-SE de um motorista. Rua
Almt. Ari Parreira n. 259 - Est.
do Rocha.
pintor' de automóveis -
Precisa-se de um, que tenha ex*
periência comprovada em cartel-
ra, os interessados deverão com-
parecer à Av. Brasil n. 2 391,
das 9 às 11 horas.
píntòres de automóveis -
Precisam-se na Av. Carlos ""eixo-
to n_. 108 — ladeira do leme.

Túnel Novo.

ur
Precisa-se para casa de família chauf-

feur com ótimas referências, tratar das
11 às 13 horas com Dr. Jorge, na Av. Al-
mirante Barroso, n.° 97 — 4.° andar.
Paga-se NCr$ 150,00.

PRECISA-SE cozinheiro com prá
tica de lanches. Praça 11 de Ju*
nho, 352.
PRECISA-SE de cozinheiro com
pratica na Rua Senador Dantas
n. 44._
PRECISA-SE de calxeiro com pra-
í!ca j° kar na Rua Grajaú n. 52
PRECISA-SE um magarefe. Res
taurante Timpanar. Rua São Josó
36.

PRECISA-SE de um pintor de eu-
tomóveis — Tratar na Rua Curu-
paiti, 21 fundos - Posto Shell
— Todos os Santos.
PRECISA-SE de motoristas para
trabalhar em ônibus. Tratar na.
Av. Guilherme Maxwell, 210,
Bonsucesso, coni' Sr. AclolI ,dasi
B a? 10 horas.

DIVERSOS

PRECISA-SE de copeirot eom bas*
tante prálica. Rua Senador Dan-
las 44-H
PRECISA-SE moca* para Irabalhar
em pensão de todo respeito.
Dorme no emprego. Folga aos
domingos e feriados. Rua Alfân-
dega, 191, l.o. ''

ASCENSORISTA com carteira. -
Precisa-se na Av. Gen. Justo

171 - 2.o andar.
COZINHEIRO DE PRIMEIRA -
Precisa-se para restaurante. Refe-
rências — Barata Ribeiro, 810.

CHOFERES E
MECÂNICOS
ELETRICISTA PARA AUTOMO'
VEIS — Precisa-se de um bom
oficial na Rua Joaquim Palha
res n. 118-A — Estácio.
CHOFER para tixi Volks à Co-
missão — Av. Princesa Isabel
300 - 709 - Bloco fundos.
Apresentar-ie somente quem tl-
ver referencias — Atendo das 7

9 horas.
EXECUTAM-SE pintura e mecâni-
ca especializada em Volkswagen.
Rua Conde de Bonfim, 426. _
ELETRICISTA PARA VOLKSWA-
GEN com pratica - TIANA'. Av.
28 de S.tombro n. 86. MILTON-¦Seção Pessoal.
ELETRICISTA MECÂNICO - Pre
cisa-se competente para trabalhar
em oficina de lamínação de for-
ro. Tratar Avenida Rio Branco,
131. 21.Q, t| 2 101.
LANTERNEIRÕ - Precisa-se de
oficial na Rua Visconde de San-
ta Cru7, 110. Engenho Novo.
LANTERNEIRÕ - Precisa-se para
automóveis na Rua Clarimundo
de Melo n. 735-A - Sr. MAR.
TINS.

Representantes
Federal Motores S.A.

Avenida Beira Mar, 262, grupo 104
Firma estabelecida com o comércio de Auto-

móveis, Caminhões e Peças, precisa de Represen-
tantes para o interior do Brasil. Os interessados
devem preencher o questionário abaixo.

Nome

Endecéço 

Cidade 

Estado 

Eletricista
Para manutenção de fábrica meta-

lúrgica.

Semana de AAVi horas — Sábados
livres.

Paga-se bem.

FAET — R. Barão de Petrópolis,
347 - RIO COMPRIDO. (P

Piedade. Pa-

CAIXEIRO de balcão, precisa-se
para balcão de padaria. Tratar
Rua Amalia, 188
darjàRio Bonito.
EMI«EGÃDÀ - Preciso de pes-
soa responsável cl ref. e que
conheça todo o serviço de umo
casa, tenha disposição pi traba-
lhar e que saiba chefiar outros
empregados — Pago NCrS 100,00— Tratar na' Rua Urbano Santos

72 - Praia Vermelha. Tel.:
46-7911.
FABRICA DE BOLfAS - Precisa-
sa de menores para serviço de
mesa — Rua São Clemente n. 53
sobrado.

Torneiro-Mecânico
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
cão, de 8 às 12 horas, com uma fotogra
fia. (P

MOÇAS — Admitimos maiores
menores p/ Zona Sul. NSo

exigimo* prática anterior. EnsI-
namos todo o serviço durante, o
estágio. Ótimas oportunidades —
Entrevistas C D. Ilka. Av, Co-
pacabana, 690, 6.°.
MOÇA, limpeza em escritórios,
muito grande, somente 3 horas à
noile, CrS 42,00. Rua México n.
41, 8.0 andar, sala 805.

Ferramenteiro
Para corte, repuxo e plástico.
Semana de AAV2 horas •— Sábados

livres — Paga-se bem.

FAET — Rua Barão de Petrópolis,
347 - RIO COMPRIDO. (P

PRECISA-SE de ajudante de padei-
ro. Tratar Pra;a Botafogo, 18. -
Inhaúma. *

PRECISA-SE de um empregado c:
prática de bar — Rua Repúbli-
ca do Peruí_34J
PRÉCISA-SE de um pratico de
farmácia para meio expedienfe.
- Tel. 38-5865.

Vendedores
Revendedor Ford necessita de pes-

soas ambiciosas e com capacidade compro-
vada, para o seu quadro de vendedores.

Ótimo ambiente e boa remuneração.
Tratar Rua Mariz e Barros, 821. (P

Impressor
Para máquina Heidelberg. Precisa-se

Av. Mem de Sá, 50, loja.

Vendedores
Grande Empresa está admitindo pera;

completar seu quadro de vendas pessoas
com boa aparência desembaraço no falari
e boa letra, não precisa ter experiência em|
vendas, damos assistência técnica e finan-
ceira, possibilidades acima de 500. Tratar
Av. Erasmo Braga, 64 (Entrada pela Tra-
vessa do Passo, 23) sala 903 — Praça XV
de Novembro, com o Sr. Oliveira.

Horóscopo
. 1 _____ 1'rof. MAZUBKA

Nfto se perturbe se seus nego-
cios não estiverem saindo como
ora do seu desejo, porque as iu-
íluências são confusas.

CAPRICÓRNIO (21/12 a, 20/1) — Número de eor-
te: 51. Cór: creme. Pedra: turquesa. Talvez.vocô
hoje consiga resolver um certo ne;;óelo referente a
sua vida profissional. Atento. No amor reme de
acordo com a maré.

AQUAItlO (21/1 a 20/2) — Número de sorte: 54.
Côr: amarelo. Pedra: jacinto. Este é um dia em
que você deverá examinar ceai cuidado os oolegas
que lhe merecem crédito para então tratar de as-
suntos de sua vida.

PEIXES (21/2 a 20/3) — Número de sorte: 54. Côr:
alaranjado. Pedra: ametista. Sua situação hoje
poderá tomar um caminho diferente, e com chan-
ces de lucros, pois a sua estréia estará brilhando.

ARIES (21/3 a 30/4) — Número de sorte: 13. Còr:
grená. Pedra: rubi. Durante o dia de hoje você
terá que exigir o máximo de sua intuição para ob-
ter alguns resultados satisfatórios.

TOURO (21/4 a 20/5) — Número de sorte: (32.
Côr: pérola. Pedra: saíira. Uso de absoluto tato
para poder atingir seus objetivos no local de tra-
balho. Seja precavido com as amizades novas.

GÊMEOS (21/5 a 20/0) — Número de sorte: 19.
Côr: rosa. Pedra: esmeralda. O dia não é nada
favorável para tratar de vendas e compras. Já
para a vida sentimental alegrias poderão surgir.

CÂNCER (21/G a 20/7) — Número de sorte: 14.
Côr: azul-garrafa. Pedra: ágata. Toda preocupa-
ções é pouca com os negócios, isto porque há indi-
cios de prejuízos. Já para o amor você contará
com boas possibilidades para realizar seus sonhos.

LEÃO (21/7 a 20/8) — Número de sorte: 18. Côr:
vermelho. Pedra: brilhante. Bom dia para fazer
entendimentos com pessoas da esfera política e
traçar planos com os entes queridos.

VIRGEM (21/8 a 20/9) — Número de sorte: 11.
Côr: bordeaux. Pedra: granada. Hoje você notara
certa diferença nos negócios, mas não ne preocupe
porque o dia não é muito bom para realizações.

LIBRA (21/9 a 20/10) — Número de sorte: 80. Côr:
gelo. Pedra: lápis-lazúli. Suas idéias durante êste
dia estarão muito claras, procure tirar proveitos,
pois nem sempre se tem um dia como este.

ESCORPIÃO (21/10 a 20/11) — Número de sorte:
48. Côr: violeta. Pedra: água-marinha. Se tiver
algum problema para resolver, peça conselho aos
seus, pois eles hoje serão o seu guia para as rea-
lizações que há tanto vem tentando.

SAGITÁRIO (21/11 a 20/12) — Número de sorte:
7. Côr: lilás. Pedra: topázio. Muito bom para fazer*
contatos com pessoas desconhecidas. Bom para,
passeios e divertimentos caseiros.

Carros roubados

O Serviço de Utilidade Pública da RADIO
JORNAL DO BRASIL relaciona, abaixo, os carros
roubados na Guanabara e que ainda não foram
recuperados pela Polícia. Quaisquer informações
sôbrc o paradeiro deverão ser dadas pelo telefone
22-1519,

AERO WILLYS C4, MG-64-60-80, cinza escuro, mo-
tor B-4.014.483. Informações para o tel. 2620 em
Juiz de Pora. Minas Gerais. •— 60, GB-26-75-73.
azul. Informações para 48-3500. — B6, GB-26-05-29,
côr vinho, motor B-6.048.672. Inf. para o tel.
29-7138. — CITROEN 48, GB — 2-52-92, preto,
com duas faixas vermelhas laterais. Informações
para 47-4507. — 52, GB—17-28-30, preto, motor
AB—10 284. Informações para o telefone 90-1345
CETEL. — DKW, 62, tipo sedan, GB—4-98-52,
verde, motor 8 861 028 803. O pára-lama dianteiro
do lado esquerdo está ainda sem pintura. Inf. para
o tel. 22-3493. — FORD 49, táxi, GB—4-3783.
preto. Liformações para 26-2480. GORDINI 63,
GO 51-41, azul noturno, motor 3-11120. Informa-
ções para 47-7233. — 64, GB-21-44-52, cinza,
motor 42-146. Informações para 38-5918. — 65,
GB-24-16-20, verde, motor 528.884. Inf. para o
tel. 22-1001. — 66, 2a.. GB-25-16-76, verde, motor
6.36.389. Inf.-para o tel.: 36-0053. 64, GB —
22-49-12, gelo. Inf. para o tel. 47-6530. — 64,
GB—22-3726, cinza. Inf. para o tel. 57-2545. HUD-
SON 34, GB—43-87, grená com capota preta, motor
94-955. Informações para 92-2029 CETEL. JK
60, GB-14-16-81, grená. Informações para o te-
lefone 46-1381. — 62, GB-16-99-92, motor AR
0.021.001.351, dourado metálico. Inf. para 37-7224.
KOMBI 60, GB-10-73-66, marron escuro e bege,
motor D 13.148. Inf. para 27-4045, — 62, RJ-
6-49-25, côr gelo. Inf. para 34-47 em Petrópolis. —
60, RJ-87-148, creme. Inf. para 34-9866. — 65,
GB-25-47-16, bege. Inf. para 38-2940. —
GB-2-46-22, azul. Inf. para 29-0440. RURAL
WILLYS 60, GB-11-36-40, havana bege, motor B-
040-844. Inf. para 22-9038. — 61, GB-15-50-01, azul.
motor B-l 067 756. Inf. para 43-7057. VEMAGUET
— 63, RJ-1-57-2G, vinho e branco. Informações
para o telefone 5197 em Niterói. — VOLKS-
WAGEN 64. GB-21-94-41, cinza, motor B-....
4.151.960. Inf. para o tel. 54-2493. — 66, GB-
25-09-62, vermelho, motor B: 350.713. Inf, para
42-5058. — 66, GB-2-00-30, pérola, motor B- n.°
362.556. Inf. para 47-3382. — 65, GB-34-124, mo-
tor B-5.206.540. Inf. para 27-4568. — 63, GB-
20-17-40, verde, motor B-31-2482. Inf. para o tel.
52-0371. — 66, GB-40-13-72, táxi, grená. Inf. para
o tel. 28-9547. — 64, GB-1-23-14, azul piscina, mo-
tor B-205 030. Inf. para 46-4736. — 63, GB-
24-50-65, azul turquesa. Inf. para 49-0070. — 59,
GB-12-67-17, gelo. Inf. para 28-3906 — 63, azul cia-
ro, MG-1-40-43, motor Brl43.656, roubado em Be-
lo H:rizonte. Inf. para 4-1280 BH. — 60, GB—
10-41-30, verde. Inf. para 56-1936. — 63, GB—
19-79-58, azul claro. Inf. para 27-0309. — 63, GB—
40-06-40, motor 192 960, verde. Informações para
o tel. 38-2554.

Evite o fim da semana
para a entrega de seu
Inúncio Classificado
O Jornal do Brasil manlèml5 agências, espalhadas
por lo-jo o Rio, para facilitar esse seu trabalho. E
não vai ficar nisso, porque continua abrindo uma
nova, cada 4 meses.
Mas nâo esqueça: seu pequeno anúncio merece a
anlecipação de sua enirega de pelo menos aois dias.
Evite o sábado, evite o atropelo do fim da semana.
Você será mais bem alendido. E vai lu.crar.

Classificados üi? «"»"!¦"«»""..
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ENSINO E ARTES © MAQUINAS E MATERIAIS CLASSIFICADOS — Jornal do Brasil, «.".feiro, 31-3-47 — 5

nsmo
CONSTITUIÇÃO I>A CURSO — A Fundação
Getúlio Vargas vai iniciar, no próximo dia 28, o
curso sobre a nova Constituição do País, cujas
aulas serão ministradas por uma equipe de espe-
cialistas, dirigida pelo Professor Teinistocles Ca-
valcânti. As inscrições poderão ser feitas na Fun-
dação Getúlio Vargas, na Praia de Botafogo, ou
110 Edifício Darke de Matos, 12.° andar, onde as
palestras serão realizadas.

BOLSAS-BE-ESTUDO — São as seguintes us ból-
sas oferecidas pelos Governos de Israel e da Sué-
cia no periodo letivo de 19G7/C8:
SUÉCIA — O Instituto Sueco para Intercâmbio
Cultural com o exterior está oferecendo uma bòl-
sa para estudos pós-graduados na Suécia, durante
o ano letivo 67/63. Essa bolsa terra a duração de
8 meses, recebendo o beneficiário mensalidade de
SOO croas suecas e um auxilio de 3 250 coroas pa-
ra a viagem de ida e volta. Os candidatos deve-
rão possuir bons conhecimentos de inglês ou de
alemão, caso não falem o sueco. Os pedidos de
inscrição, bem como as informações adicionais, de-
verão ser dirigidas à CAPES, Avenida Marechal
Câmara. 210, 9.° andar, mediante carta contendo
03 seguintes dados: nome e endereço completos;
formação e experiência profissional; aperfeiçoa-
mento pretendido. Não serão considerados os pe-
didos chegados após o dia 5 de abril próximo.

ISRAEL — A Organização, dos Estados America-
nos (OEA) e o Governo de Israel realizarão um.
curso para estudo sobre o emprego de fertilizantes.
Esse curso, a ser realizado em Israel, terá a du-
ração de 10 semanas, a partir de 30 de outubro
próximo, constando de uma parte teórica e outra
prática, abrangendo os seguintes assuntos: Estu-
dos de Solos e Nutrição Vegetal; Uso de Fertili-
zantes e Economia no seu Uso; Mercado e Crédi-
to; Prática de Fertilização; Extração Agrícola;
Aplicação de Inseticida e Planejamento Rural.
Aos participantes do curso serão concedidos bôl-
sas-de-estudo que compreendem o pagamento das
passagens internacionais, do alojamento e ali-
uientação, e das viagens exigidas pelo programa
de estudos. O candidato a essa oportunidade de-
verá satisfazer aos seguintes requesitos: ser bra-
sileiro ou residente permanente de um país mem-
bro da OEA: ser diplomado em curso superior di-
retamente relacionado com o assunto; estar vin-
culado a um serviço governamental, à instituição
de ensino superior ou outra entidade relacionada
com o assunto; possuir boas condições físicas e
contar com o apoio das instituições a que esteja
ligado. Formulários de inscrição devem ser soli-
citados ao escritório da OEA no Rio e depois de
preenchidos remetidos ató 15 de agosto próximo,
para o Programa Especial de Capacitación — De-
partamento de Cooperación Técnica — Union Pau-
americana, Washington, DC, 20006, USA.

LINGUAGEM — Acham-se abertas as inscrições
para o Curso de Terapia dos Distúrbios da Lin-
guagem, no Departamento. Nacional da Criança, à
Avenida Rui Barbosa, 716, 1.° andar, cm Botafo-
go. Os cursos são especiais para graduados e pro-
íessôres do curso normal, estaduais e particulares.
Condição para matrícula: apresentação de titulo
e entrevista. O curso terá início no próximo dia
10, terminando no dia 13 de dezembro. Será minis-
trado por uma equipe de médicos e técnicos espe-
cializados.

CURSOS — O Centro de Especialização Univer-
sitária iniciará, ainda este més, mais dois cursos
sóbre o Imposto de Renda e Planejamento Econô-
mico. O primeiro curso tratará da contabilização e
recolhimento do Imposto de Renda, de acordo com
a nova legislação fiscal, mostrando suas implica-
ções na vida da empresa. O curso abordará, ain-
da, todos os problemas referentes â elaboração de
projetos para a instalação ou ampliação de em-
presas, bem como a avaliação da viabilidade eco-
nomica do empreendimento. As inscrições deve-
rão ser feitas diariamente, das 13 ãs 22 horas pe-
los telefones 22-9664 e 52-7800.

SOB O PATROCÍNIO BO CENTRO PRO BEO —
A equipe dos professores Moisés Lilenbaum, Ger-
mano Datz c Meton Alencar, especialistas e pio-
neiros do PERT na Guanabara, fará um curso
do Introdução à Sistemática do PERT—CPM, com
a duração de 20 sessões, abrangendo, entre outros
jontos, os seguintes: Conceitos Básicos, Instru-
inentos de Coordenação, Prática de Diagramação,
Prática de Cálculo, Sistema Integrado, Aspectos

Probalisticos, os Cronogramas Clássicos e o
PERT—CPM, o Acompanhamento Físico e Finan-
ceiro dos Empreendimentos, Critério de Implan-
tação da Sistemática, Processamento Eletrônico
das Informações e Debates. As inscrições podem
ser feitas na Secretaria dos Cursos, ã Avenida 13
de Maio, 13, sala 1 920, das 9 ãs 12ii30m.
SERVIÇO SOCIAL — Estão abertas as inseri-
ções para o curso sobre Novas Colocações do Ser-
viço Social, promovido pelo Cenlro de Planeja-
meuto Social da, Escola de Serviço Social da Pon-
tifícia Universidade Católica e que será realiza-
do no período de 4 de abril próximo a 25 de maio.
Destina-se êle a assistentes diplomadas e profis-
sionais que trabalham no campo social. A.s ins-
crições devem ser feitas na sede da escola, na
Rua Humaitá, 170, ou pelos telefones 26-6563. A
taxa do curso pode ser paga, integralmente, no
nto da inscrição ou em duas prestações, num to-
tal de NCr$ 120,00 (cento e vinte mil cruzeiros an-
tigos).

INSTITUTO BE GERÊNCIA — O novo prédio do
Instituto de Administração c Gerência da PUC,
construído em um ano com uma subvenção de
NCrS 250 mll (duzentos e cinqüenta milhões .do

. cruzeiros antigos), foi inaugurado ontem pelo Rei-
tor da Universidade, padre Laércio Dias de Mou-
ra. As novas instalações do IAG são constitui-
das de seis salas de aula pré-fabricadas, além da
secretaria, salas de diretores e bar. Com a inau-
guração do novo prédio terá início no próximo
mês o primeiro curso de pós-graduação, além das
oito turmas regulares de administração e gerên-
cia, que já iniciaram suas aulas para especializa-
ção de administradores.

. EXCEDENTES BE ECONOMIA VOLTARÃO ÀS
RUAS — Excedentes de Economia da Universida-
de do Estado da Guanabara estão dispostos a vol-
tar com a campanha de rua pelo aumento das
vagas caso o Reitor Haroldo Lisboa da Cunha
não cumpra a promessa feita há alguns dias de
que o problema seria solucionado ainda êste niês.
Diante das fatos, vendo os dias passarem e o ano
letivo a Iniciar-se, os excedentes afirmam que só
esperarão até o fim desta semana a solução de-
finitiva das autoridades educacionais do Estado.

CURSO SOBRE IBEOLOGIAS — O cientista po-
lítico norte-americano, Diretor do Departamento
de História da Universidade da Califórnia, Weber,
iniciou, ontem, no auditório da Faculdade Cândido
Mendes, o Curso de Ideologias Contemporâneas,
analisando o tema Fascismo e Suas Implicações.
Profundo conhecedor da matéria, o Professor We-
ber dividiu o nssunto que avaliará em uma. pa-
lestra e um seminário. Êste último será realiza-
do hoje, no mesmo local, podendo os participan-
tes debater com o orador sóbre a matéria apre-
sentada.

O segundo conferencista do Curso de Ideolo-
gias Contemporâneas será o professor e lider poli-
tico chileno Bosco Parra, Presidente do Partido
Democrata-Cristão de seu país, que fará três ou
quatro conferências sobre as perspectivas da de-
mocracia cristã na América Latina e as possibill-
dades dc êxito dò Presidente Frei e sua politica
reformista. Além disso, Bosco Parra deverá con-
ceder uma entrevista coletiva à imprensa quan-
do abordará aspectos fundamentais da democra-
cia cristã que vem sendo aplicada no Chile.

Em junho será a vez do mestre Jean-Marie
Domenach. da Universidade de Paris, que trata-
rá, em seis palestras, da posição das diversas
ideologias com tendências para a esquerda. Do-
menach é tido como um dos grandes cxperls eu-
ropeus neste assunto. Em setembro, o economis-
ta sueco Gunnar Myrdal abordará, em um ciclo
de três a quatro palestras, problemas ligados ao
subdesenvolvimento e â. realidade econômica dos
países subdesenvolvidos.

CURSO BE DECORAÇÃO PELO MÉTODO AU-
BIOVISUAL — O Clube dos Decoradores promo-
ve mais um curso de decoração a cargo das pro-
fessôras Marilia Esconteguy e Carmem Flora No-
gueira. Um amplo programa teórico e prático
será desenvolvido na ocasião, uma vez que o cur-
so permitirá à dona-de-casa resolver o problema
do pequeno espaço de maneira equilibrada e har-
moniosa, visando o bem-estar de seus familiares.
O estudo de luzes adequadas a cada atividade, cô-
res de acordo com a sensibilidade e o tipo do tra-
balho de cada membro da família até ca detalhei
de arranjos de flores e de mesas, empalhamento
de móveis e diversos tipos do acabamento e de
objetos de adornos. Informações pelo telefone
57-5716.

ENSINO E ARTES
COLÉGIOS E CURSOS
APRENDA cortar em 10 aulas pe-
Io método Gil Brandão, com a
modista Maria, após as aulas
aprenda costurar. Inf. 36-3136,
Av. Copacabana, 605, 5/ 1 102.
APRENDA dirigir em Volks. Apa-
nho em casa. Zona Sul. Jorge, —
Tel. 57-4463.
COLÉGIO em Brás de Pina, Rua
Taborari n. 822 — Precisa-se de
professores de: Francês, Canlo,
Ciências — História Natural —
Diurno e noturno. 
ESCOLA PRIMARIA - Vende-se
no Eng. dn Rainha. Tratar tele'
lane 27-6124.

GREGG SHORTHAND - Foreign
Jady teaches english ond portu-
guese Shorthand Pleasc — Cal.
25-6031.

GINÁSTICA - Aluna da Facul-
dade Nacional de Educação Fí-
tica • Auxiliar Técnico de Des-
portes da ADEG, com experiên-
cia, dá aula de ginástica a par-
ticularos de Iodas os idades. Tra-
tar telefone 47-7235.

GRATÜTÍÒ — Portu.uòsTcürsodé
3 meses. Cinelandia. R. Álvaro
Alvim, 24, grupo 601. Tels.: ..
37-6249.

GRATUITO - Inglês e Taquigra-
fia, curso de 3 meses Cinelandia.
Rua Álvaro Alvim, 24, gr. 601.
Tel.: 37-6249.

MENINOS e meninas — Aceito
crianças para tomar conta e criar,
com ou sem primário, corte, cos*
tura, bordado, encaminho ao gi-
naslal. Tratamento familiar. Ro-
cha Freire, «43, Irajá. Muita con-
dução.

PROFESSOR DE GEOGRAFIA -
Início do Curso de Orientação
para o concurso de professor do
ensino médio, sob orientação do
Prof. A. Teixeira Guerra. Tele*
fone para informações 58-2396.

PROFESSOR sem registro mas
com muita prática de magistério,
oferece-se para lecionar em cur-
sos as matérias: Português, lite-
ratura, História t Sociologia. Car-
tas para a portaria deste Jornal
sob o n.° 00522.

PROFESSOR para o admissão -
Oferece-se com registro e muita
pratica — Cartas para íi portaria
dêste Jornal sob n.° 00523.

PROFESSOR (A) •- Pr.-isa.s. do
inglês para ensinar cm curso —
Entrevistas das 13 -I 14h 30m
na Rua Conda d* Bonfim n. 494- sala 402.

Centro Taquggsáfico
.rasüeiro

Cursos especiais de:
SECRETARIADO PRÁTICO - 10 meses

Matérias: Português Taquigrafia, Dacti-
lografia, Matemática, Pralica de Escritório e
Relações Públicas.
ESTENODACTILOGRAFIA - 10 meses

Matérias: Português, Taquigrafia, Dac-
tilografia — Trio básico indispensável na
formação de perfeitos estenógrafos e ta-
quígrafos.

Ensino essencialmente prático, por pro-fessores assíduos e rigorosamente especial!-
zados.
PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, PRÁTICA DEESCRITÓRIO, RELAÇÕES PÚBLICAS e INGLÊS,

EM NOVAS TURMAS.
TAQUIGRAFIA - Aprendizado em qualquerdia e hora, pelo método: "Prep.-Paulo Gon-
çalves", adapíado ao inglês, francês, alemão
e italiano, e turmas especiais de aperfeiçoa-
mento (homogêneas), para qualquer meto-
do, nas velocidades de 20 até 140 ppm.

Em 1966 o C. T. B. preencheu em 100%as vagas dos concursos públicos de Taqui-
grafia, realizados na Guanabara, e obteve

95% do total de candidatos aprovados.
DACTIiOGRAFIA - Aulas das 8 às 22 ho
ras, em máquinas novas — Método C.T.B. —
PRAÇA FLORIANO, 55 - 12.° (CINELÂN-DIA) - TELS.: 52-2972 e 52-0618.

PROFESSORA PRIMARIA - Vou á
casa do aluno. Rua Honorio de
Barros, 23, ap. 405.
VENDE-SE uma escola primária
em Engenho da Rainha, baratissi
mo. Rua 24 de Maio 516.

ÚLTIMOS DIAS
DE MATRÍCULA

COMERCIAL
EM DOIS ANOS
Português, inglês, matemáti-

ca, contabilidade, taquigrafia
estatística, claclilografia, cali*
grafia, correspondência, direito
comercial. Horário: das 9,30 òs
11,30, das 18 às 20 e das 20
às 22 hs.
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COM BASE E
SEM BASE

Ginasial em 1 ano

Novas turmas pela manhã, à
tarde e à noite.

DacíiEografia
Em um més, curso comum

rápido e aperfeiçoamento. -
Diplomas no fim do curso.

Instituto Comercial Brasil. —
Rua Uruguaiana, 114 e 116 —
Tels.: 52-8997 e 52-8899.

Para-psicologia
Os mistérios da para-psicolo-

gia revelados em aulas teó-
ricas e práticas, «emente para
adultos. Vidência, clarividên-
cia, psicografia, mesas falantes,
telequinezio, regressão de me-
mória etc. "I.C.B." Rua Uru-
guaiana, 114, 1." andar, ou te-
Iefone: 25-6185.

COLEÇÕES
SELOS coleção. Vendo, preço de-
finitivo, Cr$ 600 mü. Anísio. —
40-3297.

IN5TRUMENTOS
MUSICAIS
A CASA Motta Pianos, europeus
novos, Pleyel, Welmar, Petrof,
cauda e armário. A prazo menor
preço. 2 de Dezembro, 112 —
Catete.
«,AA PIANOS ESTRANGEIROS E
NACIONAIS NOVOS - Casa es-
pecializada vende bem financia-
dos per preços de ocasião, Rua
Santa Sofia 54 — Saens Pena.
A' VISTA — Compro 1 piano da
cauda ou armário mesmo proci-
sando de consertos. Resolvo ra*
pido a qualquer_hora. 36-3652.
A' VISTA — Compro, pago hojo,
TV, geladeira, ar condicionado,
etorao, maq. lavar, piano etc.
Tel. a qualquer hora. 36*3652.
CASA MILIAN — Pianos nacio-
nais, estrangeiros, cauda, arma*
rio, 10 anos de garantia. A prazo
sem juros. Ouvidor 130 — 2.°
andar.
COMPRO UM PIANO - D* qual.
quer marca — Mesmo precisando
do roparos — Solução rápida h
vista - Tol. 45-1130.
PIANO Pleyel ótimo estado em
iacorandi. Vendo NCrS 350,00
ocasião única. Rua Gustavo Sam*
paio 676 - ap. 911 — Leme.
Tel. 57-0960.
PIANOS A CrS 395 000, CrS 495
mil, CrS 595 000, CrS 695 OOO.
Alemães e franceses. Garantidos.
Praça 11 de Junho, 29, sob.
VIOLÃO - Concertista, vendo
um novo c| estolo, 400 mll. Da-
rato, Aceito oferta hoie mj via-
gem, das 8 _-. 12 horas. Tei.
26-3556 - Barbosa.
VIOLÃO — Leciono a domicilio,
Rua Paula Freitas, 66, .ap. 204 -
25.6074.
VENDE-SC piano marca Augustus
Fosther 1/4 cauda. Tratar pelo
telefone 37-6183.
VENDEM-SE PIANOS - Bem fi-
nanciados por preços de ocêsião.
Rua Santa Sofia 54 — Saens
Pena. Casa especializada.

Compro 1 piano
Tel. 57-0960
URGENTE - À VISTA

Á Q U I N A S
E MATERIAIS

MÁQ. INDUSTRIAIS
COMPRA-SE maquina fabricar
gelo. Tel. 57-1610 — Sr. Cruz.
c6MPRÉSSOR"~DÉ~ÃR'"~"Vendo
de 1[4. de HP, motor Arno. Rua
Quito n,° 103 - Penha.
DÈ5EN-RÒSSO - Descmpeno -
Prato 0,50 mts. "Danker" mo-
tor 5 HP NCrS 1 500. Meia car-
pinteira "Rayman" tnotor 5 HP,
NCrS 1 200. Viradeira de chapas"Brasolo" com 2,05 mts. NCrS
2 200. Balcões frigoríficos de vá-
rios tamanhos. Novos, metro,
NCr$ 120, sem fórmica e sem
oço. Ver e tratar na Rua Urancs
317. Ramos. Sábado ató às 12
heras. Nos dias úteis durante to-
do o dia.

GRUPO GERADOR - Vendo um
de 2,5 KWA, 110 volts, 60 ci-
cios, em estado de novo (dá pa-¦ra 25 lâmpadas de 100 w>. Pre-
ço a combinar. Ver na Rua Pe-
dro Alves, 131. Tel. 23-9685.
GERADOR Honsa, ultima novida-
de, 300 watt, 115-220 volts. 60-
50 ciclos, novo. Garantia. Teleío-
ne «12-5921.
GRUPO GERADOR - General Mo
tors, 75 Kw, 127|220V, usado
bom estado, R. Sarg. Silva Nu-
_?i> 431. Tel.: 30-3218.
fNSTÃLAMOS, C0NSERTMWT"Ê
VENDEMOS - Qualquer tipo de
Diesel gerador, em qualquer par-te do Brasil. Eletro Técnico. Te-
Iefone 3h-8020. S. Paulo. Rua
Boa Vista, 363, 1.° andar.

