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Resumo 

A pasta traz um compilado de jornais como o Correio da 
Lavoura e Correio da Manhã. Juntamente a isso, há folhetins 
sobre a questão da violência e documentos sobre o movimento 
sem-terra.  

Palavras-Chave Sem-terra; Violência; Campo; Imprensa; Nova Iguaçu   

Notas explicativas 

Alguns jornais estão em mal estado devido ao período de 
publicação. Resultando em alguns rasgos, páginas bem 
amareladas e pedaços perdidos.  
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ESTUDO DO ~XODO , ATOS DOS APÓSTOLOS, ISAIAS JUNIOR E RUTE 
FEITO PELAS COHUNIDJ\DES DE LOTE XV fül 1984 e cm 1985 . 

Fo,l a..6.6ht1 , .&cm p11.01~.&.6011.u , a.b11.,lmo.6 a BZbUa. e 1omo.6 lendo 
e t11.oca11do ,i.deúu . Cu.6.tamo.6 a ente.nde11. alguma..6 pa.lavll.a..6 , 
1nrt.6 depol.6 de fe.11. vã11.ia..6 vc.zc..& ••• de " FAZER O MUTI RÃO VI• 
MEIIDRIA F~ATERNA" achamo.6 a. CHAVE e e.nt1tamo.6 no l,lv1t.CJ àa. 
fiA~ INHAVA . Vc.6cobi1MÕ6 - qÜe- ãqüclc. povo~ como o povo de. 
lOJC. • s0~11.endo oell.c.6.6~0 e ml6e1tia , ma.6 ca.minhando com Viua 
p~11.a a libc11.ta~a.o . 
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CXODO (;;) 
ESTUDO_DO_EXODO_ 

~c\~noi ba6 ~nte bonita a hi~tõnia e de6cobnimo6 que 
o novo de · v~u6 que entno u no Egito ron cau6a da 6c en_ 
em l6tacl: lguaf ao povo que vem do Non~c6tc pan~ ca . 
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Vimoh que o Fanaõ do Egito pAeocupou-6 e com o 
cAe6cimento do povo , rol6 06 eolrcio6 orA~66oAe6 
1icavam ~m menon númeno . E ondenou que a6 ranteiA~6 
nat:66em o~ menlno6 , ma6 ela6 d~6obedece.nam, 

No6 tambem dzvemo6 ne6l6tln â6 onden6 inju6ta6 
do6 opAe66oAr6, devemo6 no6 unin, no6 onganlza~ e 
~utan . Hoje também o go venno não queA que a.6 
mutheAe6 tenham muito6 ~ilho6. 

"Deus nos fez lindas e 

( \ (As mulheres de Jardim ~ 
belas, espertas e fortes" 

Brasil e ItaipÚ) 

A mãe de Moisés o colocou no cesto , •• 
Hoj e multa6 cnl~nç.a6 monnem de 6ome, e a6 mãe6 não te.m 
como e6condê- lo6 num ce6to. E monnem ao6 pouco6 •.. cada 
dia . 

Moisés foi ed ucado pe la filha do FARAÔ . Educado na 
e6cota do pode.A. SÕ que o .6angue. 6oi mai6 6onte que a. 
~onmaç.ão . 
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PAÍS QUE V. 
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Quando Moi.6Ú viu o eglpc~o matt1a.tan u~ he.bneu o matou 
e 1ugiu pana a te.nna de Madia.n . No.6_tambem óicamo.6 com o 
6angue ehquentado ao ven no6606 lnma.06 6empne opAimido6 
pelo.ó Aico6 , quando todo.ó nÕ6 6omo6 impe.dido6 de 6CA 
9 ente . 

~ 
~~ -~ 

Ct .... 
. ~ 



Multo tem~o dcpoiJ mo~4c o ~~ido Eaito . E o 
povo que vivia na du~a or~e64ão clamou a Veu.6 
e Veu6 ouviu 6ua voz . 

NA DURA OPRESSÃO 
E CO 1 /\ CANGA NJ\S 
COSTAS, ESTE POVO AINDA 

TINJ-L\ ESPERANÇA .•. 

DEUS SE'JPRC SE FEZ, E 
SE FJ\Z PRESENTE NA VIDA 

DOS QUE SÃO OPRHH DOS E 
CLAfTJUI POP 5UA GIUÇA, 

PARA TER FORÇA PARA 
CONTINUA't •.• 

. .• _E_DESTE_POVO_SURGE_O_L!DER_DA_LIBERTAÇAO 

este líder é toisés ..• quc assurne sua missão . 
. .. E neus o chama nara libertar o povo oprimido . 

DEUS REVELA SEU NOME AOS OPRIMIDOS : 
Veu6 6C Aevela como: Veu.& de Ab~aão 1.&ac Jacô 
Com i66o Ele qu~A mo6t~a~-6e como o'Veu.6 da 
1 anZlia ... JAVE . P~e.6ença libe~tadoAa no Meio do 
povo . 

E QEUS FAZ UMA PROMESSA A ESTE POVO : 
O livaAa paAa uma te~~a boa e e4paço6a, raAa 
uma teA11.a onde co~11.e leite e mel . 

MOISêS TEMEU O ENVIO OE DEUS· 
Como nÕ.6 , 'j vezc6 6omo6 ~Aaco.& ~ temo.6 medo de 
en~~enta~ a Aeatidad~ do dia a dia, a.6 veze6 che 
aa~o.6 a P~n6all. que n~o tem mai6 .&aida . No entanto 
~o~ atAave.& do 6o6Aimento que teve 6entido a 
LTBE~TA ÃO . 

OPRESSÃO ~ (Presença libe~ 
~tadora no meio 

do povo . ) 

SENTIMOS QUE COMO DEUS CHAMOU HOISCS HOJf CRISTO 
NOS CHAMP J\ CONSTRUIR O REINO DC DEUS NO ttEIO 

DE NÕS. 

POVO _DE_DEUS (comunidade de Jardim Brasil e Itaipu) 
O povo de Veu.6 continua unido, com 6~ e e6pe4ança, 
de um dia vence~. O povo de Veu6 é pobAe demai.& , 
ma.6 com no66a ié, v~nce~emo.& em paz . 

Também temos fé , meu Senhor, estam• s contigo 
Com a sua graça iremos vencer . 

O povo de Veu6 , cu.&ta e.nte.ncle.11. , 1l'JaJ com pa66all. do 
tempo começam a c~eA . O povo de Veu6, começa a 

entcndeA, que a Patav~a de. Veu6 nÔ.6 te.mo.& que te.11. . 
Também temos fé meu Senhor , estamos caminhando 
com a sua graça nós vamos levando . 

O povo de Veu.& tamb~m 6e.nte. ~ome, e nÔ.6 e11.ocuAamo6 
rodeA ajuda~. O povo de Veu.& pede ao~ lAmao.6 , 

vamo.6 da~ a6 mão.6 , 11.e.raAtiA no.660 pao • 
Também temos fé meu Senhor , estamos na caminhada 
com a sua ajuda venceremos a parada • 

O povo de Veu6, tamb~m 6e enc.ont~ou , i junto.6 
c.anta.mo.6, c.om todo o amo~ . No povo de Vc.U6 , t.Jdo6 
4io iAmão.6 e temo.6 e6pe~ança de ac.aba11. a or~e66ão 

Também temos fé meu Senhor de um dja vencer 
com q sua ajuda iremos crescer . 

O PODRE TEM UM BRILHO 
PROFUNDO NO OLHúR , 
O BRILHO DA ESPERANÇA 

(Parque Amorim) 

O POVO TEM FE 
E DEUS FORTALECE 
O FRACO (lote XV) 

At11.avi6 da BZblia tambim vlmo6 que teAAa onde 
coAlle leite.~ mel~ aqui me.&mo 6C lutamo6 paAa 
mudaA e4t11.utuAa6 inju.6ta..t e op1te6601ta6. PoA i46o 
6entimo6 que a libeAtação chegaL quando no6 unimo.6 
po~ i66o AbAaão 6e junta a Moi4e6 e a todo um 
povo . .. A.& veze6 achamo6 que Veu.6 endu~ec~ o co~ação 
de algun.6 pa.11.a que o rovo 6e una mai.6 , tome. con.&c.lln 
eia da. o pAt!.6 ~ão . 



~ povo can6ado de tutalt 
e.antita aJ_inju6tiça5 
Ja.66a a nao con6ia.1t em 

9 c~J. ~Oi6~6 pltO C.Ulta 
Hn,<..lt o t?DVO, e mo~:t11.a 
ao Falta.o alguma.ó coi6a6 
t '~ .qu~ Vc. uJ é: c.ara.z . 
Ho 3e e a me~ma coi6a 
º~ op1ti~ido ~c.ha. que ~~o 
.t-.m ma,(~ 6a,<..r!a e d~,lxa. 
Oó. Fcyi.ao6 ag-lltL·m , ma..a 
Ho.u e.ó anda polt a.Z 
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r1toc.u1tando 01tga.n-lza1t out1ta. v 
ttn6 r1toc.U1ta.m o 1t-lmi1t o e.z o povo . Enquanto 
mal.ó coita!] em ~alta con.t1~~~~ out!o~ com i66 o .6 e. n.te.m 

A Jt • . h . ,~ na ,<..U.;l,a. 
paga que OJt ca..atiga. Dó Fa.1taÕ.6 . ê 

~evantando e !t e.clamando óeu.-0 d-l1tc-ltoó o povo 6 e 
A t e1t1ta. on~e. co1t1te le.it l -• 

o povo t uta.Jt junto conói! de me. .6e.1ta no-06a. quando 
~alta · - ~ n ° ma.,<..6 em Ve.u-0 
·, . -<-6.60 e ne.cc..6ócu . .io que. o.a Moi.aê.a de. ho ·· 

C?.,<..xe o po vo ~ómo1tece1t. JC?.. na.o 

rr;;ô D O {3 Q 2à' Com a ajuda d e Deus , os pobres 
~ !:,___5::f) unidos conseguem , através de 

M festa da Páscoa só é Moisés, sua libertação . 
t verdadei ra quando juntos lu-

amos para con seg ui: a liberdade de todos. 
ue :pós a libertaçao Deus dá os mandamentos pa ra 

~os be~~~ºo~~eD:~~ 0 ~
0
::~ ~~~=~t~ ~ª:;~;~ª frat e rna 

✓IDA IGUALITÁRI A se~ undo a vontade d e Deu 
,,, uv~r a D N" ., se para 
\ldu 11 e us. os tambem t bmos q ue v e ncer o indi-

a smo e louvar a Deus na oração. 

OS MANDAMENTOS Vale do IPE. 
(MÜsica : RDDA-Ter~zinh □ d e 

Mandamento é importante , 
quando e xist e uhião, 
todos juntos v e nceremos 
t oda essa e xpl oraçã o . 

~ difícil ho j G em dia 
vive r juntos como irmão s 
t odos juntos de Mã os dadas, 
cr.nseguiremos a lib ert a ção . 

Ama r o Deus e aos irmãos , é viver o mandame nt o , 
pn r tud c isso nós far emos ser o mund o mais irmã o . 

~~!~lo MCU ea.t11.ão mandou emboAa. polt ca.u.6a. da. 
p1oduç~o, e. 4em emp1ego 6ique.L com 6ome 
wa.o tenho nem 4 olu.çao . 

O j eito me.órno ~ ocu.palt teA4a.6Lpa.1ta. 6a.ze.1t a. plantação 
e 06 g1tilei1to6,co1tação du4o ,nao de.ixa a gente. ca.va.4 o 

Atém~*mglticrncinha..a não tem alime.nta.ção 
e o culrado di440 tudo~ o ~i.ate.ma de. e.xplo1ta.ção • 
MD!StS_NO_PA!S_□A_EXPLORAÇAD_(PARQUE_AMORIM) __ 

D faraó tá d r~ nt ~ p r causa de Moisés va l a nt e , 
For, ~ p r ec is a v a d~ umas bc 3s l ambadas . 

Refrão : Lut a , lut o, luta Moisés 
Ve nc e , v e nc e , ve nce Moisés . 

O pr vo e r a ,primid o e Deus chamav a Moisés 
pr5 c o nstruir nov~ t e rr a , ~nd e c orre leit e e mel . 

Hc je t ambém pr e cisamos de t e r fé e esper a nç a 
pr~ lib ert a r noss o pov~ da espert ez1 e gonâ noi a , 

Moisés no s serviu c ~mu e xempl o p1 r 1 sermo s persistentes , 
pois cruznr cs braçns nad a adianta nem criticar noss o irm~ 

As pessoas acredi t a m no lut a e prosseguem a missão 
quand o quase es tã o livras,querem volt a r pr a op r e ssão 

SÕo po ucos os Moisés e hÓ Faroós da montã o 
mas e ss~ luta é nossa , pe r um mundo de irmãos . 

EQ§§1M~i Moisés passou por -~q~i, passou 
· No deserto entrou u u fugindo depressa do Er,i t o 

seu povo a~lito que Deus libe:tou . _ 
Õ meu Jesus de Nazare , r~iscs aumentou minha fc. 



V,LE DO IPE:Alô Moisés ----------------------
~ ô ois és ! lc dig'l com toda 
sincer idade/se adiantn ,ri.ver 
lutando por nova sociedade . 
A gente lutn unid0 , mns o 
p~vo nno tem mais esper~nça . 
t~o 1crcditn no irm~o 
que luta através d'l união . 
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r.o.s r.10smo 'lssim n~o desistimos, vale 1 pena continunr 
c~minhnndo, nois Deus cst~ presente neste povo sofrido 

ª sem cspêrança . ~; %iósíOLOG 

ATOS: 3 11 -26 e. 5 17-42 --------~- --------L--- - - -
TerminaMOS 1984 estudando 
os Atos dos Apóstolos . 
As ~rimciras comunidades 
pro~ur am o aDÓio do p'lssa
do p~ra enfrentar o presen 
te e descobrir os 
caminhos do futuro . 

V~6cob1timo6 que a pltopo6ta de CJu...tito ê tão 601tt~ que. 
mlLita~ ve.z c-6 quan,!o o .tie.guimo.6 , .6omo.ti pe.1t.tie9uido.ti e 
a:t'i. mo1tto.ti . Ex. : Santa V-i..a-6, Vom 0.6 ca.1t Rome1ta , V-i..to 
/,U1tac.a.pif_lo , Vori Ad1tú1.no . 

O no66a 6011t-i..mento rleve. e.xi.tit-i..lt eri 601tma de doação 
e nunca de conS01tmidade. . 

Muita.ó vezu temo.ó Ve.u.6 e.amo uma pc.660a que .te.m po.tr. 
ob1tigação atende1t no-6.60.6 reéido.6 . 
~r1te.née.mo.6 o quanto C1ti.6to .tic coloca p.tr.c.6 ente. em no.ti.6a.6 
vida.ó , poi.6 Pc~1to e João ao c.u1ta1te.m o pa1ta~Ztlc.o , 
e..6plic.am ao povo que não hav-i..a mat-i..vo pa1ta. e..6panto , roi.6 
o p1t.Õp1t..i.o pa1talZtico at1tavú de. 6ua 6ê tinha 6e c.u1tarlo . 
1-660 acontec.e quando te.mo.ó nê no que. que.1temo e .6eguimo.6 
o que C1t..i.6to que.1t , então a-6 pe6.60<t.6 ~ic.am ab-i...6mada.ti , po.tr. 
n~o conhe.cc.1tc.m a ve1tdadei1ta p~opo~ta de. C1ti.tito . 

,1 
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c·ANTílNDO O OU[ DESCOl3R IMOS 

Y~~~-~~§_t~~~Y§! B-0§: Pela fé em Jesus . ? 

Um din Pe dr o e J oão Jo cur ar um ~~ r a l ! tic f oram postos 
na prisã o // Era pura inve j ~ que s e nti a m, po is o s 
snduceus nss im sentiam . MJs um ~nj t bem oc nnc- itecer 
,briu t od as as po rt1s e ro rtóes e qu a nd o amanheceu 
t, d o Sinédrio espe r nv J Ptidro e J nõci , mas nest e 
momento a lguém ontrr u dizendo , na prisão nã o o s 3ch ou , 

Fic a r am assr mbradrs ~a saber , que e stavam nr t emp l n , 
pr ega nd o " salvaçi• . F cJ lav 1m de Oes us que morr e u p'" r 
n5s e f o i p r e&ad0 na cruz . Mas quand o fal a vam , de novo 
fnram pr esos , snfreram aço it es ne st e dia , 
m~s 1 multidio que os seguia , f ni crescend o e 
crescendr ü c ada dia , e f o i nssim qu e Pedro , 
pastr em lib e rd ade , f i f n l a nd ~ JO ~cv e, que sabia , 
e assim o mund n int e iro f o i sabendo , qu e J e sus o Cristo 
assim vivi a em c ada cnroçã que 1 e l e a ma r, 
chei~ de 1 l egri a v1i ficar . L6 . L;, L5 ... 

bQI§_~y~ Povo m~u . 
A muito t emro que Pcd1to Ji 6alava 
eom muita eonv-i..eção , .tiob4e. o pode1t da 6ê, 
pedindo a todo.ti pa1ta a1t1tepe.nde1t-.6e 
deixando a vida do pe.eado e vol.tando-.tie 
r.tr.ii Ve.u~ . 

POVO MEU . POVO MEU , PARA HAVER MUVA NÇA VE VIVA 
MUITA COISA NESTE MUNVO TERÃ QUE SE RENOVAR . 
POVO MEU, POVO MEU , PRÃ QUE CRISTO HABITE EM NDS 
VEPENVE VE NOSSA HUMILVAVE EVA NOSSA FE LTCIVAVE . 
Te1t c.01tag em de. 1ala1t du.ta v-i..da nova . _ 
e. não .tie e.6mo1teee1r. eom a.ti op . .tr.e.ti.tiõe.~ e. pe.ll.6egu-<.ç.ou 
me~mo que no.ti p4oibam 6ala~ do Evangelho _ 
.ti e. 101tmo.6 unido.ti e 1iel.ti m~ita.ti no.ti deóende1tao . 
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ISAfAS 42, 1-9 

._ig, 1-6 
50\ 4-9 
52 . 13-53,12• 

Foi muito ir.~ortante tudo que descobrimos, serviu 
para Perceber o quanto ainda temos de trabalho pela 
fr~nte. Então • . . ~1ãos a obra . . . 

_QUEM_~_O_SERVO_HOJE_? __ 
- NÕ6 daó c.oMuni..dade6 que eótamoó na. c.aMinhada.. 
- r ~ paAti..c.i..panteó da c.omunidade que aóóumem um 

tAa.balho e levam adiante oó enóina.mentoó , 
- lo p~ó6ado Veuó eóc.olheu qente i..9uat a nÕó hoje. 

MISSÃO DO SERVO DE DEUS ONTEM E HOJE ----~----------------------------------
Ueuó c.hamou o SeAvo paAa eóte tAaba.lho de Aec.onc.i
Ziação , ~de c.onóc.ienti..zação do povo . Pa.Aa 6eA a luz 
!a.6 naçoc.6 , paAa. a.bAi..A oó oihoó aoó c.egoó . 
Ceao ê o povo óo1AedoA que não c.onhec.eu 06 õeuó 
Âi..A~i..toó, ~ue não enxeA9a a A~aii..dade óoc.ial em que 
~6ta., ou nao enxeAga.A maió óa~daó , 

- Temoó qui óeA como IóalaóL deótAui..A todo6 oó ldoloó . 
cmoó que óeA Aec.onc.iti..açao e luz do povo . 

Veuó deu a e.ada um d~ nÕó a mi..óóão de. AeótauAaA e 
Aec.onduzi..A aó tAi..bu6 da PaAÕqui..a São Sim~o , que ,ão 
17, óem 6eA um c.ac.ique, ma, óimpleómente o ~eAmento , 
o óa.l, dando óaboA a e.ada. tAabalho c.omuni..táAio, óem 
mcnoórAc.za.A oó tAabalhoó do, outAoó , 

Temoó que. óeguiA o exemplo de Ióalaó , denunc.i..ando aó 
injuótiçaó , não teA me.do , teA 1ê e e6peAança. 

- Quando eótamoó a.ni..mondo ClAc.ulo Rlblic.o, Cateqúeóe 
e outAa6 atividadeó na. c.omuni..dade, óomo6 um óeAvo 
dele , roAquc ele noó enviou paAa. eõte tAc.balho , da1 
nÔ6 temoó que 6c9ui..A em 6Aentc. c.om muito amoA . 

ATITUDE_DE_DEUS_FRENTE_AO_SOFRIMENTO_DO_POVO 
- O Oc.ttó de ontem é o me.ómo de hoje e. ti..Aa. o povo do 

e.ativei.Ao . Veu6 não noó e.Ai.ou paAa paóóaA 6ome e vi
ve.A maA~inalizadoó, 

- Ve.uó HOótAa a -6ua 1a.c.e ~ não que.A 1.doR.oó tomando o 
óeu fuga.A, Ele a.bAe 06 otho6 doó e.ego, . 

- Veu6 eóc.olhe o 6ell.vo pa.ll.a. leva.A a pala.vil.a. de apõio e 
e-6reAança. ao povo. 

GARANTIAS_ÇUE_DEUS_DÁ_AO_SERVO_E_A_NÕS . 
-O Eóp1Aito de Veu6 eõtâ óobAe nÔó ra.Aa. daA 5oAça. de 

ampa.Aall. queM pAec.i..6a., e nunc.a deixai!. a.pana.A a luz do 
Batúimo . 

-E6tarioó na. c.ami..nhada. não roA no66a uc.ol..ha, Vc.Uó no.6 
e6c.o.theu. e.amo e-6c.othc.u. 16a.1a6 , 

-CAi..-6to não 6aAâ di6tinção de peó-6oa6 e não qu~bAa.Aâ 
Q e.a.na Aac.ha.da , ne.m apaga.Aá ~ mec.ha. que ainda 6umega. , 
~all.â juóti..ça . 1-660 noó dá maió 6oAça paAa. óegui..Amoó 
óeu, pa.6606 ·n~óta e.a.minha.da. que ê ba.6tante. di..6Zc.i...t . 

-Ve.u..ó dá -6 eu a.põio a.tAa.vê6 doó i..Amão-6 ~ue no6 oAi.en-ta.m. 
-A iei..tuAa. da Blblia. noó óoAta.lec.e e da a c.eAteza que 

Veu-6 e-6tâ noó pll.otegendo , poAque 6oi.. ele que noó eóc.E_ 
lheu. Veuó vai.. no-6 Aec.ompenóa.ll. poA todo-6 oó no6606 
e-6óoAço6, poi6 efe no-6 diz que -0eAemoó gloAi6ic.ado6 , 

DEVEMOS SER FIEIS A CRISTO , 

A MISSA□ DO SERVO CABE A NÕS HOJE (Amorim) 



COMO ISA! AS TEVE A FORÇA DE 
De us PARA NÃO DESANIMAR , 
TAMBtM A NOSSA COMUNIDADE 
~ O HA DE DESANIMAR . 

A DPRESS O INSIS TE 
MAS A Ft E A UNIAO 

r-ALAM MAIS f1 L TO. 

V. dal MnngueiAa6 e P. E6peAança. 

(1ute<.Ao 
NO SQF!1IttENTO 11 QUE 
O SE. VO SE e CONTR., 
cm: DEUS . E ENCONTrJ', 
/1. su. ,,JtJDi'.. 

Missno : FORMAR COMUNIDADE 
PROCURAR ANIMAR O 
POVO TENDO COMO 
BASE O EV11NGELHO . 

]<ULdiM 

ISSIONARIO:-ND duixor que os Mend~mantos de 
Deus sejam esquecidos . 

-Re unir o ro vr que está sofrid o e 
desacredit,d . 

Arnapâ . !.__ ___________ _ 

~-~!~~ª-: UMA LUTA DE Ft , 
DE ESPERANÇK E 

DE UNI, □ PELOS NOSSOS 
DIREI TOS, SEM NUNCA DESANIMAR . 
DEUS SE COLOCA AO LADO 00 POVO 
TODO , PARA QUE ENTENDAM QUE 
TODOS SOMOS IGUAIS . 

MARINGÃ 
AMAR A DEUS COM HONESTIDADE , 
PROCURANDO OS CAMINHOS DA 
LIBERTAÇAO . 

LOTE XV 

A MISSÃO DO SERVO t 
APONTAR AS INJUSTIÇAS 
QUE O POVO SOFRE , 
CONFORTA. OS QUE 
ESTÃO DESANIMADOS . 
HOJE ANUNCIAR JESUS . 
SABENDO QUE O SOFRI
MENTO t D IN!CIO DA 
VITORIA . 

...-----------------'-' ' Vale do 1 p°f.. 1\...-___ ...., 

~ISSÃO : Tirnr primeiro o cise ~ dos noss os o l hos 
pu r a sermos bons servos : NÃO PODEMOS EXIGIR 
EXEMPLOS SE NAO DAMOS EXEMP LOS . 

ASSUMIR OE VE RDADE AQUILO QUE FALAMOS . 

CANTANDO o Q UE DESCOBR!/\105 
·_O_SERVO _E_A_MISSAO (Luur do sertão ) 

O po vo 6oóAe inju6t.lça6 ne6ta teAAa 
6âo rão ~Aaco6, de6rAezado6 paAa 6egu.lA a con6tAução 
Je6u~ CA.l6to e 16ala6 no6 de.lxaAam a m.l66ão, 
de v 0 nceA n opAe66ão . 
~~frÕQ : Não vá lutar se~ fé , sem esperança e uni~o. 
~eu~ chamou o SeAvo paAa Ae6tauAaA fl.6 tAZbu6 
dtt rnAÔqu.la Seio S.lrião 
NÔ6 cA.l6tão6 teno6 que 6eA como 16ala6 
~e6tAu.lA todo, 06 Zdolo6 e 6eA eontAa a opAe66oo . 
B2!!~2: Não h5 exemplo ô não como Is aías nosso irm~o 
Con1oAtaA 06 que e~tão de6an.lmaéo~ , e. apontaA a6 
inju6t.lça6 , e o in1.c.io da v.ltÔA.la. 
Luta de. ~ê, ~e e6peAança e de união , relo6 no66o6 
~iAeito6 , e a M.(.66~0 . 

n2f!ª2: H5o h5 ô rente nio , missio sem libertação. 
Somo6 ~ente rlc. c.omun.ldadc e6colh.lda poA Veu6, 
cono 16ala6 , o E6pZALto de Veuõ vem atE nÔJ, 
no6 rlr.ndo íoAç~, tê e paz . 
g~~11Q : N~o hn ô eente não, nissão melhor que ser 

cristão , l ev~ndo o Ev3ncelho e testcnunhando 
'l união. 

Comunidades : L te XV , Outei r o & RJcamo , J . Br osil e 
ItaipÚ , Po r que Amorim. 

WONA e P . UNIA□ : o óC.AVO de hoje 
Eu e você 
EncaAa de. óAente 
A baAAa do v.lveA . 

Luta6 e v.ltÕA.ia6 li medo e amoA 
Veu6 6c.mpAe ouvindo li o no660 clamoA 

Va~o~ õem~Ae cteA li no queudo VeU6 
que não de6 amnaAa li nÕ6 06 6ilho6 6C.U6 

S"nttindo o e xemplo 11 do 6eAvo 16a1.a6 
Levnndo a to~o6 li no6 6a alegAia . 



~ hi4tÕ~la de ~ute no6 1az lemb1t.a1t. c.eAtoa ~atoa que 
acontec.crn cm noJ6a vida: a luta rela aobnevlvlnc.la , 
04 1 1t.andeJ ex, LOAando 06 r~qu~noa, o rovo que aal de 
~ua te~~a , expu~Jo ou a rnoc.uAa de uma vida melho1t. . 
Ejta ,7ovo ~ c.ot.occ..do 11.um mi.rnro p._.f.o qual não 1ol f2A C. 
panado pa1t.a vlveA . AZ vem a ~orne e a manglnalizaçao , 
JC.U6 va.~01t.ca e Jua cul.tuAa aão dear1t.ezfüÍ06 . 

Rut~ ~utou c.om toda6 na aua6 (01t.çaa no meio de ~an 
~a6 dl5lc.u~dad ... J . Oevenoa l utaA ra1t.a alc.ança1t. o 
objetivo qu._ ~ 1 ,ib~Atação . Tcmoa que aelt. a NoemZ 
que. me.amo 6cm na~a t~m c.oAagem ra1t.a votta1t. . 

tl~~:a~ - ;~1aª11~º~ºc.~~u~~1e~uae~~~õ~Z~h~~- ~el~c.a~
6
tã 

i~a~lza~Eo-- lano-de-~eu& .--------------------------
Como Boa6eac.olTteu Rute, hoje ~evemoa ac.o~hc1t. noaaoa 

lnmãoa. neve.moa a21t. e.orno Rute, mulhc.1t. 601t.te que rante 
p~na o t~4balho aaaumindo aua orção reto pob1t.e6 . 

Pev~moa no1 conaclentlzan juntoa rana conaeguin 
melhonla pana o l ugan onde mo1t.amoa . 

O povo n~ ~roca rle Ru~c. aaZa em buaca de tc.1t.1t.a e 
pão, hoj ._ tamb~m o povo caminha em buac.a de. aolu~ão 
e o qu._ 1..ncont1t.a no c.ampo na cidade i explo1t.açao e 
é ;;.6 uma.nú~ttd ... . 

Sab~moa que ~xiatcm lcla que e6tão ao tado doa pobnc.a, 
ma6 não aão 1t.eapeltadaa . Pon e xemelo a Rc.no1t.ma Ag1t.â-
1t.ia, aõ ac. ~ala, maa na pnãtica nao ae 0az . O povo 
do c.ampo l uta ac.m deaaniman, mui.toa iâ mo1t.1t.c.1t.am. 06 
donoa da te1t.1t.a não aão e.orno ROAS, ate oa lZde1t.e6 1t.e
li9lcaoa não lmit~m Boaa . Vevemoa ae1t. como Rute , 
6~mn1t.e aeq ul1t. em 61t.ente, aem voltaA at1t.~z . Nôa 6omo6 
61t.ac.oa, voltamoa, ape6alt. da luz da ve1t.dade e c.onhe.
c.~n~o noaaoa ti1t.eitoa. ~ute de.ixa pana nõa UM gAandc 
ex ... mrlo ,~e -<l te.lida.de. e. doa.ç.ã.o de 6 ua vida aoa mal.6 
ncccõaltado6 . A mufhe1t. hoje ainda t em co11.a9e.m e eapc 
11.·nçç, ap~6all. ~ah dl-<{c~tdadca do dla a dla , pa11.a -
Luta.A nc comunld~1e polt. dlaa me.lho1t.c6 tambim palt.a oa 
i~mijoJ acm !~ ~ 6cm e.apelt.anç.a . 

RU TE DA EXEMPLO P/\K/\ NOS 
POVO SOF1HOO ; NÃO DEVEMO 
DESANIMAR E SIM LUT/\k 

E VENCE R (Sant~ Ri ta) 

TEMOS QUE 
DESCOBRIR 
O CAMINHO 
E LUT/\r~ P/\R/\ 
VOLTAR 

\ , 
> 

ror..AM oanGAnAs A S,'.I~ Vlt 
CIPAVE PhRA ?10CUR\~ 

SObf{EVIVEt> . 
A SUA VOR E A MINHA VOR , 
A SUA ALEG~I A SE[Ã A NOSSA 

ALEGryIA (Itapoa e 
V. Mang ue.l11.a.a l 

' 
(LoteXV) ª

----
I ._ ~ ~ ,, ~, ( 

~ ,, 

,,,.,.. .. ,,,. .... .. 
• ..... 

O Senho r NOS 
CAMINHOS MA I S 
DIF! CEIS , NOS 
t1BRE OS OLHOS 
P/\! /\ SO LUÇ ÕES 
MAIS CLAl"!AS . 
(P . Uni ão , 
OutL ir 1 e 
/\mnpá ) 

...• ~-.. . t 
I • ' .. 
;; • :Y:,·; ~ . . ~ \ 
t' • .. ;;.,,---

Rute é MULHER SOZINHA N/\ SOLI □Ãr , 
CRIANDO SEUS FI LH OS , 
CARREGANDO SUA CRUZ . ê HOJE 
MU LHE, VIUV/\ OE MA1UD 1 VIVO, N/\ 
LUT /\ DE UMA SOCIEDADE J US TA. 

(V. Ipê-P . Uni5o- Amorim) 

DEVE~IOS NOS 
C0 NSCIENTIZA~ JUNTOS 
PAr'J\ CONSEGUI :~Mns 
ME LHORIAS PARA O 
LUG.\R ONDE VIVEríOS . 
(P . União , Outei r , e 
Amapá) 

RUTE NOS HOSTR,. QUE POH ~L\IS ÁRDUO QUE SEJA O 
CAfHNHO, H/. SEMPRE UMA CHANCE PARA A VITÕlUA . 

!lUTE NOS HOSTRA QUE DEVEMOS SErr PERSISTENTES 
QUl\~Df) QUEREHOS ATINGI R U11 IDEJ\L ~ 

. (P . ferrei"ras , J . Br as il, Ma rin ~'3) . 



ACHAHOS A CHAVE E EN'I;RAMOS 

C"tfüNIDADE 
~ POVO 
UNIDO 
F'..'ru.t.\NDO 
Ut!A NC'VA 

sncrEDADE 

RUTI: MOSTaA QUE 
P0il MAIS Á~DU0 
QUE SEJA n 
c;..MINH0, HÁ SEMPRE 
UMA CHANCE PA.Rfl. 
A VIT1RIA 

TENOS QUE SER Cf"M0 
AQUELES QUE C0LHEM 
OS QUE FICAM ?A~ 
T~J\.Z E COM ESTES 
REALIZAR 
O PLANO DE DEUS: 

1 
1 
1 . . 

NO LIVRO DA CA!flNHADA 

O POVO ERA OPRIMIDO 
E DEUS CHAMAVA MOIS2S 

PARA CONSTRUIR 
Nf)VA TERRA 

ONDE CORRE 
LEITE 

E 

MEL 

ISAfA.S 
LUTOU PELA 

LIBERTAÇÃO 
DO SEU POVC' DO 

CATIVEIRO E HOJE 
TEM0S QUE FAZER C0M 
QUE A REALIDADE DE 
ISAfAS EXISTA 
ATRAVI!S DE NOSSA 
LUTA E NOSSA FlL 



DE OLHO 
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nn 
QUER ESTA DE OLHO IA POL1TJCA? 

No começo do ano se falava muito de CONSTITUINTE. 
Depois, o pacote tomou o primeiro lugar dos 
noticiários do rádio e da televisão, e é apresentado 
como um grande sucesso. As ELEIÇÕES deste ano têm 
uma importância especial,pois os deputados e 
senadores que serão eleitos vão preparar a nova 
Constituição do Bras i l (a LEI MAIOR). Como é, então? 
Será que o governo, os latifundiários, os 
trabalhadores, o povo, não estão mais se movimen
tando tanto pela famosa Constituinte? Vamos ver o 
que tudo isto pode representar para a luta dos 
trabalhadores. 

Primeiro, o pacote não está sendo nenhum sucesso 
para quem vive de seu trabalho. Como é que se pode 
dizer isto, se os salários foram reajus t ados por 
baixo e os preços de tudo foram congelados por 
cima? O Ministro vive dizendo que o brasileiro é 
um povo feliz porque o Brasil cresce mais do que 
o Japão e a inflação aqui ê menor do . que na Suiça . 



Mas entao porque as doenças antigas voltaram? Se 
dizia que a febre amarela e o dengue eram doenças 
do passado, que com o progresso e a higiene ninguém 
mais ia ficar doente disso. Mas é verdade que 
muitas crianças já morreram de febre amarela. Se 
essas crianças fossem fortes, comessem direi to e 
morassem em lugar asseado, não iam morrer só assim. 

Vamos ver outras caras da situação. O governo fala 
do leite que está distribuindo. Uma quantidade 
mui to pequena, só para poucas famílias. Em mui tos 
lugares, uma lata de leite em pó por mês ... Nas 
f i 1 as d e d i s t. r i b u i ç ão. m u i tas vezes d ã b r i g a . 
Por que? Porque o povo está com fome e termina 
brigando entre si para conseguir a alimentação 
das crianças. Enquanto isso, no rádio se diz toda 
hora que é importante a mãe dar de mamar ao filho. 
( fáci I falar. Mas como é que uma mãe que trabalha 
na roça ou na fábrica vai poder dar de mamar ao 
filho, ficando o dia todo na rua? O certo era a 
mãe ficar mais tempo com o filho, comer direito 
para ter mais leite e depois ter creche para 
deixar os filhos na hora de trabalhar. 

E A REFORMA AGPARIA NAO SAIU DO PAPEL 

A REFORMA AGRARIA está cada dia mais distante da 
realidade. SÓ depois de muita morte foi que se 
prepararam alguns planos, que não significam 
muito. Os latifúndios vão terminar escapando das 
desapropriações. Tudo agora eles chamam de Reforma 
Agrária: colonizaçõ~s, titulações etcetera. 

Aumentou a VIOLENClA por briga de terra, e toda 
semana se mata um l2vrador. E os assassinos .e 
mandantes quase nunca são presos. Onde mataram o 
Padre Jósimo, no Maranhão, e em vários outros 
estados, está se formando a União Democrática 
Ruralista. São faz ndeiros que se juntam para 
patrocinar seus candidatos ã Constituinte e para 
fazer força contra a Reforma Agrária. Compram 
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armas para matar os trabalhadores. E a~ora o 
governo está dizendo que vai usar o Exercito para 
resolver a violência no campo. Precisava logo 
ser o Exército? Não tem a Justiça Civil no Brasil? 

OS GRANDES ESTAO DE OLHO NA CONSTJTUINTE 

Apesar de estar falando mais do pacote e menos da 
Constituinte, o governo e os patrões estão agindo 
com muita malícia pare botar os deputados deles lã. 
Na verdade, eles já trabalhavam na Constituinte 
desde o começo. Nomearam uma Comissão para fazer 
um projeto prévio da Constituição. Não se sabe 
direito o que essa Comissão está fazendo. Por 
debaixo do pano, pode estar preparando um modelo 
de Constituição muito ruim para os trabalhadores. 
E um documento ~scrito por poucas pessoas, em salas 
fechadas. E os próprios candidatos nem ~stão 
dizendo o que àcham, pois vai ver que nao sabem 
o que a tal Comissão andou escrevendo. 

Continuam as antigas histórias das eleições no 
Brasil. O recadastramento está prestando para 
muita gente falsificar os t í tulos, em vários 
lugares. Os candidatos do governo têm muito dinheiro, 
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fazem campanhas importantes, distribuem empregos, 
presentes e dinheiro na hora das eleições. Muita 
gente do povo fica confusa, porque também os 
pol Íticos vivem mu dando de partido e fazem ai ianças 
com Deu s e o mundo para ganhar. Quando falam, não 
defendem uma posição, não explicam uma proposta. 
Não dizem novidade nenhuma. Ficam falando em mudar, 
mas não se sabe o que vai mudar com eles. Em quem 
se vai votar, então? 

E O POVO? 
Em muitas part~s onde o povo se junta, o problema 
é colocado. Em cada lugar estão aparecendo muitas 
!niciatívas boas. Fazem debates com os candidatos, 
para apreciar suas propostas e poder cobrar depois. 
Tentam fazer a lista dos direitos mais Importantes 
e mais urgentes do povo que devem ser defendidos 
na nova Constituição. Em Recife, uma associação 
de moradores resolveu lançar um candidato como 
representante de suas lutas. Lavadeiras, meninos 
de rua, mutuários, sindicatos ... , tem muita gente 
do lado de cá que também está interessada na 0 olítica. 

Muita gente de olho nas eleições, na Constituinte. 
Quem tem muito poder e dinheiro faz a seu modo a 
campanha. Quem só tem mesmo a real í d ade do trabalho 
está, do outro lado, procurando um jeito de reagir 
à exploração e ã injustiça. Essas coisas não 
terminaram com a Nova República. Como é mesrno que 
podem terminar e aparecerem outras? 

PARA ANIMAR A CONVERSA 

l. O que est~v f~landn nv r>ádio e na televis~o tem 
a ver c:om o qu,· "ºuP. r?S tá vivendo? 

2 . A Constituint,• pode mudar a vida do povo? 
J . Você já ouP?°I( p1•or,out.LJs c:oncr>etas de um candidato? 

Pedidos à rua Aristidez Novis, 101 - Federação - 40000- Salvador - Bahia. Preço por 
exemplar: Cz$0, 15, mais correio. Assinatura anual (6 números): CzS4,00 por exemplar, 
Cada exemplar a mais custa CzS0,90. A partir de 500 exemplares, abatimento de 20~. 
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O QUE ESTÃ POR TEÃS VO JULGAMENTO VOS TRINTA ~TPES 

COMPANHEIROS METALDRGICOS VE SÃO JOS~ VOS CAMPOS? 

Esta é a Rrande per~unta que se faz. 

Pr~ nós, trabalhadores e diriçentes sindicais está claro. O fato 

foi criado com objetivos direcionados. Isto é, atinçir as lideran

•:, ças de base e descaracterizar todo um trabalho de orçanização e mobi
lização dentro da General l1otors, abalar os movimentos dos sindicatos 

1 ,,, ~om}?ativos e, nor Último, tentar atingir os nart idos mais comorometi
~os com a luta dos trabalhadores. 

Dentro d,esta caminhada ficou caracterizado duas coisas: 
19) A força bruta e o poder do dinheiro dos grandes ca-pitais 

extrangeiros e nacionais 

2 9) A fragilidade do poder constituido (poverno) 

No primeiro temos uma GM super noderosa, aue não admite em ne

nhum momento ceder no seu voraz e incontrolado desejo de lucros. Por
tanto, para defender esta situação faz aualquer nepócio. Desde perse

guições a trabalhadores até a vfolação das leis do país, quando dis -
pensa 93 companheiros, todos com estabilidade garantida por lei, como 
os membros da CIPA, diretores do sindicato e Comissão de Fábrica, ele 

itos pelos trabalhadores. A GM anunciou estas disnensas nor justa cau 
sa 1 mesmo antes da greve ser julRada ile~al . 

No segundo, nademos ver um Governo confuso e inca~az de se posi-
cionar com imparcialidade, usando de força nolicial. A cada momento 

que a GM solicitava, havia todo um anarato nolicial-militar a seu ser 

viço. Mesmo quando o Juiz da Comarca de São José determinou aue os 
seis diretores do sindicato deveriam, oor forca da lei, retornar ao 
trabalho, na porta da emnresa havia um esquema para imnedir. Al~uns 
dias depois, esse Juiz foi transferido de São José. 

1 

Ao mesmo tern~o em que o Ministro do Trabalho renetia a todo ins-

tante que no seu governo não haveria intervenção nos sindicatos e 
que nenhuM diretor ou diretoria seria cassada, as emnresas faziam is

so por conta, e tudo fica como elas auerem. 
Por out~o lado, fica o Sr. Governador acusan<lo levianamente, sem 

buscar mais informações ou ouvir os trabalhadores, tentando incrimi
nar 33 trabalhadores, entre eles os diretores do sindicato, num nro -

cesso comum, como se fossem criminosos. Essa Posição e clara: é oreci 
v,i l 

so esconder da opinião pu.blica a fraquesa do Governo le fortificar . a ,.,, ~-
atitude da GM. 

O que está por trás das grandes acontecimentos de São José? ~Corno 

fica . a proposta da Nova R~~dblica? íluais as saídas oara a orranização 

dos trabalhadores? 

Jrão .Batista Cândido 

TrabaLhador de São José dos Campos 
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R~cA:DOs ~Aos~- TRABÂ!HADORES 
' . ! - .. . ... ·- - . 

PAZZIANOTTO E A LHI DE GREVE 

AINDA A ,LEI DE GREVE - ·, 
MuittJs homem mudam de opiniio, confonne auaa 

COG'fivfodu. OUtros mudam de posiçao conforme o.s 
intueaea de seus grupos. lü alguns meses atrás. 
todol aa ·que estavam contra o "governo militar" 
deaUllriavun a lei uso -que regulamenta as greves 1 ~ • 
.i.. t t MN\0"1'3' q~ prolbc greve~~ if!Wf"t!' !:._ 
"IUIMWII~'. Eatrt .-.a ,-soas estava o 1tull v 
NlUtró do Tr1balllo, Alaw Patzianotto e . • ~ 
lov,ml ..... tdi,p.lt.dciadoPMDB. ' , , Me),."°•• itlee N rtOUMm • ntvopr o~""° ,_ 
• • a.l ~ snCbe • lffVI. O qlM· .. , que houve oom t> 
Mlllatro' lilt flf ~ q\lt 6 adv09ado tr1~lhl,1,41 
t qUI cW...,_ a f'QlNO tÜl'tlltl de IJlve'! Sera qi. ~ 
l!l&l'IO !Se Mmlabot lhl 1ubh1 • ""t,eça 1. o PattitnaUe 
fllli~tldo w:na ·"-.•'' ld C,e ~ve. Isto t :·•te 
-. 4'Uf baJa "'trl~ • pwe. Port.nto. nlv- 1 1 
.. ,. ~o ~te) de ame, e • m•m• t 

,alklo ~ paW., ~w.,:a a Uldas JS•dl!c:la6el doí' · 
---- ál.D(t1CA'8 que ~ aéOOteceram llO ~rull l, _ 
Usu ~ ª"'~- MtnlalJ'o: ,ua pólll~lo rnuclOtJ 1 
Pllf~ peaQ&i. O\J de~~! E os Dclpu~dc. @ , 

~ dei PMDB' ~-se de lodu a. l 
..,., w,a que ftUram att-li~ doe•foJhet.oa, Jomllf, - . 
Tva t eomkriaa, T\ldo o que foi dito en "convena p,• 1 
td ~••, ~ •tAo °"·~ "revawéionin· 
••• 611 '·•te que j6 foi t.omnda a:,ela ditachn 1 
ailllt&r' ,\nllll e ~~ a campanha eleitoral 1 
falaftlft em nome dm trabalbldorel. t agora'! Em 1 

DOmtdequem ou de que INPO falam Dó JWirlAmentot 
o.Ao qa f bom, de vez em quudo, fazer, IDJUI 

NWido de 1UU vldu polfticu, rntr I dlstlncíl 
eatre IUU palavra e auu priticu parque o povo 
podt 11s' uma memória melhor que persam. Part!eu
larmaite., mibo a mem6ria bem Tiva. E$lou diaposto 
a cobrar, DDminalmesJte, A todas~ p lGHSllaS. . ~ ~ 

r 

. , 

" . . WA Ll>JMAR ROSSI 

r 

, . . SARNEY t A CONSTITUINTE 
O presidente SarnE'y. constituiu uma Cum1~ão p,u·-d 

, ijf@Mrllr um projeto de uma nova Con.<1t1tu1t;ao para o 
,ovo bn~sUeiro. Segundo o próprio Sarncy. a comissão 
fl!rA º. p l'Q~~Q gye serâ "submelfdo·' à dl11cU.'l8ão entre 

lÍ'i li hPP\!.lllq~~-OII nqmes desta Comlss!o. até àl!õra. nAo 
~ d'p ~eas mJf! tt1nrnim algum \tit1t1Jlo ~ftl a Imensa 
ex: tnth>l'ÍJ dp P?VO, oY ~e~a. nAo tenha nenhuma reln~fto 
e tiAm m trlltiaU!êti!!F#! brasileiros o gut• 111:i podé cspe
..___ r11r d11 uma comlssll,:i como eslà.~ Ter~o <.'le.s, lntere.'lse ci etn t1>lt1ciil-' no projeto o& anseios da j:Kjf1Ulàçlio ttah.t-

ltlador11 'f l"ór acaso eles sabeffl o que quc•relflM1. quais 
._o nosaa. N!liâ condições de vi&, de moriidla. saudl!. 
edul!{l~ó1 h1Mli!ne, Wistlment.a, traMpõrte, r;alãri~. la• 
1-er" 

Hê uma IX'rgunt.a que est:é na cabeça de cada traba
lhador cot\Selente': éõmo garanllr que a "novll lei 
mtuor''. represerlle, rulmtnte, a vontade do conjunte 
e, r,rtant.o, da tru!lorla da população que é trabalfuldo
l'fl . Como garantir que a nó~•a Constltul~ão vnâo repre
!lé'hle a·ganllncla ·dos latihlhd1arlO!I, dos ptópriet.Arlos 
de grandes lndll!lrlll!I. es~ialmente Mll mwtlnaclt>
Mls, Como garantir que essa no~•a lei não !.eja u atlr· 
maq!t>{io ál:.iu.so do poder d!w! grande11 b1tnqu~1r0& qut
Vlvém de aRlólâgem sem nadá _produzir de bom para a 
hà~to? Como ter ti éettez.a· de que elh \'lil Utnitiar, 1)1.l 
tr1et11no lmp('dir. a a~lto djji !!itávess.,irlntllll f' dOi eape-, 
rtil-dptel lrtiobtltâfloa. Ctlrno fl!tet Pfl l''I' quti a f!ov• lo! 
vellha ravotecer ~ trabaltutdotes'! l , •. 

~e desatlo !ló poderi aer \lencldtl l!Om 11 tnobllitil · 
, çao do povo. Esaí rnoblliiüVllt> deve e!lltnl.'l;at' hnedlolll· 

Jlltttle t10i slndhiatOll atra\/et do 1!!id/1rt'elmc11tnil, de
blil!!!í e <!ilngressOJI par11 QYf à )'ot QQ!- lteb;llhadorl!ll 
Jeja ouvida. Deve,,,. tc1u, a mobllitaçilo nn11 bal~, 
átrevb 4a m~tmtmttll! ~pula~~O l>D''O, ~ra ~t ou. 
vtdoé, 1obtetudo:atend1do em seus anseios, df!ve se t>t· 
gãl\li,&t para impor' aua vontaC,e, oU. entJio, s11reQló!I 
escravos da "nova Constituição' ' do S;lrney Clejª-se· 
dos ricaços}, 

. ) 
O: MI NISTRO E A,S ·:IN'fERVENÇôES 
Vou insistir, nesta coluna, mi denunciar-~ mentiras 

oficiaí&, não lmporta por quem' tenham sido ditaa, M· 
alm como não. tenho me negado a le)ogiar:álgwnu au

,r. tudm oficiai.a que julgo correta&. A exemplo~ artilf(l 
~ •nterior, volto• falat do eompc,rtainento do MiDlatrç 
~ do Tribailio. . 

e 
, 1 

No Wl'IHIÇO' tlt ~ trabalho • rrent, do Mtnil""º· o· 
Alaur Paa:zi&noto tomou madidu qut .)u)to COINftUII 
com MUI~; IUIP'ndeu U --~- de v6ria1 
ctimoriU a\ndicail e, Riltiou ÕIUftll dt· dlrtt1nte1 
~--neou tvtdtAII LlmWm Qut tlt" pa1Joiou, 
Jl'lbU~m"1tt, tl~lr• • r,p,....o vlolenLI prallcadl 
Pila PoUllil MUJtAf, Por IMO ~ aflrmtt acrw, q\11 o 
J>Ul1anoto ,-t,t quU6mo~ • f rtntt dt q\Wq\Mlf outro 
mW.tro Q\111 !i6 ~p(N aquele o.apt0, 

ÂlfUA'W ooliu nlo llitio üpllcadu Pilo atual MJ· 
a1.tro dt Trlbtlbo, Por t,tll)plo, o lindl.,_&o dol ,ro,, 
nutanu 4' J;ftffflNltm do JUct Ortftdt do Sul tem 
Porto Alept) .. u aem ~par~ do Mi• 
nllUHo do 'rribálho. desdt acmmbro do ano pau.ado . 
A pelepda P1J1GU • mio i:,a a,ana • na tltl~, .u, 
milleo&odlu IQ,aja II Cltu, Apesar de WII abltloauJ• 
Dido da cat,pil t da Nivindlcaçlo dt 40 llDdAéatoa Uat•. &allto. M' qun&o. Coocllt. o &r. Mbul1ro 
11Ddl Dlo pwaúUu ~. 'Qual • rulo, lllllm 
Almlr! . 

OI M~CCIII de FCll'1alela Jl IOlreram qoaoto ln
lawnçlo. A chlpa do ~t« foi .denotada pela 
aucoria Cl'le t1ectu a c:bás- c1e opoaiçlo. Nov• LD&et· 
'NGÇlo. De 1' s-,a d, • ~-eleite YelJl·dirillndo 
o Siedlcato dol Métal6rei0a1, imtalada D11111 ullo pa
roquial. O Sindicato doa Tnabelbadores Rurais de Bn• 
pnça, no Pari es~ em lituaçlo idfntia. CcD a Jl&la· 
vn o Sr. Ministro do Trabelbo. <Ou M!rll do C..pit&J'!> 
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RELATdNJO PRkLIMINAN DA PE~0u1s,, ~0URL VJOLtNClA ~M NOVA lGUAÇU E 
NJL0POLI~ - JULH0/90 

A pe~quis~ sobFe viol~nc1d em Nuv~ í9ua~u e N1J6pul1s tem como 
<Jh ,1 <, t , ,.,.e, p 1·· i 111. i p ;;1 l ] c•/i:Hd: ,.d'. i n f tJt" llhl <, <Jfi•! c-;•1:,p orH. :;~ nt, d!:; l»U IJ J 1.::·t I v .. , !:> 1,: 

(Jb .i<-:.-t IV'ffl !i> l"E J ,1l IV'i:1S ;~s f"orrmnt:,. cc::rnro i:, POfJl1li,1i;:t-ii:; •;(::-, .JU'.lt.)i.:1 (i• 

convrv~ LOW ~ v1oltnL1~, ~w cs~ct1al cuw e~ ~ss~ssrnalo~ que 
o(~ (.) , .. , .. l~ lil I r· 1 '1 IJ (a n t t.. m ("· n t e n cl ,, e- '..I l ;·; r:, • 

l)1;.1nl<~· di,;: um l€'1'1Hi c-::·,:t1··cmc1m1.nlc df .. l 1cé1c.lt,, cAd:c:.,u ·:a..1~ por· r·t..'i;d 1:.--!011·· 
tz·stl':' t1'ic1bi,1'.lllc.J ;·,, tr·,,1v1.f!., c.lt:a. u1ue:1 wt.l:olio.lo•.-11,1 qui:,.l1l.,,.l:1vr.,, Cí.Jri\ 

d1scuss~es Lm gFupo5. P0r mc,u destas ci,scuss5es, as ~es~oas 
t ' Vfi' I'' 'el m <)P 01· l un I d"' d,~- d E· !.. G: lfrcHI 1 1 !. " l cll' o lui·.1 J '.., L'!'.;.p on l t;ll! f;;',Hllla'n t Ll 

r.,osfü Ívf~ 1, f.:·IH' 1 quP.<:+z·nd<., o c<:Hrt 1. ud1.1 cJ1J 1 c:I 1 •,·1:::·1· ~,-of.. 1 t cns i:'1bo1"<.lr.Hlos. 
,:;,c:1· ♦::•!i,CCnlt::-• •!.;.(a -~ l!:,!:;1:.s e, feito tli' IHIH) i.llrdll~.(. r..11J,:t.l!l:i.d'.1'/i:1 ·r.,d<:::·qu.:11'··· 
!(;.(;. Ir)(:: 111 OI' oi o!;; ob J l:'t 1 ','O!::, 1-11" op UF l: Ç.J!;;... (, ,11.:, (i' l' f. !:>!.:.oi J t í.11" t iHr1b ,fro o 
S 1,J l '~

1
Jllf1E·nto dta· c:i, l· 11:•.1J<.l.:1d C!J. f2 hl tE1··mt1!::. Ut::: !.-t:9Ul'e11rc;:.:,, ,.10 Sé l:fa·n'l:i.11" 

l''(·~'i:-t!i.~i.\l'' u11,,:, j.t(o'!::-'-'IUISi:'l 1.pJ.11d.1l,.d.1•.••c1 !:,t;l:.sl"ti é\ ','l(J'J {-:·rr(.li:'I, Ct•ít'IC• rl'd <.\ 

1 l'l 1: ~-n e, ;'.i n r r, 1 1.. 1 ,,1 .1 • 
1 (.i,. • 1 IH I' (a' LI J 1 ,·e i:i <J ,1 b :::. C' ' ~; I' t., 1..\1 r I G f. !., ' e o"' 9 r u fl () S- d I L, t I" 1 l, u i CI (J !:, r.l ,li 

s.i:-9uintt. fo1•·ma:: trf::·s !Jl'UPI.J!:- lf.·:m1n1nr.;,r.:, noc1!:, ;•i:,1>:.:rs iai.,J1':,.-1s cntl"F.· 
1::., e-::- ;:2~:.1 ~"nu!:>, :.S(:> E •l!' . .1 .u,us <:e· 111.:, 1 L- de ~.:,ç., 01nw~, t 1. 1··1}!:; f·Jl"Ul-'D!a. 

1ii.;-1 1;cul i110•1, cr,rn ,,1 mE·srin:1 t11s!.1·1L,u1<.;,ic, de ilJ,:,de. 
p E"'!:: =,u ,., t, qut. p {.;,,,· t I L 1 1, iitt·· c.;1ru d~·\~ n I F-C. u SL ó~•~· 1 OI' i:iru 

segundo e r· 1 t t{ ,.. 1 o •; '··1 u t t r.n• n ,;e r .:.·, u, ,., e• ~ ,:,. i' 1.l e~· 

1··epr·cI•!i-,E:•nt .-~t I v, di;1d+;- <.los uu 1 ~" nn . .tr, 1 e.: tr, 1 D!c- pc~;.•.:n.11 s,1dc:,s. Fo1•"i:Hr1 
nbb<-::·1•vé,dus il<::-ll!:l- cc:.smC) 11J,.1d<. , Pl'"<-d l !.,f,;:í11, t.~f •. cCJJ,.o"id,.'llh:, 1::st,,uJo 
cívil, 1·1trHl.i f·arniJ1~-\I'', ~~11~,r, dufü. 1'L'.f•t:.ri:1vo!i.- bOC111·r·u•,,/d1!:-t1··:tclG. ~, 
SE•lf.'.'c,~o Lo l'Lr..1·1d:,.,nr1::nto tlt:!;;ti:1! .. r,:::-•;;!,,,,,.,!:> fc,, .. ,.:.r,, d1 .. !An'lD.lv1rJu!"• por· 
IJIOi:1 e 1.:p1ir1ls t1··1:.-1n.,t1<1 pi;\l"ocl t.•;..tf., t1p<:s tlt. (;'.'~ .. t1Jdc,. 'f+:-r,do cincc:;, 
!:l-i':I j ;t;,r I os lrl {ir l l(J(.,!l;. C.(JlllO .1 11,, 1 l. C d!:.' I' t:.·ildc.\ -1 am 1 .1 1 ê:.J'' r os. P<II" t I C I panl: t.:~S 

i.\Pl''E!!H:'l"rta, .. ,~m .. 1::- 1r1 !::-Ud müiG1··1~,, Ufrlc1 v1d;.c •,•t)Jt .. ~d<-1 p~ir·.:, <..1 t1•c1balhr.s, 
s~ndo que 111u1ta~ hora5 ~Jo ~cistas no traJ~to U<. cas~ par~ e 
~,-E-l"'.,'i<;.1::i e vrr.:c-:.·-•'l <Z-l''!!i ;,,. Obtt.::-r•.-c1 ·r .. c:•: q\H,' i"t 1c:s1•-r1,;{da duplê1 dt:: t1"i,1DE11l,o 

fJbld p1•1::·r,;c·r,1.1a· p,;·1rc1 c1r;;. mulhF.:•l''L'!=>,· <2m S\.\ii1 m.,,101' pên'·ti::,. Hi:'I r11P.d1da f-~m 
'4UC ctLIJOHJl,"lú i:,fü, Ft.H,<,Üt!:.- <Jt1,rHI!:.-l.1Ci.'1~, cu,o ,1!:> al.1•,•iclr:1<:IE"S 
p I" CJf I L ~, 1 OI r ., l • .. 

,:, t t:-rs,p e, clt:-:·d I c.:auo ç·( e:, .t 1:, ..;.• f:. i' ~ míniruG, 5LU!:, 
cspc:;n l t,ru::·c . .1•;, 11 

gi:-:r·a I i;rpi;\l"f,CC 

(d1z-f 1111clu t.om<.> 
(j Ir ~:; p 1·· t:: o(. u p 1;\ <. ·;; o 1 .. 

n >' v1. l iJ e.- 1,· 1 c.l ,., ~-~: e, l110ltO ill'11ll:i:1<:l1J~, .. 

;-, : L;n .:, s ._, p 1" f: u1· u p d e,.;;; '-" e: r.,n, i:l 
qu,:1] (11.Hd' ,1t 1 •.,• 1 u.11.IL (11.H. ,.1,•.:1,l ...... 

l·,:,11;il1m ,. 
CC>lt\-' 1 VI W 

J n t E r ::~S!!H!·~. 

urrr rrrodo 
e-:::· 1 ô:1:i:!E-r" 

!áC<C:ii:1.1 12' 

[)L)!::, r,:-<-:.1!;; 'il'U j-•U !.> , (dr, i:lPClri:I! Uur rlc•,IL~.> '::UJ''llU I..\Jr'I 1n!·t.-.~.jl''i:1ntt.,· qut:· 

c.onc: 1u111 ti 1.1.11• !:-C• ~ •JPCI' 1 t•J' e. t,•Jl ,. t.• '-11.lC. <. sl o\ nc, r->1· 1111t. 1 r·o tino d<é• 
1'1dm1rr1!::,t.1·i:H,;~io

1
• ,;1mlr<:s 1• du !:~<:;!( .. , lrrH' r.U! ,nc. .. Ol.!!:,-t::-1·v,'1 sr:: quc;.' Entre os, 

l,c::m,1::-r1s f,1··1adom1n,,1,, U!,; •~PtE c.h<.' '.:J,1r·c1t11 .:, <:unclu,I" o !,.c9 1..1rido gr·,~u,. 
i::·n qu ,,1n 1. o •-~ u 1:· +z·n t I' t:~ i'i !;; mu .1. l r e~,• i,·s. lrrU I t ;·,1 !:; p <.• !::-!E-UE·U, 1:1 pra n-i., s o P r· i mfi1·· 1 <J 

cCJrnpllâ't<J ou o µr 1m1, 1r·1:, '.J1··,:ii.1, !:cli'~J'Jida'.:. p1,'1",s. q1Jt.' tt~l"lrrlllcll"-1ru <:) 
!Hs'~1undc, 91•·1:H1. l:.nl1··1. C)~.. J(:) 1.,•en!,-, r.·d9,1r, :.. l:t:nt,.1m cur,c:. 1] i r.<1" e, 

t 1" "' b .:1 l 1, o ,.z· o 1. s t 1.1 d o , a I n d i:'I q t.1 ~- e: 1 .. tJf1 d 1 ,j 1 ,: u l d •• d e s • 

,~rn ri a,• 
mulht::-1"1:.'s 
t f_,rr, h'l'i:\ 1 5 

n·c·1 l"Uc1 7:, nu1tr.-: n;[io cl c.01,;um,. PI' 1nt·1pr:1lmLntc p;,,r··a ·;;,s 
i:\Cim.:1 di:;· :J\!I ~~nD!~r Ul11i:1 ve:.:: que- c\S. ffii:ilS JD\/li'l'IS, solt~·ll"i:IS,. 

1. r.rrir-•<:> P~1r·.-,1 o 1 ,.1.,:e1·. f·'<·:-: r··i::rd.>fa !ii-1,: '4\11, hJ um., 1-1 1'fa'DC 1.1p~1ç;Go +s·m 



nfio s.n11· 1:I noitt:., t.: Jr► l:o t'.?:>t.1í l 1~ji:1dC) i'1 lc1ltc:1 dt.'.' !~~l':9l.ll'"dí)Çi). [: o 

l 1·~1b,1lho, com !;,(c'U:.. l1or1fr l (.J!J, ~~l.11 (.J!:, l',1:Z: cr,l,-1.,·r,tcc1I' f.) fflf.,d(.J (o t. 

c:u r,1;.1•,,1· 141.1,,lqa.a:-1· rtc!.>J!.,.tl' n1.1,.1 c.ru ?:>t .• 1,-.,:r.,1,1·. 1, 111,,11.11· 1,., pus.su1 ur,1,1 

1•·t l 1q 1 ~;c..,, 1111.lb n\:·il, ( 0 L•!:..l.u1,1:1 l-r1.qu1..nl.c:d' r.< l!_Jl''l •. ,J,.1. l11.i1·c1.hc-!:>C q•Ho O 

1 IH r• (.)!' l i Ili l l. r p cl ,. cl t. l lo !.,. 1 1:! c:I P ,. ü l I · i;. ~; Ü f:I 1 .... 1 11 i:I r IJ 1 1.1 $ (.. !i:> t 1:1 

d I I' ~ t ., ln(. r I l lo 1 1 H ., ú u ~I ,. 1 •• l 1 !l 1 ;; o r I li (.d. [·1 [.I I d l r 1 ( L d f I l 11 1 1 l 1-> E ,J c:I e( e. r e r 1 «; 1:1 

<.HI 1.ullu .' t1!.- ,,l 1 v1d1.i<JL !:> t ;ur 1., l':/l'·c.,J« t1.r11, 1-•r111c1rJ1.dJ111.1,t~ ,, 

C ;:1 t d l 1 1 d r !:, ::; Cc I·' I' i.l 1: 1 C' c:1111 C 1 1 t C 1 ~.; f I C/1" cl d ú 5 (o r '-Fl 1., r, tJ U lü C .' í I C I t• rl ct d i':1 !:; r '" i;;- S f(1 C) 

si ni'vto'.l llff11l/ll11I1•10, '-~• t.~\ü Hl.1'1.1l111:1,t1. 11:Jc:11.fc:1• e:\ Ull/1.1 I. J :JJL(.tc:1 t1•,·c:1 de 
., <. u c:1 e,. ::; 1.1 <.I e ,. u rr li e, "' !;i. i:.. , r:; 1. e n 1.. , 1 , :l 1 !ao t 11 e 11; ,., 1· .:, n ti <l" p 1 11• 1. e • v f.;. 
p 1·1nc1p,1 1 s. ,.,1·oui1,.111,.1!.> ,q.,011l.11du!.> 1,01· 1 J1.• 1.111 !:-CU t.0l1cJ1,,1,u pudl.111 

!:>L I' rH!,Ul1í ltl(1!:> "' qut.•1:,tê:~1bl,,,!:>111.1!:> <lü IJ1Íl"1< -C- 1 t,·utur,., ~-,.1.dll..c;llühlll:u, 

<: o Ili u ' LI I l ,.1 d e t.' $ ~, I.J l u !., , t.l t.: •. ~ ~J 1.l 1 \ , ( C.J 1 ,., ! c:C d 1. l 1 1 : {/ r Ili 1.\ 1 l o Ili I r 1 ,:, (; ::i IJ (.' 

.,1.1?.> t:.'1 1c.1,., ele. p.-1 1,11111.1 , l.,,1.-;-';c, 1l11 1 r·u,,•, 111t.r1 c,11t1·os. ., l:r,.,r1•1J1.,r-t1 .. 

r·11 . 1:,l.110 d<::!:> l i.,'4U€", .-,v,;,l 1udu I u111t, Jll'1.1.,.,;· 11,, t:.ru 1..• ,,e 1. 1,1l i.i 11c.0 1tc,. 

tcnlú ,,.11··'<;1 (.)!., ürr1bUL> 1:011111 1'ul'11 e.,• l1·1.T1'- 1!1{ D l"l.(
0

<.inl1C! .• ll11€"1,to dc:1 
1.)!l!.,l(C11r .. 1,, e.Ir., 11101-.i:,r,ó'l 1ú t.ll. t.Lrt,.,r 1. 111?1'< 1 ,,, d1 61,11,u 1., nr., lc.,1.,.il, e 
o fc:,tl.\ t.! .... , !..1 (,/ c:1.,1110 l"L!.:,(H.11,• .:'ív1 ... (' : .. c.gUJil.Í,< u• l•i.íl'l lC l[ 1 ,111lLt,,. ,,cio 
r, 1! & u , r11 e:, L> t. r ,., , 1.- rJ u l t::· r e, , <.l <J ,1 , , 1., 1, , d 1 .<,; ~; 1 , • , 1 1.c d u e , 1 <.: r. r.1 e :i .:1 \l d c::-
l ,111tl, t! m :,:'.i,, (.(.)11!:J.ldC:,l"1.1d1.(!.. ,,rc. 1 •• ~1-1 ... :· ( 1J1 IÍl1.I '(Uc1J 1cic1d1. 1'1!:, r•t2 !:>S líf111f:. 

cond1 1,tic•., de ,.,,cl,1 r,o• , tlc,1• 11,uro1ci1,1<•!.. ft1 .. 1c1.I.J1d,1• c1.,r1<c1 

1n!:>c1l 1 1,l,.,td1· 111!a>, 1J1·1r,c.. 1r,,.,,r11< .. r1l1. ,,f l,. ,,o~,t.:r11.11., dt:. 0111 $L~n,.:,,rrrc-ntu 

b,h;11 u, ,. , 1c,1.tcr11 ;:1 cont.t1.t1.,, .,. ;.:, <.li ,.111,L, oul.r,1 for111,, o. •~·11..clê-111.11.1 ,~ 

ig11:: 1. w. t ;; e., !a- u J t. 1 t 1:, !;. e, i:, 11.c., 1• ,.11 f 1, r e , d " 1· t.-i , 1 1 ~; e., • N ., 1111. d , n ,., e 11·, q u L 1, t. o 

.11 cl !:, l ,1111 (. l I l ( 1 d I.J !., 1 ... 1 J I l. 1 p ... 1 ·- t.: (. r I t ,. (.J I t IJ 1 1 !., líll l. d l LI<. êi 1 ::; ' li!;, 

pr1,bJ1,1111.1!.> lúl'l1,1111-s.r. 111,11!.. ,1Ct.ntuL1dt.o !.> , C<.)111 •.:1bt•.n.l ,.,bBn1lor1<.J JJúl' 

r•ül'l.e dc:1!::.. '<;11JtC11' 1dt1des. Nol:d-!c-L 'IUC LI v:ult:'1,c:1« 1.l'·SOLlí.H.l1:1 e.( 
lri;.1r111c1'cJ1os 1)•;,u 1~ 1"!->fJ<Jrl"l.1•1r,r.,.1r111.nl1, r.rtucl., r,1.l,.1 111c:11u1·1 ,.1, co:110 un, cJos. 

pr1r,c.1p,1I !:> JJl'.üü1Chh~S. Llci l'L'Jl:,io • . [5!;:i.0 Jc 1,,1 1.1 ,:1•t;1· Cjl.Hc i:I Vlüll.'l1Cld 

,),J 1.t.!.«1"11.1 lflf.:L<l"i'f1l" ,.1r.l1.1 c;II.J !;><. •I c.11,., ,.1 d1o1. ~,up111111,r ,d1: q1.11. o:1d 1
H.lll"i'.1 

, ,.11-.1 •~li.!:>, !;,Ul..d lfrllll<ll'írrl:nlc, um C,.ll'cai::1 111sold•;1.J. t,bi;;o1·vr.1· E'bf;;,.~ 

l"Ccd I t.l,1dt.· •; l oJ c,,t 1.1 € l 1.:-nt cll' LI.JII'.•' l ',(.I' (.( 111 L 1 .. p,,l"Lt:t:: Sf.·l' <I r,oi •. l I.H' i.~ 

11 cl (./ 1 é( d 11 1·' L l t) S q U lo I' 1 b I f.l F. Ili 11 1.1 lJ ,1 1 ); 11 d 1,1 • 

H,{ co11 1 c..1t'.1,c1c1 dt. 1.c,1110 < ic·.!J, r11c1J'1.1{l1.,r1. b cl,.1 Ll,.11 :L11.l,.1 l·.lur111rH.r1L>c,. 

!.> ~i <• d I b (. ,. 1 ,,, 1 11 ,.11.I ( • b • I' 1 1· (.( .. li 1. Ili ! C (. f r q U u 11 1 U C I tf c.1 d;; 1 ' r Ili,., !., C I rJ I.Í ti;_; !.I !l tJ t.:-
"i;, 10 q 1J 11 cf ,1 e ,1l 1.<1or·, .,·, 1.r,1o1 !.> tu• d I rt., to~ .,,. : 01,.,du!.. 1. 't.!.-' JUt.c, dút:." 
1<1.l,.1!.> ,1utr11•1d,.1c.l1• 111.1' ,,uc!..tÜ1• 11 ... ,1i.. c.lc1111nio11·1:... l.1.r:1J1rl1cccm que. 
!;, :; (.) V "c:1 t ( ,. 1 ""li d <., !., C\ r, r.:: li 11 !:, 1 Ili p L I' r (.' d ( ! ;,. .l e.: 1 t ÍJ ,. <I l s r ,., l. l 1:1 l ÍII p e::, 1-1· tü, e I r.l 

( lt.: ~ t .. 1 .1 V ( J l (.1 , 1.. É q \1 cl ll d(.) 1.1 !., P 1' O 1 , f_ b 1 , 1.1 !;, b ;.ir, f l. 1 t •• !.> • 
vt. ~c,1 1,f.1•r,<:1nlt.:s 1., ,1 1.:> 1r, 1 l1tu11;~~r-~ rr1C<Jrrt1·11111-i..t·· de!:,c1c1·1.::dít,.,d1.1S, 

1,t:.·1·1:t.01 ndo i..r::- q111,; ptd tt J t 1.1 é 1..1111 "t,t>Ulli o ubs< ur·<J t. puucr..1 1.rd.er,d: cio 
l't: 1 1.\ ÍIILI I OI' 111 r <jlll <.:011!.> 1 d1.,- .. !:.>t:l' Ufllcl ,í,· <.,.1 t:1.1::r·1: l <i1.1 (. ti•iH1t.l1111. 1 di.1 

1-•(.JI" J1t.:;!.,bt1<1 $ !::.(.Ili 1,1.r1hui11LI l •~· c;.~:u (.(..cf11 ,1 SllLi ,. t.c.l 1di;1dta 1.u.ltur·,:il t:: 

t::1.u11Ô11111.1:1. ,', 1• 1 111,, c.u !rH.c-1r11 !:>t fJLd ,t 11.,11111.r,1 t 1.1,r11<:, "1:lt.::,1l uc:l1du t," , 

:.,ur,1 1.u11l1•uJr. 111li;:111l 1111t:r1tL• d,1 ~ 1 l•1111,:~,, ,.r11 fJUC •,·1v1.1.-, . Sui:i 
,.d.1l1.1de '.jCl'1~l (0111 l't'l,.<.~;,., e1 l::!à-,1. ,.1!..>I-HCt!, {~ dl . • ,p,1l.11.1 f. 

d e • e.,. ,~-e 1 1 l u • 
f•c.:w c,•il 1· c, l,1dc .. , 1..1111111 l o1rd 1.r111 ril t, cc 11.1<.,1111 1,1.. < .. 111 t1.Jl1:d 

dPp+.11d+~111. 111 d,, 11l.u11<.:~io clc,• 91Jv1r1111nl.1 ~ . 1,0 t,c~nf 1cl1.J dt !::.u1.;1·11· e 
,1t E"llll(·.r cl 1"11,.1 I UI" 1 LI dt:. f.l..l,1$ llt '(., (. bt I UcíUC.!.>, J !:,l O L r OL•l'c1!:., l1f.'f.t·.!;,!~J1• 1 i:1!.,. 

<.lt: Ili ti' <I , <·l"!.>Lt··ut lll'cl r c,l t:::nd l l11(.l1l (J lhl ~{I' (.,.1 r.11. 1..>1.1tfd. ta t.t>Cl.d c:I!.;> 

r-,i.Il.cll(.1.1!:, p,:11",.I !:> t.Ub l· 1ll10!:>o i', 11111101 lil 111<.1 ~!1·.,-Sf} d,.:-r::-C:Dntt:~ntf.. cc,m 0 

gc..,•1t~r·r,u :.!.-tc1du.:,1 L' 1111Jr11c11J~1l, 11,,vLndo u111,:i 1r,1 .. CTrte.:,1 <. 
dt·!:><.. 0111 1 cd1<;;,.1 cru r1 .• .lc~c,;.;_;<., ;1 ,.,lu,.,<;;::Ír., tlc, ,;uv1.1•11G f1~dL1 a,l. /'rc.J rrrc-s11·10 

t; ChifJ(_I , . m ,4,.1c.: r1ii1.1 ,,LI' ,.d I l. 1:HII llcl!:> d\.l( t,1· 1 cl,.11.1( !;:, t:(Jll!.,t II U {<.lo.1: •. , c.lc 11.91.IÍll 



a rlas o pod€'r absoluto sobre a solução de s~us problemas. nio se 
vende come suJcitosr agentes trBnsformadores de sua realidade. A 
j d tZ• i',\] 1 :;::a<,: ~í O d 1:,:, i n !i> t I t: U l r,;_ f;t::-!::. (-.,' '.d (jV(.:-J" r, iil Is!: i;:· 1., j) OfH2 "' t D!:> r VD .l t i:H:i O!:!- p ·,:11" ,:, 

o cum~r , mento dk seus 0eais compromissos com ct populaç~o Esl~ 
p 1•· e~,. fa' rd; e n "1 m ~·1 t o 1·· 1 .1 • l-' o d ta' 1rr <:J !i:, ~!- 1 i: u ,:'Í l o b r,, E 1· 1.I 1 1.I u !.> 1,:· n t. r <·,:· e:, q u c-
d E S C J ar I am que fosGe e o que d. 

l-'1 i.:\ \,• ·d l I tl <;: ~~; {) f:-~ 1 to 1;'1 y t·~ ru d r.'\ •~ la s 1C o e.. J ,.< ç.: é::, L !1.• <:I t:-: ru e.,,,. 1:t e I oi· <.-. b ~:,: 1 O, .. m l;t !:;, d t:" 

or0ani~açfüo comun 1tJrla nio s5o µos1t1vas. ~m geral, nio 
costumdm Pclrlic1par destes movimc~tos, nci medida em que nfüo 
per·cc,'Licm r<~!::.tJ]te1tlDt:; co1lc1··ti·tü!il, e 11,,1"·d11:1tw€;. 1.,osta1•1.;im que (;:.'stes. 
ruov1w+::·1d.1)U- t rv+Z·!",s<-::·r,, urr,,,1 ,,,ç;iiiu f::·ft.:'i. J'l,i1 <,·111 Ltc;;•r'rf,:•í ti:10 d;:1 cc,muntd,~dt::-, 
lu i:'15 ,, i.:1t\ l,;jlJf:. Pi:ll't:•ce::-, (;) Pl"ÓPl"l(.J funcron,.u11c,r1t:1.J 1nlt:.·1rr,1;;,, ii1S;faOLJii1dO fü 
não nbt(:n~lu de Fe&u]t~uo~. dcse~t1MuJaM ~ partiL1µ~~5o. 

t~, v 1 <~• ·1 e;; 1, e 1 ,,1 t~· !!; t .;~ p 1· <:;·!:,e~· r, L e no d 1 ·;:1 i':\ •· ,d , 1:1 c.l .::- E, t r.1 s p ~::- s:;; C.) cc •;; e· r!: 
P<-::-1··c: 1;.-b1di1 e i,·,ssim11adc, dt: fcJr1,1ci1 ,, !,H.\' J' 1:,oss.1,vc;;.l supc:.wtü·-·1;;1 .. EJ.,,~, 
térr, 1:onsr.:1 l}nc:í,i1 de:-:- q1.a-:· n,.1 Ürcil..o:r.iti;·, l,i·:\ v11J!C::nc1r.1, m,,1:::- C!::.!::-1.1 

v11:.dt::·nc1;;1 n;'.io i <.i•>:c:lu1:;1v,:, c:f1:. 1.,lc,' :lr,c:,·.1J .. r',.l9unb i:ltt!. n~;u cun!~1d1..:-1ri:Hfl 
v 1olt·nc.:1,~ e, /al:c:; dfi• i',;,1vt:·t' "dc!,;0-.,;:·1" ,.,1• 1.,;: Jml'I .. 1u 1u:;,;H·· onde~- 111or· ,,1 lffr 
u 111.1 ,.,. e,- •0: q u <t oi1 !!, ,,, 1

1 l 1 "'.-1 •~ n ;·: 1:J !:. fü o ruo 1·· .,, d i.il'. fa• ~:; .. L·, l \•' 1.:· .. ~ r,, o 1·· 

cons1drrar~hl a situaç~u cumu tora de controle, criem mecanismos 
dE' UE·FLSé'1 n,.'I inlc:-1•·p1'(.\'(c'l{,:;u df.•:· !J.foo1.1 1··cal 1d,,11.l1a' v10.len!..:1r n<.J 1ntu1to 
dt::· pod1~-.. sob1··1'-'Vl'.l€·t" ;:1 tt!dü ISSO . (', ·,·10 'iéncio:1 ,:1sE:,Uh1C dtf}.(·Jrfz-rd:e:-!:\ 

co11tor·noi,; r,,ari:1 1?lc·1=- nc·1c r.-,,.11s 1,.•,i,··1i.~cl ·as. s.1t•J,~c~Õ<=.'!;;.. (.•, 1n!;;,egu1· ·,·,,n<,:i:1 

J '" ' 1 (i.'I)) l .. li:.' clC, ii'lfJ êlQ po IClõll p,.ll"f.·:C<i.' SC-::'l' Vlt:-1:·ü COffJO Ulila f 'ot .. M<:i d€· 
v 1oltnc1a, assim como u idlü d~ nio poderEm contar com~ poJ(c1a 
'"·m C::i:\St.•"=· d,::- ciSScl 1 'I. os ~~- ht.•m I i: {d I tl!!>. l,1t.1l r. dcE.-1: ,:,cr:,I' i:i i nd i 911a<,:t"ÍçJ ri« 
mi:1i(:Wli:I q •.1~11,t:o Í;I ob1rll_J'i;\tl:.il"ICdetdc· cio P•'i'.)LimC-nto d<~ ta>:.:1 Pi:11'.êl 

rrg,stro d<:. assalto nas ci&J~gacra s .. ~~ p~~~uu~ s~ sentem 
õcg 1•t2d 1 <.li:1f::. l.o:nito pE"1a c11.;:;u <:.C:HrH::. iJC•:1,, om,c~~;:;c, r::· comp1c-i:;;\mente, 
desamparadas no CclOS ~M qu~ s~ (;:.nLontram. 

Apesar d~ não 1,.~pl1<:.ttLida PErCL~~ se , PLlu ~~nt 1m1:.nto de 
l"t?VOltii\r '-=!U(é' e\ f-,lltéi dt:.' llflf Sé'.\IHa,1rtlt:::ntt) bás1<:.0 "'(' i:15 d1f1cu:l<:lr.1dc-s 

<.lt:::·st,,1C.i:1di.~!f.. pt:::·]o~ Pi:11•tl1:1p11r,l<:.'S. !!'ln !.':.f::"U cot1dJaH"10 tr(a'lüCl(;:·m i'.'I uma 
i déia dt:i• v10.l{:·n c1i'1. Nm ri,E.drd;,, i:::·111 qu<.. !::.::;o dei,,1"c~,pe:·1t·rr1dos como 
<:1<.lii1dtíu!1i- ta' 1111:;!;, s\\h) r,c,~g,., du• ... t1,I .. !itl·u•_. t.·.lc1,,t:,·1,ti:11'·<l!:. cor.'sl.1 !S.r.Hldi:::-, 

tt"iÜ)iJ1ho, cd•.1La<;.',';1.J, l.1··.cn!:,pc.n·l.c, !:H:gu1•·,.u,,.,.1, E·nl:1•·1,; {JUt1·01:;, !:-<,.n1:121l1··· 

!::.t.' ir,,,. c<.I I ti o 1: d e v , 'l<.1 e tin, d 1 ' . .JJ\ 1 <J ""J L • 
1'.11·;·,, l!Hlll.<:.. 1,, . i:i JfflPJ't.n• ,;1 J'f'!Jl's,:r ,1 (J qU( i.1r:01,l.f.·.L!.', ou p,.c1·tc do 

'·i ufa' ,, e < ) n t <~' e t:.' , <i:· m 1·· i:· l r:\ 1; ~, o i~ e., L ,;1 ~ • ,., ! !:- 1 1 , d t o f.! • 1'. t ,, i:1 ,,. ~ !J d os ,J o, .. n ;·:1 i s ,. 
,"1 !?, p ♦:- !i> s o, 1 s v 1:' t.::· m <~• q u ·,:1 <.11·· o d e v 1 (, J €: n e 1 ;:1 1;. r,-, q u e;:· <2' !;. t \:; e< 1 n 1r. t! 1·· i d a ~a• r.;· 
,,,c.,b,;,i,, fu.f~· 1<hnt.1f1<..c1n<.lu co111 ,1c.,1·n~,1\.:. <..011,0 •J 1:·ü1..'0 que, St:.'gundo "' 
l(1õ1l(.;J''li:\, i.'1PL!s.i·,11• dti:" l:.,Ll"l!i:1CIUl1i:ill!o-l·a, 1'té. -Cl'c1l: i:1 d J'f:.'c1l1düdC ti!:.' !;:,E'U 

1;ot id,,H,o. /., Sfdi!:;.ii1<,;,10 dl!' 11r,r:,o!:il'nc1a:1 fa•m rr.laçJio ao!::- c1•ímer;; 
cometidos 0 g~raJ. Nâo h~ a quem F<..corrcr, pois o medo de 
rE~rE5dl,afu. i: a dc~conPi~n~a tot~l ~obre a pcJ{<..1a impedem 
qua'Jqu•~· r· 1··e;.1<;;llir.,. B11~•rJ<:10 f!: r€,'S19naç~;u fu.i;O imper·,~~:,vo!::- Pi:H .. i:1 quem 
vt., !:l.c:.;1"<.:· uu Sci1bt: d~ u111 i:d:t, 1,·11..1.l<:-ntr,, t,:•lfl t.!;,Pt.< .• ti-.iÁ r,H~•rtc:•!i>., ü 
tantasma dn ~q u~rwa de ~rquivo" dEramubii t~D ~s PE~~uas E estimula 
w, !:',u1:,p1::1t,,1 !ii-ub1"I::· v1;;::1nl10!'> 1:: ruor· ,.,<.11.,1•·1,:!' c:lo 11:.<:i:i.l, pois l:odu!c:, ~-.-,1b~m 
'1tH::- ,. mt:::!,;mo 1noct r1l1:.-s, p~ifJan, c:.un, 'o.'1 •.,•,cla pt::-]c.1 ~,1mpltz-s -r.::,to d1::-

1:-:-sti:\1'·r::m Pl''U>llmD!S. de qut,Ju "deve" ~ 
1:7. 11,!:1:-:rc:.·!;;!,HintE· nol:,·,\r q,,11,. hJ drf<-t" t : nl:<:-:!::-

P u r ~ 1 ç ti c1 ~:i u 1:::· <:I <~ v 1-::· !::- t,· 1" ,·,11., l , <- ,., d .:1 ,.1 t. "' u e1 l. r , 11, L • 
1~011'10 1ni,1d1111s.~,1' 1lt.l t!·nl1··c hu1u1.11!:> t. tnulhc.t'!!'!a> t:•~ 

1:,1.,1r11i:ic:.'5 sob 1··i;,; ,,1 
O ~slUPl'0 i vi~tu 
,1 p1:.-n,., mrL,:1111ü\ é 1:1 

prdpr1i:'I popuJaçiD. 



Pessoas que matam ,noc:entEs t~mbim dev~m morrer, enquanto alguns 
do~, p.:11·t11~ 1p;:-,nt1::·!:> nrnr1if1~'Sliit1"i,1m··!J(::- nCJ ~~1-:-:·r1t1do d•,:· qu1:· t.;·,rr,bém 
traficantes de drcga5 mereciam a pen~ dr mort~. A morte do 
b,,,ndido/m.,,1··1:11ní:\] c:1'1f!.•9;·,1 a !:i.EI'' um ;,·,1r 1,10 par·i,1 muito!;;., e t~ 

1egit imada pela maioria, seja atrav~s dos grupc5 cie ~xterm(nio ou 
pela PLna dE morte of1c..1a1. 

() PErl,:l cl<.. mw··ti:: S ~ll"9€' r fJt:)5 i4l"OP<:)Sr 1:c:m,c, IJ.(111:I fc:wr.-.;·,, rfo:· i::unt1·0:ti:"tl" 
e\ v1ulê·r,c1;;·1, 1::·mbo1··i:1 !::,c,n:, pu·c::r.-:·b1do o pe1·1f10 ii1 <lUfE· as clr:,s~.;.e~.; 
r11i:::· no1:J. f'i·,\vor1~c: 1düf.. c~,t·:iio e>1I,,o!;,,<.ü!;., <.11,.,rrt1:.· ri<. Uf11<'1 Ju!;;t11tZ,,1 vo.ltr:,1jr.1 
p~ra as El 1tes. Ao rursruo t~mpu em que deseJaill m ~ena de mortE, 

;,rn«,~·a~w,dc,rc, cu, .. !;;u;., -..q,;ruv;:1ç;'.-ío,. r.,ur,:; "' JU!. l. 1çr., 1.l· •-•1!Jti,·,,. 

po1·· C:Ol'llO ll'llPl.:1<.,.(,,•c-.l (:; ,n,JUS.ii.l C:Olu r:•!:, J.1(.)1.)l"t:~S. ff:· 

condc~;.ci:.'nd<,'nl<~' c1)rn CJ!~ 1··1cc.,!::-, 1:,~·1•.1'Jc·q1,1ndn-o!::. 1nc'Ju~,1v1;:,. .Jé; r.< 

PClh'I dt: n,i:wtc- ,,·nrio of11::1i:d · 1il1::·i.Pt1ru,Hli:1r r.,cw muito.,,. umr.~ 1,•1::2: qu<i:• 
(.l t.fü.l d(;IO se í:'IPl''f,;•Sf.'nl.,1 OluJS.Sü E.TIi 1·1::·],à\(~\7;c, ü(:)f:; í-'l"Dt1:tCrflí.1!.;- dt::· 
s+::.·gu1·· ,,,n<; ;·:, na l;i;-;,1;,:ad;·,1, '.JUdi1do n,:1<:1 r:1!:u,:1 dfs· /;Pl''lll,il i:,91··cr..!c;.IVi';\, 
i:Hlt WI'' l "l i':{ 1• 1 ;·;, E· l''E•Pl"t::'!~5<:il' í':I .. 

,:)!,; Ph!.,!:H1,.1!.,. f 1 dl"1:;·c1~·rr, r.on f 1 ,:li'' m,;, 1 !:> l<UL, IJ&c1íHI I U<.1!:> d.:1 ,'11 1-:·ê, do que ni:1 
p <:) 1 i" 1:: , tr • L .l .:, !:. J u 1 g d 111 +:.· !iJ. I. ,:, r F' 1· <., t e i:; 1 d ,:1 L p 1. 1 r, ~; b o.111 <J i d os E· i:1 
seguran~d JucaJ se dJ o.1tro.1vi~ d~lc~. No.1 suü JFEMr dam,nMda por 
t.1u;;-,tJ1• i lhds 11!,Jé\dcib ;,,u l.d-,11_u c,u r,c..,r ~n·ur,ecs de t;;;,:l:t.1·rrdn10, o~ 
assa 1 I; <.•!iJ. ~d-1; o e on t 1· o .t cH:l<:!!,i H l~1.m11.1•· L 1 ,,,r11: i;.;· r.. <:os t. u m,:1m 1; ,,,f.J ,,,,.. ··p t"·cli!i '.:~ i e/', 
t:,t.,I !.:.t':•,j~1, Ll')l1!:l"e\lclm mêl'l:1.\dC<l'l.'"-\ p,:11' ,1 <:.J lli1tl1i<I' c1S!:ii.1'J tt~ntfs•S ( 9cll''ê\nt li" 

sua prote~io. Lsta ia forM~. l~g,t rmad~ por muitos. de mcinter B 
sc.gurança local que nio sE tJJ atrav~$ da pol{c1u. 

Torna-sE importante regiscr~r que Enquanto a pol/c1a s1gn1fjca 
uma amE"aça aos mui ador~b, os bandidos ela irra, por 5E r~m 
conhEcidos, nlo os amea(,.aru E at~ pa~&cim u 1dl1a d~ dar-lhes 
prot~çio. lsso ocorrE porque mu1tr:1~ ve~cs, segundo os 
p i1 r· l I e. 1 p ,,1 n t "- f., , o b t1 n ti r d t, " n t r· .:1 p '" , ..• , "' v , d ,,, ú o e ,, 1 me: p o r·· n ri o 
t~'n t. Dl'l'C 1·· ê\ 1· up <; í'jtz· !é. cJ t::· sn b ,. cv 1 .,,. & n e: 1 ,\ ,. < u lfl c1 vt::-~: h·· 1 l h ;;·1 cl t:o t:- s !:-•:-
c: ;;1 m I n h o nfit> t·1 .. ~ C<.:,1110 !ii,1 11' d<·,~.lt::,. () IJi.1nd1d1;;, d1:.':.,c<.11d11~< 1<.lu, o qufa' 
p+,' t' t<an<.i:- ,:, uutr·,., ~fr1.r1, f.·r,;.t f.. !;;1r,1 f'PIH' r-rpr·t'i·!;;c,·nta1· u111 ,.,tz1·· 190. J,,~ ;;, 
Pl''E•st-.'r,<.,,;, de.• 110!11:10:11 t:' v1 1 t:,;, 1::umo u111,:1 urue,.,<,.0:1 t.-.1(1 11 1:Jl.krtCJi,1'.l, 1.,r:-l,.1 
1 r1t.e1·· l fz•,!~1 11· c:·n ti;' êl 1,,1J.:1 ,,t I t 11d1r v I r;;t .:·1 como I n1p1•c.-•,• is {vr-::· l, t-. !SE"ndo 
a!:!- !i:, r m r, fi u !~- r.1 r.:ot,:-m q u r.1r1 d o i:1!,l II' ,-t; d e f c,1· 1.-1a :•· .::·p r· <:::· !!> !A:il' ;·, <s. d H 1•· <?~,r;;. 1 '/iil r ou 
com o 1:.,b,1cl ,,.,•o tl12 ;,1tcndca1·· f:, pcq.,uJ ,:,c:Gc:,, <:, q1.ur· 911r·i,1 urno·, 1nsc9u1'"i:1r,1;;·., 

muito 9r~1ndfi.'# 
t, 11<loltl1,.-r,, di·., t,,uJi'ct;'I l c;:l.1'Eb1.:1rucr1t<. ncgo;1l.1•,-c1. f•;,·1r··,,1 ü!::-

p.:wt ic ipant<.'.,, 1.·'J.,1 <Í vi:;;l "' CC}hl(', violt::nt,,,, C:<..Wl''UPti'°\1 rlf:i'SPl'l,·Pr.il'i:l<:la, 

in<..owpL'lt,·11 lcz. F"o1 df.,OJ1Ci:.1do:1 lc1111t,t!u1"' bi:,1 .. :,,, 1·,.,·m1.u,c1··•1çfüo cio!;; 
p o ·1 i e i ;·, 1 s e <~• 111 o 1 ,,, •.1 !,., ,., ta 111 <..t 1: 1 v "' e. ;\i o < 1 ,:, e.: u ,. ,. u p .: ~; e:; .. v ~; t, ,.,, 1 i t:I r d u b d a 
.{1··E·,:1, St~9ll11do pi'll'"l 1<. 11-'o:Htl l:.!ar r,ih, m,d.,.,111 pc,1• Cfll,Ji,1nr.:o f:. d 1-i1:d fc:l"iit 

p,. 1 tfr • E G. t ;J 111 l l I l. e:., e 1 i':'1 , .. o p ,.\ 1•· , , r.:· 1 , fü u J • ü d L l' • l l! <. l f:. 1,r n G t 1' 0:1 i r t. "' r, 1: t:.· !:, c:f ft 
t11··u9as, no q1..1c S-t2 l"tsf+"'l''C i\!:i- o\l''ll'l,,1!:.. 1. 1:10 ,! ir,hc 11··0 .. L.l<:C.'~s- S,:1bE·r.1 ,.:1ut2 D 

c.onfl"t,1d.<.;, t"r,tr•·t~ d pol t'<: li·,+. <:::"ttcu. 91·u111.,• +t t:lt.•::-1'..Fl<.i,l e que"· tF1mb'211) 

1, r:{ e:: (.si" I' U IJ ~ Zi r., t. l'I l: I' 1. t. !::. l. ta ~ .. " 
p 1;\ J' l I 1· p ~1 I" d LI V I c:J ÜI U Ü (. I' l ill f:i' t !;;. L .J J 1 ,..., i~ d e, •. p .:t 1·· í:'1 Ji'I U I l. 1:, !"• r l. ÍII íl ~i C:• 

s1r·1· fu~tt.' L ~uf1cient~ p~r"' ~nfrentdr dS d1f1culdades da vida. A 
1njut;t1 ç.;, !:;oci,,,1 ti r1.,·t.Ctr,l1~:<..1d,., cDr,11.s i.,!.CJr· qUf. 12!ê,t1rr.ul;,, o cr·imi::·, 

i:1t1•.:·, 1;+{s du dt:st111pr(s'.:Jl .. •r br.11>:01;; "t1.t.{1·1c,!,,, f,,,11:iJ de f::·rJuci:1<;::'.io ,~ um 
mi'nrmo c:11,:· t::·!.d:1·utur·.;1 quP. p1:.1··ru1tt1 i,1 bc,0:1 101"r11i;,ç.~,o d;-,, c1•·1i~nç:,,, <2 1jn 

,i, d (j l 12 $ (~ e n t lo' c.l 1:,:· !... d 1:::· a I n 1 r, 1) ,. 1 í:'I .. 1.: V 1 !.;, ...... E' .( i:\ I' lc·V D .l !. i:, !i- t.rb I" e i,1 o;\ 1: u "' ç: fri (j 

d1.1s r-,r.)1 i't lcn!:;, di1 ,Jtl!:l-t 1c;;;:,, d;·,,•;; ll'l!:.l 1tu1çC:.1:i:;. A dfo'h",Cl"E·nc;;ril t:::-fif 

I" ·~- l cl 1;: ã () i:I L' .1 t,~ !::- é g t:•: , •. ,·, 'I i;:· l ,,, !:, i:, [/ !o I r,, p 1:: c.l (.. d -~ t <::- r· r, L r !., p L e. t 1 .... ,., !:, p ;:·, I" ,:1 



,1 !:J.U 1 ~H,. ~i o d e•:· !,;1:. u !il- p 1•· <)tj 1 cz-r11·,:1 r:,. P ;,,1·· .-,, mu J t r.l!:, p ii'<I'" t I i: 1 p.rn ter;;. l· 01· n ;;,1· ·-!,>1:-:· 

um bandidw chega a ser leg1tim~do, JJ que o mercado do crime lhes 
p ia\ 1·· f.: C t:-:· S (.· I' rrt ;;\ i S f ;J L 1 .l r t:C 1.) 1·· ,:, n 9 1;;-n l: (-:-:· r 1 1/l(_ d I iil l. (J r t~ P I' c:1 P n J" e: l <:, n ,;1 l'' ll l'll 

1"<i'\:01·no frn,"nc+é·11·u Mo1101• e:::· mii',I!,; 1-Jpidn 1,:·m 1·1".l,:,<;.f.io ,;,o mr-~1-c;-,, do df.:: 
1: I" t!\ ~ t!( 1 1·1 (:) - 1.: r,, (J ~::, !::, r '.l(';". J htí-' J'' +:-:(·:. J'rd f.. ,.. e:., e on f .t I t t, ,.::. r, t I' t::· () f.J (;·,·, f;) u·cu,r·n 1: e, <-:. .. 

as .,, e;. i11:~s p , .. ,., t i e w,d "' !,, , ~,um n 1J r., r,;.t:-:·u r.;. vm l or r::• !i> r,,01·· ;·,, 1 !~ !ã;f!.· e 1, (JC i·,,ní e clr,1 ,:i 
clt'.::'!l>Ol"clUn $(;,e j;·,,] l'' (l:ll'lêc11'd:<::- n., Elt"ll>:i::1cli'.'1. 

D~ntrP ~~ propo~t~s apre~cnt~d~s Pnr~ ~e tent~r resolver a 
situa,Jo de violência est5o m of~rta ci~ mais ~mpr~gos, m~lhcres 
$.ii1ldJ"iD!;:., Ífl i:IIS ftS<::Ol'i:'1!::- la' c,··r-;.·r.:tH~'!:.. r,,.wr:, r.l!:> C::l"lr.H1ç;i::i!0>r C.Ul"!:1,(:)S 

p1•·of' i s!:.ion id1:;::c1nb;:·s. t::- um;:, ru1.lhcw 1 i:1 nas condi<;;ê:,1:~s ti,:- v1dí:1 dDs 
P<"'S!;;.nt,s. H,,{ o cc:sn!.H•:·nsw i:-·m !~<•.:· .::,dm1t11· o p1::·1··1r.-10 .:e quf,:· t-.'!5-tfüc! 

~uJ~•t ~s a~ cr 1an~a s qu~ +1cam n~ rua, SEm ~bcoJa e uma Pamíl ia 
qu+:-: i:'1~, 01·1c1,lti e dl' \:\!;!;1st€:n<:.1i,1 .. (> clcst::.,10 dt-.' qu1:. algo !!i-1:':•Ji-:t / ·1::·it1:1 

Pu11•·._, '4\Jfa e'Jt:-:·s 1-iub!:l-i:"lm •111· "' l1::-1·· um fü,í:'1nea'i':Hutn,tc; lnl!.i-JCiD tr.1ff1blrtt <-f

Pf.:•1•·cept{v1: . .I" 1,·, qu1:~strii<.l qu12 sr~ 1·1~·f'f,1·· 1:-~ ii1C) c1!:>la.lli,11111:.·n'l:D d;,,i:; 1··u.,!;;, 

dt~•nt.Jn<: 1'ii1d<:> como i::on~;l .. u,1 e .:,r-H:.'nt,t., no p;;,pcl, !::.1J~1-c1t;:;1 e\ EHPE·t"i,rn<;;i,1 clt~-
q u ·~ e\ 1 '.-.~ tlrlril\ p 1·· t.1',,' j d t.·n <: 1 ;·., !a:, E· .J ,,1 1: o 1m:1 ri t;( r Í:I t I' i:1 vl s d t:: l,llíli:\ i:d: 1 t u d 12' 

po'Jt'l:1c:.,., <./e 1·c-·i,1l1:.~a1·· ur,, novu 1·1;:•1 i,1d,i1!..l l',,H"1.ntc,. 

1,vcram rel~vanc1a bUlu ~GLs apontada~ para uma lrans~ormação 
t:::· ~-- t I" u 'l lj ,,. d 1 d ti p u j I e J ê\ ' L I V 1 ! E· lu 1 .1 J t 1;( I' r p I' 1 11 ,~ 1 I• <l .l me r' t ~ n o q u (~ d 1 :;;: 

. l • 1 "' t t · · u l "' LJ l"f::•lf,Pt:.' 1 (J Í'' !i:,Ui;t l'ilCrl"iel 1...:,·11,,üo f.: no .l'' i':1 :<:, t:Olrt r.'1 j:,(.Jf.) i:cl,:,,10.. í(,ê'1 

1•-12f(J1°·mc1 no ~;ístE:·1t1 ê1 Pt:.'n:t<::·rr<.1Jr-1<:, 'lc1mbe11·, tt::·vt.:. tiE!;t,,,i:1uc, ;,,1rfl'I', dr.:, 
id<,,i:1l de •Jnti:\ ,JUt,.L1<;;i:1 1mt.1i:'11•·c:.1,"J r::· 1nc::r..,r·1-upt1vc!. l::.1r, J"f~ln~~;;ic-, ,:'los 
prc-;;" i'd1<:1f,:;, br,,i;;ir.:c:1mt::·ntt: st•. i:,1•·upór;; dnr· ur;,a ,:,t 1•,·1rl,,,cJt,. rJ1··c,fissionieil 
;;·11.!!,;. dt:·t1::nc.1,!;;. r,.,, .. a qut:· !;;.li: \;·Ub<.<.ntiz·m i;:- ,,!~- s,1_\i:1 f,,ror1,.-,,r, e· que- n\¾c, 
St!',J am r11,:ir1t Ido!::- Pt:.' 'l ~, •.:-tl<. 11,·ü,1dc •• ,L1•c1\1<-1-s dOlc- 1 r11po$t r,!~,. p;:11.;!~1Hldr:, i:"1 
lc-•lê11· umt, v1<Ji:·1 'n-.c,'not:,.. 1Jc;1 Iº qutZ· mdqu11~1r.;sc:. cl;:11•·.;ar1r:-ntc uw;:1 idéi.,\ 
d e p u n i r,; ~; n • f°) !:> !i> 1 m , m o e I D ::; 1 < i a 1:J r·· d e., <. r 1 111 1 1 , u s <., d t. t J d D r ;·,, l <f-m d E 

e ot', s. i d 1::-1·· ;;·,d ;;·1 -~] t i:\l'll€·n t t:. pt: I' Ir I e: 1 L•Si:1 r p1•· ovo<. i:\ uma PI" o 1· un d a 1 1·· r i ta<;; ~;,e:, 
no q1.1e !;;,E· t··c-1<·" 1'.<❖:· .:, v1di.c 1mi:1'.,~1n.:,<.1;,, ,,e.,!;; p1·<:-:!;;{d10!::.. Pt:::r·t:c,;;•tJf.-:·m que;~, 

ap t?!i:-i:'1J" d<,: t1·c,bi:1lh'i:1l"G·ru t,onr.::·starucnlt,, t<t-m d1frc1..1.lc1õ1<.l1::-!;; pa ,•a tE-1" um 
t,1-to,- ü111»ent~1(;.~íu, V♦~!:;lu,fr 10, o 1r,tn1t11(.J dt:. CIJíl(.IIÇt)t:~S Pi:H'.:1 

soln" t.·v I vc. 1·· .. 

nr, '.,i 1!- l I e 'i:'1 u,·· !,H: "' 

Hus·,;1nc·1 Hei· 1 ngE·1·· 
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A p~squ 1s~ sobre viulinct~ em Nuva lMUB~u e N1ldpcl1s tem como 
obj~t , vo pr i n c. 1µcil lev~nl~r lntwrmuç6es espontin~~5 subJet1v~s e 
obj (·:.·t I V'ü r..;. I" t:d í,1'1: 1 Vi'il S é?c S fc.,1r l'(/"'i!:.. Como í':c p op ~-1 L:1ç;fíc; ,,-(:: r .J IJ] 9 i:1 t::· 
e 0 1 s ,.,, 1 v t, L orn ;;, v , e,] l'·n e. 1 "' ,. fa·tH <·,. !;:,I•' <.'e 1 "' .( r.: uro º'" ,., •:,~1, i,1 !::.!:;., n ;·,d. e,!~ q 1.u.' 
C:ll:CW l''t:::•m f 1··1_·1.:(U<i•nt(.'T(jfa't1tf.,; n ,,1 l'(.'.J 1 ;,;e,., 

n1c1 n tc rlf.:· um t:t::•J'rl'i:1 l·•·,:t1··1 .. 111.:111,c1,l(. df.·l IC.iJdú, oplt)U $C r.;01•· 1rt:•i:\.l 1:.:::.w 
1:,:•fu.t t,~ l'1·1.1bi:1.ll,n i:c'l:l'"i':'cv<{~, tlt:.· ur.-,i:, 1,,r·,.ou1.,l<Y;/l,,1 qu.,,l1l..,,l1 1,-..,, com 
ci1scussGLs ~~ grupo~- ~ur m~10 dL~L~s d1scuss5es, as ~essoas 
t1vc-~ 1•c1m opo1··lun1diHJ&' cl1~ t~<. 111,.,111/'1_•1:.t~,, .. 1:, 111,.,1s ;.;•s1Jc,nld11c,;c1Jlcntf.: 
p 1:,!ii,b Í vf;. 'l , fa'n1·· 1 qu,z·t. 1z·n d o o e or, t 1. i.f dü d D!;.. d , v1. r ",C<!c- 1 t cr, !; ;:d::,01•·<J r:,dns .. 
/'.'11: 1•· ,~, !:><. e:·n l ,~--- L.<·' ~, 1 !:• 1;~0 o f· ;,, t o d 1, 11 ll, ,;1 ,.,n •. ~ l 1 11. 1. q 1..1 "' .l 1 1· , .i. 1 .,,• ,.< ,HI a•q u ,.d' • 

lli,t;;· m1:d h t)I' <:'t us C)b ,, l,·t 1 •; e,!:.- l•tJ'' º' 1 {.)!::, l O!::.. (.,cd) L 1" L !:-, !;;..d t ili'" t i:lH'rb cirr, o 
s u 1·· !J , mm , l. <.) d l. d i i: 1 e u 1 d •• d L s. t"' 11, t: 1:,; r· me, :;, U e ~~ t. 9 u 1· ,:, n ,,: ,.i ,. ,.lo se l. e:. 11 l r.11" 

,.. ,.- ol J 1 .! ,,n· lj m LI , , e· G, q u I s í:'I q IJ ,.'! n l I t ,., t 1 .... çl !::• OIJ , •. f:ê" í:'I •; J o 1 (:· r, (.. i ,_., r e ü f(i (j ( . 1' ,:\ r.\ 

1 n t 1:: n 1;; :\i n I n J ,.. 1 ,·,, .1 .. 
Ft,r<1llr rt.i.1l1~:.~d.1L ::..t,·ts. 1··1-·u1,1i::.t:!"••· cc,n, :;1r·upus d1r,.t.1· LiUÍ<:I<:,~, dr., 

s12g1..1 1nt,~- fo, .. m .. ~:: tr·{,:s gr·t,n,us íc,;..r111r1inrJ!:-,, ni.1!..- ,.11>:Ds- ,2ti!i1•1,;,s e:·ntri::-
1b 1:: ;~(.( éillls':-r :.H:> 1:,;· ·~~:, <icJ,U's• [; 111,11~~ de;:,(:, .,rHJ!.:-, ( .. t1··1:(,. 91rup1::,s. 

mascul 1nos, com a MESMd <J1str1bu1,io dr .d~d~. 
,:-',s. P~Z·!::!~ U,.1!;, qut:: í••\l"t IC. Jf.1o11''cll'O d.e~, <l f l;CIJb' CÍ.':•~ ÍOI' o:olf, t~!:J.l:o]h 1i:l;:1!~, 

!F-C~~ 1.1 nrlu 1:1·· tlt!r,n!2, que tc,rni:.r•·.:·,ff, r.,lJs!::,i'vc::, u111,, mm101" 

1•· €PJ" cs.i,:·n ti:\ t J V J <.l o\dt:.' d CI!::- dr, 1 ~,. 1uurr I L tr, 1 u!~ Pf.:-!:;~~u I S1:1d C~!::-.. F C.W r.11{1 
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!::- "' l ,,', 1• i 1;; !.. 111 1' 1 l I Ili o fo e: o 11"1 o J 1 111 1 t L d f::.' , •. f::.'n d iJ 1 "'m I l I r,1 r , u b f' ê.1 , ·· t I e i f:t a n t f..' s 
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<:'.WUlplt-t(..l uu O p1rj1(rt:i1•·c., 91'.11.i, 'l.i;.JIJldi:1::;. r,cli:"15 ,.:p .. l(~• t<·r111111c11•··"'" (:) 

!,;r29l.tricl 1:, ~~1°au. Ent1"c <::r!:> Jov1::·1·,~"·• .dgun::, t1:.nt;:im c:c,ni:11,,.w e, 

t1•·i:íbc:1ll10 I·•· o t:::t;t,.1do, ,111l<.líc'1 ~~l.lC;.' <:unt d1f1c. 1.1ldi,1dc!::, .. 
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O GLOBO 
Data_J_Q / o 9 I 8 .Á 

1 Caà.CrLv, ___ Lig. _ _ 

'Zeca Barbudo', o grande desmatador - -
Um madeireiro chamado Gustavo, 

morador em No~ a Iguaçu, desm alou, 
de um mf~ para ca, sem autorização do 
Instituto Braslle1ro de Desenvolvimento 
Florestal - IBDF -, uma área de apro
li1m1damente um alqueire, pondo em 
risco II meio ambiente na Serra de Tln
guã e o m ananclal de água local que 
abastec~ e Ballcada Fluminense e parle 
tio Rio, alraves das linhas-pretas do sis
tema Atar!, Pelo menos trés caminhõe1 
de lenha são retirados dlariamenlc do 
Sitio Velho, no Parque Estoril, em Vila 
dr Cava, para serem vendidos a olarias 
da região. 

Na uluma quarta.feira, guardas flo, 
restais do IBDF multaram. pela ~egun
da vez. o proprietério do Sitio Velho, o 
comerciante José António da Sil\'a Re
go, em CrS 9.2 mil Ele decidiu mandar 
cortar Arvores indiscriminadamente 
porque suas SO e a becas de gado não têm 
onde paslar. As pastagens de seu sitio 
de oito alqueires estilo ressecad:i.s, Na 
,irea que foi desmalada, José, o Zeca 
Berbudo, mandou plantar milho, una
cle-açucar e alpim 

O Sitio \'elho está localizado a pouco 
menos de um quilometro da~ represas 
que constituem o manancial de Tinguá, 
no pc dn serra de Tln11uá, mas não é 
apenas ah que a ãrea ~sta sendo desma
iada. Em várias fazendas da região, 
21Jegando estiagem prolongada e falta 
de alimentação para o gado da região, 
os faiendelros estão cortando anores 
de florestas fechadas sem autorll:açlo 
do IBDF Dezenas de morros estão sen-

do queimados para que, no futuro, nel~s 
suriam pastagens. Na maioria das fa. 
zendas visitadas pcla reportagem do 
GLOBO, o gado está prejudicado pela 
íalla de um pasto adequado. 

Por causa da estiaiJem prolongada as 
noreslas estão sendo desma.tadas o ga
do eslá ra minto e a vegetação da região 
está ressecada, princlpalmentl.' a que fi. 
ca às margens da Estrada Federal de 
Ttngua, por oode passam ônibus e rar
ros particulares com destino ao centro 
de Nova Iguaçu. Apesar de exislirfm 
mananciais em Tinguá Jaceruba, Rio 
D'Ouro, Xerém e ManUqnira. comer
cianles !azendeiros lavradores e mo
radores da região rural da Ballcada Flu
minense começam a sentir falta de 
igua. 

O administrador do Sitio Velho, ,lose 
Geraldo Pereira, informou que seu pa
lrão entregou um alqueire para serdes
matado. ao madeireiro Gustavo, porqu(• 
est• tendo dillculdades para alimentar 
o !!Ido com a pastagem ressecada. Dis
se que Gustavo, um anugo madeireiro 
do Parque Estoril, conlntou então cin
co homens para cortar as arvores, de 
um més para ca. e que a lenha está sen 
do vendida a olarias de !\!ova Iguacu e 
Cuias, 

- Zeca Barbudo 1ã foi multado pelo 
IBDF, mas o que e que ele pode fazer? 
Se não mandar cortar as árvores para 
ganhar um pedaço de pasto, o gado\ ai 
acabar morrendo Elé entregou ao Gus
tavo a exploração da madell'a G u~tavo 

contratou cinco homens, romprou dois 
burros para descer a lenha atê a estra
da , onde a lenha é embarcada num ca
m lobão, e depo depots vende a lenha nas 
olarias de ti1olos e telhas - disse Jose 
Geraldo, que não ve motivos para preo
cupação com o fato de a Area estar sen. 
do desmaiada. 

Segundo ele, Zeca Barbudo é um ho
mem que tem um "coracáo do tamanho 
de um bond11", por isto nunca sofreu 
uma ação mais ngorosa dos fiscais do 
IBDF· 

- A gente resolve tudo na base de 
uma boa conversa e com um leitão de 
pre~ente. Vocês podem ficar t.ranqUl
los. esla area. ao inves de ser desmata
da pelos madeireiros, será toda queima 
da. S6 assim o Zeca Barbudo ficarlt sos
segado 

A reportagem do GLOBO alio conse
guiu localizar Gustavo ontem Jose Ge
raldo, que n-,gou a retll'ada de três ca
minhões de lenha diariamente da flores 
ta do Sitio Velho, ressaltou que "nlo 
existe nenhum perigo de os mananciais 
de Tinl!Uá serem atingidos pelo desma
tamento", Embora as represas de agua 
esteiam a um quilomelTO da àrea que 
esta sendo desmaiada, o (ato e que de 
um mes para ca, dimmum para a meta, 
de a capacidade de vazão da Aduton de 
Tíngui, uma das cinco linhas-pretas 
que formam o Sistema Acan, responsá
VPI pelo fornecimento de agua a toda a 
Bancada Fluminense e partes altas da 
Zona da Leopoldma 
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Gabinete da Liderança do P1rtJdo doe Tt1b1lh ai~• 
na Auembl"• L1gisl1tiv1 do Estado do "lo e t J1n1lr\l 
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il 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA no ·-':>·!ADO 00 RIO DE JANEIRO 

Apresentamos à Diretoria desta Entidade o Projeto de Lei nº 800/96, 
que tem por objetivo evitar os v olências e as arbitrariedades que 
freqüentemente acompanham os de! pejes judiciais promovidos por forças 
policiais. 

Gostoríomos de receber sugestões poro aprimorar este Projeto e de 
contar com o seu apoio e mobilizoçóo para que consigamos, em regime 
de urgência, aprová-lo, 

Bancada Estodua do PT no ALERJ 
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YttUJ~TO D[ U:I Nt 800/96 

lJf5ff'iE SOBRE COMUNICAÇÃO OFICIAL A AU fORlDADES COKPETENTES SO· 
BRE O\.LICtNCIAS RELATIVAS AO OESALIJO COLETIVO OE CO~UNIOADES 
RURAIS E URBANAS. 
Autor: Deputados Marcelo Dia&, Carlos Mine, Helone1da Studart, 

#o 

Noirob1• Naaae • Tanla Rodr1au"•· 

DESPACHO: A imprimir e àa Comieeôea d, Constituição e Justiça, 
e de Defesa doe Direitos Huranoe. 
Em 24.05.96 
D!PUTADO StRCIO CABRAL FILHC, Presidente 

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Ja,eiro RESOLVE: 

Art.1 • • Qva'\do for requisitado forço ~ oliclol pelo Poder Judiciáio, 
poro executa decisõo judicial relativa ao des:iljo de comunidades rurcis e 
urba'\as, nos conflitos coletivos que decorren do disputo pelo poue da 
terra, o Com<2'da'lte do Batcihõo do Policio Militar requisitado comunicaá 

• imediof amente ê obrigotorion'lente sobre o di igéneio ôo Procurador Geral 
do Justiço, ao Secretáio de Estado de Hobito;6c> e Assuntos hlndiérios, ao 
Secretáio de Estado de Justiça e Interior e e:> Defensor Público Gera do 
Estado. remetendo ao juiz da causa cópias :>rotocolodas dos oficios de 
comunicoçõo. 

•: § 1 • - As a.,toridodes ocimc menci,,nodas, oo serem oficiadas. 
poderão designar representaites que, oo co,npcreeerem oo loca onde 
ocorrem QS desalijos coletivos. portar&, r eceuaicmente meios de 
comunicaçõo que lhes permltan entrar em cor,tato Imediato com o juiz do 
CQJSa. 

f 7' - A cientificoçõo dos titvlaes das instituições citodos no 
aiigo 1 • tomo-se imperiosa pao que seio obs !Nodo o estrito legaidode 
quaito ao cumprimento do ato judiciei e, sob etudo, pao que se evitem 

ec,1os violentos que pertwbem o segurança público. 

§ 3• - Considero-se litígio coletivo,pcra os firu desta lei. oquele 
que envolve mas de l O(dez} fanOias, conforme o inciso IV do Art. 2' do Lei 
Federal nº 4 132 de I0/~/62. 

Arl. 2- - Este lei entroró em vigor no jato de suo publicoçõo, 
revogados os disposições em contráio. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1996. 
Ooputados : MARCELO DIAS, CARLOS MINC, HELONEIOA 

STUDART, NEIROBIS NACAE E> TÂNIA RODRIGUES 



ESPECIALIDADE 

Crv1I 

Familia 

1 
Crimina l 

· Trabalhista 
J Prevldenclarlo 

ASSESSORIA 

Empresas 

Associações 

9 

Ent idades 

. MUUSTRA(ÃO 

Be ns 

Aluguel 

Re nd a 

C ompro 

Telefone 

OAB . RJ 

4 1 1 8 5 

CRECI - RJ 

1 5 4 6 5 

CRC - RJ 

CCiC • RJ 

35 947.37310C01-55 

. 

A D KASA 
ASSESSORIA JURIDICA COHTABIL E IMOBILIÁRIO 

,\o 

li.mo Sr 
S.El3ASTli\O COSJVTE DA SILVA 
Run Capitão Chaves, 60 
'.;6220-080 Nova Iguaçu RJ 

'Z)1,, An.ada 1at ,a dor1 Jonlo d 

~ova Iguaçu. cm 28 de julho ele 1 997. 

[ .:..-L_B,EL.~\ TÓRJO PREL1l\11NAR DE VISITAS Á.lM 

Lcvanlamcnto uc Local.iLa~ão 
Documcnlaçào Encargos 
.1 uríd.1co Nol:írios Haveres 

Ocupação 
bnpostos 

. Avalinçõcs 

Circunvizinhança 
Taxas Pendências 

V cnda J\luguel 

Apresento relatório inicial de visitas irúcindos em 17 jul 
97. 05 -cmco- imóveis d:Jdo como propnednde <la Diocese de Nova Iguaçu que, 
à primeira vh;la. apresentam conton1os de irregularidades desde sua aquisição -
qualquer tenha sido a forma -, suas finalidades inicia.is e, hoje. seu 
aprnvcilmnenlo satisfatório aos princípios Cri:::tãos e sociais da Igreja. Vejamos: 

1 ° lmóv<'l 
Trntn-sc de uma árcn de 39. l90,77mz , sendo 120.00m de frente p::.irn 

1\v do::: Incr,111iJenk:::, 123,00m aos fw1Jo::;, 343,00m pelo lado direito e 323,00m 
:1 l'-.:q11en.l:r rn,s f'tmd,,-.: L' a dirc1la linulando-,c u>m lcn..1.:, Jt1 C 1.1 FtucnJas 
Rcunh.la::- NormnJm. e no~ lirn<lo::; d1~Lanlc 613.00m da Estracb Aust.in-Cnbuçu. 
-;obre a Jrnha férrea da :mt1ga EFCBí Estrada de Ferro Central do Brns11 situada 
cm n.u::.lu1 N<wa lguaçu-RJ. 

A área fo1 ndquinda por LEA DE CARVALHO 
WEAVE!t brnsilcirn, solteiro, residente à Rua Barão de Ipanema, 37-IU, através 
elo formal de partilha-Ação de Divisfio do 5- oficio, datado de 20 nov 74 e 
lrnnscnlo no livro 3-A, ils 51, n- 636, confonne certidão dat· da de 0~ia· 75, 
pelo carLóno do R.Gl RoJolpho Quaresma de Oliveira. ' /7 "".( /~ 

------------- / V \ \ 
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A DKASA 
ASSESSORIA JURIDICA COHTABIL E IMOBILIÁRIO 

'Z)t,, ..4nad,t 1 aua dod Ja nlod 

.\costada à Certidão é formalizada a lvIINUT A de 
E;:;criturn de Douçao da citada área. transferind~ à donatária MITRA 
DIOCESANA DE NOVA IGUAÇU, todo o "domúúo. possa, direito e ação'' e, 
~cm.lo o m::.lrn.mcnlo elaborado pelo técnico Judiciário Sr Lourival de Freitas. 

AI uai.mente a área encontra-se parcialmente ocupada 
pdos scgumtc~: 1} Na parte frontal à Av. dos lnconfidentes, nº 883 ocorreu a 
con.slrução, mslahlção e cm func1onamcnto o CIEP, nº 119 tendo por dirctorn. a 
professora Mana da Glóna 1v1ello 1vlachado e ~ua adjunta professora Sehnn 
MJria.n. Nos fumlos, enconlr::un-se instaladas cêrcn de 35-trintn- e cinco- casas. 
con~truí<lns cm alvenaria, em laje, muradas e algumas, inclusive com construções 
na parte supenor e, ameia, cêrca de 06-scis- terrenos desocupados . 

Na denominada Rua Ricardo, frente ao v'lSívcl nº 07 na 
parte supcnor do terreno, temos n existência de umn casa cm regular estado de 
con~crvação externa -não foi vossível adentrá-la face a inexistência de morador 
('}) no 111slrn1tc da visita- onde lê-se mna placa: ALCÓOLICOS ANÔNIMOS 
GRllPO DE AUSTIN. e jm1lo ao nº lL wna casa. também com as mesmas 
caractcr.Lticas e con<l.tçõcs, onde funciona a FEDERAÇÃO DAS 
CONGREGAÇÕES MARIANAS DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU, onde 
fw1ciona também. já por entrevista com o Pc NORBERTO. tcl 763 1871, Clube 
Je Mães. existência <ln cn~a do Zelador e, tendo-se por referência de D° Léa a 
dú:11.lorn e da Congrcgnçilo o Sr NIV ALDO DUTRA VIANA elemento 
co11hcciJo, port.mlo, da l>1occ::;c. 
'.! l!:NCAl\!11 HAMENTOS: 

Rcm.icmda as aulas, será mantido contacto inicial com a 
D1rctorn e/ou Adjtmln para as inforn1ações básicas: desapropriação, publicação 
D.O., c.lcpó~1tos cxpropriaLÓnos, uúcio dns atividades e, após, contactar a 
Sccrctana <lc Educação do Estado, Departamento <l.e Património parn discutir os 
procedimentos passados e futuros. 

Aos ocupantes instalados, propõe-se a noli fícaçfio 
c,trnJtlll1c1aL inccnt1va11do-o::, para o compnrecuncnto ao Escntóno do advogado 
sub:::.crevcntc e, então, munidos <lã docwncntação que, porventura detenham e, 
cm sendo mcxislcntcs ou de procedência duvidosa e, previamente confinnndo 
que o csp:iço ocupado é <le propncdadc da Diocese, que ~·e proceda a confecção 
da E.!lcriturn outorgada por quem de direito (D3 Lén ou Mitra Diocesana). 

A Congregação e os A. A., também serão notificaJ.os, 
parn cm decisão conjrn1ta da :tvlitra_ Igreja (Padre Norberto, etc) se proceda no 
cncrurnnhamento singular, sugerindo-se a conlrntação por COtvfODATO e/ou 
outro procc<límcnlo basilar já adotado em casos s.imilarc:s. 

Por fun, quanto ao espaço de terra não ocupndo ou 
aproveitado. sugere-se a vendo cm metragem hnear e. nu impossibilidade, qu~ se 
proceda à snn regttlnrizaç5o em lotes, em mclrngem mmcn supeno n 300,00m" e. 
então, colocado à venda ao valor inicial de R$3.500,00 (três u1 ! CJJJ~ftllos 

___ _____ --1.1[l~' jl.u,.fS;:,J')i..___ ________ tv. ,.,· 
BUA BEKHARDIHO DE MELLO, 2075 E 2139 • CEP 26255-140 . HOVA IGú~çÜ- RJ. IH. 768-7744 
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ADKASA 
ASSESSORIA JURIDICA COHTABIL E IMOBILIÁRIO 

'2h.. Ânad,t 1 aua dod Jonlod 

3 DESPESAS ESTil\IATIVAS 

2° Imóvel: 

Estima-se os gastos seguintes e. considerando UJn 
lapso de tempo de 90-novcnta- dias. a contar das 

provi::;õcs m1c1ru::;: 
1 1 Noti ficaçõe~· c.>.irnjudici::iis. cartório, 44 x R$35,00= 

R$1.540,00 
VIa correio com AR 44 x 3,75 = R$165,00 
por Edital, Jornal Hoje = R$-a ser apurado-

3. 2. Loteamento e aprovação junto à PlvfNI R$4.000,00 
pngtos de 30~/o + 30%rN0% = 30,60 e 90 dias 

3.3. ESCRLTURAS 
sem gasto para a Mitra, sendo garantido ao 
advogado/corretor o percentual de 10% sobre o 
valor de cada Escritura formalizada, ao encargo 
do::; compradores e/ou sobre o valor de mercado 
nos contratos de comodnlo formnlizados e verbas 
percebidas. SCJa a que título for. 

3.4 J lONORÁRIOS 
Computados todos os acompanhamcnlos, 
not1lícaçõcs e idas ao local e ao máximo de 4 
vezes. Não se computando aqui as despesas 
matcnrus R$360, 00 
Pagamento incial de 50% e o saldo após 30 dias. 

Trnta-sc de construção. instalação e fm1cionrunento do 
CIEP/Ccntro Intcgrnl de Educação Pública nº 346. denominado BELARlvlINO 
ALFREDO DOS SANTOS. dirigido pelu professora Izabcl Bezerra Ro::.a. Tcl 665 
2307. localJzauo à Ru~ Edth Barbosa da Silva s/nº . Bairro N3 Sª da Glória, 
Qucunados-R.1, cm lotes de terreno de propriedade da Diocc::;e <.lc Nova Iguaçu
RJ. conforme apurado na~ cxpcd.i c.lm: Ccrlidõc::; do 5'' Oücio Nova IguuçlL 
E:::cnlurn n''40.210. Livro l-f\ fü: 284, uc 06 jan 67, onde existe aimla a Escrilllfa 
Jc Dúação . Livro 22-C e Ih: 9Gvº datada <lc 23 fov 51 e Registro Anterior Livro 
3-M. n''8549 (5" Oficio) e uprcsenta-se, ainda oulrn Certidão com os dndos 
~cgumtcs: L1vro 3-BL, n~ 54 :;ob o 11°40573 Escritura de 30 mar 6,7, Escriturn de 
Permuta J c 20 jan 67 Livro 82-C, lls 27, Registro anterior LivrlBl, n~~.'210 . 

. ~V , , 1, 
_/ , \>-' __________________________ .,.._, _________ _ 

RUA BEHHARDIHO DE MELLO, 2075 E 2139 • CEP 26255-140 - HOVA lúUAÇU - RJ • JEl. 768-7744 
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2. ENC AMINIIANIENTOS 

A DK A S A 
ASSESSORIA JURIDICA COHTABIL E IMOBILIÁRIO 

'2>t-. .Anado. 1 aua dod J'on.fod 

Conlactado preliminarmente aquela Dirclora, ca.núnha-se 
para a Sccrclarrn de h~trn.Jo de Educação e Cultura, para os procedimentos de 
bu~-c:.i da: verbas mcle11 11,1tón.1~. foce a uttlu::iç5o indevicb e n5o autonzndn do 
ll'rrcno pcrtcnccnlc a D10cc:;c Iguaçuanu. 

J. DhSPESAS ESTll\lIATlVAS 

Cons1dcrnnclo n já existente Escnturn <lo unóvel, 
necessitando, entretanto <las rcspect1vas Certidões -3- e do comparec.uncnto à 
Scc E~t. E<lucação e Cultura, temos: 

3.1. Ccrtdõcs do 5" Oficio, três R$90,00 

3.2. Honorários -
Ida à Secretaria de Educação. 10º·-ó do lº Imóvel 
R$36.00 e mais 10°~ de quaisquer verbas 
percebidas. ref. ao imóvel. 

Trnl::1- ·e de lote de terreno. pertencente n Paróq1úo do 
Padre José Adilson, Tcl 761 224 L s1luado Av Benjamin Pinto Dias, nº 
Centro. Bclfor<l Roxo, mcduulo lOm tle frente e fi.mdo.: e 40m de ambo:, os 
lado!:,. com 400m·. confonne cert1dfio enut1da pcJo Registro de Imóveis da 2a 
Circun ·crição d::i escritura de donção n'1 9040, fl~. 234, do livro 3-N. data,13 de 
06 c.k agosto de J 997, to<lo murado e, encontrando-se em seu mtcnor o indício 
Jc cscntóno em adiantnc.lo estado de desabamento (destruído), além <lc restos de 
pedra ele man11orcs e bmxa vegclnção. Dcspossmdo de mstalaçõcs elétricas, 
Juc.lrauhca~ e s .. uuturtJ e tln ludrômctro . 

AVALIAÇÕES 
Venda à VIsta 
Aluguel 

R$28.000.00 
R$600,00 

3. DESPESAS ESTRUTURAIS E HONORÁRIOS 
Na hipóle~c de optar-se pela locução do unóvd, :,ugcrc

. e n rct upcrnção do mesmo e suas mstalaçõc:, -cstunal1va <lc ga::;to de R$ 1.500, 00 
(hum mil e qmn.hcnlo~ rcnis), -obtendo-se o retorno na locação. Se pura a 
venda, djspcnsavel qualquer gnsto. 

3.1. Honoranos 
Para a vendn 5°1ó -cinco por cento- do total tnmsac1onado 

e. nn locaçfio, i()º o -cmqucntn por cento- no nllor locatic10 ;:-eferente ao l" 
.111 ucnio Pnrn ::imbas as condições somente devido cns~o o s~~vcnle 
part1c1pc <la inknncdiaçfin. '1 J...'> 

)/'' 
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4° Imóvel: 

A DK A SA 
ASSESSORIA JURIDICA COHTABIL E IMOBI LIÁRIO 

1.h.. Anad,t. 1a11.,a dod Jonfod 

Trata-se de dois loles de lerreno de n º 28 e 29, Qdra 32 
Ja Rua Lccilio. ,·iluauos no Ihirro Piam Bclford Roxo. aJ.qu.iridos pela Mitra 
D10ce~ann <lc Nova íg.unçu através ela E~crilura de C:omprn e Venda_ lavrada 
pdo Cartório do Z' Olkin ntrvés do Livro n'' 70-C. ils 092v'' e ato nº 057 datada 
de O'.' oul 84. O lº Lolc m:-:cnto na PMBR :.:;ob nº 532370-4 com 200,00n/ e o '2:' 
111scnto sob o n'' 532571-2 e i;om 260,00ni, tem os mesmos proX111u<laJe com a 
lgrcJn Cnslo LtbertaclClr. onde o lNDESP, conslnuu uma Vila Olimpica. vez que 
os lotes de terreno<:; foram dcsapropnndos por aquela PrefeilUI:.L ntrnvés do 
Dccrelo n" 469. de 18 jul 95, que declarou a úrcn ele ut1ltdade pública para efeito 
J.c desapropriação e, encontrando-se o feito expropriatório n'' 47333/95 cm 
tranutaçfio pela óJ Varn Cível de Nova Iguaçu. 
~ l~NCAMlNrIAMENT< >S 

Tratando-se de imóvel em litígio e em tramitação no 
judic1ú.rio, núslcr se foz o acompanhamento junto aquele e, si.nrnltaneament.e 
contato~.; pcnmmcntc .. com a Procuradoria Geral da P.MBR. a fim de agilização e 
ccononua procc:::-~ual. v1.;tmdo-sc. por fu1L o recebimento da quantia ofertada no 
Procc~so. se for o cuso cíou contestá-la apresentando laudo de avaliação 

i.U.U.lU.l .. .ld.O. 
3 DESPESAS E HONORÁRIOS 

Considerando tratar-se de proce<l.imcnto..: admi.iu..:tralivos 
e ju<liciarios as de~pcsas e cuslas são de responsabilidade <la autora, PMBR e, 
existirão. apenas, caso pleiteie-se maior rcmunernção e. ncsle cru,o, oscila cm 
R$ 180,00 acrescido do laudo de ovaliRçõo. A título de honorários advocatícios 
nqncles e~tnrão ndslnlos ao perccnh.lal fixado pelo J1úzo, entre 1~1o à 20~1

o. 

Trnta-sc de área de aproximadamente 69.800,00m
2 

e 
com Escntura lavrada pelo Cartório do 4° Oficio de São Jono de :tvferiti, 
lucalizaJa junto a EstrnJa do Baby, Belford Roxo. iniciando-se pela vértice do 
C\uninho Jo J ango e. 011<lc pode-se cnconlrar uma população de aparente renda 
baixa. A área tem ocupação irregular. sendo ninda dcs1Jrovida do foo1ccimcnto 
regular J.c cncrg.w. elétrica. água. transporte e arruamento. Também não se 
observa naquele espaço n exi:::;tência de médio comércio. escola, posto médico ou 
outros cqwpwncntos coletivos. Ah.ás. sabe-se. oficiosamente, que o Poder 
Público nrnnlém-:::-c af:.1~Lado d::iqnela locali<l.ac.lc. ~cndo a mesma "administrrn.la" 
pelo M utJr5o Urbano de Dela Visln (Sr Alcx), Mutirão do Bclvcdcrc (Sr José 
/\pareudo de S< >UZJ\) c o Po<lcr Legislulivo faz-se presente através <lo Vereador 
Gilv::m -cm vcnh.1Jc <, ''xenfo poliLJco" daqnek sofriJ.o povoado. Assim, po<le
:-.e udm.ilir, a título nlcatúrio. que 95~·o <luqueles morndores não disponham de 
qu:.usqner t1Lulos donunims, posse 011 propncdndc v:ilidos, 'cndo aiJ1<.la 
1mprov:1.vcl que disponh,un de füúmo ou numerários pnrn constitu'-los. 

A 
✓ 
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ESPECIALIDADE 

C lvi l 

Familia 

Criminal 

Trabalhi sta 

Pravlde nclorio 

ASSESSORIA 

Empresas 

A ssociações 

8 

Entidade s 

• MINISTRAÇÃO 

• 

-- -
Be ns 

Alug uel 

Rend a 

C ompra 

Te lefon e 

OAB - RJ 

4 1 1 8 5 

CRECI • RJ 

1 5 4 6 5 

UC . RJ 

44775 •6 

((j( . RJ 

35 947.37310C01-55 

AOKASA 
ASSESSORIA JURIDICÃ COHTABIL E IMOBILIÁRIO 

1h.. Âna dtt .. 1 atua dod Jante.d 

2 ENCJ\MINIIAJvfENTOS 
Por lais considerações. é de se 6\1gcrir que seja chamado 

n Poder Público-PMBR- para, assumindo o seu papel de saneador do sofrimento 
e <lo atendimento as aspirações de seus nlw1ícipes. as~uma os gastos de 
tnmfcrcnc1iJ -lcgaluaçfü) da doação qne a Dioce~e de Nova Iguaçu pretende 
executar- <la lcrn.1 parn aqueles ocupante~ e, ainda em conlraparti<la, também, 
conceda a iscn~ão de d~bilos porvcnlLtra existentes cm nome da Diocese e. aiJ1da 
concomitantemente legalizando-se a área remanescente, isto é. ainda não 
ocup.ula . 

, DESPESAS E HONORÁRIOS 
Considerando tratar-se, preliminarmente, de situação 

ndnustr::itivas os gastos rcslnngrr-sc-ão ao seguinte: 
3.1. Certidões e planta - est11nativ:1 R$200,00 
3.2. Escritura e Encargos Sob ônus da P1-1BR 
3.3. Inexistindo o posicionamento quanto ao ítem 

antcior. 3.2 . aconselha-se "o abandono d:1 área 
ocupada cm favor claques que lá j:í estão" e 
legalização do rc~tante; sendo neste caso os 
honorário::. equivalentes a 10% ela totalidad~ 

BUA BERtURDIHO DE MELLO, 2075 E 21 39 · CEP 26255~140 • HOYA IGUAÇU - RJ • lEl. 768-7744 
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Memória das 
Semanas Sociais Brasllelras 

A 1 a Semana Social Brasileira, 
aconteceu em 1991, no centenário da 
Rerum Novarum e refletiu sobre 
"O Mundo do Trabalho: desafios e 
perspectivas no Brasil de hoje". 

A 2ª Semana Social Brasileira, 
aconteceu em 1993/1994 e levo adiante o 
processo com o tema "Brasil: alternativas e 
protagonistas" ou, em termos populares, 11 

O Brasil que queremos". 

A 3ª Semana Social Brasileira, 
aconteceu em 1997 e 1999 e tJnha como tema 

110 Resgate das Dívidas Sociais: justiça e 
solidariedade na censo ução de uma 
sociedade democrática". 

Frutos das 
Semanas Sociais Brasileiras 

Grito dos Excluídos, Nacional e Continental, 

Simpósio da Dívida Externa, 

Tribunal da Dívida Externa, 

Plebiscito Nacional da Dívida Externa, 

Plebiscito da Alça, 

Campanha Nacional Sontra a Alça, 

Fortalecimento das Pastorais Sociais em 

âmbito Regional e Nacional e Participação no 
Fórum Social Mundial. 

Lançamento da 

4ª Semana Social Brasileira no 

Estado do Rio de Janeiro 

Data: 26 de fevereiro - Sábado 
Horário: 09 às 17 horas 
Local: Centro de Fomação de Líderes 

Rua Dom Adriano Hipolito, 364 - Moquetá - Nova Iguaçu 
Tel 21 2767-2370 

Organize, Participe e Contribua 
com a 4ª SSB na sua diocese, 

paróquia, pastoral, 
movimento e organismo. 

Informações: 

Cárltas Regional Rio 
Tel: 21 2672-07 48 

9644-0673 (Fátima) 

Fórum Estadual das Pastorais Sociais 
Tel: 21 2669-2259 / 2768-2915 

9685-3488 (Flávio) 

º"o • .. . - . . -~ . 
• • ,. • t • ' 1-..;_ 

~ . , ..... ' 
1 ·-· ~ 

4ª Sema11a 
Social Brasileira 

Estado do Rio de Janeiro 

róRUM l=StAbUAL DAS fAStORAIS SOCIAIS 
CARITAS Rf=(3IONA~ RIQ 



Convucação 

,,. Diante do momento de crise que atinge 
todas as dimensões da vida em nosso 
planeta, somo convocados a nos mobilizar 
por profundas mudanças de rumo que só 
podem ser concretizadas pela atuação 
consciente e organizada da sociedade. 

1 

Assim, renovamos o sonho de um país se 
exclusões, colocando no centro de tudo o 
ser humano e a sua dignidade. 

Pensando nisso é que a 
41 Semana Social Brasileira 
nos convoca para um verdadeiro 

"Mutirão por um novo Brasil". 

Utopia 1 

Projeto popular de um 
Brasil e de um mundo: 

- economicamente justo; 

- politicamente democrático; 

- socialmente eqüitativo e solidário; 

- culturalmente plural; 

- ambientalmente sustentável; 

Objetivos da 
4ª Semana Social Brasileira 

- Atualizar o diagnóstico da realidade 
brasileira no contexto internacional; 

- Identificar os principais desafios a serem 
enfrentados, 

- Apontar pistas concretas de ação social, 
política e pastoral; 

- Manter viva a dimensão profética na 
Igreja à luz da opção preferencial pelos pobres 
e excluídos, 

Metodologia 

A metodologia das Semanas Sociais 

- Seguem um movimento de construção 
a partir da base, de baixo para cima 

- Proporcionam um espaço de encontro e de 
diálogo, aberto e plural, com outras Igrejas e 
institu ições da sociedade civil. 

- Suscitam uma vasta participação 
democrática, elas parecem uma grande obra 
nacional de construção coletiva onde todos e 
todas part1c1pam. 

- Propõem implicações, compromissos e 
atividades práticas, antes e depois dos 
momentos fortes do encontro. 

1 

Eixos que perpassam todo o processo 

- Mística e espiritualidade 

- Ética, gênero e etnia 

Temática 

Tema geral: 

Articulação das forças sociais, participando 
na construção do Brasil que queremos. 

Sub-temas: 

a) O Estado e o seu papel na transformação 
da sociedade: os três poderes e 
participação popular. 

b) Soberania x Império: Dívida interna e 
externa, FMI, ALCA e OMC. 

c) Forças sociais, resistência e organização. 

d) Crise de sustentabilidade e 
Direitos Humanos. 

e) Precarização do trabalho.migrações e 
exclusão social. 

1 

Um dos horizontes da Semana Social é a 
conquista da soberania onde os bens e as 
riquezas ambientais os nossos recursos 

econômicos e nossas riquezas culturais, os 
bens socialmente produzidos possam 

beneficiar o conjunto da população brasileira , 
em especial os mais pobres. 



Coordenação da Pastoral da Diocese de Nova Iguacu - Rua Capitão Chaves, 60 - Dezembro/1983 CrS 50,00 

Assembléia reúne mais de 
400 pessoas em Nova lguaç 
.. ,___ ________________ __,, 

' 

Nos dias 12, 13, 14 e 15 de novembro de 1983, 
400 delegados representaram as Comunidades no 
maior acontecimento da Diocese de Nova Iguaçu. 

Foram 4 dia . de experi ncia comunitária e de 
trabalho em conjunto. Estes dias foram um pulo 
para frente na caminhada da Diocese. 

P la prim ira vez o Povo d Deus teve vez e 
oto e correspondeu à confiança que se colocou 

nele .na111e1pando vl•monte 

Os debates levaram à escolha das prioridades 
pastorais para os próximos 3 anos: Formação -
Ação Social - Juventude. 

,,.,,, ,., 

A~ ~REQIOES EM AÇAO 
·-. .. (PÁGINA SEIS) 

~ {§!yrfj,. . . ·~. ' 
• ,J. 

, 

çÇ ~' 

Formação, 
ção ocíal, 

·Juventude 
Págs. 3, 4 e 5 



(Pág. 2 CAMINHADA Dezembro de l lJHJ ) 

Como funciona a nossa Diocese 

_Este é o mapa da Diocese, din9ido em regiões 

-·Catedral: 2 - Belford Roxo: 3 - Paracamhi: 4 - ~ilopolis: 5 - Quei
mado : 6 - Estrada de Madureira: 7 - Miguel Couto. 

Adiocese de Nova Jgua
çu abrange 3 municí
pios: Paracambi. Nova 

[guaçu e Nilópolis. As inú
meras comunidades ede-
iais de base se agrupam 

nas 43 paróquias e 3 cura
tos (paróquias em forma
ção). Para melhor atendi
mento pastoral e para faci
litar o intercfu;nbio, as pa
;róquias mais próximas for
mam uma região pastoral. 
A Diocese conta com 7 re
giões que têm um coorde
nador ou coordenadora. 
eleito pelas bases. 

É na comunidade que o 
povo de Deus começa um 
exercício prático de organi
zação, criando o seu Con
selho Comunitário. Deste 
Conselho vão 2 represen
tantes para o ConseJho 
Paroquial que organiza, 
junto com o yígário. a vida 

pastoral da paróquia e ani
ma o fiéis a a ~sumirem a 
caminhada. Nas reuniões 
de cada região há uma re
presentação por paróquia. 
e em algumas regiões ate 
por comunidade. o~ coor
denadores das regiõe f a
zem parte do Conselho 
Diocesano. onde também 
tem um representante dos 
leigos, uma representante 
das religiosas e um do cle
ro. Junto com o bispo, vi
gário e pró-vigário geral, 
coordenador e vice-coor
denador de pastoral estes 
representantes se reOnem 2 
vezes por mês. Eles têm a 
preocupação de melhorar 
cada vez mais a caminha
da. tomando-a mais parti
cipada no esforço de um 
processo democrático. 

Outros serviços existem: 
são as Comissões. Veja pá
gina 8. 

IDSTÓRICO DA ASSEMBLÉIA DIOCESANA 
1979 

A ASSEMBLÉIA DIOCESA· 
NA. de junho e julho. escolhe três 
PRIORIDADES: ·• 
"'FORf\lAÇAO de Agentes de PR,hlral 
* ~lelhor COORDENAÇÃO 
s Criação de NOVOS GRUPOS. 

1980 
- Nu dia~ de Ol)\cmbrn n Reu

nião da Pnstornl aprovou a idéia de 
realizar uma ASSEMHLÉIA DIOCE
SANA a pm1ir da história da DiL,cese. 
Criou• e. então, um grupo de trabalho 
para a elaboração de um Audio-Visual 
sobre a história da Diocc~c. E»te gru• 
po logo sentiu o quanto era difícil rea
lizar este projeto. Havia muito mate
rial »obre a vida •oficial' da Dil)ce-.c e 
qua-.e nada obre a , ida ·real e con• 
cretn' do Povll de Deli.,. O Con,elho 
Dioce::.ano, entuo. .,ugcre que. cnd l 
comunidade e-.~1 e, d ,l sua propn., h1<i 

o dia :!9 de no,cmbrn realiwu 
'-C uma As;,embleia de A,,,lmi;.io d.1s 
pnoridades a .,um1da'i n.1 A'>sembh.:1n 
de unho-Julho de 1979 

1981 
- A p.11111 de outubro J'> ( omun 

dadcs e Paroquia<. Ja D1occ-;c m1ctdlll 
o procc.,so de prep,m1çao da ~ss r,, 

bleia D1oce'iana c,cre, endo su,1 ht,;to 
1 ta a partir de te tcmunha.,, fotogn:. 
fia~ folhetos, 1orn:11s .. cu 1cm •. 
, L:m Po-.o que faz HisLona . 

- Fm novembro as Paruqu1,1s da 
Diocese escrevem sua historia. 

.1982 
- A ASSEMBLÉIA DIOCESA

NA que tinha ~ido marcada par<l se
tembro deste ano é adiada devido aos 
conflitos na área do Riachão. 

- Os slides da história da Dioce-;e: 
«O Povo de Deus Assume a Caminha
da» continuam sendo preparados. 

- A Assembléia Diocesana é mar
cada para 12 a 15 de novembro de 
1983. 

1983 
- MARÇO-ABRIL - O Povo de 

lktts reas,umc a caminhada 1111crrmn
pida tlesdc. nmcmhro de 1981 A, co 
munidades que ainda mio tinham es• 
crito ,ua historia. poc.k:111 agor,1 c,crc 
,ê-lu.uninJo ,t sua historia. ,t histori.i 
do Bmsíl. da Igreja d,, ri.tundl, e lfa 

mcrica Latina e tambcrn a h1 .. 1ori,1 
d,, Baixada flumincn~e e da l>toee-;c 
lió. No, n Iguaçu. 

J UI.HO-AGOSTO - Reahza
çal, d.is As"('mbléias Comunita1 ias e 
Paroqui,1is quc."'a pa1tir do AUDIO• 
VISUAL relemhrnram a histón.1 da 
Baixada e da D101:c:-.c, tomaram con.,. 
ciênci.i dos pnncipai, problcm,1, e ne
cessid,1Je do poH> e aprc-.ent.11 ,un 
sua, prioridade<;, 
* Era o e,flll ~o comum Je re, tsar o 
trnbalhn pasto1al e apn,fund,tr. au.rnh 
tare organizar ll que e nccc-.-s 1110 pa
m o hem do Po"o de Deus 1i.1 8 11x,1 

da. 
A., As,;emblcm Comumtan.i ... e P 

roquiai, elegem ._cu, D1,l F(,ADOS 
que mio rcpre clll, la, 11t1 ~ ..,,cmblc - 1 

D1occs,1n 1 

:Sr.TE \lBRO 
Pc1 to1111, 1 e 1lildn -..u; '\S~[ M 
BI f:IA RI C lON 1 ~ p.1r. ..,., m1 

comn Regiao a p1101ida1.lc, paio 
qui.1i'> 

- Ol fUBRO '\s Keg1 >e, P,1,-
torn1s reali,um ,1mda um., .,cgumw 
Asscmble1,1, para um melhor aprofu~ 
damento e encaminhamcnh> uas pno
ridadt.:,, escolhidas pela RcAional 

- NOVE:.MHRO- O IDAC publi
ca peln fühtorn VoJ:ei, l> livro O PO 
VO DL~ DEUS ASSLI 11. A CAMI
NHADA , ,tpre,cntudo pl)t D. Adna
no e que tra7 as figums do, ,lides da 
hi,,tória Ja Diocese e o rci;;umo d,1 his• 
tóda do Bra,11. da Igreja. da Ha1xadne 
d ... Diocc-.c. preparado pela CARl
f.\S DIOCESANA. 

.... ,,. .. i,.,_~ 
U/vl POO FAZENOO-H\SfO~IA <, 

'Á,4' 
~ 

Nossa gualidade é nosso orgulho 
CAFÉ pimpinela 

O CAFÉ DA F AM°íLIA 

( Deu•mhro de J 983 CAMINHADA 

Ninguém caminha 
sem estar alimentado 

-Para o 1'01 o dl' Dei/\ scuuir II co-
111i11l1t1da <' preci.w \'t' dar},m.a a es
se p,mto. 

Vin(!/lt'lfl caminlw .1e•111 <'5t11r ali-
111e11tado. Vimmc>111 n1111inl1t1 sem 
\·11hc1: aonde ,111er d1eg,1r. 

E para t ltt>(!ttr é />rt'< i~o conheC'er 
a t'\'fl'{u/a , erra. 

Na t/lHMI n1111i11/uula como Pol'o 
dl' !>em. ,, 11/i111e11to 1• FORMA
Ç AO, ol~j1•t11·11 ,; CONSTRUIR O 
UE/,\O DE J>HUS, a estrada éa 
S/7 U,\ÇAO A J VAL ele Noca 
fi:11ctr;11 t' cio /Jrm·if. 

A !.t<'llll' ll(io se alimenta ~ó t.le 
arm:.. Tu111bém de jeijcw. ele 01 os e 
de macarr,io. Nos.HH alimemo-. de
i e111 ser hth!icos. teol<~idco.'ó, politi
l o\ e 10,·iai, - tudo i11t<•grado no 
IJtc•111w pmro nutrindo 11ouas jor-
1,a.,. < 111110 o Corpo riro ali11w111a a 
110,m Fé. 

Co11.1tr111r o Reino é t'l'iar um 
1111111<10 d,')wtíc;a <' de lihenladc que 
Dei/.\ ,111er. t:· rc•.1po11der às llt'ces• 
,itluclc, cio f}IJl'tJ da Dioct•se: .w111ea-
111e11to, smícle. e.,cola, tm11sporte, 
111m~ulttJ, <'H . Pam isso" poro me\· 
1110 1·ai criando sua.1.ft'rmmt'111f1., de 
l111a: os 111n1·i111e1110.1 populares. o., 
mai:imt'ttltH rnulin1i, t' 01 p(lrtido,· 
poluit·oJ. /;, ,·ti\' H10 ta Jerra111e1ttm 
do N.l'i110 do qual a lgrt'J<l <' ~i11al. 

A e1·trada pl'Íu qual n111ii11/ra111os 
uli111e11Jados, fernndo as jermme11-
ftl.l' ou con.Hruindo o 1111111do 1101:0 é 
a .Iifllar<io at1tol ele Nora l,:11a,:;11: si-
111ac;cio de de.1e111preio, de carestia, 
de 111e11ores ahm1clo11atlo.1, de rio
lê11cia. de dominac,:áo l'.\[l'{lll_~eira. 
ele. EH e\ Jrwo,\ wnargos rqm do 
galho da poluirn ª'""'· E.,se:. ga
lltw l'.\IÚO ligados ao tronco do wual 
modelo c'c·o11,í111ico·polí1ico cio go• 
L'l'r110. Esse tronco em1 Jir111e na 
rlll:. do capiwli.rnw. Núo hasw ar
rancar os.frutos. l/t1ebmr os ga/lw:. 
ou serrar o.\· 1ro11cos. E preciso ar
rancar a raiz. Sú assim rnmo.1· co-
11w Jesus. edificar 111110 nora socie
dade onde todus «tenham t·id,r e a 
-1e11lta111 em ah1111,Íâ11cia» (Jocio 
10, 10). 

Dentm da Formaçúo vamo.,; i11-
ce11Tirnr os Círculvs Bíhlico.f, 
C EB.\ e a l'ostoral da Ju remude -
A Palavra de Deu., ele t·e ser semen
te tw terreno Jérril da jurentude, 
capa:. Je Jmtijicur com e11w1ia.m1<1. 
\/amos rambém mul1ip/irnr A.Qe11-
te.1· e ,Hi11i1·térios. promorer A<;tio 
Social l' 11umter a finita da Pa.\foral 
Operâria pctra t/llt os crist,ios sejam 
/1'n11e1uo 11a 11,a,·.m. e11~ajado.\· 
,11r11l'és d,H mori111entor popularn. 
1·i11cliuti1 (' poluicoL 

rORMAÇ:\O como processo Je agir-retletir-agir a 
partir Ja realidade da pessoa. com o objetivo da 
construção Jo Reino de Deus. 

PARA QUE~J'! 

- parn () povo - gara os agentes. ministros. etc. 

rmaçao 

- · cial 

• • ,. •• 1 • 

Assembléia Diocesana: como realizá-Ja? 

Depois de uma preparação sena 
em nível de comunidades. de paró
quias e de regiões pastorais, durante 
vários meses, realizamos afinal. de 
12 a 15 de novembro passado, a pia• 
nejada e esperada Assembléia Dio
cesana. 

Foram quatro dias intensos dt co
municações, de revísão, de suges
tões. de reflexão. de oração. com 
participação generosa de uns quatro
centos membros de nossa Diocese. 
Predominavam os leigos E entr~ os 
leigos era notável o número de jo
vens, rapazes e moças. que as co
munidades enviaram como seus re-
\ 1 • presentantes e e1tos. 

Tratava-se também de escolher as 
prioridades para o trabãlho pastoral 
de nossa diocese nos próx.imrn. 

no . Dentre7l, mu,tas propo,tas 
que "ieram das assembléias comuni
tárias, paroquiais e regionais. foram 
escolhidas: 1) Formação. Conscien• 
tização e Evangelização: '.?J Ação 
Social; 3) Pastoral da Juventude. ·A 
maioria de dois terços assim decidiu. 

Numa visão da Igreja como Pove 
de Deus e como Família dos Filho:. 
de Deus, em que todos devem par-. 
ticipar, oa medida de seus carismas 
e na medida de suas responsabilida· 
des eclesiais. aprovei com alegria as 
decisões da Assembléia e compro
meti-me a assumir. com toda a Dio
cese, a execução das prioridades es
colhidas. Vou mais adiante: das 
muitas sugestões apresentadas pelos 
diversos grupos acho que é possível 
ao Conselho Diocesano. ao Conse
lho Presbiceral e ao futuro Conselho 
Pastoral retomar muitas coisas boas 
que, depois de mais mastigadas e 
mais planejadas, podem muito bem 
ser umn contribuição válida à Pasto
ral. Inclusive no que diz respeito às 
atividades do bispo e do clero. Te
nho certeza. certeza da Fé, que o 
~spirito Santo falou pela boca dos 
muitos innãos e innãs que, em espí
rito de Fé. realizaram nossa Assem
bléia Diocesana. 

Começa agora a fas~ mais difícil e 
mais importante do processo desen
cadeado pela Assembléia: como pôr 
em prática as decisões tomadas? Co
mo realizar concretamente as priori• 
dades assumidas'? 

Dom .Adriano, bispo diocesanot 

Em pnmeiro lugar gostaria de as
sumir esta responsabilidade com to
dos vocês, meus irmãos e irmãs da 
Diocese de Nova Iguaçu que se 
comprometeram· com a Igreja e se 
engajam na Pastoral·. Sei muito 
bem o que é meu carisma funcional 
de bispo, sei para quê e por quê sou 
bispo de Nova lguàçu, numa hora 
tão importante da história da Salva
ção. Mas por isto mesmo sei que mi
nha união profunda, em laços de Fé. 
com o Povo de Deus é essencial ao 
bom desempenho de meu episcopa• 
do. Daí por que não vejo possibilida
de de realizar as decisões da Assem
bléia sem o Povo de Dem;. Esta é a 
convicção também dos nossos pa
dres e de nossas relíg.iosas responsá
'Veis de parSNuias.. O prOccs"o de co
munhiiu de orações. de bUQJ:a. de so
frimento esperançoso. de unidade 
deve continuar. Precisamente agora 
quando se trata de concretizar as re
soluções tomadas. 

Precisamos estar unidos. Precisa
mos assumir. em espírito de «Coniu
n h~o dos Santos» - aquela "éomu: 
nhão dos Santos» que, aos domin
gus. na profissão de Fé, dizemos 
acreditar: «Creio na Comunhão dos 
Santos,; - a nossa responsabilidad 
de cristãos. Precisamos convencer
nos de que, na paisagem da Baixada 
Fluminense, onde nos colocou a 
Providência Divi.Pa como prova de 
amorosa confiança, está o campo de 
ação . pastoral próprio e específico 
de cada um de nós. Em espírito de 
Fé, de Esperança e de Amor temos 
~e alim~otar no coração o esforço 
sincero de unidade com o Santo Pa• 
dre, com o bispo diocesano, com o 
nosso vigário, com a comunidade 
diocesana, com o plano pastoral que 
vai sendo elaborado. Esta unidade é 
essencial para o bom resultado pas
toral de nossos esforços. Temos de 
reduzir ao mínimo aquela faixa de 
amor próprio. de ambição, de vonta
de do poder, de mesquinheza que 
prejudica sempre, que dificulta sem
pre e que muitas vezes pode anular 
as melhores intenções e decisões. 
Unidade. união. comunhão: eis o 
que importa agora. O mais virá de 
acréscimo. 

N.1. 07-12-83 
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Formação 
Só boa vo,ztade não basta 

h'-",. 
e<1•~ 
e))>'~ f.. -

~ .... J 

'" " 

A Assembleia Diocesana escolheu 
como 1 ~ prioridade a FORMAÇÃO. 

Em todos os debates de grupo, 
~rec1;U muito grande a necessidade 
de termos uma maior formação para a 
nossa ação. Os leigos estão empenha• 
dos em muitos setores da atividade 
pastoral: cursos de Batismo. de Noi
vos, de Lnsma. catequi-;tas. Cm:ulos 
Bíblicos, organízações populares ... 
Quanto mais empenhado5, mais sen
tem a necessidade de uma formação ao 
mvel religio o e so5ial. 

Na nossa Dioce -e sempre houve 
uma grande preocupação com a Fonna
,,:ão. basta lembrar ' as onetitaçocs 
para os coordenadores de batismo. de 
crisma. de catequistas. da Campanha 
da Fraternidade. cursos de liturgia. os 
cursõcs promo\. idos pela Caritas, etc. 

Está cre. cendo semnre ma.i a no
va consciência que o Concilio Vaticano 
U · no., deu: que a Igreja é o povo de 
Deus. Por isso todo cristão de, e as
sumir sua tarefa de cvangelizaçáo para 
construir o Reino d~ Deu::. nesta term. 

e!ffes-=anos, o leigo foram 
sumindo sua participação nas Comum
dade!i e nossas igrejas abrirJ.m suas 
ponru. ao grito de sofrimento e esoe
ran a ele todo o povo óa Bw :--ada. do 
Brasil. Pode-se :igora constatar a pre
sença de muitos cristãos. seja nas orga
nizações de bairro. seja nos sindicatos 
e nos locais de trabalho com os compa
nheiros. 

Mas acon~e que só a boa vonta
de não basta, precisa uma im,trução bí
blica, religiosa, social e política mab 
profunda para sustentar e orientar a 
aç:10 do cristão empenh,ldo. 

OS CÍRC{jLQ º•BIBLICOS 

Muitas de nossas Comunidades se 
encontram isoladas e preocupadas só 
com as necessidades mtemas a própria 
comumúade. A Assembleia Dioce<;ana 
reconheceu que os Círculo Bíhlicos 
ajudam bastante pam que as Comuni
dades se abram e se tomem mai · mis
:.ionária,. 

Cada cristão mais empenhado se 
P"l toma apóstolo na rua onde mora. For
i ma um grupo de Círculo Bibhco na sua 
.,.. ca,u ou 4.le um v,zinho e a1 toda se-
~ mana reúne 5, 8, 15 pessoas. este 
] encontro. que dura uma hora. há o mo
e mento da or<1çao, do canto. da rellexão 
] ~obre um fato da vida e depoi se com
t::. par'd o Evangelho com a vida. Uma~ 
~ perguntas unentam o encontro. mas é 
< na•troca de opiniõe.., que todo mundo = e Jrnunica sua experiência e sua fé. 
~ ~ Assim cada um aprende dos outro 
< 'Xios cncon1ram um conhecimento 
u 

maior da Palavra de Deus e onentação 
para , h e1 e agir sempre mais como 
cristão. No Círculo Bíblico participam 
sempre as mesmas pessoas como nú
cleo central. mas com idam sempre no
vos vizinhos, e assim toda serqana é 
tram,miti<la uma pequen~ dose de for
mação e orientação. Na medida em que 
o grupo cresce. alguém pas-.;a a assumir 
tarefas na igreja. outros a participar das 
reivindicações de bairros. outros no 
mundo do trabalho... A Fé se toma 
sempre mais a base da ação para tomar 
este mundo confonne o Plano de.Deus. 

Na Diocese de Nova lguaçu há, 
atualmente, uns 400 ·grupos de Círculo 
Bíblico_ O que e mais urgente fazer. 
formar coordenações de C1n:ulo B1blico 
nas regiões para que cada região ofere
ça · oportunidade de formação parn 
coordenadore'- e eles possam organizar 
e espalhar melhor o movimento. 

Ate agora foram realizadas 5 as
sembleias nos feriados <le abril e setcm• 
bro e na última as embleia e ti"eram 
pre:.entes quase ~00 coordenadores. 

OS l\U.'l:Urrf.:RIOS 
Os leigos na lgreJa estão assumindo 

sen 1ços sempre mais qualificado'>. A • 
sim, oc; «Auxiliares da Eucaristia• cola
boram na comunidade para distribuir a 
Comunhão' nas Missas, nas celebraçõe,. 
nas horas ·S-antas e na a..'>sistência aos 
doentes. Também o-. dirigentes das Ce
lebraçôes coordenam o culto que a co
munidade celebra. É importante pensar 
também nos minístérios úa celebração 
do batbmo e do casamento. Estes e ou
tros serviços ministeriais de" em ser in
centi, adus e a,sumidos pelos leigos. 

De fato. munos ministérios leigos se 
tomamm mais ur:gentes pela falta de pa
dres na Baixada. Isto no:. ajuúa a com
prender o valor do "erviço do"> leigos e 
muitos ministérios que o'i padres as• 
sumiam, não eram exclusivamente Jele:. 
mas podem e devem -,er compartilhados 
com o povo de Deus. 

Para e-.;scs serviços nHntslcn:us. 
precisa uma formação própria ao nrvel 
do nosso povo que é <;Ímples e in\eligen
Le. E~ta formação e par.t receber orien
taçao pratica ')Obre como exercer me
lhor sua atividade. e mais impml,rntc 
arnda: para 1c1 uma cons1.1ência mai-.; 
clara .. ubre 1grcju-sacramcntos-B1blia
sociedade-pol111ca-cconom1.1-h1stona .. 
pan.1 que us sacramcnlo-, seJam smai-; 
claros da necessidade de tran-.;fnrmar a~ 
pe,;was e a -.;ocieJ.tde. 

De fato o poq1 tem um profunJlJ in
tuito de rc c,i,.tã mas a-. vezc~. esta fc: li• 
ca confusa devido a lom1a como a reli• 
gi.io é apresentada cm p111g1 amas de ra
dio e rv e n ,s con"e,..,a-; <lc rn.1. 

\l'LH..\<, ,o I>,\ \01 \l ,o 

APURAÇAO DA 1 VOT AÇAO 

H)Ri\l \C O .......................... .?\13 
Jl \ l·.Nl l ()}~ ......................... H!'-J 
l"l H IH li \IHIO ..................... 107 
l~<."I• ~ 11\ \R l Elh ................ 55 
\(; \O ~Ol l \1 ...................... ?-'7 
P \S 1. t Ulll I R .................. ~2 

APURAÇAO DA 2ª APURAÇAO 

Jl \ tN I l l)J,. .......................... WJ 
!!\ l ER< \ IHIO ...................... IJ:! 

Ação Social 
Olhando os rel.ttôrio.., das Assem

bléias comunitárias a gente percebe 
4ue todos os bairros sofrem as mesmas 
dificuldades. As condições d~ vida Jo 
povo da Baixada sâl) prejudicadas pela 
falrn de saneamento. de a-.;sistência mé
dica, de segurança. de escola, públi
cas. Sem contar naturalmente o cu~to 
de , ida e baixos sala1 io-.; que colocam 
muitas familias em situação <lificil até 
p .. m1 se alimentar . O quadro de sofri
mento é o mesmo em toJa-, as comuni
dade-. e a cada dia o povo e mais e rnah 
mas acrado. 

Como nao podia deixar de ser. a 
Assembleia Dioce':>ana se que tionou 
sobre e,t.t realidade. poi" o Evangelho 
nos l.112 que devemos ser fermento. luz 
e snl. f'\fa corno? C.1hc ,t nos Igreja, ho
je pre'icnte na Baixada. encontrar a ma• 

neini. Sabemos que so rcaltLaremo u 
, onta<lc d~ Jesus Cristo ~a medida em 
que su11bl.'!rmo.., rc ponJc1 concreta• 
mente a este~ prnhlema-;. 

\ \pm ,ocml 11a \,wmhlt•ta l>rocesau1a 

,l. ao ~oçial !oi ddin1Ja comú uma Jas 
p1 io1idade:-; pc1rn o trabalho pa-,toral da 
D1nce-..c nus pró~imo-.; ano<,. O valor 
<le ta escolh<1 c,u't no fatll de colocar os 
c11stÚO'> frente a nel'.cs-,ic.lac.le <le ter 
uma" i<io completa dü atuaçiio na -,o
c,~úa<lc. Na realidade hú forma.., dit'c-

DesJe quanJti comcçamm a che- n.:ntc.., de atuaçao. mas que n,io dc..,em 
ga1 º" relntorios das Asscmhlcsas co- se e'\dt111 e -.;1m completar. 
munit,íria'i era claro que o compromis-
..,l> ~ocial d.1 Diocese -;eriu um dos le• t'.1-.;tor,11 1 Jpl:D.!.!J..i! 
ma-. a ocup,11 os Jcl1,1tc" Jos delegados. 
lsMl de\ ido a grande ,11npllluJe qu e \ Pa-,turnl Operaria n,to 4uer. nem 
pode Ja1 a A1j.1v ocial 1.: tam~ .. m s dt: \ e -.;c1 um ITil>\ rrncn to par.ilcln ao 
condíçõe., J1 ,un,lt1ca.., cm qué o pov ,t smJacalo na Jefesa dos direitos dos 
B.i";1Ju , 1\\: hoJi:. Cnmo i:rn pr ·" 1 opctal'IO!Oi QuunJo a Asseml,le1a ,1r,on
hav1a delegados qtte ent-emham açllo wu .i P.1,w1 .11 ore, .irr.i com,, rr ítmlH
so1.:ial c11mo Camp,tnha do Quilo . ou n,1• pl!lo-. depurmenttis Je algun-, Jde
trns como ,, pa11ic1r,11;iío no movimento gados- em daro que .,e pen-,m a num 
popular e na pa-,tllr:tl npernna E- oi sen iço que ,\.iuda-.-.e o.., operaríos a vi
<1s-.im. cum 111011-.açõi.:s tahel h., laltC ,er ,1ute•1111.:amenLe u E,angelho e mais 
diferentes ou até l..'.Ontn:1st:.intes qu .1 .1inJa. ,e pen,a-.a e ,e pensa. em um 

A ENTREVISTA 
O Bom Samaritano estava na noua >J. 

Kmbléla e entrnistou do participantes: 
Dona Eulália, e Seu Altamll'O. 

- Dona Eulálla (me dilleram que a 
nhora ru parle dai campanha do qulle. •• 

- É verd . Segunda feira e o meu dia 
V ou as casas recolher. Sexta faze a dis
tribuaçao Sio 17 Camtlaas que a connnt da 
de ajuda. 

- E mwto ou pouco? 
- & pe o J<-ito que andam as isas 

muito p q om um arao•, o que 
nte um ab'Jurno! Mas afinal 

du , purque tem mw ,s n 

- Por q11 tem muitos nece~tados. 
- ren que por causa do desemprego 

P1t .:,o mu.11 • M , verdade, sempre te e 
11ec suados 

- O que faz o grupo diant de tudo L'ISO" 

FaL pou o e faz muito, e mo ja d 
M CQIDO r • Ili .. A itua 

plenr Até &ente q 
que pede mas uda 
por mim 

Por 

do 

~ e trabalhar 
gou ~oces nesta difk 
se empre a a p 
dia p nao ba 

faiena u 

o 
la-

sen iço pastrnal que taça 1.:0111 que tod.i 
a lg1cJ<1 de No, .1 Iguaçu alue de lorm.i 
cner ente. r (1<.10 noo.;~(i povo e povo opc
r.irio. rortanto a caleQuesc. º" c111-,o-.; 
de nnivm. os -:111.,ilhos. e toda,-. a:-. for
ma.., de e\angchLaç,io de, cm t1·ê!balh.11· 
1 r,ai11r dc,;,ta rculidmlc. Ali:111 Jis,o i.: 
import.ulle hc.l\ er g111pos tk ope1 ano-. 
quc -.e reunem par .1 tle-.cobrir ,t h11 t.l.1 
r~ e díi situ,tçuo cone, cta tlc <;u,1 cla-.;sc. 

forma-; tk ,tÇfül de111rn do 'i1tlllic.tto. n,1s· 
Jab11cu'i e lrcn1e ü pulrlll:.l econor111c.1 
dll 1n1s. Nc<;tc ,;cnt1Jo ,1 A ... emhl!.!1a 
d~1 MHI claro que deve ha, er 111tegraçao 
entre t''íles grnpo,-, prnmm iJos dircLa
mcnte pela Comi~:.ão Dioccsan.1 tle 
P.1stu1 ai Opc1 c1ría e a Açao Call>lica 
Opc1 11ria e a Juven111dc C:ttolicc1 Opcr:,. 
ria. 

J'a:,toral da I erra 

~1 ui Las , eles esquecida. inclusive 
pela As-.embléia Diocesana. a Pastoral 
da Terra [>recisa -.e fortalecer. Hú na 
Diocc-.e problemu-, muito gra,es que 
afetam a pane rural. Dentro da Açào 
Social c ·Pastoral Diocesana Je,erú, de 
agora em Jiante. inéemivar uma melhor 
urganizaçüo e foi taledmento tlesta 
forma de sen iço aos camponeses que 
em ~ua maioria \ i,em a in..:eneza de 
n,io ter rcconhcc1do o direito de pro• 
priedade sobre a terra que trabalham. 

si:, ha pai onJe os direitos da pes
!>oa são reconhecidos e respeitados. Na 
r>1oce-.;c h:i um.1 e: ,>mi,,-.iio. mui ia-, \ e:• 
.1.c-. c-.;<.jueci<.Ja. mas que é ch,1muda para 
Jar su.1 contribuição .itiva no combate 
,1 tn<las ª" forma-, de "iolencia e a 
animar. sem dominar. toJa., as formac; 
,.k atuação social autêntica da Igreja no 
serviço ao povo. 

-Puadara ..... IIIIOtel r.erT __ o.......,,... 
Nio• -»--,...-~ ........ 
~ 
- .... INlln'õ. ..... 

am ... 
... IH!la ...... ~ 

~~-d ....._,a---.J• 
que o 

qllàndoo~.
.álellor • 

No final de 80. foi-se articulan
do uma primeira coordenação Dioce
sana formada por representantes re
gionais. Sentiu-se então a necessidáde 
de se estrnturar uma coordenação por 
região que chamamos «regional ... 

Viu-se que ern preciso uma me
lhor organiza.ção~ ,endo indicado para 
assessorar esse trabaJho os padres Ja
cinto e Giovanni. 

A primeira tarefa da Coordena
ção foi traçar um plano de trabalho: 
organização dos regionais. curso de 
formação. trabalho concreto com a 
Campanha da Fraternidade de 82. A 
partir do tema desta campanha «Edu
cação pam todos» foi lançada uma 
pesquisa nas escolas e no bairro, que 
teve uma grande part1c1pação de qua
se todos os gru~ de .JQV~ da 010-
i.:esc. 

Em julho de !C. foi reaJizada uma 
assembleia jovem diocesana onde se 
tirou as prioridades: 

- Formação na Fé: Bíblica. litur
gica. eclesial. encamacja na realidade so, 

cial levando o jovem a uma participa
ção consciente na comunidade ecle
sial. 

- Compromisso cqm a realidade 
do povo da Baixada: fome. desempre
go. analfabetismo. doenças. habita
ção, violência e marginalização. 

· - Educação e participação nos 
movimenlos populares: associação de 
momdores. :-.indicatos. grupos assis
tenciais. movimento popular operário 
I! camponês. participação na" ida polí-
tica do país. · 

- Formação de lideranças. 
No ano de 19~3. ·com base nas 

propostas citadas. a· coordenação dio
cesana conseguiu realizar as seguintes 
prcwostas: 

• 1. Valorizar as coordenações 
regionais: 

2. Para melhorar a caminhada dos 
grupos: 

a) todo membro de grupo deve 
assumir alguma a1i, idade. 

b) necessidade Je acompanha
mento 

e) por isso: pequenos grupos (e 
di" idir por idades) 

d) necessidade de uma metodo
logia 1k trabalho (ver-julgar-agir) 

e) necessidade de técnicas e for
mação de lidemnças. 

J. A Coordenação diocesana ofe
rece sugestões-serviços: 

a) Cursos pam coordenadores 
de grupo jovem sobre técnica rle lide
ança b) Subsídios e) Infor:!11~1ivo •·: 

~OPOSTA DE AÇÃO 
Em duas assembleias em prepa

ração à Assembléia Diocesana. 22 de
legados jovens das 7'regiões. aprese
taram as· Sl!guintcs propqstas para 84, 
fortalecidas pelo resultaqo da AsJem
bléia Diocesana: 

1. Organizar uma comissão dio
ce~an oficializada de Pastoral de 
Juventude. 

2. Reforçar a estrutura das Coor
denações regionais. 

3. Criar uma equipe de apoio lpa
dres e leigos e feitos pe\a base) 

4. Rênovnr as liderança-; sendo as 
mesmas eleitas pela base. 

5. Participação dos 'jovens nos 
Conselhos Comunitários, paroquiais. 
regionais e diocesano. 

6. Melhorar a distribuição de pa-
dres e missionários nas regiões. 

7. Formação permanente: 
a) Tipo: religioso, sócio-poJiti

co. econõmico, cultur.i.J e humano. 
bJ Para que: para levar o jovem 

a atuar: 
e,cola: Diretórios. grêmios estu

dami~ e culturcLis, CEP e UNE;· 
bairro: MAB, Mutir.io, Clubes 

culturais ... 
trabalho: sindicatos. comissão 

de fábrica, pastoral operária ... 
comunidades eclesiais de base: 

Círculos bihlicos. crisma ... 
c) em que n1vel: a nível de Co

munidade. Je paróquias, região; 
d) ln,trumento,; para concreti

zar a formação: 
- criação de uma ,biblioteca na 

paróquia. regiões e diocese. 
- criação de grupos de eswdos 
- criação de diretrizes parn os 

grupos a fim de unificar os grupos: 
- evitar a formação de grupões . 
8. 1 ntercâmbio: 

a) entre comunidade. paroquia . 
regi.ia e diocese. 

b) entre grupos e movimentos 
e) através de trabalho:.. estudo~ 

em conjunto. boletim e jornal 
d l cada coordenador de I egião 

deverá acompanhar os trabalhos dos 
Rcgionai:-jo~en-.. 



.6 CAMINHADA 

Regiões em acão 
. , 

'a primeira reunião ão Regional l apus a as.wmblêia 
t9, 12) fizemos uma brne avaJia,..!io e falamo~ das e,~ta
tna.s da Região diante dÔ resultado da Assembléia. 

Como p(~tas de ação apareceram: 
1. Formação de equipe a anel regional. par~uial e 

comunitario qut' le,as.sc anlnte a,; prioridades: 
1. Oferecer sub!;tdios para que as paniquias e comuni

dadei. façam em janeiro sua a,,Hação e planejamento para 
s.i. 

3. Realizar dia 26 de re, e reiro urna, ,semblêia Regio
nal para ai.swnir com a base as prioridades diocesallll!>. 

Decidiu-se também ía1,er rodtlio nas paroquia~ d.a 
reuniao do Regional à p:irtir de niarço de 84. 

Coordenador: Pe. \ aldir de Olheira 

REGIÃO 2 
A Assembleia Diocesana termrnott: Checou a hora <1e 

arre~çar as manga<. e agir. A Região _ ~ perdeu tem
po. Na 1erça-íem.1. 2::! de no, embro. cm sua reunião men
saJ. os representantes das paroqma.s fizeram uma a,aha
ção rap1da do que foram o, 4 dia.., da Assembl ia Dtocc
saga e lo~ ~e colocou a pergunta. Como tomar realida
de. na ba.~ n:i, decisões a-ssumida~., 

PR\ORlDADES REGlON I\IS E DlOCESAN I\S 
pn-.- qm, ti ru.m umiu pda. r • i:, 

formaçao. Movimento popular. Pastoral Operúnn. 
CEB e orgamz.açao da Regitio. na prnuca furam confir
madas a ruvel diocesano. 

SE PREPARANDO PARA AG\R 
Mullos m:i,1-.tiram <,obre a necessidade de uma Escola 

de Formoção para agente!. da pastoral. Para con eguir 
realizar tsso ,;e pensou na possibilidade de formar uma 
:qLJipc que da~a cur;os de :! ou 3 mc!ies cm cada sub-re
g1io durante ó ano de 1984 

Foram dadas sugestõ~ tamb.:m no sentido de promo
ver periodicamente Assembléias Regionab para estudo 
de assuntos pa!.>tora1s importante-, para a vida da'> Comu
nidade,;, como poderia <:er: Conselho~ Comunitário-;. Mi
n1sténos 

Para uma melhor organização d<i região falou-se em in
centivar ns ~anas pastorais ou mo~1mento~ no sentido de 
criar sua,; comissões. 

A equipe que preparou a Assembléias Rcgionai~ ficou 
encarregada de elaborar melhor as sugestões para que na 
pmxima rel!nião. dia 20 de del.cmbro. se possa chegar a 
'\provação de decisões concretas. 

CoordeRador: Pe. Bruno 

REGIÃO 3 
Região 3 realizou sva 1~ reunião no domingo, dia 4 de 

dezembro, com repre.entantes de tudai. as paróquias. ·a
turnlmente estava e111 pauta a A~sernbléia Dioct'Sllna e s1111S 

consequé IK"ÍJIS. 
AVALIAÇÃO 

fodos os presentes deram seus depoimentos sobre a As
sembléia Diocesana. Foram ídtas .alguma crítica!'., mas em 
sua grande maioria as colocaçoes foram po-,ithas, res
saltando n importânda do acontecimento pela \ida da Igre

ja em "º"°'ª re~uio e em toda a Baixada. 

COSTI1' ANUO A CAMl~liADA 

Depob de analisar os primeiros dois ponto,, começou-~ 
a pensar no fftturo e a prorurar formas de colocar cm pra
tica 115 prioridades, Foi c1unndo os jmPm dPram ..em de
poimentos a respeito da caminhada da l'ast,,ral da Ju\en
tude: disseram c1ue cm Paracamb1 e em Lajes já hnu,e um 

encontro com todos os grupo" da Região e a partidpnçao 
do Pe. Glomni. Depois da \ssembléiu esta haHndo mais 
entrosamenln entre os rnrio~ grupo~ de jo\ells, 

As pessoas que esta\am presenll"• acharam que o futuro 
da P:istor;il na Diocese e:-111 nn:, jo, rns. 

Conrtkn,1dor: Joel Rnpn"' 

REGIÃO 4 

A realização da A~sembléiu Dioc.:sana n.t Região 4 
foi. certamc!nle. como em todas a, outra, reg1,,e, da no,
'ª dioce:-.e, tempo de grande reílc,ao e 111ten,1ficaçao 
p.t.,ll>ml. A e.orne ar pela mo, 1mentação que ,.e d<'u em 
toda, a-. no,s, s comunidade,. cr..1111 1b w,,emhle1a, ,O· 
munrtarIas ,., com:retizandll, ate a-. a,,,cmblét ,,. paro
q111uís e 1cgion.1i • Hoje . .:om a "cmbk1a Diocc~ na 
realizada. e-.tamo, às \ ta., de procun:11 concreuzaI a, 
pnorn.l.ides ah apre,ent.idas: Formaçao, A,--aci Soc1.1I e 
Pastoral da Ju, entude fa t,, emo\ ., uh1m,1 ri:tJntdO du 
Conselho Rcg1on.il para •".nha~ao do .mo e como execu
tar a-. pmlridade a"" el da Regwo 4. Ficou dcc1d1do que 
,e fizc-. e uma nm a rcum,10 do regIún 11 no d1.i 1 ~ de Jc
zemhru u fim de trnt r C'ipe-c1almente do como .:oncre1I
ur us p onJudcs d1, , ,ar s em m s regia,,. 

E~tam,h no, preparando pum "'~" m,lrnento e e,-p<'-
:.in o _.. a. t p st ult1m 1 ., ,..,mblc:,., 

1.eom ,1 c:oopcruçao de tod:i a., n ss.t.S e 1mumd d~s 

C oordenatlor l 1c1 Atum1I 

REGIAO 5 
Iler dias depois da ,scmhkiu l>iocésanu, no di.1 25 de 

no,eo1hro, 70 representantes da, comunidade, da re~iao, 
entre eles o, dd'-1!ad11, na ~~wmbh:i,1. reuniram-"'e cm 
\u,tín na reunia,, reci,111.1I. 1-uram t·n,.11arlo, ,,_ pnml'iros 
pa,,o~ de encaminhamento, da-. propriedade,. em nt'1:I re
gional. paroquial e comunilurin. 

Priml!tro re--ultado: a cria~'llu de uma e11ui1,c regional 
(com representantes de cada paroquia 1. respons:hel pela 
reuni.io r~ional, t'Om o ohjctho de encaminhar e c0t,rde
nar a exet.·ução da-; proprtl'dade--. hto corl'l!s-ponde com o 
desejo maior da rcgiiio, quando da ~-.wmhléia rt-gional. 1111 

ITT'-"' de outubro: uma pa,toral unificada na regiao. Eçia 
equipe e~ta 1,-1.-alada e e compo la de i1m representa11te eld
lo de ,-ada paróquia. 

Muitw. outras ~uge,lóes mai~ ou meno~ pratka, ,ur111-
ram: 

- Planejamento'> marcado, cm al~uma, paroquia.,: 
- Grupo, de apoios ia -.crcm dt·finido~ maís élarameute 

ajnda); 
- Curso<, 1para ,.iri.i-. finalidades de formaçao: prepa

raclon..., ele ,acr.uncnlt,,. catl~uí~ta.,. U111111111cu c1 i,1ã. dc.J; 
- Jnteréâmbio lentre c-omunidades; entre ~rupo, de jo

Hns; elc.1; 
- Equipes de trabalho !conforme a., neces,idades;·p.e~ •• 

reeíonal); 
- Conselho, lem ,tirio, nneis); 
--As.sembll'ias. para ,oltar ª" ha,t"' tem rnrio~ mveísl: 
- lncentho ao, ,mn ímenlo~ populure, 1c,pt:cialmcn1e 

MAB'~1: 
- lncentho ac,., j1nens e ~u, ~rupu,; 
- Encontros de form:i~oe'i ... 

Uigcrir e , iubiliLar todas l',ta, te nutras) ,11gc,1ocs, 
com a ajuda da l'quipe !-Cl!lunal. wra o pródmo passou ~cr 
dado. 

t'oordenador: Pc. l'cclro 

Dezembro de l 98J 

REGIÃO 6 
c,11nmh,1d.1 da íll''-S,1 regmo deu 11111 bont pa-;,o pa 

r:.i frente t partir da ,1,.~c111bkm d101,;c~•1,1 Re,1hz ,mos 
dua, .1,,cmblc1.1:. rcgIon:11., l,t n.1 p11111e11<1 hlllt\C muI1a 
dí,cu,,ao e cnu1ntll1 d,1, r,·,,11.1~. P\'" foi .1 pru11eir,1 '\e1 

que d ni.1io11a do~ part1dp.1nks ,e cncontrnr.1111 como 
rcgiiin. 

Na s1;gund.1 n"cmble1.1 ddin1111<1, e vol mw-, 1s nos 
,.i, p1 tOrid:uk,· 

1 1 OR\.1 \(,'AO - ~\ \:-.lul LIZ \(, '\l) C o:-..s 
Clr.N ílZ \Ç \O 

• cur-,l•s: nii111,11;110,. e,trutu1a d.i suueu.1dc. smd1 
c,1to, e cau,.1, do dcscmp,ego 

• Dtn,\JlllC,1,: pai.t a ... ,u11111 1unw, e nu11t1phc.1r ,1, 
agentes 

• cncnntro de estudo b.1se;.iJ11s no e, ,mgclho; de 
form.iça,l 1:lhl IO C ,,,c1al. ,l,l lgrcJ,I IHl mundü, 111fo1111,1 
çao da re.d1dade com c,pmlll cI11Icu. 

• forma~,lll na .çiio g1 upos Je e, ungclii',11,·ao que as
sumam a açao social. 

."!. JO\ ENS 
Necc,,llam in..:entt\ o. consc1cnLtL,1ç,u,,, ,1lnnzaç1m 

,ljlOIU p.1m t.i"lllllll 11.1 <.;()Olltllllf,1d.: ,eu C,1mr,1 Út: illll.i
çuu. 

o~ JO'ien, quercm 1rnh,1lhar 1:llnt uma ,;omI-,,,u0 1 m 
\el reg1un.~. 

:\. Al.,:AO ~Ol'IAL 
• A1ud.111Jn e orientando n, fom1h,1s carente-,, 
• Pttrtic1panJo d.1 luto1 pdn, d11e110-. da comu111d,1de 

cm U\.S01.:1a.,ôc, de lm1rro. clubi: de mãe, . .:ui,o,, r..1le,. 
tras. 11ll.1hct111çnn hhc1t.1do1,1. 

4. u:-.:1 ,o 
A Je:,umão em no~ a região tmL muito ,otnmcni.1 

Pt>r 1,so ,e talou muuo cm c,inhccer a~ comumd.idcs, cm 
intcn.,,mbio,, i,1u1,. m:us pr<.:scnç.1 e apoio dos ugcnle~ 

Coonlenado1" Luurchnha 

\pos a aso;emhlt-1a no, da Re)!iau 7 nau nu, encontra-
n111, ainrla, 1111, 11 r.-uni:io cstu 111:ircacfr. r'l>ra o d•~ 'J de 
dell!mbro a~ 19:JOh. 

~a paula dt..,1a nos,a reuniao esta a arnliaçau da s
scmbldu Uíure,ani1 e a, ptri:untu,: 

- Comoja lc,amu, ou prctcndl'ITIU\ leH1r a ~st•mhlt·iu 
Ih paruquia,·! 

- Quai\ o, meio, que temo~ para em·ar1111u, .. , e dor 
, ,da a,.priorídndes na rti:ião, na paroq\liu, nu, comunid 1-

dl',·! 
- O 1111c o~ jmens podem e pretendem a~,umir'! 
- O c1ue des, os joH?ll\ es11trum de nu,? 
l I Corno concrcllzur t:\Sa~ prioridade,·! 
Alra\'e~ de: Cur,os b1hlicos-tcohigicu!, 

Cursos parn atua~·au na, , ária, 11a,1urat, 
Cur;os a rt-spl"ilo de prohle111.1s ,oci!li~ 

11 (Juc111 t que la,! 
(h nm,os podt.fm i;er org1mi1ado, a 111,cl dlui;õUnll, 

1,1odc111 ,l-r 111tcr-paruqu1a1,. pari•ttuiai, uu c11n11111it:irio~. 
31 Quem , oi colahorar·! 
As dhcr,as e<1uipe, diocc'illnas, a equipe dl' upow. 

cc1uipes n•gionaís e equipes paroquiai... 
\t•hanu,, 411t• e importante: 
que haja um plano de .u;au 
que saihamos e.colher a, pcssm1s capa,es 
e con,dl•ntl"-
quc suibanu,-. dc":ohrir o, dons 
tjUl' ha1a uma coordl'n:11;:111 ,, """' rt·i:1ou.1I ,·11111 rt·prt•· 
~•nl;mlc, da, \Ur1a, 11:1ru411ias 11ara l'l.ih111:ur ,ut,.,,clíus 

l' d1c~ar a 11111a umdack dt ll\'110 l'lll rl'l.11,au uo-. sa, ru• 

llll'lll•!'ó. Coordl'ltadora: lrma Biandina 

Dc1.ernhro de 1983 CA\fü~H \O\ 

Mensager n às 7 Regiões 
Se cada Região assumir, com coragem e em

penho, as nossas prioridades, em toda a Diocese 
se espalhará a boa semente do Reino. Em todos os 
pontos de Nilópotis, Nova Iguaçu e Paracambi da
remos o testemunho de nossa unidade e todos po
derão dizer: «Vede como eles se amam» com um 
amor solidário, com um amor que busca passos 
concretos de libertação. . 
REGIÃO 1 - Irás repartir o fruto da árvore da vida, que aqui 
colhestes. com os irmãos que te delegou como seus repre
sentantes! 

REGIAO li - Eis a tua missão: Ser fiel em transmitir e con
crettzaT o que Juntos clec1dimos-; para quê o Povo de tua Re
g rao nao perca a coroa da v1aa 

REGIÃO V - No ltvro da vida 
está escrito que, vamos formar 
e ser formados· agir na trans
formação da sociedade, atre
ves de nossa Ação Social e dar 
as mãos a Juventude. O Se
nhor te envia para que cum
pras a sua vontade manifesta
da nesta Assembléia! 
REGIAO Vl - Na pedra branca es
creverás três prioridades Náo as
sumi-las e renegar os irmãos, e rom
per com a unidade Tua missão e se 
comprometer com a luta da lgre1a de 

rrsto presente em Nova lguaçu1 

REGIÃO IV - Abriste a 
porta e deixaste entrar 
as prioridades diocesa
nas. E tua tarefa 
partilha-las 
com os que ten~ sob 
a tua responsabilidade! 

REGIAO Vll - Conservar o que iun
tos dec1dtmós e o teu compromisso 
Assim todos saberão que o Senhor 
te ama e que amas o Senhor presen
te no irmão Assumir como tuas as 
pnoridades que sao de toda a Diocese 
e a tua tarefa t 

• ------SOLIDARIEDADE-------1 
REGIAO Ili- O poder sobre as 
nações te foi prometido. Mas 
tens ainda que. com ambr, fi
delidade, generosidade, pa; 
c1ênc1a e persistência. assumir 
como membro do Corpo de 
Cristo, o que todo o corpo as
sumiu! 

~ 

CARTA AOS 
PADRES PRESOS 

Aos padres ArIstIdes e Francisco 

A Diocese de. Nova Iguaçu. 
reunida em Assemblê1a de 12 a 
15 de novembro de 1983, apro; 
v0u por aclamação na sessão 
plenaria de encerramento, a con
denação da Lei de Segurança 
Nacional , que possibilitou a sua 
condenação, juntamente com os 
tJ posseiros. 

Este fato prova que essa lei 
ao inves de dar segurança aos 
bras1le1ros, mantém e incentiva 
os privrleg,os da classe dominan
te. 

Saibam vocês que toda a 
Diocese de Nova Iguaçu se soli
dariza com os irmãos, que são 
um sinal vivo da Igreja presente 

no povo. 

Saudações fraternas em Cristo 

CARTA AS COMUNIDADES 

Queridos Irmãos, que sofrem e 
lutam por causa do Evangelho nas 
Comunidades Eclesiais de Base. es· 
palhadas por toda a nossa Diocese. 

Somos delegados ele,10s por 
nossas comunidades para represen
tá-las na Assembléia Diocesana que 
se realizou no CENTRO DE FORMA
ÇÃO. em Moqueta do dia 12 a 15 de 
novembro. 

Viemos das bases. Ai onde a 
gente _sofre e espera, onde a ge~te 
luta por uma Igreja que nasça do 
Povo, pela força do Esp1rito Santo. 
AI onde Deus se faz presente no 
meio do povo simples, desemprega
do, com fome, sem casa e violentado 
em sua dIgntdade e em seus dIre1tos. 

Viemos das bases e para a base 
estamos voltando. Temos um com• 
promísso a cumpnr: o de devolver às 
nossas Comunidades o que juntos 
assumimos na Assembléia. Devemos 
ser junto aos companheiros das 
CEBs os multiplicadores da boa
nova que descobrimos. e oue nas 
CEBs deverá ser concretizada. 

Escolhemos três prioridades, is
to e. trés tarefas que iremos realizar 
primeiro, certosie que assim esta
remos apressan o Reino de Deus 
na Baixada Flum, nse. A 1~ priori
dade é a Formação. Este é um desa
fio que todos nos lemos que as
sumir. Formar e ser '1ormado para 
transformar o mundo. Uma forma
ção que nasça de nossa pratica. de 
nossa ·experiência. de nossa cultura 

simples mas cheta de sabedoria de 
Deus. · 

A segunda prioridade e a AÇÃO 
SOCIAL que mostra o nosso com
promisso de lgre1a com os probfe• 
mas e as necessidades de todos 
Uma Ação Social que se concretize 
na partilha dos bens, na ação organi
zada e no compromisso de liberta· 
çao. 

A terceira é o de assumir a Pas• 
torai da Juventude, porque PUEBLA 
fez sua opção pelos pobres e pelos 
Jovens e porque os jovens são a es
perança da construção da sociedade 
nova. 

Não assumir o que juntos decidi
mos seria romper com a unidade que 
deve existir entre nós. O esforço de 
cada um e de todos em concrellzar 
estas prioridades tara com que a se
mente do Remo de Deus se espalhe 
por esta Baixada sofrida que a gente 
ama. 

No último dia de assembléia de
cidimos escrever esta carta a todos 
os Irmaos que embora não estives
sem presentes aqui ao nosso lado, 
estavam no trabalho comunttano, re
zando por nos OecId1mos escre
ver a todos _yocês que conliaram a 
nós tão importante missão, para di
zer-lhes que contamos com as CEBs 
de Nova Iguaçu. porque somos povo 
unido na fe e na Palavra de Deus e 
boa semente da nova sociedade' 

Que ninguem arrebente a força 
de nossa unIãoI 



CATEQUESE 

A reno-.•açao atual da catequese nasceu para 
rc ponder aos desafios de uma nova situação histó
rica. E la exige a formacão de uma comunidade 
cnsta m1ssionana que anuncie. na ~ua nutenucidade. 
o'Ev:lneelho e se tome fermi,nto de «COMUNHÃO 
E PARTICIPAÇÃO» na ,ociedade e de libenação 
integral do !tomem. 

Jesus Cristo se toma assim. para os homens de 
todos ·os tempos. «caminho, verdade e vida--. Só 
por ele se vai ao Pai. Ele é a plenitude da Revela
ção. 

Portanto: 

A catequese na 
- Formação como processo de Ver+iulgar+ 

agir+celebrar a partir da reau1..1aoe da pessoa como o 
objetivo da constnição do Reino de Õeus. · 

- Não pode deixar de rever as sugestões da 
Assêmbléia em novembro. 

.Se'de tacando: 
- Dar mais apoio à Evangelização popular: fa. 

cilitando o engajamento das pessoas à comunidade. 

LITURGIA 

Pedidos de lormação e fonnação descentrufü.ada 
são cada \ez mais numeroso . No ano de 84 n comis
são dioces:rna de liturgia quer e tomar maiç , olantc 
para afen(ler melhor às regiíies. De abril a outubro, 
ela se coloca, cada mh, à disposição de uma das re
gi0t'5 da diocese. Sugerimos que n própria rej!ião ou 
paroquia. ínça uma propos~a de assuntos a serem tr.1• 
tndos. Assim os cursos responderão as maiore, neces• 
siruid de cada local. O po, o de Deus gosta de cele
brar a sua fé, e j:í percebeu que sem canto nao ha fes• 
iã7"naõ há celebra1,-ao. Cresce o aiiseio de aprender 
hem os cantos que ínl1m de nos n caminhada e que 
exprimem a no~ fé no innão e em Dem.. Com ida-

-~--..a.1.-fflO!rr~ para -o doflungo. i 5 de jluHlirv. nu Ci:utro 

de Formação, das '9 as 17 horas onde umos ensaiar 
quase todos os cantos da -Folha de 84. As r~iôes 
que quiserem repetir este encontro com o po,o de 
Deus do l<x:al, podem fazer o seus pedidos para o-. 
meses de fe, ereiro e março. E no mês de dezembro, 
lançaremos outra \leZ a novena de natal, dentro da 
reàlidade da Baixada. Só assim a boa semente poderá 
cair na terra onde ainda não se semeou, tentando ani
mar muita genteei.ofrida e ~"1.lmir juntos a caminha
da. 

CLUBES DE MÃES 

Depois da A<,sembléia Diocesana, reuniram-se. 
no dia 22 de novembro, 81 delegadas do~ Clubes de 
Mãe para ouvir as comunicações das sócías que ti
nham participado da assembléia: as representantc 
eleitas pelo"S clubes e as sócias eleita-, por sua-, co
munidades ou paróquias. 

As pnoridades votadas pela Diocese corres
pondem aquelas que fordlll apresentadas em termos 
mais concretos pelos clubes, resultados do en• 
contro de setores em preparação da As:semblei.1. 
então não há problemas para assumi-las. 

As maneiras de concreuzá-las estao cmlo 
estuda.da,; nos encontros interclubes de dezembro. 
E~sas propostâs e programações servirão para o 
planejamento 84. A equipe diocesana se propõe rc• 
ver a organização dos setores, em Yista de melhor 
entro amento com a pa<;toral e º" rnovimcnLos na 
Diocese. levando, na colaboração. n preocupação 
da promoção e consdenllzaçâo das mulheres do 
povo, sobretudo das mais afastadas, pois é o especí
fico dos Clubes. 

SEMINARISTAS DIOCESANOS 
Um acontecimento de muita importância foi a 

Assembleia Diocesana. Das d~isões tomada.~, S(Í , e
remos os bons frutos dentro de algum tempo. Um 
acontedmeeto eclesial deste tipo sempre despe,ia 
grande interesse nas comunidades das dhcr.ru; re
giões de nossa diocese. A concretização das priorida
d~ enumen.das, depois de muito discutidas, '>'l ser.i 
conseguida atra,·és de um esforço em conjunto do ele• 
ro com o povo. O fortalecimento dns dh,er:sas ~-omu
nidadt':'>, ~truturadas na ba_o;e, se riu necessário, soa,
sim sera possível efetuar um trabalho articulado e 
funcional. 

Lm.a da, prioridad~ apontada, na A._,;emhlcia Dio• 
cc.-.ana foi a fom1ai;ão. Entendemos a formu,ao como 
capacitação par.i. um melhor scn iço a igreja e ao pmo 
de Deus. :'-lós :,eminarista~ da Diocese de Nma Igua
çu. pensamos que hta ênfa~e na forma\·ão é muito 
acertada. Mas precisamos do apoio do Pº"º de lleus 
para c1uc a nos a formação não seja apenas intclcc• 
tual e elitista. A formaçao no el!tudo e nu pastoral 
junto ao povo nos{, muito util. Rasta sahcr apro~citar 
a ~rande s.ibedoria popular. A esp,·rança e a confian
ça que o po,o dcpo<;ita em no,, é maior ainda." E na 
confiança que se criam a.~ condi<,'Ol-s para que haja 
uma verdadeira formação para o (-rt•scimento como 
pesssoas livres e responsa\Ci!.. 

A Asr-.embléia Dioct•sana, foi paru nos um ~randc 
incentivo, uma iande ~perança, uma lul. Foi um si• 
nal ,is1\'cl de que tudo e:,1á em constante mudança 
evolutiva e de que Je-,u-. Cri.,10 est.í presente, como o 
centro de .no!>Sa vida, de nosc;a caminhada na Igreja. 

LEGIÃO DE~ MARIA 

l el?iâo de M.iri,1 p1 l'lende \ i\ cr 1 /\sscrnblcm 
D1oce-.ai1a: 

lntensilicando t:Sda \eZ mah nossos uabalhos 
Je trn maçao. consc1entizaçao e C\ angcliwça,l, atra• 
, é,s d~,s terçlls l'lll fanulia. Cm~ulo:-. r11bliclls. j1alcs
tra-, de Bathmo, noh os e Catcque-.e para a 111 co• 
munhiio e pcn,cverançn. Introduzindo tamhém c:-t,1 

prioridade na" \ isitas domiciliares, a cnfe, mos nth 

lares e hospitais. e nas celebraçocs. 
Para melhor c\tarmos preparados, participare

mos, na medida que for pos~\ cl. dos cursos que fo. 
rem sendo ministrados. 

Sobre a ação social, n..10 mediremos esforços 
ntl meiidimc1.1to aos enfermos no, lares. aplicando 
injeções. fazendo cur..itivos. dando banho, COll

nhanJo e arrumando a ea,a úo-. mesmos. Também 
mais atuaçüo no, postos l'omunitfü-ios. Na p,1storal 
t1perária e nos movimentos ,:,oputares, procunirc• 
mos participar, como j., ha nlgun,, cm mail>r mimc
n.) e mntivaç:,0 . 

Nn pastoral J.1 Juventude pmcuraremos \la, 
m::i.is \!dor ao tntbalho úl· nossos jO\ens. cm espe
cial llO!>so, lcgiónarios .íL\ cni-.. ap1.mindo e tmb.i
lhando _iumo C\lffi eles par.1 o Reino 

Sc\erino Alves de :Souza - e p1cs1Jente 
da l egiao de Maria ( 111-i.l M,tc da lgrl:J,1 

MOVll\1ENTO 
DE CURSILHOS' 

() 1/lrl l IIIIC'l/(rJ f fr OI( 1111//JO ( 01/lt 1/(l 

< 11111 <I\ e ,e o/Jt,t\ da \ \\C 1//htt w !>1, , e, 1 

llll <' H \('l/f(' ('Ili ph Ili/ \1/l{rl/1/(I ( 11111 ti\ 

"" '"""· " e 11e 01111 o de p/1111c i11111c !Ili f to 
/J< lo. C't" ta/t(l(/o H' t,i~111111111t111, "" e ,,111 
(( (/11(,/ fl ( /(I ,i/1,, I f'l'<'/t'lltft {I\ '1111 li, \l Ili 

rc ~trrvn \ t e 111111odtt lealdt1Jt'. t'H ~ ,, , ,. 

11tladf!,. ( > ( uni/1111. 1110111110110 dt Ji.:r1 
J". com o H II papd e~p,•c 1th o c/1 < rm1i.:t•
l1 :tu;au. /íi:I li !'a/curo de l>ell.\ e ctll llfo o 
realidwlc ti,, B,11 ,11cia. ,,u,•r .H•I11prc 111ai, 
H' co/111 ar ti S<'JTt<_,1 da., ( u1111111iclt1cl('\ <' 
da li:n:ia c/1• ,Vo ur /(!11<1<;11 111111111 li11ha Ji
berwdom, /•i\1t11dP a op~;tio pri'}C're11cíaf 
p<'loJ puhrc, ,, i,,ju\liçuclCI\, apoia11clo o., 
lll1>d111c•1110.1 p,>p1tlare\·, l'i,\011tlo ,·ofahorc11 

pctrcJ ,1 /omu.1,,io do., cm111111idade.1 de l>a.H' 
e t/HlflllÍr t1.•· tn•,\ prioridmln. 

() 1\101 illlL'flll> \i:' COlllflftJl}l('(I' ('li/ 

tra'l>11llu1r d1rl'ta111e11te ,,a /c;rma<,âo. \t' 

11hri11dn 110\ jol't'II\, ir11p11l,i110<111do parti 

11111a avio .wc1al. <Juer lltendn a estu rare
/rr de fom1<1c;110 { um a., re11oiric.1· f>l"l'fJ«ll'O· 
toria'li d1t\' c'Cf!Úflt'.\ que animam o C11r-
1Jlhu, (0111 o, cur.HJ\ dl'jo111wc.,w l(t1r.H

lh1Jt'\), ,,u,· 11/P oher/O\ a tmlol: < om eJc11 

lt1 \ de /11/'lll(l<_·,io pt'mwm lltc , cm11 1 l/tli
pc I e/,• ll/Wto ,1 di~posic,tt" drn 1·0111u111da
de1. 

tJua1/f11 11111 J<1re11'. o Cun11/w. re1-

p, fio rn dtt I lu11Im dc l'm r,m,J de Ju 1 01/11-

cle, ,,, 11hrc ,u,., joren., 11 1rarrir di: /8 {l//111 

, 01111u11 Hhilíd,uJ,, f'tll'O 01 111c•1·111,>' de ,,,tr
tit"Ípllrt'III d,1, ,•q11ipc1 d,· 1uilc1tm1. 

!..11L'orm11111 " n1111111/u1d,1 rol// ai, t.:t1it 
<' L'll{l/ licl\'l/10. 

f'e. Rt'll<IIO Chie rcr. 
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OCIC-AL UNDA-AL 

Medios de Comunicación Grupal y Evangeliqción 
INFORMATIVO Nº 40 Mayo/Junio - 1986 

CARTA DE LA COORDINACION 
Queridos amigos: 

Dei 21 ai 25 de abril, los res
ponsables dei Servido MCG-EV hemos 
participado en Bogotá, Colombia, de un 
encuentro organizado por el DECOS 
(Departamento de Comunicación So
cial) de CELAM. 

Uno de los objetivos de dicho 
encuentro fue el lanzamiento de un 
"Manual Pastoral de Comunícación So
cial", elaborado por dicho Departamento 
y con el aporte de expertos, que lleva 
por titulo "COMUNICACION, MISION Y 
DESAFIO". 

Haciéndonos eco de la invitación 
allf recib1da hemos asumido el com
promiso de promocionar este valioso 
recurso destinado a la iormación de los 
Agentes de Pastoral, en comu
nicaclón". 

Monsel\or Ovidio Pérez Morales, 
Presidente dei DECOS, nos dice en su 
presentación que para el CELAM 
·constituye un motivo de profunda 
alegria la publicación de la obra, porque 
respondo a una necesidad sentida en 

MCG-EV 
MEDI O DE COMUNICACION 

GRUPAL Y EVANGELIZACION 

Scrv,cio Latmoamcn ano: 
OCIC y UNDA-AI 

P,,;o 
1022 Bu nos Aires• Argentina 

Secretaria EJ cutiva de UNDA-AL 
A rta 11194, Ag 17 Qu1to-Ecuador 

vastos sectores eclesiales dei conti
nente y por ella desencadenará un 
proceso formativo a nível comu
nicaiconal y ayudaré a quienea 
actualmente se esfuerzan en tareas 
educativas en este campo". 

La obra está concebida en Ires 
partes, siguiendo el método ya co
nocido dei "Ver - juzgar y actuar". 

Estamos seguros que en las 
páginas de este Manual cuantos esta
mos comprometidos en la Evange
lización a través de la comunicación 
grupal vamos a encontrar un sus
tancioso alimento desde el punto de 
vista de la fe y también de la dídâctica. 
A la luz de estos textos podremos 
crecer en la entrega a un ideal tan 

sublime como 1~ · ra 
que la COMUNI eiilQ_afft',i~I~ 
presencia de CO :t,T:s qüe-A-'ãXADO 
enCOMUNION. p O R T p A 'i 

Fraternalme te, 
Los respons les ci1áiTc p.,'-' .., 
Coordinación o t., j ___ _ .. 

Di ocese de Nova I gua çu 
A/C de Ca t h~rine Thys 
Rua Capitão Cha ves , 60 
26 . 000 - Nova I guacu - RJ 

' Br asil 



Informe sobre el servicio de 
medias de comunicación grupal 
y evangelización 

Eate número dei Boletín MCG-EV 
tiene el gusto de presentar un informe 
completo de las actividades que viene 
realizando el servlcio mancomunado 
OCIC-Al y Unda-AL en el período que 
va de junio/84 a mayo 86. 

Por otra parte, ya podemos 
presentar tambi6n una proyBCCión dei 

servicío para los próximos dos al\os. EI 
presente informe ea un material que 
reclbe la editaria dei Boletln desde la 
Secretaria Ejecutiva de OCIC-AL, 
reaponaable por la coordinación dei 
aervicio. 

FORMACION 

Curso• taller • nlvel regional: 

1. Para los palses dei Cono Sur 
(Argentina. Chile, Paraguay, Bolivia, 
Uruguay y Brasil), en lpacaral, 
Paraguay. 

2. Para loa palses Bolivarlanos 
(Colombla. Ecoador, Perú, Venezuela y 
Panamá), dei 1 ai 12 de febrero de 
1985, en Bogotá, Colombia. EI equipo 
de COOECAL. con la dirección dei P. 
Jal.me oraz, se encargó de la con
ducc:i6n dei taller. 

3. Para los países de Cen
troam6rlca y de EI Caribe (México, 
Costa Rica, Nicaragua, EI Salvador, 
Guatemala, Honduras, Haiti, Cuba, 
Rep. Dominicana, Puerto Rico y Ja
maica), dei 1 ai 12 de aeptiembre de 
1985, en México O.F. La oonducción dei 
taller estuvo a cargo dei equipo de 
COMUNICACION EDUCATIVA, de la 
ciudad de México. 

EI tema de los tres Cursos-Taller 
fue almilar: "los Medioa Grupales ai 
Serviclo de la Evangelización y de la 
Animación Popular", aiempre oon sua 
matices regional ... 

Segulmlento 

Se envl6 una ENCUEST A a todas 
las personas que en al\os ânteriores se 
beneficlaron con la participaclón en 
alguno de los cursos, seminarios, ta
Ileres o encuentros organizados por el 
Servicio MCG-EV. 

Con los datos reunidos se 
confeccionó un fichero que nos permi
tirá mantener contactos, conocer sus 
necesldades y brindar un acompa-
1\amiento a su labor pastoral. 

Merece sel'lalarse que en su casi 
totalidad ias personas que han recibido 
estoa aervicioa están trabajando muy 
activamente en el campo de los medias 
grupales con una confesada orien
tación evangelizadora. 

COORDINACION 

1. Boletrn: Se continuó con la 
publicación dei Boletln Informativo 
MCG-EV que se imprime y envía desde 
Quito (Secretaria Ejecutlva de 
UNDA-AL) a seiscientas direccionea 
(Centros, Grupos y personas que 
trabajan con medios grupales). 

2. Dlrectorlo: Se reallzó una 
edición provisoria dei Directorio de 
Centros e lnstltuciones que trabajan en 
Medios Grupales como asf también de 
personas vinculadas a los mismos. Eaa 
edición de ensayo se envió a cada pala 
para ser corregida y completada. 

Utilizando el Boletln como vehfculo 
seguro, se envió una ficha que 
permitiera completar datos. Con la 
información recibida se está prepa
rando la publicación más definitiva dei 
OIRECTORIO la cual estará en circula
ción a mediados de 1986. 

• 

3. Flchu de materlalH au
d lovlaual•• latlnoamerlcanos: 
Se llegó a completar el envió de cien 
fichas con su correspondiente índice 
según el género de los materiales 
(gráfico - publicaciones impresas, ma
terial sonoro, montajes audiovisuales -
videocassettes, etc.) y los palses de 
procede nela. 

Se las envia a unos trescientos 
centros de creatívidad, formación, pro
ducclón o difuslón. Debemos subrayar 
que este servido fue muy bien acogido 
y cada dia se va ampliando a solicitud 
de los mismos interesados. 

4. Encuentroa de Coor-
dlnaclón: Ya que este Servicio es 
una labor que asumen conjuntamente 
OCIC-AL y UNDA-AL, se ha tratado de 
aprovechar los distintos eventos o 
encuentros a los que se participó para 
realizar nuestros trabajos de pro
gramación y evaluación dei Servicio 
conjunto. Eato noa ha permitido ahorrar 
otros gutoe adlclonaleá ct. paaaj .. y 
eatadfa. 

•ME DO ctu NOIIUA... 1•1• 
QUIJt TVI POUCO A MÃO CMIAlt•, 

PROVECTOS PARA EL BIENIO 
1987-1988 

La modalldad de este Servicio 
MCG-EV cuya responsabilidad de 
Coordinación es asumida alternativa
mente por UNDA-AL y OCIC-AL en 
períodos de dos al'los consecutivos 
nos exige programaciones por bienios. ' 

Si bien la Coordinación dei bienio 
1987-1988 deberla ser asumida por 
UNDA-AL dadas las circunstancias 
actuales en que UNOA-AL debe ocu
parse de la organizaclón local dei 
Congreso Mundial OCIC-UNDA se 
decldló que la responsabilidad de la 
Coordinación dei Servicio MCG-EV 
continúe en manos de OCIC-AL, 
concretamente a cargo de la Hna Maria 
Fldells Tibaldo, Secretaria Ejecutiva de 
OCIC-AL 

La programación anterior estaba 
prevista hasta mayo de 1 986. Debido a 
que el Seminario Taller a nível 
Continental se postergó hasta no
vlembre de 1986, queda incluido en el 
programa que está aún en vigencia 
hasta fin de al'lo. 

Este curso-taller a nlvel continental 
se realizará en Lima -la Molina- dei 9 ai 
15 de novíembre de 1986. Ya se han 
convocado las personas que están 
Invitadas a participar. Serán Jornadas 
de Estudio sobre el tema· dei próximo 
Congreso Mundial OCIC-UNDA 1987: 
"CULTURAS, MEDIOS DE COMUijl
CACION y VALORES EVANGEUcos·. 

Cabe sel'iaiar que se han invitado 
también miembros de UCLAP con•el 
propósito de que el Servicio, en lo 
futuro, contemple las necesldades de 
los t res Organismos: OCIC-AL, 
UNDA-AL y UCLAP, en una labor 
mancomunada. 

PROVECTO DE FORMACION 

Tres eventos a nível continental 
vienen marcando la reflexión de la 
Comunicación en/y de la lglesia de 
América Latina: 

1. Encuentro COMUNICACION 
MISION Y DESAFIO (DECOS-CELAM) 
en Bogotá, dei 21 ai 25 de abril/86. 

2. Seminarlos "IGLESIA Y 
DESAFIOS DE LA COMUNICACION 
CONTEMPORANEA" 1 y li (Unda-AL, 
OCIC-AL, UCLAP, DECOS/CELAM, 
UNESCO), en Quito, dei 4 ai 8 de 
noviembre/85 y en Lima, dei 3 ai 7 de 
noviembre/86. 

3. Jornadas de Estudio "CUL
TURAS, MEDIOS DE COMUNICACION 
Y VALOAES EVANGELICOS" (OCIC-AL 
y Unda-AL), en Lima, dei 8 ai 14 de 
noviembre/86. 

Para que estas reflexiones lleguen 
a las bases, el Servicio MCG-EV ha 
proyectado los sigulentes Cursos
Taller: 

1. Curso-Taller "A" (Segundo se
mestre/87) 

Para los países dei cono sur: 
Argentina - Bolívia - Brasil - Chile -
Paraguay y Uruguay. 

A fin de ahorrar gastos en pasajes, 
este curso taller como los dos 
siguientes se los encomendará a 
Equipas de personas de la misma zona 

2. Curso-Taller •s· (Primar 
semestre de 1988) 

Para los países bollvarianos: 
Colombia - Ecuador - Perú - Panamá y 
Venezuela. Con Iguales características 
ai anterior. 

3. Curso-Taller ·e• (Segundo se
mestre de 1988) 

Para México, palses Centro
americanos y Caribel'los. Idem a los 
anteriores. 

Segulmlento 

Se continuará la relación con las 
personas que han frecuentado cursos o 
talleres en aflos anteriores. Se cultivará 
el seguimiento a través de una relaclón 
epistolar periódica y, cuando se d6 la 
ocasión, visitándolas personalmente en 
sus lugares de trabajo. Este com
promiso se asume pensando en las 
ocasiones que brlndan la participaclón 
a otros eventos que hacen posible el 
desplazamiento a distintos países. 

lnvHtlgaclón 

Dentro dei proyecto de 
FORMACION y como exigencia dei 
SEGUIMIENTO hemos po;dido consta
tar la necesidad de ayudar a los 
Agentes de Pastoral a Ir adquiriendo 
una formación más profeslonal en el 
campo de los medios. 

Con el propósito de poderios 
orientar en la elección de los lugares de 
formación más adecuados hemos 
decidido realizar una INVESTIGACION 
que nos permita conocer fehacien
temente la existencia de Centros de 
Formación a los Medlos, en aua 
distintos niveles y campos, existentea 
en nuestro continente, y que posean 
una orientación cristiana, ya aea 
porque pertenecen a la lglesla o porque 
trabajan en relación con ella de manera 
seria y digna de confianza. 

Pensamos confiar esta lnves
tigación a alguna persona que pueda 
hac~rlo con la debida competencla y 
hac,éndose ayudar por los mismo• 
centros de formación. 



PROVECTO DE COORDINACION 

1. Bolttfn 
Se continuará oon la publicación dei 

mismo tratando de llegar a todos los 
Centros, Grupos y personas involu• 
cradas en la Pastoral oon los MCG-EV. 

2. Fichas de material audlo
vlaual latlnoamerlcano 

Dado que este Servido ha sido muy 
apreciado se oontinuará brindando y 
prevemos su crecimiento, lo que exigirá 
un mayor desembolso, principalmente 
para su envio postal aéreo. 

3. Dlrectorlo 
Se hará una publicación más 

definitiva, si bien somos conscientes 
que este campo de los medias grupales 
está en permanente crecirniento lo que, 
de alguna manera atenta contra una 
edición que pueda considerarse 
definitiva. 

4. An lmaclón 

En la medida de lo posible y 
aprovechando otros viajes por distintos 
eventos, se realizarán visitas y 
encuentros de animación a los Centros 
ya sea de Formación como de 
creatividad y producción de Medios 
Grupales. 

Estos son los PROVECTOS que el 
Servicio MCG-EV de UNDA-AL y 
OCIC-AL tenemos previstos para lo que 
resta dei afio 1986 y para el bienio 
1987-1988. Como ya lo senalamos a 
partir de este momento estamos ya 
integrando ai Servicio también a UCLAP 
con quienes ya hemos tenido varias 
activídades conjuntas. 

Nuestro objetivo es ir aunando cada 
vez más nuestras fuerzas para ser por 
una parte signo de unidad "para que el 
mundo crea·. y por otra, para ser más 
efectívos en la misión que el Seiior ha 
querido confiarnos. 

\llllll/1 
/, 

~ ç.t\19•' .. 
e,\6t' ~-t t 

é,,P' .. ~ 
• 1 

OCIC-ALEN 
COMPETENCIA 

(Roberto Urblna X Fldells Tlbaldo) 

-Esta la saco para "lnformaciones 
oc1c·. Fidelis. 

-No, que la necesito yo para 
MCG-EV, Roberto. Este curita Attilio ya 
me advírtló que si no reclbe más 
noticias, con o sin imágenes, ya no 
sabe qué publícar en estas cuatro 
hojitas. As( que ... "clíc", chel 

-Y "clic", ya pai 
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renove as esperanças de avanços significativos na 
ação dà cidadania. 
. ·A SSB nos anima a levar em frente nossos 
engajamentos e perceber que contribuição podemos 
oferecer . 
. A SSB é um processo que anima para compromissos , 
conscientes e convergentes. E aberto onde todos são 
convidados a se sentirem sujeitos e participarem com 
responsabilidade. 

Objetivos gerais das SSBs e Orientações Metodológicas 

Motivações 
. As Semanas Sociais no Brasil, datam da década de 90. 
A 1 ª , em 91 e teve como motivação mais imediata a 
comemoração dos 100 anos da "Rerum Novarum" 
encíclica de Leão XIII publicada em 1891 , a questão 

, . 
operaria . 
. O contexto poJítico econômico e social do Brasil, 
exigia uma reflexão sobre o tema o Mundo do Trabalho, 
dadas as condições precária dos trabalhadores e do 
conjunto da população. 

Objetivos: 
. Fazer um diagnostico da realidade brasileira no 
contexto do cenário internacional, atualizando a 
situação sócio-econômica e político-cultural. 
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. Identificar os principais desafios que esta realidade 
apresenta para a igreja e demais entidades e movimentos 
da sociedade civil organizada . 
. Construir caminhos alternativos ao modelo neoliberal 
adotado pelas classes dominantes, e apontar pistas de 
ação sócio-transformadora. 
. Do ponto de vista religioso e eclesial, manter viva a 
dimensão profética na igreja e a opção pelos pobres em 
todas as suas atividades. 

Metodologia: 
As Semanas Sociais Brasileiras não constituem eventos , 

isolados, localizados no tempo e no espaço. E um 
processo de reflexão que pode estender-se por um ou 
mais anos. Inicia o processo com um seminário nacional, 
a partir de uma temática central, o qual determina os 
principais temas que se multiplicam em diversas 
instâncias de todo território, retomando num segundo 
momento a uma síntese geral de todo processo. Esta 
síntese final volta aos grandes Regionais para que as 
conclusões possam se desdobrar em ações concretas. 
As SSB foram promovidas pelo Setor Social da CNBB, 
mas desde a primeira SSB contaram com uma série de 
entidades parceiras. Estas parcerias foram se 
desenvolvendo cada vez mais igrejas cristãs, entidades 
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sindicais estudantis e movimentos sociais e as ongs 
comprometidos com as transformações. 

Memórias das Semanas Sociais Brasileiras 

A 1ª SSB, em 1991, no centenário do Rerum Novarum, 
reuniu lideranças de todo Pais, em Brasília, para refletir 
sobre o 'Mundo do Trabalho Desafios e Perspectivas do 
Brasil de Hoje" 
A 2ª SSB, 1993 a 1994, levou a diante o processo com o 
tema central 'Alternativas e Protagonistas", que em 
termos populares, O Brasil que a Gente Quer ou Brasil 
que Queremos. A partir do tema central desdobraram as 
seguintes temáticas: o desenvolvimento econômico, 
Estado democrático, a cidadania superando a Dominação 
Político e Cultural, Os Sujeitos e Valores Emergentes. 
Precedidas por Semanas Sociais Regionais e Locais, 
reuniu em Brasília 400 pessoas. A partir dela iniciaram 
os "Gritos dos Excluídos' e em 1995 o Grito Latino
americano.3ª SSB, 1997 a 1999, Tema: "A Dívida 
Externa e o Resgate das Dívidas Sociais" : justiça e 
solidariedade na construção de uma sociedade 
democrática. 
Em1997 ocorreram em todo Brasil 180 eventos com o 
objetivo de identificar e questionar as dívidas sociais. 
Em 1998 aconteceu o momento nacional como 
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aprofundamento teórico, em Itaici, SP. No ano de 
1999 foram realizadas as Semanas Sociais Regionais 
em busca de soluções. 

Desdobramentos das Semanas Sociais: 

. Grito do Excluídos, Nacional e Continetal 

. Simpósio da Dívida Externa . 

. Tribunal da Dívida - Rio de Janeiro 

. Plebiscito Nacional da Dívida Externa , que mobilizou 
mais de 6 milhõesde pessoas . 
. Plebiscito da Alca ,mobilizou mais d 1 O milhões de 
pessoas . 
. Campanha Nacional Contra a Alca 
. Fortalecimento das Pastorais Sociais em âmbito Nacional 
e Regional . 
. Participação no Fórum Social Mundial. 

Quarta Semana Social Brasileira 

Tema: Articulação das forças sociais, participando 
na construção do Brasil que queremos. 

Lema: Mutirão por um novo Brasil. 

Motivações:. A 4ª SSB visa superar alguns vícios 
negativos presentes em nossas entidades e movimentos. 
Lembramos em especial o isolamento, a fragmentação e 
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o corporativis1no, que por vezes marcam as organizações 
e práticas sociais . 
. A idéia básica da 4aSSB é juntar forças vivas e ativas 
da sociedade em vista de uma maior incidência política, 
maior visibilidade e maior impacto sobre a 
transformação social e na construção do Brasil que 
queremos. 
. Em torno dessas motivações, a 4aSSB tem como 
finalidade, atualizar o diagnóstico da realidade 
brasileira no contexto internacional, identificar seus 
principais desafios e apontar pistas concretas de 
ação social, política e pastoral . 
. fazer um levantamento das principais ações que estão 
em curso numa perspectivas de apontar soluções e 
caminhos coletivos. 
Sub-temas; 

a)O Estado e seu papel na transformação da sociedade: 
Os três poderes e a participação popular. 

b) Soberania X Império: dívida interna, externa FMI, 
ALCA, OMC. 

c )Forças sociais resistência e Organização 
d) Precarização do trabalho migrações exclusão social. 
e )Eixo que deverão perpassar a discussão de todos os 

temas: mística espiritualidade, ética gênero e etinia. 
f) Crise de sustentabilidade e Direitos Humanos. 
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Calendário: 

- Seminário de abertura de 6 a 9 de maio 
- Seminários sociais Regionais, Diocesanos locais por 
pastorais e setores 2° semestre de 2004 a 1 ° semestre de 2005. 
- Momento Nacional 2° semestre de 2005 a partir dos 
debates anteriores 
- Semanas por grandes regiões 2006. 

Seminário de abertura 

PISTAS PARA UM NOVO BRASIL 

Seminário Nacional de lançamento da 4a. Semana Social 
Brasileira identificou alguns temas que merecem atenção 
especial. Eles têm muitas implicações na realidade atual. 
O primeiro deles é a função do Estado. A questão 
recebe uma primeira provocação do neo-liberalismo, que 
sentencia um "estado mínimo", para ampliar o espaço 
das instâncias econômicas globalizadas. O "livre 
comércio" teria a dinâmica de derrubar fronteiras tanto 
de feudos como de estados. Isso mostra a urgência de 
repensar o Estado, em vista de recolocá-lo a serviço dos 
interesses públicos, nas circunstâncias do mundo de 
hoje. No Brasil, o Estado sempre foi prisioneiro das 
elites. Ao longo de nossa história, nunca houve uma 
verdadeira ruptura desta tradição. Passamos de colônia a 
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império, e de império a república, sem reais 
transformações do Estado, que sempre foi visto como 
instrumento a ser domesticado por quem dele se apodera. 
O "mutirão por um novo Brasil", encontra neste tema um 
campo de batalha prático e próximo. Sobretudo a nível 
municipal, neste ano de eleições. O município pode se 
tornar laboratório de renovação política. Outro tema 
central é o endividamento em que caiu o Brasil. Os 
compromissos da dívida estão inviabilizando um projeto 
próprio de desenvolvimento nacional. Está em jogo a 
soberania do país. Emerge com crescente evidência a 
necessidade de uma auditoria da dívida, para respaldar 
um questionamento dos termos atuais dos contratos 
estabelecidos. Em tomo desta questão a Semana Social 
tem igualmente um desafio a enfrentar. O terceiro tema 
levantado pelo Seminário gira em tomo da ímportância 
estratégica das forças sociais que aos poucos vão se 
constituindo em prática política, Articular estas forças, 
e potencializar seu significado político é outra tarefa da 
Semana Social. Mas o tema que hoje mais intriga é a 
nova situação do trabalho. As grandes transformações 
ocorridas em nosso tempo, sobretudo com as inovações 
tecnológicas, mostram que estamos passando por uma 
crise mais ampla, de âmbito civilizatório. Não é mais 
possível 1 imitar a questão do trabalho à sua condição de 
emprego, com salário remunerado. A participação na 
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Nova Iguaçu, 21 de maio de 1997. 

A 
Diretoria da SODIHC, 

A Diretoria da AVICRES acusa o recebimento da carta de 

Frei Luiz Tomaz datada de 05 de maio de 1997 , e 

para se pronunciar sobre ela e sobre o episódio 

Crianças: 

aproveita 

Sítio das 

10 - Não entendemos por que Frei Luiz Tomaz, apesar de 

saber que João assumiu pessoalmente a responsabilidade do 

sítio e nomeou uma equipe de sua confiança (Alcides, Tãnia , 

Guido, Konrad e Elvira), insiste em denominar esta equipe de 

AVICRES. Esta equipe não foi denominada pela institui.cão AVI 

CRES. Temos a certeza de que João, Tãnia e até mesmo Dom 

Werner já explicaram isto inúmeras 

não adianta muito. Qual é a função 

me da AVICRES neste episódio!! Não 

vezes, mas parece que 

de se repetir tanto o no 

sabemos l 1 ; 

20 - A verba destinada para este projeto nunca entrou 

na conta bancária da AVICRES, pelo que sabemos foi entregue 

a este grupo junto com Dom Werner e depositado em uma conta 

bancária da Mitra Diocesana de Nova Iguaçu; 

30 - O grupo de confiança do João(nosso presidente de 

honra) também é de nossa confiança. Alcides é o coordenador 

dos nossos dois abrigos para adolescentes que esta vam na 

rua: Casa da Esperança e Sítio Natureza Viva, ambos em Cabu 

çu. Konrad é nosso administrador e agente financeiro. Guido 

é nosso contador e coordenador da Sede(escritórios), Tânia 

é nossa sócia-fundadora emérita que,tem a função de, junto 

com João, preservar nossa filosofia: 

10) Opção preferencial pelos mais pobres; 

20) Estar aberto às comunidades; 

30) Preservação da Vida Viva nas crianças, nos 

adolescentes e na natureza . 