MOTO BOMBA — Vendo um con-
junto, sendo o motor de -4,5 HP
e a bomba de 2 pai. (americano).
Preço a combinar. Ver na Rua
G n.° 69, Vila residencial do
Parque dos Afonsos. Campo dos
Atonsoí. Tel. 23-9685.

MAQUINAS de carplntaria. Von-
dem-se diversas. Avenida Brás
de Pina, 2185.

MALHARIA — Vende-se com bom
preço, maquina Dubie retílinoa
10, motorizada, cm boas condi-
ções. Rua Acre, 47, t&\~ 305.

MAQUINAS - CA5EADEIRA 71
- 00 — Maquina da pregar bo-
tÕO-, icminovii — Vmjdo-io ur*
cento pela melhor oferta. • Rua
João Silva n. 183 — fundos
Ramos.

MAQUINAS - Vendem-se 1 tfir.
no IMOR-MUN 1 500 mm - 1 Vi-
radeira Universal U.S.A., 1 500
mm. 1 Ponteadeira 10 KVA Ale
mS. Ver e tratar a partir de hoje
na Rua Sacadura Cabral, 267, de
8 âs 12 horas.

MAQUINA DE CAFÜ, picador de
carne, cortadores de frios. Ven-
dem-se, facilita-se, Rua General
Caldwell, 217.
MOINHO para moer café. Ven-
de-so de 1/3 c 1 HP. Facilita-so.
Tratar com Hamilton Melo, ííua
General Caldwell, 217. - Tel.
52-3512.

MODELADORA, Cilindro, Moinho
de Rosca, "Divisora e Amas.ndei*.
ra para padaria. A prazo direta-
menle da Fábrica Hamilton. Tra-
tar na Rua General CaldwelI,_217.

MAQUINA Registradora Hugin
nova. Vendo, Av, Copac, 209,
sala 201.

MAQUINAS PARA MADEIRAS -
Vendo 2 desempenes motorizados,
2 m. e o menor, lm,50. Estado
geral bom. Boqueirão do Passeio.
Aeroporto, Sr. Bibi.

MOTOR Diesel - Jemback, usa-
do, 45 HP, 1 500 rpm. R. Snrg.
Silva Nunes, 431. Tel. 30-3218.

VENDE-SE - lixadeira Tupia 1/2.
Carpinteiro, desempeno. Rua Mon-* 

de Almeida 561 - Tel. 49-1011.

VENDE-SE freiadora ferra me níei*
ra marca Bridgobord Frese inglesa

1. Torno Sanches Dlanes —
0,00 Cx. Norton. Laminador do
fio 150 mim. Estrada Vicente' de
Carvalho 569. Tel. 29-68-14 -
Sr. Silva.

VENDO maq. Blak. Rua N. S.
das Graças, 266. Ramos ou ven-
do a loja de consertos de cal-
çados. Tel. 30-1549 - Sr. Ro-
drigues.

para a entrega iSe sei
Mmm Classificado
O Jornal do Brasil mantém 15.agências, espalhadas
por todo o Rio.' para facilitar esse seu trabalho. E
nâo vai ficar.nisso." porque'continua abrindo uma
nova, cada 4 meses.
Mas não esqueça: seu pequeno anúncio merece a
antecipação de sua entrega de pelo menos dois dias.
Evite o sábado, evite o atropelo do fim da semana.
Você será mais bem atendido. E vai lucrar.

Seu melhor _ moii
econômico vendedor

Geradores
Nfio tenha problemas com c

FALTA DE ENERGIA...
A «olu.ão está aqui

GERADORES V.ILLYS
de 40 - 25 - 12,5 c 5 KVA
Com todas as facilidades na
Agência Campo Grande de
Automóveis Ltda.

i^rain do Flamen-
go, 244 A-B —

iTcl.i 25-9776 -
Av. Cesário de
Melo, 953 -
Campo Grande,
1010 • CETEL

(P
Tels.: CG
94-1171.

COFRES — Do parede, de mesa,
de apartamento, comerciais, .ar-
quívot otc. Financiados até em 5
pagamentos Iguais, na Rua Re-
tjente Feijó, 26 Consulte-nos ou
peça c visita de nosso represen-
tante pelo tel. 22-8950.
MAQUINA de escrever portátil
Adler, alemã, vendo om ótimo
estado. Baratissirno - 29-1914.
MÓVEIS de escritório — Vendo
diversos baratísstmos, aceito ofer-
ta — Av. Marechal Floriano 6 —
II." andar.
MAQUINA de escrever portátil
Hermes Baby, moderna, perfeita,'evfssima, 125 cruzeiros novos.
Tel. 57-0222.

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO
ALUGUEL E VENDA - Oe maqui-
nas de escrever e calcular, mo-
dornas, novas e reconstruídas. —
Gr.nd» facilidade da pagamento.— Ico Importação — R, Rodrigo
Silva, 42, 4.o andar. T.l. 52-0651.

MOVEIS DE ESCRITÓRIO - Ven-
dem-se, de particular. Inf. tel.
22-0441, de 10,30 is 12,30.
MÁQUINAS de escrever e somar
a parlir de Cr$ 70 000, preço es-
pecial para revenda — Av. Rio
Branco, 9, s. 317.
VENDO um lote c| 30 maquinas:
Escrever, somar, mimeografos,
etc. Todos em perfeito estado.
Preço desde NCrS 90,00. Rua
Riachuelo 373, gr. 505.

MAT. DE CONSTRUÇÃO
CIMENTO PARAÍSO E MAUA -
Tijolos l.a, areia Guandu, pedra,
saibro, telhas, tábuas e vero, fer-
ro. Posto obra. 34-7990, Sylvio.
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES
em 4, 7 e 11 prostaçõe* ou à
vista com descontos de até 28%
posto na obra. Tel. 29-5097 ou
49-1710 - Rua Adolfo Bergamlni
n.H 11111)3.
PEDRAS COLORIDAS pf piios o
revestimentos, vendas e serviços.
Arenito Ltda. Hua São Clemente
164, fone 46-7431.

REFORMAS do banheiros e cozi.
nhas, substituição de azulej» .'
louças • ferragens, moderno —
clássico — colonial. Somente na
Zona Sul — Telefone 47-7370 —
Sr. LUIZ. _
TIJOLOS furados muitissimo ba-
rato. Pedra, areia, ferro ctc. Di
reto da fonte. Pedido pelo te
30-0983.
TIJOLOS FURADOS direto da Cc.
ram ica de Três Rios. Entrega na
obra, do la., NCrS 85,00 o mi-
llieiro, de 2a., NCr$ 80,00. Te-
lha do la., NCrS .220,00. Tiiolos
maciços, NCrS 50,00. Lndrilho 20
x 20, NCrS 5,50 o metro. L-jeot*
20 x 30, de la., NCrS 140,00;
de 2a., NCrS 130,00. Tel. 26-3552

D. Neuza.

Isolamento
térmico

Com espuma We Poliuretano.
"Spray" c preenchimentos. Sr.
Fcrraiol: 31-5850. (P

VENDE-SE qradil colonial c/ 13
m. Rua Pedro Alves, 269.

INSTRUMENTOS E
APARELHOS

Demolição
palacete luxo

Banheiro, pisos, escadas tudo
mármore port., rosa, pedras
çjrandes, loucas cm côr, portai
ferros e vidro, pedras portu*
guôsas pj piso do iardim, te-
lha colonial, S. Caetano legili-
ma, rodapé de cantaria api-
cuada linda. R. Joaquim Na-
buco ,16*1.

VENDO Raios X Fischer dentário.
Tel. 27-5802.

DIVERSOS
BALANÇAS - Vendem-se de 6 a
200 quilos. Facrlita.sc, Rua Ge-
neral Caldwell, 217 - 52-3512.

COFRES — Vendem-se por preço
de atacado e facilifa-se, Rua Ge-
neral Caldwell, 217 - 52-3512.

COFRE Minerva. Vende-se polamelhor oferla. Rua Raiz da Ser-
ra, 10, ap. 302, dia 31, das 15
às 18 e dia 1 de 10 às 13 horas

COFRES — Residencial e comer-
ciai, arquivos em todos os ti-
pos, à vista o a prazo. Beco do
Tesouro, n.° 14 - Tei. 43-7496,
Esq. da Av. Passos, n.° 53.

y

Fazemos
questão

_ que o
JB fique

sempre
perto de

Nós tínhamos necessi-
dade, e até urgência, em
atender ao nosso público
de Campo Grande, em
Campo Grande. Por isso
resolvemos abrir mais
uma Agência de Classi-
ficados do JORNAL DO
BRASIL.

Você
já pode ir

hoje
à nova

Agência de,
Classificados do1

JORNAL DO BRASIL
em Campo Grande

Agência JB de Classi-
ficados, .Avenida Cesário
de Melo, n.° 1 549. (Jun-
to com a Agência Volks-
wagen — Guandu Veí-
culos.) Funcionando de
8h30m às lóh todos os
dias e de 8 às 11 h aos
sábados.

Construção

OU-ETO .. 
"1 §5 
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O arquiteto, ao projetar uma residencial, de-

para. com vários problemas que terão de ser re-solvidos da melhor forma possível, sem com isto
encarecer e desvalorizar a mesma.

Entretanto, com a prática e estudo de cada
caso, o arquiteto consegue resolver os problemas-apresentados. Assim sendo, quando pensar em
construir sua casa, seja urbana, de praia oucampo, procure um arquiteto, pois assim você es-tara demonstrando bom senso na aplicação de seucapital.

Nossa sugestão de hoje (Modelo 022) é parauma residência campestre, onde dois irmãos pre-tendem construir, na. mesma casa, duas residen-
cias. Entretanto, estas residências deverão ter
seus dormitórios totalmente independentes um do
outro.

A casa, cem apenas 145 metros quadrados cls
área construída, que apresentamos hoje, consta
de uma parte comum (varanda, living:, sala de re-
feições, copa-cozinha e área de serviço) e uma
parte íntima dividida em dois apartamentos (dois
quartas e banheiro, cada um).

Repare que, sem tirar a estética da fachada
e da casa em si, conseguimos tornar os dois apar-
tamentos totalmente independentes e que em ca-
da um, seus moradores poderão passar de uma
peça a outra sem atravessar as partes comuns da
ca.sa.

Em todos os quartos encontramos armários
embutidos, o que vem facilitar, sobremodo, a ar-
rumação em casas desta natureza, além de per-mitir um menor número de móveis.

Living; amplo, com a lareira centn^ e embu-
tida na parede, da qual mostramos um detalhe no
desenho da decoração, em tijolo aparente enver-
nizado. A sala de refeições e um pequeno trecho
rio living; são forrados com madeira envernizada.
O teto do living acompanha o caimento do telha-
do, enquanto que o da sala é plano.

Copa-cozinha ampla e área: de serviço que,eventualmente poderá ser fechada.
Caso o leitor se interesse pela aquisição daa

plantas de construção dos estudos publicados nes-
ta seção, constando de perspectiva colorida, plan-ta baixa, cortes, fachada, esquema elétrico e IU-
dráulico, esquadrias e telhado e a relação de ma-
tcrial e gasto básico em sua construção, dirija-se
à F. I. Lemos & Cia. Ltda.-, na Avenida Presi-
dente Vargas n.° 542, sala 1 911 — Telefone: ...
23-4901 — Guanabara.

BOLSA DE MATERIAIS

Preço do material de construção na praça do
Rio de Janeiro (dados fornecidos pelo Boletim
de Custos).

NCYr?

Cimento 4,75

Areia 12.00

Saibro 8,00

Pedra de mãos 12,00

Pedra) britada 15,5a

Cerâmica hexagonal 4,31

Cerâmica retangular 4,25

Azulejo 15 x 15 còr 6,84

Tintas de emulsão plástica 14,00

Tinta a óleo 11,77

Dutos elétricos rígidos 2,2b

Caixa de água 1 000 53,26

Caixa de gordura 24,24

Caixa de descarga1 de embutir 26,80

Tomadas de embutir o,34

Interruptor de embutir 0,47

Pio plástico 8 0,74

Fio plástico 14 o,n

Portas lisas em cedro p[ m2 14,80

Janelas de correr de cedro 150 x 250 .. 77,80

Basculantes de íerro 28,00

Bidê 3 furos de cór 34,70

Vaso sanitário de cõr 31,45

Lavatório 2 furos de côr 16,30

Tacos de peroba de primeira 8,00

Rodapés de peroba o,33

Fogão de 4 bocas a gás 132.80

Tanque pré-fabricado 10,90

Vidro liso 3 mm 11,50

Vidro martelado 11,70

Chuveiro completo 27,55

Ferro CA 24 3;i6" o,53

Ferro CA 24 1|2" o,49

Arame 18 o,(i3

Tijolo maciço o,05

Telha marselha 0,26

Perna 3" x 3" de pinho terceira 0,55

Maniiha de barro 3" 0,93

Armário de aço de embutir 25,20
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lüitares
AERONÁUTICA
GABINETE — O Ministro da Aeronáutica já cons-
tituiu o seu Gabinete, que obedecerá a chelia do
Brigadeiro José Vaz da Silva, e será integrado
pelos seguintes oficiais: Coronéis-Aviadores Wil-
.son Arineli Eapindola, Paulo Costa e Joaquim
Vespasiano Ramos; Tenentes-Coronéls-Aviadores
Antônio Hugo da Graça, José Ribamar Sousa
Mendonça, Cassiano Pereira, Onofre Ramos, Lau-
ro Nei Meneses e Renato Pinto Bittencourt; Te-
nente-Coronel-Intendente Moacir Alves Ferreira;
Majores-Aviadores Luís Maldonado D'Eça. Ari Pe-
trarca de Mesquita, José Brandão Lisboa Filho,
Nelson Fish de Miranda, Edgar Nascimento de
Araújo Claro, Próspero Punaro Barata Neto, Hé-
lio de Brito Cavalcanti, João Ferreira de Azevedo,
Adir de Albuquerque Melo e Gilberto Teles; Ma-
jores-Intendentes Hélcio Chavadian Esteves, Mau-
ro de Almeida e Fernando Gomes; Capitão-Avia-
dor Jonas Alves Correia; Capitáes-Especialistas
Moacir Teixeira de Freitas e Eli Benevides de Sou-
sa e Capitães-In tendentes José Moura Fiúza, Al-
mir de Miranda Reis e Sílvio Coutinjio de Mo-
rais.

rAGAMENTO — O pagamento das pensões, pro-
ventos e salários-família aos pensionistas e ina-
tivos da Aeronáutica será efetuado dia 29 do cor-
rente, através do Banco do Estado da Guanaba-
ra e da Caixa Econômica, e dia 31, __o próprio
guichê da Pagadoria de Inativos e Pensionistas.

SOCORRO — O Serviço de Busca e Salvamento
da FAB prestou socorros ao menor Maria Naza-
ré da Silva Oliveira, que sofreu acidente, grave, com
perfuração no abdomem de aproximadamente 12
centímetros. Transportando no Catalina CA-10 n."
6 526, tendo como acompanhantes ò l.°-Tenente-
Médico Ex. Custódio e o genitor do paciente, sol-
dado Prudèncio da Costa Oliveira, foi entregue à
ambulância do Hospital Central do Exército.

MÉDICOS — Por terem concluído, com aprovei-
tamento, o estágio previsto em lei, o Presidente
da República assinou decreto mandando incluir
no Quadro de Oficiais Médicos da Aeronáutica,
como Primeiros-Tenentes, na ordem que se segue,
os Primeiros-Tenentes-Médicos Estagiários Hélio
Dias Ribeiro, Edavi Rosa da Fonseca, Antônio
Carlos Timm, Marcus Vinícius Alexandre, João
Ednei Carvalho Ribeiro, Jorge Triandópolis, Ar-
tur Moacir Albuquerque Maranhão de Oliveira,
Londrez Balta.zar de Oliveira, Heres Surubiu Pas-
sos Homem, Genir Fabris, José Ivã Carneiro, Job
de Jesus Mendes de Castro Veloso e José Vicente
de Alvarenga.

ESCOLA — Como representante do Ministério da
Aeronáutica, o Major-Intendente José Roberto Re-
sende Pacheco foi designado para assinar os têr-
mos de imissão de posse dos terrenos desapropria-
dos em Barbacena, destinados à ampliação das
instalações da Escola Preparatória de Cadetes do
Ar.

TRANSFERÊNCIA — O Diretor-Geral do Pes-
soai transferiu, para o Destacamento de Base
Aérea de Belo Horizonte, o l.°.-Ten. Dent. Rni-
mundo Lima Brito, da Escola Preparatória de Ca-
detes do Ar para a Base Aérea de Salvador, Cap.-
Av. Ronaldo Graner, do Parque de Aer. de São
Paulo; para o Quartel-General da 3.a Zona Aérea,
o Cap.-Av. Ronald Hílio de Lemos Pinheiro, da
Base Aérea de Salvador; para o Centro Técnico
de Aeronáutica, o l.°-Ten. Int. Antônio Smânia,
da Escola de Especialistas da Aeronáutica; e, para
o Centro Técnico da Aeronáutica, o l.°-Tcn. Int.
Lúcio Vaiyáeck de Brito, da Diretoria de Inten-
dência. ¦-*

ADÍDO — Passou a adido à Diretoria do Pessoal,
o Cap. Av. José Salazar Primo, visto ter sido de-
signado para realizar o Curso de Pilot Instructor
Traing, coin a duração de 14 semanas, nos Es-
tados Unidos da América do Norte.

EXÉRCITO
POSSE — Assumiu a subcliefia do Gabinete do
Ministro do Exército o Coronel César Montagna
de Sousa que, por êsse motivo, transmitiu o co-
mando do Grupo Escola de Artilharia, que vinha
exercendo ao seu substituto legal, Major Silvio
Brunner.

DECRETOS — O Presidente da República assi-
nou os seguintes decretos, na Pasta do Exercício:
promovendo: a General de Exército, o General de
Divisão Siseno Sarmento; a General de Divisão,
os Generais de Brigada Dirceu Araújo Nogueira,
Clóvis Bandeira Brasil e Oscar Lopes da Silva;
a General de Brigada, os Coronéis Nilton Faria
Ferreira, Ramão Mena Barreto, Edgard Bonne-
caze Ribeiro, Carlos Alberto Cabral Ribeiro, Cé-
sar Montagna de Sousa, José Pinto de Araújo Ra-
belo, Obino Lacerda Alvares, Argus Lima, Rubem
Continentino Dias Ribeiro, José Carlos Leal Jour-
dan e José Alves Martins. Exonerando: de Dire-
tor Geral de Engenharia e Comunicações, o Ge-
neral de Divisão Afonso Augusto de Albuquerque
Lima e nomeando, para o mesmo cargo, o Gene-
ral da Divisão Alfredo Souto Malan; de Diretor
Geral de Remonta e Veterinária, o General de
Divisão Itiberê Gouvêa do Amaral e nomeando,
para substituí-lo o General-de-Divlsão Oscar Lo-
pes da Silva; de Comandante da Infantaria Divi-
sionária da Terceira Divisão de Infantaria, o Ge-
neral de Brigada Cândido Flarys da Cruz e no-
meando, para o mesmo cargo, o General de Bri-
gada Tácito Teófilo Gaspar de Oliveira, e de Pri-
meiro Subchefe do Estado-Maior do Exército, por v
ter sido nomeado Chefe do SNI, o General de Di-
visão Emilio Garrastazu Medice. Nomeando: Co-
mandante do Segundo Exército, o General de
Exército Siseno Sarmento; Chefe do Departamen-
to de Produção e Obras, o General de Exército
Jurandir de Bizarrià Mamede; Secretário do Mi-
nistério do Exército, o General de Brigada Antô-
nio Jorge Correia; Comandante da Artilharia de
Costa da Primeira RM, o General de Brigada OI-
demar Ferreira Garcia; Comandante da Artilha-
ria de Costa e Artilharia Antiaérea da Segunda.
RM, o General de Brigada Fernando Belfort
Bethlem; Comandante da Artilharia Divisioná- .
ria da Terceira Divisão de Infantaria, o General
de Brigada Edgard Bonnecaze Ribeiro; Chefe do
Estado-Maior do Segundo Exército, o General de
Brigada Henrique Carlos de Assunção Cardoso;
Comandante da Infantaria Divlsionárla da Sexta
Divisão de Infantaria, o General de Brigada Ra-
mão Mena Barreto; Comandante da Artilharia
Divisionária da Segunda Divisão de Infantaria, o
General de Brigada César Montagna de Sousa;
Comandante da Primeira Divisão de Cavalaria, o
General de Brigada Rubem Continentino Dias Ri-
beiro; Comandante da Escola de Aperfeiçoamen-
to de Oficiais, o General de Brigada José Pinto
de Araújo Rabelo; Diretor do Arsenal de Guerra
do Rio de Janeiro, o General de Brigada José
Carlos Leal Jourdan; Diretor da Fábrica do Rea-
lengo, o General de Brigada José Alves Martins;
e Segundo Subchefe do Departamento de Provisão
Geral, o General de Brigada Nilton Faria Fer-reira. Mandando reverter ao Serviço Ativo o Ge-neral de Brigada Jorge Correia. Mandando agre-
gar aos respectivos quadros, o General de Divi-são Emílio Garrastazu Medice e o General daBrigada Oscar Luís da Silva. Exonerando do car-
go de Comandante da Artilharia Antiaérea daSegunda RM, o General de Brigada Clóvis Ban-deira Brasil. Nomeando Subchefe (Exército) doEstado-Maior das Forças- Armadas, o General daBrigada Oscar Luís da Silva.
rORTARIAS — O Ministro do Exército assinou
portarias exonerando das funções de oficiais degabinete da administração anterior os seguintesmilitares: Coronéis Arnaldo José Luís Calderarie Epaminondas Ferraz da Cunha; Tenentes-Coro-neis José Tancredo Ramos Júbé, Ariosvaldo Ta-vares Gomes da Silva e Josio Lery dos Santos; Ma-
jor Adacto Artur Pereira de Melo e Capitães Mar-ceio Rufino dos Santos, Cleuber Vieira, AntônioGabriel Contado Dias e Júlio da Cunha Fournier.Todos êsses oficiais já íoram nomeados para no-vas comissões. Foi nomeado e empossado no car-
go de Comandante do Batalhão de Manutenção oTenente-Coronel Roberto Moura e transferido oSegundo-Tenente R-2 Aristides de Barros Sam-
paio, para a mesma reserva do Serviço de Saúde
do Exército, Quadro de Médicos. *

OBRAS — A Comissão Diretora de Relações Pú-blicas do Exército informa que o andamento das
obras pára residências funcionais íoram conclui-

das em novembro de 06, 1 091 unidades ou sejam
77,8*. h; c em dezembro do mesmo ano idêntico
número ou seja 79,01%. Acham-se em andamen-
to 22,2% em novembro e em dezembro 20,99%.
Das C99 casas, 660 já estão concluídas e as res-
tantos estarão até abril de 67. Dos 392 aparta-
mentos, 202 Já estão concluídos e os demais de-
verão ficar prontos até dezembro de 67. Foram
adiantados aos órgãos executantes de recursos aci-
ma de 14 bilhões de cruzeiros. Ainda em novem-
bro e dezembro de 66, foram concluídas 893 e 918
residências, respectivamente. O PCRM 66 origi-
nal, aprovado pela portaria 416-GB de 23 de se-
tembro de 1966, previa a construção de 1029 uni-
dades residenciais. Posteriormente, com a não
execução do edifício da Avenida São João, em Sáo
Paulo, houve redução para 893 unidades. Agora,
houve um acréscimo de mais 25 unidades residen-
ciais, nos seguintes locais: Santos Dumont, Minas,
quatro para oficiais; Goiânia, duas para oficiais,
cinco para sargentos; Recife, cinco para oficiais
e Engenho D'Aldeia, PE, quatro para oficiais, num
total de vinte e cinco unidades. Das 545 unida-
des para oficiais, 289 sáo casas e 256 são aparta-
mentos. Das 373 unidades para sargentos, 217 são
casas e 156 são apartamentos.

VENDA — O Depósito Central de Material de Mò-
tomecanização venderá mediante concorrência
administrativa uma viatura marca Pontlac, ano
1962, tipo Starchief, motor 66221415, descarregada
do Gabinete do Ministro do Exército, pelo preço
mínimo de NCrS 16 000,00. A viatura acima pode-
rá ser examinada de segunda a sexta-feira das 8
às 11 horas, na sede do Depósito de Material do
Motomecanização, sito na Av. Venezuela, 174, Saú-
de, onde poderão ser dadas maiores informações a
respeito.

REGULARIZAÇÃO — Os brasileiros que tenham
extraviado seus Certificados, que tenham mudado
de residência (mesmo os Reservistas mais antigos,
até 45 anos de idade), que tenham concluído Curso
Técnico ou Científico, ou ainda em débito com o
Serviço Militar, deve cm seu próprio benefício, pro-
curar a 1." CSM (1." CR), para regularizar sua
situação militar. Os não residentes na Guanabara,
devem procurar a Delegacia de Recrutamento ou
Junta de Alistamento Militar de seu município.

CHAMADA — Estão sendo chamados à 1." Cir-
cunscrição do Serviço Militar para tratar de as-
sunto de seu interesse, os seguintes cidadãos: Al-
berto Rayer, Antônio Carlos Camargo, Francisco
dos Santos, Eduardo Abelardo de Oliveira, Gilson
Roberto dos Santos Costa, João Caetano Bogéa,
Joel Trindade Viana, Jorge Bacelar Bonfim. José
Alves dos Santos, José Cardoso de Paiva, José Jor-
ge do Nascimento, Juarez de Castro, Neri de Oli-
veira, Olívio da Silva Paixão Pilho, Orlando Pe-
reira Subtil, Reginalclo Nascimento de Vasconce-
los, Benoni Rossati Conde, Osvaldo, da Cruz Pe-
reira, Rainerio de Souza Maciel, Roberto Pires
Soares, Teófilo Dutra de Melo, Ubiratã Fer-
reira de Oliveira, Vicente Fernandes da Silva, Zo-
raldo dos Santos. — Endereço: Rua Monsenhor
Manuel Gomes, 95 — São Cristóvão, segundas, têr-
ças e quartas-feiras no horário de 12 às 16 horas,
quintas e sextas-feiras no horário de 8 às 12 horas.

NOMEAÇÕES — Foram nomeados membros da
Comissão de Promoções de Oficiais, pelo prazo de
um ano, os Generais Itiberê Gouveia do Amaral
e José Nogueira Paes; exonerados do cargo de che-
fia do Gabinete do Ministro o General Oscar Luís
da Silva e do cargo de Comandante da Artilharia
de Costa da l.a RM o General Jaime Portela de
Melo, o qual foi designado para o cargo de chefe
do Gabinete Militar da Presidência da República.

MARINHA
CARTAS PROFISSIONAIS — O Capitão dos
Portos dos Estados da Guanabara c do ,Rio de
Janeiro avisa aos candidatos inscritos à obtenção
das várias cartas profissionais da Marinha Mer-
cante que as provas escritas da Parte Técnica se-
rão realizadas, observando-se o seguinte calendá-
rio: dia 27|3 — Segundo Condutor Motorista, àa
13 horas na Casa do Marinheiro — Praça Mauá;
dia 28|3 — Eletricista, às 13 horas na Capitania
dos Portos; dia 30|3 — Primeiro Condutor Mo-
torista, às 13 horas na Capitania dos Portos; dia
3|4 — Contramestre, às 13 horas na Capitania
dos Portos; dia 5|4 — Primeiro Condutor Maqui-
nista, às 13 horas na Capitania dos Portos; dia
7|4 — Mecânico, às 13 horas na Capitania dos
Portos; dia 11|4 — Segundo Condutor Maquinis-
ta, às 13 horas na Capitania dos Portos; dia 17|4— Carpinteiro Naval, às 13 horas na Capitania
dos Portos; dia 19|4 — Patrão de Pesca (50 mi-
lhas) às 13 horas na Capitania dos Portos; e dia
24|4 — Patrão de Pesca (400 milhas) às 13 horas
na Capitania dos Portos.

VICÇ-CUEFE — No Saláo Nobre do Estado-Maior
da Armada, assumiu o cargo de Vlce-Chefe do
Estado-Maior da Armada o Vice-Almirante Vai-
deck Lisboa Vampré. Presidiu a cerimônia o Che-
fe do Estado-Maior da Armada, Almirante-de-
Esquadra José Moreira Maia e transmitiu o car-
go o Vice-Almirante Luís Gonzaga Doring. As-
sumiu o cargo de Diretor do Laboratório de Pes-
quisas da Marinha, o Capitão-de-Fragata Manuel
Aurélio Filho.

MARINHA MERCANTE — Acham-se abertas naEscola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro,
no periodo de 27;S;67 a 31!3|67, as inscrições desegunda chamada para o Concurso de Admissão
aos Cursos Fundamentais de Náutica, Máquina eCâmara.

para sua Maior comodidade em
colocar seu anuncio classificado e

fazer sua assinatura

RUA DIAS DA CRUZ, 7-4 -B
"••/.

MÓV. - DECORAÇÕES
AGORA tornpro móveis usjdot.
Salas, dormitórios marfim, eavíú-

_, império, rústico, chipendale.
I*a<10 bem. 23-0967, em toda Ci-
dado.
ATENÇÃO — Compro móveis vm>
doi, chipendale, marfim, caviúna,
império, rústico, L. XV — Salas
a dormitórios. 324111, am toda
Cid?d«.

ANTES DE DEMOLIR sf cnsa, ap.,
eserit. ou consult. Visite RIO
ANTIGO. Rua Toneleros, 112
Copacabana, será uma surpresa.
O melhor preço da praça, móveis
colonial holandês, espanhol, ame-
ricano, brasileiro e muitos novi-
dades. Agradecemos sua visita.

ATENÇÃO - Moveis - t
Fábrica que V.S. pode escolher
modelo a seu gosto e bem fun-
cionável armários embutidos sob
medida, damos sugestões sem
compromissos, veja o nosso mos-
truario e preço, venda a prazo

Rua General Pedra 118.

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

ATENÇAO — Compram*i? movais
usados, pracisa-s» ds grande
quantidade da dormitórios o talas
de jantar crtiprmdala, pau marfim,
caviúna. Luli XV, ,-ústicoi • co*
loniaís. Pago-se o valor máximo
a atende-» rápido em qualquer
bairro. Tal. 48.0148.

SO' ESTA SEMANA - Nio _ ml.
lagre. Mas é para liquidar mes-
mo. Precisamos do depósito va<
xio. Grande chance pí quem cho-
gar em tempo — grupo*) estefa*
dos c| tofá-cama * 2 poltronas
da 500 x 180 mil. Sofí-cama su-
perluxo de 220 x 98 mil, da 160

69 mil. Sofanete de vulcispu-
ma cj mesas laterais, formando
cama, de 160 x 98 0O0, poltronas
avulsas, tO x 29 mil. Colchões
de molas para casal, de 120 x 68
mil c| lado p| Inverno • verão,
10 anos de garantia. Cama casal
avulsa e colchão da molas a 60
mil. Jogo da decapê «1 3 peças
de centro, 2 da lado ¦ 55 mit -
Temos lambam o marmar* _
colher — Praja Orne 445,
frenta a Cia. Telefônica.

ATENÇÃO — Compro móveis
usados. Tel. 48*4119, qu* com
prarei dormitórios Chipendale,
Rústico, moderno eu Império e
salas conjugadas, claras • mo*
dernas • Império — Parto bem
a atendo rápido. Tel. 48-4119

ARMÁRIO cozinha, moderno NCr$
46. Poltronas a NCr$ 25 cada,
mesas, espelho. Vendo urgente.
R. Carvalho de Mendonça, 12
sp. 704. 360068. lido.

autêntica. Vendo.ARCA chinesa
Tel. 57-7589.

ATENÇÃO — Compram-so móveis
usados, precisa da granda quan
tidada de dormitórios, salas de
jantar, Chlpendale, pau marfim,
caviúna. luis XV, Império, jaca-
randá, Rústico, Colonial. Paga-se

máximo. Atande-se na hora.
Tel. 4B-4558.
BELICHE Patente - Vende-se 200,
180x70. Tel. 32-6386 ou_25-9038.
BARATISSIMÕ - Vendo' dormia

pnra casal, estado de novo,
por Cr$ 150 mi! e umn sala com
bar espelhado, Juntos ou separ.1.'
dos. Rua Haddock Lobo, 303-C.
CHIPENDALE - Dormitório de cv
sal, muito bonito e em ótimo es-
tado, por CrS 150 0.0 e uma sa-
Ia de jantar no mesmo estilo,
Crí 100 000, iuntos ou separado!
flua Haddock ¦ Lobo, 181.
CHIPENDALE — Dormitório pira
casal em estado novíssimo, por
preço baratíssimo, sala do mes-
mo estilo, apenas Cr$ 155 mi
juntos ou separados. Rua Had
dock Lobo n. 303-C.

SALA DE JANTAR - Chlpendale,
conjugada, clítra, maciça, Cr$ 150
mil pnra desocupar lugar. Rua
Haddock L6bo, 181.
SALA DE JANTAR - Moderna,
em pau marfim, em estado do
nova. Vendo por Crí 150 mil.
Rua Haddock l.óbo, 303-C.

Vendem-se equipamentos de Estúdio
e Transmissor usados. Ver na Rua Conde Pe-
reira Carneiro, 371 — Estrada Vicente de
Carvalho, telefone: 30-8844. (P

OLYMPUS PEN F 1,8 c| fotômo-
Iro, Tele Zoom, fl<-tsh Mccahlitz
117. Tudo nâvo. Vendo barato,
fal. Sr. David, 32-9306 - 9-12h.
PROJETOR cinematográfico Bell
Hov/ell 16 mm. Tratar pelo tele-
fone 37-6183.
VEN DE-SE - Foto alemã Frauka,
lente trinnr 1:3,5, c] tripé e dis-
parador MX 80,00. Tel. 57-8463.

DIVERSOS

OPORTUNIDADE - Geladeira TELEVISÃO - Atenção, precisa-
Brastemp Príncipe, 8 pé:., fietili- mos vender 100 aparelhos TV,
nea, Cr$ 260 mil. Av. Copaeaba-jate o fim do més marcas Philco,

Artel, Teleklng, Admirai, Semp.
Eletric. GE e outras de 13,

na 610 — 
J-oja J

TÉCNICO geladeira, ar condido-
nado. Conserto no mesmo dia e
local, com garantia. Tel. 23-3652.

D* geladeira, ir
todas as marcas

TÉCNICO -
condicionado,
pintura no local c\ garantia. Tol.i

,m 27.7511» - Antônio

SOFA-CAMA direto da fábrica.
Liquidação total. Sofá-cama par-
tir 57 000. R. México, 41, laia
604. 
TERGÁÍ POLÍESTÉR para corti-
nas — Vendo-se Lad. dos Taba*
i-ros n. 94 - 207 - 37-4962.
URGENTE — Vonde.se dormit"-
rio do casal, marfim com caviú-
na — Ver • tratar na Rua So-
nadar Furtado n. 68, ap. 201.
—_P raça_ da Ban deira.
VENDO dormitório colonial com
8 peças, urgente, para desocupar
lugar, NCrS 300,00. Av. Edgar
Romero, 601. Madureira.
VENDO dormitório Chipendale
claro, maciço, completo pnra ca-
sol. Baratíssiino. Só hoje. Ur-
gente. 29-1914.
VENDO dormitório completo —
Para casal, cem 7 peças, urgen-
te, motivo viagem. Tralar das 9
as llh. nn Rua Machado de
Assis n. 39, ep. 405.
VENDEM-SE 2 lustres cristal nac,
8 e 6 lamps. por 220,00. 4 lan-
ternas por 60,00 — 43-9294,
D. Ana. .
VENDE-SE pêlo melhor oferta,
sala de jantar Chipendale, com
tampos de. vidro, em ótimo esta-
do. Ver e tratar nn Rua Riachue-
Io, 169, íundos, ap. 12.

COLCHÃO DE MOLAS CASAL -
Vende-se Probel Divino, ótimo es-
tado, melhor oferta. — Ver na
Rua Riachuelo, 353, ip. 403. -
Centro.

VENDO um sofá-cama p.-couro,
um paneleiro, A p. de aço, 1
aspirador pó Eletrolux. Telefone;
49-7539, tiescc4Píir_Jugnr__Lopes.
VENDE-SE armário de solteiro,
Marfim. 35,00. - 57-6.163.
VENDO sala 

"de 
iantar' Chipenda-

le, 11 peçns, peroba, clara, m-xi-
ca, NCr$ 120,00. Ver Rua An-
dai o, n. 281, Inhaúma, ntó às
14 h.

VENDE-SE moveis estado novos,
dormitórios c salns jantar claros,
ou escuros, armários marfim, 3
camas belicho iguais, camas casal
e outras peças avulsas. Colchões,
tudo barato. Pres. Vargas 2963-A.

COLOCO TRILHO PARA CORTI-
NA — Conserta-se persiana e
veneziana. Tel. 25-4232, Jorge.
DORMITÓRIO marfim cl 5 peças,
3 portas, cômoda com espelho
gravado, NCr$ 180,00. "nbricação

própria. Ettradn Vicente de Car-
valho, 19-A. Vai Ltibo. _
DIPLOMATA saindo 

"do 
País

vendo lindos tapetes persas. Ver
ra Rua Sá Ferreira, 204, aparta
mento 801.'
DIPLOMATA saindo do Píiis ven-
de um lindo tapete pena. Ver
na Rua Anita Garibaldi, 18, apar-
tamento 602.

-wm.
BRtSl

"

DORMITÓRIO mnrfim conjugado
da luxo. Pouquíssimo uso. Ven
do urgente, barato. 29-1914.
DORMITÓRIO — Chipendale para
casal, sala Chipendale. Vendem-
se barato, desocupar lugar. Rua
Haddock Lobo, 206,
DORMITÓRIO Rústico para casal
mesmo estilo, vendo. Preço Cr$
90 000;' uma sela Rústica, 60 mil,
juntos ou separados — Rua Had-
dock L6bo, 206.

DORMITÓRIO Rústico, outro Chi-
pendale, sala Chipendale compie-
tn, outra conjugada mnrfim, guar-
da-roupa maciço* claro, 2,80m
Vendo tudo barato. Rua Santana,
n. 198.
DORMITÓRIO - Particular ven

novo sem uso, por apenas
225 mil, em legítima caviúna
Rua do Catete, '16, ap. I, de
;egunda a sexta-feira a qualquer

hora.
DORMITÓRIO Chlpendale, cornple.
to, clnro, gavetas curvas. Está
como novo. Artigo da luxo. Ven-
de-so muito ba.ato. Rua Haddock
Lobo, 181-B.
DORMITÓRIO - Moderno p|
sal, muito bonito, em marfim ou
caviúna, íqut'zinho a novo. Sala
do mesmo estilo. Vendo p| pfeço
vininjosíssimo, iuntos ou separa-
dos. Rua Haddock lobo. 303-C.

VENDE-SE uma sala de iantar
Chipendale, cm estado de nova,
por Cr$ 100 000. Rua Haddock
Lobo, 181J
VENDE-SE um dormitório de ca
sal em ótimo estado, por Cr$
120000. R. Haddock Lobo, 181.

Caiafate
Super-Synteko

Raspa-se p] cera, or;.
tel.i 23-6293. Ferreira.

grátis

Caiafate
Super-Synteko

Aplico legítimo, raspagem pi
cera. Facilito pagto. Preço _|
concorrente. Orç. grátis. Tel,
57-8563.

Ar Condicionado

FRI-AIR
Gibinett «;o Inox. s.ranti-

do 10 «not. Auiitíne!- técni-
ci direi» dt fíbrke. Facilit».
i». 23-177» - 42-tttS -
30-3024. -

19, 23 polegadas a preços 50% a
menos das tabelas com autori-
zação das fabricas novas na ga-
rantia dupla a vista ou a crédi-
to. Aceitamos sua TV, usada co-
mo parte de pagamento, paga-
mos 200 mil pela TV usada, ade-
mais tem seu credito na hora,
entrega na hora. Atenção técni-
ca na hora ver o grande expo-
sição na Estrela de Prata. Av.
Copacabana n.° 581, loja 211. C.
Comercial. T. 36-1852, informa-
ções.
TELEVISÃO 21 põíT Emerson-mt.
derna, ótima Imagsm com antena
estado de nova urgente por 230
mil. Rua Bela 113-B - São Cris-
tovão.

RAD. - FONÓG. - TVs
ABC, GE, STANDARD ELETRIC,
Telefunken, Admirai, Teleking
Philco, televisores de 11, 13, 16,
19 e 23", m\ embalagem, pelo
menor preço da praça com ga
rantla integral de fábrica. Tel
42-4774.__Rua Marrecas, 43.
ALTA FIDELIDADE - Novinha s.
uso, som espetacular. — Vendo
urgente, 280 000. Rua Dias da
Rocha, 31, casa A. Copacabana
Tel. 37-7350. Qualç-ucr hora.
ALTA FIDELIDADE - mod. 67,
movei jaearandá sem uso, 3 ai-
ío-fdantes, nova, stereo, custou
I 380, vendo 350 mil. Av. Copo-
cabana, 1299-108. _27-8439
ATENÇÃO — Compro televisão
do qualquer tipo, stereo • Hi-Fi
— Nogócio hoje 4 vista. Telafo*

57-1596_ -_ E B«|«d»lr«
ATENÇÃO — Compro televisão
do qualquer tipo • geladeira —
Pago molhor preço o atendo i
qualquer Jvcra — T«j._37-]2l5.
ATENÇÃO -Compro TV7~galí
deira, stéroo • ar cond., pago

vista o melhor proço — Tol.
37J774.

A" VÍSTA - CornírTfVri~giÍ«.

TVS STANDARD ELETRIC • Ze
nilh, 23" e 11", luxo, mod. 67.
NCrS 399 novos, garantia d» fá-
brica. Açoito troca. Facilito o sal
do. Tel. 46-5102. Ati 22 ho
ras.

deira moderna, stíreo

ATENÇÃO - Compro TV, gela
deiras mo dorna:, Hi-Fi, stereo o
pianos. Tol. 57*1596 — Negócio
rápido hoje a qualquer hera.
A VÍSTA- Compro ÍTV,~l~gí
ladeira moderna, 1 stereo. Pago
hojo o melher preço a qualquer
hora. Tel. 37-6517.
MÓVEIS — Vendo máquina lavar
roupa, camas diversas completas,
armário, penteadeira, banquinho,
arca antigo, cenjunto poltronas,
rndiovitrola, uma televisão, ge
ladeira, piano francês. Aproveite
motivo viagem. Av. Rainhn
nbeth 371-9 andar. Telefone

27-8847.
MOTIVO mudança - Vende-se 1
poltrona bergore, 1 rádiovit-ola
GE, 1 fogão 4 bocas, 1 como^
le. Tel.: 26-9903. _D._ Zita._
PASSA Tol. 27-4> inscrição 

"cno

1955, próximo a sair'vendo, ur-
ciente 200 000. Geraldo. Tratar:
26-4072;
VENDO — Juntos ou separados:
máq. fot. leica; gravador Gelo-
so., compressor p/ profis. com-
pleto; relógio parede; rádio ca-
beceira; radiovitrola pequena;
acordeão Todeschini, Aceito tro-
ca. Dr. Dias. 49-0286.

VENDE-SE - Rara oportunidade
nos preçrs. 1 s-ila de visita usn-
da, 1 dormitório usado, 1 fo-
gno Brasil c[ 15 dias uso, 1 jogo-
de poltronas c! suíá-cíima. Rua
Florianópolis, 1 030, Praça Seca.
J.icarepíK|__ó. Tralar cj 5r. Gílson
Bul.
VENDEM-SE méveis de~"7ííâ í
qunrto, moderne;, fogão o ge*
ladeira, baratissímos, por motivo
de viagem. Rja Gurupá n. B0,
np. 101 __— Penha.
VÊNDE~-SE T~5e-ador de CübõToT
de pò, 1 fogão a gás de rus
cem 3 bocas, baratissirno. Rua
Dois de Dezembro n. 38, cas»
37 — Catete.

ANTIGÜIDADES
Moedas

36-1219
Compro antigüidades. Tope-

tes, porcelana, biscuit, móveis,
cristais, prataria e piano.

Compra-se
antigüidades

Prata, moedas, cristais, bron-
ze, lapéle, porcelana etc. —

Tel.: 46-4309 — Amauri.

DIVERSOS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS

Alta Fidelidade
Modelo 67, «em uso — Ven-

do 280 000, urgente, com ga-
rantia, 4 rotações, controle ele-
Irônico desligando tudo quan-
do finda programa, 11 vál-
vulas, váriaa ondas, toca-disco
Standard eletrônico. Rua Dias
da Rocha, 31, casa A. Tel.:
37-7350 — Pertinho do Cine
Copacabana.

ALFREDO FERREIRA DE RESENDE
— Reformam-se apartamentos. Ser-
viço de ladritho, bombeiro, servi-
ço geral. Recndo Sr, Resende, te-
lefone 22-4650.

Pago
hojs o malhor preço a qualquer
hora. T«l._37-6517.
ATENÇAO -"Vitrolas portáteis",
com pilhas e corrente nac. e ia-
ponesas, vários modelos, e partir
NCr$ 95. Av, Copacabana 610
Loja J. 
ATENÇÃOI - Compro TV~ gela"-
deira, piano, ar condicionado —
Pago na_hora. Tel. 57-2539.
Hl-Fl7 6 alto falantes, 3 fxs., 2
móveis, ótimo som, pouco uso.
NCr$ 300,00. Rua Dep. Soares
Filho1_4,_ap._303._j- Tiiuca^_
RÀDIÕVITROLÃ~St. Éíectric rnõd'.
1965 impecável como nova, 12
discos autom. ondas curtas, 260
mil — Av. Copacabana 610-J.

MAQ. OU APARELHOS
DOMÉST. -(Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.) "

Ã SUA [ÃVÃDORA engúicõü?
Telefone 47-4262. Todas as mar-C3S'_C* -9Amn}i0' _
ATENÇÃOI — Vendo máq. lavar
Bendix, Giromntic, sjpcr nuíom.
Inva, enxégua e seca, rara opor-
tunidade. Aceito oferta. Av. Co-
pacabana 610-J.
ENCERADEIRAS - Espetacular
quidnção. Eletrolux pela metade
do preço (Arno, Lustrene, Reel
de 69 000 por 49 mil. Cltylux,
Walita, Epel d» 70 por 46 mil
outras por 35 mil. Rua da Ca-
rioca, 28, sobrado. Entr. pela {oa-
lheria.

RÁDIOS de pilhas, relógios, vi-
trolinhas, gravadores, artigos im-
portados. Rua Sen. Dantas, 3 ¦
5.° andar.
RÁDIO pilhas, calça lee, novidn
des pi presentes, cam. v. mun-
do, cnm. tergal, capas, saias, blu-
sas, vestidos sabonetes. Preços
p| revenda. R. México, 45, 2.°
andnr, sala 205.

MAQUINA - De lavar Bondix,
ecenomat. automática — Vando
urgente 150 mil. Rua Edmundo
lins^ 38 ap. 303. Copacabana.
MÁQUINA de lavar Bendix-Econo-
mat, funcionando muito bem, base
120 mil, urgente. — R. São Fran
cisco Xavier, 614. Maracanã.
MTqUÍNA~"SINGER" -"j.B.Tnc
estado com molor e farol, preco
de ocasião, Rua São Joaquim 7B
ap. 101. Cachambi — Negocio
urgente. 
MAQUINA BENDIX euperaulomã-
tica Economat, moderna, estado
de nova pouco uso, por 195 000
Rua Bela 113-B — São Cristóvão.
TORGA, máquina de lavar ótimo
estado. Preço: 160,00. Ru» Santa
Clara, 192 - Porteiro.

RADIO pequeno, perfeito esta-
do, vendo no Rua Raiz da Serra,
101302, dia 31, dos 15 is 18h
o dia 1, das 10 às 13h.

ESTOFADOR — Reformas em go-
ral, faz cortinas. Atende-se a do-
micllio. Vasso. Recados. Telefo-
ne: 22-0423.

ESPELHO de cristal 1,80x70, mol-
dura dourada, trabalhada em ou-
ro, custou 450. Vendo por 70 —
TeLJIó^S^-^Viocjcm^
ESTOFADOR À PRAZO - Reformo
e executo qualquer tipo no ra-
mo, c| .perfeição. Tel. 47-0738.
ESPELHO PAREDE - Moldura
dourada, novo, 1,60x80. Custou
180. Vendo 70 mil. Av. Copa-
cabana, I 299-108. T. 27-8439.
FÓRMICA — Móveis conjuntos de
5 peçAs para copa e cozinha, a
partir de NCr$ 45. Muitos mode-
los, única fábrica que vende e
entrega direto ao consumidor, —
Rua Frei Caneca, 117.

SUPER
.:¦¦ SYNTEKO

Firma autorizada

. pela SYNTEKO S.A.

DDT,FÀTAL
fPÍNÍURAS
"¦ ^Raspagem p| cera

¦'¦ -^Limpezas í, ¦ ¦ .

Orçamentos ' ¦ ;'•'Tels,:-'4,5-4546. 
'-'46-67,31

v_- 38-7973 ; -36-0808
'*.2^6263'e'30:?B34

RADIO PHILIPS, transoceânico, 10
faixas —• AM-FM. Na embalagem,
Informações Da. Elsa. Telefone:
34-2082 ou 28-7161.
TV PHILIPS 21" - Vendo urgen
te Cr$ 1B0 mil. Rua Xavier da
Silveira 40, ap. 401. Esquina da
Avenida Copacabana. __
TV WÍNDSOR côr~clara 21" -
110 OO com pequeno defeito
Vendo NCrS 100,00. Rua Belfort
Roxo 283, ap. 302. Tel. 36-1460,
TELEVISOR" PHILCO 21""console
palito, ündo movei um cinema
nos 5 canais Cr$ 230 000 — Rua
Hilário Gouveia 30-303.

Super-Synteko
legítimo

Com garantia. Pça. Floriano,
19, sala 6 - Tels. 52-0316 e
30-7051 — Facilitamos paga
menlo.

MOVEIS DE SALA - Vende-se
em ótimo estado de conserva-
ção, Chipendale, doze peças —
Rua Gustavo Sampaio 112. Ap.
601. Leme - Tel. 37-9786.
MÓVEIS Colonial. Vende-se ex-
celente conjunto. Ver na Rua do
Resende, 113, casa 36. Tratar na
Av• Copacabana, T 133, loja 5.
MÓVEIS SALA - Jaearandá ma
clço, mesa c| tampo cristal, 10
peças. Urgente. Entrega ap. Rua
Pareto, 42, ap. 203, ati 12 horas
— Melhor oferta.

FOGÕES - AQUECED.

MOTIVO DE MUDANÇA - Ven.
do toda mobília • diversas pa-
ças avulsas — Cristal, prata, na
Avenida Copacabana n. 1 250 —
1 204,
MOVEIS diversos m. viag-em «
grupo estofado sofí-cama, 2 pol-
tronas, 1 guarda-roupa, 2 bufês,
tapeie de parod« e quadros. Tel.
58-3264.

K_____ _____! _______^^^______^_H ______l^^ _______^fl
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MÓVEIS DE SALA conjugada, mar-
fim, móveis de quarto de crian-
ças, laqueados, com 3 camas, pa-
ra desocupar lugar. — Aceita-se
ofertas. Rua Ana Quintõo n. 616

Piedade.

MOVEIS — Fabricação própria —
Vendemos para desocupar lugar
com máxima urgência por motivo
de obras todo estoque pelo pre-
ço abaixo do custo. Luxuoso dor-
mitório completo de 68 por ape-
nas 38. Colchão de molas de
18 por apenas 9. Conjuntos «s
tofados em legitimo Vulcrom e
pura espuma. Móveis de fórmica
dos últimos modelos da nossa
fabricação • milhares de peçcs
avulsas pelo menor preço do Rio.
Compr* já para não se arrepen-
der. Praça das Nações 394-A em
Bonsucesso. Tel. 30-7646.
MÓVEIS USADOS - Vendem-se,
salas, quartos • pessoas, avul-
so todos os tipos — Rua Gene-
ral Artigas, 325-D - Leblon.
PAU MARFIM — Dormitório para
casal, em bom estado por Cr$
150 000 e uma sala pau marfim
Cr$ 120 000. Também separados.
Rua Haddock Lobo, 206.

PAU MARFIM - Dormitório de
casal, em estado de nâvo. Ven-
de-se por Cr$ 150 000 e uma sala
de jantar também oau marfim,
conj., por Cr$ 100 000, juntos ou
separados. Rua Haddeck Lobo, n.m-B.
QUARTO - Marfim, sala ehipen-
dala conjugada, linda, barato, de-
socupar. Urg. R. Bento' Gonçal
ves n. 105, esq. Jote dos Reis,
Eng de Dentro.
REFORMAS banheiros e cozinhes,
substituição de azulejos, louças a
ferragens. Semente na Zona Sul.
Tel. 47-7370, Sr. Luiz.

Super-Synteko
VITRIFICADOU ARCO-ÍRIS

ITDA. (AJ-LICADORES
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS
Fone: 29-6851

TELEVISÃO Standard Electric 21
cinema nos 5 canais. Ocasião
única, 195 mil. Rua Domingos
Ferreira,__187,'_ap. 37, 4.° and.
TV 21" — Emerson fórmica mar-
fim imagem completa, urgente.
145 000. Rua Barata Ribeiro 411
-_202.

TV GENERAL" ELECTRIC 19". Ul
timos modelos, como nova em tu-
do 260 000 - Rua Barata Ribei-
ro 411-202.

TELEVISÃp~ADMIRAL- ÜSA7~êT
treita, pés palitos, imagem de
cinema, preço 220 000. Rua Ba-
rata_Ribeiro 4J_1, op. 202.
TV GE~9'p. portátil,'220 fun
cionamento perfeito, vendo. Rua
Toneleros 152.
TV_GE 23" Magmora"mã-32Ó
Vendo Avenida Copacabana 209
- Ap. 807.
TELEVISÃO 23", mod. 1967.
embalagem, com garantia total
da fabrica, zero, urg. -493,00. R.
São Francisco Xavier 236. Tele-
fone 34-5902._
TELEVISÕES - Tenho de 17, '9
e 23 polegadas, várias marcas
tamanhos, portáteis e de mesa.
A partir de 120 mil. Av. Go
mes Freire, 176, sala 902. _
TV RCA VlCTÓR Í7", marfim,
importada, cinema nos 5 canais.
Caixa metálica. 125 000. Rua Cia-
rimundo do' Mcb,_371-F.
ÍVTH.LCOT» pol.,~portfííÍTB«f-
case, CrS 330 000, um cinema
nos cinco canais. Barata Ribeiro,
185, -p. 601

FOGÃO COSMOPOLITA - Vendo
por NCr$ 50,00. Tel. 27-7271.
VENDE.SE fogão Alfa, 3 bocas,
2 bujões. — Rua Guatemala, 436,
P. Circular.

GELAD. - AR CONDIC.
ATENÇÃO — Precisamos liqüidar
urgente 30 geladeiras desde 120
mil. Muito gelo. Pinturas novas.
Rua da Relação 55, térreo.
AR CONDICIONADO Hoitpont
americano, 1 HP sem uso .Tel
29-7972.
ATENÇAO — Compro g.lad.ira.
tv., máq. de lavar • ar «ond.

Cago 
à vista o melhor preço. —

.1. 37-5774.
AR CONDICIONADO 

"ADMIRAL 
-

Mod. Imperial, 10 500 T.T.U. 125
volts. como novo 490 000. Av.
Copacabana 610 — loja J. /
GELADEIRA Brastemp Conquista-
dor 10 pés estado de nova, Cr$
200,00. Rua Rainha Guilhermina
154, ap. 201. Leblon.
GELADEIRA FRIGIDAIRE IO 

"pés

- CrS 250,00. Av. Copacabana
209, ap. 807^

TELEVISÃO - Vendo urgente, ba
rato, todas em ótimo func. nj
5 c. Tv. Philco, GE, Emersorv
Admirai, Standard e outras. Rua
Mayrink Veiga, 11, ap. 701.

DETETIVE SANTOS - Investiga
ções particulares. Míxímo sigilo.
Tel. 26-3556, das 8 às 13 horas.
DETETIVE AAACHADO - Investi-
gaçoes particulares, longa práti-
ca^ máximo sigilo. Tcl. 28-0299.
ENGENHEIRO — Precisa-se para
assumir responsabilidade de ca

conservadora de elevadores.
Telefonar para 30-7290, falar
com o Sr. Sebastião.
ÍMPÔSTO DE RENDA - Advogado
e economista fazem declaração de
Imposto de Renda de pessoa fí-
sica. Procura-se na residência.
Tel. 22-8814, Dr. Leite.
PINTURA e reformas, conttrução
em geral, carpinteiro, pedreiro,
ladri lheiro. Preço módico, orça-
mento gtatís. Dá referências. —
Tel. 43-6381_j-_Geraldo.
PINTURA — Faço pintura • pa-
quenas consertes em casas • apar.
lamentos. Preço módico. Telefo-
ne 32.1252. M. Morgado.

Clínica de
Doenças Sexuais

Trat. da Impotência — Pré-
Nupcial. Orientação Dr. Gilvan
Torres. Av. Rio Branco, 156,
sala 913. Telefone: 42-1071.

VESTUÁRIO
ALÔ REVENDEDOR - Se V. ven-
de a prazo, é negocio comprar
tombem a prazo — 3 pag. s/
juros. V. tem credito — Fabrica
ABC Malharias — Av. Rio Bran-
co, 156, IO.» andar. Tel. 42-4998

.Centro» Estrada Portela, 29,
2.° andar — Madureira. (Aten-
demos revendedores e lojistas do
interior).

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

COSTURAS DE SENHORA - Acei
tam-se a feitio e também refor-
mas. Tel. 57-3015.
PERUCAS Socai!.. Ãs af amadas
Mineiras. É uma "barbada mes-
mo", a grande liquidação, para
reforma do estoque. Você paga o
preço que puder. Ver para crer.
Todas as cores e tamanhos. Visi-
te-me ou peça demonstração em
sua residência, escritório etc. Rua
Barata Ribeiro 74, ap. 105. Tel.:
57-8375 ou 37-4719. Mme, Lúcia.
PERUCAS 1:2 PERUCAS - Rabos
trancas, franjas, apliques —
vista e a praio — 46-38-45.
PERUCAS inteira à 90 mii à vis-
ta tenho várias cabelos naturais,
atendo em sua casa. Tel. 52-0777
— Sr. José Carneiro.
VESTIDO DE NOIVA manq. 40,
completo com veu, buquê, etc.
Rua Aguiar Moreira, 225 — Bon-
sucesso.
VENDE-SE lindo vestido noiva,
modelo francês, manequim 46,
Rua Igaratá, 631, M. Hermes.
VENDE-SE vestido de noiva, ren-
da finíssima manequim AA NCr$
700,00. Ocasião. Tel. 54-2758.
VENDE-SE vestido de noiva ma-
nequim -44-46. Rua Marechal Fco.
de Moura, 108-402.

Às mulheres
elegantes

Belíssimas PERUCAS, de cabe-
lo natural, todas as cores. Rabos

e inteiras, a partir de NCr$
120,00. Pagamento facilitado.
Atende-se também aos domin-

gos. Rua Gon. Polidoro, 185,
ep. 701, telefone 46-9732.

Perucas
TELEVISÃO - Menores preços do
Rio. GE Decorama, Standard Elec-
tric, Philco, Philips, Invictus etc.
Todas revisadas. Perfeito funcio-
namento, 5 canais, antena grátis,
veja no Ponto Sonoro a partir
de 100 mil cruz. Rua Mayrink
Veiga, 11, il 302.

TELEVISÕES - Grande liquidação
GE, Philco, Standard, Emerson,
Philips, 23, 21, 19, 17 e 12 po-
legadas a partir de 130 mil. Rua
Senador Dantas, 19, sala 205 -
Tel. 22-5700.
TELEVISÃO PHILCO PREDICTA •
Perfeita em todos os canais —
CrS 200 009 na Rua Bonfim ».•
173 - Casa 13.

GELADEIRA Brastemp NCrS ..
170,00. 9 pés, ótimo estado. Ven.
do urgente. R. Gustavo Sampaio,
676, ap. 911, Leme. T. 57-0960.
GELADEIRAS - Vendo lote com
defeito. Rua Senador Dantas, 19,
sala 205. Tel. 22-5700.
GELADEIRAS — Liquidação a par-
tir de 110 mil, GE, Philco, Fri-
gidaire e outras, ótimo funciona-
menlo de 6, 7, 8, 9, 11 e 12
pés. Rua Senador Dantas, 19, ta-
Ia 205. Tel. 22-5700.

TELEVISÃO - Vendo GE., na em-
balagem, ló pol., 84 canais, an-
tena para longa distância. — Av.
N. S. CopatabBna, 748 - 505 -
Tel. 37-4697.
TELEVISÃO 21 pol., Emerson, 

"cai-

xa fórmica, côr clara, com óti-
ma imagem e som, preço 210
mil. Urgente. — Rua São Fran-
cisco Xavier, 614.
TV PHÍLCO_23/'7^üncíõn_rnent'õ
perfeito em todas as estações,
vendo urgenle por 250 000. Rua
Barata Ribeiro,_105/404;
TELEVISÃO PHILCO 23, tela ray
ban, verdadeiro cinema, pouco
uso, custou 650. Vendo 250 —
N. S. Copacabana, 387, ap. 209.
Tel. 36-4951 — Motivo viagem.
TELEVISÃO PHILIPS 21" 110
graus, moderna, de teclado, fun-
cíonando nos 5 canais, 250 cruz.
novos. Tel. 57-0222.

GELADEIRA PHILCO 8 pés, em
ótimo estado de conservação,
vondo por 170 mil. Urgente. Rua
SSo Francisco Xavier, 614.
GELADEIRA GE 10 pés. Vendo,
urgente. Sr. Antônio. Bulhões de
Carvalho, 604, térreo.
GELADEIRA moderna.G.E. de" 8
pés, pouco uso, estado de nova
urgentt por 275 mil. Rua Bela
113-B — São Cristóvão.
HOJE - 30 geladeiras serão li-
quietadas d-sde 120 000. Muito
geio. Pinturas novas. Rua da Re-
lacSo 55, térreo.

TELEVISÃO 21" .- Moderna, esti
um espetáculo, tubo novo ainda
na garantia, particular. Cr$ 250
mil, urpente. R. Riachuelo, 14B
ap. 805.

Inteiras, meias, rabos e chi-
nóis. Facilito o pagamento. Ca-
belos naturais. Tel. 57-5495 —

Sr. Vilmondes.

Detetive
Charley

Investigações particulares, in-
clusive flagrantes. Rua Ouvidor,
130, s|520. Diariamente;

Detetive
Walter

Investigações particular»
SindicSnciai - Paradeiro*

FLAGRANTES ETC.
RUA DO CARMO, 6 s| 1 305

Tel.: 31-0947

0 Presidente do
C. R. da ABPCA

Convoca os sócios da tntidê-

cie para a assembléia geral, qu«

se realizará è 14 de abril pró-

ximo, na Av. Pasteur, 350 àt

12 horas cm Ia convo-. c át

13 horas em 2o convoc.

AGINCIAS DE CLASSIFICADOS:
CENTRO (Rodoviária — Estação Ro-
doviária Novo Rio, 2.° and., loja
205 e Sio Borja -. Av. Rio Bran-
co, 277 - loia E - Edif. São
Boria); ZONA SUL (Botafogo -
Praia de Botafogo, 400 - SEARS;
Copacabana — Av. N, S.B de Co-
pacabana, 610 — Galeria Ritz.; Fia»
mengo — Rua Marquês de Abran-
tes, 26 - loia E; Posto 5 — Av.
N. S.a de Copacabana, 1 100 -
loja E); ZONA NORTE (Cascadura

Av. Suburbana, 10 136 — Largo
de Cascadura; Maduroira — Estrada
do Portela, 29 - Ioia E; Méier
— Rua Dias da Cruz, 74 — loia
B: P.nh» — Rua Plinio de Olivei-
ra, 44 ¦— loja M; São Cristóvão —
Rua Snc Luís Gonzaga, 156 — l.°
andar; Tijuca — Rua General Roeu,
601 - loja F); ESTADO DO RIO
íDuque de Caxias — Rua José do
Alvarenga, 379; Niterói — Av.
Amaral Peixoto, 195 — rjrupo 204;
Nova Iguaçu — Av. Governadof
Amaral Peixoto, 34 — leia 12).

ANIMAIS E
AGRICULTURA
ANIMAIS

DOBERMAN - Filhote.
Tel. 52-5059.

Vendo.

Aviso
Acham-se à disposição dos

senhores acionistas, na sede
social, na Rua Dezessete de
Fevereiro, 408, todos os do-
cumentos a que ¦ se refere o
artigo 99 da Lei de Sociedades

l_or Ações (Decreto Lei n.° ..
2 627 de 26 de setembro de
1940).

Rio de Janeiro, 27 de mar-

ço de 1967. — Indústrias AAe-
talux S|A. — Max Naegeli
Júnior — Dir. Presidente.

TRATORES E IMPLEM.
AGRÍCOLAS

PINSCHER - Médio, macho, fogo,
com 1 ano, orelhas já cortadas»;
Excelente pedigree. Vende-ae-
46-1688.

TRATOR - Ford 19S1, «quipa.
do com plaina • arado. Tratar
Rua Marechal Floriano Peixoto,
2 S74 - Tal. 2827 o» 2328 -
N. Igua;u.

DIVERSOS

AQUÁRIO - Vende-se de ferro te-
do pintado em dourado de 1,5x0,6
xl.B. Vêr na Raul Pompeia, 13l|
301.