E, Elvira nós não conhecemos pessoalmente, mas sabemos que 

é colaboradora do João há 10 anos no Projeto dos Meninos de 
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Rua no IESA, e por esta prática também confiamos nela. 

40 - A AVICRES entrou como instituição abriga ndo emer 

gencialmente 17 adolescentes no dia 30/04/9~ em nossa cre

che sede, e só a partir desta data assumiu como instituição, 

conforme foi avisado na reunião no Centro dos Direitos Hu

manos. 

Lamentamos o episódio e desejamos que todos os envol

vidos encontrem sabedoria na simplicidade da prática e não 

no rebuscamento das palavras. 

~ 
CM•rto {}ateia '.Butnf' 

nu,otllTE DA AV!Çllf$ 

C/C João Niggemeier e ex-coordenadores do Sítio das Crianças. 
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Nova Iguaçu, 21 de maio de 1997. 

A 

Diretoria da SODIHC , 

A Diretoria da AVICRES acusa o recebimento da carta de 

Frei Luiz Tomaz datada de 05 de maio de 1997 , e 

para se pronunciar sobre ela e sobre o episódio 

Crianças : 

aproveita 

Sítio das 

10 - Não entendemos por que Frei Luiz Tomaz , apesar de 

saber que João assumiu pessoalmente a responsabilidade do 

Sítio e nomeou uma equipe de sua confiança (Alcides , Tânia, 

Guido, Konrad e Elvira) , insiste em denominar esta equipe de 

AVICRES . Esta equipe não foi denominada pela instituição AVI 

CRES . Ternos a certeza de que João , Tânia e até mesmo Dom 

Werner já explicaram isto inúmeras vezes , mas parece que 

não adianta muito . Qual é a função de se repetir tanto o no 

me da AVICRES neste episódio! ! Não sabemos!!; 

20 - A verba destinada para este projeto nunca entrou 

na conta bancária da AVICRES, pelo que sabemos foi entregue 

a este grupo junto com Dom Werner e depositado em uma conta 

bancária da Mitra Diocesana de Nova Iguaçu ; 

3 0 - O grupo de confiança do João(nosso presidente de 

honra) também é de nossa confiança . Alcides é o coordenador 

dos nossos dois abrigos para adolescentes que estavam na 

rua : Casa da Esperança e Sítio Natureza Viva, ambos em Cabu 

çu . Konrad é nosso administrador e agente financeiro . Guido 

é nosso contador e coordenador da Sede(escritórios), Tânia 

é nossa sócia- fundadora emérita que tem a função de, junto 

com João , preservar nossa filosofia : 

10) Opção preferencial pelos mais pobres ; 

20) Estar aberto às comunidades; 

30) Preservação da Vida Viva nas crianças, nos 

adolescentes e na natureza. 

E, Elvira nós não conhecemos pessoalmente, mas sabemos que 

é colaboradora do João há 10 anos no Projeto dos Meninos de 
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Rua no IESA, e por esta prática também confiamos nela. 

40 - A AVICRES entrou como instituição abrigando emer 

gencialmente 17 adolescentes no dia 30/04/97, em nossa cre

che sede, e só a partir desta data assumiu como instituição , 

conforme foi avisado na reunião no Centro dos Direitos Hu

manos . 

Lamentamos o episódio e desejamos que todos os envol

vidos encontrem sabedoria na simplicidade da prática e não 

no rebuscamento das palavras . 

vl( •tto (}areia 'lJutn" 
flUIOlNTE DA AVICIIES 

C/C João Niggemeier e ex-coordenadores do Sítio das Crianças . 



Reunião em grupo de DHs e Comissão de Ocupação da Cobrex no dia 11/8/95 às 9:30 horas . 

Presentes: Azuleicka, Sada, Dra.Denise, Dr . Anadir, pelo mutirão : Márcia Ramos , Lúcia da 

Cruz Pereira , Jailson José da Silva e Miriam Dias da Silva presidente da Associação de 

Moradores da Cobrex. 

Inicialmente Sada colocou que no dia 10/8/95 o CDHs foi procurado pela Miriam Dias e 

o vereador Rogério Lisboa, dizendo que a Codene está ameaçando de despejar um grupo de 

famílias que construiram 6 casas de tijolos . 

A seguir, Miram relatou que a terra é da Codene, porém, quem está indo para ameaçar de 

despejo é a Defesa Civil que já esteve no local 2 vezes . Já queimaram cercas e fizeram 

diversas formas de ameaça. 

Sada e Dr . Anadir colocaram para os ocupantes a necessidade de se organizarem, ou seja, 

reunir o pessoa, tirar uma comissão para negociar e buscar apoio, tirar plantão a noite 

para evitar surpresas, quando chegar alguém procurar unir o pessoal . Ter o cadastro do 

pessoal. 

A seguir, Sada ligou para a EMURB e conseguiu marcar reunião com a EMURB para discutir 

o problema da ocupação, a reunião está marcada para o dia 14/8/95 às 10 horas . 

• Após esse encaminhamento o grupo se dirigiu ao local da ocupação, onde se realizou-se 

uma assembleia. Nessa assembléia esteve presente: o grupo do CDH, a Associação de Mora

dores da Cobrex e os ocupantes. 

• 

Foi discutido a questao de efetivar a ocupação a organização interna. 

No final, se elegeu uma Comissão da Ocupação a qual eomparecerá a reunião com a EMURB 

dia 14/8/95 as 10 horas. 

Sem mais, encerrou-se a reunião . 

Nova Iguaçu, 11 de agosto de 1995, 

Azuleicka Sampaio Rodrigues . 

- Rogério Lisboa - 982- 9988 
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Acompanhamento do Centro de Oi rei tos Hurnanos a Oc1:paç:io da CobreY.. 

f 19 CO_?tat~: Em 10/08/95, às 14h, recebe:nos a visita da presidente da Associação de 

· Moradores da Cobrex, Sra. Míria~ e do Vereador RoR~rio Lisboa. 

Objetivo: pedir ajuda ao CDH para evitar os despejos deu~ ~rupo de ocupantes 

✓--~a ârea pertencente à CODENI (Companhia de Desenvolvi:;,ento de ~o\'a I~uaC'u), 

( ~ sj mist:1: Prefeitura e emprc:c;ãrios. 

' 1 • -

de 

• 

curioso: as ameaças estao sendo feiras pela Defesa Civil de Nova Iiuaçu. 
f 

• 

Após, ouvir o caso fomos para o local da ocupação'-' Vim.JS a situaç,ão: crtt::i b ca

sas de a 1 venaria inacabadas , sendo que apenas 3 f ari;Í 1 ias escavai:! j â o.1rando no lo

câ l . No mais era uma ãrea cercada e demarcada com cordas ou ara::ies. O r.rupv que 

queria ocupar estava amendrotado e disseram que a Dei"esa Civil avi sou que deveríac: 

desistir daquela ocupação, queimando algunas cercas e danificando alguns alicerces 

e tãbuas dos ocupantes. 

Azuleicka e Sada procuraram animar a fa-iÍlias, colocando-nos a serviço 

• qualquer emergência, tanto na parte iurídica, como para negociação con a Pr 
" 

para 

feitura. 
1 Ficou marcada uma reunião no CDH para o dia se~uintl', 11/08/95, ãs 10,30h. ~essa 

' reunião, estavam ocupantes, Associação de Moradores e CDH e pudemos ouvi-l,1s .:1t?-

• • lhor. Ficamos sabendo que naq1Jl'la noite muitas pessoas impro\'isara::i seus barr11cos 

de madeira e plástico, que escavam com mais corarem e decidiros le\'ar o caso p,1ra 

n EMURB (Empresa Municipal de Urbanisr.io), livada. à l'tL·IL•it11r.1. Essa reunião iic,,u 

marcada para o dia 14/08/95, ãs 10h . Nessa rt>uniã0 foi apresentada toda a situaçã,, , 

exigindo solução para o caso. 

, Em 16/08/95, ãs 14h, o CDH fez nova reunião no 1L1cal para conversar sobre a ic:-
1 

portância da organização interna da comunidade. 

Em 17/08/95 a ocupação recebeu a visita do Prefeito Alta~ir GoO?s, pror.,etendo so 

lução para o caso. 

Em 18/08/95, às 10h, nova reunião; dessa vez com a presença do Presidente da 

EHURB, Marcelo Rezende e assessores, Associação de Moradores da Federação dos ~uti 
-eoes e CDH. 

A EMURB comunica que a Prefeitura vai liberar uma art.?a para abrigar 70 fa:::Í li as 

e logo, serao feitos o lcvantam•nto topor,rãfi co e o c,1dastro das fsmíl ias. 

Em 22/08/95, -- EMUR B, 10h, quando foi explicado o plano qut: a Prefei reun1ao na as 

tum implantará no local. 
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Em 28/08/95 reunião no CDH com a Associação 1e ~orador~s e Co~issão de ocupantes 

pnra discutir algumas dificuldades com alpuns ocupantes quanto ao relacionanenco e 

atendimento às orientações tiradas em assembléia. 

Em 31/08/95 : reunião no local com a presença da Dfl'RB , Assoei ação de ~~oradores e 

CDH, dando início ao levantamento topop.rãfico da ãrea eo questão . 

Daqui para frente, o trabalho do CDH junto i co□unidadc ~ de assessorar a or~ani 

zação da nova Comunidade para que continuem buscando seus direi tos, pois a questão 

da terra para moradia ji esti em processo de consolidnç~0 . 

• 

• 



*** DOCtJHBN'.1'0 DA QfBB EM ·PAVOR DOS SBM TERRA••• 
-----. ---....... ---------- ---

01. Em certos pal•e• em vias de de•envolvimento, hã ailhÕe• 
de holllen• que ae vêem obrigados a cultivar as terras de outros e que ■ão 

exploracSc>e pelo• latifundiárioa, sEl!I esperança de alguma ves po4erelll che
gar a poa•e nem sequer de um pedaço minta) 4e terra •como aua proprie4a
d•••··· Longas jorr.adaade duro trabalho fl•ico •ão pagl'\I aleerameJtte. '!'e~ 

raa culti.Sveis são deixadas ao abandono pelo• proprietárioa1 ~!~alo• le
tal• pera a poa■e de um pequeno pedaço de terra, cultivado por oonta pr§ 
J'l"ia hã anos, são preteridos ou ficam sem 4efe.ea diante da •fcaa aa ter-' 
ra• de indlviduoe ou de gxupoe 1na1s potente•._ (carta Bnclc11ca "Ldo~•' 
bercena• de 14 de Mtalbro 4e 1981, do Papa Joio Paul.o II, 

1
119 21). 

· 02. A luz deaae texte pontiftc10, a preocupaçli:, 40tl ~ 
cto Brasil com aa questões 4a terra, manifeata4a aã 1980, rio c!oaaáto •.t -.. fl'eja e h"obleaaa da Terra", talvez eeja, agora, maia dOIIPZ•eai!iaà: iif • 
fta jutiçli e etutlllldado. 

03. b virtude da orientação ofioia1 da Conter._ti dóe ' 
atapoa contida no docuaento •tgreja e P~leM• c,!a Te~ra,. orient.al,;lo tJã• 
1 a IMSlla do santo Padré -'oão PaUlo tt, muito• leigOa, ràli-giosa• ... ·aacé! k•• e bi•pos, sem distinção de nacionalidade, estão ~e comi,tiOIMt..SO' 
.- o• poaaeiroe na luta por seu■ direitos, considerando .,er 1,• -• Ui 
balho de Igreja. 

04. Ultimamente, aparecem, de Norte a Sul dp pal,s, · acaM-' 
9&• falsa• contra elmentos da Igreja cano se fossem o• promot.oro de tA 
ft .. o da terras. 'Procura-se desta forma descarregar na Igreja e ea ••i• 
■biatroa a responsabilidade por um estado de coisas que é frut:o de maa' 
eettutura fundiária injusta e de ganância de grandes empresa•, fawrect- ~ 

c!as pelos incentivos fiscais. Há um~ grande diferença entre cca~~
-M Ct:ml os J'OS■eiroa e incintá-los à violência. 

os. A CNBB sempre repudiou o ódio e os processo• violente• 
e não os estimula. Por isso recusa qualquer responsabilidade em fatos' 

deaaa natureza. As comunidades de Igreja partem de ma perspectiva evan 

9llica cuja tônica é o amor fraterno e a justiça. Mas ao 1nveati9ar ca!: 
ta■ ■ituações de conflito em grande número de Estados da Pederaçio, não 
ae pode deixar de compreender que os posseiros atacados injustamente por 
pistoleiros e jagunços, e sm a devida proteção dos órgãos oficiaia, re
corrm ao direito de legitima defesa. Lamentamos profundamente todos' 
o■ aortoa, vitimas desses conflitos. Desejamos,porém que ■e dê igual i!! 
portância tanto à morte de um preposto de empresa quanto à de huaildea' 
poaaeJ.roa. 



t6. De inicio de 197(7 a julho de 1981, a Comissão Paato
ral & Terra (CP'l') Nacional registrou 916 conflitos por que■tõea de' 
terras, envolvendo 251.891 familias, com 1.972.989 pessoa■• No meanto' 
perlodo verificaram-se 45 aaaa■ainatos de trabalhadores ruraia e age~ 
tea de pastoral, inoluidoa três advogados. Ao que consta, apesar de 

conhecidos nomes, datas e lugares 
foi apurado de forma conclusiva. 
ção doa interessado■• 

de todos ea■ea crimes, nenhum dele• 
Todoa esses dados estão à di•poai-' 

07. Ainda neste mê•, Dan Pasoáaio Rettler, Bi&P.O de Ba
cabal, no Haranhio, apreaentou ao Ministro Chefe da Casa Civil da Pre 
aidência da República, vaato &>eeier aobre oa conflito■ de terra■ em 
eua dioceae. o que 1mpreaa1ona A o fato c!e que vã.rios deasea ~nfli
toa aomente _rião ae enc::orttraa reaolvidoa pc,r deacaprilnento da ,lagie
lação Vigente, conforme amplamente doc\11119ntâdo" · r referido dolisier. 
Aliás, diveraoa do•siês saelhantea, noa Últiallea anos, foram enc~-' 
111nhad09 ao Milúetf~io da Ju•tiça y::,ela Seoretaria Geral da Oláa. 

08. Confome dados que .ão de nosso conheciâénto, .oe P~ 
·dres Ariatidea Cmaio e Pranciaco Gouriou apenas cumpriram seu -de~' 

de orientar o povo aa defesa de seus direitos. cartas antiga• doe •8!. 
110a saeerdotea, cujos originai• estão em nosso poder, coeprovam que,' 
de longa data, ele• vinham alertando as autoridade• locaia, po~ viai
tae e por escrito, sobre a dif!cil situação doa pe>saeiros e o perigo' 
de conflitos armados. o Bispo de Conceição do Araguaia·, Dom Joaé Pa-' 
tricio Banrahan, com sua reconhecida objeti~idade e sua responsabili
dade de Bispo Presidente Regional Norte II da OtBB TESTEMUNHA que as' 
aouaações contra os padres não têm cabimento porque estavam apenas e

xecutando a Pastoral da Terra. Todos os Bispos do Regional Norte II' 

(Estado do Pará e Território do Amapá) ae sôlidarizaram com Dom Patrl 
cio. 

09. Por essas razões protestamos contra o tratamento a 
que os mesmos padres foram submetidos, CClll cerceamento de defesa e de 
visitas, sem falar nas irregularidadas da instrução policial e no ca
ráter reservado do processo movido contra eles. 

10. A Igreja rejeita a posição dos que afirmam a~itar• 
sua doutrina, mas atacam os cristãos que se empenham na lutas pela 
justiça. Bispos, padres ou agentes de pastoral, fiéis às exigências' 
da doutrina cristã quando assume a defesa dos pobres e oprimidos, são 
:inlplacavel.lt\ente acusados de ideologias anticristã■• 

11. A CNBB apela para gue se tomem medidas urgentes a 
fim de solucionar o problema dos posseiros e dos "sem terra". g in-' 
justificável que, em um pais de tanta terra como o Brasil, não sobre' 
terra para os lavradores que dela necessitam para sustentar a ai e ' 



• 

auaa familia• e produzir os alimentos de que o pais precisa, enquan-
' to imenaaa glebas não cultivadas se acumulem em pourcas e poderosas' 

mãos. 

12. A solução ae tão grave problema, ea vista de U1Da 

pa& duradona que todos nós almejamos, só será posstvel por meio &, 
dec::iaõee corajosas e eficazes que corrijam as atuais pol1tica e e•
trutura agrãr·1a. Recentemente, no documento "Reflexão crt•t:ã sobre 
a conjuntura Pollcita", o Conselho Permanente da amB inaiatiu a11' 

que o povo tem direito inalienável de participar realmen~ deasae' 
deciaõea, através doa corpos sociais intermediários e o~Mi.1-=>a de 

claese. No cumprimento de sua missão paatoràl de educai a con~1-' 
hcia criat;ã no caitpo dA polltica é que várias Igrejas locai• rim' 
talaborando e difundindo suba14ioa apropriac!oa,_que ajudenl o p6',o • 

. ·-- . no exerolcto de "'1 direito e dever de ~idip&çao pol!tJ:ca. · . ,. . . 

13 ! ~Alguân:· que Aflete sobrê a realidade da ,uaãr'~' 
Latina,- tal cano ae apresenta ha h-or~ atual, é levado a oonc!Ol'dar ' 
oom a afirlla9ão de q\le à rea11waçio da justiça neste continente ea
tl diante de um claro dilama, ou .. ae faz ·atravês de refoflNs iiió:fim
c!a■ e corajoaás, a,egundo princtp!o .que exprimem a SÚJ)remacia- da• 
4lgn1dade humana, Oú se faz mas SGlll resultado durádoúro é std .befte
flclo para o homem, disto estou convencido - pelas força■ da vio-' 
lêncta• (Diacureo de João Paulo II em Salvador BA, a 7 de julho de 

1980, aoa construtores da sociedade pturalista de hoje). 

Bras11ia, DF., 24 de setembro de 1981. 
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1986: 
TERRA-VIDA 

ESPERANCA-LUT A 
As leis de um pais sempre 

mostram quais são os grupos 
que têm mais força e organi
zação; onde os trabalhado
res são fortes e organizados 
eles têm o poder e as leis satisfazem 
as necessidades todas da população: 
escola, saúde, comida, terra, trabalho 
etc ... 

Onde fazendeiros, banqueiros, do• 
nos de fábricas são mais unidos, ai 
as leis favorecem a eles mesmo, uma 
pequena maioria do pais. 

A lei da Reforma Agniria que foi 
assinada em outubro passado, tem cla
ramente o marco dos poderosos: 
ela foi feita para que os trabalhado
res rurais continuassem sem terra e 
na miséria. 

Para quem escuta os clamores do 
povo e compartilha as perseguições e 
o sofrimento diário dos lavradores 
não existe dúvida: com os lavradore; 
sem terra roubados da terra pelas leis e 
explorados por mais leis temos que 
percorrer o caminho para que o pais 
chegue a ter leis que visem o bem 
comum. Se para alcançar a terra o 
trabalhador deverá andar um tempo 
fora ou contra a lei . .. o problema é, 
de quem faz a lei. 

Mais do que nunca este ano deverá 
ser o ano da 

Terra-Vida 
Terra-Esperança 
Terra-luta 
Se não for assim, não haverá mais 

espaço para o fraco viver: "Afinal -
perguntamos a quem fez a lei da não 
Reforma Agrária - o pobre tem o 
direito de viver?". 

"NÃO", eles jd responderam. 
.,,SIM", respondemos nós. 

E toda a quaresma será para nós 
debate, reflexão, oraçio e grito: SIM, 
em nome do Deus da Vida, queremos 
Vida. 

Queremos terra porque queremos 
viver. A cerro é de Deus: deve ser terra 
de irmãos. 

O fazendeiro, o banqueiro, o dono 
da indústria, que são hoje os donos da 
terra, são os responsáveis do assassina
to e morte de quase 200 companhei
ros nossos nesse ano que passou: Um 
amigo a menos cada dois dias . .. 

S6o eles ainda os responsáveis da 
morte pela fome de milhões de bra
sileiros, no campo e na cidade. Mas 
os trabalhadores deram sinais que não 
querem mais morrer "e fica por isso 
mesmo", porque o DIREITO à terra
vida vem antes do ABUSO de proprie
dade do grande capital, a terra negó
cio. 

Querem os governantes continuar a 
apoiar esse enfrentamento? E os pou
cos ministros que no meio das contra• 
dições do lugar ocupado, mostraram 
vontade de abrir espaços e diálogo 
com os trabalhadores e suas organiza
ções, vão continuar no governo 
ou serão afastados? Vai sobrar algum 
espaço para os trabalhadores dentro 
das instituições "democniticas'? A 
resposta e TODA RESPONSABILI
DADE fica com quem faz as leis e os 
governos. 

"Terra de Deus, Terra de Irmãos, 
"Terra-Vida, 
Terra-Esperança, 

Terra-nossa 
Terra de todos que querem liberar 
da terra as riquezas nela escondidas. 
Terra do lavrador: ele não fez a 
terra, 

não fez a semente, 
não fez a chuva 
não fez o sol, 

mas o suor dele criou 
o milagre do fruto, 
criou a festa da colheita'~ 

A Campanha da Fraternidade deste 
ano deve ser o despertar de consc1ên• 
eia de todos os cristãos e dos homens 
de boa vontade. E começando, ou 
continuando, o compromisso, a cons
ciência levani a se mobilizar, a se or
ganizar para de novo OCUPAR a 
terra que é nossa: 

porque sabemos que 
Terra n6o se ganha, 
Terra se conquisto 
A mesma luta deve também mobi 

lizar os lndios e o povo das periferias 
urbanas: a terra está sumindo tambbn 
para eles. t um absurdo: num pais 
deste tamanho estamos vivendo aper• 
tados: "Na roça não tem terra para 
plantar, na cidade não tem terra para 
morar'~ 

Se a gente se mobilizar poderemos 
conseguir que alguma exigência nossa 
entre na nova constituição. Com certe• 
za ela não seni do jeito que os traba
lhadores querem porque o presidente 
(que nós n6o elegemos), quase todos 
os parlamentares (que nós elegemos) 
nos chutaram: não querem que o povo 
faça a grande lei da nação. 

Mas temos ainda alguma chance e 
não podemos desperdiçá-la. A Cons
tituição podeni ser melhor se tiver
mos organizados; serd certamente 
fraca se ficarmos s6 olhando. 

t um desafio sério que devemos 
enfrentar. Por isso a nossa voz deve 
chegar até os legisladores e, como 
disse um lavrador: 

11 Se não houver justiça 
a nossa luta 

alcancará as estrelas'' .. 

• 
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A violência que derrama 

o sangue dos pobres 

O Maranhão é sem dúvida, 
nestes últimos meses, o Estado 
mais confht1vo e violento. A 
violência aumentou com os atos 
de pirataria do governo Luís 
Rocha (PFL), apoiado pelo 
presidente Sarney. A violência 
desse governo é parecida e 
lembra os piores tempos da 
repressão. 

profunda solidariedade com os 
oprimidos. 

Como a violência atinge nã'o 16 
os camponeses do Maranhão, 
mas todos os trabalhadores do 
campo do Brasil, esta carta vale 
como um chamado para que todos 
sejamos solidários e defendamos 
os direitos do povo. 1: 
importante que nos 
manifestemos através de cartas, 
abaixo-assinados, Os bispos pediram audiência 

ao governador para apresentar a 
situação de violência e os 
clamores do povo. Em vez de 
ouvir e encaminhar providências, 
ele passou a agredir 01 bispos, 

acusando-os de sa-em aitpidos 
pela subversão e por tudo que 
acontece no campo. 

Diante da situação de 

violência e injustiça, os bispos 
decidiram publicar uma car1a ao 
povo. l: um documento de fé, 
um grito de justiça, expressando 

manifestaçc5es, liturgias ... Se 
ficarmos calados, os 
exploradores continuarao 
oprimindo o povo com maior 
violência. 

Carta ao Povo de Deus 

O quo nos reuniu aqui em S5o Luls, 
nestes dois dias, em reunião extraordinAria 
foi a necessidade do refletir o fazer algo o,;, 
conjunto face ll violência crescente que 
derrama sangue de pobres e indefesos lavra
dores, nesta terra querido do Maranh5o. 23 
mortes, 9 feridos, 70 prislics srb1tn1rias e 
brutaís pela policia militar, 75 ameaças de 
morte contra padres, lidoranças sindicais o 
de comunidades, uns 70 conflitos de terra 
envolvendo perto de 40 mil famllias de 
lavradores este é o saldo triste apurodo 
desde o começo do ano no interior 
maranhense. Esta terra do Maranhão, que 
Deus ama e criou para ser terro de Irmãos, 
so tornou lugar de v1oléncia, in1ustlça e 
morre,· contínua hoje o que o profota 
M,quéias # condenava: no seu tempo; 
"Cobiçam as terras e ficam com elas; fazem 
violdncia ao homem e d sua família". (2,2). 

Fazendeiros. pistoleiros, uns jufzes, po/f. 
eia m11itilr do Estado agem conjuntamente 
contra os lavradores para tirar-lhes a vida, 
ropr,mlr sua organização, sufocar sua espe 
rança de direito e de terra. 

Nossa conscíAncia de Pastores, ensinada 
pelo Evangelho, obediente lls grandes deci
sOes dd Igreja, animada pelo Esplrlto de 
Vida e Liberdade, n5o tolera mais tanta 
dor, tanto sangua derramado, tanta barba• 
ridade. SensfveIs ao sofrimento dos peque
nos, podemos confessar hoje como o profe
ta Jeremias: "De meus olhos saem lágrimas 
dia e noite sem parar. Porque os filhos do 
meu povo sofrem demais. Quando vou ao 
interior vejo pessoas matadas pela violên• 
ela; se volto ã cidade encontro gente tortu• 
rada pela fome" (14,17-18). Reconhecemos 
que n5o f,zemos tudo que estava ao nosso 
t1/cance diante de tamanho sofrimento. 

Ontem, fizemos a tentativa de w porta• 
vozes, Junto ao governo do Estado, dos 
anseios dos lavradores e exigir medidas 

urgentes para por fim .l vio/Ancia; recebemos 
em troca das denúncias apresentadas, acusa
ções falsos contra pessoas da Igreja, conside
radas causadoras dos conflitos e portadoras 
de subversão no campo, como acontecia 
na ditadura da Velha República. 

Assistimos pordm, com certa esperança, 
em nlvel nacional, A tentativa de criar de
mocracia no Pafs e em suas instituições, li 
tentativa do povo de participar com mais 
liberdade das decislies polfticas e da reivin
dicação de conquistas sociais que lhe garan
tam o direito a sua vida digna. E, para os 
lavradores, nSo hd democracia sem a terra 
que lhe cabe do direito; não hA democracia 
sem liberdade do se orgJmzarem e criarem 
os meios legft1mos para reivindicarem seu 
d1re1to A terra. 

Firmados no Evangelho e nas conclu
slics tk reunião d:J Asscmbléí'a Geral dos 
Bispos em ltaicf em 1980 sobre "Igreja e 
os problemas da terra", reconhecemos, 
na luta dos /avrodores pela vida e a terra, a 
luw, iniciada por Cristo, pelo Reino De
fender a vida, reconquistar a terra, fazer 
prevalecer a lei da partilha d luta nobre 
abençoeda por Deus. Por isso apoiamos toda 
reivindicaçSo posta e a luta que visa a 
execução da Reforma Agn1ria, contra o 
latifúndio que priva a terra de sua fina/ida• 
de social e d e fonte de víolAncia. 

Exigimos do Governo medidas urgentes 
que venham pfJr fim li violéncía e abrir 
caminho li execução da Reforma Agn1ria: 

- Encaminhamento imediato do pro• 
cesso de desapropriação das áreas em con
flito,· 

- Suspensão imediata dos Incentivos 
fiscais e créditos nas fazendas onde haja 
v,olDncia contra os lavradores; 

Apuraç5o dos crimes dos mandantes 
e pistoleiros e a desativaç5o das mi/feias 
particulares 

Aos autores da vio/Ancia dizemos em 
nome do Senhor, o justo Jufz e advogado 
dos pobres: 

- "Vossas mãos estão cheias de san
gue; lavai-vos, tirai vossos mal-feitos de 
diante de meus olhos. Respeitai o direito ••• " 
(!salas 1,15) 

- Fostes võs que devorastes a terra. 
O esp61io do pobre está em vossa casa. Por 
que razio pisais o meu povo e maltratais o 
rosto do pobre?" (/salas 3, 14-15). 

- Basta de violência/ 
- N5o vos d /feito prender e espancar 

brutalmente. 
- Não vos d /(cito garantir a impunid:Jde 

dos assassinos. 
- N5o vos d llc,to usar o poder do Esta· 

do para criar repressão e medo. 
Cone/amamos toda a sociedade civil 

maranhense a mobilizar-se em suas enti• 
d.Jdes; movimentos e organizações para p6r 
fim li vio/Ancia e exigir terra e melhores 
condições de vida para o povo lavrador, 
cuia participaç5o e trabalho são essenc,a,s 
para o desenvolvimento de toda a sociedade 
brasileira. 

Convocamos toda a Igreja de Cristo que 
esrA no MaranMo a transformar o domingo 
15 de dezembro em dia de repúdio ll violén
cia e em defesa dos lavradores: seio em cada 
diocese, paróquia e comunidade um dia de 
solidariedade com as vftimas da vio/Ancia, de 
celebração da nossa esperança, de convers5o 
ao nosso grande Deus o Libertador Jesus 
Cristo, que veio dar e vida 

Coragem/ Nosso Deus n6o é aquele mes
mo invocado pelos criminosos para garantir 
sua riqueza, seu latifúndio, seu poder arro• 
gante. 

"Nosso Deus é o Deus que faz justiça aos 
oprimidos. Dã o pão nos que passam fome, 
abre os olhos dos CC!JOS, levanta aos que 
estão abatidos, ama os Justos, protege os 
desterrados, ampare os que não tãm onde 
morar, mas entrava o caminho dos maus". 
(Salmo 145). 

3 
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Caminhada do Povo de Deus 
na Fazenda Mosquto-Goiás 

'adir (a esposa de um possei• 
ro) diz que todo o seu trabalho é 
baseado na Bíblia. A promessa 
que Deus fez a Abraiio está se re• 
novando, aqui e agora no meio 
deles. Ocorrem também as mes• 
mas perseguições, massaaes e 
denominação daquele tempo.Só 
houve esta mudança: em lugar 
do Faraó estão os latifundiários. 

Par& Dam.isio, a necessidade 
de se organizar para conquistar 
a liberdade e a terra para tra• 
balhar vem da fé, da ligação 
da vida com a Bíblia e da certe• 
za que Deus é Pai e deixou a 
terra para todos os seus filhos. 
Por isso, para conquistar o di• 
relto da herança deixada pelo 
Pai é que os filhos têm o dever 
de se organizar e lutar pelo 
que é seu. Dessa organização 
veio a ocupaçSo da área da 
fazenda Mosquito. Depois, a 
perseguição e expulsã'o. Como 
o povo da Bíblia, esse povo 
:também prossegue em busca da 
terra prometida. 

Altair não consegue ver a luta 
desligada da Igreja. Para ele os 
conhecimentos oferecidos pela 
Igreja, o amor ao próximo, é 
que fazem a união com os com• 
panheiros para partir pra luta. 
E não s6 lutar para conqu1s• 
tar a terra, mas também para 
mudar o país e o sistema, 
para que haja liberdade para 
todos. 

A luta nasceu do trabalho da 
Igreja com a panicipação do 
povo A sua preocupação é q~e 
tem Igreja por a( que não apoia, 
e isso é um preju(zo muito gran
de. 

lilton se sentia desanimado 
com o grupo, pois era muito 
pequeno. Mas, por obra de Deus, 
esse grupo tornou-se tão grande 
a ponto de conseguir um poder 
de discutir de igual para igual 
com os governantes e conseguir 
coisas imposs(veis. Essa presen• 
ça de Deus se tornou mais cla
ra no dia que 4 padres celebra• 
ram lá na roça. Milton ainda 
não tinha entrado na luta. Desde 
esse dia nunca mais saiu. 

Juscelino tem 71 anos. já foi 
Católico, depois Espirita. e vol
tou para a Igreja Católica, pois 
acha que ela mudou o jeito de 
"educar" o povo. Agora é com 
mais fé e uniã'o. E foi através 
disso que resolveu entrar na 
luta Foi muito bem recebido 

Os posseiros da fazenda Mosquito estão longe de 
sua terra. Exilados, mas com muita força, eles conver
sam vendo em suas vidas a repetição do que aconteceu 
com o povo hebreu na Bíblia: Vêem também, os claros 
sinais de Deus em sua luta, como no tempo antigo. S6 
que agora a aliança de Deus se renova através do relacio• 
namento do trabalho com a Igreja voltada para os 
pobres. 

nesse grupo. Acha que deve· 
mos andar com quem dá apoio 
à luta, E a Igreja está presente 
nela. 

Efraim acha que antigamente 
só era missa, mas agora, com a 
participação do Evangelho e do 
sindicato tratando de um só 
problema, dá mais gosto. 

filton entra novamente na 
conversa dizendo que a Igreja, 
preocupada com a situaçã'o do 
trabalhador, começou a mobili• 
zar sindicatos para trabalharem 
em conjunto. 

Foi s6 a Igreja tocar direto 
na necessidade do trabalhador 
e estava cheia novamente. E o 
trabalhador estava participando 
dos encontros e discutindo o seu 
problema. A Igreja somos nós, 
a comunidade urbana ou rural. 

uma vez que a Igreja está preo
cupada com o trabalho das oo• 
munidades, surge a preocupaç:ã'o 
e o interesse de se unirem. E 
a luta se dá com a ajuda dessas 
comunidades. 

No final da conversa Damásio 
deixou urna mensagem aos leito• 
res do Boletim da CPT: 

"O que tenho a dizer parece 
que muitos ou todos falam que é 
uma verdade. Talvez muitos pa• 
dres pregam o Evangelho, mas 
não é o Evangelho verdadeiro. 
Nós fizemos o exame de cons• 
ciência no Evangelho e vimos 
que o Evangelho é a verdade, é 
e palavra de Cristo. 

O que é a verdade? A verde• 
de é que todo mundo seja Igual. 
Quando um padre prega o Evan• 
gelho, reza bonito, mas não 

apale essa luta nossa, quer dizer 
que o Evangelho nlio está sendo 
verdadeiro. Então que Cristo 
será esse? Sera que esse Cristo 
d le é outro? Na verdade, está 
sendo o dinheiro. 

Vemos ainda várias Igrejas 
que ainda nlio renovaram. A 
Igreja Católica prega o Evange
lho - e _palavra de Cristo e a 
verdade. E o Evangelho de igual• 
dade: que todos possam ter a 
terra para trabalhar, onde nã'o há 
exploração. 

Para os trabalhadores, a partir 
da despertação que tivemos do 
Evangelho com a lute de con, 
quista da terra que dizemos; Se 
o Evangelho é a verdade, con
quistar a terra também é a ver• 
dado - liguem, então, o Evan
gelho com a vida e lutem em 
favor dos mais fracos. Em favor 
do pa'o de cada dia. E quando a 
gente ama a verdade, a gente diz. 
"Terra para todos; pã"o para 
todos. Porque so nós pregamos 
o Evangelho e apoiamos essa 
cnchorrada que está ai com tudo, 
deixando os outros sem nada, 
esse Evangelho fica sendo falso. 
Não é o Evangelho de Cristo. 

(trecho retirado da entrevis
ta feita por Isidoro Revers 
(Galego) com os acampados 

da fazenda Mosquito) 

Prefeito de Carmo 
mandou matar Nativo? 

Com as declarações prestadas 
pelo pistoleiro João José Maga• 
lhães, um dos autores d_o_assas· 
sinato de Nativo da Natividade, 
ficou mais do que comprovado 
0 que já se suspeitava. Segundo 
seu depoimento, os rnanda~tes 
do assassinato de Nativo, 
ex-presidente do Sindicato dos 
trabalhadores Rurais de Carmo 
do Rio Verde, 6§0 o prefeit_o ~a 
cidade, Roberto Pascoal L~10 
e O advogado e fazendeiro 
Geraldo Reis. diretor da FAEG 
(federaçSo ~ Agriwltura do 
Estado de Goiés), tendo corno 
intermediê1rio o Fazendeiro e 

empresário Genésio Perei_ra ~a 
Silva, de. Uruana, mun1cfp10 
vizinho a Carmo do Ri!) Verde. 

Joâ'o José contou ainda que 
agiu cm companhia de ºLI:ros 
dois pistoleiros: Franca~co 
Diogo de Oliveira e Genival 
Flores do Nascimento. 

Apesar das constantes 
denúncias quo os trabalhado~es 
i! entidades populares têm feito 
na Imprensa, exigindo a puni· 
ção dos assassinos e mandantes, 
eles continuam soltos. Mesmo 
0 pistoleiro Joio José, preso no 
final de dezembro, se encontra 
cm liberdade. 

Está comprovado que 0 

assassino de Nativo fa_z parte ,de 
um plano de violência sel!l11va 
levado em frente pelos lat1fun· 
diários e especuladores d~ 
terra com o objetivo de ehm1• 
nar ~s lideranças dos t~abalha· 
dores e suas orgamzaQÕe~. 

Cabe às comunldad«;!, ent1• 
dades e populares. press~onar as 
autoridades resp0nsávo1s. para 
que não se repita a prática de 
proteção aos mais paderosos, 
acobertando crimes, esconden
do a verdade. É pr~so. que a 
·ustlça vença e O direito. do 
!x,vo oprimido seja promovido. 

BOLETIM CPT 

JustiGa e cidadania para 

MANIFESTO 

Entidades brasileiras 
participantes do 
SEMINARIO FRANCO 
BRASILEIRO DE 
COOPERAÇÃO 
TtCNICO-CIENT(FICA 
PARA A AGRICULTURA 
realizado nos dias 26 a 29 
de novembro de 1985, em 
Curitiba, diante das 220 
assassinatos ocorridos em 
conflitos de terra durante 
este ano ( 1985) e diante da 
impunidade que tem 
protegido e estimulado a 
ação de pistoleiros, jagunços 
e certas autoridades 
policiais, decidem: 

- Reafirmar seu 
compromisso com a luta 
por uma autêntica 
REFORMA AGRARIA, 
sem a qual não ser.J 
superada a atual situação 
dos trabalhadores rurais. 

- Manifestar a sua 
exigência de que se ponha 
fim à violência que a cada 
dia se agrava. 

- Denunciar que o atual 
Programa Nacional de 
Reforma Agr.Jria 
governamental não 
contempla as necessidades e 
os interesses jd manifestados 
pelos trabalhadores rurais e 
pelo povo brosileiro, 
podendo, inclusive, levar a 
uma agudização da tensão 
no campo, para favorecer os 
empresdrios rurais e os 
latifundidrios. 

- Manifestar seu apoio a 
todos os trobalhadores que 
nos mais de vinte 
acampamentos e mais de 
1.000 conflitos pela terra, 
começam a realizar, na 
prática, a REFÓRMA 
AGRA RIA que querem e 
que é necessária ao bem 
estar de todo o povo 
brasileiro. 

- Afirmar que a 
destruição dos solos, o 

.!! 

o homem do campo 
O documento que publicamos é um ~hamado im~rtante: 
1: preciso que todas as entidades ligadas ª? !"ºVlmento 
Popular, da cidade e do campo, tomem pos1çao ela~ em 
favor das lutas dos camponeses, sem fazer concessoes ~ 
pol (tica agrária do governo que favorece os grandes propri
etários capitalistas. 

enorme desperdlcio de 
recursos naturais, o 
envenenamento de 
alimentos e lavradores, os 
desastres ecológicos, só 
poderão ser barrados com 
uma ampla REFORMA 
AGRA RIA, acompanhada 
por uma nova polftica 
agrlcola e por uma 
tecnologia controlada pelos 
trabalhadores e pequenos 
produtores. 

Os trabalhadores rurais jd 
deram a sua palavra. A 
sociedade apoia. O governo 
deve se submeter aos 
reclamos da sociedade. 

TERRA PARA QUEM 
TRABALHA 

ALIMENTOS PARA 
TODOS 

JUSTIÇA E 
CIDADANIA PARA O 
HOMEM DO CAMPO 

REFORMA AGRARIA 
AMPLA; MASSIVA, 
IMEDIATA E SOB O 
CONTROLE DOS 
TRABALHADORES 

(ASSINAM 50 
ENTIDADES) 

.3 ~, 
~-=-=-==--------------::---;--:---

A Anti-Reforma Agrária 
O que esú se passando em Pontes 

e Lacerda, MT, monra que tipo de 
Reforma Agrirla se pode esperar da 
funclonArios do INCRA. do Edrcito 
dJI Pollcia Militar. 

O Edrc1to eo demarcar uma 6rva 
lndlgena a pedido da FUNAI 
anunciaram que havia "uma sobra de 
terra". Foi o bauante pra que 228 
famllias dos milhares de sem terra 
que vivem na r19ilo entrassem na 
urra "livre". 

Mas a terra nlo era "livre". Palo 
menos 6 o que reclamou Zigomar 
Ferreira Franco. dono da 
Agropecujria, Florincio Bonito, que 
nlo mora na 6rea, como 47'l!. dos 
proprledrlos rurais do Enado. Mas se 
diz propriedrlo dela. Diante da 
resisdlfcla dos posseiros, que j4 
fizeram a primeira colheita, Zigomar 
pediu proteçlo oficial. Atendido, sua 
"propriedade" esúi sendo protegida 
pelo 29 batalhlo da PM de Pome e 
Lacerda, 

Mas na verdade verdadeira, quem 
pamilha as fazendas da regilo slo 
milícias pJrtlculores, formndas por 
ex soldados o ex oficiais da PM. S6 
no ano de 1986 a PM pardau 40% dos 
seus homans para essas mlllc1as. O 
total dessas patrulhas Irregular• e 
Ilegais i' chega aos 4 mil homens bam 
mais que iZ.900 soldados que ainda 
continuam na PM, 

"As fazendas ettlo parllC&ndo 
campos de concentraçJo nazistas'' 
denuncia o deputado Nazinho Sondo; 

Mas a PM. ■m vez da inve11igar 
es,es "ex6rcitos particulares" e os 
"'campos da concentraçlo". panice 
estar se entendendo bem com ales. 
"'~ comum a gente ver o furglo da 
PM desfilando attis dos carros dos 
pistoleiros, quando elas visitam a 
cidade", diz o Sr, Sitas J. da Fon111a1. 

Nesse ambiente '"favor4vel • 
R9forma Agriria" Ili faltava m8lm0 
que o f11CBI local do INCRA. JoM ~ 

Rodrlgllas de Souza, fizesse leis 
esquisitas paro cumprir SUllS funções. 
Pra se ter uma id61ll, ele ao colono 
Osmar H. de Oliveira um t ltulo de 
posse de 30 hectares em patrimõnio 
do Carro Azul, em Casalvasco. 
Acontece que aues lugares nlo 
exlneml ouuos 20 colonos fizeram 
queixas parecidas contra asse 
"f1scar'. Ele, por6m, vive tranquilo: 
tem uma manslo a um carro Dei Ray, 
mesmo com um sallrlo da trls 
milhõ• de cruzeiros. (Cfr. ISTO ê. 
22 jan de 1986, nP 474, p6g, 581 

S. ■ chamada Nova RepC,blica 
quar fazer Reforma Agr.lrla tem da, 
no mlnimo cumprir o que prometeu 
desarmar assas axircitos de Jagunços, 
moraliur o funcionamento do 
INCRA. promover o direito dos 
posseiros. A partlr dJI I daria, com 
participaç!o dos camponeses. para 
mudar a Injusta estrutura Agrllrla do 
8rll$ÍI, dando terra para 10 milhões 
da sem terra. 
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A 

EXIGENCIAS POPULARES E A CONSTITUINTE 

D 
a mesma maneira que 

tratou a questão da 
Reforma Agrária, a Nova 
República encaminhou o 
desafio da Constituinte: 

Respondendo integralmente aos interes• 
ses contidos na Aliança Democrática. 

Aliás, nunca é demais lembrar que o 
PMDB, pedra fundamental da Aliança, 
se afirmou perante o eleitorado brasi
leiro como um partido Reformista 
levantando precipitadamente as bandei
ras da Anistia, da Reforma Agrária e da 
Constituinte Livre e Soberana. 

Pois bem, a convenção da Consti
tuinte, feita por Sarney e fecundada 
pelo congresso, exige de nós um exercí
cio de reflexão dos mais simples : Trata
se de definir com clareza quais são os 
interesses de classe contidos na Aliança 
- Democrática. A Aliança Democrática 
é o pacto político que unifica Banquei
ros, Industriais Nacionais e Multi-nacio
nais, Grandes comerciantes exporta
dores e importadores e grandes proprie
tários de terra. A esses Setores Sociais 
conhecidos por seu "amor" â Demo
cracia! se agregam os restos que se 
desprendem do PDS, atualmente em 
fase de putrefação, do PTB e dos 
partidos comunistas (PCB e PC do B), 
que têm se comportado com a fideli
dade canina debaixo da mesa do 
banquete armado da Aliança. 

Tal pacto político seria melhor defi
nido se denominado Aliança Anti
Democrática. O tempo e a prática se 
encarregarão de pôr as coisa e os nomes 
nos seus lugares devidos. 

A CONSTITUINTE DAS ELITES 

No último dia da 19 Legislatura de 
1985, Sarney apresentava sua convo
cação da Constituinte. Mesmo alguns 
membros da Aliança se espantaram com 
tamanho cinismo. O Homem que nin
guém elegeu para Presidente da Repú
blica propunha o congresso com pode
res Constituintes. Ou seja, Sarney 
queria singelamente que o Poder 
Constituído - o congresso - se conver
tesse em poder Constituinte - a Ass. 
Nacional Constituinte. A criatura ganha 

DA NOVA REPÚBLICA 
força de criador, por obra e graça de 
Sarney. 

Alguém levantou a questão: "e o 
1/3 do Senado que só concluirá o man• 
dato em 1990, como fica? Perde o 
mandato? Se submete a novas eleições? 
"silêncio" Também vocês querem mu
dar tudo de uma vez. Os biônicos do 
Gel. Geisel, ele mesmo os nomeou. Os 
biônicos da nova República foram 
eleitos em 82, mesmo que tenha sido 
pra exercer outras funções ... Além do 
mais, são homens respeitáveis ... João 
Castelo, Virg(lio Távora, Roberto Cam-
pos ... et caterva. . 

Resultado: As elites começam o 
jogo da constituinte pela contagem de 
23 a zero. 

Imediatamente após a convocação 
do congresso Constituinte, o Presidente 
Sarney convocou uma "Comissão 
Constitucional" para elaborar um ante
projeto de constituição, entregando-a à 
coordenação do jurista Afonso Arinos. 

De imediato, é necessário centrar 
esforços na organização dos conselhos 
Populares pró participação na Consti
tuinte. Esses conselhos de caráter supra
partidário, funcionarão corno estimula
dores do debate sobre a constituinte/ 
Constituição, e como mecanismo de 
recolhimento das sugestões e reivindi
cações das classes populares à consti
tuinte. 

Outra função dos conselhos, duran
te a campanha será a de elaborar a lista 
de candidatos ã constituinte compro
metida com os interesses populares e 
participar decididamente da campanha 
dos partidos e candidatos que assumi
rem as suas bandeiras. 

Uma terceira função dos conselhos 
está ligada ao seu caráter que deve ser 
PERMANENTE. Ou seja, os Conselhos 
Populares não serão apenas comitês de 
campanha. Eles estenderão sua ativi
dade durante os trabalhos de elabora
ção da constituição como mecanismos 
de controle sobre os seus representantes 
eleitos. 

Em última análise, os setores popu• 
lares. com a criação dos conselhos, 
plantam a semente da democracia 
participativa que se traduzirá, nesta 
fase, no controle da ação parlamentar 
dos seus deputados. 

Outro fator de suma importância 
neste ano de campanha pela constitu
inte é o aumento da mobilização do 
movimento sindical em torno de suas 
principais bandeiras: Ass. Cons. Livre e 
Soberana; Reforma Agrária, rompimen
to com o FMI e não pagamento da 
d (vida externa; 40 horas semanais e 
reajuste trimestral, salário mínimo real; 
revogação da LSN, da lei de greve e 
ratificação da convenção 87 da OIT, 
que prevê a liberdade e autonomia 
sindical. 

Com ã mobilização e a conquista de 
novas vitórias nessa direção, os setores 
populares obriQarão a Nova República 
a ceder no plano da luta institucional e 
parlamentar. 

1986 reune as condições para ter o 
ano em que os setores populares, que 
foram tra(dos pela Aliança (Anti) 
Democrática, darão sua resposta tanto 
na luta direta como na luta eleitoral. 

Hamilton 
ltacoatiara 1186 Tanto pelo conteúdo acanhado e 

elitista da medida, como pela designa
ção de Afonso Arinos para conduzir os 
trabalhos da comossão, o gesto de 
Sarney lembra o de D. João VI, em 
1820, diante das exigências do povo 
portugués, rebelado na cidade do Porto. 
O povo exigia urna constituinte. D. 
João VI convocou as velhas "cortes", 
que dormiam no esquecimento desde 
1698. Aqui, o povo brasileiro exige 
uma Ass. Nac. Constituinte livre e 
soberana e D. José Sarney lhe oferece o 
desmoralizado congresso Constituinte. 
O que espanta é que este fato ocorra 
em nosso país às portas do século XXI. 

o Povo vai participar 

Cabe ao povo brasileiro, especial
mente â classe trabalhadora impor, pela i 
pressão direta da mobilização popular, ~ 
a convocação da Ass. Nasc. Cons. Libre e l! 

Soberana, como a impuseram os revo- .:l 
lucionários do Porto à Monarquia ~ 
Portuguesa. o 

u..'-------....;~ ....... :...... 

A PARTICIPACÃO POPULAR NA 
CONSTITUINTE 

Um ano de Nova República é o sufi• 
ciente. A prática do Governo nos auto
riza a não esperar por medidas que !1& 
rantam a democratização do processo 
pol ftico em curso. Pelo contrário. A 
Aliança (Anti) Democrática está se cer
cando de todos os cuidados para garantir 
uma constituinte das elites e afastar de 
todos os modos a possibilidade de uma 
participação popular expressiva. 

Na proposta da Nova República, a 
participação popular na Constituinte 
deve dar-se na exata medida de confe· 
rir-lhe legitimidade. Nem mais, nem 
menos. Nem mais, porque poderia 
comprometer o conteúdo da Consti• 
tuição Liberal conservadora que 
pretende impor à nação; Nem menos, 
porque uma constituição elaborada sem 
a participação da maioria da nação não 
resiste ao 'tempo, não tem durabilidade, 
não cumpre o seu papel de orde!1adora 
dos conflitos estabelecidos na produção 
social. 

Diante da posição elitista da Nova 
República, que desta forma trai os 
compromissos assumidos com o povo 
durante a campanha das Diretas, aos 
setores populares se apresentam algu
mas alternativas de ação autônoma e 
imediata com vistas à sua participação 
na Constituinte. 

Estas alternativas se situam numa 
combinação que tem se mostrado difí
cil de realizar com eficiência: A Combi• 
nação da luta direta com a luta parla
mentar: Os conselhos populares. 

Foi para interligar as pressões em 
favor de uma assembléia nac. 
constituinte livre.saber:,~;~ .0 popular que renasceu o e " 

Nacional pró participação popular 
na constituinte". . lh 

Nãc ganhamos a prime,ra bata .ª 
(veja na página central deste boletim 
o porquê). As eleições parlamentares 
indicarão os membros do parlamento 
Constituinte segundo as regras da 
nA/ianÇà Democrática"_do Sarney. 
Participação popular foi ~ortada, a 
não ser que o povo consiga eleger a 
maioria dos deputados e senadores 
comprometidos com suas luà!s. 

Feita a avaliação, o Plenáno . 
decidiu continuar a luta. t preciso 
descobrir as brechas, juntando as 
forças para fazer um rombo, I s 
entrando pela porta dele~ e ! utar pe o 
direitos das maiorias opr1m1<fas. 

Foram encaminhadas muitas 
iniciativas, como: .,. st 

- Lançar um rnam e o 
abaixo-assinado a ser levado a 
Brasília nos dias 11 e !2 de março 
por uma caravana nacional, na 

reabertura do congresso. 
_ Recolher sugestões para ma_rcar 

um programa mínimo do plenário 
Nacional, a respeito dos f?Ontos 
básicos a serem introduzidos n_a Nova 
Constituição. A coleta será f~1t! em 
encontros, plenarinhos, ~om1ssoes 
que todos podem organ_1z~~- . 

Além dessas, outras 1mc1attvas _ 
foram sugeridas para a orgamzaçao 

local. 
Vocês querem conhece,: as 

sugestões? Querem orgamzar-se e 7 
ficar ligados com as lutas dos outros. 

Seria bom e necessário que todos 
entrassem nessa corrente. 

Para ficar por dentro, e~crevam, 
telefonem e peçam materra_l ~o _ 
plenário Nacionalpr~ particrpaçao 
popular na Constituinte. 

secretaria executiva - A/C de 
FAMERJ 

Rua Vi~onde do Rio _Branco, 54 

20_000 _ Rio de Janeiro - RJ 

fone (021) 232.7787 ou 232.6132 
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Os Cristãos e a Constituinte 
Todos já sabemos que dentro de um ano 

a Constituição Brasileira vai ser mudada. A 
constituição é a lei maior que organiza a 
sociedade brasileira, seu governo, sua justiça, 
a repartição da terra, salários, etc. 

Nosso povo sabe que esta lei nova vai 
gove~ar nossa vida. Infelizmente, não vai 
ser feita pelo povo organizado, discutindo, 
estudando e formulando as leis. Vão ser 
Deputados e Senadores que farão a con:ai
tulnte, e a partir do projeto de uma comissão 
nomeada pelo Presidente Sarney. 

Em muitos lugares do Brasil, os lavradores 
tém refletido sobre isto e tl!m procurado eles 
mesmos fazerem propostas de leis. 

Há três anos atrás, em Crateús, Ceará, um 
grupo de 40 lavradores se reuniram e, depois 
de estudar e discutir, elaboraram as seguintes 
leis: 

1P) O governo do País deve ter represen• 
tantes de todas as categorias e classes. Os 
lavradores têm suas organizações próprias, e 
estas mandam alguém que representa os 
lavradores no governo. Isto ocorre com os 
operários e outros grupos. 

2!>) para equilibrar a riqueza, se já tem o 
salário mínimo, passa a haver também a 
salário máximo. Ninguém pode ganhar exa• 
gerada mente. 

3P) A terra é de quem trabalha. Deve ser 
~partida dependendo das condições do lugar 
e da organização dos lavradores. Em lugares 
aonde é possível, a terra fica sendo da comu
nidade e todos a usam." 

Estes exemplos servem de amostra. Os 
lavradores fizeram isto durante um curso 
sobre a Bíblia, com muita seriedade e com• 
petência. Por que gastaram seu tempo for• 
mulando seus desejos e convicções como 
lei? 

No Antigo Testamento há muitas leis. O 
povo considera estes c6digos como "A lei 
de Deus" e procura obedecer. Como surgi
ram estas leis? 

O bloco mais antigo de leis veio do tempo 
da união das tribos e da conquista da terra. 
t o chamado Cbdigo da Aliança (Ex 20,22 
até 23). 

São costumes populares e experiências 
das tribos que o povo todo aprendeu, respei• 
tou e seguiu. 

A circuncisão, o descanso do sábado, a lei 
de casar com o irmão do marido morto, 
são todos costumes antigos. Foram incorpo
rados à lei de Deus e os lavradores são possei• 
ros de Deus. Por isso mio se pode vender 
terra. Se a terra for vendida como dívida, 
depois de 7 anos ela voltará ao seu antigo 
dono. 

No dia a dia, os lavradores, ao colherem 
espigas devem respeitar que as espigas 
ca{das no chão pertencem aos mais pobres. 

Há estudiosos que afirma que a própria 
repartiçã6 da terra entre os hebreus veio de 
um sorteio religioso de terras que, na noite 
de um ano novo, as tribos costumavam 
fazer. Este costume virou lei e se realizou 
para todo o povo (livro de Números e 
Josué). 

Quando estas leis já não funcionavam 
bem, as comunidades de Deus tiveram a 
coragem de transformá-las. 

No Brasil nós já tivemos várias Consti
tituições. Na Bíblia também, em épocas 

diferentes, o povo foi mudando ou acres
centando nõrmas e leis para a ocasião. 

Houve ocasiões em que líderes elabora
ram as leis para o povo. Uma vez foi 
quando o povo de Judá, voltando do ceti• 
veiro da Babilônia reconstruiu o templo e as 
muralhas de Jerusalém. A comunidade se 

misturave rnuito com os estrangeiros. Os 
chefes Esdras e Neemias. decretaram então 
um;. lei: U rapaz judeu que se casasse com 
uma estrangeira. ou uma moça judia casada 
com um estr>1ngc:iro, ou se separavam ou 
eram expulsos da comunidade. 

Isso provocou problemas porque, como 
a população era misturada, aconteciam 
muitos namoros e casamentos proibidos. 
Foi neste ambiente que as comunidades 
pobres lembraram urna história ant!g., e a 
contavam por todo o país. Virou até um 
livro: O livro de Rute. "No tempo dos 
juízes, que o povo via como o tempo ideal, 
uma mulher estrangeira se casa com um 
rapaz de Belém. Ele morre, e Rute volta 
para Israel oom sua 109ra. U ela, muito 
pobre, vai catar espigas no campo de um 
parente do marido dela, e este a conhece. 
Os dois • casam, e deste casamento de 
Rute, a Moabita, com Obed 6 que nasce 
Jessá, pai do rei Davi." 

Diante desta história, as pessoas podiam 
CEagir: Se nosso grande rei Davi, era neto de 
uma estrangeira, porque esta lei tão severa? 
As críticas àquela lei fechada foram crescen
do tanto que ela foi modificada. 

Assim, nossos grupos e comunidades con
tinuam uma inspiração Bíblica quando se 
interessam pelà elaboração das nossas leis. 
quando lutam para serem apresentadas na 
Constituinte e exigem que ela seja mais 
popular. 

Marcelo Barros Souza, OSB 

BA: Razões para ocupar o Incra 1 

lmagin!Ke membro de uma família de 
posseiros, vivendo junto com dezenas de 
outras famflias no Sul da Bahia há mais de 
10 anos, e violentamente agredidos há oito 
meses por pistoleiros de um tal Eloi Maga
lhães Hosigraef. Já foram expulsas 40 famí
lias, Ele, o grileiro, quer a sa(da de todos. 
quer a terra "limpa". Além de queimar 
umas 80 casas, destruir plantações de cacau, 
banana, milho e mandioca, os pistoleiros 
não deixam plantar. • 

Numa situação dessas, existindo o Plano 
Nacional de Reforma Agrária e a promessa 
solene do presidente de levar "paz â terra", 
será que você também .não ocuparia a 

INCRA regional para obrigá-lo a agir, a deter 
os pistoleiros, a defender os direitos dos 
posseios a apressar a desapropriação da 
área? 

Pois foi isso que fez um grupo de 30 
posseiros da chamada fazenda Corte Gran• 
de, em terras do município de Prado e lta• 
maracá, no Sul da Bahia. 

Por enquanto, apesar e até por causa das 
promessas de Reforma Agrária, nosso apoio 
vai aos posseiros. não é mesmo? O INCRA 
terá nosso apoio somente quando atender às 
reivindicações dos sem terra: posseiros arren
datários, parceiros, assalariados, desemprega
dos - e fizer Reforma Agrária prá valer. 

RO: Razões para ocupar o Incra 2 

Imagine-se posseiro da chamada fazenda JC,lla. 
ou de outra "faul1da", ou mnmo um dos mllh6es 
sem terra existentet em Rond6nia. 

AI vem a campanha dt1 "Diretas Já", o "muda 
Brasil", a "Nova RepClbllca", o "MJRAD", o Plano 
Nacional de Reforma Agrária • muitas prom-,. 

Bem. como o responstyel pelo INCRA na dit• 
dura '"ª pertidàrio da anti-reforma agrAria, foi 
tirado do posto. O novo coordenador com~ 1 
ínterasSIN'•te pelos posseiros, dà alguns passos para 
resolver as pandaf1981 das ireu da conflito e fala 
em fazer mesmo elguma reforma 111riria. 

AI, nll, como na "velha Rapllblíca", alguns 
gra6do1 nlo gostaram da di1p01lçio dele. Forçam 
a sua dastituiçlo, p&im no lugar dela gente clara-

mante f11Vor6vel i grande propriedade, i grilagem, 
ll corrupçl'o. 

O que 6 que voei f■ria7 nio juntaria com o, 
companheiro, e ocuparia o INCRA para forçar °" 
a volta do coord-dor CMmltido, ou • nomNçlo 
de elgu6m' melhor ainda, talvez um trabelhador 
rural, da algu•m que faça reforma egr6rf1 da verda
da? 

Foi ino que ec:ontec.u em Porto Velho RO. E 
nouo apoio 16 pode ir para 01 Hffl terra: eles estio 
exercendo um direito polJtico deles. Ao INCRA 
n0110 apoio só ir6 d1p0ls que ela nomear gente 
s6ria • ligado i luta pela Reforma Agr6ria. Antes 
diao, reforçamos as denl'..l~cias dos trabalhadores. 

LETIM CPT 

A morte 
de Nativo 

Natividade 
1. Aqui o sonho de um homem se encerra a tiro, 
Entre verdes e secas de canwos e cerrados 
do "Mato Grosso de Go,as ' 
a vida incerta de quem deseja a terra 
se apressa a bala, em nome da paz, 
e a cova rasa onde mais cedo dorme 
quem nasceu com a sina de lutar 
e toda a terra que o justo arranca 
"dos donos do lugar". 

2. Mansa essa terra, amiga, obreira 
abriga o morto entre escombros. 
Marron, macia ela trabalha o homem 
e apodrece o corpo, não o sonho. 

3. Os becos da noite são bons para a morte, 
por isso essa d sua hora. 
Os jagunços chegam bebados e atiram: 
"Viu? Foi ali na bucha . .. o bicho caiu morto". 
passam na zona e voltam à casa do ✓-mandante": 
"Missão cumprida, doutor, tá feito, 
esse já não atrapalha mais agora". 

Depois recebem a paga: trinta moedas. Caro ofício, 
resolver com a morte do justo 
O dilema diflcil da injustiça. 
O que "mandou" paga as contas: 
"Foi caro mas valeu. Assim essa gentinha aprende" 
E dorme. Foi tudo tão depressa . .. de repente. 

4. A lua de Goiás brilha no espelho do capim. 
Terras de que a usura expulsa o povo, 
ali onde manso pasta o boi, senhor dos campos. 
Desertos de um pasto aberto a sangue. 

5. Nativo Natividade, nomezinho de brinquedo 
jogo roceiro de palavras, lavrador silenciado. 
Quem pensaria assassinar um homem 
que no nome assina o sinal da vida em flor? 
Cheiros de lndio: Nativo, de mulher: Maria, 
de um surto de fé menina: Natividade. 

Palavras que dizia: comida, terra, amor, justiça, 
Liberdade, companheiros, caminho . . . caminhada 
Por isso foi morto, a resposta veio armada. 

6. Dorme, mas d frágil o sono do "mandante", 
carrasco que não mancha a mão com a morte 
(o que fazia quando ela veio sorrateira 
e arrancou da vida um lavrador, pastor, profeta?) 
"Eles estão por toda a parte", pensa, e tem razão. 

Os justos são pobres, mas são inumeráveis 
e da morte de Nativo nascem aqueles 
·que hão de herdar a terra e a terra. 
Natividade? renascemos todo o dia. 
Reforma Agrária? Cremos na que fazemos 
com nossos gritos e o gesto mil das mãos. 

A terra d nossa vida, por isso a luta 
Famintos e magros somos fortes, Incontáveis 
companheiros de Nativo, seus irm6os. 

Cidade de Goiás/Tiangúa 
Outubro/novembro/1985 

2º Encontro de CEBS Nacional de Migrantes 

Os participantes vindos de todo o país, viram claramente que as 

pessoas e a nação brasileira estão doen~-d remédio: Reforma Agrária 
Os migrantes deram a sua receita ese também uma constituinte 

· .....,_ Popular Junto com ess • 
e organiza.,.... . . · 1 vo seriam um bom reforço. 
constituição part1c1pada pe O po d s rumos de atuação e continui· 

No 29 encontro foram marca o sses são prioritários: Encontro 
dade da camirihada. Ent"! outros, e ra ~

0 
com mais antecedência 

Nacional e_ Regionaisd_dedM1Mg~an!~/::r :netração e divulgação nos 
dos subsídios para o 1a o igr • 
meios de comunicaç~. la organização dos migrantes. Leia o 

Não deixe de tnteressadr~~e dos Migatórios - CX Postal 42.756 
Boletim VAI-VEM (Centro e u 
CEP. 04299 - São Paulo - SP) 

VI Encontro de CEBS 
Está se aproximando a data: 

21 a 25 de julho de 1986. A 
arquidiocese de Goiânia prepa
ra-se para acolher em Trindade, 
os membros de CEBS de todo 
o País. E desta vez, mais do 
que em outros encontros, 
haverá uma presença de CEBS 
de outros países da América 
Latina. 

A com1ssao organizadora 
está produzindo e distribuindo 
o material para a preparação 
próxima do VI Encontro. 
Quem participa desta prepara
ção já está dentro do VI En
contro. A assembléia de 
Trindade colherá o que foi 
levantado, refletido, sugerido, 
encaminhado e celebrado nos 
encontros preparatórios feitos 
nas CEBS. 

Todo cuidado está sendo 
tomado para que as CEBS não 
venham a transformar-se em 
um "movimento". É preciso 
que elas continuem a ser esse 
"novo modo de ser Igreja", 
sendo comunidade de gente, 

de fé e de compromisso com a 
luta de libertação levada adi
ante por todos os oprimidos. 

Não dá prá ser cristão e 
membro de CEBS sem apoiar e 
participar da luta pela Reforma 
Agrária. Ela é necessária para 
que a "terra de Deus se torne 
terra de irmãos". Ela é o pri
meiro passo para chegar à terra 
prometida. Mas a luta pela 
terra, a Reforma Agrária, não 
é uma bandeira das CEBS, da 
Igreja. Ela é uma bandeira de 
luta dos sem terra apoiada por 
todos os oprimidos. As CEBS 
põem-se a serviço dessa luta, 
contribuindo para que com a 
libertação da terra se faça a 
libertação das pessoas, e que 
mais gente descubra o "Deus 
Conosco" presente nestas 
transformações históricas. E 
que estõS transformações se 
façam com a participação da 
base, com a ação dos pobres, 
procurando sempre superar as 
tendências de controle, poder, 
hegemonia. 

,,... 

Terra 
Terra 

para Alcool X 
para o Povo 

Nos 10 anos de PROALCOOL. a 
cana. que ocupaw 1.990.000 de hectares 
de urra, passou a 3.830.000 hectares, 
com um aumento de 92.2% na drea 
cultivada. Isso significa que quase 
2.000.000 de hectares foram retirados 
de outras culturas, especialmente os 
alimentos. 

Assim mesmo. para que o alc:ool seja 
mais barato que a gasolina; 

a) A petrobrás teve um prejuízo em 
1985 de 2,8 trilhões de cruzeiros, já que 
ela paga um preço aos usineiros e rewn• 
de mais barato aos consumidores; 

b) Os usineiros ainda assim, devem 
ao Instituto do Aç6car e Álcool 568 
milhões de dólares, ou 5,6 trilhões de 
cruzeiros. Isto quer dizer que o governo 
com dinheiro no$$0. ffttl "ajudando" os 
labl'icantes de 1Ucool. 

E tudo isso para movimentar os 
carros da pa!ISeio qut usam dlcool como 
combustível. 

Nos 10 anos foram aplicados no 
Proillcool nada menos que 6.4 bilhões de 

dólares. Isso daria, em cruzeiros de hoje, 
a bagatela de 90 trilhões. 

Só para se ter uma id!Sia do que se 
poderia fazer com essa dinheirama. se o 
governo pensasse no seu povo, vejam o 
que daria para fazer com 50 trilhões de 
cruzeiros; 

- Desapropriar pagando os proprie
tários. 15 milhões de hectares de terra; 

- Assentar neles 1.500.000 famílias 
de pequenos lavradores sem terra. 

- Melhorar a vida de pelo menos, 9 
milhões de pessoas diretamente. 

- incorporar 15 milhões de hectares 
na produçlo de alimentos beneficiando 
toda a populaçã'o do pa Is. 

Se dá para fazer isso com 50 trilhõe,, 
com 90 daria pra se fazer o dobro. Mas 
para faze.- a Reforma Agnlria nã'o há 
dinheiro! Para 8.5% da populaçlo que 
tem carro, aí o dinheiro existe e nem 
importa que a natureza seja estragada e 
que milhtles morrem de fome! 

(Ver CPT, sinopse Econômica. 
nov/dez de 1985, p 12) 
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AMERICA LATINA 

Eleições garantem Democracia? 
Com as eleições de novembro 

de 1986, eleito para presidente 
da Guatemala o democrata Cris
tão Vinício Cerezo, a aparência 
nos diria que cresce a democra
cia da América Central. Não há 
mais ditaduras militares. Os go• 
vemos, depois de muitos anos. 
foram eleitos. 

Restam, contudo, muitas dú· 
vidas sobre essa "democracia" 
toda. Antes de tudo, é preciso 
perguntar-se: os militares entrega• 
ramo poder, ou só o governo? O 
caso do Panamá - cujo presiden
te renunciou por discordar dos 
militares, mostra que o governo 
é tutelado pelo exército. E EI Sal· 
vador oontinua com sua política 
militar e cega contra o povo que 
luta por sua independência e 

um "demoaata Cristão"! 
O que aoontecerá em Hondu• 

rase Guatemala,os dois mais no· 
vos países "demoaatizados"? 
Será que Honduras deixará de 
ser base dos Estados Unidos para 
dominar a Nicarágua e toda a 
América Central? Será que na 
Guatemala haverá direito de se 
viver com um mínimo de liber
dade? (A Anistia Internacional 
calcula que 100.000 Guatemalte
oos foram mortos desde 1964, a 
maioria por esquadrões de morte 
e pelo exército). Será que nos 
dois países o povo poderá orga
nizar-se para lutar contra os que 
exploram. exigindo independên
cia nacional e condições huma
nas de vida? 

mudanças só são boas e devem 
acontecer se garantem melhor 
ambiente para as multinacíonais 
aumentarem seu domínio e seus 
lucros. Quando foi preciso, os 
militares foram apoiados, e ensi
nados. e obrigados, e pagos para 
domar seus povos com todo tipo 
de violência. As ditaduras eram 
necessárias, e por isso garantiram 
a "ordem capitalista", ainda que 
âs custas de milhares de vítimas 
de guerras civis. sequestros. tor
turas, assassinatos, execuções su
márias .. . 

demoa-acias não garantirem essa 
"ordem''. os militares continuam 
oomo um recurso, reco• 
fhidos ~m julgamento algum de 
seus crimes. 

Resta-nos torcer, a1 de longe, 
que o povo explorado e oprimi
do dos povos da América Central' 
não se iludam, mas aproveitem 
das condições de suas "demoaa• 
cias" para aproximar o dia da 
verdadeira libertação quando o 
povo poderá viver em DEMO
CRACIA REAL E para que esse 
dia chegue logo - para eles 

seus direitos. oom a colaboração 
do presidente Napoleão Duarte, 

Temos o direito de desconfiar 
dessa "democracia" apoiada pe
los Estados Unidos. Para eles, as 

Agora como as relações entre 
as classes sociais e entre os países 
estão por um fio, a "dernoaacia" 
aparece como um instrumento 
de cooptação, de distração. Tu
do, t! claro, para garantir as van, 
tagens empresariais de "orélem 
capitalista". Se por acaso essas 

e para nós, t! preciso aumentar 
nossa SOLIDARIEDADE oom 
eles. A libertaçá'o acontecerá 
oom a reuniã'o dos oprimidos de 
cada povo e com a solidariedade 
entre os aprimidos de toda a 
terra. 

~ SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL ~ 
Crescem as manifestações de solida• 

riedade de irmãos de outros pa (ses em 
apoio às lutas populares pela terra. 
São cartas enviadas ao presidente Sar
ney, ao governador do Pará, ao presi
dente da FUNAI, à própria CPT. São 
cartas ou abaixo-assinados vindos do 
Canadá, Alemanha Ocidental, Suíça, 
Bengladesh, Estados Unidos, Japão. 

Todos se mani festam em favor da 
Reforma Agrária, mas exigem justi
ça, com punição dos reponsáveis, em 
relação aos muitos assassinatos ocor
ridos em 1985. Sem isso, "não será 
poss/vel construir um pa(s mais jus
to". 

Transcrevemos, a seguir, alguns 
trechos do abaixo-assinado (390 assi
naturas) organizado pelo Comitê de 
solidariedade com o povo brasi leiro, 
de Genebra, Su(ça, e enviado ao pre
sidente Sarney. 

.. . Nosso comitê existe desde 1972 
e temos como objetivo a defesa dos 
direitos da população brasileira, so
bretudo desprovida de justiça e igual
dade. 

É por esse motivo que ficamos 
muito chocados pelo fato de que, ao 
ser apenas anunciado o Plano Inicial 
da Reforma Agrária. vários fazendei
ros decidiram abertarrente formar 
mil feias particulares e se armar "até 

os dentes" para impedir que esta re
forma se realize. 

Com a publicação do Plano Nacio
nal parece-nos que a oposição dos 
grandes proprietários de terra se acal• 
mou um pouco, mas as notícias que 
nos chegam falam ainda dos confli
tos de terra ; conflitos esses que · re
sultam, quase sempre, em expulsão de 
pequenos camponeses ou dos chama
dos "sem terra'', em destruições de 
casas e colheitas, em ameaças, em 
torturas1assassinatos. 

Esta situação nos preocupa sobre
tudo porque estamos cientes de que 
o Brasil necessita realmente da Refor
ma Agrária como um dos primeiros 
passos para resolver a problemática 
da fome, da subnutrição, da morta
lidade infantil, do êxodo rural,etc .. .. 

Conosco e partilhando esta mesma 
preocupação há dezenas de pessoas, 
das quais enviamos assinaturas, a fim 
de solicitar instantaneamente a Vossa 
Excelência, uma atitude firme face aos 
obstáculos à realização de uma Re
forma Agrária justa e igualitária; que 
esses atos de obstrução cessem e sejam 
punidos, e que o PN RA, lançado e as
sinado por V. Excia em respota ao 
clamor incessante da população brasi
leira, seja realizado o melhor e mais 
rápido poss(vel. .. 

Pelo Comitê, assinou Sra. M. 
Essemberg 

Do CANADA chegaram até o fim 
de janeiro 9.000 cartas com mais de 
80.000 assinaturas: são pessoas do 
povo que, conhecendo a situação 
de violência do campo e a pol ftica 
do governo escrevem: 

"Amigas e Amigos, estamos escre
vendo pelo fato de que milhares de 
brasileiros estão privados do direito 
de cultivar a terra, por causa da polí• 
tica de desenvolvimento seguida pelo 
governo brasileiro. 

Estamos porém alegres em saber 
que, com o apoio da Igreja, vocês 
r-riaram sindicatos de lavradores, as
sociações e o Movimento dos Sem
Terra. 

Juntamos nossa voz a estas leg í
t imas reivindicações: 

1) Inquérito pela morte de 14 
lavradores de Marabá em junho de 
1985 e a prisão dos culpados. 

2) Respeito ao direito â terra 
3) Respeito ao direito de organi

zação dos lavradores. 

4) Proteç§o à vida dos seus !(deres". 

Não podemos responder pessoal
mente a todos estes amigos, mas atra
vés do boletim agradecemos o apoio 
e a solidariedade deles. 

LETIM CPT 

Cartas dos Leitores 
ACOPlARA·CE 

Uma longa carta, contan
do nodcias, nos foi enviada 
por José Antônio Neto. 
Falou dos plantios, da 
preparação do Natal, em 
que se discutiram sobre 
constituinte, e tirando 
conclusões práticas da 
dramatização sobre a luta 
pela terra na celebraçê'o do 
Natal ... A reflexão correu 
assim: 

"A terra é de Deus e nio 
dos poderosos. Essa terra 
Deus fez e destinou a todo 
ser herdeiro dela. Ê de direi
to o Sem Terra ter a sua 
herança. Por isso é justo 
lutar por urna reforma Agrá
ria justa para que todos os 
povos cheguem a fazer uso 
dela" ... 

"O sangue dos nossos 
irmãos que tem sido mortos 
na luta pela terra e a justiça 
não é fruto perdido, mas 
uma semente que deve fazer 
germinar nas nossas fam(lias 
e comunidades o desejo de 
lutar e por em liberdade a 
terra e o povo que nela 
trabalha. Por isso eu amo e 
acredito naqueles que lutam 
e apoiam os pequenos. Mas 
não acredito nestes que 
dizem que tem Deus, que o 
conhecem, e são contra o 
povo que luta pela terra. 
Quem ama e conhece a 
Deus não é contra o plano 
dele que quer a terra nas 
mãos dos pobres... Deus 
ama a todos, mas ele sempre 
ficou ao lado dos pobres e 
acreditou neles" ... 

''Não se pode esperar por 
quem não tem interesse 
pelos pobres. A Reforma 
Agrária sai quando os pO· 

, 

bres fizerem a corrente de 
fé, união e força. Não pode
mos acreditar nestes que são 
contra e só têm promessas 
insatisfatórias para o povo 
que luta pela Reforma ... " 

"O boletim da CPT tem 
sido para mim uma luz e 
uma força e conscientiza
ção ... " 

IPANEMA/RJ 
"Venho mais uma vez me 

dirigir a vocês, apoiando e 
valorizando o vosso valioso 
trabalho, que está crescendo 
em qualidade quanto à 
publicação e, sobretudo, 
::tuanto ao comprometimen
to político. 

... Achei fantástica a ma
téria a respeito da peregri
nação do profeta Casaldá
liga pela Nicarágua. 

Acho que a qualidade do 
jornal também vem crescen
do no sentido não de se ater 
apenas as críticas e denún
cias, mas que junto a estas 
tenta trazer propostas alter
nativas de organização da 
classe popular, que possam 
transformar esta em verda
deira agente de sua história 
da construç§o do projeto 
histórico alternativo". 

DO SECRETARIADO 
NACIONAL DE 
CURSILHOS DE 
CRISTANDADE 

"Temos a honra de passar 
às suas mãos a MOÇÃO 
aprovada pela 139 Assern
b léia Nacional do movimen
to de Cursilhos de Cristan
dade do Brasil. 

A MOÇA O é esta: 
"O movimento de Cursi

lhos de Cristandade do Bra
sil, reunido em assembléia 

BOLETIM 

1.. 

da Comlsslo Pastoral da Terra (ligado• tinha 6 da CHBBJ 

Uma publicaçlo do Secretariado da CPT -
Caixa Postal 749 - CEP 74000 - Goilnla - Gol6s. 

ASSINATURAS 
ESPECIAL (colaboraçlo) ••••••• • ••• • • • . , Cr$ 16.000 
NORMAL • ••. . •. • , • • • . • . • . . . • . . . . • • CrS 6.000 
PARA LAVRADORES • •• '. •••.••. • ..•.. CrS 2.000 
PARA O EXTERIOR ..••••....•.• , .•.• USS 10 

O pagamento de assinaturas pode ser feito at111Vés de 
VALE POSTAL ou CHEQUE VISADO pag6vel em Goltni•. 
em nome da COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. 

A COMISSÃO PASTORAL DA TERRA é um org111lsroo 
ligado • linha Missionária da CNBB. Tem como objetivo cen
tral ''interU911r, auessOf'lr e dinamizar os que trabalham em 
funçlo dos homens sem terra e dos trabalhldon,s rurais ... H 

(Concluslo nl? 1 do Enamtro de Goilnluobre Terra• Mi.. 
ções na Amazõni1 Legal, junho de 1976). 

Nacional, em Brasflia/DF, 
nos dias 22 a 24 de novem
bro de 1985, se solidariza 
com todos os setores da 
Igreja que são incompreen
didos pela causa da justiça 
especialmente aqueles que 
são Incompreendidos, 
brutalizados e mesmo marti
rizados quando se engajam 
ao lado do povo sofrido, no 
campo e na cidade, pelo 
reconhecimento - do seu 
direito de morar e de tirar 
sua subsistência da terra. 

Assim, con:,i:quentemente, 
repu diarnos todas acusações 
injustas e violências, parti
cularmente as partidas de 
quem vê ameaçado seus 
privilégios, mesmo dizendo
se parte da Igreja, pelo fato 
de pertencerem a movimen
tos e organizações laicas". 

Ecydir Laguna e Helena 
Laguna 
casal coordenador do 
MCC do Brasil. 

Leia 
--Publicacões da CPT--. 

1) LIBERTAR A TERRA, RECONSTRUIR A 
VIDA, 

. CPT - 10 anos de caminhada, com textos de 
Milton Shwantes, Ivo Poletto, Claudio Perani, José de 
Souza Martins, Sebastião Gontijo e apresentação de D 
Pedro Casaldáliga - preço 8.000 ' 

2) CONSTITUIÇÃO E CONSTITUINTE - Vamos 
participarl 

Texto pedagógico para debates sobre o tema. 
Preço: 2.000 

3) A BrBUA E A LUTA PELA TERRA - De 
Marcelo de Barros Souza. Preço: 7 .000 

Faça seu pedido ao secretariado Nacional. 

Atenção 
Saiu o 1'! volume da 

coleção TEOLOGIA E 
LIBERTAÇAO: 

Antropologia Cristã -
José Comblin - Ed Vozes, 
1985 

Ao todo farão parte 
dessa coleção 50 volumes, 
abordando diferentes aspec
tos da vida à luz do Evan
gelho vivido a partir da luta 

pela libertação. Uma cole
tânea necessária para todos 
que atuam em pastoral 
popular. A obra é latino
americana, editada no Brasil 
pela Vozes e pelas Paulinas 
na Argentina e Espanha. 
Conta com apoio declarado 
de 115 bispos da América 
Latina, Estados Unidos 
Espanha.. . ' 

Leia 

COLONIZADOR COLONIZADO, de 
Fausto Marinetti, Ed. Loyola, 1985. 
Colonizador colonizado, de Fausto Mari
netti, é um diário de um pároco do inte
rior ... revelando a trajetória da violência 
e da grilagem no Maranhão. 

Ouça a Gente 
A CEBS acaba de lançar o disco ''CANTOS DA 

LIBERTAÇAO DO POVO DE DEUS", com a participação 
do Coral Século XX, de artistas como os Golden Boys 
Amelinha e Ztl Ramalho. Na contra - capa há um~ 
apresentação de D. Pedro Casaldáliga. 

VALE A PENA CONFERIR. 

11 
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CLAT: 
UM ATENTADO CONTRA A 

IBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL 

o Movimento Sin
dical brasileiro é re
cente e traz modifi
cações no decorrer 
de sua história. 1 ni
cia com forte influ
ência anarquista, 
passando pelo início 
das atividades comu-

nistas no Brasil, e ainda recebeu 
influências de setores da Igreja 
que pretendiam combater as 
atividades destes últimos. 

Se não bastassem essas várias 
fases, o movimento sindical foi 
atrelado ao Estado em 1943, 
como forma de dimimlir se po
der de pressão frente aos patrões. 
Deixou de ser um instrumento 
organizativo, democrático, de 
defesa dos direitos dos trabalha· 
dores, para ser um instrumento 
de assistência médica, de conci
liação de classes. Um apêndice 
do Ministério do Trabalho. 

O Controle dos Sindicatos 
feito pelo Estado, reforçou a 
exploração do Capital sobre o 
trabalho. Os trabalhadores brasi
leiros, mesmo com o atrelamen
to de sua ferramenta de luta, 
conseguiram criar a CGT, que 
desenvolveu algumas conquistas 
antes do golpe militar de 1.964. 

Com o golpe militar a CGT 
foi fechada e muitos outros 
sindicatos tiveram suas diretorias 
cassadas. A partir do final dos 
anos 70, surgem novamente 
mobilizações dos trabalhadores, 
:iue iniciam suas lutas através 
:las grandes greves dos metalúr
gicos do ABC paulista. Com o 
avanço das organizações de base 
nas fábricas, e o fortalecimento 
jos sindicatos de trabalhadores 
rurais, surge a idéia da forma
ção de uma nova Central Sin
dical Nacional: CUT (Central 
Única dos Trabalhadores). 

Não foi poss(vel a criação 
de uma !'.mica Central devido às 
fortes divergências políticas e 
metodológicas, no seio do mo• 
vimento sindical brasileiro foram 
criadas duas Centrais: a CUT 
{Centra Única dos Trabalhado
res), fundada em agosto de 1983, 
e a CONCLAT (Coordenação 
Nacional das Classes Trabalhado• 
ras), fundada em novembro de 
1983. 

As duas Centrais levaram jun• 
tas algumas lutas. Em 1984, 
organizaram uma greve geral de 
um dia, que resultou na cassação 
de algumas lideranças ligadas à 
CUT. Também em 1985. orqani• 

zar:im outras greves conjuntas. 
No biênio 84/85 discutiram o 
encaminhamento das lutas gerais 
dos trabalhadores como a Re
forma Agrária, trimestralidade, 
salário mínimo real, estando em 
aberto o caminho para a discus
são de outras lutas. 

No mesmo ano de 1985, 
desenha11a-se o aprofundamento 
da divisão do movimento sindi• 
cal, com a tentativa de se criar 
uma no11a Central Sindical, de 
fachada anti-partidária e anti• 
ideológica. Estamos falando da 
CLAT: Central Latino America
na dos Trabalhadores. 

Neste caso em especial, é 
necessário fazer algumas consi
derações: 

1) Neste momento em que 
o movimento sindical brasileiro 
precisa de uma maior unidade, 
a CLAT apresenta propostas pa
ra dividir ainda mais o movi• 
mento sindical; 

2) Os militantes da CLAT 
entendem que o mundo está 
dívidido em dois blocos (co• 
munistas x capitalistas). avaliam 
os conflitos na América Latina 
sob este prisma, e propõem 
uma terceira-via, ou seja, o 
domínio dos Cristãos nas ins
tituições políticas, econômicas 
e sociais projetando um regime 
de Cristandade; 

3) Entendem que a raíz dos 
males do continente está no 
CULTURAL; sob a forma de 
ideologia, importada da União 
Soviética, ou ainda da explora
ção exercida sobre a classe tra
balhadora. Negam portanto, a 
existência das classes sociais, ou 
acreditam na união dos patrões 
com os trabalhadores; 

4) Têm como material teóri
co básico unicamente, os docu
mentos oficiais da Igreja, e \ll!em 
neles as referências para as mu
danças estruturais no continente; 

5) Através de sua alíança com 
o CELAM, procura combater a 
teologia da Libertação. 

6) A CLAT é filiada à CMT 
(Confederação Mundial dos Tra· 
balhadores). com sede na Bélgi
ca, e mantém ligações com as de• 
mocracias Cristãs da Europa; 

7) No Brasil, a CLAT é repre• 
sentada pelo IPROS (Instituto 
de Promoção Social}, com sede 
em São Paulo e no R ío de Janei• 
ro, que vem promovendo cursos 
de formação para jovens sindica• 
listas, sem no entanto esclarecer 
quais são as propostas de traba· 

lho da Central Sindical, ou mes
mo negando o que representa; 

8) A CLAT vem utilizando os 
espaços da Igreja, como estraté• 
g1a, para se tornar pública, e 
principalmente mostrar aos tra, 
balhadores brasileiros que desen
volve um trabalho conjunto com 
ela. Exemplo disso foi a confe
rência realizada em dezembro/85 
no Rio de Janeiro, com apoio de 
D. Eugênio Sales. O tema foi 
"111 conferência Latino-America• 
na sobre direitos humanos - As · 
liberdades dos trabalhadores e 
dos povos"; 

9) Os interesses da CLAT em 
penetrar no Brasil são basica• 
mente: 

ai tamanho geográfico 
b) o número dos trabalha• 

dores brasileiros é maior que to
dos os filiados à CLAT no conti• 
nente; 

cl o Brasil é a oitava eco
nomia mundial; 

d) setores da Igreja brasi
leira são comprometidos com as 
lutas sociais, e convergem para 
um posicionamento em favor 
dos sindicalistas combativos, sen
do portanto, necessário ter urna 
força oposta a estes setores da 
Igreja. Para tanto a CLAT seria a 
alternativa sindical que os outros 
setores teriam para atuar. 

Após o levantamento destes 
pontos, fica claro que por trás 
dos discursos da CLA T há muita 
coisa que deve ser analisada. 
Queremos levantar pontos que 
achamos importante serem dis
cutidos: 

1) Achamos superado o mo
delo de CRISTANDADE; como 
cristãos, não pensamos que te• 
nhamos o modelo sócio-político
cultural, EXCLUSIVAMENTE 
CRISTÃO, que venha resolver os 
problemas do Brasil. A doutrina 
social da Igreja nunca pretendeu 
ser, nem inspirar um modelo 
(partido) político na América
Latina. A fé inspira e anima to
da a nossa aç§o, mas os modelos 
políticos-históricos devem ser 
buscados e descobertos dentro 
da luta: é nosso risco histórico, 
junto com todos os trabalhado
res. Os trabalhadores cristãos 
devem correr este risco dentro 
das organizações autônomas dos 
trabalhadores, e nã'o com orga
nizações cristãs. Dentro de uma 
sociedade pluralista não é corre
to construir modelos confessio• 
nais; 

21 por trás dos discursos da 

terceira-via, a CLAT esconde 
seu apoio ou me~mo defesa do 
sistema capitalista instalado no 
continente; sua luta de transfor
mação social pelo caminho da 
cristandade (democracia Cristã) 
não elimina as situações de 
explon1çlío dos trabalhadores; 
ela não esconde sua ,simpatia a 
governos repressivos, como é o 
caso do Governo José Napoleão 
Duarte, de EI Salvador, que é 
dernocrata-cristã"o, mas comba, 
te o seu povo que luta para li• 
bertar-se da doutrina dos Esta• 
dos Unidos, Além disso, defen, 
de a neutralidade ideológica, 
mas pretende transformar o con• 
tinente Latino Americano num 
vasto país, único e poderoso, 
dirigido por célebres senhores 
Democratas·Cristãos, formados 
nos moldes da Europa, que 
promoverão os privilégios dos 
capitalistas; 

3) com o seu trabalho reali• 
zado, e ainda a realizar, no 
Brasil, a CLAT pretende dividir 
o movimento sindical mais com• 
bativo, bem como dividir setores 
da Igreja, que hoje, são mais 
identificados com os movimentos 
sociais: 

4) Sem dúvida, para as gran
des corporações mui tinacionais, 
a implantação no Brasil de uma 
Central Sindical com caráter de 
conciliação de classes, lhes possi
bilitariam maior presslro sobre os 
trabalhadores, facilitando a ex• 
ploração salarial, por dificultar 
a organização de um movimento 
sindical mais poderoso, já que 
ter(amos no pa(s três Centrais 
Sindicais lutando pelos espaços 
organizativos dos trabalhadores. 

Por fim é necessário ficarmos 
atentos a qualquer iniciativa dos 
senhores da CLA T no Brasil, 
através do I PROS ou dos outros 
representantes seus na Amét ica 
Latina. 

O IPROS é dirigido por RUY 
BRITO e WALTER TESCH, 
com sede em São Paulo. 

A CLAT é dirigida por EMI• 
LIO MASPERO, de nacionalida• 
de argentina; EDUARDO GAR· 
CIA MOURE, cubano exilado, 
acusado de praticar atos de sa• 
botagem, após a vitória da revo
lução naquele pafs, e LUIS MA
RIUS, uruguaio. Os três vivem 
em Caracas, capital da Venezue
la, onde funciona a sede central 
da CLAT. 



IGUASSU' 10 de Julho de 1980 

s. Vamos ter m escriplorio Na sessão civica do Theatro Mu
a commercial optimamenle nicipal. __ A brilhante oração do 

montado I F 1. d OI' . 
Preenaheudo gmve lncunn, lgu·, corone e lppe e IVSlra 

l assu' vae ter um opt!mo escrtptorlo 
cammereinl a cargo de pcssõ:is ido· - •.. --

10 de Julho de 1930 CORREIO DE -------------------------------·-------------' 
As primeiras inscripções Amfiislia geral para 
para a nossa "Feira de conduclores de 
Amostras", antecipa o vehiculos 

os Congregam-se os ora 9 
no de uma idéa gene r 
inauguração do ucleo 

Uma medida sympathica do dade á Avonlda N .. .h P{'Ça,nha nu~ &! 
exilo de que se revestirá -- Illl!.ta.!lou ~ u.omi.rJgo ne:.ta cl I t, 

0 grande cerlamen chefe de Poiicin mero 28, o Nuclt..'O ··carldnde e AI 
ucns. Inatrucção", com a: !ms de <lesen·i tn o nosso commercio rcsentla se Com a presença dos srs. chefe do I crlme era, de certo, mnior e m.oJ.s A tlt•mfondo A data db 5 dQ volver a pratica da e. dudt e A 
dn. fnlta de um tscrlptorio com- governo provisorlo, interventor do rcpugnant-o nos olhos dãquella Pro.seguem animadisslmos os j ulho o capitão João Alberto. Instrucção, vtr...1.nôo 

O 
aperfeiçoa- g 

mercilll e fiscn1 que orienl.U.SSC e Dlstricto Federal min!st.ro Mcllo ordem juridlca. dnciuelle re· trabnlhos prcparnt;orlos para n concedeu amnistia geral aos mento mor l e intellootuJ.1 de Sf:'usj 
mformnsse o contribuinte no em l-"ranco, mo.Jor Juarez 'l'avorn, e galldndé. prlmelra "Feira de Amostras' que conductores de VC'hiculos que aacocla.ja; -ck modo torn 
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mnrnnhado oceano de direito fi.s multas outras Jiguras destnca.das Mo.is tarde em 1930, eu conheci se reall.sará no mun!cipio de Igu• tenha~ multas ~ pagar ;nn ns. aptos e~~ condicções <I bem wr. di 
cal, ond-e o negociante desnvizndol da Revolução. reallzou·se, domln· o contacto noJento dos galfarros nssu'. pectona de Veluculos, , vir a Patrla ea Humanidade D 
ou mmos caut-elozo, sos.~obra fatal- go, imponente scssii-0 clvica no da :pollcia do governo ngonlsante o dr. Arruda Ncgr lros vem g:,sa medida.' ccrtam~1_1te irá A's dtzenove horas, prt-sentes as 
mente ou se ex:poe a evidentes pre-1 Thratro Municipal. do sr. Washlngt,on, quando pro- desenvolvendo umn nctividade levar. u~1 grande bene~1c1? com excellentlssimas U'li.5 d d. Ed~ 
juizos, C-l>m o pagamento de pMn· Publicamos n seguir .t brilhante curavam lo<:nr·me no corpo, paro vcrdn.delrnmente usombrosa para. enpec1al1dade aos p rof1ss10.nacs .P. de Ollve,ira, Dulcilt.a e. Ma 
d is multas. 1 oração prolerlda pelo coronel Fi: · f'xaminarem meus boL'!OS como se que tudo caminhe a bom termo do volanti: que, nC1stes ultlmos .nnães, Irncema u Nn.sclmentie 

Assim é que bi.bll guarda livro.. hppe de ouvc-lrn: faz nos gatunos, e st,borce1 n af- no sentido de c1ue a "Fclra de lempos, vem lutawfo com as A ella P d Almeida Amflla A 
se eDcarregarn por modicas men· ··Exmo. sr chefe do Governo fabilldade do entao director da Amostms" revista-se do maiol:. brl~ mais penosas difficul~ades da-1 ~!rito Snn~, Ew;taqu.18. 
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salld..idt•s de Lodos os serviço& de Provisorlo, sr. presidente, nilnhu.s Cnsa <le Deteção. aLrnvés dnS grn· lho pO/lruvel, da adescr~ltitsez ele f:erv1çots_ e a r'ira, Marilia p. Almeida B4!"tlosa, 
contabllldnde commercial t fiscal "~nhoras, meus smhorcs. - Ha des de um xadrez, emqua11to capi· Do todos os rP-c..lntos elo m'1nlcl· gran ~ n n cm que_ e~ ao os Henri ueta Costa Estellt.c e Bil.r 

li- .guiando ,, contribuinte e pondo-o um anuo, nrst,a mesma data, dcs· tãcs e Leneutcs gozavam fé.rias plo chegam pedidos de jn.,;cripções, matermes e combust1ve1s para bosa ~lema C. santos, Ma ri:l S. 
t:l. ao abrigo de qualquer infrat-çâo. ubrigando·mc de 1tlent-lca incum. !orçadas, em cellulas do p:tvimen- jà entre lndustr.aes, ja entre Jn nutomovi>is. . _ _ Chaves de. Alm.t>lda rhereza. R 
es' No. si!SSâo competente vae inserto bencJa, rolembr;iva eu, nesta tri- to tem~o d? pavllhao de primarias. voureiros, notando.se o tnalS vlvo Na resoluçao do capitao Joao xavier Bertholo, Lul ;a F, de A:.,,. 

. umn publicac;üo do referido escri· buna, os que havinm deSilppareci· 1 Eu perdoo t>s.ses ult.rp.jes, tuas ..nt.crN!Sf por parte de quan~os dt' Albert(! t'Stao comprehcTirllclo,, I mclda Mar.a AlarcLo , FranclSra 
ao ptorio. do para sempre, .sacl'ifü:ando a não os esqueci. E estou decidido seJcm exh!blr os seus productos. 1 o~ 'eh1culos nc qualquer espc: BijronÍ, foi pela prim"ira, decla 
'~~:®.'t>~ vida mu holocausto no ídeai que n rodos os sucrlficlos para que EntrE outras flrnrJ.S das mais ~H' .qu~-~estcJan~ m~tllacl~s pela rado o motivo da rcun.tão que c1 

se nos nfigurava ,entao em plena nunen mais se i·estàutc uo Bro conccltu ddS .. t> munlclp1-, já fi , 1 epart..11,ao da l raça '1 rraden- r. fundagJ.O do Nucleo • Caridade t: 
~ o inislerio esteve reu- Victoria. sU um regímen que permit,ta essas zeram o .. u pedido dt> inscripçii.o tes. . b ln. truc~ão" {'UJ s ítrs p p u a CD 11-i 

ªd f h 1 , As palavras com que tentei ex mlserias. as seguinte I Est.10, pois, dC' IJ:,ra ens, oi:i numerar. Appl.aud.da. un::mlm \ 
nl O 8h e■ 0n 8ffl, 8 primlr o nosso desconsolo, pelo. nu- Falemos, pau, com ª. franqueza Companhln Matadouro Modelo condurtore de vc.Jnculos. 1 e nthlWl.aSbramtmte a feliz idéa, 

e noite .senda de companllelros inesqueci que O momento requer. Snlch,charuis Nllopolls. Ull111UIIClnruDlltt1Cl!Dllllll!JlOIIIUWUIIC!UIDIJllllCnI!W'llllflllll ficou dellbE'rudo 3, lmmedlata ins· 
) . veis. 11a prlmcirn commemomçao •r~a. essa ~nlpanha de rccons- Ribeiro & Dias Ccrv ;arta _ A MELHOR GAZOLINA talla.ç!w do Nuc.leo, o que !oi f el~ 

Realisou .se ante·hont..m no pa- publica dos dois 5 de julho, mal tituc1onalisaçao immcdlatà cont N Igunasu' O MBLHOR KEU OZENE 11olcm11 ment... segu-J.n,do..se log,.. 
laclo Guanabara. pouco depois das' "'ncobrinni 110 tom que lhes pro- que os polltlcos pr-0flsslonnes es .

1 
á pprova".:Í.O do;; a 

... d l.a d /'" · Ventura & Mendes - serralhei· - - Oleo - - apo.:; a o. eC'USS" 0 e ª y 
21 horas e .sob a pre"' enc - i° curnYa imprimir, o jubilo lnepri tão perturbando a obra de r&ons ro - N Iguassu'. Graxa e estopa Esta.tutos, comp:>sto üe nove arti·, tf 

e C'hefe do governo uma teunlao co mivel pela ·vlct;orla recente. Vnr· trucçao nacional, é n mais inde- gos e logo em saguidM procedida a 1: 

lectiva do mi.rusterlo. rida é.lo se oarlo polluco _pela ra~ rorosa das mystificaçoes de que Sn.J,:,m o M dlg,bovsf;y - - Fabri· PU0DL'(T0S DE PETROLEO eleição QtlE. deu 
O 

.oc,_;ulnte r-.:...71l· 1 
Estiveram presentes too.os os 1.1_- jada ele outubr., a maclll.na oly· tem sido vlctima -º pobo bry.S~êl· Cã dE B l.u; Nilopolis T E X A e o 1.lào: Pre&den tc: D Edesia t 

d F. t ê collS- Oô!ll" nhla. Brasileira de Am· 1 tulares. ex<lt'pt-0 o sr. Saiga O 
•
1

· gare-bica que a tnn•a gente parr- ro ~sa gene m1.o cr cm .. 1 P. de Ollvc ra, Vlc -p1·rS1d nt,r,, D . 
llio, e se acha em S. Paulo 60· eia tnvenclvel o presem.e .autor~za I tlltiiçoes. pouco se ltnporll com pl.açõe' - Qu::i.dros e retratos - Entrega-se a domicilio Dulcllú. e. M.mh-rs; 1• Secretana. 

! bre tis fins d'ssa rl'união, a que va os mais ~uspic10s0s !Jrognosti os direitos de quem quer que sC'Ja, Rio d. J nelro. Po.,,to de Gazolina T e xnco D. E..,tchtJl. e Barbosa; 2 Secre 
se emprestava certa importancia, co.s e O futuro se nos dcsvendJ.va e se con.<,egul.,se cinpolgnr O poder Silva & Lopes Bebidas N. Igu· tana, D IracEma U Nascimento; 

f):u datrnnspirou. A's23.30,appro·'para além, fu'gurando num..l n.is- discricionartoesqueccrlo.logoaor· t'i&u· -de- 'Oradora. Ora. Ameua P ele Al-
xima.damente, os ministros come- ga de azul. dPm jurldlca e o palavreado com F('trelra & Andrade ~ Laran· lgnaeio Vicente Serra me1da; T he.:oureira, D. Amdia 
çaram a deixar o palacio. sendo t. bilh que Que ~iv.e a cnaltccel·a, para -exer- v,e1ro _ lguassu· A. do .E.5pirlto Sa.nto, Procurado· 
então informada a reportagem de Agora. porc.m, 

0 
ur .• lu d cer, talvez com mais crueldade, as Vieira & Santos - Ti>rreiação de Agent. uutorisado da ThC' Texns ras D. o. Eust,,.iquia s P ereira. 

que o governo forneceu aos jornars nos vem nrrnstnudo nes~: teoz_ mesmas vloknclns do pa.ssado. café Nllopolls. Company ,south Amertca) Ltã , Henriqueta Cost e Maulis F . AI 
uma nota offic!al .sobrfi! a situação. mczcs turvou todo~ os lw1 n ~ .• : Niio esqueçamos que foi na vi- Emlllo Hugi.n - Ave.'! ãe Raça CEm frente ao Café Central) meida Barb .::.i. Commissô-b..s de • 

cu mentiria. ª mrm_ mesmo se gcncia de uma constttulção escrl- N. lguas.su'. ~~ ~tencias. Protecl!i.0 aos anl-• d li "á esse deanl.e de vos cntreter·,•0$ pta que .se <:rearam .as gelade1rns, "-~~~~. maes. D. D. E:iesla P . de Almei· 
. ira e a J COJJl cspernnças ful]a-zes. ou ace as Clevelundtas, <)S cofres do ~JHH:ffi' APPROY A os ESTATUTOS da, E.st ilta e. Barbosa e Amelia l 

"em ma1·s um l1'ndo nar-vos com a bonanç~. qua1:do ,\ Cambucy... Ella vigorou durante VENDE-SE UM BOTE- DA A~8OC'IAÇÃO DOS El\1- A do Espirlto Santo Medico-
i tormenta nos ameaça, u

str
anao dl' qu',ren+- "nnos, para ser desres- G I S DO l\tlNISTEl>(O 

.,__ b ad • ""' " QUIM _ Esta· a vend"" um ' PR E >O ~ Dc-.ntar.l.a: D . D Dulcllia_ e . Ma.- . 1 fogo o ccv som no e earreg o. 'peitada em todos os tltulos, cai:,i- ,. . edl'fieª10 onde sera' "insta B t . f d -- DA FAZE D A -- • nhães, Beatriz s. Brtgagao e dra. • Ne.st-0. norn mesmo <'m que vos tulos, artigos e pamgrnphos. o eqmm a regueza O e ___ AmellJ. P . Almeida, contra o 
ªf d dlrlJo a palavra, ha um Esta.do A Revoluçfto, senhores, .sob o com todas as licenças pa- 0 ministro da FazE.ndn ap. AnJ.lphn.betl.smo· D . D . Dne.W.11. 1 lado o conce1 ºª o do Brasil - ex11ctan1ent.e nquclle ponto de vista ideologlco, estâ po- gas . Alem do stocl< de be- provou os estatuto~ apr esenta- e B.:i.rbosa, Alclna e. Santos e : 

• ,., em que a olygarchia do passado si•h,.,m0 n•- vencedora. Nenhum.a E ·
11
1 F d Al 1d B" b li B P Z b - .,.. ... •· ....,. hjdas de todos os tvpos o elos pela AsE:ociação dos mpre- Maru a . e me a .. r OC;J. ; ervanar10 ºª a ergueu com .saccas de cafe, a as- força setia capaz de resuscltar Y. • '-~ _._. • f ,o:sicl ' rio.. Milli<"ti> ·io da Fazl'U 1 ~os n f 1 , .. ., 11].',/d-l'ú(I., D r:f 

cfo ner~iJ vn ~ •,;ilha oo!le se .. ~ çh~rV (Jtté ~·-:or"i.-:r-11::,--mm:nr?,,11rtt0ft1:~ - -_.,...,--. __ ~ iftt~Ulm L"-"m 0111.1ma Te•1dn, tom a s alt~rações propostas Iracenm u . NJ.SClmenfo t' Madame :e. 1 1 

• 
1
, dominar - um E.sroâo reptto, cuJo ja A--•v" podr" guez1a de restnurante Tra ••- - n ......... .,..._,, ..... ª soa -

· •-- da ez maio~ -= "' · · '"'. · · e mandou c1ue fos ,,;e la•·1·ado o ~r,,.,.,... u .... = e ...,...,...,_r res; _ mando 1mpn.,,,., ca _ v • g:ivemo local contra todas as nor- R ta r ! - • -
no mun1clpio. os estnbelecimen- mas obs<'rvadas no paiz. crea bn· nra~~a ·~:t.a:~~: ~:n~rt;rar: f_:ir ~om Francisco Fe!nan- respectivo decreto ~ para qUel A viuyez e orphandndc: Dra = 
to.:; desse e-enero s~ succedem um - is . • .,,. · aes a roa do Ouro n. ;, em pos~m gosar os favores d o de- Amelia P • de Almeid.J e Madames f: 
após ou~. Mai.s nem todos ven· ta~oes ~ov or~os. ~~voca r:era que artiflces hl<iesejavels venham Coelho da Rocha . cr~to n. ~O. 225, e 18 de Julho Luiz Pe~a de Bnrr~ e Joaq ~ 1 ! 
cem taes são as ex:igenclas dessa vis s, bllta vdo untilhos,i pro .. prejudicar a belleza do edi!lcl.o deste ultimo anno Rat,,ello, aos desprotegidos aa sor e 

• força pu ca e ar ar n e ª"ia- que vamo<- construlr Depende I ê 
especte <le_ co~erclo. Para que ção, cmquanto os jornaes, c;iue dn nossa u" n•;;o de vistas da. con- .28 ■ ■ • ■:. • ■ ■ P.: -
S" vença e prec!SO o niaximo es· 1 e. " • 10 

, · • ■=li ::aX• ■=■-=ll :..■:;; ;a ■ ::■:::■ • ■ :.a ::■.:s ■ li ■ ■--. a ■ ■ :a:-. ■ · ... g - subvenciona, proc amam a nec s vergencia dos osso.e; esforços da ■ ■ ~--
erupu!o na S<'lecção da merb~llo· si.clade de se organ!sarem os hn-11eal collabo.ração de todos os. ver- o 8 e I" d V 
rla .apresentada. Dessa su li e- b'•ft t d! t ta- • o nava Ford de . y ,n ras em • ~ 
za. nlnguem melhor do que o ar. ques que não se precisa ~em de - lld riedad ■ E 

. i ..... n ~ para a e esa cou ra ª dndelrqs revolucionarias, a rap!.'" ~ e 

Benedicto Vaz Vieira soube ~ dez da execuçao, a so a e il ~ 
quem PO&am partir·· · indLspeusa ve! que a grande obra '"' 

. Pre~ra-se, a.ss!m a plena luz, a requer. e A ■ ~ 
O seu "Hervauarlo Bôa Paz" e I guerra <:!vil com o co.racter crl- Não nos lmpresslonam os céos ~ • ê 

minoso de uma ~cessão, sob o -carregados e 0q indícios de tor- !;! 
pretexto evidentemente falho de menta. Jã estamo:; habituados l.l. 

reinvlndicações, que os promotores arrostal -os. 
de tamanha lsensatez são os me· I Vós t-Odos que soubestes manter, 
nos autorizados para pleitear e 'durante oito annos de lutas, dooe
defender. pções e uspero osLraclsmo, o rogo 

An·te a sit.unção tão e',tranha sagrado de umn fé .sem vncillações 
quanto lnjusti!icavel, na qual não e de um enthuslasmo, sempre nr
se acreditaria se não .se tivesse sob dente, sabereis resistir galhcuda · 
os olhos, fn.çamo.s o nosso dePoi- mente ao Inimigo, hoje desmora
menl-0 .sincero fixemos as respon· 117.ado, e que apenas a busa da ge 
.sabllidades, desmase:iretnos os em- net0.'lidadc, e m que o tratastes. 
bustes que a envolvem depois ele vencel·o. 

E' fnutll negar os gra,•(,; erros Se a luta com que se ameaçn es
commettidos pela R evolução em magar a Revolução, vier a ser de 
São Paulo: que a olygarcllta de- flagrada, sirvam-nos de exemplo, 
posta em outubro de 1930. e restau· para resLSUr, o &'\crU\clo sobrehu

' rada em 23 de maio ultlmo, h avia mano dos 18 de Copacabana , a 
SR . BENEDJCT O VAZ VIEIRA transformado, o seu grosseiro m<:r- abnc•gaçii.o da bnlhnnte mocidade 

dos mais conceitua~oa dentro do canúfllsmo, seu egolsmo teroz e o da Escol.a Millt,ar tie 1922, a g!_o 
municlpio A sua cllentella vem aspero nppr.tlt.c de gnnho que a rloSa tenacidade dos bravos sol
de !ong•:>, mesm~ da capital da caracteriza, n umn especie de Car· dados de Catanduva, a cora~m 

1 Republica E todos dao por bem thago brasileira. sem par dos legl?nar!os da Colum 
empug~da a caminhada porque A • vcrdalle, senhores, ê que a na Immortal , E nos <.-vmbelt.e.s 
sn.bcm que pror-urando o ·•Herva Revolução encontriru sao Paulo que porvent ura sr. travarem seJa 
n.ario &..';a Pnz" ,;o tem a lucrar. lfalliào por culpa elos seus famosos nosso lemma, 0 heroico comman

Consc1 nte ct,i :;ympathia que o eat-adWtds, r, representa, assim, na Ido de Barrosô na m,1nha do Ria 
cerca. o sr Benedic.to Vaz Vieira, hl torrl.i de sua dolorosa tragedla, chuelo: 
vae, na medld.l de sua força. pro o papel de- Pilatos no credo Sust.entae O !og que n vlcto· 

' curandc., tetrlbu!r es:.t. apreço. En[r,.;umto, ell.i. tudo tc.m rctto ria e certa 1" 
Nao so fazen do obras de carldn- para accudlr·lh"e nas suas angu;,Lias !:lll:lll:lll:lll:IISlll:111: lll:lll:111ElllEIU:1 

1 
de na dist-rlbtllçã-i de drnbelro ti A constituição ... Muiws dentre 
remedlos, o digno -eom.ne.rclautc vos que me estaes ouvindo tl•ndes, 
fez por onde se tôrnar dtgno cm como eu. a. d ura experiencra do 
eslima <'Pm qu;, o dl.stlnguem. que significam est~ coisas quasl 

Amigo de NUopolls, vem elle ;,inistras 110 Brasil: ordem jurldi
agora de con.st.-ru1r um elegante e ca, regimen constitucional, legall· 
bello edificio ua Avenida Mtran- dade. . Eu, por mim, pos.,o <11· 
della, pa ra nella funcc!onar sua zer·vos que essa ordem f uridica, 
ct\Sfi çommerctal esse regímen constitucional, e383. 

A ina uguração da nova inslal · legalidade atiraram-me, certa vez, 
, lação <io ' Ht'l'Vaiurio Bôa Paz" a mim, e;,,.pitáo do Exercito, farda
. dar·.se·á em breve, festivamen be, do com o uniforme n acional , 

por t'ntre as maiores manl!es t.a- para o fundo pe um cublculo da 
çôeS de al,.gria por parle doo m o· casa de c orrecção, da qual, para 
rodores de Nilo_polLs, onde o Sr. ser por mlm occupado, !oi retira· 
Benedicto Vaz Vieira conta em do o monst ruoso estrupador d o 
cada habitan te um admirador e cadaver de um.a mocinha que elle 
um aml.go que Jhe aprecia. ns proprio assassinara. para cevar à 

qualidades de caracter e de coração sua hedionda bestl::ilklade.. . Meu 

O "Salão Imperial'' que 
fie.a á rua Marechal Floria
no n 188 é -0 mais confor~ 
taveJ · e elegante desta cidal" 
de. 

1. 
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É o Carro para uma nova epoca 
lnegualavel nafbellezade suas linhas1 no conforto que proporciona, na 

perfeição do seu desenho mecanico e excellencia de seu material. 

Economico no preço e sobretudo na sua manutenção 

VENDAS A DINHEIRO E A PRAZO 

G. 'A r g e n t a & Ir m iJ a L t d a. 
AGl-~N'TES AUTORISADOS DA FORD )IOTOR CO., EXP . I"NC. 
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IGUASSU' 

LAFAYETTE " 
A PRESTAÇôES 

IRBJO DA LEOPOLDINA 

em 60 pr~tações :sem juros e sem 
de 1 :500$000 a 2 :000$000, em 

O e so~ooo por magnilicos lotes de 
ado e rasas em pre8ta~ com 

ELOS TRENS DA LEOPOLDINA 
TA ESTRADA RIO l'ETROPOLIS 

de de adquirir o seu t.erreno, a melhor , 
mllia poderá fazer o que significa o 
dade do lar para o futuro 

~ E COM A t• PRFSTAÇAO PODE 
SUA CASA ---

as passagens custv.m apenu 500 e 300 
classe com trinta. trens diarios. 

QUE LAFAY'ETTE .. é o modo 
~ libertar da crise. 

UE LAF\A YETTE" 

no local diariamente . 

Caxias e Rna Buenos Ayres, 41 

clephone 3 - 1136 • 
rio, João e Manoel Ferreira 

10 de Julho de 1930 

Basta de Experiencias ! 

Contra Opilação? 
Contra Amarei Ião? 

==== so· === 

ANKYLOL 
(O verdadeiro especif ico da O pilação) ----------MILHARES E MILHARES OE CURAS VERDADEIRAS ! 

--- ---- - ----
-USADO POR ADULTOS E Cl~IANÇAS -------Uma latinha {UMA 80') cura a Opilação mesmo adiantada -------PEÇAM S E M PRE ANKY L OL ------1-; ......... r,1 - •e na .. 1•1 ............... ,. •• l l 1·011iorhlM d o 

U i o d .., .,, .. u•i1•t1 •• ,1 .. .. 1<,~ l 11 d 111" 

-~--1 
9mulllllJIICIIIIU!lltnOlllllllJIUIDIIIIIIDl!!lDlll11UTilllCIIJ1ílOOlltJ IDlllfflllllllDfflfflllllllDlllffl!IOllDllll11Dll!lDIIDJlDuwtlt 

Resgate da uma divida· O commandante Ary Par ... 
pelo governo fluminense reiras preside a Convén-

Elixir de Nogueira 
º inwventor federal no Est.ado ça"'o do Club 3 de OUiiubro 

do Rio, abriu o credito ex~raordi-

Do Ph. Ch. 
João da Sil-va Silveira 

Empregado oom real van
tagiDl no.s seguintes casos: 

nario de 30:000$000, para paga· 
mento a Sociedade Anonyma Mnr
tinelll. para i-esgaLe 'li.e uma divida 
do InsUt-uto de Fomento e Econo 
mia Agricola. 

RenJJ.sou-se terça-feira, á noite, 
na sé-de do Club Tres de Outubro, 
em sessão solemne inaugural, a. 
Convençao outubrlsta Nacional. 

Os primeiros expositores insc 
• x1ma '' Feira de Amostras" d 

o exercito em marcha par 
~~~ certamen 
l!EIU="J;:::tlr:Ur:::!lli=111:::n1=1n::111:::111::111::n1=111:=\11:=111:=111:::111=111::111:=11 '=111:::111:::n1=111=111sm=u1=111=m=1U:11131EJIElll=\\7ll'~Jll~IEllEn\ eli EIÍl:::lll:11161llElll: 111:Jll:Jli:UF-IIL"'UElll:ll :IIElll:lll=lir:111=111=111=111=111Elfl:lll:IIEtll: lll:llcl=•••=•ll:::tlli:::IIIEtlEJ = = ll:11Elll31l 

ftRREIO DE lfiLi 
INST. HIST GEOG. 
. NO v a Iguaçu VANGUARDEIRO DAS GRANDES CAUSAS 

Tombo n." .[l<-Qy_/_ . DmECçAo E PROPRIEDADE DE SYLVIO GOULART 

ANNO II íl NOVA JGCASSU', 10 de Julho de 1932 

Oratoria · "vasta'' de uma 
encyclopedia bestunta 

H:tteJll3llElll°='llf=lll;:lll:111: 

Critica 
(Por Anisio B. Salles) 

p:: ra CORREIO DE IG UASSU') 

Um gesto louvavel do 
Interventor de lguassu' 
assignando um decreto 
que vem defender os di
reitos de humildes traba-

lhadores 
AHendido O pedido da As- Presentes 29 convenclonn.es, foi 

Rachitismo. aberta a se.ssão pelo com.mandante lia muitas lntelllgenclas vastas, pavonados no crctinlSlllo, na ja-
Rheumatismo em geral, socia~ão Commercial de Ary Parreiras, que assun1!u a pre- por aht . . int.elligencias que são, 1 ct.anc1a, na baso!la., no tõrpe phra Nd. preoecupação que sempre o do-
Corrimento dos ouvidos, '! sidcucln. do.s trabalhos, na nuscn. até, fulgumnt.es scent lhas col..>rt-1 siar, nos c:-ahotico:; deslu.&tres, nas mina <fe bem attender aos seus mu 
Imflamma~es do utero, ~ Campos ela do senhor Pedro Ernesto, con- das, a resplenderem, no lumaréo celeumas de est,upldos gfô.sares, o :Qlclpes, o dr ATIUda Negrelro6 
Affec1i;-ões do figado, ~ vldando para secretar.tal-o os Srs. nur crlmo dos arrebôes do pensa- que so vem a ter accelte no ence- acaba. d" assignar um decreto que 
Manchas da pelle, ; o commandaute Ary Parreiras, Abelardo Marinho e Vieira Correz. mento . . phaloide dos parvos medlocres ou vem bene!l.clar os interesses e 

interventor federal no Estado do De inicio, 0 commnndante Ary Intú.iltcnclas ,·tvas, s,1d1 s, for- dos boçaes dos tempos ignotos,.. direito ... de humlldes trabalhado· 
Gonorrhéas, !,i Rio, attendendo n.o pedido da as· Parreiras justificou a ausencia do tes. r !:Ju, s, aur oladas de explen· daquellas prisc~ erar; • res. 
Espinhas. ~ socia.ção ~mme_rcial de Campos, doutor Peõro Ernesto, passan~o, dor e de granctez..... quasi que en- Trah1€oetrns, mcon.'iclentemente, Com a. medida <.10 •r,, Interven 
Sarnas. i prorogou nt-e o dia. 31 de julho cor- depois, a leitura da actn da sessao rtqtrc1dns pela aberração da pro- accusam-se, a si proprias, dando tor não sao so os trab.llhador~ 

a:~~~~~li!Ulcera-,, rente. o prazo para o re<:eblmento pi:eparatorl.n já reallsatia.. ,.ídenCla, tal o quilate do valorlsa- lai-gas credenciaes de lgnorancia I que lucraram, senão qu!! os inte.. 
~ q. Escrophulas, sem mult.a das taxas de agu!lS e I Durante 0 ('>.1)ediente O Sr. Abe- do dé.';l'orttno do mertLO do pr;;;. plébia., de apedeutlSmo euphorbl- res&'., murucipaes são tamtwm 
~ I tDarthro!-. ~ esgotos referentes ao 1• semest.re i lardo !\1arinho leu um telegramma concett" .• coe, qutça, de e.::tol1do neopblt-ls- salvagu .. rdados #> 

-,-- Fistulas. f1 do corre11te anno. 1 dos vartos presentes, sendo a pro- E-m UvrQS s~ ntlflcos o·J philoso mo . O decret.> E>m Z;.preço re.:;3. 
J Cancros, § s:a:a:a:m<:asss~ ! posta Club Tres de Outubro de phlco.'.l, por exemplo, desses de au· Vezes ha que ellas tant,o se fa guinté 
· Boubas, "" tJn c".ores celebémmos e amctn de cri- ~m de corriqueiras e abundam de • 1J - .l\s folhas de 

1
. TERRENO - Vende-:se um {1 Pernambuco, t,ransmit do ª •.ica sizuda ou iltteratura escorreita parlapatices que ate apresentam de trabalhadores dos 

'1t~ ~~::• peito, rua Teixeira da Costa Junto a i communicaçao de que. ~ra com- d não m nos authcntlcos abali- esgares ancestros, de esphinge •.• seruo todns confeccionadas na se 
~ casa n. 46, medindo 12 x 45, em pleta.r ª .sua represent:çuo foram sados, ou messio em cUscussões de Fa.llam demais, na pequmez ml.. cretalia da Pref"'itura. 
. - -1i', Carbunculos, etc Madu1·e1·ra. T1·atar a· rua Cuba deslgnacto.s os srs. Joao Cleophas 1 ...., ('JJl!mntes 3url.sw.s quando não se nuseuln dn sun "vasta encyclope- 2) ~ Para esse fim, 0 E:nca.rre-

~ n. 45, na Estação da Penha,' e Waldemar Falcão. ~ lumbra de portmtoso, de pyra- d.L'l. orlent.al, cque-,,em querer, d-a1; go.dn ~ t.urmo, d vua '1-pr~t 1 

ANTI-SYPHILmco 
ANTI-RHEUMATICO 

ANTI·ESCROPHULOSO 

g co~ d . Maria 1\L.1gdnl-am Fer- Em homcnugem uos-que TTTrnff,,.,.. ___ --,1.,._ _ _ _ \ riuãiir,'ãc sUblliiíe~qlfe il:fõ e exas :x.::.!... .:.u-;sj-t,, ~ .. tae; ~-. f .i &crt:tai.ia n - r-.un de ~da qw.n 

0 
reira. ram nas pr.1meiras tentativas re- gerar, .se diga, tiveram inegualavel bender a hJstor1a ba.lorcLl do.s seus I zena O livro de ponto do pessoal 

P@ "<J:1:1:Wq(l®®®B:s::B:s::e:e:e:e:e:e:ro· 1 volucion. aria.s, o commandante Ary __._ t•·- pr="•t.o.s absurdos .. ®3:! e.-.<-i ... vasan ·=•º·.. -,-- · · · sob sua d.recção, para a. confec<'.áo 
: · Parreiras propóz que todos, de pé, ... wi f telll 1 

N d 
. -as. estas n gene as, ape7.ar 1rr.Juunwrunallllll&i.Jllnnlliln110JW1mimanu111lllouü..lJl da. respectiva folha. 

. . OVaS eft0ffllff8r.Õ8S a' se conservassem um minuto em sl- de tudó sa.berem e descobrirem não 3) - Todos os pagamentos ~ -
MILHARES DE CURADOS 1: s lencio, o que, npprovndo, foi leva- .,, tad d h lh A comm·,ssa-o aue vae ..... z me e o que o con ecer es , verão ser .feitos no Jocnl de rem.-

ATTESTADOS MEDICOS logradouros de do a e!!cito. permltt-c (O que agrada sobrema- dencla da. turma, pelo thesouret-. 

Premiado em dint'$88 
exposições com medalhas 

- de ouro -

Logo apos toi li.ida uma propl)S_ nelra) porque deíxam todos na- elaborar o projeclo ro ou funecionano, que por elle Nictheroy ta com os seguintes itens: 1) o quella especle de nnsla insoUrida fõ:r designado, em d.ia e hora pre 

O Dr. Gastão Braga, Prefeito 
Club 3 de Outulio passa.rã a de- por cousas novas, differentes, posi I constitucional vi.amente marcados. 
no.'1l.l.nar·se União Sociallsta Na- tivas, slncéras. e ê um melo de im· '1) _ o pagament~ deve ser tel-
cional; 21 A organisação federal mergtr, no occultismo da pratica, O Governo P.rovisorio está, neste to ao proprlo trabalhador, com-
manter-se.á, no momento, alheia a mOdestia dlstlncta. do valor que momento, empenbado em organt· pro.ada a sua identidade, sendo, 
ás competições partldaria.s, reser- até despre7.a. encomtos... zar a comm.Lssão incumbida de ela.- cescontado.s os vales. 1 

1 
de Nletheroy, deu as denomL., .,_-

GRANDE DEPURATIVO ções de 5 de Julho, á rua do Cru· 
DO SANGUE .

1 
urro; Siqueira Campos, á rua Ata-

Sll::B:8:B:8:>:.:a:a::8::8:8::8:8:~:8:8::o:8:8:l:ll3:0::a.~ laya; Djalma. nutra, â r ua Vila.. vando..se o dlrelto de transrorm.ar- Porém, não será a. essas intelli- borar O ante•projecto da rutura 5) - Terminado o pagamento 
Se em partido politlco ou o.polar gcncias que têm o seu pulpito no Constituição. Varlos nomes têm d 1 - val 

ommerciante 

nova Machado; Newton Prado, â. 
rua A!redo "Rangel; Assis de Vas
coneellos, á travessa do Silva.; 
Castilho França, á travessa Tei-

o pessoa , serao pagos os es 
qualquer agremiação parttdaria altar da sabedoria que o :trisante sido apontados para e~ Agora., exi,,--tentes em podar do fornece-
nacional que adopte a mesma 1de-- themn deste conceito attinge so- :!ala-se nos dos srs. Joao Neves,' dor. Registe-~ e cumpra-se. Ga-

xeira Leoni, antiga do Rosa.rio; 
tantemente o negociante serve dolxavier de Brltto, á rua Serra No· 
seu compra.dor a credito: tenha · va; Joaquim Tavora, á rua Pre
paclencia, este mez não lhe pooso 

I 
feito Sodré, Cleto Campello, á tra. 

pagar. morreu meu filho, minha vessa Santa Rosa; Marlo Carpcn
esposa fez uma operação, estou ter, á rua. Vereador Francisco Es
dese:mpregado, etc. etc., no en- teves. 

ologia; 3) Aos nucleos federados. bera.nos rasgos de lntolorancla. E' Oliveim Pa.sws e Joao Daudt de binete <i.> prefeito, 2 de julho de 
é con!erida a :taculdade de actuar ns outras, ás menos culto e mais Oliveira, o primeiro com.o figura 1932, .. 
poliflcamente na orbita estadual, cheia de estardalhaços, que o gu- representativa. da grande corrente 
mediante prévia. audlencla da or- me aflndo da revolta se faz de im- de juratas cho.mada a collaborar 
ganisação .federal; 4) A organlsa- piedoso . no trabalho. e os dema..ls como re-
ção federal tcrã competencia prJ.· Essa.li que são vastas mas que presentant.es das cla...<;Ses conserva-
vativa para deliberar sobre as at· sào mesqum11as, que são a ltlsonan. doras. 
tltudes da u. s. N. em faco dos tes e a ltTul.stlcns mas que não pos- Ao que se accrescenta. o decrr-· 
problemas naclonaes ou daqulles suem ti.no e tampouco heroicos võoo to nomeando a alludida commis- f . "I p h 

1 

Uma justa homenagem ao 1 

grande vulto fluminense 
1 

1 tanto, os c:>mpromlssos do vendei
ro sã.o !ataes e inadiavets e os re. 

. cebimentos são sempre duvidosos 
e, se não tem recursos pàra atten· 
der os seus pagamentos, ao passo 

> quo os seus dcvedõres se Lomam 
relapoos, o negociante vê o seu 
credito dominuldo ou cortado pe· 

e los seus fornecedores e ch<?ga a 
• desola,ciôra. situação de não ter 
> numerarlo, nem credito, nem mcr-
• cadoria e, assim, opprlmido e des· 

acreditado, vê-se obrigado a cer
rar as suas portas, antes que a 

_ ellas bata um.a fallencia hu
mllhant.; e desmoralizadora em 
que, junto com seus haveres, per
de, t.ambem, o que rem de mais 

- precioso qi1c é o nome d~ sua flr· 

ABILIO r.rEIXEIRA 

O DELICIOSO 

Café Brasil 
O rei dos Cafés 
O de melhor paladar 
O de melhor qualidade 

i-! Preparado especialmente por: 

s, RODRIGUES & TEIXEffiA 

• encontra do á v enda em todas 
as bôas e.asas de Caxias 

Avenida Duque de Caxias, 4 
CAXIAS - E. do Rio- E . F. L. 

• 
\ 

1 

O p~vo de Alagôas ho• 
menagêa o General Góes 

Monteiro 
Reall.sou-se quart.a-Ielra à tar. 

de, no Hotel America, a annuncia.
d.a homenagem dos alagoanos ao 
seu ~onterraneo general Góe$ 
Monteiro. 

Constou essa homenagem da of. 
ferta ao chefe da l' região militar 
de uma espada de ouro a<iqulridà 
por JiUbscripçao popular aberta 
nas eolumuas do "Diarto" de Ma
ceió. 

Falaram durante esse acto os 
Srs. João Palmeira, Povina Caval
cantl e o estudante l bsen de Bar
roo, tendo o homenageado agrade. 
cldo tambem em discurso. 

que envolvam interesses de mais de consolldcz. são deverá ser assignado por estes que OI I O eçan a - · 
de um Esta.do. Ir.tell1genci.as como as dos im- do1s dias. 1 N·1 r 1 , 

A respeito dessa indicação fala- lllltllllllJDIIDtllllllJTilllltlllmlll1UIDllllllllllll□lllllllllll/DJlJlllllllllDIIIIUIDlllllllfl1DD1111UllltnDn111111111cm1mmno1UUllílUl:'i: 1 
1 opo IS era uma praça 1 

ram varios dos presentes, sendo De SYLVIO GOULART Icem o nome do inolvida-
propost.a, por !lm, que a dl\;cussão 
fosso adiada,º que foi .approvado. 1 vel estadista 

Varias outras medidns foram A v e n i d a Não . '(' po<lerú acoimar ~ sr. interven-1 
ainda propostas, como a da syn- • lor de ser menos a llcnc1oso para com 
dlcalisação das classes, a organi. M1randella os qilopolilanos. A cidade~ de canto a I Um grupo de admiradores e 1 

sação de wua agencia belegraphl ,--,nl;l, rt•sscnte-sc dos influxos bcneficos da aclividadc: µartip:.._ .. ~:ralo,.onsedo guin1·u~sqquueeclosvel aNl;:~j 
ca, um.a. moção de apoio do Dr. "" ,.,._.... " = 
Adalberto correa, etc. prefeitura!. Hua.s no\'as_ '>C abrem, largas, espaçosas, pod.ere.,; do muntclpl.ô prestem·, 

l}(milas. Ruas Vt•ll1as brilha m ao loque, luzente, das Ih"' sigru:Ueatlva homenagem dan-
Antes do encerramento dos tra- ' 

balhos, por concessão da mesa, cncbadas, a mergulharem e a snhircm do fu ndo da terra do o seu nome ao principal 
falóu o Sr. J osé constante Eevi· escura. ! logradouro publico de _Nilopo!Ls 
Jacqua, que não é conven<:lonal e Nilop'olis vac ter uma prc:l\'a arborisacla, modernà, _Essa justa e merecid3 d.Istlnc.. 

f u . • 1 · 1. 1 · l d çao sera levada a ef!eito ne.55es 
e que e.: um appe o no sentido de lmclfl . Nilopo_ 1~ v.1? ~er lamu

11
cm l~_p

1 
rop

1
1:1a, ªt !un, an • dias, com a eollocação ru:.s r!!ferl-

que todos os revolucionarlos se te, j arta, que ira a_tc ~s eslre as_. ,, l opo _is cs a r emo- das placas, QtJe terá caractier fes-
unlssem em torno da. revolução, dclando o seu ccnul eno, <.'UC tera um porlao monumen- ttvo. 
que se coru;olide a obra que ven;i. 1 C 
sendo executada. jal, eonslnu.·r:ío, ultra-l'nodcrna, de Antonio ervi. 1 Patrocinado pelo mesmo grupo 

0:mllllllllllDIIDUWIIIDIIIIIIHl!nDHID1111t1lEIJUlllJtlllltl111fflllllllnPIIPllllllOllllllllllllUllllllhllllDlllTIIIIIIIJDUllnrmna111UlllllllJIIJ 
Por ludo isso é que não se póde admillir que a Avenida de d.evotados ª. memoria do gran 
.Miranddla que é· um dos orgulhos de Nilopolis. conti• de morto, cog.1ta.se, ma.is tarde, 

COLLEGIO S. JOSE' 
Avenida Fran.cisca. de Almeida, 166 - Nilopoll.s 

(Junto á Matriz de N. s. da Conceição) 

DISCIPLINAS: 
Curso Primario, substancioso, elementar e comple
mentar - Admi.ssã.o ao Secundarlo. E!scripturação• 
MercantU - Dnetylogra.phia. curso Commerclal -
Francez - Allemõ.o - Musica. - Rell.gião - Esco
tei.rlsmo - Costura appllcada. Aulas diurnas e n0-
ctumas para ambos os sexo.!. Matriculas abertas 
em qualquer época. 

NOTA - O ensino será gratuito para todos 
a.quelles de parcos recursos, ante o amparo do Exmo. 
Sr. Governador do M'unlcipio . 

1 
• ,f.' ·} ·, l · ,. J· a d - de &e collocar o busto em bronze nue co.n~o cs a, e 1e1a <.e , ;1 as: com a~uas empossa as, de Nilo Peçanhn. na mesma praça. 

nnm viswcl aHentado a csUiehc~ e aos pneus dos auto- Para tal fim j!i foi aberta. uma 
moveis. Por tudo isso, repetimos, e por mais algum.1 subscripção popul:lr que tem ~ido 
cousa de que já se falia .. . de mais uma praça d'ondc acolhida com a maior sympathia. 
surgi.rá um bronze . .. para fallar da gratidão dos igu-

1 
Ao encerrarmos estnsiinhas não 

assuanos ., ~emos del.xnr de louvar ao cel. 

N ·1 1· t ' Ó 1 t· · d J - Joao de 'Moraes Cardoso o IIu:enti-• 11 opo 1s vem a e n ~ pc a v ~ z pres 1g1osa e oao vador dessas homennge'n". e que 
!\foraes Carcloso que é hoje a memna de seus olhos . 1 está a !rente do movimrnto popu-

Deanle de tal appello, aqui estaremos .quebrando lar pondo, mais uma vez ·a prova 
lança para que a Avenida Mirandella seja a joia de bel- o ~u prestdgo indiscutid~ dentro 1 
Jc7..a cru que Nilopolis sonha vêl-a transfigurada ., i de Nilopolis. 
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~'' NMca -o~i&i nin[n~m:-G~n~ci~nt~m~nt~, nunca fiz Ill!~~ _ ;1u~m 
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Xiilo mer.eoe todH :b homensg 
pelü desmtere,se e pela nbneg,açao 
com (}UC -serv.u .J. P~tna e ú R pu 
blica. quiir di.'l">:> ,i'll•)VS cida-dão e 
t::ipr-es<:'Il'l L· do pon>, rui. oofo .L • 1 
ua.n.; ,cl d JS Jireitos, q ar 
~xerddo <los =.s -e1=<los C3rg'. 
:.nmi.nistratn-.:;.,, como presidente. l'(>t 

c.1u.s ,=, ,de seu Lst:ido ns,t:i:, o 
h.,o i::..e J=ci-ro, e oomo pre,1Jete 1 

a fü1p~blica, crn:fe ,suprtmo da 
~a.,ão. 

int-ell:gerr,c a ~ec =• v sa.:> 
"~u•fa da~ cois:rs, corrhed.nento pro· J 
two.do <l__--s gr3i11óes i::,:-oblemas Cal I 
pa.lz, -amor á sin terra ,e á ,;.ia ge 
e, tQd!llS ~ virt :des éS9e'l1Cl'3tcs num 

bomem pabl ~o clle as 11 uia, e 1 
\o mai, alto gra.i. 

J i~ra de nomcad uoiwrsGl .. 
ttu a..-ru '°ão na • ,~ w ~. d.i n 
\e o período <la ;;ire..-a., ai .. da ,m.i • 

1 ·=u ~o <:~t gciru os .. ~ re• 
1 

,'Q,.:, ~ -e:sll<li::,a i:.l~t.r • 
I' que ,d" zcr d.i. <ÍePk :1 

~amp:,,rilia ;x:.>'t:, . ~ 
ultima acces .. o 
QU~ ieJ\e ~- fez O 
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A. DUARTE 

de 

! 
jr postos CO'l' •tu am 
ç 111tnt e:;::aJria • 
"-> esforço c!e Nilo 

vergi 1 para a ~ 
pnmeoto ol,nb 
so .... ro para c.otn as, 
sn ti.tu·os, gero rec, 
a.a de cara.etc~ -ex 
tinham ass'gn~lado • 

l -.,endenc11, 1cm m.a1u, 
a.drwms•ração e Cllem 
bras ;,ubhcas que ~ 

dante : o. <Pemandot 
.:.mma a<lmirustrati, 

pCCJuenv5 csforç05, 
conhoc:rmenLo das e 
l:.stadó e a &ua. ex;:,e 
veríssinu economia e 

despesas puhlicaii: 
su.nte r-reoccupação , 

1 -~ fo:. :"$ de rc-cc1ta < 
t,, de ncn-ns ontcs-

j permüüra.-n-lhe <jl (!' : 
tr umphas,e ntra. J 
e,a. g-..ie <.'O ocav .. m 
f•ce de urna c'lO'ª e, 
co:u a que-.!;: <lo cdl 
<lo preço do ta"e, ti 
,.ggravada <'.om os j, 
'c:Xterna. 

1 1" od~s os -amos , 
c;ã(, ublca recewan: 

1 
sva :ntellige:i~i,a. da 
~e e: da sua honestid, 

, q3e f l6 tm e"igiúas. 
d'1 frm as b'ilS 

1 t_ • ~ a a ,ua g"" 
ue, amd.i. co dec,tr.1, 

do e: i.ive.-., 
.is ob•a• p.ib 

• 
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s. Sebastião, ago1 

on~ci~nt~rn~nt~, nunca fii mal 

:'.'illo .Peçanha, q uando 1n•f'.;,11lcute d o E•ln 110 do R io 

' 

epu ado pe,a chapa 
cr j,a R:mn<ie o seu 
l C z,,,r 1 co llOS mu
:a.mt>os e vizinhos, 

1Peçanlta um part1-
t.c. c.o ,go~ emarlor 
ual se SeJ):i rnu, cs-
1path i e-0n1 a cau
:!os adv=ar'os d2-

r6J} hh:all-0, wbre
te ~iou o o)pe de 
, r.<>vembro de 18qt. 
·ado fh1m>nen..'-e for-
lado do• <.-on css -

•,oluçari flum :1cnsc 
r.8111 eX1>loo•u d...-

'emado~ l'm'lc\la, já 
o.• r1",J,ub!~11os 

Uc:i m11Qria e~ta-
=a.e '«x"'Eiic "nrsta,. 

o m·1ior prcsügi'l, 
influen-c:;a e o .J'>re5• 

oz:iva Frand900 Por
!PO.S, ond,. conta"• 
go.s e <k!<J:cados cor-

~ ilo P cçanlla, num., d as alai do 11,lllat Extcrlorr ~ 
•t;y, quaudo ministro dRS Rclaçoes 

• a 

--

i.O 

d VOLCKMAR, HOLLEVIK & Cla. - Rio de Janelr• -tA.ROO DA CARIOCA N. lS 
,r 

Gerente - v. A. DUARTE FEL1'1 

asa e ande 

• a tas~ <lo or 

reform· 
paTII ys 
·v= 

cs.s
porc'.-m 

• , ~ o cxacto 

a quéda 
l)CS 

:. d1vjda 

A ACÇÃO DO POLITICO 
Como 1<,do politico. em geral, aqui. 

na Ft' '"ª ou onde qu"1" que ~eia , 
:,.,;10 Peçai:ha foi JX'r ma's de u ,na 
,e,: ruGc e ~,olcntamente combat :• 
do pelos seus adv•ersa.r.os. Certo 
eilc corumetteu mu"tos e grandes 
en· e,,,,· to n o c,ra <;o:no oenhu _n 
de nos e, ;...,fallivel. Certo, e'll 111,us 
de n:i oP'f'Ortunid:ide, elle se sa• 
cri r:.cou -aos inter~~scs do :--cu pa.r• 
t'do. 

O q•Je, pottm, o torna~•a, .no _nosso 
sccn r , J ohtico, tuna {1gu:a 1ncon· 
fundi, r', er'.\ a sua perfe_1ta _co,he 
rcnc,a com as suas -propri s 1deos. 
cohcreucia ôc que elle de,1 sobeJa• 
p1ovas, pela;: tres ult,m~s _vezes ~ 
que a tiue~: o da sue ~e~&10 • pres1• 
dcnc,al ai:1tou a opinião bras1Je1ra : 

-

.. 
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DR. MAURICIO DE LA
CERDA FALARA' NO 

CEMITERIO 
; d'ca,d ~ 

rio, está in 
d Lac r 

O Cin•e, h \!t.111 
ce-a rncc -!}Orado ao 
p<>• lar sohr C' 
u· •1wa cera de 

de. tado 

X-ALUMNOS DA ESCOLA 
MILITAR 

ha 
O J-. Art¼I• God nho. ad~ b 

lo r~,) q ,e 1 i'1x:· 1- a - '1 o.ac ~ 
rtY.1 t:·eu o pr~ • e 

1 
rv 

qº,. ce (' s gn c,;e m a.ct j)_ O• 
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A IMAGEM DA BEI\-\AVEN• 
TURADA THEREZINHA 

DE JESUS 
Pd· ~, 'iã de 1:- ter- , 

t .. c ext'ncto h v11 r~ob J" 
c~rta. de d. ~la.r· 1 Lu za 
f,arre•o Junto a esta m 
t "ª t:tr.a 1 n :1 ,m em 
, e-ntura{j_o. The~ez=nh.J. • 
Jesu Xes,a tn ..,i.,a F-e 
, en .. ~s v..Jt s pe a ":-::11! ·e 
t~ s"':1arlvr e uri apprºl 
sn,, r.ha. cu· ·magem pelo. 
ntôs d.1 f m l , fo e • oc a 
tra,~ge·:i.) em qUI'" repcusa 
e !>en o <lr. N"' '..i Pet'l "• 
p:mhando as m o •r 'ro 
mento do ccande rep ',''cano. 
<111-cm se f z "' ta'lt s ora,;'e 

"MORREU COMO UM VER• 
DADEIRO CHRISTÃO'' 

Con, e=nd<> e m os rr;,reser>tan• 
tes da :mp•enS3 s. ex r,-,...,ma. 
d, Pedro F_..gg-era•b. arcli•-,abbade 
<,lc São Fento, rr~ m·n st•ou e< 
11lt-h,,..,,p, ,("-ra~ntoc. f'S:-reja í'\O 

dr. Xilo P-cçanha. d',se que s, ex. -

• 
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e uma r,r g,n i1d de O\! 

3 0(1Va 
un 11 as i1 M u, ~ 
asse que runhuma ,n,
r•o• ia e a1-da 

n e que R ros.1 
1, do sangue de 
<"1 t protccto d 

rombato, br n 
o • 1 i:run:u de ~lar 
flor da vol1W1a no :D 

11\/iOS MOMENTOS 
TRE BJRASILEIRO 

onia foi lenta e dolorosa, 
elle •a supportou com 

ira vel resignação 
~ 

VJUV A DO SAUDOSO 
ESTADIS1 A RECUSOU 

O OFFERECIMENTO DO 
GOVERNO DO ESTADO 

DO RIO 

O dr. Arnaldo 1'1n 

orne •lo 11rcslclrnte do 
Hlo, offcrcrcu li 

oh I fuzer o 
ra • por < onta do l-"stA(]o. 

U. 11111 1 Pc 

ccu e r cu ou. 

SENADOR IRINEU 
CHADO VISITA TA 

CORPO 

RESOLUÇÕES 
DO GOVERNO 

haverá l•oje expediente 

nas rcpartiçoes publlc-1s 

A,, cn 
,icn e d 
presidente 
.senrar p;l 
e pelo se 

,I\\ANIFEST 

PEZA 
A s c"ed de Ter 

1dn h ntcm d 
rotides Xa,1er 
yoni 
m1, 

do s 

O testamento de 1 

Nilo Peçanha 
Dar.do aos seus concidadãos 

a explicação de sua 
fortuna pessoal 

Está á venda o numero d e Abril, 

····-..--.......... _ -····.,...·· ... ··· -
Grande venda 

de fim de esta. 
çã.o na 

e a~1 RanniflJ1 
reaes abatimen
tos de 

10 
20 

ao 
40 e 

50 ºlo 
nas secções de 

Fazendas, ar
marinho, meias, 
chapelaria., ca
misaria. rou11as 
l>rancas rapazes 
e tapeçarias. 

ourIDOH, 170 

O govc 
pitar 

,. 

• 



sores 
e professora~ 

arit, tncllca, 
e ,11tabih 
~ 

1) ,l 

.. u 
Ir SI 
mas 

l 106~,l Z 
a t.\ rt)pro
t.~•gr41pho; 

e\ UR \ ~ IA 
CU 1 6,~1 l. 

:';'-;-;in;,.,-~=:.-:;~"'."""-'JJ um~ e no
\nth., Ta 

.i., ,40$ IUtD• 
l~..l.. das 9 

1246,) '2. -----,,Vten 

aça• o facil-
mente 

1 quem 
machina na Es-

1da Rio Bra11 
l,obo li, \ 

~ de ,100 alu• 
annos. 

tl 14350) 
o do Dra~ 
lb u:o, e u 
ra ~ l'rox• 
07. t:_, ola 

u 13143) z 
.,,,...,..,---.,---;---p-;;--J>aTBtt~, 

MÃE MARIA 
A \l:íe Marta ,hivmh.1 o prc~ .. nt 

e e futuro e compromette--sc n fazer 
qualquer tla,..e de trabolhos por •r 1 
poc;::.~t!1

~' ~rJ:n\;Q$Ooo. das 8 ,~ S 
lll ras d.a ur<l<'. 

Rua \ ISCCnd~ de Rio llranco 
'<-,l1rado, dc.·ftonte a::. barc:~t1 

n. ~11, 
~•.,..th~. 

roy. (0667) 

Casa em Ipanema 1 

-.1ug3--, prt'<lio nove <~m .,arage, 1 
propr .\ 1,ara fanulia de ah:, tratamen• 1 
to, e1ttrr o m.u e o bonde'. de doii 
µavu:uentca. com dnco qu:i .. .tos. dllíl.:t f 
salas, ~ope, hanheiro dr princira ur• 
<lmn \ju~rtos par.a crtaJo,. <"m centro 
<le tf'"n'uo, connha ·1 gaz. <l~spcusa. 
"h..'., :l rua 1-a"l"Jtle- de .\moffio n. ~e;· 
in f rma se á rua .20 de X O\ tmbro 8Q, 
arJnaZ<m. (U 13503) 

SITIO 

Veriflcae 
li Morca --<O--- R,gistra da 

1 cm cada Navillha e Lamina " C,illette • 

{0314) -------------
ém <'•mpo Grande - nnde:•e um H , BRIX 

Cf')ffl e~nlenrliô., c.a~a para íanulta. com: l 
tn" quari~ t trcs ~L·u, typo bung.1.• •1 eudo cheKa.,io da F.uropa conum:m• 
1ow - g-randc pom,tr i:otn ,1. 000 t>t:::. ca a srus dtt:ntc~ e amig:os' que acha• 
de fr~ta. '----nm uma ar~a dr tr-rras cnm E-C u s~u inteiro Jh,pór no mesmo cc1n• 
~i' m l metros Qt1õ1<~rados. non(l~ ele I\Ultorio .. \ ,\ vemda Rio Branco a57. 
r1nc,.-. á ... jlOrt.a e- dt.etd fia e~t:11.;ao <le: 1º andar. (U 1i5 •)) 
,( amp0 \.rande. 10 minutos.. ~n \"Cndo. ___________ ~-
Tratar: Rua Ourives 54, ,n andar. 

CU 15.005) SALA E QUARTO 
Alt..teJm-,r- tn1 c:isa dt todo o con• 

forto, u. cavalheiros <le tratamrnto. 
L,adc1ra da \.,ll.\1"1a 14, oasa IV. 

COURln o nt\ 1\fA:XIJ.,t - Terça-feira. l fü• .\JJril ( t' U)2l 

( PU,\TL/\ S 

o l\U:LJTOR n r;i:\mDIO J',l n \. o F IGA no, 

s 

A \'C-r,la. eira energia da vida.r o ,ftHC llprrl:I vcl da ,._ ~ rnulh r ujo r, ,1 o por au:i de-fhc:tncu periur• 
ha por completo O appardho thgt-:Shvo J•ara ,iquc:IIM I\J(' cr é •Jm• tn;te1a cnns nte. U C • Pll ... UJ .. AS vrx. 
TOOSAS, urna Jo almoço, outra uo Jantar've as dores J !1{::aoo SN"ão aulJst1tu1da oor forra, encrcià e 1a-u .. 4· 
Pilula p~qucna. í.1cil Jc usar, s~m dieta. idrQ, a$5bo .. fJ M Cardoso a f t--rap,, r'J3 <los Andr.1.oas n 72 -
l{lO l>F J f\..K EIIW. (292JJ1 

ApprovlkUo velo 1). N. de Saude Publica, e H 

f 

PARA USO CASEIRO S) l 

-Mure.a d& f•bol • kr r1 • 

Approvado ~to Dcr~ru.1 

nwnco /,J 1nonal d.a 111df' 
PuLht'a ao~ t .. o UJ cm u 
de ~brUdt:1y 1. 

• ""'"Jl&Ado 1rak..aa-H1c pdo 

~~ 

I 

"' por I to, acclomcdo por r 11h&1 de pesaõ< 
,~undo lnte.ro. 

É um gran,!e cuntrs 1mtante e elhvia 
qu,.r dor •nuo dcvcn º• portanto. falt 
nenhum 1df 

J'-ão é nece" •• s;mo fric:iona:r-Pr, 
modico-A venda cm todauu 

,.. p;armac1as e drogarias 

C'~nwcoqut 
o Luumc to i4..ol 
ezrbcndaatc wa , 
produ.z1uotr 
~ Jttc.cm por 
.-v ... tu.m 
l'Jf!f'l!'ID dt 

ma.bhc-mat.ca 
M.-ttO".>, iiJ, 

á rua doo 
GRANDE RIQUEZA 

z Enorme ja,;ida de pura arêa de 
1 l,-,.,..,===üi",-(7l;;..'-::::•::•7:Q-4~);:;-; crystal . . Para if!S'talla(~o de- nm~ S,?rn•~
rJ J vt:XS JJC\T t\e fahr1ca de v11lro~. qu; podera a!1a~

(U 14272! 

CtSXXXXXJJIXJtltlXIIXltXttlilXX~Xtraxxx11111xxxx;;;;;;;;XIXIIIXIIXIIX) LOTERIAS 
l\Cf\,S3.CS; da-se tf'C:cr torta .. \m~rit..--a dC\ ~ui ~ d_<) .:-,;'.c·r,. 

i de Setew· te. TuJ.o no local. \ at!na prima de 
~ f pTimc-ira quali.bde (arca) c:,.kul:ub 
(U u643\ Z em mai, de J.ois hilh~• de toncladas, 

b=:~-==-::-:--,)~(A~';-C~Hl;:..;;:,.;'°· Ai""°-.. isto e, o que -,e vê "ª ~,perfici~ da 

d I terra.. Por-ea d•11rua para 1 ,ooo a 
to l"lll to as i .;.,., cnallo!i. :\tatJH para extracção 

000: tre~ de ma<kiru pua ma'"' de um m,IMo 1 
a 10$000 de metrO<'I cubicos. Tudo reunido dei!.• 
·1• J. •>O$· tro de uma arn ele ~ ki\om~tr('\"l 1l 4; .. 

nru1s., - 1 • tantc da Capital l'cdcr.a:1 .200 kilonH' • 
", L...1ir20 l e trm;, ponto da E. Fcr-ro m:ii~ pro·•tima 

1"'. ,,-; lcilomdro$. Entc-nde r--ee com Fran· 
• (li 3180) /. dsco Zu,1um,, 1-:. ~•. Oeste M 'Minas, 

,,_1J__.,.,.._=--:---:-,,.,:-=:-a
111
:::'::a:::,:::c,..::;n;;;-o, Tun-o.. que e~-tará prompto a . Íl'f"nt-cer 

p r pt<'ÇO mo-

1 

todos ,,s do,los a quem 08 ~r, • ) 
n 199. • " _ ------( IJS•

7 

(U 14344) z d , 
---=---t:-;:~~-o prati~~~ l Terrenos na rua Pays~n u 

" l ª &O d.7 .. \ cndem-sc algun.!\ lote5 muito bem °'""1 e 36,.~~ºz ~ttu:t~\\S, ~ p""c--.tac;;le5. Trata-se á 
l -Lecc'Õnã Av011Ja Rio nrunco n. 48. U ) 

l•daM d a-•• ( ,:,:
3 

1 

O"JTº n.J. E.:<· 
g-ra_n(it' ('Xpo5, .. 

ulo e as rce• 
~ paulic.tu. 

oe d3s J ás b 
~o, 1;::;, .2° andar 

(U 14378) Z 
r~-.e -;-1• -r;;o 
la Je Eacob< , 
=-· Of• 

CA8A DE C \l\IPO 
jr ucln <la 'l'ijn r:1 

con• 
arbo
Tra• I 

\""tndC·!llC confortavt'l, ~upc-ric,r 
'1:n1c~ão, com magnifico t~r~e;10 
riz.ado. Faci11ta•c.c- a ncqu•~1çao. 
-ta-se á Avenida Rio 11.lranco ,R. 

(U 121031 

Fabrica de calcado 
Importante e antiga fabrica de calçado, em fran 

co desenvolvimento, tras passa-se ou acceita-se so
cio com conhecimento do ramo e com capital. 

J>ara mais esclarecim 'ntos, no escriptorio de Ma• 
noel José da Silva, á Avenida Rio Branco n. 131, so• 
brado (U. 13664) 

p ONICO 
E TO>> 

E ENERGICO 
Ap. pelo D. N. f{ ?tiü\ 

--------------CAPITAL FEDERAL APPJIOXUfACÕ~ 
3489: e 34894, 
14.296 e 14 8. 
f7IJO C 1J %, 
1453<> e 14541, 

Roumo do& premios da 
l r de março de 1924: 
J49C3. 
,4297. 
17131. 

extracção de 

.zo,000$000 
3º 0$000 
::,:000$000 

PR&MJOS DF. r :000$000 

14·40 ao 'l 
PREMIOS DE 500$000 

3-48J ' 94%2 3312 

PaUITtlS OE 200$ooo 

48773 ~ S 175S7 4 173 
64 968 1 4Jo 89 7 

3q85 e J ~4 
D Z!NAS 

5 ANNOS DE EXPERIENCIA NO JOGO DO BICHO 
l\fognlfi<•n tah<'Iln para SI' obter b<iat mffllMa)idode ,.;cm 

o menor C'Sfo1-ço; pedidos á Campo,: Íl Ruu Sant'Annu 1,0.J.. 
(L'. 1,350.Z) 

A' \·en<fa em todas ns drognrl s o pharmac·lns. 0731 42900 4JJS3 4;429. r6255 
30 56 628,5 15760 6r 836 
5◄ 1Jl 539 7 44893 482 8 

COLL EGIOS 

------'----
~fas suas perturbaçó~11 e , 

cas pul o irrcg11lnr, tonti:ira , dor 
use a CAI.' l US.UENUI, • PI r ado 
sa. Huber R. 7 n. 6r Orogaria !'a e 
T,icença n. JJ; 716 16 Cardiog nol). 

os urina~ pou .. 
rto, suffo•açõcs, 
, m~,lin Na Ca• 

f3UJOS n. 101. 
CC 14393) 

Pi!:tlflOS OE I r.0$000 

;8325 12174 42 9? 57220 J7R4) 
1 54,65 219~ 50090 31')41 52 , 
' (:,,59•4 161 1 32253 o 5 1 2 

1 
36 ,;, 52407 8232 6048 4 493 
28276 ô8732 4143 4210 61062 
31614 z-5;, 62005 ,;,72;9 r49 5 
17844 4 O 1 416 O 22183 57 ZJ 
1•54 18724 599•9 67· 7 3 754 

Js-~o 6õ8•9 

ODA DA 
FORTUNA 

LOTERIA DO l~STADO DO RI• 
Fi~callzadn pelo Governo do F..st11do - Systema d , 

e espheras E\'.trac~ões ás 1.5 horas. ª <Lt~aJ&;i"'i PREDIO CENTR \L 

1-----,--=c-:-;~~V!~~:~;?;:i;I::; A~ADIMU D~ ~ijJIMIUU1rn _ 
U:,' ,t:. -~~ ~stre 1:ml de uma fahríca no ~•- 1 FUNDADA E.M 1902 - DIRIGIDA POR PROFES• 

4:32S 

H O .J E SF..X'I!A-FEIRA 

30:000$000 25:000$0( 
Inteiro, .2$400. Terço, $800. \ I.ntf'iro, 1.$600. MeJc 

TERÇA-FEIRA, 8 DE ABRIL 
15012) /. tado do Rio pr<>eura logar em fabrica ERSIDADE - -- "º F.otad<> cl, s. Paulo e Mina,. so~s DA UNIV 

~ • FranCl"" Q ur-m r,red!'a.r quti-:-a e&ercver pa.ra 
r; it~=- Jnestre G-. C. na caixa deste jomal. 

60:000$000 
--

________ _ __ (U _ ,,.31J.! 
e l?'cparnr 

· a~º Tr::. (" \S .. ~ i\JOBI~.i\D.l\. 
4386) Z 

:;-:'.~...,,,,...,..,....,,:--,;--:==•1:a~ 
ud e-,t. 

h.ly, an• 

Tr.t.-pa-ssff-~e o corrtrato (n<-Ve me-
2,s. pódc ser prok,,~.ado) de uma 
bonita caca, bem mob1lada. com <lwis 
lli:tl 6, quatr, quartos, copa, cozinlu, 
ba.riheiro, ~te: •• ent togar mUtto s.au,la
"\el do Rlo Comprido, a quem f:car 

UNIC.~ - inst..tuição, no Rio de Janeiro. dt> en
Rino supertorJc eon1ml"rclo qne, eonfcrlndo 11iJll?1~u:s 
reconlte<:ld~ r lei tc-c:leral como de caracter off1c1al. 
(Dt-e. n. 1,339, de 9 -1. - 1905), fnncciona em 
proprlo nacional. (Dcc. 3:1:06, dP S - 9 de 1,91,0) . 

MATRICULAS - Em 1922: 460 (45 moças) 
1923: 534 (65 moças). 

Em 
a 

a 

INTEIRO, 2$400. TERÇO, $ 

\'BXDF.,..s-EJ EM TODA A !Pc\RTR 

l<"Ll.~IIXEXSE. ~44 
úl'EH,\RIA. 739 

Con•e .. ionaria : COMPANHIA INTEGRIDADE FLUMINEN: 
Ru~ Visconde do Rio ~ranco. 499. Nictberoy. 

r.; 

NOITR. 484 
; it.~ 

á pr"1-
J ão de 

'asconlloo 
4!7\1 Z 

cnm a boa mobili-.t no valor de ..... . 
4 :oco$ooo. • .. lu~uel 460$000. ln forma- 1 
çóes pelo telepbone Central 486. 

BILHAR (U 14368) l CURSOS PREPAR.\TOflICS (t, an,,o). GERAL~ 
( 4 annos) • Jnstruc,:ão tbeorico-pratica h:,bilitando psra 

I\S earrciras eonnn~l'C'hlt>", h1dustriae« e admi~b,traríio 
publica. Excellcnte corpo ,lo<:ente - Ensino efflcien-

t .-\RIUAl>J.!. 779 

rt" de 
ph ~ · -

Jnfo:,r a• 
S. L, 

··------,.-~13~653) Z 
lo 1:-~. 

-the. 1"ta, 
Pe,-• 

TE DO SERVIÇO SY
PHILIGRAPHICO DA CRUZ 

Vende-se u'n muito bnnito, c-om bnas 
J,.r,l."1-.. Cartas a Eduardo n~ta rcdac
ç~. (U 14363) 

TECIINICO 
canhe~ n fum!o a fahrim\iío 
~ botõe!, 1u·ec1sa1e de u • 
tle foturn. Dirigir...., a l:;. 

~e- i.àa• 
cu 

i\1 ateria} Uadio. 
Phones Stromb,rg - R,. 81$000. 

zoz. rua S. Pedro, 183. - )\1, A. 
<'orrea. ______ (11993) VERMELHA 

[edico assistente do <;ervi- Dentista, dr. Plínio Seona 
phlhgrapl1ico da Cruz Ver Tratamento ,em dôr e col!ocação 

Ih e ('hpfe do Amb. de Gy- rapida dos. tr:>balhos. Attend'; á hora 
o ia , .-,• gl d S marcada. dia namente. elas 8 as 18 ho-

t '-1rur a a anta ras. Te!. C. 343. Uruguayana 43. 

ete. 1 (U 14353) 
Jul o o ELIXIR J)E XO-
:m \, formuta do Phann. Casa - Petropolis 

0 rui Siha Silveira, uni Aluga-se nov, e mohilada, todo
0 

con
mo preparado para syphi• forto e no melhor ponto, junto á pra
entr" os similares, um dos ça da Liberda<le. a familia de trata• 
n Uvos, motivo pelo qual mcnto, por 350$00? mensacs, até no-

~ • vtmhro. Trata-ae a ru:.. da A~embl~a 
O IM.omdho aos n1eus n. 101, com O sr, Carlos, 

10 de Maio de 

ALDO DE AZJi:v.EDO. 
1 (1,1.099) :{ r~~AS 
·1~ 

apa ,ia e Podophlina) 
~ cnSo nas mo-

na.g , {!ga<lo ou intts
a , além rle tonicas, 

dy pepsias, dôr,s 
o fígado e prí

podeorso di
JS sccr~óts 

pharmacias. 
- J. :-r. 
Andradas 

247, cm 
(20907) 

-------
Cura g,arau

tid:1 
o rapida do 

C>~EN..A. 
(f etidez do nariz) 
processo i o teiru• 

menle novo. 
() D~- I,r)~OS 

w upedahdade na 
Me ema do Rio de Ja
r o. Rua da Assem biéa 
d., 12 á1 6 d;i lorde. 

(U 14458J ~ 

(U 14351) 

PENHÃO 
Vendc-1-e uma no melhor ponto tn· 

tre C~ttt-tc e Praia 1•larMogo· q~inzc 
quartos bem mobiladO§ e t•Jo' occu~
do p~las boa~ familias. Cartas pafa 
es•e J<,rnal. (U 1>95;) 

Consultoria montado 
Aluga•,t- de r ás 3 horas. Tratar 

com o <lr .. I,irr..a. d.a~ 3 ás .=; horas.
Rua Rodrigo Silva n. 5, sohrado. 

(U IJJ5Ó) -- ------ --·----
Bungalow -- Tij~~--

Vendc-sc á rua ria Ca,eata n. 44. 
Tratar das 3 ás !i hoo.rs. á rua Roctri• 
go Silva 5, 1obrado, com cir. l,io,". 

________ cu 13356) 

T0RNEIROR--
Jlara a offieioa mecha.nica <le lllD.1. 

gran_de fabrica de J)l'lf)el em l\lendof'"I 
1lre..:1s::i-se dt' bon~ C')í(ieiaf'!'f tor~iroa' 
1Par~ m~is infC"1'111acõe1 c:om o sr. y,;. 
lentun, a rua do l\lacado 51. o;obrn<lo. 

(U 12779) 

SOCIO 
Preeisa-s,- com pequeno e11~tal pa 

ra d_e,senvolvcr uma boa officina de 
ferreiro e srrralh~iro, ftt.M1(\,) bom 
11egocio. Cartas nesta rcdac-1-:ãJ> p;.1r• 
R. G. R. (U 1>1340) 

Tubos de Jatão 
Vario~ diamctros t numerns. - 1'-f. 

A . Corre.a, - 202. rua S. PcdM. r~_1. 
( r,993) 

PHARl\IACI A 
Prccisa•fi<' ,]e um meio pratico. Tra• 

ta-se na roo da Passagem n. 14r. -
,l3otaf<)l<o. (U 14334) 

PENSÃO 
Alugam-se al)Otl"111o• bem mohilad<>s 

oom pensão, para f.imilias clf" tratamen
to: a ca."a tem R"ranrie jardim RUA 
DAS I.ARANJEIRAS, 21. . 

(U 14.136) 

A UTOMOVEI-.J -

te - Concursos periodico;; - Frequ,•ncia obrigatoria 
- Prograrnmas amplos. t, r a ti e o El e riguroe:uncnte 
executados. 

Aulas diurnas e nocturnas para ambos os se::.os. 

DISCIPLlXAS - l'ortnguez, 11'rnnC'CZ, Jnglt";r ( cor
rcspondt"nctu cOJnmerdal Jtt\!! 3 lln~~nas). <' e<' l'llf~lf 
onu ...,ial, C:alHg,.,.ph,a, AriU1tnd.1c,,. N>'tuliier<', 1, • 

g,-brn, Gcomt"trln, nesenho, l'h:r ka. <'hlmlca, H, N11• 
tural, H. l!nlvers,ol ., do llrus1l, D1u·t:,-loi;r:uphla e Slc
nographia, Contabilidadc, '.lloçÕ'-'I> tle Dh-clto - Logis
l~iio de l!'azenda e Aduaneira; .!'raUc11 jurldl<'o•COtn• 
mer-cial. 

Aula• livre.'! do qualq,1er cli,.cipli11a Lnborato• 
l'los oo Physica e Cltimlca, Gabinete de Historia Na
tural _ lluseu • Commercial, Jtibliotheca, Ti r o de 1 
Gncrra, Cinema-1.o~aphc. 

CURSOS DE FÉRIAS (DezEombro a Março) , 

!'reparando para exame de o<ldmtssão e matricula 
dire..-ta no ~ º Rnno do Cm·so Geral - Inscripções do 
20 de novembro em dcantc. 

ro) 
EXA'.\fF.S DF: .1.n,nss.,o - (1.ã a 28 do feverei, 

)IATiUCULAS : 1.5 a 3l de março. 

PEÇAM PRO!;QECTOS -.- PRAÇA QUINZE DE 
NOVEMBRO - TEL. N. 7842. 

(.:aoJ66) 

Cur'sõ no::i "de· Prij;ratori~s 

.. _ Fig 183, 

Appar.-Jhm: para aemonstraç.iio m, rhr:•1ca (' l him1l'a, 
Modelos tle Botanlcn e I istorla :Natural 

Sortimento Coll:lpleto. 

PRYTANEU 
'º ol 1 

1.97 - PRAÇA I>A RFJ'UBI C,;\ Te-Jep. X, 210:.. 

Cursos : ,·cstibular, secundar fo, a.r de prepiwatorios e 
dt> daetylOjt'ruphia. Abatimento de 20 para o~ filhos e 
netos de militares e de 1,0 % para os dos funcclonarois pn
blicos. - As lnscripções se enccrrllnl no prodmo dln G 
de Ab1•il. ,.___ ___ (l'. 1.4.441) 

RAIO·S 
çao, rins, ossos, etc. 

15, Lul!O da Caric>ca. de 1 

RGE A. FRANCU. 
cor.1 exame pelos 

X, z5$ooo. Trata
e cura ra:d ical das 
do estomago, inte 1-

do, pulmões, cora• 
s, 60$ooo. 

cl : C 312!1. 

Diurno (Fundado em ..,. .,
1 

.. t 
~ ,~ nCC urna (Approvado pela Saude Publica, N. 728 de 8 dó 

RUA DO OUVIDOR, 1.s .,._ 17 i• O MAIOR DISSOLVENTE DO A[IDO 
<> t I t:fflcaz no tratamente: l·, .. - e 3· andares (Entre a ruu. 1· dellur110 e " 

1.07- .2 
.235- O 
738--1.0 
.231.- 8 

L. P. 
31 - 3 - 9.24. 

cu. 14476) 

GARANTIA 
706 

ºCXICA XO MITT,.>Q QrE DISTRIBUI:: 80 POR ( 
EH PREMIOS. 

Terça-feira. S 

■ 

Inteiro. 60$000 • lleio, 305000 • Vegesimo a 
EXTRAORDINARlO 

Jogam apenas 13.000 bilhetes, distribuiado 
premios todo.i sorteado"! 

A.TTE~ÇÃO : Os bfll\::~ deste plano ,;ão dlvidldc 
20 fractõ e;i de 3$000. 

A' VENDA EM TODA PAR'fJ 
Q 

j)recisaes de j)inheiro? 
Tentae a vossa sorte 110 

Campeão de Min~ 

,,,r) ARTHRITISMO •• RHEUMATISMO 00TT0S0·• ll u114SES URI• 
Este curso, o ma,s antigo, o de ma,or frcqueuci", o melhor a 1 CA E BILIAR •• AREI.A.S (GRAVELLA URICA) • f. EMAS· CVS- i IIOR.l. • · 1.l6- 4 1 

parrelhado e que• apre<entou no '!"'.'º lrcti,o ora fmdo, resultado~ TITES •• PYELI TES • PVELONEPHRlTES- UREH 1TES ••AZIA RK-U, • . . • .Z90-23 
que _cxcc-dcr:un a l' pecta.tava opt1ma.at"' d..- arus darig-c-ntts ach:. se "-
fu11tc1onando com toda a regulan<lade, Corpo docmtc v~rdaúcira- d A Rº ld J l:81'.EIU.:SÇA-.. 289--.23 
mente. notavcl, formado pelos mais reputados mestres do nosso "'ª "D ... .,urgar as rterias e dos ms os rts uos C2 care I 
g1slerio. Gabmet,s, labora tono. ~ llHIS(UI os m,is complelos rm oiurei-.. .. é e"1tar a Arterio-Esclorose e suas funestas nsequencias. FJ. o. 
vrk.\o ful :celon,unento. M"' sahdad<... mo<Lcas. \· .. i,em-no, e pc• . ranul~Qt,_ q base do Quebra-Pedra e de outras pi· tas diureticas. ( t'. 13579) 
, .A,u mforinaçoos ;ietalhadas. - Dr. Juruena de ,\fatto,, ,lirector. erhthontripticas, ~rnzando d~ qualidades desconges!h•.ct, cholagogas e ~WMA ,b-i,&W?PMi& 

Agencia Geral de Loterias 
Snccursal do Campeão do Sul 

Raul C. Beirão & C 
e, :e\. ua. .R.ocl.ri.g<> Si.1 -va,, E 

Caixa Post,ll 2lt3G 
Telephone U. 728. 

end. Tel. C1,mpc 
Rio de Janeiro 

«&3 \&lf&itSS 41
~ e iminadorns. Podl!l""<) agente nas alfccç s dos nn_s, ligado e bexiga. SED --- - -

9 Diuretol, é o mab •tJergico di111 tico e eluninador do acido I UCTORA 
Age11cia Dactylograpbica e de I ESCI?,JI>'I'ORIO unco, sem nenhum:1 toxidade ou conti indicação, pode 5er usado 14 

(e 

tradoccões Ahrg,Me ~ o segundo I\Ddar 1 :id~.º~o~ec;s! ~gcuo~~~re;o~:~/:s:~p:1n ~~~h~~fs~ d'aiua assuca• i R o, Jl-J-924. - ºe. & s. 
Execut•m-se trabalhos dactytopap111• da ru1_1 da ( 'a!idelaria n. l!i1, 1 ,R~coml!'e~dact., pelos grandes mediCQl, nos casos de Arthritismo, {l 14454) 

••• e trad11cç6ea ºº?' o maior csme. com 1nstalla4-'ocs apropriad1<s 'âct• l1ca, hth1ase renal, gonorrhéas, nep~rilH, insuficiencia renal e __ . ..,.. ..;,,.n•,,,,,-::'t'-...- . 
BORLIDO MAIA & Cia. 

C.A/,A 1,-UND ... DA F)! 1878 
Uepositarõos d<- Cimento ,ng!ez ªV. HrrE BROTHFRS•. mia 

ra ~ pr .. tea, oa 1':acol.i ,e,,.,,m,rc•al pari\ ~,g-ande t>scrlptol'io. Tra- t'm Iodas as tm>lestias dos rins e BexiD"I~, e~t• do figad" ' ~ •- .,., 
l'tm1a1111, á r11a S. José i.. 7,, •• tu se n~ ru 1 ( ' d 1 . ..,,. ·•----- ... , v l'.ll'l,1:-lT.\. , • _ 41.1. ~~ 
aa lide da escola, elas 10 boras da 1 ° andar, (Elevatclor). F ' ~ TRrt'!\lPlfO :-.. 
•aobl •• ~ bora1 da 1a1d•. ( u 12681) Amóstras aos Snrs. Medicos. ~ • · • 367 r.; 
,...:..r. Preço, aodicoa. lnformaç~CI . , - a ( a liU e arJa .,.:.,, . SeM DIE am "'' ~ ,:. 

nica º'OLSI.'\.\" <' kBEBET>OURO H\ GIENICO" approvado P' 
N. (lc Sa\1 te l'ubhc-:i e lhrector:a de Scrv:co.> S~:ntano de S. Pa ◄ 

PHONE -- Norte 274 - RUA DO ROSARIO N. 5 
(16816) ----- • Fabricação. no "Laboratotio Chimico "V"~ ~~ ~ 

CASA -~"ª_, çra-ipe_ • .= S. Paulo. _ !:4 ~ -------- l !t> s ·2 IU P. l\I. ~ 
Collegio Sylvio Leite Precisa-se de uma com lre& (1179S ~ ( l. 1,3<i9 I.) ~ 

- Rua Mariz. e Barros n. .5~ - tos, dua_s sal•s e _depend<nc1as, n1uª;,-_ 350 00 Q / '-'-'-'-''"-''''-''-'"'' 
T~~<:phont" Valia J • ..?5.2. Jnternat?, dadf .. S<'J!do_. prec~o, com11ram•se os 1 • t,;i;' 

1,e1u.1_-1otcru.a10 e _txternato. C~rs.os pn~ 1n1ovc1s. Bm1ho, cau •. a pci!tal 353. 1 • A, MASCOTTE 
mano, sccundano, . cornmcrcsil e c•· i (U qi6o) Capitalista que se, retÍl'u 1,, pec1al do preparatonos, com prognm -- -- ____ QU 'lllrr1>,tlmo,,. - 1 37') 
"'ª' ,qu1p_nrados ao,. do <.:olleg10 l'!" ICARAHY ITAND,l, 48 - 2 '', (t', 1, l51;"i) ,,_ 
dro li. Enstno pratico de lmguaa Vt· 1 
vas~ lnstrucção physica e ,mtitar, Alu ari:.e bilad d 1 - ..,1.3~9:4. HoJe. ás 6 1!2. 
com di r c1tq á c.1dcrnct.a de reservista. ç: mo 

O 015 
cxc~Uentcs Mo L E s TI As N RV ( 144ii') 

Cuidado&a preparação inte1lectual <·om quartc,s va
r

.1 c,isal ou ~cnbor de trata• > • • E • OS AS j -;;;;;;;;;;;;;;;;;,ã■■i■■;■;~~i::" 
ol,ngat.oriedadc ~11oro.:...'.l de e:,,tudo e mento, ~':>;'- p,e~ã? e hnda :7ista j casa "' 
alhada á educação moral, cívica e re, de fam1h.t respc1tavcl. Praia <l~ k.1• J ttt"alyf'Hl\,,'i, ut•urasth,~1ua, UP\ rnlgi s, dores (!(l' ("llbt•\·n, 
ligi0sa. e.ia focultatiu e ,oi, o pon1,, nby 0

• 
11 

• (U 14 1 79) hystcrln, insomnla, frn<1n l"z11 ;li• tor,· 1, Por «':\('t•sso <lü 
de vista catholico. Tratamento rxcc:- --~ 1 trai li 1 "" 
lentt. Kndo a,i refeições no.s olumno• 1 BALEEIRA >a lO ou < e prazer, por preot·cnpnçot•s de 11c~oc•íos ou 
u mesmas rio dircctor e 1irofcs•orc1, .,, <lt•1,gostos, são curadas <:Olll gr1,ndc «•xlto 1·0111 os U:tuhos 
____________ (:..:•..:;8.:c:;.;.th;.:>_L. \ ende-se um.,, cm )lerfcito cstaJ,, do ls)('l(·trkhlade l~~tatlcn. t• o~ b11nho• IIYd1·0-J~kdrkos. 

fabricação 111glcza, cov, tanque de e,;. 1,~tas applien~ões, intci rnmentt Jnoffl'llsfrus , prodn• 

EnslD• 0 pnm• ar1º0 bre, m<diodo 6 metro., de comprimrn- zem sobrt' o systcmn. nervoso um1\ acçuo f'ffi<'az e (!ui a• 
to, com Clt1)aculc1.Jc para trint.a 1-">f'..,• d lit f d 
soas. P~eço 2:ooo$ooo. Tratar: J{ua oura, 1-es u n O &O doentc n calmu, o sonino O ,igor 

C . . . do Rosano 82, 1• andar. _ Pedro le I" o bem <'Rtl\r. - Gabinete de rlertridclad,• ~e1li1·1, do 
u1dados:1m,•n1c m,_n,.trado por _pro- Barros. (U ·8' l 

1 

1m. ~E\'Ef-1 DA RO('lf ', _ "'O, A~l"nlda }'lo BraJIPO fcuorcs de rct-ODbecu-la compet.cncta e 14 1 -l n o .. "\> ... 

i.l.,neNiade p rofi>St()O>l. Boletim dia-1 CA~A 11. 90 - Da,; 12 ás 4 du tarde. Tf'lephone 537 Nort<'-
riu, p~qnitt tndo aos ~acs dos alumoos ).--, 
~co:ripa.nharc"l1 Ofi estud<'S ele seus fi- Al a,.s _ (o-,..,) 
Ih -. Preparam•se alumno.i. para o ug e um pequeno sobrado a ,.,.. 
ai.c ~,so o10 Curso Secundario ou ao gar. ~ara casal, aluguel modico, i A 7 
~xamt' de ad~is:i>ã-0 ªº" CoUt-gio:, Pt•· Arut"" ~ncral l :ildwtll, Tratar á rua ~ 
dro If e M-ilrtar. ,1ensa.lidades modi- cgre n · 2 3• das 14 ás 17 horas. J 
e-a"' \fatr:cub.~ e infonnaçõcs na ~e- ___________ (U 1 2 9Jt) 

t~.no., na rua do 0uv1dor ns. 15 e 17. Macluna de costura Exmat Srat Bra~ilcira~ 

AGA\'E "Lº'. 
SORT.E . 

31 !\forço 1.924-

779 
992 

( l'. 13585) 

A LOTERICA 
712 

31-J-Q24. Hoje ás 6 1,2. 
(U 13590) 

RIO J\IENS.\GEIUO 
Jm,to a ~!!ltC_ jornal - Entrega ,o, 

Jumc-s a dornic1ho e recados urgentes 
e garautiJos. Teltphonc Cl'r\tral 5-~. 

lu 11951) cretaria do Curso Normal de Prcpar•-1 , ---- -

J •• ~u e Jº audares. (Entre a rua · 
Primeiro de Março e O mar). Tele· Vendem-se duat;: uma de mão por ---""'.========================::====--- }?L~\~IENGO 
phone n. 6. 7JJ :-.oRTt:;. e, so$ooo < outra cinco gav.ias, cose e 1 .. 

(1294) Z borda, preço de ~cas,ão, Rua Viscon- Hygíenista da cutis reçem-chegado da Europa. ofíer,ce os seus ser- Aluga-se cm casa de fam1h, de Ira-
___________ ..,:__:_~ de da Gavca 6r Junto a Senador p .• , b ,, l _1 , , • l b ·, · t.1.mcnto uma. !õtala de frente bem mo-

e d 
pcu ' (U um• \:tc;os as exm,:is. sen oras e a uJ~tmctn s~1c<l,.i.( e r~1s1,f'2ra para o tia• hila<la. e coni boa penc::,o _ lnformaçõc· urso e Comn1ct·t·io . u937) tautcnto da cutis, \ornando-a tao lis,1 ~ perfeita como d~ uma cre:tn• 1 teleJ>hone Beira _\lar ~198. ' 

~ 1 CASA NA TJ ça, fazendo desapparecer quaesquer mancltíls ou sardas, ou outra~ affe- (U 140•6) .Aulas de revh;üo • .JUCA ~õcs da pelle tudo isso com a suppressa,, de quaesquer p,,stas ou ' 
. . V<n<lc•se a da rua Conde Bomfim tintas. . _ !º J◄'OR.D 

Portuguez, Ar1thmetica, escr. mercan• · n. 563, eoquina de Jo,.é Hygino. _ . AP_Phcaçao _de _esmaltes para dur~ção por. 5, 10 e 15 annos Pul- - . 
1)'.€ts•ttograph•~·. stenograplua Tra.ta-&e na rua do Rosario n. 160, venzaçoes, appltcaçao da "lama.,. ultima nov1da<le ~lll Paris e >de ex- ! \ ende•se double phaeton C<lnt parti-

s • - C A llJAUl•.S JIIOlH( AS com o sr. Gonçalves. traordin.irio successo nos Estados Unidos úa Anwr>ca do Nortç pul- da, ,ara-choque,, accummulad<>r, etc. 
ecçao ommcrcial do Curso Nonna.l (U 142 6) · ,.. d • t I • tl b e f '" ' 1 l'reço 3:000$000. - Rua de Sã.o 

de Preparatorios J ven2.;!çoes ª. cor na ura, cor e rosa e raz:ica, • on orPte a _ter.. , Chri~to-vàn n 352• (U 1,_"8gr) 
Tel. Norte 6713 e b . ;--ada cutis tlev;; ~er tra!ada por ftlnna chffrr•nte (' por 1550 e 

RUA DO OUVIDOR, 15 e 17 )a cllos no rosto mister que O espeç1altsta seJa consultado antes úe começar-se O tra•' 
(Entre a rua 1º de :Março e O mar) J:>~struidn~ radic.almrntl! p~la rlc• tamento, que é puramente externo, nbsoh1•~mente inoffcnsivo. 

(1J8.2) c;r101dadc, por uma operadora inclem. Graças a esse- proce~so modcrnn con ~gue--se branquear n cuti~1 

---- - ----- d.1plo~ad.a, de Londres, sem dôr e sem por mais tisnada íJUt! seja. 

FRANCFl 
I'rolt!tli.01'.'.\ franc-cza, lecdon3 tbffi· 

N curasthenia - Esgotamento nervoso 
Falta de n,.-moria, phosphaturia, <'Onvnlescf'nd i 

molcstia~, tratam.se com o uso do HEJUA1.'0GE:-i OL, 
Alfrcdo de Ca1·vnlho. E' extraordlnario o SCll consu 
e os utt-estados cxpontaneos dos que tem leito nso. 
,·enda em tod11s ns ph:irmarlns do Rio e dos Estad 
- Ueposit.:irios : ,\LFJlEDv DFJ 0.-\RVALHO & <.,._.._ 
Rua 20 de Abril, 1.6 e Una 1.0 de Março, 1.0, (1tJ 

PO'AZUL.- O \'l<~Rl>ADl<:IRO DESTH 

DOR UAS BARATAS ! 
Se \ '. E:\c. tcm B.\RA'l'.'\S 1"111 MtSa e d~eja vêr-se l i 
de tiio nojeatl\ quão a.,iquerosn praga, adqu.lrR Jmmec 
tamcnte nm puC'oti' dc Pó AZUi,, o infallivd MATA-] 
RATAS, ú vende t•m toda~ as Drogarias, l'l.rnrmaclas, 
ma,:cus, lojas de f~ragens, <:asas dc ehá t• eêra e ti, 
cultur11, e.-ufim, cm tod" a parte. Uma e:tp<-rlencln 
l'ó 1\ZUL <'qtth·alCl'tÍ a uma pro,u. 
ATACADO : RUA Bl.'EXOS AJHES, 1.39, sobrado, O 

O .Ha;\'TE - Td • .\, 38t:i. 
(, 

noi prooriUuioi lle. premoi e rnrrenoI 
~uir~ioI ~ untrn rnta [f ~ifal 
. ... 

Quer vender ou -compr.lr um ter r~no ? 
Ouer co11.$truir e rec-onstru r "!'tu prC'tl.o , 
~Juc-r pitÍtar e mais !i>trviços tm seu pr o 
Quc-r aluJ.:",tr e suh-aiugar a ~ua cas~ t 
DIRIJA-SE a J. F. BASTOS & Comp, J.td 

RRA!',CO l\. 117 (~\lific o cio "J,,rn•I ,lo Co111inor , ") SAl A :-; 
and. \'ENll.\ DF l'Rl-'DIOS E TERRFNOS \ PR!>, \ÇO 
N'HEIRO, TERJ;U::s:os e co:-.STRl CÇõFS IJE l'RET>IO 

S.\:-,'TA THEREZ'\, \'ILI..,\ ISABEL F. J \C \ {EºI' \ l' \' 
:no<liC'OS e- a longo prazo, •Hle nbmcntos de p • ra 
d:is as demais fac1I <lades, como 1;.ej:lm; reconstru ç e""I, p Ill 
ção, etc. 

;,. 

0732) 

Vt;ndc·M" Um Ovcrland, 4 cylindros, 
qtVi'lil novo, ultimn modelo. Trata-se 
na run \f'1rl"cha1 Floria.tl.O n. r 2 i, cnm 

...,_ U... _e"'[""'" (U lJJ59) 

Copias á machina liçóes c,catn,. Rua da Assembléa n 4~ Cartas, ou outras qu.1esquer communica ões ao Professor Isaac 
cty!o ~.1phia e tachy=~ de R~ª; a• andar. daa 10 ás s horu d; lar'. nunet, Caixa do Correio n•., 2.841. 
.Au.riz_ .r. -~ 2<R ~ _:,í~ de. - Musaeem do rosto, etc. O professor Jlunet fornecerá g'ratuitame11te quaesquer ,1.Ldos ou 

tia e convcuac;ão rratica. pre~os ra
zo.'lve!s, C'm casa da.~ familiac.; optimas 
inform.açõc- • \lm~. ílré.,ut(. A.-eni1la 
\ i~ira ~out.,, n. 102. lpanem.a. 
Telcph.;nc n.. 188 lp-ancma. 

J. F. BASTOS & ('0\IP. 1/l'I>. \ YJ.'XIJ) \ JUO llR \ C' J 
sala 17, 2º iwd. ( R<liff. M ,Joc1rn.l do Oomruer<'~o ) • 

\ 
- (U 14159) infonnações que lhe forem pedidas a esse endereço. (U 12956) (U IJO,OZ) 



MÃE MARIA 
A :!.Ut M.uia adv n o 

e o fntur e compr t'•t e f rcr t 
q.ulqu r ela e e trabalhos por l 1 
poc-C:u;:._~• •SJ:m10$000, du 8 h s 
h raa do tir •· 

Rua \ ISWII O d R nr.inco n 1, 
1(1brodo, d<fr ntc ás barNs, ,._.,.,h 
r y ______ ( 667) 

Casa em Ipanema 1 

e prcd10 n ve eom r i:• 1 
ra úmolla dt 1:i'!~ td0ta";i• , 1 

d • j ,.,.. 
rnt o 

pensa, 

• ro 89, 
iU 13·:3) 

GRANDE RIQUEZA 
F.norm• ju,da de pura area de 

e:.. tal. rara m,tat1:1.ç1< d" t1m.'\ jZ'fB • 

d 1.almca de vidros. qut poderá abas• 
tt"CC:r t('l(\a Aroena det a1 e do ~ r
tt. T.,J,, no local. "•tcna pnau. de 

qoali,i3d• (arca) okuhda 
cm ma d doo hilh&cs dt toncl3d , 
mo ,e, o que se, .,.ê na ,uperf1ctc d.1 
tcM'a. f'orn. d •na para 1 oo a 
, ,oo canlloo. M11Jas l"r• extracçlo 

de ma<k1n,; """' ma~ de um m,lhlo 
de metros nJb,C(IS. Tvdo reu ido deu• 
tro de uma ar,-a de ~ k lom<"tr"" d < 
tante ela Capital fl'"'3CN1 200 k1l<i:mt• 
tr6S, ponto da F.. Fr.rro mu, prauma 

t l<-'lom<"tr Er.:,udu-1t c«n Fran• 
~• o Zu.quun. E ••· O<1<te de Mina•, 
Turvo que ntará prompto a forne c,r 
todos daJc,s a qnem oe :p,rlir. 

(U ll5 7) 

-T;;;;os na rua Paysandn' 
alguD~ lotes mutt.o bem 
rc ta( rs. 1'rata se ã 

Verificae 
a Morca ~ R,g,strada 

, cl\cada Havalhaelamina ª(j11lette~ 

( li: P\1'\I~ 

O ;\IET.llOH HB~rnmo J' \ H 1 O 1· 'OM \(,() r 

SALA E QUARTO 
lu; m IIC' tm e• de tod,, o con• 

f rto, u cavalhcuos dr trat mt- t • 
l.adeira da l,I 1a 14, cua 1 \ , 

(l' 1417:) 

A vtrda.Je1ra «-'1 a v1dae d t~ 11 
h;i por comp t11 o apparclho dtgc3tavo l'ar11 
"J (J(l"'- :\ , uma .uo almoço, outra ao tantar e 
Pi!ula pcqoeru>, 14 11 Ú< uur, ••m d&et.a. 'v,d 
KI \!\ EIRO 

• N d•S:>ude 

Fabrica de calcado 
Importante e antiga fabrica de calçado, em fran• 

co desenvolvimento, tras passa-se ou a e ceita-se so· 
cio com conhecimento d o ramo e com capital. 

p 
J>ara mais esclarecim ntos, no escriptorio de Ma• 

l 
noel José da Silva, á Avenida Rio Branco n. 131, so• 
brado. (U. 13564) FO. 

An. pelo 1) 
5 ANNOS DE EXPERIENCIA NO JOGO DO BICHO 

A' ,e1ul11 cm tod,l .,s <trog 1rí11 

a 
<X os. 
a, me· 

mi tas, 
l ás 6 

\'ci,dc:m•sc 
•ituad • A 
AVMI ~ R, 

(U llt:3) n..., eo o 48 1 
cAi-:.A Dl~ e \MPO 

M 11,h, dn Tijn<':1 

N ns suas pcrt 
cas pul o irr ,lar, 
use n C \C . 
~ Hu~r 
L1c<'nç:,. n. 

endaf 
378) Z 
•-1 ;-°o 
acol:ls ", 
"'· Of• 

postal 
33SS) Z 
C'hmoca 
' ela Es-

"' 
prt
dt 

\ u. c--sc e:on(ortavrl, "'cpcr .lt' n.• 
struc-çao, com ma1n1ÍIM trrrt't\O arbo-
nz..id . Faci1 •a ~e- a a QU\6tÇ!ô Tra• I 
ta-se a Avro1d• IR10 Branco •8. 

(G UI J ' I COLL EGIOS 

p r ~ H1 rn .a putur 
U l'ILUI A Vl.k 

f r en rcaa e 1au r 
A c!r:utas o 7 2 

(29:33, 

TOn 
RGICO 

r . 1 ,,:,8, (' m 1~ i-\12~ 

o 11harm:u-l11s. 0731 

ODA DA 
FORTUNA 

lt 

por I to. oct1am 
, undo mtcuo. 

E um crande cuntr• rrltante., 1vla qUJICI• 
q rr d ·,f n.o devcn o, port , falter 
nenhum'í!r 

l'Jõo (: nccesspno fric.iorulr-Prc(o 
moei 100-A v nda cm todas as ..J 

p!1arrnac1:is e droganas 

LOTERIAS 
CAPITAL FEDERAL 

Resumo d • prnn 01 da 
março de 1924: 

LOTJ~IUA no l~STADO DO UIO 
Fl•c-a117.adn pelo Gov<'mo rio E$t do - S,r,;tema d 

e eapheras E:dracçoes As 1r. h.or 

H O J J~ SEXT,l-FEIR.l 

• 

30:000$000 25:000$000 ;i~t~;~~~J~ :;iiiiiir~immfl'.X)lxf ~~xllf iooiüifüiITT 
Fabru·a tlt' tN·1dos li U t ~ .l ~ 432;; Jntc-lro, 2 Inteiro, 1$600. 

e llll 
Is. 

ou) l 
-J'r.mcs 

!llôe,tre ~1 de um2 iahnca no Es• FUNDADA EM 1902 - DIRIGIDA POR PROfES• 
tado do R,o prttura l<ii:ar e,n fabr&C'l son.cs D.. UNIVERSIDADE 

J-:at,,d~ de S Panlo e Muu• - ~ •" 

lrcrim 
ta no. 

prqxu-ar 
'.10 .s.eu. 

Quem J'rt:e ....ar q\ltt"'a n,cr,..,er p..ua 
m<stR G. e 11& calJ<a de!l!e 1omal. • USJC.'l _ in!lt.dulçiio. 1w Ulo de ,Tnnelro, de en-
--...,.---------::=~(U_ 14 1!..1 ,ino suµeriorJe ro1111rwrc:lo «Jntº, eonferlntlo cll1,t«_>1!tnli 

Tm, e \S.\ :;\[OBI~AJ),.\ rtt.onh(.'('fd<>" r lei fMleral como 1Je caracter offlc1al. 
( Jk-e. n. 1339. de 9 -1 - 1905), fnucclona em 

1noprlo nacional. (Dtt. :;::oG, d1• 8 - 9 de 1910) • 

ada da 
llomas, 
futuro 

Tr:u.p:nsa com rato ( DPVe rue-
zes. pode se p•~ado) de "ma 
bon ta ca • btm md>ilada, co.,i d''" 

qu rc, quar os. copa, coun u, 
banh~r • t c . """ legar mu o .a a 
H RoC'mprdo,aqum fc:,r 
~ m a bc:a mob ha n ..-al r de , •• , , 
4 •o $ • Aluiruel 46o$ oo. lnf rma• 
ç6es pe1o telc-pbone Central 486. 

(G 14 68) 

lHLIIAR 
d~ um muito ~ - • com btla, 

Cartas a Eduardo nesta recbc• 
• (U 4363) 

Cabellos Brantos7 
Ute " ELJLA COR. 

(068;) 

TERRENO 
V rnde se UM sit1lado no mcthõr pon· 

to da rua T n• Va9COftCclk,,. 1tndo de 
frente u metros ""' 6<i de ruwfo•. 
T•a .. e 1:3 rua I:aráo de 'Mesquita 
o, :o6. (U 1 ◄J6•l 

ll t' •1~ªn~ •• UyR eu,cas, de ch:tp:i i:alnmzad•, - r~· S C"bristovã.o n. 27◄• 
\ t) (U 143;8) 

'\"ae se mlMlJ-Re 1110\'~is 
pa, Quer v~,1 rr r,10S me Ca•tro j,elo r,h e "'t\! 1., Aveo da Mem de Sá n. 34, 

(U l4]Sb 

m te 

IÇO SY· 
CRUZ 

_A_U_T_O_.M_(_>\_~f:J-, -
V t-ude:◄e um po.. ~ti To ~ f' '\'bgem 

dt marca """d tad•, o to cyliudros, 7 
l~re-5, liccnc' o t particular. \ f'r e 
tratar á r11:1 Ililario de r..,.,.,,a 79 -
C raie Cc.,aoban;i - O,gen••. 

(U 14355) 

Phcnes Str mbcrsr - Rs 8~$000. 
2 2 rua S. Pc ro, 183. - :M. A. 

1 

C rrra. (n993J 

º er, ,_ Dentista, dr. Plinio Se;na 
·ruz V cr 1:ratamento •= dór e eoll..-..ação 

•fo G)·· rap da dos. tr!'balh()S, Alleude á h<>ra 
mucada, dianameotc. cl.u 8 á, 18 ho

o. anta ras. Tel. e. 343. UrUJlla7"-n:t ◄3. 
___________ <_U 14353) 

Casa - P<'tropolis 

MATRICULAS - Em 1922: 460 (4ú moças) 
1923: 534 (65 moça!>). 

Em 

a 
CUHS0S l'nFP~UAT0HIOS (1 anuo). OERALi 

( 4 anno,;). Jn,trucr:io tbeorko-prntiea habilitando Pª!'º 
n.~ c-nrreirn" romm •rci11e~, iniiustrlncs e , ndmh1lstrn_çao 
publica. J'xcellente corpo locente - Ensino efflc,en
te - Conc-ur~os periodico, - J'r~qu •nela obngatorla 
- rrogr,unmas amplo • lira ti e o IJ e ri uroe3mcntc 
c'l.ecutados. 

Aulas diurnas e nocturn:ss para ambos os sexos. 

OI CIPLlXA - r.ortnguez. 1 rane,ez. lnglr:r ( cor• 
rcspond JJCW rn.Jf\n1erd 1 11 " 3 J nMUl") • ' e<' rapbl,, 

o n u ,.,, li, •f'ü()h • :\..ril11 n <'Ou1nlt: N. .,.,, J. 
g .,.bra, ( , ("omrt~ln. 1) rnbo, 11'h,;i k-:1, C bltnl~.a, H. D.• 

tural, H. l nlveM<Al " ,lo llrn,.,1, J)ad.:rlc,,:,:rapbln e Slc
noi:raP.hla, Contabilidade, Noçoc de l)ircJto - Lo,:ts• 
lação do I azendn e dui:inclra; "'rat.iCA jurldico-com• 
ru.-rcJnl . 

Aula" Jh~ cio qualQ•ll',r cli!.clplin11 - Lnbornto• 
i-los d.e Pby,ica e Chimlca, G:iblllf!tf'J do lllstoria Nn
turnl _ Musc-u , Commcrclal, Jtlbllotbeca, Tiro de 1 
Gncri-a, Clnema-togrnphe, 

CURSOS DE FtRIAS (Dezl:mbro a Março) 

}'reparando para eu.me de .tdmti1<1ão e m:itriculn 
dirc,:ta no 2 • Auno do Cnrso Geral - ln,.cripções do 

do novembro em deanto. 

Jo~X.un:s l>B An,nss.\0 - (\:; a 28 do feverel
M.\.TitICULAS : 1S a 3:J de março. 

PRO~ECTOS -:- PRAÇA QUINZE DE 
NOVEMBRO - TEL. N. 7842. 

******************* 

Coiso no, 11nl -~ ~ij;ratorios 
Diurno (Fundado em h,,.,, N t .-. cc urna 

RUA DO OUVIDOR. 1.s "! 17 
l·, 2 · e 3· andares (Entre a ruu. l · llellnr.;o e " 

. . ·•,r) 
1-:.tte cur■o, o m:us anttgo, :, <lç: maror frcqurnc , o melhor a 

varrtlhado e que aprn~to no anno Jrct vo ora f•ndo, rcaultadoa 
,,ue txccd~ram à e ve Ut1va opt1m11ta de atu.s d1nccntes ach2 1 
funccionaado com toda a rcgulaudadc ( orpo docente v~rdadeua .. 
mente no~vel. formado 'tios maI.S rcpubdos mestres do 110 0 ma 
g11tr-r o. <,abtncte,, lahorator101 e tna&C'UI o!!I mais romplrtos rm 
vrt~,o fu, cc1omunento. ltlcn aal1dadc-s mod cas. \ 1anc:m uos e pc 
, ,. inlonna~C,,,s ~ ·talhlldas. - Dr Jnruena de, Mattos, ,t re<lor 

(IJ ) 

.. ..., f1g 183, 

Appnrc1hos pnrn ll rnon traçii, cl,. 'J'h ~ e , ( h'mk.i. 
Modelos d<1 Botnn ca (' Ili t orfa atural 

Sortim nto ( ompk . 

MOREIR BARBOZA 

197 - PHI\ÇA ]) \ R~l'Ulll (' TrJep. 

<'ursos: ~estlbular, secundar fo, r ui d preplt'l'lltorio e 
d1• da('t7lographla. Abatiment o de 20 para os fJlho e 
nNo~ do mlUtarcs e d e 10 % para 06 dos rnncclonurois )m• 
blicos. - A Inserir~~ sc c11cci:ram nu prorlmo d.ln 5 
de Abril. (l. 1t. U1) 

R 
çao, ri 

15, Lui:io 

cu. 
elos 
ata• 
das 
teJ• 
ra• 

• 
U!o, 31 

õ017 

::4' 
739 

48& 
770 

107- 2 
23õ- O 
73S-10 
231- 8 

L. l'. 
- 3 -924. 

(t:. 14476) 

GARANTIA 
706 

.-.: ~ :"'\ 

~ J\ l'rcfcrida. . . 265--13 ~ 
, Conflnn<"u •.•• GG1-tG ~ 
~ llojr, ás 6,30 d·l tartle. ~ 

( Approvado pt'la Saude Publica, N. 7 de 8 i 
I' O MAIOR DISSO~VENTE DO ACI 0 

1 ~/ t:fficaz no tratamcnt • 
1 

ARTHRITISMO •• RliEUMATISMO OOTTOSO- ~,ASES URI• 
CA E BILIAR·· AREII\S (ORAVELLA ~RICA)- f. EMAS• CYS
TITES •· PYELITES- PYELONEPHRITES- URETt' ITES •• AZIA. 
., c. • .,urgar das Arterlas e dos Rins os re 1duos c::ilcar 

Diurr,..._ .. é e, ,tara Arterio•Esclorose e su3S íunestls 
Oranula_a<,., base do Qurbra-Ptdra t de outras pi tas diureticas. 

e _hlhontr,r,flc~s. ~ozando dr qualidades desconges11 chobgogas e 
elimln~doras. Podctt..Q agente nas affeq dos rins, ligado e bexiga. 

O D,uretol, t o màb ~11erv.lco diur t co e e irninador do acido 

~ ,J •• ,. ~ 
~ ,l". 14497) ~ 

A I>opifAR :. 
145 

(l 144q.z) 

IIOR\. 110- 4 
IU ,U,. 
1,:-iP1m11.~ç A... 289--23 

l:. O. 
(l. 13579) 

SEDUCTORÃ-

THHÇA-Ff.lRA, 8 Dl ,\URIL 

60:000$000 
INTFIR0, :.! 400. TERÇO, 00 

\ 1.:0.J>J.:-S~ R:'11 TOU:1 A 

Conreu1onana: COMPANUIA lN TEGRIDAD& 
R"" V,sc de d Rio .i.raoco, N r:ray. 

U ICA ~O MU1'"DO QUE DISTRIBUJ 80 POR 
EM PRE "10S, 

Terça-feira, S 

■ 

Inteiro, 60$000 • Yeio, 30 000 • Vegesimo o o 
EXTRAORDlNARlO PLANO 

Jogam apenlls 13 000 bilhetes, distribnl do 1 
premios todo:, sorte do~ 

A TTB. ÇAQ : Os bfl deste plnno 
ZO fra<".çõ ffl d<1 3f000. 

A.' VENDA. • 

j)recisaes de j)inheiro? ... 
Tentac a YOS a sorte no 

Campeão de n 
Agencia Geral de Loteri~ 

Snccur1ml do C11mpcão do Sul 

Raul C. Be·rão & C. 
e, :::ê'\. ua. .R.ocJ.r:lgo 811.-va. e 

Caix,t Po~t,tl 2100 
'Je1ephone C. 728. 

End. Te.!. C11mpeüo 
Rio de Janeiro 1i,: XO

l'liarm. 
ra, un1 
• lifphl• 
um do" 

·lo qual 
,s nieus 

Alur:i-•e nova • mdnlada, to,lo e n• 
fo.-to e no mclhcr ponto, Junto á pra• 
ta da !,'~da<le. a familia de trata• 
m, .. , , por 35(4000 ensa~,., alé 00-
Yel:l!,r,,. Trata••• 6 ru• da A,..emblfa 
n. JOr, co:n o sr. Cark>s. 

1\~eacia Dactylog_rapbica e de I ES(1l?l j>'I'()J>J {) unco, 
s
'm nenhum~ toxidade ou contr indic~ç5o, pode ser usado 

_ • " na dos~ de 3 a 4 colheres d~s de ,opa rm 112 copo d a_ria assuca• j 
traduccoes Ah1gu-~.- " s-,gunclo and.,r radª· !'\os casos agudos poderá usar at 6 colheres. 

140 1 
Ro Jl•J94. C &S BORLIDO MAIA & Cia. 

alo ele 

,VRno. 
11099) 

hl'na) 
as mo-

1ntc1-

11rnn. 
l 

la. do 
N.A. 
, nariz) 
ntciru
,o. 
\10S 
da e na 
o de J•• 
,uembléa 
1 tarde, 
44 ) ~ 

l,OJA 
1 sln·n 
,çiio a 
mmr.o
<'ntro. 
l.Hl:l, 
~), lo-

CC 14351) 

PEX.-,ÃO 
Ve,-,de-se 11mo ao melhor ponto en• 

Ire Cauete e Praia 1-bmenzo: ~,nze 
quartos bem mobilados e rlk!o oce11~• 
do pelas boas f1milia1. Carta para 
,. e J rr.al. (U 12955) 

Consultorio montado -
Atur•·•e de I ás 3 hora,. Tratar 

rom o dr. l,i,...2. das 3 h , heras.
Rua Rodr 1:0 Síln n. s, oohrado 

(U •:rl5ÜJ 

Bungalow -· Ti j~a 
V-,nde •e i rua ,fa Ca tcata n. 44, 

Trata• das J á ~ boo.rs. á rua Rorlri. 
110 Silva sóbrado, eom dr u,,.,. 

(U 133561 

'l'ORNElROS--
J>a,.ª a off1ciua m«ba.nica de u:n.1 

grande f bnca de papel nu Mend,s 
'flr~ sa <" dt- bon!I nft1eiat1 torM1ro& ' 
tE.1ra m:i I blfonnac-~, c-om o 1r Va 
lentun, á rua do 1\1 ercado 5 r .,,l,ra,!c,. 

(li 12779) 

SOCIO 
Prtci a-se oo:n pcqurno C20"tat a-

ra df"senv h·rr uma 003. 0Hu:1na dt": 
ferrt '"º e- '8t-rralhe:ro. fttf"'n<\• bnm "•lf ;:,. Cartas n<1:a red,i<d<, por• 
lL r.. n. (U r414 ) 

Tubos de• Jatão 
Va.r ll~ d1amctrnt ~ numtros. - li. 

A C'orrt.a - .:oz. rua ;s, Pc-dr?. !h 
(11993) 

PHAR::\1 \CI A 
Prrcisa, e de um me o pratico Tra• 

ta-se na r1,;3 da Pa"51gcm n. q r. -
Uotafago. (U 1◄334) 

PENSÃO 
Alugam •• npooenu,, bem m<>b,lado-. 

eiom p~ s5o. par~ famil:aa €ir tratamm• 
· a "'"" •cm ,r,-anrle jardun RUA 

nAs T.ARAJI/JEIRAS, ~-
(l" 14336) 

A l 1TO:\-fOVEL 
v.,,, e-oe um Overland, 4 cylindrns. 

• no,,o, ultunr, rmdclo. Trai.a .. , 
• rua \fCJrechal Plor,a.i:o p 121, ..,,,,, 
~ n.....!?-"•~-, CU 13359) 

Executam-ae trabaibos da•t.11<>,raphl da ru~ d11 l'a~•dclaria n . 1, .R~corn~e~d.ai pelos grandes medi , nos casos de Arthritismo, 
•ca e traducç6u co!" o ma,or esma. com mstall,u;oes apropriada;s 'ac1•hca, ltth1ase rl'nl l, J!'0!'!Orrhéas, nep ntts, insufidencia renal e 
,. e prHtua, aa i::,cota c,,..,,.,c,c,al para grandr, r serlptorlo. •rra- tm todas as molt5tias dos rins e Bexi,.;,5 mn t: do r,gadn. ' 
ftm,a1A&, • rua s, Jo.é a.. 7'• •• ta-se na ru1t d1t Ca d I l 9" "-'T :,J " 
oaur. Preçoa •odoc.... lnfom,aç6et n f' ar a .. , SeM 01em m 
aa lide da cacola, ,., , 0 boras da 1° andar. (Elevador). Amostras 806 Snrs. M-'i·cos. •""Ili •• 6 horaa d, tude. ( U. 12681) F "" 

(16816) ------ ~---· abricaçi~ no "l.aboratodo Chlmico "VAl 
~--------L- e1.-t-e CASA I t-~"ª• S~rg1pc_,!.:: S. Pawo,, 
Collegio Sylvio 

l_,rccisa e de uma com tre-1 qt:J.r, --- r 

- Rua Mariz e Barro■ n. .258 - toa. duas aa1 .. a e dependc:11c1a1, na l·1• 350 QOQ"' 
Tcl<vbone V,lla 1.z5z Internato, dadc s~ndo prcciao, compram ,e 011 ! ~ 

kml•tutcJ'nato e tx.ternato (ursos pn. ,noves. }mtl10, çau.a postal 353. 1 
tn:,,no, aec'-lndario, .<o,nmerce I e es ~ _____ (U 1,p60) <'apitallsta 11ue sr r1•tira 
J,ICCJal d" prc:paratoraõs, COHI iJfOgtõilm Qll l'rA"' I \ 
111,1 oqu,par.adoa a do l'olle&w l'e- 1~ IA "AH y 1 " ), • IS - 2 • 
dro 11. En11no 11r.t1co dt hnguu vi, '\.J I'\. -~~~---..;.-...;..,.....;.,,;.;_.;....;;..,_;~"""~-;.....,;:.,;;.,...,,.; "'ª'· lnatru1vçlo pby11a e militar. Alu•a e mob lado do10 • 
com J1rc1to a caderneta de resC"rvuta. • 1 C'Ãtcll ntc: M Q L E s TI As N E R V Cuidado"" P«l"raçSo ir,t~Uectual com ~uartos p;,ra e oo o<nhor de trata Q s As 
obrit(a1aneda<!c n1,oro.ia d "' ca udo e ment<>, boa p,cnú~ e hnda vuta; c:ua 
alhalla a •ducaçlo moral, c,v,ea e •e ~ familia rc:,,penuel, !'nua de lc l'arttlyslAS, i111ur11~tlH"11ia, 111'\ I', lgl • dor,.•s d,, , iht'\'n, 
1 '"'"" c,ra iac,ultatln e ....i, o pou o nby "· 

11 (U 14 179) I hy feriu, insorunla, truqu ezn dr (or~.!lq Por C'C't•s•o de 
de vista <alholico. Tratam<nlo uce: -. - frabnlho ou de 1>ruze r, por Jlrl'O<'l'tlpAÇO('S li(' 11 i:orlo~ 011 !~':; •• ~~~º t: ;;!~•~~. ,1~01=.::~ 1 JJALEEl}~1\ desi,:nsto , são c·urn1lus l'Om grnnll e~llo <otn 11,; Unnho~ 
__________ _.:<,;;,•ll,;;,~e.;ll,;;,1.:..>_ 1.. \ cnde..,. um.,, em i,erfc to estado, do hlix·trkltlndo r, tntlca e o~ h:tnbos JIYdro-Jtkctril'o• . 

íabnca<;áo •IUll<'n, coo, ta,que d< co- , 1; tas appllrntões, i11te1rnmenh- Jnoffcri,hus, prollu-

Ensm• O pnm• ari•o bre, mtdindo 6 metros <!e eomprtmcn- z.-..m 1<ob1'(• 11 1,17111.cmu ner, 0 ~0 um" acçuo f'ffk:,;i; 1 dunt• 
to. com c-apactd.ade ~ra tnnla pe-:1 d tlt 1 sou. Preço ,:000$000. Tratar· l!ua oura, res o ndo ao do.-n te n calmn, o "<>mno o \i~or 
do Roano !I~ 1• andar l'tdro d e o b<■m • Rt11r. - Guhlnc tr dt" ri trichia,},, n:1•c11r.a elo 

fe~~td~m:i::nb:•,~••~:,.,!°.;,e,r'°; llmo,. • • (U 1418.J) 1 IH~. :'oiJ.a'J~S l>A HO<'HA. - HO, Avenida nto llrnnro 
,J..,1cidad, prof,ss,.,a•'. Bolei.01 dia• 1 (IAPA 11• 00 l>lltl 12 IÍ• -1 dn t.nrd,•. TeJephonc• :;37 r..orto. 
r o, P<rtmtttndo ao >-.,Aet d,,~ a.lumoos ._-, 
a.c0!11p;inbarc~ Ol ~.&ttul~s de 1r1u f,. AJu a-e u (o-
lb-. Prc-par.am a,e a1umn"1 para o g e m pc,,urno ,obrado a ,a~ ---

~i~r~:i:º5]•:t,;ti~rfü:~; ~~f i:,.~:fl!!-=;ri~::·lr;ry;·:;.i:·:: A' Q Exm a (1. Sr a Q • B r aQ1· 11~ 1· 11 a~ 
t:retan~ du Cur1<> Norn~I de Prepara 1 . I} l} &) ~ 
1 rios, Da rua do V'J"d"" ns 15 e 17 Ma<·luna de eostur·t 
•. a• e J andaTu. (Entre a rua ' 

l'rimcuo de lllarç e o mar). Tde• Vendem te duas: uma de mão por 
phon n. 6.713 l\ORT~. • 50$000 • outra cu;eu gavetas, cote e l 

(1 94) Z ~or':, t.rei;o d, occasão. Raa Vlscon- 1-lygienista da cutis1 recem-cheg d0 da. Furop u e ------------~-=~- e• • 'ª"" 61
• Junto a Senador 1' m• \ iços s exm:is, senhor s da <l1•t nct'l 1r de • "Ira par 1 o Ir 1 

Curso de COilllll('l'('iO pcu. (U ·~ t:tmcnto ela cutís, !ornando-a t o h a e p r eita e mo d
0 

uma fft 
t: CA~A N~ \ TJ 1 ça, fanndo desapparecer 4ua.cs(!\1er mane~ 1 ardas, nu omra.• affe• 

-:\,. ......... ~ 
~ I' u · 1.1sT.\ . 

<L 

l 'l'Hll'~IJ'IIO 

; ( /:· ::;~º") 
'-" ~,, ............... " ............... , .... 

A MASCOTTE 
372 

JI 3·9•-1 HoJe os 6 

AG.\ vi,: "I,". • • • 771> 

i-.owri,~ . 

J 

:n Marc;o 192 J. 
( l'. 1358:.) 

A LOTERICA 
712 

Q:!4. Hoie ás 6 t 2 

lU 13590 

1 
HI O ~IENH.\Gl~IUO 

ut1to a cr!c 1orn3I - i-:ntrqa ,o 
hun 1 dom 110 e, rcrados urgentes 
e i;aranll •· •1 eltpbone Ct•'\lral 58. 

\d 11951) 

l •'L.\"'lENOO 
A 1g.11e <':U casa de fam1ha de tr,a;, 

f m • uma la de frnuc htm m<r 
b e oom boa pens.\, lnf rmaç6cs 
te :ph ne Bt ra .\tu 319 

(U 14076) ----L\ ll Ia d(• re \'.::;ã () 1 .., .i .Ju ( ,.t\ ~ões da pelle - llldo ISSO com a sup1 r de u I quer pa ta Oll 

• Vm.le-se a da rua Conde Ilomfim tintas. . - 1 
Portngucz, Ar1thmet1ca, eser. m,rcao- n. •6J, eequina rle J~ llyirino _ Apphcaçao de esmaltts para duraçao 10 e 15 n Pul-

FORU 
t 1~. dactylofraph,a. stecovaplna Trata-..: na riu do Rosar10 n • t6o vrrizaçõcs applicaçlio da "lam:i" ultima , d d eJq Paris e ~Ir e,c \ rnd e doubl, pha,t n C<ln, parli• 

S ~.t.NSAl,1 JADES ?.JOl>H AS com O sr. Gonçalves. ' ' traordiriario $uccesso nos Estado; lim 1 5 <h \ crica do Nortç pul da, p:,ra choque.,, accummnlador, ,te. 
ccç:,o Commerc,al do Curso 1\e>rm3t (U 6) • õ d • l • d { · "rrço 000$000. - Rua <lc, São de l'uparaturooa • 1,411 vcnZ'aç o a_ cor natura, cor e r05a e branca con orme a te% • Chr1 tovln n 352 , (U •'189•) 

Ttl. l\ortc, í,71 Çada nihs deve ser tratada pur rri, d1ffrrc:ntc ,. por ,,so r 
RUA DO OU\JDOR, 3,s CabclloR no rosto mistér que O especialista 6eJa • nsultado 11 e, de começar-se Q tr FRANCFl 

(Ent1t a rua 1• de :lhrço e : ~rl Pnlniida. rad,calmM1te ptla ele- lamento, que é p11r;imcnte externo, b l 1 <" e · oifc:n,ivo. 
(rJ82J <!r«ddad,, por uma :,peradvra inclem, !;raças a .-ssc processo n oderno e n e- e branquear n Prol norn franceza, lecc,ona lbeo-

---- ~•plomaua. de Londres, acm dór e ,~m por mais tisnada que seja. r a e convcr~(lo rratu:.a, )\re-ç-os u. Copias á machina hçóes cocaln•. Rua da Assembk.',, n 48 Cartas, !>li outra• quaesqucr C mm t]IC'1 ões > P,r Íe!sor 1 :,,:,e • ,ets, tm casa da• fam lí,is; op1inia1 
' de da "º andar, du 10 ,. 5 horas d~ ,ar: Ilunet, Ca,xa do e rre10 n' .:,,841. ,nr rffl3ç~r Mmc. ílr ot • c\Hnlla 

ctyloguplua • tach.Ytr.,'l!'hu.. Rua de, - :lilauaa= do 1ostn etc. O professor Bunet fornecerá "r•tn·,tam~nte q 1aesqucr d· t n• 0111 \., ira Souto " 0 • lpanema -
"4,~ -" ~ ~ ./i,,,,,;j"'::._:,J~ ~ 1 { - 1b { cc1·d " " ' d =•- Ttlephcnc ,._ 188 lpancnu. CU 1◄159) o onna~oes que e orem p I as a Cll • e ereço. (U 12956) (U i.t·~•l 

CA!; \ •·u:-.oADA FM 187 
C'•m to us:1 z • '\\ IlITI' BROTII 

a "OISll\i\" e "nllll,l>QURO H~(,I N O' 
& l'ubt a e llu-cctor.;i de Scn',ç S.1llli e 

PHONE - Norte 274 - RUA DO ROSARIO N. 55 

N curasthenia - l~sgotamento ncr, oso 
)~sita do m.-morla, pbosphatur-la, ronva}(lScffltÓM d:11' 

moll'stins, tratnm.~c com o uso do Hli lllA'l'OGF. 0L de 
Alfrcüo dt• ,.;m•n1lho. E' extrl\OrcltnarJo o u <' nsu 
e os ultcstados t•xpouuweos dos qu,• tem feito nso. A' 
n•udn cm tollns 1111 planrmar.la." do Rio e dos E ;tados 
- l>t•posllllrlos: \Ll•'Hll:J>u DE O.o\R\.ALH0 ~ (,'°. 
Ru11 20 de Abril, 16 e nua 1° de ?tlarço, 10. (1 

O \ 1mu \1)1<::JHO J)J. S l u-
])()Jt 11.4.8 BAltATAS ' 

l'-c V. K'l.c. t <·m BAHAT 8 em cnsn e <l eJ nr- 11\r 
dt' tüo noje;itn <111ão a,oquerosn praga, ,adquJr, lmmed•a• 
tnmc•nto um 11:1cot1' d1• l'ó AZl'I,, o lntnlllvcl MATA-llA• 
H,\TAS, ti vendl'l ,•m to1las .111 I>rognrlas, l'hnrmacln~, r
maLen,, loj.1s de Ccrragn1s, en'<as do chá e eêra e florl
,·ultura, c:utim, c·m todu u parte. l ma <'JJll'rlcnc.111 do 
l'ú AZl'I, c-qnhul<•rú a umn pro,u. 
.\TA('.'\ 1)0 : HU.\ nui,:~os AIHE~, 1:m, obrado, C :'ti 

O .\(;K\ TJ~ - Td, • 3Stõ. 

Ao~ prouriuarioi ~ pre~ioi e terrnnoI n~ 
m~nr~im e uullo [nta lt~Hal 

il 
Qutr ,-cndcr ou o('Omp,r&r um t rrcno ' 
Outr ronstru r e n,:tJnatru r a u 
\)urr pmtar e 1 11 ac-rv,çot m 
\jurr alugar (' 1uh-alug r a ttua rasa. t 
l>IRIJ \ ~E n J li. Il.c\STOS 

nR.c\~CO N. 117 ff t,f' o ,lo "J r 
ana \ ENlJ.\ I>E PRFl>IOS E T 
:'l:HF.I 1{0, 1'ERRE~OS ~ 1 o,srR 

S \:'l:TA THERE7.A, \J II LA I. 
'Tlod1cos t" " lo 10 pr zo, • nta 
d!l!!I as dnna,s fac,r <lado, como 1c- a 
~ão, de 

J, J'. llASTO • ('0~11'. 1/J'D. A\J'lliJIH I O UR\\I O 117 
sala 17, !!" nnd. e 1~1litf. • Joc-iuu do < 0111m reio ) . 

( 
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MORBER SORRINDO 
1;erá oulro exilo m11ravrlho'-J d<" 

NORMA TALMADGE 

A 

Obra prima da litteratura 
convertida em 

TALM~ 
., rr 1( t•· 

Direito~ 
• Con UIS 

"l\."PQ~ "'-11" ..o. :,11r,1rn- ,. c·t11110 1 1• 11 .. 111 
... ~ oli"\o.lsV,A,4,,la 11P~ - a 111ulh11r ,,r;: 11h11 

que • ., U" ·'" ,ih 1u•r p,;r , m ,m, 1 
ronq1,1--1,i 11 •o• ,i; rn. 11lio 1 ,11, ,ili • , ,.,,~ 

cumo li~r>r·,1 ,llP ,1: , ,,..., f om 
lon; t : 

I•~ 1gora tcudt", 1~1r11 1 or,tr il, ) , ."', r 
C'rlrnc~. que J I v,~1.- ,. 

o MO 
,. >mo J· l! q,1lulo Jt>::,•I' !1!111 lllJO 

O Crime da Ili igeuc a de Lyon 
lallll! tlc1:, H'O!-ll~'U"" Ili.li~ fo11111U11Vf)l'i l'l'f' ,JOU;, 

- Tr~Li~ ll1n '-'lbP1·b1) 1· pr nt•:p,i .i,, 
º t11,,; Jl' 

~'oi o que disse MAHCI~L PfH~VOST, o ~,•anJe 01 C:,lrt• 
d,l lltlcr:llura !rauccu, oua•,u, vru 

JOCELYN Obra prima da Cinematographi& o trabalho pr:woroso d11 G.\U~IO'.': r 
JOCELYN - será cxlutil!.lu na p1·ox1mu Sl.WUNDA•l•'ElRA - 110 Ol>iW~ 

1 "1 JUI ..__, l+f...J--lt 11i::u:r.1 1 1 L 1.11 2•:1:.;1 t I li l :.J...1.:.1· IA • •• , .. . ~,:,J l;;J 'JIU I l !il I J J l I ' 1 s. 1 1 l llfl'I I J J 11,IJI ' ª' · ITll ;{l,L.J 1 tnr•rr.ra 1 11 t ' l t'IJ L 1 .c:1• , ,,. 11!1: 

naval Completa hoje :.:os exhiuiçõe,, e:,1
P. bello 208: 

ílim quo po1h.1rú s 0 r visto hoje uu (.Jiue : 
.lfluminense, em S Chrbtovã.o. e qu111i,1- • 
fclru r.u Cmo Brasil cm lladt.hwk 1.ol>o : 

~canfado 19.2lr ~~,r;~ú~comp,Jlll.HH1o peloscur.o~uOdfilCllO ======= ~ 
; _;,J LI 1 ..1!. l.J: 1 I 11.l.:J L..1:..J J :l..J U.I I l,.J· 1 1 1 1 1 1.. 1 .1 ... 1 :.! 1 1 • l "UI LLUill-. ..:t&~lr.l I I I I I I ~•· I 1I 1 1 ,1 1 l , ~ r.tl 1 1,"I ;t '11'1& 1 l ,,1c;1r.ta.•1 r 1 1 1 1 t-

IJOJJ.; ) 

DITH 

o 

'•~~~ ............ ~~~ ........... ~ ....... ----~~~~, 
1 Casarieis cotn um honlem set~ f 
t vezes divorciado. senhorita ·;.r f 
>,._.....,~~..-..~~~---~~~ ....... ~ ............. ~.~ 

GLORIA SW ANSON 
Mio o rcl.l<!101,1 r .. zer, fll ,,, íic,,u , pur· 1i-,,,,, e 111ht•ci 11 pr•lo 110:11" de 

llits u, apurns que passaram, 
rol-ot1 conhr.\ 

ELAINE HAMl1USTE!N 
em 

,ara qn! nnnnnaar 12n tatam~nto 1 
Uma interr:ssauiisc;í ma comedia da 

Universal 

·-

de que modo, f 

Viola Dai 
~ cnrvot á yon ad 

Jack Mull 
- E~1 -

Pirata d 
' 

alto boi 

r,1nti1mará a del:r.i:11· o, 
1;e<·t'ldllres Nm as ~u:i 

11ovida,lt>s caipiras e Y 

triloquia - <le qne t' mes 
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asta e te nome 
ft' 

GE 
de 

lteellltão du prodn<·~•,io 
1' nd,. 

C >Ol l lul •· - fl 01 

O Crime da Di igenc a de Lyon 
Ili I J cl :S 

Reger ltarl e Mlle. Ky1"ga 
produ o mr · 1\ dJ <, l MOS 

prima da litteratura 

convertida em 

J< 1 o tJ te d ssc MAHCgL PRF.\ OST, o I,!' 1 n 
d.i li l nlur I frau •z.,1 au.i 11.I ~ 

1ma da Cinematographi& 
JOCELYN 

JOCELH~ 

n V 
fado 1 . 

:d1 b 

o trnb lho pr,worc. o <li& G.\l ~10"\ 

EGUNDA-1 EIRA - uo UL> .ON 

1 1 1 1 1 t 1 

----------====----_-_:-_-_ 

wrtllf ~iffião 1õeYiCio I Um íllcu d I r 

e ffliÍiam [ooDer e fom!I ~lanley S 
lhas do destino ... 

Katbenue Ma[ 

3R.EV'E ) COMPANHIA COMIC1 DE RtVlSTAS 
-) O 'IEl\11')_.() ne \K\lS, 100 t,•hst.1 ll •c•111' 

~ O imngue corre nus leios, com '1'0~1 MIX num euero novo 

4', 5• e e· feira.: 
\ 1 UA DE CH R1S l'O. A uni· 1 CfJmp c.J. 1- l•n e 11 Hld 

UlAÇAS. : 
1 1 • 1 J 1 ~ • ,,.11r..-a..: 

~I~ J 1 J 103·1~ 1 1 No f'alcoj 

DTH STOREY A::! ( 

o 

rown 
üarmelita Uelaado_--__ 

IGus 
Pro<11u•~•'º lUeLro St..iucl ,rei 

ra UOS'l'l~K KEA'l'O~ "en• oCos C:aiajas 
.A.Z TU'::c>O - 2 actos para rir a va ter .. ~n na. l >~{o, 

,-Ama hã I jYiarchis..:.i_o_-_ __,....--
EGB.I 

<f 
A 

na grande super ro ôrlaqds 
µrodocçno cJ..· S 

L1dia Fa1c1n.1 .. CC>NA 

• 

~ 

~ 

.. __..~~~~~----~...,.---~~~~---~-f 
1 Casaricis cotn utn hornetn 9ete f 
f vezf"s divorciado. senhorita 1 t ~----------------A 

GLORIA SW ANSON 
li r t:'J (J I r .. z. 1 IJ ib hcuu Í I li C ,,,h C J l l lo li I de 

[ :C:OEAL ] 

do Barba Azul 
Gloria Swansc.n 
Huntle,, Gordon 

Roberto Agne·w 

11 oiía.lfQ. 
r, OS tJa- oi.o S 

,..,.~/V""-º 

& s~ 

ok, '"""'' 
oi. C.jl-• '.! ·-·4., 

lt.a. s 

;..c. ol...s 

i 
~ l[l ' ~ Sangue do 

; mesmo sangue / 
I 

1 :.:;.;:=:::=;;.;.;;;;;===-----• F~•:;:,ok BC:"9~ª, J 1 
~ • e '1 

-~' --ç=--' ;:-3. 

t """==' ····1 ~.,., 
' Ili • ! J '( 

'"'"''"'''''~'''''''''~''''''''' .......... ~ ::.. .. , .......... ,">.., .... ,,,~ ~,,-...~ :... ......................... , ..... , .......... .... ~===~===:'!!:'; .-::~:::::-::::;:•:~:::-::::-::::::::::-::-::-::-::-::::-:-:-::::-::-::::-:::m:-.:-::;;:-=w.-:-::::-:::;:::r,;-:.~::-::::::::-:::::·.-..... •-.••.••.-.•·••.-.--=••.-.••!!,.••·•-.-----·•-.••.--~~-· 
~ ,----------...----• . -.-··--· ........................ _ ........ --......................... ... 

! SàNGUJ n~~~~~~--~ANGUC .• p A T HE' 1 :: RE~~~r::, ~f!!.ClAS CINEMA 
PARIS 

cm 
ATIU RIN M ~ DO'•Al D 

COMO AGHAUAR 
NO~~A~ ESPUSAS? 

• ª~" d· ~, 
IIR-f'lliO d Y'k'tw r,,,a tnt 

Natio,,a! P turu 

nellcias 
o . 

HOJE 

~ \ 1-1 O .J E ! E1wn?ia feminina contra f.'t'rNt d 
i ·------- A Ului;c11a lllll J 1 1 ,1 l J 

FRANK KE.NAN 
per o•: Íl\!>t('ao dr1 1·01 fiar.e 1 1 l )lnen ud A:Xl'-i.i Q 

;lilJ, O Ml',TI\O Pl1:t t:ltl•~ pr 111•11 c1 

7 ac O:; º" r rre•ça 1 • li 1 7.,t 

mf, culina 

Sangue do mesmo 
A I m II J Je:ria ro 

f'ort• .. l 1s 

PARISIENSI 
4 .. c::,. volu11tariosa~ •lla 

.}Ylill19fil'i1a todos o• caprichos . 

Casados por •nga110 ? 

C,uaào.s falsamen;eJ,oerq não! ... 

aínguem saber? 
Cgsados s,,.. .:Jsso sirr,!_. 

'las u, a1l11ns qae p:1SS1rat11, 
rol....i cHhrà 

ELAlNE HAMli~STElN 
em 

,ara QU! BBBilll(lii 12U [iiiill!UlD 1 
\'llhl t0\Crf'SS311\IS<;im,1 comed,11 da 

Universal 
B rn,, ,s <11 ,·nme·1U•: 
Go1.rrn.a.n.1a 

2 purli'S t>ugrnçad1ss;lll.l.1:i com 

Jack Cooper 

\ 
Na TEL.A. d.o 

sem dllr contas a ningue .-

j,fas um ola encontrou 
-- qu•m 11/e domi17ass• 

os caprir:,,.. 
e Vll'f'IS \er, "OiilO, 

( 5• FEIRA } 
de que moJo, el1 

Viola Dan 

- B.\1-

Pirata dl-lll...,~ 
t 

alto bor 
,J Llma 

t21Te::wwe "ª JEfJEFttwi 

O que lhe revelam as linhas ( A • 9 horaa 
de sua mao: 

l/m gr,mo• ar11or, a,a·,,n,e , = Bapti· sta 
Efemo: porém difJ1 .. ·1m10 de aa 
.se ah:ançaco 1 

Com• '" 'úh PO ~11<- f'S ~ itnntã" ·. i J un1· or 
V,nha v,r I ronthmara a del;d,r •· A linha do 1 1erhdore .. , ... ,11 

.- ! 110, ida,le" taipit ª" e r cor açao I triloqui - 1te qn ~ m 

~ llm bel/o film cor• g esotr:facu os . 
ee .sensac10 

- JER0?4E PATIUCK • RUTH S!NCLAll\ !effffNeHO 
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CORREJO DA MANILt - Tr1rça-frh"!1, 1 de Abril do 1!)2J 

Xadrez internacional 
- --------- c::TIX XIX Z:1 

Os brasileiros conUuiram-se brilhantemente em frente 
aos seus f Jrtiss~mos adve~sarios argentinos 

~·--------
A inic~ativa do ''Correio da Manhã'' foi coroada 

de um exilo estopando 
;;:..~ ~,---- - __ ...., 

Temos trcs l)artidm~ gauhu8, <1uatro empatad:u, e uma perdida 
~~~,s 

8. excJa. o embaixador ar;:.cntlr.o, sr. l\íor.r. y A raujo, :io 1 ndo do major Ariod.sto 
Almeida Rego, ri-presentante dos &rgentinos e cercado pelo team braJllileiro 

do' 

.r. no!sa inidatiYa, promovendo o I A ALL AMERIC.:\ \ O SERVIÇO TELEPHONICO 
tnatch de dommgo, foi coroado de 
um e,nto que ultrapaSS(lu a melhor O scrvlco tekgrapbico da AI! Foi igualmente admira,·el o ~er
e,pcctativa. Ningue;n tinh~. duYidas, America Q\blt"I 1cm qualq,1er coisa viço tclepbonico mandado inst.,1!ar 
uc ~u:- o <:nc_ontro. t.t1xadr1suco ar- ,le maravilhooo. O ca!>o <lirecto Rio especialmente pela Companhia Tele
genti.no-brns1le1ro ,na c:rns>r um Buenos Ai"t"s, o unico que nos ijga Jthonica. para o rnatch de :xadrez. 
enorme 6\JCC . .:,, s , se º. encaras3C dircctam n!e á capital arirent;na, re• Não falhou cm nenhum momento, O 
do 1~nto de v,sta <l1p omat,;0 e como ■--------------'! 1 ~dc1>hone com phone de cabeço e <le 
1t;o,_1me to de approximaçao e co,·- • mão, ligado directamente á sala de 
hahdade. r :,.pparclhos da A 11 America prestou 

,~ grande surp:esa _cntretan_•o,, ô < os mais relcYante:s sen·iços,' peJla ri-
Alawr ,ucce:;so, fot a f1gcr.a brilhan-

t
sstma do team bra,ilciro em frcn

<>s reus fortiss1mos ad, ersarios 
rgentinos. Q:; nosso.'i patricios jc-

11.ram adniira,elmente b,111 e cor-
leSponderam de um modo abso'uto, 
u grandes esperanças que nelles <',e
\:>s1ta, am tod s os brasileiro<. 