Edifício Celina Mattos
Rua Dias da Cruz, n.° 933

Os Incorporadores do Edifício Celina Mattos
convidam os respectivos Condôminos para uma
reunião no dia 2 de abril de 1967, às 10 horas,
com maioria de Condôminos presentes, ou às 10
horas e 30 minutos com qualquer número, no lo-
cal da obra, à Rua Dias da Cruz, 933, para tratar
dos seguintes assuntos::

— exposição da situação do Condomínio;
b) — eleição de um Conselho Fiscal;
c) — apresentação da escrituração e situação fi-

nanceira;
d) — assuntos gerais.

Orlando Espirito Santo
Pelos Incorporadores

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

INDÚSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda etc.)

Revendedores
e boutiques

Saias, blusas, vestidos, slacks,
malòs, conjuntos, artigos finos
das melhores fábricas, cam.,
v., mundo, cam., tergal, capas,

preços p| revenda. (Trocam-se
mercadorias). R. México, 41,
sala 604.

CENTRO — Zona industrial. Ven-
do prédio novo 5ó0m2, loja e
dois andares corridos. Para In*
dústria ou escritórios. Eôrça, luz,
çjás. Rua do Livramento, 125. —
tel.: 26-0856.
GRANDE OPORTUNIDADE - In-
dústrio bem conceituada de pro*
dutos plásticos em pleno pro-
gressso, passo por motivo de
outres negócios, na Estrada das
Pedrinhas n. -46. Tomar ônibus
Caxias-Süo João, via Venda Ve-
lha 

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICILIO

Calças, camisas, sapatos etc.
Pago melhor que qualquer
outro.

TV RCA 21" marlim 100% em
tedos os canais pecando c; an-
tena interna. 180 mi!. Av. Go-
mes Freire, 176 s', 401.
TELEFUNKEN" Stereo - Vende-'
se ótimo estado. Tratar somente
à noite. 57-7731, de 20h ài
21h.
TELEViSSÕ - 21", marfim", teia
panorâmica, verdadeiro cinema
nos 5 canais, urgentíssimo, 1ÓCO0O
Rua Tsylsr, 31, ap. 624, Glória

Ternos usados
Tel.: 22-4435
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc
Pago melhor que qualquer
outro.

ÓCUIOS - CINE-FOTO
6INÓCULO msrea BBT, .rancei,
perfeito, cí Mixa. Preco de oca-

'siêoi NCrS 100,00. Rua Raii da
'Serra n. 10:302, nos dias 31, das

15 is 18 e dia 1. das 10 ès 13
horas.
COMPRO projetor de cinema usa-
do. Nsgócio rápido à vista,

i domicilio. Tel. Í7-0222.

GALPÃO — Vendo em Ramos,
junto à Av. Brasil, com casa de
2 quartos e sala etc. em terre-
no de 16 x -40 — 40 mil, com
20 mtl .Tratar com Abrantes. Tel.
30-2833.
GALPÃO - CACHAMBI - Rua
Hcnório n. 1 424 - 320 m2
Escritório assobradado • força
ciiterna — Otlmo local. Entrada
para autos. Basa 28 mil — Tt-¦ 

fon. 29-5210 - NILTON.
OÀIPAO - CAXIAS NO CEN-
TRO - Passa-s* contrate novo
Aluguel antigo com telefona na
baia do 5 mil — Facilito. Tol.
29J210 - ARILVO.
GALPÃO - Zona industrial -
D. Castillo - S20 m2 - 3 tis
ternas — Almoxanfado — escri-
tório amplo • assobradado - re-
f.itórb - força. Tol. 29-5210
-ZECA.

INDUSTRIA - Fab. art. utll. dom.
vende-se sj passivo, cl pat. contr.
etc. Zona Sul. Ocasião. 22-3996
á tarde. CRECI 23.

VENDE-SE areai ó_ boas produ*
ções. Situado no Rio Guandu a
200 metros da Rodovia Pres. Du-
tra, Km 53,5, Coroado, R. J. com
boas instalações. Barcaça de fer-
ro, ponte, tubulação, bomba pau-
lista, motor FNM, tudo em perfel-
to funcionamento. Silos pnra de-
pósito de 350 metros cúbicos. —
Tratar na Rodovia Pres. Dutra,
Km 15. F. Velho e oficina mec,,
com Dino ou Aldo.

INDÚSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda etc.)

AÇOUGUE NOVO - Vendo a
lOOm da C. da Banha do Bon-
sucesso.. Facilito, motivo doença.
Tratar cl o próprio. Telefone
38-4443 — Davi.

AÇOUGUE - Vende-ie bom mo-
vimento, contrato 6 ano:. Alu-
quei 50 000, Negócio de ocasião.
Rua D. Romana, 659 — Lins.

ARMAZÉM —j VendSse c[à 
"por-

tas, ou passa-se a loia vazia c|
contrato novo. N. B. esta loja è
ponto para qualquer ramo co-
mercial, fica em frente ao Bin-
co do Estado da Guanabara. Ira-
já. Trator: Estrada do Quitungo,
1 153, Sr. Pereira. Irajá.

AVIARIO - Vende-ie, bem lo-
coíizado — Bca freguesia, c tel.
R. Antônio Rego, 633-8. Olaria.

ATENÇÃO — Vende-se botequim.
Estr. Intendente Magalhães, 3130,
loja C — Tratar no loca!.

INDUSTRIA - Alugo prédio de 2
pavimentos, érea 800 m2 — 280
m2 coberta e azulejada — Clster-
no de 20 000 lilrcs. Lui, B_J, fôr-
ca e telefone — Rua Bandeira de
Gouveia, 203 — Rocha*
VENOO prédio na Rua S. Luís
5cmaga, 851, próprio p peque-
na indústria — c/ lux • força —
c' loja, 2 depósitos ao fundo, 2
apts. — 1 p/ andar — lotai da
arai construída 340 m2 — Var
tratar ti os proprietários do 2a.
> <_b_do, d* 9 is 16 hs. - Tel.:
48-5526.

J

AÇOUGUE - Vende-se - Rua
Piraquara, 377 — Realengo cem
2 miíhões de entrada e o rei-
tante a combinar, por motivo d»
outros negócios.

ATENÇÃO — Vende-se um ou di;»
açougues. Av. Quatorze n.° 220,
Praque Araruama. São João ds
Meriti com o Sr. Jo;é.

ATcNÇÃO — Vendo um laticínio
com uma fabricação de gelo, fa*
brteando 86 pedras de geío en
12 horas, sendo 5 milhões em 30
dias fora a outra renda. Ver e
tratsr urgente na Rua Sãe Joio
Batista 502. E. do Rio. São Joio
da Meriti com o Russo*

í-2*,
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*AR o churrascaria centro de Mo- CABELEIREIROS
riti, melhor da praça, cont. 8 om Copacabana
Anos, íüria 10 garantido. Telefo-
ne 24.93-. Meriti com o dono.
Rua S. João, 27 s|_3^

6AR c! mor., féria 2 milhões,
enl. 4 milhões. Oulro féria 4 500
mtl, ent. 13 milhões. Outro de
luxo, féria 3 300 mil, ent. 3 mi-
lhões. Outro tipo caipira féria 3
milhões entr. 4 milhões. Quitan-
tia c/ mor., feria 2 200 mil, ent.
3 300 mil. Oulro c/ mor. . para
casal, feria 15 mil, entr. 2 mil.
Outra c/ mor. g/ feria 1 500 mil
ent, 2 500 mil. Tratar Av. Brás
cie Pina, 295, sob. — Penha, Ar-
na Ido.

— Loja salão,
vende-se um a

preço da ocasião. Tratar com Sr.
Valentim. Tel._ 47-9788.
DROGARIA - 

"Vende-se 
cõm oti-

mo stock, instalações modernas
e bom movimento, situada tm
edifício com 60 consultórios en-
tre medico» • dentistas. Tratar
diariamente na Av. 15 de No-
vembro, 970. Lojas 6*0 Petro-
polis.

BARBEARIA — V. cl bom movi-
mento, ótimo ponto, Rua da Pas-
sagem, 146, L. 22, 4 cadeiras ent.

milhões, o resto a -combinar.
Preço 10 000 milhões. Trotar das

às 20 cl Sr. Batista.
BAR no coração do Méier, fer.
10 milhões, inst, de luxo, facili-
tomos na entrada, cont. novo,
inst. de luxo, tem chope da
Brahma. Trat. na P. Tiradentes, 9,
s| 90112,-Marinho.
BAR NA GÁVEA, fer., 10 mi
lhões muíto lucrativa, cont novo,
alugue! relativo tem Chopp da
Brahma. Trntnr nn P. Tiradentes,
9 s1 901'2 — Marinho — Telefone
32-5427.
BAR CAIPIRA - Aborto há Três
meses, de osquina, aluguel barato
— Forla A BOO. Ver e trotar com
o dono. Run Lobo Júnior, 2 148-A

- Penha Clrculnr.'

VENDE-SE um salão do cabeloi-
reiro e boutique Copacabana. Tra-
tar pelo tei. 27-3161.

Atenção
transpassa-se

O contrato ou vende a far
r.iácia na R. Barão de S. Félix,!

) 69, casa de esq. com Visc. cln
No jnelhor ponto | Gávea, medindo 182 rn2, com

sobrado igual, clesolugado pró-
prio para grande organização.

DINHEIRO E HIPOTECAS
A JUROS empresto' de 1 a 110

lhões am umi ou mais hipo*
taças d* prédios, mesmo em
construção. Av. Pres. Varnas 290,
sala 918.
ATENÇÃO
tamos d* 4

| TELEFONE - Linha 30 - Vendol
[inscrição de 1952 - R. JoSo Vi-
| cente, 1 £65, sobr. {Marechal Her-j

mes), frente estatuo. Mário.  í

FARMÁCIA
da Rua Cândido Benicio, insta
lações modernas, contrato novo,
aluguel 25 000. Féria mensal
compensadora. Preço: 30 milhões
à vista ou 20 entrada e o rest.
a combinor. Tratar na Av. Mal.
Floriano, 143, s| 901 c| Fernan-
do - Tel. 23-9736.

BAR RAMOS casa totalmente
abandonada motivo o dono, saude
tlÕo pode trabalhar já fer fr. 6
atual 3 — Vendo com pequeno
sinal o resto facilitado — Rua
cteIvÍna,__3-A. _Frente_ Est._OJ_aria.
6AR"V."PENHA - Linda 

"casa 
esta

mal trabalhada, contr. novo, niug.
30. Fr. 2 200, entrada 2 500 o
resto facilitado — Rua Etelvina,
3-Ã. Frente Est. de Olaria —

BAR MADUREIRA - Contr. novo,
alug. barato, esquina edifício, fr.

y 6 para cima só na copo. Entr. 13.
- .Ajudo na compra Rua Etelvino,

3-A. Frente Est. de Olraie -
Santos. _ 
BAR BONSUCESSO - O Chopp

ji Brahma e tel. c' moradias, fr.
íCÍpv! de 5. Ent. 16. Contr. novo,
alug. barato — Santos vende aju-
dn na compra. Rua Etelvina, 3-A.
Em JjTonte Estação_ de__Olarií.
BAR no coracHo do Meier, cl
Chopp da Brnhma. Fr. 6 500 só
chopp e salgados, mal trabalhado,
contr. novo, alug. bom. Entr. 20.
Ajudo nn comnra Rua Etelvina,
3-A — Frente Estação de 01arÍ3.
BAZAR Cl PAPELARIA - BinqGc
dos plásticos, perfumaria, bouti
que. — Contrato novo 10 mil
aluguel. Av. Exército, 17-B — Sao
Cristóvão — Funcionário transfe-
rido. 
BÃR E ÁDEGA - Vende-se mui
to bem instalado em 2 lojas,
ótimo contraio de locação,
féria, Facilita-se. ótima ooortu-
nidode. Rua Santa Lu*,, 18, Io
jas Ce D. — Vista Alegre.
BAR — Abolição — Fér. 5. Garan-
»o sj comidii. Est. de luxo de
esq. Vdo. c| 12 ent. Tr. R. Sil-
vana, 107 — Piedade. Salgado.

FARMÁCIAS, drogarias. — Quer
comprar ou vender, Minervlno,
especializado, 14 às 17 h. Tele-
fone 22-8801. Av. Rio Bronco,
1 OB^s-jM».
LANCHONETE feria Í2.000ÍO
preço 30.000,00 com 10.000,00
sinnl. Tratar Rua Conceição, 99,
sola 209. CRECIER 98.
LATICÍNIOS -"Excelente oportu-
nldade, ponto privilegiado, fra-
guesía selecionada — Contrato
novo — Negócio rápido — Acei
tíi-se oferta à vista — Ver e tra-
íir na Rua Conde de Bonfim n.°

1 039 _-_Tiiuca.
LANCHONETE — Junto ã Bonsu-
cesso, féria 13 milhões, inst. de
luxo, aborta de novo, contr. 5
anos, aluguel relativo, casa em
muito progresso. Tratar na P. Ti'
rodentes, 9, salas 901/2, Mar",
nho.
FÃNCHONETE. Vende-se; .m An-
gra dos Reis, linda lanchonete
Instalação supornova a preço do
ocasião. Tratar na Rua do Co<
mercio, 221. __ __
LANCHONETE - Vendo, facill-
to, pag, motivo viagem, contr.

anos, aluguel 20 mil. R. C_-
pilão Couto Menezes, 6. — Ma-
dureira.
LANCHONETE no Ed. Mello na
Praça do Carmo a melhor insta-
laçao do bairro, contrato novo,
cata fechada, ent. 12. Trat. Est.
Vicente de Carvalho. 1 568 —
Edson.

BAR na Estrada Vicente de Car-
valho, vendo minha parte, qa so^
cledade, bom movimento, chope
da Brahma. Maiores detalhes tel,
23-0232, c| Cyro, das 11,30 ài
13.30 horas.
3ARBEARIA - Vendo boa lo|a c]
3 cadeiras. Contrato novo 5 anos,
aluquel 25 mil. Entrado 500 mll,-J_________eri_o,_22_9^Sr.JVIa^cdo._
BAR — Vende-sc em Jacareoaguá,
Rua Cândido Benicio, 1 449. Tem
boa residência. Facilita-se. Ver nolocal ei trator na P. Tiradentoi,
V- salos 901/2, Marinho. Casa boa
pai.' um.casoL
BAR 

"eni 
Pilares,' féria 5."500"mil,

cont, bom, eni edifício, aluguel
relativo. Facilita-se parte da en-
trada. Trat. na P. Tiradentes, 9,
salas 901/2. Marinho. 
BAR — Vende-se, na Av. Subur»
bano, 7 881, Abolição, féria agra-
dável, tem^boa. residência, íaz
contrato novo. Ver no local e
tratar na P. Tiradentes, 9, talas
901/2. Marinho.
BÃR com braseiro, abrir no cine
ms. Cardoso de Morais 400, Io-
in 30; 20 c! 5 ou 14 c| S ou .11,
divWído" em 3 v&zes.
BAR em plena praça ferias -feita
em bebidas A 500 preco 32,
12 de entrado. A. C. Dias. Av.
Amaral Peixoto 350 s. 12. N.
Iguaçu.

TELEFONE — Preciso urgente pa-
ra meu uso, 28154 ou 23143. -
Ofertas 37-5954.
TRANSFERE-SE" inscrição de 1950.
linhas 27 e 47, válida até 6 abril
peln melhor oferta, telefonar para
DiNénc .-. 37-2832.
TELEFONE — Passa-se inscrição ii-
nha 28-54 . 22-52, anos 1955 e
]9í6. Tratnr c B.-rreto, telefone
.12-0998, de -9 ás 12.  Compfo te|efonej desligada
TELEFONE 37 — Ccor,:abana — d» t~ t i inn .„:( <z_ r-„
Vende-se. Tratar 22-2345. :Pa9° °S n0° m,L Sr- Go'

TELEFONE - Compro e""vendõ !'«'•• Tel.; 43-1464 - 43-8211
qualquer linha. Carlos telefone: j
52-1606. |

VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS

Atenção
| AUTOMÓVEIS - NSo v.nds sem
ino: consultar, podaremos obter-;m»lhor pr.ço, - Nós financiroajmos • lh. panamos i vlsta

MERCEARIA - Vendo melhor
ponto das Laranjeiras. Grande
estoque de mercadorias. Telefone
25-9625. Sr._José.
MERCEARIA" 

' 
É 

" 
QUITANDA d

grande movimento e estoque, tu-
do novo. Vendo por motivo de
viagem. Tratar no local, Ruo Aié-

ei 12-A, no lado do Banco do
rs.W -- Vicente de Carvalho.

Ã\ERCÊÃrTÃ"e BOTEQUIM c| copo
etc, tem moradio, 10 000 000, c]
£0%, existe mais em mercearia
e maquinaria. Rua Navarro da Cos-

2, Mal. Hermes.
MERCEARIA — Jacarepaguá bom
contrato, f. 3. Apenas 2,5 dos
compradores, negocio de grande
futuro. FENIX Informa — Rua Al-
varo Alvim 21, 7.° nnd. Cine-
ãndia com Amaro Magalhães. _

MERCEARIA, junto a Praça do
Carmo, casa de esquina cl tel.,
cont, novo, féria acima de 3,5
ent. 7. Trat. Est. Vicente de Car-
valho, 1568, Edson.,

Dinheiro — Empres-
a 200 milhões sob

hipotecas ou retrovendas dt imó-
veis. Ai melhores taxas. Solu*
(Ão em 48 horas. Adiantamos pa-
ra certidões. Trazer escritura. Ãv.
13 da Maio. 23, IS." andar. sa.
Ia 1 514._T«I. 42-9138.
ACIMA da dois milhões ata quin*
z* milhões. Empresto sob hipote*
ca ou rttrovenda d» imóveis. —
Tel.: 57-0638, Olímpio. _
ATENÇÃO 

"""- " 
DÍNHEÍRÒ -.: Dss-

contamos promissórias vincula*
das à venda d» imóveis. Solução
rápida. Trazer escritura • pro*
missórias. Avenida 13 do Maio,
23, 15.» andar sala 1 516. -
Tel. 32-9102^
ATENÇÃO - Dinheiro- Vendeu
seu prédio, terreno ou aparra-
mento a prazo? Tem prestações a
receber?i Compramos 6 a 8 pres
taçõe3 à vista! Tratar Av. Rio
Branco 39, 16.°, s| 1 804. Tra.
zer_documentos. _^__^^
BÀNCARÍÕS""- EmprestcTãfõ ....
NCrS 3C0. Pagamentos parcelados— Cartas para a portaria dêste
Jornal sob_o_n.° 90087.
COMPRO promissórias de vendas
qualquer prazo, resolvo com ra-
pidez. Cartas para 00695 na por-
taria deste jornal.
COMPRAM-SE ' 

ióias, . cautelas-.cia
Caixa, ouro velho. Paga-se bem

Praça Tiradentes, 69, s| 2.
DINHEIRO - 1, 3, 

'5, 
10, 50 mi

lhões. Empréstimos sob hipoteca
retrovenda lojas, apt,, casas,
edifícios. Leblon — M. Hermes.
Tragam doets. Operações rapi-
das. H. Silva. R. Gonç. Dias
89 sl. 405. Tols. 52-3086 (
52-3840. Crecl_648.
DINHEIRO tenho para hipoteca,
retrovendas de 10 milhões a 100.
Rápido — Sousa Franco, 88, Jor-
ge 58-2161 qualquer h. e dia.
DINHEIRO, X Automóvel. NSo
v(*nda seu carro. Resolvo seu
problema nté 10 meses s[ hipo-
íüca. Rapidez » sigilo, — Tele-
fono 22-6022.

TELEFONE - Troco meu 27 por
linha 57, 37, tratar urgente Sr.
Francisco, tel. 32-7323.
TELEFONE 43 - Particular. Vende.
Tratar pj tel. 23-4421.
TELEFONES"30," 5Í 42 - Ven-
do, em $1 nome. Mauro. 42-4508
João - 8h30m às 18h30m —
Absoluta garantia.
TELEFONE 38, 58 - Vendo ho-
je, ou iroco nor 26, 'ló. s«m
ônus. Leda. 57-0967, das 8h30m

MERCEARIA-QUITANDA. Vende-
se. Bom ponto. Preço barato, 15
mil c. 6 mil entrada. Rua Ge-
neral Roca, 207.
OLARIA — Vende-se mercearia
grande estoque, copa com gran-

movimentos, 5 portas de es-
quina, retirada - CrS 1 800 000,
Urgente por falta de prática do
ramo. Tratar Avenida Brás de
Pina, 335-A -_Tel.__30-4383. _
OPORTUNIDADE - Passa-se con"-
trato de compra e venda cie uma
oficina de enrotamento de mo-
tores. Tratnr na Rua das Laran-
jejra5_ n. 336, boxe 35. Facilito.
OFICINA MECÂNICA - Vdo.
motivo mudança de ramo — Al-
vara de Oficina, peças e ocessó-
rios, ótimo ponto, finando por-
te. Ver e tratar R. Teodoro da
Silva, 678.
PÕSTÒ DE GASOLINA E GARA-
GEM. Tem capacidade p/ 200 car-
ros já guarda 80. Lit. 150 mil.
Faz 300 lubfs. Cont. nSvo. Obs:
So o seu «apitai não fôr suficien-
to, tambim facilitamos parto da
entrada. Tr. ORG. JORGE NETTO
-. R. Rosário, 155-3.° •/ 301 -
Cr. 263,

Telefone

ATENÇÃO - Propri.lirio
Volkswagen d. praça: ,, TEXAS |horl. 

"T,'a,".r "u\'."n4).K"- 
Sr"esta fazando troca do Volkiwa.iNUNES.

oen por Vemag 4 portas, finan-; " 
ciando a difarsnça à longo pra* AERO 65 —
tn nn Av. £tL"ntica esquino dft ir. i' n— *, „' „
p.ua D-aima uiridi • nn Rua Con- nal. Entrada NCr$ 2 500

|c!o de Bcnfim, 40 — N. R. Enlr*
ya o Vrtnan 67 novinho, iá em<~7[p!acndo na pra:?, cem a côr quo'821.
V. S^ desejar. TEXAS.'._,;., 

..." ..";„ . r-;AERO 64, um dano, 28 000 kmAOORA .1. i, 10 horas da no,t.;arj|. |mpECave!i Aovoco pode comprar seu Vamaq| facilito c/ 3 COO d"

CHEVROLET 1954, conversível,
nunca bateu, Vendo urgente ou
roço per carro de menor va
or, Av. Atlântico, 928, ap. 810.

CHEVROLET 
"42, 

CrS 600 000,
Plymoutii 38, CrS 280 COO, 4
portas, o rast, em 10 orest., ?..
Pardal Malot, 26, Tijuco. - Tel.
287036.

Excepcio-'

Rua Mariz e Barros

em diante.

rv ,AV' „,"_"".?_ 
,!q- d-" »¦ '8° de Mesquita: 21 à" "-COMPRO >D;alma ulnch. Todas as coras «.  -  -.  ce-lo. V»|o

Vendo das linhas 23 X 43 ,ipos- Financiamos ¦ longo nraiojAERO V/ILLYS 64 suoerequio. Ipr.f.rincia
,.n. onnnnn M„.„ b«™. • aceitamos trora oor qualquer^ 300 mil, Simca 66 TuíSo sin';. !n ."">¦ Tel-
por 2 000,00 - Note Bem: -automóvel - T.l. 47-7203 - T..,2 700 mil, Volks 60 a 64 de-d» CHEVRÕIET
Não recebo adiantado, só de-|xas. |1 200 mil, Gordini 66, II, 1 ÇOOipasselo,

noves Vemog. pa-'m,| c mu„0, cutt:s

DKW J9 - lodo transformotio,jGORD!NI 64, Modsio 1 093,
para 64 — Estofamento especial, com Í6 HP, ótimo estado, nun-
volante eeporte, rodas cromadas,; ca bntsu, Rub Sojíb Berres, 15,
lindo csrro, 28i0. Facilito. Tel. Eng. Movo. Far.. com 1 £O0,CO.
22-9073 alé_14 hora;. lAcoito troca.
DKW 61, tipo IC01, superequlp. eÕRDÍNi 63-"Ü!t.~serie,"equip".
belíssimo estoclo, ent. 1 4£0, r.iexc. e:lsco. Facilite a longo
18 rn. R. 24 de Maio, 316. Tel.j pra20, c entf, £., Cri 1 £C0. Rua
4a'27?'.-._ ISSo Francisco Xavlerí 30-A.

CHEVROLET 1958 - Bsi-Air, 6 cl- DKVi/ - Vemafluete - 63. Su.jobRDINI II 1966 - Suporequi-
lindros, 4 portos, pneus I). b„ rá-i poroqulpsda, unico dcno, ntlndo p:iá-,, em estado d- novo Troco
dlo, em ótimo eMado. Vefldo ou Impecável, facilito e troco. Ruo facilite. Rua Conda Bonlim n'
troco pzr carro menor v.-,!or. J.-r-l Bolivar, 12a-A. _Tel.: Í7-9588. \rjj.$ Te; 55.6749
ge - 48-8412, cu ii noite. 34-0094 DAÚPHINÉ 60 - CrS 'I 550. Rua GORDINI 63 - Estndn 

'*i_._ri_"
- Ver na Rua J--ot|jiin Paihore-, Ar'-tidi" LÒÍ-t '-37-B 11, . 

"'"P''0-
595 Pr» ,1» 1,-,,,-ln ,- '\ rrríyyP:-?.' .-y'_: nal - V«nde-se ou lrocn-;e pof
ujjjyjt- ¦  - BKW VEMAGUET 61 - Ultima Dauphine. Preço-à vlsta NCrS ..
HEVROLET 56 - B-I-Air, hidra- séri., motor novo . estado 0.-2 600,00. R. Visc. de Ste. Isabel

ral otlmo — Aceito oforta. Tol. 253 (borracheiro).
48-9208 - JOSE'. I,
DKW 64 -"Belcar da luxo, rídlo,
autom. calhas, _ vista ou finan-
cindo em 15 meses. Lavradio n.°
206-B. Tel.: 42-C20I.

matlco', maquina, diferencial _
coi~a 0 km. vendo Rua Santa Ma-

ito troca ouirisns, 260. Tel.: 30-6115.
enl, Rua Ba 

'

pois de instalado na sua fir-r

j ma ou indústria. Av. Rio Bran-
- Compro,

57-0967, d.--s
Niio atendo

TELEFONE 27, 47 -
à vista. lôda.

Sh30m em diante,
intermediário.
TELEFONE- Vendo.as linhas 28,
54, 48, 34. 1 500 à vista. Insta-
ledo em seu nome cem reais
garantias, dando referências ban-
cários. Sr. Rolando. Tels. 54-3658,
28-3714, 22-5332- e 42-7506.

TELEFONE — Compro as linhas:
28, 54, 48, 34. 1 300 à vista.
Sr. Rolando. Tels. £4-3658
28-3714, 22-5532 e 42-7506.

TELEFONE -"-CBir.pro ns linhas:
27 e 47. 2 200 ò vista. Sr. Ro-
lando, tels. 54-3658, 28-3714, ..
22-5532 _e_42-7506.
TELEFONE - Compro 27 e 47.
Pago na hora. Sr. Romualdoi Tel.
22-5532.
TELEFONE - Vendo as linhas 27
e 47. 2 500 « vista. Instalado em
seu norne com reais qnmntias,
dando referências bancárias. Sr.
Rolando. Tels. 54-3658, 28-3714,'
22-5532 e 42-7506.
TELEFONE""-"Vendo a linha 46
1 400 à vista. Instalado em seu
nome com reais garantias, dan-
do referências bancárias. Sr. Ro-
lando. Tels. 54-3658, 2B-3714, ..
22-5532_e _42-7506."TELEFONE" 

26, 46
cricão, 10 anoa
Rua Vol

Vendo ins^
Melhor oferta,

da Pátria. 1, ap. 205.

DINHEIRO X AUTOMÓVEL - Não
venda seu carrol Resolvo sou pro-
blema com garantia de carro. Sr.
0[ivei_ra,_48-3925:_
FUNCIONÁRIO do Banco do Ysta-
do da Guanabara, precisa urgen-
te de NCr$ 500,00 - PogB bons
Iuros - Telt. 58-2492 t 43-2415
— Sr. Heitor.
FAZEMOS retrovendas acima de
três milhões. Juros normais. Av.
Graça Aranha, 333 tala 202. —
Tel. 22-6217.

Brilhantes
e jóias

Compro, pago até 2 milhões
por quilates. Jóias e cautelas em
geral. Atendo a domicílio. Sò-
mente negócios de vulto. Rua
do'Ouvidor, 169, 3." s| 301.
Tel.: 43-5233.

PADARIA de esq. for. franc.
inst. novas fer. 9 milhões entr.
18 m. A. C. Dias. ,Av. Amo-
ral Peixoto 350, s/12. N. Igua-
ÇÚ.

Brilhantes
jóias cautelas

Compro. Pago o real valor
aluai. Moedas. Preferência ne-
gocios de vulto. Atendo a do-
micilio. R. Uruguaiana, 86, 7."
and. s| 703. Tel. 43-2312. Esq.
de Ouvidor.

TELEFONE - Permula-se linha 46
por 25 ou 45. Telefonar para
45-2845_-_Dna. Anila. __
TELEFONES - Preciso 25, 4S, 36,
37, 57, 28, 48, 34, 54 . cedo
38. 58, 26, 46, urgente. CrS . .
1350, JRoçha;_TeU_23.2883._
TELEFONES - 22" - 32"- 52 -
Vendemos urgento por NCrS ..
I 500 cada - Rua Visi. de
Inhaúma n. 58 — gr. 701.
TELEFONE — Vendo urgente, ins-
erjção, 1951 — 29-49. pcla me-
lhor oferta - Tei. 49-6607.
TELEFONE 47 

"- 
Vendo - 2 400.

Hugo — Estabelecido a 11 anos,
nn Rua Uruguaiana, 55, snla 719.
Tel. 23-357S.

BOUTIQUE - POSTO 4 - Em
Copacabana, sobreloia espeta'
cular instalação, vitrina p| rua
>- Linda decoração, excnlente Io
•calizacio. Var na Rua Figueiredo
M»9llhí.s..n'.-226 - 201.
BÃR — Caipira L. Machado, f.
6 m, cj 15 do* compradores,
Caipira Copacabana, f. 9, vendo
c| 25 dos compradores. Bar Ti-
iucn, vendo d i. de 6 m e 1
dos compradores, contrato n
escritura. Bar no Catete, f. 8 m
cl poucas minutas, chope da
Brahma, c| 20 do& compradores¦financiamos pnrte. Inf. Gloria,
338, l.o. Leonel ou Figueiredo.
Crecl_l 098.
BAR caipira, chope dn Brahma,
f. 8 m. Tenho em vista, preciso
sócio c| capital 8 a 12 m, com
referencias. Inf. Gloria, 338, l.o
Leonel ou Figueiredo C-1098.

PADARIA frente de estação for.
franc. não tom rua nem copo,
fer. 12 milhões entr. ,30 milhões
A. C. Dias. Av. Amaral Peíxo-
to 350 s| .12. N. Igua;u.
PAPELARIA - Vende-se tio Cen"-
tro, urgente, tratar pelo telefone
31-0971 - Sr. José Carlos, das
12 ès 14 horas ou dos !7h30m
às 19 horas.

BAR EM BONSUCESSO - Bom
contrato, ótima moradia. F. 5,5.
ótima casa de esquina. Apenas
12 de entrada dos compradores.
FENIX informa. R. Álvaro Alvim,
21, 7.° andar, Cinelandia, com
Am a ro Ma galhães.
BARBEARIA -"""V^nde-se salío
pequeno, aluguei barato, contra-
to de 5 anos, bom movimento,
grande ponto, tratar com o do^
no. Rua Joaquim Méier, 13, es-
quina_24 _de Maio (Méier).

PAPELARIA e ferragens, bem no
Largo da Glória, 318, loja 10,
pequena • barata. Faci I it o.
PASSA-SE loja bem montada
Copacabana — Informações Ga-
leria Menescat, loja 12.

Cautelas
Brilhantes, ióias, pratarias

Compro pelo iusto vaolr atual
Rua Uruguaiana, 104 s| 509-A
- Tel. 32-6111.

PADARIA. Vende-se em Bnngu
Forno novo francês, contrato 5
anos e meio, combinar ou local.
Rua Ab»e]é, n. 435-A._
PENSÃO — Vende-se. Grande mo
vimento. Rua Miguel, 139 Cen-
tro. __
PAPELARIA - Vende-se no co-
ração da Tiiuca. — Informações
34-7641. £

4 a 200
milhões

Emprestamos sob hipoteca ou
relrovenda cie imóveis. Solução
em 48 horas. Adiantamos para
certidões. As melhores taxas.
Trazer escrilura. Av. 13 de Maio

23, 15." andar, sala 1 516.
Tel. 42-9138.

PENSAO no Centro, féria 5.500
mil, bom contrato. Facilita-se. —
Boa residência. Tratar na P. Tira*
denles, 9, salas 901/2. Marinho.

{TELEFONES

POR MOTIVO de viagem passa-
sa pela melhor oferta o Salão
los Angeles, em Botafogo. Tel.
26-5289.

CETEL — Compro 1 residencial c
outro comercial da CETEL. Serve
qualquer estação. Pago na hora.
Recado por favor lei. 90-1448.

BAR-LANCHONETE, vendo
passo loja vazia plmudança de
ramo. Ótimo contrato. Tratar no
local. Rua da Conceição, 126 —
Niterói.
CAFI . bar, vende-se, Largo Vaz
Lobo, Ruo Oliveira Figueiredo,
100. Pela manhã, de 8 às 10
noras, ou Informações com seu
Pacheco tel. 22-5528, de 13 às 15
boras.
CAFÉ e bar, no Centro de Csxlaí,
òtimamente localizado, contrato
nâvo, alugue! CrS 50 000, vendo
por motivo de outros negócios.
Tratar das 8 às 11 horas com o
aenhor Dantas. Av. Nossa Senho-
ra da Penha, 564-A. Tel.i 30-6100.

PENSÃO - Vende-se Rua Solero
dos Reis, 8 — Est. Francisco Sá

Praço da Bandeira.
PÀSSÃ.SE café . bãr no Centro
da. Niterói. Tratar com Sr. An-
tônio. Rua Desembargador lima
Castro, 158 — 302 — Fonseca
Nit.rói.
PA"d"ÃRÍA" feria T27oÕb7Ò(T"p7cço
45.000,00 com 20.000,00 sinal.
Tratar Conceição 99 sala 208. Ni-
terói. Crecierj 98. ^^

CAIPIRA na Penha — Bom con-
trato. F.-. 5. Casa nova com pos-
ubilidades de melhorar. Apenas
14 de entrada dos compradores.
FENIX informa. R. Álvaro Alvim,
vim, 21, 7.o. Cinelandia, c| Ama
ro_ Magelhães,
CAFÉ E BAR em Camp"inh"S~^.
Contrato direto. F. 3,5. Vende-
ee por 20 ç| openss 5 de entra-
da dos compradores. FENIX in-¦forma. R. Álvaro Alvim, 21, 7.°
andar — Cinelandia, c| Amaro
Magalhães.
CINEMA — Vende-se o negócio
ou o material de pequeno cine-
ma situado na Penha. Tratar te-
lefone 47-3853 de 7 is 9 ot
das 20 às 22 horas.
CAFE' E RESTAURANTE - Ven-
de-se junto a Estação do Eng.
d» Dentro. Ótima moradia, con>
trato novo e telefone, Rua Dr.
Padilha, 32 - Faciljtaje^

CABELEIREIRO - Vendo.~MÕfivõ
possuo dois no melhor ponto de
Copacabana, b.m instalado c|
boutique, perfumaria, artigo p]cabalaireiro, pj presentes, perucas«tc. Ótimos profissionais. Traiar
• marcar hora pj var à Rua Bara.
«i Ribeiro, 87, ap. 104 c| D,
Maria da» 8 às 21h.
CAIP1RÂ" em CascadurãTÜeFia '3
milhões, Inst. de luxo, em edifl-
cio. Facilitamos. Tem chope. Cont.
nâvo. Melhores detalhes cl Ma-
rinho. — P. Tiradentes, 9, salas
901/2.
CAIPIRINHA na P. Tiradentes,

Mírla 14 milhões, inst. de luxo,
casa lucrativa, tem bom contrato.
Melhores detalhes com Marinho.— P. Tiradentes, 9, sajas90112.
CAIPIRA na Cinelandia, féria S
milhões, Inst. de luxo, tem chope"" da Brahma, bom contr. Tratar na•P. Tiradentes, 9, salas 901/2. Ma-
rinho. Facilitamos na entrada.
CAIPIRA"NO"CENTRO -Veíde"
se urgente ou admite-se sócio.
Motivo não poder tomar conta.
Rua Moncorvo Filho, 87 até k.
10hs.
CENTRO — Passa-se uma portale camisarle e uma loia —

ratar com Alberto à Av. Mai
de Sá n. 10.
CABELEIREIRO .- Arrendo com
Ireguesio. Av.. Copac. 209,201

POSTO de gasolina — Vende-se
em Duque de Caxias. .Av. Rio*
Petrópolis 2 112. Centro.
QUITANDA - Av. Suburbana
Fór. 2 e 2,5, ent. 2. Cont. 7.
Alug. 7, casa peq., boa de tra-
balhar. Tr. R. Silvana, 107 —
Piedade. Salgado.
QUITANDA e mercearia - Ven
de-se contrato novo e aluguel
barato. Rua Silveira ¦ Merlins n.°
115-0'}r Cátetei'

co, 9, sala 352. Juca.

Telefones
VENDO AS LINHAS

27x47 
57x37x36x56
25x45 
23x43 
30 
29x49 
54x3-< 
58x38 
22x32x42x52
26x46 

Cr$ 2 500 000
CrS 2 300 000

AUTOMÓVE!
ra a praça. Qualquer quantídade,!gUaVl

emplacados e com taxrmètrojf^ Troca s

j carro sem «borra-
tio horário d* sui

i iiaqo hoje em dl-
38-3891.
19óò""- Camioneta de DKW

equipada, estudo de no-'
.00 |va* vendo, facilito perle ern 10

super- p1««i ou troco por Itamaraty 67,

JO.
i. Leopoldina Rego, 18-A, Sr. C

desde 4 0C0 d? entrada e-o salda.
V. S. oeíermina como descia pa- AUTOS de praça —
gnr. Em Copacabana nri Av.de 63 a 67, desdAtlântica, est], dã Rja Dialma prontes p' trabalh
Ulrich,' no PòsId 5. Tcl. 47-7203. 5/ eüto dep rsça cu nã;— Na Tijuca, nn Run Cande de parte do pagto A m*lh<Bonfim. 40-: Tel.- 48-6433. licção. Saldo' cm prest;.-:
ATENÇÃO. Proprietários ó- Vcil:;- ^''"í'"*^ .V p0,íe P0"3
wagen tis praça - A Texas este Cond' Bo";-'n.. 40-A, Tes
Fazendo troca cie Volkawü'

R. Ccnde Bor
. .. [CADILLAC Coupi Devllle 51

Vema;|iV6"d£-B* Cr$ 1 £00 COO
Q2 m;| Sô oierta; rjede trazer

Ver a trator na Rua _>ú._

Vemaguet 63
- Preço 3 200. R. Bara-
ta Ribeiro, 207|302.

cem -r,

en por Á VISTA por BCO
- Temos Cirrcen -Í3 II

bcm estado, Dauphine
prec. peq. reparos mecânico
R. Ccnde Bonfim, J0.

Vomag 4 portas, flnanciandi
diferença a Icngo prazo, nn Av. E',^
Atlântica esquina da R. Djalma
Ulrich e na Ruu Conde cie Bon-!
firn 40. N. B. Entrega o Vemagj
67, novinho iá emplacado na pra- AUTOS Volks 60 _ 67
ça, com a côr que lho desejar. —1 200 mil DKW sedan
Texas. nuete 60 a 67 d;-;di!

. - n nnn nnn\ AUTOMOVEl'* -' Compro 
'" 

sem' Düuphlne 60 a 63 desde 5CO
Cr$ 2 000 000j aborrecê-lo. Veio a domicílio no Gordini 66 II, 1 9Ü0 mil. í
Cr$ 2 000 000 horário dt sua preferência. Pa- muito facilitado. Trocn-íe.

no hoi«. - Tel. 38-3891. iConde Bonfim, 40.

CsJ pouco

(Tcdos cc Santos'" islú sexta-feira.
quê CI-tEVROLET 55_^"
Rúo *8fi c coluna,

15 pr
ihü;:

DKW sêdon e Vemaguete ió na
Tfxns. 60 e 67 desde 960 mll.

Aceita-.Snldo V. S. ê quem Ur.. Trccc-ce.
canlcoí R. Conde cie Bcnfim, 40.

486
Te!. 49.1733

•.'•z novoa. Vendo
ds entrado. Ruã I

DOCGf 51. Corcnst, bem cons»:-
vado. 'Vendo, facilito com 1 SCO.

¦"¦¦"L-—¦¦-¦ ¦—ITrcco X37T Kombi cu pick-un —
- Bíl-alr, 4 per- Rua i;r00 Júnior, 1 036, cem o
tf rádio, tranco, dono da poderia.

... «^'DCDGi: .46 — Vende-se um ca-iAAsnrM] ~i
."-' rir mlnhão d: 4,5 toneladas, em per-LG9i!DINI 

"

pago J falto estado. Rus Fagundes Vo-'180
ó0 ivisla na hera, necioíio rápido -relê, 37 - En;r,nlsdo.
,..' R. Laranieiras, 122-A, 25-3953 -- —
" Não vou a domicilio. \0.\1 VEMAG 67 - 0 km - ?Jao

'CHIIYSLER 
56,"'part. Windíor 

"dei?''" "'Z°Jr 
j 

''rMe'"°l 
Sò

.luxo, 4 p„ radio, «r reír;ç,L-r«!o!Tc!"'! ra"«»'°"á
c Vema-jotc., confortável * em e>
930 mil,|6St. Preço unico 2 100.

GORDINI 65 - Praça --
Entrada NCr$ 2 500, sal-
do combinar. Sr. Brasil.
R. Mariz e Barros, 82L
GORDINI 63 - Üít. série, <5timõ
estado, ródio Dauphine, mtcânie»
100%, 2 300, fsc. cj 1 300. Sol-
do IX) rr.er.s. R. S. Francisco Xa-
vier, 634.
GORDINI 64 - NCr$ ííbÒ^ÒO,
bc'm ds i\:.:a, rádio etc. Financio
e troce Av. Maracanã, 640.
GORDINI 65 e 66 - r590,C0rri-
geresamente noves, equlpüdca.
Scldj & comb. Troce. Rub Síio
Francisco Xavier, 34'i-E - ,*/,ara-

... __

L, COMPRO olks'

desde.

Excepcionai, ea-
0 km., equipado. Vendo

cj flnsnclo c' 1 400. Saldo a .Icn-
—.lgo prazo. Afenso Pena, 66-B." 

GORDINI 65 e 64, ent.
Nl 800 e 1 500 - R. São

«'II. dor Ncquco, 204, »p.
aldo Isabel.
Ruj •

101

xííi ccncti3!-.ioná:i.i DKW
. , i^.ér-ice o melhor r,e:jocio da C)r. ., -, „-J'en'e dade em Belcar, Vemaguel ouFij-lFcO. Xavier, 189.

V. Plano

Cr$ 2 000 000!
CrS 1 800 000U0Ir,t5.|0<
Cr$ 1 300 000! horária de
CrS l'800 000i?° M*'
Cr$ 1 800 000!
Cr$ 1 600 ooo:

Compro. s.m AER0 66

TELEFONE - 55 - Vendo . Hugo
Estabelecido há 11 anos na R

Uruguaiana n. 55, sala 719 —j
Tel. 23-3578.
TELEFONE - 

'ÍS 
- 45 - Com.

pro, pago 1 600 — Hugo. Esta-:
balando hi 11 onos na R. Uru-!
guaiana n. 55, sala 719. Tol.j
23-3578. l
TELEFONE - 23, 

'43' 
- Compro í

pago 1 600. Hugo. Estabelecido:
há 11 anos na Rua Uruguaiana, ,27x47

Note bem estes telefone? só
recebo opôs a instalação em
SU3 residência, firma ou indús-
Iria. Dou referências de servi*
ços prestados nestas condições.
Iralor Av. Rio Branco, 9, 3.°

Vejo a domicílio no
SUa proF*rència. Pj

!. 38.3891.

CHEVROLET 196/ e mais 20 su-
 Itomóvsia d_ dtverabs marcai, teii

ITipecável. «mo Ftoride Renoull, Dcdgf. Sim-
. ,- , . .,_*•-¦ i:a> Wlllys, Kombi, Gordini, Che-

Entrada NO$ 3 000. R.lvrolot, Fetd, Dr.uphine, DKW s'lc,
... ledos em excelente estodo, seriio

AUTOMÓVEL Eelcar 1966 unico MariZ e Berros, 821. vendidos sm leilão judicio! peiodono, motivo de viagem, cor ver-;. leiloeiro FERNANDO MELLO, *i
de Petrópolis, pela menor ofer-iAUTOMÓVEIS - Compro mes- Rua Licínio Cardoso, 324, em|
ta a vista. 27-8047._ Durão. .mo batidos ou precisando d» re-jBa'»'íís, quinta e sexta-feíra, 6
AERO WILLYS 65""— Eciuipado^jl13'05 — '•!"• • visla lio>. Te-7 de abril de 1967, a partir das| . .' "lefon. 37-3798 - Vou a sui casa. -U horas. Mais inf. 1eJ. 42-8205. 9*. J'h'- revisados por ps——  treinado na própria fabrica.

DAUPHINE - Compro s.m abor-
recê-lo. Vejo no horário d* sua

s de financiamento da G0RD|N| 63 _ 33 K0 kl„ _ v„-cr-Mo com sua conveniência. Na do n, , 
v ,

«mpre a maior avaliarão, !5 ^ 
-,e;_,p,c,.., 

52.rá47, ..
4-3:41 e ::6-4M2. Sr. listo.

ircc»
Rua
(Mari
firn,
estl.

Francisco Xôvíer, 34
;an5). Rua Condu dc Den*
40-A (Tl|ucnl 9 Atíánticn,
:' Dialma Ulrich;

GORDINI - A\cd. 65 - Supe-
requlpodo,, único dono, ródio X
faixar-, etc. 3 COO. Fr;ciiitc. Tel.

DKW VEMAG 59, 60, 61, 62, 63,ij:.õ934 nté U horas.'^ 
nf-.fv6 

"" N5°. ccn'pre H6ÕR'0INr«r<tlmo est. a qual.seu DKW Ventas usado em qual- uef v/. ,, m j , , |rcco lu.iarl A lexa; Concesnona-;. (,.;;;;,__, c/ ] 4a,DKW tem o carro que pro-; "'
cura nas condiçõei que pede pa-

le facilito, t'IR. 24 de

and. s| 352, Sr. Juca. Telefono:
«13.7270.

Telefones
COMPRO AS LINHAS

em estado de novo, cor cínia-j ,aron« J/-3/V8 — Vou a sua «asa.
madruaada, estofamento cou r o AUTOS BONS (."birates): Volks
íi™'íí- „Pre,E'!. \ vJ.r,a N9,$ 60 • *5 d*>d« ,a!"> "lü. Vemag
7 200,00. R. Jullo Ho Carmo, 94,!S,dan . V.magu.t todos os anosc/- Soares. Tel.: 43-.8430.  d.sd. 980 mil, Gordini 66 pouco
AERO WILLYS 65 ;65 - Tenho 2_cJi"s<' ~ ,".00 "•'<# DauphinoJDKW VEMAG na Z

proforência • pago hojo oin di-
nh.iro. Tel. 38-3891.

63 d.sd. 500 mll, Aero lexse, cem

53 sala 719 - Tel. 23-3578
TELEFONE - Passa-se inscrição
1951, estarão 27-/7, cnm possibi-
lidades receber tel. £s!c ano. —
Tratar lei. 48-3933 ou 34-8195,
co_m_o Srj^Zahn.
TELEFONE — Troco de estação
26 por 25. Tratar na Av. Rio

ranço, 57, sala 604. Telefone
23-2803.

CrS 2 100 00C
Cr$ 1 700 000
CrS 1 500 000 'AERO 63

57x37x36x56
30 
25x45 
23x43 
29x49 
26x46
58x38  Cr$ 1 000 000J§?=I£°'

vondo, trcco o facilito, equipa.;*®
dos, único dono, um cinza m>i°*
drucjadii e azul celeste. Rua do m\\>
3i:po, .17. _' |mil
AÉRO WILLYS 1965 - Vendo em
horn estado, 2 coras, pela me-
lhor oferta. Ver e tratnr na ga-
ragem da Rua dó Quitanda, 19,
com o garagiata, Sr. Eduardo.

AÉRO WILLYS 1960 - 77 OCO km *ER0 WILLYS 67 - Vencio, O
mec. perfella, vendo melhor ofcr-.l™. «/ '°^; «9«r«n»lai. »b«l-,v,j0 no ,loririo d,da tabelo. Rua Barata Ribairs;.*' ___„ c.:. .,

Sul, n_
, „.„ , . ~, --¦¦¦ - aeu tradicional plt.-1 800, Kombi 61 - 1 300;no de tretas e com esquemas de

Karmann-Ghia 60 - 1 500 financiamento inéditos na Gu.i-
¦ i muitos outras. Estrangei- nabara, onde os clieníes escolhem

rei (Cjtroen, Austin tlt<t dosdoja modalidide de pagamento. quei26*4510.400 mil). O saldo V.S. t quornjmelhor lhes convier. Venha' Co- Kí7íi7~í"/i**iTT>.1iíí **faz. Troca-s.. R. Ccnde B.-nfim!nhecer ot rerentes modeles 67 DM,V VEMAGUET 6~,
40-A . R. S. Francis» Xavier cem 'linhas cores. Av. Atlântica'"'0 ,lonB? I>:?;^- f™?/' .'fíi^rani.ii
342. T.xas. esquina da R. Djalma Ulrich noÍE,orBn,la- Av- Mem d- S'h 14-A GORDINI

Ir. s. 18 m.
aio, 316, 48-2701.

|| GORDINI 65, único dono, equipl
En.ía qualquer provn, à vista, troca

trada a partir de NCrS 980,00. «J"}- .; ! 70í ,«"'•' '¦„]$,">• R"
Trocamos,-recebendo o seu carrol 2i. d __.__?______________
sempre per mate. Run S. Fren- GORDINI II 66, c. rádio, «et. do
circo Xavier, 342-E, MaracanA, eInovo, a qualquer prova à vistn.
Rua Conde de Bonfim, 40-A -(troco e fac. c. 2 000 ent. i. 16
Tiiuca. m. R. 24 de Maio, 316 - Tel.:
DAUPHINE 60, sem 

'pedra;.,' 
pin- 18-2701. 

tura com 15 diaa, motor 100%,j GORDINI 63, c. rádio, pneus no-
somente à vista: NCr$ 1 350,00. ) vos. mecSnica t qunlquer prova,

lò viítrt. Troco e Uc. c. 1 2C0
li finn ' ent., s. 18 n». R. 24 de Mato,

Av. Mem de S.i, 14-A'GORDINI 65 - Saiu am ouíu-
Posto 5. Passeio). 22-4229

perfella,
Vol. Pálria,

J6-6783 - Sr. Maurl
goragem.

Ven,- e-íe em o!
jestado e bom preço.' Ver na Ruo excelente

...... .,. gente
¦ vai

(junto R.
„—[32.5397

DKW — Compro sem iboirici-lo.i -¦••¦¦'- ..: >—ide d. sua preferín-iDKV/ VEMAGUfcl 62 -
pogo hoje «m dinheiro. —Jto estado de conservação,

Tal.; S8-3891, _ |de niáqulna e lataria
mo AERÇ WILLYS 64, últ. série, em DKW fÓoFVemaguel 65, com ri

— .bro, côr ouro «ntlgo m Avanid«
Paulo d» frontin n. 573 — ap._.,)0I

Parlei- .
n.o 153, sala 403. 100? iC-ORDINI

22x32x52x42
54x34x48x28

est. cens
troco p|

Vendo dio, garrns, 'ronco etc. Vendo cu
carro menorjtroco por csrro de passeio, facill-

Av Guilherme Maxwell Up. Rua Haddock Loco, 335.
n.° 445. Bonaucflaso.

Tratar com o Sr. Juca.
Rio Branco, 9, 3.° and. s
- Tel.: 43-7270.

CrS 1 500 000
Cr$ 1 200 000|ÀnããÍíc'ã Mota,_35 -_Olar
CrS 1 OOOOOO.ÃÈRÕ WILLYS 1964 -Vende-se
Cr$ lOOOOOOJcôr grafite. Tr,itar com o Sr.

Av. Ataulfo de Paiva,

Cr$ 1 000 000J __
Cr$ 1200 000|dõ, esiado de 

'novo. 'rãc'. 'V/itradn 
e o saldo a bntjo pra"--^.:DKW VEMAG

4 OOO. Troco. R. 24 de Maio, 19,1 Autc-Prazo. Conde de Bonfim,I ....... . , „..,.. „„...„:,,
fundos. Tel.t 28-7512. |645-B-38-1135 e 38-2291. |OU USADOS — Antes de <?¦;?___' .™-onica

< AERO WILLYS 61 - 100%
máquina e lataria. Perfeito i

equipa-do Éde conservação. Pequenn

-jOODGE Utilily 51, mec,
dei vendo, por (2 milhões) u

sta- Ver e tratar, Visc. Piraiá,
vista.

595.

Telefones

NOVOS

rS T500 a o saldo em 10,! f"»"., 
'KJ0 mt.'^nJj

:0, 25 e 30 meses. Av. Al- ™!3Hlla.'-21.°, ~ 2B-3i?i
Enl:a;'a:?cluÍ!!Stio'

ds
15.
miranl
42-6133 _
DKW 63, Veroaejuíí. Unico dono.
25 COO km auiántícoa. Ótimo ea-
tado geral. Financio até 15 me-
;..-,. tei.: 26-8214.

I 66, ç£tôdo de novo,
13 mi! km. Troco *

Barão d&

Barroso, 91-A. Telsfone GÕRDÍNI 66 II, 1 900 mil, (pou-
qulaslmo rodndo). Motivo via-
gem. Saldo muito facilitado. Tro.
ca-íe. R. Conde Bonfim, 40.

DAUPHINES 60

AERO WILLYS 61, equipado, ex. AERO WILLYS 66, cinia-névoa,
ceienle. F<-c. c-' 1600. Troco. R. com 19 000 km. Av. Pres. Var.
24 de Maio, 19, fundos. Tele-gas, 435, s| 903-A. Tei. 43-0656.
fone 28-7512
ÃERO 63164 Impecável

-AERO
eBtado(efit.#

geral. Vendo. Trcco. Financio, ir--0

61, últ.
a qualquer

comprar ou trocar e
seu interesse visitar
GÁVEA S.A

61, supírequi-
100%, lindos

,ccrro5. Vendo, ursito troca e fa-
dõidllío o pàgamanto. Av. Brás de

(Pina, 731. Tal.: 30-20|4.

serie, excelente.
prova, a vista, São Clemente,

fac. f 1 600 en:.. s. ,, - ., ,
, 316. 48-2701.ÍTone 46-1414

D .DAUPHINE 63.— KU3| Vende, troca í

TELEFONE - 23 - 43 - Vendo.
Hugo — Estabelecido ha 11 anos
na Rua Uruqualana, 55, saio 719.
Tel. 23-3578.
TELEFONE - Vendo s| Interme-
diário. Pronto paro ser instalado
em Copacabana. Tratar com o
Sr.Jíubens, Jel. J7-2016.
TELEFONE -.30 - Compro, pa.
go 1 600. Hucjo — Estabelecido
liá 11 onos na Rua Urunuaiana,
55, sala 7J9 - Tel. _23-3578.
TELEFONE — Transfere-se inseri
Cão ano 1953, linha 25/45, pslalandàr, sala 1707, esq,
melhoro feria. Tratar tel. 26-1469,
fELEFONE - 38- Vendo.¦-JT.

400 - Hugo.- Estabelecido há
11 anos na Rua Uruguaiana n.
55, sal» 719 - Tel. 23457».
TELEFONE *~ Transfere-se uma
inscrição de 1956 para a estação
31 (antiga 23) pela melhor ofer-
tti. Telefonar das IO às 12 para
31-3114, falar com o Dr. Arçjeu.
TELEFONE" - Troco 32 por 46

Tratar com Pinheiro — Telefone
32-3109.

Compro desligados, pago Cr$
1 000 000. Escritório, Av.
Branco, 9, 3.° and., s/
— Sr., Juca.

Paim Pan-.plor.a, 700. Tel. .19-7852h_ m%- f,_ 24. Mai
AERO WILLYS 62 unico dono' AER0'wiLLVS 63Í fouip. 

'Couro.ÍTROCA 
E FINANCIA. (B«uI todo orlslnal nunca levou_Equ|p, ótImo. Vcnt! 

' 
,rcc[1 e!"^v-M, 

c nm'^ln- Ku
Rio batido. Rua Pereira Nunes, n.°. f.-.cilitj. Rua Ccnde d. Bonfim! DAUPHINE

352 Üi: —n.o 426. í

Tino
212-A.

gosto.
pint.

Av. Nova

Telefones
Vondo e- compro tódaj

(P BOA COMPRA, boa treca e bom :-AER0 é2 _ MecSnica espetacular,negocio o amigo tara adqulnn- Fo>raçâo couro, pneusdou um Vemag novo na TtXAS „, r_.,* "
com todas os garantias. Visite-
nos na Av. Atlântica, esq. de R.,..,,, ---,,¦
Dialma Ulrich no Posto 5 e Rua]__.?*. ROMEO JK) 2 000. Ven-
Conde Bonfim, 40 onde encon- ffe:5B P°uc0 rodado, saiu da fa-
trará milhares de planos adapta-" brl" em novembro de 1965, com
veis às condições riuc V. S. po- 3 500 km- Ver na.Rua Barão oe
de e deseia comprar. Aceitamos
:eu veículo usado como parte de
phgamenta. TEXAS.

as
inhas; transferências rápidas.!; ^L'CAR 

0K b"'
tabeli

Vendo ôbülxo
m« ou aceilo Kombi ól,

Tratar sr. Ribeiro, os melliores;62 e 63. Diferença em dinheiro.
preços. Rua Conceição, 105, 17°LR.!í° .da^_ AAorrec.-is,__29-A.

pj.es> AUSTIN A-40, ano 50, 4 -.portas;* mecânica, pintura, estofamento á
pneus, tudo 100%, Preco à vista

íNCrí 1 200. Aceito' oferla. ilua
Varejas.

São Borja, 13 - Mél
AERÕ" WILLYS 1960 

" 
oüíinõ^êslã^

do. Vendo, trcco, facilito. Av. N.
S^ Fco. Xavier 398. Tel. 28-3776.
AERO- WILLYS .1964'aupirequipa-
do. Ótimo estado. Cinza grafi*
ta. Vendo, troco, facilito. R. S.ICruz
Fco. Xavier 398. Tei. 28-3776. -|DKW VEMAGUET 1961 - Ven-ccm'de-se urgente em ótimo estndo

1961 - Última sé-
ric, pneus novos, rádio, mecâ-
nica e excelente aparência, pin-
tura original de fábrica, à visto,
bom preço. Rua Haddock Lobo,
82, garagem.
DAUPHINE" bl, excelente". 

"íac.

c/ 300 mil. R. 24 d. Maio, 19,
fundos. Te!.: 28-7512.

Ótimo de tudo.
facilita. — Rua

91. Tele-!Cor'le "i0 B3nii"}; i2(f-
nilFpAURHINê -1962 equipado, oti-
S*vC|ma eslado. Vendo, troco, íaci-

lito. R. S. Fco.. Xavier, 398.
Tel. 28-3776.

DAUPHINE 62'63 - Impecável es-
tado. çjeral. Vendo. Troco. Finan-
cio. Paim Pamplona, 7C0 — Jaca-
ré. Tel. 49-7852.
DODGC 1952, mecânica. 100% -
Vendo. TeK; 58-8435.
DAUPHINE 63, acidentado. Van-
do urgente, Rua Viscond* Sta,"6 — Engenho Novo,

AERO WILLYS 1963 vendo
jogos de cnpes,
brancas, 3 755.

pneus bandas

TELEFONE — Compro, vendo tô-
das as linhas. Tenho diversos para
permuta. Neoócio honesto. Tratar
com José - Tel. 46-2882.
TELEFONE" 25-45" — Compro ur-
çjente, pago à visla ató I SCO —
Tratar com Sr. José. Tel. 46-2882.

Rua Pereira de de conservação peln melhor ofei*
„, „, ... ,1a. Tratar na Run Visconde de PI

TÍTULOi- _ «:OCIPnAni:ÇiJ:,!é F6li*' 2I- TeL 4S-3787- .T/J- ¦lyif^r.y' raií, 379, ap. 202 ou cont o zeIIIUL(J> t &UCIBOADE5 ,---¦','tt'¦¦•-.: ¦ -y- AERO WILLYS 65, 5 marchas, Iln-\\J_Z, '

ir.'JJ^_ ATENÇÃO 
- Compro autos ria-jda cor, superequipado, de un. 

'';.:,„„ 
; , ' 

rr, ;;rASSOCIO-ME ou compro negócio, donas e estrangeiros. Pano bem, dono, em excepcional eslado de 00D(?y l957/."8 luxo, Wdraméti
dou em pagamento apartamento etn dinheiro. Atendo a domicilio leonservacão. Só á vista Preco "' "irerao n.dr., B cilindros, em
em final de construção no Cen-|a qualquer hora. Tel. 30-9609 —,je
tro. Interessados escrevam parajSr. Francisco.

DAUPHINE 61-62 estado de novo,
radio, supercciuiondo de ojíperi-
enclo 1 800 mil, vendo. P.ua C,_r-
doso de Morai:, 459. Ramos. Te-
lefone 30-1455. Danilo.

GORDINI 66 - Irnpecá-
vel. Entr. NCrS 3 500.;
Sr. Jorge. R. São Fco.
Xavier, 1,89.
GORDINI" 1965 -Vende-se, ex"
celente carro, 15 000 km, Crj ..
2 000 tl* entrada e saldo 30
prest. Cr$ 73 000, pel» Cx.
Econômica. Tal. 22-5:23.
GORDINI 63 - 100% ds"mi;
quina e lataria. Perfeito estado
de conservação. Entrada descf-a
Cr$ 1 £00 o o .saldo em 10, 15.
20, 25 e 30 moilí. Av. Aimi-
rante Barroso, 91-A. 42-6138.

DAUPHINE 62 - Pintura e meca-
nica nqvas» uma ióia, aceilo troca
Citroen. Facilito snldo. Av. Su-
burbana, 9942 - Cascadura. _
DAUPHINE 61 - 100% de tudo.
600' mil d* tntrnda. Av. Subur*
bana, 9942 - Cascadura.__
DODGE 1957 - mais 20 aüíomó-
veis de diversas marcas, tais como
Fíoride Renault, Willys, Kombi,
Gordini, Chevrolet, Ford, Dauphi-1 p"Tj.Z
no, Simca, DKW etc. todos em | !fg ffdo
excelenlo estaclo, serão vendidos __—•,

GORDINI 62 - Azul-noturr.o. —
Conserv.içfio impecável. Financio -
c/ pequena entrada, saldo at*
15 meses. Tel.: .26-6214.
GORDINI 1963 vermelho, estcfl
preto, equipado, ótimo eatado.
Vendo, troco, facilito. Rua São
Fco. Xavif. '.-;' TçK_2B-3776.
GORDINI 1^64 -.ul,.. otlmo esta-
do Vendo, trcco facilito. R. S.:
Fcn. Xavier.J98. Tel. 28-3776..
GORDINI 

' 
II, 1966," 

"esTsdo 
de

novo. Pouco uso, Unico dono.
.do radio ate. — Troco •

^ar^? da Me«quitflf71-29.;'
.-„ hilãu iu.-Pvsl peio leiloeiroIGÕRDINI 64 e 65 - Equipadls-
FERNANDO MELLO, ,i R. Licinio «™oi. Bom conservados. Finan-
Cardoso, 324, em Benfle»,_ quinta|CI? i pequena^ entrada. Troco

exta-feíre, 6 e 7
19Ó7, a partir das _A horas. Mais
inf. tsi. 42-8205.

portaria deste Jornal sob
00576.

para ¦
o n.ur

vista
ocasião. Rua Felipe Camarão

|138 tel. 48-0962.

pela iinclhor oferta. Srl Italc
lei. 22-4951 e. 22-4024.

TELEFONE 36, 37, 57 - Comp'rõ|"CIO;UNCHpNÊTE'.E^PADARIA
urtjente, pago até 1700. Trntar j~ #Preciso para tomar conta, mo«
com Sr. José. Tel. 46-2882. J1'»» ,or oulrcs n.qécior, tam-

AERO 67 ZERO - Vendo, azul AERO 61 painc.l de couro, 3."
__„,._„_-¦, - 1 cj estofamento. Preço mui!o!seri'-' superequipado, vendo, tro-
COMPRO - Cad. Maracanã, Trib. abaixo da tabela. Tratar na Rua!c°. facilito. Csrqucira Daltro 82.Caiçaras, Country CRJ, lite, Barala Ribeiro, 200, loias M «Posto em Cascadura.
Fluminense, America, 

flamengo,hg 
- Primus Móveis. 

AERO 
WILLYS 62 - Particular,prop. —* f\v. Kio oco. 15o — s *¦ ~" "— — ¦ *• *¦ -—¦-! t _j • ..i .