Não nos enganámo~ quanc!o, ha 
ias, dissemos que os ncssos ama-

1ore:i •eriam bem capazes de lt"l:l. 
üa figura. O professor do X<idrcz. 
.a ArgP"ntina nos in..~pirava um Sf":

"' receio, e nos in pira a.inda, por-
1~, na verrlade9 os seus repIT"Sf!r:tan 
-s ~ão elcn1mtos c!e 1r-L-nei r-i !1 1.."ia 
,gadores de escola e de uma te h
<ea tão perfrita, como a de qu_l 
,rr grande ,-,es•r.- l""tropeu. 
E!Je, sao tee• 

sfd~ orga: 
{! l 

goroc.;"l prr-cbão cNn que -s~mpre 
funrcionou. A Companhõ:1 Te'epho
nica tem sido. de r,stc. <le uma alta 
utilidade á diffusão do xadrez entre 
nés. Já 11io é a pri1nc-ira ,ez que 
nos attende, em noss ,s desejos de 
propagar esse ma ra, i lhoso jogo de 
ii::cienci·1, 

Por duas vezes ligou o Club 
x~rlrez Guanah~r;i com o Lluh de 
Xadrez São Paulo para <lois matches 
tdf1)ronko$ extremamrnte interes
•antes. Resta-nos agr, derer ao sr. 
~f aus~:iu. o seu -..uperin endente ge
ral, :1 boa ,onlarl.- Cüll\ que nos at
ten<leu e o desejo maniie,;to de colla
hora.r <'<>fTlnosco n-sa c•bra grand"o. 
M3. de fnercinr-nt r o cul : VI') do :r-a
dr(!-l' ent,c os bra ;Jeir ,;. Aos te1J• 

i' 1-:'fl: • e r 1(à an, ,or./ o 

-

-ª 2Z!.JJ __ _ 

t~a def e:r.a de nma mu.lher f 11; 
1

: 

ferido a faca 
t'.od~tdo s,<!~ 1<>ric J:i. 1uwh,r do.o 

<U v~ nlio Mw~l 1'ttrdna, qu• lb.e 
ni;~>):ca'f'a 6U~ fonn'.da.vie-s, C,emrn .. 
le d<>s •S,a.ntos, dornfrCir3Jo tm Mcrity 
no l!stado rlo Rio, foi cm "u aoccor~ 
ro., o que lhe valeu rcccbtt .wr..a f.lca• 
da no 1,C:to vibrada i,,;o covvie 
marid,,. 

Clcm,ute !e: i.nternn~o e& Santa 
Cn"-'. 

MORTO POR TREM 
Jo•é Mano,-! Pires de 44 an,nos de 

~ade, portugucx, mc.rt.dQr na parada 
d, V ;eP..S, no ramal de S.nta Cnu, 
f.-1 eclluclo e morto por un-, trem. 

O cai.avcr foi remo,-ido paar o ce,. 
11\'t"'"le cio Munmdu'. 

MERCETHY 
(C 2 H G Hg 1) - I NJ ECÇÃO IJ 

~ovo 1.:cdic.:1mento rcrM1temc nte deJ.COl.itrto 
reira, epprov>d•, pelo D. , '. da Saude l'uLha 

Indiciv,;ões : - Inf-,cç:io gonococci 
nica, e suu com pllcações; prostatltes, 
aftecções renaes o medullart'.s, pertw 
lho ·,nltal da mulher, desordens pros 
cor t ~ t6rmall •Jo nenmfithenla, rheu1 

Niio admltttr 1111bstltnlçõe11 ! 
Vide acima a {otmula cd rnic a, privilt-iiada 

cetlt11ina nio l"Pl aiuu1.r, i 1.•uica. f,ugir a m 
thQ ,a-i,., cuDl a diT•s.a '11J lJr. A. Pere1ra: 

A' venda om drogarias e ph1 
Informaçõell e Uteratul\ io q 1wm u pe, 

Cl!.'THYLINA, roa Ca~ oca n. 40, l 

O CASO DA BA 
-----------~ '. 

Palavras do ex•gorernador Sealn( 1mm 

!uma 
ao Rio, ao "Carreio da~ Manhã 

CXIXIIII 

-entrevista com o senador Anton1 
qual é um esl)Glbo fiel da sito~ a 

f --------~ ----------r1 
... :- a. ., •• .• 'I,, ' ' 

Chegado âa Bahia pcl:i m:inl:á, .Nn ·re1i:a, a or lem,<est-.va malte- 1 bh para , 

0 illustre dr. J. J. Seabra, quandv rada, quando o .Aitlo foi decretado. • !:llaileita. n~ 

0 
p rocuramos, a tarde, em sua rc· Não dm:i que ella fa:ou surpre• l 6ct1 dre:to , 

scie:icia, cato nos podcri... dizer hendida com o facto: ha., ·a já l'CO)!Iheádo. 
nn'ta coii.a ir.tere5Sllnte ,obre a muitos -0ia~ qu~ os partidarios d:i ~sse O Q\l 

•c•u,1 s!tuação polit1ca do seu candidatura Gôes Ca.lmon o vinham Ilahía é um 
ir=id.e e 1ofcliz E,;tado, que tudo annunciando, e com alarido. Era bi,;,tori,a, t;;;.: 

lhe deve e á cuja tirandua elle esse o un1eo me:o que restau ao estr~'s. 
vem ser.vindo, ha dez<!l'las de nn- governo da Repd,nca lançar mão, pllfiica e,'tai 

noe, - pre com a maior abne.gação para impór á 13ahia, como govcr- strtucional , 
e, sc,brctudo, o mav.>r des:nteresse. nadar, um homem francamente in- _ ,E qu<l 

-
E' O ELIXIR DA NUTRICAO 

' 
o "Nutrion" combate 
a Magreza e o Fastio; 

a Fraqueza, 
Restaura as 

E' o Forças e estimula a Energia. -
Remedio dos Fracos, dos Debeis, 
dos Exgottados, dos Convalescentes. 

iftecd/do3 gentilmente pelo ex• e)eg-i,vel, derrotado nas ur::ias e não- S~a? 
~or bahiano, com s. ex. reconhecido oonst:tuc,on.almenie. _ O dr. 
converaá.mos longo tempo sobre os L"-s metr.aliadoras, a artilb.Mia mente iraid 
pu,ia d:.Venos assumptos. Quando, pesada e de montanha, o augmento e qaerido) p 

poc,ém, abo~os aquel!e que n~ do eflfectwo do Es.en:ito, a chega-1 IOfpomma 
lcv.í.ra a imp.>rtunal-o, o eminente da de c1uraçad?S e ~oy~, td)ana do ! 
bom,,m publ:co esquivou-se com acompatth2dos de amea,ç;is e de em todas a! 

deflo'r.dena, jue1tií:=d<>-M s bando- boa~~ a :amunt-es, nada dil60 foi 

I 
nou o llOS5< 

sarnente ra1:ão de S<:US escru- s:if:·hciente ! c'la-ração o s 
pu;...: 1En mi~ a suspensãio dos d:- ' so la.do, fe2 

_ Ett sou !'ll!ll)C'to para fa1'ar rei-tos indiv,duaes, levada a eif:feito l .soeuttmdo: 
9Cllr.e 

O 
que passou - e ainda com o ma;or desi,ragamento. _ E' un 

Victimado por intoxicação 
alimentar 

SOCIEDADE DE IE>ltlNA 
l s(',siiu elo anuo 

Atcorr.ftfdo de intox·,açio ~'m-,c~ Ter 1inado f as rt· 
t,,r aguda foi soccorr do ;'1<""'1 AHt&- zulacnc-nta'",. de: Medi· 
tencia, 11a noite e.e An•c hont~, o cuia. e- j, J~ ras. da 
ope..-ario Raul Xavier de 41 an.nos de ooite, a ua 
c<ladt, residc-ute a rJ4 Hocu .> do corrente 
l\1atto n. 41. A ordt:''TI in1c al 

A falta de hospital que o rrcel-t'S.":ie, que se-r.i. pr of . M tgt:d 
o 1nfe~iz tra.h3"haJC\r f cou nh me mo ()z,)t'to de Ah de com• 
no po!ilo. onde ve,.u n íalle,~e-r. munJC.açÕ"'a ora pto. es-

O ca :iaver de Xavlcr, ioi mandado tando Ja ·.n5c ...-. AJeixo 
raTa o Xc:croter:o. 1 VascODCcllos e J P. 

IVIALEITOL. 
Faz desapparecrr a MALEITA em seis dias 

Nas D1·0,:arias e Pllarrnactas 
D N. S. l'. sob n. 857, de 12 J 

PORTUGAL 
se es1B passando - na minha po- Pela ))O'ime:ra v,z, em sua exi.._ Nós O e5gl( 

bre terra. tenoia de scculos, a Bahia passou :112ção a imt 
Outras testemunhas, que não cu, pela suprema vergonha de ver lares a que O po 

dos successos que ulti.-namente ali invadidos pela madrugada, «fim de 5er.VÍr ao 0 

-O ,6• numero desta bella revista se de;enrol.i.ram, de·vcrão dizer aos serem deites arrancados os chefes, tando a :JOSS 

qce hoje é posta á ,·enda, commc- cariocas a sua imvressão à05 fa. ~!guns . até inteiramente estranhos 1 
mo a o hero,smo do exercito i,or- ctos. Embaixadores da Bahia no u pol:t1ca, mas com os quaes os Com.o se 
tugJez no campo de batalha de "'-ad d 0 __ ..,1. srs An l!)Oliticos do momento- tinham teliba.s barq"· 
La Lys. I""'" o a "'-"\'= :ca, oS • - .., 

:3 ,t •e "te a,,, t' :ito apresenta - tonio Moniz e ~{on;z Sodré, q;,te ,-;ontas a aju~ar! 
t ",' , ,.;,kr,l d;, art,go do dr. Jor- oomm:go v,cram no "IFlandr:a ", e Um aparte nosso interrorr.peu a O " iFlanc 
ge MonJ&~Jin: Ep:soc!ios da que a tudo assistiram, e que tudo exposição d ara e serena do honra- satlan-tico e 
G•Je•ra esc6pto com a outorida- Ih ,1h d 1 Babº dez, a cui·o 
de de quem assistis nos postos viram com os seus propr,QS o os, "f'! !<CO:I or peia ia: 
avançados ao embate de 9 de abril são as pessoas naturalmente, indi-, - Quanto ao sit'o. · • • sé JoaqqutPorto,·m 

,. E"' , d ~~- do 
e com a modestia que o caracte- cadas para d~r perante O pub .. co - _ 11e esta .•. sen o execu........ p rccisament, 

1 
ns.., referindo factos e. descrevendo do "!Correio da Manahã ", isto é, pelo ,n..spector m>.star, de aocordo :nhã de hon 
tfl)os ,. scena, dos guaes alheiou a · / 
sua perso11ahdade cuia acção no per.1111te D• b..u;:Je-iros que se pre- com a _mesa do ~en~, cujo p res1- f Graode ,e, 

entanto foi das mais h<roicas; em z.am e com altivez, de bem o se- dente msp:ra ImlJ6 piedade do que e muitas a 
"Relatorio do eommandante da 3• r.:m'. O amigo deve pro• odio. desembarcad 
bateria de Art:lharia de C •m?,~nha, meu 'E • 1 sembarquc 
c"1)itão Alamiro Vasconeellos" que cu,-al-<is, deve ouvi-os. s. ex. aocrcscentoa apos uma içadas as p 
n~sse combate foi graY<mente feri- E o sr. Seabra accresccntou, com b re'\·e pausa: navio em 
do e uma variada reportagem photo- um fino sorriso. - O coronel Marçal toma. a'J oorneçou o • 
g-nah,ca repro-:lnzida dos serviços Eu ,·im para ckscansa,r .•. suas deU,e,-açõcs sobre o sitio de 1 ~ osd Jo 
photugrapi,icos do ,C, E. P., á cerca Esroti ca■!llldo _ combº nação com os poút:c-05. O sr. dou a ~ppa.r 
da partic]9açâo de Portugal na Gran• Gôes Ca'.mon e os seU3 íntimos -'o-se v,·,·as 
de Guerra. E ~- ex. depois de a,gumas pa- " 

O resto da revista, cada Yez lavras de agra-ie-c:mento ii attitude nãe, f;li.en do quarte.'---1:'eneral. Qu:ui• mente, tende 
mau, "V&ri >oda e ~ feit:., compõe-se , , 1 d e,,_..., :_ 0 _ • ., d e to á imprcns:i, ~ tem p..r:dade o , ~o •de ~ 
~ --!=o ) \abo-r111t.~ foAit- ., Milhan- '--' º n o s so JOma .:,~ .,. . nhado dos ..:a 
t i ,;1m"a oc,' r ;,a, '1,1.,.(-,.,;, hze- 6a pa•;!f a u ~ a .um 1f<Upo de )que &e e..t.a passando na Bahia. toai<> Moniz 

galhães, dr . Adhemar T avares. en- r êclobravam de v'.o¼ei>ciaS oontra to - P~ª• "' !!(,OCram 
anasa 
fuld.adc que entravam "" l l " f • d 
,, cu!•ur., do xa~rez i:: ~....,,.... ______ _ ~ D{ OFFICJO 1)() CJ,UB DE 11a O pre O 01 quem eSCO• 

"JO;O re O-Y' ,edo de Lacerda Perfetto d e Ma• .. meos. • &>~ n '"'"'"'i" Qlffiorú,tatt vlaltc,p, o 

Achava-;;e atráeado aos llfflla• oh · \ R R Ch · d e abr..çoo 
:r.ens do L Jllasi!.-:,o, na pra~a ~iole~~od~ b.,11;:.s. th~io- no•:; //!: 3fais tarde, ás 8 da no'te, um dos nós, ,m J-in;guaagem i !ICltllM!iaria, A eegv,r 
Sen-ulo Dou d o paquete naco- eont&s, a r ch,tcctura. photographias <los nosso,- companheiros teve op- ~ ri~_ia.-sc a circula,;ão d"_O sembaroou 
nal "João ,A JJi,do", que af rece- e es•ocaçóes de Portugal ,. do Bra- portunidade de ouvi,- do senador I Tempo • que era o nosso orgao Q';'e vfajóou O "("orre10 i'a ~fanh e b • d 

"gU\h'>;;O de ter proporcº XAHREZ GUAS.\HI\RA AO rIU tu 0 
~portunidade para os O d'f". He-ite:- Carlos, nnrea DIRE(,"'TOR DO ~OORREIO A põ"!icia do 1,1• dtStricto pren-
=dristas se re,·elarem a< o'hos DA MA~,. deu, ha tempos, Henrique .Marques, 
e todo mundo. De todo mundu d•z•- phase ditllcll, da P&'l'tida vulgo '"Gato Preto'', conhec>do 
Jos bem, porque as partidas no ver.dedor de cocair.a, que pór to-
1ateh serão pub'icad·is e divulgada, ,e! u na •ua adm r.iv~l p,-rfeição Ao i!r. Mario Rorlrigues, director dos os m,ios e modos fugia de de-
m todas as revistas internaciooaes. qu '> Mr~(\ hum:tno não eg-tá mul- do "CO!"r~io da Mo:1nh5." o dr. clarar a procedencia o v~neno 

1 
t,,. !on<'e <l, ideal. O que t:,:mos en- 1 n,,,_,sd~d:t Trava«:ns, presidt'Ilte do com que merca<lejava, clandesti-

0 )IATCJ! Sl'JO <le aLsen r na transm•ss.io dcH C"ub de Xad•~z Guanabara, dirigiu o namente. , 
1 fan~es do match d~ x:tdrez. n&S au- segu,nte ofEeio: l Apertado, pol'Cm, "qato Preto 

··o h • t · 1 d 't hr:za ,l dizer ')Ue niio porle haver , acabou confessando figurar como 
• mat~ . m ~nae10na e º'.º par• !!lo genrro n•<l:i melhor l'm 1 n • -;- "Sr. d1rectnr. Em vesp:-ras de mandante no crim1; Clll _quef era 
adas foi 1n1c1ado as I hr> a< da h d abol. • ª e· re:ihs;tnn·,s o grand~ match mt.-nu- nacte o pharma.ceut1co Migue Af 
anha- (bras,·1-,·-a ·) na sc'·de do Club par:, e egar e um I e1ro a "u- . 1 d d ,, ' . abe' ·a '- ~ ~ t • r . c!ona e x:-. rez com os noscC;OS fonso Correa est 1ec1 o com 

e Xa<lrez Guanah ra e tl•pois tle rn •o per< ta O t=110 ,-;t•:cta!"er.te nm;g"-' a•r-~irt'nos, p•omovid'.l por dro~aria á r~a <los Andrades n. 
,. 'Excia., o Sr. Mora y ,\raujo. cm- nece • r O :'º tr ba!ho que l,i,flham -e gr~n<!~ jornal k,sil .. i•'>. 9eja- 5 Çonse,ruiu tGdns <ili ,de1alhes das 
lixador an!entino ha,er troc:1,lo os teJepht').~r~tas. de rect:~1

- 0 cTre jo- · · ... ,-,mh1ºna~oe-s cr,·m,·nosa• o delegado ~ e'. me pe:mitt1rlo vir trazM" á V. Excia. • , ' 
ensag"m de s:1ud,ções r<en a .Fc- P. • r e t·a~sm1tt1r ao trleg~a~h1sta, "" m:ti,, .-i\'os ,. C'<pr-sivos ag1ade• dr. Augusto Mend~. que muito 
eração Argentina de Ajedre, e cnm ,pie r~-. su1 vez o • •tsm11t1a ao eiment'>s do Clnb de Xadrez r,,,,t1- se interessou pdo caso, tendo, ,ara 

encarr"2' do d,- n"!!'OCÍ 5 do Hra- telei:-ho:usta rio outro rlub. melhor coroar de e,:110 a :rua a_cçã-0, 
l em Bucn•>:1 Aires. S. Excia. o Sr. S mplc-=.,ntc estupe-,,fo. Houve " - bara, peln muito que l":sa brilb-an- pCC:i,lo :1 pre.S~Jiça da autor1d·,1e 
[ora y Arauj, e o Sr. Roc:.tain~ guns l. nces oue não d~oraram nem t"s~;ma inici,ti'va rPpr~~nta. como -sanitaria ao acto de ::lJ>Preh_cnbaO 
.isboa, <l•pois das saudações, derb- um "!muto ,1,. cluh a eluh ! 1\ A li 1,roy,ag,.nd:i do =bilissõmo jogo dos do grande stock. de veneno e.i:1~ten
aram officialmentc abeno o match .Am~rica Cahl·s por c,mecssão do Re;s, qu~ taml:,,,m é O Rei dos jogos. te no cstabclcc1n1ento de Miguel 

as partidas começaram logo após rr,,verno, .con~e~uiu d~1ocar para Crria Exmo sr. dirt"c:to:-, Qtte o Corr~a. 
sorteio. !311•nr,s A:res a su, antiga rstaç,io Club rle Xadrez Guanabara, ']Ue re- A, _ tar<le, arompanhado -do seu 
s. E,ccia. 

0 
embai:,.yd,,r argentino intermediaria <le J\lont,vi<leo, com O une actualme11te n n~b do enxarlris- e•~rivao d,:. Cardos? C~ll~o, 1~ 

nda permaneceu na sede do C. X. '111P, estabeleceu Jig,u;ão directa enm nw brasileiro, muito se ba de esfor- phan_naceut1co _Antonio de f\ ~V<: 1 
uauc,bnra durctnte algum lcmpô, n,,,.,,,.,, Aires, paro onde a'ia• ;, a ,;ar, fl"-ra rin,. o en<'<'ntro amistoso rios C,n!tinhdo, -sub-in~pec1tor daª· _ftscad•-

·aoo ' . 1 t uni.-a cr,mnanhº n '·1 ' t t,OS..'IO'I patricios com os visin.ltos 1h zaçan o cxcrc1c10 a me 1c1na. o ;irec1 o os pnm~1ros ances ro- : ,, _ ,a_ 110 ras~ que _em i'.nodieo dr 11anoel 1Paes Gonçal-
1do~, . eommun ,caça o d,c_ecta. Nan_ precisa- s11L symbolise um d,is grandes arnn- ve•. o <lr: !..u~u<to :\fendes se 
Feito o sorteio, os amadores sem m_os enca•ccc-r 1:'ª" o magmf1rn s~r- tedmcnt"" no c,;11nh11o da cordialid'l- apresentou na <lrogarla da rua. do~ 

ib_er, quaes eram os. seus adver- v,ço cabr,grapluco !'ª poderosa em- lc an~ une os dnis naizes. Andradas, oncle apprehendcu. de
nos, tomaram n~ segu:_ntes Jogares.~ pr:za "?rt.... a.:-:nertcanêl, porqu,. .º Sendo eS~P 0 oll~th•o <lo ° Cor- pois de indispr-nsa~·el exame. na 
Tab. , _ Heitor Carlos . hras,- n:i :vlo 1rtc1ro e· nh:ce-lhc .~ _pc•fe,- reio da \.fen11ã" r ni\o s~n<lo otttro o -,,cripta da casa, c•n=nt" caixas 

fro e Guerra Bnnen, arqentt<rJo.. çar,, Q:ieremos U.•·1X::r "-:,ns1gn?dos n~s~n desejo. c,stou <"Prto de Qtl'°' o de morpbina, cocaina, sedól. etc., 
Tab, 2 _ D!1mian Roe.a, aryent1no nec;t1s l·cih s os no~~~ a::rradecirr.Pn- com n:"" arf?en•lnoc., re:tlmente, venha trn.rto feito remettr-r todo e-'s~ to ... 
Luiz Vianna. brasileiro. tos á Ali Ame-'c.1 Caules, pelo muito pmxim,, mateh telev.raphic'l de xadrez ,doo ;iar:1 o 1;1• districto. 
Tab. 3 - ~farinha Brique:, pau- que fez. não apep,15 em pró! do xa- a cens•ittiir o mais legitimo orgulho Esse phannaeeutico já foi pro
,t, e Roberto Gran, arr,-ent=no. drez m s peh ccn,.,raçamento d 1s do C"lub d,. X~rlrP1. Guan•hnra, a cessado duas ve1.es, por vender to
Tab. 4 - Beni•o Vi!'""('J'ª~ cnrn- nr'-"';~as :l.f""'i~tosa1J relac0es de cord!n- qu('ll1 coube a ins;gn<" honra de orga- xicos. O processo a oue elle .Te"-
ão a'"l(entino r Snuza \{enrl,s Ju-, lida<l• cem " Arger.tina. O Sr. \V. nisar, por encargo do v"sso apreci- IJ)Onde vae ser mandado. no f na!, 
,r. c.~mp,.ão ,lo Rio. Este tahole:r~ S, B'cr•Mn. \l!ll oer'eito 17.~ntleman ªº" r,,,tuti,,,., a renhc,cão de tão im, ll".ra o Departamento de Saude Pu
n foi snrtead". como annunehm~•. qu• d'ri~ a e,;t,~o lr.a~ileira, exce- portante como interessante competi- h;:::h:ãc=a=·================-
Tab. 5 - Trompowski brasilci- d u-'4".e r,:i1 gentile7.Z com o nn~c;o çãn t-nx:idri~ti~'1. 
• P Subirá D•_l Rº,, argenl~'>. repres""1tinte e o ecu p,,s"l<'al le<\i- Prn-=>le,;r>-me r1a opportunidade, 
Tab. 6 - buz. Palon. '.''':",.!timo e c d'ssimo, foi de uma amabilidade F,-x.mo Snr. directr>r para vos apre
rhosa de Ohve,ra. br:1s,Je,ro. • ~cm p1r rr.im o ze1oso auxiliar rl.o -;en.tar C'f'1 nomP rlo rhtb e TIi) n1e11 a~ 
Tab. 7 Raul d•_ Castro, brasi- Club d~ X•rlrez rTTr..,ob:ira. a qu= mais fri..a11t""' ,1.,,,,,,nstrações rle sym
•o e Rodolph~ de W1lt,_argcntino. firou affecto a rstafante serviço de Mthh r oi!-,,i-ac'í'>. (assignado) dr. 
fab. 8. - \ alentim Corp .. argen- r,•c.-her e lran,mittir os hnc.-,; na Deusdedit Travassos. 

o e. X. "s. PAULO" 
~ 

b:a, carregame\i.lJ. si!. . . 1 Anton,o ~{on,z as seguintes impor- de combate, e prdi:bia-se que o VI':; d ,T, 
IH ontem, á tairde, sem que ainda 1fagmfico numer-o D · - r>u.:rõaJ - -1-.t; até cto,s '-' r · ' 

se $aba a ca maniátslou-se in- - "- '--,-,,.,.,.--.: · tantes declaraç~ que o collega ""'"' VJI ~ ,,.:.- casse "' pa;r amigos 
~nd10 a bordo, e dado o alarma, -- de bancada de s. ex., o senador I ema,n.ados do proprio gov<ernad.Of" 1 )fo!liz, .!>{on 
prom,ptamente acee<:ram ao lo- Rtfre$CO D6ltctO$O . Soei , d" --'-- . r do Estado' ,Anmdo Lco 

P'Ãs e Moniz re, nos ,sse s=reve . rido até o , 
cal os Bombeiro,, que atacaram o m-totum: - Mas, de qualquer modo, es- barcou em < 
fogo, procuranii.' e,t:~il-o, como , . -~-
tambem a p

0
1,;,la ~writima, repre- - Deixei a Bahia - começo~ 1 tara ~tura termm.-uu 

O 
caso I a cima, mn+ 

6entada pelo sit-,lnsi>~c:or Joaqu m Flllii!riiii!riiaim o illustre político - sob os effei- 00 &h:a? ,n<lad,roos. outras accla: 
1'.\liranda, qu-,: ovidcneiou para tos do estado de sitio por ella já- - De fórtna nenhuma, 'f"CSPOll• Dura__:!te d< 
(fUe o "'.foão edo" desatraca.sse (6o642 deu M · o Góes governa:uor e f~ par.la ~focanguê, 

0 
ma:s e.,q>erimentados, nem mtsmo -nos o sr. " omz. sr. do cáes foj 5 

que foi fe>to um rd>cc<1dor, ! LA HUERTA ESTA' VIVO I por occas:ão da memoravel ca.mtia• Calrnon não a.sswmu o governo da '!le:ro e t!!'• 
emqnanro de rdo da lanclin 1 f nha de Canudos. Nada exp!:ca, 1 .Bahia como gov-ern.ador do Bstado, h:'r"'!, e fcit'. 
~ ,A · " no . - :-, 1 • ,.,, , d,stncto, gu, 

.qtr.lf'lll6' s~a. os m- u·asht*nton 31 (A. P.) - 0 ali•s a decretarão d•...,tella med,d SCl:.W c0t_11<> 'W'Men,.,-,oor_ ,m,.vs_.o Corno de s, 
be1ros comba-t: a.s chamn1as. .,,, ' u ~ -.· da l ô6 " 

0 
"'oão ~- o" fo, :1"6im en• 1Departamento de Estado r,cebeu de e=epção, que só em casos e.-c- tclo prcs;deme . Rcp,,b ica, ."! s, de infantaria 

calho<lo num ood!O de ue·a prox.• ;nforma(ões do consulado em Pro- t os quando em risco a sogu• contratado pelo ,nspector m,htar. quete de ca· 
mo a ilh, da <):,ce.ção, e pare a gre•so annunc,ando que o sr. De r=a · da Patria e da Repub lisi, - E o dr. Arnndo Lcone, não 
j ex:'neto o in,c-ml-io, qn~ndo o La Huerta, chefe do mO\'imento <k,,' f > S enCo n-o deis CLUB I 
ío:go n,wamente rrompeu, am~a,'1• revoluc:ooar:o no Mex:co está vivo. a:p6s a i· vasão de tropas cstran• IS ,u. . ex., a , a , -
dor, to_rnando-ec l>ec,~ario inundar 

1 

' ,_;ras, ou de grave commoção in• tíu > m l 1 .,_. x- 1 B sta lc o seu te- ""eune-se 
os poroe,;, B h R J 6$500 t<tStina, a Constituição Brasiliera - - ao a r-se de em sessã1 . o fogo, seguocfo apcrou o rub- an a osa, ata l . legramma ao pres:dente da R~u- director do ( 
1n,ipccoor Joa,qu Mira.nda, te,·e admittt. 

enrontra·vam m os s.ieoos de aJ- (oó,S) Veneravel Irman- Gusta,·o 'Vieira da Motta, ·paniel VIDA ori,g,mi no porão d.• re, ol"de <e 

I 
Armazcm Colombo - P. José Alencar 

godão. -=============== Figueiredo Couto e João Jose Fer• 
,o. prC'jui- mate,.a.:s sã.o 3'VU1· A 4• Exposi·ça"'o de d d d N s da reira. 

tados, e no stnt'!ro fi<:aram fer'.- a e e • • Zeladores: (supplent~) .. Fô dos o conun:ssa--io do navio sr. • • h Oli\'io Augusto da Veiga, Anto-
En<X'k . . Sa~• de, 0 1u·e-ro e Siha, 1 an1maes na cap1- Pen a nio Louçã de !lfor aes Can·allx>, • 
com º pé m&cim<-a,lo, tres ma!'i- tal de s. Paulo I Hugo {j,uic,hard, Sylvestre Gallo,. Fot absol 
:r,l,,e,rns e o e'.-ectrci•fa de bordo, , A POSSE DA NOVA Augusto Gnilhemte Ko,pke de :Me~- d~ 
nm dos ll"'~~•r,s ro1 estado in-a• 1 Ao ue detenn noa O min,stro Ç-O I donça Balsem5o, João 1e ArauJo . 
ve: e o cap,t~o. do Corro <½' Bom- 1 da V,·•çqa·o, por pedido do secreta• ADMINISTRA A .J\lonteiro, H enncfüulo •!'e'.'edo. Cos- Fran_celhnc 
bem>s, q d,rig:u os tralnlft d ª . ;\l . G· m;,rae~ e denunciado , 
extinc 

O 
udo foe~ 05 e ri.; da A~ricu:ttrr.l oe São ):'aulo, 1 Com todo O brilhantismo, re:il•- tAa. AuguSstº - t,~nt,r~ da 5• Vara 

ça,, t<r.i.o tra1c,1!}<>rte gmtu,to, na ,da e zou-se, ante-hontcrr, a solenn id""!.e 1· merioo oares . . seduzido um: 

1 11a volta, na.s estrada:; de ferro da posse da nova admm•straçao Zeladores: (effecnvos). no anno 19, 
Rôta que seJ· a f Central e ]',jor..,este do Bras:l, os da Veneravel Irmandade de ·~ • s. -Conde de Avellar , Vi;;C'<"!de de Hoje, O jc 

• • • • \ 11,11 •1aes, ,u,nos e bov mos, que se da. Pcnh_a, CUJO ten,_'.Jl!o rehg.aso_ i:,forats, oommcndador ;\nton10 Di- ceitando as 
Devolva-nos por favo,- a camisa ,lest,narem á 4ª E:,q>Ociição Es- esta erguido no alto_ da grande mod as Garcia, Bernardino Pm~o da Fon- na e Costa, 

ou o par de =ias que lhe eles• t-uual uc An m.1es, ~e '; vae rea- ta.nha ida. legendan~ faze~d a G ~ seca, Albino F erreira ,Je Sá Coelh~, veu aquclle 
agradou... Nós o acc<:itamos p<lo ,ar ua ca~tal daque.le Mt<ldo, eu ,!raia, hoJe freguezu de S. e I Bernardino da SiJ.va Santos, Luiz dido, 
mesmo preço por que lb'o vendemos I abri pro,u 0 • 1 raldo. - . Eugenio Ayes dos Santns, An'.omo I R 

28 : . . 1 A's 10 horas da manha, fo1 ce- Di d !Rocha Bcnedicto C,,l1ena easSII 
o CA MIZEI RO Am,nbléa I Com . vistas ao dele- lJebrada a missa solenne, llt_endo ado- Ju~ót "- J\fanoei Joaquim Lopes 1 

(1491,l • • mo. celebra?te o , • cape ao P ad: Bar~sa, José Rodrigues Guin,•rfes, Os drs. :F ===========~= óado do •:,3 distncto Jose 1Maria da e!Rocha, -·· acol~ .• - Luiz Alves Ferr<ira. e Manoel d Al-1 solito de G1 

B E • d , t, • 1 pelo eonego Rang e pa:ures i;,vU 'd N • 8ª V < anCO COnOmJCO O ro s·1 · Valentim e Felippc 1Re-1 me, a eves . . . 'e aras 
a . 0 1 ' ª• el"'o Juiu. _ D ;\melia iPereira Yam em go$0 

pedir um correctivo fez-se ouvir uma exce!lente orche~-1 :Directora do culto: - D. Elysa l Uma ll 
; e V•cl"llte k--=·inn, pauh5ta, . sala d~ ~.w.trelho,; da Ali Amcrica, 
or ahsolu~ fal•a. de espaço d"-! Ao tod"> ri"> Rio, foram transmitti

nos de pubJc:tr hoie tO<ias as pir- dns 12 tC::evrammas ouc om outros 
, • • • • 1 tantos d• nu,.nos Aire-; perfazem 
ub, amos em segu1d"-, a Parti- 0 total <\ , º"" a h · J 

Da directoria dCS>le \'eterano club 
de xorlr,z pouli.ta e de onde vieram 
dois dos vencedores do nosso mnlch, 
recebemos o sel(Uinte telegramma: 

B il 
I 

Um commissario que está a qu,xa 2c cap '" · . - · · • h t s ras . . 1 ,Du;ante a cerimoni" rehg,osa, Gu<des dos Santo,. on em as 
1 

llnicio,1 hon cm suas tran~<1,ões r . t . inh I tra de professores sob a reg-,ncia Lopes de •Vasconcellos. 1 O dr Fre c
071

s). nesta p~aça o_ Banco &"Ollamt<'O 'OI uma rusgl •n rc v,z os e · dre Romu.úd.o Silva d e d rl A et d • ~•ara 
. - do Brasil dCC"ldan-,,,.1,tª aut->r1·z-~o não vem ao caso entrar em deta-, do maestro pa t d d1 ' Zela oras: - on essa !! vd - a 2 • 

P 
' = l l . . e o corpo coral com~s o as ~- lar, ,d. d. Emilia Rosa :Pmto a para_ o cnm, 

TraÍamenJo do "R,~eumah~1110 

do Taboleim 11• r d"•pttt"-d:l pe- . e 021 
: P e °"• num, e.a· 

Srs. Hc tor Cdrlos e Guerra eulo mmto apprnx1mado _de ri a , 2 

1eo. 
TABOLELRO 1 

m,1 palavras, comprehend1dos os tele
~ ammas <le xadrez propriam,nte di
tl) e o~ dr: corres.p,,ndenci:t, exigi
dos pela natureza do serviço, 

"Club de XarlrM: S. Paulo cum
priment:1 feliz iniciativa e brilhante 
resultado obtido match xadrez. " f'ancas 
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UMA GRANO E SURPRESA 
NA RUA DO OUVIDOR 

O publico clevl' preparar-se para p,re..<renciar u 111 gran
de .acontecimento sobro o que diz respeito {~ sua economia 
particular: - O PAVILHÃO vae fazer urna venda reclame. 
E não pri-clsa dizer m.als nada; basta o p ublico verificar a 
grande baixa dos preços. Que m precisar de roupas par a h o
mens e creanças dtrija-s_:, ao PAVILIUO - RUA DO OU
VIDOR, 108. ( 0'7'35 ) 

Forçados a comprar carne no 
matadoro da Penha 

O auto mandou-o em grave 
estado para o hospital 

Un. i.ndiv10Uo de cor branca que 
( 1C O, ,,., l'trreira ,\fachada & Fa· 

acc
2

0
3rdo b gundes, rstaLelccidos com açougue: na 

or pouco não morreu : pelo i,.•ov~rno da R~>Ul,!'i<:ª· º "º' º I . F.;. . t _ inh t inotas cantoras 'E,dmca Rcggazzt, iFonscca Beatriz Vieira de Mat- alheia º de f 
1 e9tabe"'°"',m~ de credito tem o 01 uma rusga en re v,z os.· · Annita Reis de O ltveira, ,Conha tos -Ma~ia Leal Gusmão. AJ,ice P • nunciado o r1 

esmagado I cap :!"l de m,I ',"ntos e ~s,tá situa- M~ra,n elles a nia CoroDel ,R~ngel, de Castro, Celina :Peixoto e !Alzira da' Fonseca Abreida, l'.\faria José tos. 
elo a ru:. Pr11pe1ro de !\forço. Em na., c,iS<1s <le numero 105 e ,o,, em Couto. • de ,Mendonça Fernandes, Deoladia T ºb l 1 

. Quando descarregavam mercado- a.<"Cllth~tfa geral d. :.:n de frverc.- Ca~adura,- , Após a missa, o 1º capellao .padre Ra.poso .Gaspar, Rosa.ria Nery AI- ri una 
TJas <;m frente ao armaze!". n. 13, ro foi cle'ita a sua primt>ira a.dm:• l'oss;e la pelo que fosse, o que e Rocha deu a posse, i>r<;stan:d_o o vell. Luiza Fraocisea 1Bitt~rt,_ prolong 
do _Caes d<?_ Porln, o mant1mo An· n'5tra,ã.o, que f]co~1 colt1!J)O!<ta ,106 certo e que o ~ano da casa n. 107 juramento toda a admmistraçao e Flóra Claraz de Souza Del G1uch- d hont 
Jon10 Mana _?.1 arcos dos Santos, srs. L,nd>:>lpho Xav:er, prcs'•J11,>ntc nao. podia alveJar com um ttro de definidores . ce Maria da Luz da Silva LamêJ:lO, e 
' e 4° annos. de edade, casado, por- Atan,,_ BollfCS :\!onteiro thcsou: revolver a d_ona da ca&a do 105: A chamada foi offectua<I:a pelo Jo~quma •Loureiro da Rocha. Vt<; ção do 
tul(uez, re~idcnte ~ rua_ Sen:ulor ~iro: dr, Arnaldo Bran~o Lislioa, como effec_ t,vatnente o fez. Foi ,• secretario sr. •Eduando Pinto da leta de ,Yasconcellos -Malmo, .!\ilaria pela m 
Pompeu n, 65, ficou 1mprensa<10 ~reme, e dt. Alberto Xarre,- se- 1 1 d rd 1 1 d So entoe 11ma chata e um navio. 1 creta·io • a em o otira or cova •: preva e- Fonseca- det Lp urdes 1lit-anda e uza, N'l p 

A A • t • · t Ih • · cendo-se de conhecºmentos 11_a dele- A's 3 horas da tarde, _teve Jogar Ca~id a de Fari:1 Ventura, Rlo6a l O e, 
eorrns, ss,s cnc,a presou e soe- O con.<elihoAfisoal íioou campos- ~ac,a da zona, a do_ zJ"_ d1str_1cto, a distribuição ,dos prem1os confe- ,Pinto da Fo~seca, Carmen Du~rte I Sob a pre i? dos sr;•· lfredo Ludo!i, La-1 mfluenc1ou o comm,ssano Victor ,,jdos aos alurrnos das 'Escolas man- \Reis, Cannen da Costa :Ferreira, TáYares, rcali 
AUGMENTOU MUITO A SUA I ayette Cõrtes e Manoel Fcrreisa Albuqu~rque a fazer co'!'parecer á tidas pela lrmand.ade d e N • S. <la .Maria José .Pinto ~a Fon~a. L:r- bunal do Jur: 

delegacia a fom1ha residente na Penha. 1 gia Duarle ·Reis, Ahee Fana, 'Maria !Ruidoso Lti1z CONTA DA LIGHT? 1 casa 105. ·Esse policial attendeu aos A •VeneraveI Irmandade de N · rle Lourdes -!lfira:nda dos Santos Cu- de haver. dcs· · A porfumar1·a NUDºS caprichos do qua~'· talvez. ,homicida, s. da Penha di~e;1sou á ~as as nha. •:!..ntonietta ·Cuo-ha Rang~. Emi- ~:iu ~"u(;n:ce 
Eº, com certeza, de,cito no rel<>glo 

1 

'lJ 'lJ , e destratou na séde do d,stncto os pessoas que as;atSt>ram aos a,ctos lia ,Pinto da Fol1SCCll, Celesttna Du- de de 6 de , 
ou na mstallaçãc. electric::... R. DE . . . membros da familia perseguida, en- religiosos e estt".eram na Casa.. da tra e Silva, Thereza Cl,,ra de l\,fou- 1 •• rua llarth 
HOLLANDA. engenheiro cle6"ricista, (]1 t t f · t genh le- :.l-d Sod -localisa, com inattumento ~roprio e de ov1sa a ~ua s me a reguez,a que, Ire as qu•es uma senhorita. . Romana, as mais gra as "ª e Clara da Nat;v""" e re. J Aberta a s< 
>lia precisão, quaiqucr causa de ao• em ,irtude de ter recebido muita I Contamo;; <iue o delegado respetivo zas. este compart'c 
1rmento de con,umo. - Rua 1• de j \n d . a ca bº l ,. forá a brir inquerito afim de apu- Nominata. dos Irmãos eleito& E 30 OOOQ!.fififi I der s<usd advoi 
M>rcn, J' T•l Norte 486. ~rca or,a m •~ '. ~ 3oo reis,; rar o caso devi.d:imente. punindo não O d e 1924 HOJ J • : 'fV'"" ' '•o rdc,' :1 
Um passaóeiro d baa."OU os preços. vcnf,quem. 1 so o aggressor como, tambem, esse para o an o 1 1 I NTEIRO 0$400 :ani:r.ad<>: Ir< 

a, 0 1 ::>5, Largo de s. Fra,,cisc,o de Pau- poltc"a_l. que. ª- ser inteirame;1te exa- To1raram pos~e os seguin_tes: Loteria do E. do Rio. iP_lir.io Santiag 
"Cap Polonio" la, cta a mformaçao que nos foi presta- 1uiz: - d r. "'.•ctor d e Fana Gon- (0712) r,~u• Çorrta 

25 · d., está a mer<cer um sério corre- çalves. secretano - ,Eduardo Pm- reira Soares, 

Pr S d t 
• ( ,381) ctivo to da• Fonseca; thesourc-iro, Adol· =============== e S1h1t e Ah e O por e e......,,,.._ O· d d , V li , o n.romotor 

& &&IL& mora or a casa n. 105, e O pho Amador ,de asconce OS e pro- Uma llOYa marca de da• 'íestemu, 
ate por entre am o.s- rua Aboltção n. 1 r8, lutam diaria• 

:.. , .,, . :.. 1 m~nte com o strviço de tr.an.c:,.porte rle 

Rup.pôe txcrctt a. profi!--.ão de ' can·o· 
ccll"O foi co1bi<~o e quasi morto por 
um auto, na rua Mariz e Barro5 

A victima o.tacra.da de oormno'C,ão 1 

nação da Central o caso do coronel operario fundidor Camiilo Guerrero, curador Anton io Ennes Gonçalves .. e~hdo de f 

Paulo d
·o11·ve1ºra empregado nas officinas desta folha, de 'Mattos. Definidnres: - Syl- cigarros li ,,,.tt<ra n~ til de Polic1·a homem trabalhador e ordeiro. vestre Augusto da .Costa, EJuardo • ' dir a conderr JU,,Sl J/1' A 1)0 (sF,RAL carne qu< a<lquirem no matadouro da 

ar~,.ntino,; rnni,iõeram pt-rdi- Penh:t. Segunrlo no~ aff1rmaram. o 
ra clles as partida, ., 4 e 8 1 pr.~ nunca e:~ega ctrto .ªº ku e,qta~t:• 
• ' • ,l• • l lec1me,nto. variando a, d1ffer('1ttas dia• 
1va:mente . conduz!das pelos! rias de quatro a seis kilos. Como ~ti• 
:irtnho Bnquel, Souza ~vf en-1 tito com o, respectivo, impostOi pag~ 
Vicente Romano. E consíde- em dia1 8UPIJ>Uzer:rnt _que lhe seria fa. 
nhas as partidas 2, 6, e 7, cil deixar a frcguez1a da Penha .. pas-
0 que a partid:t nº 5 foss~. Banrlo n .. cnmpra:r carne cm S. Diogo. 

1 • · d ]\' • l Cllos nao ,nc'"11faram conduc,;ão para 
p~ º· JUIZ - e l~ntev1r eo. o transporte até á aédc do açougue, 

asi1eiros na.o ~cce1tara1:11 ~sta porque a empresa contratante rccuSJ.
porq11e <."nns1deram l1qu1<la• M'• a nttcndeJ-os por não qucr~r Íft"· 
pat;,d:ts as p.1rli<l;.1s 5 1 6 e gu~zes nO\os. O curto!l;o é que. não 

ida a n" ~. r,hstante 10::so, os preJudicad~~ não pó-
irtudc dessa (IÍ\·crgcncta to-l dcm !'lt"rv1r.gf': de 011t1"os v~h1culo~. s.rn• 

•c1 _ rlo, t)()r isso. forçadtM a cnnt•nnar frc~ 
{'):trt1 as .c;~1spc-nsas vao. seriguc.ze, do matadouro tla Penha, ape
as pelo JUIZ de Montev,deo. ,ar da, faltas diari;u,-

1 

\ 

cerebral, -deu cntrncla na Santa ·Casa 
depois d--e medicada pela Assistencia ~ 

Dn aato n~o tem a policia a 11.enor ' 
noticia . IProceciente <le "Buenos Aires e 

Montevidéo, passou, hontem, pela 
Guanaba-ra, com destino a Hambur
go o ,paquete "1Cap Polonio ", com 
\POUCOS pas~iros. 

Assucar ELITE, o melhor 
Anna=n Colombo - P. José Alencar 

(0628) 

Escolas de lntcndencia e de 
Administração Militar 

,Por dctermi.nação da. C<ntral d'<' 
Policia, a ffnspectoria de Poli'cia 
Ma.ri-ti,ma e0f-ectuou a bordo dcs,;e 
nayi_? int()ortante di.l':gcncia. paro a 
pns;-1? de um_ passageiro, que foi, 
depo-1s, removido para. a terceira 
delegada auxiliar, acompanhado de 

Alves Ribeiro, coronel Joa~m • , 1 f Falaram de 
O Sup remo T<rihunal ,Milita.r co- d A Companhia Grande -' anu actu- ticulares: drs. 

nb-cceu, hont<1n, em tiráo de ;,ppel- O • • da dr JuSt ino da s;Jveira Almei ª• com- ra de Fumos Veado acaba de la~- to João da C, 
klção, 0 processo a que responde 

O 
S exerCICIOS eSqUa a mend:id<><" João Almeida MC~r_:!,_:i. çar no mercado :1 nova marca de ci- pson , Arthur 

P I d O 
. . d'AYoilla, Joaquim de Souza • C•=-~, garros Fanny. Como todos os pro- adr-0o do : 

coronel au O • liveíra, .)á ,mpro- A Esquadra de Exercício, quA ti- J ul ' Bcrt e· · C I d s·1 na. ""= nuudaôo pelo Conselho de !] ustiça ' 10 0 '""º• ar 06 a ' : ',. duetos que saem daquella fabrica, os .~t, ultimo 

d 
nha a sua partida para a ilha Gusmão, Alberto de Barros F"'111· novos c,garros luxuosamente acondi- licitando. um ' 

e absolvi o, primeiramente, pelo con- Grande marcada para amanhã, só- co Domingos da Costa Fernandes, d la rosa nohc,a q 
selho de gu rrra a que foi submettido mente a 'º do corrente deixará o A.;tonio E,,caleira Gaspar, Bernardo donados. se recommen am pe qba- tribunal l"'Pul; 
o referido 0tficial. nosso porto. Jo9é Goires, José Pereira Guedes ;!~~~- do fumo e pelo &eu aca a- dor :-lilo Peç, 

O corontl Paulo d'O}iveira oc- Motivou o adiamento, não ter dos Santos, •Evaristo Alves, Lucia- -:::=========== ==== O conselho 
cupou a tribtina, fazendo a StlR pro- concluido o couraçado "'São Pau- no Dei Giudice, Manoel Cru• Fa- • co

nd
emnou 

0 

pria defesa oral. lo" os reparos por que vem pas- ria Alf:odo Martins Alves da Ro- Drogaria Baptista d!K~ri1fdat a 
O jtilgwttento foi adiado pa1'a a sando no dique flutuante "'Affonso eh~ José Duarte Lopes Corrêa, ~ccusação part: Terá Jogar no dia 4 do corrente 

ás , a 1 !.a horas, o exame oral d~ 
àdmissão dos candidatos ,:;ioorovados 
nas provas escripta~. 

um ag<:nte. 
Sobre o facto 

o maior sigillo, 

sessão de quinta-feira proxima por Penna ", onde ~e: .. 1chn, reparos es- Rn~t Augusto Ferr~ira, Alfredo Está reduzindo ot- ~cus preços d<' ac de-fC:..'lfa, n13}S 

a p<Ylicia. ,guardou ter pedido vista dos aulDS o minis- se,; que terminarão até o fim _da se- Bjtteneourt, •Henrique Sirrona!ld. corda C(lm a alta do cambio, Rua •• ~o '"'"º de pc 
tro ,l.oio ,P,essóa._ _ .raana~ -, José Ribeiro Gonçalves, .Manoel d• Março, l<>- .(0S49) àor 1-lila = 

f { 



r • 
Zl ternaci onal 

a:xxxt-11:1 

iros conllui ram-se brilhantemente em frente 
1EUS f ºrtiss:mos adv ~sarios argentinos 

--a:o:XJ:XD:·-----~--

va dO ,·correio da !anhã'' 
de u1n exito estupando 

toi coroada 
1 

- ~~ ~ -- -- ---~ 1 

1>urtidas gnu hu8, <111atro (\mpatad:1"' e uma perdida 

CORREIO DA MANIT,t T(\ ç..1-frira, l d«' Abril do 192J - ........ 322&2 

t~a def e1.a de uma mulher f~ 1 

ferido a faca 
C'.od~ldo p,!a t<>rtc Ja mulher d~ 

•u via: n.!io M:uiúCI /'...,.,c:ira, q_uc, lhe 
·JJ,HtaYa turTa!il fo1n1'.d2.vi~, Qcmcn• 

le dos Swt<>S, domid'.i..ldo rm Mer,ty 
no Hstado Go Rio, foi cm ~cu aoccor• 
ro., o que lhe valeu reccbtt wr..a Wea 
da no pclto v1bradn pelo COVU'fa 
maridf). 

Clancntc !e: interna~o rA Sruita 
Co"'>, 

MORTO POR TREM 
Jos~ M;uiorl PiTes de 44 ª°"'º' de 

edade, porturucx, mc,u,d,,r na P•nMIA 
d~ VieP..s, no ramal de Santa Crt1:t, 
r,.; col.htrlo e morto p01' ctr, trem. 

O C3Uvcr foi removido paar o Ct-
n>'.tcrw tio Murundu'. 

3 
•--- ..!!$ 

MERCETHYLINA 
(C 2 Jf õ Hg I) - IN'.JECÇÃO INTJtA-IIIUSCULAR 

Novo medic3mcnto rccc-ntcmc ale dea,cu!Jerlo _pelo Dr. Anu.o.i. Pc .. 
reira. •J>prov>d~ pelo D. N. da Saude l'ul,Ju:a n, 73S, de 1.1319•·· 

lndl~-oes : - lnf-,CÇ:i'.> gooococdco, aguda e chro. 
nica, e suas complicações; 11rostatltes, otthlt~, cystJtes 
aUecções renaes o medullare.'!, pertu1·bações do appare: 
lho nltal d" mulher, desorllens prostahcus tios vemos, 
cort .J fórma!I 110 neornsthenlu, rheumatiau.io, etc. 

Niio admJ.tttr RUb!!tltofções ! 
Vide ae1ma a funnul" eb mica, priv,leiiada 1>do 1ove'110 A Mer• 

cetl1yltna nio u~m &i!lü.ar, l' 1•1,ica. Exigir a tnarca r g str.id~ "'Muc.e-
t.h~a•, coO'l a di.-i~a tl1J LJr. A. Pereira: - "Jn,-t.t:r" 

A' venda cm drogarias o pharmacias. 
Informações e llteratnm toquem as 11edir á S. A. Ml<}R• 

VETHYLINA, roa (;arioc:a n. 40, 1° andar-- Rio. 
(15775) 

O CASO DA BAH 1 
~ 

Palavras do ex•governador Seabrà, hmrtem chegado 
ao Rio, ao "Correio da~ Manhã" 

- Illtflll 

entrevista com o senaior .lntonto Moniz a 
qual é um es))Glho fiel da situação 

-------,~~--------~ 
Chegado d Blh 111 pela ll13nha, Na• .Btll,a, a ordCIDl'csta.va ma.te- 1 b:i.::a para i;e ver que •· ex., de 

. ; 

E' O ELIXIR DA NUTRICÃO 
0 i!lustre dr J. J. Se:ibra, quand" rada, quando o .$Ítio ÍOL decretado. • m.melta n~ abriu nio do 

0 prucwiuuo,, a tarde, em &ua. re- Não direi que ella fi1:ou surpre• i6CU drr:ito de goveroo.dor eJCi o e: 
.c:knci-a, c•rto nos poderia dizer hcndida com o facto: h:w;a já ,:,eootJhecid • .Apcnaa ~ a. sua. 
nu·•, 001,.a ínter~ante i;obre a muitos <liu que os pa.rtidari05 d'l ~! e o .:e está ~,r~,.,..,......,__~-,ru~ 
nc'u:il situação p,lit1c:i d<> seu candidatura Góe5 Calmon o vinham Bahia é u:n faet-0 in6d,to e.a nossa 
vcmde e infeliz 1-;~tado, que tudo .innunciMJ<lo, e com alarido. Era historia, tl'io dle,a <!e incidcll'lcs 
làc deve e á cu;a. gr;rnde.ia cllc esse o unic:o meio .que resla\a ao estr:u::have's. O pra,d,ente d::I. Re• 
,cm servind.-,, ha dezs!IlaS de nn- governo da Rcpi.~,lica lançar mão, ,-1>';ca ~ o. ana.rahla COD-' 

009, 9Cnlpre com a mawr abn~çao para impor á Bahia, como go,.-eT• stitucional na Bafri,:,.. 

' 
o "N utrion" combate a Fraqueza, 

Magreza e o Fastio; Restaura a 
Forcas 

as 

' 
e 

e, sobretu<lo, 0 mav,r desinteresse. nador, um homem francamente in- _ 1E que me diz sobre o dr. 
atocd, ®l gcntibnente pelo ex- elegivel, derrotado nas ur::ia.a e não- Seab.-a? 

~ador bah:ano, com s. ex. reconhecido CO!l5t:-tuciona.hncn:e. . j _ O dr. Seabra foi m'seraw~ 
converaunos longo tempo soltre os t'\,i merrdadoras, a art1halr1a mente t,-im> mas cont>núa amado 
IIl#e d,ver90S assumptos. Quando, pcsad.a e de montanha, o angmento e qaeri4& pela :P,alri.a. 
p,:,,:,&n, abon¾tmos o.qudk 1JUC nos do oflf,cctwo d.o E:&ttcito, a chega·! !OrP<>rtunamente a,:n!,.earci d'l 
:e,-..ra a impvrtanal-o, o cm.uiente da d-, c,uraça,fos e tk.stroye.-s, tribana do Sc,na<i-0 o caso b:dti-:.no 
ho~ pltLJ'.co csquivoo-i;e com acompattlrados de ameaç:ia e de em to,i,i,J 35 suas m"Duci:ls. tenm
<!dío-.dezra., justifa:and-o-nes bondo· boaros a:amuntes, ru,da dieso foi oou O JIOSllO entrevi:atado, cuia de• 

tl>a.lxador nr;;cntll:o. sr. 11,íora y J\ftlujo, :io l ado do major Ariorlsto 
Rego, representante dos &rgentinos e c:erc:ad o pelo team brasileiro 

do 

estimula a Energia. - E' o 
Remedio dos Fracos, dos Debeis, 
dos Exgottados, dos Convalescentes. sarnente razã-0 de ieus escru- &lftf-iciente ! 1 c1.a-rar;ãío o SY. M<--iz Sod,or, ao nos-

}>IM: 1Era minér a su~io doS d:- 50 ,hdo, fez t.:a;hcm .sua nccrc-
- Eu sou ~to para fa1'ar rei-tos individuaes, levada a c:ffeito l .sceut-~o: 

dr.e O que paSJ,OU - e ainda com o maior dmrngamento. _ E' um C250 um to eom:pkxu. 

a, promovendo o l A ALL MIERICA I O SERVIÇO TEL.EPHONICO 
foi coroado de 

p:,s'!<lu a m':lhor O ~rvico te:Cgr:ipbico da Ali Foi igualmente admira, e! o ~er
n tinha. d_undas, Americ.-i C:,bks tem qualquer coisa viço tclepbonico mandado inst . .i!ar 
px~dris ico ar- ,1 tn!lr3Yilh01tO. O a:.bo dirccto Rio e~pecialmente pela Companhia Tdc

rta. ca.u:--"'r um Buen~ Aires. o unico "lªe nos. bga.. phonica. p~ra o 111akh de xadrez. 
• se O enca=sc ,rrectxn nte á capital argent:na, rc-

1 
Não falhoa em nenhum m ·mento. O 

Victimado por intoxicação 
alimentar 

SOCIEDADE DE MFJ>ICINA PORTUGAL 
se está passando - na minha po- Pela prime:ra. vez, em sua exie- Nós O ~. provando á 
bre terra. tencia de seculos, a Babia pas5,0u «iação a immensidade d. ,ergoma 

Outras testemunhas, que não eu, pela ~rem:i Hrgonba de Hr lares a <Jlle O poder ~n.l, para bem 
dos succe:ssos que ultimamente ali invadid-0s pela madrugada, a.fim de ser.vir ao caknooismo, e-J1n su:ici• 

O 16º numero desta bella revista se dese.'lrol-.i.ram, de-verão dizer aos serem delles arrancados os ebdes, tando a nossa. p~e Bcb:.a. 

P omat,. o e como telephone com phone de cabeço e de 
oximaçau e cor... • mão, ligado directamente á sala de 

Accon~ftfdo de into:-ccaçao alhren 
t.-. aguda foi soccwr.do r< ki A.,., .. 
tcncia. na. noite e.e Qnte bu!ltero, o 
opl"C"'ano Raul XaVlcr, de 41 :in.r..os de 
rda<le, res dente á r11a Bocr:1 o 
.. \1atto n. 41. 

'T 
IU 
ema 
noite 
do 

que hoje é posta á venda comme• cariocas a •ua imsiressão àos fa. ~!guns . até inte>ramente estranhos 1 
mora o heroísmo do exercito por- tos Embaix:adore1J da Bah:a no n poh,ca. mas com os quaes os Co,"'O se re-~ilzou o desem• 
tuguez no campo de batalha de e • o~.>.J A ,,~ .,.. 
!.a L)S. !Senado da ~·- :ca, os srs. TI· IJ)Olitícos d~ moment()"tinham velms barque ao sr. Seabra 

::ia entre anto., o 
:, f•gura brilhan-
1silciro em fren
m ~ ad~ ersarío.s 
sos patncios jc
:nte bem e cor
, modt) ah,o uto 
as que nelles ele
brasileiro . 

,mo, qu ntlo h, 
os nossos ama 

capazes de uma 
es,or de► Xqdcez, 
in:-.pirava um ~
' pira am<l:i, pn•
seus repr-ese'" " 
e p~i:nei ra h !,:, 
e de uma t b-

romo :, de l-

1JfúRT 
rez no B asil 
Manh- ·• S<"n•e
oporc · nado um-i 

f' :,.pparclhos da A li America, prestou 
C os mais rele\ antes sen·ic;o,, pell:i ri

goroc;~ p:-e-cic:;ão e m que c:~mpre 
funccíonou. A Comp !lhi, Te'cpho
nica tem sido. de res!o, de uma alta 
utilidade á diffusão ,lc, xadreT elltre 
nós. Ja ncio é a prmeirn \CZ que 
no::; attende, en1 n :ii!-•-1s desejos de 
prop:iglr esse mara, ilhoso jogo de 
scieucia 

p.,r duas ,·ezrs ligou o Cluu d~ 
X:>drez Guanalnra com o C luh de 
Xadrez São Paulo para dois m::itches 
tdt"pron!co~ extrem.am("nte interes
~:1ntes. Resta-nos agr:tdec-er ao sr. 
~f auss:1u. o se--..1 superin endente ge
ral a boa vontarl,· CGif\ que nos at
teml~u e o desejo man1ft"StO de e>ll.i
bO!"ar Cvt""".10._c n~.~a obra grand~o-
ns;i de ineremeot r o cult \'O d) xu• 
drez entrt" os bras"leiros. Aos eu"' 

.,="--'"---l,i,A"'~.-. .-,,~illliiiilllll!ê~1"--~~ª;..;.i' " e flJ cor. o 

l:M OFF1CIO DO CUiB DE 

A fa:ta de hospital que o recel"t'sse, 
o iníc rz traha'hadol' f·'--,,u ali ml· mo 
no 00::oto. onde v~~t1 n fallcl'Cr. 

A 

o· ca.1aver de Xavier, foi mand.Mio tando Jª 1n e .... 
para o Xecroterio, 1 Vascnncell"" e I P. 

IVIALEITOL 
desappareeer a MALEITA em seis dias 

Nas Drogarias e Pluumacl s 
pC:o D. X. S. l'. •ob n. 8s7, de u d ri 

~.il r• ~•t~ a ,u,•pto apresenta - tonio Moniz e Moniz Sodré, qi,e ,s:ontas a aiust~r ! 
, '•' , x;,1c•,l·d,, art:go do dr. Jor- 1 oommígo vieram no "Flandr,a ", e (;m aparte n= interrompeu a O ":Plandria'". confortaV'él tra 
ge MonJ;.r,lim Ep1sodios da que a tudo a.,,sistir:im, e que tudo exposição clara e eerena do honra• satlantico do Lloyd Real Holl&n· 
l,ucrra escrtpto com a outorida• lh ,Ih d ., ,,__._ dez, a cuJ·o '---'o viaJ. ou o dr. Jo• 
de de quem :issi.otis nos postos viram com os 5eus propr.os o os, -. se11:i o!" pc.ia ,,....1a: ouru C:i 
avançaJns ao emba,tr de 9 de abril são as pessoas naturalmente ind1• 1 - Quamo ao sit'o,.. , •é Joaqquim Seat br: at.aarmcº~-ªcmº /{, 

d , E'lc • d ~., do Porto, ,rm o ~o -e com a mo est1a que o <:aracte• cadas par:, d-epôr perante O pub. co - . , esta . _sen o execuw.uo precisa.mente ás 10 horas da m.;, 
risa, referindo factos e descrevendo do "IGo~e·,o da Mana.hã", isto é, pelo mspector m,T,t:ir, de :iecordo _,..a «: hontem. 
typos f' srenas doo quae.s alheiou a '' = 
sua personalidade cuJa ae,;ao no peracte o.s bras,leiros que se pre• I com a. m~a. do Senado, cujo presi- ! Grande era o numeio de p~StSl! 
entanto foi das mais heroicas; em zam e com 31tivez, de bem o se-

1 

dente inspira nm.i.s piedade do que e muitas as f:uicli:is que, a'., UCI 
.. Relatorio do comm:ind.ante da 3• ' · d odº desembarcadouro aguarda vau: O de• 
bateria de Art,lharia de C •minnha, riem. O meu am,go e,·e pro• 'º· . 8Cllllbarquc & 1llustrc viaJ.ante, e 
capitão Alamiro Vasconcellos" que cural-0s, deve ouvi-. E s. ex. aocresce:itou, apos uma I içadas as pranchas que puzera1:1 o 
nesse combate foi gravemente feri- E o sr. $<:abra aecresoerrtou, coen br<'." e pausa; navio em ,c0ntaclo c<m a terra, 
do e uma variada reportagem photo- um fino sorr'so. - O ooroccl 'M'a.rçal toma. a'! começou o ,desembarque dos passa-
groaliica repro·:iuzida do.• serviços _ Eu vim para descansar .•• suas deH,erações sobre o sitio de 

I 
ge,

0
·r~d. .T , "--'-ra não tar-

photographicos do .C. E P .. á cerca. comt,· - ti • 0 r. voaqtum ..,_., • . 
da p3rtic193ção de Portugal na Gran- Estoti caasado • • . naça? com os po it:eos.. . sr. dou a appa,«cr no portalo, ouvtn· 
de Guerra. E s. ex. depoí-s de a,gumas pa- Cóes Ca-:non e os seus tnhmos do-se vivas a s. s., e ,agarosa-

0 rcno da rev1Sta, cada Hez lavras de agradee•mento á al\:tude nã<t men do quartel-f:ene,-al. Quan- mente, tendo na mão o chapco n'm 

A APPRE r. -o j} 50 Ci'U - •~ d ma -..ar ad. e v,,rí<e1ta, compõe-se 1 d __,. d to á i-ensa, n<, tem =ridade o Ae-sto .de ,agt.1i01lllllcuto, acomA • ..,, --,-~~J•• -~ e4 .,. b th n <1o no s o joma f';_-,vculu--&e e •--y• ~ -r-' nhado dos dn. !.!oniz Sodré. e n-

t 
b I d<?" t;J a ::-.1-m A I' rn1" cnd.c1' a lt po de que se ~ !>3ssando r.a Bahta tonio Moniz., seus <;0tr.p:inhe1ro1 ele, 

XAS DE TOX!COS "João reilo"'., edo de Lacerda! Perfeito de Ma- am gos. ' " l n <mia.... ,Jmo ... v\ag"'?', o =- enuÀ(" G"5CCU. 

" --- Adiava-se a1f, do nos i.rota- gcnhe•ro A, Ruas. Ruy Cbianca, . d 65 li 'DOlll>d de aliraços e " ~ ..U.u 1 s fiato preto" foi quem desco- zens <10 L J)ia le:ro, na pra,:,. Violeta de Denis' theatro. novella, :Mais tarde, h 8 da %10 te, um os n • em o:gua.:- 1 I.L03, A 11Cg\11r ,~-= td"1)0 s. ,1 
cen ulo Dou d o Pa({Uet nac.o- conte~, arch,tectun. J>hotograpbias dos nossos compa..-iheiros teve op• ~rim1a-sc a circu!a,;ã.o d"O sembaroou ;, s-. Ar.lindo Lcone, 

briu tudo nal "Joao A o", que ah recc• e evocações de Portiu:-al,. do Bra• portunidade de ouvir" do senador Tempo~, que era o nosso org:ío que v:iaj\:,u ta.mbem no n,csmo na-

1 os brasí e1ros O 
darem s '.hc s 
todo mundo d.z•-

cl!-. Heitc?" Carlos, nnrea 
p.hase dlf!icll, da punida 

XAHRBZ GUA~ABI\RA AO 
DIBEC'l'OR DO "OORREIO ~ 

galhã.cs, dr. Adhemar Tavares. en- Tê<lobravam de r.o¼e c,as conua t<>- p~a., senõ. 

A péi!icia. do IJº di-stricto pren- bir:;;:[;:,ª a t e, sem que ainda sil,M:ignifico /Antonio Moniz as seguintes impor• 'J;. e~~-'-~ pubrcbl'i'bõa.-5e .que O vi<) dr. ~oaqním Sea:bra l.:ide:ido 
<leu, ha tempos, Henrique .Marqu~s. se saiba a ca manifc,lou-se m• =- numero. tantes decl:iraç~s que o collega ""'"' ~11~- P casse até aetos r,at' amigos e pelos srs. Ant,no 
vulgo ",Gato Preto", nhecido l'Clldio a bordo e dado O alarma, de haocada de s. ex., 0 sen,:,dor emanados do proprio gow:n,a.dor Moniz, .Moniz Sodr~. ,Manoel Re~, 

as par+ida~ rlo 
,das e d1,·ulgad.1, 
as intercacionaes. 

TCI! 

ional de oito par
as 11 h •as da 
na séde do Cluh 
ra e depoi, e! 

ra y Arauio. em• 
haver trocado 

1ções com a .fc
le Ajedrez e com 
"R"OCÍns do n•a
' S. Excia. r, <:r. 
o Sr. Rostain~ 

saudaçiíes deela
aberto o match 

çaram logo após 

d dor rgcnt'no 
a sede do C. X. 
e algum tempo, 
dros lances tro-

vendedor de cocaina, que pôr to- prom.r,tamente mvarecer:im ao lo· R,frt3CO d E.stad t .Arlindo Leone e outros foj condu-
,e •li n:i "'ª :tm'ravel p,,rfi,içáo Ao dr. Mario Rodr.gucs, director dos os meios e modos fogia de de· cal os Bc,mbei•os, que atacaram o P.'AS e Moniz Sod!"é, nos disse Subscr<0ver o o. rido até o automovcl, no qu:il em-
que o e1 g.-n!,r, humano nã<> está inui- do "Co,-reio da M· nbã" 0 dr. clarar :, procedencia do veneno fogo, procuran exti-rnguil-o, como in-tofu,i1; - Mas, de qua!quC1" modo, es- barcou em compa!lhia dos senhores 
t,, lc-,.,,, rir, ideal. o q,ttt tiwmos MI- º"''sded;t Trava«:os, J>residmte do com que merca,deja,a, cl:indesti- tambem a PoliCi,1 Maritºma, rq>re- ltPimm:eiij.ijJ~i!m - Deixei a Bahia - começou tará porventura terminado o caso acima, om.-indo-9e nessa. occasíão 
sejo 1~ .-,,hservar na tran~•· se::;o d~• e· b d X d G b d' · · namente d lo • J d n-h' , · ..i .. ..J.:_,, ccl -
1: nces o match d• xadrez. n,x au- segu:nte off'cio: Aperta o, pot'Cm, •~ato reto l~líranda, ~ rm,denc.ou para D f oh Durante o desemb:itqt1e do ex-

= ~, , u e • a re-z uana ara, ing,u o 

1 

,d . ,. " p tóenta a pe s r.sp<,ctor oaqu m O illustre político _ sob os effei• , a ..,., ia. _,n...._.. .. os. outras :i airaçoes. 

t -iza '.l dizer "'.?e nfo prnle haver " . acabou confessando figurar cnmo •. , • ..,,_., d tos do estado de sitÍ<> por ella iá- - e orm:i ne uma, T'CSJ)On- -.verna,dor da Bahia O ,,,..;;c-b.merito 
.,. - Sr. dir=tor. Em v••pPr••· de I ma-•ante no cr1·,~e - r1ue era ,que o , oao r,...,., e atrac:i:.sse (605~_) deu " . O "~- .-- .. -'P. genero n•rh mdhor. l'm lance " ' ·• IIU " ~~ r ,___ Jh " • -:;============~:.;__;,;, ma:s ex"'er•incntados, nem mc,mo -nos O sr . .-,oniz. sr. '-"'= do ca'cs f"' superintendido n,,Jos pri-

para chegar de um tabo!eiro a <'U- .. ,. ~ = -· · ,,__ Q\le foi f-elto "11' um rdxlcad<>r, LA HUERTA t'~A' yroo I por occasião da memoravel campa• Calmon não assumiu o governo da meiro e te<'ce'tro d-,'•gados IUIX -
re:i_ li~'l-rm'>s o orande match intnn.:i• na•t•. o pL-rm,.-111·co M,·~ Af• e ~ para 1 :l .nocangue, o! • ., -, ,--

tr, •ó perdí3 0 t-rnr,o .-st•íct~mente c1onal de xadrez com os nossos fonso :Corrêa, eüabelecido com em,qnanro dé rdo da lancha Wl 1 f nha de Canudos. Nada expEca, 1 ,Bahia como go'<=ador do B.stndo, liares e feito pelo delegado do u• 
e ce • r O ao ir balho ciue tlnham :,m'gos ar~rrrt'nos, r•nmo\'id? por drogaria á rua .cios Andradcs n. ~ ->··uar us" p • ·-•• a os Bom • distrí~to. guardas civis, agentes Jo 
os teleph,,,i;stas de reccbe'-o ~ejo- ~e gran"e io•nal b·asileh>. seja- 5. Çonse;nuu tódr:-s º" .detalhes das k;;'os eomh3'!all a.s ~a'.mmas. • Washington, 31 (A. P.) - O alás a decretação da,quel!a me-clid s,:,i& ctnno interventor impor.o Corpo de Segurança. uma patrul-ha 
~ d,r e t•a-smítt:• ao telegraphist:i, me pe~mittído vir trazM' á V. Excia. cnmbina,õ.-s criminosas o delegado o "1oão t\,»'riK!o" foi :1-si;im en- !Departamento de Estado recebeu de exx:epção, que só em casos ex- ('elo P,-,,ridenfe da Republica, aliás, de infantaria ,d:, policia e um p,-
"''~ P - s••l ,,~, o tr ,,,mittia ao '"' m~i.- vivos r e'Cpr,.,,si,os ag1~de• dr·. Al1gusto .~ftnde-s, lqude muno ealib.ado num bl de are:, pro.x:- foforma~ões do consulado em Pro- tremos. quando em risco a SQ&'U• contratado pelo inspector militar. quete de cna.llaria.. 
teleph='sta 00 outro club. ~lr.,entos do Clt'b dp Xad•ez r,,.,n- se interessou pe:o caso, en º• ~r3 mo à ilh, dtt Ornce..ção, ~ J>,Hec·a gresso annunciando que o sr. De - E o dr. Arlindo Leone, não 

s:m.,l rn•nte estupp-•!l. H~·ve .,_ bau, pel,1 mu•to que ..-ssa brílb,,,n- mel~or coroar de ex,to 3 sua a_cçao, J ext'nc10 o 'nc:rn,Ho, "-nando o La Hu-,rta, chefe do mO\'Ímento rança da Patria e da Republiçi, CLUB DE ENGENHARIA ,, , ''"-' •~ ""' . . . . . . pecli•lo 3 presença ,\a au1or1d de ,, .S · • d t t an desistiu? S. e.-.:., então, não desis· 
gun3 1 nces o1e """ d.-mor~r:im nem t.ss•ma •~1c11t1va _r~?>T_,.,.ent;>, cmno ;;anit:iri:i ao acto de aJ>Prchensão <ÍQgo nnva.rnc-o ..'..::_=l>eu am :iça- re,o!uc:on.r.o no Mcx:co esta vivo. a.p s :, ,. ,·asa.o e ro,pas, e- r • tíu? 
um minuto d,- club 3 cluh ! A All pr~agand:, do =~il·«,m_o lº&'':' dns do irande stock de ven-eno cxisten• dor, to;nan<lo-&e ,=:ssario inundar 

1 

' geiras, ou de grave commoção jn-
Ameriea C:ibles, por conressão do Re•s qu~ taml)'"ffl ... o Rei <los 1nr.os. te no cstal,elec;mento de Miguel os poroei. ...... Ba"ha Rosa, lata 6$500 tcstma, 3 Constitwção Brasiliera - Não 1 Basta ler-se 
•• ·erno, conseguiu de-slocar para Cr•ia Exmo sr. di•~to~. que o Corrê:i. . O fogo, ,eg~"'1° apurou O 6uh- u I dm. lcgralllrn"- ao presidente 

!Reune-se b<>je, ás 4 horas da tar
o 9eU te- de cm ses:;áo ordinaria, o conselho 
da Rq>t1• dfrector do Club de Engenharia. 

r,u•nns Aires a t1n antiga estação Club de Xadrez Guanabara, que re- A' tarde, acompanhado <lo seu mspeetior JoaqulDI Miran<la, teve ª ·:tte. 
1ntermed; ria de l\!ontevideo, com O unr actu~lment.- a n:,t'I do enxarlris- e•crivão dr. Cardoso Codho, do or;eem no P ra de ré, onde se I Arrnazcm Colombo - P. J0

•• ,\lcocar 
ri1• est': beleceu ligação directa com mo brasileiro, mu'to se ha de esfor- ph:irmaceutico Antonio de Azeve•,, <'Tlr'Ontra-vam muitos saooos de a]· (oó:8) V } J Gusta,•o 'Vieira. da Motta, •Daniel VIDA FORENSE 
B,•Pnns Airc,s para onde, a'í:i•, ~ ~ çar, "'"ª 1111,. o e.n<V\ntro am:•1oso elo~ Cot1tinho, -,;uh-in•pector da fiscal•• godão. -================ enerave rman• Figueiredo Couto e João José Fer-
un·ca com_ p -nhia no Brasil qne tem noo;sos patrícios com os visinhos do zaçân do cxercícit) la medicina. do 01 prc-juíz,-.s mater=s sã.o a.vul- A 4• Expos1·ça~o de d d N s da reira. 
c:-mmun.cação dicPcta. -Não precisa- sul. symoolise um dos grandes OMn- modico dr. Manoel •Paes Gonçal- tados, e no S' -•tro ficaram fer'• da e e . . Zeladores: (supplentes)_. 

0 d A st M-e des se dos o comm ssano do navio sr. 1 • • h Olivio Augusto da Veiga, Anto-
os amachres em m 5 ene:i•cc ·r mais o magnifícn S("r- teeífflentos no e:ql'itn1o da cordialid:,.- ves, r. n,:-u. '.' d. r. . d Encrl: .sa-•· oc O' ve...-a e s· ,,, 1 an1maes na cap1- Pen a C Ih 

ns seus a,I er- v-çn c·bographico ola poderosa em- de qu~ une <'S d~is n:i.ízcs. apresentou na drog-ar•a a rua o~ ,,., u nio Louçã de Moraes an·a o, 
S d 

,.· t' d "e Andradas, on-!e ap1)rehendeu, de- com o pé ma.cftucado, tres m:iri• t 1 d s Paulo I Hugo Guich.ard, Sylvestre Gallo, Foi absolvido um accusado 
;eguintes ]on-ares; p!"ez:i no .. te a:-ne-icano, porqu• n .. cn o f'SC.P (\ Ot,1-Pf"' n~o o o•- · d · d' l ....... ____ ~ 0 ·~c,·r'c •• , de bo--!.-. a e • OVA K-...11 d "•n ~ ~ '" . • " ,._.. pois e m 1spM1s:ive exame na ,,...,.., .. , • ~.. =•• • A POSSE DA N Augusto -Guilherme "'!'"" e ''". • d d -
)r Carl<>s hrasí- n,••n<lo intciro e nhtcc--lhe a p ·-fei- reio da M·.nha r nao ""ndo 0 11tro o. -,script:i da casa, cinc:oenta caixas um dos mannhe ros tt11 estado ,r.:i- 1 

0 
min:stro ç-O j ,donç:i Balsemão, João de ArauJo e se ucçao 

FôRO LOCAL 

eo ar(!entíno. ,;:.-,_ O:icrem s d 'xa• onsígnados nosso deseio, .~tou <"·rto rle qu• o, de morphína, cocaína. sedól, etc., v<e, e o ca-pitlio «lo Corpo Je Bom- :Ao q_ue determ.nou ADMINISTRA A • H ol"md o edo Cos Francelüno Domingo• ~faciel foi 
, Roca, argentino ., st1s l'rh s s nos•ns naradecímPn- com ns argen ,nos, re:ilmente, venha I tenilo feito remetter todo e se tu- b,,•ro<.<, qu~ ,J;rig.u os trab:t:ttoo de da V ,çao, P0,r pedido ~o se~ret:i-

1 
Monteiro, erm 

O G e'.' • - denunciado e processado, pelo juízo 
ileiro. tos ú Ali Ame--'c:i Caules,~ pelo muito pro,cim() matrh tcle17,rapbico de xadre1.: :-,.iro para O 1 Jº dístricto. cxtlncçã0 do (Oflo. rw da A&"ricu,tura oe ~ao } aulo, 1 Com todo o brilhant,5mo, rcali-1 ta. AuguStº Alves • :'.'°''rae$ e d:, 5• Vara ,Criminal, como teu lo 
,ho Brique_t, pau- qllc fez. nã? apcr,as em pró! do x:i- a c,,nstituír o mais legit:mo orgulho 1 ·Es•e Dharm·a,eutico já foi pro- ================ ter.w tr~n>!j>órl-c grotu,lo, na '1ª e zou-se, :inte-hontcrr, 3 so)enni<l3-!-e ,· Americo Soares Mo~t,ro;o, seduzido uma menor facto occorrido 
an, argent,no, d•ez, I'las pe'o " nNr ram"nto rl·s d Cl b d X d G h d d nd t I na volta, nas estrada:; de erro da posse da nova admmiSlraçao Zeladores: (effecuvos) • no anno 1922. 

, " , ... , " O U e • rP7. ,uan, ara, a C~SS:\ O uas vezes, por ve er 0 - Ro"'ta e • f Central e Nor,este du 'Ilra~1I, os d N S 
o Vi!1"'l:ª' c:im- r «as :imístosas reloeões de cor,!:a. (J\J,nJ coube 3 ins;gnr honra de orga-. :xicos. o processo a oue elle _re•• qu SeJa .... 1 c.n n r • SU,JlOo e bo>111-0S, 4ue se ld:i Vener:ivcl Irmandade e j- . . Conde ,de AveHar, Vis.t'Ol!de de Hoje, o juiz da r~fe,-ida Vara :ic-
'1tza Mend,s Ju• j lida,l• co-;1 a Argei,tina. O Sr. \V. nis:ir, por encario ,lo vn•so apreci- ponde vae ser mandado, no final, destº . E · - Es- d:, Penha, • UJO tei1".)lo re ,g,a;o !Morac,s, commend~dor ,"'-ntomo D,-' ttitando as allcgaçoes -do ?r. P-,n-
io. F..sl~ tah.oleér;> S. n·"i.•wm um Der'ei•r, gentleman ado mntut:no, a re~l's.1c5o de tão im. !)na o Departamento de Sande Pu· Devolva-nos por favor :, camiSCI ,narem a 4• :q>osiçao está erguido no alto d:i grande mon- :is Garcia, Bemardmo Pinto rla F,:in- na e Costa, advoga?º do ~. absol-

d
, . blica. ou O par de meias que lhe des- t=u,,I de An ru.,cs, '1:1" ': vae rea- tMJba da legcndarta fazenda de · :1 s· Coelh ell d a a all "°º an;1unc1a7'.'r~, qu- ri~ a cst,..-,, lrra•ileira. exce- portante como inter~sante competi- '-'=:ãàã============== agr•dou ... Nos O acceit.KOos pelo ~:ir ua c:ip1tal daqueile .1:iASta.do, e1.1 Tr•i·a·, hoi·e freguezi.a de •S. Ge- seca Albino -Feneira 'e ª ?• vcu :iqu e 

O 
cnme c,m ~ 

,_powsk1 _hra~iJe,. dn,-se em N:ntíl=s com ~ nns, •o r;n n od ·st· - G _.,. 1 ,,_ u I Ber~andino da Silva Sancos, Lu)Z I dido. 
n ., ' -.- ' x, ri. ,ca. mesmo p~ço por que lb'o Yendcmos j ...,r proximo. 1 raldo. • . A 

'" ar,:•nt•.r<>_ rcpres,..,t.i.nt e o ~eu Pe'J-.""'1 lerlí- P·evaleçt)-me rh opportunidade, ~ L 28 1 
;: . A's 10 horas d:i manha, fo, cc- DiE~ge-ndi-0 AIR:.:t doBes 0

5:J.1'.:""10• ,..!1
1•~~~ 1 Reassumiram_ as suas 

'alon, ª. rc:_e!lt1nl') ~ e d;ssir:10. fn,· ªe uma ,"m·•b',l'-'aL F: S d" t O CAMIZEIRO "-·• , as a V",,;üa .:u... \.,.,J .Jt,:;••" 1 
br,s,lei•o. . •em p·- r~m o" zPl~so a"uxu1·1·,.:," d""'o .xmo nr. irec r>r para \'OS apre- ~ As,emb'é• Com vi·stas ao dele- }<,brada a missa solenne, t_C'Il<JO <:O· Ju~· Manoei ·Joaquim Lopes funcçoes 

,IP' Castro _hras1- Cl•1b d• Xadr•z r....::...L--. a "qu- scnt:rr e-m nomr do chtb ~ 0') meu as ~l , no (14912) mo celebrante o 1º c:ipellao padre Ba ~ j é Re>dn:rues Guiw .. rã€'S I Os drs. Renato Tavares e Chrv-
w 1 ~ '"" ""-"•n .... mai•. fr,,.,..,t_ <l-.,,innstraçõrs de svm- ~rse B E óado do 'J3" dtst· n·cto José i~lari:iRd:i Relocha, -•rªescol~a,duº- Luiz AstesºFerreira "e Manoel d'AI-' solt'to de -Gusmªo, ,·uizes da da 6· 
. : t argentino, ' f'c•()U affectr> 3 1'5tafante serviço de 01th', r ,.-1.,,;-a~'ío, (assignado) dr. an . d b .. 1 pelo conego a.ng e P= .c,u .. -
,m Coqa,_ ~rgen- r,cc-b•r e t•a.,,m;t•ir os bnce,, na Deusderfit TravassoR. CO C0nOffllCO O --- .,relo Sih--, Valentim e Felippe 1Re· 1 meid:i Ne,·es. . . 1 e 8ª \'aras Criminaes, que se acha· 
,ano nauh•ta 1 µ K D A t .n a •- de fer,·as, rC3SSllmir:iiu 

' ,, • ' .ga 3 dr ew-.rrelhns ,l;\ Ali AmPri Brasil I Um commissario que está a qlllxa, 2C capellão_. . . . Juiza: - . me'ª ,c-erctr ,h·am em l:O~ . f - < 
a de espaço de,- A t d ri R' f . c~. u " 1i l l d lJL 1-. • • •Durante a cerimoma rehg,osa, Guedes dos SantO'J, ontem as sua" uncç?e;. -
oje todas as pu- e!: ,~2 tc,::..,"~i'~as°~:m :~n:;:;~~~ O C. X. S. PAULO ra/amen/o o r11 1eumansrno _ pedtr um c-0rrectivo fez-se ouvir uma excellcnte orche~-1 J)írectora do culto: - D. Ely~a I Uma desclass1f1ca9ao _ 

tantos d~ Buenos Aires. perfazem Da directoria <l= veterano club I~íciou hon eo~ suas tran.,aoç?l's Fot uma rusga entre v1zuthos e tr:i de professores sO'b a regc_ncia Lope, de •Vasconcell<>s. O dr. Frederico Sussechmd, Jutlt 
egu¾l_a, a dParti- r, tot.,l <le 42, d1>Spachos num cal- de xadrez paulista e de onrle vieram (0715_?. g;s B pWçad;;dan an<:o Econorn1co não ,em ao caso entrar em dcta- do maestro padre Romuaido S-~:,a Zcl:idoras: - Condes..sa rle Avet- da 2• \'ara Criminal, desclass,fico. :-;r1

0
~sp~taG~e~:; cuh mu:tn approxim,do de 11 á 12 do:~ dos \'encedores rio nosso m:itch, --Por POU - - pelo ~~m d H~l'í au~ntado l!:..s... e o corpo coral ':'°'"~stº ;:is 

1
~- lar, d. d. Emília Rosa .Pinto da para o crime de ctrad:, em casa 

m'I paLwras, comprehendidos os tele- recebemos o se::uinte telegrnmma: co nao morreu I estabelecimc::.00 de cre-JÍt° nO'\O I Foi wua rusga entre vizinhos... tmoC:35 ,,a~toras Ed:n<:ª T~z.~ IFoonseca, Beatri:t Vieira de_ Mat- albei_a o de Í)!TIO, pelo qual for.a, dt-
g ammas rlP xad-ez propriamente di- "Club de Xadrez S. Paulo cum- esma11oado eap'tnf de nd <nnto º1 tem o Moram elles a ma Coronel ,Rangel Ann,ta Reis <:Ie 01.~etra, lí . tos, ,;\,faria Le:il Gusmão, .AJ,,ce p. nunc1ado o reo Jose Roqi.e do~ Sa¼»---, 

IRO 1 t, e os de c<>rre<pnndencia, exigi- primenta feliz iniciativa e brilhante l do .á rua Prillletro i eMe a ,util.?" nas cai,.1s de ·numero 105 e io~ ei~ de Castro, Cchna ,Peixoto o ztra da Fonseca Abreiida. !Maria J<>Sé tos. 
dos pe!a natureza do serviço- resultado obtido match xadrez." Quando descarregavam mercado- a.s,:;eniblt!a geral d-• :, J:'tver~~ Casca.dura. ' Co.A~oó.s a missa O 1 o capellão padre te ,:MffldGça Fe;r:ind~, NDeot:itt Tribunal do Jury - Foram Pretas 

G. Il<meo 
P4R 

~------"!"' _________________ .,..______ rias cm frente ao armazcm n. lJ, 1'? foi _ek,;ta a sua primeira adm:• Fo~ lá pelo que fosse, o que é Roch d-• 3 'posse, ,prestando o ,i.posLo .· ,aspFar, 'osari1:,B'1tt~•;t,· prolongados os trabalhos 
-- do Cáes do Porlry, o marítimo An· n·straça.o, que f,co•u eo~&.a l certo e que o dono da casa n. 107 . a -~ d d .. t . • ~ ves. uiz:i r:incisca ~'"":' . 

UMA GRANO E SURPR~C'A dtonio :\olaria d _!,,fadrcod s dos• Santos, srs. Lindolpb>J Xav'er pr~',l~~ não podia alvejar com um tiro de diurf'.1"!dentcso to a a a mm•s rit.<;ao Flór:i C_lard:iz ,Lde Sdouzsª·1DolLaG1~- de hontem-A condemnas C.1BD 
R.1B 
P3D 
B3C 
C3R 
DsC 
D2R 
llxB 

~ e 40 :innos e e :, e casano por- At li:l · Bo M •. • • o mt or , ce Mana a uz a I va me,,_, , 
tuguez, residente ,. 'rua &n;J.<lor rei;o ?·' dr ~ald on1e•ro, \h~- revolver ff d_on:i da c.u,f do 1JS: A chamada foi effectuacl_a peJ0 Jo~uina Loureiro da Rocha, Vio- ção do reo - O pezar 

Roque D 
P4D 
cxn 
TxP 
n.1R 
PxP 
PxP 
D2D 
l'.1fl 

DxC 
D•R 

fR1R 
P3TD c,c 

do entre ambos-

NA RUA DO OUVIDOR 
O publico deve preparar-se para. prresenciar um gran

de acontecimento sobre o qu e diz respeito í~ sua Pconomla 
pa'fticular: - O PAVILHÃO vae fazei· uma venda reclame. 
:..: uão precisa dizer m.t1ls natl a; basta o pnblko verificar a 

gcande bruxa dos preços. Que m precisai· de roupas para 1,0 • 

mcns o creauça~ dirija•".!" ao PA vn,ruo - RUA DO OU-
vmoR, 10s. (0735) 

Forçados a comprar carne no 
matadoro da Penha 

O auto mandou-o em grave 
estado para o hospital 

l"'rr. i.ndiviOUo de cor branca, que 
Otl f.T!I. Ftrr~ira ,Machado & Fa· fH.Jippõe !xerc~~ a profh-:,,ão de can·o• 

gundes. est_ahelcc1dos corn acougu~ 1_1a ce1ro fo1 co1b1<.o e quasi morto por 
I rua Abohçao n. 11&, lutam diana· um auto, na rua M,ariz e Barros 

, 

1 

mente eom o ~ervic:o de tran<i.porte ,t-;. A victima atacad-a de cnn'i.tllOIÇ.ão 
)0 (.sF.RA J, carne que adquirem no matadouro da ccrehral, deu entrnda na Santa Ca.!a 
•onsi<leram pM"di- Penha. Segundo no" aff1rmaram. o ' depois d-e ~edicada pela_ A~istcncia: 
artJdas 3 4 e 8 1 r e~ nunca c~ega certo !lº &eu e,ta?e• J?o a.,.Jto n..to tem a policia a rr.enor 

d •,t l ' lcc1mento, vanan<lo .i, d1ffercn~as dia• no __ t_,c_ia__:'============= 
)n uz! as PC os: rias de quatro a seis kilo,. Como _el-
.1et, Souza ~fen-1 tão com º' rcspectivns impostos pàgo,i Assucar ELITE, o melhor 
1ano. r: conside- cm dia, suppuzeram que lhe S<""ria fa-
tidas 2, 6, e 7, c1I deixar a frcguezia da Penha._ pas- Annazem Colombo _ P. José Alencar 
rtida. n• 5 fosse. sando 4 comp,-ar carne em S. Diogo. (0628) 
Je l\frnte · 1 ~las não encon(r•~m, conducção para 

~ vu co. o transporte atr a 1t·dc do açougue, Es J d f d • d 
> ~cce,tar .. ,_n ~Sta porque a empresa contratante recus:i- co as e ntcn enc1a e e 
1s1der:1m l1qu1t.la- e a aUt>nrlel-os por niio quertr frt'" Adm• • ~., M")' 
, partida 5, r, e gue,« novos. O cuno,o é que, não IDISfraçao J Jtar 

oh ta11tc 1cso, os prc1udlcados n5o pó- T , l . 
t divcr encia to I d :;n scrv1r"'!te de out,-os ff'hiculos. s~n- 1 . era ogar no dia 4 do corrente, 

g • d,o, J)Or isso, {orç:i<los a continuar frc• as 12 1!.z horas, O exatne oral de 
ispdens~ vao_dser 1 guczes do matadouro ola Penha, ape- àdmissão dos candidatos .a.oorovados 
z e ontev1 eo. zar das faltas diari:u- / nas provas escripta.. 

Pompeu n. 65, ficou imprensa-ao gerente ; dt A'~ , raxco , ., . ', ermo e ':"t:;--amente J . cz. ;o1 1• secretario sr. •Eduando Pinto a teta de IVasconcellos Malmo, .Maria pela morte do senador 
ent•e um~ c_ha:a e um navio. 1 cretari;, " e-r,o arr.er, &e· :, emd ~- atira or cova e. preva e- Foni:eca. det Lpmdes i-f.ita~:i de Souza, ·1 p L 

A . Ass1stcncia prestou-lhe soc• 0 cons :iho fi . cen o •e de conhec mento
0
s n_:i ~ele- A s 3 horas da tarde, _teve Jogar Candida de Faria ventura. Rlosa Nt O eçan1:a 

Mrrns. i do e !\)fsoaJ fiçou compos• gaci:i da zon.i, a do 23 distncto, a distribuição ,dos. premtos confe- iP'.,to da Fo.,scca Ca.rmen Duarte "-" 'd . d • R F i5 c.t't • redo Ludo!f, La- , influenciou O commissario Victor ,,jdos :,os aluwnos das Escolas man- \Reis Carme~ da' ,Costa •Ferreira, T~ a prr• CDCla b O t "!· ll en;~ AUGMENTOU MUITO A SUA ayet e r es e Manoel Ferreira Albuqu~rque a far~r c-0~1parecer á tidas pela Irmat~d.ade de N. S. da Ma.r;'a José •Pinto d:i -F~nseca, Ly- b~~t~o J°,~r~~/\utg~~;nt~ d~ rt~ 
delegacia a familia res,dente na •Pe!l'ha. 1 gí:i Duarte :Reis Alice Faria 'Maria !Ruidoso Luiz M ~{a~~lhães. accusado CONTA DA LIGHT? -1 casa. 105. 'Esse policio[ attende~ _aos A •Venera\'el. ,Irmandade de N • de Lourdes .J\!ir~da dos Santos Cu• de haver, ~esfccha<lo ~arios tiros con . A Perfumar1·a Nunes caprichos do qu,s·, talvez, ,hom1c1d:i, 8' da Penha di!!Pe!'SOU á todas as nha. Antonietla Ca.oha Rangel, Emi- tra_ MaurtCIO Then.loro da S,ln, que 

E', com certeza, de1c1to no relogio 1 ' e destratou n:, séde do districto os pessoas que a.ssLSt>ram aos •a,ctos lia Pinto d.a Fonseca, Celestina Du- ve1u a fallccer, facto occomdo na tar• 
itoi'.u.iN~~'.aç:;g,~1.~~{:o~le~;ici~~ . . membros da familia perseguida, en- religiosos e esti~eram 1\3 Casa.. da tTa ·e Silva, Thereza Clara de Mou- de de \/~,out.itºta do anno passado, 
local .. a, coin i"81!'umcnto ;,roprio e de o.visa a ~ua dtS1mct:i freguezia que, tre as quaes uma senhorita, Romaria, as mais gratas gentilc- .ra e Clara da Natividade Sodré. 1 "ª A~~13- ; -~~o 

05
e ~pregoado O tto. ' 

3.Jta precisão, quaiqucr causa de au• em virtude de ter recebido muita Conta1no,s <(ue o delegado respetivo zas. ================ este comp,arec~u ~ d-eclaroa os nomes 
1tmcuto de con,umo. - Rua 1• d• j !llerc.adoria a 1,· d .. f,,rá a brir inquerito afim de apu• Nomlnata dos Irmãos eleitos 30 OOOll!IM\fi Ide seus advogados. , 
Moren. 3, Trl. Norte 4 86. . <Xllll 10 . : 300 reis,, rar O caso de-vidamente. punindo não HOJE , : •l"'-""' . Procedeu-oe .w .orteoo para _forma• 

U • • d I baixou os preços. Vl,rifiquem. so o aggressor como, tambem, esse para o anno de 1.9.24, j INTEIRO .~. çao_ do consdb~, qu~ f,cou assim ?T-m passaoe1ro o 1 . . l • -... 00 gant:r.ad...."l: Iren10 Pinto de Aramo. 
b "5• Largo de s. Fra11cis,:,o d,• Pau 'µol,c ai, que. ª. ser mteiramcnte cxa- Torraram posse os seguintes: Lotena do E do Rio .Plínio Samiago. Ismael Neves, Hen-" Cap Polonio,, la. ela 3 mformaçao que nos fo1 presta- Juiz - dr Victor de Faria Gon- • • 1 rique Correa de :\l:ello, Antonio 1'cr• 

"5 • d., está a merecer um sério corre- çalves · secretario _ ,Eduar.do Pin- (071~) reira Soares, Manoel Diniz da C<>sta 

Preso por determi (i3Si) ctivo, to da' Fonseca; thesou~ro, Ado!- =============== 1 e Sih11 e Alvaro Pereira da Silva. • O d O morador da casa n. 105, é o pho Amador de Vasconcellos e pro- U d j O promotor aaalyzou o depoimento 

naça-0 da Central caso O coronel opera.rio fundidor Camiilo Guerrero cur•dor Antonio Ennes Gonçalv~ ma IlOYa marca e das_ teS<emunhas, argumentando no 
_ . . , u 1,enttdo de f1m1ar o que ~e compro-

paulo d'O}J"Vel•ra cmpiegado nas off1cn1as d~sta folha, de •J,,fattO!I. Definidnres: - Syl- CI'gat•rOS I mettera nn libello, terminando por pe• , de Policia 1 . . . homem trabalhador e o.rde1ro. vestre Augusto da Costa, Eduardo dir a eond<mn:1ção do réo. 

1 

o Supremo T t I M I t Alves Ribeiro, corond Joa<,bJm A C h' G d M í I Falaram depois os accusadorcs par• 
l?roce<lente de Ruenos Aires e b-cc h t "

1 
,una. ,, dl l :>r l'01· Os exerc1'c1'0s da esquadra Justino d:, SHveira Almeida, com- omp:in 'ª . ran e anu ac U• tícula=: drs. Paulo Lacerda e Ad,,11• 

Montevidéo, passou, hontem, pela n - eu, on em, em grao e :.pJic - mendadoc João Almeida Corrêa ra de Fumos Veado acaba de lan- to João da Costa Pinto, '.\ligue! Thom• 
Guanabara com dcstin.-, a Hambur• lttçao, o processo a que responde o d'Av-illa, Joaquim de Souza MeNÜts, ç:ir no mercado a nova marca de c1- p•on e Arlhur ,.ooinbo, e por ultimo ., 
go o P""~ete ",C:ip Polonio ", com coro~el Paulo d'Oliveira, jã imp~o- A Esquadra de Exercício, que ti- Julio Berto Cinio, Carlos da Silv"'- g:irros F:inny. Como todos os pro- advopdo do ré<>. rlr. Pinto Lima. 
!POUCOS passageiros. nuncta~ pelo. Co_nsclho de :J ustu;a nha a sua partida para a ilha Gusmão, Alberto de Barros Fran!' duetos que saem da.quell:i fabrica, os Este ultimo iniciou n sua ora~<> 'º 

·P_or; determinação da Central d.- e absolvtdo, Primeiramente, pelo C?n- Grande marcada para amanh~. só- co, Domingos da Cosi.:, Fernandes, novos cig:irros luxuosamente acondi- licitando. '!m ..-oto ~ pez",{ phla dolo
Pohcia, a ~flSIJ)ectoria de Poli'cia sclbo de guerra a <Jll'I! ÍOt submettido mente a 10 do corrente deixará o Antonio &tcaleira G:ispnr, Bernardo cionados. se recommend3m pel:i q,,:,. t~n~r';;:;;11~~: •':ª a v~~c cd:g":tn:

0 

Ma.ri-tirn:, eílfectuou a bordo desse O referido official. nosso porto. José Gon,cs, José P-,reira (,ue:les lidade do fumo e pelo seu acaba- dor !'lilo Peçanha. • 
n:i_v~o irtl()ort:inte di.t';gencia. paro a O corond Paulo d'Olivi,ir:, oc- Motivou o adiamento, não ter dos Santos, Evaristo Alv~. Lucia- mento, O conselho, no final d s debate._ 
flrc,;a_o de um pa.ssa.geiro, que foi, cupou a trlhllna, ·fazendo a sua pro- concluído o couraçado " São P,IU· no Del Giudice, Manoel Cruz Fa- ================ condemnou O r6o 8 dez an~ • e mele 
dep,:,,1s •. removido para a terceira pna defesa oral. lo" os reparos por que vem pas• ria, Alf.-edo P-.Iartíns Alves da Ro- Dr • B t• t de prisão. 
delegae:a auxiliar, acompanhado de º- judlgame~to foi adiado para a sando no dique flutuante "AffollSO cha. José Duarte Lopes Corrêa, ogaria ap IS a ae::.:,ç.,~:n;~~~ul~~"'!''-.,, ª ad~;;~;rt 
um a~nte. sessao e qu1nta--fe1ra proxima por Penna '1. onde ~e acha, reparos es- Raul Augusto ·F~rreira, Alfredo Está reduzindo Ot1 seus preço3 de ac drfesa, ma~ uma vrz associ;irarn te 

Sobre o facto a. policia guardou ter pedido vista dos autos o mini&· ses que terminarão até o fim .da se• B;ttencourt, Henrique Siironand, cordo com a alta do cambio. Rua 1• ao \"oto de pczar pela morte do s.,ua. 
o maior sigillo, u-o .J.oio ,P~SÕa._ rail.lla , J os~ Rib~iro Gonçalves, Manoel do i!lla,-ço, 1~ .(0849) <lor Jolilo cçanha, 

.. 
1 
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DA ::\lANIT.t - T<'tça-frirn. t ,Je Abril de 1!l2! 

E2 

Co1·1·eio tia 
te• 1 nndn n tJ,J.,;e<:t,, , d n 'h o br:ts:ilewo illr ..ire 1tb:in 
uma c:ide r d~ sena-dor, :,.: : gu<" 11 ttgiunen que os nl<·il s Ih• lhonr.ava u,m c,o,nt•rra.noo \."'lll 

ASSJGN.\TURAS 
fie U!CC'fl' l>,1 zari E 11ue o H 1 1 
Fr, t,n n5o e u111 c:ir. ca. E' 11111 ,,. 'l':ll'> • l:.Jl•J>elll:tl{<l '1J 
J; ho de \ "l, o, E :id s d" Hra fonu .lavei que o pa:z re hm1va 

l, <11tc ,ntem nelle :i 'Pª'P ta,,, 1,, !le'\I p~•n,ot' mo, p;irtiu oHc <l<l 

t:1.,qu.<", \.'<lIIM, prunr.,:•1>te:~nent,:, 1>e• 
]1\'ll!Unv.\ o. su\ l<1m.br,rn-;u em $Í'b'11!11 

d ·11,:radc-cimen oc, lllô,9 notn,"Cis ser· 

~ 
Anuo ...... 

6raHi 1 
Seme<1tre. 

60$000 

3ã$000 d~ :;!ma tHIC (>ri 1, n cxtr,me<;ão R.i,,, 11 pr.é,;.11' d· Lst.l!lú em Es· 
dessa , i •·mi •~ de pa.z n vo 

c!J.e prest.ados ao ~eu 

{ 

Anuo ...... 1 -10$000 
Exterior 

l,t'lllt'!itro. !!!0$000 

fa 'i lo n c-o:it1:1ua! m tern·,1 11'0, d· doJ.111 !e em ci<b le, 0 ,r-
(lue o &'C'Hrno fnça i]o ~ !• ronlin dJJ le,ro ernn,g-ct.ho ·republi '.Ulo. 1 • p<>!'6:1t, fJ e \ 4\0 ·111 
o ncss., m,n st•o •em 1 • t <los <lttccid.o ,,!e si l'"-'P":0 , ,1 tarme-n "~. 11a ,J t'r<' ~ I.a «h nu!Mlomi•a do 
Tr n ,' rtes. Que o s • Fr >nt n l · fl' R' f · l d 
1 1

. d · 
0 

• ,, <Jtte 1 ~nf :, nid1-le l te in t• l'et,1 lo, do •n, 01 t-o·n H a e a.s 
,.

00 
r« ,e.i;e a po1t1ca, ten o v.,o 

1 

• •Íoo •i;' I e"C1T1P'o de Huy Jlarl,osn <'11jos i:cs, s,cgu,'.u .-!:!t•, ass'm. nté \l:1-r,.1 s. ,iaH◊ 'lpOr nm cert~ Jlenr'q11A n..,r-
~ 1 • t·~ ~. na ~lô' t ~a, 'Íoram m 1. s a ..:on19uarri,1vlo <.'cn: l 'l,, qt1:ltro meUt- g,es. '0n.m1!,h r 1 que 'Wl n,5-wn 11,111s 
-tOO r~. ' po: '<:a do que ,kk, Ruy, ,p tn' · f l< 

il .. 

A' beira de um tumuh 
\ li " 

tem, 1111' 
t, 

olpc r 
du " ·ll 
\ e ·u 

fora um do 
·irdoro., , , o 
li, fl11m.11e11 
d· S" rif<'' 

]'U ;.ii\ J CXI 

O MUNDO POUTIG 

, 11c , ct 1al rcc '1c 

•nento de po<l eA da (' 14r:i será , 
g,do p,lo sr. Auolpho A• vd . 

O J;rcsidente da Cartlàra é qutm 
,ae dec <l.r d s ch•maclos casos diflt• 
ce1s, <l~po1s, naturalmente, de se cntcn .. 

,ter, por l<.'lephcinr, com o ;paloc o Rio 

Negro. 

·OOOOOOOC----

(Contlnuação da 2• png'na.) 

:Vnmero t1l"ulso. 
ldow no interior, • 
ltlew att·azados . ur:t ~p·r to le ,1 {'- t ,. \ po' t -C:'l, n~--...'l \'\:,ri.ge·n ~O..'ll fl.._pc,nw, sem tre· a.,n."'i ./o 1pr.lf'\nr1nt" o UT.'ll ) <JUP 

Edição das ~undas-feiras n Jk,s,I, é um cn.nnub'o da ho• g,<>•.s, ,r,1•:11 co.nf,,r.ts>. \n re.;r<"s ir, se .i· 1 pu~1,11 fe lr.r.'tl. O sr. 
100 réis. nest'tl;ule de tempera·u..,nto e •n a <·omh:t\'.d, ,a•.,~•J.1 <l,o e forço, 0<.-cor· ' Borges, d'.$('n <.mea•11,rn d 1 '"'"' 1 

PUBLICAÇÕES 

d_e!,,honesd<l.1,le <lo me o 111 f •m:: 10'0, 0 ,11 n<>uto m:.Ht,r ,I· 5 <le dc,11 ~!e <.-<11s1U t11aqll'()!ll1 terra,~ n. 
,ao, <le certo p 11110 ~x,~l, ,.,.c,1 h .. , 1• .> 1. • n.l .. , se _, l 1 1 •- -· · !?l't 
um~ amante, que p:rm'tte tudo, H>•<'"' ~ tot1a ·R"' e ~ - ' . m: ~ :pCS5'UU 'n 1"'

11
""'~' -•" • ''• 

.\~,•m, 11 ,1 err·, 
im ·1 111 lat11J> tt o cxa "~c.rar't : 

cl<i proporç0c.... eh" ro ,;a~. que1 
Fgar o ·u d ·~.ui>pa1 ·, 11w 1t 

prt' {1, agrura, da l11t'1 e 1 (jl { 

que grau clevatlo attingirao aqui 
as manifrst.sçocs de enthus a,mú 
4ue cll~ provocara, •1t1ando fan•lear 
n:. Guanabara. 

íPteço por linha) 
1• pagina . . . . . . . . x :500$000 
,a• pa,ina 1 ::ioo$ooo 

11<> c neÇ-O, ,., drpo',, enceto n ~u.1 licm!.r;1. o qu• foMm ,i su,~ ncttvt• cim1,111.st:nu)in esb:\ '1"" s,í , n'.{' a 
~é!te •le exi!(enc.ia,. em que se per• <ble " ,u 1 dlC'<li,c.a\•'° "• oohrntu,lo, p•n,a .meno'onor ,p3,rn anais en,111~:e 
de }ttdo. incius·ve a ,·e~~,;ha. Q.., ,\ s~ ,u:n:trginro fl'e p,16ota. ·w ve .. ~s 11,,hres qu:il~" 1r-s dn 

3
• pagina 1:000$000 

4• pagina I :500$000 

Ynrocs forte'\. cine ,e r&,..,, ;i•n C<'>ll• . . '(' , • t'l 1 .1 • o .. ,. Jl tra -~~o e qu: -são a.:. cxce~õc~, 110 rJf C!lr o $:\!Cl'\' a:io i11t1 ; ( ., mo~ '{N) jl 1 'Uito ,11r.:es, 11~!t.u1 

s• pagina 900$000 
1,;• pagina 800$000 

7• pagma 700$000 

n,isso n•e'o. não po ,em deixar de ',d,a,. e < , E"'-·oh de (;ut>Tro, tão d,-,,se d;.1 ,]=,Fd:1,de, f("T. to seu 1:'CU 

tt-t", p1.::io :ne,:, s, s _~uas fr quc1. s nobre :no scn brio e tü,> ti 1, ra r, o J)~r.-fei o ie 41 .e t- fornC"C n 
\E' humano. ~hs i'a q•:e é ass·m. . o·1~1 Defonwr e,·>11t1- cMf:\ brn.n•~- Po,Jla r,~n•rç:ir por 
,· um dc~c-r<lic\) d·"' cn, .. g-í,a!) m.n nn ~u1 ~per.•..,. . . l 

Annuncios e reclames com
merciaes continuam de acrordo 
com a tabella em vie;or. 

homem. Cl\lllO o !Ir. Front.n, a SCJ'- !'wn ) ... r~ ~ n1'iu1x-nos C:1\' lVJ( 113 no f'sD l hem ~nrte,nd,e5,.c. Q pt':npolho, 
v ~.., na 1,ol·t·ca. 1,.,." ,,11 e.,t,. ,a,l,e,m t,, los a solicitu itn•~'!1c"lrfve1,;n,ent-e á :i,11t1•ra oo 

Fxii:e " contrario o pa_i,, iA que ,l~ c<1m '}'"' 0 .senador '\'fio l'eç;1• i:ro, 1,.1 1 ,no,.tr3r ,le ql"":nto 
cada homem. tt11 um patz, e uma .1 h ,A-~ ,,,,11 lo <- ,. 1 

TKLEl'HONES: 
m:1C"hin1. â produçfto, material e in- n i!l acon~J.:1.11 '.1\'3. o J)~fK~, ,·- '. r1t•'-Z, man tv11, Sy m ~ 
tel'~ctual nrtistica. /\p•o\'~it mns 11:\ defoia d,,s s 1 •s Jº'•~rs con t•· c~r M pl:\IC d:i. ,,.,,,., 
p1,i'-, a fo..-ça, f1Ue tf"!Tlos n<i ~r. tu·Ul e~ to •s , s s 6 r-e"'Uti~(.h <le 

F• ntin. Rednzamol-, .1 .~hras. tr,n<- p.-irll:t:meinlJr e ,de jun:st":1. 
for u•mnl-a em r, .. ,litl 1dl'S: ,Ir- },' ,•rs <'= ,,:,stos ,e 11 f uer,• , pro• 
m ,:,..ll~e f!'_rma-=-. concre~:is. E o sr. . , ~ .. 

1 
• 1) 0 fT'('lnttll ;a det1 pr,w,, ,I• que e vindo~ ,,h m tr,ha tortuosa -a s IC"i 

NOTAS ECONOt~IGASI ~~;~/:~:rnd;ecr::~~;..,~:~~li;:~ª· n~;·: :,,;:m:: ::b.~~~:r·:,,i,~:nt:,)f~~; 
r;«, a chra 1n,·li~ })("neme~ita q,~c iulJi.'is ,~b.ltY.;l. ;.,1 1. ·J)ll.tr'.t O() que e-ill 

___ um h• •kiro i', ftz ~o nras·1.: -
a rlnp1 'c:1c1o rl:1s. J T1h1.c.. da Central ~ m~ID<i>~ ~1té qu• -se ,f!eu O des-

O problefJfA dos transportes pelo ,r. F!·o_nt n. E-<tc homem, e m e.nJa~ •triis!J<!, qtte oo\m., Qe 1111.o ~ 

lJlrtttor, ,553 C H,<1acçlio 5,98 C. 
Admí,:utratlo. 37 C. 

O P l de Frontin n •u, p•cvt•a,, prn 1 tira. foi quem , , ·sgu'.I, :1 est:1. húr:1, 0 ll sil 
- sr. au o 11,reJY'TOU o te .. r""nO s tl(\-f"~:}I,. e,Ti, r 

t 
ai:Jt.,õ,ro, !l<lVO 

ministro sem pas a. ta~õe dnr n•e n gu,,·ra. fo:, 1·1em · d (' 1 ,1 Nuo fOSl9C, t:11lve,, o p;o,ern ca• li in u 

A dl'ff'1c,,ld•. de ªe transorte. nela o que ser a :t . ,.,._ t ,ª . '_'llt ,. l 
- " " y t d 1 F p bnu :;o <>u • 1>romovuu tant:1s < es· lul o :'1 