2925 - Tel. 32-82)5, Juanila.! AUSTIN A-40 • Standard Van. \T.,'° rd°f' i"1^'5,'» mtl Tj,CLUBES REGATAS GTJÃNAlÂRÃ ?Xd Íll'"p™ T, ^7 1* « >• &&<,XoU^L 3 350| DKW -63 VEMAGUET últVendo lílulo de sócio quitado,!1-0-"0-9sral---l!ua S°uza Barres,'- - ¦'

átimo eslado de conservação.
Vonde-se pela melhor oferta h vis-
fa. Rua Bariri 25], Olaria. Telefo-
no 30-2955, Sr. Otilio. _
DAUPHINE 

"1962""-' 
Impecável, Ri

24 de Maio n.»_l._
DAUPHINE -62|63
núvo. Troco e fac
válido.', 90-8 —

p/ Dauphínej Citroen cu carro
europeu. Av. Suburbana, 9942 —
Cascadura._

ÉMPLACAMENTO na praça - Vi- HENRY.: JÚNIOR 1951 mecSnlc..
sile a nova Tok.is em Copacaba- °«™ '"'.500. Av. 28 de Se-
na ns Av. Atlântica, esq. Rua |tembro,_ 191-8. _A,fa.ate.
Dialma Ulrich ou na Tííucb à Ru,i;HENRY 

"JÚNIOR 
1954 -Super»

Ccnde de Bonfim, 40 e adquira j «quipado, mecânica 100%, únk*
o seu Belcar novo complelnmen- dono. Vindo ou troco o facilita
te emplacado e com taximetro, o pagamento. Ver Av. Bris do
nronlo para trabalhar, pagando Pina n.° 731 — Tel. 30-2014.
nté em 24 moses ou no plano de.{Tr.-., « Af*~-v,nd-.!e nv___Financiamento...que lhe convier.|LT„ALA.„,Í .=,.1 Tel 25-8705.•stadoEstado de , .

Rua dos- |n-lAce"s-!« Ismliem Iroc,
Centro. j ESPETACULARES linhas A.re-Di.| INTERIAGOS 64 - Ult. serie, ti-

namicai apresanta o V.maq 67.; po «onversivel, de un. dono, cor

15, Ehq. Novo, NCrS 1 000,00le"°r„.,
^-j_  - i__.:ii__. pr. L-OSt

serie
Russel, 450-A, restaurante,155 000 km» estado geral Impecá- V. S. podo ver • adquirir na!vermelha, capeta nova, pns. cin

cada. Troco e facilito. : vol,

CETEL — Compro um telefone da
CETEL. Serve qualquer estação.
Pago na hora. Tratar pelo tele-
fone 90-2490, qualquer dia.
CEDO 2 inscrições tel. CTB «no
1953. Prestações NCr? 600,00
Delalhes tel. 42-1946. Sr. Costa
ou Raul.
CETEL. Vendo telefone da CETEL,
urgente. Tratar Rua Baipeba, 113— M. Hermes, ponto final do
ônibus Bonsucesso.
INSCRIÇÃO H950, linha 29-8, ur-
gente, Pedro, i30-1181.
INSCRIÇÃO telefone 15. anos,.co-
mercial e residencial, 42 e 32,
Inf.: Acelta-s» oferte. 42-5400.
rNSCRIÇÀÕ 1955 - Passo Esta-
ção 37|57 - Tratar com Sr. Ge-
raldo._36.2795.^
INSCRIÇÃO 

"de 
1948_^~vêSdô

hoje pela melhor oferta, 46-6358

TELEFONE - Compro hoie, 25,"
45 e 27, 47. Pago na hora, em
dinheiro. Vendo todas as linhas.
Sr. João.' Tel. 29-4735. _
TELEFONE - Vendo todas as II-
nhas, inst. rápidas. Negócio ho-
nesto, com garantia, também
compro._Sr. João. Tel. 29-4735.
TELEFONE"- Vendo • instalo já
em sau nome, qualquer linha.
Negocio rápido • honesto com
garantia. Sr. João/ Tel. 294735.
TELEFONE. Particular" Iroca 

"esta-

ção 26 por 25 ou 45. De 9 às 12
horas, pelo telefone 23-0371. Sr,
Barreto. ¦
TELEFONE""-" Vendo 

"inscrição

1953, linha 27-47. Telefonor
36-4019,_Peixo1to. ________
TELEFONE -- Vendo inscrição
1950. Aceita-se oferta. Tratnr
lei. 29^9839. _
VENDÉ-SE um telefone ..linha 26
— Informações pelo telefone:
30-6428.

SÍRIO LIBANÊS - Vendo .título
iocio proprietário. Inf. telefo-

ne 45-3603. ___^
TÍTULOS 

"de 
ciubes

Caiçaras, Fjumínense, Flamengo,

QUITANDA com aves e ovos e
artigos de mercearia, com rea.,
vendo, troco por automóvel. Av.
Brigadeiro Urna e Silva, 20. —
Jardim 25 de Agosto. Caxias.
VENDE-SE um bar e restaurante
c| novas instalações a Travessa
Alberto Torres, 85, Neves. São
Gonçalo. Contrato novo. Vende
se por motivo de doença. Nite
rói.
VENDE-SE um negócio de peças
automóveis — loia grande, alu-
guel barato, dá para entrar carros
— Padre Januário, 77-A —
Inhaúma.
VÊNDÈ-SFSÃR"- Rua BãrScTdê
Bom Retiro, 1 029-A - Tratar no
local.
VENDO posto de gasolina
restaurante de luxo. Boa vista.
NCr$ 38 00,00. Entrada a combi-
nar. Estr. do Contorno, km 2,5

Via Magé. _
VÈNDE-SE quitanda, aves e ovos

Contrato 5 anos, aluguel ..
30 000. Rua Barão Peguaratiba n.
7. - Catete.
VENDE-SE bar. Motivo viagem -
Trav. Eduardo, 71-A em frente
ao IAPI Del Castilho - Tratar
no local.

PASSA-SE uma Inscrição de tale-
tone ano 1952 por preço módi-
co. Tratar pelo tel. 90-1932, eom
Maria Ferreira Pinto, das 7 às 13
horas, _6a. ou 2a.-feira. CETEL.
PASSO INSCRIÇÃO" -Telefone,
Linha 28, ano 1954 - Tratar Tel.
34-2587 - Sr. Almeida.
PARTICULAR troca telefone
49-4945 por um 30.
PRECISO urgente 25, 45, 23, 43"
47, 27 cedo 26, 46, 37. 57, 28,
i9,'n 3i',^v- p- Var0" 529 »'•
710. Caldeira. 43-8124.
P.B.X. linha 31 compro de 3 a
10 troncos seriado ou não, Ur-

P.BTx. - Vendo linha :52,J mi
tivo mudança, com 5 troncos se-
riados e 15 ramais. Tratar cl Sr.
José - Tel. 46-7639.
PBX — Compro e vendo, em tô-
das ^as Unhas. Tenho grande ex
periência no assunto e posso fa
rer transações rápidas. Tratar com
Sr. José -^Tel. 46-2882.
TELEFONE -t Vendo .'inicrlçSd 26

46 de 1955. Melhor oferta:
26-2711.

VENDE-SE um loia de ferragens.
Rua Pereira Nunes 381-A - Vila
Isabel. Tel. 58-4552.

TELEFONE — Compro urgente
»m desligado, qualquer linha,
Pago mais do um milhão do cru-
leiros 1 vlsl. • no mesmo dia,
T.I. 42-7135.

VENDE-SE uma papelaria. Ver e
tratar na R. Conselheiro Mayrink,
336. Preço 12 milhões, com 50%.

TEIEFONE 27|47 - Vendo hoje,
•m «inoma, tlinlemwdíirio. —
MAURO - 42-4SM - Joio, 1,30
— 16:30 horas.

VENDE-SE - Farmácia, Zona Sul,
cont. 5 anos. Tel. 57-3092.
VENDE-SE uma quitanda, na Rua
das Leranieiras, 133, fundos, fren-
te para a Rua Ipiranga.
VENDE-SE a.-jnarínho, sapataria,
com poquena moradia. Estrada do
Quilungo, I 568 - Vjla da. Penha;
VENDE-SE grando mercearia bem
em frent. a Estação d. Benti
Ribeiro — Rua João Vicenl. n.
1 107-í — Dé part «rginiiacio— Contrato novo.
VENDO oficina" de rédio . TV,
bom contrato, ótimo local. Rua
Pedro Américo, n. 1Í6, loia G
Tratar no local.

I

VENDO telefone 58 - Tratar Srta.
Áurea - Tel.. 52-9052.
VENDO tel. 49 particular a par-
ticular. 26-4806 dat 19h30m »:
22 horas.

*mBB Ww^ -

AERO WILLYS-65 - Superenuipa-
do, em estado de OK. Trcco, fa-

 cilito. Rua Conde Bonfim, 577-B.
bem-.v.hdo. ÍTritar -Tel.; 423508; lcl. ^58-6269.
SÓCIO ->,Vc!sa b! b>^«rjj;ur.|AERO  1 963 ;' J~.'

- Precisa pj bar com.ur.j ACRO 19Ó3 — lirmegencia, bem negócio, motivo des-i", „ ' VO>^ lmPe ,„„,,.„
«nso. V.r . combinar na RuaiCaVel. Entrada 2 000. R. 

''ay ¦
Miguel Ângelo, 477-A — MariaV- 

'_ v -i nr,da Graça. Sao Fco. Xavier, 189
...,..: in.o 38

Pátria, 266, port. Açjustinho,
CHRYSLER 

"53""-"""Vends-t» "'üm,

em oiimo estado, c/ radio, vidros
bem calçado, aparência

exce!«nte. 1 500 cruzaíros novos
vista. Trav. Rosinda Martins

AUTOMÓVEIS
Nova Iguaçu. Eni fren-

Nüo comprei

Gávea Golf e outros. Compro
Jockey, late Clube e outros. Tel
22-2491 - Ari Brum.
VENDO titulo proprietário do
América F. C. Tel. 34-9759. -
Alaíde.^_
VENDO - HÍpkãníre^jãTdhrr.
Hosp. Silv. Olaria. M. Libano.
Gurilandia e oulros — Telefone:
32-8215 - Juanita.

Não vendai Não troque! O seu
carro sem consultar a Texas) Tô-

Vendojdns ns marcas e anos nacionais.
Entradas e financiamentos de «côr-
do com sua conveniência. Rua S.
Francisco Xavier, 342-E — Mara-
cana, e Rua Conde de Bonfim n.°
40-A - Tiiuca.

te à estação — c/ Ocíacili
CHEVROLET 40, Cupê - Pintura
neva, 700 entr. Av. Suburbano
n.o- 999|-A_ e B - Cascadura.
CHEVROLET 37 de 4 portas an-
dando bem ent. 320. Av. 28 de
Setembro 189-B. Alfaiate.

Cupê, 6 cil.
equip. Vende,
Rua Conde de

Empresa de
construção

Aprovada p| D.E.R., p| re.
tomada de obra, c| contrato
de NCr$ 300 000. Preciss de
sócio urgente, c| NCr$ ....
30000,00. Tratar: 23-2792, Sr.|p°íe.'

CHEVROLET 56.
,llinr I Hiclram., ótimo,AUTOS caralos para desocupar !troco e facilita.
lugar. Ford Vedete 51. 680,00,' Bonfim, 426.
ótimo estado. Studebaker 51, ma-JAucT/nAi ct''''c.''"_''''' 1
cSnico, 590,00. Citroen 48. Dau-IC.?EVR0L.ET 53' * 

,<\ Kk?"". 6
phino 59 e 60 e outros. Rua Sãclf'1-' ^"'P-, ="^nte Vende,
Francisco Xavier, 342-E. Maracanã. Lrocf, ' S^"' Rua C0"0" de

-í~ -Bcnfim, 426.
WILLYS 64 — Vende-seVucwní-."í"cT~ro 

~, "^í i

mil, urgente, facililo peq. 
CHEVUOLET, £8, s/r coluna, „4 p,

ótimo estado. R. Diaman-

e 53, em
Rvb Sou-

Novo. Cri
Aceito tra-

1 C01, uih-
Está nova. Vende-se
Volkswagen. Telafo

R. Mir

AEKO
4 2C3
par.e,
tes, 665_-_
AUSTIN 52 -""A-40, toda
Beral 600 mil de entrada.
queira Daltro, 82, posto em Cas-
cadura.

AERO 63

:/ radio, hidrcn-.ctico, excelente
ástado geral. 4 5C0 à vista. Acei-

• jto oferta. Troco menor velor. Rua
provalAneNsri, 770.

Cer"'CHEVROtET BeliAlryi960.-, Eqül:
pado. Estado de 0 km. Venda.

I Financio. Troco. R-jal Grandeza
Ãiul, :c| -rádio, :1ran..Í° 238-B - 26-9972.

Luiz (somente hoie) ou 31-0715.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS

Compro e vendo, ligado cu
desligado, Tenho vários para
trocar. Instalação rápida. Go-
mes. — 43-1464 . 43-8211.

pen;5o, hospitais, hotéis, por pre-1~ - CHEVROLET . "CHEVY II" 1963
fweif 217 Ca,-|AERO 65 - Enlrada Cr$i5""ion_w«g« («»e™'«™!?), «•*
refjiesqueira-e estufas:-vVen:|3 000. Vendo. — R. São,c 

'"'
de-se, facilita-se. - Rua General
Caldwell, 217.

capas, garras. Único- dono,
milhar. Facilita. Rui do

FOGÃO COMERCIAL, para bares,

Bispo, 47. _
AUTOMÓVEIS a prazo sem fiador
— Volkwacien 04 e 62; Gordini
65; ¦ Dauphine 63. Longo prazo,
Medeiros Automóveis, Rua SãoiMilitao, na" Lobo
Francisco Xavier, 254-B, em fren- mécSes 32-9415

CHEVROLET BRASIL FURGÃO -
Até 62, compra-se. Tel. 57-1610.
Sr. Crur,J

te ao Colégio Militar. -

CHEVROLET, chassi completo 51
3 ÍOO, próprio para p'ick-up cu
Furgão, preco; base NCrS 1 000,00

Jr. 833. Infor-
manoes 3i-y4lò e 32-9309.

DAUPHINE - Vendo urqcnte.
100%. R. Alzira Brandão 59, ap.
202._ Aceilo_troca^
DKW - Vemaguet 1965.-27 m
quil., motor novo, pneus novoi,
pintura original, rádio, relóqto
etc, em ótimo estado. Tratar
com "guardador" Barres no Av.
Chile, estacionamento cativo n.
2, defronte a Estação de Sta.
Teresa. _ 
DAUPHINE 60.,- Vonde-se à vis"
ta pala melhor oferta, estado ge-
ral 100?i., à R. Carmo Neto
107.
DAUPHINE"63""-'"'Excelepte es"-
tado, facilito i longo prazo cj
ent. de CrS 1 2C0. , Rua São
Franc.0. Xavier, 30'-^.
DKW, 1961' -'¦'¦ Sedan, equipado,
portas abrindo * igual" ao' med.
1965, estado impecável, n vista:
3.40O. Rua Assarí 38, Telefone
3J0326^ ___^
DODOE 'UTILITY 51 - «90,00 -
Mecânico, dos pequenos, rádio,
peus," mec. etc. noves. Saldo
comb.

42-E
Rua S. Francisco Xavier

Mrraccnã.

RETALHOS fórmica. Vende-se
32-6386 - 25-9038.
VENDE-SE um baleio frigorifico
100% na Rua Ana L.onidia n.
1*9 —_ Engenho . d. Dentro._
VENDE-SE instalação de .bar com-
pleta. Base 1 milhão. R. Simões
da Mota, 79, Turiaçu, GB.

LEILÕES

Fco. Xavier, 189.

mec: dcc. Em^abada, 4
portas, empltc. 1967. Nova — i - -
V.ndo ou tro» p/S.dan. Bara-DAUPHINE 61
ta Ribeira 236;

AUTOMÓVEL — Vendo um Chrys- ruev/om ct au '¦ .-viBÍI*I o~"«I7
ler C-52, quatro portas, pneus e ™V ?5 A8'- "°.f_ll'' 

K.?n*.
estofamento novos, lataria e mo.'-'38' nêv0 -de ¦ ma"n'"' nun"
tor 100%. Preço NCrS 1 400,00.
Rua do Catete, n. 66, ap. 902.
Sr. Machado.

. nÔvo de
bateu, precisando reparos 'tío Ia
taria. 1 200. R. 24' de Maio,
411, 

"fds.

ALEMÃO Volks
cie napa,
guez, 137, P.

Fn.,th -r-.n.lCHEVROLET BRASIL 1962 -
rádio. Rua ll?PM."_l á° «W»«ftWi 30-5086,55.

Cop.

DKW VEMAG 63 e 66 - 1 890,00
— Belcar e Vemaguete, quase nc-
ves, -equíp*. Saído-a comb. Tro-
co. Rua São.Francisco Xavier .n.°
342-E t- Maracanã* __ ¦

3.a sórle, su-
per novo, equipado, vendo, troco,
facilito. — Cerqueira Daltro, 82,
posto em -Cascadura.

1EXAS _
Caixa neva,

maquina, c/

Ioda equipada,"rádio fal-|Av- *,l.,n'i"' ,!í!'in0 _\* *• Dj.a|-
....-„ ^ „ , . , ixas, calhas poFlerlstal. Pteço ba-;"« "lr"h-à.n0, '"•" 5' *,m c°-
BUICK 56 — Um dono so. lm- ^e NCrS 3 7C0 Ver na Run Jo pacabana ate as 10 heras da no»,
p.civ.l urgjnte. mrtivo vi.-\'té. Hlix n. 2]' _ Est. do Ro- !t - '•'• *7-7203 "v"
gem CrS 2 200. Ver R. Vol. da c|,..

DOCGE" ÜfÍLJTY 51
ótimo estado geral
z_ Barros, 15, Eng.

1 600,00 - 2 200,00.
ca e facilito. -.
Í>WV VEMAGUET 64,
nia série,
cu troca-st
ne 25-0331

ORD TAUNUS 51
bom de forraçao

iCO mil de entrada. Av. Subur-
bana. Ç9á2 - Cascadura.
F£P.D"ANGLÍÀ"'487"novo cieTudo".
ncíusive pintura. Aceito troca,

facilito c/ 4C0. Av. Suburbana" 9942 — _Caicadura1_
FORD 46 — O mais novo da Gua-
nabnraí pintura nova, mec. 100%.
Facii. C.V700. Aceilo treca. Av.
Suburbana, 9942 — Cascadura.
FORD 49 — Pintura nova, bom ae
estofamento. 800 entr. — Av. Su-
burbana, 9942 - Cascadura.
FIAT 58 mod. D miíeccnto, 4 cil.
4 portas, 6 pass. ótimo radio,
muito econômico, pequeno e bo-
niio. R-ja Ma!o:o, 207, s6 de
manhã 34-7448. Não faltam pe-

FIAT I 400, ano 52 - 4 portas,
lindo automóvel. Pede traze: ms-
esnico. R. Ana Nerl, 662, c/17,
ap, 101 - S/tel. 
FALCON 63, mecânico, 2 porta;,
auperequipedo. Aceito treca por
nacienai. Rua Assunção, 260 —
Tel.: .26-2903.
FORD 51, de luxo, mecin

turados novos, radio, volante es-
porte, nunca teve batida nem
defeito, o mais novo do ano. À
vista ou trcco. Rua Felipe C«-
marão, 138, lel;_48.0962._
ITAMARATI 66 - 

"Cereja, 
«i"nd»

na garantia/ todo equipado. Av.
Suburbana, 122. Tel. 28-7283 j__
ITAMARATY 66 - Esta-
do de novo. — Entrada
4 000. R. São Fco. Xa-
vier,_J_89.
IMPALA 63 - S-S Superequipa-
do. Excepcional estado, — Rus
Paissandu, 7^_
ITAMARATY 

"l96ó. "Excelente 
ea".

tado, equipado. Troco por car-
ro de menor valor. Ver • tra-
tar na Rua Paissandu, 7.
ÍSÃBÉLA Í95B -"" Vende-se uni',
em perfeito eitado rie conserva-
ção, 2 porlas, equipado c| ri-
dia, forrasão, tapetes, pneus tu-
do 100%. Preço CrS 2 900 000, fa-
clllta-se. Teis.: 23-8855 e 43-5347.

INTÊRLAGOS 63 - Rá-
dio, ótimo. Preço 3 380.
Troco Dauphine ou Gor-
dini. Rua Barata Ribei-

D.,ro, 207, ap. 302
Sônia.
ITAMARATY 66 - Vinho mttíll-
co, ferração preta, única dona c/
2 mil km. Originais, equipado,
trcco • facilito. Ruo Haddock L6-
bo, 335. .

equipado, em estado de novo, b
vista ou facilitado com 900 do
entrada. Ji. Filguairas Lima, 10.
FÒSD 51 — Estado de novo —
FacÜjto c| 800. Aceito troca, saldo
a praro. Av. Suburbana, 9 9*i2 —
Cascadura.
FORD 38 

~— "Excelente 
estado,

pneus novos, inec. 100%. Faci- IMPALA 63 — 4 cil., mec., Ati-
lito a longo prazo, c. cntr. tie m3 .stado. Traiar tels.: 54-2111
Cr$^ £00,00. Rua São Francisco], 28-5830, Raul eu tdson.
Xavier, 30-A.- INTÊRLAGOS - Perfeito estado,
FORD 66 Pick-Up F-100. vende-se quatro milhões 1 vista.
i- . i a ff.f\ \i._ r_.._ Ver o Avenida Vieira Souto, 8,

pela manha, com o Sr. Antônio.

INTÊRLAGOS'65. Em 6timo es-
tado. Única dona. Pouco roda-
do. Pneus cinturaíor. Araújo Li-
ma, 47 -^^Huca; j»

JEEP 58 — 0"ti'mo estado. Ven-
do cu troco. — Av. Suburb»n»

Entrada 4 500. Ver Rua
São Fco. Xavier, 821

miq
1 870.

niEFONES 37|57|36!26|46|2>!4Si
29149 — Compra, pagto. • vista.
UDA - 57-0967, das 8:30 horas
em diante.
TELEFONE 57 36 37 - Vendo -
CrS 2 100. MAURO - 424508,
em seu nome. Nio atendo in-
termediárioi.
ÍIÜFÕNÈ — Familia que se re-
tira do Rio, passa 47 • 37. Tra-
tar 26-1961.
TELEFONE - Compro hoie, 25145
- 28!48 - 37|57 - 27147 • pa-
go em dinheiro. Telefone: ....
31-3686, Sr. Oliveira.
TELEFONE - Vendo no seu no
me e Instalo rápido, 32, 58 • 27
e outras linhas. Detalhei, *,
31-3636, Sr, Oliveira.

To-
..„ . Piei;-

Up Willy* 61, com capeta bcm
conservação, 30-5086. Kombi 61.

AERO WILLYS 1963. Novo. Vale 2.a jírie, em estado ¦ de conser
a pena ver. Equipadissimo. Um foíio, belíssima, 30-5036.

BÓ,„d0Enreco âSvlstqaUalSoS;-.PLÍÍ>r' CHEVROLET" 47~-- 
"Táxi. 

Vendei-lo ç-.id. Gastei 1000B-m preço a vista. Sousa li_ma,,e- Tri„ar à Rua AlvJr0 RamcJ', suspensão. Vendo uroJ0J-  n.o snr Blcco 5, ap. 203. Ac.j oferta. Af;nso_2?na, 66-B.
AERO 64 - Vende-so, cima ora- CHEVROLET' 52, P.-Glide ol imo DKW. 63" BELCAR" - Equipado,
file. - Tratar no Pd:to Beira-^ii-do geral.-Barão de Mescruilo.i3 ic0 SQP, çàn:erva?issim.-i., Iro-
mar, Av. Brasil, esquina cem R. ;ó-> tl!|_ 55.5202 - Ni's-n co_Vo!ks 6t a 64. Peno d.fiws
Gú-rson Ferreira. Financia-se. CHEVR0Ler ,..VDALA ^ _' tffM vhta; Rua; Haddcck Lobo, 66,

dir. hid., freio a ar, rádio, 4 poV"
tas. Av. Rut Barbosa 636, ap. 410.
CHEVROLET 54, a^ul, 4. portas,
c. rátíío, pneus novos, mecânico,
c. motor nà garantia, de um só
dono, atí às 12 horas. Tel.;
36-4711. ' = -

AERO 64, excepcional est. a
qualquer prova, a vista, troco e
fac. c. 2 800 ent. s. 18 m. R.
24 de Maio, 316 - 48-2701.
AERO 62, equip-, excepcional
est. a qualquer prova, à vista.
Troco e fac. c. 1 900 ent., s. 1B
m. R. 24 de Maio, 316. Tel
48-2701. CHEVROLET 63 - Pick-

up. Entrada 2 500 mil.
R. Mariz e Barros, 821 .
CHEVROLET 52" -""Táxl,""mecâni-
co, pronto para trabalhar, ven-

AERO 65 — Linda côr, conser-ído, troco, facilito. — Cerqueira

AERO WILLYS 65, c. 16 000 km,
rádio, tranca, ref. para choque,
estado de 0 km. Facilito e tro-
co. AAsIs barato. R. Bolívar, n
125-A. Tel.: 37-7538.

DAUPHINE-61 - ótima conserva-
çao mecânica impecável. Finan-
cio c] peq. .entr. restante, até 15
meies. Tel. 26-8214.

Leilão Judicial
magnífico terreno, no leblon

COM 36,60m DE FRENTE - 785,00m2
RUA FELIX PACHECO, JUNTO E DEPOIS DO N.°
48, QUE FAZ ESQUINA COM A RUA CODAJÁS,

ESTA COMEÇANDO NA AV. VISCONDE DE
ALBUQUERQUE

FERNANDO MELLO, leiloeiro, autorizado por
Alvará do MM Dr. Juiz de Direito da 3.° Varado fora do rcpmum~!íqüTpádi,j5;ítro,^Í2^p6^ém 

çãicadura! jjvfifrkmrâíío 
'dímí

de órfãos, venderá em leilão, segunda-feira, atejfl^
de abril de 1967, às 16,00 horas, defronte ao:*ESO WILLY,S 6M~ E=;- novo, co. Av. Suburbana, 10438 -;DKw~"AÍÍmãõ~- 64~"Erst"ado!Trocc e financ
terreno. Mais inf. tel.: 42-8205. "i,0,r-Bm'' 

!Í  

FORD 2EPHYR 61,2 - E*cepcio-
nal estado. Vendo cu trcco por

DAUPHINE 62 - Sunerequipitto. F^-'=" °uJ}ís:"°' .YfíP dif- à
Motor, novo, transf. fenrdlnl.' Wl»la. 28^540, Sr,-Valdir, _
Vendo urg. ou troco, fac. Rua (FORD 40 — Luxo, placa rnÜhar.
Haddcct; Lobo, 33. TeK 34-6001. Tudo bom. Barato. Avenida Éd-
DODGEulITILITY 1953 -" Em 6tl- »°n J/"°.' 

t7'A- Te'-: 38-6823 -
mo estado. Escritório novo. Rri- Euc.ides. _ __
meira locação. Vendo ambos,IFAE-RICAÇÃO VEMAG 67 para a
pela melhor oferta.. Negócio ur-jpraça _ longo praro sem üador,
cente. Tel. 54-0115. !completamente eniplacadas e com
DAUPHINE ;Í2Í3 -,.Excelent». etta.flaximalro.- Tratar na Av. Aiir.n-1.

tica, esq. da Rua D;o!mí Uinch,|"ULJ
Posto 5 e na Rua Conde dc
Bonfim, 40 — Vendas p&r inter^
médio da nova Texas. JEEP WILLYS 57, vendo, 1 200,
FORÒ"29"- KS"WÍIIys 51,-am- res,sn,e " «mbintr. R. Miguel
bes 100%. Tr. atí 12 hs., sába-
do o dia todo'. R. Fiaminia, 691
— V. da Penta^
GCi:DÍNl""64"~-~Équip. cj rádio.
Vende-te urgente. Entrada 800
mil, 11 prest. 300 mil. Concei-
;ão, 23-1780.

Dj(W 1961 - Camioneta, motor
he garantia, ótimo estado. Preço
2 650 i vista. Tels. 31-1307 e
31-3181, AIjedL
DKW 1964,Ktnodi 1965. (Vama-
fiuet) c. 2ó mil km. Troco e fac
Está nova, único dono. R. Con-
de de Bonfim, 577-A. Tíl. ...
58-3822.; '._
DKW" 1963 Bei-Car, úlri série,
equipado, duas lindas cô

íédico, tro
Confim,

577-A. Tcl.: 56-3622

GORDINI — Compro sem «borre*
cè-lo. Veia no horário de sua pr»-
ferencia • pago hoje em dinhei-
ro. - Tel. 38J89I.
GORDINI 66, II, còr arul marl-
nho, c[ 12 mil km, único dono,
estado impecável, vendo por rro-
tivo da transferencie para Bre-
sília^ Rua BÍipo,_47.
GÕRDÍNI 63 — Impecvcl estade
geral. Vendo. Troco. Financio
Paim Pamplona,
Tel. 49-7852..

70O — Jacaré,

n.° 9991-A e B — Cascadurs.
JÍPTÍO — Bom de lataria e maq.,
4 pneus novos. 1000 000 entr.,
Av. Suburbana, 9942 — Casca-
dura.
JK 64 — Ótimo. Aceito

Praia do Flamen-
go, 2-Tel. 25-4118.

de Frias, 75. Tel._24-689T.
JK. 62 •— Olimo estado. 5200.
Av. Mem de Sá, 173, ati 14 bs.
Ac^ troca.
JK 60;6Í' lindo carro p| passes
de fino coito p|m of«rti ou tro»
co, fac. Rua Haddock L6bo, 33.
Tel. 34-6001.

GORDINI 65

(P|2 500 t 10
vradio, 206-B.

dono. Ent. CrS j Cascadura.
prest. Cr_S__3B0. La-1CONSIGNAÇÃO

Tel. 42-0201.
AUTOMÓVEIS - VOLKSWAGEN
65 a 47 — Rural 63 — Dauphine
63 - Simca 60 • 61 - FINAN.
CIAMOS a longo prixo. Ri*
chuelo n.. 48-A — lapa.

!h« convém.

Ido
Supereguipaaos. — V.
Roal Grandeio,

, r, , -¦ Taí°iÍ93, loia 1. Aberta até 20 horas.de 0 km. Conservadissimo. TaLil:. ' Jr'a, '»-™?
tua-1258651. IGÕRDINI 65, equipado, exce-
Tel.tlnAiiDUiMC. Ai ._. innv. '_'_ _i-i_t.H. Fac. c/ '1 6M. 

^oco^

JEEP 54, 4 cilindros • uma tu-
ral 62, tração simples, com ra-
dio e tranca. Rua Sousa Barros,
15, Eng. Novo. - 1450,00 •
2 9C0,00._Trojço.
JAGUAR 51 - Bom estado -
NCr$ 800,00 » vista. Ver • tra-
ter na Rua Assunção, 326 — Csl«
pão 16, cem Sr. í.\anolo;
JÉE>~V.'IÍLYS 51 — Ford 29, »m.
bos 1C0=Í. Tr. até 12 hs, sába.

Agência

i3«?<iAVÁ 
'llBrac,n,S ó40> le'"l DAUPHINE 63 -100% de má-.y,--: ,,;.,34-5578. Aceita, pelo praço que j e lataria. Perfeito .stzdJ74 <*r._V.<_

In* fr-^-.t 'A*** n
__|de conservação.; Pequena

CHEVROLET 52, conversível.
. Vende-se, ver e tratar n»
Aristidis Lobo, 248.

7__t^__________.
- da e o saldo a longo prazo. Au- GORDINI 64, 6tlmo estada c/

Rua to-Preio. Conde Bonfim, 645-B;ridio, 1400, mais 12 x 190
- 38-1135 < 38-2291. Imil, Ru» das Lar-ínjeiras, 464.

d'n toda. R. Fiaminia,
da Penha.

691

KOMBI - Compro s.m aborrec4-
lo. Vaio ne horário d* sue pr«-
f.râncla • pago hoje em dinh.-.
ro. - T.l. 384891. 
KARMANN-GHIA 65 - Vando 21
mil km, todo «quipado, pneus
cinturados, 16 è vlsta, 6900. Vo»
e tratar à Av. Epitácio Pessoa p/
30, ap. 1, dis 9 is 14 hs, '
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KOMBI 67 0 km £2 HP P; cnlre-
ga azul vendo ou aceito troca
menor valor. Rua Escobar 91. S.
Cristóvão. Tcl, 34-6200 34-6054
Sr._Josc. 
KOMBI 63 — Vendo precisando
trocar fundo do salão. Rua Vise.
Pirají 490 loja 9. Sr. Marcai -
Parto da tarde,
KOMBI 63 - Tenho 2 - 1 Slan
«Jard a outra luxo, vendo baso
da 3 700 e 4 000 - Tel. .
3M210 - (ZECA),
KOftóT 196Ò - Cr$ 

"l 
950 000

— Travessa da Olaria, 21 — Co
cota — Ilha do Governador.