•ua ins11fiçi&:i-c e t um co1 " t )'P" s,m a up ri,,H'. •◊1, or ,, . ' 
. uma quest:\o <le Ih, qu~ p d mos dv vaz n R cn n mtt1 hr.<,"11Cb., :nsi pol'tica "ª" on !, rn t•' 1 

~~~1'orte. As esta,·:,;, to b,,i ,·dhn. ~ qu nto mineral. a e v 60 , Xilo Peç,tnoo ser'i oon:..la, f çik> 
em S • Paulo, e t o. nbarrotnd:is e quanto rro 'ur•o~ ~•'.l'.~rt:i_m"" p.-lo p,">r imu'to ,t,on,pn, ., g1 ,, s~i;Lirn, m'i'(n 
generos e mercad,,n:is. E' o ,~ue rorto d: t.,hC p,td,1 Jnnti111l1cmos o ,lie qu,nto.s .,bt!.\ 1> n•,;am, <.·0111 !~ N'A i 
11nrra. o dr. Einil"o Castdlo. ~re- que e.ena. 1 nJ~. J. \. M1 r:\. 1

'\t:1~- • tlv ... 

.:tM do Servico àc \lgoua•>: che- h> ouzm n.~!':"' "· no-;,, 1~-o<l_11c.,o e C01J1 oo:u:r, n.• gr:i:n<lez \ <lo li•~- 'lº" -.:w ...; 
a.d a semana passala d:ilt. E C"'<{'OftJ,·el, l"t~. :th• qn•.,, <' 1 ron- ~,1. wu.r• ' ('()'1'.0 

~ :• \'erd.ide. A f:tc'l' locomoção t'.~ o,t 1111cm é Paulo de Frontín. 
desse:- generos ,. !llercador a., er ., 1, um h'>';'~m 'JUC mcre<:e uma es•n

cio R- > •f"~l1 ln 
in<>m "on:w"'I "'11~n · t, de porte a infl~ir, at<:., n...-i <l,m1- tu1 t'm ', da. \ ~~..,~ pa1av;1~ n1:. O sr. J. J. ~ br.:1 é, alt-m lh' 

nuicão da c1n·st1.1 da. vtd-:- nhas. est.1 o se"'.,mcnto ex,er:1:1,lc,, um d1u,r;; m ,k ,o~"l!'lll, u ·1 ),m1em 
O que se passa cm :,;, Paulo ,,a1h 111 n•en ,. 1>•1'• fa7en,le ro, de esri-r' o 'li .il imo ~do of• 

,assa-se, rcl.~t" a.'Tente, em \tinas ~•o.s hnrntns de +r ,h:,.1~o de inte- f' . ,,-.metem u.:rn d;$,. de iron·ia 
;., Est:i.do do Rio. iE' de resto o r r-c vela n, :i pópulacao rural. n:t 
cas,, de 1olo Er"s 1. Foi o que ~u, •itrnl ei.l:ulc n•,:únh, ··,1,1. E' o < oL-or .~.4 que ,,n,;s~r:1• 'l um hu 
notou O sr. ~iontagu, chefe .da qne se h~m·• 1 s trens. E' o que 111.<JC" sLa o,g,1-ez, wu Tackeray, um 
missio i.agle:,a, qu~n:io ,miou pelo se hl't1V•'. P r t'l<1~ ª. parte. E ,r=0 St ':tlc <1 •tm ~wift, ~e lgum dei 
inter·or .... o ,cr cmp lhad"s •l-::. mer .. ~e cor-111:, u , tn n1:-,tro h ~ 1aç 
ca<lo~. Disse-me isso o dr. Au- t' um min:slr~ sr-n pasta ,ios Tr:1n~- 1e., .__-:}~g. .. 4 ser e"Sl!tdLi•a · 
l?'lsto ,R:unos Trata-se, portanto. portos> - Se ••· trntas•e d 1 m~i- O pa:it: l!l.,.~,ro ,.,!Ilhe o 1)1•,e foi 
de uma d.,esorganiza~ao no org,,nts· or'a d0< • ossM c•1 •enh ír,JS◄>. th· • & fo1(1Qt•t a pol oi:a !,:,hin"l, 1 

mo econo:nl!C'O do pa.1z. Tei::- 0 r s e l <'h:-\r"is-engc11heirc~. g-:-J.P !e- meç.ar p~ ~'u ço;nm.1.T}Ja.nte. Rc-
cfíeito ·e u111a domç;i a Jcsec ut· •._s , flltl' r]esgrac;a <' p~iz nrn'tn 
librar o centrn J.a ~•da, que é o hem. Pois o ma; r m 1 <lo• nnssrs 01'!:-IUl'z.sda pdo &r Seabrn, es~a 
systen1a ucrvoso, os ner;"!'. Por- i omr",; é nã 'Sa~""i r?.C'ci(\("inar. Eº m 1-.:.ifl. c-noon-t?'t'-u ~m1pre no go,"Cr
<JUe não ha 5,eor ,ensas-10 do qJe r cc o i:•.,r 1 E' qu•rer se,· o IIGCIOI' 1lll11 <1m

0

r.,o ddtli-cado, qu• a 
produzir e nao te~ meios de c_•coa; qu~ nio i. Orn. n sr. Frontín é o c-U1:n.ulou ,le ~,r1n 'os, imp,1ndo-a, 
o '(JUe se produi. E um ,u"~"': 0 • e ,,. no d• tudo Isto, o eflc tn 1110"31, feios p~eiu1zos . . rnr todos os modQS, (\O a,preço d,1 
e inutilidade do, trabalho, e pavo d1alc.:t1c ~ a lo~:ca, em po.pul·ação . 
;-o~o. Pr-r,.le-~e !.!. irerc-ad 1r1a •. pe:-- P"''"'s:::r~. ?-Ja e nm ..::1m:.1lndor e ta
de-•e a cu,i mc!hor c,;,port n,d;iJe ,::,,\c;,s uc qu ,h:ia<i s que nlío pos• .\[!!.%u,ida nã:u só -par:. a conser• 
de estação, A n,er,a<lnra_ ~e .es- ~ue. Não _t ~, na ~- de cab,uno e v::içã.> d.a cirxkm c,'Y11,(') pno óe'en
v..Ioriu es.tmg,i ~. C ~10,.,•1e a e espalhai• úSO. :-.ao f,..z parte de der a ,autonom' do F.s 1<!-0, e,s,;:i 
sua J! turcza:. J>oi~. á r. ng11 t de e "';1 ~ 1sse de . home_!lS qt1~ quln- oorporaçao e!> v·\ ohri.g:,da p:ir,t 
ta:tn;,porte, n.a.o ha l'Íthmo t.le rro- do cstw por b 1xo. sao mtnto sym- e; . 
d1,._ao com ,. su:i. finali hrle - path cos e bo::,; pe,soas. \o con-• cam O sr. J · J · · •abra por oois 
que e o oonsumo. D~ar. e <listo r •io uando sobem. nem a ~m~ ~le,ere, gr > • o ,!. • ,•iss for,. 
chega até. a :ser uma oerv 7.' 'ade. :c,:a do diabo os supporta. E' o cçõ,,s e o da grst' 'io i.'hied 11.avel 
de cer;ta m :ie1ra, essa. e ange zação sn ,J~ ?ois enge!U?e,n:s que já f • o,) hl'.lime1m qu.:: a eerc.i~ de van 
rura a p•oduçfic,. Pa:a <JUC 1ugmen r "t m,mst os. A•s m poa • com urf' • 
t.>1-a. de-e:ivoh-el-a. 10.::e.nt1Yal-a se l:on em e,p: !'brado. como O ~ . t.ai:en,s. e que fora, em tocl.is as 
TtaO ha tr~nsr. ,-te? ;- E' um:,_, n11- Front n, uao ha Jogar para melin• eme•ge"lrin.<, se-11 ti!m' .,r,l, 
t ltdade. .Ma:s. E o sceptl-1 mo (..res. pira rn ali d de, p ra esse ai- Canfh-do nel!a, e 11:1 p:ila,"m d~ 
deante das rea} <la.des, apa.lpai;do-as covitensruo t1e competenc·;,s. O sr. 9u.i offid:il'' ,i,,k, ,.. ie, até ás ,.,..,,, .. 
,enoo-as, cbc.rando--a,. E_ . um Fr,:itin é um homem E' um )· ,, ......, .. 
parado:sco se::nelhante sceptlc1smo, d 1'!86 .do .,,;;i.,o, lhe as.se-p;urava o sen 
mas n veda,!P é que elle é facti- "":'• porque, com todos os seus :· c,po'o Õinoond'ciun-:iJ, o g-Jver.1:i.dor 
,·el no productQr seo: transporte. lei~, que. cs tem. a gente o ac~e. 
;p

0 
s elle bate 

O 
reeord ide excc~ti- l'I_ como e·!• é· Paulo de J::ror.tm. h,,íc,'ano oreimno:u,e,:•en-se c,,m o 

cismo, de:inte de S. Tho:né: ve e ~ao q,~er ser .º pr.meir~, nlo quer JX1,1z a repeHir ,a a.ffrcmta qnA 6c 
rião crê. E tem razão. A produ· """ liçors a ';.!?guem, na? t"!'1 vai- foz'a á &hia. :\"o <!ia, en•trct:llllto, 
Çl-0 hras'leira tem augme'ltado. Da d .. d_e? tokl•. , o q<1e_ e: sm:ples, __ ,_ 
guesra para cá, isto .é, de 1914 po- po•:tn-~. p·atico e re~hsta. E l!m em <tu.e pre.re:aueu rc-.tgir, não ac-hou, 
lle-se calcular em 

40 
• • m ,s 011 rnc ona,1sta, com sent mentas c'ins- ,s quer. arn sol<b e, um e.ilho.. um 

,menos. Sem falar. no' tcousureo tãos .. E.' um engen~eiro. tant~ que ,;-a,r,gemto, um off'icb!l, qu,e o quizes
in•crno. oue cresceu. exnortamos a repudia a Acadcnua de Let•as. se ,a,oomp:tlln:> i'lOl'll'eruJtl gilo• 
mas Soo mil tonéla<I s, E um Logo so n5o inde convÍ\er e ~llc 
,olume ,~.n•Í\ e1 de aeeresc:mo de numa har r ca d 
~,rodu,;ã , como se v · . s. err ção ~ e d 

tiãn de Lacerda é 11m ,:r:1,Jldc jn.iz, 
: 1>tll'!!!!"ltr't'l!l"M~ :'luperi'1fr :i t'SS:OS rr 
,,,,.J,ron•.-i c3tp•<W'..J&em1 , n ,.... 
,11,t,5 <f1"' s. e,,. na sn~ ~,d 
r.o ~u corsç-5.o <le n•'ttY'ntos 
l'~d'i,sLmos e n 
ro·eic,a, tf\le,ffi 

l."(1. " ':n. . gi 

h«n ra -e cleV1t 
c;:\o 11rl'oia.r~1 

t., 1 o hem d, r , a 
1-.,. h .. i:JA 1 ro, ao ,!lhe"" 
l':lantl"s haixezas, roh z nã 
pre'ien<l,.... :-.e. 

O b,r mo v:i.ssottrcnse e cnp.u 
c.!e tudo. 

~ão é só na Escola ~li! ta que 
c,iste uma º escl'Jla de cor"l.gem ., 

'!Ue nos occupamos, ha p, •e s 
dias, 

O sr. AJe,.andrino, mm1 ro da 
!arinhn, seuuztdo pela, van agens 

desse curso, resolveu intrud uz r, na 
Marinha, um que lhe cqui~ lc. 

As im, é que já se annur.cia para 
breve a iaida do n<1v10-escola 
"Beniamin iConstant" para o nort• , 
lc,·.indo a .eu bordo a turma de 
g a•.:las-mar.nha. ern v agrm de 
instrucção, que se estenderá a é ao 
Fõ,,.. 

O pcssimo e,taJo em q11C se en
contra a rcicri<la unidade e noto· 
r.o, const h!·ndo uma Yer<lade'ra 
t.emertdade a sua part,da para urra 
nagem t.i<l longa. 

H 

presença a f 't.a d · e r 
., é · .i p r e evolen<:i• mutu , n 1 -' 

res.pe1 C\~ cot -· , -ersõc~ - oet- Ora, o ~r. Francisco $á. Min1<,;- ga.n93. l., ma , :ez que t;f" i.dv iua• pre\o'"Ísto e não 
t is , ersõcs, nu -ia.ies n o e pru· tro da Vi"<;ao. não me parece estar do " mvc.r3 io ide V'Ítl)Ores, q.:e ., çã, do~ prognostiws: 
der:.•e entrar. reste caso, Ser a injustiça dizei-o. "m"3'.ÇOO, a fe..onia., n :cngratirliio h'!\• chegar a Pern:,mbuco, 0 cylindro 

lllas a verdade .é que taes ver- E, qu1nto ao mais, é não nos per0 via.m sido tra.nsfor.rrnchs em vü-
1!1\eS - rus comlnna<;ões de expio- dermos no cipoal constitucional, O õe uma das macbinas "deu o !lr<"
Ta:ções que in..licam - só são sr. Frontin não póde ser ministro t.u.des, em qualk!aàes polit~ e mi• go'', ficando o navio á ma.troca em 
possíveis dentro de um estado de " m p,.,sta, d• díre· o. Então, será ~s. er:i. ju.sto que "~ ooron,;se :dto mar, com grande risco para a 
,coi•as anvrmaes. E assim mesrro de facto . o go\'erno entrará num t:mt<, imerC'C'imooito, E ••romoVle'u, · • "'- R 'f d parcialmente. - d .,- guarmçao. = e~, e, epois de 

iE esse estudo de casos anormaes accor o com o sr. Frontin. como entes que o sr. Góas Cmmon o atamancar as avarias, pôde o 
existe, na falta e diflicul<iade de quem • contra}ª um especialiota .es- fize-ssr, l 17 ofíac.':,,,s da Rrí&:i.d'!1! "!lenja111in" regressar ao nosso 
transportes. A eXJ)loração não é trange1ro. E o caso do dr. Ach11le I De . 

T b 
Spler.d~re nome mundral conhecido ª" pmnn::llt.a., entroet.a.nto, que, porto, fazendo toda a viagem a 

es;,ontanea. em sempre uma ase. quanto a· cult1tra do f,,.;,o,, contra~ não obst..,.n,te a •-ta-vra offi.::ial do 
/\ssin1 estamos em presença de ~•0 

.,.... vela . 
um problema-cha\'e, o que se subor- tad,°' cm O?~ hora, pelo _dr; M;gue! g,em,ral S.-oomor.iu,o. e35as virt\1d-e,, Fuis é esse mesmc, "Benj~ nm 
dinam todos os demais. Pois o Ca,mon, m·n1s1ro da Agncu,tnra. E ini,o ~;_,, =stas em ev1clet1i,,•·.~ de-

b
,_ h f ,-·· •- Cou<tant" q:.1e vae enfrcnt,1r as 

t•ansr,orte ,,é O pro ,.,.ma-e ave, no o que o governo reata azer com o an:te d • llr.Dl' . d: t • S "T 
BrasiL A elle estão presos, directa sr. Frontin e é do que este se de\'e . os tl go,; :t pa TI'!\, ,C as• incertezas do rnar, lel'an<lo, entre 
e indirectamente, todos os nossos conyencer. Assi";· e.ntraremos _num .6":" ~• .º governo <l'era que a guarnição, os nossos a!um:x,s da 
idéacs de reali,ações, a principiar penodo de cont111mdade p,1,tica, fi:a.r de Joethcir.1s, ~ t.anto CU'lothr "Escol .. Naval de Corngem", il!:'0· 
pelos mais elevados: a instrucção e na n:-g~nização e solução dos nossos -de oocoro.,, =~ offi<:iaes <re· 
n saude do hcmem. Assim. a que proble·m s de transp0 t 5 s ra creada pela te1mos1a do sr. 
,ndica o momento actual. defronta• trnn porte é 11m problei';.,~-clla;e~ ~ bsiiro <los ,mov,i.s, 1.arn pÓr·lhes ao Alencar. 

<'ana 
No 

horiz 

, ,li\: i:t, ia ob" l 'n polt(;o, e vir·t C't11pe11ln 1 
11m . epua, o. e n1 • •.l 1did_a.t11 fl presi,!~n~ia c_l, 

m1ia lvra. Numa 1 Hc'! ubl1,,a, 11 0 <; • cleix.ira 11-

aPqtt1lli<l·• l · 1 nr 111. e 1m1 l'd· d~ qne a · 
<l frr,_r. para o d,t 1h m"1roJ ,!e , ffcr 

ontrúra. afil'al. peran{lo, em e io-ç ,~. 
lan c1 -;e• <i :-.ym• ,tllt{h da vi t ria ·,Qt C< 

km ç o 11a H.epu- o !.CU n" ,-u1 rr , ~em 

q 1 v11lgo11 pela tcnc.ia <:'li 1, ,ra, 1,ara 11111·1 J 
as hon.-, da nada exhau" :\a , a(] 
,1 ll')ta (.."011· la a que e at' r nl \: 

,as!itra a p,:,eherxlich a o.i·~, çãn 
1(\0 do rs,1 t o cspi 

S11speri~a pol o i 0 e 
mi- la'i ~entes la 

k· r.:.io, ahalo1 ackr 
!e J 't.'< ,, ln, lu frt e 

,re 

uc 
o 

d > Bra-.il, w d' J 
"\ li lt 

f: '·na 

' 

r 

r 
~~ o 

Pº: qne 
1 <'el'.l, 

ttla 
,,..., pr 

it1tere~sa, t 
tas <ttte ex
• a0s scnho

F. tad1,s, 
o direºto 

a<111clb 
o mo

to .. a a t me· 

a Ó') %dor 

De sorte que, 
e <;ºt r 1 ·0 em ~acrificio. ck 

e 1111 ho cm lmlho, 'JW'lt;d·a
>Í 0:-i<l , d,. affron

e~p o 

ta fe ta ;t Rrpu
blica que dlr! 1,rrr-urára, em 
v, o, r("'.lim r, percorreu o 
gra•1de morto à· hoje todas 
a etapa, dp uma iornach i11-
cruenta em r I da reh:ibili
taç <lo n~(men, da qual a 
eta•)a ultnna foi a su:t morte. 
hcmtem cem umma b entre as 

{:,.. º· 
confo: n-
t 1 O (.• 

nadm' 1 

tinr,~ já 
Espirit 

cerc,, cuj 
002d<) ás 
firma-.;ão 
gado- e 
pios d 
do ; 

CJ nl :. 
os d~,
Hras'I. 
no s:n

l{'('e f 
de af

, pre-
p•m . 

i<lo 

.. 
anin ,tias e o peza-r do povo. 

Os que vive-1n~ tranquillos 
e ala-,tados, usufrumdo os go
v,.,. que a~ p i, ,, d- man
<lo 1~s a-;s'l..~tram e 0s que 
gray tam em torno d , •), ~e 
roso, <l I d a, e95e-; nunca l er-

se 1 quat1do eber o o ai an e do vatuo 
111 , rl'1 e ., que ora abre na , ida po-

. ) ~ ~."ii:t tJ te-a ..do O p ·m 
u JIIRJ:~ a sua , re~ 

e hotn , 'l ~'(I te- n '1 a t,. ar do l· 
r0uhou t .. o in >r 11arnente, 1 e ccr.n 'ltte o dest'no fére " 

•1<1ti ue t•m , o sohre ~irito da reivind;caçocs pu-
que ~ dt"\"C'll rar aq1tel- blicas nn Bras 1. E' que, com 
le'I cuja f, Jta i e, i mo o<; a morte <lo sen:idor ?-silo Pe-

leva a trair a nhlka, des- ç=ha, <le~apparec-e, inconte~-
truindo-a e vi eh-a na ce- tavehn'f"1te, o verdadeiro pafa-
g-ueira el e um lere~se pes- cimo d,is cruza<las que visam 
Sfla:! contratmst 's mai, hei• a r~ne~a,ão da Rrpuhlira. 
h5 i<leali<lade-; a que elle sen·iu na moci<la-
~omos imuspci de, para, ao depoi~. offere('e-r, 
hr se1nelh;,11tes na velhiee, o s~rificio da pro-

d.r,,, do fundo M pria . vicb. 

Jtrtas não enf o~ 0<lios l1t:cna.n=. que 
tomo d,) v,,Jto :i.m qu nham a intellígencia 

tem desa:pnarec- das cre1turas e reduzem as 

mos uma questão de vida ou de chave deste problema p,',de •er O per) a med<llha do valor e da Df"1• 
morte. Temos de rezo?-.el-a. Não sr. Fronti~. Não percamos este ho- v uni. _______ _. l 
podemos fugir .-i ella, por espirito mem, que é um presenta dos deuses. ! 

jul~ámos i-.ento e ern , so- cm ;cnci s á humilhante si
hrenairan<lo i 1 1iel aos tuação de servas do:; interes-

''EscreHm-nos: assedio~ C''ml qu v'.cios da <:.es, não pern :tte,n ainda um 

"Sr. redactor. - o chefe do no~sa e-dtl'<'acão suh- amh1entc <le sereni<bde e de n~turai de conservação. Para cer• 
tas si.tuações, não ha covardia, não Ma rio Gul'des O ksl,a.m • t.0 cm qu,e o s,-na,dor 
J,a medo, não ha fraqueza. l;ma .1\ lo P ~tmha resu.,..1, o •total dos 
mãe que veh um t;gre prestes a ,e ••• - 5e1lS h.'.lvcres e O modo p,r ,.,,e os 
devorar um filho p,er<k a noção de ..,. 
tudo, vae em cima da fera. 'E•bo- r . & N ti . lXCu•~>IWU um -trm:i.., .., Hn·tos '111• 

fetei-a. Ess~. ª situação da diffi- ~J1cn1 D eras r :,s de saorlvid..l!•le, é u,n dócumen-
culdade e falta e!~ transporte no U U to que honTa mremo,,fo a roemo• 
Br:uiil. :São podemos deixar de 
enfrenta} a, em defesa propria e - da ,lo gr:m-Je o:.d31diio. Em u;n. 
do ~uc é no3so. qurir:,mos ou não. pa,z J.e "·pobres mi!!l:011•nkl,", co-
'Para resolver tal problema im- O tem~ mo ,ú1es1f.uva = cl"rlies, ha pou-
póem-sc duas sortes de med;das. 
Prime:ro, as medidas de emergen- aOI,ci'~\1 nA l)J1H'CTORIA Dl' oos d:-as, 0 sr· J · J · Se~,br.a, nãiJ 
~;a E' o l'jue a aetua}i,lade ec,,no- llE:Tt·:OROLOCIA ,ki,.,., de ser imte~=1'l-e que u,m 
mica do ,paiz exige, ~cde, t-upplica. Pr('Yi,i;ões para e !'enlld_o dr- 6 horas ll'-..1;):ne,:n 1:r.1bEco ide , .. ·d1 ,discreta, -e 
!Nellas não quem entrar, porque 'e· d 1 d b 6 h 
ria obrigado a positi,·,ir certos 0~ 1~ª;j," de \oi~~'°"' ate oru ,1. <I:: -~"·J>0:11 º'., :ni.ul; 11,llu .. cnrgú& 
:t.t!M e tocar em certos pontos 1) st:-.cto F('irral e )(fctheroy _ -::1 ,n1n 1str;.Jt vo., uc A'illtJ. p:i.tria, <lt:s• 
me indrosos com" um hyrnen. ~ão Tomµo: bom, suie:to a forte curada oir•.riare,;,a. do &e~,inio d.o mltnuo ],:. 
por medo. Mas é que tal dar'a mar- <le d a. ;:.•:,,do aos S'e>Ul:'I 1>m!l for!'un:i mo-
gt:'!'ll a entra: no esterqui!inio das Temperatura: manter-se-á muito ck-
paixões. Roliria em intere-ssf'C;, o vada; m.1xim-" entre .1 .. '°,o e 3-ti•,o. dttit,:1., cu.jias or~goru; são. to<xhs. d~-
<1ue é um pec1go, :\"uma palavr .. , ti- dr;,.::to~~rt~redomina:'áo o• do qua- oot>mi'l'l'-ldss. Heroei-ro d-e •pequenos 
,raria o caracter de elevação das Tempo: bom nublado =ur,n,;, foi-o.• o ~"'u,dooo e-,t:,k}',sta 
presentes notas, na sna peque- ' • 1 
nez. Xão adiantaria nada, afinal. Temperatura: manter-se á muito tle• J mu ·tipHcar na ~:n-ot.ara, cm tu,:~U't.tti.i!S 
Ninguem n1elh d nroprio vada. com. mormaço· propriiedad,...,. _,..,,._.....,. 'l'l'll , •• 
.. Dr o que o .., Ttndrncia t!'"r:t <in temf)-!l :tµ.)11 6 ~ "V,;> ' .... -.;.-, IJlíOSJ.en 
governo pódc ver quaes sejam es- hor<ts ,1., tardo de hoie: in,tavel. ,L-vde d,,,; q11a,e,s '60,prc,~a,"' n,1-u.,..lle 
&as medidas ~e emeri:renc as a to· rnar. Elle possue os dados de, pro- Estados do sul - O tempo cooti- bi.no, ""~ dle cuida.,dao, aqut!ll.e La<:to 
, p l . l l nuará per:urbaclu, cnm chuvas e tro• d-0,· n • "h l 
1. .ema. e ;t premenc1a < e sua sou- voadas. cm toda parte. A t~m\><"J"Qt~tí'l . ::, ::~ocJos que I' 'C va, cr..am, n.:i 
çao e mais, de certo ponto. t1ma baixará no Jiio Gr;..in~e e manter ,r-:í ~-cçao do seu E 1trudo ·e da Re
G•1estão dde dc-:ra•ter. Mcsmn. jáTnão olevad.,, com mor>Mçô, nos demais Es• 1 ul,lim, 0 trt.rn!o l,e gra.r,icle adlmi-

trat, ,. 1 cuttr e s~~enr. r11• tad •. . _.,_ 

s:ab nete do ni'nistro da11 Rebções mettem e <lohr animo <ll>s jw;tiça, em co:1diç:ies de de-
Exter:ores e a solicitude desdobra- homens. termina, um juizo verdadeiro 
da cm suas mult.pbs manife lações. Pelo contrario Recanher-,•- sobre a obra poliüca realiza-
Antigo amigo das musas, c.>nc :iiu f l 111'05 que ~e dei iros não a - da peltJ sena.dor fluminense 
cedo que a poesia nã.> er~ um me o "a\·an, ft · ..t• • ,.., • 1 f 11 · l r• e<l 
pratico de v Hr, e abandonou O 

1 !11'.tlY tl NallC p11 10ntem a e~1 O. r, e O 

esp'.rítuaiismo nebuloso, 
0 

myst,ci!,r ulka do senador lo Peça· p~•a ·,;e aquilatarem as suas 
mo <.locntio e estcril em que e n• nh:-t, 'CS!'rt:'S re- ult m, de eer- , ea.1iz.ições administTativas e 
fraterniz"'·a com o sr. Felix Pa- to, muito mai~ d meio e-m fr1anceira,; PO hicnnio em que 
checo, ensaiand<>-se n,i re·,ortagem q11,e nascera e .r.10t1rejava, do foi governo. Tampou<:o, po
polic:al. Xo velho orgão, pela ,ua que ela sua J)l'O'iJ 1 'ndo1e ele d""r-se-:'t agora comprehen<l-~r 
rlcdicação no cnmmendador Per::, r('pt1hlicano. Tan o iss() é real a s !);t1ifirnçw que J)3r.l o re-

:~b ;~i;:º /~:t: :a\r:'.~:~ta;o~rid:~t::'. qtne, c11ipenhand?-se na t1ltt- gimen aprc-·enta a extraor<li-
ma cam'lan1ha da successiio 11aria cam1)111ha politica de que 

~em espinha dorsal, irb ~nco11tr.ir • "-
o Au,o. que lhe abrir:a amplos , ,rcst<à'l'.t ai, ~llX' _11t·1nc)o-sc clle foi o cgrcgio i)Orta-voz e o 
horirnntcs. Com efíeitn, levado ao ao povo para pl · •:ir, ltvr<'· mais .tito <:hefc. l\f as, :-e é 
ltamaraty pela mão amig:i elo sr. 1 mente, a cadeira que lhe ar- VC'rcrade que a morte refreia 
1: Pach~co, na oecasiáo em que ali' rancaram, o Stll•prirneiro pas- as paixões humanas e se não 
•e elaborava uma reforma con!u• !.CJ, cheio <le uma nobreza sin- é menos real qnc os vivos são 
la_r <>m 1918 soube conqu:star - gtrktr, cor,sistira m se fa- 101.tla '\'ez ml1.is gove-rna<los 
n., to tlle é ex mio - a l><h von- ror jniz seYero e sereno dos pelos mortos, est.i.mos certos 
tad .. do 'r · " lo Pccanha, •end0 proprios actos tf'I eptivei,; de d e qne. desaPl1aR·'cido do mei<-
cnt.10 crcado ••m con~ulado em Sãe. · T 
Luz. na America do Norte, para r~nsura, que COllltl ttcra. )a. <los VÍY05, o cs1)irito <lo sc-

> ,~e 1J Lr :ul n-
.,,.e ,a !1sta <lt: sc.u., m •. 1 jfe~ c-1.iu-

. s, ei,it<' 1ue:1<:s cuja Cor~a t 

,izrc o tan " uur ,n ·, e ,1.r,, 
t1•1 dJ\ 1'11, m., 1 t .J. ... , ..... i11 

,cJa~cl t:c ta J<te, os !lhos dú J/<, 
rn,so rc,no de \ 1 tor M riocl . . ,e• 
1bu 11a hon er ag-c. 1 o Rw presto1r,1 
.om m~Is ac.r.o e ;u,, ,a do •1ue 

tn, c1uc se re,en a ac, ·• Tta.ia · • 
, ,.1,,: a pena, !la h0ra em que a 

p.,p.,l.1çãv t;t: p:epara para 
recelJc.:r esse :ia\ v , re~ordar c!r• 

p •ri'!' 
Bra&t 

g,, e::na, le' 
Mas, no 

--UinstaJ'CÍas rurwsa.s. A ft.1.1ia e r:~ro 
na,ao poder, s:i. na g1.er a e na raleio 

o é da mais 
:"'!TI rtt• OS in .. 

, coll~a s' 
e s. ex., 1 

s r o do pro'c 
., rna~:nificainent~ a .. :run.litra<la Aug 

lu,mcua pa~rio as. intell~6 cntc:, ;~r · M 
u1>.riorcs. ü seu e!Cor,;o deJ,O • l dr. r,u 
\lCtor .. ,,,l bre :a. Au'it !:l e a .. \lr mn or 

ma, /; que o pl'ell 
b ca nesta q'-!estáo 
rcnida.de precisa ..• 

·A b , ·1· <>Jfw e;,. .1nha, tcuu , ntcs ,t <~o a ur- f fredo, v· { ~,.. t{..c,:rnard.in 
N'ãoapoiado. em sido sir"!)leSlDellle i.gan 

o. A sua econ :mia liC tem avo• 1 O SUL TJMOS DISCURSOS 
in.c;a,cl DO SENADOR NILO 

5 St.13 r,nau,a&, C:IU ONCOl, a PEÇANHA 

I r. ~ilo Pe::a 
scn o de :i.ni o 

chefe ,de Esta.do, 
e J,. e re,e a, tend 
JJ lo e, s am!gcs · 
vn• • a a.m.n st:a p; 
t lar o civ's n'l 

ocnm n 1n1 plano exccflen e 1 
m mcw ae toda a sua opukn• 
r·ada vez ma s r,ruduzin1o <: ex· 

;indo e, vent!o o que expvrta 
r ro \.L u e acce t con1 ab olu o 

suc:esso r.os me cado& est.ran~e•
lía amca •em ne.:c:.51da'1~ 

ie org.1n1z..r cxpos1çl.es tumo ena 
atra s"'n o Ci!J 1c,;..t.---e:S. 

t.' que os 1ta i s n5o 1;,e ca!1sam 
Je atenst ficar tn.a proi.,aganja m• 
,u t, ,al e conunerc.al capat. dr. 

es oar result~do, pra.ievs e se• 
guro3. 

No Urasil, as co'sa, são <liiic• 
.... n cs. l'a1z rela. ivar~!Cntc no\o, 
cheio de imm~nsas' po5 •b:ltdades 

m c..is, ns s· as c"':>o ,\ue são 
como as <lo Ce»tena, ,o. .,e-,ium 
rc ultadc, eíficaz; r1uasi tudo tcr-
111 :,.a; o pcl, rd'cu'o ar;12ratos1. U 

rt .-11 de 19n n· foi m. is do 
·e uma feira p:irn luminanas. u, 

\ isitantc!\ t:scac-sca.:-an1 e a proéu

c,,;ao nacional, que caiu no lcg,o 
a·re;>c:i.Jeu-se L- so de 1nici1'. 

AI , na 1ucile reductc. -do e~, ta ,s
mo, só os farejatlores de negocios 
escusos sairam lucra do. A Expo
s: ao só scrv111 pa•a • es, br f ,r U· 

nas do erar,o pub ico, <las qaa.es 
os felizardo• da époc<1 6vuoérant 
aproveitar-se. 

Com a chcgat!a do 
truario, tem-se, 
op .ma lição . 

em 
harc<--m s-
crer um.a 

go,ern .l r 
,e• e·oy. O tenente 

rio póde d s mular o 
e n,tr1.ng;mento 4ue 'he cnu53.rn es
•~s epplau'OS, po·qae a f'•ul d~ 
c,-.nta" toda ,~n:e ,ab-, meS!a!.'.) n ~ 

rodas mcnoq hab tuadas a conheces o 

N"s dois u!t•rr.n5 d··s da 
l~g· 1at a do nn,, p • e!(), n 
tre sena ior flum·n " l te 
p"1a C"'l'SSã'I <'a 
\ -.tuci nar os ,!e 5 d" ju1ho, Pr"· 
r1unc1r.-i1 os s~u"ntes d '"icursos, q1H' 
CO!!stitu m s d rr • •-i 
<litas ,! 1 t•ibu clle t o bem 
illustrou e ,Jignificou: 

Fm de de cmbro: 
"l\'[in me f 1 tac-s , tm utor ia• 

de r. pre•· nte, o oue 2:nda. me 
s,,bra. eu: am r á Republica, e eu 
u,vocaria o patriot's:no e o alto 
senso -pr;1 itico <lo ~ena ~o par 1. a 
gr ve injusti a oue vam s pra•ica· 
amn=st:an<lo os re- -o-tucionar· s do 
R'o G·antl~ do e li e negando a 
amni •·, aos revoluc onar s de 5 
de julho. 

Senl r s ' tF11 nio tenho pre· 
,,~ ap".<;·es su' al'.ern s nesta qu 
fftº , e, tanto <jUa •o acabamos •J~ 
o'itcr dos tr'oun•es ;,"ra a m ci 
da.de m·l;tn·, h•,-e--,,os d• conse
g· .. ir. tarrberr, espero em Deus, <ia 
s ,cic-la-le 'ir •ileira, dos ·s :u "la 
re'hos dp just·ça, d s seus iulga
m.cntos "1e consc-ienc-;a. p-·ra os úÍ
f e- ~es envclr d s ac cll s a n
tecimentos. Mas. no interes e da 
o·<lem c ns•itu 'ÍO I e da pa• pu-
1,l' • eu <1uizcra <JUC esses ~ n i 
arrnistia. 

<senhores. a amn; f,i f i s=:,rc 
o remed o p~ra as .creses de int"3r 
,,. li<f.'.te c-,mo oes~ "'ª lição de 
todos , povos ' " re, d 1 terr , {: 
ella o Jl')de•o•o -ne o e p,,,.;fica
ção; os -..enced res que a .. epe1ie·n 
que a ret,r,Jam ic a sop'ii ma'll, 
tão ~ rre;r,tc ""~e-une-iam ao paiz 
os ~eus •~mo:~c; r. s seus odios" 

"Sr. Nilo Pcçanha - E' com 

C:. 1 e rerusado D"C:: 
--a os militares, seu 

mvol, dos no 
e ju'ho, d anno 

(),:ide a e evação, 
de c:ue t nto s ·e, 
p• rra m g stratura ' 

Seren•dade, iser 
r.11 n•o <.:01 ss Dll)t 
t nc a gua~da a lu 
os m~ ~ solennes t 
tn s eão a arr.ni< 
por Bonaparte, po 
th ·ono ,la I ns:later 
Ca,los II <!tte, n 
c,;se pr mc'ro e g 
por Lu'z XVII,! e 
nm~sti.a ;ros 11''' 
pre'"':,sa mente 01 j · 
•'"1r,1 se r,ae ao c"d: 

O sr. 1foniz S, 
bem, 

O sr. •--1 Peça: 
rrest<k'1te o ho~ra 
ta.do é ~ur--'..o a e;s~ 
<.. - ll ll'Tl inO, L(:; 

'' 1 ob a de cnnst 
1i·a cle um m'n,-, 
CC"•l.-nte do in-mn1 
Veig-.i e ,:loc11ment' 
d-o I teve que sa 
do nr- si! pornu" r • 
de clemencia e de 
pensaT.ento fheral 
l)air , d--sdc as a, 
e <1ue ta!'"•> lhe a( 
P-cca ~os r-.. n ~2.dor, 
.-·o,,· i,hd<'.: <li' Vas 
,na e S'ha e 'llrt"OS 
df" opi.,"T~ rio 0.1 
<-s , .-r,e·d d hn; 
v•"~e1ores de an 

(,\iu •o bem. 

ESTA' ENFF.RMO O DIRECTOR / De p 0 , 
'"A NO It'• 

F r t -:--: • • taJ 1Para melhorar : 
e.izmen e nao e mqme ... or partid sociafü 

0 seu estado de sa!!de Lisboa 31 ( 

Encúntra-se eníe·m , na p tto· S c a s,a, reun 
resc.i ,i enua de sud propr edaie voud'd\ur,as dp• pots; 

· Co • p me · is ten entes 
11c, bairro ;!e rrecs, em etropo- t...a, o f nancora 
':s, o i1; ,tre ,ocna,.9':a l'meu Ma- c_al.sta Portaguez. 
nrho, d rector d":\ ~õtk". Tarr.bc esta res 

Com-,uanto 1;,_'\o seJa consi.;;.era- tem, em Co mhra. 
.:!o, feliza:a::.t"e, cie natu:-eza gr:.1ve, E::, .. udantes Ca .. ho.i, 
a enfernu, •• , Je lnncu )[a icho, -+ 

carrc:ra cavar o posto para ~eu am • os drs. Pimenta de Me:Io, \ tlho O CCDtrato C6L1 
gn. sabendo embora que o tenente d:i Silva, Otnon Puneatel e Q~ar-
t nha cand;dato. t m Pinto, <lepo,s de deti<lo exame, dos Ta 

<Jue se :,acsa no !'lgá que o sr. So
d~ app-a .. ec-e nt~se caso, como Pi• 
a,toi; no credo Já vimn-'"I corno o r. 

Xori,·al de Freit~s, que estava aba
"""" ~m Poços, ,·e·u cm des:tbala.:la 

)fas a poFtic.'\ não é outra coisa resohera.'11 proceder a. um~ puac,,;ao L·"sõoa, 3t (H .) 
e o cr. Fr''c'anr, Soclré, a'nda a na. fi[.:..ra de1 enfermo parn e"lra• do, Deput d.15 a!JI: 
pouco trecho do i-ic'o de uma ad- cção do derr:1tne. das do Sena<lo ao 
min:•traçfo que foi s•:npre o sonho A operatuo foi coroad:i. do me- tor·u o governo a 

dourado d_e s~a ~-:da. está ve~if:can- lhw cxito, fican o o <loente em trato com a co~~~ 
do que nao e tan fac'I, como de condições sati,fatorias. A re"nia~o des" 
,fóra •e lhe afigurava, um pre.identc I Xa ca,,elia C:o Hotel Pe<!ro 1,, 11 

fazer tudo o que pen<a e quer• 1 celebrou-se, hontem, uma missa vo· portllITT: 
,R...,t~-lhe. toda,·'a. o consolo de re- tiva do rapi<lo re5·- ue,ccimento ..:o " 
,eeber parabe~s e abraçc-s por um nosSú e !lega, manJada resar pdv Lisboa 31 (H.) 
,1cto que rão de••a?m,iou. :\ • · _, nisras p,r'.uguczes sr, • n,ur.:o ~1hca=o, propne ar, rua·o vroxin:o. em 

O ~r. ~fo·;,·al ce Freitas surgiu do rcíerico hotel. O acto reli~·o-~ qual tomarão parte 
t1n pa'acio da ru.\ Pre<itlente P~- so, celebrado pelo rcvmo. paJre dr. de todas as ela st' 

d·e:ra justamente no momento psy- 1 Luiz Gamoarra, foi ~ss1st1-o pe,a Tenc,a será d:;,::ut;d 
cholngico, po;s nessa hora<' !""ente farn,lia do enfermo e gran ie nu• , b;:o d:i. grande p , 
Sodré procurava encontrar um m~io mcrv de a111i;:;o:s ~eus resi.:!entcs t..n1 ------1'-
,:le rscolhe• o pcefrito de sua predi- Petropo~s. p 
l~cção. sem mel'nclrar a1gun• chefes Faz.einos os ma:s ardentes ,otos ara a apprOV3t 
do pseudo part'do improv:sado en1 para que, rnu.to breve, ,o::e iric:eu I rlas é!.pieSeDÍ 
:c,•no de seu ,;:cve•no. 1!arinho a exercer a soa nc.'.'\ i~a-

Fstns te\"ela,iles poderiam pare- de
0 

jorn::li,tica, inte1ramer.te resta- , gOVel 
•et absurdas. por 'l•r gc•al a rren- 1,c,eci,J~ Lisboa, 3 , (H.) 

~a de ser o sr. \'illan◊va ~Iach•do ======::-:========= de, os chefes do, g 
~ hn:nem ta'Lndo pe!n sr Sodr-' A' ultima hora, por motho com representJção 

(':'\r "L a I'reft-:tur:i de ~icth~oy. O reun ram-se e resc.: 
tempo m(1strar:í. ,,mi muita demo•a, de forç.t maior, fomos obriga- m- 's poss., e! a apr 
,m,e O pr.-s'dente do F.stado ,do Rio gos a retirar , ·arja..-. das 110,-sas d da~ ina<.ltavets ap 
não escolheu o prefeito d~ c~p'tal. sec,õc.s e out.r.l nrntl'ria edi• governo. 
rm:tando·se , concordar com a e•- torial. 1 Os monarchicos · 
colha. ---===============' rcm. a tomar quali] 

V,e ÍWiccionar o Banco de 
ness-e sentido. 

!E. 1 
Marit 
( •' IJ 

t.t-.se de agir! Quanto ãs medidas Ventoa: variav~1s, sujeitru a. fotí('S nüSlrtu:.K7r • 
anentes anc são as maig i1npor- ra.jaJ...1,s, !tohretud) no Rio Grande e -Sobre a su.:1. memoria., '3. V'l!hnra 

p,eçn '.icença para aventar San1'> Catbar ua. cl · · , 

f 
idéa. Esta id.éa é o sr. Panlo :i mv-ein p<i<le <l-ci xil.T t l"",">n1ha 

s,rv•r ao sr. Pachel'o e ao seu pu• h1 por <leantc, ') actos sao nador Xilo Pa.,-::.nh:i paira.rã 
pillo. Excusa.M é dize<" que O consu• <le hontem. Q11 11ao prc- dora avante S,>hre o,; desti
larlo foi o loi:ar onde "T''io'· rr>~ cisávamos rememoral-ns, tão nos <la nação e os seus exem-
110• e>1t~ve. ~,-mpre manrf~tando vivos p<:rmancce111 na memo- pio,- -scr.ir:io 11111 dia para in· 
dedicação ao nun:stro de então ob- ria do povo. E. ora os re- spirar os homens á pratica do 
teve lo[!'() um cori,:o hypothct'co r vÍvL1110s, será para que a na• regime'1 por que elle pelej:H'a 
e,:•ra:orç?men!':lr io, de ad_<lido c<'m· ção inteira se ar~rceha, ainda nos t1ltiimos qnarteis da vida, 

Foi-se por .:lg"lr~ nbnixo a ''ener• 
,ti:i.. fer .. P:\., do ._r. C:tn~ns.'rn \Jn;· 
mn.rãits, que itamlo 1~in-ettCJ'J..va, d!e 
pro,prio, a íirm,ez,i com q:u• dizin 
ms.TI•rer ~" -su.a.s rc&ilmç,>t'>S, não cc
r.-e,ndo nunca (ri.rum teneatis !) nos 
l)e<li-tk>!' d<>S 1POli-t>os ... 

Desconto Ouro, projectado 
pelo Reichsbank 

Lon<frc., 3, (II.) O Times 
annunc·a :;egundo notin.\S de Ber
hn, que o Banco de Desconto ouro 
11r~i-c-cta,io i>c" Re <:h,h-1.nk, f car.'t 
constituido até n1<."8dos dl} proxnno 
mez de Abril e começara a funccio
n.ar a z~ 11. .ez. e m o capita n.'.r 
minai de t.lcz milhões esterhnvs 

O ministro do Ec 
na CGmmi~ 

dona) de 
Alf ~, 
D,. 
),{ 
lJ 

D 
D 
l 

<'-• Fr.,rttin. a r,uem aliás nã<J co- C'Off'elo · ~- ôo de~peioo in.sopi:tav.,l. N-"'1~Uffi?1, 
nbeço pessoalm,.nte. O governo <le- ----'" porÍO.ill, j:íim:üs, pod~rá dul"i..-1.ar da 
,er,a fazer o sr. Paulo de Frontin 1'.ssa rop>rllção e,r~de maln,, hoje, sua 11""Tlooti•da,d,e, 
nlinistro ~em p~sta dos sc-:-viços d~ fH~·l 1

l') srgu ntrs vapore.:11: 
transportes, no Ilr:\!IH. E isso per• .. Commandente V.a&Con-cellos", ;>ara 
tnanrentemente. De fórma que o ~nn_to:t e maí, portos dl) i;.u ; "~anti• 
~r. Pa11]0 rlf'! Frortin teria, como qtteira ", para Ilhêos e mai, portos do 
fu,icção publica. :ité o fn1 da ~11:t norte, e "Etc)~•. para o Rio rla 
cx'stencia, o estudo. a plan•eacão e Preta· 
a•sistencia á ex .. cu~ão do nrohlema 
do transporte nacional . Seri~ \lm Cal'ne 
factor p("□nanente. um elemento de 
~ n+inuidade á sua solnc:io. F.• o 
governo ap•oveitar uma força men
ta.!, que está se perdendo. Ç}ue o 
roverno, com e5sa maleabilidade in• 
tclligente de 1>rocessos. faca a ca

Para a carne bovina pusta em crm 
surdo, hoje, neata cnpit-,:, f.,ram affl. 
xa,}os, h'>!>tt~. no lintrtpoHO de S;u; 
Dir,go, os preços de 1$000 a 1$zoo 1 

<ltvend'> 6~r cohrado &O p, .. b!;co o m.a, 
XJtr.f) 4\f" J $500, 

E ri.3w em ll'm p:,,iz de pofü' ·os 
n:il,a,bos, <lc indivl.h1os que p:ts~rum 
p,,los eargos ptnhlricos oomo o "c,n.m-
1,.;,r1i,..,,r" f>'l">sll pel:i ca,s:i forte de 
um -b."llloo, é urrn '<"los ,m:üore-s t!it•-
1 ... ,rue wm ho:nem pu1>1ico póde 
!,eg:,.r á Historia, pa.ra que eL!a. o 

grave, oom o s~u bur:l, na l,ou •.\ 
do ..eu tumulo. 

mer.:i:al Junto á ,-mbatxada em · <l 1 · 
W h

. ., . d f . 
11 

mais, a {>CI'( a 1rr aravel em morrend<1 1nles qnc: o , 1ss(• 
• as in~ton. Jna:s ta.r e 01 e e 1 

admi1tido, eomn s:mpl{'s ..sprctador, 1 que para ella se 011vcrte a n:iliza<ln. 
á Coníe•rncia de wa"h'nriion. E' morte do s-cnador ilo l'eça- Cu1 ve~sc o Tira.sil intc-:rn. 
o maior feito. 0 ma'•• eso!•ndido nha • d e joelhos, dea,nte do tumulo 
succcsco de sua carre·ra: espectador I Póc!t.:-se dizer q1 e :t Rqltt · que se ahrc p.tra g-uard;1r u 
da c0nfe:-enc:a de Washington! ... , bica, á •sua Jed1,:açao pelo re- corpo ,lc preclaro cidadão! 

)fas o sr. Sampaio. pau quem a 1 
V,da tem tido prodigalidades de --

pta<:ão de!Sa catarata human:i., f•'.\• 
rn beneficio do paiz. PM outro la
do. o sr. Paulo de Frontin deve se 
convencer d~ un1a coisa: deixar a 

Vitcllos, 1$500; porcos, 2$400, 
cunc ro ou caLr tos, 3$~00. 

\Fada maternal, havia de ~cr mais enllocwdo um retnto e! ve1ho \'is l dor profundo dns sentimentos do 
Jh m.ezes, os 'boru!.o -se viniharn alguma coisa. Foi prec:so nue o conde de C ho Fr;n. homonyutu Ju seu chefe. comprehendc11. ~o seu 

e ~vol-uoma.rrnJo A principio. fr1·r,am p:iiz dec.rrt.~f" t.-,nlo t 1e afund.1Sse ,utor das l'artas já a ura fam,,sas, 1:-irgo carTII") aflorou o eterno ~orri-
esc;J.p.1·'°'J >. á. .soca.pru, thniUo.s, re- <le maneira rlokrog~, para o sr. qu-c têm fftlO o J>-.. .. addlo do dono <lo ~l : segu u•se um momrnto de !ó.l-

1 ol;•ica. 
O sr. Frontin, n1. r,o,·ttc:i, ec:•á 

!!e perdendo. Dá idéa de "uma l 
comot;v,a a pu"'<ar uma c.a:xa <ie 
J>hospboros". Convença•se disto! \ 
politica não é o seu eiem-en~o, l'l 
11ão •er q1te estivessemas em um 
apaiz e,·oluido como a In"latcrr-1 
e que taes. ~fas. não sendo assim. 

sr. Frontin não pé,de dar a me
d da de 6i mesmo. E. deixando a 
política, o sr. Frontin não se di
m' nue. Ao contrario, pratica uma 

!bação que o exalta. Pois o 
kontin é o unico !brasileiro 

f 
qne - pelas suas -obras e 
ela blagologia e grni0 verhal 

o<leria ir a qualquer iE.,tado 
ra.sil p1eitear o Jogar de dcpu
ou Renador - e voltar deiio. 

ão seria estranho, não ~l?'t'~a 
lo a gua solicitação ao el~i

trlo. Qu:11.qucr r'.ncac hr'l. 1)ei10 

tír-se-la honrado tend" como re
esentant~ . o nosso L,esscps, .. 
e !leJ) • cuia restau•ação h storica 
tá feita, no a.1 to conce=to rto.: 

m r· canos que c:br' r m o can ai 
o il?anamá. Até San Paulo n~" 

r , 

.. ·-· -A •=rt.e <l<:i ,sen.1,d<ir N•lo Peç,a
:n.h:i., cujo <lesa.p_paret.·i-mre.n,to é um 
da~ giolpes •Jt'l!'Jt.::,; profurudos que tem 
,.;o fr1do ,a Repuht:ca, J..,-.deri,a •er 
i:n~"''tf:(Pt.'l., ,sem ri-njt ~•st·iça, entT1e as 
ca,l,.111ni<l:ràe., <letel'm,narlncs pdo go• 

'V>e'rn>o passado. 

l fo mu,'to~ ,a,nru-., o em oonte hra• 
sík:9:10 se vrruha q.uei:-cJa,,cJo de t.t--n.a 
insuffic.ienc5" hor.1thi·a, de effoí
tos limitados gmÇlllS no tratwmcm,to 
" que ,focqu~l.6mern.- se subm.et·t',a. 
A dieL:t, IOs cnM=s d Ltm fü, 
o zelo de que <,r,a cero,lldo no laT, 

i·nwcd:1:1:m quie a m1ok,stia !IC &ggr:,. 
va.sse, e Qll,C o orgarui-smo capi.tu 
l1a~ •:,.rite :us in v~lru, da mo'.cs· 
tia insi<lio!',!1, 

O iru)do por que f(, ra.m d."r ,; 
d:,:;; "'5 ne1,."0Ciaç,}es p:i,ra .a -su :e,, 
são pi,e,;í.cl,,n,ci:il pFlo sr Epitx , 
P 1•ssoa.. íiz.t:ra.ru, porém, t:·.i0m out 1 

ooiosos, ,.,)mo a experimt:1.la O t r• :F'elix encontrt;.r .. se na rmintnc=.1 de "Jorna~ do Commt-rc!t>'f. lrnc;o em que v:\'e-ar'T\ um .se-cu1
0 de 

~i.'O t.•m qu~ ,le\'~-rimm ser lanç:ulos nma pa,t,l, <· logo n !-Olicito u'r·nn". 1 Ao entrar 111) g.,bin~ • 111 11 ri:tl 1 entern<"cln1ento n:1 bemaventurancn 
á gu.i-z.a ode semcn.tes qp·e honwes- numa obra de suggestão e de hy• "Tião" cLparm, e, m fr'o os do:< compar9as dessa apo!heose 
,sem <l,e •peir,tr C mcdrnr. Dep<>is, pno•e. ~oubc mais uma vez ronnnis- r do YlSCOnde como 'llte .-rrinhrnr d~ ridículo com que se rcpresent1 
toma.ra,m v\13;to, creSiCe~:rn, OOrr(:ra,~ tar um ministro: dahi sua nomêãc~<) lhe uma , ida Lle en , honesto!., á actualmente o nobr<' ca.;arão da rua 
,!e bo.:A em boca e.' J!1 ,agor-a, aro- p:,ra chefe de gabinete e n escan- potria, uns pres nd., 1 , ex1er'or l.Hga. 
bam de ter a ma,s absolut.a con-

1 

da los/'.\ prom_ oção ~ cons-111 geral, honrando o nome do li •si!, outro, E '\ ,·erha de evp•nsão economi 
f'oim1<1ção. d h · (ii •quan o nv•a perd'do o posto. no <;rcre••-irt" 11ue "U d re pe l~-1 ca. com grande pezar de conh~c'da 

e:i,:."" é e.ste, na ,e,ctemsiío <le 1 •PeMnndo •1ue Mem tndc os bons vei, tra,~iç3e de nos~ d'plonnc'• ngeich telegraphicn. so(frcu mais 
sua 4.lo.rpez·a. Na ci<l,o,de <l-e Vassou- !'entimento~ haviam desertado de: C,Icnla,Jor •·<u~1oso u-lhe l0go uma dentada ... 
r:..:;, n,un·ioi~i•o flumiinens.e, ha uma ~ua alma, o "Tião .. rr-!ioh eu outro uma icléa genial Sempre ndrnir:i.rlor ,1,. v ~on. 
";:LQ!l q,ue ·tmha o ono;n,e de S<.>has- dia dar uma provo exuherante de Quandú, ma:s tarue • cheKou o ete .. etc. - Co11m1<•11dt1d••• Fre,fe
(~ ~~ L:rcerd•a, u_m <l-os v,i.rões su, ded:cac?in ao ministro. Furioso sr. Fel'x, sombrio ves•· },, de pre• i •ico." 
m:11"': llu·st11es •e '"_111.l•S aust<,ros da J contra os ,elo. do sr. C,bo Frio to no cnrpc, e 11as iMa,, teve J rnr• 1 
"'lomosa tenra <tU"' ,:a,s conj1rnot,uras pelas traô'~êies dn Ttamarnty não pre•1 de ,·cr va,io " lo11ar do reir>· •~stá a chegar o crnzador auxi-
,l>J ,pnJ,ifict rec'liz'ra:m a burgo pÔ· clr'xandn pn•,•ar em branco e,' cabo- to,!-'> saudoso ,·'•cc111de, Olhou nara liar "ltalia", transform.bll I cm " 
!'.re do rodre.;'.smo. .\ desiK11,3,Ção tin'smo e ~s naffes do sr. Pacheco. o sorr:dente "T:,fo" ~Ut não perdia Ye-expos'ção para viaj:i.r pelos 
luss.e lngra,lio<uro foi <1.a<la cm vir- :, s1•a h'to ele e•crupnl<'<, a lev'an• 11m 11e•l<T de s. e,,:, pr:ncipaes r,onos da Americt d, 
tu.d: de 1,ei e ,:~,~. rocn inteira dade de c•rtos ac1os O "Tião" pen- C n ~nuei'e vu mo,1O ,.Onhrcido, j Sul. Por onde tem tocado, de Hc 

,tx;.1, hmnenruge:t,r o viel1;\,0 esta• rurmt um nirin de obter no\'rlc; gr:1 lt,;,: re-nrn, r a rgeirr:q do ~u tr<" lém ,í Bahia. ,l gran.J,. unida le ita 
_,ila, ju·r\sr.on,su-tt>o ,e emine<nte ma• cac rlo sr11 rhefe e protcctor, r, fcgo a•l"c:l'ar hllbuo'r,tt qna\Juer I ltana tem sido nh·o das mais calo• 
~ t.-..do, hoj-e ooon a,~s-ento no Su- achru i,r111dia':imer,t~. -'>·sa :,.,,p.rcepti,·d , ex. {lia\ rosas mamfe$taçües de sympathi:t 

~':.ll\lO T,rib1.htlnJ Fe:,<ler,a,1. l\iõ ~h 'No gab:nete do c:r. F~lix e !isa p'ra dentro-, e "Tão••, conhece-- e ;v.lmiraçau, 1)odendo-se pr,1.:\r-r a 

De pessoa ._,bb,iclo chef\".\da "'º 
"João Allfrei'O". ~m1h,e,:1,o.s nue e~s" 
navio f~\~ :\ ,su:t 9'.'l?iich cl-e Fo:
•~Je,,, •L,..,rn<lferi<l!l.. por o•d~'ll d.~ d1, 
r,-•tori• ,1, 1.lord, ~le 1, hor;is -
, ,m ·s.bs.urdo ! - 6Ô.m:'!lt-e para s:1.
',fazcr a .um frnturo dci,u•cllo, fu. 

·uro a'n<la, vej·o:m btim. e de"'e m.,. 
do prej,udiMn,clo :i.os in.tcres,es de 
du,,s c~1>ten.:ts de pns~·,·i~o.s e c-au• 
san,.b á compa'llhi:i. u:n •m~100 de 

"OC:l. ,de 4 ..:on•,n,, qu 0 a tanto ·mon• 
ta o cuqte-',o 'C!i:lr'o d-e um na,'"O. 
() "Joit,, \!fn ... Jo" e-,eve no C<l:i• 
·:í IC) hoPas, ,re::l.'be!l.<lo :i,penn,s 14 

,"'t"1 tt-"n-e,.;,;, o que prova n?io ter s:<lo 
p:1.ria ell-a r«ehe-r carga. q.:ic o sr. 
C1ntu:,;r'.~ o~denou, por tel-ei:ram
ms, a<1uella nblls:va tmnsferenc.b. 

,A coisa, fina\mcnte, resum<,•Se 
1)jisto • 

O Lloyd foi, é e será proprie• 
da,lr dos rm:tign.ut.ls t.o:!,,;,t,e -s.Jo-J'ln,·el 
paiz.. 

Pó DE ARROZ 
E' o r~ 

L ADY
]~Et:::~ 
nm to p1.. 
t lmado. 

Caixa: 
it.i 3$500: pelo 

Correio: -

V<'t1da 
L,">pcq 
Praça 

3$,00. A 
e,ll tf"lrio o Bra..! il. Pcrfumait'"i; 

}{ua l'ruguayana n. 44, 
Tirarkntts, 36 e 38, Rio. 

e ,;48, 

Quito, 3r (\:\. P 
~e que o mif'!!,tr~1 
IR:o de J ane'ro e o 
mo p., z rm \\ ashi 
mcado..s m mbro~ d . 
ternaóon~! d.-. Jur 
n, ·s..,~;") P ·1• \mcr e 
de Frrro, respect,v 

Foi prorogdo o praso para o 

I 
O TORNEIO DE 

pagame.nto do imposto DE NOVA 
Predial ~o.•a }"ork • .;, 

1 su ltados de tor~e:o 
Tea<lo tenninadO, bontem, o pra- nov,·-ski e Tartak(nv 

s,, para c~h . .., ~;i d, imposto p·c 43 lapce, Rog◊•juh 
Jial. e, não haven.Jo sido attealiJos ao 33° lance; <o dr 
llJ•los o~ inter.eJsa los, pezar de: Ret; em 3., bnc-e.; : 

e Al~khinc emp • •· 
procogacão <<1 expejiente <las s:.b i\la,shall e Cap bl 
directorias de Rcnias e da Conta· ao 6sº lance. 
1,·1 <l:.~e até {t mnJn,gad:i de hoje, • Mo.;,..·ou 3 .\. 
o pref ; •o resolveu estende: por 11111 bolefm p· b c· 
mais dez dias o praso da cv.iran,c,, sarado da Sau le 
'jem multa, 

Foram trasiadados pam a 
Jde do "Popolo· d1Italia'1 

cs despojos do jorn:1-
lista Bonservizi 

1 uo·s ~,·'hõe, de p• 
c, b, de m lac 
h1lnn. 

l 
\ 'o:•a l'ork, ., 

e:-, t ·o tt") ult"n o • 
~er e r:le tornr 0 1 

r,1czv , e:1ce,1 1 r.o 

r
~lar"h ll H'1C l 
ao 58º 'ance; Re'" 
Wf"r i\O --4°' (' 1.}r 

IJi/ü,•. 31 (li ) - Os dr-poj0• o ,; • 
-i> jornalista R 1;1s.er-vizi, ass .. tss·• .h o id'a: 
.,~ tempos em Par:s p .. um " r- i 
1t·sta. for m lr s-!a<la ,.o, para a 
éde do P◊p.:>lo da I t.tl ia. 

En:'rme n,u1;idãu e numeros."l. p('r .. 
11altdades, mclu ac o pre 'd n 

Iu~.:;ilini, acornp:ii..h ram .., 
t.U"tcbre 
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3as,feiras 

• ob ... 
t tJ,I ~a.rKl 
ão é um 

,t,,' • 

t'ft ent nt' 
na.e ona.:, 

,.- rkfadc <.!e p:a.· 
a c,,:1t::1uas, m:ucr 
\ ,:i laça <lo ,. 
m hlSt:""' 1 r1 
e {Jne os 
p htc1 1cn1o " o 
dt' Ruy n,utY.lS-.'l 
(I0':1 ( r m 

,> qt~ .! ·.le, Ruy, (: 1 
10 e "f' li"" -\ f' l't , 
, · um ,1: nnt!hú h 

de te:npenme \!) u a 

"º nr:,o 1 

n11· h ". n r.\ 1htmr:n·1 i,:n OOIM .. n~ t"111 

fJm'rl 1 ). l'.1n1)t'nh:iido n:1. l11t.1. llqlk', ~,. p:,o.i: :nc-n~, lllC'I' 
que o r i red,armv:1 -patln1Y& s at11 k,ml,-.:,n~":\ f'.m •i-.-rtal 

p: ,-~ :;smo, par' u lle "10 de .-r:i,l ~mentin i:\O.'I !lOlllYeÍ1 ,c,r-

1,r g.n (1 J Jt.ido em Es· 1 viçio..-. r){)r t: 11- p,res•Ados eo u 
e: t: em cid:ule, o ,;er• p:1ir 

, ~ X, pu 1 ~o 1 .s• .c\N:Jnl«""\I, 1'1()-rl,,,- e, e \ rmou · 
,e ai prnr,ri.o, d.. tll'rtnMl· rw,, na d :".'T'oe:Yla 1 11.utonmni.1. do 

qu 3 e f 11· 3'dt lbe rnfli• J"•Ad.!', 00 R .... foi l"'·n1ffll. ,!~ e., 

~ , M'l:U·u ~• , o.ss 11, att \I.: ~kn 'f'l('r tt.-n cer 1 Jfe-:1 qu-• ílur
._on•,~nd..1 e n.::1. tJUSI "ü m :UI ~ • .-:i h,,rlrn que 1 ~11 un~ 
~-.a ,. ::!'t"tn sem ~J"JOtll!KI, 11em tre• tpnN•:--rnt o (g:r 1,tri, t: ue 
~11;1111, M:tl ('OI: ,,, '\o tt.;reu.t , r d dept:'.".kt I f&1er.:1.l. O •r. 
~,\lll ., a :lo e í r1-o, occor· !lorgt>Jt, d"«rm e e\llum J.1 nrivi r 

'1\VTTt 

A' beira de um tumnl( 
\ 

tClll, 

I{ 

a 11 1 t 
1.;:ml d 

qtt'" '1.b. i 

a d 
ju' 

1-vl Jr 
•·1 ri 
r•,1 J ,, 

i 1um:11en 
s r· f e 
1, 1 ex 

, 1 "r \ m. " o 
m I nem tam!>OU o x:i.•rgL:-u l 

de:.honrstld.lde d n1 o m f . 11 - o r-nr,rvhnen~ 10 tar de 5 tl~ den1 de CICnlU ~"'.1 tt:rrJ., ~ ..n 
.. l..'✓ 

1 r11 
n i1l 

ni 

cl,, })f'O}'Or -. C'o. :l'I, (111(-1' 

Õ E ~ (lo, (M' certo pon'lo nn " IVfJI. 
u ntt', Q'Ut' p~m'.tte tuJo, l·, <tod:'l ~!e ~ ff: ,n,..... J)"9i!IO I h-o 11.1 mn r.: .. , >p:\ 1 guT O 5-:l. 1 lpar"' ,1o;1, 

1ha) • (", ~ ... po· , cnrt13. 1 u.:. 
1:5oo$ooo . x"g11;c.as cn.1 ,~u se p,; 

u: forum a tua &divi- M~tanda cwt qu~ 1/i , . •~ :1. 

.-:.aç-:io e, reo::tl\ 11, pen., mel\il:tQTl:ir ,~,. 1111:i.is en,,1 e 

,te pu';110t:1, :to ,e-- , bh·es qu.tl' "' dn \'ffl~:\"I 

Ã:-'o in.11!'1 \1 m•l• do ; h. O ~ lo R>r1,;t-t, :11~n 

1h de (,u«-r:~, tito 00 " da ~ d3llt:, (n -1tJ ,e,11 teu 

, ag ur~.h da luta e n <111 
1• pouco, e vira em1 enh 1, 

! ~ 1d;cht(1 a ! re.s1•I ncia d, 1 :200$000 d :tic 1s ,·e n vrngo.-.00. Os 
f C'l't" 

ti11u 
J :ooo$ooo :t~. que ,e r ~;·a."T1 ,., .,. 

, l<C" 1t;lica, <le1:xara ft 1 :5oo$ooo q:1~ -do :i, C't(.'f'J)(Õcc, no 
go.J$OO0 11 <> não podem drnc ir -1•· ca tUC llm 1' 1 <r,--a,: 
SooSooo trr, o mt!l u s fr 111,e7 

$ 
F hll!IC no. \f J,a que e a m, 

ru.obr<' no « 1 h o r ti,1 a: :, rn o p~"(ei-10 ~ a H·tr forne-<;"en 
na u3 ,espe.ra.1ç-.1.. Dd 1 n, ►'lll• r~rt:\ !1razr11.. POI.FS r,-.rnec:tr por 

(ta ,11 11rr >pi•le , 1 'erec. e 
7oo 000 , um d~l'(,ÍC. d· cnt'"g-· u:n 

~- 1 d u:r::nos c:i,· h·id-:h no k, Mm ~!'14:c,nd,eis<.t () p 1"1polho, p<n a.fin 1, t rantlo, Í():'l f" 1 

ames com
de acçordo 

i1:or. 

ti~m. c".'fll o r. froot.o, a ser• 
tnc, 11 i. hem t1, los s solicitu '1lli}' 1t1t"n :-ri41nfle á ,,..,.. do tit r. ' J )"Hl• ,e to:, da..., 'a . Q! e 

JOMIGAS 

~ qpe taes YC:l'"· 
na,;ões de explo
-~ - só rio 

de wu estado de 
E ª"im mcstro 

e ca,os anormaes 
e difhcuki~d~ de 
exploração nlo é 
!'ffl1l)re uma base. 
em pre:tença de 

·e, o que ee aubor-
dnnaia. Pois o 

roblemiL--Cbavc... no 
tão presos, d1-ecta 

todos OI JM'.1$$05 
ç6e1, a princ.iplól.r 
oa ~ instrucçio e 

. ~Him, ao llUC 
o actua1, de! nu.• 
ão de vida c,u de 
e re-z~?\cl-a. ~·ão 

ellil. por esap1rit0' 
rvação. J>ara ccr .. 

ba covardia, nio 
ba fraqueza . l,'ma 

tigre prcttu a 
o~ a noç:i-0 de 
ma da fera. ,~~bo,, 

-.:t:uc;ão da diffi
dc tr:visp(lrt" no 

em'1s dc-1x r de 
defesa pro•1ria e 
qu,-iramot ou nãr,, 
tal prc.bl~a 1m
lnrtes de mdid,'5 

edi<Us de emergni
actu:iti·tvle etnno
i~, --:ede. 1'upplica. 

1) entrar, porque 1t:
a positiv:t.r certos 
cm C'C'rt.)!l pon101 
1) um b,-rrten • ·., 

E que tal dar'a tTrr-
no este· uilinio das 

ria Mn intt:r~•c,, o 
o. ·, m.a. pa.lavn,, ti• 

e-:-- de cleva~l,o lias 
•• na 111a peque

antaris nada. nfina1 
or do que o prop1 o 
,. er quaes tejam ta

.e emer.;enc as a to
ue os dados .Jo pr -
cmencia <!e IU3 10Ju
e terto ponto, uma 
a'"ter, lesmo já nao
e tire 1u,-1erir. Tn• 
! Q·•anto ás nMii 1 
~ sã<> as mats llll?Or• 
1cença P:11.ril ilvcntar 
a id.éa é n Ir. Paulo 

,uem alias nio co
tentC'. O srr.vemo 1'~ 
sr. Paulo de FrQntin 

pasta <los ~"'viço1 de 
o nr:i.-.il. E Í'-Sº J1C'r 

De fórma q,;e o 
Frortin teria. como 

e.a. a:.é o frn da -.u.., 
tudo. a ohncaclo e 

ex-ecuclo do f}:"nblema 
nacional. 5'"riô\ urn 
te. um dtmento de 

á "ua ,oh1do. F.' o 
veitar \tma força men

f.l" reMe,vln ()ue o 
ena r.u:eabi!idade in
,>rocestOS ÍllCõl a cA
ratarata humana. r • 

<lo paiz. Po,. outro b
uli> de FMntin deve !e 

ama coisa. de·xar a 

on in, nt ro t
0

r"3. e11-. 
Dá ióé-i de .. uma 

p:.n:ar uma c.i:xa de 
·eo,,.,•enç1i.1,e di~to ! A 
~ o seu eiem<~ , 11 

e e5tive:ssemoa em um 
o como a Tn !tt.tt-rn., 
~ras. n!ío eendo U!l:m. 
n nio póde dar a me-

"lfflO E. deixando !l 
•r FrO?tt:n nlo te <h
c:ontrario. pratica uma 
que o ex:1.tta.. l'9 s o 
é o U!1 7CO br s 1 'ro 
pe~ au-as obma e 

JO!ogia r gen·o ,e .. b.l 
:r n qualquer IP. udo 

'.e"t.ear o locar de d1'u" 
d<).f -- e v ltar r-1( to 

a ies-:r. riz , nlo ""'a 
8U3. tolil:.taçio ao rl · 
M'.J\l~I"' r nc br:ls lr11~ 

h ~o tendo c:,imo re-
ossr> Lrueps. -

rut trraclo h oriu 
D a'to o dQII 
que am o c:in I 

t'i \t I T"~nlo "'" 

de ,·~-vn <fUt' o aJor '.\"tio l' i::ro. p r-. ~r,r <k' t 1 a. Lol1.1 r{<1)ll I o ~u (1r n 

nh'l a,comJH"11h'l\3. n lj)l"O\."C-Y,O, pondo r1pu mu, »a, ,j,Jt1tt r•" hhc•a 
n:.. d,e(ez:i <l-,s 1 ,s jm r-n!I con (',ar M rl:ic da d 

p•la j tercia, ,., A, par, 
r da nada ext. ;\ ci , 

tu í).t'fl • r ·u de r cxm- la a eu 
f\'.\:'l~ent:ar e dt JU t-:1 

l·• \S d=o:<ú,> -ie f t'~, prv· 
v:nJ.o:; d:\ m.1,·ha \04.UO&.il doa OOD 

ffr -

M ., \. "('IIT!<") • 

do R !l ~t! 1n 1 
U'l6."'tl.~:\....,I v· n r 
1 ão L acer 1 ~ é om. gn;11~ u 
::11~111NW.- .,~ !. f"9f:IS N'• 

can. 
'n 

' '!l'f <'llf\l<~l"Dl!I \ 110 
U • 1 ,tt qm' S t'( 1'1\1, :t1l'I bol;..bl,e. 1 

mliJl ,1m -<"I ~n oor ,r,:o ~nt"m,,,nt()S dr--

": l"c:-.4Mi.m<-s " ns su:1 ~vem '-~ de a 

5a. mi ~ma \,;,. QOC v OJ&• 

,o n!o me p.,re~e estar ::1 tnYUÁ'.> de Y'àlores, que • 
rese cuo, Se• ,miç 1fzcJ--o. traçio. a f,.obÍ.a, :i gratidão~-
1: QU1nto ao ma11, é não nos per'" ,,nm si.do tmn.síor;nadas tn1 ...,:r 
dermos 'lO cipoal C01J9tltucion.il. O t~ f!ffl qua11-Ga.Je.,. pohtK'8S e mi· 
ar. Frontin n.io póde st-r ruini.!!ti'O 
a m p,nta d~ dire•to. F..ntão, será lli'Laines. e~ jll6to tlU'C • OOTOUS,C 

de facto. O r<n-erno entrará n11m t:JDt,> 1DCT-a.·ÍD'lcnto. E pwmon-u, 
accardo com o sr. Frontin, como M'tt.::s que o sr. C~ Caimoo 0 
C)ucm _eon ·:i:;a um c:spcc!ahll'la es- Í-.Zt'S51", 1 r7 ofí«::.:31";; da. &ri ada! 
•r:ingearo. E o caso do d:-. :Ach1llc 1 1 • 
~pler.1 re nome mnm:H~I. conhecido leu,. JJl:I, a. ,mitreta.nto. oue, 
qu nto é cultura do f-..nno .• contra~ não ohstutt.- a pt;la-vra offi:eiel elo 
t,,do. em bo.1 hora, pel,., dr. M ·guel gen,e:-al ~lombneo., usas virtua-n 
-Calmon, miais:M da .-\gri('ultura. ' ni.> eejam po_<it21 ~ evi~Da.:ia d~ 
o que o govern,) reata fazer com ) 1IDt doa • - · .L • • 

ar_ FrontJn e é do Q'.Je este se dewe e mr.mgo& QI. pa-t:-r.1.. :e as• 
con:vencer. Assim. ~ntraremo11 num •"IUJI. WWWta:&, O f.'O~ ftl"a que 
per1od,> de conl1nuid-1de p)litiea, • 1\1' de joeilharr:,.s_ de tanv.i &nJar 
na o~:1n:uçlo e solu~o dos n.o"os de oo,conic,. ia:rrim:...·.:lndo offk13 e, dc-
prob.em a Je tnnsoortes. Se o b · do · • 1"---
1 •· :'.'lc-rte l um problem· <hnc, 3 MXQ s JDOVl"'l6., para J>ot· •~ s.o 
nhave de .te pr<lbkm:i Dlw!e t-r O P' e l a meóal:ha do V3olor e da br-i
sr Frontin . 'lo percamos este bo- •ura. 
mem, que é um rire9C:lte :los deu!les, 

Marfo Guedes 

r a picos & Noticias -

O ~!Mm.a.o em qlllc:: o ~kr 
~ J l'"Ç-,1,'ll ha :ti, .i o itntsl dos 
9e1l.S ha,·eru -e o "DUl1o p·,r qu~ 01 

po.,u,:nt6..iu om ,e t.i.nk>S e.n-
009 de ~Je. é um dcx-wn~
to Qoe hon-ra wbremo-lo a roemo-

IOL,1';TJ,l4 llA Dl"RF"CTOR.IA 
l,l l!:TCOROUX:I/\ 

! 
e a do gl"31l!Je oi.dJdio, E:n o:n 
Vt.t de ",pobn.s aril;on ~nos", co
mo !Jhai.Tfic:-.a-va. um dtd-)es, h:i. pou

DI" C()f; d--, o til", J. J S:d, -:i, nâ~ 

Prr1'i56"1 para e ~1...do dr 6 b,oras 
d,1, ~r,lc J,:o bOllft"21 •~é 6 hul""U ,J~ 
d.atar!~ ,.lc ho,r: 

, h 1 
qnt" r 

(~ tOOO. 

'.\"lo e 16 
,te uma 

1u: 005 

.as, 

ria F.s ola l!i1'":tr que 
"e .t de co1 t.l'cm• 

occupámos, ha po.1..: s 

O 51". Alei.ar. ~ri:io, m1. • ro da 
ar nha, seduzido pelas vunagena 

deue cur , reso:H:u :ntr01luz r, r.il 
1arinh3, um que lhe equ1v lc. 

i\$. :m, l ue ji se annuncia para 
bre~·e a nida ,do navto-escola 
"'Bc:nJamin Con1t:u:n" para o nor • 
eun-Jo & seu bodo a turma de 

a.rtn 
pren1tó e nio t rdou a 
ç5.., dos progaosdcos anice 
cbc::i.&r a Fernambuco, o ol nd:u 
de uma das machinas "deu o ()rc-
go ", ficando o 1.av10 " matroca em 
:ilto m•r. com granclc r ,e.a rara. a 
~rnição. Em Rc..:ife, depois de 
atamancar as :i.variu, põ e o 
.. Benjamin" rear,cssar ao no.so 
porto, íuendo toclil a viayern a 
vela. 

~11 
IN 
leva a t 
tntind◄ l
guc ra <1 
~al ront 
1 W-di 
N)ffi()Sf1 
tir ~e,TK'II 

i<.-.; ':lo fu. 
ltrt:is não 
tomo elo 
•cm df'Sa!'fl 
ia:gámo, ·, 

f l1 1 enairandn 
"Pscre,·em-cos: a~~ lioi r 

"'Sr. redactor. - O chefe do t'.O a f'I Ui 
gab nete do ministr daa ~e '-°" mettcm e <lt 
Ex er:ores é a 10J"citude desdobra I omev • 

Poi• é esr.e tn«Rhl "BicnJ!n1n 
Co:d-tanL" que vae cnfrenfar as 
inocrtrzas do mar, levando, entre 
a gu:arnic•o, os nossos a!u:nooa :i. 
• Escol.i. :--;a\al de C-Ou1cm ", aco 
ra. creada pela teu1vnia do $t. 
Al-cncar. 

da e:n 1u,11 mult!pl s m.anif-c:!t:u,.--õ~. Pelo contrar; l' :~t!g~::igp:c::
1
:• a~ouse~; ;~º\~ ~ nrm. qur e 

t1,1mát1n pratico de v yer e abandonou o-
e1p.ritu:ali1Dlo nchulO$o, 0 myll 1r l,li, 1 do 5rnad 
mo Joent&o e utcrtl em (l.ue 1• :i:ha, e es r"' P ·t 
fraten1izna com o in. Fcllx Pa tn, nui , m::us 
checo, e11,ai2ndo-1e na rept,rta~m qn,e n r-er.i e 
r,,licfa.l. • ·o velho 1>r15o pela uu. \(lte da ua 
dedicação an com:nendatlor F~l."•, n1)11!ilic-ano. fan 

Cll 

<>r 

ui 
dos 

Recnn. e 
·,1 

('fll 

do 
de 

rc.: l 
1lt1 

ra 
t• 

l 

,l 1 ni 1or 
De orle <i'Je, 

• c;a r i o t,11 c;a ·rifi,"o, de 
e ~m}: 1 cm .esh1 lhu, uot <lia
nam :ntc ffr•I ,_ de afíron
ta lr r nta teia t Repu
hFca que t-11• procudra, em 
, o. rafn11-, percorre·u o 
g-ramle morto h01c t idas 
d. etapa~ de •mia iornada n 
C'rtenta ffll -ol da reh1b;H 
taç.o tio reg ,n<er, <la qual a 
etap,1. ult ma foi a u1. V>rte 
Vortem ~ummarla e,..t-e a • gt t J.5 e o I ez::tr do povo 

() que \"ivern.. tranqttiH(}S 
e Wastld(J'l, u 11fruindo os ~ 
Z e_ uc as f 3 r '11.Jn-

o lhes o que 
nv l 

e < 
.n a ')\I• 

nras=1 F: qt e. C'On1 

a rr rt sen"'1 r lo Pe
Çllffm, d ª!'!'ª e.--.., inrontes
tave~: ~. < verd-ad-eir0 pa-1:i.-
dí o cl,s cr l.as que visam 
,\ 11 da Repu4,,:rn. 
c1 en·iu na mocida-
d , "· depo, , írcrec 
na ~ H"ce, o '-:lCrifK10 d-:i pro
pt a c:wla. 

0 odi,,-; ln:m:ioos. qae 
..me,;qu l:om rntclhgcncio 
das r--e t .1ras e reduzem as 

c:,eias 1 t umilhante si• 
tua.i.;ào tle servas dr,:; in1cres-

nã,o p rn :tt m :i.. 1 da um 
;m ier. <lc seren.cb<le e <k 
Ju t Ç2 CT"l cm<liç, es de de-
i "Tm nar um jmzo verdadeiro 
s1 brc a c•hra polil,ca realiza
< 1 el > ~nador fluminens"" 
h n n f ileci J>. E' cedo 
p ,.íl. e aquilntar<."m as suas 
'- t2.1izaçõçs admini~~Tatil"7h e 
firaacei ra» "º Uienni-0 cm que 
fo1 gm erno TampNH"O. po◄ 
< r-se-n :-ig:-,r1 c-01nprehend1~r 
1. si fic11.Ççt1 que par.i. o rr
j!:tn.r· .. , .1prl''"t'nta a extraC'!r<li-JJ, tr cto Fdrnl e :'-J~ther.,,. -

Tt'Dlpo: IK>m, IUJ":t I a forte e. rrada 

lX'1.m de MI' ~Ili~ lU" mn 
ho·ne:n 1-,.'!hJico de ,. l <l19Cteta, -e 
q ;,e u .. -cLCpOU os m.:~ .i.ltu... c:i.rgos 
odmin~.nlll vo.~ de «u p.i.trit, eles• 
IIP;ISJ"CQ& do scen:1nio <~ mU11do k• 

~le d a. 
Tempe-r.1t11n1.: mariter•M-e-á muito ,. G'-11."liC.l.,;J '°'4 -,eia, vnu. fortuna DIO• 

\-ada; ma:uma entre H"O e 3n•,o, dmti, ,·u,)81 ori,geri. ,ã,,J, todas, de• 
\"rrit 1: pndomi1i.ari'> os d" qua- teromios.las. H~n'o d,e ...,...,_uenos 

dnrue oorte ,....., 
T~mpo bÓm, nub:ado, r,c,-·ur "'• fd-0.-t o ,111.1dow e,,;1.a1<J1lt1 
T"m-peni.tura: maritrr11e i muito e!.e- rouhipticar na 1:w..-our-a., tl11l -.;nrrn,a~ 

VII .a. ~::11n mormaço, prop~d..Jea ria"We!., 'fl'a nr<>.a.J,eri 
Tl'Tld,.ncia 1r-ra1 dn tr'7rfl(I a:,,,, 6 .,. 

boro da tal'de de hoj": 1n~t.vcl da::!,,e da,:; ~ 'fl11..-,rt•~l{ll~U ri.•l"M"ll,e 
1:,tad ,s de> 1ul O tenpo coat: bino, •~ l!:il-e ~. •1o41ic 4.aclfJ 

ru1~ri pt-1"" wbc. , <''•rtl chuv,., e tro- . do,s nc••i,cios •''-- - '-
YO fa1 . .cm t"'U P"rt~. A tempenat:ira , _ que ..-rc ,·~r•m, n.:t 
ba:.nri 110 .Il. o Gr I' e manter~~ 1 l •.ilol'l"CÇJI.O 4a ~ g,udo e 'lia R~-
rl1t d.,, e 111 mormac nc:,, -iemai., t:,.1 1,u,:· 0 ttu'o .,.... ___ ,L • ..a • 

b ' r•---
Vl"nt 1: ,·aruivt11, 1u1" 1 , • fotfes IWHtr-akkrr. 

raja,l.u, ~ob tua:, a .Rio Grande e So1,re & sua memoria. ,._ vih,r:. 
S.ot4 ai :tr,ii;a, ..1 • • ,_ 

ua VIIY"e.)4 J"WJ<~ fh-u.-..,- 11 pe\'WJTÔ:L 

~,u.a rrputu;lo ~~de m■ b~, bojr, 
rwol •rcu ,uu \·•pol'N" 

elo •.bpeik:1 t1-oprta-wd, :\",in•Mll'mt 
por+..:1, jam.ai~, poo.h--rá du,,.;~r d; 
1u:1 hon-Mt:itcfa~. 

uh.u o 1ioato de 1ecn .. t:ar;n_ Esta qt&e, t"1npenh.: 
,:a ! ita .:i. sua carre,ra Sorriden:e ma r· n~anh 
•ern e~p:nha dorsal 1t1 tn.:o 111 r 

A ' j l"f Ó l ·a1 
o ("l"O, f'IUe lhe ahrr a amplos 
horiwntcs, Com eífeit..->, levado ao ao povo 1ic1 pl 
lt.im1raty pela m3o :nni1;1 do ,r n en1e, a rc1(

1e:ra 
F Pacht-co, n:i. õCca..,1ão em que :li rancuram, n tU-• , aneir pa....., 

"t- e'.a.UUrav:a uma rrlorm:i consu .. e.o, <.-he o li:.- uma nchren s:n
lar, em. 1,118 1ouhr conqu:!IUr gakir, e 1 1ra ~ se t:l 

t►t"tn t'lk: é rximio - :.a boa von- n)r JlllZ 'ioevcro f' erero do-s 
tw<iC' do r :-,; lo Pcç1nba, sendo 1 

o n. r,a campanln po1itic-a <leque 
dle foi o cgrcgio 'j_)Or~1-voz e o 
mais alto chcic. :i\las, ~ r 
v<.".-dacte que a morte refreia 
ri.s pa.tx<) ... lmm:111a~ r sr nün 
e menos real q11c os vh·os são 
k'acla '\.'(."Z tr.:·d•~ ~O\"N"rta<l•n--. 

pelo" mortos, estamos certos 
d <1ue-, de apparcc1clo do meK" 
<lo" vi\"os. 1 espirita do se
nador ~ · kJ PC't,.--anha pairari.l 
tiar::i. avante ~ ,bre os dt."Sll• 

nos <l.i. .açc10 e o~ seus exem
plo~ ser. rão nm dia para in• 
pirar t;;; homt"t:s à pratica <ln 

regime11 por que elle pelejara 

então creado ,,m con~'.ado em Sã" propnos actos t eptrve, e e 
rui,-_ n.a Ameri,a do ;lioctc, p,1rA ren....,itra, filie COllJU tter1. l)a 
~r"rvir ao sr. Pachet·o 10 lk"U pu h1 por <.fe-tn ""· ar-t >!i sao 
JH,lo. r: x.cus~ ~ dilK"I' qne O con1u, de hont-e:m. (Ju fl~ prc 

lado ••• o • "" ond, •r-;i,,•· mo- nsavamoo remem al- tãn 
"º" ~t-f've SMtJpre m:inife"ltando '\-JV'll~ pertllatX"c-an na tnetn<•· 
dedi('açln ao m·n stro de rnt!lo ()b-1 ria do povo J, 1 n os r 
tt'Ve lnt"fl um c:i.riio hypnt_hc(co " vivc,nos, sera para QUt' a na
-c:1:•ra_-<'rç~mcnmr,c., de arM,do com c.;ao inte;ra se .M . ch:1 amda .. C"nmmandant<! Va,i.can◄.-cl101", par, 

S.nto<1 e !mÍA P"rt~ do 111!; • \hnli 
q11c,r•"• para J:~a e ma,, pi,no1 ,ili 
1> rtr. e "Eubée", para o Rio da 
l"nHI. 

E m> em -um ~z de po\tt· ·01 
n:'1u,1~, d-e in,Fviduot que p;1-smim 
p..ilot. ç1\rKQs pu1>LIIC()I oomo n "i;am
h .. 1~1',o.,ir" ~ pet:i ena forte <!e 

mero:•~ Junto á eai.b~ixada. ern . "t1'l l • 
'" h" 1 •r . d 1 . 11 mais, da perda rr a.ravd em 
•n ª". :~,t on ;v a:s hr I! 01 e e 1 . aclm1tt·do. cnmo !limple! e,p~ctador. que para. e l,1 onv'Crf a 
, Conft~tr-c a d~ W:1.•h'nlflcn. E" morte io ~ J.dor :lo l't>ça 

-<6- urn h.vioo, é u:n \.los nuicrl"l"!I t · •1 
úal'ne 1 !.t-. ~r..-e um ho-:nem publico pÓde 

o mai,ir frito. o ma·, esr)'nid1do nlrn, 

Para a carne b,.,t',oa. puiti c:ru c"n l,e1r.1,r á lli.irtw ri.a, pa.ra lUe -t:Ua o 
~ucce"'-O de sua carri-:ra: espectadnr Póde-- -.e dizer f!I 
-ia cr,nfC'!'enc:a dt- Washinrton ! . hica, ,1 1a lk 1)1.;ét.C ru 

l Ri 'DU ◄ 

pt'lo re-tor■ <>, bojr, nc.ta capita:, fo:e.1T1 :if gra,-e, com o ..,.u bu·r:J, na .. lU9.\ 

u,foa. h"IJtf!n. no t:r>1rrpouo .:h S~ •lo ~u tu.mui@. 
D•6C 1. 01 preço, de l$ooo • 1$.li,o, 

\fas o sr. 5ampaio, para quem a 

dtvrnd'J 4tr e ,brado ao p·.J,!ico o rn.a.-
• m de $S 

V,tdlo1. 1$Soo; pon:01, al410, 
Jfo roeze~, 06 bo:ro.s se "inbam 

l' avolum:ll!'l'Jo. A princ1p-'o, for.:11111 u, ·e.r o brito., JUo . 

\'i(h tr-m frio prodigalid:i.des ele 
Ir-ada matem.,!, havia de ter ma'.5 
allll.ln Mih Foi prr-c'110 m,r- n 
p:iiz- de~r.-'">t,- tanto, ~e afund. -'" 

', _ ~p.1.1-..!,o, á IOCapa. timiJos, re- d · a e mar.eira ,u•cro~.1, p.1.rs o sr 
.-\ <n»rt.e 00 ee:llaid-01' ";\"~lo PeQ.'l· lctJIOIQ!I., ,1.-00 :i. u·p:;: lJill!D O t r Fel:x eneontur,se na eminertcki d~ 

nh~ e- JO Jc..pparcc mel\to é um :e:l'li cm :e dev'('ri.im 6er bnç!ldos nma Pa'-ta. e loRo n ,ofüito "'J';!i"'" 
0b g,,.Jlpe:i IJ"l'-.aÍ$ prof uOOos qu,e tem a g'tt: .emendes CJ e h•'°V'N numa ohr., dr •UIJR'C'<:t.'io e de hy 

u(frido a R.r1•tJhtca, J-.. 'lttel';a aet 8flm ~~ e medrar. Depo_ '_5• pno•e- !'OUb~ m.aia umil ve:.i: eoll'lui► 
..._...-.,, ,_. tornarai:n VU1A<l, cretcer.;i,m oor~,:n t:ir un= .. - · 1 1 h" - --~ ffl-·•-111·--'- -«n .,,_.lltiça, entre a, ,j .. bo..-.a ecm boca e 'á • 1,,:n1s ro; ,:i. 1 sua 11 mcaç1,, 

cáiami.J.rdo «ter:tnin:t:'.as p,J.o go- b" • J agora, &m· para chl"fe 1lc gabinete e a e!IC n• 
YW!1'1'JII> pa,a:vlo, .:l'ffl ~ ler a m.t.ls ab,olu'..a con- d.ilom prnmoi;-:i.c- ., c-onsul gC'r~.1 

1=(_. çao. 1'(}1.lando h.tv:3 prrdiiln O no-.to, lí.:1 m1~·io., ~ o -cminet'.''" bra.- ,. 1 ,, 

colloc.. o 1m rt-tr to 
MDdt' di- C' 00 Fr· homonyiuv <lu 
:iutor i II l·a1 t,·:i J• tt~, 

'1Ut: tlm ~ do o P O ;o 1u 
"Jnrna'. <lo Cornn,,:orr•o" 

\o ent1 r 11 vaL 
'· íião" d p ru" 

ratria. un!I pre 
h n·:in,lo o nnm,. 
n:, ~.-cr •1-1 

ve:, tr::J:çJe-, 

à 

r .. 

o:-; Wornos quarteis <la vida, 
monench.> 1.ntes qu..: o vis~ 
rt"'.11 :::do. 

Cu1 ve-st- o nrasil intc:rn. 
oc Jnf•lhns, d~ ,te do tumulo 
(ltl't' ahre J ara g1.1a rdar o 
oorpo ,h preclaro cid.,,F o! 

dm p,ofun<lo dot ~entimC'n!o-. do 
c,1 cheft-. comprrhende-u. Xo .!leu 

larg.:> c - o a.flor'lu l etenio sorr -
Cfu:u-1e um moMrnto de ~•

lr-ni. :, t'l11 qttc , ,rr m um 11c:,c:1 1n dl" 
l"nle 1e 1mr,10 n:i bema,-e.,,tur .nç 

11 do·s comr~r!I-"\!! dr~-.a 11p,i•hco~t" 

dt· rliLculo com c1ur se r!'prurn• 
ttualrnente o ncobrc c:i.sarão da rn 

rg;i, 

R li vr-rh: d~ t' p:in<io t'('l!lnomi-

ra, m jt"rand'" Jll"7. r de er.nhet"· ia 
il@"l'nc teleRr;iphita 1offreu ni !I ',!" e estl", n:\ utensio de 1 1Pene.:indo rrne r1em tr,d~ º" OOn<1. 

, " 'tli fie \inh.:. que:x .,_ io de \fn& ,us :-,,; :_,._,, .l. ,. 
_ ~ ~ - • · a e~" ~ VIOU• ~nt,mtnto, hav:am dt'e.c.rtad() ne-

in.sm'f.G,;encia ~a., de ~rr-s_. ras, mamo PIO flumlltenY", ha uma. !;Ua alma. o ''Tiã,-,'" r~nlveu outro 
C' la r o umri drnt <l1 • 

toe 1 ~•b.-<hs g-m~"lltlS a.o trat~o ·-L .1 rlr.;:.ç:1 qtlt' ·t •111'.•3. o -ao:ne 'Ut e;~_ di;i <lar um:i pW\-O rxuhr.antc de 
ª que f,requen.t.mne:w ~ ,uJ,mc1tia. tL de I.a,cer&a, 11.m dos ,.-a.rões su1 ded:cacln :i,,., ministro F'ur:Ollo 
A did.a, w kbdos 1ie f.11rJl;a, m..'\J~ íUO'!õtre1 t- orna:i.s austeros da C'Ontr:a. 01 7<'lo~ do -.r. c'.

1
00 Frio 

o z,elo <le., "ue -rra cero:-.do " ... la• ~--- t · " ,..., ·•• 70•··~ _ ~ra qu~ .S COOJun,r,:ura1 pebs trad"c:i'n dn lt;m:1raty, nlo 
imp,eda"li •toe• im,,,Jestia 11e ªi'IT.I d':l pn,Joit· :i red1..1-=rt:m • burgo f>Ô· ÕC':x:andc. ,,.~,]' em br~nco O c:i.ho
•~. e Q1lC e:> org:i.n· mo C&p,ltll f~ ,d-, IQdn:.~:llO, .\ desiJtI1.3Çif> tin:,mo eu ffrs do 1<r P~<'htto 
1~ IIIJ'ltie •11$ inv~ da '--- '--- .....____ r 

mo.n rc,;llt' .. -.;ra,l<.N'T"o u:,i d.1.d:t em vir- :\ 11ua r,:1a rle C'•crupulo!I, a l~,,:an-
ti:i. wmid' :1. __..__ .1.. LI 

-.-- uo; ,,;e t "li SMO, f :ti nt-e ,.,. ,h,d• i',- r•~to1 actos n "Tilo" p 

ttma -dt: t-n 
Qu r.d ma •ardr · t • o 

,r. Frl"' "ombrio •o:1, do d i rr 
to :no , ,rpr> e ~•u .Ua 1.-vt' !lur
J"rC"l:i Je \er &Mo)., 1011 r o ·,:olrJ• 
tn do :i. 11Joso ,··!lcc,n,!c Olhou nar:i. 
,., ~nr~·dtntl' "T .!lo" !lt:r :ilo pedi:i. 
1!1' ,tP•t, •li" ' l'~. 

<" n atJuf 'e stu i:n ! 

Sempre artrnlnd r rl,. v ,011_ 

Tlt'O " 

11' la a chegar o cn1z:dor .auxi
liar "llali " t ansforina,c e ,1 
vc.expos:c:ão para v1aJar pelos 
pr:neip.tt:I pon , ,da ,-\mcr'c\ J. 

O IOOdo por que fôl'a.m · L--
:ç:i., ••ruoç.i114te•r o ,-cl-!l(l esta- rurou 1•m rrt-it> de c,b:r-r n, ,·a, -,,·1z rl"~>ro r a lte rez 

&;;. u nei:oc(aço,os pac:i -- · • ~r 

,•or.~rridn. Sul Por onJe tem to;;ado, de nc 
do ~u trC':• lém a Uó!.hia. :i f1 nJe unid 1e ita 

---• Jttf"J51'.0r!f,,tt e eminMtt ma• c1u rlff s~ rh.-ft- ,. prote<"lnr F. r Jrô a•n Li.r b.i.lbu 
,ir> ptts:idencial pelo ar. trsdo. Mj~ com. WMt-n.to M ~- a<:¼ u ·rrmf'·Fltamert.. r, .. ,. '}t'Hl 
P~ f•ra.m, porém, T,,,..._ .. __ , r--1_., !'-:.- ~.:: "T ,u......._. ,.___ .n,_, ..... ·o g::th"nttl" o r_ "felix e.st3,·a )'I denl r, -, (: · )" 

q11:il(Ju,:or liana tem ai.Jo alvo du mais ea.lo-
uc hta rusas milni •srn~P~I tk 1ympath1a 
co:nl,ece-- e adnü:-aç~w, podendo e prc,rr 11 

O ~UNDO POUTIC 
l'("("OH ht•c· 1 m I' no Jt• podC'l't":,, 

, ,,. t ,! Tt onhc: 

e11to k p ..1 rn 1a < ::nnr.a e l 
ai Jq pe-lo ,r. An Jpho Arevrdn. 

O ,prc:11d•nto da { amara é qum 

ue dN: Lr d11 cls&ma I tu I íf1 
e .6, d po11, natur.almente, de ~e rnien. 
der, vo-r tdeplion,:o, com o 1,:.lile10 R,o 
~c:,r, 

·X>OCOOOC ... 

(Co11t/11uacão da 2· pag·111) 

que aráo elevado altingirao .-11u1 
a, mani(nt.al;OC5 de enthus asmo 
(l:JC elle ,,r vucara, ,, 1a11Ju íunJcJt f 

ua C.u:i.nabara. 1 ' 
,. ,1;..e u t;r a1J r-' 

uc a •1 1...t de ,cu Ili ll.o~es u.~u- , cell 

eutrt· H~-k• CUJJ ton,.,1 e ' 
o re o an a ru., .. 11· t$ ... 

1 

·, d d t ,,, • " 

vcJinel <.eMa<1ue. ui. tdh_,'ª du Ir u 
nuto :-c,no de \ o .,l .. rwc.:,, ~e• 
na 1-1 l1on.e a,cm u lüu ,pruar• 
om m .. !, acer,o e ;u.,., •.,1 do 1,ue 
at:i., uc , hil ac, "h 1, , 

, .. k a na, 11-1 buta em que a 
p.)pulólç!l:<J 1K' p;cpa:., í·•·• 

ré':urdar c., 

Jffilt,11 , 

& lo poderou na g,,cr a e na 
rnagn1ficar;,cn•e aJ::nm.1,r.1ua. 

bun1e , p.1tr10 aa. ictt:1h.e1u ~ 
U acu esforço de;," • 

'Jrc ,'\ Au,t a e .., \i 
coá. 'lntea D.t:"-.u " Tu.r 
tido 1ir·,r11C11t>CDtc ic.:an 

1u.1 «on 1,1 se tein a o• 
e ~• matte:Ja ui-.e,a e' 

1111 ~ l, CIU (n~C"'n, 4 

n •n rlano excellen:e 1 
o oe to"...a II sua np,Gk: • 
wer :na·, r,rod1izin~u e u 

\ffllo q1e cxpvrt.i 
ca,et CJmaD:w>,u'o 
a me c-'4c.• utn ~e .. 

· tem "l«ca»,da 

1çõt1 

dl11e• 
n vo, 

ltdaóc!I 

•• 
um 

eífi u.; i,u.si t.ido 1et• 
lo pcl mi c:u·, arat 10 U 

1 1 tl" 1 do 
:umiur1.i.s. u, 

v111tantes i:sta 1ea ani e a pr u-
C\aô n:u: on I qu u J ao g-.o. 
arr~:,e iku-te i..&o de "ni i • 

AI , naqutllc :-eodui,;,.~. o e.,. ta 11-

mo, só os: !are;a.! rcs de nes a. 
e.cu ot ta1r;a:n lutr o A Expo
,; lo 16 ser 1u p.a·a caviar fl)r,u
,w do erano rub' e das qJ.w:s 
os íchzarJ .i da é-,i ►uca. .oubéra.m 
aprovc1tar•k'. 

Com a che,racla 
tru:i.rio, tem ·e. 
op .m• hçio. 

•• 

r '"' ,. ,!,, i.1 
A T t. 

r; li í 
,t .. ~ r:lt' 
d· Lu"-, 
1"11111) .. 

r.J,. 1 Í:n 
fréd,,. VJ■n 

o SULTIMOS DISCURSOS 
DO SEN ~DOR NlLO 

PEÇANHA 

So1 dos ui · ':i • !l 
l'"r.·11 va do. do <> li. 
tre sr.na.dor '~ baten o e 
pe-1.t fflr~ o ;:\ li rtt 
v .Zud IL'.\r"<JI d.- .s de julh prn-
r,une,-...1 os ursos, Q\I" 
t'O!lllih1 r:· 
ditas d tr: 
illunrou e 

F" de ,I embro 

t o 1,~m 

" º!íc rrr f • e C'm utnr a-
d~ 1r prcs ntc <l que nda 
.-,'na rre am r .a Repul,11 a. e "1 
inVOC'ar;a o plltnot·smo e o alto 
senso pn1 itico do 5en 'o riar1. õ\ 

gr ve injusti a que va.mos p-r,1•· .. 
amn;,t:an<l<> 01 r,.. l'>!tzcic;m.ar s ao 
R·o Crand~ drt e 1 e nrr- :1do a 
&TJU";i ...:" ao• re-.:oluc ,r s de .5 
de julho. 

!;enhntt1 1 F.u n o ten o PTf: 
f1 :ur·,ç;º,r:s sub I crnas ne ta qu 
a t, tanto -=ua to Acrbarnos 1

.

obtcr ,IO<J t buri es para a rn 1 
da<!.- md t -. b:we "'9 d,. (:(lnse 
« "r. t:u~beu-. ~pero em Deus da 
l'K":c-1 :lc t)r-,1 eira, d~ , r a 
re hos tle just ça. dns seus ulg;1-
n1~to, e cons 'rm a. para OI r;f. 
f C'S en j i 5 a.qttt:'I I TI
teeimentos .1 s, no Interesse da 
o-d•m e ns•·tu ion 1 e da t)i,," J'IU• 
til' • eu q ,zera que esses vcnc 
.urmstía 

Senb rn a ama· t" r i m-'lre 
o rtrned o para at e ses de ntran 
11· ' ""'· ~ esta e.a: l"çáo de 
tndoa ,, povo, •:vrc-s da terr • é 
e '.a o P')de"'O!"<'J rae:o e pa""ÍIQ 
çlo; 09 ,·,.rv·ed r;!I (lue a re-;>ct1t'.1?! 
que a rturd.1ffl ue a sop.hlffll&m 
t. o ,·rrC!tf' "' 't:'1unMam ao p~i,. 
o, •~s •~cir-!'1 e ()5 seus .i4J05." 

.. Sr Nilo Pe,;anha - E' c<.,rn 

EMF'E 
Só 

parlareent 
(> 1Jratl , O 

rc c;i, ,o t--T.a le1t1sl r.a 
e , a M- no caso. essa ai!'~ 

/. da ma· a1ta "ra.v dad ; 
11' OI in~it~ d!> mni t
oD a do os ma II r.u-

C' e-:n d<> ~a._, ~ 
do ro eeto e.e amn,,. a 

rm.s 1,, ~ o pt'e'i e da Repu 
h1 a nesta q estlo. nlo tC'Ol a 
r 'dade prec-: a ..• 

( •r 1¼-rnar4ânn ~ante· ro: -
!tloopoadn. 

. 'ilo Pe<;:inha: - ..• a 
:!e a.o,imo do 

de Estad"", t!i.o 
e rl':v~ a, tendo s • 

s am 01 acqa 
v r:m11 st • para o~ 

11 dT n,n Ri G:-:i.r.de d1J 
S rC'rus:a.do rr.ed d iden•10 r,a-
ra ns mitit.J.r~ sc:.s an•l-.o, a.dver 

n no movi:nt'nlo c!e 5 
~t •~ no p.u a-:lo. 

çã a rmpo'\r ai" 
• ("Vll'ft" rmpor a ,u.-
ura-» 
isen ão f1e5r>renrJ► 

l5 ,dessa mpor
h •ona ,Jv mun~• 

cs t tec.;,un!ir.s r·•• 
t .rrni tias 

por ~ u· 
tf. .. nnn rl·, JnihtC'r 
CH ':,!t li (!ue. FC' 
f':S!!e • rne ro e 
P,'"Lai:X.V 

..._ tia 9">S e aeu P-&'" 
pttt.." mC'lt ~• "CT ◄ 
u,m ae ?' 

O sr • - \I· 
b=

"e; nt. • 
h rado ,·bt: 
1. e'!'!5'S Y ZCS 

• Leia s 
-1:nt:-uei._"' o 

•· m n-etl'"O 
ttiidn1tr <io 

• • < 

4:i Rt',\ J,t·1:t; ]li-' f ;\ Mo < - 1-
Em prt"'!;l l \ \J,lR t!I~\L 

...:i.c ntril e 
c•·nt.a, toda rri:'t- .!la , 111N!ll.") i:! ., res a 'U\'.C:t .. a -ie l.1.1. p·<>pr 'C' ~ 
rod , mn~ ha.b tuad;u s conhec•-~ () no >a.rro Je Correes, em i etr(?<.>
f'~I' !le p:i!l!:t no Jngâ. que.o .. _ Sr,- ,1s, 0 ustrc ,o:naL"'a frrnc--1 .fa
d~ appa:-c«-. ne!Sr- "HO, como p,. rinbo, d1re ·tor d".-\ • 'brte • 

tC'ffl, em -l.:> m 
l--$ud.ntes C; o cos. -· 

, 

h 
1 •o, "'.1/l c~edo Ji v:m,,., co!fto o "· l.A,m"'·-1;1nto n.lo seJa. con11d.era• 
Xon,·& d F citas que e·tava & ba- lo, ,el,ur.~ te de n,uureu 1r.i.,e. 
nhcs t'n\ Peços. ,·e!u em de.nba"a 1

:i .. enh:rmi-.!'"' .. de Ir1nt:u .Ma uho, 
ca::-re l. ,-u o po5to para P1.l am - "s drs P<mer?ta de Me:1.,, \ ei.ho 
cn. sabC'nrJ.o embou que O tenen:e d.1 S1ha, Uwon P111){';1tcl e Q 1;..r
t nha nnd"dato, t m p to, dcpns de det:lo exame. 

O ccntrato co~1 a Companhia 

)tu a pohic., não E ()t.1!ra colu. rcsolu.~ proceder a uma puncc,.ao 
" o ,r. Fe' e ano So<l:-i, a·nd:i a r.a !li'~ .. ra d.., e ,tenn" par.1 ex ra• 
pouco tr .. bo d z:ic'o de -uma ad- e~ i, do dcrr:une 

dos Tabacos 
Li& oo, J J ) - -\ C..t 

dos ~ das pp:-- \'OCl a.s e
das do :,m:i.do ao proJe:-':o 1r,·c 
ror z goveT'lo • -=-~ \ r 
trato c n a t )Olp:in!i.;i, d.os .a 

•· min:••--ac;:to .:iue foi ,.-mpr~ o !.0 nho A opera(Jo fot coroada do m,e-

dour1.d-> de ft1t _,-: :b. t~t:i ,.e ... i(:can- Ih ~ exito, ficando o docate cm 
d<' o:1e não é t:.i.o í i- 1, eomo de co.ndiç6c.a satisfator1;is, 
Jór;1 , .. lhe afigur:\v&, um p~e.!lidente 1 ;\;,; c.:,;ieJ;a Uo Hutel Pedro 11, 

--.• .. -
A reu ião dos communistas 

portuguezes fa..-er tudo l'I que Ptn'-a. e íJt1er. celebrou .. se, hontcm, um.1 m,H& vo 
"Rr-o,t •lhr-. tôd. v'a, o Mn,Glo de re-- ti,a J:,, rapid,, re! .. ~JC CC!:n-"1tO o 
,,,,., p,rabeos e ,huc« por u.-n nosso e Ilera, m.,,J,d. ,em pelo Lirb<>a 3 ('!.) 
.1.cto q'Je rão <lr~::ip-tJ.;fou. 1r, ADlun:u ~fai.;nado, propr ar n. po .J,-UUCS 

O -ir. \'..,-:,·al êe Frritas ~ur!fiu do rclerido b9tc! O :&cto re!Jg.o- ma.o prox .;, tm 
qual tornar 10 p -e 

o, cde ado relo r'-·vmo padre dr. d• toda, as a 
Luii; G,11:1:.iarra, foi aulsl,..o 1 e .il tenc a 1e,...á d ~t a 
f~·. :-a Jn c:ufenuo e rrandc nu- , o d.;i rr 'e pro,p;. cd e. 

• o.> d · a1 .c.,."s se:u, ~e dc.ntes tm --+--

no p:1'ac=o dõl ruA Pre!i,'rnto:" Pt
jre:ra jus!:irnentc no momento p~y. 
cholngic,,, poia ne1u hnr ,r, lc-n'"nte 
~odrE procurava tnc'"r,trar •1m mt-?o 
.de t-<c:nlh"""" o r,--ef~ltci dt- e.na prt-<li
lt-cc;ão, stm me,! n,lrar algUn'- cheft-. 
<ln pcendo par :do :mprov"satlo em 

P..;lrop, ~~ p 
.;-,., ,ios o. nuu, adem<11 VGIOS ara a approvação das medi-

Pó J)E AIUÜJZ--
F'.' o "' 

L AD Y 
-:ti{::; 
.,,u ln p, 
f ·madn 

Caixa: 
CI $Joo; ~lo 

Correio: 
3$.rol' A 

'ftnJ11 etl'I llld~ ci Bra,.'11 l'crtumar· 
l,or,e• 1.:ua l'ru1uayan■ n, •◄• 
l'r •\õl '1.n,lruas, JIS e J3, RL(. 

(:;49, 

ForaJ1 trasladados pam a 
··~e do "Popolo d'ltalia" 

os despojos do jorn1-
lista Bonservizi 

1/.,J,,, 31 (11 ) l'1 d 
,IJ jornalista H TloC'r\lZ. aua 
1a tcmpe!. em P:11 ,a I r l1n1 
h ;a, r, r ·m !I~_ os para 
Cde do P pol <la h,il 1a 

En~rme m,11!1 Ao e nurne'l'O&M prr e: 
11,,1hd:idcs. 1nclu nc o pn· · t 

Iu §ilini, aconip::u - m o .. ~ 
u:ic:bre 

rlas apresentadas pelo 
governo 
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CAMBIO 
RIO 

atontem, no inicio dos trabalho,, e(' 
este mercado em condiçô 

contra.mos do ara CI íornccimcn• 
mde(:IN8, '°'_itoran t!xas de 6 3j1ti e 
to de c:3fflbu1es u 
biaC'9 094 ° ◄00 a compra da pa-
6 7 l:,:s d. e ~"" l d 
r,c-1 particul,u· di/co 6 

m~!~o • Iirmou·!IC 

ob~d~:: :iqu~ a 6 ~ IJa â 6 ~: 
" eoliocaçlo º"'ª H letRS e e 
raa65\16d. 

O. nt-tbCiOS coMocidos foram_ ri:g11la-
{ bando O n1crcado r-m f!OS1çio hr· 

.. ", ec banco, dtt"anfCU'OS iof't'IC· 
~~d~:mbiafi a 6 1)4 d. e compran
do a 6 si16e611 \3l d, do 

0 Banco do Brasil sa.:ou durante to 
o dia a 6 11.2 d_. __ 

TABBLLA DOS BANCO!! 

I,ondrea, 

INo...a. York. 
Paris. 

CL,ondrcs, 

,Nova York. 

~~--
.T'ortupl. 
ltalia. • • · 
HamhttTgO (r e 11 t 

(rnit mark) • 
ff a ,n b u r s: o \,et 

1 ,e,r:,e.~ de '"ª'"" 
OMI. • • . . • • 

Au1t-ri• (por 

~vva York, • 
su~ia •••• 
Oina.1nsrca. 
M<.1ntcvidto. 
l:\ucnos Aire1 (pe• 

1n ouro), . 
011rnos Aires (pc-

M papel), . 
~ ia ••• • 
Su1ua • 
Pari~. . • 
Janão ()·m~. , • 
'rcht"Cn·Slovaquia. 
Hollanda. 
Bd1ica • 

9$100 a 

~lú;: a 
i'l6oo li. 
$500 ;l, 

CURSO OJ-flCIAL 
CAA\810 

50 10U'f0). 
HuflH ~ .\lftJ (.JC· 
!IO ,._pcl) •••• 
Jl•>J • .:.UJJ. (flc,
ri-n) .• • 

• }lamtovr•o (por 
1 .o,0&.000 àc n1.tr• 
eo:,) . • • • . • 

~ ,-\u•lria (por 1.o&o 

i>Od.'• 

69J.p 

.. 

1 .000,000 1M: CO

,úa~). • • 
'Bf'l,1in. , 
MontC"'idCO. 

15~$000 a 
$JQO a 

7$08$ a 
1$132 a 

M1,10 a 
•jsS: a 
. :175 a 

~$,1~8 
~os.i a 

170$i;,oc MsL · • · 
$.400 " Rmcia , 

,-SJoo " Nan1c-ga , • 
lli6o " Dinamarca · 

IH espanha • • • 
S,riG. 

-$~95 H.rtrfflltl• 

\Suis.!IA . 
Tch'-'<:o..Slo'\-aqu1a -
hpão _C,.-m) .• 
l.turnan1a lei)· · 
Hucn<'~ .~1rCJ (pc· 

t$óoJ C".aix• matru:. 
,180 Hancvio. • • 

- 1 Mt1td•J 
,oôo C•naõ!I , • 

l Ütm1s (papel) 
so ouroJ). • 

f1,pcn"~ Aires (pc· 
6$9fa 3 ;$150 )'nncJS \01irnl . 

Frapeos (panei)• 
Liras (papel).._ ,o parcl). • 

ISa!!eia •• 

~:í~~~~ro. Por 1$ 

J$ozo 3. 3$100 
:t.f441 
1$.!60 

ru;o a~gcnlWIO {PA· 
pel). 

p, .... , aniraa,o (oa• 
J)inan1arca. 
Vele,, café. 
Q.i:c. 

::l.uo a 
1$;15 1 a 
4$981 
1$490 
$405 a 
$9ile> 

:-o). • • • . • 
$50;:: Ll• ro J1acionaJ ( 9"

l,ondre1. 

~ 
li espanha 

CABO 

t$J59 

da de •o$). 
Dollars (ouro) 
Do\lars (papel) 
Pc-!letA!I {p:)pd) • 
Escudos ( papd_) • 
l'r.u1co l l.UUO \ P~· 

JM:l) • • • • • 

CA1\IBI08 ES 'tl{1\NGEIIIOS 
LOXDiRF.S. 31 • 

Abtrlwra: 
LO~DRe5 8 \:-;· York: ,á vista por !; 

~ s Cenov..i a "\""!Sta por ~ 
• 6 J\}ladr:d i vista por L. · 

siP.iris , ,-esta por E.. • 
§fLisboa á vista por 1$000 

• 
• 

5 Berlim á vista por Sã. • 
si Amstcrdarn á vista por S: 
5 18c-~ne á ,ista por S: • • 
s:Bruxellas á ,·i.S'l:a ~or .;!;.. 

Fu.lromn1lo: 
l,IY-\'IDR85 slAmst-crdam. á yisla li• .E 

" s!Stockol:no a vista p,)r !".. 
sk"bristi:;inia i "\""ista por ::. 
s 1Copenbaccn á ,·isu p. ::. 
•1"!\. Yo'fk: a vi~ta por :t:. 
s t~nova ,á vi-,ta. por J:. • 
1!\fadrid á vista par S:. • 
~\r,ms á v•ta por L. . 
sfLi!lboa ¼ vista por I Jooo 
dilHlim â viJla t,O'f S: , 
s1Amsten'lam i vist. p. J:. 
s' Bem e .á vista por .t • 
s}Broxellu á vista por I'. 

NOVA YO'RX, 31. 

A b,orlun : 

1loje 
$ .,30,00 
l, 98,6.: 
IP 31,;o 
l-' 78,45 
d 1 47/6+ 
l\f ~ot11inal 
FI 11 ,63 

IP =••'º lP 100,00 

Floje 
lfl 1 i,óJ 
'Kr I6,:5 
"Kr 31183 
Kn 2<>,IJ;. 
$ 4,30,25 
il., 98,50 
IF 31,78 
F 78.llA 
d r f{j}4 
'\I '.\" -mi~! 
11 t1 ,63 
IF 8.4,70 
F q9,;5 

Hll'je 
$ <t, 309,75 
e 5.50,00 
e 4.36.00 
$ 13,51,00 

Anle,.for 
$ 4,3<>, l.0:: 
(.; 99,15 
p 31,50 
, ... 78.45 
d 1 .u/61t; 
M ~omiual 
Yl 11_.64 
I•' 24,8<> 
1]_1 100,IZ 

Âl'lt,,.io, 
a:1 11,64 
Kr 16,JS 
Kr 31.70 
"Kn 26.90 
$ 4 19,87 
IL 98,87 
nt 3.::,:?l 

JP 78,40 
d 1 .'47/6.4, 
~I i"\1m••

'f'l II,6-4 
F a•,16 
1'' 100,1:11 

Atekriff 
◄ .30 00 
5,-41,oo 
4,34 00 
13,JS,OO 

$foo 

00 

A' T1st• 

6 7!31 
7$100 

$-196 
9\01; 

1-400 
$400 

9$000 
$3 10 

N YORK si Loodre, tcl.. por E.. , 
,,. • • s Paris, te!.. po::- F. . • 

•r,enova, t-cl.. por L. . . 
~ 1adrtd á TiM p. 100 P. 

• a Amsterdam á vista por 
100 f'"h. , • • • • • 

siB.rnie . . 
s:Berlim á vista i,or' .Y. 

$ 36,95,00 
0,41,00-
c 0 ,000000000:.: 

36 97,00- \ 
17,40,00 
o,o~ tt 

BUENOS AllR!8S, 3:. 
;;;;;,,,.;;~;,;:.:;:;;.;::~;;.:--;::::::::::=-

res. a e1e-
jt'rap}!ia, por S ouro, tjvenda. 

MO~TE.VLDEO 1/Londrea, taxa tele• 
m'!lhica. l)('lt' $ ouro, t)eom;,ra . 

:BUWOS Aijt,ES a!Londre:s. taxa tele· 
,npiiica, por S ouro, tJ..-c-nda. • 

llONTE\"lOEO siLondrcs., taxa tele
lTa.phica, por $ ouro, t!compra • 

d. 42 1/4 

d. 42 3/8 

d .• 13 1,'S 

d. '43 J/t6 

d. ◄2 1/4 

d. 4:: 3/8 

d. 43 1,"8 

d. 43 3/16 

CAMBJOS SUISSOS 

IP'echamcnto do dia 30 ~ 
PARIS, ,!Berna, á vi~!.a pOT 100 FS. 
LON-IlRES, ■ IBcrna, á •ista po-r L. 

Hoj, 
IF:9. 24,;6 
IF. 1Fc-riado 

Â•IH ÍIW 

,F,S. 24,Sz 
tF. 316,15 

MERCADO OE CAMBIO OE SANTOS 

SANTOS, 31. 

• Htwa 
0.35 a.m.: 

~lercado - ilndeciSG. 
&ncos sacam - 6 1 !4 
IBancos compram - 6 s l 15 
Letras oHcrccidas - Não ha. 

u,15 a.m.: 
)lcrcado - tParalysado 
Bancos ■ac;un - 6 ;IJa 

Hor4 ~· • 
II.IS a.,;n.; 

Bancos compram -
Letras of; r-ccidas -

3
'
30 

~i;~~do - Estavcl 
nanco1 11acam - 6 
\Bancos compram -
[..etra1 offcreciJaa -

TELEGRAMMAS 
Toror ,l~ deset1!ltt1.r : Puhamt'fllo 

4 % 
6% 

Antrrin 
4 % 
6 "' 

d• 
6 si 16 
Xio ha 

\ ,L\NILi Tr rça-ft'ira. 1 ilr Abril dr 192-1- • 

NOV.\ YORK, 31. 
Abcrtur.;1;: 

SANTOS, 
Abcnura; 

Hoje 

,, . 

F«Ji.amen· 
to antcnor 

Café t,PP"J 4, J\o\r, 
cntr,,a cm abril 

Caiê r• ?•l 4, '"'':n 
ealrcr., -cm mam 

C;aíé typo .;, p,u• 
tnt'fCI.I c-m junho 3u$1a<> Ty90 ,. 

J7-0~°' ;: 
\'c-m\u a tcrn10 

con\ec'd:o~ até i 
hora aóma. . 

l!na,lo do 111cr.:ado 
-:i. termo. 

JUlrf.DI..\rHY, 31. 

Calmo C.lmo 

Conforme a\'Í.O tcl,cr.a-ph,~o, c-nlr,1• 
f9ffl e-ri JwJCli.aby, pl"la fat111Ja P;au
li,,ta: hoj-c, :1.000 s;ir!;"I.II: anlcr,or, 
.ia.ooo uccM: Tl'C"1mo pcnotlo no anno 
pusaJo, foi dominp, 

Entndn -re• t:strada S.Ororaba,-, 
de.: hoje:, 13.000 sti.cc:1•: 11'?:l'"r.or, 
, J. aoo 1,1.ccaN: rnr11mo rcriod-> no ,tnn:, 
passado, .foi domingo. 
~o, 11.000 sac~s . 

Total: h<"ljt, 3~.000 IJ,,ll"e:11: .ll:l!t:iot'. 
:,;~.o...-i ~ccas; mNmo peno,Jo no - M 

~~o, foi domin10. 

JUNOIAHY, 31. 
Cak rttc.b1dJ pua E., trad:i P~url'lta. 

com dcstioo a Sdo P ;i,olo· hojr., n/\da; 
dia antcri('>~. n....t,,: mesmo di;1, no a1:1no 
pausdo, foi domingo, 

(.;;u , ~tceh,du ncl.l E,tr;1tfa Pa:1!i1la 
com dc-.:stino • SantOI: hoje, •3.0..io 
saecas; din ant,rior, ;:6.ooo •,cc:i~ ; 
mc•mo di:t no anoo J)i)Ss.:ld'l, foi de•• 
mmiro. 

Tot-.il hi>k, 
t-c-rior, 26.000 
anno pasMdo, 

z3,ooo U~ll~j 

r;accas ; mesmo 
foi Jomill,(fO, 

, .. ,. . '· ,_ 
íMCTCadO 
:J1!3,1• 

-r,;,po ,l 

J, .. 
5. .. 
7 
8 . FECHAMENTO EM NOVA 

YORK E SANTOS 9 -erc.a.00. IÉS1 \,Vl,1,. à n{O'fffl21;ÓC'I: "' 

XO\'A YORK, Jr. 

C:tf!" r,.r:. en1rc-ga 
cm maio. 

Caié tt-tra Cfttrep 
cm julho, 

Hoje 

13,49 

u,73 

13,45 

J.1,70 

8ar1>0za, Albuquerque 
& tomp. 

Cafê para entrega 
em fleternbro • • u,oJ 

Cafi para t'fltrt1a 
em drzemb:-o • • J J,SS 

Vrndas do dia • • 30.000 
)[c-roado estável. 
1>c-sdc o fecnllinc-nti> anterior, alta 

de 3 a -4 e b.liu de s a -6 pontos. 

SANTOS, 31. 

CafE t,-P"J ◄ · JM' ffl. 
c-ntre1a etn ,abril 

Café typo 4 pa~ 
,entrega cm maio 

Caí-é typo 4 Mfª 
-cMrlll!:a c.m junho 

Ve-odu do dia, a 
termo. • • • • 31.000 

E1tado do llltr'Cll~ . , 
a termo. • . • ..... cce55:ve, 

SANT~, 31. 
Yf""l'l.f.men-to: 
ô-f crc.do: boj~ 

calmo; me~ dia 
foi dcmin,o. 

N. 4. diSf"O'l'l"l"Ci, J'Of 10 ki1..-: 
IH,j-c, 28S; a1:1k!"ic'f, 1~0; . ~• 
dia no •o.ao ,._110, f .c ~ -

'S. 7, disponi"'"'• por 10 ki 1
1)• : 

bo;e, z6$ooo ; anterior, ~ $ooo; . mc-amo 
o.·a n o an110 ~ . foi domntse . 

J!;n tnda.s ~ :U ~ horas: hoje. 

ASSUCAR 
-----~:,-::7:------7""-,~0VAY'oi~. 31 . 

( RIO ) 1 - Hoje 

----- ·--- I' .~ lffi,ntcm.. paral,._to, <:oi:o. um mo,. A"ues r PR"·~ entre-
,,i-ir.c-n to pcqucno de e ll'tnuias e de sai· p em ma10 . • ~,10 
""' 1 A,~·,car ~ entre• 

()g pr C(US nio ac-cusarain alter.w;.lo ~ cm julho . , 5,1; 
<li.gua d111 intl"rene. Auucar pa~a '""Ire· -D~•no ea cm .,trmbro 5,15 

IAV~l.11..KNiTU VO __,..,. l A• 411u• pa·i ,.,.zre• 

Stock entuior. 
L •lf'tuio.t : 

e-D CamPo$ . 
De Sergipe. 
De ~iaceió . 
De Natal .•••. 
Do Ci:ui .•• 
De Pernambuco 

Soceo, 1 ara cm dezembro 4,65 

139 . 0 I7 
1 M e- reado r~ t.avcl. 

Aka pareia. \ de .2 pootna 
1 . 730 fechamento anterior• 

·LCNDR:ES,.:9. 
U n icha chamada: 

= 1 An v car do Brasil 

Hoje 

T01al, 1. 730 Í ->m 96 °1° de 
• b.-\~e p:i.ra embar• 

DC'"!ldc i•, ,. ioz. 49.:, q•ni• f1<tt1ros: fc. 
Saidas .. • 

2 117 r.,;rnlabril . Xomir:.al J)e~e 1•. . 145 ,2'07 .. , 

·" 39$,lM 
Jlt$',o7 
~$9, J 

a;hlo 

l"Altradu: 
16,411 lJc-~-ie h<>nlem, cm 

11cca, de 80 U. 
16,00 l 0C"1.t, ,., de S('lt•n· 

Nada ..:oo 

o·tas port 
Dita_,. e/ 30' o,o 
\1tfL.lllli! , 
r·,,mmrrcio : 
-C'ommc-rcial. ,·a~ ,,n ... l. 

I77$ooo 176$500 
- f I~" 'I 

38:;$-01)(1 381$000 

TRIGO I " J. 
:h P, t;,, " 

• • • 
18 )$')DQ 

de 2 hro proximo pas• 20~$JOU lnt..':L~OS AlRE , l 1 
k ~ Pr ~ "' 
• O"fa Y k "Va 
Rin p t ' "S 

d, 
\;a•fo, sace.a., de 

}l r;1~il. • 
2101000 . 

390$1,00 389$000 Mercado: l10Jr, Cfta\'e:; anlt 80 k1lo1. 
Exportaç;ão: 

S a 6 Para Santot, fardos 
de 180 kilos 

Para a Rahi,:i, fu
d<"l1 i!t" 1110 kilo.-1 

anterior, l!xi•ttnc,.. tm 
cas de- 8'l l"":Jos 

"º 
Ci.ooo 

.a6 . .ioo 

1 

ª·ººº 

C. de S,r,urt11 i 
L:c,yJ Atll.a.ntic • 
Anglo Sul Amcn• 

CllO"i 
r.Jov,I 

cano 
e 

Ame:_r 

85$000 

270$000 

90$001> 

.SJcot COFRF.S NASCIMENTO M"in.u S. Jeronymo 
J. U...t«lllC.,, :IIIC'll:r, e_ ,, r,. 111:>, : 
f'ori!. Jnttur.nal 
Alli.a.nça. 

Rue General Camua n3 ;130$000 
21 5$,ooo Tdp. Norte .l9J_• ___ _ 

Corcov.ido . . • 

MOVIMENTO DA BOLSA 
O l'lMTC'lld,) de íundO!'! funccinn"u, U••for"'ll;iadu, d.s 

hontl'm. com -um mov101entu puur-> :ooo$ • • . 
ect vn •Ir ncsnc;1n1 mas corn .1 apo!1• ou,a~ rJÕ P,,rtu. , 
CC'I Dw~~,. t.m11>~C's, ,10 "!)Otl~dor, ! o:,, , F'U·-.,;1,.J, de 
rm .ilia •n-tntun•:b. As mun'rãpae, e i _1 :<><>0$. nóm .• 
a.\ .icc;lin <lf l.anCU'I '"""m:verar.i-1c et':l T"\·r:u ,·,n cautela . 
t>adiçbc-1 de !"l'rah-ihdad~. Dit:u port. . . 

Vf':~1DAS Di1.., f'ftl eautr:a . 

A;-oliU$ 
l 111rfonnia.d..,.,, de 1:000.,, 

·Oi~!~.._•· i(~;" ÔM, dr rcit 
1 :000$, nom. o, so . .t 

n,u. 1rlt'T!l, ◄• 11. 9 . , •• a 
Dibs :l'l t rn , 9, 8, ~o, •.e . 

81, 11n, a 
O,tu 10.,rt., 3't. •· 
Dr\.\-. 1,,1'"' , 1, a 
Jl t;, , klt>111. ~. ,o, 1 ~. o. 
,\lun,c;p,R~. de JQ1<t, port., 

2, 84. 8 . • 
D,1.a, de 1917, po~ 2, a 
J),na. dr ,rrti, 1. 6.tJ, port., 

"º· •. 
B tMt:'o~ '. 

1'111~u. Pul.l~. 10,1, :i 
Portuguis do Bra1il, n orn. 

';O, UJ, /1 

J<! t m, pt,r"t., 'O, a, 
1.-!c-m. !011, 125, a. 
Hni~il, ,n. a. 

C('M"4J1I, 

40$001) 
741 $000 ! 
1•:"º"º 1 Gt,0$00-, 
66s'J,,o? 
670$000 

1',1$000 
1r,{i$ool) 

r-45$ooo 

56$000 

17ti$00-, 
176$ 5110 
177$ono 
19n$,)OO 

l: , 1,,\1 ,,·.,t•:1 
l.i.r). , • • • • 

t.. 11,, R;o, .Jel 500$, 
nom. • 

7>,tu l()n,rt. . • • 
t:. ,1, , , ,.,~· Gffies, 

d~ i :ove,$ , 
t:. de :!)crr1pc de 

1!)0$ ( 1c;,3) 
Muu1cip;u:1, 1le lb, 

port. • • • 
Ji,1,U n')m\ 
Ditas de- 90, p<irt. 
Dét.u 
Tlitat 
Ditat 
lhta• 
Diw 

Dit.11 
Ditai 
Dita, 
Ditu 

1•1~• 

""'". . 
Jt, !Ql. J•Ort. 
ric- J !,P 7 port. 
,!,: 1910 porl. 
•iec.rcto I .53; 

decreto .62;: 
,kcrcto .6.13 
<le 1917 port. 
d"' 191,J ~r,rt. 
,/,- :,, s;lb~n.,.:, 
.,• lltril' • 
nom. • 

7116$-0oo 
7.::0$0'30 

7-1-1$000 
1• .,.,,,,, 
68o$ooo 

4oc,Sooo 

1,0$000 

16~~0.;o 

165$000 
150$000 

72$000 

90$1100 

74 1$()00 

1 H-.1m Pa»:i,~ • , 

1 

A merica J/ •bril . • 
.\l:.w111:ictora /·'umt· 

\lr.n$C' . '. . . 
Prnll:, lntt,,1tr1al. , 
Pctropolit:1111. , 

1 
Lot,.rias :~. do nra 

1il. • 
671$000 Tr;,n ·µ. e (arrue. 

70$000 

665$000 i'Cill. . 3J$000 
Docas ela Bahia. 40$~00 

9&$500 Docas da Ili4bli!. ,p$(1<x> 

j fl'.' -.u dr S,ntoi;. -
, Dilas nom • • • -

1 

J•n!.i.c!"·Huu·l. • . 1 :ooo~ooo 
, CarlM'riifrn d~ At'I· 

ra.n«11á. , . • • -
Ccn.t-1a Pattoris. 4o1iooo 

17a$00• (". Br&hma. . • . 400$,,0? 

3nn$.ooD 
160$000 

Prc-dia l e de Sa.,c-a 
n1c.nlo. 

Bras lrir,1, de · l..act'• 
cinios. . , 

r:x.plor;içlD de Por• 
tos, c\6o •!• 

D12mantífcr;1. • • 
D,~ .. ,.iwrrl : 

150$000 
1 ss$ooo 
54$000 

167$000 Amcri.:a. J-':ibr.J. 
DIX«S de- -S.nto.,, 

16.i$500 :\fcrcad•J -llunict?al 
1,p$000

1 

Fhun;ne-ruc F.)ot 
15.-Soo"> Hall ( !uh • 
154$000 r Drahma . • 

Prog. Industr1.i.l . 
'TC"Cid'ls Allianç;a. 

; J $000 i,,.]acc-•H r,tc-1 • • 

Cua de Saud-c Dr. 

8$000 

198$,ooo 
2,,2$ooc 
.n,2$qoo 

.li ~$ 0011 
:.io3$<>oo 
160$noo 
:.110$0011 

.255tooo 

.u~:\,oo 
365$000 

30$000 
39$,:;oo 

48c,$-,oa 
470$oon 
500$0<,o 

3c$ ',a 
~5$000 

130$00" 
6$000 

191$(100 
:00$000 

701'.ooo 
2~$000 
,9. $500 

D"l'o e! J'-ila,a, 51t, 150, • 
M,n.a.1 ). Jttonyinl), ,no, a 

Idem, 3. A • 

◄"'$non 
?3!D00 

96:toõo ! 

n ta, 
Ditas 
JJ1121 
l),t,u 

d• Vait"nça 
d~ BeUo llJ• PedM Ern~to •• 

Mt!h. da Jlh.t. do 
Governador. 

1 :000$000 

190$000 
-riJ:'Ontc. 

D.t.. d!" . Tbc,~zo: 

tavrl. 
I rc1.h.ime~1.,: 

1 

Prtço ror 100 kilos. 
po~to doca~, par, 
rntrcga t:U 

Ab::-il, 

JI,,j,., 

10 3S 
ldai.o. • tn,51;1 

iDt~,te o fed1amC"11t<l anterior, 
&Jtu•do, 

r, •• 
O,;,O 

,n 

' Ih 
' 
• ., 

l'iantl 11 
r;r ,. 
X, e tic 

Porto Alrr;c- e 

dl.llte :\'e ,!io' 
J{,o Ca J'rc•· 
l<i) da p ~• "' 
R ' ...a J•r11",• •,<; 
f!rc-mtn e r scs., 

i ~~ .. ~~~~n,~Õ<~~• ', 1 ~,;" ••: :~:::; 

t (. ont"ol proi,r,.-. 

Rtorhedorc-1, cm .tkol b"ca!.i, de t J AllR1I, : 

t productos no-g-r...ndcni1es J["':llburgo e ncs 
EM·_ r 1ptorio Rull 1• J•. M rço. i !'ortt.i d'Art.a ~ 

j , 1.5, 1° .indar Ca. xa ~tal 2262 ' R,, <la Pr,Ha e- M 
, T clt-phonc N<>rt•, 40;6. · t C.Ob,dcl!o e «c:5., 

t , I{ o ,J., Prata. • J 
Tc:le-.anun., .... B_ANY.JVA--iR:~ Purto A!cgr, e 

Cod:i;:05: t •iantt \';a.sc,,nC'fi t Borc c11 - Rib,i ro ..... J\hC'-5' RiQ da P raia, " 
-cdic.-Bf'Tlt]ey'1-P.u-ticularu. .& Rio da Pr:i.ta e e-se 

:..-------~ Nova Yc.rk e c:sc. 
(o ~) Pr,nta d' Artia e 

R1,, da Prata e: 
d'Italia ". , 

Pinto, Lopes & C. 
Gc-nov"!, , c-&cs., 

vou. •• •• 
J.i~erpool e c~C!i-, 
ll.imbu>1to e csct 
Me!l1i na e tscs .• 
Porto Al egre e 
Aracaju' e cscs., 
Ma.nãos -e acs., 
Recife e n cs., " 
R,o da P rata e 
Porto A' f'"f1"1" e e 
Rio da P r;;ta e 
Bordcaux e cscs., 

g_..,._..,.._ r. c...nt Caraar., 41 
- .... --,_: ,- , c-,1 P••• 
rflw, . .. . 

BXPORT.il1'03F,8 R COK• 

MARITIMAS 
VAPORES ESl"ERADOS 

Abril: 
Lo0dr-cs, "Ilirbland L addie" •• 

Japão E cscs., "'Sati!e )laru'" .• 
Santos. • M.inng-uapc,.. . • • • 

P on ta -d"'A r-cia e 
Rio da P ra ta e 
Havre e e1e1., " 
Rio da P rat.i e 
.BrC'ffleu e e!ICS. , 
Cenov.a e f'~Ct., .. 
Pl"lota1 e esea., 

1 HcmbuTCO e ev. 
• 1 Hamburgo e nca 
1 

btmaes,.. • • Vl-:..'°D'.A Jl'OTIClAL 
Ap,,hrN l ''1iform1ad.ls de 

1:ootiS, 18, a 
Ditas idem, 27, a. • . 
U1t;a.~ n vr rsa. F.miuõr!I de 

, :01:-0$, nom. 6 , a.. 
&nto ,!.1 ,[,avonrn e do 

tCommc- re,. ,, 300 ae<Çõcs, a 

,11~$,ooo 
181$0001 

Jfol, 1 . • • . . • 
Dtt;u de Ca:n,na.. . 
~opu!ar, ria rara, 

h,-~. 

16o$000 

i90$01!0 
90$0•JO \lontevidéo e eK::1., "Campos Sal

•'----••--- --- Rio da Prata, "l>uc.a d'Ao1ta" •• 

Lagi.ma e e.ses., 

2 
M. Lo.ucnço". 

.a Rio da Prata e -e 

",to$oeo 

OfFERTAS 

e. dn k,o CrHJ~ 
do Sul, port, 

D.t .. 111-,u1. 

B•1u -, : 

?J.,.,,.l""i ,nariot 
blit:o• 

Pu• ,gu•· • d; 
toil oom, . 

Q-4$1)00 

935$000 

115$500 

~******************'************************* 
Emquanto 

, 
e Tempo 

Tratao , ·ossas I•'ERIDAS emauanto é tempo·! Elias 
VO!f enfraquecem (" vos <" KJ)Ôem " perigo~ gr:u,es , dt- i
xando-v0 'i , não r aro , fela t: o r e pugnaute<1 cicatrizes ! O 
m e io pratico e i nfal live l d e as c ica.trJzar, é usar a 
" S.A:\ 'rOS íNA ", o id<-nl da 11 pomada, se<'cativuM. EllH 
vos dú. allh·fo immed lat o ás d õres ! Ella nã o impede 
que tra b a lhe i!; ! Elia vos dará cffeito rapid o, ponpan• 
tlO•\·o -;: traba lho f' dlnh<'it'O ! Usa.e j á "SA~T081:SA " ! 

" SA:'\'TOSINA." e mquanto é tempo? 

Lata. a,soo. - :- P elo Correio, 4 $ 500. 
Nas drogarias e phnrmacias . 

Pedidos~ PEREST/1.ELLO FILHO & Cla . 

Em 

R L'A URUGUAYANA, 66-Rlo. 

Nicl bi roy - Drogaria llal'cellos 
(0701) 

SYPHILIS 
VICIOS oo SANGUE 

e•,.•-•- -- •• 
10D URETOS 

a Bl·IODURETOS SOUFFRON 
CHIMICA.MENTE PUROS 

Nem Intolerencia , nem intoxicação 

Approvados pelo Dept. Nal de Saude Publica do Brazil 
cm 7 de Novembro 1912 sob os N"' 407 e 409. 

tUBL1• ALBERT BUISSOI, 167, Rn •• Shru, PARIS 

• 

CUNHA NEVES & c·.1 fi:~ t ~':.~ :~~•,."m;,.;.., : : 
COKIUSSARIOS Gcoova e esca., "Rc.gm,1, d'Ita• 

l)e nmnt.-irra e outros nrtl .. oe l ha " · · • • • • • • • • • • 
~ "' Rio da Prata, "'Tomaao d1 Savoia" 

J_:Dd. ttlcll'.rarhie:?: Antoaevn Rio da t>rata, "Dana". • 
Caixa PtJata1, 1531 Rio da Prata " "Formosa" 

n.ua do HOllar.io 140 • Rio :-Japole,, " 1Pmcio• •.•• 
de Jaaciro. (1'7'101) 1 C,n-0.,a, "Tao::-m,na". ~ , 

1, s". • • . • • • 

Cabellos BranGos? 
U1e "BEI.J..A COR. 

SELLO& 00 BRASIL 

·r;a 
l ~rio, em ft'. c, arclt i-.os 

OU. cc..l1~ 5cs. dcacjatmis enlll• 

pr-ar, bem ~ coHeq; i5 u 
uni..-ersau, ifflporlaotN . O I• 
ícrt.a-, • -Sandi c~ & Comp., 
A ..-cnida Anba.npbahu' 7, 
S. Paulo. M-cnü lmc:ltt 'faze

mos V!ai'.CDS até dJi, '18 101) 

CaP-a em Copacabana 

., .Mafalda • . • 
Icuape e c•ea., ., 

:z Monteoridéd e 
2 Pay1at1du' e 
2 Penna" • • • 
3 .Mti.nios e eses., • 
_ Pará e e scs., "'C 
S l'o,nta d'A rria e 
5 l Rio da P rata, • 

Alura-s-c a casa n . 'i3 da rua Con· 
atante Ramoa a quem :orn.prar ou ah: 
g.d" os movc.i1, coutra to doí& annoa . -
Para ver das 9 &s 18 horas . - TE-
11.,J-;PHO::if: IPA..~S\I.\ JlJ-C. 

(U 1~4) 

Modelo de Foco Fixo, com 
tiva Kodak Anaati~matic 

Se já quasi nio t-cm aer
n -l be o PlLOCENlO, por, 
que lbe fará Til- cabello Don 
e abuadantc . Se CO[J,~ a 
ter p_ouco .9erve- lbe o PI .. 
l.OCENIÔ , a rque impedt 
111\lc o cabcllo conunue . a 

KODAK 
Miniatura 

Autographi 
Especial 

Stock hontem ;it tarde 139 .5JO A .,,vrar p;ir:1 entre• 

1 

p cm março, 3116 
CO'l'AÇ4lHS Au i,c.ar pa •-0_ entre· 

Por 6o ki ltti ga c-m maio 29110 1,~ 
~

1i~--Ã-GõrtôRHtiÊA- - - 'i 
,1, 1 '"""'rac;;~~:;~~•~;;EO:J:• t 

c;r. ir. Si: a i11~a tem muito 
serve- l!Je ot:•PILOG ENIO 
p orque '"'ibe garaute a by
g icne do &abcilo . 

PoR ser a Kodak mais pequ 
fabrica, a camara mmia. 

uma distmcção muito sua, e a 
ajuntar-se, no caso da. Kodak 
Especial, o prestigio da Objectiv 
Anastigmatica /.7.7, a famosa 
fabricada pela Eastman para 
:tographias superiores. 

Crystal cif. 
llem,ra ras .• , 
l\ta5c:avi11hos cif .• 
Mascavinho,; cif . 
3°s. jac1os cif. 
1°s. j.:ic!oS. 
Mascavo, cif. 

sorlCI. 

As~ucar paro entre• 
8~$1100 a 86$000 ga em e.gosto. .:.:;:9 
74$000 a 76$J OO Anucar par,1 ,,11 re• 
7,t$000 a 76 $000 r-i cm deumbro .a,3\6 
73$ooo 2 ;6$ooa Mercado firme. 
68$ono a 70$000 A ita d~ J ó d. JuJc " 
78$000 n 80$000 I II'cnto antc-rior, 
6_~Sooo a 67$000 __ _ 
86$000 • 87$000 1 

PER~A M BVCO, Jt (1~ h 

l A' VE:'\DA Ai.M. 1T1so~S ~s trRgGÓ~I1ts· Eºbpff>.il:C1AS. t 
ba• •~----,...-------~~(ir";'~-' 

CALLOS . . ,. 
1 

.4.SSUOtUI ;V ereado: boje , u tave:; ;. ' nr, F.xtracçlo npida do1 ,:allos, 1em dór, com o "'TJ RA CALLOS", 
Vidro, J$ooo, pelo correio, .;$000. _ Na rua Uruguayana 11. 66. T·c-rn• 
trel!o F ilho & Cia., Rio de J anclrc;, e cm Nictbcroy, dropria '.Rarcc-llos 

fir me . 
kilo, 
hojr, nkotadn ; (0697) 

1 

Aluda para cxtlncçüo ,la 
ciypa. 

A inda pil r;,. ·o tratamiento 
,t;i 1,~.-h~ r IO(ào rl'" r, il! e re 
O Pllogenio, sempre o 

Y.1!oge1úo 
A' veai,J;1. Clll lUÜ.tS as pbar• 
maci u , d ropriu e pcd~ 

c:.;;~.i sl)_ N. S. P. No. 7-'7 

_! ___ -· :3!3l<><M1) ( 

-
D o Banco da l nglatc-ru. 
Oo Ranco de ,J'ranç:i._. • 
Do flanco de Italia ..• •• 
Do nanco de H tspanha. • • • 
Do Baneo da Allcmanra .• 
Em Londrc-s, ttt!I mc-zcs. 

5 J/2 % 
6 % 
90 % 
3 1/16 % 

,i 1/2 o/o 

S 1/,1 'A, 
6 % 
90 .. 
J J/16 % 
4 1/ .i "1. 

l Abril. 

,. 
V. 

87$ooo 
8 ;$400 
83$000 
80$500 
76$.00 
75$,goo 

BO JJSA 
e. 

t',eço pr, r 
U 1ina., d.- 1• 

r ior, nicotado. 
Da COI. l ~ illQ, ,;r .:• hoje-, tlle,rfadr, ; 

8J$...,".'.'.'.~:: ""'· o',ot,rlo. J t d AI d Dá • 
tt~ ::: .. fi!.t:}:::"tt·~::~a:,8$:. ::: « uv:n u e exan re» mo!:~~~ee 

Allian<·e Française 
CURSO S GRATUITOS 

f.n sinP d:\ lingua franc cza a_ ambOI 
0$ . ICXO!i. As aul.at e5tio fu nccu;mando 
todos os di.:s rlas : át i hora, , As 
matri culas coatu1uam aber tas de I is 
-4 boras. (U 129-4 1) 

Estas são do tamanho 1% x 
gadas ( 4 x 6.5 cm.), e, mercê 
jectiva Kodak Anastigmatica, 
tivos são tanto precisos ~ d 
convidam a. ampliação,_ 

E m Nova York, tres me-zcs. , 

CAl~nro - 'Londres ,obre Bruxcllat, 
á vista por S:.. • , • • • • 

Ccnova 1!Londrcs á v·st.1. por S:. • 
Madrid s!L-On<lrcs á. vista por S:. • ;. 
Lisboa 11! LonnrC"s á vista (t.lv.) p. ~ 
Ltsbca a!Londru á vista (t.jc.) por E, 
P:iris •1Londres á vi$ta por ~ • • 
Paris I lta!ia á ..-ista por 100 L. • 
Pari& @IHcspanha á. vista por 100 L. 
Nova York s!Londres á .-ista por i. . 
Nova York li.Londres t. td., por .t. 
Nova York slParis, telegraph. bancar:o, 

por franco. . • • . . • . . . 
~ova York •ICcnova, idem, por h r:i.. 
Nova York s:Su:~sa. idetn, por íranro 
Nova York 1ÍBcrlim, ta.xa t clegraphica, 

por ma~o ...•• , •... 
Nova York a!A m,t -crdam por 100 I ... 

F. 100.1: 
J.. 99.25 
tP •. _J:?,l5 
Ese. 136 
-Esc. 134. 50 
lF. Feriado 
F . Fn-iado 
.F. 1-~criado 
$ 13.61 .00 
$ 4 . 29.87 

Cts. 5.48.00 
: 4.33.50 

1;.41.00 

" 0,0000000002:1 
36.95.00 

F. 99 . 75 
L. 99.110 
.P. 3z.70 
l~sc. 137 
F:se. 1 JS 
F. 78 . .i4 
F. 79.u 
F. 24t,z5 
$ 13.,o,i .oo 
$ 4.3.012 

Cb. 5.48.00 
" 4. 33. 25 
" 17 . 32.00 

" 0.000000000,u 
.}6.90 . 00 

Maio. 
Junho 
Julho 
Ago,to . 
Setembro 

Ycnd-a!I: 
P06t<;ão: 

3 .ooo tacca,. 
calma , 

llo$ooo I n:~•<>ia•I, 1 
76;o-,o+ $soo 3• sorlt: h'lje, 17$ -a 17S:51)0• ti: · aos cabellos. R_C!ll1tue II cór primitiva a011 c• hcll01 bra.,eos. ü tin 
1• $ooo+1$000 r ior, n lcotado. cuc a ca:;.p.:i. Combate a ea\\lcie. De ag--ra.kvcl pcríu wc .eu 1150 e 

ri or. nlcot4do. 
,. 

V. 
BOLSA 

e. Da cot. 
antrr ior 

5--,,m~nos: hoje, 16$ a r6$,ao; ente• 1 ,em prc u t il ' 

'Br11to1 !'t<:cn!I: hoie, t3$ a a Vidro, 3$000 . Cuidado eon, as imitaçõ!"s. 

::º·;·:~:::, •l~
7,::: p:i~J·! ((Juventude Alexandre» Abri l. sjv. 

Maio. 86$000 
Junho 83 $900 
Julho . '81$000 
Agosto . 77 $000 
Setembro 75$600 

Vcnd'l!.1: 3.000 saccas. 
\Pos1çã.o: pa.ralysedo. 

85$100+ 1$.too 
S5$300+ $JOO 
82$Joo+ $Soo 
8o$soo+ $soo 
7U$000 
7-4 $000 

~m 11accas de 
60 kilos . • Nada (Aµ. ll . .. . S P Nº . .a"• - 11 1ojq, ) 

Desde- 1° de se-
tembro proxi
mo p,.1ssad,n, 
c-nt s.1ccas de 
t\Q kilos . 
E,rpur taçlo : 

1.890 ~ºº i.8 

Quarto em Botafogo Salão Vera 
-,-

Cruz 

Macbinas ao [Blo 
BOlllbBS B!Bctricas 

~~M STOCK 

BR~MBf Rfi & Da. 

, KODAK BRASILEmA, 
Rua Ca.merino 95 

Rio de Janeiro 

Se não é Eastman não , K, 

CAFÉ 'f'c-cbamento: 

NOVA YORK, 29 . 

H oje F -ccbamco.
to an terior 

l' a r a Santo■:, 
!!ACcas d e 60 
kilos . 

P a r a outro, 
.1;; 4 ..000 

Aluga-se um mobilado e qu,rcndo, 
um menor -cm cau de familia cstran· 
ici ra de tratamento, a casal de totio 
o respeito , Ri,a S, Clemente 11, 55, 
ad>rado . Tdcphonc Sul 3237. 

(U ;4533) 

Córte de cabt-Uo ás scnhorar. e 
creanç;u, t'lm gabinete 111-011 tado tspc
cialmc-nte para !"U e fi m. Artig0<6 oom• 
pletoe para homem . R ll.a RoJ i1go 
Silva n. zS. Tcl. Ccntr:t l 735, 
__________ _c(~IU 1.s:6) 

Hio de Janeiro 
Hmt Buenos Aires 2'? 

(:0137) 

RIO 
01 negocios r ealizados, ante-hontem.. 

no typo 7, fo ram ao preço de 38$000 
por arroba. 

'Pauta, .2$660 
Entradas cm 29: 

IF.. F. l.eo,poldina 
:Mari t ima 
l;·:, ,:.m .• 
Alfredo Maia • 

Total. • • 
Dndc 1• .•• 
~l éd;..t. • • • . 
Jk,de 1° d!" julho 
Média •• , 

tz .393 

IJo ,Jc 1• de- j ulho ,. 
1913. · · 
Embarques em 29: 

E. Unidos . . 
Europa .••• 
Ç.abo .•• 
Rio da Pra.ta. 
C.abot~m • 

Tn>o 3. 
Typo 4 . 

1. 931 

2.530 
4-.933 

Total. • • > 9 .◄ 14 

zo5.540 
7. 08;, 

J.ooo.t90 
IJ.033 

:a . u 6. 56& 

Desde 1•. . . . . . 
D c!!de 1° de julho . 
Du<l-c 1° de j ulh1t 

231, 457 
3.555.936 •• r923 •• , •••• 

,F.xi:stcncia -cm 31. 
I dem em 1923. 

;::.8I4.905 
16.i.566 

I .081.243 

Hontem, os trabalhos deste mercado 
fo ram iaiciadoa em boa.1 çomfiç;ões de 
c!lt.■ bilidade, com regular qu-antidadt de 
lotes Da <tiaboa <: reg-ular procura. N&s 
primeiras hora, apuradas vcnd.l.s de 
J,5S6 aacc-as, na. base de 38$200 a ar
roba, pelo typo 7, 

A' tarde, foram rc-gistrados 11c-gocios 
de- mai• 3. 149 saccu, ao mesmo preço 
cfa m4nhã, ftchando o ntcrcado in
a lterado , 

COTAÇõES 
r,,.. 

T ypo s. 
Typo 6 
Typo 7 . 
Ty po 8. 

39$000 
38$600 
38$200 
37$600 

MOVIMENTO DO CAFE' A 

TERMO 

Afl6Mar pau cn1rc, 
ga cm n10io . 

A.,. ... c:u pa r.. t"lltr e
ga cm j ulbo . , 

/u,.ucar 1,;ua c:--,tre
p cm 1,C"!.cmbro 

At&11car parõ\ ...,rte· 
ga cm d ezembro 
Mcrcadn c-stavcl. 
Alta de 3 3 4 

fec hamen to anterior. 

5,08 

5,17 

5, 13 

4,63 

pontos dtsde 

5,04 

5, t J 

5 ,JO 

-4 ,60 

o 

porto!I do sul 
dn n r a s il, 
sacas de 60 
kilo,. 

.P a r a 
roro1 
te d'l 

outros 
do no r• 
B re.si!, 

1111ceas de 61> 
k ilo~. . 

E.•istc-ncia cm 
~.-.ccas de <,o 
k1lo1 

s _, ºº 

3,00<> 

14 3 ººº 

TAPEÇARIA 
AMERICANA 
S. Rozental 

A-bril. 
.Maio. 
J unho 
)Ilibo • 
Agosto • 
Setembro 

O. eot, 
a nter10r 

38$000 37$700- $350 ALGODÃO 
Chamamos a attenção do 

Publico para os preços sem 
competidores de grupos de 
couro e panno como •· chez
long •· isto só na 
AVENIDA MEM DESA', 349 

36$400 36$JOO 
3-4$900 3,4 $650- $150 
u$3oo 3J$so- $ 100 
J a$7M J.a$ ~ $ 100 t ruo> 
3•$4- JJ$100+ $100 O mercaod do a l-godã.o funccionou, 

Vendas: 
iPo■ içã.o: 

16 , 000 ..cOM , 
<al=. 

bontern, muito firme, .porém, sem pro• 

CU9'a de :ntCT-c9&e, As cotaçóe!I acct181• 
l'A .90LSA raro umo. melhoria muito occentnada. 

V. C. .:::::; Nlo se Teriíicaram novH entrad.as e 

Alui!. .J1$ooo 
Maio. 3fi$3s o 
Junho -'4$800 
Julho , .3.Jt,3oo 

37$;,oo 

I 
houve 'fCguiorea s,;iiôas. 

36$1 s- $1 50 WOVIM.KNTO 1>0 IIKRC!A JH'I 
34$sao- -h so Ftknor 

Aro,5to • J47'lt0 
.JJ.S.-400-- $100 St ock anterior. • J◄ . 807 
3.a.$300- $ioo E fltrodo, : 

6 etcmbrv • • 3.i.$200 
V endas: 3 ,000 SQCCll.!I. 
1Po"4;ã.o: ,-araJ ,- l!l&d ■.• 

31 ,Soo + $i oo D.; EY11irito Santo 

IIAVR.E, JI.:~. 
Ab,-rtura; 

Iloje 

C..ft pa,.. attrep 
em maio, _/ • 3o,& ¼ 

~fé pJra , ntrc-P 
em jalho, • • • .a86 ¼ 

C&IC para l"tltl"CJ"S 

Da !Parahyba . • , 
D , Scr1ri-pe • 
De S. Pauto ••• 
Do Ceará ..• 
Do l.foranhlo. 
De Pcrnarnbuco IF«bamen• 

to 11nt-crior 
T otal , • • 

JIJ ¼ I Desde 1•. . • • 
Saidas, • , • • 

289 ¼ D esde 1• . • • • • • 
Stock bontcm à tarde 

-
5 . 764 

JS, 
11.473 
1 ◄, , ◄ S!i 

cm setembro . . 270 
C.ié p:ira entrei• CO'r.4.ÇõES 

cm dc:i:embro . • zs.1 ½ 
V -cndaa . . . . . I • 000 

Y crca.do: accessivel. 
Dctde o Í<ecbamcn10 anterior, 

de .a 31<t a , ti.a fn1.nco1. 

,,, 
1. ooo l Sc-rtões, . , . • 

Primciraa aortes , 
baii:a l'1uhs ta • • , • 

M ediano • • • • 

P IH' to lritoi 

71$000 a 78$000 
76$000 a 17$000 

Nominal 
ti8$ooo • 69$000 

N OVA YORK, .a i), 

Amf'rkan 
lloje Anterior 

par.a imio • • • 27 ,56 
Amencan Futu rc--:s, 

paro outubro . . ~.10 ;.-J.11S 
Mercado: -affrouxou drpoi11 da ebt'r· 

lura e co11t i-nu.o 11 ma.is f~ chrantc 
todo o dia, Reporta~'" do mercado 
do panno. 

Desde o fodlame11t o :1Dtcrio.r, .ita 
de 25 a 33 pontos. 

N<:1V A YORK, 3 t. 
Abcrti,ra : 

Tel. Norte, 5398. 
(U 12834) 

PllARMACIA 
Compra-te \'asilbamc, armaç5o e 

droga.11. Cartas com urgencia _ _p.ara C:!I• 

ta íol!:a 3 Rrgo. (U 13,116) 

Predio e terreno 
Paysandu' 

á rua 

Hoje An!erfor Vende-se coo1 meta.d~ do parQuc- ou 
A !'l1~ril::an F trturo ~ !e este, onde, foi a lcpçào fr.111-

JXI.T"a maio • • . ;::7,81 27 s , r eza Trata se dircctamcnte com o dr. 
Ame-rica!! Futurcs • 1' Serrado, á rua da Qu itanda n. 72, ao-

pua outubro • . ~ .18 24,, o brado. (U 1-4 ;113) 
M ercado: c-ommercao de Ul'aCter ne>t· 

ma 1. rlevido 11 • · - de ILiYer!)OO\ 
iDcsde o f!"dr ammte .attb:nor, ·alta 

de 8 a zs po,nt08 . Linda vivenda 
T..IVFlRTOOL, 3 t. 

na; .. 
.~fcrcadrt. . . lüit.Jvcl 
P ernambuco, Fair 17,z6 
Maeció, Fa.ir. . . 17,z6 
A mr r ·r.-.n }l",tt,i f y 

Middlia( , ... , 17,oó 

Vend e« no melhor ponto do ·Roule
nrd a8 dr Setembro, cinco bcl\011 
quartoll,, tres. linda!! u.la@, despcn'lil, 
J;,anhciro, coz!flha e um sob~dinho dc-

Antfrl11t quatro quartos ce.n cn1rada indepe.n 
F1 M1c dent e- , praa-e, linda ehacara, horta, 1,,_,. I bcllo jar,dim, oaran1anebõ", repucb<)s, 
17 ,:4 nrandas e outras depcndenciu. In-

for,naç\XS na A..-enida IV, Branco 
0 ,0,( 1\. U9,.- -'lJ 1~) 

VENDE-SE EM NICTllEROY 
um grande predio A pra;,, de Cabellos BranGos? Iº p E R 
Gragoatá n. 77, proprio para Alto negocio 
familia ()e tratamento, com Use "BELI,A COR. 
dois nndnrf..'s, grande poríio e 1 (0687 ) •talist Procisn Sf..' p 
banhos de mnr á porta: est.li. - -------------- para Capl as fabr ica · d:, t PI 
no centro <lc grande jardlm e .. Cern.mtca Sa 
dispõe de grandCIÕI acconnno- CLINIOA D E DOgNÇAS e COmDtercJ'anteS t a r :í. rua s~lO 
dações. (lr . 13195) 1 DO RECZlll\J 1'l A.NVS ou na referid 

Trntameuto cspecJal iutlo. 1 nnto~ da esta 
"HUDSON" lor d11s Engenheiro CWmic.o dc«r.amJe na. Trens de 

Ultimo mod-clo, qu11Si no, 3 e ,m fJflUQl'l!tffOJ"AS I capa<'idadf", conh<."Cf'dOr d a s - ---------, 
perfeito rst.ado Para YC'f e thtar com ""· nn 1,1 ) mais modernn.s Jndua tri.As tle.s- I 
o sr. Barros, â rua ~b11tu cx de Sem ,pern,;llo. te ramo e d e grande luel\OI, 1 ª .i\ J. 
Abrantes 10.i . Tcl. n. M . 1010. Dr, Raul Pitanga Santos procura um ~cio c om 100 
__________ _:<U:::_~•~3~•8::J> dll Faculdade de Medicino. até 20• contos, pa• montar 

Passeio 56, sOwJ. ele i ás 4 1 uma, o mesmo faz a eonsiru• 

Aluca-se um ql 
das de frcntl", na 
.bro 11. IJ4• P,,r 
IDAS CRUA!\ÇAS Fabrica. de lenços 

Vendem-se 8 rnadiinu 1m p.;rte; 
-.er -e t ra tar á. rua Frei Caneca n, 60, 
1obrado. (U 1339!,j 

Machina de escrevt'r 
~ ompra-9e uma q tJe seja de _teclado 

Uo1vcrsal, _prcferizado.sc Rcrmn,-ton . 
Tclcphooe Sul n . 1,581. 

(U 13414) 

LULU'S 
Vendcm•sc. Rua 

n, 76. Telephonc 
.Paulino 'Fcrnandu 
Sul 2136. 

(U 13401) 

(1 6638l cç.ão e a moutagem e póde rl"-

1 

C'onstrntr appare1bos pWl"a est e OPER 
fh:11, de ~antJa do meu tra- _ 

ELEC'fRJCJS1."AS balbo; oS ni e us s r s t c nm.s siio I 
Precisa-se mar 

'Para uma cramle í a.b rk.a de papel os mais modernos até hoje , ros com pra.tic... d 
03 citação de Humbt-rco Antu.ncs prc• prefiro um commercianto que Senador Euzcbio 
cisa-se de bon, dcctricistas pa ra ser• o mesmo p088a v e nder OS MODERNA_. - - ~ 
..-iç;o de monta ii:cm i~tcrna e ridc-s •& prodoelos, <'nt Graxa preta O 

1 
---

rcas, Qu em n.ão ut1\·cr nas cond~õe• li OI t CO'JP 
é favor nlo se aprNentar. o 8alario amatt a, eos e ~c e can <'.S ;_t 
será estabel-ccid,1 na referida fabrica, parapÍ.Jltura, o1oos e sabâos Roupas uS3das 
de nceordo coik a c~pacid.adc de ca· para fins tndustrlacs, oloos \ ' t'• Sinirc-r, e- tmlo d 
da u:n. Par~ informaç6cs iÍ rua do .,.etaes. Adubos f.' multo mais quc;;:.l,1 de flrC' 
i.\lcrcad,o n. 51, sobrado. "" Rua Jooé )Jaur.c10 

(U i3-+zJJ productos com grande lucro. 
------""'•--------

1 

Offorlas sem intermcd.iarlo 

CREADA "ALLEl\L\. a favor, 

e l'rccisa-se de 11m.a para urna senboasa em IJ)anema r:i. s6. que s:iiba cotinbar , Tl"lephonar 
Vtnde-ae uma 1upcrior, acabada de' _D. 1.'1 , 3433 · CU '3366 ) 

DR. C. W"., 
RUA CARcllOT. 23, 

MO PAULO. 

ou 
C1:1mpnu_e de 3$ 

plauna. joias, rt.:, 
n. 36, Joalhcn.1; 

construir, com duas sala~, dois qua r-1 TERR-EN O 
tO!I,_ ~ala de espera, fogão a ga~ ele-
c~r1c1dadc, perto 1lc banhna rlc- mar e \'c-ndc-sc um situado no mc-lhor pon• 
hnha. <le OOnde, .l rua )fontcnc-gro 8~. to da ma S. Januano, fntendo c&qui
Trata•se na mesma com o propri"-tario 

I 
na rom a ma CcnC"ral José Ch ristino. 

das :2 i1 4 horu da tarde- ou tc-J ~ ho• tc-ndo de ír,ntc 45 mc•ros. \'er e 
oe do proorictario. !pane-ma 18o6. trat:\f no m<:1mo, á rua S, Ja nuario 

IU 13S50) n, 1◄8, (U 1◄ 191) 

(l' . 1-1176) --------
. \ n(O -<'> Cabellos BranGOS? 

Comflf.l•>c- de l 
Certas. inJicando 
C. O. P . .nesta. 

(0687) 1 
Ute "'BEI.LA COR. 



CAMBIO 
:-luva York •• 

1 
su~ia •• 

t trab:ilho-. •. ~r~ riii:~::J:~. ·. 
1 cm con4,çoe~ ttucnos Aires (pe-
L O forncc1~cn; 10 ouro). • 
s de 6 J! Bu,nos Aires (pe• 
compra da pa· .., papel)• • 

d Llia .•• • 
r~!.Jo. firmou-se i Sui~s.a • • • • 

1 , e 6 1 j4 d. 1 Pari•· • • • • 
J d obertu· 1 fan,w (Hn). • • 

,.._, e " 'rchreo-SJonquia • 
}follanda. • • • 

l for.3m regula• Belgic:a • 

9$100 a 

~,os a 
1$600 .. 

$500 a 

,m p<>•ic;áo fir. 
ance1ros íornc· 
d. e compran• 

!. 
CURSO Of-FICIAL DO 

,u darante todo 

l\'OY.\ YORK, 31. 
Aberlu1,1: 

SANTOS, 31. 
Abertura; 

C•fé ".Po 4. pua 
entre,... em ab:il J 1$475 

C:iit~ f'" ?>l -4, ,~·un 

c o E 
f 

.'\ mert<".'3r,_ 11uturc~, 
para maio \. • • 16,41 

,\n1cnca11 J•utu.-c.s. 
pa.-. julho . • . 15,95 
019ponivcl brasileiro. olta 

vun•ruJ 

1 Di~P'.C')ni..,tl 1uner1ca.no
1 

alt:i 
StU"tO..• pontos, 
~u.71"' Tc,rnk) arncricano, ba~x.a de 

; . 6.\4 po11tos. 

16,41 

1G,oo 
de .a 

de 

5 a 

bntrada,: 
l),,id, hnn lem, em 

ncau de 80 k.s. 
O('c;de 11.1 dt- sett"rn 

hro proximo pa 
Siildt>. aaccas dt 
80 k,!os, 
Exportação; 

826 

~o 175 
,l'l;;Rj-;AM'JJl~ 31 (12 hs.) 

Mcrcuu: 
firme-. 

6 rara Santos. fardos 
de 180 kilos 

Par.1 a ll.,hh, fa,. 
dna de 180 kilos 

I-:,dblencia rm r.at
oa• d, 80 kilo• 

firme; anterior, 

.Nada 

26.200 

400 

IDO 

6 ººº 

D"tas port 
Dilas cf o· ~iº 
~h-rtaultl . 
< ·,m,mrrcio • 
;C'ommrrcial. 
\.:11..· '•h4L • 
Dra$II, •• 

1 C. d, S•11• ro1 ;-
.Nada L:cyd Atlf,antier, . 

Ar.gln Sul Ameri• 

8.000 

e ui·, 
f .. fo,·d 

e:auo 
An1e_ri 

l E. , , fl-.r• : 

1 • &0rtc, 
rt~. 

vend..Jo. 

con;1,r.1do: 

Prc,;o ..,r r5 l.ílo1 
Boie Ant«,or 

:-lfcot. 

!10$000 

"'ló leot. l 
87$000 

COFRFS NASCIMENTO Min.u S. Jeronymo 
J. 1lvt1.&lll(v, llll~r. 

C. , , r~. ido, o 
Coa!. Jndus-tnal 
Alliança. . . • 
Cr,rcovaJ.a • • • 

1• ~orte, 
rr-.s. Ruc Grncral Camara 3.2J 

Tdp. Norte 3934 

MOVIMENTO DA BOLSA 
1 JJvm Pa.::.i'l!" • • • 

1 
Am~rica J'abril . . 
)f..,u11to1cturi.1 J 'urn1-

177$000 176$500 TRIGO I n d 
' ' ,., , ! l 

J85$,of)0 J8J$0()0 - ---- 1 ~I ·> ,oj 

1 
J{ O 1 

J 8.)$r,oo N va \ 

390$000 

85;000 

270$000 

90$000 

230$000 
21 5$<,oo 

206$000 mU11-,-.:os AI RJf.<S. ,9. ,. 
2?0fOOI) t nln ,.,3 
389$000 t.\ftrcadc,: hojl", esta:re-,; anter'or, ea• nc em ,. 

1 tavel. South n:r, 

~1($000 

.203$000 
160$000 

2t0$000 

,. C'--hamc:ilc,: n da 
Uvje! .\nlt:nJr P ·t, dr, 

Preço por 100 klo, Ro d1 
IW> to doc,·u, parã 1 ~ant • " 
C"n:rega cm: Gf'nov-. 

Abril. ID,JS 101l:í Nrivo.. Yn 
Maio. . . • 10,50 to. o J>, rto AI 

,ncsrle o fccM.imrnto anter:or, tn• dante 
oltcr&do. T{ ~ <la 

Rir, da 
R o <la 

_,..~......,~......,..,._.,...._.,._.._. Il"i:men ,e t- cs 

B.iNCO!t 

A 90 n\• 
3j16a 61!• 
iJ787)•(3;$1 oo) 
$o4o a ~$080 
$4;5 a $500 

S/Londres. . 
•

1 l\tontcvidio • 
"!Paris. . • 

A• Yist• 
ó7IJ• 
;$100 

$496 

entrcg.1 cm maio Jo.$-tS.: 
C.1:fé typo 4 1 para 

entrega em junho ;:9$950 
Vendas a tern1-., 

conaee:d:l~ até 2 
hor2. .arim.a. • • 

!•ua~!o d(, ff1cr..:.ado 

30$100 Tyl><l, •· 

1 

" J. 
.. 4 

O mn-oodo dr fundos funccir,no,i, U••forrr,izada•. dt 
h1117t~m. cc,m um movuncnto pouco :000$ . • . • 
ect,vo tf(' ne-goc10&, m&!'t com -s apoH• O1Has d~ Porto. 
ccs D1ver5,35 -l~.m:~SÔ('-., ,10 p<1rtador, l [Y'f'. r:'» · ,i'(ÚrJ. .,e 

7A6$000 
7:0$000 

11~ns~ .. . . • 
"Prn!I!'. ln,in"trial. 
I'elropolil .. na • 

Dff.lff1• ;: 

2ss$000 
;llt\~ 'ºº 
365$000 

i ~~?. -~~NJ~~n:oc~~• ,t 1 ~:ova d/';~~ta ' 

f Cont.i. µrot,,r.a 

Rrc<hedorcs, em a:t, e ca'a, cc , 1 AilRll,: 

f productor. rto trr••.nd<:11.Scs , J Icmburgr, e ~cs., 
Esctiptorio - Rua 1° d,.. :Março, j_ Ponta d'Arc e e.: 

f •, S, 1° andar C;1 x2 posl..1.1, 2z6z. f Hp ,!., P"ara l"' <""iC .... 1 " .No•a York. 91015 9 000 J7.ooo " ,. r-m alta An:entu:v1•. As mun·r:par.s e I r :000$
1 

num •. 7.p$000 
/.t::aC ,,,,, 
680$000 

r.o1nins .'/. do I:ra Tcl~honc: Nort,, 4076. t Cobrdello e cscs.. Campc ro " ltalia. . 
~ 1Portuc,,.l. 

"'ºº $400 -;i termo. ·Calmo Calmo 
h. 

7• ~-
a.1 .ic-c-l\"9 1lt- ha.ncus rrwn.t:vc:a1;1-se C'!J: n:t.,s 1111 cat1te!a. 
coadições de e•L-ahilidade. ' T>il':l, port. . . 1il. 

Tr;.,n• p. e. l"arrue 
70$000 65$000 

30$000 
39$500 

f . J<,o d.. !'rata "lt glhand Lad • 
Teks,ramma• -B~NYJVA-{R:Q\ l'orto Alegre e t •Co,n 

'itST> 

; 1j&a 63jr6 
1$183)-(38$18;\ 
$050 .. 9$120 

.. -Canadi. 
" Spria. • 
"~.U~tii:a •.•. 
" Tclaeco·Slonquia • , 
" llklei•f• · · 

$.+95 
~95 
~,;7 
$J95 

Jl'NJJI. ... IIY, 31. 
Coofonnc •n·)~ tdcgraph.-co, entra• 

,_, ..., JwMliaby, pr!a E,t,..Ja .P~u
fo.ta: hoj~, :2.000 .sa<':a.-;: a!lttn~r. 
:n .000 S:I<'<'~: ~,,~mo penodo no anno 
passado. foi domin&'Q. 

~ . 
IMC"t""cado 
3rl3!2◄• 

v~:..'ll•DAS 0:1.11 "'11 cauttln 

Ai,oliur: 
Uni-formizad.i,, de , :ooo-f, 

1:... , 1,.•-1 ,,..,ua-
lar). • • • • . 

1-... d11 .R,o. Jd ,500$ , 
nom ••• 400$ooo 

o!C:.' · d." Bahia: 
Docas da Bahi.i. 
f\" AI dr Sointos.. 

35$000 
40$500 
41~000 

48r1$riDO 
470$000 
500$000 

C001rtos: t dantt \'ase )nct-1 n ". . 

f Bore-es - Ribeiro - Abc-s• Rio d,:1 Prata, "SettJ,. M.ar ' 
edic,-Brnlley's-Particular,s . • Rio da Prata e t.sc. "l>11c.i <fA 

:..~.....,,....__,.~___. ...... ~ Nova Y~rk ~ tsc • .. Pan.A~ 
~ Ja,,io (~) . 3$470 15. "· • . • . • 785$000 

740$000 

741$0001 

i4zSooo 
660$00<> 
665$,)o~ 
670$000 

i11ta1 ,f)('lrt. D,ta, nom 
( 86 1 l'onta d Art<a e =·• lr~,U,<; 

$490 a ai~~! 
$.295 a $306 
$396 a $400 

.:$ac,o 

so~, 

1;0$ooe 1 

$400 
;$JOO 
.1}260 

$495 
,$60• 
s,So 

~ j._,u-,, .. , ,\uf"t \fC• 

so 'ouro). 
,.. HU("(h ~ AI fC':i ,,-t, 

"° ,-.i,el). 
• 1•.11._.uJ.1. \f 1 Ct-• 

rin). • • • • • 
• ttamh11rso (p • r 

1 ,,,.:,0 , 000 de n1.1.r• 

c,,s) . ••... 
~ ,Au.:tria (i,or 1.ooo 

rôa•). . . • 
., gue-cia • 
~ iNaru,ga. • 
" Dinanran:a . 

F..n-r,_, 
('.a.ix• matriz. 
Jl.ancario. • • 

$000 a 
$.J<!O a 
$085 a 
$>32 a 
$490 a 
$5&• a 
$275 a 
~ 48 
1t>.)Z :J. 

- . ( .l!orJ•.1 
'ºº:J e ~ rauo~ • • 

1 1,ibru (papel) 
~940 3 ;$1s0 t-"ran,:,)!I, (1H1to) • 

Fras,cos (pa;,el) • 
Lins (paptl)~ • 
t'~:;o a:-iC:nl..no (PI'• 

;010 a 
430 a 
~25 t a 
;981 
'400 
i4QS a 
i980 

3$100 
t$44T 
,$,60 p,1). • • • 

P"••'-' antrailYO (OU· 

_ ... 

Entudas re'8. J-:strada Soroeabam. 
nc.: hoje. 13.000 sacc:l-.:; a"ltt-r.oc, 
1 J noo saeca~: rnr-c:-mo periodl) uo .tn-n:, 
passado, .foi domingo. 
pa.9SG,Jo, 1 1 • ooo saccaa. 

Total: hojf', J~ oo,, St,,h~ea~: ~ntt:!vr. 
-;~ .otwi sac:-ea!!I: mr--cmo ptr'.odo no ann,,, 
j,;a~, foi donlinaa. 

JUNOI.WY, 3 •. 
Cak rc-ceb1<l..> pt:l-1 E.."ltr2d:1 P.1url~t~ 

com destino a São Pau~ô hoje, n.:\d.:.: 
dia anterin ... n:td,,: mc;,mlJ dia no aono 
paasado, foi domingo. . 

t.'...'lrt :-r~~h,cto ne,a Estl"".ld:\ Pai1hsta 
com dc.stino e Santos: hoje, : .. ,.oJo 
sacc'1s; dia atttcr.or, ~.ooo c-:t.cc-:1~, 
mt~mo dia no anuo p.Jss;ido, f"ii dC>• f 
mingo. 

Tot-al: hoj,, 
te-rior. 26. ooo 
anno pa-sS8.do, 

;:>J.000 S3.ctn:i; 

sacc..1~: mNmo 
foi domi~. 

d1.& :UI 

d.a no 

FECHAMENTO EM NOVA 

YORK E SANTOS 

DiVf'fla'I l(C'.! ~"-Õf':'I, dr. t'Cl1 

ncw:ha J;,:1rla ,~ e: 1 ,·noo$. nom., 10, 50 • • , 
iJlAT1U7. - • ,o I n,u, ,,!em .... l 1, 9, IJ a 

J')it;u ulrm, 9, 8, .20, ,44, e •• ;_, .M..,., Riki,.. .... 81, 1 ,n. a 
Ead. !<el., JlOCHAFAJ: IA D,ta., 1.nrl •• 3o. •· 

'-'.c:,mml-1:u.rloe I ela •" • Diu, 1-dnn. r. a • • • • 
R• Th. Ottoa., 11J,. ) 1 Jl,t,. td<m. i, ,o, r ~. n 

Anll-: c.-:-1... ... ~lun,c pltS de 1<114 port 
c.;u, ,-1• ~1• -a OlS 2, 81 . .;, ..• • •• ·: 

Tal~ :obNon.,:;.~i.::.I"' · ,...i, D,t.1, de 1917, po•t., 2. a 
Aica~•'!- 1 rc as de ,.. ~ ,..,. Dm1s dt-erf':to 1, 6.IJ, port., 

• COMlnln.&~ apc!I \ .t.a. A 

11cco. Pll.lA.t, _ $ata: 1 B-.:n3: 
'R.,. ~nto Aetonle. t , Fmk:cs .. Pul~,.,,,. •. 10,1, a 

, s li.Lia.a. ao ,l.01 iPorhlfttt! rlo Bra.s1l1 nom .• 
l'recos our 50, 1 .zs, n, • 

Typo "'· 
" 3. 

4. 
5. 
b. 

~ ,. 
" s. 

~''º 
9kº" 

39$00~ 
3!$<,00 
3$$JOO 

,1,-000 

" 9. • • • ,;.,S~JVJ:,1. J nfomu,o,s: mcrc.iod •r, 

ICe:n1, port., <o, •• 
If"l.tm. IOf), '.2s, a. 
'.nraiut, ,o. a •• e-.,,,, .. , ias: 
D"<"as da IJ.:b,a, 50. 150. a 
Mm.as 1S Je-ronyrno, 100, a 

Idem. JJ. :r., . • • . • 
w:....-.rv, JrDrCT AL 

Ap.,l1<c,,; t'ni(orm,ndas de 
1:000$1 18, a ••• 

Ditas idt-m, 27, n • • 

•~1$000 
156$000 

56$000 

176$000 
179$500 
177$000 
J90$000 

i'.:. tfc \t,,,,. ée..~e,: 
de 1 :000$ 

l::. de Scrr111e de 
zoo, ( 1913) 

M UUH.:1p'6CS, 1lt lb. 
port .••• 

Htaa Mm 
l>1ta11 de 1~0; pnrt. 

11'1.s 
J)üas 
D,ta, 
llitai 
Ditu 

D,ta, 
D,1a, 
Dtta, 
D,1as 

fl'>m,. 
d~ lQI◄ 
de 1917 
1!r. I9zo 
<lccrcfo 

vurt 
port. 
port 

1.53 

decreto , .6,: 
,Jecrrtr, 1,6,13 
<l• 1917 11ort 
de 19zo JJOrt. 
,Jr l\ l'.tb~1'V.)" 

z• s~r1~ • . 
non1, • • • 

,.co$oon IJ1tas de Valrnça 
QJ~ooo 

I 
U,1a, de ílello llJ• 

96$000 r.,ont,. 
D l;d de • Tber;zo: 

J polia . ....• 

77ofooo 

161$.ttoo 

-1$000 
156$000 

168.lo.,o 

165$000 
150$000 

16o$000 

190$000 
190$0,0 

1 

1~al.:.tce-Uvtc:. , , l :000$000 
• l:ArlJl"'ulí!.!r:a. d., An• 

r&n«Uá. . . . • 
~ C'mt-01 Pa11tori1. • 4nSoQo 

•1•~
00

• C. B!11J1ma. . . • 400$000 
Pud:-.I e de Sa.,e-a• 

JttO$oof) n,::rr~~~ de . J~cti: 9s$oo-.i 
J6o$ooo c,nio,, • . . 270$00, 

J-,:,r.pJoraçio ele Por• 
1s0$oon tos, e'. 60 •1• 
.a 55$000 D1.il.manh{c-r• • • 

-4$01)0 1 v,~,.,.~w,,. : 
167$000 /\!l'"r·c:, bl>r.l. • 200$uoo 

1 Doca, ele Sento,. . 1~3$000 
162$5°0 ?\fcre.td,, l{un1dpal 
140$ooo j l· lnnnn,nu F~ot • 
,54$00> f~li í'luh . • • 
1;4$000 1 C'. ílrahma , . 

l'ros. Tndu,trial. • 
- l'l"c1do11 Alli:rnça, 

71$0ôo 'l>alace•Hot,l . 
Cua de Saude Dr. 

198$<>00 
zo2$00Q 
zo2$qoo 

3;$000 
.1;$00<> 

70$000 

130$000 
6$000 

191$000 
000$000 

70$000 
.20.2$000 

1?4$500 

Pedr1J 1-:rn~sto .• 
Mrlh. ela Ilha do 

Governador. 

l :oOO$OOO 

190$000 

0 0 Rio da Prat:.. e escs., .IJie~ 
d'ltal -i". • • • • • • 

Pinto, Lopes & C. 
Gen~v'!. e cscs., '"Tom.aso 

vota • • • • • • • • • 
I .. 1vcrpool e acs., "Desna" .• 
Hambur:::o e cscs., "Bagc". 
Mc~, 1na e «-s~s ., "Formosa.-" 
Porto Alegre e e,es. "ltasa 
Aracaju' e esc.s., "Itaeava". 
l,fanáos e rscs., .. Mar.a.cguape•. 

BXPORTA1>0:tF,8 R COM• Recif, e ucs., "ltatmga" •• 
k,o da Prata e e.ses., •p· r 

IIJB8.&JU08 OS Oü'il' 

MARITIMAS' 
VAPORES ESFimADOS 

Abril: 

Porto A ltire e e. e• , "B •bo 
R10 da Prata e_""·.-;-~ 
Bo~d~ux e esc~teu.--
Ponta <l' Areia e escs., •Sumli.: 
Rio da Prata e <SCS., • Arl:ln 
Havre e escs.. ..Cey2.D ". • 
R,o da .Pr,ata e escs .• "Vand e 
llretneo e eSC-11,., "Sie-rra Xev 
Genova e cscs., "Giulio ~re". 
Pelotas e escs., "Itaituba". 

1 Hcmbure;o e ~-, -'Bilbáo". 
2 1 Hamburgo e escs,, "Else H 
1 'btmncs". • • • • • 

Loo,lres, "Hignland Laddie" •• 
Japão e csca .• "Sattlc Maru'" •• 
Santo,. .. Marangu.t.pe". • • • • 
~fontcvidéo e cscs.. • Campos .Sal•'""----1•==---=-- - J<io da Prata. "Duca d'Ao,ta" •• 

$50.: Ll~~! • ft;ci~naÍ (~ 
da de 20$). 

1:1<,llars (ouro) 
Dollars ( papel) 

1:JZ a 6 513• P.set.as (p:>pcl) • 
$334HJ8$9S4) Escudos (papel)· 

9$000 
$J10 NOVA YORK, 31. 

Hoje Anterior Barboza, Albuquerqua 
& tomp. 

lhta'\ ;) vcr&as EmisSÕl"'S de 
1 :000$, nom , 60, a. • 

&nco d:\ 1t,;a,•ouru e do 

785$ooo D1t•• de C•ir-,o,. . 
78;;$000 

1 
i>opular, da I'ars-

}1yb.i. • • • • 
740$000 E. do J,;o CranJc 

1 do Sul. port. • 
44$500 D I• •non1. • • • 

94$000 

935$◊00 

''UNHA NEVES .. e·. , :l<io da Prai.i ·<:,ylan" • • • • • \., OC Rio da Prata .. Pan A mcnca"' • • 
COJIMISSARIOS Genova e esc,i., • Rcgma d'lta• l 

:!Riruna e csc,., "Co=andan 
2 M. Lourenço". • • • . • • 
:z. Rio da Prata e cscs., "Prindpc, 
2 Ma,!alda •. • • . . . . • • 

f l guapc e cses., "CPirahy". • • 

L4 n.oco 1uIuo lP•· 
pei) • • . • • 

[0 8 ES 'rUANGEIROS 

.-ista por :. 
vista pl.lr ~ 

ista por ;E. • 
s.ta por ::... . • 
ista por 1$000 
,ista por 4: -
á vista :?Of :E 

,ta por 4: • • 
( yista a,or S;. 

á vista !'· E. 
á. vi~ta pvr r.. 
á vista por :,. 

L á vista p. ~ 
L v1i:;ta por .E. 
vista. por Z.. • 
vista por ~ . 
i:i;ta por E.. • 
ris.ta por I 'ººº 
vista por .f. . 

';i v,sta p. ;E 
,ista por L . 
á vista por E. 

1.. por E.. • 
por F ..• 

. por L ..• 
ista p. roo P. 
á vista por 

~fes. axa. te e-, 

o, tjvenda. • 
,es, taxa tele• 
o. t[eompra . 
lres. taxa tele· 
o, tjvenda. • 
·cs, taxa tel~ 
o, tjcompra • 

Hoje 
$ 4,30,00 
l, 98.6: 
lP 31,jO 

P ;8.45 
d t 4;/64 
M :-õominal 
Fl ll,Ó3 
IF ~4.70 
1-' 100,00 

H6je 
$ 4 ,>9,7' 
e 5.50,00 
e 4.36,00 
$ 13,51.00 

$ 36,95,00 
I7AI,OO 
o o,000000000..:.: 

d, 4: 1/4 

d. 42 3/8 

d. 43 1/S 

d. 43 3/16 

CAMBIOS SUISSOS 
o: 
pcT 100 

vista por 
FS. 
z. 

Hoje 
IF.S. 24,76 
IF. !Feriado 

,A,Htrt'or 
$ 4.30,1: 
1, 99.25 
IP 31.50 
n•· 18.45 
d 1 47/,;4 
~1 ~("ln,inal 
:Fl 11,64 
IF 24.80 
l}.t' 100,lZ 

AKterior 
Fl 11,64 
!,r 16,:J 
:Kr 31.70 
l<n 26,90 
S 4 ,9.87 

11.., 91!.87 
lF 3.:,1:z 

a-' 78,40 
d 1 -4;/64 

1,\1 ~fmJD....:. 
!Fl tr.64 

r 24,;6 
1-' 100,12 

.4fl lffÍM' 
◄.30 00 
5,-48,00 
4,3,4.,00 

JJ,35,00 

3697,00 \ 
17,40,00 
0 1 OOOOOOOGOZ2 

d. ,p 1/4 

d . .µ 3/8 

d. 43 1/8 

d. 43 3/16 

Âflltrior 

.FS. 24.82 

.F. 316,25 

)0 DE CAMBIO DE SANTOS 

C,fi ruo entrega 
cm mG.io. 

Caíé n.1ra õfttrep 
cm juiho. 

Café para entrega 

13.49 r 3-45 

..... , 
em oetembro • • 10,05 12,10 .SSC'ÇAO !)5 tlMr 

Café para t'ntr,g& 

1 

SUA DO RO:-.ARlO, 1e1. IOI • te♦ 
em dezembro • • Il,55 IT,61 Cai.sa ,o.tal 6!1 BAR 

Vendas do dia . • 30.000 10.000 ~ teietiftl'h1co OLI • 
)feroado estavel. BO:I.A" MHJ!. 
'D,sde o fechatn<ento antcnor, alta ADEA--rf AI~ SO~ C0 

de 3 a 4 e bai:,;a de S a 6 pontos. ~cb-ar maia11te 
--- Cellaam cafc. • ·• 

SA.~TOS, 31. ... ----
1 

OORllETAGf)M, JOo réie par -• 
-Pecbamento: Recelleua cafés na'4 conill-

Iloje A:itcrio• ÕM de armaa•m pne• e 
Caf~ trP<' ◄· """' , ç - de rn11d1bli11moe para 

r.itrega e:n ,.bril 31iooo J1$4•s I dlspeemfl I t cat6 1 
Café typo 4 para rebene c • • Ili! 

entrega em maio 3oi,oo 30$5,5 1 C-élel "'• 15 0'.,.,ru 
c.re typo 4 P'I'ª ;; Sal e ~• Procedeaclat 

entrep •m junho 29$500 30$100 <> iJ,lma• Aatri- C6' 
Vendas d., dia, e .._ Aseri· C6 t ' 

termo . .. .. • 32. ooo 
Estado · do mercado _ , 

a termo. • • . Access;vc ... 

37.000 ~ C&.D\!" $ 
41$;7' 42 181 

Calmo 3. 41$1bo 41$5b8 
4. 40$546 40$056 
~- J9hJ4 40SH• 

SANTOS, 3 . 6 39$321 39$7 30 
}-'~hemr-n1o · $ 
C.ferCãdo: boie. co.lnw: •J!tme1', 7 • • 38$709 39 117 

calmo; mesmo di<l DO ª""º pa-do, 8. • .,8$095 J8ll:3 
foi domingo. 9 • 37$483 37 1 

X. 4. disf«,,m-e,. por ro kíl.,.: ·Mercado F ROCXO. ~ 
ho:,e, 28$; anterior. 28~0; . - • S•l>,toi:.r:..:-:::-c~, or••"" -6-
dia DO amio - do, ÍII do-. JJei,ca fá de ,rapeo direc:111 .... 

~. 7 • dispcmiwr.. por 10 ki'.o~ : aat-e 08 ..:a d? i mesma fira; oe 
bo;e, 26$ooo; anterior, ~$ooo; , ~- forem ""91;1fl"' .,J <1-,qarlo 9C4 
cl·.a no &nno - --'- , foi domia,p. 1oe • incm á e!'~ 

_,-o-.-..v &~iUUISi da eatfAlila. 
~tJtrad.as r.-,. á5 " horas: boje._:_ _____ ~----~----

ASSUCAR . 
( RIO) ..---- .. _.._. ·-•-"-•-, 

•1.11 hAntcm., -paral,-do, com um ~ 
T1mento pequeno de entradas e dt sa.i· 

das. 
Os preços ná.o ae<:U$0ram alteração 

d~n.a de interesse. 

'IIV\'l.._l'l'N.l VO MXRCA nG 
Sacto• 1 

Stock antu:or. 
L •troda..r: 

.-D C..mpos. 
De Sergipc. 
De ~laceió • • • 
De Satal •.••. 
Do Ceará. . • 
De Pernambuco 

Total. 
D.sde 1• .• 

Saídas ..• 
{Dc•de 1° .•• 

139.017 1 

t .730 

1 .730 
102.-495 

NOVA YOR~, 3 1 • • 
Ho,e 

At,ueat" pel""a. catre• 
p em maio • • :;.10 

Ass.ucar rc'\ entre• 
ga em julho • • 5,17 

Aasuca.r p,a.-a ('"ntre• 
ga em -setembro 5 15 

A•~uc.· p,a a '°'"tr('• 
,ia em dezembro 4,65 
M t-rcado cstavel. 
AltJL parcial de ~ pontos 

fechamento anterior. 

'LOODRES, 29. 
U11icb.a chamada: 

Hoje F 

Ass,icar do Brasil 
Chm 96 •i• de 
b.,sc para embar• 
q•,e-1 f11turos: fc. 
reim\abrii • • • N'ominal 

1Conimcrcio. 300 a«vts, n. 

OFFERTAS 
v. e. 

910$000 9:7$000 

B11" c111 : 

~•1flrM11n1rio1 
hlicos. 

Purl ,CU(' do 
s.il, nom •• 

P,i . 
57$000 

17~$ooo 

11xxxx11xxxxi11xxxxxxxxixxxxxxxxx111111x11xx1 

Emquanto 
, 
e Tempo 

T ratae , ·ossa <; FER ID AS emauanto é tempo'! E lias 
vo~ enfraquecem e , o~ c~põem " pc r igois _11:ra,·?-"• dt-i• 
xando-vos, não raro, teias o repugnantes c1catr1ze." ! O 
meio pratico e infallivel de as cicatrlu n·, f. usar a 
"SAXTOSl lló A ", o ideal das pomada!'! !<e<"ca tiva11. Elb1 
vos dá allivio im m ediato ás d ôres ! l!Jlla não i m pede 
qu e ti·aba lheis ! E lla TO!! dará c ffei to rapldo, poupan
d o-,·os tra ba lho e dinheiro! Usa e j á "SA.~TOS1:SA " ! 

"'SAXTOSINA" e mq uanto é t empo! 

Lata, 3$500. - : - P e lo Correio, 4$500. 
Nas drogarias o pharmacias. 

Pedidos i1 PEREST{ULLO FILHO & Cia . 

Rl,A URUGUA YANA, 66-R io. 

Nicl.btroy Drogaria llarl.'ellos 
(0701) 

SYPHILIS 
VICIOS oo SANGUE 

e•-•--• a•• •• 
IODURETOS 

e Bl·IODURETOS SOUFFRON 
CHIMICAMENTE PUROS 

N em I n toler encia, n em intoxicação 

Approvados pelo Oept. Nal de Saude Publica do Brazil 
cm 7 de Novembro 1912 sob os N"" 407 e 4og • 

tnaLts ALBERT BUISSON, 167, Rae d1 Silnu, PARIS 
e t oda• pharmaciae 

• 

" Monte-,id;!d e escs., ".Itab r.,". 
2 Pay.sandu' e cscs., "Aff J>e nmnt.-i1u e o utros nrtlgoa I m~ª ;~ Pr~ta.' "To~~..; di 5avÕia ~ 

l;:nd. tt'1eS{rarhic?: Antoo.cva Rio da !'rata, .. Ocsna"'. 
C•lxa P,,1tal, 1531 Rio da Prata ""Formosa" 

Itua do U o!lla ri.o l.40 • R io I :',apoie,, •·Pmc10". . • • 
de Ja•cko. (l.'170.1) Genova, "TMrm:na•. , • 

2 Penna". • • • 
J Manáos e •=·• ";João Alfr,•,fo•. 
S Pará e escs.., "Campos SaHcs". 

Cabellos Brancos? 
U1e "BELLA COR. 

SELLOS DO BRASIL ,. 
lJD1)erio, em fo!c, a-rclti YOs 

ou ccllocçJes. dcscjamea cmR· 
prar, bem camo coilc:q;6u 
uni•crs.aes, import.aDtn. Qf. 
fertas • Saaclie, é, -Comp., 
Annida Aohangababu' 7, 
S. Paulo. li<:n,a lmeate bic

mos. vi.age.os até ahi. ( 1810 l) 

1 CaP.a em Copacabana 
Alu11ta•sc a casa n. 83 da rua Coo· 

sfante Ramos a quem compra r ou alu• 
.:ar os movei,, c«atrato dois annos. -
Para -.er das 9 •• 18 horas. - T .E;. 
~ O~E IPA.>;J,).\l.'\ '<{t· 12964) 

1~ Pll~tifttm ::rTq;~i 
quer ra,ia] 

~· . 1 

Jrs". .. . • • •• 
S POllta d' Areia e cscs., "Icarahy-
5 1 Rio da Prata, "Re.rnJ:.nd". 

Modelo de Foco Fixo, com Objec
tiva Kodak Anasti{(matica /.7. 7_ 

KODAK 
Miniatura 

Autographica 
Especial 

poR ser a Kodak mais pequena que se 

iso. 
a.~.: 

Stock honte-m • tarde 

2.z.17 
145 .::07 
139,530 A c;sucar -P•"ª tntre• 

ga,. ,m março, 31f6 
CO'l',\ÇOKS I Assucar pa•a entre• 

3 t _.:~~~ ...... ~ ...... ._..~.._..~,_...~~~ .-., .-,. ~t 

7~ i i enconrra o ~ - ~ ~,~ ~!~n~ E'' 1 

Se já quasi não tem acr
vc-lbc o PILOG.ENlO. por. 
q ue lhe fará vir cabcllo 110•0 
e &llu ndan te. Se con,~ a 
ter pouco acrvc -lhc o PI. 
J.OGENIÔ !)orque impede 
~ e o cabcllo con u nue _ a 
cair . 5., a i11~a tc,n mu,to 
serve- lhe º• • PILOGENIO 
porque ·~bc g arant e a by-

fabrica, a caman. miniatura t em 
uma distincção muito sua, e a isto vem 
ajuntar-se, no e.aso da Kodak Miniatura 
Especialr o prestigio da Objectiva Kodak 
Anastigmatica f.7.7, a famosa objectiva 
fabricada pela Eastman para obter pho- . 
iographias superiores. 

' 1!4 
- 6 •• 5116 
- Nao ha 

rsado 
6 7f32 

3.30 

Eancos compram 
~tras of~recidas 
p.m.: 
Mercado - Estavel 
Bancos saoom - 6 
\llancos compram -
L<etras of!erecidas -

1f4 
6 5lt6 
Não ha 

Crystal cif. 
tDcmeraras. . • 
lb>c.avinhos cif. 
:Ma.scavin!-lo;, clÍ. 
3°5. jactos cif. 
2ºs. jactos. 
:Mascavos cif. 

Por 6o k-il•• ga cm maio • 29 ro ¼ 
As""uca:- Pª"ª tntre• 

84$eoo a 86Sooo ga cm agosto. -z7 • 9 
7,4$-,00 a 76$aoo A11~uca.r flª"ª tntre-
74$000 a 76$000 li'ª ,n1 dezembro 23

1
6 

73$000 a 76$ 00° 1-fercaào firme. 
68$000 a 70$000 A ita ,!, 3 a 6 d. <lesde " 
78$000 C\ 80$000 n,cnto an ttrior. 
6:iSoo0 o. b7Sooo 

A CC>NT.A.R.Ft.1::1:EOX.a 
1- ' Ap. pelo D. ;>.;. d e S. Publica. sob n. ,792 

& A' \'ENOA K\[ TODAS AS D ROGORTAS E PHARMCJ AS. ! ·---------------(r.=,-1 

giene do &ab<:llo . _ 
i\incla para cxtincçuo dn 

caypa. 
A inda par;, ·o tratam.,nto 

'1;1 1,,,r-h:1 ,. loção rlr tr-itlc ~e 

LEGRAMMAS 3as. sortes. 86$000 " 87$000 
PER!lóAMBt.'CO, 31 (u CALLOB 

1 

-:-

O Pilogenio, sempre o 
P.1:ogenio 

A' v cnu.i cm todas a s phar• 
m aci~s. dropriaa e pcrf11, 

•zes. • 

bre Bruxellas, 

1 por E. • 
1 por .f. • • 

(t.lv.) p. ;E 
(t. lc.) por ;E 
por ;E • • 

ar 100 L-. • 
a por Joo L. 
rista por $.. • 
td., por :E. 

·apb.. bancaria, 

~: f'Orº lfra: 
11 por franC'O 
L tclegraphica, 

p
0or" l~O. J.,: : 

Pechame11to 
4% 
6 % 
5 1/2 % 
6 % 
90 % 
3 1/16 % 

4 1/2 % 

F. 100,I:.? 

L. 99.25 
IP ... 3>. 25 
·Esc. 136 
,Esc. 134.50 
IF. Feriado 
F. Feriado 
.F . .Feriado 
$ 13.61 .oo 
$ 4.29.87 

Cu. 5.48.00 
"4.35.50 
., 17.41.00 

" 0,00000000022 
36.95.00 

Antniiw 
.. % 
6 % 
5 •! ~ " 
6 % 
90 % 
J 1/16 % 
4 'º o/, 

F. 99.75 
L. 99.10 
P. 3,.70 
l!~c. 137 
Esc. 1 JS 
F. 78.14 
F. 79.ll 
F. 241 .25 
$ 13.04 .00 
$ 4.3.012 

Cts. s .4-8.oa 
"4.33.25 
" 1;.32.00 

" 0,00000000022 
36.90.00 

IIOVDIENTO i )O .4.88U04 li 
& TERHO 

•• V. 
BOIJSA 

e. Da cot. 
anterior 

i\f('rcado: hoje-, estavcl; 
firme. 

Pr~ço pl')r t:; 
U1:na, d" 1•; 

rior. nlcotado 
l~iM. <l<" 2•: 

rior. n cota<lo. l Abril. 
Maio. 
Junho 

87$000 
8•$400 
83$000 
80$500 
76$400 
75$900 

83$6oo-1 $.400 
8.;$<>-0o+ $500 
81$500- $zoo 
8o$ooo 
76;,,oo+ $soo 
74;«,oo+1$000 

Cn,~a•s: hnje, 18$ioo a 1&$8of an
terior, n I cotado. 

1 Julho 
Agosto . 
Setembro 

Vend,is: 
!Posição: 

3 .ooo sacca,. 
calma. 

D'"'mern.ra.;: h•.>ie. nlcotado; anttrlor. 
n:<-•r,t:i,h, 

3• ~ortr-: hoje-, 17$ a 17$500~ 
rior, n lcotado. 

S,,,m~no~: hoje, 16$ A. 16$500: 
r io,. nl<omdo. 

:&OLS.o. 
e. Da eot. 

e.nttrior 

rnrutos ~cccos : hnie, 
13$800; anterior, njcomdo. 

Entrada.,: 

n le• 1 
IJ$•04! a 

Abril. sjv. 
Maio. 86$000 
:Junho 83$900 
Julho . 82$000 
Agosi,, . 77$000 
Setcmt>ro 75$600 

Vtn-d'íts: 3. ooo saccas. 
\Posição: paralysado. 

,85$200+ 1$400 D esde hnntem, 
85$3'>0+ $.100 cm !i3CC3S de 

80$500+ $500 D esde 1° de se• 
82$300 + $800 1 60 kilos . . 

7u$000 tcmbro proxi• 
74$000 mo Jl<lSSad<>. 

em saccas de 
60 kilos • • 
E,cportaçlo: 

Hoje 

Nada 

A,,.rior 1 

F.xtracção rapida dos •:alies, sem dôr, com o • TIRA CA LI.OS". 
Vi<lro, ;l$ooo, pelo corrtio, .;$000. _ Na rua Uruguayana u 6'. }'rres• 
treHo Filho & Cia., Rio <lc Jane:ro e cm Nicthcroy, drogaria Rarcdlos 

tif.-ZWb $1'5a-&Q 

«Juv~ntude Alexandre» 
(0097) 

Dá fhror e 
mocidade 

aos cabe li os. 
gue a caspa. 

Re~titue a cór primitiva aos cabcllos hr~cos. Extin• 
Combate a ca ·vicie. De aKJ"adG.vcl perf.urue, ,cu uso e 

sem prc utit. 

Vidro, 3$000. Cuidado coo1 as imitações. 

P~~a e 
exija «Juventude Alexélfldre» 
(A:>- U. li. 

,-.!ti 

A!u g~ .. ,c um mobí1ado e que-r~ndo, . 
um menor cm casa de familia estran~ Corte de cabelJo ás senhora~ e 

(~'."''ú. N. S. P. N•. 727 
-· 28'3jQ08) (••·· 

Allian<-e l"rançaise 
CURSOS GRATUITOS 

~nsi.no d:'l lingua franccza a ambot 
os• sexos. As aulas está.o funcc1onando 
todos os dias das 2 á!I i horas. As 
matriculas coatinuam abertas de J ,., 

4 horas. (U 1~1) 

Macninas ao [Blo 
Bombas oloctricas 

J<;M STOCK 

!R~M!f ff 6 & Da. 

Estas são do tamanho 1% x 2½ pole-., 
gadas ( 4 x 6.5 cm.), e, mercê da Ob
jectiva Kodak Anastigmatic.a, os nega. 
tivos são tanto precisos ~ definidos que 
convidam a ampliação._ 

' KODAK DRASILEm.A, Lfd:l 
Rua Ca.merino 95 

Rio de ;Janeiro 

CAFÉ 
NOVA YORK, .9. 

l' a r a Santos, 
saccas de 60 
kilos. ,p ee:bamcnto: 

Hoj e . Fechamen- P .a r a outros 
l◄ .000 ada 

Quarto em Botafogo I Salão Vera Cruz -r-

gelra <le tratamento, a casal de t f.tlo crcança.s, em gabinet~ mon~do espe~ 
o respeito. Rua S. Clemente n. 55, , ci~tmt'ntc para cs<11e fim. Artigos com
ooorado. Telepbone Sul 3237. P,l_ct0& para homem. Rua RoJt1go 

, (U :4533) !:iilva n. 28. Tel. Central 735. 

H10 d e J aneiro 
Rua Buenos Aires 22 

(2013;) 

Se niúJ é Eastman não , K oàali 

to anttrior porto• do sul 
do D T a 5 iJ, 
,acas de 60 
k ilos. 

------ --'-------- (U 14526) 

ante-hontem .. 
:o de 38$000 

Typo 5. 
Typo 6 
Typo 
Typo 

39$000 
38$600 
38$200 
37$600 

ANocar p.ara entre• 
ga cm maio .• 

A,.,.1,,.ca 1 pard. t1ltre
ga cm julb o . • 

A~ucar l"'r.a C"'".atre
ga em fflembro 

5 ,08 
$ 00 

TAPEÇARIA VENDE-SE EM NICTHEROY = 
Cabellos Brancos? I 0 

7. 
8. 
1 

.5,tJ Par a outros 
do nor
Dra!il, AMERICANA 

Saccas 

• 
MOVIMENTO DO CAFE' A 

TERMO 

Ai.aucar par:i ...-nnr
ga cm dezembro 
Mercado estavcl. 
Ali.:. de 3 3 4 

fechamento anter ior. 

.5,13 

pontos de,de 

s ,i:o 

4 ,60 

o 

poros 
te d~ 
e,.-iccas de 60 
kilo!!!. • 

E • istencia cm 
1:,1ccas de Cio 
kilos. 

3.000 'Nada S. Rozental 
143 ·ººº 

205. 540 
7.087 

3.000.1!90 
lI.03J 

Abril. 
~a.io. 
Ju,,ho 
Julho • 
Agosto • 
Setembro 

V. 
1• BOLSA 

c. Da eot. 
a.ntcrior 

38$000 3;$700-- $350 ALGODÃO 
Chamamos a attenção do 

Publico para os preços sem 
competidores de grupos de 
couro e panno como •· chez
long •· isto só na 
AVENIDA MEM DE SA', 349 

2.226.553 

39$800 
39$-100 

Vendas: 
<Pooiçã.o: 

36$-100 36$300 
3-4$900 34$650- $250 
J3$3oo 33$sno-- $roo 
33$700 _µ$;- $ 100 
J2$4ee l 11,700+ $100 

16.000 .ac:au. -· 
l RIO > 

O mercaod do algodll.o funccíono~ 

bontern, muito firm~ .porém, sem pro• 

CtHQ. de :nternse. & cotações aCCU8a· 

s'A 90LSA ra.m. uma melhoria muho G.ccentnada, 

V· C. a1:cri! Nio se .,-erificar.am novas entradas e 
Abril. , .Jl$ooo 37$700 

1 

bouvc rcgukue.s saídas. 
Maio. 36$350 36$150- $150 IIOVJM&~ DO HKRflAfW\ 
Junho "4$800 3-4$s- $1 50 Ft1No1 
J ulho • - J J$3oo 33$400- $100 S tock anterior. • 14 . 807 
Álf0$à> • • • 34700 J430<>- $zoo E ntrodas : 2

3
1 

.457 Setembn, • . 3z$zoo 3r$8oo+ $100 D~ E,pirito Santo 
3.555.93·6 I Vt:1;d~: 3 .000 sacca~. Da IParahyba .. • • 
2.814.905 1Po5'çao: paraly•da. De Sergipe • 

16a.só6 --- De S. Paulo .•• 
1.081.243 IIAVJU:, J'e Do Ceará ..• 

Abertura: Do }foranhão. 
~ste mercado 
,ondições de 
IU'antidade de 
irocura. Nas 
vendas de 

38$200 a ar-

dos negocios 
mesmo preço 
rnerc.ado in-

Iloje IF«hamen• De Pernambuco 

Caf~ para ntrep 
to .anterior 

Tot&l. • 
311 ¼ I De.sde 1•. . • • cm maio. ,,( . 3o8 ½ 

~fé para Q°ntrep 
em julho. • • • .286 ¼ 

Catê para entrCl'.:t 
em aetembro • • 270 

C&ié p::ira entrei'• 
em de~embro . zsi % 

Vendas • . • • : 1. ooo 
llerca.do: a.ccessivel. 
De.ade o f.eehamento .anterior 

de a 314 " J tl:a francos. ' 

Sa1des. • , • , 

2 73 ½ COTAÇõES 

5.764 
352 

li ·473 
14.455 

2 39 ¼ •1 D esde 1•. • • • • • 
Stock hontem à tarde 

256 Por 10 lti/01 

1. 000 1 Sertõe•. • • • . 77$000 a 78$000 
Primeiras sortes • ;,ó$ooo a 77$000 

baixa P11.ul1'tta • • • • Nomloa: 
Mediano • • , • ,8$000 a 69$000 

NOVA YORK, 29. 
Fechamento: 

Amt-ri-can P uta.ru. 
1)8ra 1ne.io • • • 27,56 

Anien.can F ut ures, 

Hoje Anlerior 

,q,2J 

para outubrc, • . 24.10 ..-3 85 
M ercado: <tffrouxou d~pois da .,i,;,r. 

t u ra e continuou ma.is froux,o durante 
todo o dia. R,pootag•,:in do R!ercado 
do panno. 

Desde o ftoeftamento anterior, alta 
~e •5 a 33 pontoo. 

N'OV A YORK. 3 1. 
Abertura: 

Tel. Norte, 5398. 
(U 12834) 

PHAR]\IACIA 
Compra-1c \.~as1lhamc, armação e 

d rogas, Cartas com urgenciaJ'ara CS· 
ta fol!>a a R~so. ( 13416) 

Predio e terreno 
Paysandu' 

, 
a rua 

llojc Anterior Vend<· e com metade do parque ou 
Am~rican Futur~ dac.nte este, onde. foi a legação fran-

para_ maio • • - 27.81 i 7,5,: r:eza . Trata•ff direetamcnte com O dr. 
Amcnc:in Ft.Jt.ures ! Serrado, á rua da Quitanda n. 72, so-

pnra outubro . . . :,,l,18 34,10 brado. (U r4,i3) 
Meraa.d-o: commerao de C-aT'Q(::t~r nM"· 

~I. ôcvido a ff :,os de [..avcrpool -

IDesdc O f c:diamarto antttio,, ·.ata L1'nda vivenda de 8 o 25 pontos. 

LIV.ElR'POOL. 
Abe:r ttn'G: 

~fercado. • 
Pernambuco. Fair 
Maceió, Fair. . • 
Amrr·rain Jo"'d~ l y 

Middlinr , • .~ • 

3T. 

Hoi• 
11"stavel 

17,26 
17,26 

17,o6 

Vende- no mclbc,r- ponto do 'Boule
""rd 28 de Setembro, cinoo bellos 
quart~9, tres. Hndas salas, despcm;ra., 
banheiro, cozinha e um Sl>bradinho ric 

An~~n·or c,ua tro quartos ccmn entrada. indcpen 
1rr11.c dente, pragc, linda chacara, horta i, . .a.c j bello jardim, caramancbõe,, r-cpuchos: 

17,24 nranda1 e outras dcpcndencias. In-
formaçilts na A""'1i.da Jl;, Branco 

1,,04 n. 11,-. 4U 12966) 

Use "DELLA COR. (0687) Alto n~gtali~lst. ºas ~J~is:~a~ t~~ ~ 
para Capl fabr iCll d ('I telhnq e tijo!lll -

um grande predio ~ praia de 
Gragoatá n. 77, proprio para 
familia de tratamento, com 
dois anda.-<'s , grande poríio e 
banhos de mar á porta: está 
no ce ntro <lo grande jardim e 
dispõe de grande~ ac<"ommo-
dações. ( U. l.3195) 

1 
"HUDRON" 

Ultimo modelo, quasi nova e em 

"Cer a m fca Sant'Anna". Tra 
CLINIOA D E DOENÇAS e COmmercianteS t a r á rua São José 7 8 ,.sob. , 

DO Rl!]CZlJl\1 l<J ANLiS o n na r í'f E'r idn fa.t,.,.l<a. 11ft. 
Tratame nto especial inllo- 1 nutos d a estação de san1·i1tn-

Jor d ns Enir;e nheiro Chlmico d4'«1"..llllfle na. Trens de su b urbios. 

HfllUQftRHO'"AS I capacidade, conhect>d o r d a s I ( 9to•> "~" n U,I mais modernas Indus trias des-perfeito estado. Para ver e frc1tar coru 
o sr. Uarn.>S, á rua Mar-tucz de 
Abr,antes lOZ. Tel. n. M . 1070. 

(U 13483) 

Fabrica de lenços 
Vendem•se 8 Tll3c:hinas ou J»i,rte; 

ver e tratar á n.111 Frei Canf'ca n. 60. 
•obrado. (U 1339~ 

Machina de escrever 
Compra-se uma qae seja de tecl•do 

Universal, prcferiDdo-sc Rcmington. 
Teleph<Jtle Sul n. 2.s/l1. 

(U 13414) 

LULU'S 
Vendem-se. Rua .Paulino •Fernandes 

n. 7Õ. Telepbone Sul 21 36. 
(U 13402) 

Se m ,pem~íio. to ramo e d e grande loc~ j 1 ° ~ \N D AR 
Dr. Rm.,l Pitanga Santos procura um ~cio com l.00 Aluga-se um s.alão com cin ... ca
d a Faculdade de l\fedlcina. ai~ 20• contos, pa• montar das de frtnte, nn rua Sete de S<trm 
Passeio 66, soti. d e l. á s -& 1 uma, o mtismo faz u consiru- tÂ ."·ci?~:,l"X cima Jo "l'A/1.-\ISO 

(16638> cção e a. montagem e p ó de re- S 1' • ç S. ( i304) ~~~~~~~~~-~~~~-------..:--1 <"Onstrnir apparelhos paira este; OI>E~I> .\J>1o r--
ttm. d e garantia d o m e u t ra• / \.. ._ .:,-

ELE CTRI CI STA S balho; os m eu s S)"Sl em as siio Precisa-se mamneiro, e oart>intel• 
'Para uma grande íahrica de papel OS mais modernos a té hoje, ros con1 prnt,~. de corrosseru Ru., 

na ea1ação de Humbcr(o Antunes pre• prefu-o um comme rcll\Jlte que Senador Euzcbio 244. _ G~R\\:t. 
cisa-se de bons clectricista, para ser• o mesm o possa vender os MODER.'-A. (U 1293,) 
-,,iço de mont•~em interna e rêdes a& prodn~s. cm Graxa preta e ,-

1 rcas. Quem não estiver nas condjçõc.s COl\IPR ·'- C<J 
é favor não se npre<1Cnlar. o salario amaN31la, Oleos e seecante.s l. -'-"'-- .:, 
será estabelecidn na referida fabrica. parapintura, oleos e sabãos Roopa. usaJao de homon, 
de accordo conl a c.ip.acidatle de ca· para fins iudu.striaes, o leos n •• Singer, e tucm de valor: ~ 
da um. Para informações á rua do ,._d b it · qu-es.tão de f'T("~O. ~orftc-

acbi...,., 
faz 

6J;o. 
c,[ercado n. 51, sobrado. getaes, :1 u os e m u O m a is Nua José ~launcw n. iJ, 

(U , 3.p3J I prodnt>tos com grande lnero. J (U 109,9) 
Offertas sem intermcdiar lo 

CREADA ALLE:M,t a favor, 

e .Pre'cisa•se de uma para uma senhoasa em Ipanema ra só, que saiba cozinhar. Tel~phnnar 
Vende--se uma superior, acabada de' .B. c',l'.. 3433. (U r3366) 

DR. C. W ., 
RUA CARNOT, 23. 

SA.O PAU LO. 

OU RO 
C~mpra-sc de 3$800 a 6$o , prnta. 

platma. JOIJ.S. eh.'. Rua d.l Ca.n<1CJ. 

constrmr, com duas sala,, dois qunr• 1 TERRENO 
to~. sala de c}pera, fogão a ~az, ele :.1 ' J 

c~ricidadc, perto de banhos ric mar e Vende•sc um situado nn melhor pon-
hnha de bonde, á rua lI-0ntencgro 8S. to da rua S. Januario, fazendo esqui• 

Trata•st na mesma com o propri~ ario l na com a rua General J e,~ Chri1tino. 
das 2 á, 4 horas da tar~ ou tc~ ho• tendo de frente 45 metros. Ver e 
ne do proorict.ario, Ipanema r 8o6. tratar no mesmo, á r~ 5. Januar-io 

,u 13550) n. 148. (U 1-4191) 

(U . l.-U76) 

Cabellos BranGos? 
Uso "BELI,A COR. 

n. 36, Joalheria A Joia. 
u 9 5a: 1 

Anto-can1inh:io 
C'ompra --.c- de .2 2 r:u ais T. 

Cartas indicando prcç ttc. K . 
C. 0. p • Msta redacçli 

, (t. 1◄ogs> 
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Em .Exposição 
melhores artigos 

Para Se .. o•as 
Para Crianças e 
Para o L . 

Sedas e as maiores novidades 
em tecidos para a presente 

estação. 

Prc~os especiues durante 
o mez tle Abril 

ARMAZENS BRAZIL 

ecido 

100 a 104 
Gonçalves Dias 6 

07 íl 

da oda 
para a estação 

Seõas 11JOdernas, 'if oupas ,Bran
cas e artigos de <Ja"l 

e )Y{eza 
• 

■ão se esqueçam de que a casa 

A' P AU-LICE'A 
Vende sempre pelos p .. eços mais 

baiaos que é p"1ssivel 

2 largo de s. Francisco, 2 
0,4:? 

5-4, Obelia 54, Narcei.i. 53, Incendio J 

53, lmbuia SJ, E imita 5J l'ass ,~ 
s ,mga 53, •1orpcdo 52, Cd,·uma 51 
1-.xplcndula 51, Cambr:u 50, Rc anche 
50 e Atyra 49. 

iilESOLU'ÇOES DA CO'.\!MlSSi\O 

A Conun.issao Dircctora de C01" j 
ridas, reunida hontcm, r~solveu con
a:dcrar cumpTida a pt!ll:lhdudc 1m 
posta ao prl.lpriet~rio Aristides M. 
Sarraitl, tennin ndo con , uente
inc11tc, a dcscla5si flcac;ao d s <cus 
animaes Nikctte, l',; o ~e sabe e Ca
pataz. 

\ AHL-\S XOT JCI.\S 

Do "d1uiu" de um turfou 
.:: 

• Ac.,bo de Jrr <in um Jornal 
pa· luta que v 
ulllQ oi feria d 
~\lchcmot Ah, u 
Trata-se, ,-v:<lc 
l>la,tr-,t, rnccntlr 
de u:n jur.ial:s 
[[ ub'lec. Portad 
iiUpern t a o 

pmp o 
nco r-arr 
b~ do• 

que 'iôJ~ 
mo o ol 

h U"lC& t e,-i:J, Sat 

1 MO.DE 1 

PintHli 

Pà1co l _ _____, 
THE TWO FISC 

Os encantos 
ou 

das Selvas fjens 

- • r 
lnten; iev, ganhador da pr\meira 

uó<. <.!ms ,premis cl.ianí\WIWIÍIIIS ôel.:i=r.!1:1$ 
pirJuc:ttll3 c;,:iro!li!!llns <le doJS !llll· 

, •~ v&m enido r~a1iz:i,d,a.~ DA 

000000000 

Na tela E.dith Starey 
em 

Quando a fllulher 
t~m Capricho __ ~ , __ _ 

Gontlnú o exito estroudOfi0 do 

E. OUVAL o sens 6 cães amestrados M 
<:om o ciio )D11.biCN .Pepp. 

!lfO~'l'RM.ARE CARMELITA DELGADO 
Imitador tlc l'a!!sa1·os A balbrln:1 elegante-______ _ ,_------------; 

;mmi su:Ms - GUS IJR\W-:-_1 o ç-ei tio;; Myste r1os O irrcslst.lvel comico lae<ez;-

F " b t ~..ARCHJSIS 
- LOS <.:AIA •• ., - ar i 

Absoluta n cu,rdade. Pela primeira ver no. Br EI _l!!Plautllóos duetti t as-c01Diro Sapateador it mno l) 

Scenarlos desiumbl"antos Lu,ci.'@ a ap\•c -cn aõãc 
AXX-\ DI,LOWA l LYDIA FALCIJI.I 

2 crrcodilos encar-:tados •1n, scona. 7r.al:Jnli. D de aon- • llnlh~ri.na ..-a ral'terlstlcu. A rainha da Melodia 

tarclonisnio nunoa vistos em fado o mar.e.o. Numero da 
1,OS OIU,A~DS 

O, cantores da Rua I
TURQl"E7...:\8 & l\1ALA<R El'iO 

Trio de cantos e baile.; g,-ande sonsa ifa. South Amcrican 1our 

Successo Suecesso co.llos a l. LUXO_ ELh"G.lr,CI\ - BELLEZ1-\.. 

r. 
;:,.

9;;:::::;º BEL LA DON A 

Para dar legar ao novo 
grande sortimento que o s 
Chefe foi fazer na Euro1 
<cA CAP 11'AL>) (Casa Centr: 
está liquidando a preços 1 
ratissimos todo o seo sto 
sem oi har prejuizo. 

Aproveitem a occasião u 
ca para comprar ca1nis• 
11yj,i1nas, clu1pétJs, ,nei• 
grtivatfll!il e artigos para r1 
nines por preços abaixo 
custo. 

Vejam as grandes expi 
ções com preços marcai 
d'c.< A CAPITAL», Aveni 
esq. Ouvidor. 

NOTAS SOCI 

.llll 1 1 1 r.- 1 1111 1 2' 1 

Já •• <,:lu. .,... •eb« eeid<> <ia i Thermumetro 
er.fcr:rudacle que o cktcvc du ra,,tc a' : SÓ confie 
g-\ll1)BS semanas, o ooncertuado :ieg; .. 

0&nte d<"$b p rac:>., ~- Manoel José - Case la 
Pceia . : , 

JF.m. aua Tivenda, e cercado ~o c:a• 3~1H1,. ••·• ~ 1·it 111'I: 1..-"1.1 

-:a i&P EiilWAW 

Dr Alvaro Alvim - Tratamentcl 
• as molestias. 

cepc;.io do homem e d11 mnlher. Alta electJ 
raiÓ,, ~ra-violctas, lnz, IW1Ssagem vitx-atorll 
mia, ar quente, :&e'IC carbonica,, banhos hy< 
cos, de luz. de alta-freqnencia, d Arsonval, et. 

R A I O S X 
Trat.: dos tllDlores 
l\adiotherapla o cn 
bromas uterinos, da! 

o R A D I U M l'ebelde'< da polle, d 
Dia.,"Bosticos pelos raios X. Radiograpbia•,. 
l,argo Carioca 11. 1 º and, Cons;; das 11 1 2 

Phone C, •i,<'8. 

:rINA ME-""ICJIELI 

BET.rY BLJ:'l'Hli 



rtigo 
Para Se .ora 
Para Cria ç s e 
Para o L . 

s e as maiores novidades 
tecidos para a presente 

estação. 

Preços cspcchte durante 
o mez de Abril 

~MAZENS BRAZIL 
mbléa 100 a 104 

Gonçalves 

tu, Bora
c Palc 

, -cso e- la -4 , Esp n 
amal..-ura 4 

egiite ra, Pai- "C.mguleiro" - (s 
u tillha, Que- st tu• pelo segu nte): - 1. 

metros - 3 .000$000 Para os se--
1S.1d:t." - -r 6oo me- gumt s animaes nacionacs, com peses l 
;$ooo H K.am:lkur.i cspec1w;. N~ 5-4 k lo,, Rio Pardo (l 

para a estação 

s rrzodernas, Jloupas gran
as e artigos de Ca111 

e )Vieza 
• cas 

f'OURJUO n.\ !\[ \NlfÃ 

no Palco J __ 

'Vinde ver 

T E TWO FI CH 

Os enca tos 
ou 

a. elva 
Absoluta ncv datfe. Pela primeira vc.: na.. 

Scenarlas desiumb,,.anto Luxa. 

gens 

e e queçam de qa:e 

' CEA 
2 crrcorJUos encantados n, scona. Tr.abali: o do oo~- • 

tarclonlsnro nunca vistos om t:1do o mur.t.a. llu,nero de 
grande sensa tia. South An,erican 1our 

'! empre pelos p .. eços mais 
aiaos que é pllssivea 

· ruo de s. Francisco, 2 
0742 

- --- Q& E{ te 

Successo 

Bua s. Bento 7 - Rio de Janeiro -
• • 

o HA 

Sueces 

OLA 

o 
de Robertson Cole, dedicado aos corações sentimenfaes, 

actriz BESSIE LOVE e SESSUE ffA YKAA WA 
o revoluciono.dor da tela ' 

~S&"UE ll~\ Y A.KAWA 

o 
bella e moralizadora licção, da Brith-film, com 

e A, \f'JADSWORTH 

A RIOU E 
tlim da U. C. lta'iaua, de argumento rhinez o t•11m o 

no pi-incip 11 papel. 

O QUARTO M OUE 
ca Rilbertsoo Cole, mostrando o periga das m Jbrr s ser.. a 

i~í!een l'ercy <."' 

Ac. 
d:i Robcrh!ln Gfile. com Et!. l.ommo e M6 f<in sley, estado obre o e 0n a 
ambiçãas cam as consciencicsos bontJstas. ., 

M E E.R ES: 
~ N>novar o e,,tupen~o succr.sso de Lodos os N08SOS FIU,IS SF'HL\DQS, QlH' s.iQ 0 

• 1i., 1nsuspe11.u opl111ao ct,, puL :co o dos srs. exh1hidorc", um 0')\'1) e cm p > g I Hi 
dl' 11, ruturus 

• 

A m is sohcrba das cr.:mç.ões •! o r1v11l do ramoso ctlARu;s HUTCHISON 

I 

dl' \briI de 1 !>2-1 

os resultados obtidos (•om o Ji'OH.1'1-c. 
lc'IC'AN'l'l~ JODOLINO, touh'o 1•rc
<1oso para er<•:mc;as <' a,Iultos; AN!~ 
.MICOS - UAJ'HJ'l'ICOS - ])J~BBIS 
- l\ AGUOS - P ~LLIH08 - IN .._\Jl

p ErrI~N 'J'ES. 
>ela sua. rapi 1a assimHarão. os ef

feitos do IODOLINO se fazem sentir 
cm })OUCO tPJUl)O. 

Receitado •liarlamente pelos (•mi
m•ntes dlniros •lesta <·ida.de. 

,. Drc r• • - Ai:e • cs 
e de Março n. 151. 

(0703) 

nu I llo J:o ario n. 152, 

• 1 

e HOJE, llln. l 
t•, , p •ra a vls1l 

"U " dl tine , 

em 

' r • so • • 
1 UI a 

o es o os oc 
Para dar legar ao novo e 

grande sortimento que o seu 
Chefe foi fazer na Europa, 
«A CAPITAL» (Casa Central), 
está liquidando a preços ba
ratíssimos todo o seu stock, 
sem olhar prejuizo. 

Aproveitem a occasião uni
ca para comprar ca111isas, 
11yjtunt1s, clu1péti8, ,,,eills, 
g1·trvatus e artigos para me ... 
nines por preços abaixo do 
custo. 

Vejam as grandes exposi
ções com preços marcados 
d'a A CAPITAL», Avenida, 
esq. Ouvidor. 

a:>DOI boJc O U 
d; ror d a~ 

[

Na tela í.:.dithStoroy 

Quando a li. ulhor 
__ t_~m Capricho __ ~ 

~ ~ "' da Viaçio. 

,t0:'li1'EMAIU Cc\tufl I,JTA DELGADO 
A lr.111.ul'I~ clegnntt" 

JOII SIB.'tfS 1 - GUS DUA W - § 

-0-
VIAlP.NTES 

~sou de~•. 
tth.,.,. cm tratamento 4'e 

tenda. o' • ,Nondr.>o Al-.ca da 
Sil..-a ~ado d nGa50 ~ 

MJStl~~ 

~ ........ 

0-
P.NFEr.MOS • ~P~~~~~~=~~ 

Já dctn-da:=~ . ~ Thermornetros Cliaicos : 
a-.imu • CODtt tua negc - AO confiem no 

i:i:. ~ P••t2 C1DOC ~Case la, London~ 
.:Jr. ,nu -n'J'Cllda e e cxo d,, m 

O cnl cio~ M)stcrlos O lr~lstfrcl < omico ingl~- ; 

- LOS CAl:\l</\S - j 5"..ARCH18l ----==-==---,--=....,_.,_. ___ _, ____ "'!' 

&1.t,utlldu~ dut'tti t.as-C!Jlll "º SapalP..ador ltallano flllE.ffl:::ir.::::!:l~ü::limlac:!:~aliii.:=iilt:i5:IEliJl!::::m:'.liw~:221!!!llll:I~ 

A:'.~A DILO\\\ , LYDIA PALCii\"J 8 
Hl\ila~inft <aracteri th."a A rB.inha d:l klodla 1 

J.US OJUA~DS 1Tl.~QU~7 •• UI & 111ALA<,l I,'.'10 
O c.ant.or<" dn Run Trio •l<" cantos e biulcs 

Dr Alvaro Alvim - Tratamento de todas 
• llS molestlns. sem ex-

cepc:.iio, do homnn e <I mulher. A J ta clect.roth('Tap{A. 
raios ultra-rlolctas, luz, mi:s :i=m vJbratori.a. diatber• 
mia, ar quente. i,c carbo01cu, bAnhos h)"dro-clcctri
cos, de luz, de alta-troqucncla, d'Arsonval, etc., etc. 

A I O S X Trnt.: do tumores malignos. 
Uadlother pia e rnra. dos fi• 
bromas uterinos, das molesti11s 

e R D 11 !li reb<>Jde da pclle, da pro tata. 
Dfa;;nostieo pelos ralos X.. Radfoi;rapW • 
Largo C.·uioca 11. r and. Cons.: das 11 1 2 ns õ 1 2, i 

Phone e, 17 13. "' 
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Leilão tle PenllorC's 
Em 8 de abril 924 

Rua Buenos Aires, 206 
J . G. Lim,l 

( t, I .\ClQ•;) 

Leilão dt• Pt•uhort:s 
Em 9 de abril de 1924 
Francisco de Aguiar & e: 
Rua Luiz de Camões, 36 

Fa.11cni lt·1lâo dos l'J('llhort'I vt'nc,Jos 
pod.-nd1;1 ~crcm relorn,:ado, QU rugata'. 
i.10, llle a Vl"Slloer,1. ' (074.0 

LEIL4.O DE PENHORES -
5 DE ABRIL .OE 1924 

Simon Ettinger 
Rua Lu,:o: dt' Ctrnoe;; 55 

lmolornnoo a c11rid11ae 
• 

A N GEÍA PECORA NÓ • ., ,uu, co• 
15 anno11 d• t'd ■de, co.ip1Cftnu·nte ce

r• f' tR ... IJl•c• · ,tt!~:. :.:..:,l?.NTURA. 4c 96 .. ºªº" d1 

RNT}Uh,'ADA. t11a do Chkhorro o. J' · ,u .. -. v111. ~~ a te, im11os■1bill1a 

'

' f' ·ra halh1t. «.aoo du.u D!has, lf'II 
o """ª tabffcalo.a, 
CAR LOTA, pob..e • elbla.ha 1cm n 

n,~o,: 
E L VIRA DE CARVALHO, pobtt 

tl11 e kUJ IIQlplro da facu ha · 
},"IU. N'. CJSt. A DA l: Ot..C'a l ÇAO 

8A}~ ROS, ct1a de ambo1 olho, 1 
alr~p cb • 

UM \NPELIZ A.l.EIJADO; 
F ELlC IANA LUCA S •1u•a. para 

lrtka i 
VI UVo\ SAN1'0S. com 68 uno, dt 

f'U ,o\t , r: •• vcrueotc d uc.atc de moluU .. 
:Octu• •e•: 
rri~~ll.'T& - &lihUA. d nL• c,obw 

TttKr.Et&. pobre l'Cpio\ .a IC'lll ,u 

s ... 
a il io de 1Jlll11H;C11; 
Vlt!Y-\ SUAR ~S 
1t■b1lhuo 

\r ll!V A D R UM JORNAt.lSTA ,,1111 O UCIMt' am.puo. 

Amas StlGGclS e de leítt. 
. \ 'MA de 1ti!t', prec,'4-!iit ,. ;.m:a, à 

.l'1 raa \.'alr,ar:o~. 18, (tr.ln~vNsal 
a Conde de Hnmlw.). •U 14•1-1) h 

PRECISA SE uma b(Ja ama !lt('ca 
l::x1i-:cm-11<" rdtrtm:w.s; ruil da l'as· 

•-~m n. 108. (U 1-l1',15) A 

Cozinheiros 
e cozinheirc1' 

A LL'GA.\1-~•~ ~-"~n1hen.1!> e nll),ut'I 
.l"1. cm A1u·bicta., rm;:a: ,,,•,t:dos à 
Agcnur .Poitu~l, en,·ic !i-r'lo,,._ 

.,.,=====-,----·<º 1J369) ll 
:1"\UZl:,.,:HtlRA para p<nsio. preci 
V l;L.St .i .lVcnida Mem de Sá ;i91, 
1;'.'lbraJ.,., (U 13644) E 

COZl:SHElR.\ - Offtrece-;:U,ii'; 
p.ra o trivial, iaz.cndo al~as 

n1u.S11.s e docca. Ordcr.a,lo 1.lo$. R. 
l'rancisto Ziezc 1,p, pomo dos bon· 
des de F. Dentro. (U 1.t.1.l:i) D 

CRl·:ADA para todo o 1-ernço r que 
cozinhe tambcm, prN.·1sa-se pau 

cv.a.I c,<trans< r o. Uecco <lo R;o, 71, 
1,ohradc•. (U 134q2) B 

RECIS.\-SE de uma cozinheira e 
la,·3deir.1, 1::m casa dt ~uena fa. 

milia; na rua S. Francisco Xa.vrr nu• 
mero 318. (U 14398) B 

PRECISA SE de uma cozinhcir;-e 
um m,mino cdiica•_lo para c.:tptirar; 

na rua Dr. Sattamm1 n. 89 - H.i<l• 
_d_ock Lobo. (U 15020) B 
.DRr.CISA-SE de uma cozinhe ra'"""pÕr-, 
~ tuguez.a; ,i rua. R,achuclo n. J3'• 
ac,brado. (U 13371) B 
1:)RECISA-SE de um• co&inhe;rã"e 
.1. mais serviços de i.._.~al; rua 'fava
N':l Bastos n, 11-A. (U · q,4,18) B 

PN.EC l SA-S-E de uma b~cozinhe., 
ra do trivial, para ca= com1ncr, 

~. que dê rderencias de sc-u proce
der; t rata-~c á rua Visconde de lnhatt• 
ma n. 82, no a.rme..zern, das 1.a hor.u 
em d!'aJlte. (U 1351S) B 

Crcados e creadas 
'G:"'t,-SE uma arruniadcira com 
,hC'a r de muito hoa çon1ucta; 

Se ,Nnd 1-f ra.. V 11.i 1 78& 
" ' ... .,..., e 

f'OURJ<jIO DA l\f ·\'XIIÃ Tere~ra, 1 de Abril de 192-t 

E stá no VO!õlSO :lntrl"t..<:,SO ln;:: 
fred lu.to pro t c-:;:er o~ dclit•iulos 
b orvos que nctuum un 1,onti.l 
d os d e dos d a ,·o!';sn dut·t y lo
gra phn. l•'ol com t..•ssc lnt;ailo 
que trabnllutrum oi; t•n~c11J1t•i
r os q ue itlearam o npct'ft'h;oa. 
ram n ROYAL. t i: (· 110 ,· 1~~0 
que esta nrnc h ina udmlravl•l 
J)rvduz mnio r sommu. de i,t•r
\' ito t}uc quulq ucr oulru t.·0111 
1uc nos ractign po r purto tJu 
n1,crudor. 

Agent e exclusivo 

Casa Edison· 

-, 
O IJ V1"lOR, 135. 

....,.,.,,,_ 

-- { 1710) 
.ll...LUGA-SE uma ~aW. dr fr~nk mo• 
r.l.. b1lada a Jeasoa de t r-atamento em 
e~~ de Iam a; na avcn.,,d,1 G~zncs 
!!reire n 91 1 ~oh. (U l .J .H -l) 1': 

D;~Zl-:N III STA _ A :u ii••sc- um bum 
c,paço, t•m um,1 ~ta, 11.1.11to tm 

conta. Tcl. Nurte 6.4J.a. 
( U 1-446<'1 ) l·. 

1...-,Sl'IUPT O RI O - .Alu!"ll --se, .'t n u 
.l.' .1 do Th~dtro n. r9, , .. 1111dat' - -
12.1$uoo, 1.'0n1 tclcphonc . 
,;=,-;-;-,--,--,--,~-.\CV 136 1\) 1~ 

f \ 1 ca."3 de famd!O! all~·ri.1 Qh ira·1e 
UII o !I& :\ mllbt ;a.da, com torl,;, o 

confortl'.I, tuu trkph,mc - A•t-oida 
Gomca. f t,e-1rr n . 150, 
= ----- --~(U 13~7) lt 

SALAS -- Ahur.;1n,·1e ~,,ã~ca,a:7u 
1 rapaics. til\ ra•.;1 comvlc~meiitc re 
f'lrinad«, com ou ~cm µt"na.ío, 1ia rua 
nu~n011 Aires n . 165, 1 • anJ:ar . 
• (11 1.161'10) ,J:: 

U:\IA m ôçn <"du<'adft, d entlFUl 
o a• m nt l" l u (lc- pharmacf11., 

multo m od c-sta , p r t•cli,;u. d e um 
ho m r ommodo t·orn p<' u"iío, 
t•m C D.SI& de P<'QU l'"TI:l funtllltt 
(I (' (' ()n{'4 '11 o , no CPUt l'O (1ft e l

dude. Re fe1't.•t1cin~, Crt h :, P0'4• 
tal 1 •135. ( C. 1 ·1329) E 

Cattete, Laranjetr11s, 
Botafoqo ~ GilVCíl 

4. l.1..'GA SF. imbra,lo á ma do ('li 
.l"i. trtc- 11, 140, C"om I J commu,\o!., 
trat:t-Se n:I loJa. (l'. f 350.l) G 

.4. LUGA-SE em ca~• de- lm111ia , un 
,..'"'.\. quarto mobilado. pc•r 6o$oc-,, rua 
do Cattetc n. J, r.obradlJ, 

(li ']<'179) f' 

,.. u,\ ,;,t:. bvm quarto n:ri°l1i1ado: 
.L""l.. com 1)CTl~ão cm ca:,a de fam'ilia, 
rara ca111.l ou Jo,s soh.C'.iro!l, á pra,a 
de Dot.,fugv n. 210. (\' U-4101 f~ 

A Ll'í.Ã'.SE uma boa oasa bem rno-
b,l.i1h1, com contmto, a fa1nilia de 

trataml":'!to, r.,ra ver e tratar á rua 
, CU 143i ;,) E Gt"ft, Poly<ioro n. 301-A, du 8 ás 5 A LU(~.\ SE em casa de f.rmilia ---;;;ü rla tari:.!e. Te!. B. M 2f:,9 . 

A Lta;AM-SE NI .. con1 :\l)Arta-nen
. tr> a cual ou rapazl"S do corumer 

c,o; rua Frei Caneca n. s5, "' .. 

id bom quarto bem mob lado, .i ave _ . (li l!SOJ) G 
n a Meru de Sá n 72, sobra,io. 1 A Lt;1~A ~I: .. qu;1.rto in,t_(pffid.1 .,~ mo 

(U 14379) E hJodo, un1c,:, i11q9,Umo; ru:i do -1 C1.ttetc n, 11.\, 50brado, 

O Consol1Z
0I() l},1bl)r1· 1•·1 nl. AL,~v~A!.,~"~~.~~;~.:t,.JE~•:::•: 

(l l l, ( 1 .ao e mob J;;l.o, para ~ pes»ou d:,;tn
cta ,;, Jl<>r .~o$('100 e um jJCqu"Do ~ual 

l l a 1
1 I I d 11 • 1- ~~r;~~:,,t°t~::~ do c:1:dla~i:'-!~• 1 , :'r 

1 ..i n I e 1, 1 a o A LJ;~~~j';~"~•:;,.::•';,:~1:1;1!:t; 
pede aos numerosos clieo!es e bons amigos para mita
rem o seu salão especial na Real Nave "ITAUA" cnde 
i;oderão encontrar os mos truarios de todos os a'rtigos . , 

Informações com os Representantes geraes. 
BON .A.ZZO & OX.A. 

RUA BUENOS AIRES N. 53 

rü Dutr, n .. H. (U q36.I) (; 

A LUGÃ-SE o magnifico prr;JOdi 
rua Senador Furudo 11 0 61, ocm 

!( granúe, unllrtos, 4 ~ala~, porão ha
bital"?l, '1U!Ct.1.l e :'llall rlrprodendaJ; 
.1lugud :nrn!al de 7 50$000, taxas, con• 
t r;,,to por annos . As c:ha,es utio 
ni'\ n. 74, tmr lavor Info ••~ oo 

ou 

A 

O. 
MAZE SGOM 
INICIAM :HOJE A I HO 

.GRANDE VENDA JJE ME 
JJORlAS DE LEI PO 

PRECOS OUE ASSUS 
cr~n~ ~a Chin~ ~nu~ri~r m~tra . 
Cr~D~ Marr~~ain m~tra 
M~rim AVB - Maria • 

• 

• 

• 

• 

• 1 

• • 
• 

ecisamos liquidar a Seccão de Crean 
PARA CREA MOS A. 

nde Secção ··de MO 
E' de· vosso interesse ler os préÇos ab 

T et".iâos brim branco . de 17$ por 
Terni•os de linho. de 32$ por 

de rja branca, lã de 65$ , 

s de Dolman pardos 
Is avulsos de linho. 

6$500 
8$700 

16$500 
9•·500 

Gase chiffon, côres moa&. 
T~ffetá Lyon, tedas as r.ôres 
Georgelle fantasia, ~nde moda. 
Charmense L:-n, cêres moda . 

' F cnlanl setla, ertampade . 
Voile liso, côres modemaa ... 
Voil fantasia - Córte. 

mel 
mel 
me 
me 

mel. 
mel. 

9$500 
2$500 

taes de borracha. de 14$ por 2$000 
os de Jersey, de côres de 29$ por 10$500 

de fimss1mo lustão de 32$ por 7$800 
'os de feltro saperio,. . de 15$ por 6$400 
eos de palha italiana . . de 22$ por 7$500 

péos de casemira côres • de 10$ por 4$500 
enlaei, mimosos desenhos. de 4$ por 1 $500 · 

Orgaudy fantasia. mel. 

Lenç 
Cole 
1 

PARA HOMENS 
wllariuhos linho C10lles, du zia . 
Camisas tricoline finíssima . 
Roupões para banho, de 36$ por. . 

• • 
ARTIGOS DE CAl'IIA E MEZ 

•. 

s de cretone inglez artigo superior de 12$ por 

s brancas artigo de primeira, grande reclame 
de lençPI crs.l'lne para solteiro de 8$500 por. 

ndes Armazens GO 
34· Trav. S . francisco de P irJUla, 

CAMISARIA QO 

l molli!i.1 \ Ll'G.\ -~E uma. mairzdica u\a mo_ 1\ Ll'(;,\.SE 11m qnarto mob h, do 
, 8,, , '5CMira• .l"1... biliada, &cm pi,ni;.io, J 111oço do Il,.. 1,;1.ra casal CIU r"'Ji:U'. J.e traL cn· 
; 1.i8j 5) (; eomtfü•rcio; á r ua A ud!'-:i.d<.' Pcrkt\cr to, em ca~;1 Je um cas.1\ sem f,ih.J<II: 
~ntoliibdn, n. 18, (U 1.1~70) l , n, rt1a Hilario Gou\·éu. s,. Co?aC-:1· 

ca~l ou ca- s"' ALA 4e frc,ntt-, em ('GSói de falf,;."i e .!:.:'!12 • (ll ~.4J!:J__!.!. 
h(IS de mar, ,-\e trat;uncnt,:,,, a lu.Ra·Sf', mob.lnda; A LUG:\ SE bom quarto, com janel
n,iú 11. 1S~ . .\ rua Ca rlos de Carroibn n. 8 - ln tm ctmfe>rtavel pred1.:i. Junto ela 
l; ii.S~) G tr.n~o . (U u17) <.i 6. avrnid.i .'\llantica. Jã-st• Cw!é ie Tl'il• 

,;u.1r~;ii CALA - Ah, g.i.-se, na nl.l - J(ên;ãm'"'.n 11h.;"1, e alu)(a se c<Jm ou 6tnl mob,!1a, 
u, muito ~- rv- ).~onst:tnt n .. 10, tm c;.'.191 es1ra1:1te1f' a t ('m n;.pk1td,do b,mbrir.J, c,.,a_ ~ir fa:1:1 

,r, á, c:i.1.aca <l s- ur..a g-r., nd r de 1«11lt, llt1t11,:,i;amcnte ~1,1 rcsµe11avel; rua Dom:ngos }cr• 
de lr:it.ini,.nto; nrnbiia,.a, J:lCl,:l.f ca".al ,!P 1,ata1m·uto, TPtft, n. 321>. Copacab;in.c. (\J 1·355 

0 
• ru,, s. Clc• e um q ua rto va rn . 01t e11v. <.:ozm ha de A LUGA·SE a câ~3da- ~:\"(l\'e Jê 
(U qi7.1) G 1• ordem . teicpbont' , etc. l?,:v,·r l' ll'O ll, 37, Copacabana. Pó, 

105 e muito ::1re- JARDIM BOT A Ni i:O ~ 1~~~~ ~~-s~t:~1a'·i~~a dd~s 
1

Ôu~i vd/ 1~:

1

r::_:,,_J.~:.~ 
ç.J.11do-1t: C õa11do ,._

111 
quarto . 'fel. lp. 304 . Sportsman. (U 1.i.N~n) H 

dim cm c,a~a de uv G o, ,l nu Peteir
3 

(~5~ .\ Lt'GA-S~ um ,~•tar~..i u-.. bil.id", 
Jr.il'ljr\ r .,a. BD.A S AL A ,-- Ca=l de tratamento ~ con~ •)ll sem . pend,o, par.l 11: , 

,U IJJ8o) G . rJ~a um.i, coro d,rcito a colinhn, ~nbor "°· c.:.m'llc-rc-o ou ca.!l.'11, ~ rul 
~-.,,. ~ :t ,\~ 1o.ntar , r tc, Rua e.o C.,.ttctc: 5 Fl&rata. R1he1 ro. pc-rto do po:oito 4. -
_,.., w: tem 1dephone, (U 1.44.i6J (, Trata-.!e na rua Barrozo, 46. -· Te\. 

AZEITE 1 ~~-1
í!an. (U 

134º"'' li • Leme, Copacaba11a l A LUGA SE, moból"'" • O>K tl, ,., f') ~ove de Fevereiro n, 66-,\-~Co· 

'"0$000. (U 11JS4) ll_ 

\ Ll"G.\-SE U)J" DULLO APOSEX'· 
.i.. )._ TO esJlilÇOS(l, de frentt, bem m 
bilado, com mrie pensão Je 1• ordtm, 
a cual ou dols cavalbe1 ·os, em .:::isa 
J<' fa:nilia allemi, n;'I. rlW. Tiarll.o de 
p,.1,-iT'r>1;, n J~ (ll 1~r,90) J 

A Ll'l;A-.1.E em casa dt bmiha de 
toJ.:.i re~p,tito e a .3 m nutos do 

bondt, um bom q11arto mob1l:r.do, p:i.ra 
z raruze~ Jo co'11:n"1"c1<,; rua ~!:1.,a 
Lactrd1 n • .27 , E!'.tacto, 

\-H-. [erche -, 
1 fdachinas para lacticinios 
1 e frigorificos. 
, Vasilhames para leite 

Motores e dyn~rnos 
Rua São Pedro n. 105 i 

pacabana; tr:ita·se na mesma; alu,_uel 

Opa e Lebion \ t.l"G,W,SE quu,CS "''" """' I1. dt tl'atamrnto, c.nn pcnsã.:., ll(Ull 

A LUGA..S"E. mob!liada ou a quem c:r.,rreutc. _(;Gn.pamh,a e·.e~nc:t. perto C AI XA POSTAL 1314 
CI .ri.. ficar cr,m os movc:is ou ctde-sc do,i b:i.nbos dr: m:i.r, Rua x_.vier da RlO UE JANI::l.1.(0 

1 
(IS chlVCS d.i gr:,.nde casa cni lpaJ\e• S,\veira n. 80, Td. Ipanema 1 1 ~!J. { 6 ) 
11111.; predio !liWO, tem garagr:; mfor. <.:opaeabana. (U 1 :13411) li '.!~~ 
t rl. Ipan. 54~. (li q460 H C ASA 1::m Co)'ac:i.1>a11:i . .1h.:(ra-se .+. - ----·· ---· 

W' 
•

1 ..d. .... "L{lGA.M SE I rrandt, ulu, u111..1 m• Tonek:iros, :67, u1:1.a c:r.!lG. J A LUti.".-_SE «11 ~rytitna mo adló\. o: 
com ,acadas. cm frente llO c1• p:1ra ptquena. la1n1!ia de tra1:-imef!t0, , .r:L. p\('1.J~~a 5,1.!a 1nJepend,.'nt.e a 

t odas I nema l ris, para e,criptorio ou co11. r>:i.ra ver r. tratar d,u ,.2 4:s 5. E,:1,, &íll ~cm 111l1os 011 r.,,;:1.,_ .:i, ,:.1 
aultorio; Carioca 46, 1º ;,.1:Jar, i;r,se co11trato e bom h:1rlor, nH'-_rno, coin . .; .B<tn,. pcusào e i 

m elra ordem. (U 1
3

610) J~ \U 1-119}1_~-l b1I;~: rua Sa.rn;-~u.:i \1a11~,~ 66 ( 
r\ LlJGÃ~f]::r: um ou dois <~=tos í\UARTO com ou s,·m m< Jilia, b1· l'O) Tel. V. i6;-o. lU 

1
3~C•"

1 

-~,/ • .r1. n1obili4d\'JIJ, com pt'n:-<lo. em ca<..:1 \.:l g,rnico, fam,lia rl"!>pdt e_ aluica \ :LL:~A·~I!: .i. nmfort:ivcl coa 
~-~..z...~ Je Iaim\ia; r,.l rua M1.gul'· L<·mo~ 4R. a ptu(la de to& hont!<tid.a,lc, , roxm:o .r1. n,a lta;,:ru' o . .:io. Inform 

e.:uira-se um ÍinJo (U 14399) H ac,~ banho, e a todo, 01 r!'cur1K>s. Co- ua mts1na. (U 1-4_:;~4 
7o$, cli tlara do:s A Ll lGA~ E ~11.fo ou quarto ;,ara ca- pa.c:\haaa 11. 605. (U 1-4,US) H 

Dllis de Deu-m• 1al dr: tra tiunento com bóa 1te.\i1lo; 
'~ B, :M . 349~, l"3.S3 45.:,$; rua R eal Grandu.a n. 216. :::=:.s 

<U 14499) (.; (U IJ!jJZ) H 
' ~f\!lin•. "rec1ü:,I --~=.,.=~-~---"''--'"• • A Ll:GA-SI-: rm Ipanema, prtdi.:i novo 
')(la co.:inhe' r l\ qu e com g-arage, de .a p..1,vim,•ntol, ('IU 

w_, '.\tana Augc-llc, c_eutro t!~ ttrreno. propria pai·a fami-1 
•Jtanico Ord •· 7"' ]l!I de alto traUT11mto, com 5 quartos, 
c-,--c<cUa'_1 ~l94) {; ,1, 1:11.:i.s, cop,1, banheiro de 11 ordem, 

\ado co:n tç,do Ó 'ê;;n- qoortos parn creados e os pertences, 
•\, !('ln Q(l'UJ corre.tlle, fi,: s tntre o mar e o bo11dt, á rua Far· 

ão, pua um au dois me de Amo .. do n. s8; informa•se, rua 
u ~. Villa Eli• .ao de Novembro D. 89, armuem 

l(U 14437) G (U IJ SU ) H 

1 

Catumby, Estacio 
Rio Comnrido 

ALUGA-SE o pequeno ~.:,..'i~<lo no
v-o II familia <le uata111e11to, na 

travc~sa Prdr('1iae$ n. JJ; ver e tra.. 
te.r no meamo. (U tJ5S}S) J 

tladd0Gk Lobo e Tiju 
\ Ll'-GA·Sl.:: r:m ca.-..a df" lami! .... 

..c1 po: ta • rl, 1i:1. ,-,.i;, lh,h:"'.·k 
n l ◄-', ltlll Ql!arlO p...ra ("~"3.· ,· " 
pa.r& !IOtcirõ, ~..,n. trat1t-tneu10 c~nl 
• pt'9So04 de tg,tQI catrg1,• ". 

(U , 1968 

A LOC,A,S'E qu,.rto cora f':":lsl 
ca,..1 em filbos, em ca-;.a de 

Pl.ili.1.. Villa 4 9;;r.. {U 1Jh 



de Jl<•nhort s 
de abril 924 
nos Aires, 206 
l • Lima 

( ~ 109) 

ll<· P<•nhot'<•s 
abri) de 1924 
de Aguiar & C: 
de Camões, 36 

rn vr
ou r 

( 7H 

DE PENHORES-
~nR1L OE 1 2~ 

on Ettinger 
u de Camua - SS 

ao a Garldaac 
E:COl~ANÓ, .. uu, co■ 
dade, comp,mm~nte ce, 
,: 
liTURA, ~ 96 ~DDO> dt 

IA, nui do Chichorro a. 
11, doente, lmpou1b1h1a 
·• W:ado do• ~h••- 10 
olouJ 
pobre y,lbloha 1cm n 

E ,CARVALIIO, P<>bN 

~paroo:" 1
êõtê:BIÇAO 

1 • do am bo, olbo1 • 

,IZ .1.lJUJADO: 
1 LUCA& """a. pan 

~TOS, com 68 llllMI dt 
nte doente de molutla, 

. ltlhUA, d11a.• Pol>n• 

pobre «piai , •~"' •u 

i: ~s s.m pc.,da 

JORNAl ISTA 

u 
rc cr 

~os 
e GOZinh 

44 

,via!. bztndo ai 
s Ord , . . 

u 

. ( 

• de u a. coz 1 '"ª ~ 
cda ado para <' ~ rar; 
ttamm, n. 89 - H 

(U 150.ol B 
, de ~ozinhe rai;õ,, 
1 rua Rachuco n. ,,1 r, 

(U 13371) B 
'"• -d.,.e--u-m_a_c_o_E. nhe- ra e 
os de usa)j rua Tava• 

1 A. (u 144,S) B 
de unia b~coz ntiC • 

riaJ, p.,,ra c.3~ co cr• 
fcrtnc a e seu prCH!C
rua \',sconde ele lnhan, 
a.rmazcm, das 1.1 hora5 

(U 13~1 ) B 

is e creadas 

~ 
·~os dr uma pe!!Uo, ru 
47, 2• andar 
____ (U ..!....~ C 

de un:-a boa copnr 
e- traumm o prefere ac 
~ sc bc:m . Rua e.o 

oobra o . 

RA - 1:'rec aa se ele 
a corp nhc ra: 7 de 
loia. Cua Isidro 
____ (U_!JS6~ 
- prcc_sa se para au 

:, que oa1 rc crcn 
J t. 

1: t.â no ,o so lntr1·,,,,-.c im-
1ftt•d ato protc;:<'r mi dc.hc.ulo 
bono 1111•• 11clua111 nu pontu 
dos deilos da , o s,1 d:1.-t) lo
g rapha. Pol l'Om 1·,s1· Intuito 
quo lntbalh,lrtllll os t•n~1•11h1•i
ros que lclcanun o upttl<'u;on
nLm II ROYAi,. 1: í· J•or 1,iso 
quo C!;ln nrnchlnn 111lmlr11H·l 
p ,·,><luz m,1ior "011111111 ,tt, ist•r
, iço que qnulq111•r ontru 1•0111 

1ucnos fmhgn 1ior parto uo 
npcrudor. 

Agente cxcluc;ivo 

asa son· 
OlJVJl)OR, 135. 

' 

• • u s sa 35 te 
~ coai mo i u A,. t" qu:u-to n c.sal ou moço, do t"ommrr 

n. • so rado, por cio ou f' cr ptor o (U 141.,2) ,f.. 
•t• ütnoca AWGÀI I Sf, duas cru, i,s aa s 1:1· 

CU l<1311 ) 1-: ra eocnl)tono ou consultorio, ü 
--:-=e-:-~:-:l~S::-E.:-:--=~--:,-:-ua:- dt I m · a, n ~ n 46, , 0 and r 

va hc ro d st neto. uma sa a 
rto. com ou sr-,,, mo lm. b. 
1,nr,quc Vallad ru n 41, AJ.Ur:A SE um quarto h po, mob,, 

ha, ,n ~ndtnte, ~m casa d Ia
m ar<"'ml; rua s. Yalnit1m n :S. 

J1 d• r <l •~, f~ 

U:'11 \ mdç-n Nlu('adn, dentl tn 
e a• annl:iln clr rhaYmncfn, 

multo modc-st , 111·ccl~n tle '!!m 
bom 1·ornm111lo ,·om pcnv io, 

t·m ('l\sn de pcquenu tnmlll:i 
de• <'Olll'l'il o, no ,·,•ntro <ln cl
duclc. Rc•f1wencln", ('11lx 1 l'os
t li 1 13;';. ( t . 1132!)) L 

( 

-i-r.u 
.l":\. to, 
• tua,;lu 
cUa 
crr.a ( 
ra cn 

7 

Bot.af 

Tl..l,UGA.Sf uma • ~ d, Ir t O• 
.,.--i_ b:bda a pcasoa de tratamento cm 
cau de bmt1 a: na avcn. ,1 C,omcs 
Frc:re n Ql1 oh (U 1J441) K 

R.achuclo n • 

1281.!l_E 
tt S {&IC-

:ltC'. mob•· 
ou cara 

e. 5189. 
1Gú. 

e U 1188:) E 

,\ l.UlõAM '-E M1la1 com aparumen
... ~ to a caul ou rapaz,.. do commer 
ao, nu Frei Ca cca n. 8 • 0 

CU 14367) E 

A--:-L;-:,U~Gca-1\:::.S:-:E"'' -.,,-,-.,.-... '."""-:d~,--lamil a um 
b quorto brm mob bdo á ave 

Ilida l\1C111 de SI, n 7•, obra~ 
(U 1◄379) E 

O Consorzio Fabbriea nl i 
llaliani e lilão 

pede aos narnerosos clientes e bons amigos para visita
rem o seu salão especial na Real Nave "ITAUA", cnde 
poderão encontrar os mostrnarics de todos os artigos 

Informações com os Representantes geraes. 
BON A.ZZO & CJ:.A.. 

U.rA BUENOS AIRES N. 53 

um bom c. rto de frcn I A LUG/\.S E wn g1Llrto mob1llado a 
t , cm asa d f n, a, e m m ..C.I. 1 a, bor de r .. pons thdodc, 

1 a e com o ano pensão; i rua lm cm c:isa uma senhora v uva• â 
P~lr z LepoldltlCl D 1 pra.,, ,ncmda Gomes Fnrrt, 116, aobra o. 
T ·adentes, (U 13354) ~ CU B07 J. 

ALUGA-SE Ull'3 sala mobilada-;;;: 1 AJ.WA•"'E um 1na, quarto de fren
dependcntt • lt'Tlhor dn commer ~. bem mob wlo e e m pewo, 

co, ª"' de l:un11a, t•m t ep onc & na roo S !Pedro n, 148, 10b•ado, <&q, 
rua Silva Manod D· 134. de l'rt!g!Hya0'1. (U 145a7) E 

--------=-=---c--' IJ 3~ b m eacnptor10. com 
A LUGAlf-SE sala quarto a rua do Ouvi<!or 131• 

até 31 de Dezembro li Jh• CU ,4463)
0 

I: 
Ida Rio Ilrn=ico 131 ,.. nn m casa de la:nil a, 

, •> mobflm, com ,d ~ 
utn- e no mosmo. • cr e tratar 4 

( 

Lt;GA SE wn o --------- 35!11) 
a cJado e Ct;>avemc 

r a P nlo Fror 
na 

i1ttnctoa 
e 4119 
14366) 1 

fr,ntt, n 
rmb éa, 1 

u eres 
mais admiradas 
Slo aquellas cujo san

gue t vermelho e puro e 
cujas faces , eve1am 63u
dc e eoergla. 

A Süaparrllhi 
doDr.Ãljer 

tr 
G 
da 

(a 

... 
mo .a ~ com pe::na;40, 
tele n 238 ( 

°A"LUGA,SE un. lmd 
..l:\.. com ngua e rre te • 
to, inra fam , • Cattrtt, 
Pcnslc, t•l'tran a 

AW A:, ,-----:--':--. 
tt t 

lado,. com 1><n ão ptrt 
de mu Rua d Ca lrl 

A Ll.GA :iE uma sala e rtnt 
..t,.. bilada com e a!lo cm ca 
Iam 1 :i • t ranse r. á r Jl1 
lltacc<lo 39, sob. Td. n l\l. 8 

(U 141 
-t.,-,,L~u=~A~-~S~E:-a-m_ q_ua_r~t-o-,..;,.,ca:m, 
r~ b ado com tntr 
a ,..,!,,.W• do Cattt"tc 

r 

mpa 
tor de tcrrm , t 
tns jane 1 ,, J.og,a 
J'ode •e v ,to d4 
Jani m lloua co 

\ CL UO.o\-'SE, á 
.ll. ro n, 86 u 
<lo fr,ntc, nc, 
11 M 
A J.UG 

d• 
e tr t•m 

r 19S • 

-ri:"UG~ 
./'l. lt e 
n:1a•,, ta-d0ct 
Cot•f'tC h, 
_. d. G/\ 
rl. ra ra te ~pb,m, 

cmpr g,do 
-:-~m=-=-=~=---c-<_U_10R1) E 

rta!IIS1fttt todo o Otiar.bmo, "t cawtm as tnuquieus. l!Ji• 
cner.u Oapp<t,k,dá brilllo-olhcn, 
,mtin, pw1fíc.a o.un~ S.111 m.~ 
tado,i Uo lurprdlcndtmes. Á mid• 
lu80-

D Jf,, 

• 

A 

1 • -
i\l UGr\ SF.-;;;;;ã1 1 l G \ • .:i,; <'>n º: 
~ "'crlo 1 , 5?, 1 lrtnt a as l d1 
-- - ,--,.-'--- t-'1 do C'ôtnmr:c A LUGA.St. um , ": rua p 

1 
andu 

1 \. S J 1é 52, 1• ra ver das 8 As 13 
~•n r 1 3) F. 

-,.-,-=::-:-..,,-:::---:----(_U_4 1 ) C ~.l.. rio; A rua da Qun •ob, r~ c•ótn u a n mo• 
• • , U',I\ si; um:. .-1, rip1 

1
-A tur:,ur '-1-d , 

o <1uarto, ~ ~:--;--..,r-.-,:,;,--- (U 144z1) E •~para,Jo~. e, uma íam, ,a ou ra 
1 o. 2~ A 1.l GA-SI:: um qwi n~ual ou dishnctoc,, com optrma p 

(U IJ ' ~ ora a6, qu tra , e fóra. Mar nez de Olinda n 84 
--tu-rt-o-·com com ou acrn pmsio, na 7"I ,._ :'\rtal 61 ---- ( 

am l 3, em ,,---,,_ ...... U 14408) E A Ll <,.UI.SI:: 111,u p 
1 •• p a rta para .c1. um quuto com P"" 
casal sem l rea llutra, "'9 ( 

l r an h.!!:!• 1 2 .,·.,c-::=-~-----c;c o) E A tl.l'GA-sJ: uma--
(~J A1:'iit"A, tr""ii:' ..t).. mob I a, e n 

:-----:--·· te m rc para fatn ha <1:a e 
pua trcs ra sp,110, a. • ' J li ~· á rua Do• de 
o0m ou • m aob.. entre Hczcnde e n1 · "" 

m ( h I Rua (l 
andar T 1 0 •• a~d,r 
((J 

1 4 hrecbal l lor ::;:-:,,~~-----.-- m,h,. 

,~ r:,p 

J:. 1 • 

O. • 

• 

,IN CIAM HOJE A I HO 

1 GRANIJE VENIJA IJE MEROA 
IJORT AS IJE LEI POR 

~ /",~. 
~) 

. vr l 
\ ~ CrnD~ na bina snnBrior metro . 

Crnuc Marrocain metro • 

Marim Ave - Maria • • 

ecisamos li 

• 

e 1 

• • 
• 

ev r le os réÇos aba· 

s brim branco. de 17$ por 6$500 
os de linho. . . . . de 32$ por 8$700 

rja branca, lã de 65$ por 16$500 
,1,. ? 9 500 

Gase chif fon, cõres morut. 
Taffetá Lyon, todas as rôres 
Georgette fantasia, grande moda. 
Charmeuse L::-n, côres motla . 

met. 8$500 
met. 23$500 
mel. 16 

L " 
-•-wS de Dolman pardos de 28$ por 9$500 

ts avulsos de linho . de 15$ por 2$500 
ma -iial.o, to,J---..- ~ 

Fonlanf seda, ertampade. 
taes de borracha. . . de 14$ por 2$000 

'dos de Jersey, de côres de 29$ por 10$500 
-es de Ílmss1mo fustao de 32$ por 7 800 

péos de feltro superior. • de 15$ por 6$400 
eos de palha italiana de 22$ por 7$500 

Voile liso, côres moderna3 •.. 
Voil fantasia - Córte. 
Organdy fantasia. met. 

PARA HO~IEXS 
tollarinhos linho CJOlles, du ria. 

péos de casemira côres • de l 0$ por 4$500 
tae mimosos desenhos. de 4$ por 1$500 

Camisas tricoline finíssima . 
Roupões para banho, de 36$ por. . 

• • 

ARTIGOS DE CA A E MEZA 
e one â a . 

ra e ar 
Dez 

de r1 

·go s er·ar de 12$ pcl!" 
e .. ra, grande recla e 

çi,al crelAne ara o: ·e"'r«- e 855 a • 

ndes rmaze s 
av. • e de 

A CA GO 

r .. 
d 
de .,., 

9l e 
....o 

EITE 1 
8 

1 -ª1 • a.'I ns ~ 

ordt•m. 1 
(1c,6.i) ti 
um 
v raDc 

J,49 • 

Leme, Copacabana 
e l.eblon 

dt 
1a 

A 

nbo 
llarat 
Trata◄ • 
!l.J_I pan . (U li 
A Ll'C:A SE, molnl;tda a C3 rui 

_..-i., ~ove de Ft"vcreno n. Co 

1 

p bana• trata se n.a m<"Sm:. el 
70 Sooo. ( • 1 

U.~ E quart s ta 
de- t :i nu·nto C;.>tlt 
te. '--0.tt pa1nha e e to 

boa de =r. Rua 
T<I 1 

Catumby, Estacio 
Rio Comorido 

fdachinas para lactitini:}s 

1 

e frigorificos. 
Vasilhames para 1 ite 
Motores e dyn~mos 

Rua São Ptdro n. 105 

13$500 
9$800 

14$500 
32 500 
29$500 

• • 

1 



RE 
CAP,:, 

L 

:. Rds 
I4J7S) 

\arieda-

tos para 

no Inte

<JUC não 
te nosso 
nt'nua o 

rarem a 

& Cia. 
(:o8zT) 

Peitoral de mel~ 

' guaco e agrião 
A. LeiY:tS Leite - Pelotas 

De effeito seguro e rapido nas constipações, tosse 
grippal, broncbites, rou~ui lão,e. ryngite, catarrhos. • 

Receitado por todus os med1cos da Cruz Vermelua 
Libertadora. ( Lic. pela ln sp. da ·ude Publica, em 16 
de Junho de 1922, sob n. 854) - A' ve6da nas prin
cipaes drogarias. 

(0706) 

;{~i Autoembajada ll~Salud 
trem á 
1H', E'm 
• CI'.\'I

·irtuo-.u, 
de Oti

A~socia
horas e 
Ira, dia 
lt:\1' do 
Ua l\Lt.-

protestn 
reco-

• atten
com1u,
piedade 

SILVA 

Prof issor Moura Lacerda 
ROMBO A LA NA1'URALEZAI 

- - . rá a IluMios Aires ha.,ita cl domingo Y \ucgo de 
Dl"f1n1tiv:i.meutc _rea:rcsa su,Jcs part.rá para Rio de Jantiro, por cl 

dnpedinic de ~us chentt"!' Y :u_nt 
~ca Polo,lio", c1 ;16 dd corncnk. . 

p , : in:ular, d;rig,do al puC'blo T a la1 autor-~da
En su pró:inno ~n.fcst~ 1 .. , e -l"t.,.\"r•n~I...,. ri rrc:r.dor rlc la :\U1 O 

d .. s pub'.r:i!I, gubedtl'ías,prRoTl~RAPI /\. BRASil,l-.f::A, relatará con en'.crQ 
C'URA-FISlCA Y e a h ~:mita;a y d~co,lamc wu.1ac1Óll, durante 
"Yt-rdad, cn forma su.~nta,t ÜRUu(;L'AY y a, la _ARG:t::~·111\A. n P ', 
vetntc y ,.eh: mesM>. C'f\ e . • ba n:~cion J;, osocal dc:l l1ombre 
ta ahd compkt::r., auprn-iveo.cta Y 
sud:i.mC"C· ·a n, '1 cn gtti<"n.l. G 1-' 60Q; cn 

CORRE<;;.PQNDE~CIA: cn füJ A•rea, Pafoa;J;I' ,uem~ .ac 
0 

d~ Jan;;ro mi domicilio, N cthcr~y, cal.e Nilo Peça n. 125. 
Ri ~ ' •~ •n «-~~odas de l[U31Qui<"r pa:1 dei mun-

T :u l;ua fam>l~: Y ~~ ,-,~~ método!I ctefltifcos, n11h!r1\k ,. :le 
do, pi,.+Ocn 1•ernpr 11

~~ td:, · ~
111

;.~s •. Tn,;lad~nd~ a Rio de Janeiro 
comprohada I' cacia. . . d ..• .,..,r carta a las d1ree""1oncs arr1b.. ,n, 

l 

Associações tlc classes 11uc 
ou offirio pediram :t<> E 

nistt·o da Fazenda a 
do imposto s.:,brç 

('OIUlllC'l'Ci:té, 

1r folegra1nma 
o. Sr. ~li- Bôa Saúde 

Jtl!;.\L J:, U K :\ t,;.\lLlaLl. 
CAL"ú\ DE SOCCORilOS 

D, PE])RO V 

,,pensão 
·ros 

r - Camara do Commercio Inte n1acio 
~ - Ct"ntro do Commi,rdo Industria •i 

3 - Liga do Commerc10 do Rio de Jan -... 
4 - A:-.soc-iação Commercial de .S ,1ntos, 
s - Bolsa de Mercadorias de São l'a 
6 - Associac.;;,o Commercial de Porto 
7 - Associaç.io Commacnl da Ilah: 
8 - As·oci.1{,:.i.u Commcrcial de Minas. 
9 - Associ:\çào Commcn;1al do Pará, 

'ól!O - A.1sociaQ.io C,,mmercial de Cam1 e 
11 - Associat;ao Couunercial de Cuya 
1~ - As:,oc;aç.io ·CC>mmercial de 8 aa:é. t. 

IJ Crntr,:, do Comm reio e I n.iust ' 
14 - Centro dos Jnctus!riacs de Fiação e rr 
is - Centro do Commercio e industria d 
16 - Assoc:ia('ão dos Commcrciant o de 
17 - A!lsocia<;ão dos Inlm,triaes e Com 
18 - Associaç;io dos Industr:aes Meta 
19 - Associaç.'io Commercial dei. Vart"gi 

onta Grossa, 

"'· ra de São Paulo, 
eis e Acctt!lorios 
s Gtaphicos 

20 ._ Liga do Commcr<:io e Indus tri.1 (' •nf]uista. 
~1 - Assoc!aç5o Commercial de Pouso ,re. 
.za - A.ssocia('ão Commcrcio e ln u:stri· Gu zupé. 
23 - Associaçáo Cornmercial de ~! · cahé. 
24 - Associação Ccmmercial de C arnpio 
405 - Associação Conuncrc1,1I e ln ,lustr .i Sorocnba. 
26 - Associação Commercial do B otuc3t 
27 - ASlõociaç§;o Commt"rcial do R Hl Cla 
218 - Associa(',"to C-Orumcrcial do Ampar 
29 - Centro do Comm.:reio e Ind ,\~tr·a Taquuit;aga. 
30 - Centro Cnmm.:,r:,ia! do E« i rito S do Pinhal, 
31 - Centr-o do Commerc_io e ln Justri, Pirassuaunga, 
32 - Associaç..i<> c.~mmcrc·al de Jundia • 
J.l - AMoc•ação Comm~rcial de B ariry. 
34 --- Associ:tçào Commercial e ln 11 ,tri:i nrodowski. 
JS - Associa('ão Commerc·:'11 de O lympia 
36 - AssociaÇ'tio Commerc:-i:tl do 1 ~ 
• l::' - .'\.,~o,.;:11.,lc> Commcrcial de 
38 - Asc;ociação C,,mmercial do 
J9 - As~ociaç,1o Commcrc · ai de C 

41 - Assocb1-·ií.o Commt"rcial de Cruz , r 
42 - As~;a1.;ão Commercial de l bera 
43 ~ As.!k•cia Comm-:rci:tl de '.\f ·~o 
,1-4 - A~socia('io Cnmmercial de :,,; 

,-;6mente a podc-rão 
gozar aqueJles cujos 
o r g i o M digestivos 

funccionam bPm 

i,O dfcrvcacente, , base de 16.c!I 
de fl"uctas, comhatc: dlic:umru 
te as perturboc ,es do• o,a:ã'>!I 
digrstivos e rcsutari~ .as 5U.:l!I 
funccões. A opiuilo dos bons 
med1co1 é Sl'mrre favoravd o10 
u~o do l· ructa para evitar 11!1 
intoxiCI\CÕes I' l'UaH consl!'quc11-
ó.as. E' meh,or prevcn;r do 

qut· curnr. 

Ap. D. N. S. P. n. 8:z9, cm 
~Ol5-9ll (148r;,8) 

LIGA nEYJ<JPICFJNTE 
1.º DM '1.<\R,CO 

SfDE, RUA SENADOR EU· 
ZEBIO 254 

De ordem do sr. presídcte, con
vido os srs. a."lsociados qu,tcs a se 

J reunirt"m cm as emblt::i. geral e-xtm
Cl~dinaria, para trat::tr de alguma/ó\ 
alten-cões dos E~tatutos cm vigor, 
no dia 4 de :'lhtil. ás 15 horas . 

A Directoria d3 Real e Bcneme
rita C- ixa de Soccorros D, Pedro 
V, tem 3 honra de convidar os 
!icnhores Socios desta instituição 
e suas Exm3s. Familias a assisti
rem á Asscmbléa Geral. que se re-
3Jizará em sua séde soc:al, á rua 
Marechal Floriano n, 185, no dia 6 
de Abril, .is 2 horas da tarde para 
apresent:u;ão do Relatorio da Di
rectoria e rarecer da tommissão 
<le Ex.tme dC' Contas, 'tendo em 
seguida Jogar a sessão solenne de 
posse da Adm:nistração para o bi
cnnio de i924-1<,25 e a entrega de 
medalha!. de Honra e 8.iplom:.>s a 
Socios Bcnrmeritos e Bem.feitores. 

Secretaria da Real e Bcnemerita 
Caixa de Soccorros D. Pedro V, 
<:m z9 de Março de 1924. - O se
cretario, An,onio Xavi,cr da Cost11 
Lima. 

(0729) 

CENTRO MUSJ('AL DO mo 
DE JANEIRO 

Assembléa Geral Ordinaria 
De o:<lem do sr. Presi lente, con

vido os srs. Socios quites para a 
Assemble.i. Geral Ordinaria a reali
zar-se Quarta -feira, 2 de Abril is 
10 hora!!. 

ORDE\i DO DIA: 
1° - Lcitur.a. do relatorio do se

nhor Presidente. 
zº - Eleição da Commissão Fis

cal. 
Secretaria, 29 de Março de 1924. 

- (Ass.) Franc:.Sco Lucio Althe• 
mira, iº secretario. 

(U13348) 

"" "1--Cretario, Jlc-nriquc Drwrfc da A, PRAC:\. s·,...,,,_ (U 14168) 1 .. 

1 
\'AUI:S DE {'OKJ.J . Victor de Sã din:e!or"'f)rr,prieta-

. . no da rcv1!'lta "Phoemx. ", declara 
A~1"larr1N1 ao'I pn...,,u,do-rrs de va- pa.ra todos os cffei:os, 30!1 f.f'm; 

1!"9 1mpresso"I t"m p rei branco, que amigos e ã praca, que os "". Car
C" mM-m1 s dl"YMn 'ler t'l'oearfos por los Frc-derico da Silva e M,1.thcus 

l'UH . .",!o'U \ J J L uu.;u .. , I 

AO PUBLICO 1 
A FABRICA CARIOCA fundada 

ha m•:itus anno~, pela primnirn vez, 
faz uma , e11da extraordin;u1a de 
artia-os de stu fabrico: - roupas 
brancas p.1ra corpo, cama, mesa 
e mu.tos antros. 

,Muito embora, actu;1lmente tudo 
e.;teja muito caro, em todo caso 
ha grande vantagem em ap-pro
veitar esta occasiaJ isto os pre
ços serem m3is convi~tivo5 do que 
em outras casas que compr·;m pa
ra revender. 

Não se trata d• uma liquida('ão 
{ant;lat'ca, mas, :;ifi, de ma venda 
real, c1.1mo provam os preços mar
cados. 

Todos os artigos se ach~m cm 
cxpo"lição, diariamente, 3té ás 10 

bar.is da noite, de hoje 1º de Abril 
cm diante. 
CASA DP TODA~ CONFIANÇA 

22, R.-UA DA C.<\.RIOl'.A,z2 
__________ _,.(73.zl: 

LEOPOLDINA RAILWAY 

RECbDIM:ENTO DE CAR:CAS 
0e"Yitlo a anormalidade do trafe• 

1_0, cau5aJa pd,1i1 mterrupi.;ões ul
timamente havidas, previne-se ao 
cc.,mmcrcio desta praça que tcr
ca-h:ira, 1° de Abril somente se· 
ri. recebida car!.t'a em I'. Formosa 
destinada ás estações da Rêde; 
Fluminense (Estados do Rio de Ja
neiro e Espir'.to S3nto). 

As mercadnrias em lotação de 
vagào para carrt"gamento pdas par
tes no patco de P. Formosa s6 
devem ser enviadas para a estação 
depois de previa combinação eom o 
Agente. 

Rio de Janeir-o, :u de Março de 
19~ - M. C. Miller, ·Director Ge
rente. 

(0743). ----------

.i,. ~ L A. .,L.'.lJ.1:1 L\ 

C.\IXA Ulil SO(COUhOS 
D. PJ~l)HQ V 

".to <lia 4 do co, ~enk, 6• feir:i. 
serao J>ag.u.; pensv s rc ati1: a.J 
pr m-ir I trim itr e re , do 
rueio J a á,; z horas, sen:.io e11tr-e
j1.leS por lss:a occasião as respe
ctivas gui11s, 

As. J>C'11sues s6 serão pc1gru1 aos 
pr,1;>n( ou a pc !I as devidamente 
autoriz as. 

Rio de Janeiro, 1 de AiJril de 
1921 - O thesoureiro, João /ou 
1-'errcfra, 

----··----- (0728) 

ANNUNCIOS 
----

EMPREGADA 
Proc;sa-sc para oúnhar e scrv:çrt 

leve,, em ea~a de Ull1J senhor:i. ~ó; pa, 
ga.-Sc bem. Rua C~ndti de Injá 13{ 

(U 14sJ'.,! 

EMPREGADO DE, 
E.:CRlP'l üRIO 

Prcci&a-!c de um que tenha a!gunu 
pratica e J.aiba e çrrvcr .i. 1t1Jclillla. 
Cartas á ca:xa p.:,>,tal .;304. 

· tO 1453_:! 

--Casa Moderna 
Alura•ae um11 apa]acetada, corn tn

dJ.s a depenJcnCiil.s para fam.Jia 
tratamento; /ar<.11m de frente e lad,. 
bom qu·,,r,a, i;ampa,nba c:tnr. , • 
etc. Bonde, á porta. Rua General Po,. 
Jydoro n. IO)Z, Cb;i.vc:1 ll J l 

da e,.quina de d, Yarianoa. Trata-se 
,á rua Real Grandeza n. 88, c.i.&a 11 

Telt:pbono Sul n. 45, 
(U 1447t 

--,1~'e_r_r_e_n_o_n_o--oCaes -
do Porto 

Atua-~ um com pcquenOJ barracl.o 
de 111-.de1ra, sc"ido pot' tres e.l(rado~, 
l';i.ra tratar na rua do Hor.p1c1u 47, 
aobrado, com Pinheiro. Telcpbone 
.Norte 5693. -~-~- CU 1441-1, 

No Rio de Janeiro 

1 

(0736) r um mu; ;,•. L> nfpc.-n o,, •- Pl 
po PROPAC,\"il)A l'N"l \ FRSAL Dl•, A A_UTOC'URA, · 

S.-Je rk la '· · 't'RA HGMA.NA 3 la,,,.. r,.,. , artr na• 

40 - Associaç1n C n·mt"rcial df' el f:"' 
-15 - Camar.1 rj .. C'omm rei-ô do R' Cr:11: ~ 
4--6 - As.,ociacão C ,mmerdal de $ , , c 
o1- - Pr;i.c-a 1lu Commerc:-•ri de Siu UorJ . 
<f8 - As~ciação Çommt<rci•I de ao P m1 

n v•"J'ill v,ilM imp,.,..._vis nn papel azul, da Fontoura deixaram de fazer 
t"Sta troca d~vcrá ,~'!' feita att' o dia pute da r-edacção da citada revis. 
S _do lll(!z. de abnl, em n~!lO es- ta, desde o di.a 15 de fevereiro p. 
cr·ptono, a irua do R..osario 102, rindo. 

"A abaixo assignado vem a ptl
blico, declarar !leu •mc:cro reconhe
c;mento ao illustre c1ru.rgtão den
tista, dr. Arlindo de Oliveira e 
::iilva, pondo a descoberto uma da!. 
suas curas em que fica patentea
do a sua ex.tr.-.ordinaria c:omp,eten
cia e o seu valor nllllcôl desmere
cido. 

E' o Jogar on<ie actual1J1.-:t.té-:c,__ _ ' _ ~ _ 
oome mais barato, é ali na rua !:;iil-_•1 ~ RQTER..\Pl.\ r AUTON(1fi"JraoY xll"o PE{A!'HIA NUMF.RO, iz5. 

tunlo!'s" BRASIL - · ' . - · l José n. Sr, na "A Fidalga•; refei-
~ Se " .t~stan para to,lo d mundo, todaa W c:irta!I de mtcn:911' re: , 

para arr glos cfectivo11, de hecho. 
ll~rfo. Rto de Janeiro, .28-3-924. 

FiwJo este pr:tzo, os va'cs imprcs- ------------~(~139 1) 
!.00 em papel branco perderão o 

ç le~ a :lSooo. õptimo .&erv1ço i can .. ,._ 
luxo e bom gm.to. CU 14471, 

! .\CTA, ~#'fN VERBA ' 
Eu cu.i.nt( es tlCmpo YUC'lvase al RUMBO A LA NATl7RALEZ.A ! 

profi:90r MOURA LACERDA. 

<1.1lm- SOClEUA I)~ AXIMADOB.A DA 

SALA __ _ 

CORPORAÇÃO nos OUR[VES 
m, d., De "La Mafí.a.nia.", de Mc:c1tt>'t'lúéo, 16 de março de 19l4• CU 06J3) t: uidac do vos Rio, 28 de marco de 2924 -

Aàolf Prti:rsen 6- Comp, 
(U 12797) 

Soffrendo ha oito longos annos 
sem ter encontrado quem a c-uraue, 
procurou um d ia o consultorio 
deste i!lustre cirurgião á rua dou• 

Rua. Buenos Aires n. 216 - .sobrado tor .\1anoel V1ctormo n, 5S.'i• que 
Em nome da Dircctoda, tenho a operando-a oonseguiu curai-a no pra

honra de convidar os srs. asso- zo de trcs mczcs. 

Alura·ite tfflla boa de frente, para 
e1cnptcirio ou cawl sem filh01 oa ra• 
pazes o:tcccote-5, cm casa de um CiU,.al 
IC'in {%os. Rua Geueral C.ama.ra 17 i, 
-,brado. (U 1-447,2) 

5 act • 
l< DO 

1..ock
S Ml'• 

13t,,1) 

n><AS JLHffiA DR COMEDIA 
\'IGG IANI & HRIATO 

7 314 e 9 314 !. lOJL~ 
tações do hllnriantt" vaudevillo 
de )IA :O.GEL MATTOS 

em 3 

CIO, 
1
EMEII\IIIO 1 

entradas em scen.a · 
; w. Ul06 Jon r YA 

1, ' l~ OR l, &i.ul Soo. 
Jume Co--ta SYLVJA. 

MARIA, Alba 
lfar-a Gril'o; 

,U;lf' é; LUIZ.\.. ·a; R :\R >( ,an:y 
N 'IC, l\ v...r <.:. :a 

Attil a de )Ioraes - Scenarlos d~ 
ni;:elo La...,..ary. - .A EmprP.-;a tomou 

par a qne os especta.enlos term..i
enta re!-, (C. 13655) 

D .. Nc;o~MEllâ!UO-! -

L 

a avo!'! 

;. ;a all(;a 
' Nev.-s 

Hadtlock-f,obo 
Malgc Bdl.1.flly " 

• r o dr a Mrtro, 
:.:,LVAGEM M 1; 

-a n~ 6 berbo~ 
LIO TRAGICO 

.Ke::itort tia ,m
a - A i'AREN 

!L.1.,LA DA ESPOSA 
- Co~eii Moore, 

vid,.,.n• 

Pa acio Club 
Los 

ll0,J E 

Alcazar's 
( r.nto:s e b..ii.adoi, n . :iac.i.onaes 

V V"T 
CA T.-\ TE GA't HA 

André 

- R;ia Ma tchal Pioria-
no, 09 1 JDJ 

' if 
t 

A MODA EM NOSSA 
CAPITAL DO 

[~tlnm~ lailleur 
• 

cl:>ssico e fantl't~ia 
e quas1 uma institu;çio da 

• asa Altilio 
Foi e serâ sem,pre a ca!ia 

preferida pda SOC1edade chie. 

Secção de TOILETTE, CHA
PEUS, .!EIAS. 

Com a baixa do <::00'\tÕO os 
preços da CAS.\ ALTILIO 
são m:i.·"' h•r"'f"I rio que 

mesmo-, cm Par;s. 

GRA"S Dl!. .lha, mer'.to 
vendas -Oe SEDAS 

111 - Asscmbléa - 111 
(.101&7) 

que é <"Onh•a. todas as mo lcstias 
jum: ICTERl('IA - BILl8 -
'l'ICAS - CALCULOS - UEM 
outras. 

PARIQUYNA 

. Ci 
AO DR. RÃUL PITA~GA \ He-rni-:1 

sA:,,;ToS A p 
Eu Dr. Jorge Affon'jo Franco, Rua 

me.!.ico com consultora no Largo A•• 
da Carioc3, 15, !ioffrendo_áccrea d· 
dez annos de hemorrhonh: ·, 
in!ic.v o operatoria, recorrir 
proccHos d,1 dr, Raul P1tan~a 
tO!;, C( m consult()rlO na n-.a 
seio 56 que me poz complc 
Curado em pouco tempo 
ração e sem dõr, pelo 
pubL -:unente meu~ agraC 

ao mostre e compcten·' r----:--.../·--
,ondo me ao di."luor de 
Z'Cr _p,ara qualquc:. infonn 

Rio de JanclrO, .28 de 
t 1924. 

DE OPERETAS LF: A CA:--.Dll"ôl 
concer1ador da b:otra, ROM O BORZELLI Uir~do 

art111t"ea. 11~ L''íl 'Ul(HE.LUZZI 

A
0

R 8 314 Hoj.,, Hoje 
A nova opereta em trrs arto!, do!' TOM CIOFFI - Maaica do rnacatro 

ETTORE BEI J.I~I 

\L\'RS 

C0l\1PAXITIA NACIO~ATJ DE 
81.:0URO MUTUO CO.STRA 

FOGO 
FU.'.ll'DADA E~! 1Rs4 

68 RUA DA QUITANDA 68 
-.Oa sn. Associ1vlo,. são convida
dos á virem 11ati,faz~r no cscripto
rio suora-indicado, das 10 ás 16 
horas de todos os dia!! uteis do mez 
de Abd a :mportnncia dos premias 
de seu~ ~eguros para a rC!lpectiva. 
rerforma no corrente anno com a 
de·luçfül da qunta q~ 1hcs coube no 
saldo da Receita do anno dt" 1923, 
e é equivalmt a 40 ºIº dos prc
minq que pagaram durante esse 
anno. 

Rio de J;me;ro, 29 de '-farço de 
1924 - Dr, José df' Oh.veira Cnc
lho. Director. General Dr, Ft1lk-ia-
110 Bciijam.in de SoHza Aguiar, Ge
rente. 

(0645), 

CENTRO BENEFICENTE 
1':T.di~T'l'OJ?'\T, POPULAR 

RM Archias Cordeiro, 314 Mcyer 
Asscmblca Geral E:xtraonfnaria 

(2• con\'ocação), para clci("âo de 
cargos vagos, ent 2 do corrente ás 
.:io t :t hnras. - Israel de Oliveira, 
secretario. • 

AO PUBT,ICO 
O cartorio do 7º oftt<"fo de 

:NotM (anthto Tabelliii.o Bel
miro), mudou-se da rua do 
R001arto n. '76, para a rua da 
Alfandega. n. ,:S'7. 

(U, 1.4439) ---------

c1ado!I effect1vçs rt'm1dos e ho- 1. • ~te sentido não podendo escon-

1 

n ,ranos, a assistirem em de der a gratirlão com que se acha 
Abril as 20 1 l 2 horas, a sessão re\·estida lança mão desta recom
~!enne . commcmorat1ya do 86" an- mendanri.Ó-o ao publico como um 
n_1versano da fundaç:30 desta So- dos mais competentes e abalysados 

ENCERADOR 
Calafetar, raspar, en~r:ir e envtr• 

nir.i.r auoo.lho&. '.'ifan - S'lvc;r... Tel• 
Norte 3451, Rua Senador- E1n,.,.bio 81. 

(U J.l59l) 

SALA DE FRl:<:N.Ió, 
Rio de Janeirn, 27 d,e Março de • Aluga-li.e um3 bem ,nd>ilada, •em 

c1cdadc. 1 clinicos odontologicos 

1924. - Faustino Chaves, 1° secrc- M. :,..r. pendo, Rua Senador Dluit<t J8. 
tario, (U 13075) (K 13535) __________ (U r3.588~ 

- . 1 A d 
.... -~~----------------- gua e Junoilho ' f 'Prnducto scientifico de beJl.-d. Pa• 

t U n h a 5 B r •11 ~antes ? A '.," .~TI',",""~;. ':',','.:;,' ,'.n::'.m~:. f nhas, tUP!I, «e. Vidro 4$000. Dcpo-

' 

■ ' aitariõs: J. Lopes &_ Comp. Rua. Uni 
guayana n. 44, e em toda.a u periu-
:rnaria1, drogarias e pharmaciu, Ap. 

1 rID~ffe.rrB!!1E\]trH~] 1 ºA,:~.-~~~-~~,~~:':~:'. 
t V • t ~1 tt • lt ,J h A para familia de tratamento. na ru 

' 

ermz, aij e e, creme e po esm.a e Lasc.,.º,lº as I ;~:,~ !:t'l!' ,~· i,:;;._T .. ,,:~..,~; 
~ Villa 1368._,_-~,---,,- CU 136.ti) 

,.~---~-~-~-~~-~ ... --- Banhos de Mar -
i~11,1,,,•11·111111 •. 1111111 UUlll"llil!il!'ll!IMI• 1.i1i:11<1111,11. 11,1,.-.-1,:1• li lutlll I ra1•1:·1 ,, lt<l.a,1-11--;:.. llclla, e vastas salas, quartos CC!Tl 

1 D E N TE S A L• os ==•· :•;:-,.. ··.~;;;',,~,;';:"':,:$:~. 
36

-2 : :az, rv.a Marquu de Abrantes. 
_________ (U 14;.:2_) 

! Pasta NIMBO : ArJ~i~;;~~~~~r~'~'~;, ... 
f 'li ~ (U 1440 > 

1 rlalito Perfumado i 
(0198) °t 

j 1"1111 1111••1,,t 1,0IJ 1,:1:11 .. t• 1 ·1 :11,1::1Ull!llr.tll)laill .hlTll,11••1!'_,-t,m•"l,i-1!alll •I ·1.,J 'I 1 ,ti ,. 

CASA 
Traspassa•i;o.,. o contrato de llma 

sa, a quc,ro comprar os moveis que 1 

~arnecem. Aven>da •~em d 5.a a 
sobra.d•. (U 1356 

f,l',h"Htl'N•••._._._._. •• _..••••• •,I'...-.. 
- · 0-PA-Q.. t ::.. 
El:OJE) :S:OJE) • 

f l,____c_A_S_T_A __ o __ V_A_. 
Giõêõ. 

r,., 
--- B•ldo, 

ra<iz• 
Rilhet t 

1 f 
GRANDE SUCCESSO D E TODA A COMPANHIA 

Qainta-fe.ra, 3 - 0 l'lER:il. OT 
DlVA. 

NEGRO. Ant.inhl. - LA TA 

PALACIO THEATRO Sabbado, 111 Je abril - ESTRE'A ,ia 

o, AURA ABRANCHES. <Ú•J+i-45 • •• •. • • • • •• •. • • • • ~~u. ~4.°!sl. • • • • • • ..._. •• !;t.,ep.h; _J_P;t!1!~ª • .} ·~~ .-; • ~=~~~ _ ~ ... • ... !.: ------.-..--~---~~- 3IAT~:-::---:;:.~~::..;-tº l .. ~[;;•jp:~i~2•~~~~;~~~•••••••••:~::~••~•~~=~•~:::•,rnn 
-- AI Co!' 'fnry ,. l{ on 

Sav.u-ro os 7 act s d~ !umbr~ ·t-1 d.
AI'SARA e 'ra f lm e11pecial .Hetro. 

E mau - Alia Xazimova no hclli1. 
1imo drama Metro -- OLHO POR 
OLHO, DENTE POR DE:NTE. 

Amanhi - • f'lntagu Love ern - "A 
v•etor. do lar~. 

J 

A1Y.CER.J:CA 
IIOJE 

A mp 
.llcnues 

,~--
t 

CI 

HOJP 

MOSA PIERROT. c,omed,a ddciou l'lll - lIOJE HOJE •º fim MA G,tuna de - lIOJE -:- ULTB{O DIA -:- HOJE 
'5 1cto:s 1ntcrC1111antc1 t coraç~:s", 6 actos, ~Jrtro Paramount, .-

ANl't'_DOS da Pmmount. COI< POUCA SOR- po, Agnc, Aym; ,• film - ··um Q CARNAVAL DE 1924 
D"NTRO DA LºI fo,ru'"-·--• cf.. Grande Navl[gante", Ji actos, comica, 

tn • .., .., , 9 acto Dan• '" 1 por Busur Keaton; Jº hlm .. O 

SAE MARIPOSA! ' ' 
oEs-sn 
TE, 2 a 
Norma 1 

Clg'e, <:t ma ua vida res.l. f Hcrót" das Selvas", mais dua:s sfr- e:s, 

t 
rm continuaçlo. No pako - LUTA 

A i' ~ rISF.I LA DO l•'lRMAMENTO, fi~ _,_ ~é- UOMAt,;A, entre o, camµ.-.õrs, Jo é 

4 ectos do programma Senador, cantado peJ.., grupo do AMENO 
RESEU.\' - Grande orcbcstra. 

:t acto11 dt-1 cio 01 pe 4 Comp. d 
Al't;USTO A ·~IB.\J, 

Antes do o u.culu: A mpa,avd 
~o-:nedia "'Macacos em mio, lm~ a• 

iU '" 71 

t nrs, • 1 no •a o. 

4'.p< odo..'I, A VIU~ DO PALCO, 6 actoa. E {ins.hnente, Gyorgy e Henrique Fischer. Amanhã: 
r J-, l>ARWIN l (ro6:p) 4 grande festiva\ do Prof. Conde The-

~-----~- - - - , •uiatocles. (U 14534) 

VICTORIA DA B;ELLEZA - 7 actoa MON"!'AGU LOVE . 
l\manh~ - Tom M1x - ROMEU A GALOPE Carpentier - H 

tIOMEM MARAVILHOSO. • 

Companh a 
t:,.i;, Üp r l.! e 

aconld 
bur,e s 

--- E..AT::R,O :REC:REIO 1 
Or-ra.nirada pdo cmpn:san.0 1 

OSCAR IUBEIRO 

EMPR.ÊSA RANGEL & \.• 
Tcrca.-teira., 1 de Abril de 1924 
E"'"'Ts:,l:o:A. J:>.A. OOrul:"E".A.Nl-iXA 

H<>JE:-

d• ro,tume. do Far Wu:~ aàa:,t;i.~ de J. R.IBEI RO, n,a.,=:ic~•:...;o~•~ilP~·~n,l"-~d~,_,~O=R~I~A~N~O=-~R~O=B~E~R~T~O;:_ ___________________ _ 

., da. f'eç11 f'-n 

CH PA DE FOGO 
fw:T1Jr[C. lalan:illll l...uu.; Wúlwn, Arúiur de Ufi.,.r.;a; H <.>bcutou, t'.dmundo Maia ;"Chispa de .Foco", Ceu da Camar.; . \ Bonr:ca, Wanda Room!I; J.amca. AnnibaJ Cutr 

~-~======~~--,,---,~-=_,,--,-,~ lwi.rln. C Pa•o-; Tom. NoC"Ueira Sobnnho; t.iara, AJice T1nocu; Henry, A_. M.armho; 1'' anny, En1Llia de_ ~ouu; Junr:, RrnCe Dell; Nor,na, Ermelinda Villela; Jor-
lJI!:iTRIUL'H,;.AO pc·.a t,rd d ~Ir.CU GJRLS, canconcustaa, row·bor "• avrntnre1ros, JO~adore~. n :ploradores do ouro, etc. 

tro, :AI.e M" r• 1 Jorc J-awl"°, A Lln-cc;So 11m1ic.il d'" SA' PERF.IRA O MAESTRO SORlANO ROlll-:RI DIHJGJRA' GF.NTlLM"I:'NTE AS PRlMElRAS RE'CITAS. 
ge F1uler, DominK?& Terra. ~• L 1JE tA!STX'). J. BARROS Gu;mb,rovpa todo no"o e apropriado, aJcreço, cotlkcc ·onado:. nos atelcn de Oscar Ribeiro. 

Magnif,ca s A •I' 1 .1; MIRANO:\"C•m -,ier6 de •BRUTALIDADE• 
k •tu ~:i;tuo11 , :u•, :>i i. J L.AlAR •, R K•IM"1as 11111:n :adas, 1$~; GE'KAL, 1$000. ESPECTACULOS TODAS AS NOITES. AOS DOM[NGOS, MATINE"E, A'S s 3'4. 

(U 145:z-1)) 

CUI~PA D.a:. FOGO e 11n v ~c•t:ac,o,, • n, 
PREÇOS Ca.ID.lrotu e fr ~. $; poltror.,a:, 4.$ 

O CINE 0$1 OSWALDA 
Trará a presença ele V. ~;xa • e,, ncem d11s Ostras• num 

~xrand" com A !3P-mµrc ]f'mbra,l,t intrrprP.lP d b,1t,n1ti1 fiJm 1 nt1dr ;1. ~ua Vl'rv 

,i,,us Ironid "" s M u I heres 
O Inimigo d a-_-

011
\f'-c•-· 

0
---

V. ~.,u. 11ã,, poderá d6,x,,r fip vir GO l>AS lllULH KHES 
JNIM cm wmcro d1• 11,hm:1 ít>ml

~,à•♦ consrgu • rrt rn a.li r1t I i-n, 

7 
Wll di trvo pela íreole o sor-
111rn, . Ih r t1p,r1nr C os O o~ exprcs-

n dp '"SI o~w,dd:-1 
r sn pr~P.iVí'I, qur •ü.•, N1cinL·1-

1 \'(t~ ? 
Srr •paJ~-~n perca es,a paru<1r1 

cln1·c1 1ctno progrRmma : 

M no 
V,3fP mtnu nQ de anela 

< 3 Ili \TCH 

AU;N'I OE~ Ia ! RRNA 
rz'" n11 nu tm. 
\\IL1 A PELO ~IUNllO 
,i! 1111,lmn tJllJf1Prf1 da 
• V, R~~L JOt.N.\L 

·----~------.. . ' t A MOCA t 
f Venha vêr um figurino ,' 
f animado - Venha 

1 ;·~:iii~~-~t~~~;:;: i 
f Desde os ·•robes du soir'' ', t riqulssimos, até os seus 
f encantadores dessous" e f 
A seus admiraveis "àesa- f I habilles•· e.suas inestima- f 
, veis ••fourrures", tudo 
f nella ê verdadeiramente 1 
f •1charmante" verdadeira. 
f mente seductor Haverá 

t homem que resista a uma l 
' 

mulher bella e bem 
posta? 

~ -.-.-------------

ROClA~l0S AOS SENRoJms MEIIICOS ns1TAR, NO 
n:•1°ERESSR DOS s~ms DOENTES, os APPAREl,HOS 011 
1'UOPEHH'OS. )<";XpOSTOS EH NOSSO ESTABET,F.Cl~E'.'i
'fO F. Ql'F. ORTl\'F.RAM ~A EXPOSIÇ,,o DO CR\'T, -~ 
mo UMA DAS ~L\lS ALTAS RECOMPENSAS (DlPLÓMb, 
III!) IIONHA). 

QUEBRADURA 
Para IIonwns, 8enhoras e C1·eanças 
O Pruf. Lauarini deveado auaen tar-se para visitar 01 seus Esta~e.. 

mf'nto!I do Norte, aonde" ô l'l(Xr:itn centenas de docotes, avisa a sua m1m<1 
rosa clientela Q.Ue só catará QO ~eu Con:.ultorio do Rio ai.é todo o dia 

10 DE ABRIL 
Ro~•!e nlo upenr os o!timo1 d ias, acido todoa 08 ari,;a.refhos 

10h mc,lida. 
frito• 

A ll en.ia i uma moleati& da qual o 
doernc 111• d1ar~11e11te ame;i.~au<.> do 
gra\·t1 l)Crigos que u.o eonhe1.:1dos p,:I~ 
n,e; .11e de Esu.ini.uJ.arncnto lio:rniatio. ~,ta 11 olut,a {na m;i,ona. dns r ,sos a 
miene11<,;al') do c1ru1,;:1io chega atruh 
da) áa quar,i,; utii.o SUJCIIOS OI bernio
s&,, e t..lo rrave •JUe em lklUcas bo1,n 
~auam. da vi.ia ll _ Alune. ,o!Jrenda. 
bornwe.r nte, n1Ja. 1110 por c.auaa que 
IDUllO!I d ,te ■_ docutet COlllpram cintl)J 
nli.o _aU.1ptavc1s u 1.1uaJ1àadn Jc ~\HU 
hennu, uu ve1odi<los por reHo.as in• 
compo:te otc1 . - O e,1udo daJ d,tfe
reutcJ l1ern1:11s, das auu JQrntAs e po, 
■:u;ão e do . grio de _de:.envoh,unenlo e 
ae muita 1mporta11c1& na coutcnção, 
para o lratamc:1110 d~s herma• e de\•o 

K!npre servir de guia ao1 ,n. medico& para ac..onsel~ar aos 11tu1 doe11tu i> 
cinto a acr fabricado tob medida, •e iuudo • r1u.ah~a'.le Ja do.-nça. 

l) eintu l~lecir1co Orthupedico do Prol . . Lauanru é uni m1r-ayilh0'1 
app:a~lho frito ,ub medula1 srm ocn!,u ma "".º·ª de ferro. co·nr,lctauhnte J;:, 
ltcido EJ.1..11ticu, levt, invi11vd e •uava perm1tt1ndo ac1 oíermos moritar a C'A• 
vallo, fa tl!lt q,uulqucr •r•l,a\ho ou 1.-d1 Ra. c,inlcndo • m.111:1 110.1unv.w Qu..:Ur3. 
'1u1.a, a qu.,I tst.1 1ix11da tm brh11■ ,n• o tempo, 
.\ VJ,}Nll,A. G(•~u;s l1'JUilUJ..i. 12-t - Por cima dn Pharma ... 

ela, das 10 c!n munhã ulu As S da ta.rt:e. Eutrnd,, p<'lit 
Rua. d .. ll.ezendo. ________________ (U r_.. 4s) 

•11•rt1"ll'lllfl'.flll'"'I "l'"llfl••···•1·1111,:11•1,•1,,,,., '1,11111 ·1••1·11rr11r1·1t"•111,111111·1111111111111,1111 11:1111111r1111•111 ., ........... R. ua.. d e s pedro ~ ,,. lnlllll"l•··~·"·••l"l:111•11•11111,,,,.,,.,,,1'.,lll't"I !1'111111~1· 1'11111"1 ,1111111"1,1,, .••. I ''"'" •••• I .• 'I :1 il llol ,, ,1 ,11 • 

1 MA s e o TT E Jlu,1 Ar~luaa l'••Jn, 
• "• z,o, (:.to,u).. 

•• • • --"7"-= • ~22 -Te1, 8557 N' ••• ...,.,~b-.,.~._.~ .. !••• .. : .. :+ "! 

UOm ! - A VJOTÚJi"JA J)A. BlilLL.l!JZA - 6 actos, 
FIO,HJ l - ~t;~PEl'l'A Qt;E AT0Rl1ENTAH - 7 actos. 1 

li s· IJérles. 1 81<:~iTL\ 1-;LJ..u\ uo JJ'IR?\lAM }!;:\TO - ,s:• e o- sér1CH 
. º~ - 11' e ::t2• Béri<'!I, f APPARI.:CE LA' Ell CAfiA - :., actos comlcos

1 

.- ATCnld• l'uio,, 
09 •1 EXCELSJOJl, - Rua do Cattete.~1• 

A:\ot')R E VELOCIDADE - G netos. HOJE! - C.-\SÀo\.DOS ~U,:M A All.l<:H, - ã aclo!i. 

A.8 API•ARElNOJAR ENGANAM, 21 actos comlcoB. "'IUlnm l<'arnum: O AU,IlJ TRO - 5 ntto~ • 

O\O s nu·o . t A)IAXUA: - o co NCEITO • 1 
11111111,111111111111 ' '" ' ,. • • ; 

' 1 t ,lrr 1 1 lr/1 1 1 ,li 1 1 IJ!I 111 li,, ,1 •. 1,1111111,1 ·111,,1•,f!Tlllf!!t:11rr1;111T1t111llllll\■;ll!ll• .. l!ll!ln1n111111111-1111tflllUllll.lmtllll,.......1n1u 

.AMA.YIIÃ t - SUSPEITAS QUE ATORHE:.\'TAM, AMANU,\ : - Tl>YLIO ~'RAGICO. • 
1 HIMl ... 'tlflltf11Jr•111111111111u11111••1u1111111Ml11IJ:il-llllUIHIUll/l1oll •• llllL&IJ~)dlll<IIUIIIIIIIU&IIIIJIWIIIUlllul .. 1J~LilllllillJIL-11tlu.a..ao.W~w.,M1&oiw.1a.ia. 1,1&. a.Jlli~~•, ... I 1:,1 I ... 

' \ 

./ 

• 



6 connETo n \ 

ECÇÃO LIVRE eitoral de mel~ 
guaco e agrião 

r tt"ki;ramma 
Assol'ia,:õc" de classes que 10. Sr. fi- Bôa Saúde 

:U-F \L E, Ill.'°'E:lll:l~IT.\ 
C.\I A nE Sf>CUOGI\Os 

D. J"EI>RO V 

l 10lt ~UTI\ ) Uh OIJU.A.8 I l IU E IECI 
A P C l 

A FABRIC~ C, 

n.:r;. IOJ· 
(C\I lrRflO 

C l.P •• 
ou offh•lo 1wdil•am ao h 111•11são 

nbtro d: Fazenda a ros 
do im110.~to &Jbr 

,.6mento a pode-rio 
J!:02:ar nquellMI cujo5 

o r K i o !-4 dlgrsth·o1 

A Dirett la da Rc.;u e :i "" 

r ta C ixa de Soe • roa >. Pdro 
V, tem a honra de coo ·a r :>a 
s~horn Soc1os desta n,t1tuiçlo 
e •uu F.xmas. Famil"a.s a &SSlSh· 
rem á Aascrubléa lscraL qut- íle e-
11lizará cm sua. s~de so.:.al, A rua 
.Mareclial Floriano n. 185, no dia b 
d Ab 11, ãs i horas da. t,udc pua 
aprc!lf"ntai,,·ão do Rclatorio da Di 
rcctor ,a e Pr.rccer dii t<>mmiuão 
de: Exame de: Cont.u, · ,cndo cm 
•<"KUid.1. Jogar a sosio sc,l~nc dr 
pu e da Admm1•tra,;ao para o b.
ennio de 19.14~1925 e f C'tlt:ttp de 
medalhas de Honra e aiplomas a 
~ocios Uenemcrit<ls e Bemfeitore,. 

h~ 1n a 
la um ve da. ex• or 

1 ' o • 
(L 

., 
137 

.. ..,... 4: 

CREME IN ANTIL 
• n 

' ntos p.: 

o •• ln 

o " • 
C'r R • L 

D CIN RA DE OLIVEIRA 
.-4. \!l~()('far·o -do rmpr~ 

J<M no f'om do d :10 de 
laneiro, pelo seu ('on e ho 
dmln~trau,·o, í'Onvlda fieci1 

odado pRra n s "Cm u 
ml sa d 11rtlmo dia QU(', f'm 

nfíir-aglo da almtt de I>, C'1 ·•·1 
ti .. \ JlE 01,l\'F.JR.\, \llrtuo ., 
t'!'iJH~ª do hr. S:mrnrl df' 011,, 
,-rira, Pl"esfd nh- d11 oc ~ .. 
çJh, faz cele-brar. áo;i 9 hora.oi " 
mi" a da 11r•:)"[ima 5• .. f('; a. d u 
,3 do rorrPntf", uo altar 'o 
S:lntfsslmo · cramento da 1\Lt .. 
!trt1 da Qurdrlart ~ 

F.!Jta L- prot tt\ 
id,Mldo o eu tn('ero l"f' ""'"' 

'nhpt'iruento a qn t , attcn
dendo ao Sl'U e-o vitP t:"P1pa.• 

am n Nflfil ftC:t > tl piedade 
dlrfrtã. 
Al ('[STO Rf Hn: 

l -t"t ri • 
(0'1'" 

CINE ROTJLEVA 

IlOJE IA:l 

' 
A. Lch·:ts Ll'ite - Pclot:ts 

De e!feilo seguro e rapido nas constipações, tosse 
grippal, broccbites, rouijui 1ão,e ryngite, catarrhos. 

Receitado por lodos os medicos da Cruz Vermelha 
L1hertadora. (Lic. pela ln sp. da ude Publica, em 16 
de Junho de 1922, sob o. 854) - A' venda nas prin
cipaes drogarias. 

Autoembajada à~Saiud 
Prof Jssor Moura Lacerda 

Rl MBO A l.A NATURALC2.A! 
p . '.:utiv:uneate regrr-ará a ilr.Mt01 A,rn J1••L& ti_ dommJO Y ut'SQ de 

J)f'd rte de llls d1mtt11 v un sudcs parl rá pan Rio de J 1 n.eu-o por d 
Cap oo •. e1 a:6 dd m-,.,e,nk 

Eu pr61 mo -.,.n festa-- -circular, d rigido ai pueblo ,. • 1;,s attt01'td 
N b . • gu ,:nu.Uvu lnoral..,. , •..! ·•"11.I- t'l -~ador d" la .\llTO 

, t R ,SICA y de 'DJROTU1 \PIA OR.~Sll. ~A. r-e- :atara e-n irra 
n'd d e,• form• 1U1Jcmb, et: hum,1.n1 tlr a J dt'k:v lantt" a,1uae16n, dm .ntc 

Y nk . -te m tn " L Rt•1;1 ,\ Y 7 n, la e\~Gl::~ t l •"· P 
t auP""'t1wno& J la ~n 1> 0104 :ai dei hom! rc 

y '"' g.,n~• 
roNr E e A m D& ..\!N'I, P,-,e fi.1.1__. iEAe :,g; co 

, o-:n e to N ct: r , cale )o eçanhl n 115. 
tarni.;.;..a y pet'90tltS n teresadas de e, rqu ~·• l mu 

PT :.,t a u t m todoa cicnt f<"OI. ten s 1c 
d s :ur.-nu • 1 f"Hladin • 'tio de J• -, 

do r,or cana a laa dirtt onr, a ba 

) 

n.-._c D l \ F.RS,\L l)E 1\ ~T'T0C1 RA. 
o t I Tl RA M NA, a la <" 

tun.l , R 1\.- L NJC , Ir d.OY "ll'. I.O •E1,,A~HA Nl MERO S 

E 

~ t tan pua toe C'I 
~os C' 011, d hf"b<I. 

4 T N"X \o RBA • 

n an~o, 10lhJi lu cartas de int rtee mi, 

"'º tlffllp ,·tK v e R.'"AJl)O A LA NATl 'AL ZA 1 

Profcsor MOURA LACEllDA. 

1 .-.•, dC' Moa~à.eo, 16 de r. J.1 de 19 -,1 CU o6J3) 

('O lll lllf' l'('Í ar 
1 -·· <!amara do cio ~~te rn 

lndus t·1, Q J 

,. . ' 

o R o 
de :s 
de 

; de 
1 j 
de M 

l :lo 
1 j 
1 

de 
( a:r:tro do e 

q •Ccntrod dela 
'"" r d C :.um: "i.Jo e Jndin t 
'\saoc1açao Joa Commcrc1ant 
.\uociaçào d->s lndu triac5 e 
".sao1. · MI dos lnd.iatr u1 

I<) - A soc,at o 'l.ommercu.l d, s 
a<; L.1~ do Commer, 1 e Jndu 

A ssoc ação C mmcrc ai de 
.aa A.'lSOciaçao Commcrc10 e I 
.23 A 30ttaçao Commcrrt.i.l dt- M 
4 - Aasocu~ o C mm rc,al de e a 
as \a..,ocia1,·llo Commct.; ai e fn :1 
.?li l\aoti,. C mmcrc: ,1 do ll 1> 
27 - ASROa e-Ao C tnm('t :-i l do k 
~ - Auoc i.t,, o C'.otIUncl"' i..l.l do A 
-l9 C tro Comm •f't e Jnd 11 
30 - • Centro '- nm 1a1 do 1 1 r1 
JI - CM1tro du Ctmme,-c:o e ln Ju 
J2 ~ a áo C mmerc · de Jt 
.:o -- A.uoc•a , C mmer...ial ~e n r 
34 · As daçao Comm~rtial ~ 1 
3,c · A !OCiaç C mm ·r ai :t 
36 At ocia, o C mmcr 1:'ll ti 
1' - .. A, Ih:·• :\n l'omme~ ial de 
li "~ 39 •- AtM>c· 
40 - A• 

Cuidac do voss 

) -
O MAI.LJ 

O l'E'IIGO 
A MODA EM NOSSA 

CAPITAL DO 

[oram~ Iâill~nr 

• 
F 

prefc-

• 
e nt 

1nst1 çã .. 
asa Altilio 

'C a e !Ili 

soe ci.a.dc cbu 

quo é rontra todas a'il mole8t,a.<1 
Jam : JCTERIC'I, - BII~lS 
flCAS - l !ll,CFLOS - li >I 
outra!J. 

PARIQUYNA 
A<.,1'AU1-.'Cll!E:O.TO 

A D 1 \ "L .i.T~ vA 
S~ TCS 

a Dr J rF -\i , 
m c-m, nsultor 

: da <.: ~~ , 15 aof 
' dez ann ~e be 

J IC)JI.; 'a 7 314 e 9 314 E lC)Jl-i: 
Com 

preço:, 
alo 

do 'OILE""TE Cli-\ 
1 UA5. 

br. i:a do e .. bto 

u1-: . e a opcr,tor, 
procu101 d,, dr R 
t <' m ui r o 

Prtmdraa 

n nta res. 

em 3 

'.R 

da , SA AL "'ILJ() 
' o que 

mcfflU e-n Par"L 

D 

" ( GIi 

' 

11cio s6, que me po 
lUP ' ~ po 1) 

raç5o e sem d 
ubl .-amrnte 
o dlustrc e 
n1om 

ttr p.i.ra 

1 
R . e 

9"4 

f l'loj,:,, 
~ A. ova opcrcb em ti ■<'te I d~ TC M 

' ET E 

loraes - Scrnarlos d, ff 'I -(-=-=-A-~-TA 
- A I mpretla tomou ---, 

os pect.ac-ulos U-nnl-
C.RA,"1,TOE T ( r 

__ < l 13655/ f 
1 t.manhã: PRtD NC:O, TEMtRARIC ! /f O PI RRr>T NE, 

PALAC'O TI- F\T > .... 
txXX.1mmrmLll'.XDXitl#l#litl)ttJZillit• 

' ' --------------~~ ~~-
BR. ... XL 

( :S:OJ ) 

PAR ou~ • 
~NNU.'C! R S tJ 
CASAMEN1 O 'l 
lé p r o 

r spo 

,~·ne Hr•1 iar tein li 

r 

mi cm li,~, 
iolfmania 

2 r 
J'n ~ rn e n 
Jo k loo1,er J 
5• FEi ---=) 
LA D A 

J,\I K l f HUL 
ÜI 

ta de ano 
boro 

o com 
1 l \ l 

1 ' 

Hnddock-f,obo 

Los 

Au1lré 

l 

'º 

• 

• 

A JJ.O 1, • Qt;E.M 
Dr-ttMJ. oort e C..Moso d 
-~-_._ ... _ ...... p 

MA.RUJO VALENfF. t1, 
1-.IJ O (1 s acto,) (t; 

Club 
110,J E 

Alcazar's 

• A1
• HA 

NQ•••••asee11e• 

Jlhédhme 

1 

AJY.CERJ:CA 
1 " . " 

l.!ARIPO~A• 
t p. 

1D L 
A 

lllâOI I Ç 
(1 

" 

iro. 

,. 

n, 

lnnC'clonam hr.m 

• ô I C~QCCD"te, ' baw d• "" 
.lo fruc:UIS (On h:ll c-11 :um 1 
ti' a perturba.; e• o• or■ã"I 
, • •1vo1 C' rc1ul n •s •-• 
t,,n çoes. A op1QJl0 ,loa bons 
,u ,• , ")S é scmrr~ favora•~I ao 
.&IG do 1- ructa para ""1L11 11 
sllt ,11.tt:•1.· 1 I.' •~• o 11.'Q.a n 

l/ mcll "'" prCVt'll r :lo 
, ~ curar 

ll. N. s. r. n. tb9, (':J 
.u (,4U 

Secre1.a11a da Rul e ilenemerib. 
Carxa de Soccorros D Pedro V, 
cm 29 de M.ari;o de :924 - O sc
cr<'tario, A,st1'■10 Xot11€r da Co.sta 
Li11ta 

1 

(07.19) 

('Ji:~RO l\n·sn1AL DO H.10 

1 

m: .JA~EIRO 
~· - -· - ·--.. ...... · A111embléa Cera) OrJ:naria 
/\ p t\ r 0 l:° ~ _De l . do ar_ "" ente. eon-

• ' v1tlo os srs, Sot1os qu1U:s p.ara a 
-------------- Aaemble.a Cc al Ordinana a cali-

LIG \ m "H'IC"EXTI-: 

s r RUA S llADOR Ell· 
ZED1 l '54 

ne ordMt do ar. p1cs•Jne. ,·on
vido os ars, auoc: ,J,)I qurtcs a te 
rcunit'f'!D cn s blé1. rral r: -a-
nroinu1.. r tr 1 r de algumas 
a 1• r,, ões dO! E tatut()S nn vil{Of' 

1.• se Quarta ~eira, z de Abru · 
Jo hnru 

OROP.~1 00 DIA 
1• .. Lc ·:- -• ili., re1.atcrio do sr 

nhor reside 1te 
.a• - Ele ção da C'lmffWlsão F ,s

e,! 
Secrct:iria, 29 de 'farço de 1q24. 

(A,s., Fro"k:"Jco L'IIC'io Altlv
tur.i, 1• secretario. 

diõl 4 -ri" ..,_r 1. s 1-; hor 'I __ 

ret:r 11 
Nriql«' Dr_tarte ~a A' PR:\Ç\ 

S' "t,,i_ \, l,U~ ) 1 • ' 

1 
\ ALE!:i UE C'OKE . Virt de -1 dirtttor_:,,ttipric 

'"lo da rn U Phoc:mit , dtt r 
Av1 mntt AO!I ~ld('ll"t'"S de v para tod :s díc •-:is, ªº" cus 

8 mp t'TI p.:~cl branco. qne antigos ~ á pra(3. QUt- o. M"I .ar 
m n • d:-vr.-:n .r· rocados J)l')r los Frt'f1rrh::, d:t t:11v,, ~ \t.i.tb~, 

v n-r, .. ._,, f'f?l olapt-l uu' d Foatoura, deixaram \e faz:rr 
,:,ta tr ~ dewri lf'f ÍeJta at o :1 p.ute da r...J:acçlo d e tada rl'Vlt• 
5 d.t> mcz ac Lhrtl, cm nM~ tt ta desde 0 ha 15 de: feverc:Jro p. 

fttOMO á l"',1:L ÓU R.osar,o 102, fi~lo. 
".-.brado Rio ,J J;inóro, .i8-3 i124 

1 n o este pr11.1.o, ,. va cs rmpres- ____________ (. 1391) 
t<WI M1 papel branc perderão o 

art iOS A &tJ f 
br:u cas p e ;,o, 
e: ·nu t1 e, ·r 

• J·t embora: ac lme tu:lo 
e.JteJa I caro e n o 4 
ha gram;te ,anl , , ,-i ap ro 
v-c::tar e ta oc 1 ., 

e , se , e nv 1!".t1 , " e: 
e!J1 outra, e ;;.,.s qut- :npr m p .. 
t < AC 

NSo • ta .._ u .a liq di ç 
ían •· a, ,nas, -~· e ma enda 
f"C:11, como pru\.lDl JS pr s mar 
e.ado■• 

r() mi oS arti se: ac-1- ni cte 
rxp ttt!i d' r m-ntt' at, s ro 
bom., :la noite, -Se boje • de Abu. 
nn n•a11te 
(.~SA Dl' ror A' co ~·' ÇA 

.. .2, k-üA lJA C..'i.RIOl..\.~2 

----------- 7 • 
LF.OPOl,DI 'A RAll,WAY 

RECF~ i f .N '"O D CAltCAS 
Dn ·Jo a an ·maldade do t 

10, l."'.JU&aJa pda:s • ' r IP 
t.mamc~te b v1d~. previne IC 
comroerc o dc:st pr 1,,a que te -
(a ~ira, 1• i~ Al,1 somente se--
râ ecc:b1 a , ,Hlf I l'. f-' nn 
de:.':, n da ás .. ocs da Rcae 
.l"'lUIUlftc:D5C (Esta s .:lo ho de Ja• 
nc1ro e Jt.J)ir co S • .nto). 

As rn.ereadon.as cm 1 ,taç-ão de 
vaclo para carrt>gam .. l pelas 'i)ar• 
tes no pateo de P f- >1-nosa. 
devc-n si'" eiwiada, -,ara a cstaçlo 
d~o de previa c1mbin ',, > com o 
A.~1 e 

Rio de Janeiro, 1 de M. r'-o :le 
192"1 M • llilúr, Di1 ec or C.c:-
.,. nte 

.. A ah xo a gnado e , a J)a• 
ll ed:..rar 1uic ro r nh 
=n tu ao 111 sue c1rurg ~ 

1 .na, dr. Arh o ae Ohvc1u e 
11 a d o a 
· s "uras cm que _ pata 

do a su;. extr ord1 1 compctcn. 
is e o seu valor uncà dcsme:c• 

cido. 

• 

ANNUNCI 

EMPREGADO D 
E~CRlP'i 

se fe am que tcraba 
e 1111:.o& e rl"Y r 
á ca q p~ aJ ,. 

1 

Casa -Modem 
Afora ,e um apa b!.a, 

d:1.1 as depeD<ic11ç1.._. para { 
tr ta.TI o·ra/.ar<i m 'r frenta 

" lon cs á porb., Rua ~ 
lydoro 111. 192. lh vu 

da ~3qu na de d. li uina. 
"- rua Real f.raDdea a. IS, 
Tdt;pllooe S111 L 45. 

1 
Terreno no C 

do Porto 
Ata .. ~ a:u peq11cn!1 

de 111&4 .. ra, ~ ~ P')t" c.s 
J> n r ar 
rirad.,, com PWI 
lli o li'} 

No kio de Jrui 
E' " k.pr 1e • ••1a 

oon ma I e: a' na 
Jo■.e 81, 11& • A Y1cU.lp 
s I a J$o tt. , tuno IUYlÇ 
luzo e ',om rosto. ____ , 

SALA 

Fi 0 ·ado ~ . 
•• 

R 10, 28 de mar e) de 9.a,4 
'-lol/ Pl"lt-r,eH ( omp. 

a• 2,Q,l 

SOCIF.:DADJ-~ .\~OIAUOBA I):\ 
t'ORP(>BA(.'.-\.0 nos Ol'JU\"füi 

Sof"r~ ba oito lonroa amiot 
sem ter encontrado QIICD a curauc
procurnu um d·a o comultorio 
dc5tc illustrc cirurgião á rua dou· 

Rua. Buenos Airea n .a16- &Obrado tor M oc1 V1cwuno n. 555, qur: 
...:m nome da Oire~torta atho a operwdo con&cguiu curai-a no pra• 

tionra de convidar 01 HI. asso- zo de trcs mez.es. 

A ra..e trm• 
eKTl,ptOflO QUI I fi 

es .-tcc ntl'"l. nn asa d 
,em flhos Rua Geaeral 
rindo. 

otfrf"m do COMP\SI IA SJ\C'IOS.'\L nI,! 
m:GUJtO MVTl"O ('O\"TRA c1ados effect1vos nmidos e ho estr sent1d uão podendo C8COt1• 

1 
rarios, a aS!.J!tircm etn t ele der a gr fd.;1,0 c;,m que" se acha 

Abnl. as 20 112 boru, a ~o revestida, anc.a máio des1a recom
:'"tnc commcmorat v d,,. 8 an• mcndan 1 '""O a.o p u:o e mo um 

nh·ersa.rio da fuOOação d"ta So, dos mais competertes e: abalysados 

ENCERAD 
e.atardar. ,upa 

FOGO 
F( DA D:\ M 1J:i5,4 

ftfnr suoalbo• 1 
Nor.c 3451. Rua 15-enador 

63 RUA DA Ql'ITAN ).\ 68 
O. ln .\l!loC-:adns do onv1 a

dos , virem sat ,1 z.~r no n .. 1pto
rlo ftlt>ta-in,licado :las as t6 
horas :lc: todas 01 d1u ate :lo mcz 

e: Abr 1 a :n1>0r'":anc ,1. :l,;1 tm-mios 
de SC'U sc,r,1ro1 p:ua 'l ft-!lpectiva 

e e .. de:. clinicos odontolo11co1. 
R 'J de Janeiro. ;:-, de ).f; ·<;o de 1 Atup-tc 1m11 bem 

pf'llSlo, Rua Senador Dan ).t-t, - Fotutúio Chaves. 1• secrc- 1 
ta.no. (\..i 13075J /K •JUS) --~---- -

rtdorma no ~orrente 11 '10 ('"l'lffl a 
de·' Ji;6n d:;r quota que 'h~ coube no 
saldo da Bec-t':ita do anM de Q2J, 
e r eouivalmt a 40 , ... dos pre• 
m1 • que patr,l m :lurante enc 
anno. 

..-.-----------ca.--..... -----~-, 
!Unhas Bril~antes ?l 

Agua de Juno 
'Prodttctn 1eicntifieo de 

ra bnnqu .ruieiar e 
a pdlc. Tira aar,ias, P· 
ah.u. rqu. etc Vid~ 4 
-a:t)lrios: J. Lopes & Com 
cu ,-ana n. 4◄, e~ 

o de 1nne•ro, 19 de lhrço de 
192 - Dr Joil d, /)h:;vtr11 Cmr• 
1lto, >ir«tor "' T1eral Dr. F.Z~ia~ 
"º 8 NJOMm d, s"""" Aguia,., (';e
r nte 

f li;. 1i'íl I f?.., ·1 fil t 
f ~~~~~~ ~~ t 

m. ri ,, dr?1[1lrias '" pha 
D. . S, P D, ~. ele 

\ 1~\ Fl'J (064s). 

wcnd•<• , -CE:O.TROBEXEFICF.~"T}l 
,. r1Jo•tTOR \ ,. POPl"J..:\ ll 

l Verniz, tatlette, creme e pó esm_alte l'.a~ •.• ~~has 1 
,.~-------- ------... 

Alap-ae • n:ec-11e:nte 
s-ara hmil!.a de tratam 
(. rnde B~I m n. 571, 
,n~ IM até N 11 bofu. 
\ t r.,-68., ___ _,,..~ 

Banhos de 
arul.1~. R1 Arh,as C- rdeiro. 3r4 Meyer 

C. Aucmbl~ 1..ocral '-xtro1ord'nar1a 
I IJÓSI ( 2• convocação), c,ara clc'•-ãrt de 

r.a.rg v gos, cm a do corn:nte la 
20 t t h as. frr'ad tk Oliveira, 
aecrrtano • 

---------•. Cl:-iE Tll"'ATRIJ EDilCE \ 
& LO - Rtta 3,.4 d~ lb. o D, a-17 6 RlACHt.iELO, ,30 

,:m HOJE ' HOJE 1• Um • A Gatuna de 

' 

e, ra..,vc,•. 6 11.ctos, llt-tr, P,1,ramount, 

{;
or ~ Ayrcs: .- t lm - ~urn 

1>0 Para-,uat COM POUCA &OR- • 
DE•-ao DA L&• .. •l.:IOI fc..-m d.anu ~e racde awpPtc , • acto■• com~ • "' ~ • t ;rr llu1tcr K~aton., 3• f m - •o 1 

ü , d a tn.l f 6-r- dn Sdvas •J ma • duas ,fr u, 

t 
11 C'Ontlnua.;lo. • o pal"o - LUTA 

t flNt"I kA l )0 PIRMAMENTO, f,tt. cn .é- ' RO 1ANA. entre o, umpc6N, J, é i 
. A Vll>I\ DO PALCO, ft actoe. E finahliente, j {iyoraY e Hc!Urlo.uc 1-',schrr. Amanh!i 
">A.liWI C:·-6J 1 ) 4 'IT~c [estival Go Prof. C 1k i. 
--..-..~-~- _, - _, .., -.1oclca (l, 4SJ 

e•1c F. '-!LTIMO DIA 

O CARNAVAL 
4 c-t.c.s d 1 r 1-?mrna erra.dor, caabdo s,.lo sni.po 

KF.St'UA' - Grande orcbc-atra 
VlCTORlA DA Bi:LLEZA - 7 acto. !10. ""'ACt 

Am..n , - I :n M. x - R O!illi:U A GALOPE,. 
HOM \f MARAVILHOSO. 

.A.T:R,O :R,EC:REIOI 
A·a 7314e 9 

DE GO 
, WJI;:;;: ArLb\U ri.e 011.-rr;,, Rut>cutun, i:.clmu11do M.s1a ":"( 1iiiã' d 1-·010•, Cra d.a Ca111an.'- \ Honcc: \lraa kooms, Jan\u, 

Tom_ NQCUr ra iobnnho, LI.ara,. Ahcc T1DO<'u liinty, A. M•mihoj 1-' anai7, Em,l:a de §~; Jlffl•, Rtflê-e D~ 1. i1'r , :aclinda 
t•tRI~ • .-ançonl.'t, tas.. -ow.ooy ,, a-nton-•os ..1er:1dnl'ff.. •-iplorsl0tt11 do om-o, rt. 

! df' "-A' P~RF.JRA 4_) AfAl::S1 RO ~UlU.\~O ROa~·R DIR..i.-HkA GE..\.TILME rf A:S P RUU:.IRAS RR'ClTAS 
J BARRO.' Gu;u,la,rovpa todo no,o e apro1,riado, adereços ,.;onkc Jt1.a.Joa nm atelen Oi;car R e· o. · 

\"TAi lllAl>K• 
$ M>, c.a,;wAL. r$ooe ESPECTACULOS TODAS AS NOITES AOS DOMINOOS, IIAT!NB"E, A'S • S4 ---------------------------1 

de v e , IIAS IULII RIUi:S 
1 'I'" ,, mero de II hOti Ít-'1t1l• 

'" .:s.11 con l"'f;II r,un nlt"Nlr-ll, 
ll'T! ~1 tr\'O pela 'rr•nll! o sor~ 
llUH i,or e os 0 1lw~ Pxprc~-

em,ª o~w dd 
r O ~ ,vrl, (111ft 1&,1 ,-.ncanLt-

1~:1 Í1r11 p rca e 1a p1H0 U<1r1 '"l 
-'f4f" - - -

d , ,H, progrA m n« 

1) º" V :itt" rn1nu <l-1 de 1nc1 L 
- ~' 3 M \TCH 

,.: 1ÕRS li& !RRXA 
l 

que Ossi Oswalda, 
apresenta ao 

ROCJA,IOS AOS !il'K~RnRPs "IUEOICOS \'"I. 
t\'TE!U.SSF. uos sn;,i nOM•'TF.S, os Al'l'AR 
'l'lfOP~IHCO~. 1-!'Xl'OSTOS Lll •osso F.'ST.'\I 
'fO F Qn· onTI\' ,l\,Uf SA EXPOSIC10 no 
mo 1 'IA llAS llL\IS AllrAll nrco. PI;. ":sAfi 
li!; IIOSHA) 

ou - B D 
Para Ilomrns, Srnhoras t' Cr<'. 
O l'ruf i auarmt dcvcado au1en t.a.r N para " •ltar <li 
tos d" "J'>r , aottdt' n~rr.n centenas de d~tc,, ª" 

c:1 c-ntcb Que 16 e1tarà IIO nu (, n 11ltorio d-, R,o a 



•r..-
1.'<'rça-frira, 1 ,le Abril <le 1924 

- -----

Quando mobiliar sua casa 

lembre-se que \? STAR 
do bom gosto,, e a casa que 
te1n feito. Pergunte aos seus 
entes com a sempre foi o _AR 

mais bellas insta 
amigos se não TAR 
Moveis, Cortinas, :, 

ObJê-cios de 
,contra. 

Arte, de gosto 

e em quantidade a 
o 

69-RUA G 
82- RUA 

f\L VES DIAS • 71 
'GUAVANA --82 

· U.U fWiiiW:PBe& ~ l l\êr 

'l"º t1c u.t>r1cam no Brasil. , ermelhns uniforme ~ :: fio 
mente, direitas, lcyes e resistentes II iod11, prova. ~ ~DE,:m 

asas cobertas com estas telhas ficam mais bonitas e cJn co.ru"'•~· 6 q 

tã 
• • d g c, et • Trata 8P. Ouvh.,,c.r es O sempre mais garanti as. ll, 1° andar, da 14 ás I" horas 

agua em dias de chnva e 11onco pesam sobre o madeiramento "'".,.F;.\.DE-sE prcd º u """ •~;~ rem menoi; 
npreem stock Pª'"ª vendas de qualquo,- quantidade, \' com 3 s.1 s, 6 e.· rto • e tc : re o 1? ,: 1u; trata se 

Entrega lmmediata. $3la a. 1° 

E. CARVALHO & ºº· ",:TJ.:,..'óú,1'◄:-/ 
, l na, · 
.to • etc ; terr 
vidor n. 68, aa.:1 >torio Av. R10 Branco., 9 . Norte 6670. 

Deposito • Rua Alpha 112 • Nort.o 803 • (Praia Fcrmo~a) 
(solo) 

f.s 16 haras. 

E uma boa sala a mo
commcrc10, frente para o 

1po de S. Ch,útovão nu• 
----~(U:;...,;:''4462) L 
E á rua da 1.iber~ 
em S. Ch;isto-·ão, urr:.a. 

rm cstylo moderno, a.in• 
)itada, com tr 9 quartoS, 
copa.. bat1.heiro cotn ae:nx 
ia, Já en<:e~ com ter-
,d.l ao lado, prov, 11 a a 
ti!ia de trata,ne?rto: ra. 
proprie~~, á. rua Em.au• 
36, pro, uoo pód s r 
quu hora. CU 143?,) L 
E uma sa\a de frente, a 
de tratam~to ou pessoa 

io; rua V •conde de Abai~ 
Villa Isabel. 

CU 13553) L 

'lTE.'me-s·_E __ _ 
l com s qua 

dependencla,-; a 
\ LUGA-SE ot1 vend•1e a casa c!a '}-4 Vendem• 0\oc,:a do •\latl<', 

.J:1 rua. Cand,do 1len1c10 n. 244, ~m 1 errenOS metro t'dc frmt 
Jaca-cpagua, 3 quartos, 2 salas, c~pa. 1 6 0 optímos T rat.;i se na rua 
bunh ro e \V. -e., cozinha, jard m, lotes , bem situado"', nas ruas §,rarlo, _ ________ , 
na rente e alpc:.•dre, terreno e-e 22 x U rugua), Ladis láo Ne tto, Max• "\ Ti'-DY. :;Lo 
90, bonde .. p0r..a, em ma calçada, w e ll, t'ontes Corrêa , Ju.paraaii, l Sao Cle:n 
todo ')Oma... Chaves e i-forruç·~s I d , n - ., s L ' m • • •,ndo 
no n . .ase • 'f--ata se pelo Te!. <::. 1!1 , n ayas_!m, aruo u c • • · ran• P"r~ ,,,oradu 

(U 14zo;l 111 cisco FJlho, Ha r ,,o d o Vassou• ,1umt.t-fti•a, 
A I.-l'G:-:Ac-:M:-:-:S"'T-"",- a;- c_a_sa_s..o..;;;..""-'-':.:rc:;u'"a:._..cd. r as o Barão de )lesquita ( os loe•to Jl f.J 

..._,._ Ann;i Nery n. 452, II e III - nirlhorcs lo;:;radouros do An• 1 
:C-anco u. 

Tnt.a-~ com Dav.d -"< Ca., Ouv•dL<" da.rahy) , mn franca yalorl'• I ___ _ 
'!·_71 .e_z3. cc; 12976> ' 1 zaçiio ; facilita-se o )llÍ1g:11ue11° l 
A I.UCA "E bom quarto c-n .J:1 casa do famiHa rcsptitavel, ,.em to ató cinc o anuos d o pr:, zo ; 

mob ,.a. R~ "'4 de !.fofo, 2 9 ,. • tratAr á rua S. Pedr o n. 13:.!, 
Sam:,aw. (U 13340) 1( 5obrado T elep hono Nor -
Ã I.UGA-SE a casa n. " da rna uas to. 3::59. (:.C:097•1) S 
~ l"c<lrnha, (V1 1.i. D nata). frripc• ffiERRE~O _ Vende-se, 18 x J•, 
.ia, J ',a do \,Qvcmador. Tr «ta-se r,a .J. I'ontc da -Saudade, J nto ao pr< 
mes..""'· _ ______ ...,:CU IJJJ4J X <..o da esquina <l rua llomayt· om 
- ,\-LUGAl.\!-SE, ,m casa de fa-;;,1,;, m:,ro e Cálçada, li<., ~ f re1r 
..c1. qu.irt" e sala de fre:,te. 6. n:a para ,um; irande ,>arque c V 
~-.e-~d de- fr ;i.s. 2oc-. Icarah !1!mbrantc. Prc<.-o. 4ioro u J 

,\ Ll l , ;;i,; 1.:r la ,. dois quar• drado. Trata1'C phonc D. •t. • . • 

S e 

D VJ IHIE 
dact.na 
e- garan• 

ti,! • da urc• 
1 

tcs, by• 
dr s Exa 
r:,e por a;>• 

pa t o · J 'á! ~ar• 
/{0 • 

,., . ., 
$: 
00 

t) um bom com.~oJo por 
·ua ~ariz e Banos e 354, 
oo ~, •· CU 13540) L 
E u~a. casa. 92.ra ~:-1 
ou~u• n. 1 JS, bo,,de Lins 
llo• (U 13501) L 
~ o predio da rua ÍlillÓ 
n. 94 - S. Chriatovao ; 
tão no n. 92 e trat:'1•,SC 1 
a Gama n. 8 loja.. 

..c1. tos a ~•valhciro d stineto a ~raia = ~---------_(U_1
~08) N 

<!e Grago1til n. 77 )\/ócthtny. 1 D IU~DlO - Vende e, á rua .Copace 
__________ ..,...:(..;U~'.:1~J1()i) T .A. ba, um ptqu~no, cvm jardim e eo 

~I 
Al~~G'.'--'d-SE 

1

1 !~;t,wo 1a:o"; ~fof:'.,";;tr~~tº co;;/a'7t~ 

1 rf-:"l!'J,F;,SY:; o 1,oNECA '- Cor.ccrt..tn.Se e m 