KOMBI 65 a 6ó, superequipado,
estado de 0 km. Aceito troca
mais antiaa ou Volks. Rua Auqus
to Barbosa, 171. Junto a ponte
de Todos os^antos^
KOMBI 60. Vendo toda equipa
da, com bom rádio 3 faixas,
farol de neblina, parachoques
cremados, um espetáculo de car-
ro, ótimo para particular. Ver
e" tratar na Av. Paris, 273
Bonsucesso — Bar Gaia.
KOMBI 59 - Note bem - Má-
quina nova, pint., pneus, capas
novas. Rua Augusto Barbosa, 171,
Junto a ponte Todos os Santos.
Cor cinza e marfim, frisos de
luxo.

KARMANN-GHIA 1964, vendo,
pouco rodado • todo equipado.
Vcr Praia do Botafogo n.u 114,
garagem com o porteiro.
KÕMBI 64 - Luxo. Excelente cs*.
*ado. Troco e financ. Real Gran-
dcia, 193, loia 1. Aberla até 20
horas.
KARMANN GHIA 65 - Vendo,
rádio, capas napa, bcm tratado
- Troco Volks 64/67 - Rua T6r-
lá Homem, 150 - Tel.i 48-7770.
KARMANN-GHIA 1965 - Ótimo
eslado. Equipado. Vendo à vis-
ta, ou troco por Volks. Av. Mem
de Sá, 154 - Tel, 22-6231.
KARMANN-GHIA 66, modelo 67,
«inda na garantia da Auto Mo*
delo, côr azul, faturado em ja-
heiro 67, em belíssimo estado.
Troco e facilito, Rua Barão dc
Mesquita, 174.
KOMBI Standard 66, estado ie-
ro, único dono. Vendo ou troco
estudo financiamento. Rua do
M,lloso_202I_TcKj54-1316^
KARMANN-GHIA 63 todo equipa
do. Vendo ou troco por Volks
64 ou 65, Rua Pereiro Nunes,
158.
KOMBI 65 - Cr$ 2 800, latarlã
perfeita, pinlura de fábrica, me-
canica ótima. Saldo até 15 mo-
ses. Bnrata_Riboiro,_.47.
KARMANN-GHIA — 

"1966 
- Ver-

meiho, mobiliado. forração prê-
lt, banda branca, estado de 0
km - Tol.: 52-4903 - Wilson.
KOMBI 61, espetacular estado
geral, para comprador exigenle,
financio oté 24 meses. Praça
Onze, 179-A - Dia todo.
KOMBI 61 - Venclo, 2 750. Toda
reformada, mec. 100%, a qual-
¦quer prova. Tratar na Rua Cam-
pos da Paz 114. Rio Comprido.
fcOMBI 61" — Super n'ova;-'jâda
prova geral, vendo, troco, facili-
to. — Cerqueira Daltro, 82, posto
em Ci.-C.dura.

XOMBI 66 - Cl 7 mil ,km.
Standard, última série, único do-
no. Vendo ou traço por carro de
passeio. Facilito parte. Rua Bis-
po, 47.  _
KOMBI 1961 - Reformada, 

"plntu-

ra/ mecânica e lataria 10Q%. Fa-
cilita-se parte pagamento. Rua
Campos da Paz, 114 — Rio Com-
¦prido.

KOMBI 62 - Entrada
1 500. Vendo. R. São
Fco. Xavier, 189.
KOMBI 61, última série em óti-
mo estado, vendo Av. Rui Bar-
faosa, 300,, aj). 1^302.
KÃRMÃNN-SHÍA"' 64,' est. de 

"nS".

vo, a qualquer prova, à vistn.
Troco.* fac. c. 3 250 ent., s. 18

„n.yií. 24 dt Maio, 316. Tel.t
ÍL2.70'..-...
KOMBÍ: Compro 1 do particular
p. uso da firma. Pago a vista,
em s. domicílio. Tel.: 43-7132.
KARMANN-GHIA 65, verde e
marfim. Único dono. Pouco ro-
dado. Rarissima conservação. —
6 fiSO. Aceito troca ou facilito.
Rua Barão de Mesquita, 2J 8.
KOMBI 61, luxo, í 4Õ0""mil, 

"nõ-

vissima de tudo, pouquíssimo ro-
dada, equipada. O saldo V. S. *'¦
quem faz. Troca-se. R. Conde- de
Bonfim, 40.

KARMANN.GHIA 60, superequip.
c/ radio, capas etc. 1 500 mil.
Saldo rnuito facilitado. Trocn-ie.
R._Condo_ Bonfim, 40.
KOMBÍ ou Plck-Up. iTfOCO Dod-
ge 51, Coronete, por Kombi ou
Pick-Up. Rua Lobo Júnior n.°
1 036,_ na padaria. ___
KOMBI 64, 100% --"'particular
vendo, troco carro nacional mais
antigo. Rua Conde de Resende,
25 - Bento Ribeiro,
KOMBI 62, 100%; Vende-se ou
troca-se per carro de praça. -
Preto basei 3 000,00. Ver e 1ra*
tar Praia do Galeão, 184.
KOMBI 1967-****--0.KM - Tigre.
Pronta entrega. CrS 7 750. Rua
Dois da Deiembio, 33 ap. 801.
T«I._2S-3a63_—_Sr. Joá=._
KÁRMANN-GHÍÂ 62'." 

' 
Eouipado.

¦ótimo estado. Preço NCr$ ...
4 600,00. Financio até 15 meses.
Real Grandeza, 238-B. 26-9992.
KOMBI 58 - Vendo em.perfel
In estado. Run Almirante Ari
Parreiras, 488. Rocho. Sr. Nunes
KÕMBI 1964, última série, nove
30 000 km pouco roclf-do;, rã-
dio. Vendo è viste. NCrS 4 800,
Rua Carnerino, 55. Sousa.
KOMBI FURGÃO -"Compra-se,
eno 1963 ou 1964. Tcl. 57-1610
— Dr. Álvaro. ¦
KÕMBnW-ToÕyr.de máqúT
ra e lataria. Entrada desfle Cr$
1 800 e o saldo em 10, 15, 20,
25 e 30 mejei. Av. Almirante
Barroso, 91-A.* Tel- 42-6138
KÕMBI 62, última s.rie," è"tôda
prova, pneus novos, nunca ba-
leu. 2 850, urgente bo l.u que
checar. R. Cadete Polônia, £39,
fundos — Eng. Novo.

KARMANN-GHIA 63. Pouco ro;
dado. Vendo urgente ou troco p|
sedan. Dr. Hélio, Av. Guilherme
Maxwell, -445. Bonsucesso.
KARMÃNN-GHIA 1964 verde,
perequipado, ottmo estado. Ven-
do, troco, facilito. R. S. Fco.
Xavier, 398. Tel. 28-3776.

KOMBI 1961 do luxo, mecânica,
jóia 3 180 e Volkswagen 1959
por 2 850. Rua Pereira de Si
queira, 79. Tijuca.
KÕMBI 62 em ótimo estado, fa
cilito bu troco cerro pequeno,
Rua Maris e Barros 1061. Chico
na garagem
KÕMBI 62 - Toda reformada,
pintura nova, maq. 100%. 1 500
enlr. - Av. Suburbana, 9942 —
Cascadura.
KOMBI salda 62 e outra. 60,
Standard, part., 4 portas, único
dono, equipada, tudo 100%. —
N. 8.: Máq. novas, com nota, ur-
nente 2 980 e 2 650 -. visto. R.
Di. Padilha, 218, Tcl.; 294997.' =
KOMBI 1961 — Máquina nova,
faço qualquer prova de mecSnl-
ca, lataria, pouco avariada, ven-
do. R. Russel, 32-A — Glória.
KÕMBI 1966 - St. azul, est. de
OK, único dono, com 12 m km
rodados, vendo, troco, fac. — R.
Russel; 32^A —_GIório.

KARMÃNN-GHIA 1963 - Última
serie, todo equipado, conservadis-

mo, vendo ou troco. R. Russel,
32-A — Glória.
MORRIS 49 — Bom de forração
e lataria, c/ 700 mil de entrada.
Av. Suburbana, 9942, Cascadura.
MÍRCURY~Cupê 47 - Orna 

"fã 
ia"

de carro. Com 800 mil de «n-
Irada. Av. Suburbana, 9942 -
Cascadura. _____
MERCURY 57 - A mais nova do
Guanabara, toda original, facilito.
Aceito troca p/ nacional ou eme-
rícano, documentação sadio. Av.
Suburbana, 9942 — Cascadura.
MERCURY 1946 automóvel parti-
cular, 4 portas, vendo com 650
de entrado. Rua Pereira de Si-
queira, 79. Tijuca
MORRIS Oxford 51, ótimo esto-
do. urgente. NCrS 1 220,00. Av.
N. S. da Penha, 205. Jorge.
MERCEDES BENZ 250-S 1966 T
Única à venda com direção hi*
dráulicn, assentos dianteiros in-
dlviduais, ridlo Becker il antena
aetom.it. Tratar tel. 36-2027.
MERCURY 49, único dono, equl-
pado, 900 i vista ou 500 do
ent. 100 por mi-.. R. 24 de
Maio, 411, fundos. ^^
MERCURY 51, novo, Coupé, me-
cânico, equipado, 1 650, à vis-
Ia ou 800 de entrada e 100 por
mÊsL R. 24 de Maio, 411, f_ds_.
MORRIS OXFORD 51 - óiimo
de mecânica e aparência, quase
novo de forração, pintura,
pneus e bateria. Vendo à vista
ou a prazo c( 650 de ent. Rua
2*4 de tínio, 411 — Fundos^
MERCURY pari. vendo á vista
NCrS 1 000. Pequenos conserto!.
Prudente de Morais, 153.
MORRIS OXFORD 52 - Impecá-

I. Rua Goiás, 78, Engenho de
Dentro, cí Sr, Renato. Base Cr$
1 600. 
OLDSMOBILE 53-54 - Ba"se 1 mi-
Ihõo, urg. Bom est. mec. Lata-

estof. 100%. Fac. c| peq.
entr. Troco carro menor. Rua
Taboran, 687. B. Pino.
OLDSMOBILE 1954, conversível,
vende-se pela melhor oferta. Hi-
dramático na garantia, pneus no-
vos, motores elétricos reforma-
dos. Rua Flovift Fnrnese, 3, tel.
30-0501.'
OLDSMOBILE 1957. Equipado.
Excelente estado. Preço Cr$ ...
3 200.00. Financio, troco. Real
Grandeza 23B-B. 26-9992.

OLDSMOBILE 60 Ar
condic, dir. hidráulica,
mpostos pagos. Praia

do Flamengo, 2 — Tel.
25-4118.

RURAL 62 — Impecável estado
geral. Vendo. Troco. Financio.
Paim Pamplona, 700 - Jacaré.
Tol. 49-7852.
RURAL 65 - 17 000 km, tranco
novíssima, particular vende à vii-
la, NCr$ 5 200,00, 47-8B73, Rua
Aristides Esplnpla, 20.

• VEÍCULOS © ESPORTES E EMBARCAÇÕES

RURAL 64 - Ótimo estodo. Ven-
do. Rua Santa Marlana, 260. Te-
lefone 30-6115. 
RURAL 66, -4x2, superequipado,
facilito ò vista, bom preço 

—
Rua Riachuelo, 388, ele ès 20
horas.
RURAL * 62, tração simples, com
rádio e tranca e um Jeep. 54, 4
cil. Rua Sousa Barros, 15, Eng.
N6vo. 2 900,00 e 1450,00. -
Aceito troca.
RURAL WILLYS 65 - 1 890,00 -
2x4, quase nova, superequip. Cal-
do a comb. Troco. Rua S. Fran-
òcisco Xavier, 342-F, Maracanã.
RURAL 60 — Equipada, super
nova, toda prova. Vendo, troco,
facililo. — Cerqueira Daltro, 82,
posto em Cascadura.
RURAL 59 - Toda nova, vendo,
troco » facilito. — Suburbana n.°
9 991-A e B - Cascadura.
RURAL AMERICANA, 58, 4 cl-
linclros, -4x4, máquina, instalação
elétrica, caixa de mudança, lan-
ternagem, pintura e estofamen-
to novos. Vendo ou troco por
Volks. Rua Governador Roberto
Silveira, 217, Nove Iguaçu —
Sargento Messias.

RURAL 66 - Entr. NCr$
4 000. Vendo. R. São
Fco. Xavier, 189.
RURAL WILLYS 1964 - Supere-
quipado, nova d* tudo, mecânica
100% — Vendo, aceito troca p/
carro d» manor valor • facilito
o pagamento — Av. Brás d» Pina
n." 731 - Tel. 30-2014.
RURAL WILLYS 1963. Tração 2
rodas. Estado de. novo. Vendo,
Iroco, financio oté 15 meses. -
Real Grandeza, 238-B. 26-9992.
SIMCA CHAMBORD 1959, fran-
cosa, precisando de alguns repa-
ros, vendo ou troco por Jeep.
Base 2 200. Av. Copacabana, 583,
sala 205. Construtora Blanco.
SÍMCA CHAMBORD 1963, ótimo
estado, vendo ou troco por Rural
ou Jeep, urgente. Av. Copacaba-
na, 583, sala 205. Construtora
Blanco. Tel.t 37-8019.
STUDEBAKER 48, 4 p., radio, es-
tofamanto original. 1 000 ò vis-
t.i. Tudo om ótimo estado. Rua
Ana Neri, 770.
SIMCA 63 - Vendo urgente pela
melhor oferta, na Rua Albino
Paiva, 650-A — Farmácia Sanla
Rila — Senodor Camará.
SIMCA 61 3.a série, equipado,
vendo ou troco. Rua Siqueira
Campos, 296-A.
STUDEBAKER 51, Champion, 6

, mecânico, equipado. Ven-
de-se, 1 300, à vista ou 500 de
ent., 100 por mès, R. 24 do
Maio, 411, fd»,
SIMCA TUFÃO 64 - Mod. 65 -
Un. dono, 2 cores, totalmente
equipada, nunca teve batida, oti-
mo. Rua Felipe Camarão, 138,
Iel. 480962.

Hoje e dia
e Gálaxie
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Hoje é um Dia de Gala para Sedan S.A
graças à presença do Ford Gálaxie.
Inteiramente.fabricado no Brasil,
seu lançamento marca o início de uma nova era para
a indústria automobilística brasileira.

SKODA 61 - Único do-
no, bom eslado. Praia
do Flamengo, 2 — Tel-
25-41.18^ _
SIMCÃ 

'62 
- 3." série, vendo

800 sinal, rest. a combinar. —
Oliveira Fausto, 25. Tel, 46-0525
— _Mario.
SIMCA Chambord, 61, rádio tran-
stator tm excelente estado gerai,

450. Urgente. Rua Ana Ndri,
n. 770.

TAXI VOLKS 66 - la. licença,
:n*io c/ rádio, tranca, capas e

vários acessório*. Facilito até 16
meses. Rua Haddock Lobo, 335.
TAXI Volkswagen 64, ntado «x<
celente com rádio, caixa • má-
quina, 0 km. Vendo financiado
com pequena entrada. Avenida
Prado Júnior, 33S.

OLDSMOBILE 58, vdo., cfrro n6
vo, c. documentos da Embaixada
Ver na Vila cia Penha, Trav.
Brandura, 516, L tio Bicão. —
CETEL 91.0195. Vitalino.
OLDSMOBILE 1953 - Conversível,
vidros ray-ban, motor retificado,
pela melhor oferta, urgente. Rua
Santa Clara 86, ap. 207, Copaco-
bana. Trotar depois das 17 horaa,
OLDSMOBILE F-85, 1962, mêcâ"
nico, 4 portas. Cr$ 13 000, Dr.
Luis, 27-8709.

OLDSMOBILE 62 - F-85
— Cutlass, conversível,
hidramático, todo novo,
equipado. Vendo ou
troco por Volks. Ver e
tratar na Rua Cardoso
de Morais, 495 — Dr.
Lúcio - Tel. 30-9022 -
Ramos.
OLDSMOBILE 1960 - * portas >'
coluna, ar quente e frio, dir«-
ção e freios hidráulicos, máqui-
na nova, hidramático revisado,
pintura nova azul metálica, pneus
b.b. novos, radio e forraçfio ori-
ninei em couro vermelho, placa
dn milhão nunca bateu, está uma
jóia. Av. Vieira Souto, 2121101
OLDSMOBILE 1955 . 88 - Tenho
peças avulsas a vendo barato —
Motor Roquete retificado — hl-
dramático revisodo* diferencial,
dfnamo, calota, bateria ete, Tel.t
31-0891.
OLDSMOBILB 53/98 - Hidr., 2
p., dir. hid., 4 p, n., mec. 100%,
precisa lant, e pint. Vdo. me-
lhor oferta. Base I milh. Tel.i
34-5737. '

PLYAWUTH 48, bom «stado mec,
6 cilindros, dos p«quenos -
CrS 700 OOO ii visto. Ruo Bento
Gonçalves, 155, c/ 6. E. de
Dentro — Tel.: 49-4433.

SIMCA 61 — Olimo eslado, i
co dono, eouipadá. 2 800 ou fa-
ci i' , cl 1 500. Tel. 52-5934 até
14 ..-.ia**. _
STANDARD VANGUARD' 1951 -
Olimo estado equipado com rá*
dio Av. Bartolomeu Mitre, n
637 _-***_Tel. 4718224_- Sr. Paulo.
SIMCA TufSo 1964|65. NSvo.-Va-
le a pena ver. Um só dono. Faço
qualquer prova. Bom preço à vis-
ta. Troco.. Sousa lima, 363.
SIMCA - RoMye -"tufão 65 -
Conservação impecável — Auto-
móvel pera pessoa de bom gos-
to, c. garantia. Aceita-se troca e
facilita-se. Tel.t 25-8651. — Rua
Bento Lisboa, 116.

TAXI Volkswagen, compro pago
vista. Avenida Prado Júnior,

317 j^^-B^OS;
TAXI E PLÁCÃ - Compro iTven-
do. Faço permuta, transfiro de
propriedade, licenciamentos de
veículos novo» e usados, ônibus,
caminhão etc. — Av, Suburbana
n.» 10 033, »/ 219 - Cascadura,
oo lado do Posto Almirante.
TAXI x CABA comercial com
terreno em Olinda — Vendo ou
aceito um táxi como parte do
pagamento — Tratar Te!.: 25*6841

Sr. Cardoso. .
TÁXI Cap., Dodge 47, das pe-
quenae, mecânica e tudo em
bom estado. Preço 2 milhões, R,
Taturana, 350 — V. Carvalho.

SIMCA- 1964 (Tufão), Alt. série,
único dono, troco _. facilito, lin-
da .efir, for. vulcron. R. Conde de
Bonfim', 577-A, tel. 53-3622.

SIMCA 64 - Tufão. En-
trada 2 000. Vendo. R.
Mariz_e Barros, 821.
STUD"ÉBAkÉ.T''5Í - Mecânico, 6
cll, 4 pts. NCr$ 590,00 à vista
eo 1.° que chegar. Rua S. Fran-
cisco Xavier, 342-E, Maracanã.
SIMCA JANGADA 63 - 1 39Ó0ÕT
Ultima série, 3 slncrot, quase no-
va. Saldo fl comb. Troco. Rua S.
Francisco Xavier, 342-E - Mara-
cana.
SKÕbA ano 58, tipo 440.. Ven-
do, Rua Silva Rabelo, 52-C.
SIMCA 63 . 60, ambos em óll-
mo estado geral, vale a pena bo
ver. Rua Sousa Barros, 15, Eng,
Novo. Facililo e aceito troca.

TÁXI. Carro, compro qualquer
merca. Pago ne hora, à vista.
Rodando ou parado. Rua Emí-
Mo de Meneses, 301. Piedade,
Sr._ Soares.
TAXi -""Aero Willyj 62 -" 

"Preto

em ólimo estndo, a toda prova.
Ver e tralar Rua Alfredo Dolabe-
Ia Portela, 13, final Rua Barão
S, Fellx' -'.(Central).

TAXI GORDINI 64 e 63. Finãnci
2 500 000 entr. Real Grande-

«, 193, loja 1. Aberla atA 20 hs.
TAXI - Chevrolet 52, excelente,
estado d« novo, pronto para tra-
balhar. Fac. c/ 1500. R. 24 de
Moio, .19, fundos. Tel. 28-7512.
TAXI — Dodge 51, mecânica, 6
cilindros, excelente, pronto p/
trabalher. Fac. c/ I 300. R. 24
de Maio, 19, fundos, — Telefo-
ne 28-7512.

KOMBI 59 — Transformada para
62, pneus novos, sl podres/ a
vista, 2 700 ou financio c| 1 300,
R. Tenente Abel Cunha, 60 —
Higienópolis.
KARMANN-GHIA 1964 - Verme-
-lho e pérola, radio, capas etc.
Absolutamente novo. São Clemcn-
to, 71 - 46*6404.
KARMANN-GHIA 1965 - Abso-
Jutamento novo, com volante es-
porte, radio, capas etc 20 000
km - São Clemente, 71. 46-6404.
KARMANN-GHIA 1964 - Supere-
quipado. Vende-se ou troca-se
por sedan. Humaitá, 243, ap, 501
- Tel.: 26-1097.
KOMBI 61, ultima serie. luxo.
Vendo urg. 3 OOO. R. Ibiluruna
n.° 11, csq, Mariz e Barros, Sr.
Manuel, na garagem.
KÕMBI_67,.0.km.i.Preto ebelxo
da tabela, 8 000 000. Já empla-
cada. Tel. 38-2899.
KARMANN-GHIA 65. Tale larga
Superequip. Como zero. Vende,
troca e facilita. Rua Conde de
Bonfim, 426.
KOMBI Volkswagen alemã, 52 -
Vende-se NCrS 1 500,00. Ver na
Islrada Vicent. d* Carvelho
n.e 1 530.

PEUGEOT 1948 - Conservado,
bateria nova. CrS 600 entr. c
10 x CrS 40 mil. Ru» Pontes
Correia, 49^_
PLYMOÜTH 53, cupê, 61. «st.
1650, ho|e, facll., troco. Rua
Taborari, 687. B. Pina.
PICK-UP WILLYS 66 - Tração 4
rodas, tranca direção, ótimo esta»
do. Vendo urgenle. Aceito troca.
Tol. 48-7756. _
PÊÜGEÒt 1953, tudo 100%, v"e"rT-
do ou troco e facilito com NCrS
600 .ent. o rest. oté 12 meses.
Av. Suburbana, 6 751. - Tel.:
49-4848 - Sr. Ademi.

SIMCA RALLYE SPECIAL 65. -
Vondo ou troco, excepcional es*
tado. Facilito. Ver na Rua Pois*
sandu,^^

SIMCA ;63; Jangada:-
Entrada 1 800. — Rua
São Fco.' Xavier, 189.
STANDARD VÃ7^GlJÃRD~i.0" -
Vondo-se, no estado, preço 800.
Ver hoie no portão 18 do Cais
do PSrto (em frente nova Ro-
doviáiia) i amanhã na Rua Pi-
nheiro da Cunha, 198, ap, 302.
SIMCA Tufão 66, oít. Tériê',
equip., troco e facilito. Rua Ria
chuelo, 388, até òs 20 horas.
SCANIA VABIS L-73~ refl est.
excep. vendo, tel. 48-7716. Dur-
vai até 9 horas ou após 19h.
SIMCA( — Compro sem »borr*eè
Io. Vejo no horário de sua pre
farância « pago hoje em dinhei

- T,l. 38-.891.
SIMCA 64 - ío. série. Ba"se'NCrS
3 600. Rua Major Ávila, 455 op.
232 — Paulo. Aceita-se oferta

visla ou financiada.

PICK-UP FORD 49, -'Toda nova,
vende-se barato, ao primeiro que
chegar. Avenida Edson Passoi n.°
87-A, Tel.: 38-6823. Euclides.

SIMCA Chambord 61, vendo no»
va de tudo. Rádio. Roda 1. I,
Ruo Moreira, 406 — Abolição,

PLYMOÜTH Belvedere, 57, vendem-
se diversas poças usadas. Ver e
tratar na Rua Figueira d. Melo,
390. Tel. 28-9645.

SIMCA 63 — Excepcio*
nal. Entrada 1 500. Tra*
tar na Rua São Fco. Xa*
vier, 189.

PICK-UP - Ford 46, 6timo esta-
do geral, maquinaria Standard.
Feito a 6 meses. Ver Rua 17 de
Fevereiro, 176-B — Bonsucesso.
PICK-UP CHEVROLET 63 - V.n-
de-s. «m 6timo estado. Tralar Al-
miunt» Baltaiw, n. 194,

SIMCA fÜFÃO 1964 - Vende-se
— Otímo estado — Ver na Praç.
Pio X, 119 - Azevedo.
SIMCA 1963 - 3 síncrons, tèda
equipada, quase novo,*côr canela
Rua Marechal Trompowsky, 45.
Tel. 38-1788.

RURAL WILLYS 65, «uperequipa-
da, la. sincronizada, pouco uso
côr azul e pérola. Troco por car-
ro de passeio. Facilito, Rua do
Bispo, 47.
RURAl — Compra ,.m aborreci-
Io. V.i» no horário d. su, pr»-f.i.nci, • pago M*> an dinh.f-
o. - T.I. 3M8»1.

MATRIZ;
R. do Riachuelo, 132 -

Fundos tcl. 22-2188

(Homenflo)
Praia do Flamengo, 300-A

tel. 45-0584
(Copacobong)
R. Barata Ribeiro. 105-A

tcl. 36-1003
(Tijuco)
R. Mariz • Barros. 748

tel. 34-7479
(Aeroporto)
Aeroporto S. Dumont

tel. 22-3002

ALUGUE
um Volks, Simca
ou Kombi
para passeio,
ou negócios.

ipiip
*-ív_>___^-í~**

lOMDOR» DE
AUTOMÓVEIS
"STáR" LTD».
INFORMAÇÕES:
tel. 22-2979

SIMCA 63 — Impecável estado
geral. Vendo. Troco. Financio.
Palm Pamplona, 700 — Jacaré.
Tel. 49-7852.
SIMCA 63 á. Vendo urgente. Est.
da Portela, 28, sela 201,
SIMCA TUFÃO 65, toda nova,
equip. c| rádio, tranca direção
etc. Vendo pl NCrS 5 500 000 -
Av. Franklln Rooscvelt, 23, s/li.
3/ 201-C. Tel. 52-7362, Waldir,

Venha vè-lo! Venha admirá-lo
Você é nosso convidado especial.

Revendedor Ford
RUA MARIZ E BARROS, 821-TEL. 34-0530

TAXI Aero 61. vendo, 2 200000 VENDA seu cano som aborreci. VENDE-SE táxi DKW 62, motor
saldo e combinar.
Frias n.° 75.

TÁXI e placa. Vendo, taco a
permuta, tenho Desp. Oficial,
dou sem carro emplacado na
praça. Rua Emílio de Meneses.
301. — Piedade, Sr. Soares.

TAXI DKW 65 - Vendo, ótimo
estado, NCrS 3 500,00, saldo a
combinar. R, Miguel de Frias, 75,
34-6891.
TAXI CHEVROLET 50, canadense,
mecânico, em bom estado, 3 200
ou placa e relóqio, 1 5G0. Só h
vista. Ver na Rua 1, IAPI da
Penha,_em frento no SAMDU.
TAXI VOLKSWAGEN 64, todo
equipado, vendo. Tratar >Av.
Mem de Si, 71. '
TAXI — Vendo Gordinl 63, pron
io para trabalhar. 3 150 ò vista.
Rua Marquês do SSo Vicente
n.o 429-F - JozePé.
TAXI" Chevrolet 1941 e ,1951, òi
mos de mecânica o conservação,
bom preço à vista. Run Felipe
de Oliveira, 4-C.TcK_36.384
TÁXI" 

'VOLKSWAGEN 
1962. Má-

quina na garantia« Vendo finan-
ciado a combinar. Rua Real
Grand» a__238-B._ 26-9992.
TAXI Gordini 64, equipadícsimo,
Urgente, motivo dinheiro 3 200
Rua 24 de Maio, 841. Posto Mu-
cisa. Eng. Novo. _'
taxi, pago dif. Ver a partir de
1-4-67, 10-18 h. Sr. Carlos. P.ua
Monsenhor Manuel Gomes, 191.
SSo Cristóvão.

TAXI — Vencre-se Volks, ano 64
Run do Riachuelo, 194.

TAXI GORDINI 64 - A vista
NCr$ 4 600,00 ent. NCr$ 3 000,00

12 x 250 OCO. Rua Sorocaba,
436.
TAXI VOLKSWAGEN - il, úl-
tima série, perfeito «stado de
conservação, por NCrS S 500,00
— Ver na Avenida Rio Branco
eom Rua São Bento, perto da
P, M.ui ou tel. 43-3189. 
TAXI — Vendo, troco casa co-
merclal por táxi DKW, Gordini,
Volks, qua esteiam em perfeito
estado. 5 a 6 500 000. Tel.: ..
38-0808, Ivo.
TAXI - Chevrolet 46, em ótl-
mas condições, com rádio, NCr$
2 300, Rua Gen. Gustavo Cordel,
ro de Faria, 356 — SSo Cristóvão,
TAXI AERO WILLYS 62 - Ven-
do, bom em tudo. Rua Taylor,
24_—_Lepa.
TAXÍ VOLKSWAGEN 63, empla.
cado ontem. Aceito corro nado-
nal ou americano como parte do
entrada. Fac. c/ 3 500 ou menos,
saldo a combinar, Rua São Fran-
CÍ3co_XayÍer, 884-F,_Sr._ Granja,
TAXI GORDINI 64 - Cr? 2ÕÕ0
— Máquina nova, cx. mud. etc.
Lataria e pintura 100%. Saldo
até 15 meses. Dorota Ribeiro, 147.
TAXI - Dois DKW 65 e 63. Ven*
dem-se, Rua Humaitá, 270, fun
dos.
TAXI VOLKSWAGEN 62 100%
de tudo, equipado, capellnha
oferldo. Vendo urgente abaixo
do preço. Preciso dinheiro, acei-
to oferta à vista. N. B.) O car
ro está pronto pl rodar. Rua
Maia Lacerda, 222, ap. 501 —
Estaclo.
TAXI — Vendo 4 taxímetros
marca Capclinha, \è aferídos.
|á tirei nada consla — 37-2768.
TAXI GORDINI 65166 - Cape-
linha. Troco e fac. c| prest. de
300,00. Rua dos Inválidos, 90-B
— Centro.
TAXI - Vende-se Buick 51 ca-
pelinha. CrS 1800 000 au placa
e taximetro. Tratar R. Atilio MI-
lano 116 — Sr. Gama. Tel.: ,.
49-6413 - Urriente.
TAXI Chevrolet 51, enxuto. Fac.
c, peq. ent. R, Tenente PojeoIo,
49, esq. de Mem de Sá c/ Se-
nado.

STUDEBAKER 51, 4 portas, 6 ci
lindros, mecânica em perefito es-
tado. Original de fabrica. Rua
Engenheiro Cavalcanti 41. Muda.
SIMCA 1963 esta novo, uma be-
leza em conservação, apenas Cr$
3 475. Rua Pereira de Siqueira,
79, Tljuca,
SIMCA 1965 TUFÃO. Ultima se-
rie, auperequipada, está nove,
aceito troca. R. Russel, 32-A —
Glória.
TAXI VOLKSWAGEN 64 - Exce-
lente estado geral, para exigente
superequipado, particular, único
dono, permuta em andamento,
pronto para trabalhar em dias,
taximetro Capelínha. Financ. ate
24 meses. Prarça Onze 179-A.
TAXI Chevrolet 50, segunda té-
rie, vendo. Ótimo estado. Pode
trazer mecânico pare examinar.
Rua Heitor Carrilho, 181, Estacio
- Tel.i 52-3675.

TAXI DKW VEMAG 66 — ...
3 890,00, pouco rodado. Saldo a
comb. Troco. Rua Sõo Francisco
Xavier, 342-E. Maracanã. _
TÃXl VOLKSWAGEN 63, erníiã
cado hoje, nunca rodou na pra-
ça. 3 500 entrada, resto combi-
nar. R. Artur Meneses, 16, ap.
404. Tel. 34-8745. Maracanã.
TÁXI DKW VEMAG 67 - OK -
Não perca tempo! A Texas con
cessionária DKW lhe oferece os
melhores plenos de venda em car-
roa emplacados em seu nome,
prontos para trabalhar. Ne troca
damos o justo valor ao seu carro*
Rua São Francisco Xavier, 342-E.
Maracanã. Rua Conde de Bonfim
40-A — Tiiuca, e Atlântica esqui*
na de Djalma Ulrich.
TAXI VOLKS 63 - Oltima sé*
rie, equip., ainda não rodou na
proça. Vendo Av. Copacabana
395 - 1201, i vista.

R, Miguel do mentos. Vejo no horário de sua
preferencia e pago hoje em di-
nheiro. — Tel. 3B-3891.
VOLKSWAGEN 66, última série
azul atlântico, único dono, equi-
pado. Vendo e facilito parte —
Rua do BÍspo,_ 47.
VÕLKSV7ÀGEN~67, Tigre, grená,
pronta entrega. Troco e facilito.
Rua Haddock Lobo, 335.
VOLKSWAGEN 

'62'"- 
Em" ótimas

condições. Vendo pela melhor
ofertn ou troco por outro cnrro,
Rua Haddock Lobo, 335.
VOLKSWAGEN;67i 0 tm, 46~HP.
Pronta entreçjn. Troco e facilito,
R. Lnrnnieims 122-A 25-3953.
VOLKSWAGEN 61" -" 3a,' 

"série,

3 100 à vistn. Troco, fac. Ent
1 800. Av. Princesa Isabel, 386
c/ 22 - Sob. 57-7039. _
VOLKSWAGEN 60 «stado «XceLn
único dono, com fatura do re-
vendedor, equipado. Vondo finan-
nanciado. Avenida Prado Júnior
317._
VOLKS 65 - Vendo -melhor ofer*
ta à vista — Estado de novo. Ruo
Newton Prado, 53 — São Cris
tÓVf.O.

TAXI CAPELÍNHA - Vendo, blin
dado, novo, Nada Consta, Cr$
650. R. Coração de Márla, 166,
ap. 302 - Melar. Ursente.
TAXI SIMCA 62 — Bom estada
Bom preço à vista ou facilito.
Lnriio d.i Penha. Ponto de táxi

Capichaba.
TAUNUS*'55 - 4, cll,, rádio, ca
pas, etc. entrada 500 mil, salde

combinar. Rua Piauí. 375-fl.

TAXI - DKW 60, motor, plntu.
ra, bateria, pneus, etc. tudo nô-
vo, táxi Cap., financio com 2 000
— Saldo a combinar. Rua Piauí,
375-B.
TAXI e placa com letreiro no
teto e nada consta, Av, 28 de Se-
lembro 191-B. Não tenho telc-
fone. Alfaiate. .

do, capas Vulcouro, radio, frisos.
Único dono. Tel.: 34-3930.

TAXI Volkswagen 63 Capelínha
em ótimo estado, pronto para
Trabalhar. Vendo e vista, Rua
Camerino, 89.
TAXI e placa vendo Chevrolet
40 part. e um 41 part. Ply-
mou th 49, praçn. Rua Uranos
851,*c/.g -Ramos;

TAXI 
"Volks" 

65 — p"ronto 
"para

trabalhar. Todo novo. Av. Su-
burbana, 9942 — Cascadura.
TAXI — DKW 60, motor na ga-
rantia, todo transformado, 1.a
sincron., pronto pl trabalhar. Fac.

2 500. Troco. R. 24 de Maio,
19, fundos. Tel,: 28-7-.I2.
URGENTE
part. a
(2 800),

— Volk compro um, de
pari. Pago VW 60

61 (3 000) 61 linc,
(3 200) 62 (3 500) outros anos a
comb. 48-1967.
URGENTE: Volks: Compro 1 p,
uso próprio, de particular. Pago
a dinheiro, em ,. domicilio. Tel,
48-7132.
URGENTE" - Vende-se umn Pick-
up, Ford 61, estado nova. Ver
e tratar Rua Coronel Vieira 291,
Irajá. Procurar Sr._ Adindo.
VOLKS" 1959," 96-J 964; 965, 966"
Tenho (9) todos equipados, div.
cores, revisados, uso particular.
Vendo, troco, fac. parte. R. Rus-
sei, 32-A - Gléria.
VOLKSWAGEN 1966, ótimo esta-
do, único dono, pouco rodado,
superequipado, venclo, financio 15
meses. Siqueira Campos, 23-A —
36-3435. .
VOLKS 60 — Superequipado, rá
dío, tranca, capas napa, molas
sôb, capo etc. Rarissima conser-
vação. Ent. 1 800, saldo prest.
160. Dr. Roberto. R. l.o Março,
7, 6.0 and., s| 605 - 31-3024 -
31-2687.
VOLKSWAGEN 63 - lindo, equi-
pado, excelente. Fac. c! 2 200.
Troco. R. 24 de Maio, 19, -fun-
dos. Tel. 28-7512. S. Fco. Xavier.
VOLKSWAGEN óí - Í7« s., ex*
colente. Fac. c| 1 500. Troco. R,
24 de Maio, 19, fundos. — Tel.:
28-7512.
VOLKSWAGEN 61. Estado de no-
Vo, capas, radio, mecânica 100%,
Aceito troca, facilito c/l 500. Av.
Suburbana, 9942 — Cascadura.
VENDE-SE Fiat 58 mod. D. mi-
lecento, 4 cil. 4 portas, 6 pass.
ótimo radio, muito econômico pe*
queno e bonito. Rua Matoso n.°
207, só de manhS. 34-7448. Não
faltam pecjs.
VOLKSWAGEN 65 unlco dono
de.de 0 km, superequipado, nun*
ca teve acidente, excepcional es-
tado. Só a vista. Rua Felipe
Camarão, 138. Tel. 48-0962.

VOLKS 64 - Vendo, vor Av. R
Eliinbclh, 706 — Portaria.

novo. Rua Visconde de Ouro Prê-
to, 72.
VOLKSWAGEN 61 - Ultima sé-
rie, vermelho, rádio, capas, ótimo
estado. Campo do São Cristóvão
n.» 170. _
VOLKSWAGEN 64 -"""Côr verde,
radio Telex, pneus b, b. ultima
3érie, estado de novo. Rua José
Higino, 217.
VOLKSWAGEN" 62 - Rádio, péro
Ia, capas, e3tado de novo. Rua
Joaquim Nabuco 51, ap. 402. Aíé
12 horns.
VOLKS 62, ótimo estado,, equ
pado com tranca, cap« de napa,
Irisos etc. Base NCr$ 3 500,00.
Rua Clóvis Beviláqua, 51 —
54-2505 - Sr. Alberto.

VOLKSWAGEN 67-0 km. lin-
da. cor ac. troca. Tel. 22-9073,
até 14 horas. _
VOLKSWAGEN 64 --- Est. nâvo,
capas vulcrin. Entruda 2 800 e 16
prest. Crí 250. Lavradio, 206-B.
Tel,: 42-0201.
VOLKSWAGEN 65 - Todo aqui"-
pado —¦ com cape de napa, com
radio — Vondo oi* troco * por
Volks 1960 ou 1961 - Telefono
30-0758 ou 304448 - Sr. LUIZ
CARLOS;
VOLKS 66 -' Modelo 67, vinho
na garantio, sem defeito, troco e
facilito, snldo alé 15 mese:. Ba*
rão_de Mesquita, 213 - 28-3338
VOLKS 66""- Ult. série, supere*
quip., 13 km rod..dos, lacrado
um dono só. Vtndo à Av. Copa
cabana, 395 - 1 201.VENDO caminhoneta DKW Ve ,,,,„,.,,,. ,,., ...

mao. Falar. Tel.: 37-9903 - D.!VOLKSWAGEN 1963 - Todo equ
Erirtinia.
VOLKSWAGEN 1965, Tãzui: atlan-
tico, superequipado. Facilito. —
Vér e tratnr na Rua Palssandu, 7.
VOLKSWAGEN 64, azul.-atlan-
tico, rádio, capas e outros aces-
sórios, Rua Dins da Cruz, 473.
VOLSWAGEN 66, 8 mil km, ver-
de, superequipado. Tratar Rua
Dias da Cruz n. 489.
VOLKSWAGEN 62, taxi. Vendo
ou troco, p/ VW 60-61, diieVOLKSWAGEN 65 - Vende-se,

teto solar, excelente estndo, to
do equipado — Ver Marquês de
Abrantes, 115 — Tratar ap. 401
c/ Dr. Eduardo — Preço único:
5200 à visla.
VENDE-SE- Ford 53 c Piymouth, binar ou troco. Tel. 45-3697.
51. Rua Maria Angélica, esq. de
Jardim Botânico (Borracheiro).
VOLKS 61 - Equipado. Sincroni-
zaclo. Última série. Real Grande-
;a, 193, lola 1. Aberla »\t 20 hs.

VOLKSWAGEN 59 - Vendo ...
3 500 c| 1 500 entr. e 4 de 500
de 30[30. Também troco taxi-
Volks c| diferença ò vista. Gus-
lavo. Rua Bulhões Marcial, 361,
fds.
VOLKSWAGEN 1966 - Verde-
amazonas,, luxuosamente equipa

VOLKS 1965 - Estado de novo.
Equipado c| rádio Telespark. Ven-
do à vista. Troco Volks, menor
valor. Av. Mem de Sá, 154, Tel.:
22-6231,
VOLKS 66 - Vende-se estado
OK, côr golo. Rua Muniz Barre-
to, _7i_ap_Jj>2.
VOLKS — Compro. Pago nn ho-
ra.-Negócio rápido. Tel. 48-8572.
VOLKSWAGEN 

"65."cquip~ado, 
ex~

celente. Fac. e/ 2 600. Troco. R.
24 do Maio, 19 fundos. Tele-
fone 28-7512.

VOLKSWAGEN 65 - Várias cô-
res superequlpodos. Troco, faci-
lito. Rua Conde Bonfim 557-B.
Teli_58-6769.
VOLKSWAGEN 67 - OK, de 46
HP. Toda a garantia de fábrica.
Troco, facilito. Rua Conde Bon-
fim: S77-B. Tel. 53-6769.
VOLKSWAGEN 6_ o 63 - NCrí
1 490,00, várias cores, quase no-
vos, equíps. Saldo a comb. Tro-
co. Rua S. Francisco Xavier n.°
342-E — Maracanã.

VOLKSWAGEN 55, 62, 64 e 65.
Impecável estado geral. Vendo,
troco e financio. Paim Pamplo-
na, 700, Jacaré, Tel.: 49-7B52.
VOLKSWAGEN 1966 - ModSlo
1967 - NCrS 6 300,00 - Bege
— 10 000 km — Ver e ITatar na
Rua Lins Vasconcelos, 443 — Tel.:
29-1673.
VOLKSWAGEN 66, modelo 67,
superequipado, einda ns garan-
tia, 1 só dono, medico. Troco e
facilito parte. Rua Barão do Mes-
quita, 174. 
VOLKSWAGEN 66 e 65, equipa-
dos, em eslado de novos. Troco
e facilito. Rua Barão dc Mes-
q u ita, 174.
VOLKS 66 vermelho, 8 mil km
reais todo equipado. Rua Pereira
Nunes 158.
VOLKSWAGEN 1966, eslado de
novo, pouco uso. Único dono. Cor
grená, equipado radio, capas etc.
— Vendo ou troco menor valor.
Barão de Mesquita, 129.
VOLKS 65 2.« serie de um só
dono, totalmente revisado. Star
S. A. Rua Assunção 131 — 133.
Tel. 26-9205. Botafogo.
VOLKSWAGEN 1964 sedan. Vendo
urgente .Ver R. Conde de Bon-
fim, 211 — Tijuca.
VOLKSWAGEN 64, pérola, 100%
de tudo. Equipado com rodas
cremadas, NCrS 4 500,00. Rua Dr.
Marques de Canário, 24-A, Sr.
ITAMIR, Gávea, em frenle ao
CRF.
VOLKSWAGEN 66 - Azul atlan-
tico c/ 15 000 km rodados (velo-
clmetro lacrado de fábrica) supe-
requipado, estado de novo, CrS
5 950 000 à vista ou estudo tro-
ca por Volks 62 a 64. Ver na Av,
Suburbana, 35-A (Banco) tl o Ge-
rente.
VENDO Oldsmobile, Dynamic,
hydramático, direção e freio e
força motriz, 4 portas, côr cin»
za e pérola, 1960, rádio, NCrS
4 750. Ver com o Sr. Paulo, Av.
Rodrigo Otávio n.° 177.

VOLKSWAGEN 60 - Urgente -
2 930 à vista. Troco, fac. ent.
1 800. Av. Princesa Isabel, 386
c/ 22 - Sob. 57-7039.

VOLKSWAGEN 67, 0 km, 45 HP,
mod. 1300, cor pérola, pronta
entrega, ainda no revendedor. —
Preço à visla, 7 200. Tel, 49-6457,

VOLKSWAGEN — Compro t,m
aborrecê-lo. Vejo ne horário de
sua preferencie • pago hoie em
dinheiro. - Tel. 38-3891.
VOLKSWAGEN, 1964 - 2a. série,
ótimo estado, único dono, equip.,
capas napa, tranca etc. vendo ou
troco menor valor. Rua Barão de
Mesquita, 129.
VOLKSWAGEN 60 - Inleiro, par-
ticular. Três milhões. Rua Gon-

,ca!o Coelho, 203 — Piedade.

VOLKSWAGEN Tigre, zero km,
troco e financio, verde-alface, tô*
das as garantias. Saldo até 15
meses. — Barata Ribeiro, 147.
VOLKSWAGEN 63, Crí 2TÕ00,
equipado, cerâmica, mecânica a
toda prova. Saldo até 15 meses.
Barata Ribeiro, 147. 

rença h vista, Rua Maia Lacer-
da, 222,_ap. 501 _— Estacio. _
VOLVO Supersport 

~60, 
tipo' f-

1 900, lindo e único no Pais. —
Fac. c/ 2 500 mÜ, saldo a com-

VOLKS 63, sedan última serie,
ótimo estado, vendo CrS 4 100.
Av. Nilo Peçanha, estncionamen-
toemjfrente ao BEG. Sr._ Jorgo._
VENDÉ-SE um Fusca, modelo 63.
Av. Copacabana 245-D. Tratar
com o Sr. João.
VOLKSWAGEN 64 - Com radio,
capns, |á emplacado 67, urgente.
4 270. Rua das Acácias - Gá-
vea. Tratar com o guardador^

VOLKS 63, ótimo est., a qualquer
prova, à vista, troco e fac. c/
1 700 ent., s. 1B m. R. 24 A*.f,io,
316_-_48-2701.
VOLKS 66 — Cereja, completa-
mente equipado, pouco rodado.
Vendo ou troco. Av. Suburba-
na, 122. Tcl. 28-7268.

-.«do. Prtço 3 880. Rua Antônio
Rego, 154.
VOLKS 60 — Ótimo estado, vcn-
do, troco e facilito. Suburbana,
9 991-A_j*_B_- Cas*-ndura!
VOLKS 05, ezul, único dono,
27 000 km, raro estodo. Aceito
Iroca. Facilito tl 3 000. A vista
5 100. Rua Bnrão Mesquita, 218.
VOLKSWAGEN 

"66 
-""Carroçaria

67, verde-garrafa, superequip.,
capes vulkrom, silenciador Ka-
drom, igniçõo trans, americana,
motoradlo, 3 faixas, na garan-
tia, à vista NCrS 6 500. Ver c|
porteiro, Rua Marechal Mascare-
nhas de Morais n. 99, Copa. —
Tratar: 57-3220.
VENDE-SE Chevrolet 1952, praça") |
Rua Condo de Bonfim n.° 255.
Sr. Cunha ou Luís.
VOLKSWAGEN X TERRENO, Ilha
do Governador. Rua Pracinha Ce-
zário Aguiar, Lote 5, Quadra S,
Praia • Pitanguelra, Hannibal.
VOLKS 60 , 65 — Compro em
bom estado. Pago à vista, R, 24
de Maio, 2S4 - 48-0987.

VOLKSWAGEN 65* - Cinza, pra-
teado, estado de novo. Impe-
cavei. Único proprietário. Tel.
57-1762. _
VOLKSWAGEN 66" - Azul, su-
nerequipíido, rodas cromadas, to-
do estofado em Vulcron, 12 000
km. 5 950. Troco, financio. Av.
Mem de Sá, 173. Tel. 52-5934.
Até 14 horas. _
VOLKS 64, ótimo er,t. a qualquer
prova, à visto, troco e fac. c/
2 400 ent, s. 18 rri. R. 24 de
Msio, 316 - 48-2701.

VOLVO 1951 - Estado de rara
conservação. Vendo financiado c
NCrS 1 000,00 de entrada. Real
Grandeza,, 238-B. 26-9992.

WILLYSW
COM SEU VERSÁTIL HJr

Jeep
; L

e toda a linha da
UTILITÁRIOS, V.en-
contra, com iodas as
facilidades, na

VOLKSWAGEN 1960. ótimo es-
tado. Vendo, troco, financio até
15 meses ou a combinar. Real
Grandeza, 238-B. 26-9992.
VENDE-SE Chevrolet passeio ano
50, motor prat, novo. Preço à
vista NCrS 1 800,00 ou troco por
VOLKSWAGEN 66-65. Sinal 2 500,
resto longo prazo, vinho, rádio,
rapas. Av. Mem de Sá, 14-A
(junto R. Passeio). 22-4229 -
32-5397.VOLKSWAGEN 1966 - Superequl --

pado, 3." série, pouco rodado. | VOLKSWAGEN 59, alemão, ven
Conservadíssimo, NCí$ 5 700,00.
Rua Jaceguai 82, ap. 101. Marãca-
nã¦ Tel.: 48-8875.
VÕLKS 66 — Cereja, superequl-
pado, vendo, troco e facilito. —
Suburbana, 9 991-A « B - Cas-
cadura.
VOLKSWAGEN 63 - Vendo bom
estado, 3 900000. Av. Suburba-
na, 4 546, casa 15._^
VÕLKS 60 — Superequipado, in-
clusive rádio Blaupunk, vendo
ao 1.° que chegar, Av, Suburba-
na, 6 751. Tel.: 49-4848 - Sr.
Ademi^ _¦  __
VOLKS 65 com banco inteiriço
de espuma, Super, superequipado,
vendo, troco e facilito em 12 me-
ses. Av. Suburbana, 6 751. Tel.:
49-4848 - Sr. Aderri.
VOLKS 65 — Super novo, equi-
padíssimo, côr vinho, vendo, tro-
co, facilito. — Cerqueira Daltro,
82, posto em Cascadura. _____
VOLKS 60 — Superequipado, to-
do novo, vendo, troco, facilito. —
Cerqueira Daltro, B2, posto em
Cascadura.

do, troco carro americano,
glês. Av. Erasmo Braga, 227,
sala 517 — Goulijo.
VOKSWÃGFNTòrô], 62, 63, 64
e 65. Lindos carros, entrada des-
de CrS 1 500 e o saldo em 10,
15, 20, 25 e 30 meses. Av. Al-
mirante Barroso, 91-A. — Tel.:
42j6138.
VOLKSWAGEN 65, gelo, c|..ca-
pas de napa, pouco rodado. R.
Medeiros Pássaro n.° 28. Tijuca.
Tel. 38.0621". ¦_____
VOLKSWAGEN 64, 3> série, su^
perequipado, com rádio de te-
cias. Vale a pena ver. 4 360.
R. Cadele Polônia, 539, fundos
— Sampaio. _
VOLKSWAGEN 1959, 60. 61, 62,
63, 64 e 65, todos 100% de ma-

3uina 
a lataria. Perfeito estado

e conservação. Pequena entrada
e o saldo a longo prazo. Auto-
Prazo, R. Conde de Bonfim n.°
645-B. Tel. 38-1135 e 38-2291.

VOLKS 61 — Superequipado, éti-
mo estado, vendo, troco, facilito.
Cerqueira Daltro, 82, posto em
Cascadura.

VENDE-SE taxi Gordini 62. Entr.
2 000, 10x250, Troca-se por Volks
particular 61 ou 62. Praia Bota-
fogo, 416 - fl ès 12 horas.
VENDO Volkswegen ano 66, I.»
série. Rua Republica do Peru
n.o 230/1001.

VOLKSWAGEN 65 - Único dono.
em 6t. est. Vendo urg. 4 920
ou troco. Fac. Rua Haddock Lô-
bo, 33." Tel. 34-6001._
VOLKSWAGEN 61'"- l.a' t"inc,
superequipado 100% de mec.
Vendo urg., 2 980 ou troco, fac.
Rua Haddock Lobo, 33. Telefone
34-6001.
VOLKSWAGEN 1965, grená, equl-
pado, muito bom cshado geral.
Preço 4 800. Facilito pagamento.
Rua Conde de Bonfim, 25. José
Pereira.
VOLKS 62 - Verde turqueia de
fábrica, equipamento total. óti-
ma conservação. Cr$ 3 730. Ruo
Silva Pinto, 87^ so_b_rado.
VOLKSWAGEN 64 - Superequip».
do. Único dono, perfeito estado
de conservação. Procurar Sr. Aní-
bal, Rua São Francisco Xavier, 20

VEMAGUET 64- Equip.
nova. Entrada 2 000 000
— R. S. Fco. Xavier, 189
VOLKSWAGEN 1966, 1965, 1964.
1963 t 1962, todos equipados,
várias cores, troco e fac. R. C
de Bonfim, 577-A. Tel. 58-3822.
VOLKS 67-0 km, 46 HP, pron
ta entrega. Rua Sao Francisco
Xavier, 30-A.
VOLKP 64, últ. série, equip. «xc.
est. mec. a toda prova. Fac

VOLKSWAGEN 62, excelente est.,
equip. a qualquer prova. À vis-
ta, troco e fac. «/ 1 800 ent.,

18 m. - R. 24 Maio, 316 -
48-2701.
VOLKSWAGEN 64, supereq., ca-
pas napa, farol milha, radio 3
faixas, ref. p/choque etc. — Par-
ticulw. Vendo, financio parte.
Tel.: 27-2521 - Wilson.
VOLKSWAGEN 64 - Vendo urg.,
unlco dono, estado de novo mes-
mo, fac. pçrte. Av. Engenheiro
Richard, 160 — Camisaria.
VENDE-SE Kombi 67, 0 km, iá
emplacada, só à vista, Av. 28
de Setembro, 387,
VOLKS 62. Equipado, rádio Al
Transistor. Capas de napa etc.
Troco ou fin. 38-0397.
VOLKS 64 e 66. Equipados.
Pneus novos, lindo» carros. Ve-
nha ver. Av. Nova Iorque 212-A
— Bonsucesso.
VENDE-SE um Volk, 64. Motivo
receber 67. Rua Garibaldi, 3-A.
38-4641; - noite: 34-6172 - Sr.
José.
VOLKSWAGEN 1964 - Verde
amazonas, único dono, estado
novo, totalmente equipado, ra
dio, capas etc Vendo a vista,
CrS 4 600,00. Ver e tratar Ruo
Ferreira. Pontes, 637.

VOLKSWAGEN 1966, 11 000 km, lon'go pr_z_, £ .nlr" _í Cr$ .!
equipado, pérola, 5 900 a vista. 2 500. Ru, S. Franc. Xavier, n
Figueiredo Magalhães, 470, com 30-A.
porteiro.
VOLKSWAGEN 1 300

AGÊNCIA CAMPO GRANDE
DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Cesário do Melo, 953
Cumpo Grande - Tels. -
10IO - CETEL 94-1171
Praia do Flamengo, 244
Lo)asA»B.Tel,_5.977a

VEÍCULOS de carga
BASCULHANTE- Chevrolet Draslf,
ano 58, máq. nova. Pode trazer
mscànico. ^reço 3 350. Rua Alber.
tina, 58, Campo Grande.
CAMINHÃO Berllet, 10 t., 6 ci-
lindros. Vendo, troco por casa.
automóvel nacional. Mollvo doen-
çd. Rua Regeneração, 74 — Bon-

Aluga-se
Volkswagen

AERO WILLYS SEDAN E KOMBI
66 E 67

Diner's Reaultur e Intcrlar —

Prado Júnior) 335-C. S7-7034 •

57-8705 - 36-2128.

Chevrolet 54
mecânico

Vonde-ise, em ótimo estaclo
de máquina, lataria, forração e
cromedos. Ver e tratar à Rua
Regente Feijó, 72-A • loia com
Sr. João Pedro.

Dauphine 1960
Vendo urgenle todo refor-

mado etc. Ent. 1 milhão e 13
de 110 mil. Tratar c| Vai-
dir. Rua General Gurião, 326
- 28-6264 - 48-0020 - Caiu,

CAMINHÃO - Chevrolet 60 -
Vendo ou troco carro de menor
valor. Rua Cândido Benício n.tt
1 219_— Praca_S-.cn. _
CAMINHÃO - International OÜ
60 — Vende-se, tòdns as peças a
a carroçaria. Ver Rua Ápia, 466-1

Tralar pelo Telefon» 53-547-4
Sr._CalHa*i. 

¦ 
'

CAMINHÃO CHEVROLET 60 - Em
bom estado. Vendo. Financio.
Trcco carro paiseio, Palm Parn-
piora, 700 j-Jacaré_Tel._ _-7Sí2
CAMINHÃO CHEVROLET 59 - Eni
bom eJtíidf). Vondo. Financio.
Troco carro pas3cic. Paim Pnm.
plons, 700 - Jacaré. Telefonei
49-7852.
CAMINHÃO Chevrolel 1904. To"-

-do original, ultima aérie, pneu*
ssminovos, oleo 30. Rua Licinio
Cardoso, 261, ponto de cami-
nhão. Estação São Francisro Xs-
vier, com Luíe. Flnancla-st umi
parte. Horário _comerclal.
CHEVROLET JÕTc-mínhão -Ven.
de-se otímo estado, qualquer ex-
períenci-a. Açoito ps;-o!o nacio-
nal. R. Itcbi,_33_~ Msieij
CAMINHÃO" CHEVROLET 58 -
Em bom eitnclo. Vendo. Financio.
Troco carro paueio. Paim Pam-
plona^TOO 

-j!csré._Tcl._49-7S.*j2

FNM Alfa Romeo — Vendo car-
reta e cavalo mecânico capocida*
de 24 000 quilos. Estndo cb n_-
va. Serve parn transporte d»
carga seca ou bois vivos. Facilito
ou troco. 52-5318.
MEKCEDES BENZ 331 - Ctimo
estado. Vendo, 25 000 fin. Acei-
to troca pl imóvel, cerro ele. --
Ver Ruo Maia Lacerda 195 — ,»
_52*0738__-JoSo._
CAMINHÃO Mercêdes-Beni 62 —
Vendo. Rua Santa Meriana, 2Ó0.
Tel.: 30-61 !5^_
CAMINHÃO BASCULANTE F-60D,'
58, todo bom, barato, desocupar
lugar. Avenida Edson Passos n.°
87-A._Tel.:_3B_623. Pedro.
CAMINHÃO CHEVROLET 63"~ -•
Vcnde-ss ótimo estado. Ver e tra-
lar Est. Rio do A, 811, "Mate-
riais de Construção São Cláudio".
Campo^Grande, com_Sr._Jorge.

|CAMINHÃ0 
"- 

Vénde-i* Ford,
1962, em perfeito estado, Tel.¦13.885. Oirceu.
CAMINHÃO' Chevrolet 61-6
mais novo da GB, 100% de tudo.
Vendo, troco • facilito, Rua João
Romaria; 119, Remos. Telefonei
30-9684.
SOCORRO - V.ndu-.a Chevrolet
51 — Rua Coronel Tamarindo n.
1 075 - Bangu. - ALFREDO.
VENDE-SE caminhão ano" 1963,'
Ford ano 1951, ótimo estado. —
Rua Bonsucesso n.° 167.

AUTOPEÇAS E REVEND.
COMPRO radie B.ck.r ou Blau-
punkt com FM para Volkswagen

36-6924 — com Leio.

Karmann-Ghia
Vendo, equipado, com rádio,

estofamento de counro, vidros
ray-ban etc. Telefone — 27-6535
— Carlos Eduardo — Preço —

NCr$ 5 200.

Locadora Júnior
aluga

Itamaraty, Kormenn-Ghia,
Volks, Kombi, equipados com
rádio, com ou sem motorista.
Rua da Passagem, 98. Tels.: —

46-3800 — 46-3136, filiado ao
Diner's, Resllur, Intcrlar.

Oldsmobile
Cutlass

CONVERSÍVEL ii

Nova, impostos pagos. Ver
Rua Dr. Satamini, 123 — Tiiuca

VOLKSWAGEN 65 estado de no-
vo todo equipado grenat. Ver e
tratar Rua Álvaro Alvim 27 sala
100. Tel. 52-0966.
VOLKSWAGEN 1963 superequipa-

1 OU QUALQUER
OUTRO
UTILITÁRIO
WIUYS

>UEKm ÉNA Bsãsjjm
AV SUBL

PEÇAS de Cadillac. Tenho ti-
das do 1946 a 1952, inclusive
parte de lataria, Jorge, 48-8412,

OFICINAS
OFICINA MECÂNICA - Vendo
uma, vazia, com financiamento
total ou troco por carro nacional.
Rua Vise. de Santa Isabel, 220

Tel.: 58-9940.
OFICINA mecânica espac-iízad»
Volkswagen, loja dc peças com
estoque, telefone, contrato nô-
vo, peq. aluguel, ótimo ponto,
funcionando, vende-se facilitado.
Tralar tel. 28-4711 - Sr. Mates.

MOTOS - IAMBRETAS
LAMBRETA LD ono 59, documen-
tação e emplacamento 100% bom
estado CrS 350 000 a vista. Tele-
fone 49.4433. Rua Bento Goncal-
ves, 155 c| 6. '
LAMBRETA - Motor, pintura, tu-
do novo. Entrada 200 mil e -50
mil mensal. Rua P'au.(f-_375-B.
LAMBR"EÍA STANDARD, • melhor
da Guanabara. Vende-se ao pri-
melro. R. Carmo Neto 107.
NORTON 500 cc. - Base um mi-
lli.o. Tel.: 25.872 - J-sst.
VESPA 1961, otlmo eslado. Ven-
do. R. S. Fco. Xavier, 398. Tel.
28-3776. __________

ESPORTES E
EMBARCAÇÕES
BARCOS E LANCHAS
BARCO — Vende-ie 5,50 motor
centro 10 HP pela melhor ofer-
tl - Tel. 56-1207,
BARCO DE PESCA - Vendo eom
7 metros, convés, duas urnas, mo-
tor a 6leo Diesel, 12 HP, ride trai-
nera. Tel. 30-8419. _
LANCHA com motor Mercury

I VOLKSWAGEN de 1965, vende-ido. Ótimo eslado. Vendo, troco,
Vendo:,, à vista equipado. Av. Prin-1facilito. R. S. Fco. Xavier, 398.

um lero km, vermelho, < retirar. ce!a |__bc|, 216, op. 102. Tele-Tel. 28-3776.

rítóff*-SÍSÍÍS.íS0'*» 2MS ' 
'°ne 37-'453* --. "VOLKSWAGEN 

"l967."Ò 
TmfTó7±_3*™_._nP__L3____!Z:_2«*..^l VOLKS 66, sup. equip. a qualquer HP, 2.» seiie, modelo 1 300, va-

VOLKSWAGEN 67 - 7 130 mil,i prova, belíssimo est. 2 800 ent. rias cores. Concessionário Rio.
pronta enlrcga. elnda por fatu- s. 18 m. R. 24 de Maio, 316. Todas as Garantias do fábrica 

48-2701.rar. Rua Aguiar, 33M04, & noite.
23-14I0J9I12 ¦ 15.I8H). Jorge.
VOLKSWAGEN 67 - o"km. azul
oeeanc, todas garantias, melhor
oferta è vista. Rua Luísa Figuiirt-
do 100 - Penha.

ií- IV

(Vendo ou troco menor valor.
VOLKS 61. i_lt.T^_7"sTp_7eir.i.lÍ'i'l-^*Í2.-d-e^,y-lu.^.__*29J_..
único dono, mecSnice a qualquer VOLKSWAGEN 1964 carro do ul-
prove, à vista, trooe e tac. c. tima serie, muito bonito, azul
1 700 ent., i. 18 m. R. 24 Maio, atlântico, equip. 4 315. Rua Pe-
316 - 47-2701, Ireira d* Siqueira, 79, Tiiuca,

t *'..

Rural Willys 63
Vende-se uma 4x2 em per-

feito estado, duas cores. Ver
à Rua Camerino, 91, com o Sr.IWark 10 e um motor Br.tish Sea-
Carlos Alberto. aul *-.5 Hp- A «ito troça por ou-

- tra mercadoria. Tel._26-2903.
VENDO embarcação pesca ou re-

[creio. Pela melhor oferta. Tetefo-
ne 22-2246. Cm.e. Mário,

Tonicar
em 15 meses

j MOTORES E EQUIP.
íMARÍTIfAOKOMBI 60 BOA

Aéro 62 ólimo, 1093 equipado,1
Chevrolet 56 P.aibam, DKW 62 VENDE-SE motor de popa, novo,

,, , „ r , modelo Jark 3. Tratar com Ait.tif.
nova lindo. Rua Cardoso de Av, R;0 Br5nC0i 108-C. 42-1057 •
Morais, -436 — Ramos. 122-3998,

i
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