\' '/..<ir.erda 

1
• J.) p •ltitao. de m"\.lsa, de crllu! 1 

(U 14376) L 
~Oll:cÜtcêm cã.à 
ruia.., - 1-1recua, U..'11 +a .. 
1mer"io, <dando n.-fe:-enc&.aS 
. nas irn iaçóc da pr~
leira; respost:l a M. de 
ma Pc:cra de Al:neida 

(l, 14 51) L 

mobillan0ts com~ . até A. go5'to do C!')rrc,tc tendo o terreno 
plctoa e avulsos. 5,70 x JR,o . Prtço <!e occasíão. 

1
, TE Is Casa Rosa e S,!<-tJ .:8:000$000; 1• de 1.\IAr ·º·,u'7;3~~) ~ 

; 
j 34, Cattete, 36. I , rr,l';dJl:.-St o p·r,ho da rua J ua• 
1 Te ll M 6 1 'I"'"" !{o n. zo, eend~ meLade 

J. • • 2 t3 a vis~a e o te~to a pr-c taçot-s; t ra-
( 11 .819) t se no mesmo. (l' U?98) N 

Ond·ulacão • dos Cal,ellos 
Cabellos crCSJ)OF! COlll J>ottcas appl:cações do 

CRESPO DOR 
COM 

Vidro • 

S E GURANCA 

fi$000 - P elo Correio 

OBTIDOS 

8$000 

Na P erfumaria «A' GA~RAFA GRANDE-cm Ruc1 Urug uayaoa 

PERESTRELLO FILHO & Cia. 
Em Nictheroy: Drogaria Barcellos 

; cm casa e. fam· ,ta, 1 

~ente e saleta, :.i. casa ,ea. 
a S. LUIZ (, nzaga. 56, 

,u 13379) 1., 
~ o pttd10 <la ru. :Cns 
co c.eU.03, .234. Traia..
< Cia . Ouv:dor, 71 e 7J• 

(U 1•ry65J L 
-no-~A~,-,da.,-ra-=-h-y-'-'-"-'-Alu;;asc 
1pletamecte novo. luxuosa 
·UJdo, ma&nrfia., , :st3lla• 

obe<lecc:ndo aos sr •• 
ccdto, de hyg,cne, ~•a 
aro. copa e c:oz.i.1ha. cn• 

,atomovel, 1oz dectr")C3 e 
t • pleno f uncc1onam....-nto. 
str.içao Garant da Qu1-
laob. J U qo66) J. 

,1 SE do s apo cntoS:-;;;Já 
,, em ca de um e s 1 
J p tu•na fam1I a, tm cão 
u V. babel, rrca1oa oa 
!fatto Gros o n. 11~, 

<U IHII) L 
Aluga-se b•m 1ru:.bil::<la, 

neva, e de todo cor,forto; 
lephone Rua dos !lan 
!,8, tram,;ctaa a Mariz 

A LUGA-SE uma boa sala de frente, 
I i.. udepcndente, rnobi.ada, wm pen• 
são, tm frtnte d mar, prcças owd1eos 
Praia de lcaraby u. 43, f one 1928. 

(U 1295;,) T 

NICTHEROY 

(0041) 

"{T~ DE-SE boa e.isa, t<rreno gran• 
l' de todo cercado do1i quar tos, duas 

salas e mais dêpcndcnc1aa, fogao a 
gaz e luz: e cctrica; preço vanta)QSO. 
Ver e trata~ á rua Cach.&mby n. 264, 
da~ 1:, us J6 }1rJras. Tcl. 1Hrira. Mar 
86.\. CU il 195) N 
, F.~DE-SE uma cosa cf,m 8 coÕÜnÕ

,. dos, coru o~u.1 e- Ju7,, cm 1,..euin.> 

1\T A p .. a;a de Iu,ahy ~. z19, c:n !'J~~~s d:uuo~d5c c!!:~d~a1 ':6:~ d! 
J..., confo<t:lvel cau .(>&rt,cular, alai;a.• 1 cst.aça,, da r, d ade, á rua Orneaa • • 
e.e 1ma sa..a. mo.\t1,ad~, com fJC, ali, •! I 8. Trata-... c cou1 o sr. Morae& á rua 
casal sem f,lohs. ( Cl 14-08) 1. p,.uhy n• 25 _ Tono., r,a /'anta.,. =- , P~NI.>'T;M--:s~ dóis n1agnific~1>

l dk.,s á rua l!ruguay ns, ~17 
e 2"Q, eni Jcíf;io pelo }eiJoeiru 1.PAI •• 
LADíO, 'quarta-feira, 3 de abril, às ILHAS 

AI.-l'l,A-Sl-. u ll""" da 1-regu<Zia, 4 1Jz horas da tarde, ,m frente uos 
1· a o Govern;v .... r.,r, fJ1T.a e.asa .meimos.____ ___ U 7800) N 

e 'll ~ quartos, :z sa.as, co:llnha. e mata l v- l~NÍDE~F; o magnifl; Ítrr~no~On
ac.c: nunc,daçõrs, ttm ueua e prt ada d '.>.J C).l!í~iu os padio~ n1. 1 o e 
dentro ~ ca.!3. Trat.a..asc nn c u..1 7 de 1 á -lua Jose lllauricio (centro com~ 
~ m ro l 4, I'am,so d hl~rcia1J, cni leslilo pc!o lcilt'}eiro PAL· 
~";!'ças. <U 1 36•,l- ~ 1,A'DJO, qu101&-{cír,i, J do abril de 

1g 4, c::n !rente ao rr.e,1mo. 

Compra e venda de ) Tl';Nf>~.-SY, o bom pr~~;2-':!

0

) r~ 
Agur,H n. l,1, com s quartos, 3 

Predl·os ll i· DffDfi("lS talas. •t .• Cln lc,"o, 1 rr;.1-fcíra, d:b 
\1 u U J 1• de Abn, .e 4 h rn~ da tard-.. pc o 

1lociro JUL,10, com arm,zcm á Av. 

A Ll (,A-SE 
de v,a 
novo 
os 

d Ir 
n, 

R.o Tlrar..:c o, , , "1d. ~- Joo. 
1 l! J1840) N 

\ T,J,NDifll'•SP: J q., a a., desp,'11 a 
l' et , centro d •rr1 mo 10 x J o 

l rua ,Rio Gr. nd~ do l\;ort , sG, :)lry r 
proxun.o aõ Jar,um. 18 cor.to~. 

cu 14~•J) :,; 

r...vJ Mbi tavel,tr de ou L1SC\11t 1>01 ir. 1 ,d '\ue 
rt-- , J:u<l1m q e teja m. íic m como nov.as e col o_ 
1,-;1~•0 :Jl!l,í!O cAm c~b los nc.~u~ao, ~ '""' vS. 
i1<.1o !Branc J n. fJ e podem pentear; a lru~ \ 1s1.;: n 

e lt3U11:1 11. 1 .. J, sobraUo. 
__ :::-:::-,:c-:-:-- ---- r Rl • 

'TÉNIDP. s, ARIO~l \N ri:. i>ar 
X, ..; rB:l ,lu Norte, 17- o pr 

j· rd·m, q 1 

feiro.. dU 4 
1,-,! eiro 
R1 dlr 11. 

V~;NlH\'>I•; um ,iolino, u, han•lo· 
lin e um , iolão cm perfeito es• 

tado de co111c-rvação. Mudo u prrço 
d occ, ,~o; á rua Alegre 23, d.:is q 
~!...!.W!E'ª!:. IU lZ9J . .l..2 
\ h.:-. J,r,; S~- ""·" tor nul priv1leg1A 
• da eh 11c um ,11 t p.3r ido 1,bnr 

m. ceubcv. '1 rata se • rua 'fu-ccrnnn 
nº 1, e ·riptorio J cvm o Vr Joao 
de !Jc11s Ja• àl 4 hon 

íU 11? 4) 

;J 

l'1·cços sc111 concorrcn <:ia 

nua •r1t. Ottoui S l . 

Tel. N. 6146. 

Doenças 
J 

venereas 

Tra tamento 
cuidadoso e 

r apillo quan• 
to possivel da 

gonorrhéa DENTISTAS 
Dr. Sih·iuo 1\Iattos ( corrimentos ) 

e 1fa,; suas complicações na 
ore thra, prostata, tc sticnlos, 
bexiga. rim,, u tcro e ovarios ; 
li t syphili&, dos cancc-os mol
les e d as a den itcs, etc. - p elo 
l>R. ,H: T,10 J)F, )IA.C EDO, ã 
rua da CA l UOCA :i·1-A. ( d e 8 
ás 11 e d o 1 á s 6.) . 

(U 13!73) 

l.) AP/\Z {roa=. dio:mcto, ,r0c-ura 
.l.\tm c!lsa <le f.uni,ia brasik-ira di~ 
tm7ta e de fi,..<PJ.o t:-ato, C!!enlo un ;~ in
q1,1;1 il; o , QttArto cen !ort vc1, com beta 
.peusão; antar só. - 'Resp . ~cr a R. 
V. L. no e,;criptorio <i<,sta folh.-i. 

(U 13539) S 

R J-;PR~SEN T.",.;.' ff!sS que d.;;;;y,;;, 
ennquccer, p~ocUT:1.mos c:n q .ta!• 

q-Jcr parte: lnven,;io b~~ nccc:::s 
s:iri:1, ~na.ra,·ilhosa, de fatif venda. -

L anrndo tspttlalista ffl1 dmtadaru, 
com oa sem chapas, parciacs au dt> 
pias; an extracções e tratam,,,to do 
dentes 6cm a mínima dor; obtur:it;O'!I 
a. pl.tina~ ou:-::>. porccllana, PIVOT .::,,. 
coro:;r., e ca nto! de ouro,. etc. Toda 
a ol:ra é feib com pcrfci~o, rapidez, 
taax.Jma. i~antia . ao alcance de todo■ 
e em prcstaçoe.. Rua Sete de: Sete,:i
t>ro, 231, pru1mo fl pn.(a 1·1radentea· 
<'as 7 da muha ás s da t rd•. todcs 
os dias. Phone: 1.sss ••ntr~l 

~---- ----(U 1445 ) K 
Dl<-1Yl.'IS1.'.:\S - \ e n d e -s o 

uma cadeir a SomL..:-a, R ua 
C'arioca •:1 1 , ~º n nd.,r, com 
Pe<.;anha, 1 0 á"' l!: e 3 ás ::;. 

r c-----,.---~(l,. 1.4 -1,~n 1 

Corres;,onàen-:-=..a f""l1 po'"tug-..Jez. 
'.Martio.at, Ca,icla. 3,, :.I, -.no Cltahal. 

(l! -; 

~ ! l ' • '>LDQ t: ~ 
-..o~~,._ ... ..- ,)": ~ [t •• ~ ~ .:;1-> 

Doenças das vias - urinarias 
( Veue r eas ., Clru~ lcna) 

Dr. ESTELLITA UNS - (Da Cnll Vtrmelba) 
<,..._,m pratica nos B osp itaes da Europa 

-HYPOTHE CAS mo;~~,:u: I 
rnpula so·u~ o; inforJn.:l.S rum Silv:\, 
à rua ~ru3uaya11:, n, 43, 0 

ni da•. • 

Tratamento ruodcrno du doenças da UreJAro, l'ron-.111, JJuig!I, 
l}rcu , es e Rias; Exarue ,·ndoacop,,o ela Urethra e Bexiga; Mcthodo 
pcssnal na cura ~ B lfflorr/1011111 e ('()Il1J)licaç~; tratarnei:to t,,cla . elc
r.tricid.idc do •s1t·t1l11"116IUII Jo tcrl/ra; Üj}Cra~-õcs dO"' org-~ &ctUtac~ 
e rins ; Sala ~,pcCÍóll par<l _S~lõlS; Instai lações óe . Raio X. e La· 
bcraturio de unal.vses; t.pphcac;oae clectncas e vacemas atttogcnas, 
rtc . S. )OS.li' 8 1 -- D.u, 10 •• i:a e du 1s ás 18 bonu. 

(u36z) 
{V 1J514l .S 

-H~'-DR-OC-l"'lE--:' tf:~:i1:~ 1·~--~--- ~...:::::-~-_, r sem upua,ão z rnbºd "d Trata- Dr. Silvino l\faHos 
.; - do dr. U;t). U l OS llOS OUVI OS mt'nto 

"JTJJO HllJ EIHO. Coas. r. 7 de 1 . , , Laartado com as maiorc,, e mais e•.,. 
:Set, 38, d3s l ás 4 (U 10385) p l'IO 1)1•• :-. e, ·e., tia l ,r.d111, C01'1 ~ada, rn:ompcn,ias em v:irlQs C"oni;.rc• 
--~..;;:- c-xito sc"ur o d os zu mbidos .no~ sos Sc><:nt1t1co• e em numttosa• Ex~ 

l 'tl[•(}·_.:l~:\ CI \ - Se u trat.'l-
0

· • !~ s ., Jll'la Jlta"ai~em , ib ra- 1 çó•• \ln1vtrAtl, Interna,:10.:iaco e N• 
.. ,_ U \ ll , l l t 1;Jon,ae11 a _c._uc concorreu com t rab:a.. 

rncnto. ,\ :s:semblca v 1., (l,;q t orja o p ela s ,•ort't'Ull'": ( e n ,_!l o.1 dentarn,s. ab .. nnoo do p not1<.1. 
9 á, O. IIR. f'E H U.O ;llAO.!• r.-,•qiwnciu. Os znn•btdos . UI• Espt<:1a!1Sta ai, d,ntaJ, ras an.<:.<n,. 
1, 11.'I.! S. l' 1'6 1 , mln unn Jogo n a'-' p rhuoirns I e • p:irc1acs e dupl~•- l<c:a Sete • 

--· •- - • - 1 tlc 'IP\l 1 ~tetnbro n. 231, p •<. o " praça Ti• 

MACIIJ X \ 8 ~ngt•1·. de cOl!tn• a pph •·aç oes e ~ra UlUl :s •• • - ,.ucu«s. l'b e ,.;;s c~ntra! 
t·a , l'ONIP l 'll•IW ou 1 l'ltllll'• rt'(,"t,JldO l'Om.r•~tam!:nte •. ( ~m- ---- _____ cu_ 14468) _ K 

111 da m e· ma. Td. :.!0 5 :t, \ "Jlfa i:ultn ·, d a.-.; 1 ... 1!~ 1 • · ,h ~m da I DE:-.TISTAS- \ cndo-:se com 
( u. 1•1:'i1 1) !'-1 Hio Branco u. oo .. - Jt•2 tle dois ruc:ros de u so u m 1'1 C/\k\RÃ~rn7 eacc,-ssor Ja J a neiro. 'fclcph. Norte : ;~~.~; 1 compressor o um q uadro da 

.u not3\cl <-'tlumante mmc. Zí.zina, --------------·-' · Rittor. Rua ('a,rioca 41, ºº 
!13 I\\Cnl " l';i "• "· 32. 1° and~r. 1 ~ l ·1· G o1101·r·l1c'>.•\ anil. CO!ll }>('('ar1ha 10_ ti,', 1:0: 
e nsultas d;;s 9 âs ó ho1. s. i:,' ' ll 11 1s. '1' '· "' • (ll '14-" º"') lt 

(U 1~ o) S .J _ • • i'I o ª" a. • ~ vv 

,,...,.,,-,\-l.,.,'l=ll--N_A_S __ l_le_ c-_cc_c''ve·, oft1ç1na 914 Alll'lllllO( lc~ltl~IO~ E'.-:'I'Jlo.!rl' \ 
.... t.l.. e.e a:• ordem e de!iDSlto de Ln• nH.'d. e ap}l. -OS. l) ~ .... ~ >-.--, .._ 
<kw0ord, Renungton, Royal 

1 
e outras I :\éo - ,-ilber ,;ah·ar • Dr. :Morcirg Scn a. Extrac~ ,,. o 

moré~h, net ir tas e ga.nnt:( :1"; --- a .. . • j 1 ,,·curinc~ indol O• tt"t 4mcr.:,1 de ·~ tes cump'~t meato 
prcç,vh 6 m e 1.tl>ct ncia. l{u:1 <la .\1- S,\lt, 1n • n ~ ~ .. 
faudcga "· , 37, E •. \iaga nacs. 1 l'Cs. Çurn rnd1cul da i;onon·heu se:n . or. Colloc o d dentes oom ou s1.:m eh p:i. cor""c1s., p \ ob, obtur .. 
___________ ...;1.:;U'-~49)_8 o complicaÇÕ<'"• po r p ro,·c.,sos çõrs ., po e llana etc. T abalho, r 

MACHJNAS SINGER :'lug3m-se OI! m t1is modcruo,, tll'!;llll"O;> O pulos • g mt,dos p 1:, tem~ , 
. fru-:am-,e, 1 i•ffpidos . :rrattuuc nto al,ortivo, por p eç•" .;d • "'• ,,,. • 8 h,.. 

concerta ·1 ae al3clnnas usadas, vende• . ,
111 

pouco-.; diaq _ r>s da noite. Rua l ruguflyana 2z6, 
se de Uc 60$c.01, yara cima ... ,tand .. ,-sc. c-ur .. , t • . s . . e q_u.rw ela ruJ. .Lars;a. 
mtc:1111co , <ionuc,ho. l{,ra l,eueral I Dr. Coc10 llat·c«-lloS, e :i:•a. ~l'-õ• ,----------,,--<U 13625) R 
Camar;. ,77. Te!. i:\. 17 ·8, b•gn li, (('lltC da 'F :u ·. d e ;\l ed. , I\SSl '-t • D K\"TIST.\ l-l-Yt•Uu('~-1im'ã 
C..pi;"• < U 15018) :, : do s<•n iço de ( lynec. , medico 
1\1 UB!I,IA de ,a:a de j1nta.r, com' cl,, P olic. d l' Botaíop;o. Das 9 bolla t·u.,pldl'ir.4 de font e, 
..1.f.l. •~ 11rç. , vcn, cs,. preço uc •. 

11 
d 1 • G 8 Jo~é -tOO!l,000. Una Cariora 4 1, 2º 

occasão. Rua da Rela~ão. 31, ob, 11s e as • ª" 7 "· anilar. t•om Pctanh.", 10 fio; 1 2 
CU 135n> O n. C.3. - Tel . C •• , SG t . 3 :í.a 5. ( tT. 14.13G) lt \ l ~I F . ll R 11 :-; -~ l'Íllla ê-::Cle ( •OQ 5 7) t'~::;_.::;.~:.;.. __ .....:..:.......::;.:..:..:;..;~.;,; 

.u hre carlorurnt • com '1ule llllllO.I Fraqueza g·en1·tal D1·. R .\(!I ,T . E.,{,., 
de prc1t1c..,. 01 Jrru~uu e n..1. .maior - .... "" ',J ... 

parte d 1•.uropa Ler no "Rio Jornal" Tratamento das ..Iive,·sas f r1na~ por 
c<l1ç•'.',. Jt- 111~.1.-nui.t , e fli) º Jorn,d do th .1 l/ •Chimico • !-iet'l f'W"rigos 
Hras1 , de 1 <lc Ja.DCLro as suas pro4 me 0uo 10 , .--
11hCt1 :is v la 11 minu .e- 1924• Ren.--a e con1 excellentes resultado.:-,. Dr. 
o argrctlo humanú pel grap·.01oc1a Cocio Bareellos, cx-as,1ste11t,• da 
.- h}...,iOU mie~ • l~c o v,du.a <la m.ao e Fac de :\1 ed.. rac .. Lco da Pol e. 
t,,a'- .ª si:10 <b 1-.es oa. í.'onsultas todo. de Rot . ,go Dis o ;,s 11 e ( 1s 4 
·• dm . C, s lrn,;10, 47, 1• andar. , 6 S J ' SJ fel C 1S1>4 

Ttl. e,,,, ,.,;_ ,u~. (ll 1 •ó>:, ns • • os . . (. 8 -6. R 
~01,t• l'l.0 f.lJ,::;.Arl," - .~pparelho 

1 
~, 

1 

1 qae c<h,.a e d '<rt au nitsmo M Ol , l~~'l'IA~ d(>,; o lho,. na• 
ttn vn, tm nunc eh ar. H,s.. Ti T. c • n i,·i(lus -- Ur. ,._~,·t.'tl 
ponde natbematicamt•ntc ,n qtl-llqner 
l' rKunl e rrv,• para todas as , da• fla Hod1a, 111«-mbro dn .\ra<lf'-
d s. l· "ª s ,cio Corre<> por 14$000. 111111 tio ;\l ctlldlla tlo Hlo fio 
J. l'altne,r .. & e., .rua Buenos .\,res ,Jant'iro, me1lko de ,H,·ct"O~ 
n. l"7• .~;,----<tJ 14~ Sl S hospitoP~ dcslu d !lad c, ('Olll 
('ji'Fl,;J{~l..)j~f SI· CkPas Pur.i rnobí, lon~a prutlt•n, llfl !llliZ t' 11.1~ 

lia ~ $i Stores ' r.:l.t<lo, a .si dinku~ llc Berlim, C'.iris \"icit· 
e t 1 urma : á r1.1..1 ~('n f111r 1 uze~, 
88, •1,1. N<Kte 407, ~asa Ven.c. ll't• J,ond.:-t·!!. .\\l"nilin I:lo 

C1681 ,) llrnu1·0 u. 9 0 , ltQ ~<'gundns, 
PR-QMISSORIAS n,, 11uar1a<,1, i;cxtns ,. 1bhado, dns 

1 
r , m líco~ • ,. ,da luçigf10 m" 1!: ás 1G. Tclq1hone X orle : 

f r 
1
.~ 

5
c t 

II 
ihil â r'1, l 1:u~y ú37. l?c«- i ftt'-J\Cin: PetropoH, 1 

una n. <4J, 1• .mJ r. .i1,eníd1t l udcpcm.louc,J.-
(U 1Js1,i) S 

A\ ':'>IIH RIO BR\. ,O N 
1• •~dar - Sa1

1 , 
Terç3s, quintas e 6 

PARTEIRAS 
1) \RTEI 
.l. .. ~ 
... a 

IJ7 

...,_ 



' ,, .... 

1 

·· · ······· --· . .. -----------
" 
s 

t®®®®®®®®®®®@®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®® 
@ 1924 i 
1 Folhinha do "Correio da Manhã "I 
@ ABll.JL - 30 dias ® 
@ PHA-"' ES DA LUA @) ® . ® 
@ Lua Nova -< '0' 
;,. Qusrw crescente U ••11 Quarto ming uante :)(l ~ 
,.§~ L ua cheia !!l ~.~ ,@, 

i ierca-Jeira... 1 \ 8 \ 15 J 22 291 
? Qua.rta-feira... 2 9 j 16 ) 23 1 30J 
IOointa-feira ... 1 

3 1 10 
1 

17 l 24 -02:• 1 
® • ® 
1 Sexts-feira. ... 4 11 18 25 ~~ i 
®-----~--~---~---------® 1 Sabba~o . . . 5 __ 12 19 !26 / *-~ 1 
iDomingo . •.• 6 13 )20 27 ~:~ 1 
® . • ' 1 ® 
~ Segun~a-fe1r . . 7 14 1 21 1 28 -.. ~ i 
®------- 1 ---- ® @) _ ,_ D!" 1mntificndo . 18 -;- ® 
@ • lel'iado . . . . . . . . . . ~1 ® 
@®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@@@® 

QLAR'IO 
mo;o 

ruaGa,cral 
Fa1,,1ca 
tUA.·rúS 
'-' 1:i..1,; 
te jin:to9 
pc:lll'la, em .,....,_ .... 
n , -

{ L"AR'I ~.. , 
'" d ... 

,t ,OO(PR.\ Y .S~ ,prcdtot e .moa 
V ~ lo.;aJUXtd ; . ·fo me,; d 
dN. " cai a a 1 .. Jorna, do ( 
DW'rc-10~ :\ },upre1:a. tU 4-37 

(
-, AS.\ ~r p,ouco ~a1 ,t;,,i, ~ 

com o ma 
ffl l'Md ztd() la , 

to. at1C2:r. e e Ma 
e trat.l.r á .na d• t 

" º· __ _ U 1179Ql 

ilXXXXXiliX#IXXXIIIXXD 

Epilepsia 
(llal '1e g o tta ) 

O uo lcu remf"dio d e r ~! 
f'ffd to e rt~ult.ados Uf
Ml '. l>l.\TOS conte-a ~ atn• 
que de gotta 6 o 

Autiepile11tieo llarasch 
• JJe pos itarios - Dro~n

ria~ He rriD i e A m e ricana. 
<.k tt111pondoocia.: -

• •BAH._\Sl"ll - Avenlc.b 
l c-m '1fl Sá, l. 71. Telph. 
,;,, ' LrAI. 

**'*' 

São Christovão, Anda
rahy e vma Isabel 

As ca a 

e a rrnn.m no Bra~ll - , ermelhas uulfor me 
mente. direitas, Iens e r s l•tentes a toda prom. 

cobertas com estas telhas ficam mais bonitas e 
estão sempre mais garantidas. 

f'ORRE JO D A "\L\~"TJ'i 

"'\ TJ::Nl) '\I.S~ en• prcst.:.ç<'f' 
l' trrr,1101 cm S•pé, l·n!l 

lopr , 111"-c·do com 
d zor.a. Tem luz e e 
•· d'Ouro, e mui 
!Presta,: e-. <lrsJ~ 
rua da \tf nd<!'R':i. 
d.1 Conrrp111hio Pr 
"1;T ~ D+." t do1 • • 

' o ... 
, .. t!Offl 

de fundo• d 
A' m11 ~ 
chrJM. I 

'1' E"'l 1>1-º S ' . ~ n~o q ufflte 
tuad"' num 
d e ,l(,11.., 

lembre-se que 

sempre foi o AR 
mais bellas insta 
amigos se não es 

Moveis, Cortinas, 
e em quantidacle 

69- RUA 
82 · RUA 

~WhWN;,, .... ::;:...: ... •,N••~-;,;_.•••~:~••• .. •••--:, e Uat 

es e galos... ~ !~~ºe~.t~.~ªó"i\i:. 
a; .e, Hu dos nvalidos 6<- A !- (U . !li) S 

,.s, bois o outra.t es~dcs de a.ounae9 nnon d o ",/ f ,.u.u V.àlA .. \ JOE.S~-..,;:Ü 
I)!§ d l<-prii arn f • , _ • ·~ ,i' V~wta sab~ qualquer 1u\t1 o, La 
fe l , • '- t·n ·a, 'u,rth roa, ph,J h o~ brr• eu. r o atrUO!I. tmbo~ 

IC l'U e r t1rr11pntO K., .., rnplda e tJj l • -.; ço, e r vali a ~ da vida por llla1I 
cont o AIU,O VO(..l E Fiu ru ca uiento ~• fbcil que leJ m, tr balh ~ v c1 • ren ucer o i,eUu. • e ,i antido , d I a Ih 4 Rua 

______ .;µ UarlrJ de l ctropol1 , QJ. bouJe de 

l<TE, ~ 100. 1•1 ·1~ ',"< c··,•,dl.l n, h; 1 mbcm acne <a _______ •::~.:. COHUElO. ::,a:oo ) rum ., " h ,1 1~)__:; 

"eral Jua Uruguayana n. 65. 1 CURA RAD'GAL ºt ~'. 
PERESTRELLO f"ll/JO & Cia . i c~/~'0 . 

• , • ' "'°ICA ou RECI·NTE cm ou • 
Ca li. A G.\ 1Ut...\J•l4 <.ULA~l>.E. foia com proa 10s L'lOdcmr! ~ 

( > ,!,)~; - i:cirant'"~ae o trabmcnto' Ele 
'N.WJ"r,,•,l'•••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • ".J:. ctr1c1dade. Va~ina 6o6 e · 91 '4 • 

• • • • • • • • • • • • • .- h ucmblca S◄ , d;ii J-:> as .;11r bons · 

Quando mobiliar s ua casa 

STA.~ 
m gosto, e a casa 
eito. Pergunte aos 

com a 

TA.:R 
ObJ • ns de Arte, 

ncontra, 

• 
ALVES DIAS• 71 

UGUAYANA - 82 

nu. PEUUO llAtJAI ., H'S. 

I 1 11,1• \ l 6,4 
\ .J · 11••• ot>,lta. 1torc1, cortt 
s {1!'• b e lc:

88
1lks; 16 ca ca•• Verde, 

· e o , lcl. :.\1, 4079• 
(191151) S 

•• ·- tw:r:a 

WATT-r, OTOH 
A uJtlmu 

m otore-. eleclrko,. 

Pr· ·ço-. ~Pm ('On('orrenc-in 

nua Th. Ottoni 81. 

T<'I, :'i . 61 16. 

----;..;-
- ,lu-

de H 11 12 no (lnn o, ,;oh 
) po ltt"<'as de pr dio , cont.w,;. 
l'IJ ... naUtl-? o prom1s onas t"Ont• 

wrciues r, de partknl~s. a 
,rto ou lon5:o pr.zo, JUC'o-. 
n,c-ndonac!S- ('t de banco-1, 
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Gazolina, só a Texaco 
Procurem a bomba da gazolina iastallada a Es• 
Irada Rio • Pelropolis, esquina Nilo Peçanha, 
da firma José Cardoso Bessa. E' a que serva 

melhor em Caxias 

,O,ll11111111HIOIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIIDIUUUUIUDUllllW11!QllQD!l11MDIIMllllllllDlUllU1llllDllt1llllUlttlllllll11flllUUIUIIIIIIIOUIIIIIIIIIIUUIII 

As bellas industrias da 
Nilopolis - O que é a 
Fabrica de charutos 

lrany 
• 

Accldentalmente tlvemo.<; o pra· 
zer de visitar a. Fabrica de Charu... 
tos IRANY, situada à Avenida 
Francisco de Almeida., em Nllopo· 
lis 

~bidos pelo seu proprietarto 
sr. Augusto de M'attos Silva foi 
nos dado vêr toda a opl.tma l.ns· 
tallação <la Fabrica, colhendo de 
tudo qU~ vimos a melhor unpres· 
são. 

A nossa admiração pelo novel 
industria cresceu, excedendo-se á 
nossa espectativn, quando o sr. 
Augusto de Mattos nos fez tirar 
as primeiras !uinaças per'fumada:., 
de seus magn1!1cos havanos. E 
uma infinidade de typos e marcas 
nos foram mostradas. Não só no 
modo como estão traoalhaôos, 
como ainda pela sua. excellente 
emba~agem os charutos IRANY 
nada deixam a desejar, podendo, 
sem nenhum receio de insuccesso, 
competir com os sfmila.re.s estr3.ll
ge1ros. 

Forno e fogão 

MAÇÃ A' DUQUEZA -- T1ra·se 
o miolo da maçã, enche-se com 
uma colbersinha de m1mteiga 
fte6Ca e a.ssucar: coUoca..se em ta· 
boleiro de forno tendo um oêõU· 
metro de agua com uDlá colher de 
manteiga.. Vae no :Corno quente 
para assar. 

P~OS DE ANJO - 9 gemma.s 
e 2 claras. Bate-se bem prlineira
mente as gemmus, deQPLs as ela· 
ra.s ~m neve; junta.se e toma·se 
a bater. Assa-se em :fonninha.i 
untadas com mantclga e polvilha· 
das com farinha de trigo. Faz-se 
calda em ponto de fio brando com 
baunilha. F.stJando os paJ)OIS as
sados põem-se na calrl.a, 'deixa-se 
ferver até que fiquem bem passa· 
dos. Serve-&; na compoteira. 

AMANTEIGADOS - 150 gram· 
mas de a.ssucar, 150 grs. de man
teiga, 400 grs. de farinha de tri
go, 3 gcmmas e uma col.õer rasa 
de fermento inglez. 

Bate-se bem ns geinmns com o 
ussilêhr, a manteiga e a farinha 
peneirada com o fermento. Tu· 
Eem·se bolas que se achatam com 
dois centlmetros de altura, pãssa
sc em claras, sem bater, em segui
da em :unendoas moidas Assa.
se cm taboleiros de forno, untados 
com manteiga 

Grande Yen 
entrada inicinl; ~ 
prestações mensa 
l O x •tO todo a rbori. 
agua e luz electrica". 

DISTANTE 40 MINUT 
E 20 )UNl,'1'0S PELA 

Approveltem a bella oppor 
econoDUa. que um chefe 

amparo e a. tra 

A CONSTRUCÇAO J:;,

--- F 

O material ê mais barato 30c
réL,;, ida e volta. de l• e 

Adquirir um t erreno no .. 
mais pratico 

Todos ao " P 

Gonducção gr 

ESCRIPT·: Na Estaçfi.o de 

{1° nndar) -
Tratar com os sra. Hon 

ovimento do aladour 
Modelo de lguassú dr~ 

te o mez de Junho 
ultimo 

EXPORTAÇAO 
1836........ . . • bois 
142. . . . . . . . vitelos 
343 ••••••••.• sulnoo 
82..... . . . .. . lanlgeros 

CONSUMO LOCAL 

603 . • • • . . bo:is 
7. •• . . . . . . . . vitelos 

47........ . . suinos 
A matança rendeu 10:729$40' 

O Sr. Augusto de Ma.ct&; Silva 
que ê um envalheiro amavel e cio· 
ro de sua victoriosa industria, fa· 
lou·nos do desejo que tem de con
correr oom o seu p1·oducto ã pro
:xima. Feira de Amostras a inau· 
gurar por todo o corrente mez nes· 
ta. cidade. 

e:a:a:e:a:e:ro:ca:>:c8-8.18-8.18:f.OB:a:ls::8:iia0~°ro:t para <> municiplo. 

Estamos certos e ate mesmo po
demos antecipar paro.bens pelo 
eXll..o que os cbaruto.s IRANY irão 
alcançar no certnmen iguassuano 

AÇOUGUE TRJl 11\IPHO 

Especialidade em carnes Yer
des e brancas. - lmport~se, 
Gado das melhores ,proceden. 
cias. Fornece para Boteis e 
Pensõe:-- por prccos espeçia.cJ. 
'1 ' __ .... ----·A -219 N. 
, ~f~niuu ..ruao ~essoa, • . - 1-

lopolis - AR LINDO R. FER
REIP.A. 

o n is 

Quando o senhor Salamão Med-
1@9.vru__.mQ~~ 
Fabrica, de Balas e Bombons a q 
denominou MONIS, certo, ne 
toda a gente esperava que o dig
no industrial vencesse com a fa· 

Uma exhibição ridicuia 
do sub-delegado de po• 

licia de S. João de 
MerilJ 

e:s:a:s:9. 'i:8:8:1:0.-0W:O:Cí~3:8t cilldade que o tem acompanhado 

Domingo ulbimo o sr. Rodolpho 
Annechlno, sub-delegado em Sã.o 
.João de Merlty. querendo dar uma. 
demonsLração de serviço rez pren
der um grupo de rapazes do com
mercio local que se divertia lo
gando uma bisco. p'ra matar o 

BOTEQUIM - Com comple-- Aliás, essa v!ctorla não surpre 
to sortimento de bebidas e mui- cnde, dado ª excellencia de todo~ 
to afreguezado, está a venda. os producto.s da Fabrica MONIS 
Tem tambem varejo de balas e II'anto as suas balas, 05 seus ~
cigarros. Tratar com O pro- mellos, chocolates e bonbons sn 
prietario á praça Dr . Rufino, os melh_ores que ~e, vendem n 
n. 6õ, em Coelho da Rocha - munlclpto de Iguassu • 
Linha Rio d'Ouro. Licenças de E' indlspen,.~vel que se fa 
!)32 pagas. uma visita a MONIS que fica 

Avenida João Pessõa n. 2-15. 

dia, que estava pá.o, de pagóde. O RISO Ullltl!t!IIIlllll!Dm!IIIIIIUDIHJIIDwaDJIWftlllUUIUIIIIIIIOOIU!l: ""~ . -Deante a vo-z de prisão. os ra
pazes protestaram, pl'ôéurando 
mo.5trar a.o .senhor sub-delegado 
que aquillo era. brincadeira, um Vi.sitóu-nos o primeiro numero 
simples jogulnho a leite de pa.to. de O RISO, novo colleguinha lo· 

- Mostre-me o leite, bradou cal que appareceu domingo ulti· 
iracundo 

O 
sub-delegado. mo para. cuidar dos interesses da 

- E' imposslvel excell~cla, re· mocidade igua.ssuana • 
trucou um dos presentes Repleto de bõa leitura, O RISO 

- Como, imposslvcl? terá o.gradado geralmente, sendo 
- Sim, porque, modesto, o pato de se lhe esperar a vida longa a 

esconde o leite, que faz juz. 

~~©3.inffl'.1~8':&'.Wl:BlA<.hAAIIB-8.8 8 ~:0:a:mont!I 

. . . ~ . ' 

. . ~ '~~ ~ 

,ff , HONBA> 

..,,,.._twitb., 

Carteria do 

Vendas a credito 

.l\.lastrou·.se de tal fórma, em to 
das as praças de commerclo, i 

systema de vender a credit-0 qoc 
raros são os estabelecimento.'!, 
cujo actlvo não figure longa lls 
:iccu.sando vultosas souunas d 
freguezes que compram fla.do. 

Como é sabido ns dividas act.1 

Vai$ sofírem grande desvalorl.zaça 
em todos os baln.ni,;os, havend 
firmas que-, por es.sa occaslã.o, d( 
duzem 20 e 30% sobre o total d 
se\lS valores, tal é a duvida qt1 

pcza sobre esses credito.<:, que s: 
sempre de liquidação problema 
CD., 

A.sSlm é dever de todo o neg• 
ciante cautelozo combater e ev 
tur, quRnto possi,•el, as vendas 
credito, certo de que () "fiado" é 
seu maior Inimigo. 

E' obvio dizer que todos os co1 
t.raternpos do consumidor pez."l 
dlrectamente ao vendedor ; con 

(•J!IIIIUUIUDIIIIIUUIIIUUlllll11111tll!IIIIIIIU!Dl11111Til!IIWIIIIIII< 

Trabalhos de Engenhari 
·,,. ., ~ . . ' 1 

,. :{{..•' ,l;- ,tiê" .~,,,;to, ir . 1 
'~ · .f' 't:.;.l'.!3/ i ' Dh·úiõcs e demarc;ições de U 

:,: ~,.,~·t .~ .. _,. i_ 

Lllili. ...... -..,'--'....i,t'.&-.....""'-'. .._ . .._ ._._,_...,_..,._ ___ _.,;;....~ ras; Loteação de propriedades 

Nos Açougues Centraes 
E' onde .se compra, em Caxias,\ ª oame para o aeu beef ou par& 

a melhor carne. Peso sem osso. o seu churrasco. • 
Só fllet. A came de porco é das -
mais saborosas. Se ainda. não co:m- Manoel Lucas, proprletario com 
prou no.9 Açougue, centraes vá até diploma do In.stltuto Agrlcola Bra . 
lã boje, que é domingo, -e- adquira I sllelro. 

vill:i.s e arruamentos, como ta 
bem em slt.los; plantas e orç 
mentos para cdl!l.clos de tijoll 

~eira ou concttto armado; Cor 

trucção em geral . Tratar 

Dr. Clementino. 
ca:Jdas - E. 
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1 CMA Jq~LJZ DILTGE~CIA DO 
COLJ .. ECTOR FgDEH~L ~E 
lGUASSt:' PõEA POLrCIA.NO 
ENCALÇO l>I•: I'M GH:YPO DE 
\ F~DEDOHES lJE ESfAMPI. 
Ll fas FALSAS - A PHJSÃO ' 
nr l l\1 DOS IMHLICADOS 
N<) ~"E<rOCIO CLANDltSTI~O 

_ o SIGILO DA POLIClA hM 
TOHNO l)O CASO ESCAN: 
DALOSO E:\l QUE P.1~E~ 
gN"VOLVIDOS VAHIOS NJt..-

GOCIA:N'l'ES DO 
_ - Ml !NICIPIO - .-

da no amõr. 
~:a:8'.a~ ~ j PAE: . .=::.lH!!0!!Jm~e~m~n~1~1e~te~v:,1;e~ ~:i.-..i•-•• .._....._ .. _.....,........,..__ ' 1- • ----

1 Foi adiada a fesJa reli~u- co~~~ m~º abstrat-0 e esplrltx>: 

· ~ d E f d / no concreto é dinheiro. 1 SI O OCaft 8 0 DIABO: - No coo não existe, na 
11.!L:~~~~~ = Commumcam·nos; terra, usa saias e adora o carmim ! e rouge. 

s "Sendo desejo de s ex. revdma VIVER: - Obrigação dos bo-
BElt'UfA - 3 5 . o O O fo· g o sr. cardeal d . Sebasbilio Leme mens; sa.tl.s!nçiio das mulheres e 

gões econolnico.s .. De.rt.hai es.. ~ que a concorr ncia na grande pra:zer dns crlnnças. 
tã.o em uso no B.rasl.l. P3.l"à ~ procis.o;ão d<: Penitel'!.Cia, .a reali. TERRA: - Plnnetn em que habi· 
Hotds, Oollegioo, Quarteis, § zar-se no dia 10 do corrente, nal tamos: obra mais avacalhada da 
R{'staumnts, Ho.splta.es il Do. ê praça 15 de Novembro, scJã a nat;ureza; feita em sete dlru;, DAS· 
•mlclllo Part.tcular · ~ maior passivei, a commissão orga- ceu do nada; 7, conta de menti. 

Além de sua elegancta são G nlzadoru elo grande !estival no roso. nada, oousn nenhuma, por· 
ccononúcoo e não fazem fu - 9 parque da fonte da agua mineral tanto tudo que 1)0\SSUe nada é. 
maça . 1 "Santa Cruz", rua. Monteiro dá DISTRICTO FEI1ERAL: - Ca-

·•CombusUvel": lenha ou e Luz, 281, Encantado, em beneficio pita.l dn Republica, onde se encon
coke - Vendas por atacado ~ da eonstrucção da Casa Parochlal tTa uma completa. republlca de 
e a varejo. ã da futura Matriz de Sao Pedro do pollticos, a !rente de todas as 

FREDERICO DIEHL 1ª . Encanta.do, resolveu, de conJ,mum :frentes "Unlca . e Negra•·. A wú· 141 
- Rua Uguay.rma -

141 ~ 1 
accordo com a empresa das Aguas ca uníficou-se por completo; a 

R 
1 0 

d () J ª n e i r 
O 

i Mtneraes ''Santa Cruz'', a trans- negra vê sempre as cousas pre-11111111101111111m11011H11111moqru1JB111cmnuumo11111111u 
fercnci.n da referida festa, bem co- tas. 

Recommendações 1 ~!s10 da benção of.Uclal da .fonte CJ\'.STO DE ROUPA SUJA: -

d anta Cruz••, para o proximo do· ObJecto usado em casa de fa.mi-obre importação e mingo lia; onde se colloca todos os tra-

b 1 1 
1 

jes de serventln da casa; desde o a a as ,O,lllllUIIIIIIOOtlll;IIIUDIIIHl~IIIIUIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIUIOIIUJfflll panno de coslnha; as f.raldas dos 

min1stro ct:i Thzendn bruxou ••-•••••· bébés: Obra llttera& de Rami-
clrcular recorumendando aos li :rrL JXJR ro, onde se encerram ns verdades 

peot.-Ores dns Alfandegas e ad- "-- núas e cru'as: da farça politica 
:ra:dores das Mesas de Ren ... DE dos ten1pos idos. .. 

que do ccrtillcado de sa.nidllde INHA ME MACHADO 
de origem exi.gldo para o des· 30 - 6 - S2. 
cho de bataros deve constar que . 

tuberculosos procedem de l"~- DEPURA Correio de lguassu' 
isenta elas doenc;M causa, FORTALECE 

5 pelos fungos denominados ENGORDA 
rysophyctls endoblotica"' e pe. TÃO 5ABOROSO COMO 
ma1iposu "phtho1•imaca oper- , ~ OU.AI.QUER llCOPott-1[SA 
ella." 
IIIIIIIIIUIIIIIUIWITTUIIJlllWICIUDJDJUltllllllllllllWTIIHmnnoumu11nro11111unmtl1t1UIUOIIClfUIUlllllllllllllllllllltllllllllllllllll 

INTERVENTORA 
i111111nm111u1111111tm111unu1ammm111mw111m1D11t1mlllllCUUIDIIIJlllllllllUllllllllUlllllllllllllllllllllltlllllltllllilllllllllllllUllll 

ste mez vende por preços reduzidissimos, cal~ados é chapéos 
dos melhores fabrir.antes, a titulo de bonificação: 

Calçados de luxo, Luiz XV. desde , . . . . . . . . . , . 22$000 
Calçados de luxo, salto cubano desde . . . . . . . . . . . . 20$000 
Calçado.s de luxo, salto balxo desde . . . . . . . . . . . 15$000 
Co.lçados para homem, desde . . • . . . . . . . . . . . . . . . 19$000 
Alpcrcat.w; pretas e em côre.c;, -desde . . . . . . . . . 3$500 
Tennts e Ramonas, desde •........... , . . . . . ... . . . 2$500 
Cl1apéos depalha Ramenzoni, deSdr.. • . . . . . •. , . . . 10$000 
Chapéos de feltro, typo O. Aranha, desde • • • • , 9S"0OO 
Chapéos de lebre. typo O. Aranha, desde . . . . 16$000 
Bonets de caseruir:i. em todas a.s cõrcs, desde . . . . . . 3$500 

-rJ.TERVENTORA E' A MAIS POPULAR~ SEUS PREÇOS SAO 
:0 ... MUITO MAIS BAIXOS QUE DE QUALQtIBR OUTRA 

, CASA CONOENERE. 
,,a!. . . Escuta!. . . Comprar bom, bonito e barato, só na: 

"A INTERVENTORA" 
Rua Marechal Floriano, 222 - NOVA IGUASSU 

Expediente 
Dlrector: Sylvio Goulart 

ASSIGNATURAS 

No munlctpio de Iguassu'. 
Anno . • . • . . 10$000 
Semestre . . • . . . . • 6$000 

Para o interior 
Anno . . . • • • . • . • 12$000 
Semestre . . • . • . ~ . 7$000 

Pagamento ndeantado 
o Correio de Igua.ssu', é publl

" cado aos domingos. 

Escriptorlo: 
Praça Ministro Seabra 

As àsSlgnaturas começam no 
dia 1• do mez em que forem to
madas e serão acceltas annual 
ou semestralmente. Toda a cor
respondencla, como toda a re
messa de dinheiro (que pode ser 
feita por vale po..,tal em carta 
registrada com valor declarado) 
deve ser dirigida a Bylvio Oou• 
lart d Praça Mlnistro Seabra 
sob. - Nov-a Iguassu' - E. do 
Rio. 



iptos, hoje, para a nossa pro
plica.dos, amanhã, formarão 

os triumphos do . grande 
uassuano ~~:e:mo 
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,,1 Dentro A S S U do coração 
Ooaç5o t 

WALDICK PERE,~ 

ti Numero 66 

Mais uma estrada ,ae 
eabrir ao actual governo 

de lguassa' 

! 
do povo 

Não e poderá negar ao batrachio o direito sagra
do de alegrar o charco com a monotonia Jugubre do seu 
guincho. 

E' da ordem das cousas, e ninguem terá o direito 
de lhe jogar uma pedra, ou dar-lhe de vára para que se 
não ouça, pelas caladas da noite, o cu coaxar martela
do e triste. 

1ão só os sapos têm regalias n seguradas, senão 
yc certa especie de homens, gosam tambcm, do mes

mos <lireitos que se confere a rã. 

o problem rodoviario tem prcoc·I Un e outros se confundiriam se pudessem abrir a 
ptdo ,m.nicnsamcnte ªº Inter· guéla no mcsm amaçal immundo que a cstrellas 

l!nto::- <lo municlpio i . ' 
.E por mais qut> d ue s tenha cmbellezam atj o ·1r da madrugadas. 

' upado ainda surg m dia a dia.: Felizmente e e homens não poderiam ter por 
v!l6 projectos d estrada.a ~ • 
A nda agorn 

O 
dr Arruda N , palco o lodo em que se chátnrda o batrach10, porque 

:r<'lros ... caba de dar 1n1c10 a uma iriam maculai-o com a lepra moral que lhe rc,·estc o 
odov tmportant.lssmla. pelo valõr corpo putrido de execrado do meio em que , ivem· 
as terras qu va margear. 

Tra -se d.i. trada uc part.lndo 
S(>d ira J. Iguassu Velho pD..5· 

ndo JW- prospero localidade de 
ct.ro 

obra.5 •1vernm com ço em 
lfovo, uJo.s prlmell"OS iro· 
01'àm rceeb dos com gran 

t ntam nto por parle da po 
J)U e;:• O 

Ha nesta terra genero a um conluio de patifes, 
egrê os de todo um p!lssado de rapinagem, muito do 
quac · não poderão vir, de publico, explicar a origem de 
seu haveres, porque experimentam verdadeira volu
pia em apedrejar nomes tutelares dentro das frontei
ras de Iguas u'. . 

O 1awi.ba por onde pas
.u-a ti. nova rodovia ser ll"\'anta.da 1 tím:i. nk 

E o~iu,.em pelo simples prazer de tentar denegrir 
nomes tihtpido e inatacaveis . 

inguem, de senso, e que e diga amigo de lgoa -
u• crá capaz de desejar o afastamento do dr. Arruda 

A faltaJ!_~1açã~!_;.-., ____ ....,. municipal. 

cumprimento do dever de I De tal orde ~ a folha -d.;~e ~s-er-v~1· ~,Jo ..... q .. ue~ n-o ... v·ern ............ 

certos empregad s d prestando esse e111in_c~te brasileir~ que só me mo um 
O a grupelho de dcsdass1f1cados poderm aar curso ao boato 

Prefeitura ~ordido de que o dr. Arruda irá ser afastado do cargo 
-- a que tem dádo excepcional lustre. 

Cont.lnuamente estamos ouvmdo D · d f d 
reclamações contra a morosicude esc!"lnce n corJa e a ar ana . 
e a falta de xa~o nos mlstere., 
de certos 1uncclonn.r1os da Prcfei 
t.ura. 

O eminente commandante Ary Parreira conhe
ce-a tunto corno nós. 

I 

ora é o r; rviço de fiscallsaçao' Vê-lhe, com nojo, a piolheira e a mazella . 
!clto debaixo da ma1or 1ncurta, j 
ora d.o tunccionarlos que na.o es- Sabe bem de que argila fétida, é fejta a patuléa 
tão a PoSt.os para attender ns · · te]h d · 
partes que vão tratar de seus lnt<>· que inutilmente procura attmgir os ar os o maior 
resses. Junto Prefeitura.. e mai completo administrador que já teve lgua su'. 

Possivelmente esses factos, dig- • 
nos de cens11ta, não são do conhe- O dr. Arruda cgre1ro está dentro do coração do 
cimento do sr Interventor, pois em povo desta terra, que o idolatra, e d' onde elle não a-
contrario estamos certos já o màl • • , 
~ria stdo sanado I h1rá, porque ah1 e o seu Jogar. 

T~rl.amos o maior praz r em 
vér mos serrnad:is essas queixas SYLVIQ GQLJLART 
mais do qu r...zoavels, que nos t.cm 

do trazidas ~~ms:t!Jl a~~ 

. . -- N.. o' N1"lopol1"s como os nentcs, de\•ldo 30 grande numero A eff 1c1encia de nossa I ao s de hon1ens que ah exercem as SUM 

d • d" 1 • f d I activldades. propaganda attráe para ema1s IS r1c os e gu- Sf'm o que nuo se poderá cvltnr 

l ' • b d os contlnuos pugilatos que, de ordi· lguassu' uma firma con- assu vivem ao a an ono narlo dC' desenrolam nns proximlda· 
1 d I" 74 1;'"'3 dcs do Matadouro MOdclo. ceitaada da cidade do a po 1c1a - . ~ necessa- De pouco vale a disciplina que 
. "li h f reina ali. Nem as.mn se conse-

-Carmo- rlO que O I uslre C e e g\1, manter n. ordem e o rcspcit.o 

bl
• tão ncce.ssarlo A bôa marcha dos 

da nossa Força Pu 1ca serviços 
Quando levamos o CORREIO DE • Re-!lect1ndo o sentir nfio ~ da 

lOUASSU .l varias cldadcs flumi VOite IS SUaS YISf8S para população n1lopollt.ana. como doo 
nense sabiamas, de nnte-múo, que lllustrcs dlrectores do "Matadouro 
nttrr.iruunos ti. attcnçüo do.s no.;sos I a situação lamenlavel Modelo", aqui deixamos consigna• 
c-0-cstnduanos do o nppello que por nosso Inter. 

E a prova de que não nos engn I em que ftOS eftCOftlramOS mcdlo se !az no S!'nhor Chefe de 
nllvnmos 'l'stii na moagem do co Pollcla, no sentido de se melhorar 
nhecldo e afamado "Café ,Moko:.:>" Todos os dLstrlcto.s de lgunssu' o policiamento na. cidade de NI• 
que será innuE,rurado por estes dias recente-se de um policl..nmento lopolls e seus arrabaldes. 
nesta cidade á rua Marechal Flo- melhor do que o que J)OS.'lulmos. tlRS-il-X8--8--8.iwva:m®bOUl:8-8:a::8:8:8:8 
rinno n 228 Not.adnmcnte, NUopolls qu já é ,. :, 

São seus proprletarlos 05 srs.1 um centro de grande movimento UEF ORMADO ADMINJS-
OonçaivC's & Irmúo !lnna das :mal.'l I núo pódc ser pollcla.da npenas, por TRATIV AMENTE O 
oncertuadns do commercio da no I um ou ois i»ldados, quando núo GENERAL BERTHOLHO 

rC'scentc cldado do Canno. l fica em completo abandono. KLINGER 
Essa vlgllnnc1a torna-se obriga. 

torta núo só no centro dn cidade 
como nos Jogares mats afastados, 

O "grand mond" de Jgu- ta.os como o Matcdouro Modelo 

assu' frcq t "S 1.. que dista poucos kUometros do 
ucn a o a ao centro urbano 

mpcrial" situado á rua Ma- Nesse local ·se faz mistêr, pelo 
cchal Floriano nº 188. menos de dois poUclacs perma-

Por neto de hontem. o chefe do 
Governo Provisorio reformou, a.d· 
mlnfstraUvamentc, o genernl Ber
tholdo Kllnger, assumindo o com· 
mando da clrcunscrlpção mllitar 
de Matto Grosso o coronel SO.tur
nino de Paivn. 



SOC/ALjComo o general CANHENHO 
........ 0a• •~O<J1•• .................................. da Cunha agradeceu 
l dias ... TRAJOS DE CASA • manifestação dos offi 

ciaas da 3:i Região 
Militar 

A tua carta. . • O reino das confortaY<-ls indu. 
Abro-a e tcn1,o a doce imprcssãc mcntnrtns cn.s trru, <'xiste ainda 

que de dentro della se evola o cm· qualquer que seJa a temperatura. 
brlaga,itc perfume de tc1, corpo do m mcnto, 'dr-shnblll~s" sua 
branco, que é toda a aUuctnaç.io ves e multlplo~, casacos ou pcnt.ea. 
das 11,inhas longas nottcs vastas ••• dores. Quantó.s bellos tecidos no· 

E com r.sse perfume vem-me a vos de calldo aspecto e cont.ext.u- Na manl!r t.a~ao ao general 
estranha visão de teus olhos ela· rn brnuda cxJs+.em actualment.e. res d .... Cunha, promovida. pela 

► ros, cheios de sonhos e de premes- A 'Duvctync·· entre todas é a que fklnl cinde e. 3' Rr ,ão M1l t.lr 
sa., que chegam de longe... mnis se presta para essa esplc'n., interventor pronunciou o sei1,11 

Olllos que a tua intcllwe,u:úz dlda classe de abrigos di? casa. Se discurso 
embelle:a e dulcifica de Uluslies s1 de.seja um modelo mais leve, , • o vosw g ;;to gcn roso d<' 
e de esperanças . '-'Xecuta·se em crepe da China -ou vir saudar e trazer as home 

Fecho-a, dcpcns, para /i~tr mais O<.'orgrLte !orrndo de •·o uvetyne" 1 gens da voss:i. sympnthia, n..1 
, unto de ti, revivendo-te, sentindo- do mesmo mnt.lz em um tom um morl'vel dai.a de hoje, encon 
te cm toda a entontecedora. lou· pouco mais forte. plena correspondcncia em 
cura do meu delirante querer • . Para a manha ha bcllos pcntea que para comvosco somente 

NEWTON SYLVIO I dores em brochado de tonnlldadcs so ter palavra., dl' affecto e 
--- 1 pallldas, cuJ<> corte recto e çan dmlid,1dc Nunca f'ol como h 

ANNJVERSAR IOS dr.-, mangas qu..-i.drndas pumlttem tíLo necessa1io e justo o l'nten 
_______ rst,ll·oo rapldamenl<'. Nüo é in· mento. enao mesmo a p rf'e 

o dlstlncto moço Antonio Po.· ! dJBpen.savel que s Jam de ló., pois confratcrnl ,. io l'ntrf' as e 
pã.léo rcs Jou quinta fdro O s u obt m se- nctualmcnte bonitas fa· n.rmadru: e o poder civtl. Fc 
fcl-z natahclo por entre ns mnls zc.-, de nlgodão que dao bons rcsul· te. o meu governo e n gu:1rn 
exorrsslv provas de altectuosl 

I 
tados. federal do Estado tem manU 

Antonio Papnléo 

A uma horu mniS avançada do m d, oontinulda.: e, t' lo 
dia, o • deshnbillc-" mudn de nome vel h 1rmonla. Do que t.. m &1 
e de <>specic; inUt.ula.se cnt.ão o nosso l al convlvlo e concor 
•., :i. •own"' dcpols das 5 ho ela <lc ncc;io attestêml de sob 
quando se o!fercce uma chavena j n trunquillldade impcrturbavel 
de cl1t1.. Mas neste caso essa peça o bem e tar de que gosa o 
d v r l v • e chtc de esmernd Ornndc: do Sul 
confccç o. afim d<: tirar lh todo Fóra me nll) par, dt'scfar q 
o aspecto ncgl..g6". tiío modt·lar conduct ,IE'SSC a 

A ln!lu<'nc 'l. oricnWl é multõ no I tom.ir um p:irndlgma para t.od 
I tavel neste mom nto, manltcstan· que se jedlcam a nobre glo 

1 
do.se nos bot'dnd s de ouro e pra so sc-rvlç:o d1 Patria 

1 tn., e em certos t!"Cldos capricho o Rio Orandl' do Su.1.. o po 
sos que tem o corte d:i.s Mil e uma e o Exercito f,i,rmarum sempre r 
nolt \S E.;scs elegantes 't :i gown" todos O!:- tempo.s, um so corpo, 
,. m do cairo e de Mnrroc~, e são uma vont.ld so, indis:;;>luvclmcn 
1:ieacs para a creação dos mais irmanados no umor e na defc-s3 

1 

v tosos modelos. lt'ba sagr d 1 

MISSA 
E a un1ao Lntlm.:i r essa r n 

!lança n:clproca é que .nos perm 

dad de " us m1go.; <' coll g.is da I Slh ena ue LI.ma Torrentes, Pllnio 
Prefeitura Municipal Qndc ('Xere.e I de Lima Torrent IS <' :tnmllia, Alfrc· 
com Invulgar zelo as runcçoes de do de Llmn Torrentes e !nmllUl, 
e.scripturarto. j Vlrgllio de LJ.n1a Torrentes e demais 

tu.mm trabalhar pr<>.',pernr 
proximidadP de grandes p rlgos 
no nt"rvnll<> de momuravcls 
sangrentas campanhas. ConfJ. 
em que de tão nl~ exemplos 
comprecDSll:.> do verdadeiro dev 
militar promanem ensinamento 
fecundos e proveitosas llçoes 

__ parentes convidam para assisti 

No dla 2 completou ma.Is umn r m n mi&a de sua scmpre 1cm. 
primavera o sr Antonio Augusto brada mãe, som-a, avo, blsavo -
da Silva, negociante em Bol!ord: SilvNla de Llmn Torrentes, que 
no mesmo du festejou seu anni por ua alma fazem celebrar amn· 
versa.rio O .sr Jos camlllo d~ nba, srgunda !eira 11 do correntr.; 

Nem semprt' para uma IU(a.o 
inlmlgo externo · re,prcs nta 
mnlor perigo 

.ArnuJo Gnrtbaldt runcdonarlo do ás 9 J 2 horas. na Igreja de No-vi: A grand nlma attrlbulada 
Ministerlo da A~ricultura I I ..,.., d~ Jú c~l'ssnnd9 se ~ n1!;ad' 1 .ktl~ ,.. .... _. __ .__~_ ....,.. """ 1 

st m m 1, mim! os tem rosos. 
BAILE 1111111111111111111111111111111111 dlscordla. e n amblçao geram sem. 

Perf maria escolhida e I pre a an:irchta ou o despot.tsmo 
A pres !giOS;l e- syml)!lth1ca so. por preçc de pasmnr s ó N.JS phascs tormento.sa:,, quand 

cJedade Sport c,ub Iguassu' rcall • e compra ~o "Salão Im__J)C• ess.LS ruins paix~ ameaçaram ex. 
z.ará hoJc o seu baile trimestral, riar' á rua .. 1:.,arechal Fio- plod.lr, é o Exercito, pcia mu dls 
havendo p:ira. o mesmo ifUnde en· r iano n l 8, 1:e ta cidade. dpllna e cohc 10 pelo seu devota 
thusiasmo entro os seus assoclados mento nn defesa das 1 is e d 

Gratos pelo convUe qu nos foi 111111111111111111111111111111 '1111111111111111111 iru;tltulçõcs, n m!lior e a. melho 
endcreçado e que ve10 f rmado pe. A d • t garantia da ordem da llbe.rdade 
lo senhor J. B Chag. s, secr1:tn. l gra ec1mea O da intcgrldadc nacional. Adm1ro 
rio da rr! rida ngrcml iclio A,·any Rodrig ues d a $ ih a v~ como soldad.06 e como cld 

1 da.o.s, por 1Mo que cm um e outr 
GERALDINO MACHADO NUNES sa.o neccssartns nobres virtud 

<' sua e5POfiJ LAURA DA UILVA;
1 

para bem .servir a Putrla 
FALLEClltfEh'TOS 

A 30 de Junho deu se o p:u;sa- NUNES, mal refeitos, ainda, da 1m· Creio, firmemente, no e pirlto d 
mento da menina Luzmrdta, filha mt<DSJ. dor que os fcrlu, apressam· dlsdpllna que os orienta <' n 
do sr. Francisco D..int.ls c- d. An· se, entrct.anto, em agradce<'r, rr.• vosso compromdo amor no pa1z 
tonla Ferreira Dantas, residente <'Onhecldos e gratos, a todos. nm.1. Creio, com pro!unda 1 que ven 
:ll1 s Jo..o de M rlt.y; a 5 d Julho gos s~ ou da saudosa AVANY, cer<-mos a dlfficuldllde.s õo pre 
raueceu o .sr J é João !uncclo· que, gencro.ros e sohcltos, vieram sente e- nttingtrl'mos um futuro d 
na.rio do Ho.;pltnl Central do Exer- t.razcr-lhes o conforto dn 8\la as· p::iz e prosperidade pam todos 
cito, em Bt'lford fallc-ccu a senho· sl.stencl..l, .e o t., sromunbo da sua brnsllclros. 
rlt.a Etelvina Querino que gosava solldaried:\dc ness:i hora am.argn. Agrad"Ço e retribuo cordblmen 
de ~ral estima cm São João de I Nova Iguassu' 10 de Julho de te os votos congratulatortos 
)!erlt.y. 1932. m lrnzcl.!}''. 
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TRES LINDOS MODELOS INFANTIS 



,n11'1 
a, t ... a 1uruint' , 'n1 , , n .. 

1 Ut !la U'i p t C 'rt l 

· tI,llll;,t, trnt1 lrirl,-h _ 
• 1 ao :B..-stad0, d pro,u .. .... 

oi. 1 dano Ger,ll, t , 1110-.t1 1 
mo --t 11u111cipio, a tU facto te 1 

.. )-, pr :-idfo, e .n ci" 1 p.1r 
·1<4 t· • ·certo, um l ,1cham ·.., m 11 • ' , ... ('Vi t..t 1 

p,tLt-iota, '-l l rl > tamb n dl .: i T1,; ru10 

,cu t,llcnt, t• e, ao Dir~ ·to~ i..; ral. 
o ,<>rviço cl ... 

l U <l 

U· 

•r >rt- e jn~l,1-., 
nm.- indi, idna

u taqut· n 
H Ju t>c.los c~r-1 

é, 1 i._ ,li .1 c}Ul, têm 
.st<lo _atr r-.. u1,; _; .i ·11.1. rí'co
nh1: cid l.'tl:npet ncia, e ja 
pell lcald.1ck d que :-em
pr(.; deu prov~s, não ~Õ pa-
ra com o-.. • m,go~, Jlll par-

... 

III 

Maxambomba, 2C) .(). Yl.:? 

._i(·ul.ir, co111 > t imbem pa• 
ra ~om o p lrtid, de que é Prezado Nebon Trindai:!e. 
figura prorminente, sem• 
prc na est,1c~<l.1 em defc- Impulsionado por um 
i das tua ideac;. · d~,·er, rezoh-i te chamar 

"A l.omarca'' não podei para a collecção das mi
d 1:xar, portant 'l, -te en\"iar1 nbas cartas semanal's, que 
nest.1s linhns, co n antcci I têm foito Iormic:alct;C"l rc
p.ição, ao digno chefe po• volução, na massa do alto 
lttico, presidente do dire· da cabeça. da humanidnde 
tm-io desse partido que moça de Maxamboir.ba. 
tem feito renascer o futu· E's o terceiro que, . em 
.ro deste m unicipio, as mais nem menos Ycns ge-

l~ ll 

<lC \ CI ºl 

' 1 

tis ,t:: • 1 ºl , 

, .1111-. l t . 1 l llll' 

1s nc a, I.• ·õe . 
• d1 :i. nu 

• \ a 
SI l \1 1 

dl' tr,1· 
Rium.,., 

i 1, mc•riT ~,., 110..,

, 01fic:11a , 11 J', í 111.1· 

'11 .. C l '-' l D ,10~~. l 

ll, ,1 j t-, , ! rl· fr 
r , \l. l • u , . que ) t r-i .. 1.1 1111 • 

n )r l Cl'd n· cl a est · m,. L 

•1.ii,.... tu mt, 
1
c ,n•i<leraç'.l.íl d'aquelk!-. 

1•1 m, irri~,1no, <lo ;ue aqui mourejam. 
, er-...,e ag .rr Ju· m .. .,.1.. , dia, Samuel R r 

I 
u l 1lrid 

, .. 1 o I om um -1 m , .. , qu1 go,-n. d,.. rt ·11 :01· , , ., 1 1 

"i, 1 u l 1 thi,1 entre a mociciadt• 1P 
f tl t 1 J b, u u 

clU r qu n.i, a .1· e, a terra. ape,ar e o 1 ~.. :\I 1 
• • • -'- ll ll 

1 .ru1:t,1.._» • a 1 • I , iuco teruryo que aqut re· ti u .. b .1 
n ho q ia ,·crdadc1ro .irlc. rereb rà, e,tamm- .: n lo l ,n 
d<>idv-. e n'a 1uclla cffcr- certo-, muitas fel cita· 0111 ll 
\\'.: 1 ·ia t 1d.1, 1::ntram loró· ÇÕt!- e abraços, cada qual dngnt\'ru:,F- h<'ruiHf, 
· fi · · · dacl, t• d, 1 Ul l,1 ntf' , 

tm'la--. e con sõt aJano- o m::us s.1ncéro. L 

t .da . "1 lo o X rJo pro· 'l'ambem no dia 4, n t :. 1 
bl d 

. d • .
1 

h ... ,uo e e \ºt I u 

l l-

i-

11' -

·-

r 
a. 

cm,1 '< ,pear, nam0r1cá· prcn nc a <' gentt wen o· cartn no bcn 
da a ,. 1 r... ritn Zharinha Mcllo, filha I boas ri1t 11. TCt u 

Eu, on «bronco» na <lo inexquccivel chefe i· mnnjarl t lt-,tt-, ~r- 1 
tal hi t ,ria, porém, ,..ou I J!aassuano cr,ronel Bcn1a1 ·, dl' grv.~a <- fi~u h t 

I d ,.., 11 1 1 1 onde vamuR 1,at•111r "u, entrar u.t tua esco a, e, ao I b10 .1-:1•• o, e 1:vcn( o t't d L 1 t 11 • • ) l o U( C'TI Ob m e u 3. 
lado d" uma cre trovenga.11 nesse dia a S) mpath1· !) ,. b 

1 
... · d • . • e c-uraçuo no ro e !• ., 

ain a 1?~- .o l'SUrumbat1· ca anmvcrsaraante que como uma c-omnrcu, de ma 
ca», he1 t...mbem de <.·ont ,r é o encanto do lar, ao la· I iut lligcn in qur. trlll 1, w 
4brôw~ e potócas, acaban do de su:--i e.,;:m:1 pro~eni· 1 front<•irn~ dos arraia<-.s , n~ • as 
<lo nor dançar nos bonds, tora d. Yayá de Mcllo e l s011tou a sua tt>~1da do tri1b~ 
nos 'trems, nos lheatro~, 1 de seu~ dignos irmãos,\ lbho, ~.!1

~ · 
0 pln

0
losoplto ndo-

• • · d · d 1 • srr, .. ,,.. IB e 11Bns qn c-
aançard onn·n o, acor-

1 
receber sinceras e expres· mandam estudo acura"lo 1 

dado, e n' A Comarca, es· sivas felicitações. psycologos, pordoarú o a o• 

- . 

.J. 

11,-.l \'.: le cama :• 1 u n 
d .., " n, "" amigo ("api t 1 

E to Pri,copio 1 .1 
1 

Cr 1~r 'lu". felizmente J,t 
j se udi.1. t:m convalc,-cf'nça. 
1 ' A C I narca" faz voto 

p ]., rt•,t 1b.-l1;cimcntn, ,m 
pl, to tlu prt ado amigo. 

TRIBr '"AL 

30 t, 1 

>RR ~CIONP. L 

,,•,l•hão no di.i 
u11:-,. de Onhthrc 

Ti l'lourn, a~ st.s..;õc:s <lo 
Tr:h•1r ... l C.orre~:onal, '! 

nf.,, t ncia 30, deste, coroo 
p.ir e: n"'.tn > !-.ahin cm o 
.no--so num •ro tranza~to. 

ID~PUBLICA 
PORTOGCEZA 

Oli-

, r 
, 11t , 1io • t1 Dunrtt' 

pc lit1do hl'l'n< L pam cou tru-
1r um pri>dw na rua. ,ln 
Su·rn. Ppumn. d'ni:;un. 

<'om , rt>ftl1€T. 
.\o ft 11 pars '\'erificar. 
Alvaro V. dt :Moura Sá, 

p<'dindo qul' o eu prnlio srj_il 
ela ,ific.Ldo na Hc-.oluçuu n··l:.>. 

Ao fiscal vnra , rrrfil'ar" in
fonnar. 

EOtTAL 
O Dr. ,fo'-'i' A11gm-to rlefh,

ctov (' Y ,, nm ellos ,J ui.l ric 
D1\•i10 de"'t t l'n111111·u. d!.' l"'?ua 
su Estado do l{io rte ,ltu1ur11. 

t•rn , ,:> e cei- 11, - cc--4 c.Q X ~ 
• 1 \·a, 0>1f' 4.nto io ,fo l 1• \ _ lt• 11nm cxito o.li:;um; fümlmo1!1e, 1 ~ ~ <----" 
lt11, Fra11ci~r•o B p11-.1a ri. 1111 do; meus filho .. , l::i.'111nn1'lo •k◄ ~ ::;:i :Et 
•' 11,1paio e Ale•~ m,u, • Bori.: <: 1c,i, 9 .Junior aconselhado l' ·lo.~_:: ~ 
d,, ( 'outo. tluinto di tri to- ,. rlJn I Luiz de .4~nmr, ncg,,c:· ~•~~ ~ 
P1 h1c-irn- it1l'>11io ~, b.i-.- 10 P de rn praça lro•~xt, mo 11!ª ..;;1 c:i .... • ~ ~ 
t1u~J ( 'otrl•,1. ll_ypolito 11,1 • iJ- \1drn dtJ Cli 1r 111 dl':1 prrnr11 ° .,__; ..::; ~ = e::i ,.. ~ 
\ ('Ira B,dd z l' l•'.no-, nio L• al 11 '-"mar. cerw d11 que ,,pc::as com ◄ _ ~ __ ..,... ~. 
l ,., (' • n ' tie vidro fiqueirad1c:t.lU1entecu· Ti'"1'iTT-lT'T1TT;1•1•"'i'•~T f ~T ►~ 

< 11. :-., "ª ,O t.i. .S,,x:1o di tri- + ♦ I+ + t-. • • 

cio-Pilar- l\hno!'I da ~ih·a. ~i~ ha~er piuiíirndorn bons, 
Pnt;ira e I..eo1,ol~o J_oaquim 11111 ., pam mim, c,tn un ponta• co;m~ 
'l'r: .úo. Onlro sim, faz, qnt· e e ~Lnmn dizer o VO«~O mila ' DP. OCTAd(Q "SCOhl 
lia rc•tPrida pP Ao Sf'rilo j ulgu- ,,.roso J,;ltxir. 1 n 
do. o réQs. l ujc,s proc .i~s11,; ~011 du V S. Re~pt'imJor obro· 
l''<ttvc-n: m proparado <' for m 1 •• cro. Huedt-•
npr 1•nt.arlo-.. ·F,cam. poi • C'On Sntnrnino A. Pt- ~i1a 
, 1d 1tlns t1Jdos o jura Jo sor-
tead~s t n qu<•m mnis. 1 m ge-

ADVOGADO 

r.1I Jur Jnlt·r<•-:Níl lo. u cnmpn-
r !' •m ltll rlin t' h l '1'11 
d1 1,..11 vfo ... , nn s,•I I àa.t ""ºe"' t A ECONOMIA DOMESTICA 
do J nr~ 11 L ta~ l do f\,n11111 
ti tu C'idndt', sol, 11,; pPu i.'I cl. : 
L<''. E p 1r1 11u, d1• ,,;u, ,, l 
co•1li •t ·mt• ito Jt todo t.Hl'1-1 
dou p11.s.,ar I pre eutt t• 1.1J11-. 
l"n ·u de igu.11 tht•or <JU•• ;:('rito 1 

ou 

Jl GARANTIR 00 f UTU~O 

nff1xR.dos nos hware>i do eos- 1 
twnt· ~lã.-.;:ambo~b.1 !I d~· :-;<'- • A m:!lhor 111 anci ra de se garantir o fnturo, é fa-
lt·m11ro lt· l!lli. -1::eu .Jou- 1,~r-sc um S.!g"U rode \·ida na COMPANHIA BRA
quim Uemini Hoar1•s, t•s ri\,m SILEIR.a DE SEG"CROS com o Corretor Anania~ 
do Jur~\ es,•r(',;: J º"é A ugu,-:- N asei nento P 1) rto rcsidc~tL nesta cidade de Ma-

Faz s,1ber ªº" •1•1<• pr<''-l'llt-t• 
echtal , irc>lll on dellt not i1•ins 
th·erc>m, qtw dt'sign1>n o dia 
l li ,lo Ont uhro proximo fnt uro 
pelos 10 hora,:; da ma1!!1il na 
un-.~ ,lo Forum d(',;tn C1dnclt•. to de LTodo,· t·\ n-:com•Pllo,-_ ' l · ·amhomha, 011 ck se ach:t pró.npto para atten( ;r a U tn grupo de Porttt• p rri1 nb ·rtu rn da H' rio ordi

guez\·s, n: ·idcntés nesta uarin do .Jur_,. q1w lrnhnllu 
cidade, tendo a frente o t•m cli.1s l'om;c-rnti\Os l' y1 \º Dr •• J1t.,1 \11;:-11~to de íic,doy e 

ualquer b ra .í t.<lllas opetãÇÕé::-, de seg JrOS sobre 
id 1

1 
marit: .. n.,s \' terrestre . 

· R ld hn.n 1\llo pro1.,.•<hdn o !;orte1 \º11,concdln, Ju11. 111' UireiLo dn 
pharmaccut1co eyna. O do,; qnn.rl'Dlil t• oito .Jnrutk l 0~ 11rc:1 do Igu:,~u .1!:s111do do lho 
de ..i\rag-ão e o conhec1d1; t U{' t-eem dt I"! r, ir na, nlt.'•lll d!.' pnr1ro. _Faz ~-il,cr ans qu•• o 
ind uslri.il )11anoe 1 Rodri- !, ssiio de• l onton,1icl 1.lei ( tllll o prc•"11' 1• .'-''' l~I •·•· l11 •1t·L ·.arrm 

, ' . d 1· 'h)l' .,.,- .,., 1 1 rplt' 1111 d,n 1 ., do (1111ub1n l'· r11 
gues I rtntl,. e, ren t!'am iuugos 0 - '• ·'-'. t •1

-
1 uuo, 0 poi·t.eirn do, anrlitorir s 

no di:i 6, de Outub:u. l"('g"Ulnmeutn c1) n _de ,Jll- dn.tc j111zo l,nv,•rã 1•11Llic11 11r<";:üo 
ás 3 hons ela t·trdc u.-ua iw1ro df' 11-l~~ ech Lct n~ de n'll1l.i.., 11rrf'mn1,1ç,10 â 'lucm 

_ ." ·. ' ,_ .rn A- do 10 Jp llnl"\''J dt> ll-1'.lj maio de:.- u llllllJf l.rn.:.i ofo.c~r 
scssa.o c11.·,ca, uo ~l~o _uo forom ~ortindn!l " clc>!lignnrlot1 acimn d, m·.ili:1e;i\o o. ht>n, 11hn1xn 
bre l k C:unara Mu111c1palidc cml'l. di .. tri~to,.os Uid_nrlu:1~ dedim~d .. , •,~t~11du1_

1 
no_ lof11.

cm ►'solCD\iisaçao a ililb, :;t.>gninte11: primeiro dttítr1to dcnouundo üe,L<>• , rr1me1ro, 

l ~~ l{ T OE8 DE VISITA 

1i:i&PR1rl~E SE 

AQUll 
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ACCEITÃO-SE 

ANNUNCIOS 
:r ... r 

\, 

1 

-l 
l 

·, não 
do n t1L1.i,tn~. 

nos,.,a pnpnlaç:io, qu • 
nh") Curtll" :nais L'lll L' nta, 
prupl rlÍ11:1a,·,1 da Ull 111,1 

~• a l11z .,f f d ,1 Hui - p ·, t ,, O r,su,ta<lu, pnrêm, .1hi 
c,,tá: o pc \ o carioca, sem 
recurso e sem rcmc:uio, 
já está p a ~ a n tl o 
a carne á 81 O e 900 
rc is e com probabilidade 
ele pagar mai:- caro e não 

A co'bboração 
Íl'at!.l·.t. 

"-C·rá forma Íllcakulav 'Í'- ,·anta• 
Qu•• l'<Jbrf , , " , 11 e ui llu ist d ·n um. 
No t>Xtrnnh11 I g11, tCJrvo do D '-go'-LO. 

J.!l~us á oopulação d '.1qu,•llu 
Capital, não 6 pela <1ua• 
lid .. ulc do gado ahati1~c 1 , 

'Febn li, inspira. ft0 qnu u, c-ord \ a tarna ... 

Cow11111nkamo aos no~ como pelo preç,, commo• 

Ifr, \ 1, ~1m1-,•·tw nl tta. no mt u ru,to, 
:-inugw q11t: a R,,s.1 do lllPU r 1 .. 1t1tlcUHllllt. 

ao k iton· ·, a,,ignanlcs e dl), ao al.:ance d,· todas 
arui6c ;-;, 'JUl' e tá pcrcor- a~ l)(llçns, porque t>t\1 n•n-
re <l . • . <lida •• c.l!"ne elo mesmo 

n •> o mu:11c11Ho em t d 
. 1ma u ouro. . . 

. muito long1.:. 
' A impr,•nd~nda elo~ 

S.UH"EL Ramos 
pn,r..ig-,tnda no nosso JO:- A p3pulaçfio do Da~tn-
:nal. 'r. J;'. S1>ares Netto, 1 cto Fedcr,J vivia tão sa
que ci-:;tá autorisado, n O tlsf eita com o forneci!nen 
90 á t · . 1 to da carne provem ente 

recc >cr ~ import:nc,a desse matadouro, que os 

no,..i-;osgo,crnantes, impu~ 
i:;ivel ~ ne~ar, t ::.erá . cm
prc a can~a dos no o,· 
males. 

Porqul: que pHjuizo 
poderia ter a Prefeitura 
do Districto .E\:deral. em 

l dcb·.a· na :sua . éde, cuja 
melhor ~l•rte, não tem pa- 1 população (! numerosa, li-

-~~~!(~M,~~,,..--~~ lilSü-•:..at.~-~ . . . . . . . 
- . 

<las •C"-pect1v.-s a. s1gna• l ?roprios açougueiro,., pi:c-
~ra,, com> L.1 ubem f,u.!r , curavam ele prefcrcnc1a, ).!csquit<! em S . Dio-ro, 

1 1 1 ~ 1 .. ·o cl·• che_crar.do a -.;er inl·inera• q:ia qu 1 mgocio concer- para o com, 11110 u urt .. i:-

81,11t, .ia.: t, b·po~ratJhic·.t l frc;;uezia. c•1mprar da mes das diversas reZt:.5- que lá 
J uer::in1 entrác!a. 

11 1 lma camc. 
ma v ~l11< cs .. L.,.o._ prc I Pr,rém. comn ,> qut> é bom E. não satisf'l•ilo'- < 

para 1o~, a a~kndcr a tocl., I <.· pr,,,·cito<.o no nn,~o paiz m,\rchante · com {':,.:5:-t proe· 
-e q11 l 1uer < ncommt·nda. 1 po~,co te>: m p n p11ch.• CQll• za prcfcitural, ainda fizc-

J ► , nos , ,s bondc,~os I tar c.lc i11 .. 11t..ficic-:,,., o r, · rant com que ~ Prdcitura 
~s"ii n ·mt". • • 1 zultauo foi a campanha ~asta se somma. avulta 
"· 

s
, pnnctpa \ terrível lc\·antadn pelos das cm uma questão aven-

menl~, c~peramo~ uom 1marchantcs do matad,mro tadn á n•c;peito, e que, i11-
acoll11mltlto ao nosso re- 1 de Santa Cntz: por _es~es I fe?izmcntc,_ nã() ~oudc ter 
pr'-. ...,t nt 1nf e. \ mcsmoc.. que hoJC cst~.o ei.:• soluç.1o sattsfator:a dô Su-

ploran,lo com a ~ua gana~-'! pr;mo '1.'r'bun~l, tamanha 
_____ ,_..__ __ 1 eia a popula.:-ãc, da rcfo.n- foi a cabala feita, grande 

1 da C.,pital, os quae-., com\ foi o interd'~c manifrgb-
••~\ Co"urca'' pede ao~ 

1 
animanba, com ~rndacia • d() pelo~ tacs marchante,, 

seu bo 1l!o,;os ai;:..,iguan- incrível, con-eguiram do I que, hoje, como amanhã, e 
te. ;l.i fineza de pagarc•m j Prefeito. <lc então. G~nc• ~ como sempre, hã~ de ex
as stt,l~ as•,i,,,ntt·u-:i:; em a- ral .A.gmar, a proh lnção, piorar o poYo Cari?ca, ;-o-

v 'da entrada da camc de 1 "º auc, embora d1gno <li! 
trazo. · 

ra quL'm appcl'nr. j ,•re a t::ntrada da caril\' 
E' que. a cm ccrimo- ,·c:r<lc ou de outro <Jua1-

nia dc:--~e.:: explora,Jc,rel-i é, 1 qu._..r gcncro 1wcc saric á 
1 'd . 1 1· <l · tau cc,.. 1ec1 a, é tão rn- a m·f-'nlaç.10 o s.!u· Jll· 

tempr ... ti,a e perniciosa, 1:-idi~cil 1ia1lo/l 
\'i1-andc. empre o lucro fa-1 ü h 1t1\ 1-cnso esta .1 in· 
lmlcso, que, ainda este dic. r logo c1uc sri pndr ri.1 
anno, _tend,, o cungre._~o f.er i ::-') p:·c,\•1,;'.tl'l,-O, p11•kn
conccd1<lo e11tracla franca do ,1u,mclo ttl'tito. r rtju '1:
na Capit 1 ela Repul,lica, c,1r a mc!,t ,fozia ,j , .. -

ao~ g-~ne;ros de primeira nat1ciozo~. qu t •riam o 
nl!cess1<l .. de, foi o poder Incro diminuir!'>, í~ta L, g-a 
lcgit:latirn desohedccido. nhari:.m aq1111 1 <

1
11e t! C:• 

burlada ficando a lei dt-
1 
qmtativo, l' t.ao e m•,_) r.

ad:arla, porque, tendo o gi1ru, forman lo tru t,. 

pr< priet.ari~ do matadouro i pan t•xtor{1uir o _dinh_eirc, 
de Mesqmta procurado de llllla !lôpttl •• ça,..> c1gna 
movimentar 110,·am,.._,·te o por todos os pri11cipi1 de 
::-eu comwercio de carne ~er melhor amparada e 
n;n.lc-, f :rnecendo .to~ ~cus não '>pprimida. 



LAVOURA 

JloJr •·AI o J u n 
dro. em 111 d1rne11-
1mo'', e o m Grande 
Otelo, Cot{•, Jn~•mC1 
Co::.tn e Eliana. • 

H o r á r I o . l !i,20, 
H,GO, JU,30, 18,1 O. 
19 r,o o 21,JO. 

Oo s l' g u n d o u 
quarta feira - "Fes
ta Lr,,u", com Ui
c,mlo l\lontollJau. Es
tlier WJllinrns e e~ d 
Charl su 

De quinta-feira a ,~~~~..:., 
domingo - "l\lognm. 
bo", com Clark Oa
blo o Ava Oardner. 

Aguardem: "Moxl
co de meus amores" 
e ·'Mais forte do que 
a morte". -
CIHE VERDE 

HoJo - "F.spírlto 
lodomu vel'', com An- Ccn:i do fC."llo "Malandros l'm 4• dimensão" 

thouy Quinn e John Wnyne: ·•Louca nvonturn•·. com l\lllzl 
e o final do serie. Gn~ nor o David Wayne; e 

"Ao sul de Cnliente", com 
Roy Rogera. 

Amnnhll e torça feira~ 
"A espada dos mosqueteiros•', 
com Louis lfayward e Potri
cla Medina. Sexta, sat,ado e domingo -

"Bando de rt uegndos", com 
Quarta e quinta-feiro - Rock llud on o Julla Adams, :----------------------
Manoel Fu tado Gama 

~D V O G A D O 

CAl'SAS CIVEI , COMERCIAIS E CHIML'J'AIS 

Rua dr. Thibau, 299, apts. 101 e 102 1 
Nova Jguassú Estado do Rio -

Domingo, 17-X-l 954 

E. C. IGUASSU' 
R esum o dos atos d o 

s r . Presidente : 
n) Joclulr no quadro social, 

como contrlLuintes, os sra. 
Celso Almeldn, C'nrlos Pereira 
de Melo e, como aspirante, o 
Jo\'em Ciro de Sousa Murlnho; 
b) atender no pedido de 11-
cençn do f-(klo Lf('fo Teixei
ra, de-de que (llo se quite 
rom n Tesourarln; e) nrqul• 
i;or o bolí'tlm informntl\O do 
Ya -co da Gnma. rcfrrt'ntf' n 
ng(1 ,lo•Rl tf'mbro; d) dcsignnr 
n sextas-feiras, As 21 horne, 
para as reuniões da Comls
snn de ConstruQllo: e) apro
var um voto de• pesar pelo 
raleclmcnto dn grnitora do 
sócio .José de Moura .. rn. Ma
ria Frnnci cn de !\loura: 1) 
nrellar n proposta do Supe
rintendente da Com1~sno de 
Obrns. poro que o sócJo dr. 
Deocl(>cfo Dias Machado PI
lho fnça parte dessa Comls
sno; l!) tomar conhecimento 
dos balancetes de setembro 
o geral de Janeiro n setem
bro. apresentados pela Tesou
raria; h) convidar o E. C. Va-
llm para disputar partidas de 
basquete e vôlei. no primeiro 
domlnf!O de no\'embro próxi
mo; 1) deslgn11r n seguinte Co
mlssno para organizar na fes
tas do anl\'ers{1rlo do Clube: 
Jnlr Viana. Sílvio Sampaio 
Dlnlz, dr. Nllton Fernandes, 
Aznll l\lenezes Sampaio, dr. 
Mnnoel Furtado Gama, Luiz 
de Azeredo, d. Yedn Fernan
des, Vnldemlro de Faria Pe
reira, Antonio C'nrlos Gomes e 
Avelino Pinto Bento, que ficam 
convocados para se reunir 
na próxima terça-feira, UI, às 
21 horas. 

Nova Iguassú, 13-10-54. 
l ulr de Azeredo 

Diretor da Secretaria 

José Carlos Licurd Farmadas de Plantao 
Farmacla SIio Joaquim. Av. 
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&IIIEIO Dl ll\\fO 
Fundodor: SILVINO de AZ EREDO 

Oiretor.f.ierente: AVELINO DE AZEREOO 

~Nt) XXXVIII ~OVA IGUASSÚ (P.stado do Rio), DOMINOO, 17 OE OUTUBRO O 

AORAIARODIADO P RO 
Estamos em 1'Y.i2. Parece on

tem I lJma menina de 12 
anol:i, multo tletg11da, viva e 
loquaz. veste apreHsadamente 
o seu elásslco uniforme azul 
e branco das escolas públi
cas fluminenses e. olhando o 
velho relógio dn velhu casa 
paterna, slluatla no bairro po
lJre do Barreto, na capital da 
antiga Província, cumprimen
ta seus queridos pais o sal, 
pressurosa, cm direção ao 
Orupo Escolar. Bonde'? ~ilo. 
Vui u pé. A passn~em do 
bonde irá pesar na balança 
econômica <111 familia, cujo 
chefe, modesto funclonârlo 
púulico do Estado, tem. além 
da filha mula velha, estudan
te da 5" série do Grupo Esco
lar, mais sete rebento~ para 

anter. Depois do uma boa 
mlnbada ohega à cscoln.:ao 
u Grupo füicolnr tão querl

à sua sala cle aula. relir:â
fcliz dos seus sonhos do 

nlna. Inicia-se a aula. A 
fossora, umn moça rle senti 
ouos, cheia tio carinho, 

todo o ,•igor da sua ju, 
ude entusiasta e iüealls-

llelxu cair dos lábios mui
os enllinumcntos que n 
Uca lho Impõe transmitir 
ducandos. São lições de 
la. Tiradentes e Deodn• 
orlano e l'ed1·0 II, silo 

taclos t\ turma atenta 
tosa São os cúlculps. 
ulas, os mapna. São 

, ,.1s de Ciênclal:i Nalu-
nfiJn. é a cM • 

Marina de OJiveira Dutr~ 
Instruir. cansada mas sem
pre disposta a reiniciar no 
dia .:,CJ{Uinte a árdua mas glo
riosa tarefa de construir os 
alicerces do amanhii. da Na
ção 1 

E a menina mn~ra de 12 
anos, no convívio diário com 
a mestra de 25 anos. jovem e 
ltleal!sta. sente despertar for
te. nn alma. um desejo Jaten• 
te que lhe embalara os pri
meiros sonhos de criança: 
"Serei profes:,ôra !'' "Hei-de 
ser proTessôra I" 

De rato, apó$ anos do lutas 
e sacrificlos, a mestra recebe 
um convite de formatura. Era 
a menina-aluna, agora jovem 
professorunda, que, com tôdn 
a afeiç!io lhe endereçavn 
aquêle convite. símbolo ma
ravilhoso do um maravilboso 
ideal concretlzu4to ! 

Estamog em 1954. Quantos 
anos silo passados! E parece 
que tol ontem! No velho bair
ro nileroiense há uma pro• 
fes::;õra que jú n!io é rn11is 
aquela jovem bela e i!lealit1V\ 
que diplomou a turma de 
1932. E' uma senhora encane
ch.ln. nlqueurada e desllutlicln, 
embora núo tantos sejam ain
da os janelros que o tempo 
lbe I11z pe!ãnr sôbre os om
hros. Cumpridora dos deve
res, sempre. Boa e nmig11. 
ainda hoje. Qualquer cousa, 

morrendo no seu coraçlio es
perançoso outrora I E' a sen
i,aç!i.o de abandono em que 
se encontra a batalhadora 
destemida que tantas vitórias 
alcançou para glória da In-
fância numlnense ! E' o des
encanto que enche do amar
gura o coração da mestra que 
vê tno injustiçada a grande 
classe e.las obreiras do bem, 
das operárias divinas, no di
zer de alguó~. que. pedra sô
bre pedra, ,'i'l.o ~empre cons
truindo o Incomensurável edi
Hcio do Brasil da amanhã! 

15 de outubro. Dia do Pro
fessor. Aquela menina magra, 
viva e loquaz que estudou 
num Grupo E:icolar do largo 
do Barreto, hoje também é 
proressôra. colega da sua an
tiga me;;tra. E i1 em nome da 
sua antiga mestra cansada e 
desiludida, e é em nome ele 
outras a11tlgus mestras enfêr- l 
mas e infelizes. e é em no
me de suas coleJ?US outras, 
\'elhas e jovens, quo e pro
lessõra nileroiense, no seu 
dia, no ·•ma do Professor", 
faz um apêlo angustio:,o ao 
Govêrno do Estado do mo. 

Amparai. Senhor Governa
dor. ai- proressôras Uumlnen
ses I l)ai-lb es remuneraçüo 
condl~na, porque do bem es
tar pessoal do mestre depen-

efi n~ia - (,,e • 
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Domingo, 17-X-l9M 

NOITE DE GALA 
Laudelino Barros 

A sociedade nllopolitana vlveu, sâbndo, lncontesul\·cl
mcnto, umn do suas mnls belos noites rcstlvns, apesar da 
tentath n de snbotagem dn Natureza, fazendo desabar sõbrc 
a í'ldodc umo chu,n impertlnontc, üs primeiras horas •,es
pcrtlons, nlongnndo-se pela noite n dentro. 

O lnfclo dn e tnçllo outonal po slhllltou à Unlno i,·e 
mlnlnn do Nllopolls sun prlmelrn nparlçllo püllllcn. fazcnrlo 
reunir, no nmplo nliío do Oremlo Recrentlvo e Tentrnl de 
Nllopoll • a rinn flor da sociedade nllopolltnnn, deliciando-a 
com uma bcln mostra de nrte e bom gosto, numa encanta 
dora o lnesquecl\'el lesto de despedida vernnlca. 

As 19 horn , o Tentrfnho Já se cncontrnva repleto. en
volto numn nlegrln cru lva que se desollrochavn das pales
tras entre as rnmíllas, no derredor de suns mesas, e . e dei:; 
prendia dos pnres amorosos n se ncoto\'clareru pelo snlllo 

A pollcromln produzido pelo colorido do;; ricos e va 
rlcgndos vestidos, bcrmetlznndo sedutoros formos, emoldu
rando belas silhuetas femininas, a se refletirem nos e pelhos 
quo ladeam n paredes do salfio, constituiu uma fci,tn mn 
rovllhosn para os nosso& olhos e tentadoras sugestões para 
os nossos sentidos. 

As mesns, lindamente ornamentadas, sobre as quais 
se cncontrnvnm nrllstlcos cnrdaplos e "sou\·enlrs'', Ju pi 
plrnçfio elas graciosas: Else Monnt e Mnrlcne Veloso, oram 
servidos por um grupo nlacrc e gúrrulo de lindas e gcnll 
"gorçoneles". 

Os scn·lços ele "bar" e demais setores da festa esta• 
,·am o cargo das encantadoras: J,ucy Mondes. Et.-o Monat, 
Mnrlcno Yc1oso, IUtn Moreira, Nnwretb de Carmlho, ldê 
Corr~a. Georgln.l Charneca, Jneldc Costa, Mnrla J\'anlr r.:el• 
reles. l\lnrln do Lourdcs Albu9.uerque, Yone Mozart, Jurema 
Vf11na, Nelzn ?.1nrla Gomes, LlZn <'0r\'alho, Angola Glgllottl 
e Aloyde 1.Jro que, com n beleza e graça que delas ellulam, 
tran. mltlrnm à fosta o ambiente prlmn\'erlf, iftlsUco e faml
llor que o caracterizou. 

"Ritmos Cubanos", belo conjilnto orque trai, formado 
por jovens estudante , completou o encantamento dn lesto. 
com o colorido cnrncterí. Uco de suoa blusas mulllcõres e 
seus ritmos melódicos. 

Quando Iam cm oscens!lo ns expansões de alegria o 
contentamento, umn voz cálida e melodiosa Invadiu o salllo, 
extasiando os prc entes, tal o encantamento \'ocnl e n be
le7.a dlctórfa da locutora. Era o reflexo da sensibilidade ar
Ustlca da groclosu Else Monat que. amdlladn no ser,•iço do 
sonoplnstlo pela cativante Morin Ivnnlr Melrele.. anunciava 
o Inicio do desmc do modelos p:irn crlnnç-0s, jo\'ens tJ se
nhoras. Antes, porém, numa sentldn homenagem póstuma 
no lnesquech·el Intérprete dn músico hrnsllelrn. num preito 
de snudnde àquele grande Rerestelro que cm vida se popu
larizou como "Cblco \"ioln" ou o "Rei da Voz•·. fizeram-se 
OU\ Ir tr~ do uns m, i bl'las interpretttçõe . 

Palavras 

1 2. 3 

7 

9 

1J 

1b 

i'.l 

HORIZONTAIS - t. Att 
Pedra cnlcilreo multo durn; 9 
Pedra do moinho; ll. Hlri e! 
tribus do Brn li; 18 A 'l'em110 
em r.om arl tem; 16. Doença 
cabelo: 19. Prcf. significa lgmu 

\'EllTICAl8 - l. Abluç!i 
pau. plurnl: 8. &!ir; 4. Rio d 
Prer. slg. no,·o; . Mulher da 
menta dn Gulnõ: 14. 8ª lotrn d 
na amarela d.i China; 17 17 
Sua Saotldnde. 

l~e!-.ultado do 
HORIZONTAIS, MCio, 

Ab, Anilina. Niio. r.nr. 
VERTICAIS , Mas, Anlsl 

Ran, CL, Bar. lo. 11. 
OBSERVAÇÕES: - Nossos 

no da Llngua Portuguesa,, de J. e 
ta•, de Sllvlo Alves. 



rasil S.A. 
O OE CRtDITO DO PAÍS 

s&u llucAriu 
een dtpo•ilutea 
u contas de dep6 ilo1 

~Íl
1
Q 

cmc.!iln,I n r,t, Rctarad , 
, no quat lambem se com• 

10 000,00. qu o:..u n do 
ll0 1• • do IJ ~ r .. ~<>-1 1 8 '4%, 

o • .. Cri: ., l C.J e rt:ltr c1 

rendem Juro'l os Idos tn-
J_n• s ~o I mil ... s 

iJ dias da data da ubcrturu. 

:r·., 
i;cm ~'ltrslml'nte. Retirados 

rS 200,00 Chcquc1 do va-
> 1 cndl M Juros o:<1 saldos 
> ex cd nte:.; aos llm1li.:s 

e60d1as da data da oberture. 

• 2'J/o 
semestralmente. Retiradas 
o a partir de Cr$ 1.000,00. 

s lpCcraorcs a Cr$ 1.000,00, 
ntes de 60 dias da data da 

Juroa para as coor■e de r• l.000.000.()'l. 
tV!O 

o sU"Pcrior a 'lO dias -: YI % 
semestralmente. Paro essa 
•• quanUas para rcUrados 
nelas. 

• • 5% 
a rnensal da renda 4 \\ % 

lmo de Cr$ 1.000,oO. Me
depóaltoa por prazo su-

' • 6!1/o 
lmo de Cr$ 1 000,00 Lf.trns 
uldos, seladas proporcJo
Juroe paro ll8 letras do 

E D 1 T A L, 
com o prazo de 10 (dez) dlu, a requerimento 

de José J\uqusto Ferreira Duarte, 
na forma abaixo s 

O doutor Josê Pelllnl, Jnb: de Direito da Comarca de Non 
lggpasi1, Estado do Rio de J anelro, em C>xercfelo, na forma da foi, etc~. 

Fu saber aos qoo o presento edital Ylrem oa dnlo conheci
mento tiverrm, qne, por e tn ,Tuh:o e Cartório do 2° Oficio. correm 
os autos do Rctlfiuçllo a requerimento de Josá Augusto Ferre-Ira 
Duartr-. Por Isso, p,lo prn,ente r.dital, qoc ser& publicado no "DJ,. 
rio Oficial" do Est11do do Rio pelo ml'nOl! ama ve:r, na forma da 
111I e lfiurlo nl'Ste ,TnlEo, no Jogflr do rostomo, Dar i-l~cla a qoal
qner lntPre<rsado lnrr,rto, para no prazo l":?RI, a contâr da pt1bllt.a
c:llo do prrsente Fdlllll no ''J)lbfo da Justi',a", pPJo pr11:o de 10 
(du) c!J15, oprtBrntarrm qualqoPr lmpn,.."'D■çlo aos itens da stguln
te PP.tlr.lo Toldai: Exmo. sr. dr. ,Tnlr. dl'! Direito da C'osnarca de 
Nova IJ?n11S•1\. Dlr. ,Tollê Aul{o!to PPrrolra Duarte, portu1?11ê,. casa
rio, proprfot6rlo, rt<Jldrnte <1 clomielllado na Capital Federal, por 
r11 bastante procurador, o advot"aclo Inir■-• sin■do. IJDf! Tl'm a V. 

Excla. requerer 1 •retificac:lfc• dM oractr1{stl<'oS e confrontações 
do l!'rreoo d11 11ua propriedade. situado A rua Bcli:rario P,na, na 
C'alo■ba, I• distrito df'l!te Mnnldplo, nl re11pectlva tnnsrriçlio la
nada a n,. 270 do Livro n. 3-BN, sob n. dr ordem :?4.271, na 1• 
Clrc11nsrrlç1to do Rl'glstro do Imonl", em vlrtnd!' do h!vant■mento 
topOA'f&firo procedido na bea em referlnti■, éls qaP: 1°l - adqui
rit1 dito fmovel 10 sr. Barnabé fonteiro da Silva e B/mulher. •ex· 
vf. da esC'rltora lnrada rm 19.6.1950 • fls. lv. ilo livro D, 100 do 
Tabrllllo do 2° Orldo desta cld11de, com as m~dlçõcs, car1eterísti
co11 e confrontaç6es r.onstant11s do ml'!!fmO títnlo e da rcspectlv& 
transcrição, tonfonne certidão janta: 2°) - que a b!'a total srmpre 
foi do 44.822,50ms7, ilrsde a ■qulll'çlio 1P11lrad1 pelo Snpte ; 8°) -
qul'!, rntretilnto, o l!r. Barnabé )fontruro da Pllva tendo, por 1101 ver:, 
1dqulrtclo dito lm6v11I eo Fr. Flnfo líontelro dt Sltv■ e 11/malhPr, 
•l!X•TI• da escritura IPn■dil nas notu dn Tebrlllo do 2" Ofido 
desta ddadP, rm 19 d11 foverelro de HUI, o fez con~tanc!o com a 
bea de 51.000ms2, confonnl'! consta elo t{tnlo e da respectiva tr1n1-
cric!to, l1n11d1 a ns. 252, dn Ll'l"l'o n 3-UU, sob n. de ordem 
16 038: -4•l-ou11 o, r,•fl'rido!'I n■rn11hê !lontelro c!a Silva e FIAvlo 
!ontriro da Silv11e fnle!almentr, adquiriram em comnm. ila primi-

tiva e orltrlnal ;iropr11't6rla das tl'l'TllS em tel1. oo seja a "~oeieclade 
Anonlm■ Granja Avícola e Putoril", DM t~rmo~ ela e•mtnn l■vra
cl■ rm 10 d11 outubro de 1925, ronstando nl's e Instrumento. que se 
nrha lr~lm<'ntn transrrito no Rrirlstro de Jmóvt!I! da 1• Olrtnns
rrlç:.:o, a fie,, 15(1, d'I I,lvro n. 3-UU, l!Oh n dt1 ordem 16.893, nm 
tem•no situado nli projl!t■d■ roa Rrllzario Pena. u~ndo a planta 
"Xl~tPnte-, dM1Drmbr■d1 d11 ªFurru!a de Caic,ab1", mrdlndo o lote 
300 m•tros do fttnto " 300 m11tros nos fandoq, e 180 m11tros de 
extt'n•!l11, pelo lado dir11ito e IGO metro~ pelo lado esqntrclo, eoa
frontando com qarm dP direito. C'Om 51 (1()() metros qaadrado11. fora 
do pPrlmetrn urbano; 5°) - qor 111slm como o posS1111, o Supw. 
pr11m11tto vendA-lo à "Mtt1ló.r1?lc1 Tarf1ç11 8/A", •ex-vi•, os ter
mo<: da Pscrltnra dl' promessa d" Mmpra e venda lavrada a fü,. 88. 
do llvrn n. 13P P/V.: rm 16-8-1!\M, em notu do Tllbelliio do 4° 
Oficio duta cld11de (c11r1ldlio lnrlusa), na qual r,oast■raro os intl• 
gos urart~rl\tir09 " confronta~s, qul' boje arh■m•tP altuados, 
rontlauaado rom a m~mia motne:em qa■rlrida, N>nforme o leTIII-. . ,. 



ruzadas 
N. 20 

til: 4. Deus dos Pastores; 7. 
·1~10 nut. do Amnzonns; .10. 

1 Slb<-rln: 12. Nome de vdrlas 
(nbrev.); 14·A. Cont. da prcp. 
•Je lmpedo o crescimento do 

rindo; 20. Clorllto de sódio. 
> entre os turcos; 2. Vaso de 

ltulla: 5. l'edra precioso; 6. 
omltlm de Hh6n <Mtt.); 13. Pi
' oUaheto nrnbe; 15. Porcelo
lctro do nlfaboto grego; ltl. 

rohlcn"la n. 19 
, Angolus, SJ, Lo, Se, It, RI, 

kmDll sllo baseados no • Dlc1onA• 
10 e n11 <Enetclo?(?dlD do Chnrndls-

por SINHÁ CAl:NEIRO 
CONSULIOlA OE tHClllNf INrANlll OA JOIJNSON & JOHNSON 

'.A maioria das mnes tem a lntonçJlo de desmamar seu 
filhinho entre as idades de 2 a 6 me ed, se bem que êstea 
plunos se podem alterar de um minuto para o outro. Doea
cns. vlagen11, falta de leite, t111lo pode contribuir para a en
trada cm cena da mamadelm. 

Muitos ml:dlcos ncor.sc•lmm As mQes que amamentam, 
dar ao. 11cus beMs pelo rnl'nos duns mamadeiras por se
mana, cnquunto a crlanclnhe e tiver entre 2 e 8 mose~. Se
rio melhor ainda dar uma m,1madeira por ilia. em suustltul
çJlo n qualquer uma dos refe•ções de leite mntcrno, A prin
cipal razlio disto õ que, por muls minúsculo que seja. o be
bê é uma crlaturlnlm teimosa. e uma vez ocoi,tumado com 
o leite da mllczlnha. o trnba ho do convencê lo a aceitar a 
momnde1ru s~rá tremendo. Alternando o horário de refeJ• 
cõcs cori1 u momndclra de ,., z om quando, seu filhinho se 
ncostumnrâ a alimentar se dessn rnaoelrn. 

O outro motivo provém. noturulmcnto, da. razões mCD• 
clonadas acima. de,1do /Is q1nli; voe~ teria que Interromper 
a arnnmcntucno. Ncstns ccas!ücg, s e o bebê não e th·cr pre
parado paro uccllnr a mnmn•l<>lra, o c.a!lO se torna cdmpU
cndo de fnto. ,\ssím, nco,tu 11 ndo a ullmcntor-se da mama
deira umn vez ou oulra. seu illhlnho g~ralmente confonnar
i;e•ll oru uccitur o leite da for uu cm quo lho for oferecido. 

Algumas mlles, cujo 1( llc continua nl)Undonto. prefe
rem espcrnr e desmamar o hcbê ômente quanllo êle eett
ver pronto a lillmentnr-se co;n xícara o colherinho. geral
rueuto IA pelo primeiro ano ,. \'lilu. Se ê ,tc for o seu caso. 
serA boa itlftln começar a oferecer ao seu filhinho pequenos 
~olcs de alimento cm xlcnrc ;, des1le o quinto ruOs do vida. 
Quando Olo cn•10cnr a tornar suco do laranja, dê-lhe parte 
ou tudo numn xicnra !lll com colherinha. 

Dur11nta o oitavo ou dl: ·lmo mês de vida, vocô provA
velmcnlc notnr6 que o geu r1:cb<1ncbudo pimpolho comecarA 
n se mostrar mais o mnls de Jlnteressadú na amamentaçllo. 
Se êlo estiver bebendo com r 1cllldade lia xícara, estar.i pron
to porn ser deEmomado grmlatlvnmcnte. orereça-lho a xf
cnrn, cm todas as rc[elçõM, o-ites de orno 1entá-lo ou dnr-lhe 
a mamadeira. Aos poucos, vâ deixando Isto também e pron
to ... Ole estará tomando sou 1 •lto como bomenz.Inho do \'er
dode. Ao omitir essas mamn letras, comece por deixar de 
!lar aquela cm que ~le nporentn menos Interesse, geral
mente a primeiro da munhll ou a do nlmoço. 'llo o apresse. 
Omltn o proxlma sôlllcnte d\•pols de nlgumos semanas, e 
somente quando tudo estiver correndo normalmente. 

Ao passar da amoment :cllo de peito paro a mamndel
rn, o mesmo processo grad,.tini pode s r usado. Z\'llo so . ' . 



Prefeitura Municipal de Nova Ignassú ---------------- ---------Decreto n. 154, de 28- IX- 1954 
O Prefeito Municipal dt> Nova Iguassú, usando das atri

b uições que lhe silo conferidas pcl;.1 )(oglslaçlio em vigor, e 
'mais, atendendo ao disposto na R1.:solu,llo n. 389, de 3 de se
tembro de 1954, 

DECRETA: 
Art. 1° - Fica doado ao lguassú Basquete Clube, en

tld•de desportivo •Huado nc;;t c1dadl', um 1movel ao patrl
monlo municipal, com as seguintes caroctcrl tices e confron
tações : Terreno. de form11 trapezoldi:1I, corn a Arca de •... 
8.150,00 ms2, medindo 38,00 melros pcln rua Estados Unidos; 
12,00 metros na concordancla dessa ru:i cc-m a rua Mexlc;o; 
128.00 metros pelo mo Mtxlro; 13,00 mt:tros na concordoncla 
d essa ru 1 com o rua Vene:r.ut.l.: ·_m,oo metros peta rua Vcne
r.ueln; 14.00 metros nu conco, d 1 ela c:'t'ssa ruo com a rua 
E 1u11dor, 15.'i,OO mel os p.. l ru I Lqu do1· e mais 20,00 metros 
na concord::mcill dessa rua cvr,1 11 mo Estados Unidos, situa- 1 
do no lugar denorr lnodo "Bttmo M, tropo•e•', 'lll zona urbana 
do 1° distrito munldpal, 11Psta t.ldadl.', tu lo de acordo com a 
pia ta eloboraêb peru D1v1 ão ele Engenharia da Prefeitura 
Mun clpal e que !arã put te lut<:grunte da t:scrltura a ser laVrlldu. 

Art. 2" - A entidade donatt.rl ob11ga-se a respeitar a 
fali.:a de terra com a órea de 9011,00 nis2, compreendendo 
50,00 metros de comprimento por 1 ",00 metros de largura e 
ainda as curvas de concordanciDs ntts esquinas deste prolon• 
gamcnto, que corta o terreno descrito no artigo anterior e 
que se destina à execução do projeto de prolongamento da 
rua Perú, caso se e!cUve o respectivo plano aprovado pela 
IUvfsão de Engenharia da Prefelturn Munlclpel e que consta, 
lgualmt:nte, da planta mencionada no a!"tlgo precedente. 

Art. 30 - O terreno acima descrito destlnar-sc-6 ex
clusivamente à construçno da praça de esportes e sede social 
da referida entidade. 

Art. 4° - Para efeito do disposto nos artigos prece
dentes, a entidade beneficiada asslnerâ termo de doação em 
que se obrigue a cumprir as exlgenclas estipuladas nos artigos~ e 30. 

Paragrafo unlco - O termo de doação seré transcrito 
na escritura que for outorgado à entidade beneficiada. 

Art. 5° - A presente doaçllo seré deciJtada nula e de 
nenhum efeito. se, dentro do prazo de cinco anos, não for 
cumprido o disposto nos nrt1gos 2º e 30. 

Art. 6° - No caso de dissolução de entidade beneficia• 
da, vollarfi o Imóvel a pertencer à Municipalidade, que flca
râ desobrlgada de quaisquer Indenizações por ben!eltorlas 
fcllas no terreno. 

Art. i° - A doação de que trata o artigo 1° efeUvar
ae-á mediante escrltur& publlca. 

Art. 6° - O presente Decreto entrará cm vigor nu da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrérlo. 
Prefeituru Mun!clpisl de Nova Iguassú, 28 de setembro de 195-l. 

LUIZ GUIMARÃES - PrcfeJto 

-Posto 
''E 

Oficina m ecanica, 
cista, Pintura, Ca 
brif icação, Peça:t • 

Camaras de 

Monteiro dos 
Rcvcndedoros da ESSO ST 

Rua Marechal 

UM'\ ens. 
l{aa Mil. Florian,. 2128 
Tel. Ji3-NOVA IOLASSC 

Açougue Fio 
Especialidade em ga 
banha e toucinho. -

parar 
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HORARJOS: 

RIO 
Chegada às 10)5 horas 

P.irttJ.1 !Is 20,10 horas 

BELO HORIZONTE 
CI qada ôs 11 hor:i!I 

5 

INOCADOR 
~___, 

•IJdlo•• 
Mfdic~•":,• Real•• Solwlallo -
Consultas p:r:~or. Parto,. -
hs. - R. Berna~:l~od~e~ ~!I 12 
sala 11. tel. 284 Edll C , 839, 
E das 12 4a 16 b. • ocona. 
de Saude e Hosp1::i•dno1 Cenlro e guaesd. 

DR. AMIR FRANC 
nica Geral A O - Cll-
ratório _ T~ber~~~~~o mpl
Mendonça Lima 24 De, - ~u• 
ld horas. • • as 16. às 

A d11ogado 
o,. Pa■loMacllodo-Advo ado 

- R. lll'tullo Vargas 87 ~ 
282. - Nova lguassú'. • one: 

Dentl•I•• 
lula Gon,oh,o CI Dentista _ Ola 1 

1 
- rurallo 

18 h r amenle das 8 b 
n 21º3'9ª'· TRua Bernardino Melo 
· • elelone 314 N 

l&uasaú. • • o,a 

lUBEM SILVA dontlato. - Ed ,-, Cirurglio• 
d nô . oroca !· oe 

Rio
• •d•• J • T olofono, 41.595; 

• 0110lro. • 

Dr. Poclro 1 .. ,1 ... CoHS. 
~l~ur1

0
110 Dentista. Ralo X-(l!dl-

c o uvldor). Rua Ouvidor 

,169, ao andar, aala 811 T 1 • 
one, 4~ - Rio, • e e-



Caixa Beneficente dos Servidores 
Públicos Municipais de Nova lguas,ú 

Rua 0t6vio Tarquinio, 33 - Sala a. IOZ - Nova lguu ú 

Balancete da Receit a e Despesa, relativo 
ao m ês de agoiao de 19511 

RECEITA 
Rtuita o,-dind,-ia 

Contribuição : 
- Da Preleltura M. de Nova lguassd 
- Direta 

Total da Receita Ordlnaria 
R,c1íta Extronr(li•1dria 
Reverslo de Capital : 

Amortlzaçl::, e faros de emprblimns 
Total da Recrlla geral do m!s 

Receita dos meses 11ntr1101 es • 
Total da Rccella Oe,ol • 

Rtetita ,xt,anrrorn,nldrw 
Saldo dos exercidos anteriorea : 
Em Caht& • . . . 
Em Bancos e Corre1por.den1ra: 

No Banco Com. e lnd. de Minas Gerais S. A. 
TOTAL 

DESPESA 
Dts,P,so ordi,ra, ia 
Beneflclos e Auxlllos : 

- Pecullo . 
- Natalld1de 
- Operatório 
- f uneral • 

ll■ terlal de consumo 
Total da Despc■a Geral do mês 

De1pe11 dos meses ■nrerlorea • 
Total da Despesa Geral , , • 
Saldo que passa para o mês de selem oro: 
Em Caixa • • , • • 
Em Bancos e Correspondentes: 

No Banco Com. e lnd. de Minas Gerals S. A .• 
TOTAL • • . . 

17.il 1,20 
676,20 

TS.3&7,40 

16.110, 10 
34.497,50 

240 2 !l 80 
274 7hi,30 

5Z7,40 

416.641,40 
691.956,10 

50.000,00 
1.000,00 

600.00 
500.00 
850.00 

l'>2 950.00 
201,540.80 
254 4Õ0~8Ó 

507,20 

436.9!i8, lO 

691.956, 'º 
Nova lguaasõ, 1 de setembro de 1954. 

Alexa11d,1 Rafaal, 1° Secretário. - Conf,rt: Edmv11do Baroni 
SoarH, Tesoureiro. - Visto: Aula Rachtd, Presidente. :-------------------_,,-::,,_ , 

SALSICHARIA "RECOH 
Com eua nova 1-'ábrlca modernamente Instalada à A,·. 
Nilo Peçanha, 512 e dirigida por tê<'nlros competentes. 

Os seus produtos merecem n confiança do público 
pelo seu esmero o qualidade. 

Banco do 
o 

T6du u cpc 
,\\bima r1r11nh1 

'on tabela de jaros 11 
DEPôSlTOS POPULAm S 

Juros anuais. cap1talnado 
h\·rc,; Limllc de Cr$ 100.000, 
p,rt>cndem os dt! hmat • ate 
1mvilcgto estabelecido no a 
de 26-12-194.'i (depósito 1 nl 
mlnlma de CrS 20,00). Não 
Ccnores a Cr$ S0,00, • a' 

1 contas encerradas entes de 
DEPÓSITOS LIMITADOS 
Limite de. Cr$ 500.000,00 

Juros anuau, cnpltahz;; 
livres. Depósitos minamo,; Cl 
lnr mlmmo de CrS 50,0(l. 
iní<'r1ores a Cr$ 200,00, os s 
e as contas encerradas antes 

DEPÓSITOS SEM LIMITE 
.luras anuais, cop1lahzod·l 

hvres. DC'poslto ilu I m nl 
Nilo rendem Juros os sald 
nem as contas cncerrndas 
abertura. Melhores lixas d 
depósitos alio inferiores a 

DEPÓSITOS DE A VISO P 

Juros anuais, cap,tallzad ., 
conta. depósitos de quarsqu 
também de quaisquer impo 

DEPôSITOS A PRAZO FI 
Por 12 meses 
Por 12 meS"S, com retira 
Juros anuais. Drpós!lo m 

lhorr.s taxas do Juroil para 
perior a 12 mcse!l. 

LETRAS A PRE!dIO 
o, prazo de ? 2 meses • 
Juros anuais. Depó :to mi 

nornlnallvas, com os JUro'I ln 
nalmente. Melhores tl!.Xll 



CORREIO DA LAVOURA 

Colégio Leopoldo e sua Escola Normal. 
VITAM IMPENDERE LABOR 
1º de Fevereiro de 1930 - 21 de Abril de 1964 

Trinta e quatro anos a serviço da Educação 

Primeiros lu~ares ~e 1963 : HOMENAGEM f; funçlo 
Vera lú<la de Agullor Pereira Dos colégios modernos, de verdade: 

1' Ginasial À 

1 ° lugar : Esmeralda Branca M. 
lumoa o l

0 lu1ar: Ven Lúcia 
Monteiro 0ünira. 

Iº Ginarial B 
1° lupr: luqucl Heinae Au. 

guao e 2° lupr: ~Ureia Tcrc:u 
Moncs de' 0:ivcir.1. • 

1° Glnâaia l C 
1° lugv: Genon Gonçal'f'ct de 

Oliveira • i 0 lugar: Carlos An.ô
nio de 0liuira Carvalho. 

1° Ginasial D 
1" lugar: Saudou! Vieira Fer

n:i:. e 2° lu1&r : Avany Bandeira 
de Melo. 

1º Giruulal E 
1° lugar : Marlenc Pareira Ma

dado e iº lupr I Ant6nio Nunos 
Marcolino Valentim. 

20 Gincuial B 
1° lugar: Vera Lúcia ApilarPe-

reíra • i • lupr : Eliane Ribeiro 
Diu (2• lugar .do Cclégio), 

Carvalho e 1• lugar: l.fa Ferreira 
eh Rocha. 

2° Normal 
1• lugar: Ana Maru Ferreira e 

2• lugar: 'r,resinh.a Moraes Vucon
celo,. 

Agradecimento à 
Raínha Cléia e 

Princesas Daise Ma
ria e Rita Gláucia 

Instruir e educar na mocidade 
O cérebro e o coração. 

Ginásio que procure ser somente 
Um balcão rendosíssimo de ensino, 

Mente ao próprio destino, 
Avilta a Pátria e a seus alunos mente. 

A escola que não fõr uma oficina 
De trabalho, de amor e de beleza. 

Foge a sua pureza, 
Como a sua missão quue divtna. 

E o profeuor 
Que, por apêgo ao comodismo, ao ócio, 
Não fa1.: de sua arte um sacerdócio, 

Nio tem nenhum valor ! 

LEOPOLDO MACHADO 
10 Omadal B 

i • lugar : Nilsara Moreira e .i • 
,.,. : Malene Danta San-. 

A Diretoria do CoUglo agra• 
<lace d aluna Cllla Pereira Car
neiro e 11ua P.Xma. progenitora, 
vlutni E1tdlta Pereira Carnei
ro, o ,eu trabalho em prol doa 
pobre• pob t4d4 a verba arre
ead4do no C<mcu,.,o d4 Shnp:1• 
tta 4 dbtrlbulda com o• nee1tr• 
IUado,. Eate ag,adecfmento • 
e:r&fflatvo da prinNÍaa Dahe 
.llfanca cL Lw: 1 RUa Gl4uc14 
MtgUaoada, 1° lugar do (kJUgfo (r Otoutat A) 

JrC'Hluulalo 
1•1api'1~1'1i,t,o ...... 

Pilho • i-0 luav : Romlclo Pwo 
PJbeira. 

2° Ginasial D 
1• lugar: Vanda Maria ll,fiue e 

2 ° lugar : Carlos Augusto Pinheiro 
de So112a. 

ao Ginarial Ã 

1• lugar: Maria de Lourdes Fer
reira hidor e 2° lugar: Aline Ban
deira de Melo. 

3" Ginasial B 
1 • lugar : Jan de Sen:i Cunla e 

i• lugar: Gilberto Henrique fi. 
guciredo. 

4° Ginasial ..4 
1° lugar: Culos Marinho Ri

beiro e 2• lugar: Ronaldo Celso 
Lcon Bium. 

4° Ginasial B 

lesa Marie VitedN 
Prlfllllrnbnal11-~ 
.......... lt ■ ~ 

ltfeame, aJutao• • ~ 
rto, do CoUgto Leopoldo li~ 
fflfl111'7HTGffl, G lef.e <U ma"I'~ ""
O Orientador EduCGcloul • a
Dh-mwo Téenfco, em aoienfdll·n 
dc ffllOctoncnte. 

Ncquda dfa, o prtmatro com
pletou Crime ano• de trabalho, 
adueotluo, no oelho Educ•n- .t. 
ddrio e o ugunda, qufnae anoa. 

A amboa a cota ele Leopold.4, 
Machado d~i,e a cond,.uçlc>- · 
dr. diretriz de fflll fundado- • 
re,: "Educar ,nalMndo • ffl
alnaT educando". 

Comunicação 
A Eacola Téenlc4 de Comif'• 

cio é, de.de marca de 1.96!1, 
umG lnatitufç4o completamente 
aepaTada do Colllglo Leopoldo, 1° lugu: Ai:nc1 Viana de Frei

w e 1° lu1u: Marcio:i Teixeira 
da Silva. Maratona lntelrctual Rafnha da Simpatia 

Campell Olfmpica: Voleibol, 
tgutusubol. basquetebol, v,

locidacte, rwezamento , 
pingue-pongtu, 

B' 1up1n,l1tonada • dfrlgtda -, 
umcammte JM!la Dtrdoria do' 

1° Cúntfltco 
1 • lugar: Ubirajara Sperli Mota e 

2 • lugu : Franci,co Oni Martin,. Curso Primário 
2° Cwntflico 

1• lugar: Luciano de Almeida 
Pereira e iº lugar: Leocádia Gulw 
Cabral. 

3" otentUtco 
1 • lugar : .babel PereirJ Franco e 

2° lugar: Chulotte Zamolyi. 

Infantil 
1• lugu: Maria do Carmo Mo

eus Va.iconcclos e iº lugu: Dil
céia Mesquita Ferreira. 

lº Ano A 

naes. 
JO ÂffO 0 

t O lugar : Rogéria Lima Leire e 
2º lugar: S<butlio Ribeiro de Oli
veira. 

1° Ano n 
3" Cldaslco 1• lugar: Suely Mina e 1º lu- 1° lurf: Arkndo D'Alrneida Fi-

gu: Ana Maria da Silv~ Marccli- lho e 1 lu11ar: Alfeu Gomes _da 
rº lupr : Maria de Naz.arnh Ma- no, Carmcn Cunat Forte e Rui Cunha e Gentil Ricardo Almeida 

chado de B:irros e 2 ° lugar : Rosa- Carneiro. Fcrnandc,. 
llaa Fernandes dr Oliveira. 1º A.no B 1° Ano E 

1° Normal 1º luiar: Dcnue Hill de Olivei• 1° lugar: Shirlcv de Salc.c Leal 
1º lugar: E.liubtth Maria, de ra e 1° lugar: Zélia Maria de Mo- e iº lugar: Paulo' Sérgio dos San-

construções • reconstruções • incorporações . PTI> 
jetos . estudos - construções de rêde de energia 
elétrica de alto e bcma tensão sub-estações 
U'Q.Dlforiuodoraa 

MATRIZ: 
AV. MI.O PBÇ'ANHA, 151.S/212.. NOVA IGUAÇU- f! DO RIO 
FILIAL: 
,I.V. f8ES. VARGAS; 435. S/106, TEL. tt-6384. ruo· G.Q. 

tot Silva, 
1º Am> F 

Lar dc J11w. 1 i 
Pereiia e 1º lugar : Nei Andrade -----------• , l 
Pinto. 4,0 Ano A 

1° lugu: Carlos Ant6nio Pelo
dan Corrêa e Luiz C11.rl0t da Sil
va lo>·ob e 1 • lugar : Valúia Rc:'1-
dngue, Fernandes. 

1° Ano G 
1 • lugar : Antônio Carlos Franco 

de Melo e 2° lug1lr : Vlnia Maria 
de Sowa Barra. 

:Jº Ano C 
1 • lugar : Maria C elcste Leitão 

Joaquim e 1° lugar: Zilira Duarte 
Marcins. 

:1n A110 A 
1º lugar: Jandir do Nascimento 

e 1 ° lugar: Maria das Graça, Per• 
reira Lima. 

.'f" A1to B 21! .Ano A 
1 ° lugar: Vera Lúcia Jc Jesus 

1º lugar: l.uiz. ~rgio Binencoun Santos O 2• lugar: Irene Monteiro. 
e 1º lugar: remando da Roea Pe-
reira. 3' Â llO C 

2° Ano B 1º lugu: Olavo Alves da Silva 
1° lugar: Vera Regina Aguilar e 2° lugar; Emilson Llcio de B:irros. 

1• lugar: Cláudio Maia de An• 
drade e 2° lugar : RogErio Righetõ,u. t 

40 A.no~ . . i 
1 ° lugar : Joio Peretra da SiJnj ! 

e 1º lugar: Vera Lucia Barbou. 
.Admúsdo W época) t 

1º lugar : Maria Adelaide Ga.rri- • 
do Codeço e i 

O lugar: Reitero tle 
Carvalho Fonuca. 

.d.dmwdo (Zª 6poca) 
1• lugar : Antdnio Carl• Rodri

gues Muzy e i O lupr: Antõnia 
Manuel Eugbio Perdigou. 
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• Trova 
Paftl um homem ,.,. feliz, 
Baita qua ,eja CGPl1% 

De Q\lff.ir o que poasut, 
E achar que jd iem damat, ... 

DELMAR. BARRÃO 

Pensamentos 

YIDA SOCIAL 
DATAS MIMAS 

Nova Iguassú está cheia de valores anônimos 
que passam pelas ruas despercebidamente. O do
mingo é nosso focaliza, agora, uma figura que é 
uma espécie de campeã nos estudos desde a sua in
fância : ANA PONTES MOREIRA, hoje sra. Aristó-

'E ;;;;~;;;;/ ct~··-;;~·-· Punam ano, taed• mia : 
10, •· Au:('cu da Scln Buboa· 
20, jonm Pcrll&lldo da S i I T ~ 

lwa; 
20, aru. Jodlia Goma doa San-

lN; D Ãnn, nem sempre a 
20. n. Maria Machado. Teaeran- vH,1 de caiitJ u ,,1 pode 1wr 

._ progeniron do1 dra. Paulo, Deo- cnru#tleraàa como um ctt>rno 
dkio e JOM Fróea Machado, "'ir de ro~a•. Tt<Ve ob11lác1i• 

20, menina Juni, fillu do ar. e loJ em ~4fl nl,Ja? 
-. dr. Jlci Afn, d01 Sant01; - 01 obJtáculot nao to• 

20, menino Re11tto, filho do •· ram 16 me111. Todoc1 oa da 
• n. Valter C. Bezerra; m to h a familia os tiveram, 

20, •· Eow Pereira Bel4m; principalmente quando da per-

HOJE - "Dama por um dia", 
com Gleno Ford, Bette D1Ti1 e 
H pe Laage. 

Horário: l • 4,2s. 6,jO e 9h10. 
-o-

SEGUNDA A QUAK fA•FETRA 
- "A b la e 1. féra", com Joyce 
Taylor e M"k DJmon; e "Roma• 
noff e J11füta", com Pctcr- UniaoT. 

-o-
QUlNT A-FEIRA A DOMINGO 

- •·o c:JCudo negro de Falswortb", 
com Tony C11 u1 e JaDet Lrigh. 

1 Móveis 

de domingo a domingo 

HOJE - "L2mpilo, rei do can• 
pço", co.m Leonardo Vilar, Van• 
J • Orico e Milton Ribeiro. 

Honrio: 2 40 • 4.oJ • H5 · 7.25 
e 9h10. 

-o-
SEGUNDA A QUARTA-FEIRA 

- "Vdndedor de iluroca", com 
Robrrt Pceaton e Shidry Jooe,, 

--0-

QUINT A•FEIRA A DOMINGO 
- T8mbola", com M.ri.,wl e Ra
fad Aloruo, 

HOJE - "A princeu de Cl~ 
vu", com Jem Marai• e 'Maria 
Vlady; e «o, co1monaucu", com 
Golia1 e Grande Otelo. 

-o-
SEGUNDA .'t. QUARTA•FEIRA 

- "Almt1 redimidu", com Do.a 
Murray; e ''Todo legal~, com R,o. 
nald Goliaa e Jaime Cotta, 

-o
QUINTA-FEIRA A DOMP.1100 ~ 

- "Pcrfldia", com S1ra Mooti,l, 
R.aoion Gay e MaDolo Fabregu. 

para EscritóriO 
a 1, n. Jeci da SiJTa Raaaheitô, da de meu pai d meu, trmaoa, 

-,&a do uhelilo Dardlio Airea pol; i110 sempre oa1111a um 
llauoheitti; abalo em no11oa eapfrlto1. 

u, mtoioo Vaodulei. filho do Heede a minha tntãnc1a tive 
Escrlt6rlos completos ou Pecas avulsas 

•· e ara. Vaod~rJei J~ d'Avilã; de lutar. E olha q1..e até pa-
u, meoioa D~llÍle, f,lha do 1r. rece um milagre, porque a 

• a. Lourinl Muoia; Ct•nte ■l'mpre alcan~._. oe mê. 
Casa Catarinense 

11, .-. N,.laoo Pronoç:ano; rnoa com o no11so e.dõrço e 
.u, menina Tân'a. filh, do 1r. a eucontra multa gente amiga 

Rua dr. Tibau. nº 138 -e- Nova lguassú 
WI, Ach,Jea Scorti; que dee~Ja ajudar. Tanto no 

u, menio.1 Ana Lúcia, ftlb1 do lé ' d ~ Palavras cruzadas 
.,, 1 .... hmad Vitira da Cu h•; co gw como D&!! r~partlçõea on • ,á e&ttve trabalhando, 

u, li', Am.uri G. Lnioar, tDcuutk& not pro!.il!bõce11 e ohetea verdadi,iro1 amfgoa. 
Por WILSON BRAGA .a,. ckp1U&do federal Ed4sio da Pode no, contar algum fato oorrelato com alguma, 

Cnzia Nua!ti tüuas peasoaa P 
11

' ~tm Vu. tlh°: - Todos 01 lrutoa que tenho colhido silo devtdo1 a 1 12 
jl 

J~ Pereirã°l:\cit; ª "· um e.iucador: o prol. NewtonOon9alveade8arro1. Lembro- -1•■ 14-1-11, memao Jorse Lwa. filho do me até hoje de uma noite de Natal em que ê-e rol lâ e 1 , ..,_. 
• •• .._ li~ Gomn Lanaa C&A& o dlue a llllDb& mãe! "DOA& Âll81Hta, eu ho !6 

0 

".f--=-1.~ 
, ~C!._~ e.;;;_'-" a •IMlt p&l'a =1' 11aa pe:er !;JJi11P qa~ • --- - ;.;.~---~;.._.~_.._ ~ 
~ • 4r. :-.~~-~ºtti"ci':.: ~sat oo 1■1 1■1 

'9iúev- __ _._ .~ mea. ell\adoa_ formar-me e. J6110ameilte, obter melJaorea dlu. _ 

:.-:~ ~wy ... p&- Co,n tudo uto, Hn .. G ,enhOf'Q nallzada f 
9 i-l1ºJ■ri--r-,. 

• do•· Tedfilo Almawy; - Sinto-me. PtlncJpalmente agora. com o nascimento ~\- _I_I_I_ 
- maaiu llegim, fdba cio • a de meu lüblabo. Apetar de tõda, a, dlttculdadee, nunca fui 

n. Jâr Viana; • u111a ln.eauarelta, pote também n11&ca deal'jei o tmpo11fvctl. 
- •· VacnSTio JOff da Roc:ba· l'or uso meamo, considero-me multo lellz. Estorçar-ae e coo-

. ,.,. _ _ .,,_ • aegutr-se o alm1oJado jâ 1\ uma grande leltcldade. Horfz.mtat, - 1. Carbotmo de 
p nállio provtnitnte du ciozu de 

Qual o maior prob~ma da dona-de-casa, otualmfflttP madeira. 4 - Slmbolo do éibio, 
- IDelllllo ...,...,anwcr, filho do 

•· • in. Cmalcio da Coita Mar
q-. 

Pa 1001 boje a menina Laiu 
Cedlia, f,lba do ar. e 1r1. Ham• 
IMalOBut01daR011. 

Alllverdrloa de eatamento 
l'lzffam 41JOI Mlt• mh OI 

Nf1dflk1cuab: 

- Bem, no mea caio e orelo que na malorta dos la- J - Armadilh1 fdu ~e talu e '!ª· 
rei onde • mulher s-, sente na obrigação moral de ajudar ru pira •puihir .~u:ta º'?' n 01• 
o 1eu marido, é deixar noHoa fllhoa em casa enquanto tra- 7 - Nom~ de díver,o, . r101 da 

'f':o Europa oodeoul, tttenmooal. -
balbamoa. r.ste probl~ma da mulher que trabalha fora e que 9 _ S:dimeoto. 11 _ Etpéeie de 
é obrigada, dtàrut.mt!nt1', a eeparar,se doa filhos, é 1ealmen- v nbo do Marni,. 12 -Baixo. g,ouo. 
te um c.uo ruutto 11ér10 ! Venlcals - 1 , Capitão (abre•.). 

Sant9 de hoje 
S. ldalberto, Bispo e 
llirtJr o. s. a. 

Jac, Alves ~os Sa~os 
(Advogado) 

Eterit6rio: AT, doa Trabalha• 
doret, 173 (S. Joio de Mmu') , 
Rend#ncla: R. Paulo d• 

o-:.atfnér ._ prlacipee de Frontm, IU (N. /11,UtpMI) 
~ ....... Mafti•111tar,sw 
u Bolmil (Cbecollo_.), Ra- Tealiuen. Corria o ano "7• W 
cal,ea OI IICralllemot ela Ordem corpo do CODTeotO ck Gnaeo ,... • ~ 
mn 983. Por morte do Bilpo Teca- 1011 para a Caudral de Praga 
ndo. ou Diemmar I, de Pnga, foi _ ' 
ele élüto pera eublticu(-lo. Deixoo 
a diocete por 2 anoa, quando CKf- Santos cujas memórtaa atDdà 
Te no Convento de S. Aleixo, 10b hoje se reverencia.m : 
• ngra de S. Bento, mu reiomoa 
o 1eu antigo cargo I pedido do, 
dioctllflOI. Teve, por~m, que dei:d
lo de n8vo ante a nbeldia e • h01• 
tilidade d01 praguensee. A pedido 
do duque da Po16nia, Boleaüo, foi 
ter Adalberio à terra do1 pruaia-
0011, ainda ~gi01, para um traba
lho de atrq11r1e. Sofreu, no en, 
unto, peneguição d01 11cerdote1 
das divindadca nacioaait, ■ucumbin, 
do a lançadu de aeo1 inimigo, em 

Em Roma, o martlrio do Papa 
S. Clero, ■cgundo f11Cc110r da S. 
Pedro. 

- Em Bniga, Portugal, S. Pflfro, 
primeiro biapo c4quda cidack, 
mártir oo tk. VI. 

- No conver.to de St. Riq11itr, 
na Fianca, Sio Ricbúio, KU fua• 
dador. E' iavoado contra I febre. 

- Em Truyea, França, a San" 
Virgem Exupcrâocia . 

U, 8', e UI. J~ Baetao; 
11, •· e ara. JOti Auu Fcrrein• 
IJ, li', e 111'1. Nlxio Cru d; 

.d liU(ma pergunta d rra. como lunctondrla que bem 
pode eaclancBT o a11BUnto: Functonano públtoo trabalha 
CU fato, d. ÃM? 

a - Ad1Yinbar. ) - Elemento 
qulmico, mtu.1 Símbolo Ir, d., p~to 

ltÔ,nÍCO 19JT, 6 - P210 rnmano :----------------------de doze onçu. 7 - Prqueno rio 

So... 

Dl EDISON MIJJOS 
P6e Gniduapo em Cardiologia 
pela Pootdlcia Un1nrú~ 

Cat61.ica 
00BNÇA8 DO COllAÇÃO 

)Detrocardlocrama 
Co111Ult6rio: AT. Amaral Peixoco 
(U Profiuõu LiberauJ-1º aod. 
,. a ldbaclo - 14 d, JS la., 

e:rceeo So-frira 
Re11dêacia: Ria TabeliloMorilo 

Coca, 161 - apart. 404 
Edíflcio Brullia 

Rádio - J ele,isão 
lllf1r111 • ca11erto1 
Benedito Teizeira 
lu dos Depmdos, 375 
.. ,no Santa E119en11 

da Ioglucrr.t que te lmça no mar 
da lrhnda. 8 - fatoieir<:>. 10 -

Vapor. 1 1 - A v!ma ctle1te d 1 
a, ld01. 

Soluçao do n. anterior 

- Se trabalha 1 E qaem acha que não, é aó fazer uma 
ruttiaha ao IAPi de Nova Igua11\1. Até quando entrei para 
li dlHe que aqailo não era um melo de Vida, ma,, sim, um 
melo de morte ... Realmente 1e alguma col■a rooclona, deve
se 1110 à abnegac;lo dos aeus runctonArioe. A falha é adml
nutrattva. poli, te em multaa repartlçGea pública, nlo exis
te acúmulo de trabalho, outru ae re11eotem da laJt& de 
pe11oal 1ulicte __ n_t_e_p_a_r_•_m_an_t_e_r_o_•_erv1_c;_o_e_m_d_1a_.____ flortzontatt _ 1 , Agai. 4 _ 

- Ar. S - Iara. 7. - Ap. 9 - Via. 

DR. SIINT-CLIIR COSTA 
ESPECIALISTA EM CRIANÇAS 

Consultas dJ4rlae pela manhã, com exceção 
de sábado. - A tarde com hora marcada. 

Consultório : 
Ili 11 de lülo, 85-Gnpo IOI 

F.dlUclo Imperial 
Nova lguuad 

Realdaocta: 
111 Ttbellao Mnno Cost1, 161 
(Prouegutmento de Paulo CI• 

l'rollt111> - TeL 17 

Seguro Social do IPAIE 
VIDA, DOTAI., OBRIGAÇÃO IMOBILIÁRIA ETC. 

Corretor Oficial - Dflrlamente de 9 6s 18h 
Rua dr. Otávio Tarqulnlo, 45, sala 31 S •• Nova lguassli 

J 1 - Va. u Arabu,. 
Vcrttcatl - 1. Api. 1 - Au. 

3 - Irara•. 6 - Ab. 7 - Ava. 
8 - Pir. 10 - Ai. 11 -· Vu. 

Guy Mattos 
CONTADOR 

Eacrltórfo : A v, Nilo Peço
nha. 151, •/304 - N. Iguauú 

Farmácias de Plantão 
E1tllo boje de plantão dtu.r

no as aegofntea !armá.elas : 
Soe. Farm. Iguaeaú, rua Otâ
vfo Tarquínio, 59; Flumlnen-
11e, av. Nilo Peçanha, 79, tel. 
20, e S. Jorge Guerreiro, rua 
Getállo Varga1, 126. 

E no plantio noturno (boje): 

Dia 4 de julho, no 

Iguaçu Basquete Clube 
Tradicional festa a caipira, 
animada por famosa orquest1a 

NAO PERCAM1!1 

Médicos EsDeclallstas 

Dr. Afonso fatorem -
Dr. S. Elor Pereira -

Olhos 

Olhos, ouvidos, 
nariz e garganta 

ÓCULOS ~ TR.t1 .d.MENTO * OPERAÇÔES 
Enderêoo em Nova lc11&1•6 : 

AV. AMARAL PEIXOTO, 236 - Sala 00. 
JJORÁRJO: Quarta e &zta-ftrlra, pela MÃNHÃ 

Terça e Qu(nta-fetra, À 7.tRDE 

NO RIO - Dr. Fatorem : Rua A!Taro A!Tim, 48 - Sala 6of 

Ti,l, 11-p40, Ramal .43 - Cooqltu com hora marcada 

1 

SAo SebaaUAo, rua O tá. v l o 1 
Tarqufnlo, 20, e SAo Jorge 
Guerreiro, tua dr. Getúlio Var. 

ga~. 126. ----------------------• 

Drogaria Nilo Peçanha Ltda. Perfumaria em aeral 
Aberta das 8 6s 20 horas 

Av. Nilo Peçanba, 56 -- Nova lgaa11ú 
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COUEIO DA LAVOülA Domuaao, 28 - lV - l!'lel .., __ l 

EDUCAÇÃO E HISTÓRIA Cullura Esplrltual OLARIA (il(iAHTE S. A. 

O DESCOBRIVENTO A Solidariedade Humana Senhore•~-~!~~!~ da Dlnlorla 
] 1,1 Rev. Joel Polycarpo Cumprindo determblaçõea legat1 e eatatut61ia1. & Dl• 

retona vem ap.reaentar-lhe1 een nlatórto referente à1 ocor• 

Uma dbHnt4 aluna, Htudlol4 e lntere11Gda em queaC<'Jea 
de Hbtória do Bt!UU, chaejou Hber por que o dtG 23 de abril 
11Clo 4 fert4do nactono 1. 

l'oi dlf{cll radoctm&r com o aenhorito. E1tovo lneduUoel 
na tmporl4nclll do dia. 

A pro:i:lmtdode do 21 d• abril rcdu.ztu um pouco o ,eu 
enhulanno e o ,uo dtaléHco, em de1.,a do teae. 

J:m1fo-the, doquf, ot poral>ém / Mob pelo btUho da defe
lCI e M orgumentaç4o. 

§-§ 
"No últtmo qwsrtcl do 11!culo XIII - 11creve Morcondu 

de Sou.ia, - nave11onte1 de dlverao.a naclonoUd11du /oram pre
C'llnorH doa porlugut111'1• 

E cita 01 Dóriaa, Vl11otdo1, Motccelloa, Recco1, Corblzot 
• Zeno• que ,e aventuro,am no Atl4ntlco Norte e Sul. 

l:m 1270, Lon%Grotto Molocello encontrou 01 Con4rla1, 
toffl4MO-H quaae um plonftro do ciclo oriental. E do plriplo 
afrlcono. em po.tticular. 

E' curto,o lembrarmo, a• cltaçõu de Alberto .MagnagM, 
em Roma, 1õbre "A tentativa de viagem tTanioce4nlca do• tr
m!ot genove,11 Vlvo«U, em 1291. 

01 numero101 m&vegodorea ltoUano, que p,-ecederom Pau
lo To1caneltl, Crtrtovam Colombo e Américo Vetpucci, dilo 
qtMU.e oute<ntfcldode hf1tórlco a um Uvro que pouuimoa 11n
gu14ri,.lmo : "Dl!1cobrimento da Américo, fundaçlio da pautf
c& • do t.rritórto colonial de Santa Cruz". Atrtbuldo o Je
aueh Ro1enma11er. 

Publicado pela EditlSro Carioca (RJ) em 1939, revive ce-
NU de uma ltdl(a avmtureira-, precunoro da "Etcola de Sa
QTI!■", do Infante D. Henrique. 

§-§ 
Ainda n4o tancfonado pelo outOTldode da Hiatórla, eal

tltz eat6rla ainda, a norroçao que ,e ,egue. 
Em e,trelta rua de Gfnovo, Amirtco Domêntco Veapuc

cl encontrou a "Scuola Nauetca. de Marciano Polo". 
Mar'Ciano Polo teria licença do Gran Duque de Gênova 

paro umn grande e:i:pedlçlio d, Jndta,. 
Sem fUho de Marco Polo? E amigo de Giovanni Gloco• 

mo euuolt'l 
Ve,pucct teria atdo aluno do Scuola. ldade: 19 ano,. l..o. 

cal de naachnento: Flrenze. Ort4• de pot e méle. 
- "PIH'dt quem eu mola am4oa no mundo. Pouco H me 

dd G lrlda ogof'a••. 

O amor ao pr6.:imo é o ,,;undo grandr mandamento da Lei rêoclaa do exercfato encerrado em 81 de dezembro de 19118, 
de Deu,. bem aHlm o Balanço Anual, a Demon1tra9Ao da Conta cl• 

Em tod01 01 tempo• tem ,e feito ,entir em tõdu ., pane, do Luc.roa e Perdas e o Parecer do Conaelbo Fi1oal, relativo• 
mundo • 1raode neccuidade de ,olidariedade b11m1n1, e atualmente àquele citado exercfcto. 
,cntimo, b:ut&nte • 1u11 lalce, porque aolidaricdade é a lipçio rccí• O• documentos anexo■, menclonado1 acima, demoDI• 
proca e fraternal entre 0 1 homeo1, portanto coun do irnenao valor • tram claramente o resultado po11Uvo alcan9ado no ano tt.. 
qut c1t4 fnendo tremenda falta 1 humanidade, hoje dó de.unida e do, por e■ta Soctedade, e 1ua 1ltuaç&o ireral. Colooamo-no1, 
brir;uenta. E' Ucil vermot a ncccmdade e Talar da 1oüdaricdadc me• porém, à dJapoalQ!o de todol para qualquer HOlareclmento 
diante aliUfDu con1ideraçõe1 : qoe 1e fizer oportuno. 

t . Coopeuçio. - Coopm çio 1 • lc.i natural. Ning°'m pode Rocha Sobrinho, 28 de fevereiro de 196'. 
viver i,olado; todo, ,omot interdepe.ndentea, e quanto m111 cooperar• 
moa, unto melhor para 061. A humanidade i um grande ora1numo. 
Imaginemo, que nouo corpo rcocg- o pri11tlpio da 1oliduieda4k, 
refOlnndo cad~ membro, ceda órgão ,.j,.cr 1à mcntc p,ra ,i. Qual teria 
o re1uludo ? O coraçio mandaria tangue 16 para 1cu, móteuf01, o n • 
t6m;go digeriria tàmeote para te &limcntar, a mlo 16 faria o que f6ac 
de acu interlnc imcdíato, nenhum membro obcdccctla maí1 ÂI ordene 
do drebro. Quant0 tempo 1cbrevinria tue corpo rebelado e cktunido? 
Nem um di.1. O que lhe d! coe.to e valor é a ,olidariedade n:ittente 
entre ,uu clilercntu pane,, que cooperam ptra o bem co:num e ge
ral. O i1olacioollmo I aorinatunl. E' a união, • coopcraçio que cli 
fôrça, bem citar, vida. Quando o oxig!nio e o hidroglnio ,e tonwn 
aolidiriot, prodll%tm 4gua. 

O mandamento da lei d ivina , lrte : "Amtrú ao Senhor teu 
Ocut de iodo o teu cor1~0, de tôda a tua alma, de t&da a tua fórça 
e de todo o tco cnteodimcnto, e ao teu próximo como I ti :neuno". 
(txodo 10). 

ELETRO REAL 
Complete e variado eatoqoe 

• de ace■sórloa para Rádio e 
TV. - Caixas para RAdto1 
e Radiola■• - Dlver101 ti
pos de antenas pa.ra TV. -
Tnneformado.rea em geral. 

- Toca-dJ1co1 atmple■ e 
aotomâtloo1. 

PREÇOS DE FÁBRICA 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 20 
Nova Jguaasll 

Mdrio Olfvettl - Dtretor-Pre1ldente 
Manoel de Frrita, Quintella - Diretor-Comercial 
Sylvto Justino - Dlretor-lndu1trtal -Balanço Geral em 31 de dezembro de 1963 

AT l V O 
Dlsponfvel 
CaUta 
Banco, 
Rt1ll1ável 
Mercadorl.a■ 
Emp. Comp. à Unilo 
lmp. de Renda 1/ Dl1'ldendo 
lmoblll11do 
Fenamentaa 
Maqulnl8ID0I 
lnltala9õe1 
Móvet1 e Utensílio• 
Material• Sobreea&Jente■ 
Compensado 
Açõe1 em Caução 
Valores a Apll<ar 
Eetampllha■ Merea.nU1 

Mio Exlglvel 
Capital 
Fundo de Re1erva 
Exlglvel 

PASSIVO 

954.768,60 
319.201,20 

2.277.775,00 
8.300,r0 

.0.?89.70 

56.429,M 
113 976,10 
9-&2.326,80 
80.240,00 

652.903,80 

1.000,000,00 
61.304,70 

1.273.960.80 

2.330.88(,70 

1.895.875,00 

300.000,00 

6.6ÓÕ.963,7Ó 

1. 061.SO&, 70 

Froae natural de /tnol de odoleacfncla. 

Teriam aldo colega• de Veapucct, Cf'tatoforo Colombo, -----------------------.: Vtcmte Piivont, SeblUUIJo CaboCo. H,nnque (tfflfl o ln1imtc 

Contai Corrente, 
Conta, a Paiiu 

2.766.53%,50 
861.478,40 3.827.010,90 

S00.000,00 ,om,gubJ e Juan Bosco V&dal. 
§-§ 

Em 1469, no dfo 22 de outubl'o, da "oCa de e.T4mea•• eon,
,o,.,.: aprovodo1 com dbtí~cJo, Amlrlco Ve-,,uccC, CaboCo • 

éffltqi&e. -PletlofMftte: Pulaoftl e Colombo. SlmpufflMftte: 
J1111n Vldol - o 1ln•co eaJIClnhc;l. 

04( o ciclo ocld«ntal, ou erponhol, contar 01 tta1cobrt
""11Col com u fü1uro1 Uoltan4JI • portuauno■• Como o s,lo• 
rio10 P'effl4o de Magalhliea que ettooo o Hrvlço de Etpanha 
M viagem de clrcumnavegaçllo. 

§-§ 
O• a4bto• fudeu9 de Ponugal (ffl.(lfl tarde crbt401-1101101 

,mlgf'cmdo poro o Broetl), multo au:rlUorom D. Joiú) II e D. 
Jfanoet Emr• êlea o admif'4vel Abraham Zacuto. 

Também de U4Ua vieram 01 mapa, • portutano, do -'· 
eulo XIV. 

Pletro de Vesconte, em JJZO, Lança, aom aeu1 conheci• 
mmto• canogr4flco1, o primeiro mapa para Marino Sanuto. 

Em 1325 ,urge o portula.,io de Angetfno Dolarto. 
Depota de numero,os cartógrafo• 1t0Uano1, aómence em 

J471 vamo• encomraT um mapa portuguf,, guardado M Bt
blioteca de Modma. 

Confinnom oa eatudlo101 dêfau mopoa, portulano• 11 
"globo•" que na maioria dêuea documento, 11 enconcram 
"tZha• t~agln4rlal rodeada• de lenda•"· 

Enln elaa: Antilha•, ou Sete Çidoder, s. Bra~o, Man 
Sot4Mzto ... e Bra■t1 (Bractl, Broclr, Per,U, etc.) I 

§-§ 
O feito portugub ~ digno de cplaUIOS 1 
Po11dro o período da aventura, do roc:omboleaco, porim. 
E o descobrtmento foi orientado clrnl¼/lc:amente pelo• 

nomea respeltc1vel1 de nauta. portugufse,, ortundoa de fonte, 
tne,gotdveú : a• tlcnlca• do marinharia ltuo. 

Meatre Jooo na o grande técnico. Na1cera realmente na 
.Alemanha (confirma Pedro Colmon). Nlio deamerece, emretan• 
to J"ol,&ugal. Poh l4 deaenvolveu aeu bom-aenao e lncltnaçllo 
~na 01 "c011hecimenio1 fblcoa". 

Era experimentado cotculador de longltudt. 
Pedro Calmo,,. 1ôbre a intmcionaUdode do deacobrimen-

to ••cre"e: 
"C' tuato acentuar : o Braall foi deacobnto em 1500, com 

0 ou:tmo do ciência do único motemdttco a aervlço de Portu
oal que a orientava pelo• aeu1 cdkulo• de longitude, Ignora
do• do, contempordneo,, ou que pelo meno,, começou a em
prcgd-101. Elta veriflcoçllo Uru oo acontectmento o que apre• 
NntGN aer acuo e abaurdo feHz ... 

§-§ 
O 22 de abrtl deveria eer uma dota magno para 01 ou

tro, po1'0s nlfo amertcanoa. 
Um pab sem terremow,, aem vukllu, sem de1erto1 

fllh6•ptto, ... 
Um pah de rtqueza1 poro uma auto-auflclêncio milenar ... 
E a "flor omoro,a de trh raça• triatea" que nasceu 

para habitar e11e pab, ainda nao aoube pela honutidode, amor 
ao trabalho e dedtcaçllo ao pró;x:lmo, Teduzlr 01 molea 1oc'4t1 
do de,tgualdode econõmtco. • 

Oa e1tron11eiro1 - trmílo• achna de tudo, 4 lw: do erh-

Oàontopediatrla 
Ortoctontia 
Fluoretaç4o 

Hermínio 

O CASTELINHO 

Berçot de Mello 

Av. Nilo Peçanha, 151 - 3º andar - sala 314 
Segund:u e aenu-feins, das 8 às u ht. e dai 16,30 ¼, t8 ht. 

Efemérides 
20 - Naeotmento em Alaeoae (18S9l de Aureliano C&n-

dido TaTaTee .Baeloa, que --u lirúluoow partam•nt&r 
e Jornallllta. 

to - Na■oe (Paraiba, 18/M) o p:ieta Augu1t.-> do• AnJoe, 
20 - Morre em 1882 Charles Darwin, autor da "Or:1-

aem da■ E■péctea" e um do1 fundadore■ do Evoluctonlamo. 
21 - Bz-saue(lo àe Tiradentes (1792), um dos conju

rado• às 1789, em Minm Geraú, a prol àa lnàBpendlnllia 
do Branl. - Foi eupllclado no campo de São Dom1Dgo1, no 
Rlo de Janeiro, contorme a segulnte certidão : "Pranci.co Lu~ 
Alnm da Rocha, dctembargador dot •nn,.01 da Rdaçio de1~ cida
de e elC!iTão da comminJo upedída contra o, rfo1 da COnJu.rtçio 
formada cm Miou Gcrae,; Certifico qne o du Joaqoim Joai da S ln 
Xaner foi levado ao logar da forca lenncada no campo d, S. D.>• 
min&01 e nella pade.:cu morte natural, e lhe foi cortada a cabtÇ-1 e o 
corpo dindído em qaatro puw; ,, do como auim panou na verdade, 
lawei a pre,entc cemdão, e dou a minha fi. Rio de Janeiro, 11 de 
Abril de 1791. (A•i!iaado) Francisco Lutz Alvares da Rocha". 
(Citada por ruo Branco naa "Efemérides BraaUelras"). 

22 - À tarde (corria o ano de 1500), Cabral avl1tou a 
primeira terra do Brasil, divisando um monte, ao qual deu 
o nome de Monte Pascoal. 

22 - Elet9lo (18:i8) do regente do Império, em taoe 
da renúncia do Padre Feijó. Venoeu com 4.308 votos o re
gente interino Pedro de Anojo Lima, depota Marquê, de 
Olinda 

23 - Em 1616 morrem Shakeapeare e Cervante■, oa 
mala eminentes representantes, reapeotlvamente, da lttera
tu.ra tnglê,a e espanhola. 

24 - Naaoimento no Rto de Janeiro (1808) de João 
Caetano de Sousa, grande ator . 

2, - Morre na TIJuca (1824) o escultor francês Au
euto TaW1ay, um doa mata dlatlotoa arUataa cootratadoa 
em 1815 para a tundaçll.o da Escola de Belas-Arte•. 

24 - Inaugnra-■e 1olenemente j1830} a Sociedade de 
MedlolDa (hoje Academia) do Rto de aoelro. 

25 - Compõe Rouget de Llale (1792} a Maraelheaa, 
lDlplrado b.lno nacional du França. 

25 - Carta de Braa Cubas (1562) ao rei, anunciando 
que de■cobrlra ouro perto de S. Paulo. 

25 - Morre no Rio (1852) o inapl.rado poeta paulista 
Álvares de Azevedo (Manuel Antonio). 

Compensado 
Caução da Diretoria 
Pendente 
Lucro• a Dtetrtbulr 

Rocha Sobrtnho, 31 de dezembro de 1963. 

Mdrlo Olivettl - D1.retor-Pre1fdente 
Plínio M. Sampa,o - Contador - ORC-BJ IS& -

Demonstração da Conta de «lucns • Perdas•, 
em 31 de dezembro de 19&1 

CREDITO 
Produto, das Operaçõe■ 

Recritaa Dlt•81'sa, 
Aluguéu 
Juro, e Desoonto1 

DEBITO 
De61}e1ru Adminútrativa.i 

Publlotdade, material de eaCl'itórto, 
despesas diversas, 1mpoato1, 
Uoen9a1 e luz 

Fundo de Re■erva 
Locro1 a Distribuir 

248.996,00 
9.045,70 

U .720,00 
222.879,20 

565.8i9,80 

~.Oil,70 
ãiã.671.30 

584.272,10 

284.39920 
818.871,00 

Rocha Sobrinho, Sl de dezembro de 1963. 

Mt.frlo OUvettl - Diretor-Pre■ldente 
Plt.nto ,11. Sampa,o - Contador - CRC-RJ SSS 

Parecer do Conselho Fiscal 
Oa abaixo a1slnado1, membros do Conselho FJaoal da 

Olaria Gigante S. A., reunido■ em sua 11&de no dia 8 de m.u. 
90 de 1&6-i, examlDaram ■eu Balanço ~ral e DemonatraçAo 
da Conta de Luo.ro1 e Perdas datados de 31 de ••zembro 
de 1963, bem a111lm o Relatório da Diretoria, livro■ e do
cumentos relactonadoa com o exero1oto encerrado no último 
dia do ano de 1968, e declaram ter encontrado tudo em 
perfeita ordem, optnando, oon1eqnentemente, pela aua apro• 
vaçlo pelos 111. Aolont.ata1. 

Rocha SobrlDho, 6 de março de 100,. 

Rubem Soares .Antônio Francúco Ca111do 
N1miton A,naral 

:m - Naaclmento (1767) de Luiz Oonçalve1 doa Santo,, 
que 1eria padre e deixaria e11orltus at "Memórtaa Hlstórtoa1 
do Bra,u, durante OB anos em que o Rio de Janelro tol a 
capital da monarquia portugoe&&". •-----------------------• 

25 - Avisa O. Pedro I (1132i) qne ordeno11 toaae lm· 1 
pre1so na Imprensa Nactonsl o texto da "Flora Fl11mioen-
1e", de Frei Conce1çllo Velo10. 

26 - Primeira mtBBa oelebrada no Brasil (1500), no 
llhéu d& Coroa Vermelha, por Frei Henrique, depoil Bispo 
de Ceuia. 

26 - Morre em Ltaboa (1863), com 51 ano11, o e■crttor 
maranhenae Joio FranclBco Ll1boa. 

ttantsmo - é que da vêzes no• tmputatonam com o mo for
mação tmedloCi1Co para luto, pelo, nono, bm, 1 

§- § 
Multo• outra• razõe,, Senhorlt4, 1:i:tatem tomWm, poro 

fite tmen,o amor à terra em que nOllcemos... O 22 de abrU •• 
1nc:Hna re1pettoso ante o 21 de abril/ 

Newton Gonçalves de Barros 

CIMIG 
( Comercial lmporta~ora Minas Gerais S. A.) 

A\VllSO 
Aos prezados <Ilentes e amigos avisamos que, • 

partir do mês de maio, estaremos com as nossas novas 
lnstala~ões ã av. gov. Amaral Peixoto, 638, nesta <I
dade, onde esperamos continuar a merecer • mesma 
preferênda que nos têm dispensado. 

A Gerência 



Domlnlo, !6 - IV - \98' 

H rli-Fruli-Floricultora 
em Revista 

POMAR'RS 

Cultura da Figueira 
• • A1 ~uein, n:iarcntee no Bruil, cujnt frum, do comenfTeit, e 

eqllt 1' aclim.•<h•, pmeoi:;em à esp«ie ~01&.nica FiCU21 C.rk. L, que.. 
CO!Dprund~ in-6mrru v1ntcf1det, coohcc1d11 como figq ,uroptu,, qac 
prceocom l fimflia du Unioaceu. Slo origidri11 do ,xtremo Ori• 
•ate • dot !)li o banhado, pelo Mf<iiterrlneo, onde vtgcum em au• 
dG nltu•al • primitivo, A figuein prtfcre tel'ftl fmcu e permthw. 
Pliou 10 de! J cm J mrtro1, em tern bem adubada, A falta de ''ªª 
ciunda pda ttti,gtm, ~ prtjudicial, caauodo o utiolamtnto de auu 
folhu • impedindo o normal amJdurecimento de ttUt fnm,,. A bcoca 
' o piar ioimi&<? d11 Ílg\leir&t. ConvEm examin,.lu periodicamente, 
pari qut olo baia fraCUIO na cultun. Ezi,tem intrticldat, l btao da 
!01faco de cobre e cal, que u"rm pua prevenir a broca. Depoit de 
tafetQ~~ c:oovém conar 1t pt1te1 atingido p~lo mal. A figueira 6 n
prodU11da por eiucu, 1lporquct ou r,b,-nt01 n.uc:idot na bate de teu 
uooco. N!o reqol'l' mui~ poda, dr•rndo •cr climi11ado1 oa galho, •e
c:ot e alg1uu do1 que frutificaram. O nc,ao Paú 6 itnnde produ
tor de f1go1, poi1 cri1tem cultura,, em larga e.cala, no1 Ettad.ot eulin01, 
~ Slo Paulo. Minu Gerai, e E•tado do Rio. Nlo ob1taote prderlr oa 
diinu fri01, ~.,e bem n01 ttopicaia. 

Larangeira japonesa 
O ltuoquu ou IGokan, coohfcido em 00111 terra como lar111• 

;tira jJponc,a, ! um !iodo 1rbuno, originirio da China, onde é on
cocuado cm catado nativo, Foi introduzido no BrJ1il, oeite ,kulo, 
011d• tem ,ido ~Invado com exito. o, IICUI fruto, t1o 1.11ad01 para 
compota■ e gtl~111. Pode aer comido "io 01ror1" oio devendo ter 
deacuc:ado, do coouário tcr.i g6,to &cido e amargo, 'o que olo acon
tec~n 1c f6r _comido . com cuca, ptrticolaridade •uaz intl'rc111nte. 
Euucm " srgainte• Vlt1f'dadc1 de Kuoqtiat, : a l O N1gami Fortuaela 
Marrarita, com ,frut,,. obll'n~oa. que medem de 3 1 4,f cmt1., de 
c:olouçio tlar:tnJJda; b) o Nciwa Frrtunda Crauifolia, com fruto• glo
buJ0101, cllr amartlo OUrt'; e) o M~rumj Fortuocla J1ponica. cujoa 
fruto• H~~ricor medem de z 1 3 cmu., de coloração arurdo ouro. 
Todo, atingem • altura de l a 4 metrot, com pouco, etpiahoa. De
tet1.YolvcQdo-1e bem 001 maia variadot climu. prtfcre éatreunto u 
rqi4ea 1ub•.t11?picau ou tem~radu. Deve aer plantado de 3 em l me
rr~•· M11lt1p!1ca-1e por "!'ltotu, ou tnxertia, feita no pom enxerto&, 
C,1tru1 Aurani~n L (larania 1nd1l, pni, 1tguodo a çb1enaflo doa t~c
º':º'• a comb1?afio Kunk1t 16bre I laranja n .eda i re1ittentc à eofer• 
midade conhecida por ''Tristeu", e que 1tac:a I maioria do1 citn11, 

T,n, Domingo, Santo. * Caiu Poltll li 
cC!rculo de Am1p da, Planw• 

Clibn G&rd!nia - Ncmi lglWl6 - E. do Rio 

DA. UELINTON VIANA 
DOENÇAS REUMÁTICAS 

Secundai, quarta, e eexta■-fetraa, dH 16 àt 19 hora■ 
(onsultõrlo: Rua 13 de Maio, 85-3° andar-Sala 304 

EDITAIS 

TELESISTOR 
Especialista em consêrtos de * Rádios Transistorizados * Televls!o 

SERVIÇOS RÁl'IDOS 

* Alta f !delidade E GAR.AN"(IDO) 

S , la 210 - Nc,va /guassú 

Edita . 1 S 

Alvalades, colas, ptnc~ls. esmaltes, 6leos, vernizes e tintas 

casaSOL 
Importação e Exportação 

Soares Aguillar Tintas, Ltda. 
Matrl1 e E■orU6rlo Flita! Flllal 

Rua da Conctlçlo. 139 Trav. 13 d1 Março, 126 Barlo de Mnqult1, 5112 
(Pr6x11110 6 Mil. l'lorlano) No Rodovl4rlo-N. t1uaÇ11 Telelont Jlh5038 

r.1.,,,_ ,u.,~,o Llttrlo d• Rio Rio ti• J,.,..;,.. 

EDITAL 
Reclstro de Imóvel~ da 11 Cir• 
ca111criçllo de Nova lcuam1 

CARTÓRIO DO 2° OF1ClO 

Prolar S.A. 
NOYI IGUISSO 

Aloelloo Vletra de Moura 
Registro de lm6vels da 2• Clrcunscr1,ao de Nova lguusQ Sé, SubstUuto em exerdolo, 

' do oargo de Oftolal da Prl-

Comunica ao, sena preata
mlatns que o sorteio do mê• 
corrente !oi ontem, dia 26. 

Solicita àqueles q u e nlo 
forem procuradoe pelo cobra
dor, que efetuem o pagamen
to de suas mensalidades até 
o dia 20 de cada mê11, na aua 
Ag~ncla, à rua Marechal Flo
riano Peixoto n$ 1744, S/2. 

Rermea Gome• da Conba, Ollolal do Regletro de lmó- melra Ciroan11ortç&o de Nova 
nle d11 2• C1rcuasorlç4o, tguaeet1, Ettado do Rfo de 

Pelo presente, atendendo ao que lhe foi requerido Janeiro, atendendo ao que 
pela Sociedade Agrfoola Caramujos Ltda,, Intima Ernesto de fof requerlilo pela lmõblUArJa 
Paula Ltma, Antonio dot Santo, Pombo, Ltodaura Carvalho, Progresso Ltda., faz uber, 
Juf&a Cabral. Antonio Alves Cnaloante, Maria Antzra doa pelo preaente .. edital com o 
Santos. Laudelr Vieira da Silva, Elza Rodrlgoes doa Saato&, prazo de trinta dias e pu-
Jalro Rlbfllro da Stlva, Flaviano de Sâ Barbot!a, D!ogo de bllcaç!o por dul!I vêzel!, a CLA.UDIO CARLOS Ã(IOLY 
Almeida N"Uo, M11xlmlDlano Hodrlgues Barboza, Jollo An- Franotaoo Pereira de Ar&lljo, ADVOGADO 
tonto da Coeta o José Silva por &e encontrarem em lag:.r Onofre Jalr Nunes, Izs.JUno 
Ignorado, a virem em seu cártórto, na roa dr. Oetl1Jlo Var- de Melo, Afl~udl?.to Marques 
lla■, 90, nesta cidade, p11gar 19 lmportanolae de CrS .... de Almeida <-reraltio Merqu•• 
208.691 oo 7 020 oo !ffi 478 00 18 848 00 ti 604 00 35.360 00 de Almeida, Mar1a Sslvauora 

' ' ' • · ' ' · ' · · • · ' Soarei da SIiva Jnart z Ta-33.354,oo, 5 276 oo, 6.150,00, 4.1.20,oo, 7,385,oo, 11.488,oo, . • . . . d Sll F. 
1 

A 

Dlirlamente 4llll 9.30 u li ,M ba. 
a 4llll li U Ili ba, 

Edll. Clua lgqut-Sllü 501 • 50t 

Edital 
Rert.dro de lm6veh 4a 11 

CUollD.lcriolo de Nova Irau16 

Cartório do ZO Offdo 

4120,oo e li 278,oo, reepectlvamente, referentea As presta- varei ' va, raoo l!OO n
tõea atraeadaa doe lotes de terreno que prometeram com- tonto Rodrigues da Costa, 
prar no loteamento ,Parque Slo Bento», em Belford Roxo, Joeé da Conceição, AdalbErtO 
4• df1trtto déate Munloíplo, e ae que &e vencerem até a de- O nçalve11, Franoleoo Luciano 
ta do pagamento, além dH custaa e juros, sob pena de, da SIiva, Antonlo do11 Santo,, 
deconldo o pruo da lei, aer~m ruclnatcioa 011 oompromla- Antonio Gomes. Do mtn aos 
101 e oanoeladaa as reapectlvaa averbaçõe1, nos têrmos do Santos Costa, Anlonlo RQH, 
art. u. § óº, do Decreto 8079, de 16 de eetembro de 1938. Honlr da Silva Neve!', O11:la- AloellM Vieira de Moura 
Nova Jguaaad, 14 de abrU do 1984. o Oficial : Jlermcs Gomes alo Souza, Altamlro Jorge da S6, Substituto em exercfcJo, 
da CUnha Coocelçll.o, Agenor m~po e do oargo de OUclal da Prl• 

' Goatlm Côrtes Dlae, W&ldlr melra Clroonacrlçlo de Nova 
........ Jorfo, Antonio Armando de lgoa&1d, E1t&do do Rlo de 

Hermea Oomee da Cunha, Ottolal do Registro de Imó- Andrade, Fellolo Borges ao- Janeiro, atendendo ao qoe 
nl1 da ~ ClrounaarlQlo, oba, J.>sê Far:as de Andrade !oi requerido pela lmobJllirla' 

Pelo prea8Dte, atendendo ao Q.ne lhe !oi requerido e José L'lcaa de Ftelr@, reil- Pt0greuo Ltda,. ra.z eaber. 
pela Sociedade A!n'fcola Caramuioa l.tda., Intima Durval dentes atu&Jmente em Ioga- _pelo presente edital oom o 
JoPé do11 Santo&, Lldls Oliveira da Silva, Jollo Pereira d& 181 lgnoradoa, que deYerlo preso da triata d1u e palíU
SUva. José Balblno da SUva, Vtnlnha Dnarte Magalhlea e oompareoer ao cartório do r oaç&o por d-• Y~~~ 
Alaldlo ll'ernandea doe Santo,, por se enoontra.rem em ta,rar Ortofo d .. ta oJd•II", ••to • A_,., era SUN, ..,...,.. __ 
Ignorado, a _, .... em•-~. - raa dr. Oetdlto Var- rua Oeldllo Vargaa. u. HS e atualmente em lugar tpora
,rH. mJ, nesta oldade, pagar ··•• 1m·po11Analae de e,, 29.050.fio, eolverem os eens débltoe re- do, que deverá; compareoer 
22.600,oo, 87.P40,oo. 15.392.oo, 49,896,oo e 4.934,40, respectlvar rerentea aos lotes de terreno ao oartórlo do 2" OHolo dee
menti;,, referentes As prestações atraeada1 dos lotes de ter- sitos no B&lrro Luiz de Ca- ta cidade, eito à rua Geldllo 
reno que prometeram comprar no loteamento •Parque mõea, neete Munlc!pio, sob Vargae, n. 118 e solver o 1eo 
Ouandu», em Queimados, !<> distrito dêate Mnntofplo, e as pena de, não fazendo, aerem dêbtto, aob pena de, nllo ta
que ee vencerem até a data do pagamanto. além daa ous- canceladas e.a averbações e zendo, aer <'.&noelada & aver
taa e juros, eob pena de, decorrido o prazo da lei, serem ree oln dl daa as prom8'!aa&. baçlO e reaclndlda a pro
reaolodldoa GB compromlsaos e canceladas H reapeottvaa Dou fé Nova Ignassó, 7 dt! messa. Don !é. Nova Iguaud. 
averb1cõe1, 001 têrmos do art. 14, § 5°, do Decreto 3079, de P.brJI de 1964. Eu .Aleellno 7 de abril de 1864. Ea Aloe
lõ de aetembro de 1938. Nova Jgn&l!811, 14 de 1brtl de 1984. Vtatr& de Moura S!, Oltclal Uno Vtelra de Moura Sà, Ob-
0 Oflclal: Hermes Gomts da Cunha. Subatltuto em exerololo, o olal Substituto em exercfolo 

leglstro ele lm6vels da 2• (lrcunscrl{IO de Nova lguassO - eubaorevl e aeslno. Alcelino o subscrevi e .&1161no. Alc«Uno 
Hermes Gomes da Cunha, Oficial do Registro de Imó- Vfefro de Moura Sá, Otlclal VCelro de Moura Sá, Oticlal 

Herme, Gomes da Cunha, Olfolal do Reg1etro de lmó- vele dll 2 .. C1l'ono1orfçlo, t:lubstltuto em exeretclo. Substituto t"m exero1oJo. 
nt, da 2" Clrounaorto&o, Pelo presente, atendendo ao que lhe foi requerido 2-2 2-2 

Pelo presente, atendendo ao qoe lhe tot raqnerldo pela Sooledade Agrfcola Caram11jos Ltda., Intima Manoel ,----------------------~ 
por Alb.,rto Cooozza, Iodt11tna. Lavoura e Comêroto, B/A., Pranoteco Nunes, e O■car O00911.lves Leonardo, por •e en
tattma Danton Sohevenck, Cfcero Fartaa Pontea, José Lima oontrarem em 10~11r Ignorado, a vtrem em seu certórto, na 
de OUvetra, CamJJo Lopes. Luiz Rodrl,rnee doe Santos, Dar- rna dr. Oeh1lio Vargae, 00, ne1ta cidade, pagar as lmportAn
~Y Soarei, Jorge Bl)nUtoto, Alooso Alves Cardoso, Paulo clu de Cri 22.140,oo e 29.197 5o, reapeotivameote, referente■ 
Roberto Soares da Costt, Ad&uton Heleno de Souza, Lnoin• a, preettções atrasadas doe lfltes de terreno qoe promete
do Ramoa Pinheiro, José Loureooo Fllbo, Aldtllo da SIivei- ram comprar no lotEamento •Pcuquo Ouandu•. em Quelma
ra Martins, J:nge Bemardo Teixeira, Valério da Silva Filho, do11, 2º dl11trlto dêale lf.uolcfplo, e a1 que au vttncc.rsm até 
e Olara doa Santo, OJlvetra, por se encontrarem em Jogar a data do pagamento, além daa custas e juroa, eob pena 
lanorado, a vlrem em aeu cartórto. na rua dr. Oetdllo Var- de, corrido o prazo da lei, 11erem reeolndldos os compro
..-. 90, nesta cidade. pastar as tmportãnolaa de Cri 8 200,oo, mt111oe e oanoeladaa aa reapeotlvas averbações, nos têrmoa 
, 80&,oo, 9 936 oo. 6.150.oo, 7.210,oo, 19.872,oo, 8.280,oo, do s rt. H § liº, do De ore to :!079, de ló de ei;,tembro de 1DS8. 
15 300,oo, 12 760,oo, 11.536,oo, 24.600,oo, 12.800,oo, 11.730,oo, Nova lgna11ú, 14 de abril do 1984. O O!lcllll : Hermes Go-
15.876,oo, 10 200,oo e 10 200,oo, reapeettvamante, referentes mes da Cunha. 1-2 
la pre1tac,lles atrasadas doa lotaa de terreno que promete
ram comprar no loteamento «Cidade Jardim Marafoara•, 
em ,Japerl, 6° dJatrlto dê1te Munimplo, e ae qoe 118 vencerem E d ·, 1 a 1 
até a data do pggameoto, além da■ custas e Juros, sob pe-
P de, deoorrldo o prazo da lei, eer&m re1clndldo1 os com-

1 
., 

promt1101 e oanoeladas 88 reepeotlvas averbaç!Jee, 008 têr- Begi1tro de Imóvel• da l Clr~ Rci1utro de lm6nil da l Ob-
moa· do art. 14. § 5°, do Deo. 8079, de 1~ de 1etembro de cuo■crlçlo de Nova lguanu c11111crivto de No.a lp.au6 
1998. Nova Iguaesl1, H de abrll de 1964. O OUclal : J/ermes Cart6rio do 2° Oficio 
Gomu da Cunha. 1- 2 Aloettno Vletra de Moon 

- SA, Sobatltuto em exerofelo, Aloellno Vieira de Moura 
H811D.e11 Oomea da Onnha, OHclal do Reg1etro de Im6- do cargo de Oficial dll Prl- Sé Subatttuto em exercfolo, 

TtP da 2• Otrounscrlçlo, melra Ollou.nicrlçllo de Nov11 do' oargn de Ollclal da Prl-

EDITAL 

Cartório do 2" Offofo 

Vai construir ou reformar? 

CASA MERCÚRIO DE 
FERRACiEHS LTDA • 

A mais completa do Município l 
Rua Mal. Floriano Peixoto. 2210 - Tel. 47 

Cartório do Oficio 
Escritura, - Firma• - Contratoa - Pt"ocuraçõee 

Rodolpho Quaresma de Oliveira 
Pelo pre1ente, atendendo ao que lhe foi requerido por Jguassli, Estado do Rio de melra Clronoeorlçlo de Nova 

Alberto Cooozza, lndl11trta, Lavoura e Comérolo, S/A., lntl- Janeiro, atendeMo ao que Ignaad, Estado do Rio de Rua Getúlio 
ma Franclsco Benedito, por se encontrar em lugar lgoo- foi reqoerldo pela Morcan Janeiro, atendendo ao que ·:.-:,-:,-:,-:,-:,_- _ 

Tabeliio e E,crivão 
rarga$, 62 - Tel. 266 - Nova lgua.,8'l 

rado, a vlr em 11eu cartório, na rua dr. Oeh11lo Vargae, 90, R/A - :MercanHI e lmcblllàrla fol requerido pela lmoblllàl'IB I 1 
Hlta cidade, pagar a Jmportancla de CrS 9.840,oo, releren- carvalho, pelo presente edl- Unlver111l S. A., taz aaber, ORI. CLEOMIR DUQUE RODRIGUES DE ILMEIDI 
te .,_ pre11ta90es atrasada• do lote de teneno por êle pro- tal com O prazo de trinta pelo presente edital oom o 
metido oomprar no loteamento «Cidade Jardim Marajoara». dias e publlcaçlo por dou pr11zo de trinta dias e pu- Dooncas de senhora■ _ Parto■ - Pré-Natal 
em Japerl, e• distrito dêete Munlcfpto, e aa que ee vencerem vêzea laz aaber II Joaé Ma- blloaçllo por doai, vêzes, a 
até a data do pagamento, além daa custas e Juros, sob pena toa de Almeida, residente Ary doa Santos. residente CORSO DE PARTO PSlCO-PROFll.ATICO (Parto tem Dar) 
de, deoorl'fdo o prazo da lei, aer resotndldo o oomproml110 atnalmente em lngar ignora- atualmente em lugar lgoora
• c.noelada • reepeotlva averbação, nos têrmoa do art. 14., do que deverà comparecer do que deverà comparecer 
O 1•, do Decreto 8079, de 1~9-1988. Nova Iauand, 14 de 110' cartório do 2º OHolo deF.• no' Cartório do 2° OUolo de1-
abrll de i.ee.. O Oftolal : HnmfB Gomes da Ounha. 1-2 ta cidade, alto A rua Getúlio ta cidade, alto à rua Oetl1llo 

Vargaa, n. 118, e 101ver o Vargas, n. 119 e solver o 
______ liii _______ _.. __ iliiiiiiiiiiiiiiiõllillilli~- seu débito relerent& ao lotn Reu débito relerente ao lote 

L. A. B. A. F. A. L. 
Lam. Iras. de lrtelatos de Ferro, Iço e lingotes 

Fábdca de Ver1nlhi'h1■ 
AceUa-H qualquer encomenda. - 1/2, 3/8, 1/4 e l/16 
&critório: Roa dr. Carvalhaí,; 7H ( Ao lado da Fábrica) 

RODOVIA PRESIDENTE OUTRA - Km. 9, 1/2 

Teççu, quintu e tibad.Ot, du 11 b r:r horu 

CONSULTÓRIO: Rua Getúlio Vargcu, 68, •ata 28 
RES. ~ R:u.a dr. Floresta Miranda, 217. Tel. J<lJ-N. lauu.n 

Dr. Carlos amerto ftfldrioues de Almeida 
DOENÇAS DE CillANÇAS - PUERICUl..'I'URA 

Ctmmltórfo - Rua dr. Getzuto Yargsa, 58 - Sala 23 
•rerçae, Quinta~ A Sâbados, das 9 As 11 horae 

nr.ti,fência - r.11,i l-'(ort1.,ta Miranda, 217 - Tel. 109 
Non1, Iguasaú Entrada de Rocha Sol>r,n~o 

,.. 

de terreno sito na Vila Rio de terreno alto no •J&rdlm 
da Prata, neste Munlclpto, Mm!erno•, neste Montolpto, 
eob pena de, ntlo lt\zentlo, e~b pena de, nlo hzendo, ser 
■er canoeJada a averbac&o 011noelada a averbac;Ao e re11r 
e reaolndlda a promeua. Dou olndld& a promessa. Dou fê. 
fé. Nova Igu111só. 20 de fe- Nova Iinaesó, 7 de abl'fl de 
verelro de 196i. Eu, Alor:lfno 1fl64, E11, Aloellno Vieira de 
Vieira de Moura Sá, Oltolal Moura Sà, Ollolal Substituto 
Bubatltuto. o toob1icrevl A aa- em exerolcto o subscrevi e 
1lno. Alcellno Vieira de Moura a11lno. Alcelfno Vtdra de 
Sá OUelal BobsUtuto em exer- Moura Sá, ortolal Substituto 

'ôlÓ1o. 2-2 em e"eroíolo. 2-2 e----l!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!B .... __ ~1111!!1!----llll!ll•lf 



HIST G:00. 
Nova I uaçu 

O Covêrno Manda lspa t dantes e Deputados 
Nos acontecimentos que 

tiveram por tentro a cidade 
do Rio de Ja neiro no curso 
desta semana, o Oo•êrno 
le,•e um procedimento ln
q uallrtcá vel. 

Insurgiram-se os estu-

dantes contra o despropo
sitado aumento dos preços 
das passagens nos bondes. 
que fornm dobrados pot 
uma decisão do Prefeito Ne
grão de Lima, e, pacifica
mente, se postaram. nas 11-

Eleita "Miss Estado do Rio" 
Aniko Csettkey, Candidata 

de Teresópolis 
Natural de Teresópolis, Aniko Tem 18 Anos 

de Idade e Viveu na Hungria Até os 9 Anos 

Aniko Ssettkey é o nome da nova '':.\oliss Estado do Rio''. O 
flagrant~ foi colhido na noite em qne foi escolhida 

Anlko Csettkey, morena de 
18 primaveras, é a nova rai
nha da beleza ílum.lneme, 
eleita na madrugada de do
mingo último em sensacional 

eleição levada a efeito no gi
násio do Estadlo Caio Mar
tins, em Niterói. 

A representante de Tere
( Conclui na 2." Pág.) 

CONTINUAM OS PROTESTOS 
CONTRA A LIGTH 

O Deputado Luiz: Guimarães Discursou no 
Assembléia Legislativa, Reclamando Provi

dências Que Ponham Côbro ao Abuso 
O fornecimento de ener

gia elétrica a êste Municí
pio vem, nos últimos tem
pos, apresentando deficiên
cias injustificáveis. 

São comuns as interrup
ções por horas seguidas sem 
qualquer exp 1 i cação da 
Companhia concessionária 
ou da Prefeitura, ao povo 
que paga gordas taxas para 
ser bem servido. 

NEM O LIXO 
ELES RESPEI

TAM 
O chefe da garage da 

Prefeitura assinou ordens 
de serviço determinando 
aos motoristas dos cami-

( Conclui na 2.ª Pág. ) 

O assunto já foi por nós 
focalizado nestas colunas, e 
a êle voltamos, agora, para 

( Conclui na 2.ª Pág. ) 

lá Nos Fazem 
Justita 

.> 

Desde o nosso primeiro 
número que vimos decla
rando que ''A OPOSIÇÃO" 
é um órgão de publicidade 
da União Democrática N a
cional, que circula sob a 
responsabilidade dêsse Par
tido, para expansão de suas 
idéias e esclarecimento do 
povo sôbre os atos dos que 
têm sôbre os seus ombros a 

( Conclui na 2.ª Pág.) 

nhas, impedindo que trafe
gassem os antiquados vei
culas da Llght. 

Vlolenclas esporádicas de 
alguns policiais, geraram 
outras Lanlas reações dos 
Jovens, que depredaram 
llleia dúzJa de bondes, nos 
locais em que elas se verlt1-

rações de guerra contra os 
rlcsarmados estudantes. 

Viu-se, então, a Capital 
da República tnvadlda. pelos 
carros de assalto, e as tro
pas, cm posição de comba
te, obedecendo lanos es
traté .ilda sarnente 

6• 

P. labor a dos pelo estado 
maior, lnvestlram contra o 
''iuim1go". que se reunia na 
sede da UNE, na Praia do 
Flamengo, com deputados 
cte quafe todos os partidos 
(menos o PS.D. l, o Mlnis
Lr.> da Educação e o Reitor 

da Universidade. 
Foram, então, brutalmen

te agredidos os estudantes, 
os deputados Adauto Car
doso e Mãrio Martins, da 
U.D . N. e os vereadores Wll
i-on Leite Passos f' Hélio 

( Conclui na 2.• Pág.) 

cnrnm. 
Estavam as coisas 

pé, quando J , K int 

E~~H******************** 

peu seu "week-end" cm 
Belo Horizonte, e lrrH 
com o falo d e ser prejudi
cado seu semanal descanso 
nas alterosas, vollou ao Ca
teLe, reuniu os Ministros 
Militares, e determinou que 
o General Comandante da 
Zona Militar do Leste assu
misse o comando das ope-

ORGÃO DA UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL 
ANO 1 - N.0 5 - Nova lguassu, 3 de Junho de 1956 

* ************************* 

No último sabado de Maio, 
mês preferido pelos jovens 
para realisarem seus consór
cios, verlficou-se em São 
João de Meritl um fato ina
creditável . 

Cêrca de setenta casamen-: 
tos estavam marcados para 
serem celebrados pelo Ju1z 
de Direito da Comarca e os 
noivos compareceram ao car
tório para unirem suas vidas 
segundo as normas estabele
cidas pela lei civil. 

Na Hora Aprazada o Juiz: Não Apareceu, Tomando Seu Lugar o Promo
tor - Fato Gravíssimo, Que Está a merecer Severas Providências Das 

Autoridades Competentes 

Acontece que, na hora 
aprazada, o Juiz mandou dl
zer que não podia ir à co
marca, e, portanto, pedia ao 

Promotor que o substituisse.

1 

presidir o ato, declarando 
E, então, assistimos estar- casados setenta pares que se 

recldos o representante do apresentaram. 
Mlnistérlo Público assu.mlr o O tato gravíssimo está a 

I lugar do Ju.lz e, solenemente, exigir severas provldénclaa 

das autoridades competen
tes, para o mal t lgio 
do Poder J'udl 
pode ficar a me 

Milagre de N. S. Das Graças em rl. Iguaçu ~~~ ... 
o milagre está resumido 

nos prospectas em forma de 
· convite que foram distribuí

dos à populacão do municf-

Filho de um Médico, Usara Uma Pomada Con
tra Micose e Teve Encefalite Tóxica - Chegou 
a Ser Desenganado Por Uma Junto Médica -
Pe. Antônio Pinto de Urucânia, o Intermediário 

O menino Carlos Américo é o- segundo da direita para a 
esquerda. Os outros são seus irmãos 

• pio de Nova Iguaçu. 
UM MILAGRE EM 

NOVA IGUAÇU 
O pequeno Carlos Améri

co, de 5 anos de idade, filho 
do casal Dr. Américo Rabelo 

( Conclui na 2.ª P ág.) 

Leiam a seção 

JANELA ABERTA 
no 4 .0 Póginp 

an nlisro(lld0 o problélna : 

HOSPITAL 

Serão Aumentados os 
Funcionários Municipais 

noticiou, no último domin- proceder aos estudos prell-
o jornal da. Prefeitura I Iguaçu resolveu mandar 

go, que o Prefeito de Nova ( Conclui na 2.ª Pág.) 

li Beunião Dos Bispos 
A recente reunião dos bispos do Nordeste, reall.zada em 

Campina Grande, no Estado da Paraiba, deixou-nos otimis
tas. Temos a Impressão de que as coisas vão melhorar para 
o Brastl e os brasileiros. 

É que os responsáveis pelo bem espiritual do nosso povo, 
sentindo a inercia e a incapacidade do govêrno, a quem in
cumbe promover a felicidade material da Nação, resolveram 
tomar sôbre os ombros o enrll:rg0 d-e resolver, também, os 
problemas do corpo, que arugem a nossa gente . E com o seu 
devotamento à causa pública e competência, hão de encon
trar as soluções que se impõC'll1. 

-Discursando, no conclave, o eminente prelado D. Helder 
Câmara, teve oportunidade de mostrar que as verbas da 
União são distribuídas sem o conveniente planejamento, de 
acôrdo com as convenlencias eleitorais dos deputados, na 
elaboração orçamentária, de modo que não produzem os re
sultados que seria licito esperar, se a sua aplicação obede
cesse a um plano tecnicamente estudado pelos entendidos. 

A assertiva - sentimos nós que residimos nesta zona do 
Estado do Rio fronteiriça com o D. Federal - é absoluta
mente exata. 

Nestes últimos dez anos o deputado federal que repre
senta o povo destes Municípios, tem canalisado para obras 
de assistência social de inic.!ativa- privada, vultosas somas. 

Entretanto os milhões de cruzeiros que para aqui envia, 
anualmente, o governo Federal são dlspendidos em empre~ 
end1mentos a cuja frente se coloca, sempre com objetlVOIJ 
eleltoralescos, o referido deputado, e por êle, comtantemen~ 
te, aplicados, sem dar a menor satisfação ao povo que o 
elegeu, e quasi todos aguardam ainda, as próximidades de 
novas eleições para serem inaugurados . 

Tal situação, evtdentemente, não deve e não pode con
tinuar. Os dinheiros públicos não são para servir a propó• 
sitos polltlcos, eis que é originário do sacrlfic1o de tôda a 
população que paga tributos, sem distinção de Partidos. 
De sorte que o planejamento de sua aplicação é medida que 
se Impõe e só mesmo a Igreja Católica teria fôrça para 
exigir que ela .fosse posta em execução. 

A tarefa é grandiosa, mas, d. Helder, como d. Tã.vora, 
Já deram, no Congresso Eucaristlco Internacional, prova.a 
sobejas de sua capacldade realisadora. 

Sl preclso, porém, que não parem nos setôres federal e 
estadual. Os vigários das paróqulas preci:.am olhar, tam
bém, as adml.nlstrações municipais, entregues, como é o 
caso de Nova Iguaçu, a Prefeitos que malbaratam a arre
cadação dos impostos e taxas, nada realisando em benefi
cio da coletividade a que deviam servir. 
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Con-clusões da Prin1eira Página 
Continuam ... 
(CONCLUSÃO DA l.ª PAG.) 
dàr 11ot1c1a Uo dtscur o pro
nunc1ndo pelo deputado 
Luiz Gu1morãe na Assetn
bleía Legislot1va, reclaman
do J)rO\ 1dt.-ncias que po
nham cobro ao abuso. 

Eis como se manifestou 
o represent.ante de Nova 
Iguaçu~ 

"Sr. Prt'.!s1dente, os popu 
loções de Pâdu e Mirac 
ma, de tão desesp radas 
que sà cham pela 'f 1t b-

• olut de P.rov1dênet de 
ord m govcrnomt>n de 

vio d p rançodns, numa 
1 euniuo de que part1r1pa
rwn os Prefeitos dêss s dois' 
Muructpios, qu se for m le
vadas ao desatino e d<, 
pred r ns mstnlações de 

Co nhm forneced rn df 
nergm elétric , m virtude 

da ma d1stn dn 

se pn a 

t pare-
1cipio de 
1to pertb 

m nenhuma 
razoável, motivo 
ntcs cortes de 

tremendos, nõo 
reio e à indús-

aos colé-
1onam à nmte, 

hzmente, vêem 
tão 

epqca em 
qoe tanto p 1somos de 
gente esclarecid pa,ra o 
fdturo do Brostl. 

Sr. Prnsidente, numa me
-dida inconceb'ivel, franca
mente contrário aos mte
resses do povo e sem expli
caçiio, como já dis e, ao 
povo daquela terra, vemos, 

f á i à r i a m ente, pnrolisadas 
atividades altamente úteis 
àqu ln coletMd de. Jo nno 
sãóemos mars a quem nt>e-
1Ai:, por~ue, infelizm..c.nte, 
da parte do Executivo Mu
niçipal não existe nenhuma 
manifestação no sentido de 
um esclarecimento positivo 
sóbre o matéria. 

Dir1jo, neste momento, 
um opêlo que sei. pelos an
t cedentes, será inútil, ao 
Conselho Estadual de Águas 
<; Energia, para que seja 
®mpeliQa a Companhia o 
cumprir suas condições ron• 
ttati.Ia1, e que o Município 
de Nova Igua~u não seja 
prejui:)icaüo como vem sen
do até a P,resente qatn. 

Por outro lado, a Com
panhia ~e vende energia 

deveria ter instnloções; in
clusive posleoçôo proprias, 
v1tando qu,• tms dcs_pcsos 

recumm sôbre o particular 
ou obre o poder público. 

Sr. Presidente, n esta 
oportunidade, que uso ela 

tribuna, pa defeso çio povo 
1guaçuano, estou certo de 
que pretendo ev1tnr, prin
cipalmente, que êssc povo 
eJo levado ao ctesatlno, no 

<.!esesp••ro, e que grave 
contecimentos se desenro

lem no meu M unic1pio. De-
çjo t!\'1tnr que, omanhil, 

i-sses ncontecimentos se ve
ii hquem e sejam ntribuíclos 
o elementos extremistas. 

Por ISSO dirijo opêlo o 
esta Ca o e ao Governador 
cio Estado, no sentido de 
que obriguem o Compa
nhia a cumprir seus deve
res, porque, cv1dentementc, 
o situação em Novo Iguaçu 
f'm reloçiío à energia elétri
ca é intolerável e o povo 
igua~uano não poderá su
l ortá-la por mai tempa. 

Era o que desejava dizer 
na noite ôe hoje." (Muito 
bem. Palmas) 

ELEITA ... 
<CO.' LUS O DA 1.n P G.) 
~polis loi proclamada ven• 
cedorn às 2,SO horas e, mlnu• 
tos depois, recebia a faixa de 
''.Mlss Estado do Rio" das 
pliOs da srta. lngrld Bch· 
mldt., suo. antecessora, e do 

v ma fluml-
n n , sr. Miguel Couto Fi
lho. 
BRASILEIRA DE 

TERESóPOLIS 
"Mlss Estado do Rio", nas

ceu n 25 de Janeiro de 1938, 
em Teresópolls fato que se 
faz necessário ressaltar em 
vista de boatos que a dão 
como natural da Hungria. 
nenagrada a II Guerra Mun
dial, porém, seu progenitor, 
sr. Ladislau CseLtkey, fol 
convocado pelo exercito de 
seu pais, deslocando-se tõda 
a fam1lla para a Hungria 
Contava Anl.ko poucos meses 
de nascida. Quando a fa.mf
lla retornou ao Brnsll, ela 
já contnTo mais do novf anos 
~f Idade. 
ESTUDANTE 

A bela Jovem conclui o 
curso d!Mstco no Colégio No
tre Dame, não tendo esco
lhido o.lnda uma carrelra, 
pois, cm suas cogltaçõcs. o 
casamento ocupa sempre o 
primeiro lugar. Gosta de ler 
partlculnrmente So mer se t 
Maugham, e de cinema, sen
do fã de Grogory Peck e 
Humphrey Bogart. 
JURI 

A escolha de "'Mlss Estado 
do Rio", :foi feita cm duas 
etapas: a primeira para elei
ção de ''Mlss Niterói", em 
que pnrtlc.lparam npenas ns 
candidatas da cnpltnl; e, a 
segunda, entre a vencedora 
da capital e as representan
tes do interior. O Jurl que 
funcionou nos dois julga
mentos compunha-se das 
se g u I n tes personalidades: 
'Herbert Moses, presidente da 
Associação Brasileira de Im
prensa: escritor M n 1 b a 
Tnhan; teatrólogo Acloly Ne
to; escrltorn Eml Bulhões de 
Carvalho. pintor Oswaldo 
Teixeira, diretor do Museu 
Nacional de Belas Artes, 
deputado Miguel Couto Ne
to, representando no Juri 

1 

seu genitor, o governador 
flumlnens sr. Migue1 Cou
to Filho; sr. Alarico Maclel; 
e sr João Calinon, diretor 
geral dos Diários Associados. 

1 

UNANIMIDADE 
Aniko ttckey foi eleita 

''Mlss Estado do Rio" par 
unnnlmidade recebendo to
dos os nove votos do lj url. 

SERÃO ... 
(CO.' l,l S O D,\ 1.• P G.) 
minares parn aumentar o 
vencimentos do funcionalis
mo municipal 

E', sem dúvida. uma ex
~rcsslva vltórla de • A OPO
SIÇAO", que, no domingo 
1mterlor, focnllzarn o mo
mentoso problema, chaman
do n ntenç 10 do Prefc.llo 
parn as dlflculdndes em que 
vivem os servidores da Mll• 

nlclpalldade oom salár'.IOS 
de fome, em facé do cxtrn
crdlnó.rlo aumento do custo 
da vida. 

Salientamos, naquela opor
tunidade que, quando o go
, ~rno federal dobra, quase, 
os vencimentos de seus fun
clonârlos e anuncia que o 
enl,árlo mínimo subirá nos 
;próximos dias, o mesmo 
ocorrendo com os que pres
tam serviços à. Prefeitura do 
Distrito Federal e ao Go
vl-rno do Estado, não se 
compreendia a Indiferença 
do Prefeito lguaçunno dian
te da aflitiva situação dos 
que lhe estlio subordinados. 

Felizmente. os nossos re
clamos parece que foram 
,ouvidos, e o assunto. pelo 
menos, passou n ser cogl-
ndo. 

Resta-nos a esperança de 
qu n-o C' cternlz m es 
est.udos prclhnlnnres e qu 
o aumento venha, com bre
vldnde, nas mesmas propor
ções do ,que foi concedido 
pelo Presidente da Repú
blica. 

O GOVÊRNO ... 
CCOSCLUS/\0 DA 1.• PAG.) 
Valcácer. 

Esta o situação atual do 
Brasil. E' assim que, cm 
nossa Pátria, se pratica. a 
democracln, depois do mo
vimento de retõrno nos qua
drados constitucionais vi
gentes. 

O Govérno, porém, só terâ 
motivos para se arrepender 
dn.s vlol~nclas que praticou. 
Todos os grandes movimen
tos cívicos que a nossa Ills
tórln registra tiveram Inicio 
C'lm atos dessa natureza. E 
o povo está cansado de 
sofrer. 

NEM O LIXO ... 
(CONCLUSÃO DA l.ª PAG.) 
nhoes de llmpcza urbann 
quE; depositem o lixo no 
sítio do deputado Getullo 
Moura, localizado na Pos• 
se, a fim de servir de adu
bo às culturas ali existen
tes e aterro em trechos 
que dêle necessttam. 

~e fato é um espelho 
da atual administração 
municipul. que dispensa 
comentários. 

Nem o lixo, eles respei
tam ... 

JÁ NOS ... 
(CONCLUSÃO DA l.ª PAG.) 

. responsabilidade de gerir 

. º'° n<;"gpcios púplicos. 
Temos sido criticados por 

isso, eis que o jornnl nzuta'
do cln Prefeitura niío com
preende que haja alguém 
que tenha idealismo e se 

sacnfique por uma cousa 
nobre. 

Sentimo-nos, jli ngorn, fc-
hz com o notícia pupli-
cada naquele jornal, de que 
A OPOSIÇÃO" ó mnnt1do 

por uma cota de sncrifício, 
p por um grupo de ude,, 
nistas, qu concorreQ1 com 
CrS l . 000,00, codn um, 
paro custeio de -6Ua impres
são. 

Pela alegria que nos do-. 
mmo com o fato de que o 
povo conheço, pelos colu
nas 1nsuspe1tos do referido 
jorn 1, a fontes honestas 
que fornecem o numerário 
nece sário o manutençao 
dêste órgiio, e saiba que há 
udenistas que se sacrificam 
pelo seu Partido, calcula
mos o alegria gue teriam os 
nossos confrades se pudes
sem. também, responder o 
tantas interrogações q u e 

por oi !!e espalham, sôbre 
como obtêm o dinheiro que 
i: aplicado nas despesas do 
íôlhn mercenária. 

MILAGRE ... 
eco. ·cu ·Ao DA 1.• P G.> 
e dona VJtallna Alvarenga 
Rabelo, ~tt'lve 4 meses com 
encefallte tóxica. Perdeu a 
voz e a . memória. Todos OS' 
recursos do Brasil e do es
trangeiro !oram esgotados. 
A fam li am . crcveu 
no pndre Antõnto Ribeiro 
Pinto em Uruclinla - Mi
nas. Padre Antônio mandou 
h novena e a medalha de 
N. S. das Graças. Os pals 
rezaram a novena e o pe
queno Carlos dormiu com a 
medalha no bolsinho do pl
;ama. Acordou no dia se
guinte falando normalmen
te, recuperou a lnkllgcncla. 
Estâ curado. 

E seguia-se o convite: 
"Convida todo o povo de 
Nova Iguaçu, ns crianças 
tõdas, as irmandades, o Co
légio das Revmas. Irmãs 
li.endemia Santo Antõnlo, ~ 
Oinnslo Iguaçuano, o Colé
gio Afrânlo, o Grupo Esco
lar, o Colégio Leopoldo. to
dos os educandários, em ge
ral, para a procissão de N. 
S dns Graças, que sntrâ da 
Matriz, às 16 horas, do dia 
27 de maio, domingo. 

Vinde todos com flores a 
Maria. Vinde agradecer a 
N. S. das Graças junto co
migo. - Carlos Américo. -
Visto: Padre João Much, vi
gário dn Paróquia". 

A DOENÇA 
A nossa reportagem, estê

ve, na residência do casal 
AmérJco Rabelo-Vlt.allna Al
varenga Rabelo, residentes 
na rua Alberto Torres, 37, 
em Nova Iguaçu. Carlos 
Américo dormia. O cuidado 
de sua mão ainda não ter
minou. Coloca-o para dor
mir às 18 horas. Nota-se o 
tremendo nbnUmento físico 
dos pais, cansndos p e J a 
doença do fllllo. 

- Tudo começou em se
tembro do nno pnssndo. 
Carlinhos apareceu e o m 
umn micose nn cabeça, pou• 
cos dlns depois de haver 
cortnclo o cabelo. Levamo-lo 
a um médico que receitou 
um tratamento de rndlote
rnpla. Os cabelos cníram, a 
micose secou, mas V('lo a 

1 
perturbaçao mental, com a 
apllcaçüo de uma pomo.da 
dé rama mundial que Into
xicou o cérebro de Carlinhos. 
Darllnhos foi levado para o 
Hospllal dos Servidores do 
Est.adó. Os médicos dlngnos
tlcnrnm encciallle tóxlcn. 
Era então o mês de feverei
ro Ao poucos, fomos per
dendo n esperança de salvâ
•lo. Uma. junta de trinta 
médicos deu um resulto.do 
desanimador, com prognós
tico reservado. O menino, 
nos poucos foi perdendo a 
fnla. Perdeu o rac.loclnlo e 
núo mola distinguia os obje
tos. Chegou no ponto de 
nem acertar n boca quando 
ln comer. Um remédio raro 
,. não encontrado no Brasil, 
velo da Itália especlnlmen
te para se tentar a cura De
talhe comovente: no Car• 
naval passado, enqunnto o 
povo se dlvertln nas ruas, 
um homem nervoso e agi
tado percorria as fnrmâclas 
do Rio, a procura do remé
dio que viesse salvar !leu fi
lho. O remédio chegou por 
lnterm&!lo de uma compa
nhia de aviação. Mas os re
sultados foram ainda desa
nimadores. 

A !amilla do Dr. Carlos 
Rabelo velo do lnterior de 
Minas, para acompanhâ-lo 
em sua "via-crucls". Seu 
pai, Sr. Angelo V.leira Ra
belo, velho amigo do padre 
Antõnlo Pinto, de Urucfmla, 
lembrou-se de escrever no 
sacerdote, pedindo sua per
missão para levar o netinho 
para ser abençoado por êle. 
E, poucos dias depois, vinha 
a resposta, numa carta que 
é guardada como relfqula, 
pelo velho An lo Rnb lo • 

1 u aro An lo m 
to prazer o atenderei, mns 
só se fôr rápido, pois ando 
um poueo adoentado. Seu 
servo em Cristo, Padre An
tônio Ribeiro Plnlo". 

Dentro do envelope vi
nham ainda uma novena da 
MIiagrosa N. s. das Graças 
e a medalhlnha da Virgem. 

Ern então o mês de nbrll 
dêstc ano. O menor tinha 
permissão de dlns em dias, 
passar doze horas em casa 
junto aos seus lnnãozlnhos'. 
O oitavo dla da novena ha
via sido completado no dia 
13. No dia 14, Carlinhos ob
teve permissão do médico 
para Ir em casa. Sua mãe d. 
Vltallna, que o acompanhou 
durante tôda a transição da 
doença, num desvelo lncnn
sãvcl, levou-o para casa. 
Fervorosamente. vinha re
zando a novena. Naquela 
noite do dia 14. cansada 
mais que os outros dias, 
ndormcceu. E no sonho que 
teve, viu N. S. das Graças, 
< a m l n hando mansamente 
sõbre ns ondas azuis do 
mar, Vestia a virgem uma 
túnica branca. D. Vltalina, 
emocionada, conta ao re
pórter que n Virgem lhe 
r.ronsclhou que tivesse :ré. 
Acordou n s s u stada com 
aquêle sonho maravlll1oso e 
foi à sala. No chão sem que 
nunca tivesse visto antes 
encontrou um cartão com ~ 
lmngem de Nossa Senhora. 
Como hn\'1a tirado o cordão 
com n santinha do pescoço 
do filho, parn que êste não 
se apertasse, em suas con
vulsões, lembrou-se de pren
der n santinha no paletó do 
plJnmn ele Carlinhos. 

O MILAGRE 
Amanheceu o d!D. 15. Dona 

Vltnllna estava nn cozinha 
quando Carlos Américo, que 
C'stnva sentado Junto n ja
nela. gritou, le\'ando com 

seu lmpeto, a mae, a &:ilr 
corr ndo pela casa, ao seu 
encontro. 

- Mamãe, olhn a vaca -
nlsse êle. Vitallna experi
mentou uma pergunta, com 
timidez e receio: - Que cõr 
meu filho? 

- E' preta, mamãe 
Neste momento, la pas

sando o padeiro, e Carlinhos, 
pediu, como nos tempos an
ilgos: 

- Padeiro, olha o mÇJJ 
pfiozlnho doce. 

Depois cantarolou a mú
sica do rouxinol. Naquele 
ala. cm casa do rr\édlco Amé
rico Rabelo todos rezaram 
eontritnmente, a radc-.. mdo 
n Deus e n Virgem, o mfla
gre alcançado. 

AS NOTAS ... 
(C0NCI. O DA 4.ª P G.) 

Luta que desmerece o nos
so Estado perante a opinião 
pública, lota que géra a des
confiança entre o Estado e o 
seu sustentáculo - ,q\le são 
as classes produtoras. 

Quem poderâ, cm sã cons
ciência, duvidar que de tõda 
esta campanha não surgirá a 
verdadeira sonegação de Im
postos como represálla. 

Se o Govêrno não conta 
com elementos que possibili
tam a fiscalização a qualquer 
hora, dia, mez ou ano, quais 
serão ns medidas que adota
rã para esta Inovação que é o 
artigo 45 da lel 2. 725, que 
exige uma flscallznção Inten
sa, dlréta e no ato da transa
ção. 

O Comércio estã disposto, e 
nfio pod ria ser d outra ma

• _..ftl ......... ,.. ........ __ ~ 
n o pode 1>ennl r que o eu 
trabalho venha n ser atra
vancado com leis esdrnxulas 
e até Inconsequentes para o 
fisco. 

Instado por um matutino 
do Distrito Federal, o sr. Go
vernador esclareceu qoe o sr. 
Amaral Peixoto rcvogãrn a 
lei 2 .114 porque estava no 
fim do seu mandato e que 
com tal atlt\lde possfbllltarla 
um reexame pelo seu suces
sor. Ora, em primeiro lugar 
o sr. Amaral Peixoto não 
podia saber qual SE'rla o sen 
suces .. ~or e em segundo, só 
se reexamina umn cousa que 
ext~t .. : caso r.ontrárlo é ne
r.e.-sárlo criá-la primeiro. 
Ademais ,Quando o sr. Ama
ral Peb'nto nroce<leu n tal 
revo1?:1<.".án. fnl no~erlnrmen
te n 11m nerlndt> de experllln
c.la. do oual chegâra a con
cln~ão neanttvn. 

Esta é a po~lcão vexatório. 
em 011e sr colocn o Estado do 
Rio nE'la Incoerência do seu 
Governador. 

Hospital e Maternidade 
Tel.: 94 

Delegacia: Tel.: 189 
Ponto de Automovel 

~ Tel.: 138 
~ Recebedoria : 
_..__.....,._.-., 

A OPOS/CÃO 
~ 

ORGAO DA U. D. N . 

Dlre(lio e respon bllld:i.
da do Diretório lllunicipal de 
, 'ora lgu:i("U. 

l:cdac;ao: Ru:1 l\lcndon,;a 
J,lm.'1, 320 ~8 NO\.'I\ l,:rt1ll(U , 

'OTA 1 !l'OUT l\.'Tfü Este 
ôrgii.o n o aceita anúncJo3 
q1 e con•Jlr mrtam n S1111 n
nlta de comb.'lte n tõdns ns 
formas d<! eorruP(:io. 
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(rAl./D,OSCÓP/0 
.. De LOUIS PHILIPPE 

I 

A r::ta:~!!t~:Es ~OlíCtAS· -sn Ch\i s 
Vítrine ae Novidddes 

ANDRÉ PIERRE 

Ulllmnmenle vem sendo procurada com a'\rtdez a ter
ceira págtna <lo veterano "Correio da Lavoura·", mercê da 
elegância que. Jhe empresta, entre outros, nosso colega, 
André Pierre, _por ora em anonimato, para alguns verda
deiro segrêdo de pollchlnelo. 

Tem-me agradado multo o que vem escrevendo, com 
tanta "flnesse", o nóveI colaborador do órgão secretaria
do pelo Qieu xará, o Azeredo. 

Segundo ouvi de lnlellgente senhorita. de nossa so
ciedade, merece o cron1sta todo aprêço e consideração 
porque representa uma reação necessária e oportuna 
contra o americanismo que nos assola, constituindo seu 
"sevoir dlre" tenlatlva de reaproximar-nos da "douce et 
éternelle Francé'' que foi a fonte de inspiração de nossos 
malQr~s. · 

Aqui estarei. comungando dos mesmos ideais, em
bora, é claro, sem o espirita parlslense do apreciado es

, crttor de "A la ronde" que, nada obstante a colncidêncta 
de meu nome i:tanc6s, não desejo nem poderia imltàr. 

NAO BEBAS . .. 

Não nos lembraml)s onde lemos hã pouco tempo êste 
nfortsmo: ''Não bebas coisa, que 11ão vejas, nem assines 
carta. que não leias" 

De qualquer modo, não resta dúvida que se trata de 
palaVl'as bem instrutivas, mprmente numa época em que 
a autoridade suprema do pá.is, General Henrique Duffles 
Teixeira Lott, nos pretende tonvencer de que assinou sem 
ler, "em confiapça·• ,o man1;esto dos generais de 22 . B. 54, 
considerando a re11únc1a do enlão Presidente como únlca 
salda para a crise que avassp.lava o pais. 

Parece claro que ou o 1oenera:l deseja npagat uma 
assinatura.que lhe deve ser incômoda .neste mom-ento ou 
agiu bá dois anos - em bastante. sWllru:n:ente grave da 
vida nacional - com urna leviandade imperdoável em 
um cabo 01,1 sargento. 

Sem nos decidirmos por uma ou outra hipótese, re-
• metemos a atenção de s. Exa. para a sabedoria contida 

na sentença mencionada no início destas linhas, espe
rando que lhe ·venha a ser útil no futuro ... 

AS FALAS DO PRESIDENTE 

sabemos se os leitores já terão notado algo de 
~cursos do PresldeDte da RepúbJlca. 

~cõ'ri!ant!ô éffl gênei-o, n<imero e 
caso (e nunca se viu concordância ma!..s perfeita, sem a 
menor possibilidade de erros de sintaxe ... ) com "seu•· 
Minlstro da Guerra, o Sr. Juscellno quer dar a impressão 
de que tem lnteira liberdade de moVimentos. 

Assim, em uma de suas freqüentes orações, aflnnou 
textualmente que está no pleno exercício de seu cargo e, 
em outra a seguir, que pretende chegar ao fim do man
dato. 

Como se vê, palavras vazias e sem maior expressão, 
como tantas outras pronunciadas por quem tanto prome
teu e continua prometendo, apesar de os fatos o desmen
tirem a cada dia que se passa. 

É, porém, lamentável que um presidente necessite 
pronunciá-las em público, aglndo nitidamente como 
quem deseja, antes de tudo, convencer-se a si mesmo ... 

Renovam Umn Luta - L11tadores de Ontem, 
Lutadores de Hoje 

O , com.érclo .flumlnense 
tem vivido, últimamente, 
dias de intensa vibração, na 
lula empreendida contra a 
Le1 número 2. 725, que insti
tui a Nota Fiscal. Esta. Let 
vem substituir a Lei número 
2 .114, ao tempo de seu apa
recimento combatida e der
rubada, mercê de sua ln
consLil ucionalldade, p e 1 a s 
•classes do Rio. 
A SEGUNDA LUTA 

Na batalha travada entre 
o govêrno do Estado e as 
classes conservadoras !or
mam, na primeira linha, 

-contra o nto governamental, 
os Snrs. Antonio de Freitas 
Quil:\tella, presidente da FA
CIA; Jullo Gols, secretário 
do Comérclo Varejista de 
Nova Iguaçu, e Antonio Pi
nheiro Victory, presidente da 
Associação Industrial e Co
mercial de Nova Iguaçu. 

É a segunda vez que êstes 
destacados elementos de co
mércio fluminense tomam a 
si o encargo de formar na 

yanguardn. de uma luta que 
é de tôda a classe. Já luta
ram nas mesmas posições 
contra a Lei nÍlmero 2.114-. 
Agora, com redobrado ardor 
e espírito de solldartedade 
com os seus colegas se batem 
contra a Lei número 2. 725. 

ONTEM COMO IlOJE, 
J1 VITÓRIA 

Ao estar se dlstrlbulndo 
ésta edição de "A OPOSI
ÇAO", é bem posstvel que 
tenham chegado a um hon
roso entendimento as classe.s 
conservadoras do Estado e o 
govêrno Ilumlnense. No mc;>
mento que escrevemos estas 
linhas circulam noticias pro
mlssoras que fazem antever 
um desfêcho feliz, favorãvel 
aos homens do comércio. Ao 
que consta, o governador 
Miguel Couto Filho, melhor 
examinando a questão, tende 
a uma solução que ficará 
bem a um homem que gosa 
de um conceito elevado, pelo 
seu espirita de justiça. 

LUZ PARA O "JARDIM 
ALZIRA" EM Q UEIMADO S 

Numerosa comissão acom
panhada do vereador SebllS
tlão Portes, representante 
udenisla da localidade de 
Queimados, esteve quarta-

' feira última em contacto 
com o Sr. Prefeito Municipal 
trat.ando da ligação da rêde 
de iluml.nação pública que 
servirá aos moradores do 
" J ardim Alzira", passando 
pela Estrada Lazaredo, em 
Queimados. 

A concretização desse me
lhoramento, depende apenas 
da colocação de oito ou 

AOS LEITORES 

Por motivo de fôrça maior 
deixam de sair boje as Se
ções ''Confessionário" e "A 
Oposição nos Esportes". Pe
dindo desculpas, prometemos 
aos nossos leitores, que elas 
voltarão no próximo núme
ro. 

f.
ove postes por conta da 
refeitura, fazendo a llga
iio com a rede já existente. 

1 O proprietário do lotea-
1men to "Jardim. Alzira", por 
~ua conta, fez todo o serviço 
naquele logradouro, lncluslve 
a posteação, e por isso, não 
será dlflcil à municlpalldade 
ramcletar tão grandiosa obra 
de lnlc!atlva particular . 

"Tribuna Imparcial" 
Em nova fasaí retomou o 

"Imparcial", agora sob o 
título "Tribuna - Impar
cial", ainda sob a direção 
de Orlando Machado e se

cretariado por Roberto Li
ma. 

Aos colegas, "A OPOSI
ÇAO", deseja amplo su
cesso e êxito. 

1 

SITUAÇÃO CALAMITOSAj QUE 
NÃO SE SABE ATÉ QUANDO OS 
IGUAÇUANOS SUPORTARÃO 

trtbuido para que se agrave 
o problema. Ora, é Intuitivo 
e elementar que, para o 
transporte diário daquêle 
elevado número de munici
pes, lmpresclndivel se torna 
tomar por base os auto-ônl
bus, uma vez que as cami
nhonetas devem ser utlllza
das, tão somente, para auxl
liá-los, nunca, porém, para 
supri-los. 

Decorridos já 16 mêses do 
advento da atual adminis
tração municipal, observa
mns, estarrecidos e alarma
dos, a situação verdadeira
mente calamitosa por que 
vêm passando os transportes 
coletivos em Nova Iguaçu, 
sém que possamos conhecer 
a orientação, os rumos e as 
provtdênclas que, porventu
ra, pretenda adotar o Prefei
to, para solucionar tão mag
no problema. 

Inielizmente, face ao esta
do de coisas relnante, somos 
forçados a chegar a uma 
única conclusão: não há 

. orientação de espécie algu-
ma, inexistem rumos a seguir 
e, muito menos, qualquer 
providência foi adotada, vi
sando im.pedJr a eclosão da 
crise que já se esboça, aos 
olhos de todos. 

Ao se iniciarem os traba
lhos legislativos do corrente 
ano, teve o Chefe do Executl-

vo oportunidade de se referir 
ao assunto, afiançando, en
tão, estar êle praticamente 
superado. Para surpreza 
nossa, contudo, vereadores 
situacionistas teceram, pos
teriormente, acêrbas criticas 
ao transporte existente para 
várias localidades do Muni
cípio, e, mais recentemente, 
o próprio jornal pessedista a 
êle se referiu, de maneira a 
não nos deixar, sequer, re
motas esperanças à sua solu
ção. Verifica-se, assim, que 
as reclamações partem de 
elementos ligados ao próprio 
Oovêrno municipal. E, quan
do os acontecimentos assu
mem tals proporções, dúvi
das não poderão deixar de 
exlsLJr a respeito de sua gra
vidade. 
lNCOMPETtNCIA 

Nota-se, por outro lado, a 
ausência de uma pessõa à. 
altura de dlriglr o Serviço 
competente, na Muntcipall-

dade. Confiou-se tão delica
do setôr a um cidadão que se 
tem revelado, talvez, um me
diocre estatistico, nunca, 
porém, capacitado ao exerci
cio de funções de tamanha 
envergadura. Há pouco, dei
tava êle falação pela impren
sa pessedista, afirmando que 
42. 000 passageiros se trans
portam, diàrlamente, em li
nhas municipais. :&se nú
mero, entretanto, que corres
ponde, ao Que estamos infor
mados, à previsão a.nterior
men te feita para :fins do ano 
de 1954, já deve ter ultrapas
sado, cm muito, a casa dos 
50.000. 

SUGESTôES 

Verlfica-se, além do mais, 
que os auto-ônlbus vão sen
do paulatinamente "retirados 
do trnfego e substltuidos por 
caminhonetas, cm sun maio
ria obsoletas e de pequenas 
ca.pacldade, o que tem con-

Esperamos, no entanto, 
que o Prefeito encontre os 
meios para resolver o caso. 
Dispõe, para Isso, do apõla 
dos Govêrnos federal e esta
dual, de uma sólida maioria 
na Câmara do Munlc!plo, 
além de grandes recursos 
orçamentários, fatôres êsses 
que jamais ocorreram com os 
seus an tecessôres. Planifique 
os transportes, faça-os dis
tribuir pelas Unhas de malor 
necessidade, procure atrair 
empresários que disponham 
de auto-ônibus, zele pela 
ronservação das estradas e 
entregue a direção do Servi
ço respectivo a alguém que 
tenha competência e capacl
da.cle. Do contrário, os trnns
portes coletivos municipais, 
multo em breve, transfor
mar-se-ão em uma verdadei
ra calamidade. 

Por 
. ; 

AR I EREP 
""' NOITE MEXICANA NO MESQUITA T . e. - Fui ~envi

dado, porém não me sobrou tempo para comparec~r. mas 
pelas informações colhidas. sei que cstêve bem concorrida e 
em matéria de campanha para prosseguimento da fantás
tica obra que aquêle simpático Clube vem levando a frente, 
foi bem lucrativa. 

A maiorfa que coa1põe a sociedade lguaçuana foi convi
dada e lá comparc:'ceu dando a sua contribuiçãozlnha. 

(É bom. hoje o Mesquita, amanhã o 
E. C. I., I B. e., A. A. F. I. etc.) 

NúPCIAS - A Igreja estava engalanada, com tanta 
gente presente levando aos noivos a.s suas .,;inceras homena- 1 
i•ens, a tarde realmente festiva, felizes aquêles que escolhe
ram bem o último sábado do més de Marla para concre- 1 
tlzar pela lei divina o rnnto sacramento do amor. Compa
reci também e abracei Fernando e Tereza, ambos transbor
dantes de simpatia. Depois, com vários amigos fui a residên
cia dos pals da noiva, gente abastada e simples, dispensando 
para cada convidado a sua especial atenção. Jantei muito · 
bem, ótima cozinha e bem farta. 

(t: uma casa portuguêsa -
Com certeza! ... t 

TUDO E' DIFERENTE - As 21 horas rumei para o gi
niislo Calo Martins, fui ver de perto a nossa representante 
Maria do Carmo Benevenuto. Local bem espaçoso e simples
mente decorado, acatamento de todos,? slmplltla das 14 re
presentantes dos municípios flummenses; t6das acompa
nhadas de suas familias que lhes renderam att1 o :final do 
~ulgamento o apoio moral. Sei que em outra 'dade a 
sociedade iguaçuana saberá compreender eat. 
porque nada vi que pudesse desabonar a conduta as lin
das mocmhas (que d1~a a nossa Mlss Nova IguaçUt os que 
tiveram a fellc1dade de assistir ao espetáculo de ijteza e 
graça de mulher fluminense. 

(Tudo é diferente) 

VIVA o ALAN - Aplausos aos que tém cul 
e oferecem aos que não tiveram a ventura de se 
momentos agradáveis. ~te menino moço tem 
não unicamente pelos favores que tem empr 
sua arte, nas ocasiões precisas, todavia., 
sua fina educação e bons aen 

moças lntellgentes e educadas - porém ... 

NA BERLINDA - Será que a L e o 1, já 
conclusão satisfatória ? 

NAO ME CONFORMO - Com a pontualidade 
do (H> em seus compromissos amorosos. 

(Assim também nâ o) 

Vocês já viram as novas camisas de frio - mod&lo aba
fador do bule de chá - O Maninho tem uma. 

VENDE-SE - Por preço de ocasião está 8éJldo vendido 
um carrinho-pretinho, com assento todo em mola exposta. 

(Tratai; com o R> 

SIGNIFICANTE HOMENAGEM. - Se eu tivesse feito 
alguma coisa de ruim, teria recebido pedradas. Como rea
lizei algo de utll, recebi uma flâmula do GAP. 

(Obrigado jovens> 

************* 
Terreiro de Pai Antônio 

Caboclo "PENA BRANCA" 
- Viva "Zambi"! .. 
- Viva! ... 
- l\1eus "fios", tem algum "Orlxá" nesse terreiro que 

anda "mal. comuna.. do" com e "prêto velho" de outro 
"gongá". 

- Por que meu velho? ... 
- ''Porque" a nossa conversa de "domingado" foi 

transmitida. ao "Pa.gé" de Já. 
- De onde meu velho? ... O terreiro do inimlgo está 

abandonado, e o senhor sabe que o "prêto velho" dêks 
está na Rússia, e aquiJo virou uma casa de ratos. 

- Comundjge ... galo ou rato? ... 
- Nem camundongo nem gato, é rato mesmo meu 

velho! . . . 
- Ixo não interessa, o que eu quero saber é sõbre a 

intrii:-a que estão f:uenclo, "digendo" que "chamamo" êle 
de "tramengo·'. só porque "filiemo" que aquêle "PR.tTO 
velho" está na Rússia "VERJ\tELllA"! ... 

- Mas todo mundo sabe que êle é "tricolor''!... . ~1 

_; Tricolor não, furta ... côr! ... 
- Por que furta côr "meu velho"? ... 
- "Antão 'mnrequc" voxê não xabe que êle esconde1 

a cõr por vaida<le? ... 
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JANELA ABERTA 

O HOSPITAL 
Não raras vêzes acompanhamos os ataques ao 

Hospital de Nova Iguaçu e seus integrantes, mas, 
pa:>sados os primeiros momentos; aquêles momentos 
de agonia nervosa de que são passíveis todos os 
que sofrem e vêem sofrer, lamentamos o acontecido 
e as atitudes tomadas. O nosso pobre nosocômio, 
o cognominado ''matadouro", não o é na verdade. 
Fazem-no os responáveis pela nossa terra. Os ávi
dos do poder passivei de conseguir, apenas, pelo 
voto de cabresto. 

E o atacadc, Hospital de Iguaçu é um dêsses 
cordéis que serve de cabresto a uma centena de 
eleitores, infolizes necessitados que vêem naquelas 
paredes broncas o lenitlvo das suas dores. 

E, nesta dolorosa agonia, ano após ano, o Hos
pital de (1931) Nova Iguaçu continua sobrevivendo, 
amparado por êste, aquêle ou aqueloulro que, por 
diletantismo, sustenta um dos fios do cabresto de 
muitos. 

Nosso dever é cnticar, 
sem destruir. Nada te

mos con os senhores 
médico qu-3 emprestam 
colaborações preciosas, 
ou s acadêmicos incan
sáve J3 que trocam suas 
de r.,nder, ou ainda as 
ene ias pela vontcde 

rzne;iras (digamos de 
rgêncla com exces
de uma ou duas) que 

como sabem, pe-
que lhes são entre-

mo-nos contra os 
áveis diretos. Os 

Aquêles que cria: n leitos 
por ccrtões e infringem 
os regulamentos traça
dos (e bem traçados, di• 
ga-se de passagem) por 
êles mesmo. São contra 
êstes que não querem 
ver o que realmente se 
precisa em Nova Iguaçu. 
São contra êstes que 
pensam em edificar uma 
obra-prima de arquitetu
ra em substituição à ve
lha cadeia, para instalar 
uma prefeitura, quando 
esta pode ocupar, como 
acontece em muitos Es
tados e grandes cidades, 

dependências Isoladas e 
distantes. 

Se é necessário que as 
dependências da prefei
hlra sejam ampliadas, 
de multo maior necessi
dade é a ampliação do 
hospital que foi cons
truído para uma Nova 
Iguaçu de vinte e cinco 
anos atrás. 

Mas, mesmo que fôsse, 
como devia ser, o hos
pital, o novo ocupante 
da Praça João Pessoa, 
ainda não estava resol· 
vido o problema. Seria 
aumentar o sacrifício dos 
que ali trabalham, com 
o acréscimo de 1ei1os e 
maior falta de recursos, 
pois, os "snobs", os fal
sos filantropos, não gos
tariam de ver aumento
das suas cotas anuais. 

E. EM PARTE. O 
SOFRIMENTO 
TERIA FIM. 

Existe, entretanto, um 
meio para dotar Nova 
lguaçu de um hospital o 
altura, e êste, sem dúvi
da o conhece o dono do 
nosocôrn1o. Que se en• 
tregue o hospital a mu• 
nlcipalidade ou ao Esta, 
do. Que se pague como 
devem ser pagos os que 

DONADAS 
A RUAS DE 
MES QUITA 

Nova Iguaçu Promovida 
a Categoria d e Bispado 

Por falta de acomodações 
condignas ainda não se tor
nou possível a. instalação da 

Diocese - Designado o Bis
po Angelo Rossi, de Barra 
do P irai - Pleitea-se a 

Começou 
Morro 

o Desaterro do 
da Moenda 

As Vêzes Torna-se Ne
cesslirio Que Particula
res Tomem Iniciativa 
Poro Permitir o Trânsi
to de Automóveis - O 
Dinheiro Gasto em Fo
gos Para a Inauguração 
de Algumas Lâmpadas, 
Foi Maior Que a Obra 

Realizada 
A administração pública 

Iniciativa vitoriosa do Vereador 
Antonio Cunho 

chegou a tal ponto em Mes
quita, que as ambulâncias 
não podem mais apanhar 
os enfermos em suas resi
dências, em virtude do t<r 

tal abandono por parte da 
Prefeitura, de suas ruas. 

As ruas transversais à 
Emílio Guadagny e s t ã o 
completamente intransitá
veis. Constantemente te
mos carros e caminhões at<r 
lados - os pedestres usam 
b otas de cano longo para 
atravessar os verdadeiros 
pântanos que se formam 
nos dias de chuva. 

Agora, nesta semana, pa
ra permitir aos carros en
trarem na Rua Manoel 
Duarte, (Avenida) onde 
houve um casamento, foi 
necessária a intervenção 
particular para tornar mais 
ou menos transitável aque
la rua. (Isso graças a coin
cidência do noivo ser pr<r 
prietário de caminhão, e ter 
conseguido numa fábrica 
de telhas, o atêrro necessá

rio). 

Com satisfação o povo de 
Austin, pode registrar mais 
um valioso serviço a êles 
prestado pelo profícuo verea
dor Antonio Cunha, ao vêr 
iniciados os trabalhos de de
saterro do Morro da Moen
da, naquela localidade. 

Essa obra de grande lnte
rêsse para os moradores de 
Austln, vinha sendo recla
mada com insistência pelo 
representante udentsta, dês
de o inicio da nova. legisla
tura. 
ACELERADOS OS 

TRABALHOS 
Os trabalhos vêm sendo 

executados em ritmo acele
rado, e por isso, esta.mos cer
tos, dentro de poucas sema
nas A.ustin estará ligada á 

localidade de Comendador 
Soares, por mais uma. rodo
via, que virá beneficiar 
grande parte de sua popula
ção . 

Outros melhoramentos es
tão sendo reclamados pelo 
sub-lider da UDN ao govêr
no do Município, dentre os 
quais destacamos o calça
mento e saneamento da rua 
da Colonta e a construção 
de um grupo escolar para os 
estudantes ali residentes. 

Esperamos que o senhor 
Prefeito, longe das injunções 
politicas, venha de encontro 
aos justos anseios daquele 
povo, que mereceu das admi
nistrações anteriores tôda a 
atenção pnra os seus mag
nos problemas. 

EDITAL 
Ficam convocados os membros do Diretó

rio da U. D. N . - seção de Belford Rôxo - e 
convidados os correligionários desta agremiação 
poro assisti rem o reunião q ue rea lizar-se-ó hoje, 
domingo, às 18 horas na suo Sede, à Rua Rocha 
Carvalho, 767, 1 .0 andar, sola 16, Belfo rd Rôxo. 

(o) Odilon Antônio de Oliveira 
-- Presidente --

nêle servem. Que se am: 
plie as suas instalações. 
E' disto que Iguaçu pre-
cisa para ter um hospital 
capaz, s u f iclentemente 
capaz. LÓgico e Indispen
sável seria o aproveita· 
mento do pessoal que 
nê1e mlllla pois "quem 
roeu os ossos tAm direito 
a carne". 

COISA S QUE NÃO 
INTERESSAM . .. 

Mas, malhamos <>m 
ferro frio. O nosso noso 
cômlo s6 passará disto 
quando os dirigentes do 
povo lguaçuano quise
rem se Imortalizar pelos 
suas obras, pela suo 
competência, pela suo 
honestidade àqueles que 
os elegeram. 

Haverá. um dia um 
prefeito que se predis
porá a ingressar nas pá
ginas da nossa história. 
incampando o hospital 
i m o r t a lizando-se com 
uma remodelação, reele
gendo-se no conceito do 
público pela obra que 
fizer. 

Mas isto, leitores, não 
será possível pois exls· 
te alguém que não quer 
sombra e é preciso ter 
cabeço para uma curta• 
da tão decisiva. 

coQ.Strução da Diocese onde 
funcionou o Forum 

Nova Iguaçu foi eleva
da a categoria de Bispado, 
com a. designação do Bispo 
Angelo Rossl, de Barra do 
Pirai, para a nossa cidade. 

Mas a Instalação da Dio
cese ainda não foi possivel, 
graças a falta de iniciativa 
das nossas autoridades mu
nicipais, que não arranja
ram acomodações condignas 
para o clero. 

A DIOCESE 
Segundo fomos informa

dos é pensamento dos rell
glosos, pleitear a constru
ção da Diocese, onde fun
cionava o prédio do Forum, 
que como se sabe está aban
donado. 

Para isso, já foram ou se
rão feitas gestões, Junto ao 
Governador do Estado e as 
2.utorldades municipais, que 
por certo não se negarão 
em concordar com a justa 
pretensão. 

O "MESOUITENSE" 
Agradecemos as pala

-vrcm amáveis e de est'mu
lo que tiveram. os nossos 
colegas de o "Mesquiten• 
se" , p ara conosco em seu 
último nµmero. Estejam cer• 
tos que tudo faremos para 
continuarmos a ser dignos 
delas. Ao mesmo tempo, 
retribulmos os seus votos. 

Bspetliculos .•. 
Espetáculo bruxolente foi a primeira reunião da (fu

tura) Associa1são Jguaçuana de Imprensa contra quem 
"dona Light" já começou a "descarregar as baterias" e 
racionou a luz a "uma vela" em cada mesa. Será sem dú
vida, \llll_a vergonha para os donos da luz o que deve 
contar, daqui a alguns anos, a ata da instalação: "Por 
mais de uma hora. sem luz (da Light. a crescente-se). esti
veram reunidos ele .. ect . . .. 

Espetáculo "em lã mea• 
do" é o da Rua Sebastião 
Lacerda, reduto eleitoral da 
oposição. Não contente com 
o espetáculo que oferece, 
S. Excla. o govêmo da cida
de encarregou-se de retirar 
os tampões das galerias, 
formando verdadeiros alça
pões. Os moradores do K 
11, são agora, candidatos 
a ... um leito na enferma
ria de ortopedia do nosocô
mlo da Rua Getúlio Var
gas ... 

Sua Excelência, o govér
no do município, poderla 
presenciar, se quisesse, a 
procissão de homens, mu
lheres e crianças que, sem 
ser "Marias" levavam "la
tas) na cabeça". Mas o es
petáculo não se referia à 
composição de Nássara. 
Não era água que leva
vam. . . era lixo qu'? tra
ziam para jogar em um ter
reno baldio onde, acintosa-

um espetáculo degradante 
um terreno com urubus, 
mas. . . onde vai aquela 
gente meter o lixo se S. 
Excla. se esqueceu do "pri
mo pobre" conforme noti
ciou o "azul e branco" .. . 

Espetáculo trânsito. . . rio 
é aquêle que se aprecia, 
uma vez por mês, na Dele
gacia de Polícia. Quass 
cem jovens, senão mais. 

em busca de uma cartei
ra de motorista, chegam 
antes dás oito e saem de
pois das vinte e duas. Isto 
porque deixam de fazer 
hoje o que deviam ter fei

to a quinze dias. Quarenta 
ou cinquenta candidatos 
não compensava o gasto ... 
da gasolina .. . 

ESPETACULO crnEMA
TOGRAFICO - Eis um ês

petáculo que não se assiste 
em Nova fguaçu ... 

mente, estava uma placa : PR.ATO DO DIA - Filé 
"P. M. N. I. - E' proibido de '"Marinho" 

vrr llxo neste local. ·o r 
Apoiado, "Sr. govêmo"I E' 

A FRASE DA SEMANA - E· dever dos lléis reveren
ciar todos os santos sejam êles santos pros, santos filhos 
ou. . . "Santos Netos" ... 

NOTICIA DE ULTIM.!'\. HORA - Esgotamos a edição 

de hoje graça s a esta notícia ... 
espeta ... dor 

Jls Notas Fiscais 
Desafiam-se em Niterói o Comércio e o Govêrno 

- Escreve Julio Góis -

Sob o título acima o "010-
bo" historiou os aconteci
mentos em Niterói no dia 22 
deste, onde o Comércio e o 
Govêmo mediam força. Esta 
luta é antiga e data de Feve
reiro de 1954, quando a lei ti
nha o n.O 2 . 114. Naquela 
ocasião o Comércio se levan
tou e mobilizou a op1nião 
pública e os Deputados Esta
duais na sua totalidade se 
Interessaram pela causa, e o 
então Governador Amaral 
Peixoto terminou por revo
gar aquela lei. 

Vieram as eleições de ou
tubro de 1954, e o candidato 
ao Ingã, Dr. Miguel Couto 
Filho, usou como arma poll
tlca a promessa de jamais 
fazer uso de leis semelhantes 
àquela - isto para tranqui
lizar e mesmo para conseguir 
os votos de seus correllglo
nârlos. 

o comprom.lsso do Candl-

dato, a quebra de compro
misso do Govêmo, bastam. 
para Justificar a reação quo 
o Comércio empreende. 

Convenhamos que, ne
nhum mandato esteja condi
cionado implicitamente em 
d e te r m t n a d o compro
m.lsso, mas, reconheçamos 
que, o cumprimento da pla
taforma do candidato cons
tltue a sua base moral que 
Justlflcaré. a~ Eiuas atitudes e 
nos encoraJara no prossegui
mento do regime democrá
tico que tão llvremente ado
ta.mos. 

Temos boje, o dlrelto de 
suspeitar da eleição do Sr. 
Miguel Couto Fllbo, sem 
aquela atirmação categórica 
de "jamais fazer uso de leis 
semelhantes à 2 . 114". 

Aq u1 esta, pois, a grande 
interrogação desta luta entre 
o Comércio e o Govêmo. 

( Oonclui na 2.ª Pág.) 

MÁRIO GUIMARÃES * FERNANDO BRIGA GÃ O 
- ADVOGADOS --

Ruo M inistro Mendonça Lima, 188 - grupo 201 - Novo Iguaçu 
-- Te lefone : 417 - E. do Rio --

Diàriamente das 1 O às 12 horas 
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Briga Da Semana Se Tornou Praxe 
P itivnmcntc o Sr Pre

feito Municipal, cstã multo 
mal ccrcndo de nuxillnres 
superiores. A cndn semana. 

sslstlmos estarrecidos 11 umn 
tcnn degradante. com ndmo-

cst.aç6es nclrradas cnLrc o 
seus corrcllglonfirlos 1• run
clonãr1os, a 1 g II m u s delas 
chegnndo a tem1lnnr em pu
gllnto 

A última que tivemos not1-

Paixão X " Prefeito Inte lectual" 
Vitória de Paixão 

eia, pnssou-st.• 110 gablnct 
do Sr. Ary Schlavo. na se
mana flndn, cntrr o ••x-vc-

rcador Paixão e n sf'cretnrla 
do Prefeito, Já conhecida co
mo •·Prefelt.n Intelectual" 

Segundo apuramos, Paixão 
plel( ora do chcf P do 

111c11to pnrn PrVlr detrrml
nndo m dico da locnlldadc 
de Mesqultn, no que rol aten
dido Sabedora disso, a "go
vernante'' se rebelou contra. 
os ordens do Sr Ary Schia
vo, e lmedlatamente, expediu 
ordens ao seu irmão Náná, 
mandando suspender o for-

ncclmento Sabedor da con
tra ordem P11lxao, por sua 
vez, Interpelou a .i;ecret.arlo 
do Prc!clto que não aceitan
do as ponderações do ex-edil 
respondeu-lhe agress1vnmen
te que só a ela compelia de
terminar ord ns nnquêle sen-

' Conclui n:i 2.ª P {u~.) 

O DEPUTADO MÁRIO GUIMARÃES 
RESPONDEU AO MINISTRO D 
FAZENDA NA CÂMARA FEDERAL 

****************** 

Aplaudido pelo plenário, o representante de Nova lguassu - O 
Ministro reputou o Deputado um homem de bem e de boa educacão 

---
os o 

O Ministro dn Fazenda, 
comparecendo à Câmara dos 
Deputados para prest.ur 
clnreclmentos sôbre a deuon
cjo. contra êle lormulada por 
um conferente dn Alfândega. 
que lhe lm1,Jutnva n pratica 
de crime de responsablllda
de, referiu-se, em certo tre
cho de sua oração, ao Depu
tado Mário Guimarães 

gabinete mlnlst.erial, magoa
do por haver sido a!nst.ado 
da Pre.~ldencin da Caixa Eco
nómica. 

de nos.,o. leitores. transcre
vemos, em scgmda, u Interes
sante debate. no qunl se ve
rifica que ll{! levianas a!lr
maçóes do Mlnlatro José 
Maria de Alk1mln foram es
magadas pelo llder tgua
çuano. 

ORGÃO DA UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL 

A insinuação teve pronta 
resposta, largamente divul
gada pela Imprensa dn Capi
tal da Repúbllcn e pelas es
tações de rádio. Em lonao 
aparte, que terminou sob 
palmaa do plenário, o Depu
tado Mário Guimarães levou 
o Ministro a decl11rar que o 
reputava um homem de bem 
e de bõa educ.'lçiío e a mudar 
de assunlo após a lnterven
~ão do aparteante 
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A referênela, clara.mente 
mllllclosa, insinuava. qu o 
representante de Nova Igua
çu ocupara, por duo.s vezes. a 
tribuna reclamando o anda
mento do processo e crltl
ca.ndo uma not.a oficial do 

o Sr. Mlllll\lr0 dn Ft4zen
da: -

Sr. Pre.:;ldente, Por que o 
nobre Deputado Mário Gúl
marãe~ velo para esta Casn, 
embora com pa :tas cort.e
zes e de homem de boa edu
cação. reclamar o andamen
to da denuncill? Só posso 

o 
Na Cânaar a Federal 
Bairro Santa Eugênia 

Para exato conhecimento ( C'ond ul n a •i.:a Pa~.I 

PR E O CU P A O O COM OS 
PROBLEMAS QUE AFLIGEM 
O POVO IGUASSUANO, E 
INTERESSADO EM RESOL-

------------~-----

MAIS UM CRIME DO P. S. D.: 

Capangas do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Bayron Dore de Almeida, vêm pondo 
em polvorosa e criando um clima de hostilido de no Distrito de Vila de Cota - Fazem o que 
querem sob a protecão do Vereador - Somente porque serviriam como testemunhas de um ato 
vondâlico praticado pelos sujeitos, o casol ia morrendo - O sub-delegado foz vista grossa -

O senhor Delegado do Município, deve igonrar êste estado de coisas 
A localidade de Vila de 

Ca.vo, estã entregue a um 
bando de malfeitores, que 
lntpunemcntc vem pondo em 
sobressalto a população locnl 
Protegidos por um polftlco 
do PSD, e o qu e mais grave. 
Presidente da Câmara Muni 
cipal do Munlciplo, êste gru-

po de criminosos, se acha 
com o direito de atentar con~ 
tra a vida de pacatos cida
dões, certos de que nada 
lhes acontecerá. como real
mente até agora acontec u 
Alndn sábado, um casal ho
nesto e respeitador, foi víti
ma da ruria assaslnn dêl'SC 

Fadados os Despachantes 
Oficiais a Apanharem Papel 

Os despachantes em gmn
d número de Nova Iguassu, 

maioria chefes de fnmí
Hos, e:;tão fadados a de fu
turo, "apanharem papéla". 
A odvocaclo admtnlstratlva 
exercida pelo próprio chefe 
da 5.ª CT, trai.ando de li
cenças e exames dos candi
d tos a profissão de mot..orls
ta, t.em abalado grande.men
te os referidos despachantes, 
que não podem de forma al
guma, vencerem essa con
currêncla, considerada for
tlsslma pelos meios de que 
dispõe dito chefe, para ofe
recer malores facllldades aos 
proprlet.ãr ios de vefculos, 
que preferem dnr as suaa li
cenças para éle tratar, de 
vez que são desembaraçadas 
prontamente, com grande 
rapidez p ois está mais do 
que claro, que aB primeiras 
gulas o erem expedldns são 

as dos seus "cllen tes". Isto 
llc faz, em guisa df' racllltar 
as partes: mas note-se, sô
mentc as partes que o encar
regam do pagamenLo de suas 
licenças ... quanto âs partes, 
que têm as suas licenças en
caminhadas por quem de di
reito, os despachantes ofi
ciais, ou mesmo os diretores 
de escolns, que também con
tribuem parn a arrecadação 
estadual, estas permanecem, 
por vezes dias cm suas gave
tas, aguardando uma folga 
em se s serviços particulares, 
o que também serve para ln
dlspôr as partes com os des
pachantes e crescer assim o 
s u n úmero de serviço, exe
cutado, uiio só por êle, em 
sua hora de expediente, co
~ pelo seu a uxlllar em es
cl í{órfo rotul11do como para 
fins eleitorais. 

( Conclui na 2.ª Pai.> 

grupo. Depois de invadirem 
a residência do comerciante. 
11 procura de um desafeto, 
somente porque este 6Wt 

esposa, seriam testemunhas 
de um grave acontecimento, 
por êles provocado, sentlram
~e com o direito de tent.nr 
matá-los. Por obra da Divi
na Provld nela. a esta hora. 
não estamos lamentando o 
trucldamento do casal. Isto 
porque n vitima, sub-oficial 
rc!ormado da Armada, ape
~ar de hnvt>r recebido um ti
ro no peito, conseguiu resis
tir ao fer1mento, cstnndo in
tc•rnado no Hosplt11l dessn ci
dade. 
CLIMA DE TERROR EM 

VILA DE CAVA 
Jair de tal, que nas horas 

vagas e feitor da Prerc1turn. 
nas de lnzcr é ••cnpanga". 

do Presidente da Câmara, 
Bayron Oore de Alme1dn, 
acobertado 1>9r esta proteção. 
vem causando pânico e dei
xando em sobressallo a pa
ca.to população de Vila de 
Cava Como lã quem manda 
é este vereador, ele fnz o que 
quer, pois o sub-delegado Al
cino do Nascimento, nas ho
ras graves dos aconteclntrn
tos. dá um gelto de escapu
Ur, para nao ter que tomar 
as provldê-nclas de repressão 
que se fazem necessárias 
PAIXAO DOENTIA 

Lã reside uma mulher di> 
nome Adelaide dos Santos, 
mais conhecida por "Bala

( ( 'on chn na :?.11 Pâg.l 

SEM TRANSPORTE OS 
MORADORES DE CABUÇÚ -Inércia do Prefeito - tle está precisando de 

óculos, para ver a sua péssima odministra~ão 
Presenciá.vamos, em dia 

da semana transata, o espe
táculo tragl-cómlco que cons
tllue o transporte para :ts 
localidades de Cabuçú e Ma
raplcú. Ext.ensn fila se for
mâra, aguarelando, com Im
paciência e lntranquWdade, 
o seu melo de locomoçao 
Ouvimos, então, por nlto, o.s 
crIUcas e reclamos dos pas
sageiros, descrc.nte11 e dcsll
nlmados. 8, para surpr~sa 

nossa, cL'! que, por Um, che
ga o veículo. m mlnusculo, 
arcaico, inseguro lotação, 
a utentico ferro velho, sucata 
legitima, constitu indo ver
dadeiro perigo ao transporte 
publJco 

Onde ns providências tão 
nlardendrui pelo Prefeito? 
Onde as medidas prometidas 

► p~rn resolver o assunto? 
Antes, o trnnsp~ç ra 

.. nl'lu r--•· ,v,;,,_:,~ 

Vit-J.;08, O D E P U T A D O 
MARIO OUIMARAES, APRB-
8BNTOU NA CAMA.RA FE
DERAL, UM PROJETO DE 
LEI, QUE BENEFICIARA 08 
FERROVIARIOS RESIDEN-

TES NAQUELE BAIRRO 

O projeto devidamente 
Justificado, é, na íntegra o 
seguinte: 

Art. 1. u - Fica o Diretor 
da Estrada de Ferro central 
do Brasn autorizado a trans
rerlr. paro :i Càlxa de Apo
:«!nLadorias e Pensões dos 
Ferroviários dn Central do 
Brasil, em pagamento de 

empregador pelo preço de 
aquisiçã o, cem casas de pro
pnedade dessa nut.arqula, si
tuada.<: no "Bairro Sant!l 
Eu ênia", na Cidade de Nova 
Iguasau. Estado do Rio de 
Janeiro 

Art 2 ° - A Caixa de 
Aposentadoria e Pensões dos 
Ferroviários da Central do 
Brasil Tendera as casas a que 
se re!ere o artigo t.0 , pelo 

mesmo preço. a seus assoclà-
áoa, assegurada preferência 
aOI a tuib locatários. 

Art. 3.0 - A pruente let 
E!n trarf. em vigor na data ele 
sua publicação, r evogaiias a.s 
disposições em contrádo 
JUSTlP'ICAÇÃO 

Há alguns anos a a4utln1S
tração da E . F . Cênlrel do 
Brasil adquiriu cem casas no 
''Bairro Santa Eugênia", na 
Cidade de Nova Iguaçu, e as 
deu em locação, para resi
dência, a outTos tantos de 
seus servidores. 

:C óbvia, porém, a dificul
dade da autarquia em asse-

Jes imóveis, sendo certo, por 
outro lado. que a obro nssls
tendal aos :ferroviários est.ã 
n cdrgo da sua tradlc1onai 
Caixa de Aposentadoria e 
Pensões 

Esta, cntret..-mto, vem lu
tando com sérias dificuldades 
para atender aos justos re
clamos de r;eu.s contribuin
tes, quanto à empréstimos 

( Conclui na '.?.ª P~) 

P obre Brasil 
O atual Govêmo Federal está em desenvoh·ido 

processo de decomposição . Raro é o dia que não 
propicia novas razões para severas criticas de seu 
adversários. decepção de . eu correUgionár:io e 
descontentamento do povo em geral. 

Ainda, agora , lemos o flnistro da Fazenda. 
envolvido em fundamentada denúncia de um alto 
tuncionário ela ,Ufândega, comparecer à Câmarn 
dos Deputados pa ra, em lugar de se defender do 
crime de responsahilidadr que lhe era atribuido, 
investir contra o representantes do povo, em lin
~uagem desa brida . 

O tr iste espetãculo d que S . Excia . foi prin
cipal personagem deixou muito mal o Govên10. 
Porque foi índice seguro da ausência de serenidade, 
de compostura, de equilíbrio e, mesmo, de educação. 
virtudes indispensáveis à quele · ôbre os qual pe
sam as graves re ponsabilidades de dirigir o~ desti
nos de no~ a Pátria . 

A verdade, entretanto, é que o Govêmo se per
deu no torvelinho da,; dificuldades criadas pela sua 
própria incapacidade. 

E os seus membros, desorientados com a repul
sa que os S<'US êrros continuados vem gerando na 
opinião pública, sem (or<:us nem competincin para 
resolver os graves problemas que nos afligem, por
tam-se como colegiais apanhados em falta e pro• 
curam se justificar atribuindo à oposição os emba
raços em que se debatem . 

Mas. o povo brasileiro não mais se deixa iludir; 
já compreende que o grandes homens dêste país 
estão realmente alinhados na fiJeiras da U:SIAO 
DE~I0CRAl'ICA NACJO AL e aproveitou a lição 
dos êrros cometidos em eleições anteriores, para, no 
futuro, sufragar os que, rcalme11te, estão em con
di<;ões de seguir o caminho que conduzirá a Sação 
a~ ~ grandes destino . 
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Conclusões da Priaaeira Página 
A b · d está V. Excia a quem reco- ! nho de 1956 riga a semana... 1 

tid nheço boas intenções e boas rãesi o. 

(Luiz Guima-

Não se conformando, Pai
xão ja bastanLe alterado re
trucou· - Não conheço você 
aqui como "nada". Trate de 
expedir a ordem e não amo
le! . . . Deixe disso e daqui
lo ... 

Para solucionar o impasse 
criado. foi preciso a inter
venção de diversas pessôas, e 
o Prefeito \ Coitado!. ) , 
muito "apaixonado''. foi 
obrigado a pegar no talão, e 
êle mesmo expedir a ordem 
solicitada por Paixão. 

o DEPUTADO . 
atribuir a atitude de S . Ex
cia. a alguma divergência 
politiCJ. e a circunstância de, 
com ctJrto pesar. tê-lo visto 
afastar-se da Presidência da 
Caixa Econômica do Rio de 
Janeiro. 

O Sr Maria Guimarã.~ -
Permite V Excta. um apar
te? 

o Sr, Ministro da Fazenda 
_:_sr . Presiden te, causou-me 
a maior estranheza entrar 
um Deputado aqui nesta Ca
sa. e, aro continuo, no mesmo 
momento interessar-se pelo 
andamento de uma denuncia 
de alguém que também é 
Gu.1ntarã.es. o Sr. Leonardo 
Guimarães lRiso 1 

O Sr Mário Guimarães -
V. Excia .. porque me citou 
nominalmente, ha . de me 
coµcecter um aparte. 

O Sr. Presidente - Os 
apartes serão permitidos só
mente com a anuência do 
orador. 

O Sr. Ministro da Fazenda 
- Sr Presidente, com o con
sentimento de V. Excia. ten-

citado nominalmente o 
nobre Deputado Mário Gui
marães, estou no dever de 
dar a s. Excl.a. oportunida
de para justiticnr aquilo que 
a num me causou surpresa 
- sua preocupação em exigir 
o andamento da denuncia 

O Sr. Mãrio Guimarães -
Desejo, inicialmente, referir
me .à insinuação de V. Ex
cia~ quanto a minha saída. 
da Presidência da Caixa Eco
nômlel,i . 

O Sr. Minisl,ro da Fazenda 
- Naaa insinuei sõbre a 
saída de V Excia Apenas 
declarei gue V. Excia. não 
pôde rontinuar. Digo mais, 
para que V Exeia., então. dê 
sua resposta com inteiro as
sento em nlinbas palavras: 
só tenho motivo para repu
tar V Excia. um homem de 
boa educação. Nada insinuei. 
Mas os interesses da polltlca 
levam V. Excia. e a mim a 
situações contrárias a nossos 
próprios desejos e as aspira
ções contrariadas, em certos 
momen tos, podem até, às 
vezes, sugerir atos não multo 
conformes com as nossas 
tendências. E, no caso. não 

A OPOSIÇÃO 
ORGAO DA U . D . N 

Direção e responsablllda
da do Diretório MnnlcJpal de 
Nova Iguaçu. 

Redação: Rua JU.endonça 
Lima, 320.sS Nova ll?'lllM;U. 
NOTA IMPORTANTE: Este 
órgão não a.ceita anúnclos 
que oomprometam a sua li
nha de combate a. tôcbls as 
formas de ~ . 

maneiras 
O Sr . Mário Guimarães -

Muito obrigado pelas pala
vras elogiosas Voltando à. 
referencia, à minha saída da 
Caixa Econômica, cumpre
me esclarecer que deixei a 
Presldencla, porque vim aqui 
substil uir. para ho11ra mi 
nha, o !lustre Deputado Pra
do Kelly, que prestigiava o 
Poder Executivo, no a lLo car
go de Ministro da Justiço.. 
Então, ainda ern. Presidente 
da Repüblica, para felicida
de dêste Pais, o Sr. Café Fi
lho. 

Vozes - Oh! 
o Sr. Màrio Guimarães -

Nenhuma Importância têm, 
para mim, essa manifesia.ção 
da Maioria. Desejei, Inicial
mente. põr nêste aparte a 
qt1estão nos seus devidos ter
mos. porque me pareceu que 
V. E?ccla. Insinuava que mi
nha sa ida da Clrlxa Econô
mica haVia sido determina
da por questões polittcas, no 
govêrno do Sr. Nereu Ramos 
ou do Sr. J uscelino Kubits
chek . Deixei a presidência 
da Caixa Econõmlca para 
substituir, para honra nu
nha. repito, o nobre deputa.
do Prado KeJJy e deixei o 
cargp . de diretor daquela 
Caixa , quando terminou o 
manda10, ist.o é. o prazo de 
cinco anos pelo qual havia 
sido nomeado pelo então Pre
sidentt!. o honrado Sr. Euri
co Gaspar Dutra Agora, de
sejo esclarecer a V. Excia. a 
razão por que solicitei a Me
sa esclarecimentos a respei
to do andamento da denun
cia. Fui informado pelo pro
prio denunciante a quem co
nheci i;:m um dos corredores. 
desta Casa, de que a denun
cia havia sido protocolada, 
na vespera, no gabinete do 
Sr Secretário da Câmara . E 
como a Lei n. 0 1079, declara 
que recebida a denuncia, de
verá ser lida no expediente 
da sessão seguinte. e não o 
fora, achei do meu dever de 
representante do povo Inda
gar do Sr. presidente quais 
o.e; motivos de tal omissão. S. 
Exc!a. me declarou que. ten
do recebido a denuncia das 
mãos do Sr Secretário ape
nas duas horas antes da rea
lização da sessão, não havia 
tido tempo para verllicar se 
estava em condições de ser 
lida . São os esclarecimentos 
que desejava prestar a V 
Excia nêste instante 

No Câmara Federal... 
destinados à. aqulslção da 
casa prõpria, eis que não têm 
sido recolhidas a.os seus co
fres as contribuições devidas, 
na qualidade de empregado
ra. pela administração da 
nossa principal ferrovia. 

A providência consubstan
ciada no projeto foi, mesmo, 
alvitrada pelo ilustre Dr. 
Jair Rego de Oliveira, Diretor 
da Estrada de Ferro Central 
do Brasil, quando procurado 
pelo Deputado estadual flu
minense Luiz Guimarães e 
vereador lguassuano Manoel 
Quaresma de Oliveira, e, sem 
dúvida, concilia os lnt.erêsses 
gerais, inclusive os dos ser
vidores que residem nas ca
sas em questão. 

Sala das Sessões, 19 de Ju-

-.:r,,.,,,,g,,.;, .............. ..,. ............. -. ........................................ _,,,_ ............ _._s 
DARCY CIANI e ZORLY MARTINS ~ 

. . 1 --advogados --

Escritór io: - •Rua. Getúlio Vargas, 58 - Sala l a 

- Diària.mcnte das .9 às 12 horas -. 

l'J'••------... -, ..................................... -.. -.. -.,-.,---------.-.... .,,,_ . .,. .... ""'w"'~ 

Mais um crime ... 
na" Esta mulher é procura
da pelo êxito que suas "Re
zas", vem curando algumas 
doencas. Sa'bedor disso. o jo
vem Mano dos Santos, foi 
procurá-la. pois estava com 
uma "ingua ·• Acontece que 
sem que a "Baiana" saiba, 
tem um homem, o João "Bo
ca Mole". empregado da Pre
Ieitw·a, que é tremendamen
te apaixonado por ela. Essa 
paixão doentia e anormal, 
levaram-lhe a supor que o 
jovem fora procurar ''Baia.
na", por outro motivo. Isso 
foi o suficiente para que ar
mado com uma foice, foice 
essa que comumente é em
pregada por êle em seu tra
balho. investisse contra o 
jovem que mesmo pego de 
surpreza, reagiu, conseguin
do Lomaf a arma que era as
sacada para lhe tirar a .vida. 
De posse da arma, foi a sub
delegacia local e en~regou-a 
ao sub-delegado, ao mesmo 
tempo em que pedia severas 
providências Mas esLas vie
ram, de maneira completa
mente anorru,al. Ao invés de 
mandar prender o agressor 
e criminoso em potencial. o 
sub-delegado, chamou Jair, 
o homem forte do lugar, o 

J lugar tenente do V,ereador 
Byron, e devolveu-lhe a arma. 

SENTIU-SE 
DESPRESTIGIADO 

A devolução da arma pelo 
sub-delegado, serviu p a r a 
criar em Jair um complexo' 
de inferioridade. Se11tindo
se preterido, foi procurar <> 
jovem Mario dos Santos, pois J 
achava que a arma deverill' 
ter sido devolvida a ele e não 
ao sub-delegado. Certa rloíte 
da semana passada. êle e 
ma Is o João "Boca Mole''. 
foram a reSidência do rapaz. 
Este não estava em casa. 
Depois de arrombarem a 
pona e vasculhar os cantos. 
foram a casa da ''Baiana" e 
fizeram o mesmo Não satis
feitos, e por não o terem en
contrado foram a resldência 
do sub-oficial reformado da 
Marinha, Antonio Dario de 
Barros e sua esposa Ma.ria 
Duarte Melgaço. O oJ:tclal, 
aLualmente comerciante de 
um modesto armazem, é um 
homem de 60 anos, enquanto 
a esposa conta quarenta e 
nove. Alquebrado pelo peso 
dos anos, atendeu no que foi 
possível as insólltas pergun
tas que lhe foram dirigidas, 
Inclusive dlzendo que o jo
vem Mano estava nos fun
dos do Armazem.. 

BARBARA AGRESSAO 
O que se presenciou em se

gulda. !oi mais um espetá
culo de vândalos. Uma ver
dadeira carolflcina. A socos 
e ponLa-pés, calram Jalr e 
João "Boca Mole", em cima 
do indefeso rapaz, só o dei
xando quando as forças se 
esgotaram 

Naquêle instante, sem de 
nada saber ou imaginar, che
gava a mulher Adelaide dos 
Santos. Inocentemente, cha
mou pelo seu vizinho Mario 
dos Santos, afim de que este 
como useiramente fazia, fõs
se comprar a lguns manti
mentos para si. Mas em lu
gar do rapaz, que estava 
prostrado numa poça de san
gue, atenderam João e o "va
lente" Jalr. Dessa vez o es
petáculo anterior se repetiu, 
mas com ''Baiana". 

Depois que a deixaram, a. 
mulher em estado irr~conhe
civPl, foi procurar o 1up..:de-

\' 

legado Alcino do Nascimento. 
Este marcou um dia para 
ser feita uma acareação e 
perguntou a mulher se ela 
tinha testemunhas que pu
dessem comprovar a sua 
queixa. A mulher retrucou 
que haviam assistido a agres
são o casal Antonio Dario de 
Barros - Maria Duarte Mel
gaço. 
FORAM PARA MATAR 

AS TESTEMUN.BAS 
Sábado último, Jair acom

panhado de "Manoel Gran-
de" e ·'Geraldo Gordo", seus 
companheiros de crime, fo
ram procurar o casal, que 
deveria testemunhar a agres
são covarde que haviam 
praticado. Quem veio aten
dê-los, sem de nada suspei
tar, foi Dna . Maria Duarte. 
Houve então o seguinte diá
logo: 

Com que então a senhora. 
vai ser testemunha contra 
mim. Eu vim lhe avisar que 
o "seu" Alcino está lhe espe
rando. 

Prá. que, pergun t.ou a se
nhora? 

Não se finja de inocente. 
E sacando de um revolver, 
apontou-o ·contra a estepefa
ta muJller. 

Esta percebendo que o ne
gócio, não era brincadeira, 
gritou pelo marido, que vindo 
~os fundos da casa, acorreu 
em seu socorro 

AssJ,m que o velho AAtonio 
Dario apareceu, Jair tez-lhe 
a mesma pergunta. receben
do como resposta, a palavra 
do homem de que nada ti
nha. a ver com :\s brigas que . 
aconteciam fora de sua casa. 

chefe, que não contenta-se 
com o que ganha. Invadindo 
um setor, que desconhece
mos, ser permitida a sua in
tromissão pelas nossas Leis. 

Sem tro nsportes . . . 
~1.quelas localidades se fazia. 
por auto-ônibus e por micro
õnlbus, em bom estado de 
conservação Hoje, é o que se 
vê ... 

Não bá dúvidas. O Prefel
lo vem cumprindo as suas 
promessas. , mas em sen
tido Inverso. A solução, ao 

que parece, é uma grande 
campanha popular a exem
plo da qual se anuncia eru 
São P,lulo, onde pretende o 
Chefe do Executivo da Capl
tal daquêle Estado presen
tear o Gal. Lott com uma 
espada, uma grande campa
nha popular, repetimos, nao 
para adquirir uma espada 
para o nosso Prefeito, mas 
para lhe presentear com um 
par de óculos, de grande al
cance. para que possa ver 
melhor a "maravilha • de 
sua administração. 

****** CONCLUSÕES DA QUARTA PÁGINA 
AUTORIDADE 

do Ministro. Pois um chefe 
de Departament.o já havia 
passado algumas horas sem 
poder penetrar na sala que 
lhe competia, o que só fo1 
possível depois de estabeleci
do honroso "modus Viveodi". 

' Era caso, mesmo, ãe duvi
dar-se da sanidade mental 
do Marcolino . E, além de sua 
obsessão em tôrno da a.utorl
dade que possl.lla. e que se 
outorgava a revelia dos re
gulami>ntos, havia outra coi
sa estranha com o nosso he
rói Nao admitia que ne .. 
nhum de seus amigos, cole
gas e subordinados o pro
curasse no lar. Aliás, nin
guém alimenLava tão esdrú
xula aspiração desde que um 
continuo foi levar-lhe um 
recado e o dono da casa o 
recebeu cordialmente a o s 
pontapés, sob ameaça de aco-

1 

aquêle gênio terrível, tran
caria em casa a cara metade, 
que talvez tivesse o numero 
dez ou mais na sequência 
trágica de suas vitimas. · 1 

o mistério ficou, porem, 
perfeitamente esclarecido no 
dia em que uma sennora 
gorda, de caoellnho na venta: 
surgiu no Ministério a per- · 
guntar, com voz de estentor 
onde trabalhava "o sem ver.: 
gonha do M!trcollno". 

Passado o estupor inicial. 
um amigo particular do bra
vo rapaz foi buscá-lo, para 
evitar maior e$cân,al~ , 

Jalr então vlrnndo pàra 
êle o revolver, retrucou: 

Mesmo não tendo, tens que 
ac-ertaT contâs comigo E por 
três vêzes. acionou a arma, 
indo um dos projetis, alojar
se no peito do velho Dario, 
outro passar de raspão con
tra Dna. Maria e o terceiro 
perder-se no espaço . 
SEGURO, 

. lbimenlo maJs cáUdo em. ul-

E qual não foi alsurprétâ 
de todos. gregos oianos -
admiradores e d~fetos -
quando se viu o temido ca
poeira. a "diferença" de tan
tos brutamontes da Secreta
ria de Estado e adjacên~las 
retirar-se cabisbaixo. sob 
uma saraivada. de doestas 
pronunciados pela mulher 
(sua mulher, naturalmentel 
que afirmava não ser (ie 
tlrincademts alegando haver 
descoberto u m a patifaria, 
manejando a sombrinha as
sustadoramente, à guisa de 
rôlo d<> pastel ... 

NAO POUDE REAOm 
Mesmo sangrando abun

dantemente. e preso de dores 
lacerantes. o sexagenário, 
atracou-se com o seu algoz, 
tentando tirar-lhe a arma. 1 

Quase o conseguia, quando 
os dois companheiros do cri
minoso o seguraram. Dario 
ainda apanhou um pedaço 
de pau. e feriu o seu agressor. 
Porém. mais uma vez. os ou
tros o manietaram, para en
tão acabar de bater-lhe im
piedosamente. Depois fugi
ram, deixando-o desfalecido 
no chão. 
URGEM SEVERAS 

PROVIDE:NCIAS 
Por certo o senhoi: Delega

do do Município, F1de11s Ca
milo Namen, ignora as bar
baridades que vem sendo co
metidas naquêle Distrito, 
sem que o seu subordinado 
t.ome ns providências que se 
fazem necessárias. Ignorará 
S s , que macomunado com 
o chefe polfttco local, o sub~ 
delegado faça vista grossa, 
sõbre esses fal.Qs ignominio
sos e absurdos. 

É pois alertando a sua 
aLenção e pedindo em nome 
da. população menos favore
cida, provldênclas que po
nham cõbro a êste estado de 
colsas, que endereçamos o 
nosso apelo veemente: Te
nha pena dêles, senhor De
legado 

FADADOS 
Temos observado, assim, 

que os despachantes estão 
fadados a apanharem papéis, 
na rua, se esta concurrêncla. 
êontlnuar da par te do DD . 

terlor oportunidnde 

Comentava-se. d e c e r t o 
mas com as necessárias cau
telas, qunl seria o motivo da 
proibição radlcal do Marco
Uno nêsse assunto. Sabia-se 
que era casado. entretanto 
ninguém conhecia sua espõ
sa. Havia quem. muito se
cretamente, cogitasse que o 
feroz chefe de seção seria 
uma edição correta e melho
rada do Barba Azul com 

*** poro os melhores l rlab 

OIN-DRY 

WHISK Y 

'"'º E se ocas, 

TOPSY 
Des c on to especia 

poro Revendedo rM 

pedidos a, 
VIIRAN 

Proço do Liberdade, 51 
tel. 70 

NOVAIGUAÇI) 

Alfred ir Dias Curvelo ~ 
O seu prematuro desapa

recimento, quando só pers- • 1 
pectivas róseas anunciavam 
um futuro promissor. ptl. 
sua dedicação aos estudos, 1éo. 

nas vesperas de miciar o 
, í 

•l 
• 

Curso Médico, deixou profun-
do vácuo no circulo de suas 
amisades. e consternação no 
"Kaonze", onde residia. 

Com grande acompanha
mento o seu corpo tol dado 
à sepultura na manhã de 
sexta-ieira, tendo usado da •~ 
palavra nessa ocasião o Pro
fessor Souza Marques que 
exaltou as suas virtudes de 
alw.10 excepcional. 

"A Oposição" envia por 
lntermédlo de suas colunas, 
sentidas condolências aos ·1 
seus inconsoláveis pau;, no \ 
triste transe que atravessam. j 

• 
ANIVERSÁRIO 

,, 
Aniversariou no dia 22 pp., ~~ 

o sr. Joaquim AlexandrJno. 

1
1 

paJ cio nosso colega. de reda
ção Ronaldo Alexandrino. O 
aniversariante. figura de pro
jeção em nossa Sociedade, 
ioi alvo de inúmeras home
nagens de seus amigos. 

A êle "A Oposição", envia 
votos de imensas felicidades. 

Hospi!al e Mate~dade 
Tel.: 94 

Delegacia: Tel.: 189 
Ponto de Automovel 

Tel.: 138 
Tel.: 18S 

( 

r 

1 
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CALIDOSCÓPIO 
De LOUIS PHILIPPE 

IV 
PROJETO 1260 

Nestn questão do µroJeto de lei n. 0 1260/56, qlll' per
mite lec10nnrem no curso secundano os que possuem grau 
superior como sucedo quase .,cmprc - a verdade. pa
rere-me, e:;ta dos dols lados que se cltgl 1dlam 

Quero dizer que c-nda Sl'lor tem upenns mcuide dt' 
razão 

Sem duvida que a miclntivn cio dt•putado EstevP.s Ro
drigues afetara . cnsívelmente as Faculdades de F1loso1 ia. 
ns quais Leriam um tanto dimlnmda sua procurn Jn niio 
multo acentuada, cm rplação aos dPmnls Pslubell•cimcntoi: 
de ensino supcrlo1 

Entretanto, não at·rrdito scJ a um mal parn o curso 
mecl10 quc, a meu ver, deve multo aos auto-didatas e não 
diplomados, ressalvadas, é claro, as exceçoe:., existentes, 

Uns, mesmo entr1• os l·gressos da, Faculdades espt'cin
lizndas. 

Por outro lado, se nos grandes centros e cm !.uas pro
xlnudades <ou ainda em Nova Iguaçu, l)llde se anuncia 
uma Faculdade de Filosofia> não se Justifica plenamente 
a permissão consubstanciada no projeto, consta-me que 
no interior do pais consllttú sério problema encontrar-se 
profesror registrado e muito menos diplomado - o que é 
t.ó.cll compreender ao verificarmos o exíguo numero de 
alunos que concluem SLus cursos nas Faculdades de Filo
sofia de todo o Brasil nnualmente, por sinal absolvidos 
pel s capitais e cidades maii. adlantndas. 

O portador de diploma superior teria em seu obséquio 
n pre un~ão conheéimentos e sabe-se que, na realldade, 
bá pro!eksôres registrados assinando pelos inabilltados 
legalmente que dão aulas, nem :;cmpre poslmidores de 
qualquer titulo 

Sei, perfeitamente. que o proJeto não sera convPrtido 
ertl let. • s e o l-aso qual sugeriu cronista elo ~'Dlârlo 
de Nt>il " óoutrn oporbmidade cm que se co tou do as
sunto --de pedir aos estudantes, que tanto protestam 
contra a lnfclo.Uva, forneçam com urgência, aos proprie
tfifios de colégios do Interior, endPrl,ços de professõres 
dls}iomve1s de tõdns ns matenns 

****** ESPETÁCULOS ..• DA SEMANA 
E os espetáculos conUnuam trazendo sempre de frente 

o mesmo astro. "o sr Governo do munlclplo". Nos, di
ferentes como sempre fomos, passamos n contratar novas 
estrêlas e mandaremos, para umas férias o apreciado pi
téu. E, mesmo que seJa preciso truncar as verdades, 
apoiaremos, incondicionalmente, o "sr Govérno" (dis
pensamos qualquer publicidade, por falta de espaçoJ 

-x-
\ 

ceu .. mas, hli. multo tem- ~ 
110 qut> não chove . / 

Todo e que1XJUD m n o 
t(>m razão Ainda ontem, o 
*o vlt·r.-~vtmador" rtstlcula 
''ll frbrllme.nte s6 porque ti 
nha quebrado alruma'5. mo
la~ do seu 1-arro,quando U • 
bla a rua onde mora. Ora, o 
•imediato'' do gO'l'emo nio 
pocfo rrdam r pois a prerrt
&ura mandou fazer uma rua 
a.uodlnãmic-a oomo c:omple• 
mrnto das últl'lb moderntl • 
ma cua ali ronatroidas 

f 

• abt'm li o qur é uma roa 
cm eslflo moderno? • 'áo re
parou o nOGO amiio que to 
do e modrmo, atê a manl 
lhn!I foram postas em plano 
6U!><'rlor . a rua 

x-

Mr quita aempre um espr
ticulo! Lrmo em um jornal 
que Mesquita estava 10b um 
Kmar de lama·· Nio são 
Tf'_,J'dadl'ITO os quelX111DN, •• 
Para haver um mar 6 pred-
60 que tenha áfua, E onde 
foi que Mesquita arnnjou o 
prrcl~ liqaldo. .. Só por 
milarrl' oo ,ntão flf' ralr do 

lcspt'larulo dt' · paíldio e 
morte" foi o qut' urorreo com 
um determinado -not.ário" 
desta l'idade no pblnete do 
1>rtfelto por cau a dl' vinte 
,;aros dl' clmento. O •sr . 
~ovêmo" não trm culpa , 1,le 
mandou dar o cimento, quem 
não qolz dar foi a " dona ro-
1 .-rno da m~'l. em frt·ntt-. 

-x-
i petáculo oculto foi aquê-

11' tamb('m ocorrido no cabl• 
nele do "sr. rovêmo• com 
um edil de uma ·aama do 
Céu" (nada. tem a vrr com 
um tal de têu ai:ul). AJnda 
dl"<la vez o sr. rovêmo nlo 
tem n1lpa.. tle mandou ral
far a rua, Acontece que o 
"<;«retárlo" das obrai públl• 
t'a,;, (um qur foi pa(~ I' ho
jl' quer e recuperar) man
dou bu.~car o material depo-
ltado para n-ruperar.. (ee

J)('remos para ver qoP lu
,ar). 

- x 

A ORAÇAO DA SEMANA 

Nêste mcs de tantos santos, o são Joaquim ficou zan
gado com a maldade feita a Santa Eugênia ... 

O PRATO DO DIA 

Hoje ninguém come .. A greve dos comerciantes tm
pcdiu a confecção dos "menus" . 

NOTICIA DE ()LTIJlfA HORA 
Um homem não idenllflcado, de cõr branca, transpor-

tando grande bagagem ( Uterárla l foi atropelado por um 
nulo não Identificado . 

N .R .: - Pela descrição da policia acreditamos que 
se trate de um cavaleiro que no "Correio de Maxambom
ba" foi visto •·largando o lado de cá., e atravessando a 
ponte seca, se deparou com a rua do outro Indo, numa 
profusão da luz" ... E, foi nesta profusão de luz que o ho
mem ... foice ... 

~ 

l 

~ 

A OPOSIÇÃO 

OTÍCIA8 SOCIAIS 
VITRINE DE NOVIDAD ES 

Por AR I E R E P 
VA.'IWS /l!El,HORAR 

Gom n ntu.tl prcslclencln tomou novo aspecto 11 entidade 
conlrolaclorn cios esporl nPstc munlciplo Conta com duns 
con!ortâvf!IS salas pnrn reunlO<'s ordinárias, assembléias e 
reunioes ela J D D , riundro d• fl{unulns, editais, parle do 
mobiliário novo, lambem novo o material de exp dlcnt 
Certo e, quf' 101 feito alguma col a de clifernnte Seis club s 
da 1 n d1vJsao e trcs dn 2 n, ntenderam a convocação da i::n
tldadc, fl1.crnm suas ln crlçocs e com brllhnntlsmo vêm 
disputando o presente campeonato: Aliados, Volantes, Filhos 
de Iguaçu. Mf'squlta, B Rfo:o, Queimados, Vnsqulnho, São 
Roque e Vila dt• Cava Junta Disciplinar Desportiva, com
plPta de homt'ns dignos do mrlo social clf'sporllvo colabora
ram para conservaçao dos direitos e obrigações dos Jovens 
atlt•tas Expl•d1ente no tempo pn•clso para a expedição do 
Boletim Oflrlal . Os departamentos de tcnls de mesa, vollbol 
e bnsq11Ptebol, vêm desenvolvendo de tôdas as fonnas os i;eus 
setõrcs. haja vista Q sucesso do III campeonato de vollbol 

1Para fim de conversa corre ludo multo b,.m 
e multo mesmo, Já pela Ligo e o qur. con

sldc·ro como tatõr preponderante é o apôlo 
moral dado p(')o Presidente da Federação. 
presidentes dos clubes que participam o cam
peonato e drmais diretores. 

1e o que mteressa diz o "Presidente" 
PASSA TEMPO DANÇANTE 

DO DIA 16 NO E. C. IGUAÇU 
Sõmente na quadra sena aproveitável a Xa
ranga do Assis, mas como o tempo não permi
tiu, foi transferida n noite dançante para u 
sede. O trombone atormentou a paciência dos 
presentes, mesmo assim, os namorados gosta
ram lmi>nsnmente e ficaram até ao fim da 
rest:i 

lA diretoria agradece a colnboração em 
prol da construção cio glnasio 

TR'ADIÇAO JGUAÇU'ANA . 

PROVÉRBIOS 

Como mando o figurino, estampando o mesmo 
retrato de Santo Antonio no programa para 
não perder o hábito: mais uma v z uma co
mlssao de católico desta hospitaleira terra fez 
realizar os festejos no padroeiro da cidade, 
nlvornda, missa olêne, procissão leilão de 
prendas Como nos oulros anos nao !oi passi
vei o desfile de modas. Os rnpazcs e senhoritas 
nao puderam exibir os seus trajes novos A chu
va penetrnnte e 1r1a qulz participar dos feste
jos e acabou com tudo. 

<Ili sempr espírito A :porco 

Evita em ti o que julgo err do em teu vizinho 
Até um cabelo faz oombra 

Antvcrsário - Manoel Quaresma de Oliv~ira, aniversariou, 
e recebeu abraços dos seus lnurncros anugos - aqul vnl o meu 
- Felicidades ao sempre firme vereador udenista. 
Via1antes - Em companhia de sua querida mãe, viaJn com 
destino a Portugal e mais países da Europa como sejam 
Espanha e França, o distinto ntnlgo dr. Agostinho Esteves. 

Ao nobre• médico e gentlhs.<:lmn progenitora, feliz vlag,.m 
PROIBE 

De dançar com n A o S 
de olhar para H. o J 
de andar na rua a M 
de ir Juntos ao clnema o F e a M (como 

cmprn linda 
de firmar o namoro com a :M o H 
de cantarolar o F 
de roêr unhas o H.S. 
de se casar cedo o O.S.F 
de comer pouco o D .P . 
de conquistar amizades a J e n Z 
de dançar mal a E 
de chegar tarde em casa o L e o D 
ele chegar cêdo em casa o A.F .N.F. e o P. 

( até domingo 

Focallsando a figura de ASDR'OBAL BRAGA, que, 
neste momento, luta pela sua promoção ao cargo de Ser
ventuarlo cio Cartório em que trabalha, como substituto, 
ha vinte e cinco anos, estamos homenageando a cla.<;se 
dos esereventes de ju!\tlça. 

Porqur é nessa qualidade que Asdrúbal Braga, o mais 
antigo de nossos escreventes, disputa o direito assegurado 
a sua classe por um preceito constitucional . 

Diz-se por aí que o Governador não atendera à justa 
reivindicarão do veterano servidor do Poder Judlciârio. 
parque tem compromisso com o d,.pulndo Getullo Moura 
no sentido dc remover para aquêle cartório o IUho dê.-.se 
pohllco, recentemente aquinhoado com uma serventia. 

Prefl'runos não acreditar no que nos aHrmam . Por
que a clamorosa preterição deixaria muito mal o Gover
nador Miguel Couto Filho 

Asd.rúbal Braga, encanecido no serviço da Justiça, 
funelonárlo exemplar, como exemplar cidadão, teve a 
con,mgração de ver a sua pretenção amparada por um 
memorial dirigido ao Governador com as assinaturas de 
milhares de pessoas de tôdns as categorias sociais e credos 
paliUcos, e, por certo, os seus méritos Incontestáveis, hão 
de pesar na decisão a ser tomada nêsse caso que apaixo
na a opinião pública dêstc MuniciP.IS), 
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~ Coalessioaário ~ 
.( ~ 

J'rei }<Zcinto ~ 
~ ~ ( Estou de volta reverendo Ainda bc;m gue nn ultbm ~ 
ç vez que aqui estive, disse no scnhor que a s1tuaç110 não ,-
~ estava multo boa para o meu lado So nssim o senhor po- I, 
~ derá compreender este outro Incidente ocorrido na semana > 
/ passada Como Ih,• adiantara da ult,111a vez. na Prefeitura ~ 
~ o ambiente não está multo bom . ~ 
t Mas, afinal o qu, ncontccPu meu filho? Deixemos de ~ 
~ rodeios •' , ( 
~ Bem u padre. não sei s o senhor conheci' o Verea- > 

i
l. dor Joaquim Alves de 1' reltas Mas o certo é que há tem- ~ 

pos vinha êlc• pleiteando n pavimentação de algumas ruas 
1 no bairro de Sta Eugenia ondP. reside Na quinta-feira, 1_ 

~ ele foi procurar o chefe da garage, o 6enhor Antonio Eml- $ 
~ !lo Sei que houve• um diálogo. mais ou menos parecido I 
~ com este: 
1 Vereador: Como c Antonio, o que acontel·eu, com o 
~ panllelcplpldos? ,', 
~ Ch!'!e da Garag •: Não os levei porque me esqueci de 
~ apanhá-los. ~ 
~ Vereador: Mas isso r. falta d1• responsabilidade , ~ 
-. Antonio. • 
~ Chefe da Garage - Sl' o senhor pensa 0$1m, então ~ 
• l' bom saber que não levei porque não quis . :,. 

l O que houve a seguir. foi um "Cvero bate-boca Indo ~ 

. 
terminar o entrevero, no meu Gab nete ~ 

E você meu filho? Por certo fol contra o seu subord1- ~ J nado, por haver desrespeltado o vereador e ~ ordens qu ~ 

1
/ você havia dado, ou nao foi? i~ 

Bem eu padre É este. e;,catamenw o mollvo que me 
trouxe aqui Mais uma vez eu err~i Errei, c so agora re-

,! Quer dizer meu 11lho, que de no.da adiantaram o 
conheço, porque apalel o chefe da Garage. I 

~ meus conselhos, para que você desse mais moral dentro do 
~ seu Gabinete Assim nao vale a pen!l você vir me procurar 

~
~ Como penitencia. terás que SUSpender a cobrança de 

multas nas legallzaçoes dos prédios antes situados fora 
do perúnetro urbano, porque a final de contas essas lega

•' llzaçóes deveriam ser feitas s m qualquer ônus para os 
~ proprietários. • •• _ • ~~----................ _._.._ ................... _._ . .,,._._._ ....... ._ . ...;..._ . .,,__.._ . ....._._._._._.~ 

************* r-...... ---..-..-....~----........ -...,..------.... ,--1 
Í OLHOS NAS MÃOS 

~ Mamac outrora me dizia 
que as crianças 
têm os olhos n«s mãos I 

! 
e sómente véem as coisas 
pegando-as, amarrotando-a , pcrfond(r(l 
desastradamente 

l ("Deixa eu t:er! 

mas pela vida afnra i 
( enco11trei muitos homens e mulhere~ 
S de tôd<l$ as idades 

i 
que só con cguem ver 
~~~m~ \ 
segurando,_ apalpando, mas.mcrando ~ 
com as maos... ~ 

~ ~w-w.-.•_,._._...,._~~,,._,,.,.,,.,,,-w.-.,.,,._,,._._.._-4..w.....-_. • ._...,. 

************* 
Terreiro de Pai Antônio 

Caboclo "PENA BRANCA''. 

- Salve a nossa •'entidade" . salve o nosso "pro
t.etôr" ! ... 

- Salve "meu velho" ... 
Que a paz de "ogum" l'Steja com •'ocês" 

- Assim seja "preto velho". 
- Meus "Cios", pr:\ ··ocês" eu a.inda consigo um pouco 

de paz, mas por mais que eu queira não consigo nada prá 
ajudar o "orlxó." da Prefeitura. A coisa ali está "memo•· 
qulzumbnda! . 

Mas o senhor t1•m alguma eolsn com êles meu 
velho? 

- Ter "preto velho" não tem, mas 'ocês" " xabem" 
que na sessão passada baiXou aqui em nosso "terrero'' um 
caboclo dr lá. esperneando que só cabrito novo .. 

- E dai meu velJ10? ... Deixa êles para lá! ••. 
QuP "lxo" meua "fios"? .•. Tenham pena dêle.s . •• 

- Pena porque "preto velho"? Já não chegam as pe
nas que se espalham todos os dias no "gabinete'' do "Ori
xa" da Prefeitura? .. . 

- f:h ... ~h .. ~h ... , "ocês" Lamb~m ja ·•xabcm'' 
disso? 

- Todo mundo sabe ·•preto velho", aquilo lá virou 
rinha de galo. 

- "Ixo" deixa pri 16., tanto !nz que aquilo vire rinba 
de galo, galinha ou "memo" um gniinhelro". . 

- Então o que Interessa "meu velho"? .. • 
- O que é perigoso é o "Orlxa" de lá nêsse ambiente, 

''desmorallzn" a nos.c;a fé e "vira" galo capão. 
- Malcme, meu velho .. . , maleme .•. 
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A OPOSIÇÃO NOS ESPORTES ~g~~~!,~~~~~~~~~~~ ~= ~g~~~~~ª~J.t~,~~,~~~~~~ 
estabelecimentos da lndús- lal de 165 dando emprêgo a São Fidélls, Sapucala e Três estudantis e três humoristl-

Quebrou a lnvcnr1bll!dndc do Brltor Rôxo e Volant<•s 
pela conta~em de 4x3 

CA:\lPEO ATO DE FUTEBOL 

Jogo:; para hoje (domingo, dia 2J as 15 horas 
Filhos de Iguaçu x Queimados 
BelCord Rôxo x A e Allados 
Mesquita x Volantes 

-- x 
BASQUETEBOL 

Convoca a LID, presidentes e represcnlantes dos clubes 
flllado:; para a reuniuo de dia 26 as 20,30 horas na sêde cta
quela Entidade para estudarem a possibilidade do I Campeo
nato de Basquetebol Municipal. que l~ra lugar na 2 .ª qu1n
zena de Julho Nessa oportunidade o Presidente da Liga Sr. 
Nlcanor G Pereira, trará para presidir o certame o jornalis
ta Sylvlo Fonseca - Presidente da Federação Fluminense 
de Basquetebol 

-- x --
Tem-se reunido ordlnàrlamente a JDD, - Vários atletas 

punidos, por 2, 3, 5 e 7 jogos 

lrln gr:íficn, nos quais se im- cêrcn de ~m milhar de em- Rios . cas; duas de propaganda e 
primem livros didáticos, Ute- pregados e atingindo suas Com mais de uma publi- duas recreativas; e uma de 
ró.rios ou científicos, cartões rdlções anuais, a 17 ~llhões cação figuram Angra dos cada especialidade seguinte: 
posta1S e ulbuns pura foto- 544 mil exemplares Reis, com dois Jornais; Barra cooperativista, contabll, IO-
graflas, prospeclos comer- PUBLICACõES POR do Pirai com três jornais e cial. assuntos forenses, ma-
clais e material escolar, bem MUNIC!PIOS um boletim, Barra Mansa. çón1ca, geográflca, !lnancel-
como jornais, revistas e bole- Niterói é O munlciplo nu- cinco jornais e um boletim: ras, artes culturais e estatis-
llrn; . A}guns munic1plos, em- mlnense que edita maior nú- Bom Jesus do Itabapoana tlca 
bora nao possua!fl tais esta- mero de publicações periódt- dois jornais; Duque de Ca- CARTÕES POSTAIS E 
belecimenlos, tem contudo ras no total de 45 a saber xlas dois jornais; Itaguai um ALBUNS PARA 
seus ~rlódlcos. impressos ~ 2o iornals, 12 revisias. 12 bo- jornal e duas revistas edita- FOTOGRAFIAS 
rnunlc1plos vlslnhos e ate letlns e um anuárla, este do dos por alunos da UD!versl- Produz também, a índús-
mesmo na capital do Estado. Deoartamento Estadual de ~ade Rural; Itabora1 dois trla g r á ! 1 c a fluminense, 
Os dols Jornais mal_s nntJgos, Eslatistica Desses jornais Jornais . quase oito mil milheiros de 
~inda em clrculaçao, ~.ªº 0 ountro são diários, selo; i;e- Há ª1ndª ª r~gi5lrar Ita- cartões postais e albuns pa-
M o n I to r campista ' de maná.rios, 1 rês quinzcnárlos, peruna com tres jornais e ra fotografias, no valor apro-

<::ampos,. fu11dªdo_ e~ 1834, seis mensários e um anuário. um ~oletlm; ~acaé dois jor- xlmado de 200 mil cruzeiros, 
isto é, ha 122 anos, e O Flu- Em i;eg-undo lnctar ronna O nals, Marques de Valença destacando-se nessa produ-
mlnense". de NlLerói, que mnnlclplo dr Campas com• 26 seis: Mendes um Jornal e um çáo os municípios de Nlteróí 
completou dla 8 do mês pas- oublicacões. sendo 14 jornais, boletim; Mlracema dois jor- e Trajano de Morais. 
sado 78 an~, fundado q~~ três revistas e nove boletins nals; Nova Iguaçu. dois jor- LIVROS DIDATICOS E 
foi em 1878. O Fluminense , campas é a única cidade flu- n~ls e dois boletins, Nilópolls 
desde que foi lançado, jamais mlnense 0 ,,,, T)Ossul sete lor- tres jornais, um.:,a revista e CIENTíFICOS 
deixou de circular, enquanto na.is dlàrloi; Hm semanãrlo, um boletim, Sao Gonçálo Dois milhões e cem inll ll-
o jornal campista sofreu du- um qulnz,,nárlo. quatro men- três Jornais, Teresópolis vros dldát.lcos e científicos 
rante sua longa !xlstêncla, sórlos p_ um nue se publica dt> três Jomals e uma revista e são lançados anualmente no 
diversas lnterrupçoes, o que três em trPs mêses Vassouras três jorna1s mercado consunildor, sõbres-
representa, para o ~ãrlo nl- PPtrópolls passul dezessel PRINCIPAIS F!NALIDADF.6 saindo o mun1cipio de Pe-

, tero~ense, maior numero de oubllcações. sendo quatro Das publlcaçoes editadas tróPolls com pouco mai.S de 
edlçoes lançadas a lume . íornals diários, um semaná- no ~lado do Rio, 78 são no- dois milhões de unidades, 

Campeão de Vollbol Mascullno Iguaçu Basquete ClubP 
Vice-Campeão - A A Filhos de Iguaçu . 

-- X QUANTIDADE DE rio e mensário· oito revistas ttciosas e Polltlcas; 24 reli- valendo 7 milhões e 900 mll 
PUBLI_cAÇõES e dois bolPtlns : · giosaa, 18 literárias e cUltu- cruzeiros. O outro município 

Oom a colocação dos clubes todo fa2 crer que despert.ara 
doravante mais lnterêsse o campeonato de futebol organt
zado pela LID. 

De acordo com elementos Doze publicações são edi- rai.s, 12 classistas, 7 de admi- produtor é o de Teresópolls. 
coligidos no Departamento tadas em Nova Friburgo 
Estadual_ de Estatlstica, na contando-se, entre elas, sete 
publlcaçoes periódicas flu- tornais dua., revistas e três 

JJIÁRIO GUIMARÃES * FERNANDO BRIGAGÃO 
boletins Os lomals frlbur
iuenses são todos semaná
rios, com exceção de um que 
,e publica mensalmente sô
bre a.,;suntos de contablllda-- ADVOGADOS - de 

Ruo Ministro Mendonça Limo, 188 - grupo 201 - Novo Iguaçu 
-- Telefone: 417 - E. do Rio --

Publicando cada um, um 
Jornal, encontramos nas es
tatlstlcas os municípios de 
Cambuci, Canta1?alo. Itaoca
ra. Magé, Paralba do Sat. 
Resende, Rio das Flores, 

Diàriamente das 1 O à1 12 horas 

'ílAf CENll<O OE OLHAl<E.f" 
os novos televisores G-E 

Ultra-Visão* 
COM IMAGEM DIALUX 

Todos vão notar imediatamente a superlorldada 

elo novo Televisor G-E. Vão constatar que as 

Imagens são mais nítidas, há um melhor Cffl,o 

traste claro-escuro e a sonoridade é inigualávelt 

Menores preços e maiores facilictades 

de pagamento, na " Vibran". 

M0DlLO C0MIINADO 

feio de•,,... •"' lmbulo • ,norf".,.., fono •<D~ ~ 

co, r6rl',o com 11 ,61,ulo,, 5 fol•o• de º"do. 

• Tudo o que há de mais novo e 
moderno nos últimos modelos ame• 
ricanos, agora adaptada às nossas 
condlçaes locais pela ampla experl
incio dos técnicos do G-E no Brasil. 

M0l>hO DE MESA 
21 - • .,. lmbu;o e "'ªrl""-
7ombé,,t f,po conJo/e .. 

PECA UMA D(MONSTU(ÃO PARA 

VUUflCAII 

O que há de novo nos TelevisorH G-E : 

IMAGEM DIALUX 

V11Õo perf•lto de dia I ô no,1e. tem 
cansar o vl1to. dando melho,H con. 
trostu clo,o-escvro 

NOVO CHASSIS SUIIEII IC 

Poro melhor captoçõo do ímoo•m e som. 

A JUSTE HORIZONTAL 

Meno, urn cont,õle o a fustar, com o 
f •ação outornót,co da, linho, hori1on101'. 

TUIO ALUMINIZADO 

'27 ma,, de brilho, com melhores con• 
tra,,u e detolhu. 

AUSlNCIA DE IIEFLEXOS 

V,d,o protetor dhpouo ~m ÕnQulo que 
anulo refle.11.0~ pre1ud1c1011 ô .,,,ão. 

GARANTIA G, f 

A trod,(ÕO d• quolidode G E é o me
lho, go,ontto que Voei pode 1e, em 
recrptore, de tc1evi,õo 

• VIBRAN 
PRACA DA LIBERDADE, 52 NOVA IGUACU 

' 

AUTORIDADE 
Estória de CHICO DUNGA 

Qualquer semelhança com pessoas vivas ou 
mortas não passará de simples coincidêcia ... 

proposital 

Funcionário da Divisão X 
do Ministério Y, Marcollno 
era um indivíduo que não te
mia quem quer que fôsse. 
Parecia que ainda estava Por 
nascer a pessoa que faria 
desviar de seus propósitos. 

De personalidade marcante 

ALFREDIR 
DIAS 

CURVELO I 
Quinta-feira última. a nos

sa cidade foi abalada com a 
triste notícia do falecimento 
do jovem ALFREDm DIAS 
CURVELO, filho do comer
ciante Abel Dias Curvelo e 
de dona Marleta Dias Curve
lo 

( Conclui na 2.ª Pág.) 

e um tanto ambldoso. colo
cava-se lnvartàvelmente à 
testa dos acontecimentos e 
tirava sempre vantagens das 
situações. Fôra assim que 
chegara a chefe da seção de 
correspondência. 

E ai de quem ousasse pôr 
cm dúvida a autoridade ine
Tan a seu cargo. além C1a 
que se atribuia sem qualquer 
fundamento real. 

Dava por paus e por pe
dras, roncava grosso, passa
va rasteiras, socorriam-no 
amigo<, e, por fim, levava a 
a melhor . Todos achavam 
mais prudente não tocar no 
assunto e seus superiores 
hierárquicos encaravam - no 
como um problema em que 
era mais aconselhável tio 
mexer, donde sobreviver a 
qua15Quer mudanças. Viviam 
rezando fenorosamente pa
ra que não resolvesse um be
lo dia sentar-se na cadeira 

( Conclui na 2.ª Pág.) 

LIXO 
DUQUE DE FLEURY 

De quando em vez, dan<io umas voltas por umas e 
outras rua:., vamos presenciando comentários os mais di
versos, acêrca da admlnislr~ão do município. Não nos 
cingimos a atacar, tão sômente; quando elogiáveis forem 
os átos, aqui estaremos, também, para fazermos justiça. 
Um grupo há dias, comentava. sôbre o Llxo. que tem dei
xado de ser retirado de algumas ruas, sendo os morado
res, obrigados a deitâ-Jos em qualquer terreno baldio 
próximo á sua habitação, o que vem causando, após o seu 
apodreclmenlo, enxames de mõscas e mosquitos, tão in
desejáveis na nossa cidade, que já consideramos, uma 
grande cidade . Se impossível, se torna, mantermos uma 
higiêne adequada, trazendo a nossa cldnde, na mais per
feita llmpêsa, enlão, vamos apelar, para a construção 
duma pequena usina, para transformarmos êstes res1duos 
em coisas proveltósas, como por exemplo, em Adubo. To
dos nós sabemos, que os adubos fabricados com os detri
tos, têm um poder fertilizante, sensivelmente igual ao do 
estrume de curral e que, o calôr produzido pelos materiais 
auto-comburent.es, póde ser transformado em eletricidade, 
pois, 1 kO. de lixo, dá 1 k. 0 de vapõr d'água, ou 1,8 de 
kllowatt-hora - assim, trazendo ao assunto, outro fato 
que tem abalado e prejudicado a População, vamos dar 
Isso tudo de presenle a Light, para que ela não nos deixe 
dilirlamente sem luz, como tem feito Vamos Portanto, 
Jogar o llxo nos terrenos da Light 1: se ela quiser, Poderá 
aproveitá-lo e, se não quise teremos, assim, a nossa ci
dnde limpa, sem lixo e sem . osquelros Quanto a esta 
companhia, mals um lixo. menos wn lLxo, não vai fazer 
diferença 



EmJ, n . é ]IOS. h cl r 0l'ntl\r Um juizo e a i o I o-" arcou J>ara a u m, ua , iu, não rc:.;istiu ii tentação dei;sc 
1 1 

____________ _ 
Yaga dcixadn pelo 11adrc 1'1edc1 pa~io às custa~ dos cofres pu• e :is exce <meia:; do regime nU \ i-

N 1 - 0 cnte. l roS' 1 e o nn represcntaeao da blicos e correu a se oferecei· pa "' 
,Camara que ,isita os })aiz~-.s da ra n vaga que nin~ucm c1ucrio gntretanlo • ha os que· se dei 
cortina de íeno. 0 rhere pe se- 11rccnchcr. .xam im1m~ ionitr J>Clas gcntilc• 1 

dista de Novn lguas.-.u. E -.as visita «1ue, poriodica as mo '('O\'itas e ,•olhlm cri tios 1 
.. E' sabido que o padre ledci- mrnte, i::ão promo,idas pelos <'O• ' novos do credo _vc1·melho .. como 1 
ros Neto foi aconselhado J>or munisla-., com o objeth o dê , os c1ue O)lcnas, tem cm mira go- • 
seu< :;11periore~ t!clei,;. .. insticas à utrair IICJS os acleptos, nenhum sar as delicias do passeio, deixan- j 

. • . • . do de exercer o mandato que re 1 
não ncl'itar o convite, e,•iútndo inten•sse tem para o Bra!'õh, Ja <'Cberam do 1,ovo, em J>rejui:w 
assim a con, ivencia dos inimigos 11ue ?º~ t1ue aceitam tais comi dos subs~cUo~. 1 

Voltamos 

da lgf'4..•jn Catulica. . • . • 1 tes so e mostrado o lado hom dn De qualquer formn, porem, é 
. . O tadn l{ui;Sia, e, assim endo. uão lhes lamentnvel. li\lST HIST G~OG. 

[Atrnnte alguru anos a U. D. N iguas• 
~urma muntc,·e cm circulnçno o ~eu orgão 
de pul:J1ic1dade. Foi, sem duvida um p:sin• 
do mcmornve1, Vencendo todas as dificul• 
dadcs qlll e dcparnm norrnulmente, ao f1rn
c.ionnrnento de iirn Jornal que não recorre a 
procesc:os' seu os para c:obrevi,er, um gru• 
po pequeno de nbnegados corrcligionnrioi. 
1 \: ou o urgno ucleni tn até ao obiatívo visa
do pleito <lC' 1050. Admírav,•l foi n bra 

açu 
P2.l5 --0POSICÃ -----11---- \ ut·a e n dcc11caçao daquel e; udcnn,to"' Vi-

, - .. 
ORGAO DA UDN 

A NO 1 Nova lgu~ssu, 6 d e Maio de 1956 
- ~-1 

N.0 1 
1 

PaiXão Taxado de Traidor: 
Alvoroçado o PSD de Mesquita 

Em \'cernente tópico. o jornal • cun cnicncia. A lia .... , 1>ar.1 scrmm. lrui u o P. T. B .. nem eom o Sa• 
subvenc.ionndo pelos cofres da claro,.,, nos seria mais facil apün• lu.sfüino que traiu a ti. D. N'., 1 

Prefeitura. acu~ou frontnlmente o tnrmo entre o-. presentes à ·rc- nc-m rne.-.mo <'om o Bairon que 1 
ex vereador José Pabi:ão, de ferida reunião. os nomes dns I só traiu o P. 'r. N. 
"fraidôr :::-cm vez·•, m1 uoticiar NÃO traiklores. ~em nenhum Ape7,al' de satbfeitos. arfr,ca• 
íalacão do chefe 1>e:;sedis1:J, cm c-'\ngero, pois ai~ mesmo o che mm mais uma perv,unta: 
recente festa em 'l\les(tui1a pro- fe do P. s. D. não é visto com I f~ o resporn,:n J pela noticia. 1 

mo, ida aH",. J><·lo acusado. l'Om bom, olhos no seio do seu 11arl!-, - o "nfundador'' do jornal. 
dinl1eiro m:recadndo entre os cio, p<,r hn, er traido, ,·ergonho- A re pon. tu foi sim1>les: -
contraYCntore!> dac,uclt.' 1míSpero samcntc o então candidato u Quando eu ,oltur ela Rus in, dou 
disbito. Prt ~icl •nq.i da R •pul,l'ca. 0 Wlu um g-cito nêle .. 

to! iosll foi a jornada empreendida. 
Volta agora, a { ircular o org 10 <la U. 

D N em cumprimcnlo n uma delibernçJ.o de 
seu diretoria munieiraL 

Chegamos ,1 concuh.ão d,· que as tri 
bnta!-. de oposição, que uma parcela do 
eleitor11do nos ('oní1ou na A'isr.:mblcia Le
gi letivo e na Camara Municipal rara cxer 
CN ~tvern f1scalisnçno nos aots dos que de· 
tem o Poder,. nao tenham a ressonancia ne 
e" "nru, para que a noc:11as dcnunc-iac;, os 
no~~o,;; ree'amoc;, enfim n nos!-.n vígilancia o 
conhec1mento do povo qu~ '>s irã Julgar, em· 
born a alta rapacidade doe; nMsos l'Ppre 
<;enln'1tes. 

Por outro lado, as reivind1eacô.L'1'l po
oulares nao <'ncontravam vc-icufo que a· le
' nc:s1.. n conciencin doi; go\.\!mant1.: . 

Dai esta pob'icação, qut; ll"varlmo1> a<; 

banca'- de. Jornais e aos lares de nofuõo.-.. as• 
sinante todos o~ domm@s <:-om o título 
' A Opoc:kiío ' que ec:colhcrnoe. para que btm 
fu:•a<.<f definida no~ a onental'.'10 e o no"sa 
lura. '1e:. lt"<. dia:, tri"-tf", e 1gnomrnÍo'-:(), q e 
, v... . no... Patrin e nos:-o J\\un·cip10. 

~ • • 1 ' --,.-,4-

se do • ., ... ,..."" :¾he,.sn <1ue os aungulos. in - N a ed·cao ::> dia 13, complPta seccao esportiva . 
ti~-~.l!,,i".~~•lr·~ ulro . o: trim-; 1:r1wlar11m O chefe do P. S. n.. · 
fug t1a?10 d Brito C'unhn. ma: foram lo~o acalmadoi,1 ofir 
Bairon n«>'rt dr \lmcidn e o plo• j m:mdo êle <1ue o fllll' dissera nüo 
prio "aftm:lador" du j11mal. Co• J ér. com o ,;~a-; intcrlol'Utores. 
munista t·t.mf • , "" inimi !o rlo mas im cont oi; 1raidorei.. do P. 
aial chde t• h ,je p~ db,ia t>or S. D .• e não com êle Pnido que 

Leiam na edição do dia 13 

Govêrno de Fome 
AL'~UC~'l'O DE M .. \.18 u~; 
500', N_\ 'P.\HfFJ\ PO:--;
. . 'fAL 'Pl1~LE<ll,.\FJ1'4\ .. 

cl 1 ,1· lwa!-ih·ir11. ohl'i,gado a ~1• 

nt ilizar do, "l'l, 1,•o..., d,,,., 
< '01·1•1 ioi-: ,. 'l\•l0grafo,.., Al,:111 
de 11 l,:-m·ila r- tn111h/rn ilt"gnl, 

1 

V e reador se 
Pelos seus Atos 

O jornal man tclo pe,as propi~ foi novJff ~ntc mandado pe!o 
'lª-" da Prefci ur11 de Nova I pO\o de Japeri á Cnmará, como 
lguasrn e; por u 1 grupo de cnpi- .:eu reprcsentanlc, obt,•ndo mais 
talistos que t<'m ntereS<te,,. n de do dobro cfa votacão anterior
! •nder 1unto nos dett.;ntor/~s do mente conseguida. 
Governo Mun1ciF 1, 1nanteve, em Isso signi:f1c11 qu0 no ekitora• 
\'aría::. ed1çoe':i, ,, .!tela campanha do udemsta nno importa.n as 
c.;,,ntrn o v.r1.:ado udcn1stn José qualidades tribunicia~ dos cundi 
de As,1- ft'rreir . ~ob o funda- datos, mns as sua~ vittuàes 

laçao daquele prospeto dhitrito 
prospero di~trito. 

Entrctnnto, aindn n1< ,, '>t" rea 
ca o nerilo do dedic,ldo vereador 
.. e fór comparado a·o de seu co
lega, dono-oculto do ior1Ml que: 
a~rediu. sob!'\.! quem pesam 
m-nii- tremendas acu>'ncoes. ppl 

de.-.one:.tidadt com que paut 1 O" 

seus ntos na vidu publica. 
A Ult'll'ÍU do Ullt.11 goYtl' 

110 ua l"nh1r;:io dn:-. priuc·ipw 
is prrilJle111a-. br:1,.,ilc,iiw,, ao 
não 1·m111n·i1w·ntn d,· l)l'O• 

illC::,NtS fpitlts 1•111 l•l'Hí:ns )>11 

lJ]i<•a m1 lllTh1w n111pauhn 
cleih•ral, , l'IU P 11.i1111t:11•, a 
SlW r·m11pli1•irlml{' llt1 am11< 11 

to do <·tbtr, de• ,ida 1wli1 no
VH fix.nc:üo das tal'ifo-- 1,n~ 
tab t\ 11:,rráf'ir-a:s .• \ tJol'fmia 
do Miui-.11•0 da \ iac;:'tn, '-l'. 

Ludo l\ldP.1, irnlii-ild,i pt lo 

mento de que o "11e~o niio faz 
poi-. 1111_. ralla :i Hc.><·P~s,Íl'Íêl t• di cursoc; no Ca•n:irn Municipal. 
i11dist•t•11~:h t·I ,111f111•i-,n,•;t11 A verdade, ~o em, é que pj. 

morai'- e a sua ded1c,1cão ao bem 

publico PREÇO 

PSD 1'Jrn1Jim·11--t· r1.1m ,...Nt 
l'<'lll'CS1•11t.U1tl' ll(J ~O\ l"l'llíl 

.J. K ... ~ lÜHJHc J,i., 'til(;' alil'J 

!, d. t 4 i \ :i. menta. embora n 10 seja orador 
,\ l·. I)_ ~. l•'t•1h•1,11 j.i l'l' co i;umudo, ap6!i exercer o man 

q11r•1'1'll i\ln111lacln d,• :,-:1 gn j dalo na lcgistatttt" !051 - 1951. 

E {'~sas, Pime~ta 11s pos,su1, 

l>C'ndo nolUVl'l ª obrn que tem: 1 Cruzeiro 
t'd1~L~do em beneficio ela popu-

1 
____________ ___ 

J'; 111·.t 1111 ...,t•Jdid<, tif' dlllll:11' 

,,,., 1•1'1 ito~ dauo. 11,.., d.1 P1n·Ja-
l'iil 1 110,s 1 1q,1•1• t•Jt1i,!dc, Leiam na quarta pág ina 
li. 1 

iln 
.\ .. sC111ild,~in 1., µ-i,..lal i,·•l 
l•>tadn. 1 lc>p 1t.1<t1 1 i11i:i: 1 

( 1 llllllél 1·Zu j .L r,,11ll I li 11111 

j'I [li ·1•i1Jl( 11 o dt l'IOlt 1 1 (' 

j) ·diJtdn n su 1 • \ o~.11;·11 . 

A INCURIA e os 
l'll. ªº" 111.1 i,.., N•l• 1

1:-1 l ht1 ~ '(' 
:\r 11· 1·1 ( 1w1-.. p11Íl'i , ,(1}11 

1 d( ,1 d[" () ,11• l't)ll 
DE MANDO 

lH íw1 íp11 <k l :,•c,1111, tin Pu 
bli · , do · 1 ·1· 1 , r 1 

d r J, • 1 1, d h !" 
l,i, .. , Ílo. 

• cai ac ~r1za111 a att1al ad111i11istraç.âo 1n t1111c pa 



Trigemios em ... 

AS DON'AS DE CASA 

preferiram ontem 

preferem hoje 

preferirão amanhã 

os produtos 

'' '' 

O PREFEITO E O 
Jogo de Buraco 

~itrínc de 16\o\lídadcs 

jOYl'll 1 })lH', 
---{)-

_\ (I ~\rtlm1·, qne f.rn m~u 
tle:-:ejo l' tle toclú:-- os :-eu. 
nudgo:-. abrn1;a·lo l)f•,..soal
n1t•11h'. :iqHi <lei-ta ~o1mrn 
vnn ~:- 110;:;~n~ fe}ir•ita1;í,r~. 
pol'qll<' êle hem as m~ret:. 

-o-
l)in do~ 111ÍÍ<S 110 l?. (1. 

/9,t((<.R-~ li 

Rei· mão 6 1le:;d,)lmn· ri
lhfl por Pilha. 

SL'r filho <~ dc::clohrar-:-.e 
rn<Mi 11i,1da parn 1\ feli<:ida
de ele :nnho.s. 

1 -o-
S<'/'ll ro111cmorirdo feljti,•a· 

me11I ,, 110 rlia 1:1 
~cnhot•as <ln ll!)~sa' soek-

Moda 
Masculina 

ó nv~::-1) ci_wrt.•ligiouu l'iu (' 
11111 nmigq ~. ~-. ltm,;011 a 
u ltima 110,·idndc t'lll lac:o pn· 
ru ~·a vntri. ' 

Entre o:) ::;eu::; seguidores 
dt':-.tél('mHo~ o jovem ·t. P. t.' 

n ng·ora ~~ubur -T. B -

-(1-. - , . O (' onnmli ng·oru t> :--<' r.1-
ze,r t.'utre n~ m0Pi11has Llc 
Xov-it Tgun:-:sn - t:Nr\O YOi 

ao hailt> t.·0111 ~ ... t,~ Yestido ba
tido). 

Porqne? - L' a :Mng110-
lia !... '! 

t ·o~ru ~·1C'.A.ÇAO 
O, ach·ogndo::; 11fl(;·io G11i~ 

111111·,i( .... e F,•1·111uulo Rriga.
rJ{,lJ •,•1n1mni1.:am a u1lHlan<;;a 
d<' ~L'll 1•,1·11.t01·io pm':\ a rua 
~1i11if'-tl'o :.\Icndou~a Linrn, 
JSS - 1.º antla1·, grlq•o 201, 
Qr11ll' c"permn cout.imrnr a 
utt>l'C'<'<'l' a Nlllfian~n dt> .::ens 
amign~ r 11lie11t&::. 

A Oposição 
OR( h:\.O D.A F. D. ~
Oíreçr,o r ,.f'.~7w11.-:al>ilida,-

rl<' rh• Direiorio .M:nnic•i11tll 
lll' N"ova Tgnassn 

J?< dnç«n: Rua J.\fr11do11~n 
Lima. :m. ~. 8 N. Ignni3~n 

;,_\' o/(( im pm•fCI 11-t <' : 'E:::t e 
11r~ito nún ,1n•it.n mnmcios 
q1{1? nn11promet:nn :t ~un li
nhn dl.' <·1>111bnh• a todn::: ~s 
t1)1•ma.s d1• t"Ül'l'll p~ão 

P,-cço da assinatur11 mlll
:i 1: 0r$ 100,00 
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A Propaganda e a Criadora de Falsos Lideres 

Ouvimos • 
IZ r 

l - < r ,•Jo.~ (U1H Íll111ÍJ ios l ~1 - /h11ri,1Jnr 1/lr o l)i,,
<la J>,., cilw·,1 , po1 ;,crle,1- 1fo 0/c·iul ;111iilt<fl r,~ ,10111n; 

N ,•<111 à !1 J ri ri o I, rr_fr ii ,:, 

1 

d, l'(_rd11d < ii·11 11111/l_irl ii" dt 
1ube 11, ,ti, ,n d sru" 1•r11c1- !JJ>rt,11.(mndo.-:, <Ul1111tzr/f),., 11<-

11l1lit1 ny,il11rp, '(111outi,1s lo Pi·rf, iffl. J>ru·,, ··triilw
otra~ ,, /1/1110 rlt q11tfifi,•r1• f/1•11°' 1111 1~r,f1ilurn . . . 
('-li<1..... 1- - . 1 11111 forfo do (',n1111 

:? 1 0/Jlrh(I rle N1lo
1
m l/ 1111iti1>r1/ ,<;tÍ /11• () ()ltl' O' 

·u·< ·r/1 ,. r/11 . "a~nri,,, aft'n1 
1

, • .,,11 m, sf 1, ,111111d1u. O J//f',<,;-

tlr u· /11 ,u 11111 , ria ohtdual, t ff ( o , 0 111 u 1111, 1 .-.:( ,rt rf· 
o ( tamb/1 1 d l J>n J< l111n. rio ... . 
7nf'r-b,, do 1·111t:111cnfor; r111 :5 ~ Xo jm 11(,f rio lf'J 1·11 

amba. ílg }'{ ,, 1rfirvrs . ( o ,; vío 11ubliNrtlo.~ tifo, do 
f]U é i, ll '<~'-11Jdr: mio /1'1l- J>Nftifo r,10/l(t111ufo (1111,io-, 
1,,1}/11· 11 1 ,17 1111n rl,ts riu- 1w,·i<,..,, Yomn111d11. 111111c,c. ..• 

~... (j - < l t'lfJ 1•f'tt1dor, ,11 ia 

lo11nlid,tr1( / r1t,,,, 111'', 111, 

U 
l!hu,la . ll'ro11 f'11rl•1 dr 1•olr11 t e H E G o ,, , }i,í /Jr111 }U)/11 v /f/)/JJfl, o 1 

di<,, ,ujo ,,_,iro r 1·r:::('.i,,,I 

A Q R I Q Q , ,u 1Jpr111./ut1· 11,1 11/(f. '. 'aN, 

MAJOR 
VELOSO 

Cercado da s imr atia e do aµ~ 
,o de todos o<: brasileiros que 
dasí!JAm uma Patria digna e res
peitada, c l:.egOtl a o Rio , na ulti
ma quarta fctrn, o Maior Ha ro':do 

1eloso. 
O b rtt\'O o fH.:111I da Aeron aut1-
~ .i.m}wl, u, na cpop 1a 

de Jacnr"a irnga o ptrim d 
,ebeldia e 1nconfonnismo d s 

ue n ú , , C'e1 a n, ~orno lcgit•nhl, 
o govcrn,cho qi...:. '-e 111o,;t alou no 
Poder .. om .:ts tnuktns d n Irnudc, 
da corrupçno e d i força, vem rt:-

bendo ai> hom enagen s que os 
cariocas sem pre tl'ibJ tam ªº" he 
rois que não t.cmem expt,r a 
trnnqu'iliàade e a propraa , ida 
para se.r-.•ir a um icfüa l nobre. 

.MoÇOs, como Veloso. Lamcirilo 
,e Paulo Vitor, que tiveram a co• 
Tagem c1vir.a de abandonar o 
oonrorto e n felicida® de seu~ 
lares, n segurancn de umn bri
ltaante carreira milhar, para ,-e 
embranharem na ~ha, com o 
unico objetivo de fazer sentir 
aos pode rosc,~ que o Brasil niio 
é, apenas. habitado por um p'o 
vo submisso e s em capacidade 
do reação, dcYem, s~m duvida, 
representar uma esperança ele 
melhores dias. 

Torneio 

Inicio da 

Liga 

Iguassuana 
Tertf iJ1.ir·io hojf, o f'1l 111-

pt09U1.to da L?°ga Tvua -%1ta
#a, <:on'f ,., ,·e(/ 7 iz rl(;ií o r1 o I o r
ftei-0 infrfo1 ,in < 'am pn rio 
BclJo,·d-RoJ o, obtl<!f'M1<fo " 
'la'bela (IS .<ie.r1uinff's }ogn,'i: 

Relford-Ro;rn ,i. Vo7anfe.'I. 
'Alw.do.ç .,· P. tle 1 .tJfU1.,'iNu 

Jlesquifa r Queima<lo~. 

i/(' 111111f'r1 , l 1h . r•muo , (' dl':. J11I 

111t·1 I, • • 

l {) f' 1'<'/< j{f, , 't•/,j{/1 1(), 

o prí~ J'{ /01 11/fll' sl'lt l'<IJTO iW 

,pt1·11 ti< <l li PI r f, 1 Ili,.,,, /t srlll 
rio m11t t i-i,tT r 1,1,í ,l ([1,. ol> rr, 
tli1 JJI ( N 1110 l'fl ; . li f i.rên /Ili 

t 1·11:xfrn d,, r/< rirfo ,rnt11n1ó~ 
!'rl 11111 lelrril'o rom o.<? :;ic
quiul<'s di::, l'f8: 

"< 1.\RRO fU,;( T PI•~ lL\ -
JJO .. 

8 {) J" / iJ I / I (ot• 

li tJ 11111 r Ir .<:;,r ( Ili ] f (/ t( 1 /1 ~-

'-tÍ ( tJ / H ,11 ,df 1 iu 1 r , m 111 qtt
<711 ~ du />,·e /', il 111·r,. 

H ;u,,· /111 i< , .~J. 

Reeleicão 
) 

O., postos eletivos vêm sendo disputa 
do:; por um numero cada vez maior d~ as 
pirantes ao prestigio do tltulo de deputado 
senador e até de modesto Ycreador dor mais 
pobre município brasileiro. A remunera~o. 
de cerca de 40 mil cruzeiros para os dl'puta
dos e ~enRdon.'1- e de H mil cruzeiros. em mé 
dia, para os vereadorezs. tambétn tem con
tribuido para et-sa. corricla r1ue tem o seu 
íim na tonfusão de nomes a separa à aber
tura das urnas e na lim1>e a daS ruas depois 
dM 1>leito.•t Como nos outros negócios, a 
sim11le.s inclusão de um determinado nome 
na le~enda partidâria é hoje ohjeto de har• 
ganhas. em c1ue o eleitor entra com o voto e 
a ngremiac_:ão com a tabuleta,! Algun.- con 
segurram i:Uegar às :tsi;embltiias do povo 
mediante êsses 1>roce'-ló!OS condenilveis, 1>as• 
sando para trás o candidato cheio de idea
lismo. com l'ahcdal ndmi'nistrativo. ,·ida lim 
pa, sem receio de cnfrentar \una í1>lha cnr
rida da Polícia. Os <1ue arranjam um diplo 
ma usando meios excUS08. mal se apanham 
nas poltronas metem o cérebro n trabalhar 
no encontro de uma fórmulH l'.a1>az de aju
dá los a liquidar Oi débitos da campanha 
eleitoral ou de Saldar os eom1irnmi$.<;os com 
llll'U)!os e correligi?natios, aumentando os! 
quadros do fu11donalismo publico com ~cus 
protegidos. As necessidades da população 
ficam relegada.., a um segundo 11Jano. A de 
dk-acâo do condidato não tem a mesma 
equiva)êucin ante o clamor publico 1>ar me 
lhores ,sen·iços, por gênero~ menos caros. O 
pôsto de sacrificio !'iofreu te1,entinn lranstnu . 
tat:ão. é ngofA f rnmJ>0lim para o enriqueci 
mcnto fadl, a oblenção de f1wores à mar, 
gem d11 lei. Se de:wba wn nguaceiro, lã sur 
ge êle. pe.aroso, a reclamar a atenção do 
go\·êruo })ara os desgra<;ados Hem teto. 1'ra-

---OBA!!! 
COM 

UCATEX 
1rabalho satjsfeíto~ 
com pouco esf or o. ,-n 11 I 9ue mo1er1i .... ~r--Gro.~a-:- ª um P~OCC<J;;;,- q-uun: esp '- nl-7' 

patente0do são do ui e n a íabric ç o to oe 
os m1cr~orga ,1smoe tc,r-nando a a chapa re• 
'ratár1aa à um1 loà"'. mofo detci"i ração e: ao 
atcq11c d rn;e •1acto:... 

A d 16pos1, C:o e fibras, crri d feren•NJ senti 
,..,dáas eh pa ~grande roSLI n io o r itural 

Fornoc·da;. cm diversos tan· a hos podem 
aer aplicarl 1s com crrande rap.dez e c•om o 1 

n11nimo de perdas o quii torna o seu uso 
muito ocononuco 

De bela apa réncia. pod~m S:er u sadas rio 
natural. ou então pintadas for radas com p 1,,e l 
o~ submetidas a qua lque r outro a ca h o mcnto 

As chapas pod-em s er s er r adas. fur·odas j 
prega das e folh ea das. G r a ças a s uo estr u tura 
homogêne>a nõ.o !ai.com n tJm so desm! gram 
facilmente __ jj 

, 3,_ 

D i slribuidores: 

ÇA A LIHID , 52 - OVA JWAÇU 

e Canto de Galinha 
.zcm no hol,;o a arma demagóg:t-a e na gar 
ganla o vlros do engódo. Um projctoziatho 
abrindo créditos/ de tantos mill1ões pa~ 
as vilima!'i do furacão e ,li~urssos para 
autenticar a paternidade ela inipatfra. Os 
discursos têm, uormalmente, mais fôri;a. são 
mab con\'i.c..-entcs. O ráclio Se encarregarã de 
levar a no,·a à~ re~es atingidas pela catas
trofe e não faltarão mensàgem congratula

órias ao incans:h•el re-pre&mlante do po,•o. 
TranspOtln a semana das comemornções o 
11r0Jeíotlnho vai fazer eompanhia ao11 apêlos 
definitivamente ar<1uivados nas gavetas 'dos 
deputado:;; 0 senadore~. llm inato aiunlizado 
1rnra as traças . .• 

No Estado do Rio as ultimas clei<;ões 
trouxeram re::;ulta<los :tU certo ponto sur
pccndentes. Parlnmentnre. t•omprometidos 
<'om a jQg-atina e o meretrlcio conscguiran1 
Yolos em tôdns -as urna5 enquanto homens 
de- bem • .iá crperimentatlos no trato da Yida 
1mblica, tiveram como recompensa uma su• 
plência }nunilhante. E...:se ienj,meno ocor. 

i-cu em outros Estatlos. privanclo o parla
mento ele 11olít•t·os da categoria de Os, al
do Fonseca, Mario Guimarães, Acurcio Tor
res. Hreno Sih-ei.ra, Maurício Jopcrt e 1an 
tos outros. Premiou-se- n mistiíkação, abri
ram-se as · portas aos emfJreiteiros da joga 
tina e das co,n.ssões dns obra do Estado. 
Cidadãos como Getulio .Mourn. padrinho das 
t·asas de ta\'olagem nas ruas de Nova lguas 
su, Caxia~. São João do Meriti, NiJ9J)ofü; e 

outras (•idade.~ ,·enceram c.andidat.os de mé
rito, cle1TUbaram esJ)el'ancas de mUhares de 
flumi,-ien~es. Ca,·allu.•iro~ como Barcelo.-, 
J.'eio, marcados cOmo beneficiítrios de for 
lunaq conseguidas sôbre o pano V('rde ou 
arrancadas do bolso elos vi~dOs do jôgo 
do bicho, galgaram a /ama e decidem o des
tino dê.~e 11obrc pais. llá e aos ladravaze, 

1mblicos aqtúlo c1ue pertenciP, de d1r:cito. 
aos beneméritos. O segredo dessa gente não 
é coisa tle políchenelo . . . Soltaram foguetes 
promoYeram festas socitlis. embandeiraram 
ns ruas. beberam muito vinho e esvasiaram 
muitas plpag de cbêpe. Como a riqueza do 
espírito às vezes é a,•aliada pela prodigali
<lade da algibeira, tiveram êxUo os 1>0Uti
<1ueiros fluminenses.. Getulio Moura, sem 
muiµ íôr~a, deixou em férias compulsórias 
o seu coll'ga Osvaldo l?onseca. O primeiro 
ctuase nada fez em beneficio da eolefü'ida• 
de da ferra de Nilo PeCAnha. Mas é um deUB. 
Ainda agora excursiona pela Europa 
Oriental, mostrando que é homem de gô,to 
Será o apoligista das belezas da Russia e do 
cafü·eiro comunista. A. defesa das reivindi
('açôes J>OJ>Ulnres será tarefa para daqui a 
dois anos. quando ,·oltar a plP.itear a ree
leição. Osvaldo Fonseca, patrocion"lr de uma 
rêde de assistência social sem igual em tô· 
do o Ei,;fado do Rio. com créditos óhtidós 
num montante de mais 30 milhões de cru
zeiros para a continuação de obras de recu 
peração da crian<;a abandonada. lodo isto. 
sem propaganda nos jornais ou no rádio. é 
J>0uco diante das reali?.açõcs do sr. Getulid 
llourn. A história dn ~linha an1eritana e 
<la Pata inglesa ajust~~ perfeitt1ml'nle aos 
dois homens publicos. 

Procurando justifi~ar a perda dO& 
mercados, atraídos pela coucurrência ame!• 
ricnna, n Inglaterra e:\-plicou _. queda de 
i;;uas venda~ com histórijt dos ó,·os de ga, 
linha e de pata. &\quanto os palmítJede9 
silenciam ao pôr os cn·os, as galinhas ame
ricanas assustavam o galinheiro com o seu 
fanto. O l"l'Sultado compensou. Haverá ai 
guina caincidêncfn entre GetuUo Moura, 
Os,•aldo Fonsem, os óvos de galinha e de 
pata? 

TOLEDO NETO 
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Caracterizam a Atual Administração Municipal1 para os lltlllUtJ_f.lJ.lp 

Jcí ,._ão dccon idos 'luinze 
mtzl s 111m o ,ti 1111/ Prefd
to, d.o 1'. 8. fJ., (ljJOSiiVU-Sf' 

(som, a1Ios • ._0U-,'l,~ e 11<to cw
pos:;Oth'i<') d<' l'rt f r.il 11rn r, 
uu c11fa1ilo, oiurlo 11Íto 1'/011" 

1)1 i11 llt.;11/ilWIII <f11~ Jll'OJ/ICIS· 

:i<l8 f, ilas (/li jlOt'II Í1//l(/8.';/l(/

no, p<J1' ocu.si,iu d,t ,·a1111111-
11/ui clcitott1.l. 

(IJ'/'(!Cctdoa (JlWS(' ' ci111111L 11/0 r, :' Ult lt Ili f/ j«":<.r. ,,; nofl 

111ill1t1(:,; de crw:drus 11u se que, pr11·1r 11<io clm· Jillliln 
,.n reio Ji11do (197)5). o ,,ti- {i'flúo1ho, a11rUt·<:itu um u11i
nu'ito de su,, adnii11i:strr1,·río, co ,Uo Jmro! fozr,· trEs ou 
, mc.~1110 assim, <'0111 ( ~s,1 .fo- 111(fi~ ,wmc 1u·úc 8, e que, ;ui 
f)l(losa l'tcl'ifu. ,i .-;/1(1 r/iR11u- 1n•,il•111chc , iw rnlu11i,, r/(' 
si~·é,11, m·, utw, l 111 c:011frow 110/lilar, 1111>1/('i(( oi( < ,·i,o,-

iw1c,,ú,ulu, da pior ,,11a!ido 
ri< , 1 JJ'cd í r·w11 eII t c i n l rmu; i
t 1í z•d, 111uif o , 111!.ifJm II t11~frJ 

d,, o/,r/1, 1tftu fri11h( 1 111 du1·i
d111 fui <h 1wimeira .. .. 

R., hd r· 111 i 1111/11 r, ro.-; n 1d 1·11.<; 

rlt .~1111111dn.'i, Ji/'//1 ir-11rl11:-, 11is· 
ir t·u riu 11ru-:v <h ati,11 i ,, is
/ l't1r·<Ífl JI' f;Jo;U1Í,'i/((, 1/UI i'iC/"IÍIJ 

anolis({c/11>; t i111·< .i:;limufv,r; 

1 I,' . . l ' to rum Wí rwlis,1çi>1s do 1.(- 1·,1s. 1, 11/fTl!'l, 111as e rcr-
P1·ff( ilo l.1HÍ': 011i11urríic ~, darh. 
uu 1954. com 1111/•1 rendo eh O C'lll~w11t11f<1 dr• um ln· 

Em virlwl, rios c.du1·.'íi- m,·uos de 11inlc o ci1lc(1 mi- f'/,o d,, , w, /f( mru·diuo .J.l,. 
i'Os 011111c11tvs ,1,.,-: ,·m J>1Jsf 11s 71,nc ,-? d(' ,·ru,;eÍl'Gs. lo, qur foi 111110 ilas pour·as 
muni1iai.~, - 111u deram. 1~· ,,11< o l-'rnfedo. 1,tt' 1>to1 idê11ci11x fvmodi,s 11elo 
011cr<t1· m,d ..... l,R purros rc· rtfJur,11 ui11dr1 a-Olw- ·e ucupa- ,'i1'. Pr,'f, i(o, ,ri !Siri p(lr11 

,.,w·."os dos ÍfJWtx8llrt1/Qs - do c'ulll ,1.<1 IIOUH 11(."Úl s 111tr , f'/ltú o JtOt'o o u~ jr1, mal /ai/o, 

fao7udrrna ;li,_. 11111 ,,u,· u 111, 1 

.... 

Jiut·o pux(P1·wru,e1d, ~f'1·c111 

I mzido · a p11blic(J. 
O Sr. !'te/ eito 11iín J1r:td(

ní ('/li (Sj}(i'lf/', 

WHISKY ~. _,.. 
u i,o BC OCIIJ 

O Atual Govêrno, Pela Sua 
Incapacidade, Destruirá o Brasil 

~u cha dciis (l(, <:<Jl 1·,·ule ri ... 

i,"j, horas viuha ao llltmdo o 
primcfro 1,a1·a a;-;; oito lHl -
t'('l' () lPl'(:C'Íl'f1 - J •oi llleni· 

110'- (• llllla lUl'llÍlln - 0 pai 

lt,! tl'(•s lHl()i,. s(1ft'(' dt· l u~i
<.l io .... a 1u0h;sifa - .fá tiuha 
rl tm-al 4 1"iUJ1J .... - A 110-

t ic·in J)I O\'O(•,,n I u1 )fater11i
dadr> aJeg1;n nn~ nutru" pm·-
1uri1·11tes 

' y ~ 
Oucon espe, 

para Revendrdort ! 

pedidos õ' 
VllltAN 

Praça do liberdade, U..., 
tel. 70 te 

};111born o l'a},(, utimi-..uw 1u11rnl. dl' ,-,en .. ,pil'ih1 i;.;alti tulo d <•st:wiomn· o c•lJ!.10 

,·0111 qu1 ( ul,i ·ltt1,pw aimln tnute. <1tH• 11ii,1 :-v pulle dc>tt·r Llll , iclu. 
uo dia 1 de 111ai11 pl'U(:lll'a- na a,w1i:-c lki:-1 :111gn:--tiaut('... E. i:-s,). UÍI() s(\ ohl('lll (_'l)Jll 

nt i1mlir O!-. . irnhallia,!t11•1 , IP!'r)1:1l'1Wts qu • ntlig.(•111 n ~i111pl," d,.,.,·1•fo, ou di c·111·· 
t1U11m t<.'UHltwa dP al1me11 '.'\ 11 ·ao qlll' g'1)\ cr11.i. "º"' d(-'111ag11E?ieo:--. 
tai· n {•;-p<.•r.nwa <:lH 111clhn- Nrto l', 1•vüll'uieinr"11ti. -\,_ fixuc;iiu do apl'e1,o de Hill 

l'C!:-;. rli 1..:, a \"('l'dadC'. a trish1 COl\1 .tlU1H.'1lt11-. snlnri:ii-- qlll' J)l'IH.111111 tlcc·on·t il<' unm se· 
,e1·(bdt>. {: qu<: 11ncln 1: po- ~<• Il•-. ,lvl' .1 g;ra,i.t: im,1 

1 

ril' d .t'a1orC'"- ',j_U(• tc>m eh· 
le e"'p 1·m· (h prn,eitcr,o do sÜuMfto do 11"' bt,l"'ileiro. 1•r l sn11tiu,1do. 1·11idado--a· 

..,_.,.,...;.....;......,_ ....... ~...:aUN.1wM.Ài.. "1h ' u l q u 1 u 
~11 1 l 11-.. 'll 

O '-l. J ll •,.,. 111,, t: lll11 \ t•i-. l'lll l,\SC rh, tll ,llll ,ut, 
mng-111!11 11,l IJ. Jlêiq11 011 .1 1 lo ( l e. --t:itllf'll[II dos }Jl'l'(:1 ~ 
lJ1)U '{ t1hfl 0

,I IOlll<'1( l' pn· las nrilidwll's. lttn-- o <jll(' { 

1 t 11:i, li 1pri lli(lie. 1· "O- li(••• --~.11 io. J>,11',l (11\l 

1 - 1 1 • 1 • • 1· t •t • e lll Ia< l r-" llUOJ!UUI. l'tl\ 1111 1t N)Ps ll li 

fazuu purte: .., •u 1 •1 1 - pn11l1111u. ( l li<> n 

filllll'llt d1 a fol 11 ,w:1n trlot<' pr11ddt11 i. s l 11 "' 11 

Na edição do dia 13: 

Plantão de Polícia 

Seduzido e Espancado 
11:í dia,. Xil~1J11 1'1•1T(•Íl'a .• \ ... \.UH E~SAO 

dl Lirna (1uotori ... fo, rc:-.i· Xn qua1·t11-f'eirn, qttall(l 
denh· JJn Hun Marechal ,,, diJ·ig-ü1 para o trabalho. 
.Floriano, !lD:.!) n J>l't':-imton .Xi l,-.<111 1'11i ,.l,Yal'<lrlll •1it l' 
y111'i "H 1ia J>t,Jt,giwia Plili~ ·,paur-;11h1 por Jonqui111. 
tinl 1•1111t1·a a ::-.uu ,izi11l1a J;"'ll' qm· ,, e·fa,·11 esperau
.\.,lild<• tlu :-:;ih a ah•gnu,lo do d,. 1n,·ain. ·aiu·lh~· ('Ili 

ufc:11:--n" g1·a\t1:-c •• \dildt• i'ni ,,·1111:i l'<•lll 11111 i,erlat;o dt• 11:111 
iJ11i1uarla a pr1-,;ta1· dedura- l' 11iío fo .._, a proYid<'U<·ia1 
<;Õ<'"' e clll eOlll}'llUhi,l do l'"· iun,rf1•1·t:1wict dc• um pa -..a11-
1,o:-o. 1; ·• hi,·heirn" ,J uaquiw tf', P'-1 aría t 1lo1·t(1. Com vn
_Ma laq11 i11!-\ tia SilY11

1 
ali com- 1 ios 1'(•1'Í11te11in,.. pelo corpo 

Jli1l'Pt•('11. Foi qun11d11 Nil:sou t ~11:--peHa dt• fratm·a 110 

fez as seuci 11rni~ revc•la1;Õ<'": 1•1·m1ru, lll'l'I nron 11-.. ~1_w11r
.. \<liltlC' , ,·m 1111• pc·1•:-t•guin· 1,1!-l do l l1J~pitn1 e tlep11i"" 
de,. pt I q1I1• túto q ui~ c(•rll..'1· c-01I1] ,a l l 01•1>11 n lh•lpgaeia, 
af: ,-.m1. JJJ' 1pnstas df' iufidc•- l aourle :q1r0c:puto11 rp1eix11. 
!idade. () 111 1 ido til' ~tlildl' tt•11do o im l''-l i~ac.lor Ifomil· 
t· t,111JbP111 1 la, prometeram J tou. i11idac.l.t> d1lig-<•n<·iI1-. p 
-.e• iu

0 
1,1; l11 ri1p, z:, 1 il :1 p1 bíw 1lo .1g-1·e ,..,or. 

pl"i11 1 , m· 1, núo ,1(, óh1·a 
1 ,rn l'o-.a. it11}lo;-to:-- e:-.ror
dm!tl s i, Ih ,lt, f'i,Niliza-

t li 1( ( I) 

dt ri ê, ios 1111 

' I fi 1• 1 /f ( 

fo "º ·_., 1 ht<· t -., ·1 <'d ii o irn-
l d, d I li Jill I r .\ , , ·u ~ 11tiio p -.;:10 11 l' .i-. (!lH' 

"' "'lll IJJI l • 'l t•l iur t.•omr · r,, l(l,'SI( ( 11 I ( '/ ., / 
11 

f V(/(( r , • rl l J <, 1 11 l1 , ida hi..,urp ,1,tVl'Í!-. " ' \s11, tfl t/W 11, o , 

l
• \ 

1 
f' , 111 /údo r, fJ1,,1!, J11·r,,,1,1r ,, ,1r1 o , 0 , 0 .,,•r:s . 

J, l il li po ( 1 1 j li,> 1 l'C :'1.; l'- ' 

•oli--< t11lt1eit1 tlr-. "11\<:l'lJO" ,,r7,, / 11 f 1lf1t:-;ir ' 1 llii d OS TRU,A'I/LO.., 
.)p -.;UJll'l fi<"ic. lli. 11-1 d ~ tl,, Ih 111u 111 ,do, e rril, , p -

l"1·g1. Jl(r}•t:\tll • { ll(• o I t - li,,, ti/(', '· li ÍJIJ}fl--; d, lltf/-,lu fnt1/s(()Jllf /(_(Jll/111 ,, 

jt1tili•11 ~.lll 110-..!-,(1 IJ\I ,•tiu·u- ltíi, f) "· /l11s111·r, .l/(llll- 1, . ./'1·rt,'sfl111r11fr c1.-, .·c·s /t
p110 p 11·111. 1qH•t1:i-... ,w-. pr1r t 111 a d, <', 1·r,tl/w ~9 11,11.<;), 1,.,,.~ 11(1,q ·a o J)J'Í01<i10 f/111' -

l'm11ll'z.i:-- ela tll'td; qHC' "" ts1w:m ih Ot11ri11 dt (,u·•u- lo, 1usa11(7o dois ldlu· p, 

m b\"11111\ os 1•a111p(ls te- lfio l1'il/w, ,·,sid,,1tt JW Rm.1 (jllttfru,rnfas fjl'<Inl'l.S, f,11 <> 
uhant fal'ilitlê1d1· em ('OU .... f'- Jo:d Ah·111·(...,, :mt, dru ,.., lw:: l)/t(I tljl/'t•"Utf, r.1iu v/lt•i, . 
g-uir t'i11n11t:inrntnto:-- parn .-,:- a trr~ tri1111~·us, duis ,11u1i- l.-; í.10. J//t .... ,·i,, o 111u1í1 

p1•ri1,du~ de .uJtf,.,n 1"1·.t: que J/0 .... , umn mni11,r. O ,u,~ci- 11< .,;011d11 dnix /, ilo .... , 
v:- al:u'ÍO.::, miuiu10;-- ,pjam /1/f'n/u eh I r1:9êmzos. 0711'.r;ar 11/u niifo <Jr11111us r 
periodicament(' fixado,, l.'0111 d<' ll(Ío sf'J' n>i.~a rata., du,- upl'c11taçúo eh 111ídu1,1. 1,a1·t1. 
hast! t•111 irn1l ·e>~ tl>c>ui1•0-. P pCl'lu :sempr<' a aftn~·iio ge- /'i11aln11de a;:; ti 10 1w.~c1 r " 
,ern nlnrde" para que ufio ,.,,/, 11i11(711 1J11ttis 110 c,1~{) em mitro nuuin,o, pum ulo d, 
,in•um de pr11iP:'\_i11 para n11- "J>i't1;(1, .subuuln-$( que o ca· kilos 550 gratnUJ,; c u, 
llH'llio dns pre~o. : q11e· ",.: .,;11! jú possuir, qual to fil/ws llJ>1'1'S('n.iaç,w cefáli,<:o. Jf -
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1•0. 1· 11i'10 :-oltn• o:- 'l1te ht1a111 riJllO aI10!!i e que Otavio de 1101•r eeufimetros. O parlo 
para ,·iw·r: tllle/ a re<·c·ita ffruTall,o, l11t Ire,-; t111U1>., esfâ foi t]etwulo por Dna. M -
Jnthlh-a t·.ia apli<·adn 1111 ,,1uJMlliltrlo v,lu Jw,tifuto rw de Sou:a _trm,jo, 
pavi111C'1lta1:ãn tl<· l':-trnda ..... do.-; < •0111 , ;•<.:iârios, 'l'ifimu cfr q11e111 todos co11lt1 cn11 < 

,te 1untlo a li.trê.tf1·ar o traus- i11sidi11s(I mof<.,-.fi11 que níio 1101Ue 1ifllaoso d< •• lJi'.}_u, • 
p111fr: <11ie s(• 11plir111ci11 n~ rli· Jl<'l'lllifc ,, 11c f rabafltc. Ptrcc- nlw", ,rn.,;iliada JIº" h 1 111 
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<•adifüw"', ( for 11 Jomilia d( tilll'O 1ies- q1« rt ... llatc.ruidadc r.sf11 
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1·<•0J111m1:.1 ,,

1
,q1:1z 1k 1•1·i.ir i11, s111 toda d<'- mais td.~ a,nl ir,d, tornou-:..c <l< ((1 
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Abono de Emergência Para õs Funcionários da Prefeitura 
Os vereadores Darcy <:?ia- cípio, proooupodos com o 80% 1ôbre 01 atuais vencimentos - lnicit1tivg bem. Art. 1 .º - Fica concedi

do a todos os servidores 
municipais o abono provi
sório de 80 por ~qlP sôbfW 
os seus vencimentos, que 
vigorará até que seJa san• 
clonada lei reestruturando 
os proventos que, atual
mente. percebem. 

nl, Manoel Quaresma. ~- sorte do funcionalismo mu- da bançP,da da U.D.N. na Câmara de Vereadores 
tonto Cunha. Sebas11ao nlc1pal, na questão da me-
Partes e José de Assis Fer- lhOfla em seus venclme~tos 
ralro, tntagranteo da bem- devido qs Inúmeras prole--

da a lei 1ee5truturando ob 
proventos que ora perca-

O PROJETO 
Concede abono provlsó

rlq aos servidoras da Muni• 
clpalidada. 

cada da União Democrá- lações do chefe do execull-
tica Nacional na C&mara vo municipal, alegando ei,
~ Vereadores dêste Muni- tudos e mais estudos sôbre 

o assunto, vêm de apr&
santar à con111deroçõo d~ 
Câmara. um projeto concir 
dendo-lhea abono provisó
rio, ai~ que seja sanciona- TRISTE ESPET ÃCULO 

************************** .... 
A OPOS O 
ORGÃO DA UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAi. 

ANO 1-N.0 11 - Nova lguassu, 15 de J&Jlho cfe 1~56 . 
************************** 

Regressando da sua re
cente viagem de recreio ao 
velhp m\lndo e à Aida, o 
qeputado Getúllo Moura de
sembarcou 110 Galeão na 
sexta-feira transata, onde 
era; de se esperar, rõssem 
aguardá-lo seus !amlllares e 
amigos mais intimos, numa 
damonstração compreensível 
de amizade pessoal. 

Mas tal não aconteceu, e, 
como das vil-1.cs anteriores, o 
que se viu, fol uma de
lllflJUitrac;ão de &ubservlêncla 
:}dredemente preparada. pe
los eternos bajuladoras. Já 
agora engrossados por uma 

PREFEITURA 1 SERVIÇO SECRETO P~NTRO DA --------------------

TRAIÇÃO DO PREFEITO: GRAVOU 
DEPOIMENTO CONFIDENCIAL

1 

DE UM DOS SEUS AUXILIARES 
Utilizo" um aparelhq gravador de conhecido compositor, para chegar a fins dQprinao,.,ot 
- Odilla voltará P!' ordem do Chefe pesse ~ata - O Sr. Âry Schiavo telegrafou pedindo 

que reconsiderasse o seu pedido de demis são - Parece que terminará empate a luta 

A "brigo da semana", 
qµ.e culminou com o saiqa 
de dono Odylla Do Coutto 
T' da eh .la eia .QM 

êl:lses detalhes desprimoro
sos às gloriosas tradições 
dp Município, pois conclui• 
m 'S que a fraude e a mls-

~es depoimentos, tinham 
por objetivo Justificar o de
missão da protegida do 
Ch e poÜlico como uma 

nos munlclpqls, esconden
do os verdadeiros motivos. 
qu o o., qdoi. palos 
capric os da Secr-.,.tária do 

C ~clal na z.• Pás > 
lomie pJ:SViamos, com a 

ado do Deputado Fe
derol continuou seu deSl;'n
vol 11imento. 

Atingindo o auoe da {al
ta da compostura, o ~ 
fejto luçübnando a boa [é 
d& f ncionário c:ategorl
zadoe. grQVOU depohnen
tos - n ro a d '"s onária 
pelo aparêlho de conheci
do campos lor lguaçuano. 

TRANSFORMADO EM CINTRO DE 
BAJULA (ÃO POLITICA O INSTITUTO 

IGUASSUANO DE ENSINO 
E' profundamente deplo-

rável a ós, n ti_ orm s 

com J Ltstlflcável revolta, 

c,lversos pais q,e alunos vêm 
se manifestando contràrla-

O Su/J-Dele/ado de Japerí 
Espanca inocentes e indefesos cidodãos 

da parij._do de futebol, entre soda, que aconteceu as ce-

Justo revolta dos pais dos alunos 
mente a atitude que ultima
mente vem assumindo a dl-
1 eção do Instituto Iguassua-
1.0 de Ensino, trans!orma.n
<"o aquêle educandário em 
centro de especulação poli
Ue:a. em proveito do seu pro
prletll:rlo Sr. Leonardo Ca
rlelo de Almeida, que usa 
os alunos ali matriculados 
como instrumento dos seus 

ln onfessãvels propósitos de 
b ulndor inveterato 

ORDEM REPUGNANTE 
:tf!la1mente, não se com-

' p1eende que o diretor de um 
estabelecimento de ensino, 
on e estão matriculados 
alunos filhos de homens das 
mais diversas correntes po
líticas dêste mumclplo, obri-

Foi quando da reallzaçao I e Captura. no domingo pas• 

as equipes do Cruzeirinho C Conclui na 2.ª Pág,) 

l 

DESMEM!IRAMENTO . DA DIO~ISE l 
E CRIAÇAO DE NOVA FREGUESIA 

DESEJO EXPRESSO POR DOM AONELO ROSSI: 

gue a êsses menores, numa 
repugnante d e m onstração 
d subserviência, n home
ungear políticos da sua 
n~ ·em1açào-partidãrla, com 
a lnterrupçao ctns aulas, 
pretextando inaugurar me
ll1oramentos. que se conse-
gU dos por melos honestos, 
i;ão resultado do dinheiro 
q~ arrecada como mensall
clades dêsses mesmos alu
nOi, como um dos mais caros 
ls beleclmentos de ensino 

O Bispo de Borra do Piroí, estêve em nosso cidade até segunda-feira desta 
semana - Dificuldades - Quem seria o novo Bispo 

S. Emcia. o Bispo de Barra 
do Píraí, D. Agnelo Rossl, a 
femana passada. estêvo em 
\isita a êste município, aqui 
fie.ando até segunda-feira. 
Ficou hospedado na Igreja 
ae SanLo Antôllio de Nova. 

lgua.ssu. Da sua estadia nea
ta cidade, levou uma ó~lma 
impressão, cQnforQle depoi
,nento de quantos dile se 
acercaram. o tempo em que 
aqui estêve. 

NOVA FREGUESIA 

li S&B VIÇO .DO 
C OMUNISMO 

Nunca nos IN§~U pelo 
idéia adm1tlI: que o Sr. Ge
t\.lJl!:) Mqura adelisse, ~n
cefQllllente. à ideologia co
munista. 

Homem nco, que apr.ecla 

as belezas da vida gozado 
sem preocupações de or
dem econ.ômlca, o político 
lguaçuano jamais se con
formaria em viver sqb o re-

< Conclui na 2. ª Pág.) 

Baseados no que nos rol 
ctlto pelo construtor Antõ

< Conclui na 2.• Pág.> < Conclui na 2.• Pág.) 

Nome1111gt11t/o Pela Câmara 
do Barra de Piraí 

O deputado Maria Gul
marãe~ acaba de receber 
do presidente da Câmara 
Municipal de Barra do Pi• 
roí o seguinte ofício: 

Senhor Deputado : 
Tenho a honra de comu

nicar a Vossa Excelência, 
que em reunião dêsts Le-

gislati vo. foi, por proposta 
do Sr. Vereador Cassio 
Santos, aprovado requeri
mento de aplausos pela 
vossa investidµra no alto 
cargo de Deputado à Câ
mara Federal. 

Valpo-me da oportun!do• 
de p a r a apresentar a 

( Conclui aa z.• Pág.) 

nova liafra conquistada pelo 
chefe pesscdlsta, à. custa de 
verionhosas negociatas em 
troca de apolo político. 

Al!Slm foi a recepçio ao 
Sr. Getúlio Moura, e, para 

( Conelul na 2.f PáJ.) 

An. 2.0 
- A pra 

solução entrará 
no data de sua 
revogadas as 

( Conel 

B&Sl'061"11 
UM Clllf/lUl/1 
!ffai!4 de uma V6 tenho ouvido de pessoas que convidei 

para disputar cargos eletivos pelo meu Partido, como rasio 
de reeu11a, a sencerimõnia com que, no Brull, a honra de 
l!IP. homem de 1'em que participa de ativida4es )lOlitlcaa 
é atasBll,lbada por 11nalquer salafrário. E a elas respoDdla 
que bavi.a ex:adro na assertiva, e, como enMplo, citava o 
meu caso, pois jamais se jnclulra entre as crilii:as de que 
lenho sido alvo por parte de meus adnrsárlos referências 
que atingissem a miliha honorabWdade. 

Já, agora, .sou forçado a lhes dar razão. Também não 
me livrei, depoill de vinte e seis anos de vida pública, tida 
ela. vivida em permanente contato com a população de Non 
Iguaçü, de ver a minha reputa(âo alvo das assaeadilhas de 
um canalha. 
~ que leram o "Correio de !\laxambomba" no último 

domingo tomaram conhecimento dos comentários que, sob 
o título ''NEGOCIATA ESCANDALOSA", toram leitoa à mi
nha administração na Caixa E,conômiea do Estado do Rio. 

Cólbendo informes numa representação que teria lido 
felta por um despeitado, que se tornou meu inlmJgo, desü 
que votei, no Conselho Administrativo daquela C:iixa, con
tra uma sua pretensão e acela.:I a sua demJssão de 1IDl 
cargo de confiança, o infame articulista tirou U.ações qae 
,iem o meu próprio desafeto ousou tirar de fato que aborda.. 

Ao deparar com a publicação, várias soluções se me 
apresentaram para o problema de natureza moral que ela 
nie criara. Pensei em não lhe dar maior importância, con
fiando em que o meu passado responderia à aleivosia, mas 
abandonei a idéia porque nem todos os leitores do pasqalm 
conbece1D a minha vida pública. Processar criminalmente 
o seu diretor, era um caminho, mas iria para a cadeia um 
pobre testa de ferro, ficando impune o caulba flP.C': e o vp
dadeiro responsavel pela calúnia. t.sbofetear h8e biltre, sa
j:ui& as minbas mãos limpas em sua cara imun4,a. B.est.oa -'iP~ ,~a:tel cablO bo ........... --
.. Ido~ - =-~t .... .. 
DroceslJO, que se eneontran em casa de ma aHo fvacdO
nárlo da atual admin~ão, de modo 1J eo(W detalhes 
üteis. Entretanto, o proprJo relato rc:ito sob aquêle título, 
mostra que não se justüieam as conclusões do caluniador. 

AU se disse que o empréstimo a Dane Conceição teve 
a responsabilidade da..~ Caixas Eronõmkas do 'Estado do Rio, 
do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul; que a aceitação 
da proposta da Companpfa Ulliãu Territorial Flurnlnen&e, 
suces,;;ora de Dane Conceiçao, foi adotada gelos Conselbos 
Administrativos dessas tr~s Caixas, tendo sido eu voto ven
cido na deliberação do órgão diretor da Caixa dêste Estado; 
!' uue a transação não foi consumada antes de minha in
vestiduu na presidência da instituição porque a Companhia 
protelou a lavratura do competente instrumento público, 
apesar da insist.ência das referidas Caixas Econômicas. 

Por éQes fatos, de logo se pode concluir que a clelibe
racão de que me acusam é da re~ponsabilidade coletiva dos 
(;onselbos AdministratiYos das Caixas do Estado do Rio, do 
Rip de Janeiro e do .Rio Grande do Sul, e mereceu a apro
vação do Conselho Superior das Caixas Econômicas, tendo 
cu. apenas. como presidente da Caixa do Estado do Rio, 
dado execução, como era de meu dever, à declsão em que 
f-ôra voto vucido. Verifica-se. por outro lado, que, se a ope
ração Cússe realmentf! nociva aos intuêsses das Caixa, e 
1.ão vantajosa para os da Companhia, não seriam aquelas 
~ sim esta que iria insistir na sua realização nos meses que 
antecederam a minha posse. 

Sébre o assunto, ha,iam opinado favoràvelmente, os 
órgãos técnicos da instituição que presidi, e todos que inter
vieram na solução adotada entenderam, ao contrãrio de 
meu ponto de vi11ta inicial, que a transaçiio era convt'niente. 

nevo acrescentar oue se tratava de um ruinoso emprés• 
timo. feito à época da ditadura, que-. em face do fraeaSSCl 
dos dewdores, vinha onerando os balanços da Caixa do Es
tado do Klo, tomando-os deficitários, situação que se mo
dificou com a operação efetuada no início da minha admi
nistra~ão, passando, de1Jde então, a Caixa, a alerec,t lucros. 

Nenhuma duvida pode ser SUlJCitada, hooestamente, à 
transação, e se o pudesse, não se compreenderia que, um 
ano decorrido, não houvesse sido veaUiada, pelos meus 
adversários do Estado do Rio, e só agora o tôsse por um 
pasquím de Nova lgunçu, sabido que, na administração da 
Caixa existiam dois diretores pessedistas, que ainda boje 
lá exercem as suas atividades. 

Parec,e-me que. pqr enquanto, nada mais será necessário 
acrescentar para deixar pa.tenteada a Usura do meu pro
cedimento. 

~ lamentável que te,nha sido levado a fa:ier esta de
monstraçao, quando um homem como eu, que, mercê de 
Deus, jamais se deixou maculu' pela corrupção que vem 
combatendo sem desfalecimentos, não deveria chegar à si
t)Ja.çio de ter M se 4•~1J.der de acusações dlsse jaez. Mas, 
numa época cm que os velhacos se misturam com os cidadãos 
dignos, tomando-se difícil a distinção ent-re uns e outros, 
o jeito é me conformar em ver um tipo desclassificado como 
êsse aventureiro sem escrúpulos qne se chama Dioaisio Bassl, 
ter a ousadia. de tentar manchar a inatacável regataçio 
de qlli!m t.ei seu protetor. E, coafctrmad.o, dar-lhe, com • 
energia desta respo$ta, o castigo que merece. 

Cass.) - MA.RIO GUIMABAES 
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Conelusões da Pri111eira Pá"g ina 
A SERVIÇO ... 
gime moscovita. 

Mas. sem escrúpulos, n6o 
se detém diante da necei: i
dade de fazer elogios ao 
credo de Stalin, para obter 
algw1s votos nas eleições 
qu dtsputa. 

Nao diremos que se trata 
de um inocente útil, porque 
nos seus atos não há ino
cência ou boa fé. Ao con
trário, está a serviço do co
munismo conscientemente, 
porque Isso se lhe afigura 
conveniente aos seus inte
rê::,ses políticos. 

E foi só por isso gu9, ain
da agora, se referiu ao 9<> 
vêmo vermelho que sufoca 
a Rumân!a com essas es
tarrscedoras palavras: 

"Diante do que vi na Ru
mânla, estou convencido de 
que a campanha negativa 
feita no Ocidente contra os 
poisas socialistas é um es
pesso véu de mistificação, 
com o qual se procura en
cobrir o progresso dsstas 
regiões e o bem estar so
cial, sem pararelo no mun
do. aqui experimentado pe
las massas operárias. E' 
confortador ver que existe 
no planeta um paÍs que ve
da a exploração do homem 
pelo hom m, dando ao trp
balhador remuneração jus
ta e cercando o trabalho do 
máximo confôrto com horá
rio reduzido e asslstência in
comparàvelmente superior 
à dos paÍses cap!tali tas." 

A BONO DE ... 
"'m contrário. 

JUSTJFICAÇAO 

O Órgão oficial da Pre
feitura noticiou que o Sr. 
Prefeito determinou a reall
zação de estudos para a 
reestruturayão dos venci
mentos do funcionalismo 
municipal, tendo em vtsta 
o extraordinário cresclmen• 
to do custo das utilidades, 
verificado nos últimos tem
pos. 

Ocorre, porém, que com 
os recentes aumentos dos 
vencimentos dos funcioná
rios federais, das autar
quias, do Estado, e os qutr 
tá se anunciam da Prefei
tura do D. Federal e do su, 
látio mínimo, os provento:; 
que percebem os que pres
tam serviços à Municipali
dade lguaçuana se toma
ram incompatíveis com a 
vida decente que lhes 9Xl· 
ge o decôro dos cargos quo 
lhes foram atribuídos. 

Urge, por Isso, malorar, 
desde logo, êsses proven
tos, embora em caráter 
provls6rio, até que sejam 
concluídos aquêles estudos 
e elaborada a lei respec
tiva. 

tsse o mérito do projete, 
que submetemos à douto 
consid9ração da Câmara 
Municipal. 

Fala o vereador Darcy 
Clcmi, líder da U.D.N. 

privados de manterem suas 
famílias dentro de um pa
drão de vida condigno. 

Agora é s6 esperar que 
os nossos colegas do PSD, 
encarem o problema longe 
das intunções políUcas, e o 
Sr. Prefeito demonstro con
cretamente quo deseja so
lucionar êsse angustioso 
problema, sancionando com 
un;iêncla o projeto. 

TRAIÇÃO ... 
Prefeito. 

Domingo último, op6s o 
pito do Chefe pessedista, 
recuou o Prefeito e resolveu 
te!efonar para dona Odylla, 
pedindo que reconsiderasse 
seu pedido de demissão, 
atribuindo, sntão, a onda 
anterior que ocasionou sua 
dt.mlssão, à funcionária que 
chefia o Protocolo, que de
sejava s u afastamento pa
ra ficar em seu lugar. 

lnstllando o veneno pelas 
linhas telefônicas, com obje
tivo de obter a volta de do
na Odylla e retomar às 
boas graças do Deputado 
Federal que não perdoa 
aquêles que saem da linha 
de obediência absoluta, 
procurando colocar mal a 
che! do Protocolo, que no 
dia da d missão foi solidá
ria ~om a atitude, chegan• 
do mesmo a comparecer ao 
bota fora, o Prefeito não re& 
peitou nem as manifesta
ções relt rodas do nóvel 
vereador pessedista, que 
não admitia a escolha de 
sua espôsa por meios que 
não considerava honrosos. 

P lo qu acabamos de re-
-:rtar n,.l m qu A hrl 

ga vai I rmlnar mpat 
Vo o da 'oi etra" do 
Deputado à Divlsao de 
Administração e consnrva• 
ção da Secretária protegi
da do Prefeito. 

O SUB ... 
nas lamentáveis que abaixo 
narramos .. 

O sub-delegado de Jape
ri, Vicente Marques e Eeu 
irmão José Marques, irmãos 
do vereador Norberto Fina• 
more Mar~a. agrediram 
sem motivo algum, o agen• 
te da Estrada do Ferro Cen
tral do Brasil, Sr. Manoel 
Baltazar, dlrlgento do Cru
zeirinho. Isto tudo. às vistas 
de centenas do espectado
res. Antes, tiveram êl<>s, o 
cuidado de mondar sair do 
campo, alguns soldados da 
Polida Militar do Estado do 
Rio rous subordinados, avi
sando-os que "o pau Ja co
mer". 

Mal do Famílla 

All6s, conas como esta, 
são comuns em Japeri. Abu
zando da sua posição, pre
potente e arbitrário, Vicen
te Marques, vem pondo om 
cobressolto a população lo
cal, que indefesa, não tem 
para quom apelar. Ainda 
na festa de São Pedro, em 
sua pr6prla resldAncla, saiu 
tremenda confusão. 

Ouvimos o vereador Dar
cy Cianl, llder da U.D.N. 
na Câmara, sôbre o momen• 
toso protelo, que nos disse 

DESMEMBRAMENTO 
o seguinte: 

- O prop6sito da banca
da da Untao Domocr6Uca 
Nacional, foi, Justamente, 
Ir de encontro as Justas pro
tensões do funclonallsmo 
Municipal, que a par do 
crescente aumento do custo 
das u t 11 ldados, vêem-co 

nlo Nunes de Almeida, <1ue 
privou da companhia do 
n ustrc prelado, p o d e mos 
e dlnntnr nos no os lc tores 
que S. Emlnflncla, sugeriu o 
desmembramento da Dioce
se, criando-se mats umn fro-

uesla, que ficaria localiza
do do outro lado da llnha 

fürea. Atualmente s6 existe 
uma. 

DIFICULDADES 
Até hoje, apesar de haver 

sldo elevada à categoria de 
Bispado, Nova Igunssu, não 
tem o seu Bispo. Isto por• 
que, seguindo um protocolo 
da Igreja. somente depois 
que 'fõr feito um depósito de 
ools milhões de cruzeiros, à 
ordem da Diocese, é que o 
Bispo poderá nela se Insta
lar. 

Existe somente um depó
sito de um milhão Toma-se 
necessário, que se arranje 
o quanto antes a quantia 
que falta, para o que, suge
rimos uma grande campa
r,ha popular, não ficando 
l'Squecldo.'! os homens pú
bllcos desta cidade, que mnls 
ao que ninguém, têm obrl
gacão de colaborar pnra 
que tal honra se concre
t 1ze. 

QUEM SERIA O BISPO 
A mesma fonte de Infor

mação, nos adiantou em 
"furo" expressivo, que o 
novo Bispo, talvez venha a 
ter D. José Coimbra. Em 
conversa mantida com aqul!-
1e prelado. êle demonstrou 
iste desejo, dizendo ser um 
orgulho para si, vlr a tor
nnr-sc o primeiro Bispo de 
Nova Iguassu. Que os seus 
nnselos se concretizem, são 
os nossos '\"'Otos 

HOMENAGEADO •.. 
Vossa Exc:el • n a protestos 
de elevada e Uma e distin
ta cons dnração. 

JOSÉ EUGtNIO MtXAS 
Presidente 

TRANSFORMADOS ... 
a~te Municfplo. 

Aindn, na semana pa 
aa, o Sr. Leonardo Caricio 
de Almeida, reuniu n grei 
pessedista em seu colégio, 
paro "homenagear" o Sr. 
Amaral Peixoto, misturan
do os seus alunos com ''al 
cagoetes", contraventores e 
elementos desprczfvels, que 
faziam pnrte do cortejo de 
bajuladores, que ali foram 
tomar "champagne" numa 
orgia estérlca de "quem 1>u
chn mais", 

Nada lemos com as con
vicções pollUcas do Sr. Leo
nardo. conhecido nessa fa
ceta da vida, como bajula
dor contumaz do Chefe pcs
sedlsta, por quem chega a 
desprezar até mesmo os 
mais comeslnhos prlncfplos 
ele Independência, servindo
lhe como testa de ferro no 
Ilospltal desta cidade, onde 
.assina tudo em cruz, num 
contraste bel".rante. com n 
cllgnldndc que deve manter 
um professor, de um passa
do tlio brllhante como nltmo 
que foi do consagrado edu
cador l.eopoldo Machado. 

o que não cstâ certo é 
corromper a Juventude que 
procura cm seu cstabclec1-
mcnto de ensino colhl!r cn
Elnamcntos, e ao Invés disso, 
depara com a trlste realida
de do lado mau da vida, 
com o Pxcmplo que l!Je mes
mo lhes dá, ombreando-se 
com polltlc1Jlc!c., Rem cr<i
\1\llc • no afã de rrcwbf'r fo.
vores em proveito próprio. 

T 1ST . . . 
qu ho , •n i 
1R e m1mlc1pl 
,1 mi o, 1 

ta t'I do JJ n 
eh u u 'PU -
mos" dos seus mnlt o de 

hoje, vamos tentar descre
ver algumas cenas que nos 
foram relatadas por um 
dêles, com a maior senccrl
monta: 

Comecemos pelo Coletor 
Fedcrn1, udenlsta em sua 
terra, para nqul mandado 
com carta do recomendação 
ao Presidente da UDN, o cé
lebre Sr. AntC'nor Amaral, 
que segundo o nosso Infor
mante, acompanhado de 
mela dúzia de alcagoetes de 
policia, extorquiu do comér
cio, mais de cem mil cruzei
ros parn organização da fcs-
1.a em homenagem ao recém 
chegado. No dia, lá estava, 
segurando fogos de bengala. 
que lhes foram entregues 
pelo lndefectlvcl E d és I o 
"charuto". Triate papel ... 

Dois outros se sobressal
rnm. Os Srs. Wllson Mello e 
J osé Montes Paixão. Ambos 
comprados pelo chefe que 
chegava, cada um por um 
cartório. Não se continham 
cm vivas e mais vivas, até 
que o homenageado pediu 
que se afastassem. Também 
receberam do Edéslo os clás
sicos "chuveiros". 

Prossegue o nosso Infor
mante: - E o Carlos Mar
ques Rolo. sócio da Evanll ? 
Ah. . . êsse não se conteve e 
chegou mesmo a dizer : O 
Getúlio é mesmo bonito, 
não é? Que vergonha! •. 

Não faltou o representan
te da colônia turca. Lã esta
va o Abrii.o da Imperial, ca
misa palha de seda, berran
do a todos pulmões: Viva 
Gltú11o... amigo de Amyl 
Richnrd meu cumpadre de
legado de Caxlns! ... E a um 
canto o Dr. Amyl comenta
va, segurando um "chuvei
ro" cõr vcrmC'lha que lhe 
fôra entregue pelo Edéslo : 
- E' assim quo eu faço o 
meu cartaz com o deputado. 
Trago êsscs otários para 
gritar por mim 

E o Zé Haddad? - Nossa 
senhora, dava cada um sal
to para ser visto pelo depu
tado que só vendo 1 ••• 

O Ary Schlavo, pesadão, 
suarento e rouco de tanto 
gritar, dizia para sua secre
tária particular: - Grita 
também Georgina, se não o 
Getúlio não nos perdoa pela 
briga com a 0dlla! ... E ela 
melo sem nelto: - Ah ... 
seu Ary, o Nain está gritan
do bastante, não chega? 

O Zé Manteiga e o Peixo
to, anotavam o número do 
avião, para cotarem o mi
lhar em suas bancas de 
Jõgo. 

Mesquita se !azia repre
sentar pelos transfugas Sa
lusUano Cunha, Benedito s. 
Leite e um turco que no úl
timo pleito se candidatou a 
vereador. AI arriscamos umn 

lldvinhe se Puder 
Foz um figurão, dado o 

corpo enorme e o maneio 
da cab ça a par da eleva
da barriga que obriga seu 
palltó mant r•se aberto. o 
que traz sempre à mostra 
um "trabuco" de estimacão. 
Ar imponente, bancando o 
importante, mesmo, anda 
com as mãos para tr6s. 
manl ndo-se firme, enquan-
to atira ao espaço enor-

• ora d s u mal 
cheiroso charuto. E sempre 
o pnmeiro a chegar às re
cepçõe:; políticas e Jaz ques
tão do sobressair entre os 
demais, elevando o sua 
voz, a fim de que sela no
tado, em primeiro lugar por 
qualquer visitante político. 
Gosta muito de arregimen
tar caravanas, fazendo frl. 
sar sempre e com relêvo, 
que são organizad:is por 
tLE. paro que permaneça 
como alvo de admiração de 
seus auxiliares. Adquire 
grande número de fogos e 
foguétões, embora paro 
isso, nao dlspenda um cen
tavo - e posta-se à frente 
dos componentes da rocep. 
ção, para que o "chefe ou 
chefes", distinga em primei
ro plano, aquela figura im• 
prescindível que caracteri
za multo bem, um dos ami• 
gos de ''Capachildo". Mas. 
apesar de tudo, não se 
"queima" como os fogos; 
em ab"oluto. Não se enca
bula quando fracassa nas 
suas ovações espalhafa
tosas. E Isso, podemos afir
mar, porque presenciamos 

há dias quando da chega• 
da da um politico à nossa 
terra, Lá estava no melo do 
rua a "importante persona
gem", com um braçado de 
torpedos, andando impa 
clentemente de um para 
outro lado, para focallzar à 
distância a "persona grata" 
para não perder tempo, em 
estourar as plp6cas recep
c!onadoras E as lm aconte
ceu Num tervalo d es
touros enormes, tl.E reunin
do tôdas as fôrças de seus 
bem nutridos pulmões, grl. 
tau: - "Viva o doutor---" 
e só voltou o éco, pois os 
seus comandos, na maioria 
de chapéus e charutos, não 
esperavam tão depressa os 
vivas entusiásticos e não 
soltaram os estridentes "vf. 
vôôôôôsl ••. '' de praxe nas 
reuniões dessa natureza. 
Mas, o nosso enigmático 
personagem, que ora colo
camos na mais !ácU ber
linda, não so "encabulou" 
com Isso, e ti.E próprio sol
tou o estrondoso VNôCil 
O que constituiu uma or
dem para que os Mortei
ros subissem e estourassem 
sôbre os tetos dessa infe
llz cidade, que a tudo oco. 
lhe, como nos tempos dos 
velhas fazendas, em os 
quais, o Fazendeiro ordena
va e os capatazes executa
vam. . . E o Capataz m6r, 
atira ao espaço as enormes 
baforadas de fumaça, nora 
tontear o povo e adlvlnhur 
se puder ... 

DUQUE DE FLEURY 

ATÉ HOJE SEM DIPLOMA OS 
CONTADORES FORMADOS 
PELO COLÉGIO LEOPOLDO 

glstrá los na repartição com
petente para quo possam 
ter validado. 

pergunta: Como se portou o 
Bcné? Direitinho seu moço, 
nós até ficamos admirados ! 
Quem tomou o lugar dêle foi 
um tal de Wilson Mello IA 
de São João de Mcrlti. O 
homenzinho estava lmpossl
~cl, sendo até preciso os ai• 
cagoetes dar uns csbarros 
néle. 

J â estãvamos cheios de 
tanta lambança, quando o 
nosso informante. eufórico, 
nos disse: O Sr. sabe quem 
foi que dirigiu o carro do 
"deputado"? 

- Deixa Isso prá ln, Isso 
não interessa. 

- Espera ai. . . espera 
ai .. seu moço. Eu estava 
esquecendo do comunista do 
"Maxambomba". . . aquêle 
de óculos que comprou um 
carrinho preto. Sabe o se
nhor que êle checou ao 
cúmulo de querer t.rnzer o 
"deputado" na que 1 e ca
lhambeque, e como não con
seguls.,e, trouxe mesmo as 
malas. Bem feito não deixa
ram élc nem entrar na casa 
do "chefe", ficou de fora 
lambendo os dedos. 

- Olha moço, sabe que 
até o carro de carregar 
presos foi até lã cheio de 
comtssârios? Isso é que é ter 
prestigio, não é ? 

Concordamos com o nosso 
informante. os nossos leito
res que os julguem 

Hospital e Matemldade 
Tel.: 94 

Delegada : Tel.: 189 
Ponto de Automovel 

Recebedoria : Tel: 185 
Tel.: 138 

Movimento de 
Cscoteirísmo 

Na noite do dia 8 p.p., re
gressou à Hellópolls, os 
bravos e varorus garotos 
pertencentes à A. Escoteira 
de São José de Heli6polis. 
Vl9rorn êles da l.ª Junta do 
Estado do Rio, realizada em 
São Gonçalo, onde rep~ 
sentaram galhardamente o 
nosso Município. 

GIRO PELA 
EUROPA 
Com destino a Europa, 

em viagem de recreio, se
guiu dia 12, quinta-feira -
em avião da K.L.M., o co
merciante Delfim Almeida 
Maurício, em companhia 
de sua Exma. espÔsa. Fi
gura tradicional e estimada 
om Nova Jguaçú, o Sr. Del
fim Almeida Maurlclo, teve 
um bota-fora concorrido. O 
distinto casal realizará um 
giro pela Espanha, Portu
gal, França, Alemanha e 
Suissa. 

Por nosso intermédio o 
casal Delflm Maurlcio pede 
aos seus amigos, escusas 
por não poder so despedir 
pessoalmente. Aos Ilustres 
vlalantes, a "OPOSIÇÃO", 
envia os seus votos de uma 
feliz excursão e de um re
gresso auspicioso. 

A OPOS/CÃO .. 
ORGAO DA lJ. D. N. 

Direção e ttSp01l blUda
da do Dlrct6rlo lunldp3I de 
Nova Jgu çu . 

Urrl cio: Rua lendonça 
Lima, 3:?0 ~s Nova J~çu. 

Os alunos que conclui
ram o curso de contadores 
do C,oláqto Leopoldo, en
contram-se at~ hoje, impos
cibilitodos de exercerem as 
suas fur ções, devido a fal
ia do organização da socro
lcr da r ele educandário, 
qu ah du não expediu os 
::IIJ:. loma a que fazem Juz, 
a fim d qu po'"sam ro-

Não se compreende que 
um educandário de tantas 
lradJções, se descuido om 
matéria de tanta relevância, 
a ponto de merecer comen
tários desalrosos partidos 
dos sous pr6prios cx-olunos. 

'OTA 11\IPORTASTfü R!te 
órglo nlio aceita an6nclo.1 
que comprometAm a 11u11 li• 

1 

nha de comb.'lte a t6d;is u 
form de corrupção. ~----------........................... .... 
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FEITICISMO 

Olavo Bilo.e, a par de poeta - e grande poeta - fot, 
como todos sabem. adD.úrável conferencista. havendo mes
mo contr1bu1do com suas palestras para a acellação, pelo 
Pl_?VO braslleiro, do serv!ço militar obrigo.tório. o que as 
Forças Armadas reconheceram ao escolher sua data na
talícia para a comemoração do "Dia do Reservista". 

Em uma de suas con.terênclas, !alou êle sôbre o "Fei- ~ 
tlclsmo dos poetas brasileiros", ou seja, a predileção, a l~ 
preferência de nossos vates por um encanto particular 
da mulher, "os seus olhos, a sua mão, o seu pé, o seu 
modo de andar, o seu modo de falar", podendo-se Lalvez 
"afirmar que não há poesia nenhwna, como a brasileira, 
tão dada à glorificação dos encantos femininos". Salomão, 
o sábio e real cantor do "Cântico dos Clntlcos" - asse
verou Bilo.e - ·•se não fôsse poela Judeu, seria poeta 
brasileiro". 

Pois bem, dando um ligeiro passeio através dos li
vros de poesias de autores lguaçuanos publicanos nos úl
timos anos, encontramos presente a tendência a que so, 
referiu o "principe dos poetas brasileiros". 

José Barsabás, por exemplo, começa o "Mansos como 
as pombas ... " falando cm "olhos" e prossegue citando 
"ló.blos". "olhos", "mãos", "decotes", "bõcas", "pés", "ca
belos", "faces", cuja estatística seria, por certo, curiosa 
de fazer. Atendendo. porém, ao pequeno espaço de que 
disponho. limito-me a transcrever parte de "Riquezas": 

''Fonte cristalina 
de palavras puras 
E venturas: 
Teus lábios. 

Sol de minha vida. 
Bem vivida, 
Sem escolhos: 
Teus olhos .. " 

"Mutatis mutandiS", não é outro o nspecto que nos 
apresenta n. "Vitória de Samotrácla", de A. Pimenta de 
Moraes, de cujo poema "Despeito" vemos abaixo frag
mento sugestivo: 

''Tola! Já não quero tuas caricias 
nem teus bcljos que amargos se tornaram.. 
Teus olhos perderam o encanto de serem olhados, 
tua bôca está tôda em sombras de tristeza. 
Teus braços, se pertencem a outro, agora. 
foram meus, bem meus. outrora. 
Teu corpo inteiro vibrou louco de- luxúria 
sob meus beijos, meus a!agos." 

B o Sr ~- Paula. Barros em eus ''Pawéls" usegura 
provocar o pranto da mulher amada porque 

"Fica mais belo o teu roslo. 
por prazer, ou por desgôsto, 
se te pões a soluçar! ... 

conL!nuando 

"Teus olhos que brilham tanto 
deixam rolar o teu pranto 
por tuas faces, amor! 
E essas lágrimas divinas 
ficam puras, cristalinas, 
qual o orvalho sôbre a flori" 

Trechos diversos poderiam ser mencionados, de qual
quer dos poetas objeto de estudo. Penso, porém, que não 
é preciso mais para verlflcar como se apUcrun a êles e.s 
curiosas observações feitas pelo autor de "Frinéla" e de 
tantos magníficos poemas que nos embalaram a moci
dade ... 

A FIGURA DA SEMANA 
A vida de um homem público, que pauta os seus atos 

por normas severas no que di2 respeito à honestidade, 
está se tornando cada vez mais dif!cll de ser suportada. 

Pois não é que o deputado MARIO GUIMARAES, que 
nesse quarto de século de atividades polittcas a serviço 
do povo tguaçua.no, tem ocupado os mais altos cargos, 
como deputado estadual em duas legislaturas, llder de 
seu partido na Assembléia Legislativa, diretor e presiden
te da Caixa Econômica, responsável pela administração 
municipal nos periodos de govêrno dos Srs. Arruda Ne
greiros e Luiz Guimai·ães, sem deixar a mais leve sombra 
de dúvida sôbre a sua honradez, vem, agora, de ser ru
demente aUngldo na sua reputação de homem de bem? 

Felizmente, porém, para os que prezam aquêles que 
ainda exercem dignamente funções públicas, nnma época 
em que êsse.s valores rareiam, o deputado MARIO GUI
MARÃES é inatacável e as pedra.s que lhe são atiradas se 
esfarinham no choque com o conceilo que S. -i;;xcia. goza 
neste Município, no Estado do Hlo, e, porque não dlzer, 
nos mais ali.os círculos da polltlca brnsllcira. 

A OPOSIÇÃO 

N O TÍCIAS SOCIA IS 
VITRI NE DE NOVI DA D ES 

Por AR I E R E P 
ORNMIENTMI A CIDADE 

Quando se passa pelo Oine Iguaçú, é com satisfação 
que os bons iguaçuanos observam que a grande lniclallva 
do prezado homem do cinema Antônio Vaz Telxelrn foi to
talmente coroada de êx1Lo. o majestoso edifício de 4 an
dares que veio embelezar pnrle fronteira da cidade já se 
acha em conclusão. ' 

Visitando o CJne Verde para ver de perto a. sua grande 
reforma, fui atenciosamente recebido pelo seu gerente Al
cldes Vieira de Moura Sã.. Relatou-me em mínimos detalhes 
qua~to ao Cormat.o da tela, o aparêlho de som e multas ino
vaçoes, especialmente manter no salão de projeção policia
mento particular para evitar certos abusos que vêm rerir 
o decôro público. 

BENEFICIO 

. Dona Arlnda Schiavo, Presidenta da caixa Escolar Mu
nicipal. professõras. demais senhoras da socli>dndc têm pr!
mado na organização de inúmeras testlvldades para a Cai
xa Escolar. O baile das lanternas no Cine Sol foi slmples
tnen te agradável. escolheram bem o motive' e o artista 
Branco empregou a sua técnica admiràvelmente. 

(Assim mesmo Branco, porque ajudar a todos sem ou
vir os "íutlcos"). 

O ALVI-RUBRO FESTEJOU 

~êz o seu baile da chJta o Fllilos de Iguaçú _ bem 
frequentado, os rl!_Pazes e senhoritas obedeceram os trajes. 

<Com a dtreçao do Otillo as reuniões sociais vêm me
lhorando senslvelmenteJ. 

TARDE ESPORTIVA 

Jogou a seml7flnal do campeonato de futebol, B. Rõxo 
e Filhos de Iguaçu - Sagrou-se campeão o B. Rõxo - caiu 
de pé o ~!lhos de Igunçú pela sua Incontestável disciplina 
nessa dlflcll partida. Nova Iguaçú comoareceu para assistir 
ao grande espetáculo desporlivo, notando-se o deputado fe
der'!,] Mário Guimarães - no final falou o vereador de. P.SD. 
Jose de Lima, exaltando o nome do técnico Jorge Lima ba
talhador eficiente do B. Rõxo e o trabalho incessante da 
Llga. 

TORNEIO IN1CIO 

Reunem-se cinco agremiações no desfile de hoje, às 19 
horas, na quadra de basquetebol do E. c. Iguaçú, Mesquita 
T. C. !13C, Fi~hos d_e Iguaçú, Grêmlo Afrãnlo Pebcoto e & e. 
Iguaçu, part1clparao do I Campeonato Municipal de Bas
quetebol - PaLrono do Torneio, o desportista Franclsco Gen
til Baronl Jr. 

(A LID continua trabalhando - que vejam 

:'liOVOS OFICIAIS DOS REGISTROS DE 11\lóVEIS 

Na l.ª ClrcunscrJção Getúlio Barbosa de Moura Filho· 
na 2 ª Clrcw1Scrição Hermes Cunha; nn 3.8 Clrcunscrlçfi.~ 
Ary Schlavo: e ua 4.ª Circunscrição José Montes Paixão. 

<Desmembrando o 6.0 Oficio, 2.ª Circunscrição, quem 
será o Oficial da 5.a. Circunscrição?) . 

Darci c dona Lilla comemoraram auspiciosamente o 
aniversário do seu !ilho Márcio, oferecendo aos seus inú
meros amiguinhos deliciosos doces. Aos jovens pais e ao 
aniversariante felicidades. 

PROVtRBJOS 

Assim como fizeres. o esperes de outrem. 
lê: ruais fácil crlttcar que fazer melhor. 

Flnalment-e no Clne Sol no dia 21, com Napoleão Tavares 
o baile para a Obra do Berço. A frente desta Iniciativa está 
dona Amelita Duc!ni Brito e distintas senhoras do nosso melo 
social. 

C Cooperem com elas ) . 

o - O trabalhador para a candidatura da A.M. 
a - Z entrar no E.C.I., sem o recibo do mês 
a - L. M. ser tão indecisa 
o - D.P. mandar recados oara alguém 
a - D. A. com tantos admiradores sem ela saber. 
o - H. S. se encontrar no desvio. 

FAIXAS AOS CAMPEÕES 

Com as faixa s de campeões entrarão em camPo os jo
campeonato municipal organJzado pela LID, tendo como 
gadores do Belford Rôxo para. cumprirem a última rodada do 
seus adversários os do Queimados F. Clube. 

Juvenis - Espera-se com grande entusiasmo entre os 
jovens do Volantes e Aliados a decisiva de hoje às 8,30 ho
ras no campo do Aliados. 

Tabela Final 

Filhos de Iguaçú x Mesquita F. C. 
A. c. Alia.dos x Volantes. 
Belford Rôxo x Queimados. 

MELHOR DE TR:f:S 

Na 2.8 Divisão em melhor de três assistiremos no campo 
do Volantes às 15 horas - Vasquinho de Morro Agudo e 
Vila de Cava. 

RAINHA DA. PRIMAVERA - a.• Apuração 

Todos os que vivem em No,•a Igun.~ ú. ronheccm a 
vida modesta. do eminente polit\co. Embora pO':l"Uª uma 
excelente banca de advogauo, o Dr. l\lAR.10 GUJMAR.-\.ES 
nunca fêz viagens ao est.-r.1.gci e, nã< freqtit,.nta "bdtes" 
ou cassinos, não tem autr,móv<>ls de h xo, e, cem r. slm 
plicidade que o caracterizo, passa os seuJ mPlho:c; mo-
mentos no convívio de_ seus amigos de _Novl\ I6uuc ú. . -. 1 Sonla Mu.rla Per~trn da Silva 1.220 _ Anne Marie s. 

Por Issç,, e pela pes~~:i rr;peicns•ao e ue te,·e a m- ~• de Moura 600 - Lec.la Salcme 300 - Dayse Prevot. de 011-
serável calúnia contra e e atll'll , dn, e q1·c rt>solvcrno,i ,, 1 vet ·a 111 _ M1rllú Marques 70 .. Alda Dias 60 _ Lals Men
focr.llznr o seu nome, como a flgu, a da semana. l. l donça. i>O _ su:1\a Ribelrn dos santos 30 _ Magaly Soares 20 ,,..,~~-- --..,..,'.Aol~-.-.- - ..... .JV..,..............,.•.\~,._.......,..-..r\,.._....~ - Isabel da !Silva ~o - Fmilla Saldanha 20. 
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Conlessionário 
FltEI JACINTO 

Em que portada, em que lei se baseou o Chefe do 

! 
TrânsiLo, _para arbltràrlamente, lntempt"stlvamente, pu
lando por cima dos dlreilos dos cldndaos, arrastar SP.US 
carros, impor ordem absurda e inclusive ameaçar de re
boque a todos aquêles que não obedecessem, na retirada 
dos veicules da rua Getúlio Vargas, no dia da chegada 

Aquela medida soou multo mal, haja visto o grande ! 
do Chefe. 

número de reclamaçccs, de pcsi;oas que nada tinham o,... 
queriam t.cr com a chegada do homem. Esta certo. que 
t>k pedlBse. e que vs que concorr1assem, reLlraSliem os seus 
carros. Mas, querer obrigar, faztr com que t.odos tomassem 
parte nos festeJos1 antes de ser ridículo é vergonhoso. 

Na rua Getúlio Vargas, exi.stem sómente dois locais 
de estacionamento proibido. Um exatamente r,m frente 
a casa do Chefe e o outro em frente ao Hospital. Por
tanto os que se encontravam fora daqueles per.Í.llletros 
estavam p,oteglctos pele direito. Invocar a lei de segu
rança? Pal'a fins poHtlros? Como se não fel pedida per
m.lssão a. policia antecipadamente? 

( Decididamente deram provas de opressão e coação. 
E isto não é direito. E' contra os nossos tóros de povo ci
vJllzado e democrático. As nossas palavras amargas são 
dirigidas a todos aquéles que colaboraram para criar 
aquela situação de animosidade, quando a data para êles 
deveria ser de alegria, porque afinal de contas estavam 
rccepclonndo o chefe. &te, rodeado pelos capachildos, por 
certo não viu estas arbitrariedades, O barulho dos 10-
guetes, o Impediu de ouvir os reclamos procedentes dos 
oprimidos. E para todos tudo teria pasc;ado como uma 
chegada triunfal. 

O mal foi feito e não tem remédio. Mas que não se 
repita. 

Para as arbitrários, cegos pelo hábito de querer ba-

! 
jular, vai o nosso conselho: Rebaixem-se o quanto pude-
rem. mas não queiram arrastar consigo, pessoas de per
sonalidade. 

Para êstes, coitados, nem penitência. adianta, pois são 
pecadores incorrigíveis. 

,:,..,._,,,,..._._ ............. _..,.J'JY' __ _._. __ ._._._._._.,..,....~------·~ 

CASA ADRIANINO 
X E. CLUBE ADELSON 

Taremos hoje no Estádio 
da Aã A. Filhos de Iguaçu 
o sensacional encontro 
amistoso entre as equipes 
do G. D. CASA ADRIANI
N e E. C. ADELSON. O iní
cio da oaleia está marcado 
para às 9 horas. Por nosso 

intermédio o G. D. CASA 
ADRIANINO pede o com
parecimento de todos os 
seus atletas na Praça João 
Pessoa, de onde seguirão 
em ônibus esoecial TJCiro o 
campo dos Filhos d~ Jguo-

' ' çu. 

EURICO CÔRTES, TENTA 
COAGIR DESPA (NANTES 

Pessoa de nossa inteira 
confiança, nos informou que 
o Chefe do Trânsito, Sr. Eu
rico Cortes, está tentando, 
arreglmentar amigos seus, 
que são despachantes nesta 
cidade, para assinar um des
mentido, contra as reporta
gens que temos publicado, 
sôbre êle, em que baseados 
nos reclamos dêsses mes
mos despachantes, pedíamos 
prov1dênclas contra os abu
sos e a concorrência desleal 
que éle vem oferecendo a 
êstes homens abnegados que 
são os despachantes públi
cos. 

Asslm, se amanhã ou de-
11oiS, o que não acredita
mos, surgir algum desmen-

t!do sõbre o que temos dito, 
sôbre êle, já s a bem os 
nossos leitores o que deve 
ter acontecido : usando das 
prerrogativas do seu cargo, 
para coagir hnoralmente, o 
Chefe do Trânsito conse
guiu algum adepto para a. 
sua causa. Mas, nós cremos 
que isso será quase que im
possivel, pols a revolta no 
meJo d.a classe, é geral. 

DATILÓGRAFA 
- ESCREVENTE 

Precisa-.se de moça que 
trabalhe com desembaraço, 
l'l'OCurar à Rua. Getúlio 
Varga.s, 67. 

Terreiro de Pai Antônio 
CABOCLO PENA BRANCA 

- Saravá, meus "fios", va.mo.s sara.vá o "prêto ve
lho"! ... 

- Qual dêles meu velho? . . . 
- Deixem de brincadeira meus "fios", olhe que êle 

já chegou!. .. 
- Não estamos brlncando não meu velho, nós esta

mos mesmo é na dúvida! .. 
- Dúvida de que meus "!los"? Foram "ôces'' mesmo 

que chamaram o orlxâ de lá de "préto velho" .. . 
- Prêt.o velho não. Nós escutamos falar que êle é o 

"pena preta". 
- Mas meus "fios·•. aquêle arlxá não pode ser "pena 

preta"! ... 
- Por qué meu velho? 
- Jfü ... ~h ... i',lb! ... 
- Responda meu velbol ... 
- "Antão" "oc-1'\s" nao "xabem" que o homenzinho 

não gosta de ser chamado de "caboclo"? 
- Isso nós não sabia.mos não! , O que sabemos é 

que êle não gosta de ser chamado "prêto velho". Mas por 
quê êle não pode ser o "pena preta" do terreiro de lá? 

- óra meus "fies"! ... 
- óra o que meu velho? ... 
- Só si êle fôr trat.ado por ''CABOCLO pena preta", 

mas êle não tolera ser "caboclo"! ... 
- É meu velho. assim êle vai esLrilhar! ... 
- Maleme, meus "fios", matemo ... 
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A TRAVÊ:S DE TODO O ESTADO DO RIO 

MEDICOS ANDARAO A PROCURA DE DOENTES 
Oom a recente reforma 

de Saúde e Assistência do 
Bstado do Hio, foi criado 
flêsse setor assistencial, o 
Serviço Médico-Sanitário 
Itinerante, cuja inaugura
ção foi realizado no dia 
dois do corrente no munl
çípio de Borra de São João. 

EM QUE CONSISTE A 
UNIDAD~ 

Em que consiste a cha
mada unidade méd.ico-sa-

'LUBE MUNICIPAL 
PATROCINA BEl.A 
MANHÃ ESPORTIVA 

nitárla lllnerante ? Quem 
responde é o secretário d<;;, 
Saúda, &enhor Angelo Bit· 
tencourt, em entrevista con 
cedida a um jornal do Riu. 

- t um posto méd.icv 
-sanitário e assistencial, 
móvel e itinerante, compos. 
to de uma equi~ de I mé
d!.co, l gUOida sanitário 
que é o próprio motorista 
a de l epfermeiro, com 
equipamento adequado à 
s1.1a finalidade. 

t s t e melhoramento po
deria levar a supor-se qu<,t 
desaparecerão as unidades 
sanitárias fixas. Mos, Isto 
não acontecerá, pelo con• 
trário, a unidode médico. 
-sanitária vírá complemen
lar a ação da unidade fixo. 
Serão lançadas da seis o 
de;: unidades êste ano, hldo 
dependendo da facilidade 
que o Estado tenhci na aqui
sição de viaturas para tal 
fim. 

Inaugurado o serviço médico-sanitário itine
ront, - Média de de~ a vint~ ~ il ~te~didos 

DEZ A VINTE MIL muito €sp~clalmente dqs 
PESSOAS ATENDIDA:; vemitnoses, imunização en1 

massa das doenças evltó 
veis mais comuns, oriento• 
ção nÇJ s~mtldo da!:i melhn
rias das condições de sa 
neamento, leva ntamentt'l 
das condições sanitárias dn 

6rea de serviço e combate. 
intensivo às causas de mor• 
talldade infantil; principal 
mente, a toxicose e as di:,sl• 
dratações agudas. 

Existe também um plwc, 
trienal traçado pela Secrt=
tar!q qe Saúde ti Assistên• 
cla nesse $Ellor, e consiste 
na organização e Instala
ção cJg um grupo de 8 a tn 

unidades semelhantes poz-
E concluindo a enlrevi& 

ta que concedeu, o Secre
tário de Saúde, concluiu: 
- Seguramente, em face. 
do rigoroso planejamento tJ 

que obedeceu a sua orga
nização e çxs medidas p~ 
vistas para o seu perfeito 
funcionamento, estou certo 
do seu êxito". 

De dez a vinte mil pes• 
soas, variando com a den
sidade populacional da 
área do açqo da cada uni
dade, serão beneficiadas 
com êsse novo método 
assistencial. Além do assis
tência médica, ôle propor
cionará mais alguns bene-

SERÁ EMPREGADO NA MATERNIDADE DE NOVA JGUASSU 

fícios os populac;õas rurais. 

CONTROLE DAS DO~ÇAS 
TRANSMlSSfVEIS 

tsse novo método Pll>

moverá também o, contrôle 

das doenças transmissíveis 

agudas, educação sanitá

na, trotamento e profllaxlo 

das principais endemfas 

O MÉTODO PSICOPROFILÁTICO 
1)0 FISIOLOGISTA PAVLOV 

ticas consagradas pela clíni
ca. obstrétlca na as.s!stlncla 
médico-cirúrgica ao parto. 

DELEGAÇÃO IGUASSUANA 

1 

O Clube Municipal, agre
miação que congrega os 
funcionârlos da Prefeitura 
de Nova Iguassu, patrocl
nará hoje, às 9 horas, a fes
ta de lançament.o da pedra 
lUndamental de sua sede 
social. Uma bela manhã es
portiva foi preparada para 
êste evento, devendo acon
tecer uma animada prova 
de Tiro aos Pratos, com o 
compareclmento de atirado
res de Niterói, Caxias, São 
João de Merití e com a 
presença de atiradores de 
Nova Iguassu. Hnverâ ain
d& uma demonstração de 
Arco e Flexa, a cargo de 
archeiros do Centro Carioca 
de Tiro do Rio de Janeiro. 
A8 provas serão levadas a 
efett.o no Stand de Tiro de 
llova Iguassu. Será por cer-

O Partido Esparadrapo 

A 1.11 Conferência Brasi
leira sõbre o part.o sem dor, 
rt'nllzada em São Paulo nos 
dias 6 e 7 do corrente, na 
~claçi9 faullsta. de Me
cllclna, sob a presidência do 
profcPiSor Otávio Rodrigues 
Lima, da Universidade do 
Brasil, np(>s estudo do pro
blema, aprovou as seguintes 
coqdusõea: a) que a ques
Lão não está ainda resolvi
da de modo definitivo. en
cerrando contudo, alguns 
fatos verdadeiros, cientl!i
camente provados: bl que 
seu estudo deve continuar 
com o interêsse de todos es 
obstretas, procurando a co
laboração da fisiologia. neu-
1 ologla, P.Slqu1atria, peda
p:ogta e psicologia; e) que os 
resultados clinicas deverão 
ser melhor computados em 
comparação com o com~r
tp.mento de par turlentes 
não preparadaa P'!lo méfiR4q 
pd~ JJm..& 4ue 
K 61e nlo sejam l!rtrlbuidos 
st.cessos que não lhe per-

oomo Informamos em 
nosso número anterior, uma 
equipe compo:;ta de médicos 
e acadêmicos do Hospital de 
Nova Iguassu, seguiu para 
São Paulo, a fün de tomar 
parte no I Congresso Brasl
lt-lro do Parto sem Dor. Es
tava composta pelos Drs. 
Alberto Pllotto, diretor da 
Maternidade; Jalr Nogueira 
e Jorge S. David e pelo aca
dêmicos Fernando Fagun
des, Nllton Papapelo, Jorge 
Viana e Droctovio Lima. 

Dr. Alberto Pllott.o, Impres
sionado de tal forma. que 
pretende pô-lo em prá~lca 
dentro do mais breve possl
V\ll, aqul em Nova Iguaasu. 
De tudo o que noii foJ apre
sentado, o que mais nos 
agradou foi a categoria do 
Dr. Hirch Schor, ao minis
trar em seis aulas o mét.odo 
pslco-profllátlco de Pavlov. 
As estatistlcas apresentadas 
ainda não comportam nu
meros elevados, motivo que 
levou ao Professor Rodrl
g ues Lima sugerir a forma
cão de uma comislláo de mé
dicos do Rio e São Paulo a 
tlm de estudar melhor os 
resultados do método, para 
no 2.0 Congresso, a ser rea
lizado em 57, possam ser 
traçadas 14!1 diretrizes defi
nitivas pua a prática do 
método enue nóa. 

l ~ rJrerasão~ 
cto Club Municipal os nOSl,OS 
parabéns por êste passo de 
gigante que ó o Jançamento 
qa pedra fundamental da 
sede social. 

Sob êsle título o Diário 
de Notícias, da Capital Fe
deral. publicou em sua edi
ção de 4 último, um comen
tfuio da Rubens Amaral, 
seu correspondente em São 
Paulo. 

Inicialmente, f o c a 1 i z a 
aquele comentar1sta a pre
cariedada dos Partidos Na
c1onms, acentuando o se
guir que programas fictí
cios, ações desconexas e 
~ coatr<llditórlm, ~ 
te om as OJ es da maior!a 
dêl s. 

''O mats fÍp1co dês .. "'s 
parlid"ls continua o m n· 
cionc:do comentrirlsla, é o 

PLANTÃO DE POLÍCIA 
11 TB \G 1 1A OE t..":M 

JWPUSTRIAL : 

ABANDONADO PELA ES
f6S ~ E tsAJ.EADO PELO 

SEU t,MAN'l'E 

~a estação de Eds-On Passos, 
a ocorrênria. policial - A 
m11lher fugiu d.e casa levan
cw jõm., e 4inhelro, em c:om
panhia do amante que era 

seu empregado 

Abandonado pela espôsa, 
que fugiu carregando JóiaB, 
dlnbelro e roupas, o Indus
trial Waldir dos Reis Morei
ra, (proprietário da Perfu
maria Charmeuse, Rua Joa
quim Norberto, 1081, ainda 
teve a desventura de ser ba
leado pelo homem que ul
trajou o seu lar. o seu ex
empregado, Otávio Nunes 
Deserto !Rua I~u. em 
Engenheiro LealJ. 

A tragédia aconteceu per
to da estação de Edson Pas
tos, na noite de quarta-feira. 
Waldlr se encontra Interna
do no Hospital desta. cidade. 

A FUGA 
Há cêrca de vinte dias. 

Avgusta Portugal Moreira 
(33 anos,, fugiu de casa, 
deixando o marido. Naquele 
mesmo dia, não mais apa-
1eceu no serviço Otávio Nu
nes. Tudo ficou esclarecl.qp. 
I1aviam executado com êxi
to um plano de !uga. 

Desesperado, Waldlr pas
r.ou a procurar a espôsa, 
índo se quelxo.r até na De
legacia de Vigllâncla. 
PROMESSA DE ENCONTRO 

Nn noite de ,tn-felra, se 
, ncontrava Waldlr em sua 
1lrma, quando lã chegaram 
Otávio e o seu cunhado 
,11.irovando Gonçalves Por
tugal. Iam com a promessa 
cie levâ.-lo ao encontro da 
~pôsa. que estaria na casa 
de 1.pn primo na çstacão de 
Edson Passos. Sem de nada 
<li:sconflar, Waldlr pe~ou um 
carro de praça, e em com
panhia dos dois, velo para 
ui. 

TENTATIVA DE 
HOMIC1DIO 

Se encontrava num local 
ermo e deserto quando Otá
vio puxou um revólver e 
apontou-o em sua direção, 
riizendo: - Vais morrer. seu 
desgraçado. 

Dois tiros, salram da ar
ma. O primeiro, êle tentou 
nefender, Indo o P.rojetil 
alojar-se em seu punho es
querclo. O segundo, atin
giu-o o h.emit.orax esquerdo. 
Depois desta cena, seus al
~ozes fugiram, deixando-o 
110 melo da estrada, 

um popular o socorreu, 
tra.?.eado-o para o hospital 
desta cidade, aonde ficou 
Internado em estado grave. 
Do fato tomou conheclmen
t.Q a Delegacl.$ local. 

P. S. D., herdeiro dos ve
lhos comlhos da primeira 
República", e, acra000mos 
nós, íorJado, manipulado e 
arquitetado sob a sombra 
protetora da ditadura Var
guista, e principalmente pa
ra cobnr a ~hrada da Pró
primdltadura. 

E passa então aquêle co
monlarista a analisar o 
atual quadro paUtico qp $. 
Paulo, onde o P.S.D. oonse
crue estar aG meeao 19mpe 
com o Presidente Juac:elfno 
no plano federal, com o 
Gov rnador Jânlo Quadros 
no plano estadual e com o 
Prefeito Toledo Piza no pla
... 'J municipal. Não Importa 
qu"' Jêmlo não apoie Jusce
lmo e que êst0 s estejam 

1 contm .. lza, importando 
trín somente qu ?Sl'::'jam 
~ !(IS (elo P.S.DJ ac;arrados 
o.o umb go govemament~l. 

Nem ao menos sentem-se 
c-onstrangidos, pois afir
mam que estar com usceli
no. Jânlo e Piza ao mesmo 
tempo é ser hábil, sábio, 

1 int.,.licrntn nstuto, <?lc. 
, . o s o eii-:.azes os ~s-

1 s1:>d1st ,; conf"'~ a Rub"'ns 
JJ Amaral. Arranlcrm em
nrE19os, controlos, favores, 

te. e não sofrem persegul
l-.osHlldade~. pois es

:on com toda mundo .•• 
~ almente com o govêr

no, completemos o seu pen
samento. - -~·---------E conclui, lamentando 
que um partido de tal con• 
duta, tenha um julgamento 
tãp •.. !J}ju~lo, e "~e no 
Brasil posso existir, sobre
viver a viçar, chegando a 
maioritário, um partido cuia 
presença é um libelo contra 
o civismo e a moral da na
cionalidade." 

Chevrolet 41 
VENDE-SE 

Vende-se "Chevrolet'', 
duas c-Ü!'es, a.oo 41. quatro 
portas, em estado de novo, 
máquina retificada, com 
pneus ele banda branca, 
Preço oportuno : Crt .... 
185.000,00 à vista. Tratar 
com Os-0ar na Rna Getú
lio Vargas, 581 Sala 18. 

1 

1 cncem; d I que não existe 
antagonismo entre o méto
do pskoprofUát!co e as prá-

IMPRESSIONADO O DDIE-
TOR DA MATERNIDADE 

A~ o regresso, tivemos 
oportunid~de de entrevistar 
o médico Jorge S. David.~
bre o resultado all consegu.t
Clo, 8. 8., trouxe um& 6Uina 
tmlP' ,.,~ tUIIIJld9.;. - ,o 
Congresso deBJ)ét'tou gt"•nde 
1 n ter êsse, correspondendo 
plenamente a expectativa, 
de maneira a deixar o nos
so diretor da Maternidade, 

Desagravado na Câmara o 
Deputado Mário Guimarães 
Çpm irrefutóveis argumentos o vereador Antônio 

Cunha pulverisou as injúrias do jornal da 
Prefeitura 

O jornal custeado com 
~ubvenção imoral da Prefei
tura, fundado por conheci
do agitador comunista, hoje 
mentor político do Prefeito 
dêste Munlcip10, pretendeu 
a~~ncar contra a honra do 
deputi:ido ?.'Jirlo Guimarães, 
injuriosa atitude quando da 
passagem daquele eminente 
prócer udenlsta pela Presl
clên1la da Caixa Econõmica 
F·ederal dêste Estado, 

Sõbre o assunto, o verea
rior Antônio Cunha, vice li
der da bancada udcnlsta, 
ocupou a tribuna da Cãma
r a Municipal, pulverizando 
11 tendenciosa notícia em 
Hms mlnimos detalhes, mos
t rijndo aos seus pares quan
to é nocivo aguêles ôrgão 
oficial, custeado com o di
nheiro do povo e a serviço 
de interêsses inconfessáveis 
de conhecido agitador co
munista. 

Dentre outras coisas, afir
mou o representante ude
nlsta: 

"Sr. Presidente, o que me 
traz à tribuna neste mo
mento, é um assunto de su
ma gnvldade. Ai:abo de ter 
conhecimento pela leitura 
de um da& semanários que 
se edita nesta cidade, de 
11mn Injuriosa afirmativa 

contra a reputação do en
tão presidente da CalXa 
Econômica Federal dêste 
Estado, o atual deputado 
federal Mário Gulmarãell , 

De inicio, perguntou eu. 
Sr. Presidente: onde está 
o moral e a idoneidllde desse 
"jornaleco" para fazer tal 
afirmativa cQntra a h_opra-
1lr.z e a dignidade do Dr. 
Mário Guimarães, homem 
de um passado brilhante. 
tendo Já merecido a con
f!ant'!a até mesmo dos então 
presidentes da República 
Eurico Gaspar Outra e Café 
Filho? 

O diretor daquele "pas
qulm '' Intitulado "Correto de 
Maxambnmba", nunca teve 
t' jamais terá. idoneidade 
moral para duvidar da repu
tação como recomenda a 
personal1dade do Ilustre e 
honrado deputado Márto 
Ottlma;ãeij e valho-me da. 
oportunidade. para lançar
lhe um repto no sentido de 
que aponte uma só desones
tidade que por ventura te
nha praticado o Dr. Mário 
o,,1marães. no decorrer da 
sua l)rilhante vida pública a 
serviço do povo iguassuano." 

Noutro local de&ta edição, 
publicamos, com rqaiores 
detalhes, notícia sõbre êsse 
assunt.o. 

OII 

anais, s6bre o que foi o 1.0 

Congresso. &stes, serão colo
cados à disposição da classe 
médica Posso adiantar tam
bém, que tôdas às 5.'·-feiras, 
serão realizadas palestras 
sõbre assuntos médicos. 

No próximo dia 18. convi
dado especialmente, deverá 
µronunclar uma conferên
cia, neste hospital, o Dr. 
José Brlgagão. que falarà 
sôbre Pavlov e suas teorias, 
já que o mesmo teve conta
to direto em Leningrado 
com as mais altas autorlda
oes em assuntos referentes 
ao grande cientista. Nessa 
ocasião os médJcos que com
pusera!J! a delega~o tgua.s
suana, apresentarão um re
lato do que viram e ouviram 
cm São Paulo." 

Mt.TODO DE PAVLOV, EM 
NOVA IOU ASSU 

E' intenção do Dr. Alber
to Pilott.o conversar com a 
mord1;1mia e provedoria do 
Hospital, a fi mde ver se 
consegue mel~ que facill
t rm a prática do método em 
nOS$a Maternidade, já que o 
mesmo vem sendo praticado 
com bom êxito em outras 
Maternidades do País. 

NOTA 
SOCIAL 

Completou no dia 11 dêate 
mês, 50 anos de existência 
a veneranda Sra. Aldenora 
C:::arvalbo de Miranda. ~PÓ
sa do Sr. Manoel Teixeira de 
Miranda. mãe do nosso co
lega de redação Antônio 
Miranda. A anlver~lante 
os nossos melhores votos d,e 
tellcidades, 



1 ~ST HlST G:OG 
Nova Iguaçu 

Tombo n."fK-OZ2 3 
. ~ .. ·• ·-·· 

OPREFEITOCHOROUPA.RA NlOPERDERO CARGO 
No desenrolar da crise personagem prlnctpal o Pre- Severamente criticado pelo seu chefe _ Fim ce:dores da Prefeitura, o Sr. 

1 

tudo o que ali se passava 
provocada com 11. vo!ta do feito Ary Schlavo. aos escandalosos adiantamentos Ary Schlavo, acabou por coo- sem contudo poder aplicar 
Sr. Getulio Moura da. sua Sabedor das tremendas ir- fetsar Ler conhecimento de < Conclui na 2.• Pág.) 
viagem pela China comun1s- regularidades verificadas na I cladas pelo almoxarl!e Sr. I seu Llo, o chefe pessedJsta, 

1 

e.._ .... .............., .................. _._.._.. .................. _..-.... -..•..-..•-,, ••• -....,,.. 

_ta_._º_ut_ro_ep_is_ó_d_io_t_e_ve_com_ o __ gar_a_ge_d_a_P_r_e!_e_ltu_r_a_, d_e_n_un __ -__ Jo_a_q_u1m_Mar __ 1an_o_d_e_o_liv_e_1r_a, \ ~~:~: ~se~c~~::~l~u~ ! FARMACIAS DE PLANTÃO 
O PRESI DE11JTE - 1 ali compareceu acompanha- l 

•~ DA CAMARA MUNICIPAL do do encarregado por aque- ' ~ NA SÉDE MUNICIPAL 
, 1 la dependência da adm1nls- " 

ESTA BOICOTANDO O PROJETO QUE tr~~;pelados6breasacusa- ~ lln.iP, 29 - "São Jo5é'', 
Rua Dr. Tibau, 139 - te
lr.fonc.-, 198 e "São .Jorire'', ções, que versavam sôl,re ~ 

CONCEDE ABONO AO FUNCIONALISMO =~::.'::.:·:~!::: j ~~i~:~~::·:t~b;:z:ir.: 
semana - "Flu.mJnense'', 
Av. Nilo Peçanha, '79 -
telefone, 20 e "Santo An
tônlo", Praça da Liber
dade, 88. 

Ao invés de enviar o projeto da bancado udenista ao Chefe do rillsmo bene!lciando !orne- _.._.....,._. ____ _,. _ _,_,.,..,.,,..,..~~~--...-..~-....,.ID-' 
Executivo, distribuiu•o às Comissões - O vereador Manoel Quaresma ********************** 

de Oliveira, vai interpor recurso à Assembléia Legislativa 
Contrw:lando as normas da Bancada Uden1sta, que estudos. B.S., ou está desa

do Regimento Interno da concede a b o u o provisório prendendo ou então está 
Câmara Municipal, o seu aos servidores dn. Munlclpa- usando de mã ré, tentando 
Presidente, Vereador Bayron lldade, ao Chefe do Executivo retardar um p:ojeto que ape
Doré de Almeida, ao invés de para as devidas providências, sar de ser em beneticlo de 
enviar o Projeto de autoria enviou-o às Comissões para ( Conclui na 2.ª Pág.> A OPOS. 
.._ ............... ...,.,_ .. ...,. ............. __,_.. .............. _ • ..,._._...,._._._._...,..r.r.,.._,, .. ......,.,,.. ........ ......,._.._ .... _ ..... _____...,.......,.,. 

Esaaagando a Calunia ORGÃO DA UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL 
ANO 1- N.0 13 - Nova lguassu, 29 de Julho de 1956 

Artigo do Deputado MÁRIO GUIMARÃES no 4.0 página 

1************************** 

NEGOCIATA ESCANDALOSA ôi"
d

PROPRilt'CôuroR ·ESTÃ 

E M B E L F O R D ROXO ' 
PREJUQICANDO A AR~ECA-

• ■ DAÇAO DA COLETORIA 
~.,'0flli¾\jji' • ·;;;:- ·- ::::;:i::,;,~:~•~:tv-\:fo ~:d:!ça ~i:~~-i~ :,•;::,:;:::, ••:•~~:!.:': F E D ERA L 
· ··· · .· ~-,-~ Batisto - Proteção suspeito - Fala na :-~~~:.:::~e~aim~:v:

0
!~ Desvia os compradores de selos para um P6sto 

Câmara o Vereador Antônio Gaspar, tecendo tar com ~ praça e um de Venda que é do seu filho 
violento libelo --- < Conclui na 2.• Pác-> 

tm,t.:1t0m, dffe ler tJem .wo em BeJrord-aam. '111H prqa ~.11....,.;._ ________ .....__ 

VERBA PARA O 
A ERO- CI. UBE 

na lembrança, o empenho e e um rodovlãrio, a altura do 
a dedicação com que se en- progresso daquela localldade, 
tregaram os Srs. Casemlro - na brilhante admlnlstra
Melreles, Luiz O . Gato, Aton- ção do Dr. Arruda Negreiros. 
so cardoso, Manoel vargas, 0 A custa. de muitos sacrlli- Foi votada na Assembléia 

O Coletor Fedip:al, Ante- 1~ com OS ~a -Ãiiwiii.---,- ...-... protecionismo de pal para Vargas, 20. 
filho, que ae compreende, PRB.TUDICADA A 
mas não se justifica, nem ARRECADAÇAO 
está direito. colocou uma Acontece que o dono do 
placa na Coletoria de Ren- < Conclui na z.• Pác,) 

saudoso Oscar Garcez e mui ctos, não só pecunJárlos, co- Legisla.Uva, uma verba des-
tas outros, no propósito firme mo também de caráter pes- tina.da ao Aero Clube de No- , -

e_ d_e_c_idl-do_,_d_e_co_n_s_tr_u1_re_m __ s_o_a_1,_a_o_b_r_a._f_o_1 _c_on_c_1_u1_d.a __ e ____ <_c_o_n_c_1w_·_n_a_2_.•_P_ã_g_.>_ ARBITRARIA /JE(ISA o DO 
.. "GALERIA NÃO PODE SE MANIFESTAR" IPRES/DENTE DA CÂMARA 
E O VEREADOR JOAQUIM DE FREITAS Atitude incorreta do ve~eador Byron~ Pro-

, testos da bancada uden,sta que se retarou do 

AGREDIU o FUNCIONARIO DA PREFEITURA plenário 
- "O Sr. Casemiro Meirelles, 
grande impulsionador do 
progresso de Belford Roxo, 
vem sofrendo severa perse
rwçáo pelo De,putado José 
Hadad", disse o Vereador 
Antônio Gaspar em seu dis
curso. 

O povo lguassuano, e espe
cialmente os moradores da 
crescent.e localidade de Bel-

NA CÂMARA MUNICIPAL! ! 
Triste e arbitrário ocorrência, numa dos últimos sessões naquela Casa 
- A vítima junta mente com companheiros, criticava a atitude do 
edil que procurava torpedear o projeto que lhes concede abono -

Protestos da bancada da U. D. N. 

A USTIN PRECISA DE 
UM CEMITÉRIO 

Os funcionários munlcipaLs 
têm acompanhado com vivo 
lnterêsse o andamento do 
projeto da bancada de União 
Democrática Nacional, que 
lhes concede abono provisó
rio, enquanto o Prefeito do 
PSD, não resolve enviar à 
Cãmara a prometida reestru
turação do quadro dos servi
dores da Pretettura. 

funcionários, Isto quando 
sabemos, perceberem êles 
salários de fome, no momen
to em que, os demais gover
nos Já concederam, por dl
ve: sas modalidades, melho
ria de salários aos que lhes 
prestam serviço, coo.tornan
do assim a situação calruni
tosa que atravessamos com 
a assustadora alta do custo 

Será interpelado o Prefeito sôbre o assunto 
A localidade de Austln, 

uma das mais populosas do 
noaso munlclplo, até agora 
não possui um cemitério, 
onde possam descansar os que 
deiXam êste mundo. 

Jé. em 1948, pela resolu
ção número 17, publicada em 
20 de Junho daquêle ano, foi 
o poder executivo autoriza
do a desapropriar uma área 
ae terra para a construção 
do cemitério local, e até hoje 
nada foi felto, continuando 
os seus moradores a seres
sentirem dêsse importante 
melhoramento. 

Enquanto assJ.m procedem 
oa reaponsáveLs pela adml-

n.l.stração pública, em relação 
à localidade de Austln, Mes
quita leve outro tratamento, 

( ConcloJ na 2.• Pág.) 11: Justa a ansiedade dos ( Conclui na 2.• Pág.) 

Criticado na Câmara 
o Sr. J Osé Haddad 

O vereador pesseplsta An
tonlo Gaspar, representante 
na Câmara Municipal da lo
calidade de Belford-Roxo, 
usou da tribuna d.aquela Ca
sa, em dias da semana t::an
sata, para criticar a atuação 

Protetor de contrcventores e malandros - Como 
falou o vereador Antônio Gaspar 

do Sr. José Haddad, depu
tado eleito pelo PSD. 

o cltado vereador, conhe
cedor profundo do que se 

passa na localidade que re
presenta, levou ao conheci
mento dos seus pares, as att-

< Conclui na 2.ª Pá&".) 

A bancada udenista, ante a decisão arbitrá.ria do Presidente 
da Câmara, foi obrigada a retirar-se do plenário, 

Incompreensive'mente, o quando, dentro dos quadros 
PSD aliado ao PTB, elegeram parUdárloa existem flguru 
para presidência da Câmara representativas, como é o 
Municipal, o vereador Byron caso doa senhores Antonio 
Dóre de Almeida, pertencen- Santos Neto e Joaé N. Fare&. 
te ao PTN, homem sem qual- Essa aUtude doa dirigente• 
quer predicado, acusado mes- pessedlstas, só deslustram o 
mo das maiores barbaridades nosao legislativo, já tio crS· 

1 na localidade que representa, ( Conclui na Z.ª Pác,) 
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Conclusões da Prinaeira Página 
O PRÓPRIO . .. 
Posto de venda de selos é o 
seu próprio !ilho. O ctlnhel
ro arrecadado nas vendas ao 
invés de ir para os cofre~ da. 
Coletoria, vai (a comissão>, 
para os bolsos do filho do 
co:etor. Façam um ligeiro 
cálculo, e verão que não é 
pequena a quantia em que 
ficam lesados os cofres públi
cos, em favor de um parti
cular. Realmente. disse bem 
o Coletor: - Aonde chego 
faço amigos e os sei conser~ 
var. 

Não fôsse isso, por certo 
não poria em prática êsse 
protecionismo prejudicial. 

AUSTIN . .. 
assim é que, pela resolução 
número 18, publicada na 
mesma daia, também ficava 
0 Poder Executivo autoriza
do a desapropriar terrenos 
para o mesmo fim. e hoje lá 
se encontra construido O Ce
mitério local, enquanto Aus
tin contlnua preterlda. 

O atual Prefeito, em sua 
campanha ,eleitoral, prome
téu solenemente concretizar 
aquela obra, mas até agora, 
nada fez nêsse sentido. 

O vereador Antonio Cwiha. 
representante em nossa Câ
mara, daquela localidade, se
gundo estamos informados 
redigirá Ulll requerimento d~ 
informação ao Sr. Prefeito 
interpelando-o se valeu-se ~ 
Prefeitura da autorização, 
contida na resolução número 
17, Já re!erida, e caso con
trário se está propenso a re
novar projeto nêsse sentido. 

ESTÁ . .. 
uma classe desamparada co
mo é a do funcionalismo mu
nicipal, só porque teve a ini
ciativa de amparo por parte 
da UDN, está sendo boicotta
do. 
REQUERIMENTO 

O Vereador Manoel Qua
resma de Oliveira, da banca
da udenista, endereçou ao 
Presidente da Câmara o se
guinte requerimento: - o 
vereador a b a i x o assinado 
afim de instruir recurso qu~ 
pretende lnterpõr para a As
sembléia Leglsiatlva vem re
querer a V. Excia: que se 
digne certl!lcar o seguinte: 
a> Em que data foi aprova
do pela Câmara o requeri
mento de autoria do verea
dor Darcy Viana Marlns e 
outros, no sentido de ser, pre
viamente, ouvido o sr. Pre
feito Municipal sõbre o pro
jeto que concede abono pro
visório aos servidores da Mu
nicipalidade; b) Se já. foi 

• enviado ao sr . Prefeito o ofi
cio solicitando as Informa
ções, e, no caso afirmativo, 
em Que data foi feita sua 
remessa; cl qual o destino 
do referido projeto? 

O PREFEITO ... 
ao seu chefe, quem se bene
ficiou das irregular!dadl's. 

Indignado, o Sr. GetuUo 
Moura passou a verberar 
acremente o procedimento 
incorreto do Prefeito, que 
não suportando o peso das 
acusações, tôdas elas confir
madas pelo almoxarlte da 
prefeitura, prorrompeu em 
prantos, no momento em que 
o chefe pessedista ameaçava 
cassar-lhe o mandato. 

Não ficaram aí as recrlJnl
nações do Sr. Oetulio Moura, 
Estenderam-se sõbre fatos 
ocorridos no gabinete do Pre
feito, todos largamente notl-

ciados por êste j ornnl, com 
repercussão na oplnlão do 
povo igunssuano, e por isso, 
exigiu a exoneração da se
cretá.ria particular e do che
fe da garage, ordenando ain
da, que nenhum ato, daquêle 
momento em diante fôsse 
praticado sem primeit•amen
te merecer a aprovaçao do 
Sr. Murllo Costa, a quem no
meava tutor do Sr. Ary 
Schlavo. 

NEGOCIATA .. . 
Rodoviário dos mais moder
nos uêste Munlcíplo . 
NEGOCIATA A VISTA 

Sabe-se ago:a, que o depu
tado pessedisla José Haddad, 
interessado em beneficiar 
ainlgos, beneficiando-se tam
bém, - conseguiu do Prefei
to Ary Schiavo, que entrou 
no negócio, por inadlvertên
cia. segundo a'guns, transfe
rir o Rodoviário para a Pra
ça Getulio Vargas, que foi 
construida para recreio dos 
pedestres. O citado deputado. 
tentou primeiramente, por 
meios inconfessáveis, mudar 
o ponto de partida dos ônibus 
que demandam à Praça Mauá 
só não conseguindo dev!áo a 
atitude desassombrada dos 
proprietários da êmpreza, que 
a isso se negaram, - sob a 
alegação de que não queriam 
se envolver 110 negócio . 
PROTEÇAO SUSPEITA 

O abrigo é ponto de aflu
ência obrigatória dos que se 
utilizam de condução rodo
viária, e por isso mesmo, o 
deputado José Haddad, sen
do proprietário de prédios 
loca!lsados na Praça Getullo 
Vargas, deseja para ali trans
ferir o ponto dos coletivos, 
afim de conseguir propinas 
dos seus inquilinos e meaio
res rendimentos para os seus 
imóveis. 
OS PREJUDICADOS 

Para a construção da Pra
ça e do Rodoviário, a Pre
f eltura, na administração 
honesta e insuspeita do Dr . 
Arruda Negreiros. não gastou 
um centavo com desapropria
ções, nem com a construção 
do abrigo de embarque para 
passageiros . 

Assumiu apenas a munici
palidade, ao receber os lene
nos que lhes foram doados, a 
obrigação de ali construir o 
que de tato construiu. Um 
moderno Rodovlãrio e uma 
Praça calçada e ajardinada . 

A mudança do rodoviário 
para outro local, como é cla
ro, dará motivo a que os doa
dores venham a rec'amar In
denizações pelos preJuizos 
que ii:ão sofrer, o que é justo. 
A PRAÇA GETULIO VARGAS 

A Praça Getullo Vargas, 
logradouro situado no centro 
da localidade, tem pequenas 
dimensões, não comportando 
mesmo o estacionamento de 
carros particulares . A trans
ferência para ali, do ponto 
dos õnlbw3, acarretará incrí
veis problemas para o trân
sito, não só de veículos como 
o de pedestres. 
PERSEOUIÇAO NEFASTA 

Os elementos do PSD, logo 
concluidn a obra, que tomou 
a denominação de Pra_ça Ca
sem1ro Meireles, como Justo 
prêmio áquêle que mais sa
crifícios despendeu na sua 
construção, passaram a hos
tilizar o homenageado, cul
minando por atentar-lhe 
contra a vida na calada da 
noite . Não ficaram ai. Apro
veitaram-se do sentimenta
lismo do nosso povo, e tripu
diando sõbre o nome do bra
vo expedlclonârlo E'.iaqulm 
BaUsta, usaram-no e o m o 

Instrumento de sua desvai
rada vingança, pura atingi
rem o alvo visado, que éra o 
Sr. casemlro Meireles. Tro
caram o nome da Praça e 
depredaram as suas orna
mentações. 
FALA O VEREADOR 

ANTONIO GASPAR 
Sôbre o momentoso assun

to o vereadol' Antonio Gas
p~. representante de Bel
ford-Roxo. usou a trlb11DD. 
da Câmara, pronunciando 
veemente discurso, mostran
do aos seus pares todo o tra
ma urdido no sentido de ore
Judlcarem o Sr. Casemtro 
Meireles, e ainda, a pnrtl
cloaçüo do Sr . José Hadda.d 
nêsse episódio. 

PromeLemos aos nossos lei
tores a divulgação na inte
gra do sensacional discurso 
proferido pelo cilnâmico ve
reador 

CRITICADO 
tudes indecorosas do depu
t.ado José Haddad, que, usan
do da sua in!luência como 
político da situação, vem 
protegendo acintosamente a 
malandragem de Be'ford
Roxo, garantindo e exploro.n
do determinadas modalida
des de jogos. desprezando o 
respeito que merece a socie
dade do 4 .0 Distrito . 

Sabiamas que a jogatina. 
êra explorada em Beltord
Roxo, impunemente. por ele
mentos ligados ao PSD, e atê 
agora não haviamos noticia
do o rato porque estavamas 
sindicando quais os que ali 
se beneficiam da batota, e 
agora, um dêles. justamente 
o seu representante na As
sembléia Legislativa, é aporl
tado à opinião pública, mas, 
mesmo assim, continuaremos 
trabalhando no sentido dt: 
denunciarmos os demais, pa
ra que o povo os julgue no 
próximo pleito. 

ARBITRÁRIA ... 
tieado pelo povo lguassuano. 

Ainda na semana passada, 
o vereador Byron, deu mos
tras dn. sua incompetência, e 
do clima de apreensões que 
vem criando entre os repre
sentantes do povo. 

Estava em discussão deter
minado requerimento contrá
trár-lo aos interésses da cole~ 
llvldade, quando o Sr. Byron 
submeteu-o a voLação do ple
nârlo . A bancada da UDN, 
negou apolo à proposição, e 
como minoria, só lhe resta
va um caminho para que o 
requerimento não fôsse apro
vado; - não dar número 
para a votação, o que rol de
terminado pelo llder do par
tido . 

Com surpresa, o sr. Byron, 
na Presidência, fez contar 
como presentes. todos os• ve
readores da UDN. dando o re
querimento por aprovado, 
a.pezar dos protestos do ve
reador Manoel Quaresma. de 
Oliveira . A decisão rol arb1-
trária, indecente e vergonha-, 
sa, Indigna de um represen
tante do povo , 

O incidente parecia tomar 
vu'to, quando, muito acerta
damente, os representantes 
udenlatas se recusaram a 
participar daquela sessão. 
que por isso foi encerrada., 
com retJrada da bancada da 
UDN. 

VERBA PARA .. 
va Iguassu, no valor de cem 
mil cruzeiros 

Esta lmportii.neia servirá 

para melhorar e ampliar ai- j 
gumas dependências do Ae
roclube local. 

E O VEREADOR •. . 
de vida . 

Assim é que, numa das úl
timas sessões da Câmara, di
versos funcioná.rios assis
Liam aos deb~tes sôbre o pro
jeto, e muitos dêles não es
condiam o descontentamento 
da classe, ao verificarem que 
a bancada do PSD procurava 
torpedear por todos os meios 
o andamento da proposição, 
num contraste chocante com 
a atitude dos vereadores da 
UDN, que se batiam pela 
aprovação da medida. 

Em dado momento, um dos 
presentes, externou o seu 
ponto de vista, em voz alta, 
e desiludido com os represen
tantes pessedistas, procura
va retirar-se do recinto da 1 
Câmara, quando foi Inopina
damente agredido pelo ve
reador Joaquim Alves de 1 

Freitas, do PSD, aos gritos 
de que "galeria não pode se , 
manlfest.ar". - Não !icou ai 
a ira do vereadoi:. Joaquim de 
Freitas. Foi mais além. Aln
dn cheio de ódio contra o 
!unclonallsmo, exigiu do pre
sidente da mesa fõsse preso 
o funcionário e enviado ao 
chefe do executivo um oiiclo 

1 

pedindo a sua punição. · 
A atitude turbulenta e ar

bitrária do vereador pesse
dlsta, provocou protestos dos 
seus colegas, dentre os quais, 1 

------------- 1 

NÃO FALTA 
AÇÚCAR 

A reportagem de A OPO
SIÇAO, procurando saber o 
que de verdade ex.lste sõb:e 
a propalada .falta de açú.:ar 
110 comércio desta ciqade, e 
sõbre 11e realmente existem 
sonegadores desta mercado
ria, ouviu diversos comer
ciantes, que foram unânimes 
em desfazer a notícia publi
cada num jornal que se edi
ta nesta cidade. 

1 

1 

Realmente, disseram êles, 
houve um certo racionamen
to, mas o açúcar sempre foi , 
encontrado. 

Quanto a existência. de so
negadores como apontou o 
Co. relo de Maxambornba, sn.
bemos que carece de verdade. 
Q senhor Fuad, proprletario 
do Mercadinho Oriental, pro
curou na manhã de segunda-
f eira, acompanhado do seu 
advogado Jorge Barketti, o , 
diretor daquêle jornal, afim 
de que este, desmenllsse a 
notícia, colhida por um re
porter e· deturpada em sua 
essência. 

Quanto ao alegado estoque, 
êle o justificou, dizendo que 
vendendo quase um milhão 
de cruzeiros, por mês, tinha. 
necessidade de possuir açú
car para sntlsfazer a suo. rre
guesia, não regateando es
fôrços para isso, indo multas 
vêzes até ao Rio, conseguir 
maior quantidade . 

..,._-.,.,.,._.._.._.._.._._...,._ .... ....,..,. __ .._. ( 
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destacamos o vereador Ma
noel Quaresma de Oliveira, 
da bancada da UDN, • que 
usando da palavra, ale1-tou o 
presidente da Casa, não ser 
a Câmara um órgão puniti
vo, mas sim Iegislntlvo, onde 
tõda crítica, desde que o.fe
recida com justiça, deveria 
ser aceita pelos sénhores ve
readores. 

Como não podia detxar de 
ser, o presidente da Câmara, 
rejeitou as increpações do ve
reador Joaquim de Freitas, 
dando o caso por encerrado, 
mas êste, cheio de 1·ecalques, 
a.firmou que iria pleitear 
pessoalmente do Prefeito a 
punição dos funcionários que 
estiveram na Câmara naquê
le dia. 

Resposta ()ue se Impõe 
Escreve: O CONTRIBUINTE 

AO ABRIR a porta do meu gabinete de trabalho, 
domingo último, por volta das 13 horas, encontrei um 
exemplar do ''Correio de MClxambomba", paro. que, ainda 
ser ter stouer iniciado a digestão de um lauto almôço de 
que participei, tomasse eu conhecimento, (vocês jã estão 
adivinhando ... l de urna 'nota sob o titulo "Resposta que 
se impõe", que o nosso amigo Anlenor M. Amaral, fêz 
publíe'ar no "folic1.1larlo" do PSD. 

TUDO me aconselhava a nao responder àquele amon
toado de incongruências. e, não fôra o dever de escla
recer a grande maioria da população desta boa e acolhe
dora Lena. q1.1e já conhece de sobra o velho "escrivão" 
através os seus oito anos de atuação efetiva (e dúbia, 
acrescento mais), no selo <slc1 ºde nossa sociedade. 

i:STE meu pronunclamen~o também se torna neces
sário poroue na fôlha pessedista se fazem caluniosas ln
crepações, de ter o ilustre presidente da UDN, deputado 
federal Mário Guimarães. responsabilidade direta no que 
foi noticiado nesle semanário, ouando muito lhe poderia. 
ser atribuído responsabilldadf! indireta, pela elevada po
sição Que ocupa no seio da União Democrática Nacional. 
Mas, aqui estou bem a contra gõsto dando a resposta 
merecida àquelas assacadllhas. 

INlClAL~lENTE lanço ao velho escriba do "Correio 
de Maxambomba", o seguinte repto : 

aJ Cltar nonúnalmcnte, dando o testemunho de 
quem quer que seja, qual das festas de bajulação ao chefe 
pessedista. que, direta ou indiretamente o .. velho escri
vão" não tenba participado com a sua Influência de co
letor federal. 

bJ Publicar o "seu·• jornal a carta de apresenLação 
de que foi pcrtador, endereçada ao Deputado Mário Gui
marii.es, solle1tnndo-1he proteção política 

QUANTO ao resto, não vem fora de propósito elucidar 
à turma de "cavadores" do PSD, algumas particularida
des de sua vida, onde desafio que se me apontem uma 
inverdade. 

NAO perLenceu aos quadros do PSD, em sua terra, 
ccmo quer fazer crer aqui. AH sempre pulou de partidos, 
len:io sido eleito, pelas atas falsas, em 1935, deputado 
pelo PR. Não teve atuação deciSiva nenhuma na vitória 
do. opo::ição maranhense, pois sempre andou na garupa 
da situação. 

ESSA exploração de transfuga da UDN, não existe, 
porque não é exploração, é verdade, pulou mesmo 
de Partido, e por isso não é preciso ser esclarecida lenda 
nenhuma. Ao chegar a Itaocara, fêz amigos, usando dos 
processos que j á conhecemos, e dentre os quais desta
camos o• Dr. Pérlcles Corrêa da Rocha, umas das mais 
nobre e altas e~-pressões de caráter, honradez e elegância 
moral que hei conhecido, 

DETJTh'TOR dá inteira confiança daquele fluminense 
ilustre. que assumia o governo do município de Itaocara 
naquela época, aceitou cargo no diretório da UDN. Re
pucilou o PSD, por julgar ésse partido sem virtudes mo
ro.is e civicas, para governar aquêle município. 

JAl\lAlS assumiu compromisso com a sua consciência. 
Traiu os postulados democráticos do Dr. Pérlcles, corno 
trairá os Dr. Get.ulio Moura, se as suas conveniências 
assim o determinar. 

NAO tem coragem de fazer politica de oposição, por
que depende dela para manter-se no rendoso cargo. A 
Coletoria Federal de Nova Iguassu, é de primeira, e êle 
precisa de escora para não ser removido. 

SEJ\lPRE teve o hábito de andar de cabeça baixa e 
o auUclsmo jamais entrou nos seus costumes. 

TROUXE mesmo a carta do Dr. Péricles. 
QUANDO aqui chegou o Dr. Mário Guimarães teve 

conhecimento dos têrmos da missiva. 
ENQU.\NTO o Dr. M:1 r1o Guimarães, batalhava na 

As!:embléia Legislativa, defendendo os lnterésses do povo 
fluminense. o "velho escrivão" andava trocando "olhares" 
cem o deputado Getúlio Moura, que o cumulava de "gen
Ulezas". 

SOU forçado a reconhecer ser êle um homem multo 
"sensível'', gostando de carinho, chocando-se com desa
tenções. 

CONCLUINDO torua-se oportuno alertar o ... (atre
vido não) o ... gazeteiro do Jornaleco pessedista, a repri
mir de futuro sua afoiteza cm molestar os homens de 
bem, assacando verrlnas, conceitos desprimorosos e in
justos contra quem não os merece e tem sabido aqul, 
como o.lhures se comportar decentemente, dando exem
plo de alltudes francas e decididas, como é o caso do 
Dr. Mflrio Guimarães. Sereno, comedido e respeitador nas 
palavras e atos, po;,so com autoridade, exigir sem favor, 
tratam~nto muito melhor para o chefe da União Demo
cr6.iica Nacional. 

: rorm.h de ,·orrupc;:10, ~ 
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CALIDOSCÓPIO 
VIII 

"UN CERTAIN SOURIRE" 

Devo ter sido, talvez, um dos primeiros a adquirir no 
Rio o último romance de Françoise Sagan, o que não apre
senta o menor mérllo, evidentemente, mas que proporcio11ou 
a sensação agradável, embora algo infantil, de ter concluído 
sua leitura pouco mais de dois mêses depols que acabou de ser 
impres$o em Lagny-sur-Marne para um editor parisiense. 
E Isto sem que autora, impressores e editor pudessem ter a 
menor idéia da existência, nesta prosaica Maxambomba, de 
alguém interessado no. obra e que a aguardava com muita 
ansiedade . .. 

O livro tem sido muito discutido, como seu antecessor 
·•Bonjour trlstesse" oue, apesar de haver obtido o "Prix des 
Clitlques 1954", continua a ser combatido. 

Gostei, porém, do novo romance de Françoise, mais do 
que do primeiro. quem sabe se por haver ent.rado em con
tacto com êste através da tradução de Maria Luiza de An
drade Ribeiro, editada em 1954 pela Difusão Européia do 
Livro. 

Acho que a escritora (que não é mals o gênio, não mais 
tem 18 anos. como adverte comentarista do último número 
do "Journal Français du Brêsil'') tem realmente algo a dlzer 
(? o faz com graço. e sensibilidade, encerrando suas palavras 
um quê de poético. 

O fato de que parece dar no sexo relêvo demasiado em 
seus romances é, provàvelmente, fenômeno da época (ou de 
tõdas as épocas, dir-se-á). reíletida sem dúvida no tédio que 
exnla das reflexões de Dominique, ainda que a autora não 
utilizasse o têrmo "ennui" com multa freqüência, qual assi
nala, o crítico a que me referi acima. 

De seu reccnt~ livro, cuja tradução portuguêsa apareceu 
na semana passada nas livrarias - edltada também pela 
Difusão Européia do Livro - fiea realmente o "sentimento 
de melancolia e abandono à fatalidade de i1m mundo em 
ruinas", de que nos fala Tristão de Athayde. 

Françoise Sagan clã-me a impressão de quem procura 
retratar o quotidiano com nat.uraUdade, sem artlficios, tal
vez admitindo ponto de vista idêntico ao de Érico Veríssimo 
[!Ue afirmou não devemos atribuir ao escritor a circunstân
cia de seus romances serem impróprios para menores - se 
fõc: o caso - mas sim à vida mesma . . 

COMPRA E VENDA DE TERRENOS 

SOCIEDADE AGRfCOLA, CONSTRUTORA E 
IMOBILIÁRIA L TDA. - (SACIL) 

RUA l\UXJSTRO l\lENDONÇA Lll\lA, .245 
TELEFO!llE: 1'18 

NOVA lGUASSU - ESTADO DO RIO 

Conlessionário 
FREI JACINTO 

Meus [ilhos, hoje vou lhes falar sôbre o problema ali
mentar que aflige todos aquêles que por vários motivos, são 
obrigados a fazer suas refeições fora de casa. Para muitos, 
esse assunto poderá ser considerado de somena importância. 
Entretanto, são várias as reclamações que temos recebido, 
sôbre a falta de higiene, de um relativo confôrto e de um 
pouco de a.tenção que os donos de restaurantes, oferecem 
aos seus fregueses. Nova I1ruassu, se formos contar a dedo, 
tem uns três ou quatro restaurantes, que uma pessoa pode 
entrar sem susto e sair sem mêdo de horas depoi~ vir a se 
sentir mal. Quanto aos preços é outro ponto que deve ser 
considerado, pois não se admite, que um restaurante que 
ofereça serviço de segun<la e terceira, queira cobrar o mesmo 
que um de primeira. 

A título de curiosidade e para que os nos.sos leitores to
mem as suas precauções, aqui vão alguns conselhos, colhidos 
junto a um garçon, não desta prata, mas do Rio, e que é 
profundo conhecedor da matéria : 

Se na véspera derem Feijoa.d!\, fujam como o diabo da 
cruz, do "Roupa Velha com Tutú''. Se tiver Bacalhoada, não 
comam de geito algum Bolinhos de bacalhau. Do Perú Des
fiado não queiram nem sentir o cheiro. Vocês conhecem a 
Sô,Pa Mineira. 7 E' uma que tem feijão prêto, arro.z, batata, 
couve, etc.. Não a tomem, mesmo que lhe paguem. E as:;lm, 
são outros pratos, derivados do dia anterior. E' éste um 
conselho feito por quem tem mais de trinta a.nos de trabalho 
em restaurantes. 

Agora vamos falar da higiene. Bem poucas, são a'i cac;as 
de pasto, que trocam diàrlamente as suas toa.lhas, não têm 
mal cheiro, trazem os talheres e copos que não sofram re
provações e tenham seus g!lrçons limpos e asseados. Como 
é constrangedor, comer num ambiente em que se respira. 
o cheiro de gordura e que se tenha a servir um garçon todo 
sujo. E no fim, na hora de aparecer a conta, o que se vê, 
é uma nota de setenta e oitenta cruzeiros por uma pessoa 
que comeu um bife e tomou uma. cerveja. Não seria justo 
enumerar as boas e as más casas. Esqueceríamos com cer
teza de tôdas elas. Mas, vamos fazer uma sugestão a um 
redator da "OPOSIÇAO", para que faça alguma, r«l)orta
gens nesse sentido. Até Já, aconselhamos aos donos de :res
taurantes para que melhorem um pouco mais os seus ser
viços, pois isso só ser-virá para atrair maior número de 
fregueses. 

Para aquêles que estranharem tal assunto nessa seção, 
(;.Ue até hoje, não saiu de sua diretriz de olhar os erros, 
sejam êles de quaisquer espécies, devemos dizer, que Frei 
Ja.cinto, inlelizmente, faz suas refeições em restaurantes. 

A OPOSIÇÃO 

NOTÍCIAS SOCIAIS 
VITRINE DE NOVIDADES 

Por AR I E RE P 
A COMISSAO ESTA DE PARABENS 

- Correspondeu plenamente o baile na Clne Sol, para 
a OBRA DO B.1!.RÇO, significante in1:1tituição de caridade 
junto a igreja catô11ca desta cidade . As bem Intencionadas 
senhoi-as e senhorlLas anecadam, e com o produto das fes
Llvldades 1azem entrega as mães menos favo.ecldas da sor
te, de enxovats para os recem nascidos, roupas intimas para 
as parturientes e outros pequenos utensílios de prtmeira ne
cessidade . É bem louvave! os ap.ausos e um hoi1roso utulo 
de "Sacerdotisas do Bem". 

A tesLa tm si esteve cem por cento . Todos colaboraram 
expontaneamente. O serviço do ba,r a cargo de dona Anélit.a 
e as senhoras Isaura, Nair, VL ialda, não podia estur melnor. 
Panaria e recepção a cargo de dona Adella Mosaga. O con
trole das mesas com dona Angcla, Aracy Ouilllaraes e Ima
culada Azcredo . A venda dos votos com a Lllia - enum 
tudo certinho em seus 1ugares. Napoleão em matéria de mú
sica nos ormdou, com que havia de bom. O Jndy-croner Ju
límar mais uma vez agradou. Aracy Costa (a noivinha do 
l!:dgard coutm.noJ, com um bonito núme.o de seu repertório 
homenageou aos presentes. No concurso para a rainha da 
fesLu gauhou bem pelo seu trabalho de arrecadação para a 
grande 1nlclal!va, Selmn Cardoso de Matos, tino ornamento 
cta nossa sociedade . o sorteio do quadro a, óleo, oferta das 
Lojas Maracana, ganhou o Mlles, la de Mlraí, que velo, viu 
e venceu . Bom propagandlsta do baile. 

E sempre um praz~r destacar as pessoas presentes nêstes 
ambientes festivos . Anotamos: Raul da Silva Jr. e senhora; 
Getullo Moura Fuho, irmã. e primas; Dr . Ata.ide P. de Mo
raes e senhora; Dr. Mar lo Guimarães e senhora; Dr. Geraldo 
de Oliveira e senhora; Nelson Marcos Belém e senhora, se
nbo.itas, Mlrlan, Emilla Maria, Haydé Cerqueira, Lêda Sa
leme, Sônia Maria, Marta Pimenta, Mari1ene MaLos e os jo
vens, Hugo Soma, Fernando Baslle, Evartsto, Heron, Jullo, 
Sllvio, OtaciUo Falcão, Joel e tantos outros. 

DEPOIS DA MISSA 

- Vi as senhoritas Haydé Gouvêa, Clenice, Norma, Emt:la 
Maria, Glória, Selma Cardoso, Divallce, Anne Maria - ele
gantes e simpáticas. Como sempre naquêle domingo alegre 
não vi fazendo o seu costumeiro passeio depois da nussa, 
Maria Joana, a simpatíssuna Pltóte. 

MAIS UMA "BOITE SHOW" 

-- Com muito agrado vem sendo comentada a "Bolte• 
Show" do dia 25 de agôsto no E . C. Iguaçu. Já estão acei
tando reservas de mesas. 

NúPCIAS 

- compareci ao enlace matrimonial de NUson e Nedy, a 
meiga maninha do Crlin Assunção. Da Igreja fui a residência 
dos p;us da. noiva. Amaveis como sempre recebiam os i11u
meros couv1daclos. Presentes n tam1l1a Torrentes, Darc1lto 
ttauheiLti e srnhora, Dr. Luiz Ouimaraes, Marta Luiza Bor
ges, Sônia e Ivone I•'açanha, Lucy, lvete, Imaculada, Haydé e 
tantos outros convldados da Capital, amigos e parentes aos 
noivos. A recepção e o convívio social impecáveis. 

NA MAGESTOSA RESIDilliCIA DO IVAN E D. NEOLETE 

- A apraz1vel resldêncla do "Bairro das Palmeiras'' foi 
pequena para reunir os muitos amigos do distinto casal em 
comemoraçao ao sí?u 15. 0 aniversá.r10 de casamento. Com
pareci e muito me satisfez a grande amizade de todos pa.ra 
todos nessas reunões famlllares. 

• REUNIAO DANÇANTE NO DIA 31 NO E . C. IGUASSU 

Como término dos festejos junlnos o E. C. tguaçu, fará 
realizar no dia 31, das 21 horas à n1eia noite uma reunião 
dançante com o conjunto do Alan. O traje : o de chita para 
senhortias e o de e:;po. te para cavalheiros. O Alceu coman
dara a quadrilha. 

ORLANDO DE CARVALHO - Completou suas 15 pri
maveras cheio de saúde graças a Deus, o prezado amiguinho 
ORLANDO, jovem desportista do IBC e caprichoso auxiliar 
do 2. 0 Oficiu. 

INT.lli.i..IGENTE MENINO MAURICIO - Completou 4 anl
nhos o lnteressan.e Mauriclo, fithinho do Dr. Mário Soares 
Pereira Jr. e dona Isaura Pereira. (Aos anive.sariantes meus 
sinceros parabens,. 

RESULTADO DA 6 ª APURAÇAO DO CONCURSO RAINHA 
DA PRIMAVERA DO E. C. IOUASSU 

Sunia. Maria Pereira da Silva, 2.900, Anne Maria S. de 
Moura, 2 . 380, Lêda Saleme, 1 . 020, Alda Dias, 60, Sônia Ri
beiro dos Santos. 30, Isabel da Silva e Emilla Saldanba, em
patada com 20 voto11. 

PROVÉRBIOS 
Emudecem as leis com o rufar dos tambores 
Govern:i.-te primeiro para depois gove.n11;tes os outros 

PROIBE 
a- M continuar com o F 
a- a chegar num acôrdo com o D 
a- L. S. de apreciar só um 
o- J não saber se é correspontldo pela I. S. 
a- M de falar demais 
o- J. R. colar 
o- L. N. continuar a fazer bôdas de prp.ta de nomõro 
o.-- 8 desaparecer de circulação 

OPOSIÇAO NOS ESPORTES 

BASQUETEBOL - O IBO ganhou por 37 a 32, o Florença, 
colocado em segundo lugar no Distrito Federal, caiu sob o 
vigôr dos Periquitos. 

FUTEBOL - Na Segunda Divisão o Vila de Cava venceu 
o Vasqulnho de Morro Agudo - a terceira e última partida 
decisiva será po dia 29 no campo do Queimados F. C. 

A SELEÇAO DA LID EM SlJ.O GONÇALO - Convidada a 
Seleção de Basquete da Liga Iguassuana de Desportos para 
um amistoso no dia 4 de agõsto com o Clube Esportivo Mauá, 
ocasião em que sei-ão Inaugurados os refletores de sua quadra 
de basquetebol. 

IGUASSU B. C. - Campeão do Turno, pardlda dispu
tadiEslma entre o me e Mesquita T. c., funcionou como 
árbitro, o prezado desportista Dr. Sebastião H. de Matos 
Filho. 
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CINE -PANORAMA 
SHEYLA. 

UM FILME EM FOCO 
Focalizaremos hoje um filme que, pelo profundo senti

mentalismo que encerra, pela encantadora melodia e inter
pretação marcante de seus protagonistas, tomou conta da 
população carioca, estando na sua 5.i. semana de exlblção, 
mantendo estrondoso sucesso. Trata-se, como muitos jâ de
duziram, da película "Suplicio de uma Saudade" (Love Is a 
many splendored thing), estrelada por Jerurer Jones e 
William Holden, que têm esplêndida atuação. Magnitlca pro
dução da 20th Century Fox em CinemaScope, que retrata o 
romance de uma médica eurasiana com um correspondente 
amerlcano, romance êste vivido em Hong Kong e Macau. 
Cenários maravilhosos, dão ainda mais esplendor ao filme. 
A melodJa que dá titulo ao filme é belíssima, servindo tam• 
bém de fundo mu$1cal. Está atualmente, com muita justiça, 
em tõdas as paradas de sucesso, merecendo portanto o 
nplauso geral. Os que já tiveram a ventura de a,reciá-lo, 
concordarão certamente conosco : é uma pclicula que há-de 
permanecer sempre em nossa lembrança, embalando-nos 
nas horas de alegria, servindo de incentivo nos momentos 
amargos de no.ssa existência. 
NOTAS: * Charles Boyer, veterano ator cinematográfico, fêz re
ccn te viagem à Fiança a fim de filmar ao lado da estrêla 
francesa Françoise Arnoul a película "Parls-Palace Hotel". * Para grande pezar dos Inúmeros fans e colegas de estú
dio, acaba de desfazer-se a. famosa dupla Dean Martin-Jerry 
Lewis. que tantos sucesrns nos deram, quando em harmonia 
Lewis, entretanto, pretende continuar sõzinho, e temos a 
e. uase certeza Que esta nova etapa de sua carreira será co
roada de êxito. 
* Possuidora de uma grave doença cardíaca, acha-se gra
vemente enfêrma em Hollywood a Sra. Kay Spreckels, de 
38 anos de idade, a s.o. espôsa de Clark Gable, que estão 
ca;ados desde 11 de julho do ano passaào. * Os estúdios da Atlântida estão em franca atividade, com 
ns filmagens de "Colégio de Brotos". -este novo filme conta 
com a participação de numerosos astros nacionais, dentre 
os (!Uais : Oscarito, Badaró, Francisco Carlos, Cyl Farney, 
Inalda de Carvalho, etc. 
* Maria José Cardo!o, Mlss Brasil 1956 aceitou, o convite 
da Universal para fazer um teste, a fim de, de acôrdo com 
as possibilidades. ingressar no munao da tela. Talvez, num 
futuro próximo, teahnmos a nossa Mtss mundialmente 
consagrada, como recompensa à recente decepção por ela 
sofrida. 

r Terreiro de Pai Antônio 
CABOCLO PENA BRANCA 

- Caô ... Cabecile! ... Caô ... 
- !\lalême, meu velho, malême .•. 
- Oxês, meus "fios", estão alvoroçados ... "pruque"? 
- Meu velho, está acontecendo cada coisa que não 

é pra menos ! ... 
- Qui nada meus "fios". Domingo eu dei umas voltas 

e já sei de tudo. 
- Ah ! Então foi por Isso que não houve sessão não 

é n:-,u velho ? 
- Prá "ocês", nií.o houve, "pruque" eu baixei no ter

rero dêles. 
- Não diga meu velho? ... Foi mesmo ... ? 
- Digo sim meus "fios". . . "Ocês" querem saber o 

que houve? 
- Conta logo meu filho ... 
- "Antão" firma ponto meus "fios", que a. coisa es-

têve "prêta". 
- Lã vem o senhor com êsse negóclo de ''prêta". 

Nós jã paramos com isso meu velho. 
- Pois é meus "fios". O caboclo pena PRtTA, o orixá 

maior do terreiro de lá, bateu as "corimbas", nu.ma baru-
• lhelra danada e reuniu os ''fios" de santo do seu gongá. 

- E daí meu velho? . .. 
- Eu aí aproveitei a confusão e baixel no gongá dêles, 

aproveitando o "cavalo" do "peninha preta". 
- Peninha prêta ! . . . Quem é êsse meu velho ? .•• 
- É o "or.lxàsinho" filho do ''Pena PRtTA" p-ande, 

que ta va lá por acaso ! . , . 
- E aí meu velho '! . .• 
- th . . . Jlli ... eh ... Exe eomundige ... Exe comun• 

dige . .. O "pena prêta" recebeu o "encôsto" do caboclo 
'·!\louraria'', e desandou o pau nos ·•mureques" do terreiro 
dêle. 

Começou pelo ARY xa. Sacudiu o "cavalo" dêle umas 
três vêzes e atiçou o pobre coitado longe. Ai virou para 
os "fios" de santo. Pegou o "mureque" Pagé da garage e 
tomou o ganhadô de bô.ngo dêle. Depois teve uma con
versa "bassinha" com o comuna, que o "velho'' aqui não 
escutou. Só v-1 o "mureque" saí de quatro pedindo "ma
lême". 

- E o que mafs velho 7 
- Aí O "CABOCLO pena PRi:TA" começou a dar con-

selhos aos seus "fios'' de santo na fala chinez11 e êles não 
entendia nada. Só gritavam : - Exe "comundige" ... E!:e 
"comundige", e nma lá disse: '1barcarla".. . "barcaria", 
chefe num fala mais língua "frieana", chefe muito sabido, 
já tala chinês ... 

- Foi meu velho 7 ... 
- No final mens "fios", quem deu gelto na 

foi um "pai de santo" que num MURinho, com ares 
AUGUSTOs, ESTEVE lá enCOSTAdo, ·notarlamente, -
not:iriamente não, notoriamente, por ordem do chefe. 

- Malême meu velho. . . malême. 

• 



Póqina 4 A OPOSIÇÃO Nova lguassu, 29-7-1956 

ESMAGANDO A CAL ÚNIA 
A calúnia assacada co,itra mfm, e que mereceu e116rgtco 

revide sol> o titulo ''RESPOSTA A UM CANJ1LHA", natural 
desabafo de um homem de bem que vé a sua h.on, a atassa
lhada por um dcsclassi/1cado, f o1, 11ovamente, reproduzldct 
nas mesmas págiuas do pasquim que é mantido com recursos 
inco11/essáveis. 

Não voltarei a adjetivar o caluniador. Os irlsultos que 
lhe dtrigt não tiveram a resposta que qualquer homem de 
brio .se sentiria no dever Indeclinável de dar, e que não pode
ria ser estampada 11as colúnas de um jornal. 

Já, agora, de posse dos elementos de que náo dispunha 
naquela prfmeúa reação à infâmia, limitar-me-ei a Jazer um 
relato dos Jatos, rigorosamente de acôrdo com as peças cam;
tantes do processo. E bastará essa exposlçüa para esmagar a 
calúnia. Vamos, pais, aos Jatos. 

A época da ditadura, o gaúcho Frederico Dahne, arnigo 
do sr. Gelulio vargas, conseguiu do interve1ttor Ernani do 
Amaral Peixoto que ma1ufasse a Prefeitura da Capitctl dêste 
Estado conceder à Ji, ma Dahne, Conceição a. execução do 
"Plano de Rimadelação de Nlteroi" 

Não dispunha a cancess!o11âría de numerário para reali
zação do projeto, que envolvia obras de vulto. entr1J as quais 
o ctesmonte do mõrro de Gragaatá e o aterro de uma. parte 
da Baia de Guanabara. O ditador ordenou, então, que as 
Caixas Econômicas do Estado do Ria, cto Ria de Janelro e do 
Rio Grande do Sul f.mp,estassem o dinheiro. Como u pri
metra, rccem-Jundada, não dispuzesse de recursos, /oram 
nela Jeitos depositas pelos fostitutas dos Bancartos e dos Jn
dustrta.rios. 

DahrLe. Conceição, porém, gastou a dinheiro e não exe
cutou o Plano, tornando-se iTlsolvát:cl. Deu, eiitâQ, em paga
mento da dwida, terrenos que, em grande parte, não eram, 
ainda, terre11os e sim agua da Baia. de Guanabara. 

Passaram-se os anos. As Catxas, com o p eJuiio. Até que 
a Companhia Un!ão Territorial Flumi11e11se tornou-se st«:es
sora de Dahne. Conceiçda e ass111mu CL responsatiilid.ade, com 
a Pre/eitura de Niterot, da cxecuçüa do "Ptmio" interrompido. 

Em 1951, a COMPANHIA UNI AO TERRITORIAL FLUMI
NENSE se dirigiu às Caixas Econômicas imercssadas, Jonnu
lando tl'es propostas para retomar o neoócio anterfo. mente 
realizado pela Jirnia lJaime Conceição. A primeira a se ma
nifestar Joia da Río de Janeiro que, em z.0 de setembro de 

, 2!151 comu,dcava a do Estado do Rio, atravé,11 do oficio n.0 

43, haver sido aproi;acto, un sessão de 16 de agõsto, o parecer 
do Diretor Superintt.ndente da Carteira de Titulas, Propondo 
a fixação dos seguintes pontos para a tra1tsação: 

"l. 0 ) - A Caixa concordara cm conceder uma dilatação 
de prazo até 30 anos, a contar de ~6 de /et1eretro de 194J; 

2.º) - o saldo que se apurar, na data do novo ajuste 
será paoo em tantas prestaçõe.; mcnsats, quantas as que es
tiverem compreendida:; na pra.se acima. estipulado, aos juras 
ae 8,5% ao ano; 

J.ºJ - Sera concedida nava opção de compra dos teTTe
nas dados em pagamento, pelo prazo de 5 anos, contando-se, 
entretanto, scibre o préço dos terrenos a tiua de juros de 8,5% 
e não d.e 8% ao ano, conforme proposta da companhia'·. 

Na Catra fluminense, foi ouvido o Dr. Ernesto lmbassaf 
de Melo, seu Consultor Jurídico, e êste, 110 parecer de ~O de 
outubro de 1951 concluiu opinando "que a segunda proposta 
poderia ser aceita nos termos da decisão da Caixa d.o Rio de 
Janeiro". 

Submetido o assunto à deliberação do Conselho Adminis
trativo da Caixa do Estado do .Rio, presidida pelo Sr. Gout:êa 
de Abreu, /oi decidido, na sessão de 30 d.e outubro de 1951, o 
segub1te: 

·•o CONSELHO, mteirando-se do parecer e relatório 
do Sr. Ernesto lmba.ssaí de Melo, cujas conclusões adota, 
RESOLVE, em princípio, contra o -voto, cm separado, do 
Sr. Diretor .Mário Guimarães ... .'' (segue-se a deci.sâo, 
reproduzindo o que /oi decidido pela Cat:i:a do Rio de Ja
neiro, e que joi acima transcrita). 
O Conselho Superior das Catras Econômicas, a.provou 

essas deliberações, não c,ceitando as razões em contrcino 
consignadas no meu voto vencido, e o processo /oi encami-
1thado ao Consultor Jur,ídico para elaborar a minuta das es
crituras a sere;,L assinadas, o que Jot Jeito em ~7 de maia de 
1952. 

O Conselho Admintstrativo da Ca~a do Estado do Eto 
aprovou essa m.tnutn em sessão de 28 de maio de 1952, e o 
seu Presidente, Dr: Gouvêa de Abreu, comunicava essa dect
sdo ao referida Cowrultor Jurídico pelo oficio n. 0 38, de 10 de 
junho d.e 195l, "reconhecendo a significação do trabalho de
senvolvido por V. Excia. 1io tnterêsse desta Caixa Econô
mica". 

Nas sessões de 1.0 de outubro e 10 ele dezembro de 1952, 
28 d.e janeiro e 12 de fevereiro de 1953, a assunto voltou ao 
Conselho Administrativo da Caixa do Estado do Rio, que to
mou deliberações sôbre detalhes da operação, sempre apro
vando pareceres do Consultor Jurídico. 

E, na sessão de 25 de março de 1953, aquele Consel/io re
solvia oficiar à C. u. T.F. comu11tcanda que "sómente dela 
passa a depender a assinatura da escritura, visto que, com a. 
presente deliberação da Caixa Econômica Federal d.o Rto de 
Janeiro, completa-se o pronunciamento, aliás concorde, das 
três Cat.xas interessadas no assunto em causa·•. 

Entretanto, nenhuma providência adotou a C. U. T. F. 
no sentido de assinar a escritura, e mesmo, por carta de l!J 
de agôsto de 1953, comunicava que a morte de seu sócio Fre
clertco Dahne seria motiva para o retarâamento ela transaçf.lo. 

Resolveu, então, o Conselho da Caixa do Estado do Rio, 
em reunião de 18 de novembro de 1953, ameaçar a Compa
nhia ''dando-lhe o prazo até 31 de dezembro do corrente ano 
( 1953) para a assinatura da escritura de recomposição âe 
dívida sol> pena de não ser mantido o Tiegôcto nas bases pro
postas". 

A c. U. T .F. não deu qualquer resposta, e o oovêrno flu-

mt11e11se oficiou pretendendo a co,nprn do prédio onde /un
cioncwa o Serisiço de Ayuas e Esgôtas de Ntterói. Opinou, 
então, em 3 de agôslo de 1954, o mesmo Consultor Juridfco, 
contràrtamente a essa proposta, eMtmdendo que a Caixa 
deveria sugerir ao Estada a realização com êle da transação 
que estava cnlabolClda com a Companhia, mas que se "delt
bere, antes, formalmente. constderancto e:cttntas as negocta
çdes com a C U T F ., pelo manifesto desinteresse desta", o 
que Jat decidido peld Conselho, na reunião de 4 de avôsto de 
1954. 

Dessa fiel exposição dos fatos, pode-se depreender, .,em 
receio de contestação, que. 

a! - a primeira decisão a ser tomada sôbre o assunto 
/ai da Cai.ta do Rio de Ja,i.etro, em 1. 0 dd setembro de 1951, 
tenú.o a do Estado do Rio, adotado a soluráa por ela prc,posta, 
e consoa11te parecer do Dr. lmbassai, em 30 de outubro de 
1951. Não é, portanto, verdade que as outras Ca.t:tas se limt
tassem a aceitar as decls6es da do Estado do Rto; 

bJ - 1,eiicldo nessa delíberação, passei, desde então, nas 
succssit:as reuniões em que o assunto voltou ao exame do 
Conselho, 110 período de 1951 a. 1954, a acompanhar os votos 
vencedores, tendo em vista a deciscio do Conselho Superior 
que a apro1:ou, despresando as razões em contrárw do meu 
voto: 

cJ - as Caixas, durante todo aquele período de TRtS 
ANOS insistiram iia realização do negóci-0, que só não /oi 
efetuado pelo manifesto desinteresse da e U T F . segundo 
expressões do Consultor Jurídico,· 

dJ - a deliberação FORMAL, considerando e:&ttntas as 
negociações, fof sugerida pelo Consultor J1.1rídtco, apenas para 
que a Caixa pudesse propõr ao governo do Estada o mesmo 
negócio que não pudera 1 ealizar com a C. U. T . F. 

Assumindo a presidência da Caixa em fevereiro de 1955, 
foi sumetido ao meu despacho em 3 ã'e março um ofício da 
C. U. T. F. pleiteando a "reconsideração da decisão, tomada 
pelo Conselho Administrativo dessa Caixa em sua sessão de 
18 de agôsto de 1954", declarando que "estamos, ho')e, deante 
de uma situação definida e definitiva e em posíção de con
cretisar incontinente e pela forma escolhida, a composição 
que já foi aprovada pelas Caixas Econômicas inter~ssadas". 
Propunha, entretanto, algumas modijicaç6es no negócio e 
flldicava, como re/õrço da garantia hipotecária anteriormen
te acctta, a ftdejussória da O.S.A. e do Banco Industrial 
Brasileiro. 

Na meu despacho, limitei-me ao seguinte: 
"Ao Conselho, depois da. mantfestaçâo da Consultoria 

Jurídica". 

1 
1 
~ 
~ 

Said Sobrinho 

O ESCRITóRIO lle Despachante do Chefe da Inspe
toria de Trânsito, que está disfarçado com uma tabuleta 
de ('c;critório elc,Horal, fica ali na Rua Barão de Tinguá 
n.0 673, tendo como testa de ferro wn t.al de ldaco. De 
Já sairam as licenças pai-a os carros roubados e os contra
bandeados. 

---* 
Decididamente o Inspe

tor de Trânsito precisa ti
rar umas férias, para tra
tamento de "neurose". Na 
semana passada, ofendeu 
m o r n !mente um despa
chante, pelo slmples fato 

do mesmo Ler ido recla
mar ao "valiente" chefe, 
os fregueses que êle lhe 
tirara. mandando-os para 
o seu escritório, disfarçado 
de eleitoral. 

+--

t REVOLTANTE a maneira r,rosseira com que a empre-
1drfo da Evan!C. trata os seu~ motorista.~. t voz geral. entre 
~ste:s, que se o Rolo f ór c;zndíct,ato a Pre/eUo nas préx:ma..s 
eletç6es, jam.at.v terá um voto da classe. 

---* ! ~ 
1 ! O ATUAL PREFEITO 

TUTELADO quando fazia 
srttS comícios <.m públi
co I antes das eleições), 

cumprisse as $Ua5 promes• 
sas, pediria exoneração do 
cargo ... 

Ary! O esquecido povo rle 
l\le.squita, espera que cum
pra:,; com a tua palavra ... 

prometeu certa vez ao povo 
de l\lesquita, se caso não 

---*---
BRAVOS ! Ar,ora ex1st.em vã rios cronistas soclals 

"aconteceu'', tudo Shangay''. Autênticos plaglstas lnle
lizes de Ibrahlm Sued. Entre êles, destacam:se alg~ns que 

~ procuram criticar aos demais. como se fossem eles os 
( "maiorais". 
~ ................. w.w .. _._,._,._..._ .. ,,,.. . . ._._._._._,._,....,._..,_._.~.,..,..•.••.._._._._ 

QUEM JIV:tSJI ... 
O descontentamento entre 

os construtores clvls, Já atin
ge a rala da revolta. O pro
tecionismo da adminl.stra
ção Munlcl~al Já estendeu 
seus tentáculos até aquela 
classe, acarretando uma sé
rie de preJ ulzos, alguns irre

1 

aos nossos leitores, o que ago
ra, fazemos apenas um rela
to. 

Mostraremos quem são os 
protegidos e como é feita es
ta proteção. 

Até li, que se acautelem 
os envolvidos nêsse descala
bro. paráveis. 

Encaminhada o pedido ao Conselho Administrativo, êste, Por hora, só temos em 
UNANIMEMENTE, decidiu, tendo em 'Dista o parecer da Con- mãos, as reclamações, con-
sultoria Juridica e atendendo a que o govêrno do Estado não tra O protecionismo da dis-
se tnteressara pelo negóclo, reconsiderar a decisão de agósto tribulção de quotas de ci-
de 1954, para mento, quota esta que está 

"admitir que se concluam as transações anteriormente sendo dividida, apenas com 
a.provadas, traduzidas nas minutas de /Zs. 120/130 e fls. 05 construtores chegados ao 
1661177, com o acréscimo da garantia Ji.dejussórla agora Prefeito e seus asseclas. 
oferecida, desde que as escrituras venham a ser assina- Já na próxima semana, 
das no prazo dtJ 30 dias. Resolve, ainda, o Conselho que numa reportagem detalhada 
as modificações propostas não devem ser aceitas, pelas 

Hospital e Maternidada 
Tel.: 94 

Delegacia: TeL: 189 
Ponto de Automovel 

Recebedoria : Tel.: 18S 
Tel.: 138 

razões expostas pela Consultoria Jurídica". e comprovada, mostraremos 
Looo após, a Catxa Econômica do Rio Grande do Sul co- g -----------------

municava que o Conselho Administra.tive aprol>ara parecer Silva e Gau.vêa de Abreu, as quais se empenharam Jirmemen-
do seu Consultor Jurídico, que concluia concordando com a te ,ta de/ésa dos interêsses dessa Catxa Econômtca". 
Caixa fluminense, porque "na verdade, tomou a congénere E, finalmente, na exposição de 13 de janeiro de 1956, o 
do Estado do .Rio a melhor decisão na de/ésa dos tnterêsses mesmo Dr. Ernesto Jmbassai de Melo declarava: 
elas Caixas Econômicas na liquidação de seu.s créditos que há "Convém observar, lisa e claramente, que a escritura 
anos se vem processando", o a do Rio de Janeiro transmftfa assinada em 1955 obedeceu a.os têrmos da minuta que 
deliberação no mesmo se11ttdo. fóra por mim elaborada, como consequência de delibe-

Fot, então, assinada a escrttura de recomposi.ção de dfvi- ração desta Caixa em 1951 ffls. 108), com a qual concor-
da. O fato revi,stiu-se de solenidade, a êle assistindo repór- daram as duas outras congêneres, o que /oi homologado 
teres e fotógrafos da imprensa de Niterói.. A escritura Jot pela Conselho Superlor''. 
assinada por mim, pelas drs. Yadir Tavares, mett sucessor na Dêsses Jatos, que sucederam na período em que exerci a 
presfdêncla da. Caixa, Antõnio Pereira Nt1nes, atual presiden- prestdêncw da Caixa do Estado do Rio, outras conclusões se 
te e José Luiz Ertal, diretor da Carteira Hipotecária da Daixa impõem a acrescentar àquelas a que acima ftzemos referen-
do Estado do Rio, Veiga Faria, diretor da Carteira de Títulos eia. são elas: 
da Catxa do Rio de Janeiro e outras personalidades, com a aJ - a decisão do Conselho Admtnistrativo admitindo 
assist1icia dos advogados das Caixas interessadas. que se conchdssem as transações anterto:mente aprovadas 

No dia imediato, fiz transmitir em. circular dirigida a /oi UNA.NJME, tendo participado da votação os drs. Yadir 
todos as funcionários a seguinte Portaria: Tavares, Pereira Nunes e José Ertal; 

, "Esta Prestdéncta tem a satts/ação de comunicar ao bJ - essa decisão foi aprovada de acõrdo C?m as restri-
funcionalismo da caixa que foi assinada, ontem, a es- ções do Consultar Jurídico da Caixa à alterações propostas 
crtlura de recomposição de divida da Cfa. União Terri- pela C.U.T.F. e condicionada a que as escrituras viessem 
torial Frumtnense rez-Dahne conceiçãaJ, pela qual ftcou a ser assinadas no prazo de 30 dias, e, isso mesmo, depof.s de 
regu'arizada a situaç,ío da referida devedora., q1,e tntcia- constatado o desinteresse do govêrno em efetuar a mesma 

rá, de imediato, o pagamento das prestações a que ftcou transação; 
obrigada. cJ - o Conselho Admtnistrcitfva da Caixa do Rio Grande 

Tão auspiciosa fato representa marco relevante no da Sul aprovou parecer de seu Ca11su1tor Jurídico conside-
caminho da recuperação económico-ftnancetra da Catxa rando que a Caixa fluminense tomou a "melhor decisão na 
Econômica, e acelerard por certo, sua march.a a.scencio- de/ésa dos tnterêsses das Catcas Econômicas"; 
nal rumo ao almejado equflíbr1o orçamentário. d) - a escritura /oi assinada, como o proclamou o pró-

't de tôda justiça ressaltar a atuação brilhante e ejt- prio Dr. Ernesto lmbassaí de Melo, nos têrmos da minuta 
ciente do nosso Consultor Jurídico, Dr. l caro Bratle por S. Sa. elaborada, que merecera a aprovação das Cat:tas 
França, para a consecução do objetivo colímado, para o do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul e do Conselho 
qual também contribuiu decisivamente o contador Ge- Superior das Catxas Eco11ômtcas. e que "refletia longos e 
ral, sr. Jorge Nerí. acurados trabalhos". 

comunique-se. fal Márto Guimarães, Prestdente". Como, pois, se poderá sustentar que, uma transação rea-
E, dias decorridos, 0 Dr. Ernesto Jml.Jassaí de Melo se cU- lizada após ésse processamento é uma "negociata escanda-

rig!a à presidência an requerimento, declinando da funçã.-0 losa", por mim praticada? 
que excreta na comissão de Fiscalização do contrato de 26 de A mtnha consciência está tranqiWa, porque ainda nêsse 
fevereiro ele 1947, que se extinguira, automàticamente, com ii passo não pratiquei qualquer ato de que me envergonhe. 
assinatura do novo contrato, e acrescentava Que tomara "co- Sinto que depois dêle passo olhar de frente para os meus 
nhedmento de que O contrato vem de ser firmado com a alu- filhos e lhes assegurar que transmtttrei a êles o mesmo nome 
dtda companhia, provavelmente nos têrmos da minuta por honrado que foi a herança q1te me d-eiiou o meu saudoso pai. 
mtm elaborada e que se encontrava no respecttvo processo, E, por isso, não voltaret ao assunto. Ladrem os canalhas, 
cuja minuta refletia longos e acurados trabalhas sempre de- que eu con~inuarei. como até agora, o meu caminho, com a 
se,wott·tdos com a confiança das administrações anteriores cabeça erguida. 
dessa Caixa. desde as prestdências Ru11 Buarque, Pedroso da 

Mário Gutmarães 



INST HIST G:OG. 
Nova Iguaçu 

T ornbo n."./1(.:: C?.22.5_ 

Monunaenlal ~a ena N. lguassú: Club Dos r,eze11lo& 
Podemos anunciar em prl- , Segundo apurou a nossa 

melra mão, o glgnnLesco pla- roportagcm, está à frente elo 
no para construção de um ' movimento o Sr. Carlos 
mngcstoso Clube em nosso. ~ Acyoll, que já conta com o 
cidade, que será denomino.do ' apoio de mais de umn cente
"DOS 'l'REZENTOS", e QUC, lln de entuslnslns. 
como o nome indica, será. A OBRA 
obra de trezentas pessoas da A imponente séde, será. lo-
nossa sociedade. calisada na rua Dr. Barros 

O Orcamcnto Foi Calculado em Dez Milhões -
· Na Rua Dr. Berros Junior a 

Majestosa Construcão 
Junior, 110 local onde o Sr. 
Domlcio Barreto, industrial 
neste Munlciplr,, ediflcarla n 
sua residência. 

Contni'â com p1Bclnn, duns 

quadras de tenls, uma. de 
basquete, oull'a de vblel-bol, 
play-ground, ja1'dlns e a sédc, 
com um salao para recepções 

e bailes, com a extensão de 
30 metros, outro par&. restau
rante e bar e mais outras lu
xuosas dependências. 

O engenheiro encarregado 
da construção, fixou o prazo 
de seis meses para a conclu
são das obras, que estao or-

çadas em Cr$ 10,000.000,00. 
O PLANO 

Em Unhas gerais, pensa o 
Sr. Carlos Acyoll, úmltar o 
número de proprietários do 
empreendimento, em trezen-

1 
tos, participando cada um 

( Conclui na 2.ª Plig.) 

************************** 
CON'rlNÚ/1 
C/IB'rÓBZ 

CÉF/11.0 01 
EZ'rOB/11.· A OPOSI 

O serviço eleitoral em nos
so. Comarca, tem à sua frente 
um dos mais dignos magis-

trado do nosso Estado, o Dr. 
Admãrio Alves de Mendonça, 
homem que sacrlflca a sua 

Motivo: - "Doublc11 de Escrivão e Político -
2.000 lnscricõcs e Aponas 200 

Títulos Ex9edidos ORGÃO DA UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL 
vida privada e o conforto da 

I 
seu dever Infelizmente n ANO 1 - N.0 17 - NOVA IGU ASSU, 4 DE SETEMBRO DE 1956 

f.tu1~lln, no cumprimento do 1 ( Conclui na 2,ª Pár.) 

************************** 

JOSÉ HADDAD PERDEU A NOITE DE r~~~~ 
O deputado José Haddad, 

eleito pelo PSD, é urqa des
sas aberrações da politlca do 
nosso Estado. Vangloria-se 
de ter conseguido mais de 
8 ooo votos no último pleito 

Vai Ser Homenageado Hoje Por Isso sido apenas no sentido de 
conseguir cnrteirlnhas de 
"comissãrlo" e alcagoetes e 
soltar contraventores. Nada, 
absolutamente nadã, conse
guiu para a localidade que 
diz representar. i:.: conheci
do entre os seus pares como 
o "deputado de Belford-Ro
:>:o". Não lhe é reconhecido o 
direito de represent-ar Nova 
Iguassu 

1 

e de possuir eleit-Orndo de 
"cabresto", grave ofensa no 
povo de Bellord-Roxo que 

1 desconhece a sua triste posl-

MIGUEL COUTO ROMPE 
COM OS TRABALHISTAS 

A Derroto do Sr. Gouveia de Abreu, a Causa ,fo 
h1c1dente Poaltico - Â Nonr Oriciat 

do rompimento 
Conforme pre\isões dos entendidos, o Partido Traba

lhista Brasileiro rompeu definitivamente com o govêmo, 
dando a conhecer a seguinte nota o!kial, lida pelo depu
t.ado Jo é Bernardo nn Assembléia Legislativa : 

"A Comlsaão Executiva do 
Diretório Regldnal do PTB, 
reunida em sua sede, de
liberou solidarizar-se com a 
bancada de deputados esta-

dunls trabalh4tas, face à 
atitude tomada cm defesa 
dos seus dignos colegas Luiz 
de Almeida Pinto e Jaime 

< Conclui no. 2.ª Pág.) 

ção na Assembléia Estadual. 
Ali ó considerado o menos 

culto e o mais ambicioso. Por 
isso, mesmo sendo o mais 
votado. não passa de um obs
curo deputado, s~ndo-lhe ne
gado o direito de participar 
da mesa diretôra dos traba
lhos, apesar dos propalados 
6 ooo votos. 

Sua atuação até ho]e, tem (Conclul n& 2.ª pág.) 

N ILÓPOLI S (PB.O PROJETO) 
FICARÁ COM TUDO 

Passou na Assembléia o Caso Dos Bens Móveis 
e Imóveis Daquele Município 

A· Assembléia Fluminrnse 
aprovou o projeto dos Srs. 
Serpa de Carvalho e Men
donça Shutber que dá direi
to de propriedade a Nllópo-

lls dos bens tmoveis perten
centes a Nova Iguassu, até 
20 de Junho de 1947, com
preendido no território que 
hoje compõe o primeiro 
munlciplo. 

O CHEFE DA GARAGE DA 
PREFEITURA É INESCRUPULOSO 

Pertencerão também a Nl-
16polls os automóveis, mã
qutna.s, bens de natureza in
dustrial que pertencia a 
Nova Iguassu. 

Justlflcando, os deputados 
dl!clararam que não era ra
zoâvel que Nova lguassu, em 
virtude da divisão, com 
propriedades enquistadas 110 

Trazemos ao conhecimento 
público mais urna das irre
gularidades que comumente 
se verlf1crun na garage da 
P.re:feltura. 

govémo Estadual cedeu à 
Prefeitura, afim de amortizar 
as cotas que o Estado é deve
dor ao Munlc[pio de Nova 
Iguassu. 

Depois de tantos gastos e 
das vlsivcls RECUPERAÇôES, 
testl.flca-sc que se encontram 
duas necrópoles, uma ao lado 

( Conclui na 2.ª Pâg.) 
1 

Municlplo de Nllópolls. 
O chefe daquela secção, por 

determinação do atual Pre
feito, efetua compras de ma
teriais em mntorcs propor
ções sem dar conhecimento 
ao funcionário que deveria 
efetuá-las, concluindo-se que 
o Chefe do Executivo encon
tra-se no firme propósito de 
decrescer as atribuições do 
Almoxarlfe. 

Terminou o Prazo Para a Derrubada 

Preswne-se que os mate
riais adquiridos sejam desti
nados à RECUPERAÇAO dos 
veículos imprestáveis, q_ue o 

Ainda como reflexo da de
missão ela funcionária Odlia 
Tinoco, protegida de Getullo 
Moura, das funções de Chefe 

âa D.A., - volta a agitar a 
questão da. mudança do so
c:retar1ado do Prefeito, como 
rcpresálla do chefe pessedis
ta à atitude assumida pelo 

O Manilesto de lacerdo 
Era nosso propósito 11ubllcnrmos o manlícsto que o 

Deputado e Jornalista Carlos Lacerda, tlirii;iu ao povo 
brasileiro através o seu jornal "Tribuna da Imprensa", 
em seu número de 2i& de agôsio Último. Nesse sentido, 
envidamos todos os esrorços, n1as os responsáveis pela 
impressão de A OPOSIÇAO, obedec1mdo ordens da Po
licia Federal, nos informaram não podei· imprimir o Jor
nal contendo o referido manifesto, sob pena <te punição 
par parle daquelas autoridades. EnfrentarÍaDlS)S. os ris
cos, mas o nosso desejo :íoi materialmente impossível de 
se realizar. Resta-nos a esperança de melhores dias. 

Ary Imprensado Por Getulio Tenta Protelar -
Naná e Georgina, no Gabinete. Antonio Pagé, 
na Garagc. Roxuk, no Engenharia e o Velho do 

Conselho Florestal, as Mais Visados 
Prefeito Ary Sehtavo, demi
tindo aquela funcionária.. 

Sabe-se que Oetulio MoW'a 
determinou fôssem demltidos 
os funcionários apaniguados 

de Ary, dentre êles Georgina, 
sua secretária particular; 
Nanã, irmfio desta: Antonio 
(Pagé) EmlUo Alves, da ga-

( Conclui na 2.ª .Pág.) 

ÉCOS Dl UM BA~OUllI 
Está em moda, não sabe- 1 ras e figurlnbas de nossa ci

mos porque, o o!ereclmento dade 
de banquetes a figurões, tlgu- ( Conclui na 2.• Pá,:.) 

"SEMANA DA PÁTRIA" 
Do Presidente da Comlssão 

Orgnn,lzadora dos festejos 
da "Semana da Pátria, Sr. 

( Conclui na 2.• Pál'.) 

, ................... _. ________ ._. ........ _....,._ 

QUANDO O /1/lDO Í BONITO .•. 
Deputados (PSD e PTB) Querem Ser o "Pai" 

do Grupo Escolar de Queimados 
Agora que os prlmelros 

passos para a construção do 
Grupo Escolar de Queimados 
foram dados, os depurados 

Haddad e Cruz N1mes que
rem ser os "pais" da lnlcla
t1va. 

{ Conclui na z.a Pig.) 

ÀS VÉSPER-AS
D O DILÚV I O 

Se os nossos 11,•6s despertassem do sono eterno e assis
tissem o que se passa neste pais nos dias atuais. roga
riam a Deus que os despachasse, de volta, sem demora, 
tão horrorh:ados fit'arlam co1n o quadro vergonhoso que 
teriam diante dos olllos. 

No seu tempo, por certo que havia políticos desones
tos. Mas, eram exceções que não se alastravam. 

Quem tivesse a audácia de se utllb:ar de um cargo 
eleti'ro em proveito próprio, estaria, fatalmente liquidado 
par~ a ,,Ida públicn~ E niio teria me.c;mo, coragem de se 
dirigir, novamente, ao povo para pleitear a reeleição. 

Desi:-ra.çadamente, porém, os tempos estão hoje mui
to modificados. Perdeu-se, por completo, a compostura, 
o respeito, o decôro, a vergonha. E o povo tudo acelta sem 
um protesto. como que conformado com a crise de caráter 
que se generaliza por todos os cantos. 

Um político que rouba, tem a ousadia de oferecer, 
como pro&'l'ama de i:-ovêrno, o "rouba, mas fa2"; outro, 
que ascende à Presldêncla da República, Impede o. legal 
investigação da origem de sua fortuna, quando é acusado 
de a ter obtido por meios ilícitos; aimla, outro, atinge o 
segundo pôsto do govêrno e nêle se mantém, embora Jn
criminado de haver pleiteado e conseguido, recursos !i-
11ancelros ,lo uma Naçiio estrangeira; outros, muitos ou
tros, falam fl'OSso e batem no peito, enquanto todo mun
do sabe que, num pais policiado, estariam na cadeia; 
alguns, como um deputado estadual do Estado do Rio, 
vai alJm, promo\'endo manifestações de desagravo, quan
do se diz que enriqueceu à casta do jôgo do bicho e "otras 
cosltas más". 

Entretanto, o pior são as manifestações coletivas de 
falta de escrúpulo. Em quantas Cãma.ras !\luniclpals os 
vereadores já aumentaram os seus próprios subsídios? E, 
nas Assembléias Legislativas, vemos que idêntico proce
dimento, que se tenta ua do Estado do Rio, não é único, 
mas, a.o contrário, encontra precedentes. 

A,:-ora, chegou a vez da Câmara Federal. Um nume
roso gTupo de deputados quer, nada mais, nada menos, 
do que prorropr, por mais dois anos, os seus próprios 
mandatos. . . O que representariam êsses parlamentares 
naqueles do.is anos ? Niio seria o povo, porque êste só lhes 
outorgou a representação pelo período de quatro 

0

anos. 
A verdade, portanto, é que pouco, ou quase nada, falta 

acoutecer neste país, para que possa dizer que já estamos 
pisando os últimos degráus da escada que nos levará ao 
inconformismo e à reação. Núo poclemos crer que os bra
sileiros, aparentemente indiferentes, aceitem, por multo 
mais tempo, êsse cstndo d(! coisas. 

... As mais nobres instituições estão achincalhadas, e 
não poderio subsistir. Os nossos votos são, pois, no sen
tido de que os politlcos brnsilelros acordem à tempo de 
evitar o dilúl'lo. 
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Conelusões da Prin1eira Página 
Quando ... 

Esqueceram-se, entretan
to, os reprcsentilnt<?s coli
gados que há anos jli o hoje 
deputado Luiz Guimarães 
se tinha movimentado para 
a construção daquele esta
belecimento de e'n.61no. 

FALA O DEPUTADO 
LUIZ GUJ IARAf. ~ 

Falando à. nossa reporta
gem, o deputado Luiz Gui
marães, declarou : 

"Quando fui prefeito de 
Nova lgunssu venflqucl, ali, 
a disparidade entre escolas 
estaduats e municipais, estas 
em número multo mnior. 
Procurei o govêmo pnra plei
tear novas escolas estaduais, 
revelando o contraste. Ouvi 
que o Estado dnrla prefe
rência nos munlclpios que 
doassem terrenos. Em face 
disso, foram dondns nreas 
nos ba.lrros de Sta. Eugênia, 
Quclmndos e Mesquita. A 
obro é, pois, de 1nlcln.tivns 
anterloi,es que começaram 
com a donção, em 1952." 

******** 
MIGUEL ... 
Blttencourt, c o n s iderondo 
que aquêles deputados agi
ram lealmente, sem o pro
pósito de hostillznr o Sr. go
vernador do Estado e setn 
quebra de quaisquer compro
mt.ssos ou acordos. 

Da posição que êles toma
rtam contràrlamente no Sr. 
deputado Gouveia. de Abreu, 
no caso da elelçao dn presl
~ .a Oomleeio • fl
nançu da Aaembléta. o ll
der do Oovêmo, Sr. depu
tado T~ o de Barros, teve 
p révio conhecimento oflclnl 
do Partido, aLravés anteci
pado informe do llder tra
balhista Cordollno Ambrósio, 
numa aUt.ude espontânea de 
consideração par.a com o 
Govfmo do Estado, uma vez 
que nii.o estava o PTB obri
gado por quaisquer com
promlssos n razô-Jo. 

A comtssão Executiva Re
gional sclldariza-se, igual
mente, com os dignos com
panheiro3 exonerados de 
cargos gratuitos nos :munlcl
pios de Valença, Rio dlls Flô
res e Cachoeiras do Macacú, 
e que haviam sido Indica
dos pelo Partido. Assim sen
do, considera o ato do Br. 
governador contrário nos 
tênnos do Ac6rdo lnterpar
tldàrlo, por éle, dessa forma. 
rompido. 

O PTB prosseguirá, sere
namente, na defesa dos ln• 
terêsses do povo :fluminense, 
nwnn ol)0Slção sem 6dl03 
nem ressentimentos. 

Esta Executiva. Regional 
deseja agradecer às impres
sionantes mnnlfestnçõcs de 
solidariedade que vêm rece
bendo de todos os seus corre
llgtcnárloa, o que bem de
monst.rn a puJunçn e o es
pirtto de luta. do trabalh1s
mo fluminense no momento 
cm que se afasta dos prlvi-

A OPOSl(ÃO 
ORGAO DA U, D. N. 

Dlr~io e N!SJI01lsabW4a
da do Dlret6rto MuJdpal de 
Non lpqu. 

Redação: Rua MendODp 
Lima, 3%0,d Non ll'UAfD, 
NOTA IMPORTANTE: Este 
6rpo alo acdta antncloe 
qae comprometam a na U• 
nhs de combate a t6dAe 11 
formu de corruM10. 

légios do Govêmo para man
ter de pê n sun dignidade. 
Deseja tb.mbém externar seu 
rcconl1eclmcnto à slmpatln 
manllesta.da por llderes de 
outras ngremlnçõcs a posi
ção tomadn pelo glorioso 
Partido Trabalhista Brasi
leiro" 

****** 
Continúa . .. 
sua nçiio pro!lcua, não en
contr:n éco Junto no seu auxi
liar no Cn.rtórto Eleltornl, no 
caso o escrivão Rnul Silva 
Junior, que no lnvez de 
cumprtr com o seu dever, de
dica-se exclusivamente n 
atividades 1>9litlcns, cm de
trimento das altas funções 
que ocupa 

2.000 INSCR1ÇOES E 
200 TíTIJLOS 

Atê agora, Jâ se inscreve• 
rnm de ncõrdo com a nova 
lei elcltornJ, dois mil clelto
rcs. Os fw1clonnr1os esfor
çam-se por manter o serviço 
cm dia O MM. Juiz com 
socrtticlo até dns horas de 
repouso, despachou todos os 
proc<'SSOs. Enquanto assim 
procedem, o sr. Raul Silva 
Junior, escrivão eleitoral, 
banqueteia-se, promove jo
gos de futebol e nclntosa
mente afirmn que primeiro 
estâ tratando da vida dêle, 
os outros que esper~ 

UM: APELO 

Lnnçamos daqui, mnls um 
apelo ao Exmo. Sr. Dr. De
sembargador Presidente do 
Trlbunal Regional Eleitoral 
no aen do de tomar uma pro
vidência contra êsse catado 
de colaas 

Não é possível que s. Ex
eia • sabendo do que se pas
sa nao tome uma medida pu
nltlvn contra o func.!onãrto 
faltoso, suspendendo-o das 
lunçocs ou exonerando-o, 
nflm de que, n sua oclosldtl
de ni'i.o sirva de cst.linulo nos 
:funclonãrtos subaltemOi do 
c.-irtórlo Eleitoral 

** ****** 
Monumental. .. 
com uma cota de .. .. . ... . 
Cr$ 40 000,00, s'cr integrnll
zada parcimonio~mente, is
to , Cr$ 10 000.00 dentro de 
seis meses, e os restnntes 
Cr$ 30 000,00, em prestações 
mensais de Cr 1 000.00 cada 
uma. 

COMO SURGIU A ID:cIA 

A fdéia para a cl1 ção do 
Clube dos Trezentos, surgiu 
devido ao deslntcrésse do sr. 
Domlclo Barreto em con
tinuar com os seus negócios 
em nosso :Munlclplo, trans
terlndo-os para o de Ilagual, 
levado que foi pelas crescen
tes dificuldades encontradas 
por parte do poder públlco 
Municipal. 

Assim, no local onde havia 
lnJclndo n COllJltruçao da sua 
res1dllncla, lugar aprazível, 
com umn âren sup rtor 11 

11. 000m2, resolveu trans!or
mâ-lo num clube soclal, :faci
litando grnndcment o pr~o 
do imóvel. 

Se POl' um la.do Nova 
lguassu estti. de pnrabens 
pela crtaçli.o de um grande 
Clube, não podemos deixar 
de la.menta.r a dctcrmlnaçáo 
do Sr. Domlclo Barreto, cm 
transferir sun lndústrln des
ta cidade 

José Haddad .. 
menor escrúpulo e acuidade 
funcional, uma vez que, por 
convenléncla próprln, delxn 
de 'Solicitar ns necessti.rlns e 
lmpresclndfvels PROPOSTAS. 
DE PRtÇOS, às casas reven
dedoras de materiais, obtcm
nos pela manelrn que mnls 
lhe convém. 

PERDEU A NOITE DE SONO 
Na semana transata, os po

liciais da Delegncia de Jogos 
e Costumes. estiveram cm 
Bel!ord-Roxo, apurando uma 
clcnúnr.Ja de "A Oposlçúo", e 
ali efetuarnm n prisão de al
guns bicheiros. 

Logo teve: noticia do ocorri
do, José Hnddlld põz-se a 
trabalhar no sentido de li
bertar seus protegidos. 

Chegando à Delegacia des
ta cidade, puxou da sua car
tolrinbn dt "deputado de Bel
ford•Roxo", extglndo n llber
dude dos contraventores. Não 
conseguiu nqullo era pouco. 
Telefonou para o Secretário 
de Segurança, mos não Ioi 
atendido Apelou para o se
cretário do Secretário. Nada. 
~ nutorldnde que presldlu o 
f.lagrllllte nlio se Intimidou, 
pois Já conhecia o • prestigio" 
de Zé Haddad. 

Lá. por volta das 3 horas da 
m drugada, vendo que per
dia a parada, resolveu apelar 
pata o advogado Dr Her
culano de Matos, o mesmo n 
quem trnlu no íilt!mo pleito, 
lmpossibl11tando-o de concor
rn- n deputaçao estadual, sob 
o p so de dinheiro e cuso. 

Ai sim Com a J ustlça a 
coisa foi O advogado assis
tiu ao :flagrante e no dia 
imediato impetrou uma or
dem ãc habccu corpus em fa
võr do acusado. 

RECONHECIMENTO DOS 
BICHEmos 

Apesar de Zé Hnddnd nada 
ter conseguido com a sua 
carte1rinha de d putndo os 
bicheiros ntravelltor9 
80b a na ai d mira, ae 
viram forçados a promove
rem, a u pedido, uma ho
menagem que serâ levada a 
efeito hoje, na Praça de Bel
ford-Roxo com foguetórios, 
fnl>:n e multa 'comida" 

Estamos seguramente ln
formndos, de que, para Inco
brir o verdadeiro motivo da 
"homenng m", ntrfbuiriio a 
ela. solldnrledade no "depu
tado de Belford-Roxo'', pela 
campanha que encetamos, 
mostrando no povo de Bel
ford-Roxo o serviço de q\lem 
e tâ José Haddad. Por outro 
lado, podemos tnformnr aos 
nossos leitores, que o home
nageado não cxpllcarâ, de 
gctto nenhum, como enrlque• 
ccu tão :fàcilmente. Sllcncla
râ sõbre a distribuição de ci
mento e da venda do remol
do e fardo Não cxpllcarâ a 
sua posição, no panam do 
rodoviârio o nem tampouco 
porque protege descarada
mente os contrnvent-Ores. 

No próxlmo numero d re
mos noticias sõbre a "home-
nagrm" 

*** * ** 
O Chefe .. . 
da outra O dnnoso e 1mpre
vldente garngistn, cm o 

Géneros de primeira 
qu Udade 

Bebidas Naclonn e 
Estrangeiras 

PREÇOS MODICOS 

ARMAZEM 
SANTA CLARA 

* 
UUA GONÇALYES GATO, 
178 - UELFOUD noxo 

ESTADO DO RIO 

O chefe do uma repnrtiçfio 
publica que nsslm procede é 
INECRUPULOSO. Não com
preendemos a rn?.ão pela 
qual o Almoxarl!c, funclonâ
rio pessedlsta mas, reconhe
cidamente idôneo, encontro
se no ostracismo ndmlnlstro
tlvo e quase lmpossib111tado 
cm desempenhar as suas 
funções. 

Pergunta-se ao atual Pre
feito : Quantos almoxnrlfes 
há na Prefeitura? Amplia-se 
n lnescrupulosldnde funcio
nal na garage eia Prefeitura 
e impJissivel permanece aquê. 
le que ''Japerl" nos enviou, 
umn vez que nos dlas de 
mando o ntunl Chefe do Exe
cuUvo encontra-se arrefecido 
no seu orgulho e vaidade ad
mlnlstratJvn, hnvendo•se tor
nado a sua gestão em mera 
ob erv nela de inércia, séqui
to, nc"ligêncla e cerimônias. 
~ dever do Chefe do Exe

cutivo, ao enviar as presta
çõe5 de contas à Climnra Mu
nicipal para sua apreciação, 
fazer :flgumr um rclatórlo 
mlnudentc dos gastos dos 
matcrlaJs adqulr1dos e cm
pregndos peln chefia da ga
rage e referentes ao exerclclo 
de ]956 

* * * ** * * * 
Écosde um ... 

com a mesma eztranhe&a, 
nsslsLimos a um dêsses ban
quetes a uma .. figura" de 
Nova Igunssu, levado a efeito 
no restaurante da "Acisn", 
llll Presidente Dutrn. 

Ali reunlrnm-se os dirlr.eu
t s das classes conservadoras 
do nosso funiciplo, pnrn 
uma dessa "homenagens" ln
j ustlflcá veis, principalmente 
quando a "figura" central do 
ágape, seria quem dela deve-, 
rla declinnr, por se tratar 
justnml!llte daqulllc n quem 
tol confiado exercer severo 
flscaliznçfio sôbre os home
nageados 

Mas vamos no bnnqucte. 
TUdo pronto, m&n com 1 

tlõrc e lugares mnrcados. Só 
faltava n presença da "!lgu
ra". 

Lá estavam Pinheiro Vlc• 
tory, Fausto Lndelra, Antonio 
de Freitas Qulnteln, te Pre
sidente da Assoclaçli.o Co
merclnl, e muitos outros, que 
não v&n ao caso. 

Els que surge o grnnde mo
mento Aproxlmn-se quem 
seria a "!lgura" da noite 
Preparam-se todos para re
ccbê•lo tcstlvnmente o mo
mento é de suspcme, Os pre
sentes entrcolhrun-se e no 
tnvez de p:tlmns ouve- e a 
primeira voz descontente. 

- Se a "figura" der nsscn-
to na mêsa, uquêle canalha 
comunlstn que traz cm sun 
companhia, cu me reth-o. 
Exclamou o Sr. Fausto Ln
delra 

1 - ~ verdade. Ajuntou o 
Sr. Qulnteln, anfltrlli.o da 
testa. 

1 
- Se o Fllust-0 se retirar, 

cu o acompanho. 
Reboliço no snlõ.o. Pinhei

ro Vlclory reclama calma e o 
Sr. Qutntela aceita na pon

l -deraçi5es do seu colega. 
Conclusão: O Comunlstn 

canalha. Dlonl.slo Bassl .•• co-

Terminou ... 
ragc, acusado de compres 
fnntástlcas pelo AlmoxarUe 
da PrefeJturn; Rnzuk, ilustre 
desconhecido, nomeado por 
Hnddad, seu "conterrâneo"; e 
o velho presidente do Conse
lho Florestal, que no mesmo 
tempo é fornecedor de para
leplpedos à Prefeitura, de 
ncõrdo com o Prefeito. 

Na ocasláo da exigência. 
feito por Getullo, Ary pediu 
o prazo de 30 dias pnrn satis
fazê-lo. ~e prazo estâ es
plrando e Oetullo não csquc
cc•u Deseja as demissões co
mo represália 
O PREFEITO 

GANHOU TEMPO 
Nao demitindo de imedia

to ttquêles funcionários. Ary 
Sêhlnvo manobrou politica
mente, fortalecendo a sua 
corrente dentro do PSD. -
Assim é que, como noticiou 
o JornnJ subvencionado pela 
Prc:feltura, estâ chefiando a. 
terceira :fôrça polltlca neste 
Munlciplo Juntamente com o 
transfugn Jesus de castro 
VI lra, seu auxiliar dn D. 
J-'Qzenda, esperando dessa 
forma bo.rrar as pretensões 
do chefe político, com uma 
demanstrução de .t'ôrça 
ARY AGUENTARA 

GEORGINA 
Sabe-se por outro lado, que 

de qualquer lorma, Ary 
Schlnvo niio demltlrâ Geor
gina, podendo 5:lcrilicar os 
demais. 

A atitude do Prefeito e.,tâ 
ligada ao caráter pessoal im
primido por Oetullo :Moura 
no caso da funclonnrla Odlla 
Tlnor-. Diz le que aquela era 
pr 1d& d6le O e t u li o 
<d putado), maa Georgina é 
protegida dêle (prefeito) e 
quem manda é êle e não Óe
tullo Moura 

Vamos aguardar mals uns 
dlas. 

****** 
SEMANA ... 
Ary Schlavo, prefeito do 
,Munlciplo, recebemos convi
te para aalsUrmoa sole
nidades comemornt1vas que 
prlnclplaram dia 2 e so es
tenderão até o próximo dia 
7. Agradecemos n deferência. 

O PROGRAMA 

Din 4 9 horas - con-
cent.rnçfio e desfile escolar 
na Prnçn Manoel Duarte, em 
Mesqultn. 

Dla 5 - 9 horas - Con
centração e de file escolar 
na Praça de Caramujos, em 
Carnmujos. 

15 horas - Conccntrnçfio 

e dcsme escolnr na Rua ae
bn.sti,Lo Lacerda, cm Japerl. 

Dia 7 - 8,30 horas - Des
file escolar nesta cldadc, nos 
ruas Bernardino de Melo, 
Floresta M!rnnda, Antonio 
Carlos, Prnça João Pessoa e 
Cel. Al!redo Soares, ficando 
o palo.nque oficial armado 
na Praça João Pessoa. 

As 18 horas -- Missa Cam
pal, cm homenagem a N. 8. 
de Fátima, no pátlo do Gru• 
po Escolar "Rangel Pe.stana. 

1 ******** 
NOTICIAS DE 
ULT IMA HORA 
Derrotada a Seleção 

lguapuana 
Pelo escore de dols tentos 

a um, foi a seleção 1guaçua
na derrotada pela rcprcscn
taçuo nlterolcnse. 

O préllo rol disputado nn 
praça de esportes do Bel
f ord Roxo. 

ENCONTRADO 
QUASE MORTO 

Popular~ e pollalals da 
loc.iUdade de Caramujos, 
atual Engenheiro Pedreira 
conduzin:un ao ho pitnl d~ 
Nova Igu:içu um homem de 
côr b anca, de aproximada• 
mente 35 anos, vestido re
gulannente, que foi encon
trado nas proximldad~ da 
Unha férrea, naquela esta
ção. 

O lnfellz homem apresen
ta. ~ graves ferimento, na 
cabeça e corpo, dando a im
pressão de bãrbaro espanca
mento 

Entre a vidn e a morte, 
com ferimentos que lhe 
causaram perda de massa 
encefâllca, o Infeliz ficou 
lntemndo no nosocõmlo da 
Rua Getúlio Vargn.s. 

A policia local. Instaurou 
Inquérito. 

FATORELI NA 
PRESIDENCIA DA 

ASSOCIAÇÃO MÉDICA 

No momento em que en
cerrá..;amos os trabalhos des
ao edição, verlflcavn-se na 
sede da Assoct.nçao Médica 
de Nova Iguaçu, n eleição à 
presldêncta dnquela ns.socla
çiio de classe. 

Num esfôrço d reporta
gem, conseguimos npurnr 
que teria sido eleito o Dr. 
Aronso Fatorcll para presldlr 
os designlos da nova entida
de que acaba de aparecer em 
nosso mu1úcipio. 

FAfAM DO CINE PA VILHAO /GUASSÚ 
O SEU LOCAL DE DIVERTIMENTO 

Rua Otávio Tarquínio, 50 

BEBAM 

A SOBERANA DAS AGUAS MINERAIS ! 
GASOSA OU MAGNESIANA 
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CALIDOSCÓPIO 
:Oc LOUIS PHILIPPE 

XII 

NAl\lORADAS DE BOLSO 

Em um dJa désles fui ao Rio e, por mero caiporismo, 
enfrentei à noite uma IUa dnquol,t., quo fnz o pobre mor
tal pensar deveras na possibilidade de nunca mais sair 
do Novn Icunssu, sub pretexto nlgum. 

Fõra à Central, cuja normalidade "sul generls", de 
todos conhecida, se nlterarn duramo n tarde, produzindo 
sens!vel Inflação no número das pessoas que aguardavam 
Mlbus ou lotações. 

Havia unia hora que me encontrava em pe na fila, 
!\dotando tõdas as ppslçoes passiveis e Imagináveis, quan
do não mnls pude conter m1nhn lmpu.c.iêncln e dlspus-me 

1 

a adiar meu regresso a casa, 
Vi, l'ntão, à minh:i frente um casal de namorados, 

bem chegndlnhos entre si, trocando coni lclências e j ums 
àe amor, num cnlêvo e numa abstração cio tempo e do 
espaço que scrlnm intereSS11nte objeto de estudo para 
Kant - Illósofo segundo o qunl o homem não poderln 
imaginnr-.se fol'a do mundo da exiensão e da duração. 

Nao pude !uglr n um confronio de meu nborredmen
to, pob me senti.a prestes n ell."])locllr, rom n lmpasslblll
dndc d Lqueles dois, tão cordatos, pncl!lco:::, satlsfeltos, 
l.ncnpnzes por certo de rebelur-se contrn. o que quer que 
fósse, exceto nlguma coisa que os sepnrnsse, que: lhes Im
pedisse as efusoes amoro:io.s. 

E foi ni que desejei se inventasse (uma vez que o 
engenho humano é reconhecidamente fértil) uma espécle 
de namorada de bolso, utlllzável a qunlqu~r momento, 
para amemzar a exlsténcln quotidiana e ueutraliznr o:s 
efeitos ans inevitáveis esperas o que, sem sombra de 

~ duvJdn. contr!bulrln parn eliminar tendências e dlstur-

1 
blos nervosos, embora com o r.lsco de c_i·h r outros pro-• 
blemas . 
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O REFLORESTAMENTO 
É NECESS , RIO! 

Continuu intenso o trnba
Iho de rc!lorestamento do 
Estado do ruo, através do 
Serviço de Reflorestamento 
da S.A.l e. Begundo infor
mações colhidas com seu dJ
ret-0r - agrônomo Raunun
do Rodrigues Almeida - mil 
e sessenta hectares de terra 
estão sendo preparados parn 
ê~sc i]m e dlstribuidos por 
quarenta e sete munlciplos e 
nêles serão plantados três 
mHhões de mudas - de di
versas espécie, oriwidas de 
seus Hôl'tos e Viveiros flores
tais. 

Desde o principio do cor
rente ano que êsse trabalho 
tem sido intenslflcado, para 
o que não tem faltado o 
apõl.o governamental, por ln-

tennédJo do titular da Agri
cultura que. como já o tem 
afinnndo, de público, cotlst.1-
tut\ sa cnmpanba mn do 
panto alt de sua adminis
tração merce da. somn de 

l bene11cias que trarã. à econo
mia ngrária fluminense. Fo-

i mos, ainda, informados de 
que jã foram nsstnados 68 
contratos de reflorestamento 
cm vó.rlos municlplos, estan
do cm andamento trabalhos 
preparatórios para o replan
tio, tals como. instalação de 
sementeiras, replcagetn, lim
peza do terreno, marcação de 

curvas de nlveJs e outros 
mais, sem os quais tal come-

i timento não poderá ter an
damento. 

JANELA ABERTA 

ESQUECENDO OS IMORTAIS ... . 
CO:'ii'TINUAMOS a presem·iar, sem nada poder fazer, 

a epidemia das substituições dos nomes de imortais que 
nada mais receberam da nossa terra que uma placa em 
determirui.da rua pelos nomes de futuros candidatos da 
situação como um cartaz de 11ubllcldade polillca. Não 
raras vézes isto aconteceu no nosso 11obre município tão 
cheio de ruas incógultac;, de ruas sem pai, de ruas que se 
não existisse o alfabeto estariam irreroediàvelmente per
dida!>, Agora, quando o Brasil inteiro• vem de <'omemorar 
o anivcl'Sário da tnorte de Paulo Frontin, em solenidades 
dignas do g-rande homem que rol, eis que Nova Iguassu 
pre.Para-sc para retirar a placa da rua de seu nome para 
trocá-la por outra que :servirá como lembrete às próximas 
eleições a governança do município. 

NAO somos absolutamen
te contrários que o senhor 
fulano de tal, seu beltrano 
ou n1csmo o Sr. Getúlio 
Moura tenham os seus no
mes nas placas espalhadas 
pela extensão de determi
nadas ruas ou estradas. 
Achamos, até, uma obra 
de carldn.de emprestar tão 
valiosos nomes às ruas In
cógnitas. 

DISCORDAMOS em ca
sos como êste que em bre
ve ass1stií"emos. Trocar o 
nome de um grande ho
mem como o de Paulo 
Frontln pelo de um ho
mem grande, morador da
qm•la rua e futuro candi
dato. D!fao êles: "Mas Mu-

: rllo Costa ê daqui e se tro
camos as placas é simples
mente para dar à rua o 

A OPOSIÇÃO 

CINE -PANORAMA 

1RIS'I'E DESAPAUE
CIJ.UENTO 

Os apreciadores do clne-• 
ma, sempre o.Luallzados com 
os ar.ontecimcntos · 1·cluc10-
nados à tela, sentiram pro
fundamente o depaparcci-
111!.!llto de James, Denn um 
utor que recém se J.J.uclnva. 
110 mundo da tela. os que 
tlvcr.un ensl!Jo de apreciá-lo 
em "Vidas Amargas", sabe
rão por certo trlbutnr-lhe a 
merccltla homenagem, por
qunnto sua lnte.rprotaçâo 
101 excc1,clon111, não deixan
do nadn a ctcsoJar. Qunndo 
estava filmando "G1ant'', ao 
lado de Rock Hudson e Ell
zabeth Taylor realizou a 
trágica viagem em seu au
tomóvel que o conduziu i1 
morte. Muitos nflrmum L<!l' 

SHEYLA. 
~ldo .lmpn.i<foncla sun, pois 
ln à gro.nde vclocldnde. A 
causa porém não Importa. O 
lnmentúvel, é que jamais 
-poderíi. prosseguir sua car
reira, que com tnnla go.lho.r
dl.a iniclou. 

Em wua rcvl.stn. espcciaU
.2adn, fomos atmldos para 
1ma: 1eportagem que nos 
<:h:unou atenção. Esta afir

mo va : - James Dean r.st!t 
vivo I E r1ar;;ava !atos que 
110s hwnm a aredltnr cm 
tal hlpóte e. Será posslvel 
1 al mlln re ? Talvez. O ln
alscuttvel parém é que, oe 
um modo ou de outro deve
mos render-lhe nosso preito 
de admiração e saudade, 
•·Isto que o cinema .so!reu n 
1 créla de um dos mais pro
missores de seus astros. 
!l•bQ(elv 

..,.,,..,.,,.., 
. O TAS 

- Ao saber dos mexericos que teclrun em tõrno de sun 
vldn. conjugal, declarou Rock Hudson: "Por mais de 5 anos 
os cronlstns tentaram !orçar-me a casar e agora que vivo 
tellz como marido de Phyllls, tentam nos separar 

~ 

- Em meados do mês em 
curso c11cgnrá no Rio a es
lrêla Ninw1 Sevilln, & fim de 
lrucia.r ns filmagens de 'Va
sante", romance brasileiro 
da qunl serlr a personagem 
central. Dcnt1:e as homena
gens que: lhe serão presta
das. destaca-se uma "ma
cumba monstro" n realizar
-se em um- de nossos esta-

• . . 
cl!os. Aguardemos as 1m
pressoes da nrtl.stn • 

• • • 
José Lcwgoy, ator bra

sl1elro de renomada poula
rldade ha meses radlcndo 
na. França, acaba de ser 
controlado para fazer um 

mme, o Qual terá por dJre

tor Jean Matais. E' uma no
ticia que orgulham todos os 
brasileiros, porquanro de-
nota o valor do c.lnema na
c,oual e de seus artistas. 

Foi fundada cm no a cidade uma sucursnl do Museu 
( e Artes Clncmatográflc nóv 1 lnsutulç5.o que tem por 
obJ t vo traz ao públl ver lldetru r qulas do cmema 
encenando pchcuias que foram o sucesso do passado, as 
ouaJ:; uos npr sentam o cxpaentes da cinematografia uni
Vf:r.::.al. Rendamo-lhes, mui merecidamente, nosso preito de 
admiração c apolo. 

~~•--.-:::::·::•·:•:~:•:::;::::-•::Cr~;o•:ç-~~~:~ 
~ Roupas pai-a Homens, Senhoras e ... _, 

e Malharia em geral. 

.CASA POTIGUAR 
1 PRAÇA ELIAQUIM BATISTA, N.0 39 

1 
BEU'ORD ROXO ESTADO DO RIO 
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• nome de :.un homem da Nova Iguassu ainda não 
terra I" A Justificativa não fol queimada nem des-
será feliz. Existem gran- tru1da como o foram al-
des nomes na nossa hlstó
rla. Existem Imortais que 
se não estão no ostracis-

guns outros docwnentos 
que deveriam estar nas 

mo é porque a história de prateleiras dos cartórios. ..........., 
EU me sentiria feliz se ' nome de um outro candi-

soubesse que, não ruas, dato porque, eleitos os 
mas bairros Inteiros tõs- ''pais" dos bairros, ou as 
sem ter seus nomes muda~ locnlldades cresceriam e 
dos pelos politicos, cundl- seriam lugares onde, nos 
do.tos aos altos postos. Que dins de clmva, se pudesse 
Chatuba passa.ssa a cha- caminhar sem sujar de 
mnr Bairro do Raul Silva 
Júnior; que Manguelrlnhn 
passasse a Mul'llo Costa e 
que a Chacrinlla tivesse o 

barro e lama. a batnha do 
paletó ou, então, o descré
dito seria íàl;al. 

-.,. 
ISTO, eulret.a.nto, ninguém quer. Querem são as ruas 

importantes, calçada e cu.idadas por outros, limpas e 
chelas de casas bonitas. Ruas onde nada mais precise 
fazer, nuas que tornem conhecidos os candidatos através 
as pl;icas-cartazes. -LAMENTAVEL é que stio, csndldato quando fõsse 

os moços, infelizes em tu- necessãrio dizer o local de 
do, Nüo tl!m, sequer, n vi- t.rabalho para encher qual-
são publicitária pois, do quer rormalidade. Que pe-
contrârlo, teriam escolhido na que onde existem as ln-
uma rua de .Indústrias on- dústrlas a s!Luação se es-
de, centenas ou mllha1·es 
de operários fóssem obri
gados u repetir o nome do 

• 

queceu de fazer aquilo 
que se chama RUA. 
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CABOCLO PENA BRANCA 

- th.. l!h ... 1th ... 
-.Sara vá, meu velho •.. Saravá ! 
- Viva Ogun ! . \liv11 ''povo de terra"!.,. 1 
- Viva meu vcllio ..• 
- l\lcUB "ílos" vamos flrmá ponto que a coisa tá ruim. 
- Por que, meu velho ? 
- O "Cabóclo Pena PRETA", pa.i do "Peninha", tá 

com Zambi no corpo .•. 
- I.' meu velllo. . . não diga ? 
- t:xe comundige. . txe comundige '! • •• 
- i:;ssc quem meu velho. dJga Jogo ? 
- ~x.e muréque que gl'ita "viva chefe"; êxe comun-

dlge.. ilxe ''fio de santo'' que tem 2 carlórloli ... 
- O Pab:ão, meu velho ? 
- fü.::e . . Rxc mcmo, meus "fios" . . 
- O fJUC é que hom·e meu velho? 
- fü:e muréquc, não é que tirou o retrato do "Prêto 

\'elbo'' dêles da parede e atiçou no chão? .. 
- E' nada meu velho ! .. 1 

1 

- Foi sim meus •·nos", mas não ficou assim não. 
- O que é que houve meu velho? 
- O "Peninha", danado de raiva, mandou tirar todos 

os mó,·ci., do cartório do Paixão. 
- E o retrato do "Pena PilETA", meu velho? ... 
- Ah ! , . Ah ! . . . Ah ! . . . txe fo.í levado lá para a 

- Que ''ESTRADA" meu velho ? i 
"ESl'RADA". 

- Lá onde o "URAGA." é tesoureiro ! •.. 
~ - Isso também não meu velho ! ... Isso Já é ma1tra
,; tn.r muito. O "Uustre patrício'' não merece tanto castigo, 
~ - Qui nada meus "fioc;" ! . . . Êle não ligou não. O 

I 
retrato do ''pai" é como o "filho". Est.-i polido, espanado, 
é bonzinho e éle ~unca ni ou,·ir 11 vo-.i aéle, não é ? • 

- Malême, meu velho .. !.Ualême •. 

-~--------JIVYV'--~.,._--.-_-......... ,,,.,._...,.J'.,._.,._ _ __,. 

UM DISTRITO VISTO 
Por M. 1. M. 

fü.:f!,1em lugares uo nosso munldpio, infelizes sob todos 
os po,.1tos ele vista. Um rfêles é o longínquo distrito de Ja
pery, que desde os tempos de Belém c-0ntinua ser a mesma 
coisa. E poucos '\'êem as necessidades daquela pobre gente, 
sacrlfJcada por quase todos, por st-r um lugar distante. Tão 
distante, que aqueles qu se fizeram ali, pouco ou qu&SI! nun-
c<1 a "..isttam. • 

-QUANDO O P&EP'EJTO 
NAO FAZ .. 

E nquêle pobre povo pa
dece. A prluc1plo foram avi
sados, pelo homem que os 
accmpanha, da lmpcssiblll
dade das obras e melhora
mentos. Isto foi naquele 
tempo em que a Câmara, 
com sua maioria esmagado
ra pertencente aos Sociais 
Democrãtlcos, barravam as 
Intenções do prefeito Luiz 
Guimarães e do vereador 
Jcsé de Assis F~rrelra. To

' lhiam os passos daqueles 
dois homens para jogá-los 
no descrédito como falsos e 
mentirosos, Não consegui
ram fazê-lo, entretanto. o 
povo reconheceu que se Jcsê 
de Assis Ferreira não fêz 
mais era. porque tinha os 
movimentos e ns ações blo-
queadas. José de Assis Fer
reira, entretanto, construiu 
e beneficiou no que podia 
aquêle lugar. Posteriormen
te, apareceu um moço, tam
bém clalJ, candidato a pre
fe1tc, Dlzia que ta fazer isto 
e aquilo, mtmdos e fundos. o 
argumento não podia ser 
combatido pelo vereador 
José de Assis Ferreira. que , 
não acreditava estar aquê
le homem que vlvla entre 
aquela gente, sentindo as 
neces~ldades daquela gente, 
de perto. mentindo. Chegara 
a vez de Japery progredir. 
Intimamente José de Assis 
Ferrelru estava. contente. 
Estava vibrando em saber 
que seu povo ficaria melhor 

mesmo com a dertOta de aea 
partidário cuJa ação estaria. 
como na Jegis]ação passada, 
amarrado pela má vontade 
da gente do P.S.D. Mas, qua
se deis anos são passados e 
Ary Schla vo, o homem que 
viveu com aquela gente, que 
sentia a necessidade daque
la gente, nada fêz por aque
la gente a quem êle pro
meteu, com quem êle se em
penhou, com o auxilio de 
quem êle foi eleito. Qual a 
desculpa dêste homem no 
amanhã. Que não tinha o 
apolo da Câmara? E' MEN
TmA. Êle tem o apaio, não 
só do P.S.D. como também 
da UD.N. no que se toca a 
melhoria de Japery e, mes• 
mo que não cqntasse com o 
apolo da U.D.N., êste apolo 
nãc lhe faria falta. O P .S.D. 
é a maioria, lamentàvel
mente. 

A LUTA CONTINUA 

Mas, José de Assls Ferrei
ra. por lnterméd1o do lider 
da sua bancada continua lu
tando Lutando para con• 
seguir o necesi,ário para me
lhorar as condições daque
la gente tão sacrl!icada, es
quecida e traida pelo ho
mem que não faz porque não 
quer. Enfim, é possivel que 
um outro Ary Schiavo possa 
nmanhii 1ludir, de novo, a 
boa fé da população de Ja
pery mas. contra este, se le
vanf.ará a voz de José de 
Assis Ferreira para impedir 
novas traições. 

co:MPRA E VENDA DE TERRENOS 

SOCIEDADE AGRíCOLA. CGNSTRUTORA E 
IMOBILIÁRIA LTDA. · {SACIL) 
RUA MINISTRO MENDONÇA LIMA, 245 

TELEFONE : 178 

NOVA IGUASSU - ESTADO DO RIC 
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TESTE PARA A SUA 
INTELIGÊNCIA ... 

• ...,,. ........... ...,................ pró feitor ,l',JY'.-.-........................... .,.. 
Esta l!eçii.o não tem, ãbsolut.amente, o caráter de per

seguição. Llmlta-se, apenas, n testar n cap11cldude dos nossos 
àirlgentes e homens públicos, sem ofender ou magoar porque 
nl.nguém tem culpa de ser o que é. 

E para hoje, temos o segulnte teste : 
Existe na Praça João Pessôa. um lago artl.ticlal que 

durante anos foi alegria dos que naquele logradouro ficavam, 
nas noites quentes, esperando poi- alguém ou dcscunçnndo. 
Neste lago, um chafariz, bem ilwninado quebrava a mono
tonia. do omblente. O unlco perlgo que hnvln ora o do uma 
criança calr no lago e sair molhada, mas sem !Pisco de qual
quer contaminação nas águas lfmplda.'!. Hoje, entretanto 
tudo ali está diferente, apezar dos gastos feitos na recupern
çli.o. Urge, pelo menos, quatro providências pnra tornar o 
lago da Praça João Pessõa o que era antes. Quals as provi
dências a tomar ? 

Apenas 3 Enfermeiras 
.Formadas no Est. do Rio 

Incrível como pareça, no 
Eslndo do Rio só existem 
tr~s enfermelras diplomadas 
conforme atestou na Assem
bléia. Legislativa o deputado 
Dnll de Almeld·i. 

Tabela parans re!'..postrui certas: O (so de idiota); l (você 
já pode ser eleitor>; 2 (você pode se candldntar a vereador}; 
3 (você pode ser prefell-0) ; 4 (voce deve ser u1n lgunçunno 
dcalludldo por saber que não é tão dilicll concertar o que 
está errado). 

Ist.o vem provar o fracasso 
de uma admlnlstraçáo de pa
drinhos e ufUhndos que não 
pensam, nbsolulamente no 
Estado e sim, nêles. Que lhes 
importa estar ou não n po
P u lação necessitada em 
miios de curiosas, emprega
das pelo govêmo fluminen
se pnrn nas horas propicias 

ARMANDO DE SÁ 
BITTENCOURT 

Residência: 

RUA 1'1. MENDONÇA 
LIMA, 436 

NOVA IGUASSU 

Escritório: 
RODO\'lARJO DE 
BELFORD ROXO 

Fone S. P. l 

Hoapltal • Matemldcxde 
TeL: 94 

Deleqada: Tel.: 189 
Poato à Automonl 

Jlacebedoria : Tel.: 185 
TeL: 138 

Pavoroso Incêndio 
em Morro Agudo 
Preiuj:zo Total Gracos o Folta de um Pôsto 

de Bombeiros no Munidpio 
Violento lncendlo ocorreu 

numa das pdnclpats ruas de 
Morro Agudo, destruindo, to
talmente, quatro prédios de 
propriedade da senhora Ro
sa.lia Garrido. 

A despeito da prestesn. dos 
soldados do fogo do Posto de 
Camplnhos, no Distrito Fe
deral, ficaram reduzidos n 
cinzas um nr:mnzcm de secos 

e molhados, uma barbearia, 
uma loja de móveis e a casa 
lotérica de Faraco Loterias. 

Lamentàvelmente o sinis
tro ocorreu no momento em 
que entravamos no prelo, 

1 lmposslbllltando, por êste 
1 motivo, a publicação de malo-
1 res detalhes. 

A policia se d1r1gla para o 
local. 

**************************** • * 
! COMERCIANTE I : 
• * 
! VOCÊ ESTA JOGANDO ! 
! DINHEIRO FORA ! 
• * 
• * * 
~ * 
ir QUANDO ANUNCIA * 
'• * 
ir SEM MÍTODO * 
ir * 
• SEM PROGRAMA * 
! SEM TÉCNICA : 
iC 
-te 
iC 
iC 
iC 
iC 
i( 

-te 
i( 

-te 

• -te 
1[ 

-te .. 
-te 
ir 

HOJE, 
AMANHÃ 

* 

OU QUALQUER DIA 

você receberá pelo correio ou das mãos de um agente 
especializado, aquilo que é o necessário para anunciar 
melhor, vender mais com a mesma verba. 

* 
PROCURE UMA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E SEU 
DINHEIRO ESTARA MELHOR EMPREGADO 

ir * 
**************************** 

Curiosas Empregadas Para Angariar Votos Nos 

Momentos Propícios - Serviço de Assistência : 

- Exigência Que se Impõe -

êste problema. Aquêle depu
tado quer, apenas, que o go
vêrno crie cargos de enfer
meiras diplomadas. Pediu, 
também, que o Sr. Miguel 
Couto }'ilho críe cs cargos de abandonar n tudo para con

seguir os votos àqueles que 
contlnunrlio com o reglmen 
do indecente protocJonlsmo 
que, ano após ano, dcsgra-

Fracasso 
Eú. tempos que os jornais 

da clciade vêm dl2cndo da 
possibilidade da aparição de 
companhias te 111, r 11 1 s na 
nossa tt?rra. Sem dúvida se
ria um grande passo mas, 
esqut'ccram-se os colegas do 
prlnetpal ponto da lnicla
tlva: educar o povo para sa
ber receber o.a ''troupes'' que 
se apresentam; incentivar a 
população a prestlglar as 
companhlns que se exibem 
ou Nova Iguassu Jamais con-

1 tará, com :facilidade, com 
bons espetáculos, resumindo
-se, então, com a apresen
tação de shows radiofõnl
cos de preços módicos (20 ou 
25 cruzeiros) 

SILKI, U!\l EXEMPLO 

Alndn no domingo que 
passou Llvemos no palco do 
Clne Sol (o maior e o de 
mals recurso no que se d1z 
em palcoJ a companhia de 
variedades de Sllkl, :famoso 
campeã.o mundial de :faqi.t.1-
rlsmo. Embora os nossos ci
dadãos não o saibam. a 
nossa pobre companhia til
mica arcou com as pesacUs
sllnns despesas para trazê
-los a Nova Iguassu, lniclo.n
do, assim, uma temporada 
teatral. Os resultados, en
trctanl.ú, foram d~üma
d.ores. Não se pode compre
ender como uma "troupe" 
primorosa, com números In
teressantes de \'arledades 
que culminaram co ma apre
sentação de Sllki, o homem 
que muitos pagaram, em 
J)êso de ouro, para vê-lo ' 
quando de sua prova. má
xima. nos salões do Clneac 
Trlanon Iõsse tão mal re
cebida pelo nosso público 
que primou pela ausência, 
causando um dos maiores 
males à cidade que queda no 
descrédito da gente de tea
tro. Os que compareceram 
110 Clne 811 gostaram do es-

''COFAP" 

Partida de Nova Iguas
su: 8 - 10,07 - 12.37 
15.11 - 17.48 - 19,56 e 
20. 52 horas. 

Partida de D. Pedro ll: 
8 .27 - 8.40 - 11.10 
13.45 - 18.55 - 18.20 
e 19.20 horas. 

1 

çn e destrói o nos.'!o Estado. 
E, ac fazer tal declaração, 

o deputado Dall de Almeida 

1 
apelou para o govcrnndor 
para volver suas visitas à 

1 

aaslstentes hospitalares, mos

trltndo que o Serviço Social 
hospitalar é hoje em dia, 

1 uma. exigência. 

de Uma Esperança 
O Público lguaçuano Não Assistiu Silki e Sua 
Companhia - Espetáculo Curioso e Empolgan
te de Uma "Troupe" Famoso - Puritanos no 
Platéia - Quebrar a Monotonia Das Nossas 

Diversões1 o Propósito 

pctâculo e lamentaram como 
nós a falta de frequência. 
Não se arrependeram, abso
lutamente, do dlnhelro qae 
deixaram nas bilheterias 
porqu~ o espetáculo, na sua 
totalidade, agradou, empol
gou, fêz vibrar homens, mu-

i lheres e crlanças. 

PURITA.11\rOS 

Em tôda parte onde se eXl
bem as companhias de re
vistas ou variedades existem 
os sempre notados purita
nos. Aquêles que fazem ques
tão de mostrar aos demais 
espectadores a tlalonomJa 
amarrada, deixando o re
cinto com estardalhaço. La
mentàvelmente, nossa cida
de não fugiu a regra. Tive
mos o nosso puritano que se 
levantou com !urla e se re
tirou resmungando, causan
do surpresa aos presentes 
que em nnda vlam o anor
mal comentado pelo na&o 
purlta·no. Multo pior é que 

o ncsso puritano é frequen
tador dos teatros "follles" da 
capltnl e de quando em vez 
o seu carro é visto parado 
em ruas onde a Uumlnação 
é feita pelos faróis de outros 
aut-0móve\s que passam mul
to distante. ' 

VAMOS COOPERAR 

Sllkl nos serviu de e.xpe
rlencia e, como não tivesse 
preJuizo niio acreditamo., 
que ierv!ré. de mal propa-

1 

gandi.rta. da nossa terra, 
mesmo porque, na sua dl
túna apreuntação foi pres
tigiado por figuras de pro-

jeção da nossa sociedade. 
Cabe-nos, agora, antes que 

1 seja tarde, cuidar do desen-
1 Vülvlmento artistico de Nova 

lguassu, assistindo, aplau-
dindo e prestigiando astros 
e estrl!las que aqui venham 
nos tirar da monotonia dos
cinemas mal programados 

1 
ou dos espetãculos cir'censes, 
sempre repetidos. 

ViD~ÇARIA SÃO JORGE 
Use 110 seu carro vidros de Segurança TRIPLEX 

VIDROS PARA OBRAS E VITRINAS EM GERAL 
PARAFUSOS DE TODO OS TAMANHOS 

Colocação de vidros para qualquer tipo de carroa 
Corrediças de Feltro e de Metal 

Borracha de todo Tipo Enfeites em Geral 

TOU//JNO & MAGALHÃES 
RUA GOVERNADOR PORTELA, 1180 - ~OVA IOUAÇO 

EM PÉ DE GUERRA OS 
LAVRADORES 

Notlolas chegadas de Vas
souras dizem que os"'J.avrado
res da zona de Talretá e La
ges encontram-se em pé de 
guerra, tendo Já. se verlficado 
um tiroteio que durou mais 
de duas horas. 

Pelo pouco que 1e apurou, 
acredita-se que se trate de 
um assalto dos fazendeiros 
Brandão Marendas contra oa 
lavradores que conseguiram 

DE TAIRETÁ 
com o Mlnlstérlo da Agricul
tura terras e maquinarias pa
ra au fundarem uma colo
nla agrlcoJa. 

Adianta ainda a noticia 
que as terras são de proprie

dade do senhor Braslllno 
Trigolll, um dos atacados e 
que teve a aua casa incendia
da a custa de granadas e 
dinamites. 

MÁRIO GUIMARÃES * FERNANDO BRIGAGÃO 
- ADVOGADOS -

Rua Ministro Mendonça Lima, 188 - grupo 201 - Nova Iguaçu 
-- Telefone: 417 - E. do Rio --

Diàriamente das 10 às 12 horas 
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Olicina de l orneiro Mecânico 

Especialidades em fabricação de peças para 

automm·eb . tra tores, máquinas indus tnais e 

compressores de re frigeração 

SOLDA A OXIGENIO E ELETROGENIO 

P onteiras em carcaças. diferencial, ponteiras 

manga de eixo fundo de rodas etc. 

José de Souza Lucas 

t RUA ALFREDO LUDOLFO, 113 

♦ NOVA IGUAÇU 

TEL. : 3278 f 
RIO DE JANEIRO ♦ 

Nova concepção 
em serviço 

de Transportes 

"L TEZA revista 

QUEM É QUEM 
O Sr. Carlos Marques Rolo é em

presário m1.;1to conhecido ,tendo sido 
propr:etário da EVANIL., época em 
que 1deal1zou os antigos lotações de 
20 lugares. Homem muito relaciona
do nos meios empresariais e sociais 
do Município, aa Guanabara e de São 
Faulo, é Gurs1lhista e membro do 
Ltor,s Clut,e 0 1:: Nova Iguaçu. Tem 
prestad::i ínumeros serviços à com!.J
nidaae. 

DONAS-DE-CASA 

Reaf1rmanào o ótimo serviço pres
tado peta emp,·esa à população, bas
ta dizer que são inúmeras as donas
Ge-casa que dia.-i amente cumprimen
tam o Sr. Carlos Marques Rolo por 
sua iniciativa pioneira de presentear 
Nova Iguaçu com os tão sonhados 
ônibus circulares. Atestam elas o 
grau de util idade atingido pelos "ver
dinhos", não apenas conduzindo-as 
ao comércio, mas também os alunos 
do IESA e elevado número de pes
soas que a todo momento acorrem 
ao SAMDU . 

Vale acentuar finalmente o con· 
torto que os "verdinhos~ oferecem a 
seus passageiros: poltronas macias e 
resistentes de modo a agradar a to
dos quantos se utilizam dos seus ser
viços. Novos ônibus idênticas serão 
postos em circulação proximamente. 

- Nosso objetivo - asseverou o 
empresáno - é suprir não apen.?s 
toco o centro da c idade, mas seus 
bairros vizinhos. " Entendemos q:.ie: 
Nova Iguaçu merece um serviço de 
transporte à a1tura de seu progresso, 
por isso estamos nos empenhando 
ao máximo no sentido de continuar 
a dotar Nova Iguaçu de ônibus c;r
culares realmente novos, visando, so
bretudo, o bem estar e o conforto d:1. 
família íguaçuana •",finalizou 

l'Aclna 3 



Com o surto de evolução que se 
nota n:> município de Nova Iguaçu 
sempre se sente certo orgulho ao as
s 1alarmos uma iniciativa que, de ;,1-
gJm codo, contribui para o progresso 
e o desenvolvimento da futurosa terra 
fluminense. 

Nã:> faz muito tempo o empresário 
Carlos Marques Rolo, como pione1rv. 
dotou Nova Iguaçu de moderna lt· 
nha de ónibus circular - serviço que. 
há muito carecia a cidade-. funda.i
do a Esperança Viação Rodoviária 
Brasileira Ltaa., hoje conhecida por 
NITUAVIA que, por sua ef1cíênc1a, Já 
desfruta de inusitado conceito junt:, 
a população. Os onibus são práticr. s 
e confortáveis e quando aparecararn 
pela primeira vez deram um colorido 
d ferente à c1daoe, que os acol'iau 
com euforia e otimismo. 

FUNCIONAL 

Os ônibus circulares da NITúR
VIA são funcionais e dignos das mais 
1lson1e1ras referências, principalmen
te pelo excelente serviço que vêm 

prestando aos moradores e homens 
de negócios que utilizam os peque
nos veícuJos nos dois lados da c.1 

dade 

São guiados por experientes mo
toristas, que dispensam toda g ten
çà:> aos passageiros, tendo como tro

cadoras moças preparadas para o 
desempenho de suas funções. Nãc
há, até agora, quaisquer reclamações 
concernentes aos ~erviços prestados 

paios õrribus verdinhos, muito pelo 
contrário. os elogios são gerais, po s 
f!.âO existe quem &e omite a afirmar 
que a empresa NI fúflVIA chegou am 
boa hora a Nova Iguaçu. E o que é 

mais importante, devido a falta de io
cais para estacionamentos, sã:> mui
tos os homens de negócios, comer 
ciários, gerentes de banco e funcro
nárlos públicos que deixam seus car
ros nas garagens, preferindo viajr.r 
nos '"verdinhos~. que são mais práti
cos e eficientes. 

~= 
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Aguardente -da melhor quafidatle - Vinnos do Sur 

do Paít, - AkooI - Bebidas em Geral 

Avenida Abílio Augusto Távora,. 29Z 302 - Te! : 268Z 

NOVA IGUAÇU - RJ 

AI TEZA revl~ta 

Li;ões 
de teimosia 

A. Carvalho 

É lamentável como a decisão de 
um h ... mem - cu mesmo trê, ou meia 
dúzia, não importa - p·>de rustar o 
deseJo de milhõe, de pessoa~. fu se
leção de futebol do Brasil, com um 
título de tricampeão a zelar, foi uma 
caricatura na Alemanha. Poderia não 
ser a campeã mru. certamente tinha 
condições de oferecl:r melhor apari
ção na Copa do Mundo do que aquela 
que ainda está bem viva na memó
ria dos bra,1leiro,. Os jogadore\ aos 
quais não se deve inculpar, ,ão o~ úni
ce,s que se ,alvaram daquele dilúvio 
de besteiras idealizado pelo Sr. Má
rio Jorge Lobo Zagalo, dentro de uma 
Comi,são Técnica que, de fu~ebol , 
deve entender, quando muito. o d<' 
botces. A teimosia do Sr Zagalc foi 
a respomável pela horrorosa campa
nha da no,,a seleção e, p :,r fim, foi 
com trhteza que o, brasileiros a,sis
tiram a queima de jogadores, o achin
calhe de ncsso, ,1tletas, olhados até 
com pena pelos adver,ários. 

O presente de todas as ocasiões está na 

a0000 SAPATARIA 

Avenida Nilo Peçanha, 96 
Te!.: 2840 - Nova Iguaç-11 

Crédito na hora, sem demora 
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Jairzinho, 0 .. Furacão", compro
meteu o time, não por culpa dele. 
subjugado a um e,quem,1 que não 
admite ponteiro,. Por isso Edu não 
foi aprn\'eitado O negocio, o cert::, pa
S r. Zagalo à Seleçao Bra,ileira. É 
romper a, retrancas, entrar pelas 
área, ,upercc nges~ionadas de gring,>s. 
como ,e dispusés,cm: s de um \'a\'a 
ou de um Pelé no time. Um cracão 
como o Ademir da Guia foi deixado 
de fora ,ob a justificativa de que 11s 
adversát io, do Brasil, com um futebol 
Yeloz, exigiam que no~,o time dispu
ses,e de jcgadorc, também \'elozes. E 
no entanto. por m.ti, \'dozes que fos
sem, toda, as seleçõe, ti\'er,1m que 
entrar na cadência d11 jogo do Brasil, 
quando no, enfrentaram. 

Veja-se. por exemplo, se a Hclan
da pôde repelir contr.1 o Bra,il ,1que
le ritmo de :::eu jogo com a Argentina. 
Os holande,e,. como os demais ,1dver
sárics, ti\'eram q.u. obedecer o no,,o 
ritmo e, ne..te, Ademir da Guia er.1 
peça importante. Só que o Sr. Zag.1lo 
não q uiz ver. 

·' Faz-no, lembrar, a propósito,· a 
organização de uma seleção de fute
bol de Nova Iguaçu, em época não 
muito dhtante. Come lá, na Alema
nha, para preJu1z:> do lime brasileiro, 
também a teimosiil aqui levou a 
equipe igu,1çuana a um vexame, com 
a agravante de que a coha se repetiu 
por duas vezes comecutiva,. 

Coincidentemente, na seleçã::i de 
Nova Iguaçu prucuron-,e adotar o 

mesmo sistema de jogo impo,to pelo 
galo a Seleção Brilsíleira. É precho 
acrescen!ar ma1, alguma coisa? Os 
teimoso, é que e,tão mandando, o re,
do, o resto que se dane! 
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Olhos Azuis 
• • • • • • • • • 

h'Ul•tn, J~ Ili!. drn I rlt.tn : 

• • • • • São dois mundos. dois ,anhos, • • [dois amore, • 
• 

Transmiti ndc > ternura . .. à, 
[veze., dorc.:: 

Pedacinhos do céu são os olhe, 
[teu,. 

A brincar de esconder estão 
[co'1>- mens 

Do .1rc:i-iris tu ten, mab bela 
[cor 

Que outro ser não pos~ui; tenho 
[certeza. 

Primazia que não teve nem a 
[flor: 

Ser pintada assim pel.1 natureza . 

• • ~ 

Cj 

E beleza terás até que fechem • 
0) dois mundo, azuis e tenhas, 

[p-lh 
A certeza que os olhos não 

[envelhecem. 

Mais bonito,, que m teu~ olhos 
[azui,, 

Mais bondosos, 

Existiram 

mais ternos, 
[mais sereno~ . 

foram de 
[Je~us . 

• • • • • .. 
• • • • • : ............................ : 
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FRElOS E 
MÁQUINAS NACIONAIS 

,\1 Tl!Z ~ rc, ktn 

Visando economizar divisas para nosso 
P ah, a Varga vem construmdo uma serie de 
máquinas necessânas à produção de seus con· 
Juntos de freios, ao invés de adquiri-las no 
mercado externo. E!sse procedimento. adotado 
há mais de vinte an.>s pela Varga, tem por 
objetivo permitir, sempre que possível a con
tenção de despesas no Ext-:rior e. s.multanea• 
mente. a redução de ~uMos operacionai~, que 
é transferida ao consumidor no custo fina l 
cios produt ' s entregues ao mercado . 

Quatro brochadl'iras feitas pela Varga 
em suas dependência~, em Limeira, SP, execu
tam com alta precl~ão a u.~tnagem Jo aloja
mento das pastilhas de cavalete ( caliper) de 
f~10 a disco. Alem destas. a Varga já fa • 
bricou e mstalou em seu parque industrial 35 
brumde,ras para c.u.:aça de c.lindro, duas 
re11f1cadoras duplex para disco de freio e um 
lote de mâqu:nas para executar a r:ufica e 
furac;:I.> de lonas. 

Em todos os departamentos da Varga 
hâ , 110 lado de cqu1pa111entos i,n::iortaclos (sem 
s11ml1ar nacional). grande número de mâqu1• 
nas labr.cadas no Brasil. muitas projetadas ~ 
cxrcut.id,,s por seus próprios rngenhe,ros e 
tccnico,. A•sim. acredita a Varga contr.buir 
p.ira desenvolvimento da tccnolog,a nac10nal 
r para o eslorço do 30, ~n,o c,11 hm .tar as des
o:sas h·a• li>iras no e xtcnor. 

•••••••••••••••••••••••••••••• • e 
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Acostume-se a 

pedir a seu 
jornaleiro, 

aos sábados, 
DESTAQUE 

jornal-revista. o 
uma edição 
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CARTAS 
DE TATU! 

"Imci:'llmcnte parahenizo-o pe1a 
excelente qualidade e c•MtClldo da 
sensacional revista ALTEZA . 

Th•t: a felicidade l1c cons,..guir 
emprestado um exempl..ir de,1a (n.0 

3) e dep,1rei-me com unu re,•1,ta di
ferente. onde pude con,totar seu in
calculán·l valor. repleta <le .. s,u1,
tos útci, e 11ece,~ári11s, rtc,tacan•lo -s~ 
pela qualid ide e objeth idade das 
infcrma<;ões nela encontrad.1s . 

O 1specb grálico é muito bum, 
nos prnporcionando ótima, condi
ções de leitura . 

Sua, se"ões são inteligente, e 
instrutivas, onde (a meu .•er) de,ta
cam-,e: .,Pesquisa", ··Teste seus co
nhecimento,". "Gentt•'', 'Turismo", 
' 'Escolinh I FilaLe]ica" e ··Atu.1lida
de," As outras também ,ãc muito 
bo,L, . 

Venho ccns11ltar-lhe vibre p1hsi
bilidode de receber e:;ta prodigiosa 
revista regularm1.:nte. asei em No
"ª Iguaçu e atualmente re:;ido em 
Ta!ui - SP" 
Paulo Roberto de Camar~,, Barros -
Tatuí - São Paulo 

Obrigado, Paulo 1foi,c-: tt,. Sua 
colaboração ,erá aprot,eitctd a . Ma 'Ide 
mais. 

MAIS ASSUNTOS LOCAIS 
"Tenho lido ALTEZA regular

mente e go tei bastante da re\'i-.ta, 
coisa que Nova Iguaçu já eslava prc
chando. Permito-me. no P-ntantG, 
enviar-lhe uma critica A •neu \'er 
a revista contém muito pouco, a,
suntos locais. principalmente os ,s
suntos ligadc, a sociedade, como fa
zia .1 ''Iguaçu Ncw," 
Rogério Lopes Gu .,.nd 1, Belford 
Ro:ro. Not'a Ig1taçu, R.T 

l'áglaa 8 

1''iir1 é 1·erdadc. i;,,,11,d1,, ,,s trcJs 
prnneirm mímero, d':! ALTEZ,1 e 
verá que 80' , ,ão de11i11r:dr,s n ai;
:.untos locais Quanto ti sociedade 
(notícias) como , Leito,· 111wre, não 
dá. pois se trata de 11P1 11 rci:ilta men
sal. ,mde tudos ei;te, a\\Unto.~ fica
riam gast111, t'elhm, já dcv1durnente 
registrados pela 1mpre11s,1 semanal 
local Sua 1119,·stão para ,1 edic;c:" de 
um Cnae1ro" iguaçuano ainda e• di
fícil, por falta de m, rc·ado publici
tário que .1Ustente ttma red.~ta deste 
tipo. "<Lili . Vamo, t·er com a Ju,,io . .. 

AUTóDROMO 

"E,tou com o leitor Carlos Qui
rino (ALTEZA n.º 2) quando tl'cla
ma, .i .1 paralisação ela campanha do 
autódromo, pelo "Jornal de Hoje", 
je sua t·mpre,.1. Puxa! Não dá para 
,acar porque os caretas não e:~rti
ram de\'idamente a idéia d.1 constru
ção do autódromo. já iniciada e, sem 
mais nem menos paralt,.1da. Será que 
:-ião entra na cuca deles que aquilo é 
o bom cm m,1téri.1 de turbmo, de que 
somo, tão limitado,?" 
Cláudio Pereira, Ncn:a Iguaçu. RJ 

Eitamos c1mtígo . Há ama ,él'ie 
de problemas, ni, ent"11to, que <?l(Õn 

sendo contornado!i para que 'l coisa 
seja viável. Há setoT<'s de ao,sa 11d
ninistmçào que nã,, ,·sqi,eceram o 
autódrom": P"des crer. Aguarde. 

''Por que o autódromo de Nova 
[guaçu perdeu t ::d.1 a incrementação 
verificada quando você, fazi,1m ?que
la, campanhas e cobertura,·?" 
Cnácio Rodrigues Leal, Po,it11 Chie, 
Nora Iguaçu. RJ 

É í•tn ai, Inácin . V, j11 u re ,pm;-
ta '"' leittJr Cláudio , acima. 

AI 1 ez ~ rc~t,ta 
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Carta ao Leitor 
Colocamos hoje em suas mãos mais um nú

mero de ALTEZA. o quarto. Esperamos que vocé 
encontre nele, o mesmo divertimento e informa· 
ção que nos propuzemos a dar-lhe desde nosso 
primeiro número. Temos recebido algumas cartas, 
o as sugestões nelas contidas estao sendo, pouc~ 
a pouco, colocadas em execução. Neste número 
- no assunto da capa - estamos mostrando co
mo um exemplo iguaçuano já está sendo seguido 
em outras grandes cidades brasileiras. Trata-se 
dos ônibus circulares, que aqui mesmo já estão 
sendo copiados, para melhor atendimento dos 
iguaçuanos. Nossa capa, aliás, não seria esta. Já 
estava pronta a capa e matéria (seis páginas), so· 
bre a Copa do Mundo, com um estudo da partici
pação do Brasil na dita. Com nossa derrota, aca· 
bou-se a motivação e mudamos tudo. Capa e ma· 
téria, substiluida por um estudo sobre Maricá, 
mostrando como a cidade da região dos Lagos es
iá crescendo para valer. Ainda neste número, um 
ótimo artigo sobre nosso melhor amigo, o cão, 
extraido da excelente revista da Petrobrás. Na pá
.gina central, damos nossa colaboração a seguran
ça das estradas, com uma tabela e m que o moto
rista pode fazer um check·up completo de seu veí
culo, antes de uma viagem ou rotineiramente. Além 
disto, há as seções habituais: testes, humorismo, 
filatelia, automobilismo, Judô e as outras. Pala
vras cruzadas e jogo dos sete e rros foram cance 
lados, atendendo a diversos pedidos. Permanecem 
no semanário ''Destaque", de nossa editoria. 

Até para o mês. 
M. R. 
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o 
HOMEM 

EO 
CÃO 

UM DIA O CAO SEGUIU O 
HOMEM. E ELES SE FIZERAM 

AMIGúS PARA SEMP~E. NÃO HA 
HISTORIAS DE REIS EM QUE NÃO 
EXISTAM PASSAGENS OU FATOS 
LIGADOS A CELEBRES CAÇADAS. 

NÃO HA GUERRAS EM QUE O 
c.~o NÃO SE FAÇA SOLDADO. 

MEMBRO E GUARDIÃO DE 
FAMILIAS, GUIAS DE CEGOS 

ASTRO DE CINEMA, INSTRUMENTÓ 
DE TRABALHO, O CÃO DE RAÇA t: 
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PRODUTO DA CRIAÇÃO 
DO HOMEM 

_ A amizad~ entre- o õomem e o 
cao vem de muito longe: ha mah 
de sete mil anos. Tudo indica que o 
principio de~to1. afinidade foi a mútua 
necessidad~ de , brevivência: arran
jar ,11imento. No llÜcio o cão deve 
ter seguido o homem para apanhar
lhe as sobras de carne E certamente 
o homem o afagou, duplicou ,1 sua 
habilidade, coragem e inteligência, 
..elando uma amizade que perduraria 
.1té th ncssos dia,. hto ,ó aconteceu 
na pré-história, segundo pe..quh.1s de 
geólogos e antropólogos. Desde en
tão, o cão esteve sempre ao l.1do do 
homem, adaptando-se à ,aa conti
nua mutação fí,ica e p,icológica. De 
nômade pa,sou a levar um,1 vida se
d_entária e doméstica, .1ceitando par 
sivamcntc. e -empre fiel. cativeiro 
impo,to pelo homem, tornando-se o 
primeiro animal domesticado. 

Essa fidelidade e subserviênci.L 
tem sido regi,trada pele homem atra
Yés do, ,éculos. Os primitivo.. de,e
nharam ,,s caçada, nas paredes de 
,uas cavernas. Os egípcios tr.içaram 
o perfil dos cãe, em templos e ,ar
cófagos. Os as,írio, e babilônios tra
balharam-no em pedra - monumen
tos e estátua!'>. 

Já nas guerras greco-romanas n 
cãc seguia como soldado, carregando 
na coleira um:i ponta de ferro. Atual
mente, "1ª prc,cnça ao lado do ho
mem se t:stende do trabalho às ati
vidades e,portiva,. O cão se tornou 
uma presença definitiva, n,1 cidade e 
no campo: guia de cego, boiadeiro, 
pa,t::r. companheiro do garoto e até 
me.,mo como ~ímbolo de ·•status'' ao 
~er conduz1dc ,por senhoras-ekgan
tes. 

Embora ,aibamo\ toda es-.a his
tória. longe está a conclu,ão de co
m::> e quando ~urgir,1m exatamente 
as espécie, caninas. Podemos afir
mar .,penas que i~tn faz mais de 40 
milhões de anos e ocorreu durank a 
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trnnsiçao do per111do Eoceno para o 
O.igoceno. 

AMIGO E PROTETOR 

A u~iliz.ação do cã pelo homem 
é maior de ano para ano, crescendo 
o número de animai'> em todo o mun
dc. Segundo t:slat1,tica, d,1 Orga11i
zação Mundial da Saúde a média 
mundial é de um cão para cada dez 
pcssua, . No Brasil, cs cãe, registra
dos no Kennel Club atingem ,1 65 
mil. 

Para atender aos mah variadnr 
gostos do homem desde a espt•ciali· 
zaçao em determinada atividade até 
., pel,1gem e cor, e,te animal ,ofrc,u 
uma ,éric de mudanças, resultando 
em centena, de raças espalhada, pelo 
mundo. HoJe, verificando a ma ár
vore gcn •alógica, encontramo, pou· 
cas raças que ainda pre,ervam mn;, 
semclh,1nça com o tronco famili:u: 
UlT'3 especie d~ lobo. 

O Kennel Club reconhece, atual· 
mente, 117 raças. di,·ididas em sc-i, 
grupu, princiµais. de acor~1 cem 3ua, 
utilidade, primárias: cães de cac..,1 de 
pen.,, cãc, de caça de pelo. cães de 
trabalho, cãe, terrier, cãe, miniatu
ras e cãt·s caseiros. 

No grupo de cãe, de trabalho es
tão classificada, 37 racas, s11bdi,id1· 
da, em duas espec,aÍidade,: a de 
guarda e;, de utilidades. Na primei
ra e,tão o Fila Bra,ileiro, o Ccllíc. 11 

Dobermann. o Pa,tor Alemão e o 
Sã , Bernardo, t•mpregados pelas po
lícias de vários paíse, nas investiga
ções cnminah, inclusive no l3nNl. 

Aqui na Guanabara, a Policia 
Militar conta com uma tropa especiai 
para procurar pes,oas de,aparecida 
e outra, tarefas de apoio aos seus ba
talhõe\ cerno caça ,1 bandidos e des
cobertas de vítima de desabamentos. 
cujo treinamento inicia-,e a oartir 
dos dez me,e, de idade. Só per mane-
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ct·m na ativa tquelcs que ,e revc].1-
rem bons alunos . São os cãe:; da 
Companhia Independente de Cães de 
P ~liciamento (CIP), cor.::;idcrado, 
como um dos mai, eficientes de Pai!;. 

Conhecido, do públicJ carioca 
não só pele, excelente, ,crviçns pre,
tados à coletividade, mas também 
pelas brilhantes exibições que rea
liz.t para u público, além dos títulos 
ccnqnhtados em exposiçõe,. este, va
loro-cs ,oldados têm demon.,trado 
quanto é importante o cão na vida 
do homem. 

Os cães da CICP. tanto os past11· 
res-alemãc, como cs dobennans e 
o fila bra,ileiro. sã:: ,ubmetidos a um 
curso inten,ivo onde ,e e,pecializarn 
em diver-as ati\'idade,: pistagcm, 
guarda, guerrilha urbana e rural, 
busca e salvamento, cheque. farejo 
de tóxicos e patrulhamento. 

PASTOR ALEMAO 

Para falai mos desse animal pri • 
meiro temos de dizer que se trata da 
rac;a do fame,,n ··astro" d:> cinema da 
década de 20 e dep01, da, e,tória., em 
quadrinhos, o ·'Rin-Tin-Tin". 

O Pastor Alemão ,urgiu da ne
ces,idade dos f.1zendeiros de cuidar 
dos rehanhos. Para isso, os criado
res alemães e,colheram uma varie
dade de cãe,, ,emelhante, apena, em 
tamanho e robustez, não importando 
em fixar tipo,. O essenci,tl era ter o 
instinto ,uficientt para cumprir a 
missão. Assim para cada região es
colhia-se um tipo. Onde o terreno 
era pouco acidentado empregava-,e 
um cão pequeno, enquanLo que nas 
montanhas utilizavam um de porte 
maior e mah robu~to. Com h,o os 
fazendeiros foram obrigados a te
rem vário~ tipo., de cães para cuidar 
dos rebanhos. 

Desejosos de aumentar a feroci
dade e coragem de seu~ animais pas-
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tore1rns, o, criadore, introduziram o 
cruzamento do lobo com cadela, de 
dive1 •os t1pc..s O:; re,ult.1do, obtí.das 
foram excelentes. porém • produto 
desses cruzamt'ntos apresentava di
\·er,as defeito,: jarre1c de var.1, ,,m~ 
bro, solto,, dor~o ,elado e outro,. Na
da disso preocupava seu, donos, p:iis 
o interesse era apt:nas conseguir um 
anima.1 com aptidão para o trab,tlho, 
no que aquele.:, cães ernm formidá
veh. 

Lá pele, fin, d,, ~écuio XIX . . , 
mentalidade de algun, criadores foi 
m ::dificando-,e . Pâs:mram .1 ,e preo
cup!lr em descm·ol\'er um tipc uni
forme c.:m te1 mos de raça. Pd1 a ,tl
cançar isso oi cri.ido. em 1899, o 
"Clube pró cães p3store; alemães" 
(VEREI, ) chefiado pc.:lo capitãu de 

c,1valaria Max Vcn Stephar.i~z. um 
.1pnix11nnd 1 da dhcip1 n'.l 

Em pouco temp", e Cl 1be, ,e
leci11n,1ndo a criaciio. co115:eg 11u mlll
dar a ma,,a disforme do, animai, de 
pastoreiro cm um grupo em que pre
dominam a 11nif rmidade, heleza. m
teligência e cJragem, resultando n,1 
raca que .1tualmen1e conhecem:, co
mo ·end(I a dos Pastore:, Alcmã<·s. 

O Clube chegou a registrar 
50.000 associado, e 600 •o::iedades f1-
li,1da,, logrando -er cl,,s,ificada como 
a maior e melhor ,ocied,1de para a 
criação de cães de raça em t::do o 
mundo. Sua forca era tão grande 
que tomou par,1 si o tncargo de ,e
l~c1cnar os ,1n1mni:. para producão, 
determin,tr.d :> com que macho deve
ria cruzar ta! fêmea, t:em come re
gularizava a idade permit1d.1 para a 
repr:dução. 

O Pastor Alemão é um .mimai 
adaptá,·el a qualquer tipo de treina
mento, podc.:ndo desempenhar diver
,as atividades. Serve com:., ~-•rdião, 
policial e até guia de cego. A pri
meira \'i,ta, e,s1: cão surge peln ,e.1 
físico de linha, h<1rmcnima,, b!!m 
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prop~rcionais, ma1, Jo11go que alto. 
É nobrl', forte e viv,1z, sendo dotado 
de marc,tnlc personalidade, nunca 
quebrando a sua impun1ncia. É stm
pre auto-cu11(ian lc . Inteligente e com 
.ilto senrn de percepção. são múmt:'
ros n mistérios dewendadn'I por ílle 
na, tarefa:. de policial. 

F ILA BRASILEIRO 

Ape,.1r de ser II único repre,en
bm~t· nacicna! com condições de con
correr em igu.1ldadP. com as demai~ 
raças, poucas brasileiro,; n conhe
cem, a ponto de d :.n:id,11· de sua na
ci~nalldadt• quando .1pre,entad0 a 
ele. Trata-,e de 11m pl'rfeilo atleta': 
porte vclumo::;11 (.1ltura 70cm; peso: 
50 a 70 quilo,). porém, com medidas 
proporcionai,. Tem c]a,1icid,1de nc, 
movimentos e g1 ar.ele rcsistênc•a . É 
adaptavel a qualquer tipo de ambien
te. exigindo ao-na,, que fhe pr .por
cicne espaço e liberdade de movi
mento par.1 se mantc1 t·m forma 

Dot.1do de um cspE;-i.o de inde
pe11dência, o que exige um trcit,a
mcnto especial. o Fila Brasileiro {. 
utilizado nos campo,, p.1ra pa,torcar 
gado e na caçad,1 à unça, atividade em 
que se lem mo ·lraào cxcl'lente, Sl:ndo 
pc11 l"C conh c1do tamb~m corro Cã 
Boiadeiro o:.i Onceiro. a:ém de •er 
ó1imo policial c guardião. Sun ex
pre•sã:: de c,1lma não deixa tran,p,1-
recer o quanto é í, roz. 

At .... •lmente e:ste e1cml!nlo do 
g1 up do::i - n1mais trahalhauc:·e v m 
ganhando pres~íg10 l'ntre os criado
res de puro -angue, inclmive do ex
terior, notadamEnle d,1 Alemanha, 
cnd~já se apresent.u em vári,ts e.,
po,,içõt,, levan!,tndo divcr,o, titule, 
de campt'Üo. 

Quantc à sua origem, até hoje 
o, cspecialir1a::: amda não chegaram 
a um,1 c1Jnc:u:;ã11. Para um;1 c11rre11te 
ele vem du lig.icão direta do Mastiff 

AI TEZA revisto 

com e Blcodhound; outras acham que 
e~te, dois elementos teriam c<>ntri
bu ido de fatc. para o aparecimento da 
raça mas em c1 uzamento com um ani
mal brasileiro. 

COLLIE 

Dc,de o século XVIII esta raça 
desfrutava de grande popularidade. 
Depois de 1945, q11and:} Las,ie (o 
substituto do Rin-Tin-Tin) passou 
a ser a,tro d,1, ,elas do cinema e pos
teriormente da TV. ih cãe, da raça 
Collie ,ubiram de prestígio. 

Com uma inll'ligência privile
giada entre as familia, c,1ninas, a,
simil;indo rapidamente as instruções 
do trcin.1dor, esta raça é ainda uma 
da:; mais cobiçadas. Além de,!e pre
dicado, ,ua figura esbelta. coberta de 
exubcrank rcupagem, compõe um 
animal realmente luxuo,o. Durante 

muitc. tempo um exemplar do Col
lie c11,1av.1 vultosa, ,ornas. 

Como ,h demais raças do grupo, 
o seu !:'erviço, de iníc1 , consistia no 
pa,tcreio de rebanhos e na vigia de 
propriedades. Ma:; seu temperamen
to, dócil e brincalhão, e levou a ou
tra, atividade,: mascote de batalhão, 
tacá, o que ele faz com muita pro
priedade, comportando-,e como se 
fos!:'e um ser humano, adulto e pa
ciente. 

O Cnllie de pelo 1::ngo sl'mpre 
foi mai, popular de qu-e o seu irmão 
,1,., pelo curto, embora ambo:, te
nham os mesmo, predicado,. Segun
do •·expert,". a E,có:i I é o ,::?u pais 
ele origem. 

DOBERMAtlN 

Su.i hi-;tór::1 c~meça no fim do 
céc111o pas,ado, r.a cidade de Apol
d:i. Alemanha. Surgiu dos •~rtJZ;\-

Ca1·eta ta111béo1 tem vez 
QUEM FALOU QUE A · BOCA" Só TRA 1 SA COM 

FERA TÃ COM 1 ADA. A "BOCA" TRA,.JSA 

TAMBÉM COivl CARETA. FALOU? 

Ó B8CA Ç> 
Roupa "' Masculina e Fen1inina 

A\"EN IDA MARECHAL FLORIA)JO, 2015 

NOVA IGUAÇU - ~J. 
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mentos efetuados pelo Sr. Luiz Do
bermann entre dh·ersos cãe\ al.~uns 
procedente) da Franc.t Tr~'> e'C<.>m
plares .,,ão apontado" como pedra au~ 
gular da raça: o Terrier preto e ca'>
tanho-avermelhad::, o Rc-ttweiler e 
o Pin,cher alemão 

Atualmente o Dobermann goza 
de popularidade, de~tacando-<;e n,-1 

Alemanha e em outra~ partes do 
mundo, sobretudo por ser um ani• 
mail que engloba várias qualidades; 
entre d.as e~tão .1 inteligência e co
ragem. elegância e vigcr. 

Adaplavel a q1.1alquer ambiente, 
desde que encontre espaço para "· 
de,envofrer fisicamente, por ser m1ô
to ativo. e um cão inteiramente dedi
cado ,10 seu dono e à ,ua família, não 
aceítandn de hum grado, a pre,e11-
ca de estranhe...,. 

Ele vem sendo utilizad:; com 
grande êxito pelo exército e polícia 
em vário, países. inclusive do Bra
:,il. Alem dbsa ativid;ide, adapt<1-~e 
a diversos outros tipos de trabalho, 
embora ,eja utilizado pelo, críé'dC
res como ma-cote ou cão de guarda. 

Preto e marrom 3ão as suas co
res mais comun-,. É meno, s1..mível 
às mudanças clim;'iticas, em compa
ração com cutros cães d1.: roupa~em 
lisa. 

SÃO BERNARDO 

Outr,, membro glgante da e,
pécie. Su~ origem remonta ao Ma~
tiff, um enorme e valente animal que 
se espalhou pelos quatro cantos do 
mundo. Levado pela., legiõe\ roma
nas para •h Alpes. para servir de prc
tetor. durante as batalhas. esse gran
de animal cruzou com os nativcs da
quela região, produzindo excelente, 
guardiões e pastores. Estes. mais tar
de, me claram-se como o Molas\er, 
tran,formando-se no atual S. Ber
nardo. 

A razão de seu nome vem de um 
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hospício existente na reg1ao, admi
nistrado por monges que percorriam 
os recantos isolados, dando asshtên
cia religiusa à, pes.,oa, neces\itadas. 
Como eram lugares de difícil orien
tação para um ser humano, pelos 
deslocamento~ de neve. além do pe
rigo constante dos animais ferozes e 
assaltantes. "' mong(s 1:i-1,sanim n 
utilizar aqnele animal como guia em 
sua~ peregrinaçõe~. Ele 1 evclou um 
alto senso de direção, sendo ótimo 
conhecedor do 1empc. prevendo até 
mesm ~ a aproximação da chuva. A 
partir dat ele se firmou como um.1 
raça distinta, ganhando prestígio 
entre os moradore, locai,. Hoji: sw1 
popularidade atinge O mundo inteiro. 

O grande porte que pu\Slli não 
o impede de ser eficiente em todo 
•i:. ~entidc.s. Possui calma cont.1gia11-
te e resbtência f ·ra cio comum. É ,lo
tado de grande inteligência e não dá 
nenhum tr.;ibalho ao seu mestre, du
rante o período de aprendizage:>1. 

Vidrr;s 
Quadros e Molduras, 

Papelaria, 
Artigos 

para Presentes 
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- Nova Iguaçu - Rio de Janeiro 
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humorística 

Artur Barroco 

EST Ã DIFICIL 
Carn1~m Lú~1a de Ol!ve1ra, lunc1onarla pú• 

hlica l'm Curitibil, apn'scntou queLx.o à Dc
kgan, de F,1l,1ticil~õ,•~ e Deírnuddçõcs da 
capít<1l parc1nacn~c, pedindo â Policia que 
cbriguc seu éX•nJivo. Sr Scb~Rtilio Letl·i J.., 
Silva a devolver-lhe 1udu que cl, lhe deu 
Um j~rnal dá a ncticia com o titulo. 'MOÇA 
QUER TUDO QUE DEU AO NOLVO" u 
que provccou o seguinte pronunciamento do 
ilustre dz~i:mbargRdor Dr J sé Argcu da Cru! 
B<1rr~so; 

- .. Se C'),1 deu mesmo · tudo·· ao noivo. 
esta dil ~ 1 fl•J Scb1~t1.,o d, vclvcr·lhz tudo, 
tudo ... 

NAO É. l\lAIS 

A ··estória da qucixc_~a n.iva co Paraná, 
11lu logo chcgcu ao rnnheclm, nto do prul• 
ds:ntl' da Acadcmt:i N.tero.ens· de Letra,;. 
Dr S lvio Lago, medico c pocb ilustre c lns
pirado, provocou o s<gu,ntc éoml'ntâr,o em 
\·lrsos: 

.. Met.:n."o u pé numa poça, 
xinga até um frade mudo. 
Se ,1 Carm~n ao noivo dl'iJ tudo. 
não e u1aIs noiV .. i, nl,D moça .. • 

SAL f, Pl MENTA 
Laurlndo Rabelo, médic > prolcssor e repen, 

tista notável, cst<lndo à Jar.ula e vendo passar 
um oegro multo retinto, vrstódo de prLto i? 

com )uvas de pelica preta. disse, encarando-o: 
- Ai vai um pleonasmo! 

SABEDORIA BARROQUIANA 
_ A art~ de parecer novo. só se adquire 

quandJ se começa a ser velho. 
_ O mundo e uma ..:omédia <'111 que poucos 

são os que sabem o seu papel. 
- Os prlm~iros cabelos brnncos é que fa-

zem co"11 qul' munas mulh:res se tornem 
louras. 

,\LTEZ ~ revistu 

- Sào u.ntos os qut vem a esre mundo 
só para tazer númer )' ... 

- Ha qu >m se gabe- de conhecer as mu
lher•is. Mas ... poucos se gab,1m de conhecer 
a sua. 

- Dc1x,m lá falar os provcrb10s· o que 
rouba a um hdrão, é outro ladrão. 

--Uma dentadura de curo é eficaz contra 
a lrist.za. Quem a usa ri sempre. 

-S,,r o primeir.> em d;:er mal de um ter
ceiro e o que mais satisfaz ao segundo. 

- Quando um casal resolve fazer econo
nuas cstas com~i;.am infalivelmente pelos cl
gari os do marido. 

- O temp.:> nã:> pa~s., : nós é que -:,assamos. 
- :>e -s humanos cometem os aros consi-

,· ~rndos dcsum3nos. 
- O pudor é como o sabão: gasta-se com 

o uso. 
- O ac,1so é Deus que guarda o anonlmo. 
- Entre as mulher•Js, a ,'lli.ade acaba onde 

a rival,dad ... começa. 
- Uma mulher sem graça é uma isca sem 

an10l. 
- Tod -~ comem e btbi>m; mas quão poucos 

saàem disttngutr os saborcs1 

- Tuáo aquilo qu~ e digno de ser feito, 
é digno de ser bc.m feito. 
~, IARIDOS .. 

~egund:> a última da.ssílicação feita pela 
r p II tiç;;o competente os :na ridos dividem-se 
sem trés classes: 

1. - o tipo varal: 
~- - o t1po varela: 
j. - o tipo varunc<l: 

As cara~tcrlst cas ch~i;iis desses tipos de 
r.iaricos são: 

f, - o t!po v;irão · - manda ele e 
da nào. 

2. o tipo varela: - manda ele e 
manda ela. 

3. o tip:> varunca: - manda ela, 
~ ele nunca 

-0000000_0-
BA TIZADO ... CATóLlCO 

Apresc.ntam-se na Igreja várias pessoas 
que iam bdti::ar ull'a criança. 

- Como se vai chamar o bat,zado1 

- Sábado senhor padre - respondeu o 
padrinho, ' _ . 

- !\las ... oãJ é poss1vel! Isso nao e nome 
- rcpl '~.Ju o padre. 

- Perdao, srnhor padre. Nós fazemos mu!ta 
questão, porque este piqu<"no nasceu na_ ves
p,.?ra dos anos do pai, que se cha.:na Dommgos. 

-000000000-
Quase r dos nós passamos seis dias da se• 

mana Sl'mcaado ventos. . . Depois vamos à 
igreja no domingo e oramos para não havn 
colheita de tempestades ... 
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Teste seus conhecimentos 
ALEX4NDRE .IOSE RANIERI 

1 - Qu ... l é o pais aa Afnca Ocidental mais rico em recursos naturais? 
tJioeria - Zaire -- Luanda 

2 Qual é o planeta do sistema solar de temperatura mats elevada? 
f.1=:!rcurio - Venus - Martg 

3 Qu..il é a maior ave oue se conhece? 
Condor - Avestruz - Aquia 

4 C.11.1a1 o pr:me1ro país a vencer a Copa do Mundo, em 1930? 
llà lrn - tn~late•ra - Uru~uai 

5 - Qual a Ilna Inó.Is povoada do mundo? 
Uananal - Hondo - Manhatan 

6 - Qua! e a porcentagem do café brasileiro na produção mund:a!? 
41, - ,:;o , { -- Nfi ', 

7 - Em aue pais sutamericano estão localizadas as m~iores minas de 
esmerai dês? 
Br;;!.il - r;olõmbia - Chile 

R - Qual é o pássaro mais veloz do mundo? 
Falcão - Aqu1a - Gavião 

9 Fm que lugar de Minas Gerais nasceu Pelé? 
Belo Ho, izonte - Três Corações - Uberaba 

10 - Quem roI ca,npeão m1Jndial de automoo1iI~rno ':lm 1972 na Fór· 
mula 1 ? 

Ernersc.n Fittr;>aldi - .lack lcyx - .lackie Stewart 

(Respcstas na oágina 34) 

Lois C.,. Luz 

Música 

popular 

brasileira 

AQenor de Ollvc1ra - cartola, ro'llp:>s1-
tor de D,vlna Dama, gravado ern 1933 i:;or 
F ra~clsco Alves f::.zendo ~:ande e,1cesso. ::: 
um dos poacos ~énlos da musica p0pular 
bra,Uelra, mas lnfeUzmente o 5e:J nome não 
t· mito nas camadas ;,opularcs. Em ieu Lt>. 
tol~a que em 40 anos de carreira n<'lo con
iegi; lu, Cartola dá banho de interr-retr:,ão. 
que Ee.i.·e como uma perfeita escola para o,; 
que desc am mgressar no cenário da música 
;::opJ_Ja• br~llelra 

E•te LP drpols de tanto demorar lena 
por obrigação que ser o melhor disco do e.no, 
e lamb~m um exelente trabalho cr, lura 1. A 
real Importância desle disco EÓ serã C'Om;>re. 
end1da com o correr do tempo fato, -tue 
lnlehzmente ocorre no cenário niusical bra
sileiro, desde que foi lançada a máquina ue 
fazer Eucesso. 

Raul de Barros 1Trombo:1e1. G&ldlro 
Tramonlano cCanhot ccavaqulnhO) Gilber
to ,surdo e pandclro1. Roberto Pi.nhci:-o 
cLuna tTambonm e ai;ogó) Jori~e Slh11 
IPar.delrol. Horondino Silva cDlno e Jay
me F1orênc10 cMeira 1Violão1, oferereram 
ao bom velho Cartolc., com o maior senti
mento de companherlsmo a melhor moldura 
musical que qualq1 er co~posltor-rantor S:C!
der1a ter para nela exibir o eu talento Não 
se pode 'e54uecer os res;,onsávels por este 
dls~o. que sgo J. C BOTEZELI, a fada do,; 
compositores brasileiros e Honrand100 Jo.-;~ 
da snv .. o homem do violão de ~ete cordas. 

J AIR RCCRIGUES, 10 ANOS DEPOIS 

J . Rodr1e;ues lança seu LP. com o tltu• 
1o de 10 anos de sur~so F'artlclpam de•to? 
disco i;m coral misto que não se sabe po:
~uem é ,eg1do, e o conjunto Os O:lginals âo 
Samb:i, q: e rct ct:aldo eela RCA Victor. Os 
arra'.'ljadore< Erlon Chaves, Ely Arco Ver.:ie, 
Cé~ar Camargo Mr.rtano e Jo~é Roberto, dão 
um clima de tranqullldade e sabedor la ,; 
mú•!ca•. Como trata-se de um disco do
cumentário Jalr Rodrhroes c-anta 5 mú~lcas 
Inteiras e apresenta vetos pot-pourrls; ;,o. 
de-n• destari:.r o ultimo que é compo~to de 
cCastll?o• de Dolores Duran, cCadelra Va
zia. de Lupiclnto Rodrlgue Molambo d~ 
Jayme Ftorence e AL~usto Me~qulta e cDó
Ré-Mi de Fernando cesa Lança'.'ldo mão 
do Eet mbgneUsmo pe•soal e •ua simpatia 
nata, Ja1r prova mais uma vez que é dos 
::ioucos sambista que l1>nsegue perdurar •em
pre nas parr.da; de sucessos Seu diH·o não 
tem nada de grande lmportãnrta pois .são 
se i::reorup.Ju em acrescentar isto ou aquilo 
na mú•tca popular brasileira, dando s6 aqui 
lo q· e ~em;>re o fez popular. 



Segnranea 

• a maneira 

mais fácil 

de 
salvar vidas 
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A cad, fim-de-.semana aumen
tam os audcntes rodoviéirios nas 
cstiadas brasileiras. ceifando vi
das humanas prcriosas. A ma io
ria destes <1c1dcntcs. ve111 ocorrcn
ao por culp, c:xclttsi·m dos or0-
priet,1nos d1 vr1culo~ que se e.s
q llCn•m dos mé' j~ r11dimen tare.s 
pnnc1p10s de ~cguranç:1, hac:tan
te pr..:cána:- na rnaiorin dos carros 
nac1omus. ,on,·é n ]e, 1brar. 

Agora vP.m o peri0do de férias 
quando ª" e.str 1c1as se "'nchem 
mais de veiculo~ e. por isto mes
mo, se tornr1m mr1is perigosas. 
Daí sugerimos. que. ame.-. de. se 
inicirtr qualquer viagem - ou 
mt'..,mo roti~eirr1mente - nossos, 
:notoristas, P]c.; próprios ou cm 
sua oficin, r:l... confiança, faom 
um check-11r em seu vdculo, cum 
i,to evitando perigosos problemas 
que pode assinar os principias 

Para tant<l,rna r.:,gina iau lado o 
leitor encon trara um quadro em 
que pode assinalar os principais 
pontos de segurança de seu 
veículo. Esta rotina será de qran
de valia e. certamente.. po~pará 
dissabores. 
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TESTES 

O Rio , 111 m,·c.,ur Cr~ 00 m1lhõ , 
no, pr,' 1, tr,·, anos, para r<'soh cr o ..,ro 
hl..-ma do ~aueamevto que rt'• ~tlu a um ,•.._11-

lo d~ ,..,tud 11 e tentau,'ilS d1•per,u, Ma• a,nd3 
assim a l:.mpre,a c!c <llnt'amento d,1 Gu,1na
b11ra não atred1ta que possa atingir no e~•tfl• 
glo 1d.-al. qu.:- t' !gt' ncurs dt' Cr. 3 b lhõ s 
t' 6<'0 m•lhc•, t' que só pod~rà <cr 1 ,:in,il:!o 
por \'Oh, de 
a) 1 ~ ; b) 19 ~ e) 19~9 

,. - De ,Kordo ,-cm _. rlnne1 ,dores do 
c<,01 ml'nt I m lhao de tonrl das l1car!\l) com 
o transpone rodo, nr o enquanto rn:11, d,· 600 
mil , rlk, li a ~port .. d • por ferro, 1 lS e n"nos 
d,• 200 mil por hidro, a ílu, ial ,. lacu,1rc, ate 
o pono mar1t1mo P11ra que l".) srja po5sl, •I 
b trcn:: tt'r, que t"k,'Br sua capac dadt' .::!~ 
1 15 mtl ton hd s por m~s pa111: 

•' 1 150 m I ton~lidas m s h) 170 mil to
º"'ª"" -ê, e l 1 ,~ m 1 tonthdas 1ne, 

3 O !.torai llum nen.<c , ai i,t, o e,tr~ 
ll !\ • < do Estat!o. Na Co,t,1 \ '.rd.-. ale n 
d,· pr , mara, lho.,as, Angra ofrrec,·r ex• 
traordmâria arqu trtura colomal Com:.;a ..-m 
!\l,mgarat ba a 

a) 106 qu I;; ctro, 
h) lW quilõmetrn,o 

e) 1;:; q Om t 

CHARADAS Im\ ISSl\1AS 
1 - O PJ\~SARO D.\ FAMILIA DOS 

S:APRIMULGl[JAS gosta e!• ficar cm TODO 
gr«ndc atokl.n Du.,s e dun 

2 - Esta,., JUNTO dl" uma p,•ssoa que 

1 
t m S,\TISf,\Ç,\O de cm tudo "agradar 
Uma e duas 

l 
ADIVINHAÇÃO 

Qual a r ta la,11a u :.da pelos p<1drcs qi.. 
aflr'lln ser,-s •• .. ,plórla 

·------------- ----

Escravo 
l::scrav1sou-me teu sorriso 

fascinou-me teu olhar . 

Encheste-me a mente 

de sonhos . 

Acariciou-me os tímpanos 

tua voz. 

Fixou-me nas retinas 

tua beleza. 

Prendeste-me nos lacos 

da s:mpatia 

E eu nem ainda sei quem és. 

Beija-me a face 

que eu humildemente 

beijarei teus pés . 

Ama-me apenas um momento 

que para sempre, 

serei teu escravo 

Armenio 

Dr. Wilmar da Costa Oliveira 

* 
Advogado 

Civil. Criminal, Trabalhista e Administrativo 

Diariamente. das 8 às 18 horas. Aos sábado, '.lté 13 horas. 

.Rua Bernardino d2 Melo, 1.919 - Salas 13 e 14 - 2º andar 
Nova Iguaçu RJ 

AI TP.ZA revi t~ 

t111•ismo 

O QUE 

É 

MARICÁ? 

Entre as c1d ide, li ·lllnrn ·, tncluida, 
na área Metropolitana, pelo D~crcto da fusao 
GB,RJ , e,tã Man<i1 um d•ls n un1op1os d,1 
Região dos Lagos. 

Com un 1 ,irea 339 Krr quadr.1do, , l' uma 
população de ccrc;1 ti 30 mil habitante,, ,• 
uma c1d.,de essenc1alment. turist1ca, por ,ua 
lo~ll:açaa pr,v1legi,1d,1 l' pela, pr1tias qu~ 
oferece A l,,goa cl • Mancá, abrangendo tod J 
os distritos e as pr .1111s marium;,s cm uma ex• 
tensão ,1prox1tnadaml'ntc -10 Km d~ ltaipu 1· 

c;u .1 Ponte Negra, a Praia d,1s Conchas ,com 
10 Km c o f,irol de Pont I Nl'grn ,.10 su<1s 
rrinc1pats atrac;õrs. 

Em tJdo, os pontos de M,mc.i, a,nd.i e 
faz un turismo barato". A pese., e o esporte 
prekndo do, que buscam rl.'g1ões ,unda inex
ploradas •· íog~m d11 pol;u\ão dos grandes 
centro,. No, cnmpings 1mprov1sados \JU n11s 
.irca1s gr,,nul,,das do litornl m.trlt,:aen,e 1., 
mll..,s inteiras . acampam pct:nanentemente. N,1 
L,;ioa, os coqm•1ro, d,10 a sombra pnvileg111-
da ,.. fauht.lm o p1qu-•mque nnprovtsad.>. O 
mar i.:nenso, revolto qu,ise sempre da o pe1:1.e 
em qu,1ntldadc suf1clcnte para ,, comerc1ah::a
\ão l' para o consumo mtJmo. A terra fcml, 
d.i o fruto l,1rto e o ,,hmento de qualquer 
e5pcclr. O solo e variado e aU se produ::: 
frutas c1tnc11_s, o cõco,, o rnam;,o, .i han,ma o 
lctn,llc, _, CIJU, maracujá, ,1bobora que são 
Vt'nd1dos a prc~o hem baixo,, aos turistas que 
u ~frg ,m nas estradas a,f,1ltadas. 

s ... rv1do pet., Rodm.•1,1 Amaral Peixoto, 
RI 5 , ➔2 qu1lõnwtros d<' N,teról, o mun,c1p10 
d.- f,.faricá f,c.1 a p uco mab dl" rre1a h.:>ra da 
Gu.mab,1ra 

\1 r 1.A r~v, t 

Dotado de r~de encrgcllca em qua,e totb 
mun,clp,o, de água abundante, Mar.cá possui 
umJ .igencia pusul Lelt:grá hc11 telefones sob 
controle da CTB, um Hospital e p_stos me
dico, 005 d1'trltc~. uma rede de ensmo com 
32 escolas primárias, dois coleg1os de segund 
ciclo c uma Escold Tecmca d~ Comércio. O 
l losp1t.il Conde Modesto Leal, mantido p I , 
Prefeiturn, possui um posto de enc!emias ru
rais e a1nd,1 ,crv1ços de saude pública com um 
pasto no centro da cidade e sub-post:i de l noã 
e Ponte N.-gra. 

RIQUEZAS 

Dtntr~ os principal~ m1nera1s encontrados 
no sub-solo do mumci:>10 destacam-se o felds
pato c qu,,rt:o no distrito de lno:I que e,tão 
srndo explorados juntamente com as pedras 
em construção existentes na Fazenda Bom 
Jardim e no s.-gundo Distrito, de lnoi\. A l'X

trll\<lO de folhas de taboas destmad,1 â C' ~n• 
fccc;,10 cl.,. l' tl"lr,\s, bolsas, tapete,. lu.strcs e 
objetos de adorno, em geral, vem contnbumdo 
em l<1rga esCllla p,,ra o desen\'olv,m.-nto do 
artesanal>, A Casa do Espraiado dirigida por 
Maddcme Colaço. tem le\'ado o n0..'111' d· 
Maricá ao exterior, p r qul" ,1 tap~çaria ah 
produ::1da é mundialmente oonhec1da. 

A a;incultura e as atividades industriais. 
notadamente <2xtrat,vas constituem a ba e 
cconõm1ca do mun.cip1 ). A pecuária tra: tam
hêm a sua constnbu;çao. No Distrito dl' lno:í 
A indústria de cer.,mica é o destaque além da 
lnrgJ .,::-:odu\:IO de c.imc seca l' frios. 

OUTROS ASPECTOS 
Maricá 11101111-,~ c ,, 0s mu111cip1os d! 

N.teré São G n\-alo e Oc~ano At1:m11co. O 
pmne1ro distrito. 11 sede e Maricá fica a uma 
altura de 3 Krr O segundo e o terceiro dis
tritos são lno:i e lt.11pua,;u Mancá a 28 Km 
de ltabora1, bO Km d! Magc. 46 Km de 
Rio Bomto. 

Servido peLi Empresa de onihus N ,, \ 
Senhora do Amparo. tem hnhas permanentes 
de 30 em 30 minutos. s11,ndo da Rodoviária 
Roberto Silveira, cm N1tero1. 

O cl,m., é salubrl" nas serras e úm1do na 
ha1xada e suas pra1,1S são. Jaconé, M,irica 
ltaipuaçu, Ponta Negra , Araçatiha e Jacarc 
As t.,g as. extensas e bomt,,s· Mancá, B,ico
pari, Padre Sururapma, Brava. Araçat,ba 
Gu,1rapma, t Jaconé. Duas são as cahoC'1ras: 
Roncador , Pt>dregulho. 

S ITUAÇÃO CULTURAL 

Co,i quatro cinemas. três hoteis wna bl
blioll'Ca com tre• mil volumes, Mancá m'ln-
1..-m 27 postos de a lf.tbetiração do Mobral. 

A religião que predomina é católica. 
ex1,tindo vária, Igrejas, 1lgumas sccularc,, 
conservando obr.,s 1mportan11ss1mas, como a 
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<l, "Nc% 1 S~nhora do Ampar l cuja pdra 
Jundarm rttal foi lan, 1c!a cm l 7'1S 

As terras cfo Mar,,., ,llo lamo,d, de,d,· 
o 1c,11po da ,olom;:ação. Foram pi,.1das por 
An,h ct • <' ,cu ncaw. ,. gundv d1"?r:s s auto• 
r :, ~t originaram d;i, a.:ildas c,pmb,,-a,, en
lO:ltrada., ali cm , hund,\nd,1 Marl quer di:cr 
c,ninhe1ro e cn mato. 

Segundo o h1,torador Eduardo Ro:irlau.-, 
dt F1gu.- redo. cm 15 4 ,\ n,h1l·ta p:rtlu d., 
Ak!:1a de São Haranahê, cm Cahuçu , m nu· 
mcra,o gru ,o d~ lnd,,,,, tr 11spondo a s•rra ,k 
lt,1tcnd1ba com de,tlno à L'lgoa d~ li. lnr e,\. 
onde ,e l'lctuou n ,clrhrc p ,ca mtfogrosa Ali 
pararam p ra bu,,ar o .l1m ·nto. ti\ qu e tn
,am l,1mmt :s A noite ,urprc•ndru ,m 
TI:CIO a mata DO di IC 1 "'' o à Lago C n
ta-n lrnda, que a pe,ca•1a cm d1ídl c o grupo 
) se < n a, de <Ont.nu r t •n1 indo, 11umrn· 
tnndo amd:i o problcm.lls An,h1 1a que l!S

tava re:ando, lo charrndo I inter, r E dt 
9 ncl > Junto a cl ·, ord.-nou ur.11 85 redl.' à 
agu Atuai qu • ha, ci., de ter rt"Sultac!o 5r 
ass m D. us o mandar• E o.~ homens pc t.!1' m 
mu.tos c,i,;,•s, comemorando com brados de 

lrgria M,I grl'I i\1,hgr~I 
Nesta ,•po a , rias Sl"Sm ir ns .-.sta, m 

s ndo :xplora as, em M ncá Dest cavam-se 
entre cl a de ,\nt n > M,m: c1>nc d d,1 , n 
1;7 lo,al:dda para,, b nda; da Laaoa. A 
e , sl.'gUlu- , , c!on~llo da s~marla de It.i
pua,a ( 165C} de S o Jo 10 e a, e: Ga,par 
~I rt ns c llenriqut J\r, UJO. 

Nos loc,lls onde hoje se encontram o po· 
, lado de São J sc e• 1 mbas,a, e .i fa:cnd.1 de 
s~o B<'nto íund da c.-m 163'> pelo frade bl.'• 
n..-d tinos, surgiram o, prime ros nucleo, que 
d,m1m ong m II l\larkii Ele\'ada a \ la ~m 
J 1 ~ fo1 e .smembrad.i da P, la Gri:nde em 
1113 3 e 5v anos d~o s, ;,or de rct > p,1 sou 
L'Btegor a d,1 cidade. 

P I.ANO ,\PROVADO 

Ao apr:ivar o P I no D,rNor d" Urb•
nt:a,/io da FUTURA CIDADE DE S,\O 
BENTO D,\ LAGOA de Ludo Cota, o pre
s1dmte da Camp,,r h:a de Tur smo cb Estac!o 
do R,o. Awlmo Augusto C.•britl d1S4' que 

e prOJl'tO 111rnde o plano tnrí,t co do Go
,·e-n, do &tado do Rio e ,1.,a o .. provertd
::tte,110 c!J? cerca de o.to qu lõnr.trns de pra.o, 
às margens da Lagoa d! l\larlca • 

ln!onrc..r llind;, -:i pr<'s1denre d,, FLU l\·11 
TUR que c1con1ra· • no Br;,sil, o propr.etánc 
da antiga Fa:enda Sao B:nto, empresán-> 
pcrtu11ué, Lucio Tl ~ Fe1e1r, parn ult m,,r 
os detnlhes e.:, 1 rnçarncnto da pepdra fun.ia
mental de "um dos mato· , empreend11nen1os 
lura 11cos d:seenvolvidos l.'m tl'rr tór o flmn•
nense . O pr jeto leva aind.i 1s ass natnr"s 
de Man.i Elisa Costa, nrqu teta e Eduardo 
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Sob1 ai. eLonorn1,1,1 que ,ont nbulrilo p,,r., pro
l.ir .i 1.:dadl' de l\l.1r(L1l 1tr111ndo mv,•,11do-

1 ·, d,• 10:la, .is partes do mundo. 

l\lAIS TUl{IS MO 

Fal.mdo , br.- J proi,·to, d .l.1rou O prl'
,,d,'ntc d., r l.U l\HT UR 

- Par,, Ludo Cost.1 n1o foi d,liul pl.i· 
n.·jar cndc ,,. tn,t.d,lf , a l ·lll llRA CIDAOl 
OE S AO RI.:::-.:-ro DA LAGOA , qu,· ,pr 
senta lt'.lla l,1\xa de 1.rm semrlh,tnte , R., x., . 
da d,· )a tu "P••\)U,t, ond..- o 11rqu1tl'to pl,rnejou 
a C1dac!.- Piloto, Cont indo , rr plano ,1 ,no 
do cG,cmo do Estado bem dc,:molv1dc1, ,1 
l\rc1 1~m tudo p,1rn ,re,ccr II pro101111d,1dc 
wm , G1111nhira, 1 BR·I0 I e ,, l tl-108 d..
J\.lari á, que se;iundo l..u.io Frtr1r,1, fa: o 
ar remate dos 9(1(1 ht< l !lrc, brutos ' terru 
Inda 1mxolorad ,,•. 

No momento. o Go\,rnador Ra11mrndo 
P 1d1lh 1 \l"J11 r dl :ando I um Jo m.its tm• 
portdntcs tr tb ,Uios Jc ,ru li vrrno A lfg ,. 
çllo d• toda_~ s pr 1,1.~ pel orl.1 m.irlt :1. 

co.-n a con,iruçllo da r~o OVld l.,tor,m ,. 
P.1rte do trcc ho, Jâ a fali 1-'o I ntrr1111c , o 
tr.ilego 11 .. , ,ra,a dt' J~conc ,. cr pouco tempo 
e. ntrarâ lta1p11i1,u, rm d,reçl'ío N t •o ~d• 
outrn li ente C:• tr<1haiho Já está cm f.,,, h, -
t intc adiant da com ., Proj,·to Prn:a Gr11n:ir. 

~ rr 1., :.ao h 1st mi• conh~c d, s dos 
que frequentam a, prnlas cc 1\1 ,r cá, S~qua
rcma •,pccmlml.'ntc R o da~ Ostr u qu,. prc
rnt •m rl',01 d s de tunsUls nac 011 s e Inter· 

OiKtCna15 dur.tnte O \ crao. 

O PROJETO 

Aflre.i , sl.'r t';,plorada '>arn a F U"I LIRA 
CIDADE OF. SAO BENTO DA LAGOA. 
dJSpõe du s Ir ntes. uma sohrc o mar ou1r 1 
, bre a lagoa. 1rrl'matada p lo contorno d,1 
Sei ra do Mato Gros,o const1t,1lndo-s~ cm 
duas p.utes. O ter,;o o.•,te. ce 'orma tr angu-
1 ir limnado II uorc.-sl • p •lo C nal da Co 1 

p, 1 , r,o 8.?'llbu. 11 norc!e,tl.' p. (,1 Layo d~ 
:\1.lr1tl\ e 110 Sul pelo 0ll'ano , 'Nt I iH<';i en· 
centram-se cm duas parte,. ter~, 0l''I •, de 
forma tr.angul.tr lirtlltado à norocs1n pdu C,
n,,I da Cost,, e pcb rio B,1111h11, .i no de 1~ 

pela Lagoa de ll.1..ridi ~ ao Sul pelo oc ,.-o. 
Nesta ;'11 a cnccntr m·se duas LOhn,,s cm 
ed:~e suave, onde cpoc.i d.~ col n1:,1\ ,o 
~e erguia a lgrl.'j,, de S:io B,·nt.:i d;i Lagoa. 

Os do·s terços rr,tantl'< sllo um.i 1~s11ng,1 
dl.' tcrr,1 cornprmud,1 entre o mar '!' a l"goa e 
no extremo lrstr dua, outras p,•cit •n1" elr\ ,. 
(ó,s que penl'tr,1111 na L'l:JO t martando o J -
m te natural da Arc,t a ser urbani: ,da. 

O pro ct > prtvé ., <0nst uç~o é• cnsa,. 
b,ux.,~, 1sol.1das ou Q'-' n no1c'as e algun, prc
d,ns na ltrt'll con:erc nl, ,em q:Je n<1d,, afete a 
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patso11-1cm. Pdo plllr..o de Luc e Co l ,t a á rc 1 

P-~- rá Sl' f\'tr a 11111,1 populaçào dr 40 nul ha 
b:t 1ntes. Foram plane)'•c'os, cm função d s 
si<tcm is rodo, filrios cst,1du,11s c,ctstcnt~s· pel.1 
Pt:ntc Nortl' do te1 rcno terão <IC'!<SO o, que -
v crrm pd.1 l~odov,a Amar.i l Peix · 10 : no cx
lrrn~o oeste sl'rl'i li w tr,1da dos que chegarão -
u1lh:,111co ,, Rod ov ., L tcr,mea: o terceiro -
,cesso_ no l'Xlll"mo l'stc nrvl" ,1 quzm v,er d., : 

Rl""lJi.i 1 dos Logos e Cabo Frio. A lagação = 
vlflrl , pelo .icrsso Nortl' e arlcria prmc .,,,1 -
dn l1d,1dc s rá feita pelo ~.tle entre os morros 
do Mololo I.' S:io Bento; deste rnes:no a,es J -

Nc.1u.• dcs11.irra,,• mais duns v,as. uma qu 
IL mpnnh.i o <lln,11 lim tllndo a propncd11:!r a -

ocst • ,. outr.i que él"ompanha II lUr, '11 d , 
L.1go,1 vis:mdo o .-ncontro d;i artl'ria pnnl - _ 
u,,l. N~tl• ponto de encontro, ct?ntro dr gra _ 
, 1d,,dl' da ãr:a urbdnlzada, serão implantadas 
o cenir, díl c!J ide ~ , rst.tçlio rodO\ lârla. 

P ARA INVESTIR 
E~?l:Lt,ndo m,1is dct,ilhcs êo pro,~to, 

A \'•lmo Augusto Cabr,11 d: que [. ,cm _ 
Costn proj,•tou uma (Jdad,. cm M,1r cá, qu• 
pcrm1llrn uma ocup.1ç:io ordcn,,da com l,tcl- _ 
l.d ,e!~, de chcul ' \•' , pilr,, o pedl'str,•, e o 
.iutomob1l ,111 e ,11nd,1 ao e nercrnnte e 
turlsu. 

- ln\itst1r ne'-!-il:-1 área, p1ossrgue seríi = 
um do, ml'lhorc, ne'.)ÓC1os o:mor~sár,o, nacio· 
no1L~ ou cst r<1ngr.rm. O projeto prcvê a ms- _ 
rnl~çJ., de shopping• ccn1~r, , lOm conjuntos .:: 
de- lojas, boutiques, agcnc1,1< b;incãriass l' e:~ 
\.'Í:tgcn,. corn•ios e tl'kgri\ fu,, e 1rtór,os, re•• _ 
taur,1n1e,, lani;honctes estahl'!:cimentos de 
dl\·1•r,ões de m,115 lorm,u de prl"l.tação de wr- -
, iço, c ,ractenstlcos de um gr;ind: cc.-ntro. _ 

- A área dl• c,taLJonamento dt?stmada 1 
l<l'rv1r u c,·ntro com,•rc,,1I foi dimcns;onaclo 
critrr105;1n1ent~ no . :,.ntido de facili tar ("c;tacio- ... 
n 1m,·n10s. par,, co:npras em ârc.i< a rbom: ad.i, 
com arrcndoc1ras e outras ~pêCles vegeta•, 
capazes d~ propordonar sombra. 

- A esta,;:lo r~dov1arm será local..:,1d:i _ 
ao sul do crnt ro comzrcial, prevendo-se 1 • 
gaç;\o subtcrr.ine,1 direta par,, pedestn· , com o -
c:ntro, larga, bern ilummada e dispondo de -
galcn,ts de 101,1s, c,1!,·s, cinem,1s farmáe1as • 
dcmais ,·stabelecm10:nt~ qu,: íunc,onam t,,m• _ 

= hê11 durante 'I n~1tc. 
- O grupo rl'v,onsc1,·d p~l., FUTURA _ 

CmADE DE S,\O BE NTO DA LAGOA 
prrosupou-,1 t1111h.·n- ,om ,,utros IJl'nl'ros à _ 
e-•tabrlec1mentos comer~1ais como scrra lheir,1, 
l('rr 1gt>11S, cas.1s de untn, 111.11cr1al d ,· constru- _ 
~ao, olKmds mec.rn,,as ., ,zrem l.cah=a:k" 
entre os drns morros, .,o longo d;i \'ia qu~ lig'l -
o .,cesso norte il nrtt'na prinetpal d ,1 d d.td. 
por •~ tmt,1r de área de menor valor coml?r-
1.:Ã\l, a un1cil t ux , que não d1~~! de vit.,ta -
para o m.ir ou par,, a lag•a. -

~I rt,, \ rn sta 

Porque 
a Hollywood 
e colheu 
o Maverick 

O Campeonato Brasileiro para 
carros nacionais de Turismo, com 
preparaçíão, começa dia 27 de julho 
na inauguração do mais novo autó· 
dromo brasIIeIro: o de GoIãnia. Os 
concorrentes terão premiação por 
prova para os carros pequenos de 
até 1.60Ccc, depois os carros de 
1601cc até 300Ccc e. finalmente, os 
carros maiores, com cilindra1as aci
ma de 3 l itros. Os prêmios são ofere
cidos pela Souza Cruz e esse cam
peonato de seis provas reunirá os 
melhores carros preparados pa;a 
competição, mostrando qual o veícu
lo nacional mais veloz e quais os pl
lotos campeões das classes que fa
rão jus às Taças também operecidas 
pelo patrocinador dos prêmios 

A equipe Hollywood estar ánesse 
campeonato com o mesmo Volkwa· 
gen 1.600 do ano passado, disput"'n
do a difícil classe A e com o novo 
Maverick, no lugar do conhac1do 
Opala li ,para tentar ser o carro ma:s 
veloz da categoria. O diretor da equi
pe, Anfsio Campos, eplica as ra2:ões 
da troca: 

''Escolhemos o Maverick porqua 
acreditamos mais no rendimento de 
um motor V8 de 5 litros. em compa
ração à um motor de, no máximo, 4,3 
litros e 6 cilindros em linha. Além da 
vantagem da capacidade volumétri-



ca .o moto da 8 c1I nd cs em V :1cs 
p3rece mais equilibrado, além de ser 
menor no seu comprimento, por isso 
melhor também para ser usado num 
carro esporte colocado entre o ban· 
co do piloto e a transmissão tras~i
ra. Como nos vamos ter para esse 
ano o carro esporte (Hollywood·Ber· 
ta), é lógico que tenamos de optõr 
por um motor p3ra atender às duas 
cateçorias: Turismo e Esporte Na
cional 

Os O;:,alas que conhecemos bem, 
esse ano estarão mais competit \/e•· 
do que nunca e muito bem reprasen· 
tados como já foi demonstrado. por 
Ciro Caires e Edson Yosh kuma. 

Os Mavericks serão a novidade. 
Tanto um motor cerno outro terá qua 
ser muito elaborado para que se tor
ne um verdadeiro "motor de compe
tição'". Numa estimativa bem realis
ta o motor 4.300 do Opala, com todc 
refinamento andará por ordem dos 
380 cavalos. podendo custar para :s
so até CrS 60.000.00. O motor V8 do 
Maverick de 5 litros será mais fác·: 
de alcançar o estágio de "motor de 
competição··, podendo chegar a uma 
pctêr.cia de 440 cavalos lambem 
dentro co mesmo custo de 60 mil 
cruz:eiros. 

Observem, que raciocinamos em 
term sede cada motor alcançar uma 
potência específica de 88HP por li
tro. E do Maverick ter mais potência 
e o Opala menos peso. Assim com· 
paramos os dois carros: 

1 - As suspensões são equiv~
lentes, pC;1s am!:os as têm indepen
dentes na dianteira no sistema de 
paralelogramo. e eixo ríg do na tra· 
se!ra Pa~a que ambos os carro:; s~
Jam realmente competitivos neces
sário será trabalhar bastante nas 
s~spensõ2s; 
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2 - as caixas de velocidade 
(câmbio) são livres e cada um vai 
usar a que melhor lhe convier. As 
originais não estão dimensionadas 
para motort:is d~ muita potência; 

3 - os diferenciais são robus 
tos. mesmo porque a GM agora usa 
os üANA-30 Será indispensável o 
uso de um sistema de bloqueio; 

4 - as caixas de direção tam
bém deverão ser alteradas, pois os 
c.arros realmente competitivos exi 
gem uma relação mais rápida ent1e 
o volante e as rodas; 

5 - os freios são de suma lm· 
po1tànc1a para se t irar o máximo da 
cada veiculo Mavericks e Opalas 
terão que redimensionar todo o sis
tema, pois nao será possível c::>rrer 
com o freio de produção para uso de 
rua 

6 - o comportamento dos car
ros é bem parecido Ambos saem da 
frente e poderão chegar a serem 
neutros para um melhor c!esempe
nho depois do uso de barras reg:i
láveís; 

7 - rodas e pneus: o ponto alto 
hoje para se colocar os carros a re
sultados asc;ustadores é, sem dúvida, 
o uso de rodas e pneus adequados. 
Uma ou outra marca poderá ter s\.Ja 
perfcmance prejudicada se os pneus 
e rodas certos não forem escolhidos 

8 - a aercdinâm1ca é difícil do 
se r analisada, comparativamente, 
mas os recursos para correção são 
os mesmos. O regulamento permi
te o uso de aerofólios na traseira e 
até limpa-trilhos na dianteira . Será 
um detalhe importante para se con
seguir caros mais fáceis de dirigir. 

Depo;s dessas observações to
das, a equipe optou pelo Maverick ~ 
está contar.do cem o •·braço" de Tit::, 
kuma. C&mpello e todos 

hLTeZA tevista 

Escollnha filatélica 

Arthur Barroco 

Colecione 
Selos 

~ ·UNITED NATIONS 
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É possível obter dados sobre o 
número de colecionadores de selos 
em 1000 o mundo. Calcula-se, porém, 
que nos Estados Unices uma em ca
da quinze pessoas é colecionadora. 
e na Europa pelo menos uma em ca
da vinte não o é. 

Ninguém consegue explicar 0, 

fascínio exercido pelo hábito de cn· 
lecionar selos. A princípio, ao que 
p1rece, atrai d pessoa como diversão 
ociosa, como um ·•quebra-cabeça , 
pega-se uma peça, imagina-se onda 
pô-la e procura-se outra. Gradu · 
mente perce-se a noção do temp.'.> 
e dos cuidados que enchem o dia 

A preocupação macân•ca não tar
da a ser substituída pela preocupa
ção técnica com os próprios selos -
os diferentas tamanhos, formas, cõ
res, faces, linguagens, usos - e pe
lo ceseJo de saber alguma coisa a 
respeito deles. No rromento em que 
o p·incipiante p ·ocura um livro de 
informações (p;\ra descobrir por 
exemplo onde e lngermanlãndia ou 
po, q\.Je um selo do HAITI comemora 
Alexandre Dumas, pail é a hora em 
que ele perde a sua alma. 

Até mesmo c,s usos a ~ue se ces· 
tinam os selos são de uma incrr,el 
variedade. Além dos coTluns e do~ 
comemoret vos, os de correio aéreo. 
de carta expre5sa, porte a pagar 
outros, há para mancar cartas pelo 
correio pneumático, para cobrar ta· 
xas especiais ou ce ca~idade. Na 
Tchecoslováquia havia um selo para 
,--:artas que somente deviam ser f'"• 

.regues ao próprio destinatárii:, 

P~gina 25 



A quantidade de conhecimento 
.:iue c:e adquire olhando selos é enor 
,ne e a cunosiJade aue eles poder-
1espertar é inf n1ta. Uma vista d 
'lhos lançada num álbum qualqu" 

,:>ode d·as,1"?ndar a fisionomia de S,in 
os Dumont. Pasteur. c::1.banas d~ ,,. 
i~enas, Lma téla de Goya e uro, • 

_§na da Segunda Guerra ~1, ,::!ia1. 

Tendo pa~sad,> p.:ilJ mesmens
rr:, do prime:ro e:;,{.gro 1-• pd!a fac, 
ração do segundo, o c..0le:ciom11 .• 01 
;,9 encontra na terceira fdse, ca,ac
tari.t.ada pelo inquietude e pela com. 
pulsão. Nessa fase. se o ál~um pc.· 
rece mais um jogo de palavras cru 
zadas - cada vazio é uma acusação, 

Completar a Série .. passa a ser 1Jma 
obsessão Numa coleção abranger.
do todos os países do mundo, é im
possível ter todos os selos - já há 
mais de 150. 000 variedades maiores. 
com valores que variam de 5 centa
vos a um milhão de cruzeiros (o se· 
lo de um milhão de cruzeiro:; é um 
de 20 centavos de 1956, da Guiana 
Inglesa impresso por engano em pa
pel roxo So se conhece um exem
plar do mesmo. 

Cada ano aparecem 3. 500 novos 
selos muitos deles emitidos espe
cialmente para os colec onadores. 
As economias nac1ona1s de lugares 
como Andorra. Libéria, Vaticano. 
Liechtenste1n Luxemburgo, São Ma
rinho e Mônaco dependem grande• 
mente da exportação úe selos Dia-
te oessa torrente, o co1ecionador 
.. geral'' põe de lado o álbum e come
ça a especializar-se. Os felizardos 
encontram um interesse limitado -
pássaros. •·comemorat1vos·, flores 
monumentos, igrejas, etc., e divertem
se muito com pouco dinheiro. 

J'Agln '.!6 

Cada vez que sai um novo selo, 
muitas pessoas compram uma ou 
mais folhas inteiras (com 50 a 100 se
los cada), certas de que algum dia 
valerão multo. 

Talvez o mais afortunado com
prador de fo lhas tenha sido um co
lecionador de Washington q ue for ao 
correio no dia em que foi emitido o 
sélo aéreo de 24 centavos, em 1918. 

O homem que estava à sua fren 
te na fila ped iu uma folha, provàval
mente com a intenção de selar car· 
tas e, indignado, devolveu-a ao fun
cionário porque os aeroplanos do se• 
lo estavam de cabeça para baixo. 

Sentindo a mão de Deus no om
bro, o colecionador tomou seu luga; 
no guichê. 

- Uma fol ha de selos aéreos da 
24 centavos - disse ele - e quer0 
a que o outro sujeito devolveu. 

O folha, que era a única a apre
sentar tal erro de impressão foi ven
dida em poucos dias por 15 000 dó· 
lares. e hoje qualquer desses selos 
vale a ''bagatela" de 35 000 dólares. 
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Movimentos 
da 

projeção 

Mário So,1re, 
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Na boa Intenção cte esclarecer o leitor sobre a 
nossi. arte, que é &;>eclflcament€ o judõ, q· ase n<>l, 
e.!quecemos, nos artigos anteriores, nesta revllito, 
dr. parte técnica de lnteresse dos judcx:as. 

Queremos, antes de tudo, agradecer aos leito
res faixas-pretas e alunos das vária~ academias, 
que nos têm solicitado a escrever sobre assuntos 
diversos re!ere.-ites ao J1 dõ. Sua Jlteratun. é vas. 
t11. porque temoli que escará-lo sobre o as;ie.:to 
moral, fllosóflco, dlsclpllnar, teórldo, histórico téc. 
nico e prático São matérias que da:-lam vários li• 
vros. NeHe art.lgo vamos estudar a :,ro;eção. 

Quatro e1ementos fundamentais prtelt:.men
te tnterllgadoi1 compreendem uma p:h·eção de judô. 
ü derequlhbrlo (kU7ushl) a preparação (tsukurl 1, 

a execução (kake) e o arrema te fina.! (zanehin r 
Como derr, t:a.? Um Judoca perfeitamente equili
brado, em sua pslção nautral se to.-:1a m1Jto d fl 
c1l de ser pro '"tado ao chão, mas se seu centro d.? 
gravidade estiver rora do ?(lligano de sustenta
~ªº se torna fácil. 

O Jcuzushl deve prec.eaer toda ação. Um judo-;,. 
bem atento, poderá notar que seu oponente ei.t::i 
des1:iuillbrndo em uma direção, que e o lado mntur 
do pollgno de sJstenlação. A preparação (tsukuri J 
mostra a qualtdade de um Judm:a, pelo modo com 
que ele a execi.ta consiSte na rap:aez, colocação 
adequada dos ;,is e do cori:-o par11 aplicação da 
proJeção deseJoar. O kuzosh, Je\a o oponente ao 
ctestqullibrlo O t.• urikomi é o aproveitamento d11 
oportunldadE criado '1e'o dese:iuillbiiO_ Estas du::s 
partes não podem ser dlssociaaas, pois estão lnt.. 
mamente ll~adas ;,ara I ma perfeita i:.pllcação da 
técnica desejada. 

O kake - a execi.ç§o - é o ato que u~amo l 
para projetar o oi:onente ao tolo, mas só será per
feito se houver um bom ksukuri. O :.:.remate rmi..l 
- zancb in - consiste no aproveltame:-ito para ::it
cança.- o àomlmo d€flniuvo do oponente, a:1tes <lUC 

ele ;,ossa reagir e assim aplicarmos uma cha\'c, 
estran~lamente o.i 1mobllização. O mo,1mento n,, 
do;o deve ,e, feito de iormc. desco:-it ralda, a Un, 
de que surgida a oportunidade, ela seja exe utatlo. 
nor ação reJlexa das mãos e do c-orpo, 
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Toma 
para 

saberes 

C.:nto de ANTONIO ROBLES 

Ao meio d a, o 50l fü:11.va a ;>1no ~obr-, 
a 1-. a Cc manha., 1:!aUa nos numeros par 'J; 
à tarde, nos impares. Era n~im todo os 
dia<, • no l\"ós ano, até que 1:Ul'ed e qual
que: coisa 

No ~egundo andar do n• 8. mo11lv11 a Ia
mllla do Pl'drtnho: C' no segundo andar do 
n• 9, o renhor E..sttvão Colaço E. para cn
ct.rtar razões, ba.st.a d.17.er que en. na epoca 
das ~:11,es, e havia dois dio.s c1uc o profe ,.ir 
de Pedrmho faltava, com o que o mentrn, 

tourava de al(lfrta, cheio de ,·outade de 
b1 mrar como um peixe vermL•lho tis cabrl,J
las de:1'tro de um aquàrio. 

.Ce. robrt , ent.ão, um es:;>elhinho redon_ 
do, e ar.-ossou-~e logo dele. E t·omo d~ ms
nlui o sol balia nas Janclu em diagonal, fêz. 
Incidi: no ,·1clro alguns ralos, apontou ao 
teto o foco lum10oso e desuever com ele 
curvas tal&antes à veloddades louras. ' 

Tentou ri zer faiscar os olho~ à arnµlla. 
ção do retrato do avozinho, pendurado na 
parede, dl'pots, pa._<i;ou a wna t~lo em que 
damas e galás do século XVIII faz.iam reve
rências uns aos outros. E atrevldamentt
acerto. com o circulo de l~ no r~rado de~ 
cote que uma tinhu nas l'OStas. 

Quando o reflexo passava rã;>1do do ch'.í.o 
p-ara a parede, o garoto, que Unha a Imagi
nação !oi;o.."8 como um uvalo de corrids 
senllu o deseJo de ter em casa um gaw 
para pel'5e 11lr, dando largas ao seu ~pinto 
a, enturelro e desportivo 

Depois, resolveu :;>assear o reflexo uo 
espelho pela rachada dos números ímpares 
o que fez às ~ndldi:.5, porque lhe pareceÚ 
demasiada o sadia usar para as suas brir. 
cadeiras, uma rachada completa, que nem 
ioe:ii;er era t. dele. Uma fachada? Melhor 
uma rua lnl.t'lraJ • 

E então, o que acont.eceu? Bem. acon. 
teceu que a fai.'lca luminosa, deslizando do 
refti~lo do Pedrinho - :>orque não é fácil 
dominar c:omplelamenle estes re!lexos quan
do se está a brincar - entrou rapidamente 
em cc.~a do senhor Eatevão Colaço, como um 
rC>làmpago, q1 e foi distrair o doutor dos ieus 
esti..dos, e féz com que o bom do velho ati
ra!!! e com o lápis numa fúria partindo-lhe 
o bico, poreiue lJnha perdido o fio d05 <eus 
raclocimos c1entlfiro• 

Mas a vontade de briDMtr das crianças 
não tem limite, e o garot.o aentlu-se tambem 
domlnt.do J)('lo rellm~ da diabrura; a:
slm. lnsli;tlu incon. clentemeste actrtande> 
aquele olho mãg1co no escritório do ~bio, 

AI 1 1 ZA revista 

cu.d vez. mais enervado, o i;enhor Estc
,·ú.o deJ um salto e levou a mão no bolso d" 
, 1:vólver, d Is rosto a pregar 1 m tiro no lnse:o 
luminoso. Mas o animal !1:lscante fugiu para 
o telhado, como um gato ... e deSl'eu outia 
vez r,rla !achada do Jl,édlo, multo deva1m1, 
sorratelramt:ite, dtspo to a fui:lr ao men\lr 
ilnal de alarme qui.;ndo o ra-;>az, esrondld•J 
ttrás da porta' da varanda lhe ordena~se, 
po~ melo de toques telegró.ficos no próprio 
espelho. 

o l)Cnto lumlno~o era uma ve pa qu~. 
onde parasse um momento, cravava de 'I r
i)rest. o ferrão. E o que ê certo t, que a ler
toada no st\tlo repeliu-se umas cl!lco 0,1 
Hls nzes naquela manhã . 

LoJco de furla, o doutor colaço foi :i 

varanda, a ranger oi; dentes, soprando com 
raiva. Foi então que viu o i:aroto a esguei
rar-se pc.ra dentro de casa Não precl<ou d~ 
~abe. mais nada, e ftchou a ja:iela tranqi:1-
lamente 

Pedrinho ficou um pouco assustado com 
a calma do Inimigo, e recolheu o e•pelho 
brlncalMo como o caracol 1ecolhe os ,::au
zlnhos qu~ndo e.starra com al1:t11ma coisa. 
Co'ocou o espelho em cima do mesa sem 
fazer barulho e foi -;>ara o lnterlo: da casa. 

Passou o me10 dia, e o sol pós-se à d1,. 
l'.'()Slção dos numeros impares. r então, o om
bro do doutor - naquele momento l m ombro 
cheio de força e cora~em - co.Teu ao guar
da-roup-.. e empurrou. o até que ele captasse 
os ralos do a,;tro, para os 1ru;çar todos, ~em 
escapar nenhum, à varanda do ra;>azlnho 
Fez a pontaria calçando o móvel com livro . 
lev. ntando-o daqui e dali, ate e•tar na bO.i 
posição . 

E horro~t Que cascata de lu:c:! CaSl'ata? 
Uma \erdadclra cat.arata! O Fed;anho, p:"
tei:e:,do-se do sol com uma toalha, porque 
foi s rpreendido a colar decalcomr.nias, cha
mou pelos pais aos srr1tos, e, quando este:; 
acorreram assustados, ·.i a Inundação de luz 
lhe chegava ao:; to~nozelos e atingia a <;alr. 
de _tanur: ;,a~sando p<>r debaixo da porta, 
.como ~ · fosse prat'a derretida. 

Os vizinhos do andar de bu.xo sJblram 
ao, !(ritos, p,oreiue Ih~ entravam jo:ros de 
luz peloi; tetos. E as varandas e janela .. as
somavam os lnqulllnos do predlo mtelro, 
berrando e e Lendendo o punho Ced1ado ao 
g:1&1da.roup:.., maldito . . . 

~~ando chegaram O', bombeiro.~. munido,; 
de borracha para a lm ndaçào, o espelho li
nha desa.;>arecldo. O senhor Rulz do terce.
ro que era bOm caçador, pre'(a:a um tiro 
:,0 ' guw-da-roup,as, que deu um gemido e 
.caiu cm estllhaços 

(Tradução ~ R1C.-\RDO LBER T l: . 
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Empresários plarejam 
para a Costa do Sol -= 
Os arquitetos Marcos de -

- Vasconcellos e Ivan Oest de -
Carvalho estiveram 03 FLU -

- MITUR ( Cia de Turismo 
do Estado do Rio) para 
apresentarem ao Presidente _ 

- Av .lino Augusto Cabral o 
- Plano Geral do projeto Ter- -
= ramares de Quiçamã, em -

Mac"lé, na Costa do Sol. São -
1 O milhões de m2 de uma res- -

- tinga plana. verdeJante e de -
- areia branca. com 3 quilôme-
- tros de praia e duas grandes = 
- lagoas, onde será implantado _ 

um projeto-modelo de l:1zer. 
- com um índice de preserva- ~ 

ção da natureza e defesa eco- _ 
- lógica ainda não assegurado 
- ao país· 60' e de área verde _ 

preservada e 40?', de quin- _ 
- tas, clubes, centros de arte-
- sanatos. c.3mpos de golf. de -
_ polo. hípica, náutica, aero-
- porto para turismo. etc. Na _ 

foto. com o Presidente Ave-
- lmo Cabral da F lumitur, os 
_ arquitetos M 3rcos de Vas- _ 

concellos e I vai Oest e os 
_ empresanos Afredo Simões -

N obre, Hugo Rezende e Se-
- bastião Nery. diretores da 
- Cia. Novo H orizonte de 

Empreendimentos, responsá
; vel pelo empreendimento. 
- -
ÍÍI 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 ! 1ii 
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Automobilismo 

Imperial 
Le Baron, 

agora 
no Brasil 

Maurício Ranieri 

rAg hd 30 

Marca de prestigio do Grupo 
Chrysler. Automóvel norte-ame. 
ricano de elite, produzido em 
dois sofisticados modelos: O 
executico sedan Hardtop de 
quatro portas e o suntuoso 
Coupé Hardtop de duas portas. 
São carros extremamente luxuo
sos, com os requintes mâximos 
de conforto, desempenho e se
gurança. 

Entre os detalhes de confor
to, os mocelos Le Baron são 
equipados com ar cond1c1ona· 
do quente e frio, controle auto
mático de temperatura interio,, 
tapetes de buclê, estofamento 
com costura formando gomos, 
vidros fumê, teto de vinil, reló
gio digital, rádio estéreo co,n 
AM, FM, toca-fitas e antena 
elétrica; vidros das janelas, tra· 
vas das portas e posicionamen
to dos bancos dianteiros co
mandados por sistema elétrico· 
e esp~lho retrovisor com regu
lagem por intermé::1 10 de urn 
botão do painel, no descansa
braço. Também como caracte
rística de confo•to, o modelo 
Coupé permite a opção d3 teto 
solar. 

O desempenho dos automó
vei Le Baron, com velocidade 
máxima de 200 quilômetros por 
hora, é garantido pelo motor 
VB. de 7 210 cm3 de cilindra
das, potência de 280 HP e a1 1-
mentação por intermédio de um 
carburador quád•uplo. Mas a 
segurança e outras caracterís
ticas mecânicas também mere
cem cu dados especiais do 
Chrysler. 

Os modelos Le Baron pos
suem direcão hidráulica, vo
lante ajustável a qualquer pos1-

-= 

= 
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ção, desembaçador elétrico 
para o vidro traseiro, igniçao 
eletrônica, bateria de 440 am· 
péres, faróis embutidos, que se 
descobrem no memento em que 
o botão de comando é aciona· 
do, espelhos anti-ofuscantes, 
coluna de direção à provas da 
choques e até um regulador de 
velocidade, que perm;te ao mo
torista estabelecer uma veloc1· 
dade-cruzeiro para viagens, ri 
gc·osamente mantida mesmo 
em subidas ou descidas. Essa 
sistema é neutralizado no mo
mento em que o pedal de freio 
for acionado. 

No aspecto de segurança, o 
Le Baron possui alguns outros 
Itens de muita importância. As 
extremidades de carroçaria são 
à prova de colisões, com absor
ção de impactos por intermé· 
dio de amortecedores disfarça
dos e por cobertura de bor· 
racha pintadas na mesma cor 
do carro. A direção hidráulica 
é auto ajustável, tornando-se 
cada vez mais rígida, à medida 
que o motor atingir maior ro· 
tação, através do comando de 
uma válvula, que tem a função 
de limitar o fluxo de óle do sis
tema. E os freios a disco, para 
as quatros rodas, com circuitos 
hidráulicos independentes e 
servo-freio. possuem um siste· 
ma eletrônico moderador, ga
rantindo a redução de veloc;
dede do automóvel, com ação 
máxima, sem provocar o trava· 
mento das rodas, em quaisquer 
condições do piso. 

Esta senc;o vendido em São 
Paulo pela Janda. 

-= 
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Curiosidades 
VERDURAS E LEGUMES 

Os astronautas norte-americanos 
e a tnpulação do submarino Nautilus, 
que permaneceu oito meses sob a su
perfície do mar, não poderiam se ali
mentar apenas de enlatados. O mo
do encontrado para o fornecimento 
de alimentos frescos para sua dieta 
alimentar fo i o emprego da hidrocul
tura para a produção de verduras e 
legumes. Assim, tanto nas naves es· 
paciais como no submarino Nautilus, 
havia pequenas ''hortas'. criadas se
gundo o processo de hidrocultura. 

--00000--

Você sabia por que só pela ma
nná ou ao entardecer ocorre o curie· 
so fenomeno do arco·iris? É que o 
Sol aeve estar a menos de 42 graus 
da linha do horizonte. o que não oco•
• 0 ao me10-d1a. 

--coOoo--

RIA DE GRAÇA 

- Por que você está com essa 
vela na mão e fazendo caretas? 

- A minha d1versao são as ex
penênc1as, e essa e sensa~ional. Se 
a vela se apaga quanao nos a asso
pramos, quero ver se quando puxa
mos O ar, ela torna a se acender 
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O Iu,titutc Histórico e Gcográ
ficJ de Nova Iguaçu, pres•dido pdo 
tScntor Waldick Pere1r,1, vem e,tu
dando junto ao Departamento de 
Educação e Cultu1a da PMNI a 
criação de um Museu para o Muni
c1pio, iniciativ3 reclam,1da ha m,1is 
de uma década pel<h c,tudante, da 
cidade. O Museu bu,cará, sem dú
vidas, o amparo oficial à, preciosi
dades reunid,1s com o esforçJ da 
inici:ttiva particuJ.1r, mas inteira
mente a ,erviço da comunidade. 

Fundado pelo Sr. Waldick Perc:-
1 a, Profes,or Nl y Alberto Gonçal
ves de Barros e nutre., e,tudio,o, e 
interes,ados nJ progres,o cultural 
de Nova Iguaçu, o Instituto His!ó
rico, embora sem qualquer ,1juda go
\'ernament.11. vem pn·stando rele
vantes ,erviço,, sobretudo à cla"e 
e,tudantil. O órgão se encontra ins
t.tlado em dependêncí,t, cedidas pel J 

Dr Jo~é do, Campos Manhãcs. n.1 
Rua 13 de Maio, 143. sala 209 . 

* A comunidade aguarda com an-
siedade a reahz,1çao da V Feir,1 

da Primavera. marcada para os dia, 
9.10 e 11 de ago,to, na Avenida S,1n
tcs Dumont, em frentt• ao V1,1duto 
Mon•enhor João Mu,ch. Trata-se de 
promoção da Diocese de Nova Igua
çu, organizada por membros atuan
te, de nossa comunidade em favor 
di1- menos favorecidos. Dentre a, 
atrações prJgramadas pela Coorde
nação da Feira. figuram os concur,os 
de trova, (sob o tema "Fusão") e da 
melhor vitrine concernente a0 "Dia 
do Papai". 

* Para uma •·esticada" de 39 dias 
na EurJpa, cm visita a n,1da me

no, que dez países, embrucam dia 
1.0 de julho, com de,tino à Genebra. 
ao Srtas. Maria Neide e Vera Lúcia 

í.L Tf.1.A revlsl& 

Pereira Miquelolti, .tmb.,s !ilhas do 
Sr e Sra. Geraldo Miquelolti; Ma
ria Cecília P:?stana Duarte, fiJha do 
Sr e Sra. Adalnor Santo, Du.1rtc; 
Adrrnna E,1eves, filha do Sr. e Sra. 
Dr. Agostinho Esteves; e a-, irmãs 
Maria Lúcia e Maria de Lourdes 
além de cutras moças d:> Estado da 
Gu,1naba1a. 

* Acaba de tomar po,~c nn cargo de 
Governad:ir do Distrito Rotário 

457, o conhecido comerci,mte i.gua
çuar,o, Sr. Luiz Gonzaga de Brito 
(foto), ex-Presidente do Rotary 
Club de Nova Iguaçu e muito estu
dioso no a .... un~:i. Brito é cearense, 
nascido no dia 2 de maio de 1915. 
Veio para n Rio em 1930 e para No
va Iguacu cm 1955. Vhitc u vários 
p.ises ~u.!-americanos e os EUA. Co-
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11hecz o Brasil do Oiap~quc ao Chuí. 
É prJfe,snr de inglês e cur,a pre,~n
temcnte o 4.° ano de Direito. Já foi 
presidente do Clube de Diretores Lo
jhta,, diretor da ACINI e é, atual
mente. diretcr de patrimônio do No
va Iguaçu Country Club. 

* Comemora 5 anc,, no dia 17 de 
julhc o inteligente Marcos Edu

ardo, filho do Prefeito Joaquim de
Freitas e esposa, Sra Maria das Do
res Freita,. Marquinho,, certamente 
reunira seus amiguinhcs em ,ua re
,idência, p,1ra lhes oferecer ~auta m ~
sa de doces e refrigerantes. Para
bén-. ao aniver,ariante e votos de 
muitas felicidade,. 

* Em razão dn convênio fírmadc, 
pela Prefeitura Municipal de 

Nova Ig11,1çc1 e o Movimento Bra,i
le1ro de Alfabetizaçã:>, vinte univer
sitário,, integrantes de Projeto R"n
don estarão em nchsa cidade no pe
ríodo de 10 a 20 de julho, a fim de 
proceder a um completo levantamen
to d:i programa de alfabetização em 
tcdo o Município. O Prefeito J<>a· 
quim de Freitas dara toda assi,tên
cia aos estudante.s. fornecendo-lhes 
alimentação, viatura, e .1lojamcnto. 

* O Departamento de Educacão e 
Cu.ltura d.1 Pi\1NI c.:,tá enviando 

a , diretores de colégio, e profes,r.
res de Ciências expediente com ,u
gestão, objetivando a particip,1çãc, 
do, estabelecimentos de ensino, n:t 
III Mostra de Ciências e Tecnologia. 
a realizar-se em fins de outubro e 
princípio de novembro, no giná,io de 
e~porte do Colégio Municipal Mon-
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O MAIOR REVENDEDOR 
DA BAIXADA 

* 
* Gins 
* Wh,skys * V,nhos * AguJs 
* Sucos 
:i< Agu,irdcntes 
* V,•rmutes 
* Atcool 
* licores * Vodk,1s 
* V,n,,orcs 

BEBIDÂS . . 
DAS MAIS AFAMADAS MARCAS 

*Cervejas * Refrigerantes 

* NOVA IGUACU 
ESTADO DO R·1O 

* CASA DE BEBIDAS NOVA IGUACU LTDA. 
• Rua Tabel,;10 Mur,lo Cnsta.6 Te1 2742 • 

Testes. 1 - "A" 2 -
" B., 3 - kA,. 

Charadas: 1 - t uJu
cada 2 - com-prazer 
Adivinhação: Es ••• 
tola. 

lllllllllllllllllllll ll llllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll1III II llllllllllllllllllllllllllllllllllilllllil 
§ RE::;POSTA .CE TESTE SEUS COl\HECIMEl\TOS ~ 

_ l , A N1gerua. e o maior e qua~e exch.:s:\·o produtor dl" nlóbto, metal r:iro 
~ muito em~:egado na construção de aviões a. jato. 2 - Mercurio. Sua temperatura 
_ v!lna entre 255° a 410•. 3 - :e o avestn z. Atinge, em geral, 2,5m de altura e !)0 

.otg oe ;,e.o. 4 - O Uruguai. 5 - A de Rondo. no Jap;\D com aproximadiunenle 
70.0úO 000 habitantes, numa área de 231.319 m2. 6 - Cerca de 41'~ . 7 - Nc 
Coiêmbta, c-uja produção é a maior do mundo. 8 - o !aleão Pode alcançar a ve-
1ocid~::ie de ma1s de 3i:O Km/hora, quando ~e lança sobre a ,>resa. 9 - Três Cora. 

= 
: ções 10 - Emerfon Flttlpald1 . : 
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CANETAS 
ESFEROGRÁFICAS 

HIDROGRÁFICAS 
LAPISEIRAS 

~ 

GARANTIA 

QUALIDADE 

ASSIST. TÉCNICA 

INDÚSTRIA PIONEIRA NO BRASIL 

'": ) MOO S UPER STATUS 

CROMO 

ou 
OURO 

MOO RIO 400 

CROMO 

ou 
OURO 

FABRIC.\ ROO PRI S OUTRA 1\ \1 I' - CP H - HLS H'~ - 2:;;9 - 'I lúl,,\ÇÚ- 1!>000 - RJ 
l lll"L S PALLO R \Al 'IT II IL>\IRL !I• - TEL . 2~8 3817 - J \ ROI\I PALLISTA 

GLA1'>A8\R>\ C\l'<A POST.\L 358S - /C-00 



TÉCNICA, 

-t 

•. 

INDUSTRIALIZAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO 

.• -
Papéis com impresso em bobinas e folhas -

Bobininhas para máquinas de somar e registrado
ras - Sacos de celofane e papel - Fitas adesi
vas - Papéis celofane impresso e liso - Fios e 
papéis de luxo p/ presentes - Serpentinas -
Guardanapos-Caixas-Pasta de cartão de cartoli
nas e todas as cores, etc . 

pa eisdeade PA É:, (IM ~•PR[S 
~A f'-1 CORES E~ 
n1r,,.s L , o ... 11AS 
t. ~ • .-t.\ fJA ;\ 

RIVER PAPl!.IS BElifflC ADOS S A. 
lndus r o ,,. Cor es ro 

808 liAS 

l-"ILIAL NO RIO DE JANEIRO GB 
Tcls 234-14!19 

264-7410 
~04-4255 

R11a Genernl Almt•rlo ele Mo11ra 4CJ5 



A \l&b riur Tlradrnlc,s offerr,·c,11 
rrn h11loc.,111 ílo t\ r~,~,npçAo 
do llrndl e, n ,..,,~orl;i de Jo. 

.., llonifa<lo, ciur ~ .. n,trulu li "º"'·' 
t'D1"11clpaçllo 11ollllr.1, hMn st- 1•0• 
dc,rio n,n,ldernr c-omn o, a)'rnbolu, 
r1ur 111splrnr:im llt'nJatnln l'on~t:tnl 
n tr,,bnlh:ir l>('l:i lrnplanlaçjio d:t fie• 
l•Uhl1t•ZL l · , "'°"'' t J111r4 rm r,ue lOdQ 
o Driuu """ de rt-, trJ:ar seu rn,•lo 
erulo dr rr,:imrn republiraoo, •e 

ha uma tliur.t r1ut• dc\l.i M"f r,onula 
r d~ lwmern rxtraordlnarlo que 
llOllbt' >rt ,irnnrfo na humlld.1de e 
MJUbr dl rlplluar ~U• 5l'ntlrnrntos 
., oube ilntar o llra,u romo pouco, 
Seduz 11 ,11,1 hbtorla r rll.i, Qllr ~ 
lo1b frlt.i dr rrnuncla, •ht' t'omo 
nm r• emplo dr, qur nrm •t'tn11re n, 
P<i.'il(uc- ~.,.&aim o, honic-ns r dr qur, 
t-m u;a .tlnt.1 o or,:ulho n11nr-~1 rn• 
f'ODlrou àbrli;o. 

fJ tlLulo qur *" llu• d d\' "•un
d.idor d" 11 .. 1,11hllu" nln,:ut>m, de 
b6'1 r.. lh'a podr ronte.i11r, poli 
t'llt foi o Mllrnl.1dor tio mo,·1111<11• 
1<,, 11 lntrlllcr.nrl.1 qur o orientou. 
~ 10 sr lhto l10d1• <M·ondrr o mr
rllo de Ct•r e,,t.Jbrlrcldo a líc;açffo 
hf"é'f'SS..lrb cntrt" o, Jo,ens alumnos 
dn r,, ola d,• C,u1•rr11 r n otrlrfalida
dc moç.,. rom os olfltla ltlJlls ~•-•· 
dllJdus, «imn I llnbem nlio sr pode 
OC<'Ullar qu., foi rllt, qnrm ni,pro. 
1<Hnou o republlr,100~ r:hl• do 
r,urrllo 11ue •1u,:rfa dttrubu a 
'11011.irrhl.a 

nenJamln Camtant, fu;lndo do• 
,, me-sano, romprudo a1 a.J,:ent:u 
com qu~ n fit"U temprrdDlento rt•• 
traihldo r p:,dflro o prendiam li 
unia qua,1 llmfdo,z, p;ir:, 1,ssumlr 
att11 udrs rebrlrlt<, n;u qu.,c,; de,;. 
rrJillrlt:nn as 111.b pro11rl;u c-r.-nta, 
rrlll;lo,a., 11,lo Na a nmhlc-11110 que 
GWJha,11 o P<>der, ma, o patriota 
que QU<'n,1 " frlkldnd<' do Brull 
Conh, «ndo-lhr a \Ida, ncomp.a
nhando llt'US l•~•os drsde º' RUI 
11rlmdro 111nantt-., àn p;ir dr. rua 
form.,çio moral, bt'm li<' romptt
h,•ndu 11 !orça ,,u., o mo,eu II t.tnto, 
1 t-111 romprehenrlel-o IH-m, em vc
rlllt,ir a 1om1110 ,auos:i dt' sen·lços 
c,ur rllr pre,;tflu ao p:,lr, rNlde o 
m~lor t'lor:lo qur st! lhe pode ruz,., 

llenJiunin e onstant, de to d o• 
aqurllr• que trnbalhal'ltm 1•el,1 lle• 
1•ubllra foi - pode •sr. dizer sem 
susto dr con1 ... 111ção - o qur mais 
r,rof1111d;amr11tt' ronbri·la a ru-ressJ
dade da qUfd l dn 1\lon:ircl1b, O 

INSr. HJsr GE OG 
Nova Iguaçu 

Tombo n• TP. 
· .Y__-4.=J)Q~ 

Doaç 
WALDICK 

,11,~ m,u, dr p,-rto e pw nperl nd 
riroprL, ..ab~1 qur .ló com o ad, n 
to d( uni novo rf!'gimP-n o Ur3stl ~,1. 

mlnh;,rb p.2.r11 08 nlto, d~llnr qu 
lhe esta,11111 rt ~rnado, f:lle llhh 
Pl<'na ~11nsrirnr1;i dl550, e .a idr 
dr derrubar Pedro li processou~• 
t'tJI sri, cerebro, não prlas lml't'r" 
11,·a, da palxlo, n.'io J•rlos dnrjo 
dr \'lncnr-sr d., oJ•l're!iS!io < hum!• 
lhac.'lo s0Hrlda1 alra,~ 1u.1 < rrti• 
ra d•• 1•rofe1 or, mas Pf'l..i itomp l'• 
he11são nltlda que tinha dos '°'°. 
blrm:u n.1.cfonar-.s .- Pt'lo p~11u• 'll.a, 
doloro o pnn o Sf'U p:itrlotl me. 
qu.- •e Ih~ 111SCAl'll llo• olhos 11,-r,. 
Jamln Const..rnt rra 11m rs11lrltu 
prematurnmente nnudur.,ridu :Sao 
podia admltlir que a, cousa, e oc 
f~cto, ro sem r,amin.idos WPf'rh
clalmrnt«' : ,;uhm,•tti;o-o, a ah.ilnrs 
molunda, com aquc,IIJ •u• lnlaJII· 
.-d pru1s!o d., mathem.:itJc;,,. 1 u 
uma 1mr1os!çi,o d.1 rrn.1 caultntn, rra 
mal, : a .-fa:a obt'dlrnrla A s11~ pre
r1..,.u11nçio dé p:, lrlota Uahl i/Orm;u 
um., mer11111Jdad1• ri11ldai e 

I 
solld 

rontra o reglm n monarrhltn, C<Hl 
tra os ~rrof; qur, fie rc-J,etlam ~ e 
Ir:, o• obuso que á somhr• ;,t;1 
ro~ dr Pedro li H ron ummav 

Ttm•5t', nsslm, um ponro dt• t• 
tida rixo pua ii, rstnd.,r a rvolu, 
dai hté.1 rrfornudora que o le, 01 
abdlt:ar de uu nrnor ó tr;ou,~1111 
dr 11eJo turbllhao da luta; 1 
grand,- pro,;i dr que, r-m lfMI 
rpl olllo, elle nào 1•2<wu li· 
ldtallsr.... rst4 no que deilr 
n:irrnrn ns wus b10:;:r1pho• 1 
nunc•Jna como o ttU '\"Ulto 
n1an_·.u10 nJ. H1dort.1 ~ 

fk-nfamln < onstnt nio 
o rherr do pr1m .. 1ro ,:o,un 
hllrnno. como n:to o anima, 
IUPiraçlo que não a de h·r a llt',., 
bileu d.ir um melhor d.-.11110 • 
Hra,11. •·"~ b<,mNn, que foi 1,rand 
t'S!lf' homf'n1. que 1nJtor n1o #'t 
t~r ddo no ln<tantt' ern quei 
trla mal, Jirerl,011 drllt', O.. 1',1t 
n.uu qulz ir. lil1 o re&lmr-n ,t ri 
fundado lht' proporrlonou u~ 
dttr11cõc•, •·llr Ali' morttr clo116 
,ou int~cto o •eu ,unho de 
llrnsll maior! 

o d 

PERE:.tRA 



O homEm cerrou os punhos com indigne
çao: 

- Mas quem contou semelhante coi
sd? Dêem-m, o nome. Irei buscar a pessóa e 
veremos se elln repete essa infamia deante de 
mim! 

Sem dar grande importancia áquella revolta, 
o brigadeiro da gendanneria aconselhou: 

- Calma, calma ... 
-É bom de dizer! Queria vel-o no meu lo· 

gar! Accusan~-me dum crime, atacam a minha 
honra e não me hei de exalt.ar1 

"Depois, mudando de tom. o lavrador conti-
n1,1ou quas1 a chorar: • 

Dizerem que sequestrei esse pequeno! Uma 

creanç.'1 surda-muda que sustento sem que me 
preste ou possa vir a prestar qualquer serviço e 

que recolhi apenas por compaucão quando lhe 
morreram os paes ..• Ah, não. é muita injustiça! 

O desconhecido. em costume de golf. que auxi
liava os dois gendarmes no inquerito, perguntou 
naturalmente: 

- Onde está esse pequeno? 
- No seu quarto. Onde queria o senhor que 

elle estivesse? 
- Pode no:; levar até lá? 
- Nada mais foc1I. 
E o camponio acrescentou: 
- Naturalmente não esperam encontrar em 

minha casa qualquer riqueza ou luxo ... Não vi-

esplendor que irradiará do sua beleza, depois do 
uso continuado do Pó de AHoz ORYGAM DE GALLY, 
será um reflexo da sua fragrância indefinivel e de seu 
poder extroordinorio, sobre os tecidos da pele. 

PO' ARROZ y 
Em vanos tons, para todos os tipos 

vemos aqui como na cidade. Mas cada um fnz o 
que pode, nãc é ssim? E uma vez que o menino 
coma quanto tenha vontade e durma numa cama 
Asseada, parece-me que ~ quanto basta! 

Ao cabo dum corredor sombrio, o clono da 
easo empurrou umn porto: 

-'.É aqui. 

E deu passagem aos outros tres homens. 
Um rapazelho de eda<le 111certa estava senta

do no chão, perto da jnnella. Vestia uma blusa 

lavada de fresco e uns calções azues que poucas 
vezes teriam servido. Estavn horrendamente ma
gro; e as orelhas côr de cera pareciam prestes ri 

despegar-se do craneo to:squiado rente. 
A entrada dos visitantes, o pequeno nfio vol

tou a cabeça: continuou a rabiscar com um lap1-s 
a capa dum catalogo aberto contra o soalho. 

- Não e,,; OU\;U entrarem ... observou o cam
ponio. 

O brigadeno approximou-se da creança e pôz
lhe a mao no hombro, suavt:?mente. 

Surprehendido, o enfermo ergueu-se e correu 
a refugiar-se ao fundo do quarto, soltando gritos 
roucos e inarticulados. 

- Assustarnm-n·o. . . d1s'<e o lavrador. em 
tom reprehensivo. 

O quarto tinha sido cuidadosamente varddo. 
Havia, porém, em cima da mesa um fragmento 
de envolucro de chumbo e algumas migalhas 
que indicavam uma merenda recente de choco
late e pão. E quando o brigadeiro abriu o leito a 
brancura dos len,oes acabou de o orientar. 

- Realmente. não parece um menmo mal
tratado, . 
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Encostndo ao cauto do quarto, o menino tre
mia sobre as pernas cielgadissimas. 

Elle nur.cH sae aqui da herdade? perguntou 
t) ri ~cf'nhecido de costumt:? de golf. 

- Oh, nunca! Ê tão fraquinho ... 

O homem á paisana approximou-se então das 
folhas que a crcnnça estivera garatujando. De-
1>01s, cJm o mesmo ar natural, perguntou: 

A ca'la tem adega? 

5 

- De c:ertu! respondeu o lavrador - Onde 
1 -d rb e~• o vinho, o milho ... 

C pode>mos visitai-a? vae lhes dar um conselho: 
Nrn lia o menor inconveniente. Queiram 

• t m, ::n'1'.lr-mc-. A adega fica por trás da casa. 
L i .l n racli:,-,. c~mo ~ costume cá na terra. 

O quJ.tro homens sahiram do quarto e, depois 
clJ 0(numbra do corredor. a plena luz de fóra um 
mc:-mt•nto os offuscou. 

.t\ rasa, UH tanto afastada da aldeia, erguia-se 
Junto a um rochedo que projectava a sua som
l rn oure a plantnçiío contigua. O camponio 
chnr..iu-~e o unw porta em plena rocha: 

Ê por i:qui. 

I: o., trcs homens penetraram com elle na som
t' fiia em m1r~ errava um cheiro a vinho e a 

lf10. 

O inJpector Tourette, que me contava esta 
1 i ton'!, bateu o cachimbo contra o tacão do sa
jXJ!~. para S3cudir a cinza, e proseguiu: 

Custou-me bastante arredar os barris que 
oh .. truram a P.ntrada da grota dissimulada ao 
fundo da adtga, porque só uma criança magri
celo poderin passar entre os obstaculos accumu
lados por gcrn.cões e gerações de vinhateirOJ. E 
túnda explor&do a grota - de que o actual pro-

pnetan,:i ignorava a ex1stenc1a - adquiri a pro
\"I 10di cutivel de que o miseravel sequestrava a 
crc:mca naquella adC:gn. não obstante a enscena
ção que elle pr<>pararn. prevendo o nosso in
quc-rito. 

se11hora d1•s1•ja po~suir urna cutis formosa, lhTe de uwnclias 

1~ asperezas? Siga então o conselho de 9 entre 10 estrellas: -
11n' o alvu .. Jll'rfumado SnLuucte Lever. ~ua ~spuma crcmósa dará ó sua 
p1•llc tal :-ua, idade e cncau lo que lransfunuarãu Mas que enctntrou o senhor na grata em 

questão? perguntei a Tourette. 

- D. ~enhos rudimentares gravados na mu
rollu p I huncns da pre-lnstoria: imagens de 
rennas. b1 o~s, mamuths que a creança martyr 
e t,iva reprodu;,:imlo de memoria na capa do ca
t 1 11 ounmo <.>ntrámos no quarto ... 

i~e~~ 
S<'ll.S sonho:,; Clll fL•alidnde. AJern disto ... LC\ er (. tão ~~s~ 
econn1uicu .. , •rirovcita-se alé o ultimo pcdaciulio ! ( ~ n 

0c;E De.' f>A !?O' Jl() 

') PJlro,, o da Ab, ç--., se11 d v d~ 
,enl, 01 , n,u o TidIor :i1.. o dd Re 
p1,!;il 1 /vi• ne"l por sso deixd de merc-

rt e, er' 1 

e~ qu 
de hoJ 
css~ ~e 

tor osd de 

, pelos 11.,ds, e o oro 
Cd no C.onsel'1o Mu. 

osa sua mdole 
es do seu e.pi 
ue mesrr.o d. 

rn CJ, n<ic:i per 
91.1 elle tS<.reveu 

.~.~a o N E TE L E V E R ~~ru~ l~ 
na Cidad~ do Rio, seu , l'dÍ, de 16 d-. 
Novembro é u,a 10 d littcl"'1ric e o rcg stro 
mas •l1[.•ess,ondnte do acon!ecImento 
Com S1.v~ Jt dtm O!Avo Balde B, c,c
Filho M<1l1e1 e t1 •os ovros, c'I~ at1 101, 

ti crdcde nd ma,hi! e,11 que: l'csct a Reoublt
Cd, trd:tendo um dest r,o nove;, para o P,asd 

PARDAL MALI 8 

r dSClnddor p ,,, phys, ·" e p,dJ ntell 
genc1a, João Carlos de Merleiros Pardal 
Md let for outrd c ... ri .l l1911 ~ dd propa 
qonda r cpubloc.ir d. C e:. n juStd az;;o se 
lhe pode attr1b1Jir d ~lor d dr- •e 11do ,.im 
dos que no Brasl , prime ,-::,, t'd':lclharMn 
pe o divorcio e 11hi est.! o H'u l''llp0lqar,te 
pdmphl,to sob esse t l. ~ - e, .,., se, p 
blrcado, escdndal,zo;, rr .lltd Qt:rt I Es• 
prrrto inquieto, em 1)., d 51.'11P e de uw 
tumulto, esse saucho {1br mtc t ouKe no 
sangue toda d tor!;d do ver-•os que sopram 
05 pampos 

Nasceu cm ·1864 o m -sr 'ld Fd-
culdade de D11ctto d Rec: e t> cstreQu 'l s 
'e:ttrds com um ronidr l" 11pol 
escola realisto q:ie Aluzto dl! :z"°.:d 
vinha de ldnÇdr co O Homnm rr e riu 
1..ma c~mporha rnte 1so r deddc:t I s QIJ 

•dS 'lidos tlVdOÇdd~s d'! suo gcraç;;o, que ~o 
adm1•dvdm e qui se p, end1am .l s•Ja sym

p~thro commun1c~t! 
va. Tudo diz,a qu.
d novo escola send 
vrctonosa, mas d1ver• 
s as preocc1.,pdfêes 
desviaram M d e, 
pdrd outro; rumos 
No 1mpren~a elle lo, 
csrandc tm,hante; !ld 

Cidode do Rio 110 

lodo de Pctroc 'lt 
1rrECS1St1vcl nd Ga=eto 
de Notic:ios, com Fer 
rctra de A1duJo, e 
audac oso em O 
Combate no quc1I fc1 
reddctor-chefc /"\r
rebdtadores dr:igos 
~I e esocveu c1 íc1, o 

dd cduso republ,cdnd, que o apaixonava 
Sem temores e sem ,n.-dí consrqul!llc1,1s 
"sp1r,to c1trev1do que e•cl - .. lle f t.1m 
dos esforços mais eff1c1e11tts pela rdcolo<JI~ 
t1u" tr, ~f'lphou c:n 1889 Mor r cu c1os vrnte 
e cmco annos, qudnd0 c1mddurec111 E for 
peM qut SEC opd 31ue t~n êdo essa gr indi: 

M1dJdc rsp ri! , 

C.,sa onde nasceu 18 d ub 

de 1836 Ben1am1r <.onstJ 11 N e 
thcroy, rv:i b,m10 de Sõo Lou 

Adq.Jinda pel,:1 Mur e p I ddd d" 
N1,t'1croy cm 27-9 19 5 

dep01s di,no 1rl4, Em s • t rr r <Se, <T

do ,il 

Grupo- Escorar B 
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Relato 111inucioso das acti vidades dos revolucionarios 

4 DE NOVEMBRO 

Sou: ho de Mdgc! hãts confe e-,c ou 
2 • bugc!dc! estava promptd denda d f c,mdo o n:o or Mareio o e e prc 

h o nccess.ino 

s DE NOVEMBRO 

000 
d 11go umo corto d Me no ~rrct 

d s o d o 6, á ,uo d., Rosario n 5 conl 

Onde rõo Porar? O 
vo/.,o rePorf.,r Gustavo lima 

realara a ur 

Um 

... 

upecto d1lle1ente d, Proclomaçio d, 
Este desenho foi leito pelo artht• M . 

• Le Monde lllu•ll 

Rcpublie1, no Cempo de S.nt' A nna. 
Georses Scoll • publicado cm 

• de 1889 • 

ai m Pc ,..poli~ 

de N v bro de 1939 

A ILLUSTRACÃO 

A 9r1ndiit rcvrsta que se c drlava em Parrs, noticiando a proclamação da Republica 
B • le ra publicou o seu nu n o de 5 de Denmbro de 1889 com esta capa. 

e de e o Emcsto 
de d L cn "I 

dodd o nsoc o 
o Vcll no Ben-

cstar o ()Ctr 

1 O DE NOVEMBRO 

o re do 1 ° re91 
"' r esse ofl 101 
fe rcs o cult41 4 

SSUl!'PÇ~O rcs 
s o c;v toro 

, pcd r u a conferencio 
Barboso co o gcricrol e 

chou se no 
dor se hi, 

hd ddos o 

d 
de 

7 

Os Gregos cha1nam de"K0AYNO." 

QUANUO o Dr. N. S, Jenkin , um denrhui de fama mundial, 

creou o creme dcmal Kol)nos, elle rirou o nome Kol)nos 

do Grego. 

Ho1c, na Grccia usa-se Kolynos não só pela origem Grega do 

seu nome mas cambcm porque os Gregos sabem que Kol)nOS 

corucrva os dentes limpos e brilhantes e as _gengivas sadias. 

Assim como cm 87 outros paizcs, os dentistas de lá, rccommco

dam Kol)nOS pela sua acção notavel de limpar e proteger os 

dcme.s. 

Experimente Kolynos e \Cja como es1c dcndíric10 moderno 

e scicnti6co melhora a apparcncia de ~ dentes. 

' , 
EMIELLEZE Mlu SORRISO E ECONOMICO-

comKOLYNOS um centimetro 6 sufficiente. 

A essa re rc er<1 com mio •dos po, se s respcc 
o 2 ° cadete 2 Ra rdo Gonçalves de Abn:u do 1 reg 
e Joõo Bc1ptJSt O cc1dr:te 1 ° sc1rgento do 9 • 

Es llt•c1 tc1 escr es os c1 fe•es-al nos Anni~l Cc1rdo frog 
locq..rc1 1lr: to A Moua e ()ut•os do mesma csco c1 

Larga -me!. .. Deixa-me ·t 1 gn ar .... 

Xarope São J oâo 
E' o Melhor para Tosse e Doenças do Peito 



11 DE NOVEMBRO 
Pacto d e Hn9uc 

Dr B Co Sldnt Bo e J,o d M.s9dlhões 
e •11 ass P<' ondo os 11 :,te 1me,tos qu dn 

14s e o ldce s de Pf<'vêr, d v s.sm 'rdV s 
fdlt4 de 4ttcnçõo oos seus soe, f,c os e dcdu;dcõcs 

•os dc scn, ,os CdCS 11 , n~ d, p~tr o bru fc rt. 
cs QUc um s6 S4C 1f cio õo cortam cm seu bcncf1e10 

4nn1qutl 111~ completo do 1111c;J.:, bru1lcm, e do 
e s6 de m s t~m el"ch do o 110sso po1z, optdm pcld 

o q e íô, d crddo pe o e c11tc c1do;;o a quem se 
o cora o se1, ng e, sc neccsSdrio se f zcr dcrrdmal o 

11 de Nove11bro de 1889. 

• • • • • 
ra os o t.:m os d11 fsco d <iupe• e• de Gucrro e off e oes do 2 
., Corre do " 11 noticio de q e governo ma~d&rd dcsormor e 
o 2 • rcg me to de d1 harro Menn~ B eto d r o-se ao mesmo 

er.,a do Ma ondonte lobo Bote ho, to::ld 4 oflic·o 1dodc 
ctcs e n rcvcn u os de que o 1 ° e 9 1c91me tos de 
11m c.i s v1oh:nc1c, respondtndo o ".Ili or e lfic ocs 

quc,rtcl ddo ndo e b,m:ariam lgu.sl prcvc11c;õo I t1riha 
1 de esta cop teia Porto, momento antes. 

12 DE NOVEMBRO 

de•rtiros procur011 o tcni:ritc Bondc1r4 o quem o'fcrcce o seu con
cx o da revoluçoo q e 1'1c c•o mu to 5Y!!:Pdth co por 1.szcr oborto• os 
d Eu em relaçõo .so tttcei r0 c1 odo 

d Menno 8.srret e &ndc r o e.o lcrenc .sv.s:n co.io o e p tcio--tc ente 
cd os de Alme do, lente do fsco o Noval, decl,irando o o doutor 

forc;os nnt d de pelo suo c'.nsc si:rer.c íornec dos e cme"'tcs do 

aq 3,:. :> 1ez d tr bu I nos qu.srte s do 2 ~ de II t lb• ~, 
e o1 c10°de f11r1• 1,1150 cxe pie csdo Correio 

rat ,.,, f'"'IC d11s pc•s1mos cord c;ões C"I q e l!lO'lllrch .i 
11111 bem 50 cxcm;:,leres do Dia que tr.it.iv.s d:> rrcsmo cU• 
.iuxrl1ado ,pelo 2 • cadete l2 • sorg,.,to Abreu 1 • s~r9e,10 

do 1 • e 9 ° bem con-o pelo~ cul ,. 2 st•ge •o do 2 de 
Fem,mdcs J n or • 

no C.s d so t•ob.ilhou sempre c;om u t.i echv d<1dc d91tar,do 
'1tO ro 1 ° ~tolliiio de art llic,r " ncolo de tiro e 1 botolt-ao 

1 3 DE NOVEMBRO 

de 13 o te ente B ~e ro d • :sr"'do--se .; CdSd 
C' t o e com o Cllpit!o Porto, do l2 • req m con 
i:; tõo Ge võo o:crc,s d11 consp r,içiio, o ue e 

med o do 1 ° s,irgento lvlanoel Arton o de B.irros, empregado ro 
de S& os e sp r,idorcs ser dlll rnf dd 
4 

O JONICO CAPILAR POR EXCELENCIA 

O verdadeiro Elixir 
da longa vida ..• 
dos Cabei/os 

REVIGORA 
PERFUMA 
HIGIENISA 

, 
INFALIVEL NA CASPA~ 
QUÊ OS C ELOS 
e demais Af ecções do Couro Cabeludo 

2S de Nov~mbi de 19J, 

ELIX.IRDE 
HOGUEIRA 

As 4 horas do torde desse d" o CdJl'.'dO Hermes Rodr15 es do Fo scc.i, tombe 
co.,spiredor, d rrg o se ao quortc do 1 º re91mcnto, co,,.,, .dando o tenc-te coronel r ellts 
.i compc, ecc• w CdSd do ~ener,il Otodoro, que, com ur9er,c1d prc s ll foll.ir Ih O 
tcnen•e coro el Tclles, vc td d:,, decl.irou te, cstodo com o gc cr.11 &s 8 horas da no te 
domes o d10, fot oo quertc::I o c,ip tiio D, Vicente Antonio do fsp11 to-Sento, que de 
clorou o Me d Barreto e Jo.iqu1m lgnoc10 q ·e 14 convrd,r o mcsm tenente-coronel 
1>4r4 tomar 1>41te r,o mov r:e'lt'O oo que se 1ul9ovo com d rcilo 'ld s6 e o pr fcssor, 
que lo do ct o e o por se am go e od 1roâ r d, seu rarc1ctcr 

1 4 DE NOVEMBRO 

No ,srl:iõ de 14 o tene'lte Bonde •a d,rrg10-sc d C4S4 do cop1tiio bpiruo S., ,to, 
preven 'Ido-o de Q e Solon noo poder o co porc cr & confrrcnc ~ co btnad, p,sr.s es • 
hord por ter s do chc1 ado pelo e1udontc qr. erc,I 

Í cndo dc se9u r no d10 1mmediato pord S. P.sulo o c1lfcres do 10 D., cl Acc til! 
de Auvcdo e !,11v4 o tarde de 14 Mcnnd Bdrrcto com elle confcrenc- ou n ldrjo de 
S f,.,ncnco de Poulo dando he insttucç es sobre o que devu a f11Z , 'lo 1er•roo de 
aJJ• r os 11n ~os noquclle rc9 me tobtrobalho que ollt 1& unlio 11d o me,ado pelo tcnentr 
Gust11vo Borbo, de ,cc6rdo e o r Co P:: s S llcs 

As 6 hor.is do torde c1indo de 14, Mcrno Barreto e Bonde rc1, drr 91rd se & us.i 
d:, ge erol Pedr.rnc ros co quc11 conferrnc111r11 pcd 'Ido cho 11sse o s , filho A h llcs 
Pedemcrr.n, cop teo do 1 botalh:!o de ,f,m• _, e prcv~r r.c oo tel'e'ltc-cor -.el Mollet 
de q ho p cssar s t "bolhos 

As 1 l-or11s d no •e Joaq 1m li;nac o e MJc-hodo dir irc1m se dodc onde 
o cvar IY- o ser publ ,.,do no Correio do Povo o d "sc9u rte um lucro o 10 

cicr 10 por Machado, quondo encontro om, d ruc, do lmperodor Solon qur. 
o p r e ro prov denc ar no q.J e( pdrc1 q e pro pios 
1•11 voz, ov ,anco co ur9c"1c111 " t:>dos os o .,r ou 
e gu rdo r-c9rc1 vir sm ototdr o quorte1

, deven e chama 
o cop tõ::> Godo phrm que .., r.i peno do q ,. , s do 
rcg e •os .,ri que chegasse s rcspcct vos cc mo 

As 7 1 2 horos do noite o 2 te cntc Aug sto r-
B.srre• , ro rua do Ouvido•, Cl!JC ., rr. nlstcrio cst 
Deod o, pcrgu t11 do Mcn a Bo reto onde r.st4Vd 
cose, de se II õo e que 1d un'iom ido .sv so o re 
e> 9 ° 1c91mcnto bi.sc,,r o qcncro onde e le es: "e • 
" .lóoqur lqnccro, .sux I oda dcpo s por Mdch 
rc9111c to, c1nda do chomor os olf e ocs e lozi:nd 

O 9 rc91mento foi form4do pelo .ilfe cs Pedro 
de estado a or e q e cm componh1c1 do • 0 sorgt:..'ll e 
ç.io Com 9 ~1 prcstezo ttnho-se formado o 2 re 
Li .i••el.sdos e os ormõcs engc,udos A s 8 1 4 1- rd 
Barreto, prole Indo os segv1f!lcs Pdlovro 

•Dêm•me um e ume espad•, que qu 
Em se urda le dt1n v.s & PdlS n.s 
Jooau li1 ""º e 
do 1 • e 9 ° cone• 
Deod ro, .o q e 
JY,:nd dos co'.11 de 
como de se rn 

A 
3 ºcsq 
se dOS .... 



~S c!r Novembro de: 1939 

Prudente de Moraes 

Rcf)foduc,io, reduzida cm 1inco5r1ph!., do retrato do dr. Prudente de Mo1u1, 
composto typo9rephlc1mcntc pelo professor fcm.ndo Moreira, qu1ndo admi
nistrador das officln11 d'A REPUBLICA cm 1895, para figurar na E•poslçio 

Inter-Estadual no Rio de Jenelro. 
A blo9r1phi.1 do lllu1lrc b111llclro csti escripta no proprlo clichi. 

e Ben, "11 ConSlo t e que c: e - e v,ec1 d1no roo POd o c:n1•1r e SUd ,dso que 
r110~• comp1eto ente ccrcddo de p I e " Disse mo auc de 1dc1 do 31;,ier,f Deodoro 
• 2 • br 91d, dcv d ff1w r ed1.tla ente P.,rd d <. ~fade, 1rido postor se dM•ro de, quo• 
tel do 1 ª de I f4r~• a 014: ,1 odruqodo, cm q.1c, ,h 5 horos, 11111 esq ;,dr3b do 1 • e91• 
menlo deve ld I busCdr o me~mo 9crcrol cm CdSd de seu rrcio no And1r.1hy fst;u decl1• 
rc1çõu fc•om fclt,is no Es11d-, d r do 1 • rc9 cnto e = p cn·r-,;o de tood • ofl cri 1-
dodc do 1 • e 9 • e •c!lc•1d n c1 :, do tenc"lt~-cor el Te cs d odo e p csen.a dos 

t:SmOS oflrc dCS 

Pouco depois, pc-r4: , c.J,eg ndo oo quartel o 01 r e r cc de 
e tc1rcomo wclle ener,=1 comBer)d 1m, Wondenko kel· rc: ,, te r1I 
ordc ado a e II e t 11esse r. c,ipto ó primei. d voz &i se 1.:,r 
fc,1 cor! merte co o te ente e~ one Tc'les que vo ldn 1br1tou os 
o e ,s1ard0 esl.sr p 1omp10 d morru eo lodo de seus comdredos [)e. 

ou oo qu,srtc:I o mo10• Dr lnnocenclo Jos#; Serzc:dello Corrêo, 
d dt Pen m, C? quem 11cdb.sv<1 de coníc:rtnc111r, v ,h11 mcorpo-, 

5 dchondo-se do lado d" f6rc1 d~ q1.1:srtel do 1 • 
11 crc11rorn-se ,., 2 ° tc:ne'llC reforn4do Pedro 
P o Hcr u P.odr,gucs d4 fcns,Cd pedindo 

~ Dc?doro dissesse 11c l"IIIJC!r So!"" que o 
romplm e s6 c1 essa f.oro pode•111m d se b,,r~ os 
forçes n 

Conservar d.- q ,ndo 
vr111s & R publ, rtc:I d o p,s 
nh.sdo pe -2 º o tcn I B,., 
omtm, G t.t do 1 1 Chegou o momento 

de nM4l quem taba morr ao se u'.10 p :,c1,r, ó 
u: etdl 11 ~~ 1 ° rc:g ente s .,, ,~ ' t cs e d i 
Ainda h, dignldodt n1 clanc mllitu 

0st<1 mos 
de z de mo•• 

o 
dor 

,., 
p, ~, F,,sos d1 't m o c1lfcrc:s 

oie e 11!11 lo 
ont n (' o cavo 10, o t'r Bt I" 1 , t o e "l11nd1111tc do e11911da tenc:r•c 

o •5e •s lorços cm ov1mento com dir"ç.io & Pr~ç,s da Actlc1:nc,,ão, 
u rdr "d !rcn•c o l ª fCJ!-,..CfllO de c1va'l11110 r:ompe• o de c.sr• 
, m/!14-d d pcf, o :,• Sol~!'I e de que lu II PO te os ftCJulntes 

ofl 11no f o • bel do Ce.,,c,çio Meneei J0<1q 1m Godolplum e 
Go uao eandc •&, Jc•onro Av9uno odrlsun de Mc-,o,.s Gcnul 
EI C"lrlqi..r de Amor, ~z.crra e Antol'! o Borges de A1hc1vdc Junior, 
~rfc: ie~11•101 de Assv11i::;lo, Jos#; Srull de Amo• m lle:c:, o, Gt CM" "h"' 
de do io li,dgc• o cJ.-.s S4ntos Agulrrt As , Co Ed II d 
los •lfc:rd o vmrios AI onso C.rlcs Be .. u III A .. ~1Jr 1\111 ~•do de OI • 

vc!r tnoc:l Jodqu.., Mothodo Se,s. o-se oo 1.• o Dr Bc"• ~,, ,e de,~ 
MV rt ... ➔o. p -:!·C' p~~I .,0 d-i. ÍoMr.C~ lrmao d ... ff" er.ef C!~do (' 

9 

e o m,s)or Serudc o, ecomPdnhodos de u o g:.idrdc, de honr, c~pc,st, de I c,JcS e 
Cddctcs olu nos da CJCol.i 1upcnor de guc!'Td, sob o commd"ldo do ip ão Vesl)ds dno 
G 'IÇ•1vcs de Albuquerque S·lvo, 

nd vc, os pelo1oe1 de oh,:nnos s tenentes Ildefonso r c:s Ir M r4es Cos 
ro, .,Joio luiz :Pires de Costro ,s99re9<Sndo-se-lhcs ma. tc•dc os tcnc_ntcs V Je•oy e 
V'" oncc:llos de Meneie~ 

O naJor S.crzc:dcllo fo,, durdnte • consplroçiio, o tnte•111e:d 1 :., c:r ire 8cn10 ,e 
os chefes d,s •rm.sd<1, Ml!'eadomcntc Wandc:nkollc e l91c,,, 

1\ tlt1 .14 dd seguia no o 2 ° re11lmento de .irtrlhor"' de ca Pd h, co 6 boccds 
de focio co; llldtldod4s pelo major lobo Bou:'ho, f,szendo porte os se9utntcs o f e n '4P tJcs. francisco Xllv1cr 84ptrsta, Joêio M~rrd de P.s va, o!o Corlos Mo•1ucs 
Hc:nnQ1J.!'S e Jos~ Agostinho Muques Porto, 1."s tcne.,tcs Clodoald"' do Fonse, 4, <;o. 
t rn no N,colo G!rdoso, Thorn,sz Covo1c,m•, de Albuquerque, Jos4: da S .,., Bra o 
¼:> d A r II France, Amcnco de Andr,sdc, Almadd, Thlmotheo de Fiir•.ss Cet rfo F, ho 
2 s le"lc:,,tcs .Adolpho Augusto de O!,vc:rr• Gdlvio, Mdnoc:I Jost dos S4ntos 8,srboz~ 
Jooqu1m Mox1mo M.tdurc r.s de S.í, Pedro P,sulo de C1str0 Ccrquc:1ro, Ivo d-, Prodo 
Mor,tc P,res da Ít411Cd e olfcra-dlumno H,.,nque Nogue,ra Bonies, e b~>n 11111 o crd,s 
dao Antonio ?Clngucs de Compos 6obnnlcio que espontc: eom, te ,sprese"ltar -se o 
vcsperd o!fcrcu:nd" os seus serviços c:m f1vor da rcvolu~lio, 4 que,~ p•ct•••c, ""P0rt•"ltc< 
scrv•~os 

For111avo o 'Cd de. d11 coli.. r.nd .:, 9" rcg,me. to d pe e ormados de CSf'.'~d4s e 1s 
e: rc"61vc:rs, prote!lc:"ldo I art !herld, st:nd!> com111~nd j pc o CdP t· ~~no Ad phc, 
F0t11our,s Merne B,urc:10, e tc,do os scgu ntts ol1rc: ac:s alferes P~dro '\lol sco A ves 
Ferreua, Jo1Qw1m 19.nec:10 ~p:1sta úrdoso Abel N e1r,s Pcdrn de And-, ,n d S Vd 
N\on l,ro t1lfcrcs alu.11.,~Pc:dro AI 1nd~110 d• o z S Ivo e fch" Flc.rry d ~o u 
Amo••m. 

Acompo hav~ vn.s cerroça «im m .. mçbcs• 

DORES LOMBARES 
l TE.~ DA ptl\!Dr!& 'fttn!C & e1U opi:,o,tu110 

,li avbo dr fraqgu.l _., Ullct qat 
1grja111 Cffl!Plicacik• ruia sr1Yt1. lt.k111N• 
t ,mo. l11cll.lt;lo ooe 1orno1tloa, 111.1 aloe od 
11,:1\ ae olltol, alt«r&(6ff ria ariu. ,rtqala 
r!J&det d, bulU lia oot•oe unice ,1,..e. 
l!r que o orp'lllflll\ tltl eo11Marttpdo de 
nnrnof que OI nm da-1•• ttT elhruudo. 

,·~ra uumul.l, a tct,wi~a!k daa rlna 
nada mclhoo que u f'ilul.u ~ JPOSTU. 
ft urrt!a. , callnlflla, u Pll1l1ao • 
f'f\STEK rl!!IP,im. da!llrtaNrn • fort&la
t(l!J OI rlt!J doaml • 

• • • 



COMO OS JOllNAES DA .tPOCA 

E REFDDLAM A IMPLANTA· 
C:AO DA REPtJBLICA NO B&ASIL 

Intere.•,sante e opportuno, sem du
-.ida, passear os olhos pelas edições 
dos maiores jornaes que se edita
vam no Rio ao ser proclamada a Re
publica 

"Jornal do Commercio" além de 
tarto noticlario publicou o seguinte 
1:ommentar10: 

.. Aos que se acham com a respon
sabilidade da situação, corre o im
perioso dever de manter a ordem e 
a tranquillidade publicas. São tan
tos e tão importantes os interesses 
da população nacional e estrangeira 
da nossa capital que a mais rigo
rosa e constante vigilancia toma-se 
mdispensavel, para que no meio da 
t fierveseenc1a natural nestas occa
~1oes não fiquem comprometlidos 
os credito:; de um povo clvilisado, 
como é o povo fluminense. 

Couf.1amos em que estes 11t.issos ar 
dentes de.sejas, que não podem dei 
xer de ser o de todos os bons pa 
trlota:; não serão de"tllent1dos pelos 

ronte<:1ment0$ " 

A "Gneta de Noticias" se apres
ou deste mod 

"Procuramos neste momento des
pir-nos de toda a pntxão, e fallar a 
linguagen1 calma da razão e do bom 
senso ha em todas as sociedades in
teresses que e dever patrtotico zelar: 
noo paizes novos como o nosso, ri
cos de recursos ainda desapprovei
tados. c,s Interesses da (:()nservação 
do que está adqwrido, só podem ser 
attendidos por governos estaveis. 
Ora. depois dos factos de hontcm, 
o ·co governo que póde offerecer 

tias de estabilidade é o gover
no francamente republicano. Tudo 
o mais será prolongar uma luta, em 
que a n~ão tem tudo a perder". 

O "Dlario de NoUcw" foi syn
thetico demais: 

"0 Dlario de Noticias nada mais 
tem a accrescentar á proclamação 
do Governo Provisorio.'' 

"0 Palz' usou destas expressões: 
"Tão brusca foi a impressão pro• 

dUZJda pelo aspe<.10 do dia de hon 
tem; tão rapidamc..Tlte se succederam 
os acontecimentos e tão desencon
tradas as notlciéu! dos factos, que 
muito difflcll se torna offereccr aos 
leitor(>s um notidarlo circumstan
clado do grande numero de Inciden
tes que se deram dun.nte o movi
mento. 

10 

Ull SIMPLES RESFRIADO 
podA3 ter gr<ives resultados ! 

Não se deixe gripar. Previna-se com 
Mastruço Creosotado, do Laboratorto Cruz Verde. 

UM resfriado banal pode ter graves re• 
11ultados, se não fõr tratado a tempo. 

As propriedades e~ctorantcs do ?,,Ias. 
troço, associadas ao poder antiseptico do 
CíCOllOto, fazem de Mastruço Creosotado 
um medicamento de eficacia contra as bron
quites ag,.idas ou crónicas e contra as tos• 
1es mais rébcldes. 

{ 

O u.so diario ao MASTRUÇO CREOSOTADO } 
nas gripes fortes ou bronquite~ cronicas, 
puro ou com chá, leite ou outra bebida 
quente, á um ótimo preventivo contra as 
doem;os pulmonares. 

e: □ 

loboratorio Cruz. Verde - Ruo do Rosorio, 153 • Rio 

l N br d 1Q3 

'Entretanto, como e na&o dever 
empregar todos bs esforços para bem 
11erv1r o publico, ahl vão os no580S 
apontamentos, coordenàdos ta nt o 
quanto possive.l, e escriptos â pro
porção que nol-os fornecfo. a repor
tagem. 

"t: possl\ cl que alguma lucuna se 
encontre, mns esperamos que não 
seja clla tão sensivel, que:,, importan
do n falto de valio:m infornmção, 
torne o kitnr pouco o p111· dn ver
dn(ll' dos fados.·• 

O"Dlano do Commerdo" lrotou tio 
t1conteci.tnento sob seu prisma: 

"Hn no pau: mais de 150 milhões 
de libras estcrlinns dP propriedade 
es1rangeira, e uma população de di
versas nncionnlldndcs, que orça por 
um nulhão de pessoas. Graves m
trn;:;.,{'!, fumnceiros e economicos fo 
rt1111 ulhmUm<'ntC' creudos qw• e: 
prl'CÍ!<:11 H'"-l)('ltlll' <' atte.nrlt•\." 

'Nl•c1..-m,a11an1t nte a d1dadut'll tera 
çlc re,;ognr alguns conhactos que 
Iormn 1epi-oH1dõS pcln opinião pu 
bhca mas ounes wu o planos fi 
nm1cell'06 de que dispo<' para subs 
t1twr , 1•xtlm::tos' 

'"Realizada a mslalla1,uo da nova 
pl\al!(' adm1 •1St.rativn, e dr JUSt.íça 
uppõr qm: t)S importantíssimos pro 

bkmas commel'Clat.>s, agdco!as, m• 
dustna [mw1cc1t'OS scrão resol 
vidas com o ll"Íter10 nec-e- -,ano t! 

t"Om a prt.'CIStl Ul'gencia 
"t o que 1:,,:,ra o Diario do Com

mcrcio ire 1·eahzc" 

A Tribuna Liberal publicou o se
.!:.'tnnte: 

"0 abuso da força suppr1m1u mo• 
mel\taneamente a funcção da im
prens.:•. 

"D.iremos o resto quando o novo 
governo, qualquer que elle s~ja, ü,. 
ver posto tenno no tumulto das 
ruas e ii execução summnrla dos que 
níio se vergam á 1,iolçucin!" 

A"Cidade do Rio" o vfürantc -.es
pertmo dirigido por José do Patl'o
e11110 consagrou o .,eu artigo de fun 
do af.i facto culminante do a.'lllo, sob 
o titulo "A Republica". t: u1'n artigo 
dt! 129 linhas em corpo 8 t• q11e- t~r 
mma assim 

"Que o futuro faça frucllficar as 
c,perancas dos smccrol> patriotns " 
que nos caiba ainda 'Unia vez_ a hon 
ra de realisar. bumanamenk, l'omo 
~ovo de coração que somos, uma ex· 
traordinariu reforma social" 

CLOVlS BEVlLAOQUA ESCREVEU: 
"Incontestavelmente a actuação de maior 1-ele• 

vo io1 a de Bcnjamm Constant, porq1:1e, compreb~
dendo a situação a que chcruu-n o pau:, foi a intelli· 
genc1a que, no momento d isivo, conseguiu dirl
gil-o para o destino que lhe convinha e C!'8 aspi
ração do povo". 

1\/JUITA gente des.cc>-
1' J. nhecc aa causas do 
cmbranquccimcnto pre
maturo do, cabcllo1. Por 
11s0, nfio s.1 combnte, 
conformando-se com e., 
cans. A Loção Brilhante, 
poderoso microbicida, 
combatt a causa do cn. 
canccimento precoce, rcs• 
tituindo aoa cabellos a 
cór natural, 1 mos tingir. 
A IJl18 app\ica~ ~ faci-
1~. Umas tantas gottaa, 
uMI.ÚIB pela manhã, no 

momento de pentear-se, 
devolvtrão aos cabellos 
brancos ou grisalhos a 
sua cõr natural e primiti 
va. Nem a11 pess6as maia 
intimas explicarão o mila• 
gre por que o cabello se 
toma aed e brilhante. 
Em poucos dial começa
r é a eadquidr a cõr 
natura , com a qual irão 
nascendo 011 fios no
TOI. E' indispensavel agi• 
tar bem o vidro, ant:9 de 
u&Dr a 1,oç~o Brilhante. 

DE 1•F..REIRA LESSA: 
"Bt11jomin, n cnbc-ça; Drodoro, o brr,ço •. 

a victorlosa 
revista technica 
e ecio.lizada. 

SEM A NJ RI O DE TODOS OS SPORTS 
PUBLICA.SE A' S 
Q S-FEm.AS 

General Severlano 

Gtncral Scve,iano Martins da Fon,eca, bario Ide Alag6H, 

f mio r 1 • ,h3 dcsclpP<lre 1d do n mero 
do~ 111vos meus ont~s do mo11lmento d,· 
15 de: Novembro p '~ l11llcce:u o 19 
de Março de 1889 ne:st~ dot" n!o p6dc 
dciit.1r de ser e:voc~d, hgu,., do brc1vo 
9e:11e:rc1I Se:ve:riano Martrn. da Fonse:c , 
bdr!o de Al-196c1s Quando seu f'l1ó.:l, o 
roarcchal 0cod-,ro, foi afastado p.iro o 
M1itto-Grt1~0, por inhab,I t'lanobr.i do 
<Jdb1ncte 1mpcrlal, ? gcl'll:<~I Sevcnano 
mu,to trab,slhou com Be: )anlm Con!tllnt, 
de que'Tl era om,<Jo, n, l~tldo de conse51m 

o se:u re:gr SS<:t, s~rprehe:nckndo-o c1 Morte 
r11m4 .:-ccasl;§o Ma; E. verddde que: e:lle: 
Já se: ~e:ntio e:nth.isi,mnado r-~o Re:public , 
qu<: queria vlr fundc1d1. 

Her6e do P11rc1gu4y, pat<,ot4 11ncuo, 
o general Severtctno morreu num~ hora 
de dpprehensõc.: em que o Exerc,lo lutdva 
contrd o poder civil. Mc1s elle lo, um dos 
pnme1ro~ vultos ,mHlt~res do época com 
quem Bc:n1otm1n Constant - M su.s lnfa. 
t19avel dot1tr!nat40 f6lou t'Tl Repu• 
blic~. 

.. -· . . d.a --- ~- -
t,u,r.,,ilr"!l YU~ 
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calg,1 do 1:làa.. no amb1c11tc ,•crh9'no~o do 
,111to11tC1 atvcr. ....... 

rJJS:OR GlY>: 

AMBIC.1\D 
!)[ U.\\,\ 

i\\ULHER 
.._ .... 
IUl\•Lt.:tt 

0.'lt',.cC'>~ .. , ........ 

"Bihliotheca da Mulhe r Mod erna " 
VOLUMES. PlJBLlCADOS: 

ELINOR GL YN: Tuoo SE PAIL\ Tr,iducção d.- M::inoel Bandeira. 
2 FANNJE UURST: A ESQUINA oo PP.CCADO-"l'tnducçiin rcvi~ta por Lhiz 

Amaral 
3 O. W.· !'-11NHA C'A'L\ NÃ() Ffll OE' ROSAS-Tr clucç5o de Manoel Tuin<leira 
1 o\NllNYMO: As l· -E•POSA TJ·nduoçi;o de Gc,<lofrc<lo Rangel. . 
6 MAE WEST: UL• DOS 1)1 UUNTF.S Tr:i<luc.çiio de F!avio de Campos. 
6 ~\1AURICE DEDFI: O AMoR NA ScANO~A\'IA Trnducç-iío de Azevedo 

Amnral 
7 ANDJU' ,\1 \UROIS: Do Mrn.io SANOUE-Tniducção de Ah-aro ,\\ore,rra. 
8 ELINOR GLYN: TRE SEMANAS DE AMOR-Trllduci;ilo de J?.,ulo <li, Frr1tllll. 
9 RAYMONDE MARCiiARD: O PODER DA CARN"E - Traducçlio de 

Dantl' Costa. 
10 COLETTE. A VAOABL'NDA ·Trndoçlfo de Dante Costa. 
ll MICHAEL t\ULEN: "1vt.11ER nr: RIO· •Trod..ucçito de Manoel Bandeira, 
12 RAYMONDh MARC-H \RD: PossmoA 
13 kA Y MONDE MARCHAR D: CoNc211ERÃs -Tr.1clucç."i<1 Jc Dnntc CostA. 
li¼ COL.~TTE: A lfCENtJ,\ L1BERT1N11-Traducç,n de Dante Costa. 
16 ELlNOR Gl,'.t N: R!!SSllSCITADO P&LO AMOR-Traducç.11o Jt· Allny-Bobhe. 
17 JUANITA)iAVAGE: A Itru o.( PArüo-Traducçiú1 de Lygi~ jun~ 

Cflll'1ra Smith. 

PREÇO DE CADA VOLUME. 6$000 
~ Ja i;l\'JLUAÇlO IIIUSILEIIU SI.A, Rua tlo Ouvidor, 94, RIO D& JANElRO 

A' vc-nda em toda$ u Livrarias e oa •'LIVRARIA CIVILIZAÇÃO BRA• 
SILEIRA" - RUA DO OUVIDOR, 94 - RIO. 

lMPORTANTE-Qr.ando \'. S, nlio encontrai' em SUil l.;;C:J.lidadc o livro quc
desejar, encommendo-o Ã L1t-raria CivilizacJ!o Brnsi!eira, Rua do Ouvidor 94, .Rio 
d1? Jnneiro, e Rua 16 de Ncwembro ]44, S, J>aulo, pçlo "Scrvk<> P.mlll de Reem
bolso", que significa não cer pi«iso mandar o dinlieiro 11nteci , pois o a~to 
do com-m te cnciiT'l'('gll de rcc hcr a importancia conb-n l"tltrega de enc:ommenda. 

li ~~ 

UOTll( 1Dnm[ 
Dl Pnn1s 

~ CQSR QU[ fflAIS 80ARTO VEfiDk cm TODO O RIO ª' JRntlRI 

Sedas 
Sedas 

Sedas 
e1n prodigiosa variedade de 
côres e padrões ong1naes e 

exclusivos. 

Sedas 
Sedas 

Sedas 
authenticas,finissimas e ~ 
maravilhosamente bellas ~ ~ 

TECIDOS FINO$ DE.FANTASIA l~:. 
. . ' ' , para passeio, sports, praia jetc. 1.. --\ t l' 

1 (r1@ · Ao alc ance de todas as 
bolsa s e 
d e todos 

, j <n ji ~1 
os é os t o s . 1 11 \ '¾ i 

á satisfação 
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., 
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~ 

Ouv10.on -102 n 1 O.D 



:ji 
cntAIIO \11\1 

aquc II ip0 
1 

1h cr 
1 

I 

ss 
er car 1c11turas scn

on.ics dtram-lhe. 
srandc f>9Pllla

.1dc e lhe âlc
rizorom o nome 

pdra scmpn: Ardo
roso u:publ,cono, 
e111quanto os se:us 
companheuos otacd• 
vem a Mon,Hch1<1 
r crtve.ndo 6rll 90s 

001 1orn.ie:s ou <11 cbatdlldo o i'P"º 1 
Offlicios clle. co111 a irreverenôa do 14:" 

esplrito e com o sentido mord.lz de .fltil'I 
CMlc.\tur4S, 1a Htynz.indo os ooduosos da 
~poca. r r.ss 11.,borcSram ncl 
~ o a,s v,v.smentt 

bem fe1td Revisu 
" lle: d,, ~t.ld \I IYd HI 

g,mc. seu senso de opporiun, 
J'lldade: lo onde prime:110 rfs1d1u, 
101 compdnhe:t o d. Úmpos Solle:s Ber 
n.srdtno de "Çtatpo Prudente de M9rdl!!S 
e outros Antes d ed1l<1r, "q Jt A Rcviit. 
llh11trede pub ,.ou nà cap11al da "tfo 
prov "ci" de S P-tl o o Di11bo Coxo, O 
c.briio, o Mosquito. a ond de:soppd
'"CCtl o Revim lllustrade, Agostin, lonçou 
o D. Q ulxo~ O 9 nde ortist.s e ardoroso 
rcpubl,c,mo MSCl'u rm Farc:clle:1 lt11hd 
e: f11lle:ceu no P., "" ro de 1910 
E hoie Jd am t<1ntos n omct 
deste r ant,co .inno de 188Q n;o 
1e pé,dec ~~q u: u ., ~ru 

n us OLHOS VALEM 
1/ZIIIMUtl OE ATTEN;~O POI Dll 

O. olhoe consll.luem um doa 
maw beJloa enccmloa lembd
ao.. Por lno conuff .. oa 
11aipldoe. brilhanlell • attra
laeal•• usando, dlarlamale, 
alglunaa gollllll de Lcr,olho. 

LAVOLBO 
PA RA OI OL HOS 

O CAMBIO EM 1889 

Os joma cariocas de 1889 publi
caram no dia que se seguiu ao da 
Proclamação da Republica. como de 
costume, a situação do cambio. que 
era esta· 

O dollar, 1$820; a lira $348 réis; o 
marco $430 rws; o franco $ 346 réis; 
a libra a 8S888. O cambio estava ao 
par 

O CAFI: EM 1889 

A Assoc1açüo Commercial do Rio 
de Janeiro em 16 de Novembro de 
1889 enviava ns seguintes informa
ções pura Nova York, sobre o mer
cado do café: 
Existencia total . . . 291.000 sacoos 
Entradas no dia 15 2.000 " 
Entradas em Santos ~ 000 
Est..do do mercado: firme. 
Pr~os· os mesmos 

C,.vo., espinhes e 11Mnc:laa1 na pelle· 

Leite de Alfazema 
... PltARIUC1AS E JIHA IIAS. 

12 25 de Navnibrc> df, 1Q39 

Pouco D'AGUA 

Jf/lld do pó/ê. 

:ngua de flô/Y 

:!lgua TJa bôccã. 

11 4'~ 
' 

Evaristo ék MorMS e o 15 de 
No1?embro 

O que occorreu a 15 de Novetn
b , medilJ.nte a 1nten-engáo declslva 
tl forças armadas, sucéederla, sem 

nguasú_;a :flgua benti. 

Egua d'e barréla. 

...;gvq)r ! - .,._ 
maior abalo, na., mesmas condições, 
logo após a morte de Pedro ll. Era 
uma questão dt> ma1S dois ou t es 
annos. Ei por que o arguto e intr
mernto Silva Jardim intensificnvn a 
campanha contra o futuro reinado, 

e pouco se lncommodava com a }M'e• 

sc>nça lnoffenslva do imperador•-. 

DF. QUINTINO BOCAYUVA 

"Benjnmin foi o astro que llluinl 
nou o movimento republicano" 

Uajro 11\'breviV<"nle r,,uli,ta ela Con,tiluiçlo de 1891 - Crup0 feito n.o 
rcw,dcnc1a do dr Rodolpho i"liranda, uníco aolart"viventc da tepT'denta ... 
çl<> ,,..uli•ta 4 Coa•tituontc Bruil ira Ja 11191, q ,ando du b,m,nar•n• 
Jft5tadat ao illutt.10 politico ptlo Circmio Un1\leNi1ario ""Albut::, Torres' 

ao d1& 15 d• No-n,ml.ro. 

A ULTIMA DES(OBERTA DA S(IENOA MODERNA 
A' VENDA EM TODO O BRASIL 

ONNAC.:. 
~ 

'AU& 
ta lXk1 menÍôo Maaru Jt.': Olivt. .r• Cear, 
.~ •nnivc,...rio da Rct:!tablica Bracildra O 
o afneral J\,l.;rnric.io C.rdoMJ, «iue r-omf'II• 

virl.,--lcs do lnstituto Onnlc Ali•hicri 

.MJssa cm ac:(iio dt: graçal man1.lAtlA rckl' pelo& aJvn•a.dos da 1 '1.S9 p.:-la 
1~so,em tln aru ôO.c 1,.nui'l-'l'rnrio ele formnturA. 

A FESTA DA SAUDADE 

[)

E tod1u1 ll!l coir.memoraçóes qur se reallzarnm em S Paulo 
por occ,u,IAo do cineoentcnarlo da Republica. nenhuma tAo 
simples mas nenhuma tão "uggesUva e aentl.mental como 
a 11ue reuniu os bachnrels formados em 1889, na Faculda

de do i;rand~ Estado, Foi ums toca.nte festa da ~audad\' em que 
es,a \'clha geração sr reuniu parn (esteJl\r os seus clncoent.a 
ann0& de formatura, Não se p6de negar o curioso destino dessa 
pk1t1de que deixou a tradicional Escola do, Direito jUJ1tamon\e 
quando começava o novo rt'glmeu. que ella, com 011 cnUmslU
mos dos seus m0\1mentos acaderntcos e com a eloquencla de 
5ua oratorla, nos comlclos e conferenctas de que pantclpou 
BJUdOU a construir e. mala tarde, a consolldlll'. 08 velblnhO& 
~ympatbloos e ,;orrldentes asslSttrnm. pela DlAllhl, t. mlss& na 
lgreJI\ de S. FranclscO e almoçaram, todos juntos, no Auwmov 
Club, recordando os bona tt-.mpO& em que eram moç05, n,vlven
do eplaodJ06 e aventuras que flcaram Rl'ILVados na memoria do 
tados Foi uma festa dl!ferente e bOa Uma festa em que a sau
dade rez aa honraa da cMa. . 

Noo C..mpo• f:~ P<>' occuilo da Raio .,1.,mne pela ,..._ ..... du 
60.0 ann"vcraario da Re~bl.ica. vcndo-ec na 4ravura d {';a,111,u. • M u 
•• llueadc,,. iate"cntor interina de Slo Paulo. dr, Guilb..-..,., Wb,nlfr 

~ " pncral MalU'tti<> Carcto.... comnJand.nte da Rq1lo 

• 



G0.'.\10 PROGREDIU TUEREZINA .NOS CINCOENTA 
ANl'WS DE REPUBLlC 

O Pinhuy 6 um dos Estados do norte do Brasil qut! 
apresentnm maior dcsenvol\•imento cconomico ne~te 
ultimos tempos. 

O DPparlamento Nacional dl• Estradas de Roda
gem lançou ha alguns annos um arrojado proJcclo. 
h nr Thcrezin,1 no Rio de Janeiro atravez de umri ro 
do\ ia cuja <'Xtensão sena de 1 . 020 kilometros. 

J - Visto parcial 
dn Pr!lça D. Pe
dro ll 2 - Tre
cho da Pmçn Rio 
Brnnço 3 - Tre
cho da Praça Ma
r e e hn I Deodoro, 
, ~ndo•R ao lado 
a :F.ecoln Nor1111ll 
4.-Trecho dfi 
r..a Ou que de 
Caxla& (IUbOrll!a
da com oltJs.-1-
l'Ofl)_ 5.-V lsta 
pcldnPra 

Actualmentc acham-se consLruidos 1.050 kilome
tros dessa csLrada, ou seja mais da metade do gran
dioso projecto. 

Therezina tem se tornado nesLes ullimos annos 
uma das cidades mais modernas do norte do Brasil, e 
muito d1:ve á adminislra\·ão do Interventor do Estado, 
d1·. Leonidas de Mello, e ao seu actual prefeito, dr. Lin
dolpho do Rego Monteiro. 

As nossas photos altesLarn o progresso da linda e 
moderna capital nortista. 

Rto Branco. 6. -
OuLro treoho da 
Praça D. Pedro 11. 
7.-Trecho dn 
rua Slmpllclo 
Mendes, ,·endo-ae 
"a e o I u m n a da 
hora", 8 -T r e. 
e b o da Avenida 
AnLonto F r e Ir e. 
li. - Vista parclnl 
da Praça D. Pe
dro ll. 10. - Novo 
trecho dn Prnça 

D. Pedro II 
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A GOTA 
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DA 
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M e: o da tropa que: commandll
va o mo ento cm q..ie a s :uaç;io 
a1 da ndo es•avd bem ddtn1da1 o 

hc1I Deodoro av stou o coupé do t>d-
Lad4 o n I o d~ Ma r,re q e 

OXI d d 

co p e:ht:nde:u De:odoro q e o Ba 
91eu~va do Ar.ene de M,mnha 
f • ra de1e•m1n11r medidas de de:fe:s11 

16 
25 de: Novembro de 1939 

oo rc91 en pre:s e:s a baq e111, p.1rd \ln• 
ar-se: d s seus companheiros de: Mtntste 
r , todos rc nidos no Ouarte:l Geie 
'IC ai E Deodoro n4o v4cI lou em o de
nar ao te i:nte Adolpho Pend F1 ho que o 

Su99estive grevura publicada em Duambro da 1889 am " Le M:1nda lllutt.i", da P,rls, r.e qual o deunhist., M. Pary, 
reproduz ao accidentc occonldo com o B.uio de L!::!ario, 1mtio Ministro da MJrlnha. 

fosse: ~ correu ao encontro 
do do c.wallo 
se zcvi:do 

l4' mo en 
et • O bar 

nder, s«ou do 
co tra o te• 

, as a ar a 
o o 1c1al., 

viiz, vendo 
contra ele 
au 91do 

A gu rda do chefe da Rcvolu;õo av4n• 
ço o c11dete do 1 ° Rc91 e to1 Alfriido 
Pe:re: r:t de uc efa Cf\J;iiddo o 

M11e11cl rél o bardo 
o ~ scnl de s Vd, 
do er..m u go pe: 

tosmlta 
d se: 50 

ça a, n " o, o 
ah co a g s ., 1 ,Lm 

A espada de Floriano 

O s, A thur Pe xoto, com o mlnu o da Guer1•, ge eral Eurico Gupar 
Outra n. cer mon a da entrega da espada de componha de Florieno 

Pvl•oto ao Exercito B:asilelro, 

tn att que o s 1,1nn1s a do C llegio Pc 
dro I úrlos V1e r4 Fcrrii1 a, e o 

c111I da da J ;;o Jcst Rodrigues 
Correia, e p..ilares, o tran 
spomro Pdlac o ltdmd• 
r4ty Ah dr e Joõo 
e nc ? lie ro urgf!n 

de Q e em pdd10 
4, o bdrõo o pard um 
bonde e p conduziu 
J s ~ r d o. Ouan-
to dos rer mentos recc I os pelo ministro 
lorllm RUdtro segundo a noticie, publico
dd no ' C1dode do Rio • , de José do Po
trocm o em sud ediçêio de 16 de Nevem 

o de 1889 n • 260, e vas.ida nos seguin
tes turnos· ' Sdbe-se :.se os ferimentos do 

- L for c,s leves 
lwoo de Pedro AHonso. O nos

ro re:pc,rter porém, ouv do c1rur9 õo Pe-
,i,r;;es que e d dVt o estado 
Os frnmentos s;;o Qudtro 11 
ois na coxo esquerdo e um M 

•o " 
Fo USd a g t e so ., .in ., Q e 

e de:rrdmou no dec rre:r d co ecimen• 
tos que marcarem d Proc amos;ao dt Repu 

td 
Tenente AdolpLn Pena 

Do Chile ao Proclamador 

A homenagem das fo,ç s a1madas do Chile ao Proclamador 
No momento em que dois olficioes collocaVam a placa de 

b on.zc no monu111ento de Pra,a Parh. 

Reunem-se, nesta gravura, os sobe,b!s visões da P•· 
rada militar de 15 de Novembro, quando os sol
dados de hoje reverenciaram a memoria dos soldados 
e civis que implantaram a Republica cm 1889. 
Vêem-se: o presidente Getulio Vergas conduzindo 
a palma de flôres naturus que. de.positou no tumu
lo de Deodoro e s. e.ircla. na tribuna de honra; a 
homenagem do Exe,cito do Venezuela e as tropa• 
desfilando deante do monumento do Proclamador, 
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UM INDICE EXPRES

DO PROGRESSO SIVO DO 
CAPACIDADE 

E E ESTADO GRAND 

BAN D EIRANTE 

arc1al dr, 
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A
commemoroc;õo do c,ncotnttnorto do 

re91men republicono no B1osrl, que 
ntStd ultimo semono se celebrou, 
deu enseio o que se processosse 
1;:nd re:0Ml1tUIÇdO elo dCOnttcl· 

mente hlstorico E, numo v1sõo rctros
pecuvo, resu, grrc,m os vuhos e fictos, 
que se prendem oo mcmorovcl cp1sod10 

A queda do lmperto foi ob,o de umo 
ellte de c:1v1s e mili1orn1 porque o povo, 
no seu Sl'nt1do grego!, 1omo1s tomou Pdrte 
directo no suo fundoc;õo, quando do lnde
pendencto, nem de suo derrocodo quondo 
lhe: foi dodo o Republico O governo, em 
quolque:r époco e sr10 quol fôr o suo formo, 
sempre ío, e serd o poder como rcsultodo 
do d,rr.110 do força, Que gero o outondade. 
A drmocro~ io, como governo do povo 
pelo povo, s6 é e:xe::iu111el, no dizer de 
um soc,ologo, poro 1,,n povo dt deuse~. 
Dude o Mogno Cort~, de 1915, .! declo-
10,;iio dos dlfeitos do homem, de 1789, 
fo, oss1m, e omm serd. 

A R.:publtco fo1 }empre umd osplroc;cio 
noc1ondl, desde os p11mord1os de nossd 
historio Vogo ou osten11vo, esso 1déo 
sempre onamou os nossos movimentos l1ber 
1odoru, u:ndo o esperonc;o de quos1 todos 

os surtos re110IJc1onorios Em 1630-1695 
negros, fog,ndo do: senzolos e engenhos, 
tendo Zumbi por chefe, con9rea4r,m•se 
num qu,lombo, dando origem d R;publtca 
dos Polmores Em 1710..1713 deílogrou 
em Pernombuco o Guerra dos Mascates 
M quol o sente not,vo se nsur9 u contrn 
o exploroção reino! Em 1720 houve o 
levante:, em M1Ms, de Joiio Fel,ppe dos 
Sontos, o pro10-mortyr, po ordem chrono• 
logrco, e, em 1789-1792, c1 lnconf,dencio 
Mine11c1 fez de Tirodentes o Chmto dd 
nossa ndctoMl,dode A Revoluç,fo de 1817, 
thef,odo por Domingos José Mortins, fo, 
um novo 1mpu1so, secundodo, em 1824, 

pela ConíederoçdO do Equodor. Em 1834-
1836 revoltom-se os Cab,mos do Por&. 
Em 1837 de:u-se: no Bah,o a Sab,.,ada. Em 
1838 occorreu no Maranhfo d Balo,ada. 
Em 1842 explodiu em S. Paulo a sed,ç_cio 
de: Raphael Ton1os e: D1090 Fe:116 contra d Co
r& f:, no mesmo dnno, Theoph1lo Ottonl, 
e:m M,nds, 101 alma de mesmo ge:sto. 

Em 1835-1845 trdvou-se:, no Rto G1dnde: 
do Sul, o Guerra dos Forropos, da quol 
surdiu o ephemera Republ,cd de Píratiny. 
Em 1849 rebentou em Pernambuco a Re
volta Prole110, de onde se ,mmortdfizou 
d bravura de Pedro Ivo, glorií,cddo pe:lo 
contor dos Escravos Em 1888 houve d 

E STA sequencia por ordem a1phabclica é signifícath•a e muito hon
rosa para o exercito brasileiro. 

8 - Benjamin, na c11thcdrn, prégn lÍ mocidade os ideaes repu
blicanos com palavras convincentes fazendo de cada um dos seus 

d1scipulos ardoroso adepto da grande causa republicana. 
D - Deodoro, o bravo alagonno. o maior prestigio militar em 89, con

duz clcstcmcrosamentc a tropa na h1slorica manhã de 15 de Novembro, 
pnrn tornar realidade o ideal democrr.tico em nossa Patria. 

F - Floriano, o consolidndor do no\'o reglmen, cercando-se da moci
dade vibrante daquclln época suffnca a onda de ambições e despeitos que 
ameaçavam as instituições repubhcanali. 

B, D , F , nbrcviatura de BenJumin Constant, Deodoro da Fonseca e 
Floriano Peixoto - uma trindade blrdita. 

Arthur Vieira Peixoto. 
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revoluc;;;o economico, q.ie solopou as boses 
d:> lmperro, com o dboltÇdO dos escrdvos. 
E em 1889, lrnolmente, a questdo m1l1tdr, 
hob1lmente e:xplo•ddo pelos proPclgdn• 
d,stas, dtte:rm1nou o golpe mll1tor do pro
clomaç;;o da Republica. E esta, tendo sido, 
em vonas phoses de nossa formoçcio pol t• 
t1cc1, o alvo do ndcionol,dade, 9erc1ndo 
her6es e mortyres, foi o mais bello sonho 
do nosso esp1r1to, o muso do nosso c1111smo, 
o meto do 1deal,smo de nosso gente. A pe:nnc1 
e o espdda, o palavra e d ocçjo, a lyro 

e a cruz, d eloquenc,a e o jornal ismo forom 
o seu elemento de cotechese, enchendo 
de luz e rythmo o pre:lud,o lyrrco do Pro
pogando, E nas escolos t casernas, no 
tribuna e nos com1c1os, foz10-se o combote: 
ordl contra d Monarchod, pr,ncipc,lmente 
pord 1mped11 a pcSS1bil1dode do 3 ° Ret
nado. 

Ap1ove:1tando a opportunidode, que me 
dá o tronscurso de tomonho eve:nto, vou 
evocdr um nome qudSt esquecido, rendendo 
m,nhd sonce:rd homenagem d um c1postolo 
socní,cado: Antonio dd Silvd Jdrd1m, o 
verbo da Propogondd, o prophe:ta do novo 
reglmen. 

E" um symbolo num homem. E todo o suo 
v,do 101 um gronde sonho de: Justiça e I be:r 
dade. 

Pequeno de e:staturo, franzino e n,e:n,oso 
com o barbd em ponta e o olhor em fogo: 
ninguem poderio ,mog,nor que, nesse: cons• 
pecto de: duende:, se: occultosse a enver
godura de um her6e:, onde: a coragem se 
an1nhova, a vontade operavo prodi91os, 
o cdrocter tinha a tempe:ro do oço, o pala
vro era um milagre de forço e persuoscio, 
num 1160 e dor:io de eloquenc10, como 
armo de: seu combate e st1110 de: seu esp,. 
rrto. 

Antes delle:, o genro ép,co de Castro 
Alves, num relance prophettco, traçdro
lhe: o dest,noc 

Republiul vôo ouScldo 
Do homem feito condor! 

E 101-0. A Republico lo, o vôo desse 
tnbuno ,nvencivel, o 1t1nerdrro de SUd 
e:popéd oral, desde Santos o Recife, po,a 
se: tornar o espontdlho dd Monorch1a1 im
pedindo a calamidade do 3.0 Re1naao. E 
falo nos comrcros, realiza conferencias, 
percorre cidades poulistas, mineiros e Au
m,nenses, se:m temer o furic1 dos sícortos, 
num dynam,co drfOJ0 de dudoc,o e: denodo. 
Cdvolleiro ondante, bote-se pelo polavro, 
em defeso de suo Domo, num qu1chot1smo 
empolgdnte:. E culmina com o suo md>uma 
proezd; tomd o mesmo novlo que trons• 
portd o Conde d'Eu, em excurscio político 
ao Norte; desemborco nd Bahid; prosegue 
no suo predico revoluc1on4r10 contrd o 
throno, desoíiondo os jonizdros do •suardd• 
ntljfO•. 

Escopc, de: 1/dtl0S ottentodos centro c1 sud 
vida. Ncio esmorece:. Continua impc,vidoÍ 
peregrinondo e pregondo o seu ,de:o 
oté que d espoda desfecha o golpe fulm1• 
nante, que precip1td d Queda do lmpe:r101 
e a Republico ndSct sem sangue, oos toques 
de clarim, na madrugoda de: '15 de Nove:m• 
bro de 1889. 

Silva Jordim, homem-condor e orauto 
da Republ rca, obra de se:u verbo, ficou 
isolado e esqucc,do, e:mqudnto d turba 
dos adhesistds e devotos dos factos con• 
summddos assoltdva as posições, ocdomondo 
os vencedores. 

Embarcou pdra a EuroPcl, c1 caminho de 
um e:x,lio voluntarro, que: se lhe tornou, 
pouco depois, defrntt1110 e irrevogovel. 

O apostolo sacrificodo, com 31 annos de: 
eclode e se:culos de amargura, foi, na tarde 
de 2 de Julho de 1891, percorrer, nc1 
componh10 dt um amigo f,el, os rulnds de 
Pompéd, como si cominhosse: entre: dS pro
pnos rumas de seu sonho.. E, obsttnddo, 
qu,z e: 101 ver o Vesuv10. Fo, lenta e mo
roso d ascenscio. Já e:stovo escurecendo, 
quando se opprox1mou das crdteros. r 01, 
desprezando quolquer 4111so de prudenc1.s, 
i, re:sistívelmente se deixondo ottrc1h1r pelo 
vulcfo, cujos !ovas drdentes rolc1vam noquelle 
inferno visível. E dll.snçava, sem p.ivor, 
numa trdnsí,gur.sção supremc1, como si est1• 
vesse j.f tocc1do de etern,dode e fosse 
caminhc1ndo pc,ra a morte: que c1 cc1dc1 posso 
se lhe dbna c1os pés ... Ê sereno, sorrindo, 
grdcejou: - «E s, o vuldio entrc1sse agord 
em eiupçcio, o que serio de nts?. E ovan• 
c;c111a, ovançc1vd, como 1mpe:ll1do peld volu
p1c1 do fogo, querendo, tolve:z, desf4zer-se 
naquellc1 mossc1 i9nec1, O duende brinCdllcl 
com o Ve:suv,ol E, c111onçc1ndo, <111anc;ondo, 
foi indo, fot subindo, foi desoppdre:cen
do.. E até hoJe nin9uem ficou sobendo 
o seu segredo, quc1ndo occon eu o occi
dente p, esum,vel ou o su1c1dio provavel 
Ouonto a mim, estou certo de que S1!110 
Jardim subiu e quedou no Vesuv10, poro se 
tornor o maior syrnbolo do Republ,cc1. 

A capa desta edição da REVISTA 
DA SEMANA é feliz concepção 

e artística e x e cu ç ã o do nosso 
companheiro Alberto Lima. Elle 
realizou um trabalho suggestivo e 
cheio de belleza. bem interpretando 
a signilicação que aquella mascara 
e o per f i I daquelle monumento 
têm hoje. quando todo o Brasil 
commemorou o cincoentenario da 
Republica. É uma capa cheia de im
ponencia, sem duvida; é uma exal
tação â figura do p1·oclamador da 
Republica e ao grande acontecimen
to politico gue tem ne~se majestoso 
monumento o i:t•u symbolo mais im
pressionante! 
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9E.LWO LISlêA, 
N O rosdrio de evocdções que; o 

cincoentena1 lo da Republtcd fez 
d nossd ve;nera~ão e Sdudade 

desfidr, 4ssist1mos ao desfile de figuras e 
factos, de depoimentos que se: entre:• 
chocam, de affirmativas que se contrdd1-
zem, de logc,res-communs que se repetem, 
mas que: se acce:1tdm pela sua í1nal1dd· 
de inspirada de festejc1r esses dez lustros 
de: climd republicano. Mas ha a lame:n· 
tar, se:m duvida, no alvoroço de tantas 
homenanage:ns e: na emoç;so de td ntas 

Coelho Lisbôa e: sua u ma, esposa, 
a s:a. Luz:ia Coelho Lisbôa, num re
trato antigo; o grande: republicano 
num dos seus melhores retratos e: e:m 
uma carlc~tu,a de José Candido. A ' 
.,,que:rda o manu,criplo do proJe:cto 

da " Guarda Rural da Patria" 

re:corddçõe:s, o 1!1Quec,me:nto de no
mes q ue: se: destdcardm no periodo 
prtodrdtouo dd me:ntolidade: re:publi
cond e: nos dconte:c1me:ntos que ante· 
ce:de:rdm de perto e se de:snoveld
rom d 15 de "lovembro de 1B89 A 
Re:visüi da Semana procurou reviver 
.; grande ma1or1d desses nomes e:s• 
que:c,dos, conSdgrando-lhe:s, nestd ed,
çõo, dS re:fer~c1as cor1nhosas que 
mcre:cem, como acontece, por exe:m• 
pio, em re:laçiio a Coelho l1sbôa 
que: dos que: não fordm lembrados lo, 
ustdme:.ite o m11!s esquecido lmper• 

doavel cochrlo de memorid porque 
Coe:!ho L,sbôa tem um merito de Que 
nuncd se orgulhou porque erd um sim
ples, de:spreoccupado de sr mesmo 
mdS que: se deve: e:xdltdr sempre: em
qudnto, e:m suo e;poca, os homens de 
op1n1ão trdbdlhavdm, primeiro, ptld 
Aboliç.io, paro depois ~e; entregar 
d lutd dd Republica, e lle: nõo ddm t-
t1a que: se de:srmidndssem dS duas 
C4Usds, tão bem dS senttd p!r te: de 
um Todo, d izendo niío comprehen-
de:r «d quédd d4 e:scr4v1dão dos 
negros com d e:stdbrllddde dd escrd
v,dão dos brdncos■ • Coelho l 1sbôa 
foi um lutddor d., pnmeird hord ndo 
de cauSils 1solddas, fo1 um esforço 
prompto " demol ir niío homens qu• 
errdvdm, mds p•inc1pios que estav4m 
errados Erle: querid um Brasil maior, 
m41s clvilizddo, abrigé!do sob a b.,.,. 
deira das grdndes conquistds soc14es 
e: Politrcds que: J~ pdnne:jdV4 sobre 
os outros po1zes do Continente. Elle 
sonhdvd um Brasil integrado "" com
munh;;o dmericdno, um Br4s,I re:pu
blicdnO lt dVdnçado como o seu 
proprro espirito. A Escrov1d;;o en· 
conuou nd sud rntefl 19enc14 um Jdcto 
de luz d dev4ssar-lhe dS entrdnhas e 
d dlumrn41 todo o seu drama, E con• 
tra el ld lutou nêio pelos enthus14smos 
de, mocíddde: e sim por umd vocd· 
r;õo de: dpostolo. E " P.epubficd teve 
nelle ur, soldado arrebatddo, uma 
voz quente: de eloq11enc14 e umo 
brav·1rd sem p,ir Com I opes T rovéio 

e Silva Jc,rdim, Coelho Lisbôa forma a trindade dos 
pregoeiros mais auddcíosos da Republica Em 2B de 
Agosto de 1885 surgiu, pela p1 ímeira vez em Pelotas, 
um homem fazendo, em alta vous, o elogio d., 
ideologid republ icana. Dominando d praça publrca, 
em t11buna 1mprov1sada, esse homl"m ousado começou 
a d íscursdr pard a muludão que: foi e:ngrossdndo, a 
dizer-lhe: que o Br,ml n40 suppo1tava ma is o 1e91ml".n 
oue então o governava e; que o povo pre:c1s<1va ca• 
pdcitdr-se dos s us deveres e: voltdr o olhdr pura o s61 
da liberdade symbolizddo peid Republ1cd. A' surpreza 
do pr ime;110 instante; seguiu-se o espdnto qut se dSSt!!· 
nhoreou de toda aquella sente e, em breve, as auto· 
riddd e.s polícidcs, avis.,das, su,gidm p,,ra insuílar o 
povo contra o oridor. Umd tempestdde de pedrds 
de:sdbou sobre o nome:m cordioso que:, soz,nho, e:n• 
f,entou o oce:d.io de: od,os encdpe:llodo peld lurid 
pcl1c1dl. Não ·ecuou urn pdsso nem se 1ntlm1dou. 

Es;e; homem erd Coe: lho L1sbôd 
Cdvdl1e1ro dnddnte do So~ho, Coelho L,sbôd nõo 

arre'ec1d o seu centhuSldSono e: 101 ao 1nter1or, foze:, comi• 
cios, soífr1 4 rudes dt11ques mas tinha, d envolver-lhe d 

Cdbeçd, d dure:o l o dos victoriosos, porque ÍdZ1d de: cdCd 

revez um novo e:Sttmulo p.ird entr<1r em novas refre9dS, 
'\ss,m lo, que no alto Guandú escdpou ,Ileso de um 
conflrcto qu4ndo fal4V4 nc1 praçd publ ica. Coelho L is

bôa no seu 1dedllsmo era tomddo de un\4 cxtranhc1 lnquie
taçiío ante " maneira lrrd e qu1si ind lfle1 ente com que 
o povo recebrd a doutnn11çéio dc1 ide:0l0914 1epubllc,ma. 
Elle tinha pressa em fil trar pdra a dlmc, das multidões 
todas dS seducçõe:s do reg1me:n qu" devia dbnr hon
zontes ma,s ldrgos no panorama soc1dl brdsileiro, do 
ie91me:n q ue pron1e:tt1d 19udl<1r os homens e da, lhes ma,s 
d ireitos. Elle:. conhecia d pouc" culturd do povo e: erd 
esse: 41r4zo mental que: o f4z14 te:me:r d demora da com· 
pre:her,são d a Jde,a republicana. Por isso st laz111 pre:.c1• 
p1tado e corri" " le:vc'lr as luzcs de sua paldvra eloquente 
d essdS intelli9e:nci4s em trevdS, Avançddo c1ncoenta 
annos sobre o seu tempo, Coelho l 1sb6a que11a a Re
publica ndO 4pe;nes como forma de governo, quei 10-a 
pelo que seus postulados podiam perm1ttir e facilitar 
para a gr4nde re:formd de: costumes de que então o Brasil 
estava prec::1sdndo. Desde multo Jovcm trep,ddva de: 
,nd19Mç<io c!nte: dS CdStdS e: olygarchi4s que impunemente: 
pontrfic.,vam pelo p<1lz. Erd uma alma colloc<1do muito 
dcimd do nível commum, beiJddd de perto pelo sol dd 
C1vil1zaç;cio Menino dlndd, n4 cidade de Are1d, Pord• 
hyb.,, onde: nasceu, revel1vd o Se:l.l hor ror á es~4VdlLI a, 
~colhendo com carinho e repdrt1ndo dS gulosodrilas que 
lhe: ddvdm com os escrdvos Que e:ncontravd E muito 

• 

A 5SIM como os trl.rmphos su$c1td· 
vilm aos povos dntlgos contlcos 
commcmo,ativos, t1 Proclamaçclo 
d d Republic" Brosile:ird su99c•1u 

aJide:rd de um riovo hymno pdtr,o. 

- UJ 
,~.ijJ 

á O enthuslõsmo pela mudc1nço do re:gime:n 
e:n tao intenso que: lol ., r:qucce:r o 
Hy111no vibrante: que Francisco Manoel da 
Silvd e:screvcra em 183 i pdra c::ele:bror d 

A bd1cd,clo de: D Pedro 1, o mesmo que 
serv11a pard fe:stejor a coroatão de D. Pe
dro li e que sd9r&rc1 d nossa vrctor ro no 
P,irdgudy. 

---.z --~ f,•:; ~ ;e ~ ~.,,. ... .... ...... 
r s'ld musica <>nthus1as1icc1 e11 o Hvmno 

Brasil11lro, toc~do em tcd~s es festds e 
ro111memoroções Os prop1 ios ,deoes repu· 
bl1conos j.! v,nhom sendo cdntddos desde 
o lmpe:rio nos vc1sos do r>oeta Medeiros 
e Albuquerque, com o Hymno composto 
pelo sr. F.me:sto Fernandts de Souza, 
pae do sr. Gdstdo Penaivd. Esse foi real
mente o Píl'Tlt1 ro hymno 1cpub!1cano 

.1 erl. :: i 'f f ;; f ,, ti .. 
~ <-=--:' ....-i-.- ; 

O sr f.rn,sto de: Souzd, que 16ra p,e 
mi,ido cm Outubro de 1888, no conc•1rso 

promovido peld Columna OfficM, 
do Partido Republicano, sob d d1 
re~çií" do dr lva Jardim, des1 
•1rc1 

li\ lld sido , d 
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•~d m os versos de M,wr,ros e 
Alb ,q_u~rq e nos p1 11eiros d,11s da 
Re:p bit a reu· e:ndo dtdques da 
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r I de I e B~r os~ e 
pie 1civ11 <1 esc 1 , ele um nov 
hymno po !lle1 d I ri ur 

ff1 11 
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Conservou-se: t1 poes d ele Medeiros e Albuquerque dpends mod1ficoda num verso, 
1endo oberto concu1so pdld d musica do novo Hymno Noc10M!, pelo 1tunistro da 
Jus:1,;c1, cidad<io Amtõdes Lobo 

Inscreveram se: 29 concorrentes, entre os quae:s fr9urdv<1m os melhores musrcos do 
8rds1I, assim como s1 moles compositores pcpuldres. Todos almejavam a me<mõ glori4 
subs •evu o Hymno Nac10MI dos Estddos Unrdos do Bras,I bso de:<;.1s;io p01ém, t'ldO 
r.:prcscntdVd o senti geral. 

lnte1pre:tdndo d vontdde co povo, uma voz aulor12add levantou-se: e pel1 imprensa 
oppellou pdld o Proclamddor 

Oscar Guanabanno, n O Pal:t de: 4 de: Jonciro de 1890, depo $ de 1ud1c osds pon 
dcroçõcs, dSSrm term1ndvd o seu artigo intitulado O Novo Hymno: 

«Oue 1e: c nserve o Hymno Nac10MI 8rdslltlro é o nosso dl!se:10 e tct1vez da 
dl'Jlld dos ,epubilcdnos A constrtulnte Poder.f decidir sobre o cdso e, se: d su4 sdbedoria 

e pat 1011smo 1nd1c11m d re:cess1d,ide de: subsutu,çao, que; seJd dddo do povo um hymno 
que v;: 'id sem pr e:tenções rid c1.1lc1s d :,s fdbricantes de mus1cds de ddnSd. Mas s1 d .,,ma 
op1n1õo ndo puder dnnullar o concurso est.ibe:fecido pedimos, ao menos, que nt1s 1nstru 
cçõcs erv•ados & commlss.io ulgddora que deve s~r nomedd~ .eja de:clatddo que, se ndo 
houver entre os concorrentes trdbalho d gno de umd naçao dd dntdda, ne:m por mo é: 
obrtqdc.~ o C'omm ssão d esçolher n comoos1ç;;o menos ruim, podendo de,xdr de class Í'cdr 
1odos os trdbdlhos dprescntddos, s1 todos estive em longe de: sat sfazeie'II seus frns O 

vo, se: for ,odoptado t!9um1 deve se:r o Hymno do Republica, '!1es o artigo deve ser e 
se & o Hymno Ndc,onal Brns,le ro. 

Appe:llamos p41d o C'1cfc do Governo Prov,sono, ,i quem perguntdmcs Mctre 
dinl nos campos do Pc1rog1.,a\', qudndo .í frente: dos column~ 1nim15as d vossd espada con• 

• va os I Jtos do v,ctori~ e: 4S bandds militares exe: tavdrn o Hymno Nacional, qud 
e:.•a <1 1 , me que dcud ~ .{ vossa mente no instante: lndescr pllve:I do enthusldsmo 
P,H ,a 01, lmpeiddor 

Dec. d, pc l nto, d1 n e dddêio de dccordo com a ,e:spostd dd vosSd consc1enc1d. 
Oscar G ibar no • 

Esse drtt I pressiono o velho Marechdl e nesse mesmo d,a o Gab r ete do Go• 
rro indagou da a lmp e sa s estavd presente o dutor. 

G :b •rno que: .S stav no mento teve o de:m de: se: apn:sertdr d0 Mdrcchai 
Deodoro, e fez desds ombraddmer tc 

Mal se dei ron rdl!' d ,se lhe bruscamente did' 
L, 19 t -de pi r occo do• 

bd 1n t 1um • rd 
Jane o de 1 &90 í II resol do qu " 

l lycnno N c1 ai e ., i,;ep 
brA I o do l'lome:nto. 

O Pe:-r. uns e os, q uP b 
ada p-. e nqu1std d ba, no 

n •1 lav4 1e «ApJ ds• v: e dro srgnadas p r 
10 ai. a onh d A 11s10 Fabre s 

de 
Tczo a 

ssav 

p e do:iymo de 

e9 r 

Quando uma idé• e sensata 
Vence mais bnde ou ma11 cedo Ora ·p~i~: · i,i~' -~~~;.;!~,· · · · · • · · 
A '• vens cemmhe • medo, T1.nlo halo d•do é boi~ 
Porém trlumpha, afinei Tanta gente e fuer hymno. 
Volld o velho HyrT\OO acclamado E afinei, bcmdlla rolha 
Esse conto do passado O u11m venc u l6r11 da escolha 
Que era o Hvmno NacioMI, Foi o Oscar Guan~barino. 
Mo Q con ,.. so c ,r J qora p<1ra a,e f se: e oll> do o Hvmno d Pio la 

,a~ o da R ·publ c.,. Dd 9 mpos • es s6 4 oprcscntdvdm tr 1but 
v ,ir. dS FrdnClsco B d!'Jd J O e:1roz, Albe:rto N pom J e 

~ e lhc1 flnc1I foi re:dllr da • lcmnt'llcntt o 20 de n 1, d 
r>ea• 1 , que se r cou chdmando Thcdtro Ly11co 

1 '10 ;; do td de c.hcg vo a Theot o Marechdl l'e:odor 
.i ( ri e Mil w dr fonscc,s He1me:s e o r;,ojor Hcrmes d:, 

•den dJ0r O 1mp10 d Fonse:ca, c<1p1tõo te:.,,n,, r.onçdlv<'s 
l " n1 

Depois dtlS 'len os d1:v1dos, pre•tada5 por t..m4 fo"'4 d 
..1 • 1 C dp t Clide do Governo Provfsorio díi 19 se ~o c 

'JUOrddvom s M ntstros do li,terior, d" J ust i;o, d ~ ~ Jcrrd e: d 
O the:atro est<1Vd comple:tome:nte: cheio. 
N p '"'º t d f\.. do 1.1m Vfstoso troph o de or':lclrc11 d rJ v r 

pela sua 
dante de 

terrntc 

--' + ....... i , ·;; s ri .i: 
-z:. ---

O bu,to de: l eopoldo Miguei 
e o hymno que elle compoz: 

se: um ewado pa d a numerosa banda regida pelo maestro Carl s de: "'e:sq •<1 A c;o • 
m ss10 1ut9<1dora corr,J? nlio-s,, do~ srs · Alfredo Bc, lõcqua, Fred~, co N ~ fTlt'f'ºo C ri 
de: Mcsquttd, Paulo Porto Alegre e M19ue:I Cardoso O progr" ma d_ e rr. n va u a 
cor,pos ;ões se:ridm e:xecutad1s nd segw nte orde : 1 Frdnc·sco Braqd I de O 
roz Ili Alberto Nepomuceno IV Le:opcldo M g ~z 

A prime:ird, dizem os chronistas da epoc4 fe:rtd com acompa.,hame 
vozes mdscu!m,ss, c19rddou rmrne:nsdmcnte sendo até: b sada. 

Mas. d ro5nte o tnte:rvallo de vrnte "' riutos, dS opinr5e:s f1c4rdm d1v d s 
A scgundi!, de J. de Oue,roz. supprrmrrd111-se os cô,os e murt s ad arai!" d m 1 ~ 

•somb110 e: meldncolica cvm nstrumenta~l;i lugubre • 
Nõo foi bem r eceb1da pelo publico 
A te ceird, de Alberto Nepomuceno meio 91ddo ndo t v=e: r ando nem veza 

e s6 cncerrdsse no seu todo .. d as• phrasc5 'llu1to bem Fe ll • f r P"l d d" pe a 
5uppress;jo dos c6ros . 

A ultima dSs1gnedd pelo maestro leoooldo Mrgue:i omcça ~ phras 
uns compassos d, Mdrselhe:za, de Rou9et de L1sle;. 

A cxecuçiw d€:spertoo srande enthus ~smo na pldtéc1 que o declamou te'IS"'ll"n e 
Termindda a dJdi,clo o Chefe do Governo Prov1sorJo do rei •ai-se pdr 1 "'" 

ugud dO cdmarote, te:rid d ito d phrese: h1stor1cd Prefi ro o velho. 
/', hr d5uardou o Mdrtchal Deodoro o resultado do comm,ssiio jul;1ado a qu se 

hcu po1 .rnan1m1dode de: votos o Hymno de Leopoldo Mr9ue:z 
Acto continuo 101 arn9nado pelo Chefe do Governo e o '111,n stcrio o D 

n 171 de 20 de Jd,-e1ro de 11390 
•Conserva o Hymno N~cional e adopta o da Proclamação da Republica 
O Governo Provisor o dcs Estc,dos Unidos do B•as,I consm· ,d,.. pelo Exe cr•o 

Ar'l!,da, er, nome do Na,iio decret4. 
Art. 1 - E' conservada como Hymno Nacional a composição musical do Mae,tro 

Francisco Manoel da Silva , 
Arl. li - E" adop!ado sob o titulo de: Hymno d.! Procl1meçio da Republica a com

posição musical do Maestro Leopoldo Miguu, baseado na poesia do cldadio José 
Joaquim de: Campos da Corta de Medeiros e Albuquerque, 

Safa das Ses,ões do Gove no P,ovisorio - 20 ce Janei ro dt 1890, 2 . da Repu
blica - M;snocl Deodoro da Fonseca - A rirtides d.! Silveira lobo - Manoel Ferru 
de Campos S.llet - Benjamim Conrtant Botelho de Magalhã<;~1 Demetrio Nunes Ribeiro ■• 

Voltardm todos pa d o camMote de honrc1 lendo o M1111stro d4 Just ç;i z. 
ltd Decreto 

0 povo ouv , o de pé acc dffidt'd prolongadamente: a resol1.1çc 
Foi então c><e:cutodo o Hymno dd Proclamação da Republic4, sob d or 

s applausos. 
Mc1I te:rm•nórd d mus Cd, povo ·m altas vous un sonas, v brand !' 1< 1u e d I r 

Hymno Nc1c1or,c1! 
A peçd 111as t ai de: l renc1sco Maroe for cxea. 4dd com cnthu!1asmo 
Appldusos, Vl\dS, hw,ahs e lrcnetlco dei • o ovac1onavdm d .idm, dVe:I e: ,Pdt :>t r; 

nspir<1~i!o de Francisco Mdnocl 
O Procldmador dd Republica de,xou-se cont11m1nar pela tmoç;;o do oovo 
O canto do Hymno dd Procldmaçfo da Republico ndo era cm nome v.rlgar 
~ poldo M111ucz o flldest o v1cto1 oso fo1 um d s me,s rcotave: s mus1 • stds bT6s le r 

Compo,1 or admordve: de! pot'TldS syrnpho cos de dito va1or art.stico o duto de Ptrislna 
Prom2teu, Ave libertas e: tantd• obrdS de grande: csty o e;rd 1U1T1 c4rdcte;r pur ss "!10 

A notrCld q t o ,ove • 1> P, v sot o resolve;•d prtm , o çom v te e " "s Cle rers 
nv1do todos os e.sfon;.os pdr, dbr~v dr ,i dt cisão e se: mesm~ chegdr d rcce:be:r d qud:it., 

t"mpre:gou-o ~ compre! d um CJtd~de: orgc!'Tl par" o ln • l t N~cloMI de Mus1e4 d ond 
erd D recto 

E.nt o ' drs" dl: uma nte:ns,s ad rrdç.;- ve e se: 
1, "!Tlon sc1ne:ntc s vc s 5 de Mederr , Alb qu rq P 

'llcl b • I,: d 
Liberdade! L1b11rdadel 
Abre u 11ws sobre nós 
Das lutas nas tempestade.s 
Dó que ousemos t e vo1 



LIMITADO pelo Estddo do AmuoMs, pel<1 
Boi v1<1 e pelo PerG, o tem10110 do Ac1e é 
u:rr.i noss4 a preço de dous milhões de l,br<1s 
,sterlln4s Ap6s lutds e littgio recebeu-ds em 

ompens.iç:io d Bolivía, dando-nos o Acre o trc1• 
tado de P.:tropohs de 1903 subscnpto por nossd 
parte pelo segundo Rio 8rdnco. Pdrd convers<1ções 
d,plomaucas e f1rmc1r de <1cto definitivo o nego
ciador encontrou M sua Secretaria de Estddo inici.ttiva, 
esforços prellm1nores de antecessor, Olyntho de Ma
galh;jes mm 1stro dds Relc,ções Exteriores na presidencia 
umpos Sdlles. 

A princ1p10 o Acre foi dividido em cinco mun1ci
p os· Rio Branco, Xapuri, Se.ibrd, Cruzeiro do Sul e 
5ennd M4du1eard, Ou4tro cidades de tdeS munic1pios 
perderdm ant gos nomes: Rio Branco, o de Volta dd 

mp1cza Xilpurt o boliv1dno de M<1risc,sl Sucre, St:<1br.s 
ntes F6z do Mu1u, Cruze110 do Sul de 1n1c10 Centro 

~ s1lcu 
16 um., c1dc,de sédc de mun1c1p10 conheceu nome 

lo ha, o de Senna Maduu:1r<1, tdl c1d<1de pro 
v da d cap1tdl do Alto Pur(ir,, fundada pelo prdeito 
ncrd S1a icm1 de Maiezes. 

P r que 5mno Mddureira? P,mi expl1c<1l-o d;:rxcmos 
d nhu estreito d1 Corograph1a, en~ercdemos peld 
.,dd largA dd f l•stori.i Patr1<1. .Acolhe toda audlidade 

dr h mens, todd e:spec1e de successos p.irct o Juiz.o diu-
1 1no da poster d<1de:, rdt1l1cadord de benemere:nc1ds 

de condemndções "º processo sem prazos dos seculos 
Nos fastos d,; guerrd do Pdra9udy, nd pd:t do lm

pcno cm dcontec1mentos pouco dntenores J queda 
d dqud e re9 'Tlcn, hgura Antonio de Sennd M<1d:.irelrd, 
e d,vemdade de acções e de dtt1tudes. 

Pecbmem d Cdtr e1ro1 dos arm,,s , d I tterdr " " pe, • 
nal,d,id de: Sennd Madureird, ndoue:lla e:lle escnptor 

e hn1 n Sld utor fluente num I wo de v1d9em 
i.s 9na

1

nd up,essôes ho1e Moter rJ por d mteressant~s 
li:> '"'º dotoro\dS comp.irdções certd pdrte d,1 humd• 

dade: e tu 1 10 infesta .l w11!is11ç:io Em H s1011a 
io e par d,spdra. D dh1 t.intos 1u12os temerarios 

1 1u11 q dnd -:io com,cos. 
Dedrco1.1 se Senna Mddureird II escrtptos m htdre:s 

de ,epcrcuss:io na sud ,pocd. Assim d contestc,ç:io dos 
conce tos em nosso desfavor de Jorge Thol'IPSOn, em 
obrd sobre " guerta do ParagudY, dnnot.ida por argen
t nos Dous estudos, um de 1874, outro de 1876, con
Sdg1ou Sennc1 Madureud J aMlyse dd organizd<;do m1-
l1tdr de gr,mdes ootencias européas e do 8rds1I, E -lhes 
ottribu do resumo h1storic.o dds operações do comm,mdo 
Oix1as no Pord!!_UdY, 1esumo dcobertddo Pelo iY.eudonymo 
laun zad de 6r<1s1lic.is. Com o de Mmus su~reveu 
ScnM Mad rc íd Notas de V iagem De Um 81n1lciro 
Na Europa, 1 vro impresso n1t1damente em Londres. A 
Alftedo de M (nome d 1denttl1c,sr entre dm19os do 
autor) o v dJ<'l'ltC brasileiro dedicou obra Formadd por 
cartds d 11g das dQuelle amigo do Brasil e collecctonadas 
•na monot na e lrl11 Londres•, por quem pela terceira 
vez se ausentava dd P"lrtd. Accrescent<1va o auto• que 

s m-ss vas •esc.r Pt,n ao corter da pennd, cfs impressões 
p me ras, nêio POd dm guard,,r uniddde e be:11,zd de 
rstylo•, reconhecrdo, PQrem nas cartas e no liv o 
O menlo unico da verdade A obra techn ca e lnte-
&rtd d spe:~ ou desaPPdrec1da de Sennd M<1d~re:11a 

merece r · p ess.io p<1r<1 estudo e avaliar de um homem 
e de uma ePOCd de da nossa e eutopéa 

O orino de 1840 é epon!ddo como o do ndsc1 e:nto 
de l\nton10 de Scnn.i Madure ,s m Valrnç,i, c d d 
bah d!"ld e te•rd de I lumes. Votando-se J C4 re r 
1t~r, no exercito, Senna M<ldure rd n e e se: d q 

por es:udo~ serv c;os d.:. 1n e:11 s= a ~ paz e r 
d.- b111vurd, e,tes quando estalou a 9uer do Pdraguav 
'l!edaada no orgulho de Loca, par,s r • 
co osso, ph1ase d'elle Não é mmer 
co1osso, é s6 procurai-o na H stor a cnu e f<IC c 
nossos de todd ordem, do Sdngue ao nf'.rvo da guett.:: 

N~ 1 uta cont•a l ope:z mostrou-se Sennd Mdd •e rd 
o destemor person1ftc.tdo Provou-o nas d1tan~<1dt1s de 
T uyuty na I nha "10rttfera que embor., d<1ra d d e no te 
fb1a cognom naÓd d, L,nh11 Negra pelas muitas v de 
nossas que supp 1m1a ou ameac;<1v11 de cont nuo 

D1on1s o ( crqueira pintou Sennd Madure1rd num<1 
,mchenl hc1 dd linha Negtd Subindo "º parapeno 

ah 1ncont 'lel'll o s.iudou chuveiro de bdlas in1m19as. 
O :, ep do tom.,rido umd comet.l atrrou lhes este de1-
of10 01,!, p.iragudyos, ouçam como bcrrd " mulher do 
Lopez la tocdr o som ,ido s,!lhto, um" bolo na testa dtirou 
Scn11c1 M<ldure a d I o comprrdo no tCrtdP eno. Corrc
rdm todos o fcnd rccobrdndo logo sentidos somo 

d ne • Na ro, d rtdd destd VU• 

out d d$$19 dladas ac~ões de 91,erra e,cpl • 
prese !, " t• ; ~ !>olos md1t,m:s, de con 
• f, d sobre e Press vo umulo de 
fvl.dd r<> d S fron w·o Xav cr 

lO p6 rtc d 
e ro de 1889 cpulturc1 
sortr. 1 I 

26 

d !,,bulo de Antcu, sem He:1cults capdz de sufloc.:i -a 
no estre:,tdr de braços. Basto á frdnç~, nos 1r.stdntcs dt 
perigo ou de momtnt<1nco sossobro, tocar o seu solo 
sogrado pd•, recuperar forçc1s como A11teu as recebi., 
rndl toCdVd d Terrd de quem crõ f,lh 

Stnnd Madure11~ prese., ,ou PM1z ~ rcf<1zcndo 
das dcwu1çõesd~ !JUCr a e d<'! C'ommund, tot'lo reerguendo 
a S\Jd Co!umna Vcndôme como construindo " sud 

Grande Operd 
Nõo s6 nd ordem m"tcrl<'!I do mol dos lv..is con1tc1 

csc111 P,mz com a Froni;~, na orde pol 11cc1 e socral a 
c.,p,tal e o p,i z se rcÍdz1t1m 

Foi dado a Sennd Mddureird ass,sur á sessdO dd 
AssemblE:d Nc1c1ondl no pJlac10 de VcrSdlhes Do 
d to de solertd o bras1 e ro v o Th cn entrdr no rcc nto 
cm busu de sua Cddc1ra de dePlMOO AppJicceu lhe o 
11bcrtador •Um velho co1p le:'lto Thiers nascerd em 

T"'cntc C"Or nd AQ 
VI r.,; Hal 

de estatura, barbo raspado, e beça n,vea, 
par 1 

e 
de negro, tro1e d 

A ordção de C, er " entre Sdlvas de 
p,l mas de: os aç cs de odversos notei 
dd"!lente 'ldpd tlStdS esse amanha do os dc1smo 
de espero pac. ente: .i todds "~ d blçoes humdnd5 

5dhindo de frança, a percor ,, 1)0 t.s fl 

d" Su1SSd Senna Mdd re:110 cm lur t 
de V crina, dl e ,;ada a 1 de: A<30 l de 
ond pe d Bd u:r,i 

Ad r nd cn ~nd 
e: f. .po ç.40 

p oc d. •d d f. 

P.,conliece:ndo dS be: le-zds d" 
t11Vd he o de ó 

'1.!du e:·ra ' 

2S d e: N ::ivcir b,o de 1939 

Poss.,do elle d Berlim, v,sitdndo d fdb11cd Krupp, seus 
olhos de v,r 1dm tambcm d scends mllltaies, umd o pdrada 
de tres mil homens, em Potsdom, em honr4 do rei d d 
lt.sl1<11 Victor Emmdnucl li. P.srd bem receber hospede o 
imperador Guilherme poz-se e! testa dd pardda, em 
qu11nto o mon<1rcha de .ilem Alpes se:gul.i 4s evoluções 
dds forçdS com interesse do soldado. 

• Uma hord depois consignou Se11114 Mddu1eird 
desfilJVdO 4S r,opds por dtdnte do hcroe de: Pdlt:stro, 
vcsrldo de umd simplu blus4 militar, a «A~uid Negra• 
d a Pruss1d a titocollo • Tendo pint<1do Th1e1 s, phys, 
CdrMnte, Scnnd Madurcir<1 ,vocou I Y1c1or Emm~nucl 
dizendo-o de «enormes bigod es e pi!M c6r de azevlchc, 
íalsa ou verdadcird, pescoço d~ touro, nu, complfl1çiio 
hcrculed, olhos 11ivos e penetrdntcs, phy,,onom1d abcrt,2 
e 1ntell19e:ntc, agrdd<111cd no C0nJuncto, bem aue lrre• 
gulor nos dctdlhes. • 

Em Outubro de 1873 1cgre1sdVt1 Se'lnd Madure ro 
a Pa11z rcpovo.,do pcl~ soc,cddde eleg~ntc no vc:,;; 
nas c1dodcs bJlne:o,i.u, nos costcllos r.k p10\'1n 10 1h1 
l?ntrtguc .is CdÇod~s de não pouco despez~ 

Em 1863 Senn,, Modureir" ln1cldV<1 vida de. vto 
Jd_:m: em Bru~cll,1s Pcv10-.s c:om prozc1 de:cennto depo s 
V s1tdd<1s L1i9e e Antuerp,a no d10 de Todo~ os San 
tos de 1873 dchav<1-se: Se:nnd M<1&.1rcird cm Par,z. Em 
d c1 tõo cm massd de b1:m4venturddos d ml!mo11a o con
d mo ds saudddes levou-o .; Boh1d, d V<1lenç4 res1 
dcnCld de SUd Ídm1I,., c1dc1dc dquelld no Quol Todos os 
S..ntos erc1 festa gr Mde 

• No 101 rão de sua meri1n ice• c11 longds fesLdS de 191e ., 
ha1ttam s,do pdrd Se:nna Madu1c1r~ wO pruer mais deli 
Cddo e e:xqu1slto • o qur no homem fe,to con1usdvo o 
menino do c1ddde sul bdh•dnd ,í margem do LJn4 

cmb1c!Vd•d do pd!Sdr por fldrtZ, este de dttcnçc1 
voltada Pdrd o proc-,sso do marechal Bc1zd1ne Sem ln• 
noccntal-o, julgava Senn4 Mc1du1e1rd tdl process mos· 
11a de ~erro pof1tlco deplor,svel po1 Pllrt" do governo 
dd Rcpt,blic., Franceu Ser.! Justo d;z14 to1~M 
um s6 chde responsavd pdos desames de todo o pa, 
pdos erros dos que governdVdO, e Que11<1m d res1stC11c11 
d todo transe• 7 

Scnna Mddureird testemunhou d sessfo do processo 
B.iuine nd qual o p,es,dente do tribunal, o duque 
d Aumdlc, filho se.3undo de Lu,z íeltppe1 procedeu ao 
1ntc·rogdto110 de Baza,ne, arrcbatodordme:nte defendido 
por Lochand, cuJd eloqucnci.s movendo fu1us e c1ud1-
to o n1io t,rdvd Bc1z11111e da lmpdmb1l1dade 

Transcorrido mvemo em Pdriz, em Abril de 1871, 
Sennd M<1dure:1ra v1s1tav4 Londres. •Crlllhccer Londres 
e seus mys:erios para tonto Setld m,stér onnos de v1dd•, 
observavo Sennc1 Mddureird, Cheg,,vd .; c.i_p1tol da Grã 
e>rttdnha cm ple:M 1ea,on, dO receber aquell" com honrdS 
de princtpe: de sangue, p.ird tumulo cm Wcmm nstcr, 

s restos mortdes de: L1vingstone, o devMsc1dor dc1 Africd 
çrnt1 ai e dUStr<l 1 

fu91ndo do cdlor suffoconte em Lond1es, ld Sennci 
Madureirc1 se refugiar em Brighton, prdto bdlnc,1r1a 
lav.ida pelds ondas do Ma, da Mc1nclia Prescnc1artd 
o Gr.,nde Derby de Epsom, em dlo n qual pard vencer 
qutnze m1lhds de sepdrdçdO entre Londres e [psom 
qualquer veh1culo servia, gente írna cm canoÇ4S de 
p.l , de lequmes, de c4rvão, 800.000 espettddorts 
d99lometddos mo Derby epson o. o 

Apoz curtd tStddia tm PMiz to1nd"• Senna Ma
durcilo " Londres, ncio ma,s sob o hdb tu<1I mdnto de 
c.,rvão de pedtd. O rnverno subs• tUtr<'!•O pt:lo manto da 
neve dlv1n1tando ruos, p<1rqurcs, squ11e1, te tos de CdSes, 
grades de: jardins, cimo d,. muros 

Dec arav.i se Sermo v'ldd1Jre•rd incapaz de f1c11r 
vlnrc e quo r hord5 consecu11vos em ap s,·nto dQuec,do 
só d enlermrd.,de o condemn,indo d tdl recluséio • F<1l
l e: h l 4r po1.i resp1141 J vontdde:, mo 1mento, dr t.1 

c1de de v1Std, a ,,d., em summ4• Tudo bem de homem 
o tiopico chcro de: s61 

ent<1ndo o dcscdso odd celebroçao do p 110 
Natal brds,leiro, Senn~ Mc1dure1rd passdvo tal 

d a em Londre~, todd " hgldteud <1pe9dda ,b trdd•~oes 
ouvindo n'elld d voz de gerações pdSSddas. Lond1cs 
protes ante festeiava a noite do berço de Jesus na p11· 
me ld de suas c1dordçÕes, " dos pos•or cs Na mesas do 
noite do Na•dl lnglez não podia, nem pode falta• o 
plum-puddir.J! 

Notn de ennd M<1dure,r4 • T•ocd de pudd,ngs 
estobele e se entiio e:nlte as casd5 4,n19c1s, e: como n.io 
conheço uma s6 dqu,, d m,nha landlady troco J o que: 
faz po1 m1nhd ordem e cus e por out o a si propr,o 
dutillddo F1c4r,l au, , s<1lvo o preceito que 14nto 
respe to se nesta terra d free ex ~nge o bolo ·st,el 
odo de: poseis 

N r 1., ai londrino só ,,.,n 
a1, cr d Madu e ,., P(rco 
e ~s de obJccto p ro csentes 

b~st-w1thu d se• d se o de 1d.,de a 

ri Mddure:11<1 hnddvd 1 
Qualquu t, a p 

Amcr1c.o do 

.. 
o ESCULPTOR lo nonuntnrn i.PROCLQNAÇftO 

Modestino Kanto falando ao nosso 
companheiro 81,ros Vida!. 

Em pé o collaboredot do esculptor 1 
H onorio Peçanha . 

D
OIS rt'lcu.- o.utll?'II d,. Jnt.a hist,,ri-.~a tlf' tft 

J..- NnYçmbro 1.lc- 1889 n.int•cu o homt'.'1n. 
11,u~ "iria a acr o n\ ult•U.1r rio ntOQu• 

- mento dc-11,tin•lio a prrrtehuu· rrH bront.t.'.' 
a J,c-oc.l•ma\,:IO ,la Rra,ublic• li •ci1ra. qulsnJo. 
,ntre ••nlaa Í<:11taa. ,~ e-V'o,ca o a,-nnt~in1t-nt,, 
t.igniftdltl,.o. Jo qw,.l id dncocn:a annns n • ■e~ 
param , o 1T■n..le monumento E nh:u dr t1'4la• •~ 
t.:~h hrâ(lk-. p(liÍ, .-nc I lK"m 1rand l)'lllLul,, ,ln 
flH>'-"imcntu re,,ul>lícano. 11tu< ur•nuw.: l"C•UVl.'t'$-Ar' 

mm ti aríi,ir..a qui:: o rt<.alizou. Siml1lor11, eo ,ania
,,,-1, ~lod~rino Kanto nae; r,·,--ehc·u n1> 1.cu ·•tu 
t.1i /'. riu•ai cu-on,iiJo tto · J y..:·vu J,· .-\rCCA- C' Offi 
,·ina" 1':• um rrcanto J~ ttli11iuq t.ran·1uil:i,laJ~ 
Por todoa o• l11doa "ma.qurtlC'J.

00

, hu•u• ,iut- t.'U• 
mcç,un A J1!:finir w c1t.r11s 11ind.a aem uU1 u. fi1u
,. ... mu:to nona• Íiturili ire. ,. conduula1 Uma 
Cl'ilanlc cl1ci• ,te liVTQs hittn>rico,, bar-ro4 gc-sau e 
mdal tucl • qu .. t't &Thil& \ rcci"-a i1ar-n imitar 
• lenda qu,..- tJia que U1.:,n l'cs o• h\1rtun, Ma.111 
o tt"ms,o corre e o olhar n!'io 8l" c-an!i• d~ nJmit"f' 
u!I. c.h-tn.lhca do monumento impon.c:nte c1ue íi\·c,,1 
•tH. cm tnm1nturn, 1le11111src)'a1l 1 iwpnroJr,s Oli 
~Uf ronrnnto-. tli1-pc:-n1t>a u1 kUti. motivo" ce11• 
1.r.1c'°- Tod.u aqu~lln,.~ íi.-uras rccon,titui,UIÃ na. 
Pr•(1t Pari, rodc-•m•nM no amb.ii:nt~ dt! pn& QllC 

Pfíe-r,:,'t!" o ul:i&> do ..:•,cuh,tnr1 ntt tnrd~ que mor• 
re E M o,Jcsth1\J OOl li~ÇA a talar· 

\bata n con,-orrc-nci.a l'Ata a 1.-un-.trucçiÍ 1 

,lo n onun11:ntu íui ~u o ullimo • me inJWf~H•r 
O praiJcnt,· lt"- Comn,iMlto. ac-nirral llha j\\oki• 
ra1 n·ndt, que fnha-vn m Alt~H ,lc,is me.ses 111tra. 
) ... neerrauuinlo do ,,r,u, adlou t)U<" cu n,lCI k1 ia 
t mtlO Jt prr11ar•r • n,o,'1a "m•,tuc-lh:" ~\·\ ~ui 
niii.MI { ahi-a, tr .. halltci sem ..._cit.sttr e DA lia.ta CS• 
ti1lulaJa. ftl)ttA nt~i o meu tralialho. Fui ,·idc,r 
riuso Na 1h.:ttfl(=iO n.rhaitica t1uc, 1..'ôutpur int..-r• 
L•rt'lC'Í fi fll , U pc.-nq,1rt('nlo lia COIUUlts'-"'tU 
Para n t"nn~uir atu,J .. , tt rpÍ!l('Mlin h.ifl.orico na'.11 
•••-n• mmuu • ~ n.~ aru• 1.1ct11llic» h)Jc,,tt. CtJIU 
o tslf!'~ e!f.>r\aJ 1 ,llalura,1 ,r li i:uriu 'Pcc;•nhn 
trac.-e1 um Lirai> f! •ud•cioan p1ano nlo a1w:naJt. 
,._r" r..,, .. ,r um» ol ra d ntro Jrut coiu11i-omist.,r>,. 
,.~,n1míc.lo• 111t1 parn dar .a,o Rio J~ J1U1ciro o 

moritJm~nl o, nn •~nero. maia Looito do mu-ndo 
1•: i('nhn s,ark. mim qur o <.'anK-,ui. Cumo vê a 
1,"t.l&lua t:at6 t:tn Ji11tg0n•I e- Jc qua.lqu.cr um d~ 
•1uatro lntlOll qU .. tt' a. aJUé.ci~ a,-ulta o q__~r: dé' 
mais aranJio,o rlUI r-oJC'. üíftt<'c~r· o IN:rTil do 
c.avall1.1 1i1ant-=t1c.~ e iwUrc- clle li fiaora 1arboaa 
,lo Prodn naJor A ■ua 1,oaiçd-0 E. unj<'a no mun
,ln C •rri "'' ufüo• por 1)huto•r•r,hia11 e-- •"'vuras 
,le- tmlA• •• otnlua'I çqUe!!ottçJ qlU'.' ha sobre a 
T erra e nrnhuma e.•t.6. c-nn,tr-1.1ida t,cs&A po■jt~o. 

Jla um.ti J'MtlA r: o dk:ulptor continua: 
- Ma• ÍA'-t:Ollo • uhf'a -1itanksca niio me 

dnai a dar tuJu qm: • minha m•11iraçJ'iu vc,Jla 
m .. · uííi:n:ccr aomrnte au molh.•o central d.o mo
numcntn. Prciuu UJ"k'i-me rnm o~ ddAJhrt " pro
curei r-=-conuituir tcuJa.• atauclla• ficura1 hi,nuri.• 
,·a$ ,·om s maittr (iddi .. la,h: 

Mudutino Kanto di::K'c, a.g-or.a, a mànuciaa: 
- ScrÁ curí,-o o aml,o fh:a.r uhcndo q\lt· 

no monuffl<'nto c:,;t.\0 ui.toccnlat ,: dneot"rtta tone• 
l&uh ... ~ de rra,nito sobtl! atr\letura de cimento 1.r
ma,I,,. 56 u ca,·allo. C'"m hronu:. pc!"N aci.1 mil 
lc alo•. Foram aula,, l'ló Jc.4.-,,,rr~ Ja. n,ofccçilo 
,I._ ohrn. gls tonrladas ,lc ge.'IO, quaton.c: Jc. 
ham> ,: trn.c Jc metal E u cuslO tolal Jo mo
numc-11to •tf h 11ua in.iuaurnçllo fui Jc a-.:.lll.!n-.nltti\ 
r ti. u ,rcn la omtc.: 

A1ui-a, sorrin,lu, 111porlivamcntd ~ niiu oe,mu 
q11t~m s-c Ja,nc:nta mu 4-'0lllo ,1,1e.m qm,:r llur 
O[)tU ("()0\)llC't U 

• Acn.bd a uLr• cxat:t..emcnu:: eomv A 

a,merei 
Vt.:rdo • intçrrogAçJo qut ►(' ot•m11nu nn 

nOtiO olhar. conduiu. 
-Pobre. 
Dri•a.m,J o "•culptor. (Jl.lC- nc•lt 1munt.nto 

lrata•lha. a íi1iu·a J,e Quinhno liot.:'.-A.)-'U'-"t&. pnra 
cntr•r na roncorrtncia. .berta rara A a,mrtru.cçlo 
J~, ae.u monumento ptn,...ndo nu 1•lavra L'Ol'U 
1JUC! c1lc a,nduiu a entrt-•~i"ta 

l'ul.Jie rtaimt·nt~ f p,1ra ,auu.r l'••mo 
fasrr uma uhr(\ tão gTanJe. t:lC'l'na, ,._.,.. \'OOti
nuar ttohrc- 1\lall ,aloria mainr c.lle conitu~tm,. 
iij..andn na fli■tori.a como a ... cu1i,tor ,lo ,nnnu 
mrncn ,1. Pr,,rlama&tJin ,IA Rcvultliraf 

M,de,tlno Kanlo t"' pose e-spcc:ial 
para flf• Reviste. 

Emn,olduram est• pagin1 detalhes do grande monumento da P,oclamaçio, a ob,e m111irna do 91ande uculptor. 



F 11lc111lld:> d monrtrnr.iio d dvl m • f ta de t'onfratcrnl
"' 11 ri> , 1 uremonlil. do Russt'll 

tefc flacr:inle u eslhus tt\i\"cm ao, nogov olhos, mos-
r.ando rand o d ,etc- e a 1mponencla desse e, i: ctaculo do 

r.ao 11.1t oti.m Todas a alnus, no fflll d ,r da rnanJ1!1 
l re· reucl:iram Bandeira. o ,-vmbolu sngr.,do cb l'atrla. 

f' t r• cu,s, dt, ,1 t.'\o eloquenlcs, nos falsm da multidão qne 
as I t u, mpotgnda, a ~ mnld:uk de rara beUna; nos fa
lam da mocidade da r cola e da a,sodll~6~s que desflliuam 
ante o Ali .. r d;,. f'..,lrl e d:u itlt.is auwrtdadts que rodearam o 
l'rt id n te dll Jtepnbll na tribuna de honra e do del.Ulh<' da 
cercmonln em qul' o II Neg:rto d~ Lima, chde do irablnet~ do 
m1nbtro da 111,tlçs, i,ntre,:ou um '''"º peri:.a.minho au sr. i\ulonl•• 
1 arJu~ d~ t astru ChaJ;;is que, em 26 de Outubro de 1915 alum
no do lollci;lo Sal &ia110 d1• Sanl.ll Ro,J, no ni&ulrnitlo da barca 
' S Urna , sal~ou a bande1ra nulonal ro1n rl•co da proJirla , ld,1, 

u. i:;ravura t, o d~umento p;,lplwnt.e dessa homenagem do 
nra li A ua R,llldtiru, hom,•ria;em toracla do 1nab ,Ivo enthu
~l:umo, ob n m1uJc,1 dr rnllhart>s de ,o-,ej en10:111do os nossus 
hymn!l'I 1nals hnrmonio,ws " na qual o mini-iro d:i Jusllçn, em 

loq11enlt· orn ilo, exllltnu o ":Utrl•vcrde pend:'io" 1111<• Tt'Jlrl! c,nta 
,, Urasil rtrJ'no e lmU1ortat: 



Foi a 18 de AI.mi de 1873 que os 
republicanos pauli.-stas realizaram a 
Convenção de Itú, razão pela qual a 
cidade se1$cent1Sta ficou famosa e 
seu nome ligado tão intunamente á 
historia da Repubhca. Cesario Motta, 
o homem que. organizou a instruc
çao publica de S. Paulo e que part1-
c1pou desse grande movimento ideo
log,co assun dtsC'revc o palpitante 
acontec1menlo 

"S:ih1mos do Porto Feliz no dia 16 
de &bnl. Chegamos a ltu as 7 horas. 
As ruas e~tavam arborizadas, gran
de anunaçao na cidade. A 17 o movi
mPnto crc1 1mmenso Os trolys suc
Cf'd1am-se ele momento a momento 
Havw alegria geral. Uma ala de 
bambuf: e palmP1ras estend1a-~e da 
1 ua do Commerc10 até a estação da 
e:.Lrnda de fr rro maugurada nesse 
dia pelo I r 1dcnte da província 
João Theodoro Xavier. No começo 
daqu lia rua um rco Vll enk e sim
ples era encimado por um anjo, com 
o dístico "Ao progresso Ituano". 

Ao meto dra foi enorme o movt
mPnto Carro,, transportando senho
ra!l r1camepte v stidas, desciam con
tinuamente para o centro da cidade. 
Uma corr nte unua de povo, li• 
gava u cidade a e t çao da v1a fer
rea. E.,;plend1a era panorama. Vas
ta arch1b ncada ad rnaaa e m gos
to. estava repleta de sen oras lmda-
ment,:, tra3adas toei s I nt 
.:i .fanuha,; conceituadas r velando, 
nos cus trajes muito lux e g sto. 

Pouco dep .:s das du.ru; horas, 
nunciou-sc. a aproximação do tre 
maunurnl que hav 13 partido da 
tacão da Luz. · s 7 e meia horas, che
gando c1 Jundtah;i as 10 e a Itú ás 2 
e mem horas uccorrendo o povo 
para a plataforma da estação. As se
nhoras I vant mm-se, nas archiban
cada,,. A ans edade foi geral O dr. 
QueiroL. Tl'll s <'rgut<u vivas caloro
samente corr pond1dos. A compos1-
ção. que e ta,·a de etc vagões 
embandeirados o tou á platafor
ma no m 10 d gcrat e enthusiasti-
cas ru:clam oe O padre Miguel 
Corri•a procedeu b çam da 1">Sta 
cã Havw li a uma tribuna 
p a qu, 1 subiu o dr J Eh.as 
P r eco pr idente da Companh1a 
ll m Em p entrec rtada d 

z d f ulda es que 
ire t I lu u t • 
p 1, ç 

nconlr 
d 
q 

30 

A celebre 
pecialmente, o seu presidente cujo 
nome pediu tos:..P- estampado na fa• 
ct• da posteridad<' em letras de ouro. 

"Um dia o po\ o é rei'' - começou 
o orador - e demonstrou que na
qtt~•lla solennidade a verdadeira rea
leza era a do povo. Foi frenetica
mente applaudido. Falou ainda o 
conselherro l\larlim Francisco. Em 
seguida passumos a sala em que se 
acha\'a pr.:>parado o "lunch". A me• 
sn, profusamente sen ida. unha a 
forma de X ou t'ruz grega. No cen
tro, havia uma locomotiva de Uórcs, 
ca1-regundo frutas. Era obra delica
d1=-sima de mãos fcmimnas. 

O prcs1denle da P1·0\ meia - dr. 
João Theodoro, o dr. Josê Elias e 
outros forntn saudados. 

Em uma das extremidades da me
sn e :s La,, a m Americo de Campos. 
Ubaldmo e.lo Amaral. Quirmo dos 
Santos. Anlon10 Cintra, etc. 

O que se deu de mais nota\"d foi 
o seguinte: Martim Francisco Filho. 
saudou a in1c1atlva dos ttuanos que 
provaram, na realização deste com
mett1men to, não mais precisar o po
vo da tutela do gO\·crno João Ga
brtél tomando talvez este brmde co
mo nttentorio da dignidade do presi
dente da Pro-. meia. saudou o prm• 
c1p10 da autoridade. encarnado na 
pessoa do dr. João Theodoro, princ1-
p10 necessario ,1 manutenção da or-
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,...,., 
convença o de ITU' 

Fachada da cHa onde se reali.zoii 
a Convencio de ltú. 

bornr o projeclo da Ccmstitu1çlío Po
litica f' as le.Js or~3niras do Partido 
No inter\ ,1110 dt.1 suns rcun10L-s,um11 
cornnussao permammte. por e 11 a 
eleita. dmgirá o Partido. O dr l\me
rn .. 'O Cnmpos propoz e fo1 appn)\·adl> 
que n assembléa Sf' reunisse no dia 

maior numero pela sustc>ntnçãu <l:, 
da capital. Oraram i\mnico Hrasi 
liensc, Amt.1rico de Campns, Mora••, 
Darros, Anlon10 A. Fonsrcn, Joa 
qu1m de Paulo Sousa e outrus. Nuo 
ficou rc.-solv1da u quPstão. não en
trando, portanto, nas bases. Ao fim 
da sessão o cidadão Amelio C. Silva 
Bragn recitou unt,1 pcws1n patnotica, 
A porta da c•asn da Convcnçno ncha
,·a-sc uma escravn, qunsi branca, pc
d111d11 du:wntos mil réis, pum liber
tar-se. Quinno dus Santos, com pa 
labr,1s 1•ht•1as dl' mator st•ntiment.i
hsmo. proµoz que as pcssons pre
st•ntes ~·onn)rt·csscm para aquella rc 
dempção. 'l\x.los contnbur:un. A noi
te houve an1mach1 1llum111a1;ãc, e ban
clns dt' musica pt rcon eram as ruas. 

No dia l!l houve f Psta literar1a no 
Colt•gi11 cios Jesultm; P a noite foi 
qu1:11nudn foi:;u tio.> artlflcio no la1·
go ct;i Matriz. A chu\'a, porém, pre
jud1t·ou o cfit!1tu do:.. fogo:,, No dta 
20 realizou-si"' o jantar offerecido 
pel1, Clube Hepublicano nos repro
~t•numtl'S do!: (IULrns d1stnctos, sen
do que mutl<•::. Jâ se ha\Íarn ausen
l<1du. A ca:-:a 6colh1cln foi ., do c-i
dndão Almeida Prado. Prciadiu a 
íesln o dr Am('rico Brnsillensr•, 

O pr11ne1ro brinde foi levantado 
pelo dr. Jc,ão Tobias, t·rn nome do 
Clube de ltü aos r,,publicnnus dns 
diversas Jocahdadcs --ilh reunidas. 

Os republicanos paulu!<!s reunidos cm llú, n• c•H do convencional Cerlos de Vuconcello1 Almeld.t P,edo, cau em que 
hoje uti inst.tllado o museu republiceno "Convensio de l:ú". 

dc:m, mdispensavel 
Dnh1 parece ter n se 
f12cram-se audaçoes . 
g1cos democratas. terminando com 
um bnnde â Repubh~ Federat1v~ 

de 
o D1 . . 
tou cm 6Cena e 

Nn tarde de 1 e e 
orando frei Eugenio Rumj]Jy. Gran 
de concorrene.1a de povo. A ta e 
dt:u-se a tl'umão republ!cana . 

DETALHES CURIOSOS 

E ainda Cí:'iar10 Motta quem es
c-reve: 

"Grande fo o numere, de mumci• 
pws rcpre cntado Joaquim Rober

para pr idtnlt• o cidadão 
te. a . cu turno indicou o 

Tomando 
1d vidou p 
dr Amei 1co, c1uc ex
d reU1udo qu 
u o das 1 
o Parti 

um1r 

llO env1 
léa cem 
ce em 
a <mbl 

O dr Qu1n 1u dos San
tos md1cou q e mandato durac:se 
um unno o dr. Ubald do Amaral, 
que fosse revogavel "ad-nutum ' dos 
elei · e os mu 

·o d re-
1 popula

falando 
dr J rge 

S usa, 
11rata. Este 

es contra os 
ai "A Republica ' 

vadas as bases travou-si 
u II sobre a imprensa. Trata

a- e de saber se bastava apoiar 11 
d capital fJU se dPvena ser dada 
preferenc1a a da CôrLe. D1v1diram-
e as o p I n I ll e: mantff'stando se 

O dr Qu1rmo dos Santos saudou o 
Clube de llu, a~radccendo aquella 
mamfestaç o de aprl!ço. Eu fiz o 
m<'SIJ1o em nomt• dC' Porto Feliz. O 
dr. Hernarclmo ele Campo taml>em 

grad1;:ceu em nr me de Amparo e o 
dr Antonio Cintra, no de Mogy-Mi
run. O dr. Quirmo d, s Santos em 
eloquPnt1SS1mo discw·so saudou o dr. 
Americo Brasilieru e. João Tib1riçá 
sauduu Saldanha Marinho Houve 
ainaa saudações ú Acaac,mia de Di
reito Repuhhcano e• do representan
te desta aos iluanos, a imprensa 
campíne1rn mulher rer.ubhcana, á 
m morta do regente 1''e1Jo Por fim 
Ame-rico nra 1l1ense fez o brmde de 
honra a Rcpubh<'a Federativa. As 
palavra el, · adas do mdor provo
caram e ,loroso • pplausos". 

Nac, nc1 r.s suo cd,çiio 
de f"tre ·o pre 1osa, 
h, d tor A 

- 1 

e-

da. 

XII ~ira inTernacionaldtamostra 

Reelitou-se no dia 15 do corrente a inauguração da XII Feira 
lnternac;lonal de Amostras do Rio de Janeiro, parte integrante do, 
fe,te)o1 commemorativos do Cincoentenario da Republica, 

A no,M objcctiva fixou dive<1os espec;to, desse acontecimento, 

que empolgou a Cidade Inteiro. 
O ac;to inau9ural, que se revestiu de grande imponencia, Íoi 

presidido pelo Exmo. Snr. Dr. Getulio Vars••• Presidente da Repu
blica, que ,e mostrou oplimente imprenionado com • organii,çio 

de XII Feira. 

• 

A s pholo.s que illuslram esta pagina 1io. 
1 - Fachada da Feira lnlern•c:ional de 
Amostras do Rio de Janeiro. 2 - Pavl, 
!hão da Republica. 3, 4 e 5 - O si, 
Getulio Varsas, acompanhado do tr. 
Georgino Avelino, direclor de Turismo 
da Prefeitura, do sr. Henrique Dodsworth, 
Prefeito do Oistricto Federal, de diYersos 
ministros, lntervenloru e represenlantu 
da imprensa, demora em visih is diversas 

secções do Pavilhio da Republica. 



R.~~ 
I◄ ranci co Braga o byn1no con1n1en10-
ra ti, o da Pro lan1ação da Republica 

~1ª
~ _k!-,..,1:nLl:r:;~ 

~'f t[~ff !:i4+ g 

d d co grendes pomP4S 
e &mos ouv r r ronclsco 

bros1lr os que parti 

-f~ !- 17 
~~#~k 

1,. r- 1

• -Tan..y«-• I, 

,.., .~ ... 
A!c e Fez os vr 
alsu dS pc fe:1~ 

dcm "º va o di me 
Acho que o Hyrmo e me or4t 

vc.,,c,t~entc d vu 5ad0? 
Tendo hc ado oo li o cm I Ih 

f conv1dod.:i por um 91 upo d 
, OS• h utomovd Clu 
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ARIO DA R.EPUBLIC. 

moral. O 1randc BenJamln Consunt dl e 
dolle uma ve7: " Acompanho cada vez 
com mnl, conflantn o "· Ruy Barbosa, 
com quem prefiro erTar. a acertar com os 
oulro1". I•. htava certo o rondador da Ri,. 

publica dl7endo assim, porque a cultura e 
., sn~aeldndt d~ Ruy náo permlftíam que 
ellc errn\t. E é exaetamente por isso que 
a posição do ,:rnnde tribuno dentro da Re• 

publlc1 e,l.i bem dellnlda. Delle ,e pode 
arrlrmar que náo precisou da Republica; 
e,L, Mm que precisou das cbrldade~ re• 
demptoras do seu talento, c1a sua grnnde 
rorça moral • 1,obretudo da &Da vuta sa• 
bedorla. A Republica encontrou em Ruy 
o Juri.ta de que carecia; rol elle, tOdo, sa
bem, quem el.tbornu ,1 Constllult:lo e de 
•eu cerebro ,Jhlrarn tanUu ldfas i.rans• 
bordante, de sol para Inspirar leis e me
dida, provídenclaes. F.lle foi o homem que 
,rnlu a Republl1·a como um tt>chnleo P 

não como um Idealista, pois para elle, Já 
flrou e,crlpto linhas •cima, pouco lnle• 
ressavam as rórmas de governo. Elle que
ria a liberdade e multa, mult-a fellcldadt' 
para o palz. Bem rel11. rol Celso Vieira ao 
r..,t:rt-,cr t:!'it:h pala,·ra,1 encerrando o ar-

C1ric•tur1 ,llusiv• • 
sue 1lt1 erudíçio. 
Tr1b1lho de Alfredo Cindi
do, publíc1do em "A L11v1" 

A conlerencíe de Haya, cm 1907, marcou o f11tl9io 

do gr•nde 9enio politico de Ruy Barbosa, que se 
vi 1ssl9n1l1do, no primeiro plano • direita, 

l'io otrano da ,ida brutlrtra <'m <1ue ,e arroj,na par., o Ideal Wnt..l. força, dt,enradt>ada por 
um M> r,111r110, -.n111, quebrnr- ,, a onda m,u, alia, ,ob :o mab 1rnr;1 c,trella. Dia n dia, t>Orém, 
rro·,rer;a e,sa clnrla sobre O t umuto da• ond." ,•phemera, rom a 1,roprla naçao lmmorredoura. 
t: um de.afio t,. :\lortr o q111• ~oa do frrrtro d~ RII\ para , alma eterna do Brru.11", 

1 ,t,,- c1n,01•nt, anno, qu~ 1u,..ar.1m ,ubrt• o 111,torlto 1~ de Vc•,embro ,êm rea,1var a actuação 
de 1111anln< o tnrnar.,m uma dali& 1rnmor1al r lra,er para o primeiro plano da, nossas e\'oea
\'<1rs n 111lt0 de Jtm, grnndr 1•m tndn, '" m11m1•n•,,s da , ld,, br."llrira r mrunrundl\l'I na Ili'• 

publlra r11J.1 lundaçáo n ,ui do ,1•11 rerebro prl\llPglado 1ll11mlno11 

SF.RGlO !11.\URO, 

Casa onde mottcu 

Ruy Barbou, cm 

Petropolis. 

Ao p1rtir p,re I c1m
panh1 pela presiden• 

cie da Bahi1 em 1919 
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M 
IRANDO-'i( num espelho, isto é revendo-se ndS photo9raphids d e então 

e: e,occ111do d si proprio nd memo11 c1 dos que 9<1lgc1t<1m me10-centen<1rio, 
como o Rio de Jdneiro de 1939 deve dchM-se differente: dd cidade em 
que, hc1 c1ncoenta ã11nos, se proclamou d Republicd! 

O espdÇO e o te:npo inte:rv1erdm. A metropo!e dilatou-se e a velo• 
c1d,ide tidnsformou-a. Em 1889, 1llum1nadc1 d gdZ, a cidc1de co11hecic1 dpends os vehiculos 
de tNICÇdO an1ll'dl A rua do Ouvidor 1.! se apresentavd como leader dos logrddouros 
com um prestr910 1ncompdrdvel, o que não imped1<1 que os bondes dd Jd1dim Botanico 
p ofanc1ssem d sua eleadnc1~ e, peld rua Gonçalves D1c1s, lhe chegc1ssem J esquina, onde 
os mudres erdm mudddos, p.11c1 ct v1dgem de regresso. /\'s esqutnds ddS travessds e dos 
ldrgos, os so1d•dos k!osqu~ , que entraram po1 muitos dnnos dd Republicd. Por todos os 
cc1n~os, 11s • dili9cnc1dS•, com dspecto de bonde, verdc1deirds precursoras dos caminhões 
de hoie, que levdYam dS verduras e os man11mentos .ls qu1tc1ndc1s e «venddS• . lil-se d11 
Mudd .í 11iuca Sf!lll os c1n1mc1es do bonde, que era então puxddo, lddeirc1s dcima, por um11 
espede de locomotiva. 

A c1ddd.; pdravd muito llntes dos limites que ho1e dttinge. O mais expressivo exem
i:lo está na pdrte sul, onde os ôondes de Rec1I Grdndez<5 Ídm apeMs, detidos pela mon
tc,nhd, dtê V1lld P.1cd Do outro lado, a 111s;io selvagem do dreal sc1lpicddo de cajueuos, 
em cuJd o rfo se qu.-b:c1vam, che1c1s de espum.s, c1s ondas oceanicdS. Aré. ahí chegavilm os 
curiosos, pela lc1d e110 do Leme, onde ainda se encontram restos do fo1te que o marquez 
do Lavrdd io mandard erguer no fim do seculo XVIII, ou pelà estrddd da V1llc1 Ricc1. E 
i.sm tJmpem os devotos~ i9re1c1 ergu1cc1 sob o or.sgo de N. S. da Copàcabc1na, " •Igre
jinha• como erc1 chamddd, <m cuJo loc;c1I se vi hoje um forte. S6 em 1891 se 11briu o pr,
me110 tunnel dos dois que existem, inic1ddd com elle d trclMfigur~ç;io mi1dculosd do local. 

Os costumes do lmpeno vieram .í Republiccl e peidurar.sm. Muitos delles jd se trdns
formardlll oM foram aoolidos. O viatico id .í casa dos moribundos em berl1nd11s que eram 
vd9drosamer.te puxadas; de Instante a instante a campainha que o sacnstõo c191lõva uni
fc1memente dVISdvd a todos da p~ssõgem do " Nosso Pae. e os transeuntes descobriam-se 
e ajoelhdVdm-se. Por essc1 é.pocc1, era hc1bito não se varrerem as casas nds sextc1s-fe1ras da 
Pa1~~0, dl<1s em que os espelhos dds salc1s de visitas er.,m velados de preto e se e,;navam 
todos os rtJmo·es, até. o dos tympanos dos bondes. 

O Ouartel General do Exercito, na Praca da Republica (então Campo de Sant'Anna), 
na epocha da jornada que extinguiu o regímen monarchico, 

General Menna B,rrctto, um dos es
píritos republicanos mais combativos do 

, eu tempo. 

•A Republica foi uma surprezol A 
Republtcd nasceu nos quarteis! O Brasil 
n:io estava preparddo para a Republ1· 
cal• Estes estafc1dos refrões contam c1n 
coentc, dnnos de 1dc1de:. Surgiram (090 
ap6s d arrancada mcruenta e vic:.toriosa 
de 15 de Novembro de 89, e dindo 
ho1e s:io repetidos pelos obseiv<1dores 
superf1cides, ou pelos ignorantes dos 
dntecedentes poliucos da no~sa Patria, 
A idéa republicdnd foi sempre, no Brc,. 
sil, aindc1 nos recuodos tempos do re91• 
men colon1ol, umc, aspirdção latente na 
conscienc1a popular, para cuJd seivd 
contribuiu, em jorras fecundos, o gene· 
roso sangue de abnegddos martyres, em 
vo11as épccas. Elia alvorece nos pri
mord1os de seculo XVIII, e fala em 
1710, do tempo d,s guerrd dos masca
tes, pela voz do sargento-m6r Bernar
do Víeird de Mello, em Pernambuco, 
que: che:gára a propôr do Senado da 
Cdmdr6 e da nobreza d!!: Olinda «se 

declardsse d cap1tan14 em Republica ad instar dos Venezianos." Dez annos mots tarde 
Felippe dos Sc1ntos é esquortejddo, de ordit'II do conde de Assumar, pelo crime de hllVer 
sonhddo para o Brasil umd dictadurd republicdnd. Esse pnme110, chronolo91c4mentej 
mc1rtvr da 1déa repubhcdnd, enfrentou com o mesmo destemor o morte e o tyranno, do quo 
atirou, fitondo-o, ternv<!I e form•d4vd, os mo1s mflammodas ob1ur9<1tor1ds pelo i9nom1nic1 
do co,;ard1a que prdttCdVd Arndd dentro dos murdlhas do mesmo seculo, surge: a gr.,nde, 
d impressionante, d lluminc1da figuM de Ti•~dentes, como o do propno Brosil nos seus 
dnceios de ltberdõde e de Justiçd, Liberta, quu ~era tam~n. Poro esse inconfundível apos
tolo e pdra os seus companheiros, o liberdade J<Í vinho tardio1 

No seculo p,ssddo, sob o primeiro Impeda( sob o P.e:genc111, sob o governo do ma-
9Mnimo Pedro li os dotas de oflírmaçíio do idu republicano se succedem rythmicomente 
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O palacio imperial de Sio Christovio, em 1889. 

As ruds tmham um aspecto tíio diflerente! Enchid111-n'c1s, is vezes, vords enormes de 
perús, Peld menliã, os leiteiros mul'lg1am as voccds J pcrtd dd frt.guez,a E por ellas pos 
sc1v<1m, conhecidos de todos, os typos, umd vdsld 9c1le:ric1 que; foi desapp11recendo dté 
extm9u11-se. Em 1889, ent1c muitos outros, eram celebres o ~Cdstro U1so• e o • Prin 
cípe Ob&• Aquelle entregou d alma d Deus no mez <Interior d proclamação da Republtcd 
este entnou no novo re9imen sem ter verd4deira noção do mudonçd política, tdnto que 
no dia 2 de De.::embro de 1889 loi cÍ Oumtll da BÕd Vistd no intuito de cu11pnmentdr 
D. Pedro li peld sud ddta anmvetsdr1c1, valendo-se, como sempre, dM honras de diferes 
que conquístard em Cu1up<11ty e que, de 1esto, o Governo Prov1sorio ca;sou. 

O Cd111av<1I era outro, muito outro. Mais do qu1t o de ho1e em certos pontos, menos, 
muito menos, em pontos outros. A' contd do mais, o entrudo violento, fob1 ic<1 vergitinosd 
de pre:umon1c1s. JA ex1st1am os Tenentes do Di11bo, os Fcnidnos e os Democ;1at1cos 

N<1s praçds publ1c.is s6 hovia dois monumentos; o de Pedro I e o de José. Bonifc1cio. 
F6rd isto apendS o busto de MdridnO Procop10 no Jdrdim das efficiMs do Centrdl, no 
Engenho de D1rntro. A Republ1c<' inougurou em 1891 a estdtiJd de Jo;;o C.iet.sno, com 
d prcm:nçd de Deodoro. 

Nem se sonhd\'d ent;;o com o foot-ball, e os divertimentos 1nfdnt1s eram a •rod4• , 
o «chicote que1mddo• , os •qu4tro Cdntos». Nos salões ,onde nem o suspeito sequer 
pdtrova dd futu1a é,a dc-s sambas, foxes e n,mbas, imperavam as quadrilhas ma1c<1das em 
fronce:z e dS vdlsds nem sempre l<1n9uidos, e d dansd cedid 109.-ir, nífo rdro, oos Jogos de 
prendds o •amigo ou amiga» d «berlindd•, o «dnnel ». 

A mdÍS c1ccentuada differençd, porém, entle els duas edades, d épocd de hoie e d 

de meio-seculo dtr.is, e.stcÍ no dspecto mdtenol, nd pl,)'$1onom1d da cidade. As ruas v1nh<1m 
com o cunho colon1<1I, estre tas e ornad,1s de ccrsds sem ar e sem luz, de cosds de • port11 
e 1anelld• , com d 11Tetd-d9Ud a ptngdr impenitentemente dds velhdS telhas portuguezas 
sobre: os p,mc,os primlt;,vos. A c1ddde era escassdmente i:Jum1nddd d gaz, CUJOS bicos 
o «propheta .. dccendi,s com um.i vdtd ao crepusculo da tarde e ,a dpdgdr do crepusculo 
da manhõ. As 1otul,ss evoc.i,;.im ds grddes de urupema do tempo dos goverMdores I' vice· 
reis, e o Mmorodo que se postava de pé, .! d1st<lncia espreitando a bem om<1dc1, ainda 
ficou sendo conhecido 11<1 Republicd como «lampeão de esquind• . As que11das de então 
moravdm tambem em sobrados ou ces4s dssob1ddddc!S, e os opa1xonddos cora1osos para• 
vom els vezes, volt.svam a cabeça, como se fossem olhar para o céo, e: falavam para cima, 
• Ídzendo um 9ar9orejo•, como se dizia nd época A sente carioca de ent;io Jd demons
trava o seu grande humor, reoumtddo nos nossos dias. 

Como tudo mudoul Os 1ornoes de 16 de Novembro de 1889 11indo publicavam an
nuncios de restdutants do centro da cidade, com refeições a q..,auocentos réis um 
«cruzado•, como se dlztal E eram, com certeza, cem vezes superiores dos cliinezes de 
agora Mas tambem em 1889 que cousa marc1v1lhosdl o cambio estd\'d ao par e 
d librd que vale agord uml'I fortuna, valid menos de nove mil ré1sl 

E, dpe:sar de todo essa mognificd situdçéio cdmbic1I, como o lmperio deixou tão humil
dezinha a capital que a Rep1,blicd elevou ,í Cdtegoria de Cidade Maravilhosa! 

1817 1824 1831 1835 (pro• 
clamoçíio do gloriosd (Republico de 
Pirot1n1m) e 1848. A 3 de Dezembro 
de 1870, red1g1do por Ou1n11no Bo• 
cayu,;a e dss19nado por 57 nomes bri· 
lhantes, surge o sereno, o ener9ico, o 
honestv manifesto 1epublicdno, que fo1 1 

embord rene911do posteriormente por al
!jUns dos seus s19nc1tc1rios, o fio de aguo 
límpido, cambiado em couddloso rio de 
marcho lidrmonioso que encontrou desd• 
suadouro o 15 de Novembro de 1889 

data que se fez o epilogo de um dra
ma ,1rch1-seculdr, e em cujo representc1-
ç40 tomardm porte vultos de invulgar es· 
taturo mordi e espiritudl 

Capitão Antonio Vicente do Espirlto 
Santo, que foi o chtfe dt Policia nu 

primeiros horas da proclamação da 
Republica. 

E. o que, dentro do ambiente repu· 
blicono que a espada invicto de Deo• 
dora creou, tem sido a vida brasileira, 
dizem, de modo 1nrlludivel, o volu• 
me do nosso commercio, o desenvolvi
mento dd nossa industrio, o surto dc1 
nosso iovoura, o arque<1ç:io e o melho· 
ramento dos nossos partos, o remodeld· 
mento das nossas grandes cidodes o 
c1ugmento dd íortund porticulc1r e pubf1ca. E, 41ém do mois, o dppro,rimaçíio, sempre cres• 
cente, do litoral e do interior, dondo d lmpres1íio de que dois Brc1s1s, que se desco• 
nhecídm, se encontram agora de brc1ço, abertos poro um longo e commovido obrc1ço 
lrc1terno e amigo. _ 

Um Brasil unico, com uma s6 bandeira pdro todos os seus clim.ss, com um s6 cordÇd0 
para todas 11s suc1s ale9ríc1s e pard todos ds suc1s desventuras. Um Brasil brasileiro, dentro 
dos augustos postulados do Pepublrca, eis o que nos dnnuncro, d n6s velhos que o pro
p119.!mos, e aos mo~os q1Je, servindo-o cpm ded1caç;io e com amor, r,íio saibam de sdcr,, 
f1cios que nõo seJdm deveres, nem d!! devtr•s cujo cumprl1111:nto n.io seja S4gredo, a grande: 
e luminosd hora historicd que cst.imos vivendo 
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BAR ,\ 1' ,\ RIBt::I RO, -
QUJUU!o " Republica, proclR• 
madn em 15 de Novembro 
de 1880, rui consLltuc1ona
U,uida, o prlm~Lro cidadão 
Que t•·ve o governo do Ois• 
tricio Fed,•rnl foi o dr. Can• 
dldO BILmt.i, Rtbclru Nasceu 
o lllustre varão na canttal 
do E. da llRhla cm 11 de 
Marco de 1843. Fornu1do cm 
mf'dlctna em 1867, pela Fa
culdade do JUo de ,Janeiro, 
,tssumlu em l88l ., cnthcdra 
de Cllnka l\ledlca e Ci• 
JtlTlllCll de Cre-ançns. Na cl
dn.clc pnullsln de campinas 
foi dlrecior do Hosp1t.al de 
Caridade e nhl fundou 11 
F.,,.coln de Crcanço.s pobres 
As,itimol01i-•<• como propa• 
gandletn da abOUção dos es
('re"'1!1 c como ft•rvoroso re
µubllc11-no Membro da Aca
dernln Nacional de Medlcl-
1\ll Escr •, <>U livros de sclen
rJa r tev" brilho nns lettrllll. 
deucando o drarua • o segre
do no lar' . que foi r<'prc en
t:-..:to cm 6 de Setembro dE! 
1881 pelll pr1me1111 vez, no 
Theatro Luélnda , hoJ" dt • 
nppar e do. O ml\reého.l Flo
riano Peixoto, 11:i. prt."llldcn
ctn du R~pub ll,:a, n ome-
nou•o mln tro do Supremo 
T rlbUUal F,1:lernl C e;.sa no
m rnÇ!io provocou ,·erdad••l
"' pasmo JlOr nAo ser o dr 
Barata R ibeiro I eTSSdo em 
1et.ru J\11 ldlcu.s , 110 emtno• 
to foi elle autor d o n ota• 
\'els ncordãos e como MlnLs• 
t 1·0 da nu,.ts nlla córt<> de 

J•1~tlça. J11ma1s receheu vem:imrn tos Com o prefeito dlZ o .. Archlvo d o D lstrlcto 
roo,rol"' do a11110 de 18!16 reprc-seatou "o a n imo 111quehmntn'rel n vll!âo genial e 
seguraº , ·otou a sua admln1strn(' ... 10 ao-. 1trnbh·m,ts d,L ahment.ação e dn. hvi:-1ene, tra--
1.Bnrto de mar.ntlou.ros. m crrndos nulhoramen to de <'tn1ltc r1os. cni,lll pnro operortôl<. e~ 
\ sua e nergia mnravllho,a ,obr~1,..,uu na Htinrç;io da c~lebrc '"C-abc~a de Poreo", redu

r o ln cto Qu e coprom ti 10 um ronttal no fim d o ~ccult1 XIX. A acção i;ever11 m as 
seu prc Ju ta, 110 prefeito Baratll Ribeiro de-1>erto11 ,·lolenta critico mas Jamais l o rrun 
att111gld11s a bon orub!lldlldc e 11 11,,açAo de lnlenç6cti do emlueule >11rào O dr Barnta 
RII) Iro rnllcecu 110 Rio de J un d.1 0 e m 10 lle F ,;s,nrtro de 1910. 

Jardim da Pr&sa Secca, e m Jacarepaguó. 

HH.SRJQl'E UOl>SWOR'J.'H. 
O dr. Henrique de Toledo 

DodijWonh é o actual Pre
feito do OtAtrlcto Pederal 
Nasceu 110 Rio de Janeiro 
em 17 de 8e1A1T11bro de 1895 
F Ilho do dr Henrique de 
Toledo Dodsworth e de D 
Afaria Lutza Franco Doeis• 
"orl h, nrlu portanto do, 
Barõe de Javnry e do,, Ba
róe~ de Pedro A!fon ·o For
mou- e cm 1ned1clna em 
1016. peln I· 11.euldude de Me
dlc!nn do Rlo d e Janeiro e 
cm dlr,,lto. t'm 11115. peta Fa
culdnd dr Sclencia. Jurl• 
dlc!UI e Soclaes Membro e!
f~ttvo da Ordem d08 Advo
gadO'J Bm,,:llelroR e da Aca
dcinlá Bra~llclra de Sclen
clas Profe,.sor cathed.ratlco 
do Colle~io Pedro TI. r--e, 
IJ'lrte do gub1netc.- elo Prdeilo 
Paulo dE! Frontln, da Con• 
•rr Brn.sUelro de Ensino 
Se<'undnrlo e Superior /1922 
e da Commts.~l'to Pa.rlamen
t.nr Cio c ommerc10 que se 
reuniu em l'arl<i (1930). Foi 
tlePu tndo federal em varlns 
le.1<tala t11rn• Nomeudo Inter• 
, entor no D15trlot o F •'C!eml. 
fL-;sumlu o 1:0vemn em 3 dt.> 
JuU10 de J937. ,:ndo mo.Is 
t>rde n o me a d o PretNto 
P r!.'Stl,;tou os primeir o , mr
cs dn ua ndmtnlstra ç.Ao 

com um notn\·el ncresclmo 
c\e rend as dv rnunlclplo 
Promctteu e n-al tsou n ter
mlnnçlio raplctn d a,- obras 
dos h Oliplta.es eir construc• 
<;li.o. Em Non•rnbro de 1037 

/'// 4{,' 1 1,1 1 /-;,\Ili J,f/WI li 

/JR. 111-SRIQ( l DOJ)SIJ OR'fll, 1•r~fe1lo Jo 
D11/ric-lo rt-,.ler.rl 

<1 Ua.t.To m e '('S d polll d (' llaver 1Ui5Um rlu o i;o,er uo n prescnt.in·a a transformação rndti,111 
dBs q ua.tro roces do Pfts,~elo Publlco Prolongo u com um no\'o trecho nJarcttna<lo, a Pra
ça Onze de Junllo. mercê da <iemollçáo da E.cola Benjar:nln Gonstaot Resol,·eu a cons
trucç!o de umn 11'.>Va a,•enlda, dn Urca " Copacabana, ande outra., aacnldns Ja toram 
reallzatlas Consn;;rou espec1.11 att.-nção ao calçamento dos logradouros em lnnumeros 
l n lrros da cidade- Projectou a constrttcçâo dt' um merendo e ho~l-operarto nn Praça cm 
n n delrn Em pouco mais de clo!J< o.uuo,, d" 1:on,mo lmn feito sentir nos mals oppostos 
pontos ela "ldnd<' a 11u admlnlstraçl\o 1-sclareclda e J't>Soluta, atruve,i de modificações e 
c r ea çõcs rnr! ~ 

Jardim do Canal d• Lagôa Rodrigo di: Freita$ 



(h fundador , d,1 , idade d1• :-.o,-.a S1•nh11r,1 de U.•l1•n1 
do l'ar,,. " 1,1hel~1·h1,1 ~IH 11rind1>111> dl' rn1G 50h!~ ,1 b.1• 
hl:t d,-. bU:ljar:i. lon1.uan1 por lt-Pltrt,t un1,t hhc•riJ,\"ilU du 
F.uin~eU1u de selo 3'1T1theu:,., r~ferrnte a. e-idade de Relt"1n 
Olldl" na,c II l'lu,stu. "NI Qll Hll \~I '1Jlsl\1 HiT" ( J>e 
modo at::un1 r:"" a nu.tnor) auxcr ouri a ddsuh! tt•11•111-rt1n• 
d;ad.i nlu> :-. ria tt. na•no, im11nrlanle e-ntrP ab cu11U ... 1("s du 
Hr.,s.,1 eia urn11 pl'n11hrda riu,• o futuro ~e en<·.,rregou 
d-.• dc11101111,t rur. 

t•ro!ip rando ropid;in1rntc nos lu:riodo~ ,•oJoru.tl t>

n1t.1on • .uc hlro1 Belen1 dntla nul!'i prog-red11J ron, o .1du•nco 
,to '" i.Jn n rrr,uhttc-ano~ 

o brito monutnentn qne st" ~r,:ttt>U ,·nt homenagem 
~ H«-Jlllblff'il Coi prinrtpt:a.do ,ob º" ,1us1urw-. do Uaràn 
dr, :\far.,Ju, ílllrllll~nte d.1 'ld,ldl'! tk llrh-m. a IS d(• "º" 
,embro 1le 11190 •. \ mud•IA,em ,. a lundlç!lo r.-1,crllva fl. 
:rer.1m•~e- n.1 f.11ru1ia, cm fn(·e de crnnuJ, 11n1.c-rhnmt!ntc 
a11prn,,1do. ~o dr \ntonlo Joaquim dn ·rnu nu-.,do, su,·
ccs.1Aor do B:tr.1.0 de, ltaraju na !.!r!ó.L10 dos uc&oclo:, mnn.1-
d1i:1t•s, coube o t"nrari;o de COll(.'lttlr e in,1.111:11rrar o n10-
11um nto Sobrr l .. ;i bi!ll,'t .. ,l!ltU 1 :I.SfiilJn -.e t•Xtlfftr.1.ta• 
r.im o• rhriml,ta~ J)llrncn,e~ d<, lSO?· 

ne11 rntJ um ,·nlto de mulhrr, hrllu·n ;, como 
Pala , ;1.Uh~ e ,u.aJ u ,sa n L -.u ~lm11Urld,ult• hert,lr.:t, 

qu Jh~ rr,:ill., d:i frac.w docrmclllo cnrri:1c:i. talhada 
rub 1n4,ld'-'') c-la~"'itu .. da e,tatuaria ~rei;;ít 

t 1n bo r,ut- dP. m,11H:nefras rnc·umda a art"n va~
t a:-,~uua tne r-.'i.o'l t•slatttJ. dutnhrn .• dt• JU~\ ILtaodo os rs• 
1,acn., nu M'U 11 Ue-,t..'\l dt.- t;raniln P nurmon•. Ue~ptrta 
um I ernocàf• f(•,p~Ho .. a 11 drJlarar~,1• .,quell:t deu~,-l im
tnovPI, ('Otutt ttn.• dlH'l'OH'·nte 1.1 anbcu•d'1.a na." inlra~rn, 
:iunust,.- dà Uh rdn.d,·, Ulu snllt:irla P lrupre.-h,t:\ na
,1url1 ... ,ombrir, rrman!lo de anorPs~ qur se alinham f'ffl 
r nqu~, 1·c,mo t umora,.,q vt-detn~. 11ro(t't(f'ndo-a do pó ~ 
tt., ,·uriO!<ifd.,d rl,t, rn,1, . . 

o 111a anno, dr. 11,•r,ubllra que <ommemo-
1atnos:. JnalJ:lnLo o~ penodo~ de crú.e que tr1n P.-mb:i• 

;,t~ utn ,1 ,·ida p;tt 1·•11,t!', o Parà st drs:-n,:nln•u r pro~ .. 
fJl'f\lU 

.\inda .a;:::o l !;:!!1l~ hontrn-. de- (~o\'erno realrl.'.alll 
u1dho1;un fHOt Ué ,uuo. t·otn O objN"li\'Q ftp Att~ndl'r 
.,o tntrrt•~li JHlblh·ct. 

) ..,:11co ,..l ••:trio d.1 R~JutbUra ent·onlrn na rnerm 
du L rn, t ) P.ua o '!ir, dr .. ,u~t' du G.un .. 1 M,1lrl1~r e 
110 r:.:t•11 ww r.•1 .Prf"fr> tttrH d•· n1•h•1n o fir. dr •• \beJ"rJn 
< ontltlrh. 

t !lol.11 ol h> ah'IU ª"!H'( to!-i d.- 8Plt•m nnllt,;u t- ch•,-
l,H'.l, tL\t1\b1 m, alg:ulna~ r1,t"5 nt:lÍ'i rn•tflt •~ re·1li1'..at,·oes 
do ·" t ll,,1 Go\' •rnu P.a.r.,rn"•'· 



25 de Noveml.110 dt 1939 

Cincoentenario da Republica 
Con10 dccorrcra1n na capital acreana 
as solernnicla dcs co1nn1en1orativas. 

Governador Epaminondas Martin, 

Na commemc,ração do cincoen

tenario da proclamação da Repu

blica, a cidade de Rio Branco. ca

pital do Territorio do Acre, viveu 

horas de intenso enthusiasmo ci

vico. 

As solemnidades que aqui de

correram, animadas de grande ar

dor patriotico. foram bem uma 

demonstração ,·1va desse culto elo

quente que o povo acreano sem

pre teve pelas grandes datas de 

nossos fastos historicos. 

Do programma de festejos. or

ganisado para os dias 15. 1 i e 19, 

comvém salientar a bella parada 

realizada pelos batalhões da For-

ça Publica local e as sessões com

memorativas que se levaram a ef

foito nos centros de cultura. 

A cooperação da mocidade das 

escol as. alumnos do Gymnasio 

Acreano e da Escola Normal, mui

to concorreu para a exaltação des-

A Rep:.ibl d Br,s le rd n.io fo o (!olpe d~ ed de umd 
, dmb e osos, de.sfec.hodo, de provlSo, sobre o c11 
crep lo e gc,,~o. O csp,rito dos ioctos 01..e dSSl'ln 
,bcrt cu:p1tdn'e t contarr. nedçfd camp 11 

e ~ dfflt'1tt q e o o ! trdZ ci fl , .os ç~s as 
e "Sl5tentes ~ ce um PdSSddO 

A h,stone d o 
• indo e r,publ .:;d"-" 
prime:·ro c•1to ,c:itre d 
seomdddo dez dnr 
'TIOIS movrnll!ntos not vis 
do Cçnf~,,., a,:o d E 
Sob Mdo 011,dc, "ª Bah a 

Esses movimentos, <'mboro de fe -- ti! 

1,ve Jm c1:1mt1.d d v tuce secrêt de prep 
1fnte 

O trobdll-o de e <1nc1poç~o nuncd, por 
A :le d de ,.,dependcnc•o <Onllf' dVd de 

Pds,o--se um (drcn pe •odo de v nte e 
de 1848 com o Sei, nadd /', br.szd ,..,..,_ do, 10 
de 1870 Começ<1 verd~dem1men•e -,h, o nh 
club republicano, "" Rio de J•'.'leíro Ires frqurd.$ co , A 
BocdyUVd e S;ald '.'!~d Mor nho 

Em S PaL o ldt>4rl.dd pnnr. piou d fdmber .ilto o >ir 
depois, o pr11r.~ ro oncre;ss.:i •epubl oro q e c!p esenro .! 
'lld/' festt> l:>epo1s c-r>•1ru11rd"I Cdd~ vez rn11s c!cceso ., e p. 1 sto 
vot C'll 78 um ou d ' incia 
ú pos $alies P ho , ~ 
sib os pr me:ir~ e ns 
proc; am edo aen :p1.o 
pro unc1ou etl' 8 é"l 
que esse mesmo dS 

u ser ele o 

Atpecto do porto de Rio Branco. 

ses vultos da Republica que digni

íicam a nacionalidade. 

Ao registrarmos o aconte.:'men

to. não podemos deixar de ass1gca

lar. como factor pnuc1pal do exito 

alcançado, o trabalho do dr. Epa

minondas Martms. governador do 

( Do ao,·.ro ,•11rre1·p1111tle11lt> l 

Territorio, o qual, antes de seguir 
nté ao Rio de Janeiro, afim de to-

"'" pArte na Conferencia dos In
terventores, deixou todas as pro

\ idencias ne<:essarias para o maior 

brilhantismo das solemnidades da 

refer:d:-. commemorac;ão. 

Conto Pere •o do S1 vo, MS Mcmorlr, do mru tempo, que Plmentll Bueno, tendo ido 
dV !dr D Pedro li dos pzime1ros fros d~ ev I.~;;-:,, o mo:ic!rcho tenc1 rrpl,cado com 
rach • e; sr.· me ou1zerem m~,s p,!r<' seu lmpe;rdJo,, 11el ser professor .. . 

o li, ~om .:s1as simples p41dv•3S de d1sfc11,;ado humcr, 1,aç.; 1 os seus ultimos 
gn ;)S 

O Exe•c,to e10 rep b' dr , dorosdmenie repul l1~an s d lrr.nrerso e a mocidade 
Saldc1nha dc1 G~ma e C1.on0d10 de Mello, ferre'lho• e ""•cl~r11do, m0Mrch1~tds, entontrd• 
vitm-se oi.se'1tes do p:511. N1io se t nha conhdnçd em v/êndr:n kol k dpi>?4r de ter 
sido vasto a 9 dr. Ncvembro protestondo " suo f,d.:I dade oo lrr,pe odor numa reunr~o no 
1 lia Flsct1 

1 • ""' A em preparodo pel.i ener9 " gu cdora e pe,rln<Sz. 
de ~enJdrn '11 (. o 

A reu.,,Ão do d d 7 na casa de L>eodo•c for Íl"14lrrenre gro1de: successo de • !)d· 
rddd 011 !na(. d~ o de 15 ct Novembr 

Ainda o primeiro 
.. l "ú d R~ 

ann 
· stra 

ersario da 
oras, Ltda . 

Casa 

concorrida II recepçio offrrccida pelo sr L"o Abrahlm Dib 
- 110, amigos e clientes -

" -:te 11 •ecepçõo offerr 
eu 1 ,11,n•vers-i o 

• 
1 
1 

. -----;-.. :;:: . ,.,_, 



Os acontecimentos d e 15 de nu1NTINO BOGAYUVª 
N o venibro e,n uma 11arrati ~1a de IJ H 

Oulntino em 1887. 

O do~mn4dOr dd Republico, o grande 
1omalista Ou ntrno Bocayuva é um vulto 
qu reluz com o maior rcle:vo, na h"storn1 
do Rcp,..bÍ•co Brasíle:ira. Rcdactor do fdmoso 
mazi1fcsto di. 1870, a st:a acçao cm p16l 
do novo re:grmen foi tre:p,dal'lte e: intenso 
N-o se:r& e:xaggero chomal-o o Evansto 
da Vc1!3a da Republica Jorna1istd com-

e 9.0 e 1.0 batalhões de tn/dntdr1d Corpos 
de lmpe:r1<1.::s MM1nhciro,, Corpo de Bom
beiros, Corpo de Pol1c111 dt1 C.Srte e da 
provinda do Rio de J :iciro Essas t1opa.s 
se mant veram cm ccnstante evoluç;;o até 
.!s 9 horas, ao mc1rido do gem:rdl Deodoro 

Ah tendo pc•manec1do duranu: horos 
senhor.i da pr.eçd, 11 forço militar levantava 
success1vos vivas ó liberdade, .f Nação 
brasi!e, d, .so Exerc to " Armado e 6 
Republica. 

Ouando &s 9 horos, nt m.ido pelo chefe 
da revoluç;;o, que: 1olavo e:m nome do Exer
cito e do povo, o 13.sb 'lCte se dccl<1rou 
dem,ttldo pediu o visconde: de Ouro 
Preto ao gcne:r ai Deodoro garantr<1 p~ a sr 
e: os seus collcgas de mlntm:rio. O 9ene:rol 
respondeu-lhe que: o povo e o Exercito 
nao offcndenam os ciddd.ios destituídos 
do governo e: que: os e:><-ministros podiam 
retirar.se: na maior tranquillidade:, como 
aconteceu. Ao se:r comm1micdda do povo 
e: aos mditdre;s d qul:da do mrn1sterio, le
vantordm-se: "ccl<1m<1çõe:s de: todos os lados 
& Republic<1 brasile:1r<1 e vivas cstre:p;tosos 
emquanto o pdrque: de: ,ntilharia dav<1 umd 
s.slva de: 21 1 ros, com os cdnhõcs Krupp 
assestados para d Se:cre:tdri.s dd Guurd 

A's 11 hor<1s da mal"hii o visconde: de 
Ouro Pre:10 te:le:gr.iphou õO lmper4dor, 
que se: ocha.d e~ Petropol•s, chamando-o 
.! Côrte: lmmed1atamcnte:. Ao melo dia e 
um quarto D Pedro li, .icompanhedo da 
,mperat•iz e dos seus servidores semana 

Cepa da "Revista lllu1uade" de Angclo Agostlnl de Setembro de 1891 com a 
seguinte legende : "P1odu:du-no1 e mais vlv~ satbfacçbo, • agradevel surprue que 
tlvem01 em Vff rcapparecer nas columnas d"O Palz'' a penna fulgurante do emintnte 

politlco e ulmlo Jornalhte, Oulntlno Bocayuva. 
Parebcns aos nossos collc9as d"O Pai 1". 

bauvo, clle poz a sua v da a serviço da 
Cl!uso republ ~rd e: na hora de:cls1v.s d4 
Prcclamaçêo I& t5tavo elle tl cavallo -
o unico clv 1 - oo lado de: B,rnji,min 
Constant e: Deodoro. A sua clctuoção des
taci,da i por dem.ils corltecida e r,;o é 
se'll rl!Zdo que o sas. ou c1 H1sto1 lo como o 
•Evangel u,dor da Repwb e<1•, cuJos pr1-
me11os alice:u;cs sua penn fui eur~nte cons
trú u. E pois opportuno troze•mos par,i as 
nossas colu11::,as o depo1me~to pe:sso.il 
de O.i1nt no sobre: o~ 4contedme:ntos de 
15 de: Novemb o. Elles tlm sido contddos 
de d fferente, maneha•- d' ah1 .ivultar o 

al6r de sua norrat vo, feita .iuavu dS 
colu nas d O Palz, nao pelo chefe c1v1I 
ela revoluciio Oulnt o Bocayuw mo~ 
p o Ou nt ro Boc.,yuva nrno isto· 

.No adwgada de 15 de Novembro 
de: 1889, depo s de: urn1 prév e conspira
~o, •t,,oltard •Se: o 1 ~ Re91mento de: 
Q """' d, 20 ° Reglrr.e:'lto de Artilharia 
de Ce p~ ho, os dlumnos da Escold MI• 

tar, da Pr<11c Vermelho, e de Escola 
5upcrlo• de: Gueri.s, marc.hando todos p.s 
a o C4mPo d Acc omoçêo, onde fr 

co,.,.., sob o co nando do gene•~I 
Deodoro do Fonseca 

r os1 tomc1ram o trem dd estrddd de ferro 
Pnnc,pe do Gr;jo Pare!, chegdndo & esta• 
,;!o de S;;o frdnc1sco X.ivier ds 2 hon1s 
da tarde. Dah, seguir4m, em c8che, para 
o P.iço da Cidade, onde chegdram ds 3 
ho1as. Alguns minutos md1S tdrdc, tambem 
chegaram o conde d'l:.u e " condena 
d'Eu, que 5C fizeram transportdr, por 
mdr1 dté o ~es Phdroux. A's 4 horas da 
tarde comporccc oo Paço o vrsconde 
de Ou10 Preto e~ compdnh,a do b.s,ao 
Mirdnda Rc.is A sua conlercncid com D 
Pedro li durou 4pc'ld5 cinco mrnu1os, pe 
dindo o visconde: d~ Ouro Preto d de 
m1ss;!o colh:c:tiVrJ do m1nts1cr10 Man,fe:s-

tou ent3o o lmperddor dese/os de confe 
renc,ar com o senddor Si velra Martins. 
Sendo informado que esse pol1uco nlio 
se achavo na c8rte:, dme que querld 
conferenciar com o general Deodoro 
da Fonseca, que ficou de ir dO Poço ,h 6 
ho1 as d<1 tarde, porém nilo foi. 

A famrlla Jantou no l'aço &s 5 hor.ss da 
ta, de~ sendo o serviço fornecido pelo 
Hotel do Globo. O bdrãodclortto estC\/t 
no Paço ós 6 hor-is e ds 6 114 che9d1 dm o 
bdr;io Miranda ~eis, conde: Al9ezlr e 
<1hi1r.intc Mdri,ucz dr Tomandaré. 

A gu.srdo do Pdc.o to, conr1~dd a uma 
força de 70 pr.sc;.i do 10 ~ bdtdlhilo de 

O P.A. z 
11 • ... - - . , -- . - .:.-.:-. -1 , ll 
1 ----- ·---- ~ •• ::=:.i'-:-~ .. ------

l~li!I![ª~ :;,;;.-=·':<=------- --=-·--:a-==--=""==""~"""6:.T.C=-=- --·- ~rs.-=-fk .... -~ ===--1:iJ1--==---!:..----••t•:=~ -- ~~-- --·;:,._:::::.;:,:r-,"::::1k=-:=--•"=j-•·= ·=.t..:---·u - --·---a:.:--·-=~- :Jl:ni: -,.--.T:"~-=.-;ç;•-1:: ~-:,.: ...k::..""-c:.:..-.. 

~~~~:::-.:-_-::2"~-=-:-~~~~~~?:~!.'i?~~=-~1;;:.--?-~~Eí_:~-:,==t 
~~~ ;§_:-:-_§s-.:;.:-:::::~~r:2.:r:::-::.:..-1~~~~-i.!Y~~~~~-: 
~'"=F""~:t:.c.=--==--·r:--:.·- ·-··---µ:;r=-=-•-= .:.~-:::..:-"'=-~ _-;-_... ~~ -

- ··- ~. - .....:.~r. -=tT"'\~ •=.c.."""-=°:i[ =--·-.' .. ·r:=7"=-= ~-==--,'?::i':"{..r.-·=--

~:~~i~i~i~~~1~~ 
f~_ft;ti~~~g~~~~~ii~ 

--
A edi~io de "O Pali" de 3 de Junho de 1887, na qual Ouinltno publicou 

o celebre ertigo "Govemo ducons!derado". 

fantBric1, com ordens te:1m1nante:s de: ne 
er eotr4dd a que:rn que:1 que: fosse 
O Batalhão Nc1val desembarcJ..i &s 6 

horas do •nanh;j por ordem do b.irilo de 
Ladario e: dO mardo do capnõo-tenente 
Oulntino Frdncisco dd Costa, parc1 isso 
designado pelo p•opno ex mrrlstro dc1 
Marinh<1 

Se9ulndo pa, a Campo dó Acctc1maçõo, 
onde JÓ estovd post<1d<1 toda o força do 
F.xerc1to, ficou corTJO sob as ordens do 
9.ene ai Deodoro, 1 ~ mdr,do 01 retaguard~ 
da tropc de llnhd Po o tempo depois ap 
l)dreceram o capi ão de: fr.igatd Alvartm 
r-ona e o 'ªP tlio tenente Pestara, com 
rur,d6ntt e: maJor dos ''ª" es, q e r1ssu• 
rn1rom o~ sew postos De vol•c, do Cdmpo 
depois de percorre• vemas ruos, oc 4• 
mado pero povo compac10 em todos os 
pontos, o Exeroto e'le'ldeu-se C'fl 1 ,ha 
que <1brc1ngeu todo a rua 1.0 de 1-Aa ço 
dando o centro !')ar.s o de.file do corpo 
de ,,-pi:nocs mo 1r ~e:,ros e bdtalltão na 
vai, os qudes e ntantemen e foran, Sdu 
dódos p os seus 1•mãos de: ar mas 

Ao cre:qa TI i,e:r•e ªº o~ tel Ge e:r~' 
no C po d:!I Acc a eo, 1evoluc10-
narlostlvc d oopo odas ropasdogo"erno 
Qut odhenrarn e que e .srr: fo•mada; pe: o 
10" Regime to de: C,ival 01 a, pe s 7 0 

P otogrephla rare e hblorlce : Oulntino Boc11yuva e Joaquim Serra, ambos de 
"O Peli", 111nlado11 em pf, Joaquim Nebuco e o conde de M1tto1ínho1. 

No Arse a de Marinha, u:s e torna
em aos seus quarte •, hrmaram as r rças 

de mor e ah compareceu o OJ r Benjamin 
C.onston1, que dcddrou "OS lnlcrrore:s e: 
~avdtS ter red cer, em nome do 
gener.s De doro, o cuxl 10 metiriol e 'llora1 
gue os dois corpos t n1,~m prcst do 110 
Excr to, e: Ira e z ::lo õ'1 t e: p01 

' bdndds de: musrca e:fguendo vivos e! 1m
prensd llvre, oo &erclto, ,í Armado e "º 
general Deodoro. Pdc1f1co e o•delro, aspf. 
rondo & liberdade, o povo c11r1oc<1 proc 11-
mou a t, ansformaçao do seu governo, sem 
1e:9ar a sua v1ctorlo com o sangue irmiio e 
amigo. A's 7 ho1as da noite um offíclal 
de covallana percorreu dS ruds centraes da 
cidade:, dirigindo d segufnte: procldmdf;40 

•O general Deodoro mandd dize, 
que o povo p6de fic~r tronquíl'o. A cidade 
est,í entregue: .; guarda do 7°. batalhao de 
mlantaria e morrer.! o ousado que: tentar 
.irrombdr umo porta•. 

em umo pod1olo p4re1 o pdlacete d~ finado 
conde de ltdmOrdty nd rua Larga de: Slio 
Jooguh o dr. Joiio Canelo me:d1cou o 
ferido, loso depo11 soccori •do t"mbcm 
pelos drs. barão de Pedro Affonso e 
José Pereira Gulmorêies, os quoes consta, 
toram os seguintes le:rrmentos: uma fendo 
contusc1 no testo, duas feridas nd coxa 
e:SQuerdd e: contusões na pernd do mesmo 
lodo e um ferimento por bolo na 1e5iilo 
socro-illiaco direito, 

Durante todd d noite de 15 de Novembro 
o Paço do Cidode: foi circumd<1do por 1.1m 
contingente: de cardb1ne:lros do 1,9 regi
mento de CdVd!laria, sendo guardada c<1Ôd 
porto do edifício por tres prdças. D Pedro 
pernoitou no Pdc;o, freando incommunicavel, 
sendo proh1bidc1 a entrada d toda e qu<1l• 
quer pessod nem: edil1c10 O Senc1do 
reuniu-se, mos nilo dellbe: ou. Nõo se 
reuniu a Camara dos Oeput<1dos 

De noite, j.í or9anizc1do o novo mrnrste• 
no e: p oclom<1dd c1 nova forma de governo 
foi lavrado o decreto n. 1 dcclorando pro• 
mul9ada c1 Republica Fede:rativc1 dos Es 
t<1dos Unidos do Brasil 

C1pa da " Revist. lllustrada" de 10 de Setembro d e 1881, noticiando o reappale• 
cimento de "O Globo" sob a direcção de O uinlino Bocayuva". 

O unlco incidente desagraddvel deste 
dic1 foi o occorrido com o bdrõo de: Lo
darlo, C)(•m111istro da Ma11nha. A's 7 horas 
da manhii, o barão atrave~ava o cdmpo da 
Acclom.,~tio, ctlnto do , ua Seio Lourenço, 
paTd drriglr-se ao e:dif1c10 do quartel do 
1°. r e:girr.ento de lnlantalic1, onde estdVdm 
jJ p11sione1ros dos forçds revoluciondrias 
o; se:us ex-colle:gas de gabinete. Reco
nhecendo-o, o general Deodoro ordenou 
ao olf,cial ás suas ordens, tenente PeM, 
que o Intimasse: " recolher-se preso á sua 
ordem. Parando o coupé p~la opposiçiio 
que: o povo lhe of/ereceu, o bdrõo obrlu a 
portinhola e saltou, recebendo do official 
11 ordem allud,da. A elld 1espondeu o 
e><-ministro do M.irinhd, tirando de um 
re:v6lver que desfechou contra quem o 
mtlmaVd. Mas a llrmd negou fogo e, antes 
que o bariio de: L11dario a disp111asse de 
novo, e:m defesa de suo vida o officlcl 
tambem tirou do seu rev6lver e o disp.irou 
cinco vezes. Nesse momento o povo e 
praç"s de vorios corpos vierdm sobre o 
ex-mmrstro, que já eStdVd ferido, valendo
lhe o olludído olliciol que nõo consentiu 
Que o motassem. Transportado pouco depo1~ 

Odecretotem<1 datode:15 de Novembro 
de: 1889 e traz 45 assigMtu111s do more:cha 
Monuel Deodoro da Fonseca, chefe: do 
governo provisorio - Aristides da C:il
veiro Lobo, ministro do Interior - Ruy 
Barbosa, ministro da Fazendo - Ouintlno 
Bocdyuv<1, ministro dos Estr4n9e:iros 
Benjamim Constant, ministro da Guerr11-
Eduardo Wc1ndenlcol k, ministro da Marinha. 

que: d comprllsSdo e:xerc1dd contra os mi 
litares baqul'dSSe deante da d11pidadP. dos 
so'dedos bras le:ros, que nuncc mJIS se 
c1porta11am 

No Arsenal de: Marinha o general Dco• 
doro entendeu-se com o respectivo 111spe:• 
ctor, chefe da divl;õo Foster V1d~I, para 
que tn<1nd1me dbrrr o portdo do tstabele• 
cimento e: retirar a força de marinheiros 
,mperr.scs, que formavc do lado exte1no, 
o que foi fe,to. 

O povo, encontMndo 110 Arsenal o chefe 
de: divisõo W<1ndenko!k, carregou-o em 
braços e levou-o & presença do general 
Deodoro. 

«A força de imperraes q~e deu o de:s
embdrQue esteve sempre: ao mando do seu 
2.0 cnmmandante:, caprt40•tenente: Gaspar 
da Silvo Rodligue:s. Todo <1 loiça de mdr 
de:sembMcou armada e devidamente: muni
ciada. 

Cercd de l hora do ta1de: os forças 1C11ol
tddas partiram do Campo da Acclamação 
pelo lado dd C.1ma111 Mun1c1pel, per
correndo d ruc Visconde do Rio B•anco, 
preço da Constltuiçõo, rua do Thectro, 
10190 de Sco Frcnc,sco de Paula, 1uas do 
Ouv,dor e Primeiro de Março. 

Vmham 6 frente dds tropas, montados, 
o genei11I Deodoro, Ouintino Bocayuva, 
major Benrom1m ConstM1t, e grande numero 
de olficr11cs, dos qu11e:s mu 10, da Gua1da 
t. ~noMI. Das 1anell.is e sac11das, das 
portas e ruas, cr11 saud11do o F xcrc1to do 
modo m111s enthusiastlco, com palavr11s e 
vivos, com acenos de lenços e bande ldS 

Na ruo do OL1111dor discursaram blllh.sn• 
temente: de v11rias Janellcs os drs. S1'va 
IMdir, e Aristides Lobo e o redac:to· 

do Cidade do Rio, Josê do Patrocínio. 
Os vereadores esuverdm reunidos desde 

ós 1 O ho, dS d .. monhõ otl: J.s 3 do torde, 
sob d pres1dencia do dr. Ferre,ra Nobre. 

Lne:9ou ao ed1f1cio dd Camara ,Is 3 
or o Jorn.1llstc1 e vereador José do 

Patroc,n 101 11c:omp11nhado de povo, e: 1m• 
medidldmerte foi votddll ~ se:5u1 te rtprc
sentoçõo 

• bmos- srs representdntes do exerc to 
e: d<1 armada ri11r;i0Mes T e:mos a honro 

"NO CAPITOLIO" 

Tnumphante em todn a lmha, em 
iJriagado pelas suns succcssivus vi
Morias; orgulhoso pelos resultadoo 
surprehendentes de sua hal.iilidade 

htica, o honrado sr presidente do 
Conselho C1 cnclyto sr Visconde d(' 
Ouro Preto acredita haver, ele 11m 
so solpe, nssegurndo o 1hrono nos 
·eu n,1c~rccs e n sut1 e tatun no pe
destal da lmmortnlidade. Moysés kz 

rot.ar a lympha de um rc,chedo 
fim de ·-actar a sêde do seu povo; o 

,;e1l1101· p s1dcnte do Conselho fez 
1 tar do Thesouro Hté cntiío ávido 

e II eco, a caudnl corrente de ouro. 
n 1 ~ esnlternm m·1dos e sequio 
, os clu.mtes, os amigos de s. exc1a. 

en antados deante rio prodig10 e 
<> ai ando os hymnos do i:eu conten-
1, '11( nto in , erdnde1ro ex t 11 s 1 s. 
:1° te ria randc·za do genio do c.,;-

4'1 m i:, cu I gloria vne sci 
i:'f'etu, da cm um sy,nbolo pla!>tlCO 

ponto dt t nrt.1 hco l' de 
l!c ITI s ong ri lesnpre 

de: communlcar-vos que, depou do 91011010 
e nobre revoluçiio que ,,ipso l<1cto•, depoz 
11 monnrchia b,.isile1r11, o povo, por crgons 
espontaneos e pelo se:u representante 
legal nestd cidddt, reunlu•S~ no edrflco 
dd Ca ,ard Municlp~I, na forma dd lei ainda 
urgente:, declarou consummodo o acto do 
depos çõo da monarch!d t 11cto seguido o 
vereador mais moço, c11ndd na forma da 
lei, proclamou como nova termo do governo 
do fü11s1I a Republica. Atte:nde:ndo ao que, 
os c1baixo-ass1gnodos esperdm que: os p<1• 
t11ot1cos ela.ses milita1es sancc1onem a 
mídativo popular, fazendo 1mmed1dtomentl!" 
decretar a novo formo re:publican<1 do 
governo nacronal Rio de Jane110, 15 de 
novembro de 1889». 

Vouda e approvada ena representdçlio, 
discursou o dr. Silv11 Jo1dlm Houve: um 
momento em que o povo pretendeu despe
daçar os ret,atos de P~d o 1, Po:dro li 
e da Condessa d'Eu, mos usou do pc,lc1vro 
o dr. Lopes T rovõo, que aconselhou aos 
republicanos que nlio mare:c,sse:m d sua 
v1ctorid despeddçando ietrcltos de: b1os1-
leiros que amarc1m o Brasil. l'Tlmed,atdmente 
lo, 11colh d.s <1 1déa r::> melo de appl11usos 
e o povo retirou-se C'II completa ordem. 

O gove1no r.,rovisorio or9an1zodo &s 1 'I 
horas se compoe do general Deodoro, do 
maior Ben1am1m C"or~tont e de Ouint,no 
Bocoyuv<1. Po, dcte:rm1Mção dtssa ,~nta 
9ove:inatlvt1 assumiu os fllncçõe:s de chefe 
de: pol1c1a o m0Jo1 Cor,drdo José do Es
p1rito Santo. Foram nomei,dos deJe:qados 
de policio o maJor Candído José de: S1-
que110 C11mptllo e: o cap1tilo Austrolino 
Vrllorrm. 

A's 6 119 do tarde o gencrãl Deodo10 
ordenou oo chefe de policia que mandasse 
prender o visconde de Ouro Preto A 
detentdo foi e:líectuada pelo tenente Fer
nc1ndo Aususto do Ve190 e pelo dr. Tei
xeira de: Carvalho, que: se lizerom acom• 
panhar de um P•"':.iete: de covollada, levando 
o prisioneiro cio estado-maior do 1°. regi 
mcnto de c.svoll.,rio, em São Chmtovam. 
Durante todo o dio e pdrte d.s noite: o povo 
pe:rcoire .is ruas do centro do cidade 
forrrondo d versos 'lrupos, precedidos de 

011inlino ~m uma da$ 1uo1 ultimes 
photo9raphlas. 

Por estarem ausentes dd cc1p,1c1I, dei><drdm 
de dSSignar o decreto os drs. Campos 
Sc1lles, ministro da Just,c;a, e Demetno p,. 
ceiro, ministro da A9riculturd. 

Ficou, dssim, proclamc1dc1 d Republíca 
e:m 15 de Novembro de 1889 • 

A 20 de Ma~o de 1886 a "Revista lllustr1da" publicava 1$tll capa, com a seguinte 
legendo 1 "O illustrt eollego O uinlino Bocayuva, irritado de vê, quão perniciosa é 
11 febre amarella p~ra o pai 1, pinta ute com as mail ne9ru eôre1; H da e,c,avldão 1 

O quedro e dedicado ao~ poderes publicas. Mn estes olh1m para elle, 
como si! fôra pua um palac:io". 

e1ar essas commemnrar;õe~ concretas 
que se corporificam em monumen
tos o:::tentosos sempre aclmlt'nveis 
como obras d'a,·te, quando são con
fiadas a bom; artistas. Mas sob o 
ponto de v1sla moral merecem-nos 
muito mais apr<:r;o as estatl.tas arrui• 
nadas dos cidad5rrs modestos. labo
riosos, honrados, patriotas. que são 
para a geraçiio do seu tempo exem
plo vivo di: .solidas virtudes e cujo 
nome projecta-sc nn historia como 
um raio luminoso afogando a nw
moria e a consdencia dos posteros, 
quando contemplam, na obsern,ção 
serena dos factos. a influencia moral 
exercida por esses heroes abnegados 
- symbolos sagrados que se tornam 
o patrimonio comrnum das gerações 
sobrev h·en tes 

Enriquecer nau e certamente nem 
a unica nem a mai~ nobre preoccu
pação do homl m: e tratando-,º de 
uma nação não e certamente a ri
queza a melhor garantia elo SPU po• 
der e de sua gloria 

A historia nos offerccc di~so mais 
de um exemplo. Nações fnvorecidru; 
pelos mais surprehendentes pro
gressos mntt>rmcs têm tido as suas 
entranha" Mrroidas pela peor ela~ 

cvrrupções e S<' hão esl,oroado. 
apesar da sua opulencia e da sua 
grandeza. O espectaculo a que assis
timos revela bem qual é a índole• da 
política liberal do gabinete presidi
do pelo sr. Visconde de Ouro Preto 
e sejam quaes forem as suas appa• 
rentes v1ctorias, seja qual iôr o grão 
do enthusiasmo artificial dos seus 
ado1·adores, será bem cego o que nüo 
veja trasluzir no horizonte da pa
tria a estrella solitaria dCI patriotis
mo a.inda meio en<."obérta pela cah 
gem das ambições re\'oltas que so
bem até o throno come um vapo1 
espesso e asphyxiante, mas luz que 
ha de espancar as trevas desta situa 
ção. preta na sua índole e na sua 
expressão, nos seus desígnios e nos 
seus actos, até :=;anif1car pelo mfluxc, 
dos seus raios a atmosphera empe ,. 
tada que nos rodeia. 

A hora prescnle é a do tr1umpho 
a hora successiva ha de ser a da sua 
derrota. 

Hoje no Capitoho, mas amanha 
11a rocha Tarpeia, o sr Visconde de 
Ouro Prc-to nfio é C' não será mais do 
que a sinistra reproducção de oulro:, 
typos identicos elos quaes guarda a 
h1storm e mais execravel memoria. 
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1/i111'JII~! 
que tR- h,rnDll 

Um rosto loscrnonte de suave claridade! 
Toda o gente se volto poro ver melhor e 
poro louvor! Que doçura de expressão! 
Que encanto de lroçosl T d I 

u o ne o toma 
um realce s nq lar, uma graça indefinivel, 
que r spl ndece no proprio harmonia! 

O seJ perf me preferido e sempre o da 
Aguo do Co on o REVE ROSE de Gally, que 
pe o d l,codezo de suo compos çoo pres
hg o o proprro beleza 

lhus1asmo Organizaram- f 
povo h u para as ruas e 
consen; ou-se lnnltcravel 

r plrlto anto 

Grande num ro de adhe õcs s 
mnnlfestnram, f1c ndo o cst do n 
e pcctatna 

t pro,n\:cl que, ã hora cm que 
crevemos, reme o mruor enthu

slnsmo cm n menor rcs1Stcncla da 
parte dos pnrt1darios do rcg1men 
pnss do 

lngo 

O 26º batalhão de mfanuma 
dheriu no mo\; mcnto. 
Nenhum mo, tmento contr rio 

l'ernambuco 

No RCCJ{e, esta tr1umphante 
causn n'public na 

O t então pr dente d !arou 
nno res tlr A ll'opa e o nspector 
do Ars n l d marinha o f vora 
veis 

A IT 

co iheiro 

de 

A 
SUA PELLE 

REJUVENESCERA 
EM 8 DIAS 

COM 

SALOESDA 

ICIDEN18 SCl[Ulflta DE llllEZA 
M.•1 CAMPOS 

908 CONTROLE MCDI(:() IUNT4, 
Mtlff[C0"40 

CREME•• MASSAGEM 
RAINHA,.HUNC.RIA 

A VINDA IM lOOO IRASll 
OEPOSITO·ASS(MIUA 115.1 RIO 

Junqueira 

- - -

os o nt s de 
t dcs "S obo 

n Is 
p St, 

1 de 1892 o 
c•demlco, cm e 

ntransigcnlc e O Republlc1no 
IJ4bo o no I Provmcl1 

Popular. d 
6s h fcs ev 
1 cr <1t 

en QU • Q 

li • CON, TA i'T N OPJNJ O DE 
f'RANIO Pm ·oTO: 

m wlenl'.'ui, como devem vencer ns 
t bcni;merlto e glorl!Jcndo, cmquan 

\ lento.e; o l)Ol cssos ' 

qoanto deve n açao Urasiklra ao eu 
patriotico F.xerclto" 

A b ordem d1Sclplmn e n fraternal conv!-
n 1 que r<-mnrnm na!I f1lciras do Exercito, o 

ol!!llo com que se houve em tantll 
pr 1 da mtcgr1dad e dn honra da 
suas arm mpr ,e1 e 
rilh ntes e honro pagtn 
moh 1davc1 provas do qu 
ira ao eu palrioUco Exercito .. 

(Ordem do dia de Bcnjrunln Constant 
o drix r o cargo de Ministro d Guerra ) 

l I CARACTER! 

o me obcJamrntc rctribu1do de t 
nllt c1o á minha Patrla por wna re 

n m o Povo, nem o Ex rclto, nem a 
rão dar n m tirar: a de ter cum 

eu dever de cldndiio, n satisfação ln 
uldo com toda dedicação, com 

minha fraco intelllgcncln, fn
r de todos os sacri1'lclo , nrrls 

de minha f mllla, a 1m como 
qu m ncompnnharam nc 
m us " orços foram coro do 
lto" 

(P lavras prof rid por Bffijnmln 
C' n t, on sua resfdencl npós a 8U8 

A CASA BRASILEIRA. ONDE TODOS DEVEM COMPRAR 
O lAlOR 'ORTI U:NTO DO RIO 
ACABARAM OE CHEGAR AS ULTIMA$ NOVIDADES. 

'Cl? ::: Sen1pre rnais barato ::: 
~~~~i~1 

íl Rodrigo Octavio Pinheiro 
VENDA POR ATACADO E A VAREJO 

52 RUA 7 DE SETEMBRO, 52 
TELEPHONE 23-3879 

nclamaçao n general de brigado, npe 
1.nr do seus protestos). 

DEODORO ·o JULGA tE iTO DE BENJA n 
CONSTANT 

"Peço-, os que. constantemente guiados pelo 
santo amor da Pntrrn, vos inspireis no exemplo do 
invicto g -ieral Manoel Deodoro da Fonseca, cuja 
espada glo 1osa firmou n Republica cm nosso pav., 
tomando- e assim p ra s mpre bcncmerito" 

(Do discurso pronunciado por Bcn
Jamm Constnnt, na Escola Militar, a 
24 5-1890, no entregar a bandeira que 

IV 

uns filhas bordaram 
mesma Escola) 

-oOo 

"Ptrlenço á F'amilla ao Ext:rclto e n P tna 
por quem me sntrif1c rei, se precISo fôr Quero v r 
o Exerclio r spe1tado e intetram 1 t r p tad r, 
romo gnrontla da segurança da manut ·nçao da or
dem e tranquilhdnde pubhc , e trnbnlhnndo con 
d1gnamcnte para o engrandecun nto d Patr ' 

(Do dJScurso pronuncl do por Bcn 
jnrnin Constant, no Club M1ht r em 
9 11-1890, quando tal u m pubhco 
pela ultuna vez) 

NAO QUERO VOLTAR MAIS 
para o collegiol 

fraqueza ph)lsicn e a debi
Jidndt> geral é que lhe düo 

e sa impressão de inf c-rioridade 
J rnnte n col)egns. o periodo 
escolor é preciso íorlificar ns 
crin111;as com o íliutoni ·o Fon
tourn, o fortificante ideal, recom
mernJado pela mcdiciun l rn~il •ira. 
O Biolouico Fouloura restaura 
as em•rgias ph)l irns e mentaes. 

MEDICOS ILLUSTRES 
O RECOMMENDAM: 

O r f rJloobaV z.,dn 
Lun dad(' do Hio de 
J n iro, alf,rma: ' T<'nh 
mi1crei;odo <:on lant m • 
to ('m i ha dm'ca o 
Biot, mco Funtoura e tal 

.}- ..../ t('m sido o result do, que 
, o o e posso furtar, 6 
c;h • lifttlio d o rettitar". 

BIOTONICO FONTOURA 
Ó1JIJIÚ~~ 
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QUANDO FALA A 

SCIENCIA 
Cumpre oavir-lhc a adurtmoa. 
A pcllc fhcidi., sem TifO, l co
meço de velhice precoce. O wo 
do Cn:mc Rugól, cm masugem 
di=, foml~ 01 tecidos • 
cnvigora a epiderme. porque 
Rugól se infiltra ad '-9 amada 
rub--cutancu, agindo c:omo rni
talwdor. Com Rug6I I pelle 
ae cor.1uva udi2, 1CJ11 qno,, 
upinbas, m:mch11 e rucaa. 

~~. 
-·RuGOL 

AlVIM.&1JlmA.fo.1TN, • ._,. .... 

Jo110 811p• " de 
c1s vozes que mcn 

-,t, 40 do res mc'l 
ro no Bro 

prenso e 
0$ p ~ •• 
o Fe•r11z 

e <'P· 
sua 
elt• 

ue o 
prb 11rd"'r 

p:if11Vr1 flu
o, ebd~~nd 
c,I p;:11 
ílex1vc dos 

t!ll"ICrt•os 0 
e solpe de 1 'i 

de Novtr.ibro cr• 
ct'I •rou-o em ac:tl
vtd'5de, desde o pr -
ric tQ 'lStante, e rr: il 
o a,echal Deodor~ 
01911n·.z:ou o Gover-

·c ou lhe d Che•111 da 
der ', excrc,d~, nos 
., 30 do rrovimento, 
llu:wte do Espi•, o 
,,z. p•ovou, no II to 

cnthu 111•mo ql e 
d~C i de idealrs:,o 

~ dcd Cd$lío 
obra c1d1111-

11botc 
cfr<lS•, 
rio 5" 

1ud1:s 
~ aà
Elelto 

, depi, s 
o seu 

Sal!es, 'l~ 
cl 
el 

• ' \e 
os <ie '111 , 

ade 11J o úrr~ro 
s reco ~t.V-!C e, 

, in(:!0 11 f ccc•, .-:os 6:3 
~e ., de M r-ço de 1920, 

11, á riJ4 C-,r(t e 
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MAJOR SO~ON 

A <1ctu,n;;;o de Fredc• co ~olon Sdl'I• 
P4 ~ R,bci•o o;,i, antes, do MdJcr Solon, 

110 ,-, v,mcnto rn-o 
lu~1onorio que d,•r
rtJbou 4 Moriarch10, 
fc1 d,is m11,oru e 
dds m<'Jis c1f Icf'lt~. 
►ssc br.svo common
dantc ntcrmo do2,0 

rciilmcnto de co
va larío lo, que'Tf 
pr-z p1tou d Revo
lu,co, co:n a suo 
compr chcnSõo n t,dJ 
d psyd1olo!'llo do 
mor,,cnto, no roemo
r,wcl aco.,t.::o'.llento 
r storico. Desde o 
prrMClfO jr,stdnte ., 
su~ 11cçao h' fc::. <i"'l· 
tir· t, cp1dan1c, ner
vos,,, apa1xo,odo fa 
dle t 'lho pror 10 lo 

do na vespero aquc la celebre phr,uc q r o 
H1ston~ rctol'ic1 · •Mdr'1,i c.i n icd1• 
rderindo-~t> J cxp orõo do reovh,.,nt 
no di~ 15 E C"I ple,o rrv::,J, ,Aô, q •nd. 
éllnda nao lir'io do d~ o g, '" 1 
todo!, Foi e'lcque, d ni:i nd,.Mc<1 Dc~doro 
ro 1....i.,po de S,,r,t Anrid, exc.l.imo • A 

ll'rnha c~p.,dd r:io se cmbarnhor.!, cmquõn• 
niio f6r rroclci 4d4 a lkpubllc.i • G ande 
up,rrto em~ que tnibn!ho I peh 1deol qui: 
a cmpolse111a e que servr.i;:, 8 ,mi, s~prc 
com on6r e dcdlco~o. /, fo hei de scrvi~os 
do M11Jor ~-º" é d.!S ,,s br lhontc1 
Nt1scfdo cm 184' o ~ (,, :1d.- do SL 
f li, do coto.,.• \; e • ) sf Pib.:-1•0 
dOS 1!> ar'IOS oi !I J, n s 11 •,iS do 
b,e e to ;:- drt e ~ ~ <j1JC' 1 d Paro 
e:_ y d.:.,tdcando pcl 1 • ~-

b,.i ,slhrts de ~ e 4 dt W- Posse 
da Poma, elle rx.. t l.l·St' COI" m .. rÕf! 
v~u do Parc19uc1v ~lonl1c.t1d no 1 ,o d 
1 op,:i e oqt.1 scr.1p1e se I p8.: pe s 1 
luidadc e p,da tt.al cner<]1d. A Repd:. ,e, 
que el e <11uc!ou .i ~..,stru· , e~ P"S~ do. 
seus H:rviçcs prol)OtCJOl'lOU•lt e s·ar,dcs 
drll<!borcs E " 10 de .Jdnci o de 1900 
cllc morreu, 51:nrrdl de Divisão, r-:. Por,! 
A pcfçiio do Maior Solon no mov,icnto 
l1bc1t4dOr de 15 de No-re,bro i <''JtfC 
81!:'lj,min Constdf'lt e Dcodo·o. C.UI .rrM 
o sw nome c:std l\ord de evo-o,; cs é um 
dever pc1r 01 qi.e !estejam .s-rce:r men•c 
o adv 'llo •cpubhc,,no no Brt1s1 ! 

- - . - t--:_ ~-: .... - _:._ -~ . . 

lailnam« co111 o-:H dt 

~ ue·lhe!I ao deitar - • .POj 
DE SON tv; 

Ot <fd 
.,. '."':fõ ~r 

LABIOS FASCINANTES 
DEPENDEM OE 

• o~ homen, sio nar n!mentr 
Jttn.'Udc» pelo, l.a.:,rO<S frescos e 
t nt do~ r:-los bb·L's que ~
te 11 w, bc ,f:la coro o baMn 
MIC HEl O lmon \llCl ffL f 
feito á ~,e d.:e un cn-mc que 
r-eJ.ivcnc5tt e a, dlucb 01, lab,o;, 
ronu,do-os ln.~os e ju,enis 
c.cr.llu ..n le u n.1 ett.1n,a. Co• 
mccc: ho;c rresmo a usu o 
ba :, \1ICHEL e ~rmítt.i-lhc: 
monr r &:Qzr.» ,cus bb1os pódcm 
ser rc..l ncn1e :•mias e: Rduc10re1. 

8 CORES QUE EMBELLEZAM 
810NDP~CHERRYÜVl\ 10, 
IIJU.;N'ETrl:. CAP CNL; 
SCARI ET, 'R.AóPIIE.RR. Y, 

CYCLAldtN 

J TAMANHOS: DE LUXO 
GIA"DE - POPULAR 

OFFERTA ESPECIAL 

......... ~-----------· 41 4! • u t 

LUIZ HERMA ~y PILHO 
& CIA. LTDA. 

SEC ATACADO· CAIXA ~7 • R.1O 
• lntfMó :IIQ{l(J l'Old rutlu 

um />,,l#n ,llidul 

N0?.11:. ·-·----·• ·-

ENDERFÇO -- ····•··-·-·····-·-· 
• lndaq•t it• 11~ {-,, •~ sá~ 

A importa:ieia deve ser 
rcmettida ffll vulc postal 

'3ENEJ?AI FRANr'l~O C,LYCE:.RIO 

['lõ::lc 18.Jti Glyce 10 c:111 o cc c:bro do 
mr virct'11to~rc:p b , dno c:rr JS, P Jlo F-n 

t o dclle congre• 
c:,~vdr. se os que 5C:n• 
l ~m c:,th.1siasr10 i;i: o 
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e pdrt1c1pou d4s conh:re11c1~s dos consp1-
rddores, rto Instituto d.-.s Meninos Cisos, 
onde res1d1n BcnJ.irntn C:ollstoqt, e c:m c.iw 
do mMcd,al Deodoro. Acompcnhou de 
pc1 to o movrrncnto do d1d 15 e fo, o 
segundo 111111,stro do Aq11c.ultu1a do Go, 
verno PrMISono, N,1 prcsidcncte florldno 
Peixoto foi o lud•r dd "1dlOrid do C4. 
m<1rJ dos Dcputddos, cm 1893 fundou 
o p.11t1do r.::publlc,1110 fodcrdl, tr11bdlh•ndo 
pcld Cdndiddtu•o Prudente dic Moroes, 
e t:'11 1807, incornp11tib,l1zando se com 
este, df4slou se do acttviddde politico1 o 
dia rclo,nt11do cm 1902, clc,to sc11ado1 
G'vecrlo foi um batélh.idor sincero da 
cousa rcriubl c ir d e é com Ju$tlço ciuc i:u 
ror.:i: se inclue cnll e os que mais se dls 
tffl9uua111 nd formaç;;o dd me11tal1ddde 
republicono cnt<i: ri6s. 

O N:PORTER DA PROCLAMAf,A<,') 

C1.imo10sa ,..,Ju<t1ç11 ,. t st' 11 esq J • 

c1m1:n•o r,tsl I ho•a r:nr QllC ' dlvo,rcr, 
do Repubhtd rcv w: I' : commcm<"d õcs 

do SCJ c.1n(ocntc 
n no o nome d 
1 rncst? Se'lna, o 
9rd11dc reporte, drt 
Prod ,mdt;fo. Sei,• 
'ldl hdb1I ~ •oi wo• 
of\d d!' 1'11prcnsa, 
lo, no H·, tcmno 
um q1 ride r., ,. 
t ·•, com d n çoo 
i: 4cto de suo ,:,fs• 
'IOC' sabendo \oê 
os factos e dcsc.o 
brll-os nos seus de: 
ta hc, e º"heceir
do e. 11111,ndo 
dr pe•to i;.om os 
hornc:n$, qi,e f n:• 
•<1m d Rcpublicd, 
quer os e. vil qur, 
os m•f "re1 [,-,c;to 

Scr'ld 11com0anhot. grnde p.irte da p o
pagand4 e nelld n;;o de: 1<ou dr. colloborar, 
sempre com llQucll11 suo pertp, e seu 
dynt1mhmo IOVCJdl/CIS o~ c.onte q('ntoi 
qui! se desenrolerom drkl a '11'lit de 14 
e dV4nç.a1a11 pe <1 111ad•1;c;dd de •é 
~ apothcos" da proclame~l :> d:> novo 
~e:s1mtn ro úmpo de ~ • ,'\nna t ver.im 
'lcllc o s1:1. 9rcnde c'i,onistd1 po I t. t do 
v,u, rnultrpl c-,rdo-se p-a1c1 correr llC'$ dif. 
fc:rcmcs Q ~e,s e reuniões, e colher dt 
notJs ciuc tronslorll'avc1 !'IO largo e bo
h ,te nouciarfo qu: o seu Jo• nol put 'lc-ov 
Entre os ohrc1s, de põ)pl >,u: 1,tucuc 
que Erncs•o s~,..., cscre:vev, ha o dcst.sur 
ili uas •Nota$ de um Reporte•• e «Dco
d r •• tr11b h s sugscs1 vos e que ence, 
ra '114<;n 1co J .umcn~r,o da cµQc:o 
D ah o 1,rulo o (HJC c.lc faz JU! de .Q 
r p:,~r d Prc tlld!;iÍ:)• Nfo lt-e recor• 
dct, em o nome, llg ro 'lilS lesta~ e-vocal 'i!S. 
Até mss., e lc lo, o grande repl'•ter -
o h'?mem que: te-, '> cunoso dernno de 
n dr 05 ')IOridS e: tros sc,i se lc'TI• 
bror de q1.c e:lfe serei sempre esq-1ec1do. 

DESPERi E A BIUS 
DO SEU FIGADO 
Sem Calomdanos-E Salwá da Cima 

lrqosto Para Tudo 
Sai (ípdo d.,..., d,,n•10111. dlan.aai<:mt,,, 

no .... tom,,go. um lrtro do hllit. 8ti o bllb ufq 
corro l'n•=11te, OII el!m"11tõ9 nlio ~ 
di!J"ôdoe II n)lC.d,ec,a:m. O, - Incham o 
nr.cmaao &hr-off.121 ■ 1,.."aio .i~ "Ycnlr~. 
\ ooê ~='&!1--..C "Jtltt. 1lo C cuwo qu-e it'JJVeUCM 

du. Tudo I l\mAr«o ~ a v,d■ #; um martyrio. 
1 a elmr,tr::o ""'11n!4Ç>Ü) nHo vorA • 

mlilll. "ift•lo hn cnmo ~ ÍDIMIWI r illul .. 
CUlTl;JlS J)lltO o Fipdo, r,11rn um.a 11l'ç!ia 
c•Li Fu[ 111 fnffOf livn::tJJ,Vllo cua lit.rn 
,1.c, lllli., " """ê i,oi.,,. .., di,J~la l"U'J1 111dó. 
?\ll<> ca.-m dal11Jlo. a!.í<.> .,,..,,_ e rontudo 
oãn annn .. ith-..,,.... f= a ldlJa c:om,, 
llvrrmcnla. l'cca ns l"illulll9 CAnTERS 
p!Jf1l " f"lfí!ldO, Nl<a 110«:ilAI unlt•~ 
•~- 3fl)OO, 

Revista da 
Semana 

O preço da 

em todo o Brasil é 1$500 por 
exemplar. Recommcnda.mos 
nos nossos leitores que, salvo 
nota em contrari ua propriu 
&vis-la, não paguem maifJ, em. 
qual~erpa.rte do mfenor, ain· 
da que se :ncontrem wnnte 
de revenae.dorea. 



Foi emm que sohiu • pagina dupla, central, da REVISTA ILLUSTRADA, de 
Setembro de 1892, em homenagem ao M~rechal Deodoro, que f,olleceu a 23 

di: Agoito desse mesmo anr>o, 

M
ANOEL DEODORO DA i'ONSECA era filho de Manoel Mendes 
d F n ecn e de D. Rosa Murla Paulina da Fonseca. Nasceu o Pro
rla arior na cidade de Anndrn, então Velha das Alagôas. na rua dos 
Mortoi;, na Provincia de /,lagôas n 5 de Agosto de 1827. Logo ª?s 

n de 1,i de, Manoel Deodoro se destacou na vida nulltar. Em 1843, 
ITi Jladô n &cola Militar e dois unnru; após, asi;entava praça como 

.:ktc qo 4 o B !hã d0 Artilhnnn. Depois de concluido o seu. curso cm 
847 1 Dczeml.>!"1, do anno seguinte seguiu para Pernambuco, ainda como 

•t n 'o t m do p.irtc tio combal•~ de"2 dç Fevereiro de 1849 !!m Re~ 
. n t "l'angeou um~ menção honrosa por bravura e a promoçao a 2. 

C"nt p.,!qou l"O corr b te r.la Barra elo Natu))a (Parayba) sendo pro-
1v1c! i 1 ° tenente <1 30 de Abril de 1852. Jâ a 2 df:_ Dezembro .d~ 1856 

e 1 • F , nu ca'mpar, do Pnraguay que Sf: urmou o mento de 
dor E.-ln: do nu!> priri,d1 ns pelejas em que sam condecorado com a 

, A\ iz, d1v<>1· ca::ilbns da campanha do Paraguay, a de 
'11 l n bo cm1c,;e d1 lu Republica Argentina, a geral da Cam-

n ... d, p, r,1guav, e Jm o I' cio· de ouro n. 0 5, e .1 de J?rata da mesma 
pan • Att , 1 tE"l'll). o pc ru. brilhante da vida do brav? e 
ntc lit.nr que p !!'ti'.' e e> , , "dndmra fam1ll_a de ben(•mer1tos 
,t ~om~ po.icm vcnficar n ET'!'m a }ustor1a da guerra com 

'l'Dl a 1 far uli I do~ F •1,.1;.>C •oro u posição destacada ne.'>Sa 
1 trc.. maos De-ele ro que morreram em combate. O 

,kpo tta, 1 nf'1 e q ie C'onf1 inçu e o mcumbm frequente-º .~r t; dd1c1da! ( a,, CUlO cx.ito depend~a de CXCC'S 
. ~r r , ~ quaes cc .. ,ciam d e> '.')l'ino do Excrc:1to nos dias 

•, dr, a1n e• ., E 18 ,1e Jn1 ri <'l.C: l f 81.1, Tendo combnldo com 
Ir, m l."' b1buy e rn1 C rt1p" Grande, n ~':1ª bravura ím com 

m e ,n JU te,:, elo 1,, err. 1· c'l'l do d1.1 senao nltamente 
nt ri j patr•ota Mnrc U" • a.. 'Dnh1 por denntr, 
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foram mnumcras as honranas que alcançou, :;ubmdo de posto gradativa
mcntr-. r na guerra dn Paraguay, aonde derramou e, sanguE:> iicaram mor 
tos tres irmãos, llyppolitQ e Afíonso na batalha de Curupaily, e Eduard 
no combate da ponte de ltoror6. Devem ~r mcncfonados Lodos 01> seu~ 
ac_l'!s de ~ravura e os factos da suu vJda desde o principio da quc-stãr, 
militar ate o seu desfecho no memoravcl dia 15 de Novembro de 1889, 
Deodoro ideLJva a causa da Republica e a esperava com a mo1·te ou a ao 
dicação do Imperador, a quem sinceramente estimava, pelas mwtas pro
vas de apreço que sempre déra a ellc e a toda a sua familia. Tentou, por 
diversas vezes, pôr em acção as suas idéas, mas retrahiu-se, levado p{•lo 
generoso intento de não aggravar o estado de enfermidade do velho mo
narcha que, havia muito, se achava doente, e cuja molestia qulzcrnm .at 
tribwr á questão militar. 

Segundo citação da ''Revista d{J Brasil" de 5 de Ago::;to de 1890, "Deo
doro da Fonseca presidia o Rto Grande do Sul, quando um ministro da 
Guerra consentiu que na Camara dos Deputados, um de seus membro:,, 
tiado na irresponsabilidade parlamentar, insultasse um officíal superior do 
Exercito. O official, justamente indignado e magoado por vêr que o su
perlor hierarchíco da sua classe no parlamento calava-se, sem de!rndel-o 
sa!1iu á imprensa, declarando que o fazia para que com o siJenci mex
plicavel d-0 mmislrq não se sup!)uzesse serem merecidos taes insultos. 
Irritou-se o ministro com esse procedimento, mandou prender o official 
e reprehendel-o, fazendo publicar essa reprehensão em todos os jornaes. 
Um companheiro desse official, no Rio Grande do Sul, protestou contra 
a inJustiça e ,Ilegalidade de taes acto», que nada tinham com a disciplina 
militar e sim com o fóro commum: e o mesmo ministro mandou que o com
mandante das Armas, Deodoro, que era ao mesmo tempo presid<!ntc da 
Província o punisse. Deodoro, que não via nas leis militares motivo para 
aquelle procedimento, não o admittiu; buscou r.om o maior interesse ex
plicar os factos, reclamando pelos direitos dos militares, communs aos dos 
demais cidadãos, e para o que, portimto, ficassem sem effeito taes actos 
Pertinaz e teimoso o ministro não atlendeu nem a reclamaçóL'S amigavelS, 
a principio, nem aos energicos protestos, mais tarde, de Deodoro, que prf'
feriu pedir sua demissão dos cargos que e.-:ercia. O Ministerio. presidido 
pelo barão dL' Cotegipe, convenceu-se do seu erro, receou-se das r.:onse
quenclas; mas, pertinaz e manhoso, tergiversou, appellando para a leal
dade e patriotismo do general. afim de que elle continuasse no exercício 
de seus cargos, temendo-se da excit.:.ção dos militares - que só o pres
tigio de Deodoro conduzia e podia c,,ntcr, - D. Pedro, o de 1886, não C'.rn 
mais o D. Pedro de 1863; velho e invalido, muito se fazia já sem sua 
audicncia Até decretos transitavam com assignatura apocrypha; isto iu 
minando o terreno e ao mesmo ter:1po corrompendo ambiciosos e tnno 
ralos, no proprio Exercito. E quando julgou-se seguro e azado o momento 
certo da subserviencia dos novos adeptos, exonerou Deodoro, lnespc.mi
damente, com data alrazada.. e sem declarar o motivo. 

Tão desleal procedimento, com relação a quem se conduzira com ant.a 
generosidade para com o governo, só serviu para exacerbar os animos e 
augmentar a indignação dos militares. Deodoro regressou á Cô1·te. onde 
exercia o cargo de quartel mestre general. Chegado a 26 dL' Janeíro do 
1887, tomou posso do seu cargo, e logo em 2 de Fevereiro convocou os mi
lltarcs para uma reunião publica, e ahi fundou o Club Militar, talvez o 
maior factor dos grandes acontecimentos politicos dos dois ultimos annos 
do Imperio." 

(ooOoo) 

Em 5 ele Fevereiro, í01 mcumbido de se dirigir pessoalmente ao Im
perador, para implorar justiça, o que Deodoro cumpriu em duas men~a 
gens que fez entregar em mão propria, por seu ajudante de ordens. Sahe
se que a mensagem, tanto emocionou o Imperador que a mandou entregar 
ao presidente do Conselho, exigindo immediatamente do Gabinete wna 
soluc,.'áo condigna, quando este insuflava a retirada forçada do general do 
serviço do nosso Exercito. contentando-se, afinal, com o intuito de agradar 
o mon,\rcha e como que· para satisfazel-o. em sacrificar, sómente, o mi
nistro da Guerra. O presidente do Conselho Cotegipe quiz, mais tarde 
negar no Senado o rL'ccbimento nessas mensagens, sendo desmentido. 

(ooOoo) 

Tendo chegado o momento culminante, o general postou-se á frente 
dos seus companheiros, na organ'zação do Club Militar, insuflando-os a 
sustentar com dignidade os brios de sua classe. Continuaram as perse
guições contra o Exercito e a Armada; era preciso pôr em pratica todo:; 
os meios de acção para impedir que a política trai~·oeira abal~ss~ o patr10-

- tismo, que a classe sempre representou e defendeu, com d1gn1dade, nos 
campos de batalha. . 

A presença do marechal Deodoro foi reclamada, pois elle é que rei!,• 
nia as maiores sympathias no Exercito, e nenhum batalhão desowedecena 
ao seu commando. Bravo e valente, levantou-se do leito, enfermo, e com 
a sua invencível coragem sahiu. pa..-a dirigi.r o grande movimento militar 

Norma.nd de Sá 

DlllrlbuldorH • xclu1lvo1: 
·oc. MAlTIN & C:O. lTDA •• h lefo .. 2 S-5779 . 11• ,I• loael,. 
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it 110"11hlka ~ O liclro . i ~JJU. Ru~ Gtit 
Pontos de contacto entre João Caetano 
e Deodoro === Floriano, consolidador do 
Regilnen, reclama ao Congresso meios de 
crear e provêr o theatro =="' A interprete 
da figura da Republica no palco e o 
artista que apresentou, na scena, o ty= 
po do Ptoclan1ador. 

NÃO ê c1quelle que puvgrind pelos archivos, desdobra as collec:çõe:s de Jornal, 
desf.tz os dmarrddos de rNnuscríptos, o hrstoriographo eff1c1ent1: nds evocdções da v1dc1 
d11 scJ?na. 

A chronicd dos fastos :heat1<1es clncoentenarios, entre n6s, é d ndc1 ob1c1 verbc1I 
E mc1ís: no caso de o,dventos ao c1lcc1nce de testemunho da geiaçfo <1rt1st1cd, lam

bem n;;o hc1 prt)ve:110 em recorrer J interview. 
A pr1me,rc1 fc1culdc1dc -0 decahtr nos p1of1ssíon,1n dc1 r1bc1ltd i c1 memoria, 
Co~1tc1ndo reconstituir, nc1s su.ss relações com o l)dfco, os c1coritec1mento, de 1889, 

escusd o interessado de se dírig1r a dlgum dos pens,on1stc1s do Rettro de: Jdcc1rep.,9u.í. 
Têm ahl porque nao fomos ent1e:111stc11 P•Hd e:st11 pdg1nd d c1ctdz Candelc1rra Couto

un1cc1 sob1evive:nte de quc1ntos mte:rpretes teve ~ pnmeird peçd em que appc1receu o 
P1od<1m11dor dd Republrcd, como ~e d1rJ lính,u ,sdedntr:. 

♦ • ♦ • ♦ 

E dd mais simples just1çc1 cons1gnM que do mesmo modo como o the<1tro, por seus 
esc1iptores, POr seus drtlstas e alguns emoreS411os, semp,e se mostrou i.ympc1thico d Repu
blica e se empregou a fundo na •ud propdgdndd, o Re:gímer, tem se mc1n1festddo dttento 
e favor,111el dO theatro. 

Deodoro, o prtmttro prts1dente, iru•ugurando com d presençd do seu E.stado-M,s,or 
- a 3 de M,sio de 1891, defronte do antigo edifício dc1 Escola de Belles Artes, no Be:cco 
do Thez:ouro o monumento de Jo40 Cdetdno, descerrou com as SUdS m;ios d bendeird 
que e:nvolv1a a estdtua e: dbrai;ou Frdnc1sco Corre:re V,ssques, que o saudou dss1m 

Ro,e Viflfot. (Pholograp hia executada em 1889). 

BAIXELAS 

P A N ELAS 
IJI'-

AÇO I N OX I DAVEL 
A' VENDA NAS MELHORES CAUi 

.1pn1q,.-'<"T .• V•tr· ,-;o nm1 
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.. 
Dias Bragt - retrato por Bento Barbosa, feito na data de que trata a reportagem 

•Entre Jo;;o Caetdl10 dos Santos e: M11rioel De:odoro da Fonsecd e-.1stem 9rc1ndk 
pontos de cont4cto: ambos filhos do povo, ambos mil1tare:s, combaier,sm pelo defesd d c1 
pdu,d, offerecendo-lhe o seu sangue e a sud vida no campo de batc1lh4. Como actor Jo:io 
Caetdno repre;enlou todo a sud vrdd deante de Um povo que o dcdair.ou rei da. scerià, 
e -.,6s, representdndo o drdma qJe tem por 111ulo 15 de Novembro, fostes .icddmddo s,8, 
este mesmo povo przs1dente dd Republ1cd.• 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

O mare:chal Florldno, qudndo nd pres1dtnc1d dc1 Republ1c.i, tm MensaEe:m c10 Con 
gresso ev1de:nc1ou d,re:ctamente: se:u dpoio .do theotro dizendo, • A expansao das artes 
nfo i dlndd no 8rdS1! tdnta quonto possd de:seJar um povo verdadeiramente culto e pro 
9ress1sta, e seguro estou de que. niio olv1ddre1s esse dssumpto do qual sio insepdrdlle:Js 
d cre:,sçfo e mdnuten,;40 do theatro ndcioMI, med1dd dliás po1 tdnto tempo ospirddd t 
discut1dd . Espera o governo que: o vossa Intuição sobre estd materla dotdl-o-hd de: me:1d$ 
de: cre:or e: provêr 140 utll instlluiçio. • • 

Sena clomoroso p, rti-pris com o Resimen deixar de lembrdr o .,-preço e: auicll/o dis
pe:nsddos d0 thcdtro pelos presidtntes Rodrigues Alves - qoe de:term,nou d construcçiso 
do Thedtro Municipal -- Alfonso Pe:nna - quando fe:z construir e lunci:iondr o Theatro 
Joéio Cdet~no, no recinto da Expos1ç;fo Ndcional, em 1908 - N,lo Peç,,nhd, Hermes 
dd Fonse:cd, Eo1tdc10 Pessod, Wc1shmgton Lu1s e: Getul10 Vc11gas que:, principalmente com 
o incentivo constante da officíalísaçiio de temporad,ss, i.ím•is de:scurdrdm o 1he:dtro 

♦ ♦ ♦ • • 

Atnda sabendo ser o lltulo de urna revista de Valentim Magalhéie:s e do sr Filinto 
de Almeida A bolindemrepcotd:indesó - e:stre,sda ~ 18 de Janeiro de: ·J889 no Tua 
ir- !.ucmà,s q ,e: existiu J rtJd do Espmto Santo 24, até "º drino de 1909 constituldo 
dds primt ras s·- lfabas dos dSsumptos cmpofgante:s na époc,s, Abolição, lndemniHçio, 
Rei:,ublic•, Cotegipe, Chinexes e Bendegó, e conseguintemente: af!ud,r efld "º Re:glme:n, 
não d J Jiadmos :ompàrtadd entre dS producçõcs dos nossos thcatrologos rddtivos J fun
ddçâc- q1.:e: órc1 se: commemorou 

A rigor, d forma de governo presentemente no seu meio ;cculo começou a ser cele
brada pelos re:v1sco9raphos com d prime11d rcpresentac;.io - no Theatto Vdrledadest-. em, 
25 de Março de "1890 - dd Republica, de Aluizio e Arthur Aze;e'do, M qual KOse 
\'illiot -- n➔sc1dd em Paris a 27 de Ab1il de: 1850 e f<1IIP.cida no R,o de Jent1ro, oo 
casd n. 29-G, da ruc1 Mariz e: 8d1ros, d 4 de Agosto de: 1908 -· creou d flgord re:prc 
se:ntdtiv<1 dd Republicd 

Me:zes dtpois, d 12 de Junho do mesmo dnno, dava-se no Recreio DrdmdtlCo II pre 
miére de O Sarilho, ori~1ndl de Oscdr Pederneiras e fi9uei1e:do Coímbrd, em que Dias. 
Brag~ nascido no Funchal d 31 de Deu.,.,bro de 1846 e morto sob os 1odds de UIT\ít. 
bonde J rud do Esp1nto Santo, ne;td cdpitãl, a 23 de Novembro de 1907 compoz.lF 
o typo de De:odoro, no p.spel de Libertador 

José D1tis Brc19a, que: foi o dctor111-,sue e ernpresano ope1os1ss1mo de que ~.gsso 
publico 9.Jdrdd d melhor lembrança, comqudnto enscenc1,se na, Su45 comoc1M,,!.~f o 1cp 
tono mais cclecuco e: subs11tuisse muítd vez qudlquer de sci.;s contratàdos em toco 
genero de espectdcufo, dpenas tomou pai te em reprcsentdçóes de 1e:•11si,1 n O Sarll 
pd, d ertcdrnc!r esse destacado Q<lpel 

♦ • ♦ + • 

Esta report4gem pode ficar p0r dqu1 A doc{Jmenldç!io :,rdph1cd repre:sentddc! p 
clichés de retr.itos, d1spensan4 dtê um.i lege:ndd tão esurddél como J.Í f,zemos. 

EX IJA/tl\ 



O JIA BELLEZA 
JDADEIR 

---

A peUe mal tratada, cheia de: espinhas, vcnne
lh,dões, queimaduras do sol e rui;as prematu
ras cnfo,n o rosto rnn,s gracioso. Conserve 
mtcgrplmcnte a belleza de sua cutts, com ap
phcnçl>cs tiiarias de 

CRi:ME SIMON 
o creme de bel/eu, das Parisienses 

P, r ler i.ma tu fosca e avclludodo, use o Pó de Arroz S IMON, 
tmooloavcl e adhcrt ntc 

oc-PE"NDE O SUCCESSO 
FINANCEIRO 

C\JrtOS4<º 
JC f d 
ton, ai 

CIMO 
e 

1.i fez 
araiso 

p d 

0 P tr4ÍIO 
41d r4-1e 

o qUd'1dC 
que~ :ia 1-o 

rccoor.pc ,sas fr~dnce rdS •:!o drstr,bu das 
neo St)lL!"ldo o mcrccrrncr- o das obras mas 

.~e: ndo .i lc commcrc a ela oflcrta e de 
r,roc. ra 

O nu e•o de pm::.os q e procur.1:n rrr 
é I to ;pc o• a~ das pcs•oas c.ilus 
pro i. ordo lfr .. :na ob,, de drtc 

e! ffcrenço f enorme r 1:re o numc,o 
e cs q t. aue•e r, r e o d~quc lcs que 

qu istn, • se: M.is n • 'le tMtd aqu, 
de ai o ne"1 de dcc :1 r quem tem ruõo 

• ., e-itrar na es rc1d,s q e co-iduz ao 
su cesso IT'Onrtar o é prec so fornecer o 
oue ..., PUb11c0 quer 

T d s do e trcv,st~do :?l dos mil, o
,., te " cric,s os que d dem~roc:10 

bdp so~ reis, est,: IT'Onorc!1ct conf ou o se• 
,. edo d > se e o ao repc ter 

o com a imitac.•õcs, 

TE VITAL! H. COHEN, 
t?-1. Tcl. 3-1919 

54 
( 

2,'i de: Nove br de 1.,1~9 

.. --t~l r~ru ~ í =1a B!fl<~l 
• 

Rec:•nto confortavel de sal• de estar 

. 
Mobiliarios -- Tapeçarias 

Tapetes - Cortinas - Tecidos 
Sortimento no,·o e imcompa• 
ra,·el de CRETONES I .GLESES 

em linho e algodão -
cores e desenhos exclusivos. 

82 Rua 7 de 

"'Meu suc.:esso dr~e el e, vem prrmelro 
dd sorte como o de todos. M.is, rdturd'• 
mc!lte, t precno t6'11bem sc1ber oflerec:e• 
&s pc.ssl>os o Q.re e lc1s clcse1c1m, de 
cont•,mo nõo corapr6rn 

As ult1mc1s J)c!ldvros destc1 curtc1 phrcse 
e>1pl1com c1s pr "'' •c1s 

A sorte vae proci.•dr oque' es a.rf! oi 
lerecem o que o publ co d,m:,o 

O segredo de q.~s• todos os succcssos 

Vcst,do d~ orgc,nd, bordddO, 91.arne
c1do ct:'11 ~b.1d1nhos de oqic1ndl Nc1 
c1nturc!, 1 tc1 de velludo rubi Gr4nde 
chc1!)to de l)dlh.! brdflC4 9uc11ncc1do 

com l~uctc1~ e folhc1s. 

Setembro Jun!o t. 
-- Avenida: 

cs 6 o s ,:, que se •rate de dZet de e 
nhos l,Jmo • cos de ep•esr 'dr 9 '1de:s 
ou peQUf!"IOS PdPe $ d lnve:n'dr I ffld 

china ovc1, de c1-iç I ri proc. , 
1 de esc cve· um d o • •c1z· oii e 

d,'rerente 
Aq eles Q e corliecem .., -cess i;- o

duzc o q e o p h e~ dese J 
fs•e não pode S4bt• o q e e: e dese d 

em Pd t l ldr 111osr 4r-lh o f o pcpe dc1 
publ e dc1de 

j 

Bluu de cre~ de Chin• •ermelho 



C ô\J o dt J\Q;lha \', lhn 1unl'h • 1111, 1.v11, ttm.1& ílôr 
mo.cl» flítl' r ndn irn!1-.&1 I• 111 1na n•n,lu fo..rn ft 

ai,. I• atn ar 5t••n v , 1,wlli11 

Ve t dos rdeus <10 mcs 
ll'tr"!o f '105 " lle:xtve:,s, 

1edlt, ddo. cm mouss!lline 
l , tCJ <:Je: tom sobrro, tcem 
, d a ,r,, m,.v,meri•~do dr:: 

~,dd d i.11 corte: s.rbt esses 

mc,de:'os re:o!,z,m umo silhue:· 
r, e:ncon1odo1 d. 

Um modelo rnsp,rtdo ndS 
te14s de Dt:gdS apresento 
um 41to c;0r.d2t de: ve:llodo 
pr<"to!:c:ont cstc1ndo com c1 

rod4 vopo,oscl do so,o de: 
tulle p1eto. 

A 5ilhue:to Di,eclorio !on
çodo por Mol1neux l: con
tinu.id~ restd colle:cç;;o, mos 
le:ve:;ne:nte modif,codo. La
més, cre:pe:s pc1lnetodos e 
ve:lludos rub,, Sdphird, e:s
me:roldd são utiljsodos poro 
esto serie: de: ve:;tidos, 

Um., lmme:nso lmore:ssiio 
de: mocldc1de, de •,ido e 
de: movimento olliodos o 
umc1 rodd romdnlicc! des
prende-seda collecç;;o d,me 
c!rl!Sld. 

Nos modelos opre:se:ntod~ 
por JNnr,e: Lonvin, o linho 
impeccave:I, e tio pe:ssool, 
foz com que Suds c.,eoções 
sejdm reconhecidos entre 
mil. Ne:,ta novel colle:cç;;o, 
Lo:wln olon90 c1 s,lhuetd 
com soro finds e: dt um bom 
comprrmtnto, COSdCOS 4JU5· 
tddos nu q1J4drrs, aboto~dos 
ott muito em c1md I srdnde, 
copds multo e:nvolve:r11e:;. No
ldm-se combem muitos mo• 
dtlos com te:nde:nc,os m1l1-
1c1res 

Os vestidos sfo mu;:ds 
vez~s frdnzidos nd c1F1turd, 
o.r largomente clochis, sem• 
pre omplos, n•sto d,ffere:ntes 
d4s !dias dos vestidos p4,~ 
4 m.snhd t~a ma,or p,irte SdO 
5uc1rnec dos "º cintura ,; 
nc coroo cem incrustdçõe; 

l 'm semlihmle que poderia ~n ,.,,.mrn• 

do lindo, lornu-ise menos alra~nle 51 o CºjJlendur 

tio rosto sente-se empanado por pcc1uena:. mácula~ 

O "Creme para os Póros'' ·que Eliz.:iheth Ardcn ideíl• 

füou, é um agradavd prt>parado adslringente, sem 

Cllll~isteuriu gurdurosa. que contrúe os póros dila

Lní.lo , P\ it.1111tlo assim o aparecimento dos cravo,.;. 

O "Creme para os Póros" aplicado após a limpeza 

du culis processu<la com o ",\rdena Creme de 

LirupPzn" e 11 " T onic-o parn a Pelle'' conlrihuc 

cficienlcmeute, µora obter-se uma péle impecarel. 

SALON AV. RIO BRANCO 257 - RIO OE JANEIRO 
Nova Yo k - Londres - Porís - Roma - Buenos Aires 

Grande chepio para praia co.,ipos.o de dois b3b1dos de o:gandi, cad.1 um 
debruado num tom diffc rente 

mulucores, fd2~ndo lembrar 
o trabclho em couro dos 
rndíos. Alto; ctnros drapé, 
fe:chddos nas costas por 
duos lível.ss. 

As torlettes poro d norte 
são marovJ(hc!S Ms q1Jee:s a; 
,de•.ts drtlstlcds de m~dame 
Lanvln se eicprimem com uma 
c,ctrdordlnar,~ outo•:d"de 
V,::tidos de ..:st~lo, tfo typr 
camertf' Lanvln, ;~o srac,o
ms e f"minlnos quanto pos• 
sivel Deve:n 1,;r c1tc1dos o~ 
novos drar é; retrd:>s ne fre;i
te em bálxo, o que d~ umft 
linha um po~co o·ier>tdl, os• 
s,m como O$ ma9n1f1cos four
reau, e;ue :os 4mold5nêo 
o corpo de alto d barKo, J; 
vezes com um mov,mento 
aldr<1ando um pouco nos 
quadris ~ na pa•te de baixo 
da ma JM3amen:e lwdidJ. 
AlsumJs nobres rem,niscen• 
cias d4 drte: 9re:9a M.;.tos 
bord~dClS, ~obrctudo bn
honte. bo1dado.' de: 1,nte 

Joufas, de ouro º" de pe: 
drarl.is. 

M1rindte 

Co'1t umc. ('ftSJIC',o ttlô.11 
t.Mdo de H:l' udu u, 
p-cpc az.nl mt1t'lnbo_. a 
n in pht$n<l,1 de cr<"rr 
uul maril.lho .. Pequu 
"º ,·bop,!o de fohro 
o &tJl .m• r111ho ,fU1\r 
uçci.l a•m vclluJo 

\t1> rnrsmo tom. 

~ , cn-f r c 



10•1,i,m, d e organd i b ordado- (branco), corseld de velludo vermelho rubi. 

- Vestido de crepe branco e uul marinho, formando 
, unica, 9uarnecido com fa il lit branca. 

2 - V estido ele crepe de fanlasia. 

ASSADURAS, BROTOEJAS E TODAS AS MOLES
TIAS DA PELLE CURAM-SE PROMPTAMENTE 
COM O MILAGROSO PÓ PELOTENSE 

VENDE-SE NAS PHARMACIAS. 

CIIJRONICA lD 1E IP A IR~ 
\ 

A inha ua "0Vd col 
ç.io dpresr.n•dda por Mo1 
neu~ marco um ponto de p~r 
uda de umd tenclenc1<1 essen
c,almentc novd oei<'.l llJ•1~
tdmc11to nd rintur", contrd,
tando com o movimento •'m -
pio e ond~ '3nte do5s ~~ias 

Du•d'lte o d,¾. CIJ'l .s (;dpes 
c-1, td:Jco~ a,JStado, acom 
pdr • ~m e11:ec ,•e;t:dos CtJJ~~ 
sa a; nutt•s e•e; teem dois 
babaoos muito dmplos. O 
preto, o ai.ui pctrolro e 
o •terde pre lo . ,-'m r,rs~es 
costumes ou ecsembles. 

Bordc,dos 1n1·ressan1e; ou 
,umpti,oso, e!con.:le:m mui 
ta· vezes o fecho ento cio 
v tidos. 

✓e:;m!o1 curto. em cr,:pe 
comp, -t,m.-r,te palh,tados 
t• ,;,em umd riov! f rmul 
p,ira r, ve tudr10 fe, 1n n 
cr ue 8 h~rdr e ~e:ld no e 

Vestido de crepe de Chrne de ldn:asid, Ordens de 
franzidos e um bolso guarnecem a blu;d deste 

singelo v'ts:rdo. 

P~•o d no te o ve:H,do 
Gríst!!e, de asptccto multo 
,,JVcn1I, dprese-10 ~ nbcr.i 
l:md Cll'TT.Jfd mt.ltO af,Mcla, 
C"lqt.<!;ito que o ,~·d e 
ampla e ondi..l~ne mds d?J
cendo s6mente a~ c,o tor
no,e,o t tas formand<> ,,u,s 
gu~, necem 111:.11tas veres os 
ve;tído~ exec:,,tados em taitle 
ou cham~kte. Bolero, de 
mar,gas 1arqds e bonne:ls 
Gciu,tte: cc nplttdm e:~t<1 s1 
ll,1;etd e,t•aordrr:eriame~te 
mode•M. 

Madame Jacqueline 

A ESBELTEZ ... 

As Applicações Locus de Parafina , 
Cõr Verde, dtio um resultado extraord1-
na'to quando são 1e•tas corn perseveran~a 
e animo. As "papadas ·, os "cangotes , 
os "bourrelets" (protuberancids) da cin
tura desappdrecem em pouco ttmoo. 
E c,índa as "pernas grossas", as •· dncas 
muito desenvolvidas", os "tornozelos in
chados' reddquirttfo tambem• ass.ís de
pressa as medidc,s normaes, e a de
goncia ser~ sua, 9.-n•'I 'e,toro 

CORRESPONDENCIA 

Mlle. Fanny W. 0dt vida, fortdlc• 
cendo a c1rculdção nos tecidos da cuus 
pelo meu Huile Romaine Antique pdtd 

limpe:u d1dí10, mdnhii e no1te1 o A ntirugas 
Esped al n. 2 pdrd os vincos em torno dos 
olt>os a us•r conforme mandd d bulia 

Esposa (Cumybó) Certamente pode 
começór desde 1.í o trdtdmento dos seios 
o Crême Adstringente Miraculoso darJ 
novamente ao seu l,usto d flrmezd e d be'
leza doutr or.1. 

Sejd perseverante, não pdsse ~ d1d 
sem fazer as appl,cações, e dóqu1 a um 
mez ou dois verd o resultcldo. 

Esthe· D. Figueiredo Convém fazer 
uso da Mascara da Juventude - Blllle.za 
lnstantanea pois que todos os pequenos 
defeitos desappar ece, õo 1mmediatdmentc 
Applique durante uma semdnd todos os 
drds, depois de 2 em 2 d1.:.;. Os resultõdos 
a satisfarão plen.,mente. 

Pernambucana Essa papado ,; r"Cia e! 
gordura que tem li.,c~lmente desappareccr.í 
com algumas Applicaçôes de Parafina 
Côr Verde1 d l,;:d custd Rs é('$000 
(pelo Corre"' 65$J00) e d.í parõ t0do 
o tratdmento. Tenhd cor,'idnça nd Loção 
Azul, a quol dppl1cddd todos os dids 
melhordrá considerdvelmente a sud pelle 
em po.i::o tempo c,s espinh11s desdopd• 
recerão com dS mdnchas e os p6ros hcM:io 
fechddos 

Mad.sme J A C O U E L I N E 

Os productos acima, bem como todos os 
productos d e Madame Jacqueline, encon
tram-se á venda nas Pe1fumarias Carneiro 

e nas Casas Hermanny. 

M 11d11mc Je1.c<1udinc ~_ponde p0r carta dirc--~
t•mmtr. ou aqul m.-st• SC-C'iilio• tia consultas que 
Ih~ íorc1n fcit,l,; sohr~ bt-lliraa. e ,1uc 1todtm acr 
~n,.·l.a<lo• iwra a !iU& Cai.r ,1 /'OFJJI J9f.i. Ca1n1at 
Fc-1cra1. ou a o encforcço abaixo 

(Todo• o• Jiaa utcj• dat 2 atE ás hl 

Preia do Russell 158 - app. 11 
(tcrreo) - perto do Hotel Gloria. 

Toilette pare e noítcr.'i&Vcstido e boletq, 
de crepe: verde, gu.mecido com bordaclf; 

de pr1ta e pcrolas. 
Falu do pfoprio tecido. 



O que 
está na 
1noda 

I 
UJ 

\c-1tiJ e 1hantuns ou linho Lrancu, na aolla. 1 nnht, o LoJ.,. e, u 
do mHmtt trc•do a&ur■ e: Vttme-lh,u.. Pr.s1,ontos •zu« e cinto dc ,.,rnarça. 
branca 2 T alctteo para n:iiva \:ntido 11rin«u d •~tjm l,ran" • a rala 

atraa <"m bh."O e- na Írrntc íran•ula por 11Uta al(a ,1 11:ru1,rao Khm O , fu 

IX.- linha muito ainc("la ~~•• , nhdo 
11ara a noil<"-. d, INU J~la. (Ona m•n1u e 11ala dir- au11,ur r,Nta 4 Para 
a 11ra1a, Nla t." e-ar.,. d<'! hnbo ou Íustl{, brancu l\lUZA J~ iért;) li1taclo de 

t 1n v1vna. 6 \'~audo I*• a t11rdci ,lc Cl'rflV pnto hor,laJ " m "-'ut■d,c, 
dourada () \ Qhdo de ~n-1,c Gt'l r,-<tte boia de roa-. a ,,..ta ,Ir, pk ~ 
r-.nsida 7 \ C$11do de crq~ fflOl&Pi: .uu1 vh.o. LOnl •• ,. C' mana•• ,Ji: 
n::-n::l.a Jo mnmo t rn 8 \ c.1hdo de tricolulC dé ÍantH,ta a r-1a • 
" l.._,. wrtt::a.N, d l..-uado1 rom , il-z branco 9 \'~,tido dr c-ambrklA 

,uul 1.'0m I n•u111haa t' ~ntttm(.'io. th ttndà O r 
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sabbadoi, não sendo dlu uutos. t, r,tiu reiras. - Jetz lh ~lflP.u.: Q11nr1u relr11 I' sabhJ,ln. flJJ 

A. IGN\Tlll\: n,. t!.>Ooo por anuo ou s:,ooo por ~,mcslrt'. - -r11111tua:\llo: vu1111n Mr,".- Jl'1t l',:111t.•l\•ncn: vu~r• 111 ,t',~ ordlnnrln•, no 11rl11rl1llO llt' en,la trlrm Ire, e <'\\ 
OS A'.'i'll '.'if10, ttblh05 a ntgoelo proprlm 11 rs a lgnant o ln erhl l'/nlullamrnteatd !<' tinhas: P\ll'íltl\, 1 o, 1011111111,. - l'nrll'm o torrrl<M 11ns,. r, 

os qur nio e thcrrm llt'5te ruo P.,!l'nruo ao réis nor llnha, 08 lllnnunclo rn~IIAIIOS com ,1nh tu. ou frch"m-$C A, horn, r,gutnt~: - pari l1.1 ■ ,r1 ,:-1, e J'I l 
t11mJ>O$l11S t'tn rararterrs de 11h1nta,ln, sejam ou não de a •ltnantC"S, nlio sfo lncluhlos n~t• con l~bt'-: 11ar1 "· Jo,n n ~ U ,n,a, li~ ~ 1 li: 114r., u auenela• l'l 
tralnr-~h• a •ua ln l'r('BO por urn oreco mo11erado e propcm:lon,I ,o trahalho tio 1ua compo51 ;ao.- lls t 1 ,: p4ra o 1110 llE JA•o 100, lt• 10. O torreio ti '.I!. 
QunNQ11rrou1ru puti/feaçdes, redigidas cm tenn0$ derrnt~. r que nio Impliquem com a ,tda pr hada dias a. •• ta, 111, 111: o mala rc-cha eh li 11.-,v ,1111 
do cJdalliio, lllr-se-h.,o reto pre(o que se rooienclo111r. -Numero nulso uo rl!l • a dc•llla 0111trtp.1c o. u maia.dos u1>0res rechurr 

'f UA~SClllPt~.\O. 

E:a:JIO!ílr,iio naci o nal. 
XII. 

Na mPsmo saio ou,lo e1is1iam 11s sanl?UA• 
~u1111~, e,111om l11mhe111 e1pu tus 11lg11n:; 1111• 
{l:trttlbo, au11hOfl':> ,lo lo\'our11 e um u11iro 
11r11 l11, ,11lt1J1uueolt' r.n11,1ru11l11, produ,·to da 
i11hr1ra do Sr. ,\,liio Urll8lh. PtJrlemtl e,~a 
mar.hio11. sr•uo,10 1hz o letreiro, ao r. mt• 
oistro tia moru,ha. 

.\ p<•hre,a do eipo·içiio n\•ste ramo cor
re,pondco pcrfortameute li dos protluctos 
.agrir,,las 

Das rnarhinas de prepara~iio d,1s prodoc
ins llllíll o merr11rlo, ape11~) ,1mo, um H:11• 

-l1l111f,1r rnrn p,•11e1ra. ,lo ,r. FrPdert, o fü. 
rhsen E-1j hem trabolha,lo. de,endo dor 
bom resultotlo Vuecc-no:;, po1óm, olevarlu 
o prec;o de 2~0i;. 

'ão ,i1110 a11parolhos de pilnr, Je,rasrar 
e d,•spolpor caíé, g ue, eolrtlauto, são de 
uso quasi Jll'tel 1,m todo o 11.t1z. Não vimos 
lambem 6rur1idoru.11p1111rtlho) com que Sll· 
procura rlar ao caíé lustro e cür, como se
faz rom a pohor11. E' uma e~pecie ,le íal)i• 
fita .ãu poro m •lhornr o 11s perlo 1ln, quali
da1ftis menos boa~, mas geralmente empre
sa,la. 

Sentimos 111mbem mio ter utn só modelo 
dos d1,or os SJ::-lemo, para secr11r caló, ae10 
dos Ívrnos tim q•Je O Sr. c~,~IIOU tr1111,;
forrua a ra,ra em ranão, que é escellentu 
co111hu)1hel, .de, r.uji,!i tuu.1.c- Jtrobe P.lle 

=-=.:.:::_ __ ..1--~-_:.:_:,--~--F;i~. 

r.on uminm cm r;r1111 le parle. i\iin La o •· 
cc, i,I tlti de reuuztr a nozas florcslb i 
temh, r.omo praticam ns 11mcr1r11nus do nor 
to e o, ru os, 1111r11 ínllrirnr poti,s n. 

r11~Mrln 11lc111ro11 la, alr:ivés ~lc vesp11lh101l0 v.1-
11 rbu,a. ,·imentos da mõo 

Em l'ari,, em 1S:i:i, elr~.- 111 os íraori ranos 
rt1►11 iciio, no longo ,ln ,lo co11cc1çãn, ,liieu1I,, 
ba,i11 um gran,te ed11i nia, o urn ronbo qoe 
do quol r. 1"1am 01~1 to F1lbn tia ijlurin llo a• 
quo da om rno•im élldo do pocrndo original, e 
111 mo ar,'11111lndo, iufurn!I, Conlro o 11s a::ip11-
p11110 lun1 r11111l',11ra111 o ír1111c1~cd11ns 0111r11s; alt: 

, ,e li r.lhl'D do rníê ro~se em11rn ""ª 00 
raít>sae • corno e:,lrumc p11r11 rll 11tu11 110 

solo psrl" do!i elemontO:, quo b planto lbe 
tirou. não a rcrommeo limamos romu ma
leria prima para ín lmcar po111_,a, 

llt on ano mos pura esse rlustiuo arores 
0,1rPst11JS, que cr~lCIII r.om graurlc rnpi'1~~ 
cru lerrenos rums, comu sej m os Gurara
mas (párl 1J'alho-Seguiera Joãa Mullc
l'uunonio.) Jla ma,~ de mdo e ulu qu o 
padre Vcllosu e cre,eu ullrc 1 ~o, pulilt• 
ranrlo II sua-Alc11ligrnpl110, mas 11erdeu, 
ao que se ,ê, o 1em110, purquo uinguem lo• 

Cl111mauo:1im, cm 1507, 11'111o entra lo 118 
1 ~ó·;.:a til' 5. l> >m111:,:1h u1n fr111lc (,,.gu ainda 
rn :, po rhamndo r .. 1,er, O do1111n1ca110s SO· 
nicer11 c11et111rarn d't·lle 11ar11 persuardir 110 11ovo 

mou em ronla II suos palnvras. 
Deparámos ninda no me ma sala com vo os• 

1 . 1 1 d S111 1'011. 
ri les mu< o O) e mochrnas 1•urn rolar 1 d. r .ern os 10• 1oca e para torrar e p1me1uir ,11rn • 

1 ' • i.lrta IOIIYI' e 
~opertor e ludo is.o siio o ,1, opimão qne 

empn•gad11s p!ra o "!º mo fim 5 franri cano; 58• 

allcm1111~ Je anela t;atharmalo. seguoJo O sentir 
empregam paro la1ar~de 
outro 11i,pa.relbo rnu110 v a raiva qne 1inh11m as 
co :ºllhllculo outro o li outra, que e t:mdo a 

Noy t1mos, nem Jdscano em ccrla egrrja ,ta 
só modelo ile prno anrfort, cm 1503, ácerra da 

~ara ,;eccar 1 "o Co11rl'i•;ão da \'1r,:?em, 11 veudu 
que1r"5 ('Or

1 
h n do111111ira110, r.omcç,011 n llr11rlar, 

meot(> da f , .~, i;:r11ças II Dirns por niio pertenrer 
da ru d• ~n11 seil11 que alfron111 va II propria miie 

i Deus, e 11ropi1111n no) imperarlores 118 
··' 

1-·,,t SPr•lhe, ía,oravel re, 
E·n opi111ii,1 corrente no, conventos de st1g111a• 

to la) as ortlens q1111 11m nuwi,;u, quo dei- Jll'lo \'1 
u:ose o hah110 so1m 11rofo sar, om morrendo do r1ov11, 
ta par11 o pur '<1lor111, 00110 rusidiria ató o pollro fr111 

dia d!! j11iw, salrn s1Hl'ullll o-1irassom com do r1111finr 
mt:0S8 o do11111ivos 110 convento em c1•1e ti- mo ma ,lo 
11h11 ~i•lo nMir.o. fr11 lus que 

o prior clus ,lominicanos foi llfflll nouto ram ruuvc 
á .-ella cle Yolser, ota,ia!Jo com uma especie çonhn; e 11 
dti alv11, Sl!rapiutnda turfa de di11uos e r11rre, mini.1rarun , 
gado e gr.,;sas raJê:is: lera,, 111 sulilima,lu ll-··---...i.. 
comsigj q11111ro íems riios, e 1l11 Ltor• da panícula o 
mascara oudc mellêra uma roi11nh11 com os írade5 
r.(!rl11 r. mpo ição, lhe• nl11am ch11mmas. 
01ce II Y I cr quu era um íratle velhn, quo 
íôra 11111 11do nas penos •lo 1111rgat11rio por 
hnc :.jgR1lo o h11h1lo, e d'11hi rtiil) s~hiria 
sc-elle ) •tst1r sa oõn dcius e aço11tar. por 
S!le alma, ,,Jeaol~ do alt11r-mór. Ue:.11pp11re

ceu a Y1 fio~ e YtJISer foz á rista o QU" 

alm11 do outro mundo lh1•-pedira, o 

,1' 



CLIENTELISMO 
EXPULSOS DA CAPELA 

A EDUCAÇÃO 

.. . 

IIAlS D& ..xi PSSSOAS HTU l!OlllllS, lllJLll.lltS, 1 ' • 
CkIA.IIÇAS, rol!AM IXPULSOS DA CAPILA DI slo Bl~Wú!TO, DO 
JAJt.llIJ •OVA l.iA, HA HUiA DA CILIBiAÇÃO DA IUCA~ISTIA, 
PAG.7 

DIIITO 
APb9 N.US 08 1~ ANOS, O t'IABAUIADOII DL l'AkA -

CAMúl ~O~ VA~ PAIIA O RIO Dl T~IDI, DIIXA DI PA.:~k BAL
CIA<;Ã~ b J.LI'■ U. OU !illltÁ QUI NÃI>? PAQ,::;l. 

TV: ALIENA OU LIBERTA 
lt4.0l0, JORJIAIS,IUIVISTAS I PltlNCIPAI.MiNTI A TV 

slo USADOS ~GAMINTI PAil ALllMil A POPULAÇÃO I T2ANS 
PORtlA-1.A iM COHS(l)IIDO.iA, KtlITAS VIUS OI PRODUTOS INO: 
TUS. PAG.a_ 

GIIVI GIIAL 

DE PARACAMBI 
Govern~ Est.iu«l libora 

quase CZ$ 4.000.000,00 pilra 
• area ie eànc,çie ee Parãc~ 
bi e vez·e.deres, ligêildos ao ' 
Pre~eite •istribuem v,gas • 
prol'ess(),res. 

ROVIÁRIOS DE 

PARACAMBI: 

LUTA E VITÓRIA 

Forç,v.m, motoristas• 
troc:,deres e desp,ch.ntes • 
assinarem • folha G.e pag..men
to e sé àav.m a metaiacde. PA~ 

d"A~ 
~º--2' 

~ 

~ 

~, 
&l, .~ ' (!) 

A GUVI GI.RAL DO DIA 20 DI AGOSTO EMHOkA ~ÃO 
fLWHA ATINGil>O A TOTA~lDADI DOS T2ABA~'Ul>OllS, ASSIWA
L0U 1))1 IMPOltTANTI MARCO NA CO~CllNCIA DO POVO, QUI •Ão 
SSTÁ SATISYIITO COM os PLANOS 1co•OM1cos. PAG [! 

..,_ __ L--J~i=--0-D_O..,;;.___-+--_I_A_-,-~ º_l_l _ __.11 

flGUIIIIDO SUPER&\rJERCADO 
il EM SUAS oque vende+ baratr 11 •1 Afl!!~e.. coMPRAs li~ "" ~15@11 .,,. entrega a domicilh-

L; • 



INFLUÊNCIA DO MEIO DE COMUNICAÇÃO 
triai 41 plá1t1001 qu1 o lanqa:raa· ant11 •••o do i• 

• tl'a 11eqllllla UIOltra de como a t11n.., , Jl.{010 da IIC'llla. ' 
Ho e priao:t.pallle11te aa eu•• nonla1 aiúlipalam o po• .1 in.tl.1tênoia aaio:r é aobn a■ nca1&a/ 
"º .. z-anac aodi•o • aliaentando o coneo.ao de ooha■ cr1&nçu qlle não teea '1:1.aâo o:r!tioa e aoeitea eea 
deaneoeaaá:t:t.a■ ..._ é o oa110 da no..-a no..-ela lançada queetionar, 0 meao pode aoontecn c011 01 adulto,, / 
pila pode:ro11a lede m.obo, •J.llll!(ltB: ca.jo o t:!tal.o tendo O .,.,,mo u11ad0 de1N espaço, a !V, para faHr 
não ooabiZI& ea nada coa o oonte~do de ea.a hi1tór1a./ orer ao trabalhador que ele º~&O'l11'!1C, eetá adot~ 
Sabe11101 i11ol1uin que .ant11 1Hino a.e H1' lançad.a, :lá de WIII pol!tioa social e 1001101110a, •11ando o bea 
eu1t1a no ae:roado e t11111bé.11. atrav~, de oamelô1, a ~ ,,tu do pc,To em aeral, 0 qa.e e11t&11101 eaneado■ d! •, 
'11114a do b1'1nquedo • baabole• que a mt1.ito tinha eú- ber que no é .,,1'4ade, atra••• dae •06111p1'ae do•••• 

1-4•º••4•-•.c•d•ª•• •'D•r•º•"-and_o_aa_a1_t_o_1_n••••-•.t1_m_e_n_t_o_d_a_■_1_nd_u_e-____ ..,q11.1 utio cada 'IH: 111110:ree. 
II>lTC''RIALt JORNAL C<™tmlDADJ ATIVA 

TIIM DIIITO: 
A QUESTÃO! 

Beallllente estamos eetiefeitoe com a ac•1 
tação do Jornal no aeu primeizo IIIÚÍ•ro, a partir de 
então recebemos ~árias críticas que nos ajudaram a 
compor eese 21. lmbora achemos que bem melhor, ta- , 
semoe questão de dizer que somos ambiciosos qua~~o 
a qualidade do mesmo e que esperamos mmca estar •.a 
tiefeitos, procurando sempre maia técnicas de coa•~ 
nicação, para que atenda ae eepectativas dos leitj2, 
ree, e como no primeiro, só informações legÍtimaa / 
de acc,ntectmentoe de Pa.racambi ~u c,utroa, de noaeo 
interesse. 

.ApÓ• Wle 15 ano■ de baldiação, o 
,1■balhador deParaolllllb1 no..-ament■ tem a opo:rtllllid■d1 
.. ~•ar o trem ea Paracalllbi • ■ó a-2. ta.r na Central / 
t4o Brasil. 

Algumas pessoas queetionarlDl-noe a resp•! 
to de ee nós estávamos contra a Prefeitura 011 con-
tra os dirieentes das tábricae, etc ••• a resposta a 
e esae perguntas é que não estamos contra nin,g11ém, • 
eim a favor da população, a favor de quem é oprimi
do e a favor da. verdade, então se em nossa pequena 
limitação sentimos que alguém é explorado ( O Qt:T! 
lflO 7AL!A EM NOSSA SOCIEDJD'!) nos poremos em ea.a 
defesa certamente. 

Continuam.os aceitando críticas e 
tõee para melhn~ar, e q~em quizer fazê-lo é eó nos 
procurar no endereço do Jornal ou escrever, analieã 
remos a opinião seja de quem for. 

..lcus811lôS aqui a força de .WII movimento po
pula~ ou Sindicato e a 1.mportância dele como alter
nativa de PC'~lra DEM0CR!TICO, em qu~ todos se mani -
testam. livreb1ente. ~as notamos também. o quanto o 
meamo ae savazia em conteúdo e representatividade/ 
s•• a participação da população, por isso aonvoca
aoe a todos que ee apl'o.xim■J11 desses movimentos , , • 
tentes entender eaae origens, lutas,para a melhora 
da vida de nós, oprimidos. 

J'ci o que concedeu o 'IUnicÍpio na 
ahinialração atual, que já Tinha ne■aa tentati•a à 
al,a,me ■noa, tembéa em out1'a11 adainietraçõe,. 

Po1'éa, podemo, constatar, que ea
bora o tr~m eeja direto, não facilitou muito àquela■/ 
que o ~tilizd diariamente, pro•• 41■eo é que al&IJ,Jla 
trabalhadona reclama111 que, ante■ o ~o1'ário d1 int1r
"falo de ua para o outro era de 4ô m.inutoe, e •• eape
:ra'la ea Japeri oerca de 10 a 15 ainutoe o tr■.11. co• 
d•■ti'JIO a Central • .ltual.11.ente não a• 111])1:ra • lape
ri, na ida, no entanto a&11arda-ee o per!odc d1 1:00 l 
( 60 ai1111to11), de um trem para o outro, chepndo-e■ 1 

conclusão que o tempo &aeto, qua111 o me11110, ou_ tal• 
~•• maior do qa.e antee. 

Já na •olta, oe probleaaa amplia
rea. Pa1'a quem eetá na• eet!l'ÇÕ•• 1llter■ed1áriaa1 não 
•• eabea ao certo qual o t1'ea coa d1at1110 para Para
cub1, pr:111a1:ro porque e1'e1 a& mtdlllll a lepnda de 3, 
Japeri para 34 Paraclllllbi, na altura da Queiaadoa a1 

•e11:ea até ■11110 cheaando a nceea cidade co11 le,11n4a / 
errada. 

.A outra dificuldade en:f'rentada pe
los trabalhador•■• é a falta de horário pr1cieo di 
colll})oaição qa.e "fe■ da Central do :B1'aell, cheaan4o a1 
vesee 4 trena - Japeri 11m completa1' o percU1"110, / 
fazendo com que a eepera ee prolon1PI• at, hora e / 
111:la. •a opinião aeral do■ trabalhador•• 
não adiantoll ■11 quaee nada, po1■ el■ , d1Nto pa1'a 11 
• não para ..-ol tar ou 1111lhor0 o trea é • BRCICHA: poie 
atrasa para ao.bi1'. 

Paracab11 
Abaixo horário do trem coa eúda 41 

JOBJUL COWim).llm .11'IT.A 

faie mc,vimentos dio à parcela da poplll.a
çio neles organizada uma :força de RRSIS?hCI.& ( J 
LUTJ D0 TIIUT!R}C' por exemplo) e de llllfVINDICAÇlO / 
( éomo o caso da abertura da escola Prof• Odete Te! 
xeira da Silva, '!SCOL! LEL:!, pela asl50ciação de mo- D! 21 a 61 1'RI1U sAB.IDO DOMI1'00 
radores de Lages e Guerajuba a .Al«ALGA). Graças a 3154 3159 4114 
tais movimentos vemos parte da população bene~icia- 4:24 4:29 4•44 
da pela la.ta de 'SOLIDARIEDADE como também o caeo da ;:~: t;~ t:~ 
vitoria doe trocadores e aotoristas etc •• da viação 6134 7104 4e hora em 7144 
Paracambi, eeEJa que circlll.a em nossos bairros, que 7114 18:04 hora até 8144 4• ho:ta 
co ª go.iraa, através da união do Sindicato Têxtil 8104 de hora•• hora 19109 ■a hora at, •• 
mais .Assooiaçõea de Woradores, salário digno ao se!, ai, 20109 18144 
vic;o que desempenham e ~ue ~oi asswúdo pelas &lll- 16104 19159 21:09 19124 
preeae de Ônibus com o .:ifndicato doe mesmC1s. Então 17109 20144 21155 2014J. 
chegamos a conclusão q11e essas atividades não aio it;; ~:~ :~:~~ 21124 
apenas localizadas ( associação eó ca.ida dos bair- ~;;,;,;;:;.;.. __ ....,:.:;.;~---~-----------t 
roa, Sindicatos eó cuidam doe trabalhadores) mais / JORNALISTA USPONSÁV8L 
aim llDla luta de uma claese oprimida, mas que unida HAMBER R. CARVALHO D. R. T. 13. 501 
venêe aqueles que tentl!IIII subju1p.-laos BEDATOBES RSDATOllS USPONSÁVSIS 
1---------------------,QEOVANI BARRlilTO 

Mercadinho 

o~IALIINA 
Verduras Frescas 
Todos o·s Dias. 

Sto Antonio RONALDO o. DB CASTRO 
SONIA A. L. Di OLIVIIRA .. 
RONALDO AVELINO (NADINHO) · 

Dominique DISNHISTAS: CLaBKR B SATIRA 

L 1 260 
ORGÃO INFORMATIVO DAS Assoe. 

eve ' DE MO.RADOJillS K SilfD. ' XTIL. 

' . . 

'' 

li 

IOVIAIIOS DI PAIACAMII: 
1 . 

LUTA 
, 

E VITORIA 

N"'ao ' no'Yidade para nin6lllém que 08 ;Y 
blll.hadoree lanhaa maJ,, mas oq11e aconte-eeu ri! 
YIAÇ]o PAIACADI paeea realmen1te doe 11.mi teé. 

Com o aumento de salário e maia 6°" / 
dae Nin'Yindicações cona■e.iidae, em sua data 
base, adqu.i1'ida p■loe trsbailhadores T8xteis a 
t:ra-.éa do Sindicato, oe moto:nstae, trocado: 
ree • d■apaeb.ant■a dessa empresa se animaram/ 
em Pl'Oeurar o S;ndicato Têxtil e apresent ar / 
!~eu A problema, ja qa.e incl uei ve tinham levado 
a Camara dos vereadores e nada fizerem e res
peito. 

1m r■lllliâo realizada no dia 04 de a-
aoato, acusaram a empresa de pagar somente a 
metade do que assinam. 11m folha, traduzindo: 

1'ROCJDôBBS 
'MOTORIS'!AS 
1'ISCJIS . 
DISSP .A CH.ANTJ 

G~NH!V Ir NA Ml0 

czs 2.eoo,00 
czt 4.648,oo 
czs 3.400,00 
czs 3.,wo·,oo 

ASSINAVAM 

CZS 5,145, 6C 
CZ$ 9. 504, 00 
ozt 6.420, 24 
czs 6.665,00 

J ainda não recebiam horas extras, fe-
riados, ■nfi.11 todos os direitos m!nimoe que 
todos têm. 

Porl!III con~ocadas tamb• ae aesociac;Õea 
e comunidades da Igreja, entendendo que todoe 

aio atineldoe diretamente, já que een4oaal l'!, 
mw:ieradoe, trabalham insatie~eitos • pÕea em. 
risco ·a vida da população. Aeeim decidira• 
reunião, Hal.11:ada no dia 29 de julho, le~ar 
o probleaa à Prereitura, juntamente com o Sin 
dicato doe Rodoviários. 7',i ma:rcada então pa: 
ra o dia 05 de aiX)eto, após muitos debates n
ma reunião na Prefeitura, na qual eata·,Dl pr!. 

sentes representantes da seguintes entidades: 
lgreja, Associação de Mora4orae, Sindicato 
Têatil, Sindicato doe Rodortários de Nova I
gua1u, aléa do Prefeito, advogado da 8lllpreea' 
de onibue de Paracambi e representante do Sin 
dicato Patronal. -

, rewuão teve início às 16 horas e 
não dnron auito, logo de início o advogado da 
Bmpres~• S:• Paulo Lima e SUva, questionou a 
pa.rtieipaçao das entidades e comunidades lo
caie na reunião• foi rebatido por membro do 
Partido doa T:rabàl.hadorea, tamb,m presente 

que respondeu que o assunto era do interesse' 
direto ■ comum da ' população e não só doe tra-1---------------------------.. balbadoree que estavam. sendo explorados. o 

\lnl -r0v\c'95no J\~ J} advogado da empresa começou· colocando que le-

•f',./ri!?~ "f li i, f /ti O· 

'\ 
o-
,1 

,oQ~ 
-e ,.r(6 

.ef.PE-Pl/ll>Ol 

ISTUDIO 
NICACOLOI 

1\1\o-U;J·• rlV" galmente provava que a empresa pagava o aerte. 
àC. pois juridic811lente falando possuía todas as 5Uf'J !olbae de pagamento assinadas pelos funcioná-

/ 
· rios. Em ee61111da o presidente do Sindicate 

filmes, . \ 

doe Rodo~iárioe disse que já sabia que ele • 
poaeuía ae folhas, mas du'Yidava que a empresa 
realmente pagasse o certo. Propôs então que a 
m■ ma ~aaeasee a depositar taia vaíores no 
banco. O ad~gado falou. então sobre a dificul 
dade· de se administrar uma empresa quando t~ 
do auaentaz pneus, peça, de reposição, combui 

t!·vel, etc. O representante d_a Comissão de s!! 
larios do Sindicato doe Rodo'Yi~rioa disse que 
se é difícil administrar uma empresa de Ôni -
bue, que .dirá lllla fSIIIÍlia, principalmente coa 

· crianças e se o pneu aumentll, tambÓJa aua■ntam 
o aç~car, o feijão e o leite, coa bem aaie ' 
constância. Disse ainda qu• e• todas aa •IIIJ>~ 

sae estão pagando o qa.e :foi assinado no diee! 
dio c;la alaee■, por que •asa não paga.ria? DeÕ: 
ainda lllll exemplo de ll.lla empresa em Nova Igua
çu adlllinietrada por trabalhadores qu• dá lu -
oro e.em coa isso explorar ninguém • qa.•, ee e, 
dono dessa em.presa acha que à meBlla dá prejUÍ 
zo que • paeae à adminiatraçãc, doe trabalhad;;' revelacões, xerox e res, que saberão ,geri-la, eeii. 9:xplol'ar nin~ 

Platificacões. - ou en:tão que a passasse à Prefeitura. Scbra ,· 
_ • • • . assunto o prefeito não fez nenhuma objeção. ' 

A MELHOR FOTO (dom1n1que A certaA.61,tura o.advopdo e o repre/ 
tyite da em.presa ee retiraram., dizendo qw 

NO MENOR TEMPO leve 1, 240) n co~xirot\fÃrPAG:-t:rsW~iz>A 
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GIIVI DOS lPROlFISSOIIS 
ApÓe -,ál'iae tentativas de negoc.iação / 

coa o ei•erno Estadual, no sentido de mostrar 
que não era possível entendel', porque todos/ 
oe trabalhadores haviam recebido oe três ga
tilhos salariais, isto é, todoe receberam ua 
aumento de aproximadamente 107'!, sii!)ifica que 
quem wmbaTa CZI 10.000,00 pueou a ganhar / 
CZI 20.100,00. Y.as os professores do Estado/ 
não receberaa, tal aumento. 1 aJ11bém a catego
ria revindica-,a lllla data para o proximo rea
juste da categoria. Porque aenão com a in:t',la
ção cada ••z mai~r os salários seriam rebaix~ 
doe. 

A cada mie sem saber quando a classe/ 
receberia -no•o aW11ento. AseiJl no dia 13 de ju 
nho, o CXP ( C"!NTRO RST.&DUAL D0S 'PHCl!l'R,SS0BES) 

que representa a categoria, realizou.uma As
sembléia no Instituto de Educação, na Tijuca. 
Nesta Ãseembléia os professores decidirall en
trar ~em ereve, a partir do dia 18 de jllilho. 

Aqui em. 'Paracambi, foi realizada uma/ 
Assembléia no dia 18 de junho, onde com~are
ceram cerca de 110 professores, que votar9111 a 
favor da decisão de aderirem ao m~vimento gr! 
•1 sta. 

Bou·u também reuniões com oe pais e alu.nos e 
ovtros trabalhos no sentido de concienti&ar a 
comunidade doe moti•oe da gre••• 

• A Gre'1'e doe Professoree foi am movi -
mento •itoric~, mas não totalmemte vitorioeo 
como dtnerie eer. Pois durantea Greve começa
ram a B1.1r,gir certo ■ problemas, como detend.JlA 
d~a professores que querim ~etornar as salae 

,de aulas a qualquer custo e outros nem_meàlllo/ 
aderirm1 a Gre•e, como, o caao doe professo
res da Escola Estadual da l"loreute localizada 
no Rio Novo, e da maioria doe Professores que 
trabalhall extra classe ( ?las secretarias). / 
!ates pro!esaorea não ti'1'eram nem um pouco de 
ree-peito com a categoria, poie hou-,e aW11snto/ 
de salário em que o 8X)'1'erno pase~u o pieo pa
ra CZS 71800,00 e depois pare 10.500,00 mais 
a data-base, sendo que eles receb~ram tQllbb, 
apesar de não terem aderidos a Greve. 

Agora que vocês sabem tudo que ocor 
reu durante a Gre•e, é facil concluir que, 7 
memo com todos oe problemae que ocorrerem, 
a Gre•e !oi vitoriosa, uma •ez que, o piso/ 
salarial foi para CZSl0.500,00 e a data-base 
foi fixada para março. loi ou não !oi uma vi 
tória? -

CLIENTELISMO NA EDUCACAO DE PARACAMBI 
Tomamos ~oru:ecimento que em 06/maio/ 

19e7 foi assinado 11111 processo nQ 03/03157/87, 
nt decreto x 3.149 de 28/04/80 con,.ênio entre 
o Go,.erno do Estado, representado por seu se
cretário de Educação, Dr Carlos Alberto Mene
zes Direito, e o Yunicipio de Paracambi, re -
presentado por seu Prefeito, Délio César Leal 
permitindo que o Município cedesse contrata -
dos seus às Escolas Estaduais, para atender 
suas necessidades pessoais e que em troca, o 
!atado enviaria verbae ·para pagar seus ealá -
rios. entretanto sabemos que esses contrata -
doe• não existiam e, as •vagas", muitas de
las •arranjadas~, foram distri'b!.l!das aos ve
readores ligados politiqueirAmente ao Frefei
to, que passara■ a colocar professores e :t'un 
cionários de se~ apadrinhamento, dentro da; 
Sacolas lstaduais. Porém não nos consta que/ 
tal atribuição caiba a ali. '1'ereador e nem sa
bemos quaie foram os critérios usados na es
colha. 

Porque Wll Go-,erno que alcançou tanto 
preet{gio, principallllente pelos eoncur'BOe / 
que promoveu, para pree~cher Wll número redu
zido de '1'a&ae em Escolas da Rede Municipal,/ 
nãe cogitou aar,ra em fazer um concurso para/ 
preencher J!!. TapsT 

ne não ee diz democrático? Por que/ 
então não fotnecer oportunidade i&Uaie para/ 
to~os? 

hquanto milhares de profeeeoree con 
cursados para a Rede Estadual •ivem nWDa lut'i 
contínua com o Governo por melhorias salari -
aie e este permite que milhares de alunos per 
maneçam meses sem aula, ale.gamos não ter coÕ: 
diçÕes financeiras de atender às rei.,indica -
çÕee do professorado, o mesmo governo libera/ 
verbas de quase CZS 4.000,000para financiar/ 
o clientiB1110 político em nosso Município~ 

Estes fatos nos deixam apreensivos e 
de certa forma, perplexos, pois não sabemos/ 
ee no próximo concurso do Estado, aa nossas/ 
n<'rmal-iatae q11e estão estudando, ainda encon
trarão "vagas" para concorrer a elae. Ou se
rá que terão que se filiar ao partido políti
co dominante para garantirem lllll empre8X)? 

Como voces obser•araa esta/ 
municipalizaçio do ensino de lQ Grau, não é 
tão vantajosa, pois o empreg11iB1DO esta em / 
primeiro plano. X isto s6 prejudica a Educa
ção. 

Não queremos que os - con'1'eniadoe• / 
percam o empre&e, lutamos apenas por oporttJ.ni 
dadee ig.iais. 1 além disso, ama classe tão illl 
portante , responsável pelas transformações e 
nossa Sociedade, não pod• ee sentir dependen
te de favores. 

Como os professores poderão constituir/ 
um inetrlll!lento de transfol'llação da Sociedade, 
se estã0 servindo de alimento para Wlla pr&ti 
ca tão arcaica? -

, 

t isso aí companheiros! 
Esta é uma matéria :reservada à 

SAÓDE, ou melhor ainda, é um espaço reservado/ 
especialmente a VCICt, vítima de um Sistema de 
S4Úde superado e descontextualizado. Um Siste
ma que não atende às reais neceeeiades da co
munidade? que não se prencupa em formar profis 
sionais l m,dicos, enfermeiros, t~cnicoe, etc) 
capazes de atender com dignidade, a população/ 
pr,bre e carente,. sem falar dos baixos ealári -
os e da falta de recursos ( pessoal, medicam•~ 
tos, aparelhos•~••) com os quais estes profie
eionaie convivem diariamente nae Instituições/ 

C' ti ciai s. 
e que !alar de uma política d• 

saúde que SÓ favorece aos mais ricos, enquanto 
os p~bres enfrentam filas cada vez- maiores por 
coneultas cada vez menos qualificadas? De waa 
política que canaliza a maior parte de suae / 
verbas para aparelhar e equipar hospitais que 
servem apenas a uma mincria privilegiada, en
quanto milh~ee de crianças morrem de diarréia 
desidratação e com quadros de desnutrição gra-
ves'? 

t essa a nossa proposta. 'Provocar 
discussões e questioneJlentos mais sérios so
bre a assistência e prestação de serviços de 
saúde, principalmente em nosso município. E po 
demos começ~r hoje meB!llo, com uma questãÕ bási 
ca: o Ministério, jll!lto com ae secretarias de 
saúde, através das "AçÕee Integradas de sáude" 
-as AIS - vem tentando implementar algUne Pro
gr~mas, com o objetivo de melhorar o nível de 
eáude da população carente. Esses Programas / 
vem sendo implement ados nas diversas Unidades 
de Assistência Primária ( 'Postos, Centros de 
Sáude ••• ) com resultados muito positivos para 
di'1'ere~e comllilidades. Bem, já que esta é uma 
medida 0ficial do Ministério da Saúde, e por
tanto de'1'e ser tàmbém de nossa Secretaria Mu
nicipal, vamos listar alguns desses 'Programas. 
Gostaríamos que a população noe enviasse: / 
~uais estão sendo implementados nos postos de 
Saúde de seu bairro e que benefícios ve111 tra
zendo a Comunidade. 

O GOVERNO VA "NOVA REPliBLICA": 

O qu.e vemol> lwje. "°• pÜ.6 i &.UM W
.tit~e poü.ilca.. O goveJlno d4 "Nova 

Repú b.t.ú.A" , ,w u 1, e.,ic.ú1.t, pVUIWlt.et COM 

a p!WpoJ..ta e.conô~ t J.oe).a..l do♦ gov~ 

,wl, m.i..li..taAU, poi.J, co,t.Ü.nWl &4VO.U.Ctndo 

a.que.tu que j á. U4III 6a1101t.e..cido•. 0• .úi

teAe..uu 1,â.o 01> 111e..1>110". 

~ tWtheÂ.ltD "4 uú.&ucÃD, "4 

b4Údt P"'4 dMUI 401, twique..vi.o• .últWIA
e,ú,~ UI &OIUlll 41. p491Uft11U lU j IJIU)b 

d4 ,ÜU.iAa. utWl4 1 qut. i c.tt.,\n4 l • T _,, 

~t O IIQ.(D,\ 4M,DCnD .~ 114 

lt.iAtDIWl da Bluuil.. 

• E ua govW'ID il.egi~, q&&I. llio 4o.l 

e.túto polt nõ, . 

QUAIS li:STÃO SilDO IMPLiMiliTADOS KOS POSTOS Da 
SAÍJDE i QUii BiõN~ÇICB VIM TV.ZiNDO À CCMt111I
DA.t>i. 5• • 
l - PROGRAMA DS AS'SISTbCIA IlllTEGRAI, Ã. SAÔ'Di 

DA XtJLHiR (PAISM) 
• AC:aip ~illllen ta. Pre-11 a t ãl : 
- ceAsulta M~àica; 

ceuvl.tã de i~.~ãgem; 
censul ta 0.CU'lt•l•·gica; 

- C!nsultã àe JIU~riçie. 

• Vi~ijac:ia lpifmialeçica: 
- Di gu.stica e t~ataeata àa sífilis; 

iiag-Ústic• e ~atillllento àe autras àoêllças 
seXlUllmente tr~iss!veis; 

- eàuc.w;ie para #Ú4e. ... . 
• PlanejMtent• !i!fMUar 

2 - PROGRAMA DI ASSISTIWCIA INTaGRAL À SAÚDI 
DA C.iIAMÇl:;A (PAISC) 

• Terapia àe Rei4rataçia Oral-TRO 

Al.ejtuent• •aterae e Alíment9a •• jesma 
me 

• · Innmi uç: i• 

, Ac••pilahiillltl!!nt~ •• Cresci■en.te e Deseavelvi 
mente Ca Criuç.r. 

• Centrele t.s I~ecç:Ões Respirat9rias AQU
àas-IRA 

~ 

DEP. DE DOCES _ 
S. COSME S. DAMIAO 
balas e briquedos (p·erto do 
a preço de atacado INPS) 
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UIGINTI! 
Amais neT. preecupaçio •• • 

Força Aere« Brasileira e d« Rede • , 
GlGbo, e quute. rev•-•a ias ..ado
rinh.s, perto•~ Aeroporto Galeão. 
Elas tem• CGStume de voar a tarde' 
e podem e~tru- nas turbinas dos ao
IlJGS: 747, 727, 777, 767 e qu.ntes• 
setes, -''.!!!" quizerem. 

Cejitou-se em uma nova anna 
ULT.RA-SECRiTA que p•de rev~lucienar 
nGsse material b~lic•, tr«t~~1• «a 
cc>l~caçie em pont•s est:ratégices vi 
veiros de p•mbes c&muns, p~mba roli ,. 
! e ate mesmo• pomb~ cerreie, que 
e ~-ior para àViÕes maieres, {expli 
c.m es estrategistas), coloa«-se -
?Otente ~etralh«dora que àisp«ra ca 
roços ie milhe, IOOO (mil) p~r miau 
to. Quand~ forças aere.s inimigas• 
invadirem nosso espaç• aeree, solta 
se os p9mbos e dipara-se a rnetr~lhi 
dora, esses querenio pegar o milhG: 

'~ ", ✓t·,,,. ..;J I 

--------- -~ - ·1 
1§! 

batem ie c~Btra turbinas, parabri -
sas eu vi~:r-.s laterais, (se o aviio 
estiver fuenie curva) eliminande o 
inimiga. 

O que mais animil nesse ama 
é• custe, peis • milh• está bariltec 

Preocupação se estende.ao 

transito .. 
Preecup•-se com as fennig.s• 

TANAJURAS, (aquel. que tem a \ •••• 
•• gr.nde) que n. ro«•via Pres.Dutra 
podem ~star fur..ni0 pneus ce sc~i~ 
c.m.s.n•• assim nwneros .cicentes. 

AVISO 
MAO CORRA A P8 POIS .Voe~ PODE SE' 
CHOCAR COM UM M0SQIT0 E MACHUCAR' 
A TESTA. 

PARTICIPi DA ASSEMBLÉIA DA 
ASS0CIAÇ~ DK MORADORES DO 
DO CiNTR0. 

dTICA PAIACAMI 
+ CONCLUSÃO DA NOTICIA DOS 

RODOVIÁRIOS. _ 
De1cid1u-e .. ent11<" C(\l!I r 'e:iente11, 

1.-v" r o caso p •1re1 " CI.T (Conao ' 1 111,;:Sn dno 
:, .-lft rr,obalhj atas ) , o q .. u, acttbot.1 ni.o :100.Jo 
neceaeário, po111 als,ns diea ep,;,, 11 en,pre
~11 entrou em contato com o ain~i ceto cti:ten 
do que A PA!lTIB DE :?O D:': ACC'STC1 DE l 9e7 :
! AliA'.!U TOOOS C'S 'DIR~Trs AS3HfALi(•:J Eti .a
,:r,n::x,. 

111
1 CR

6
ÉOITO NA HORA ) 

\ V e z e s s/ J u r o • 

111 
Av. dos Operários, 125 

(Próximo ao INPS) 
111 

exame de vista grátis 
Vl'tffl)ll ISSO? SÓ DOIS ))ISSO! 

IXlPUlLSOS 
JABDIV NOVA '!BjA hiet6ria vem de auito tempo quan

do ao ee mudar pera o bairro do Jarda Nova Bra, o 
Senhor Ant§nio Carlos Costa toi 1ndicato pelo já fa
lecido Padre Antonio, para ser o zelador deeea Cap► 
l!h Bealizava a partir d• então festas para anaariu 
fundos para ampliar a me!llla, a comunidade nu.nca te•• 
nenhllllla prestação de contas sobre a arrecadação de.,_ 
998 festas e outroe eventos, o que era de ee estra
nhar. Oaira inrreaularidade era a venda de terreaoe/ 
localizados dentro da área da Capela, na qual eeue / 
compradoree ale&avam tê-los adquiridos desse senhor, 
e que pertencia na verdade a lfITBA DI~C!SANA( 6r8ão 
da Igreja que cuida dessa parte) e que a prÓp:ia, / 
nunca viu taie val~ree, nem se quer notiticaçao 4a 

DA 

negociacão desses lotes. 
?oi com essa mania de dominar que o 

fato se aeravo11. '5m determinada época süguns conse
lheiros decidiram colocar uma fam!lia na ·capela, 4a 
qual a caea havia caído, até que se encC1ntra-se 
tro l<'cal para ., instalá-la enquanto a própria co
munidade reformava esta casa. Sabendo do fato o .5r. 
Ant9nio Costa foi a Capela e col0cou_ toda a família/ 
para fora, a força Blegando que mandava na Capela,• 
só ele tinha autoridade para colocar e tirar quem / 
qu,1.zesae, falavat8!11bém que a Capela era da sua fa
milia tendo seu pai emprestado o terreno para qae 
ee conatru!aee um.a Igreja mas que de maneira Bl~a/ 
havia dado nade a ningu.ém. _ 

Revoltados com tais •eclaaaçoes o 
Con~elho reunido com dez pessoas decidiu fech~-la de 
vez, 8 partir de onze de dezembro de 1986, ate qae 
a juetiça decidieee·quem era na Terdade o dono. A 
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IGll~A 

Y!TRA então entrou com processo de p~see que veio d,!=======;;;;;;;;;;;;,:;;;_._;;;_.,... ___ _ 
eenrolando até date próxima. 

~ama Assembléia de issociações de Y~ 
redores ocorrida em 16 de agosto de 1987 foi lido o 
~isrio OficiBl que dizia da posse de taie terrenos/ 
;erem da YIT'IU ( ou seja da comunidade da capela), .! 
nimados com isso, alguns morado'res do bai,:ro reaolv_! 
ram reabri-la para reiniciar as celebraçoes e cur
~08 que desde o fechamento vinham ocorrendo no colé
gio local ( Escola Estadual Dias da Costa). 

No dia 19 de agosto f'oi feito um. m.!! 
tirão de limpeza entre homens e mlllheres que anima -
doe capinavam e lavavam. Às 18:50 desse mesmo ~ia ao 
tentar iniciar o que seria a primeira celebraçao de
pois de tento tempo, com a presença de quase 300 pe~ 
soas chegou esse aenho~ e colocou'a to~os pare for?• 
dizendo que não tinha doado para ninguem e que nao 
Queria nenr.uma celebração ali. · 

A sr• Marines de Oliveira Garcia e 
a sr• Gabriela Pessoa Garcia, resistiram a essa te~ 
tati Ta e perman&eerg no altar com a sagrada luca -
ristia, ele as ameaçou na discussão que durou cerca 
de uns 20 minutos, inclusive que iria cometer . ama 
desgraça, a pedido do povo que se colocou em frente 
a Capela sairam e celebraram na rua, em frente a / 
mesma. A partir de então todos unidos decidirem não, 
mas fazer neda dentro da escola, tendo inclusive C,! 
lebrado batimo na rua, até que a questão resolves
se coa a presença no dia 20 de agosto da um.a comitj. 
va da Diocese: Pe Geraldo; d.e. Pastoral da terra,/ 
Pe Agostinho, representando Dom Adriano, Pe Cl.Ínio, 
4a Matriz de Paracambi, Pe Vário, da Matriz de La
ges Pastora Varia, da Igreja Metodista e mais re
prs~entantee de todas as conu.nidadee. Celebr~:am / · 
deses. maneira cerca ·de 10 dia.a com chuva oa nao • 
ganharam a ca.ua& definitivamente na justi~a. 
CUR!C"SIDADE: • 

ffWlla de euae declarações o Sr. Ant' 
nio Carlos Costa, disse que & comunidade atrap~ 
lhou a eaa candidatura. t MOLE!!! 

IIINYINDIQUI 
Se -.ocê telll ali;w,,11 r .. cl!llllação ou re-

1 nvu:.•ic,.çiio 11 · r uar sobre ,eu bai-rro ot.1 ' 
~r ,. ' tlh<', leve-•, fRl!l d\ecutir junto com os 
~euo c~~ran.~eiros; s~ja no sindicato ou ~a 
'l':ttnc- : ar;7,l'I do ·u,r,,c1nl"en dn neu bair!º• "Tr.1." 
r:-,t1 e •'n ')Ue prn~ ·,,!,, C)ue º" n povo n110 !e ~ 

• : r p,.r,1 du b,. t., r :,eus problum:i.s e ae nno ae 
~~n~cientizàr dos ueu" direitos, vai chegar 
um "p(llitinuetro" qualquer, cumpri a obrils!! 
r ".°;0 --!tiile ,. ~,,!":- 3e eetivee_J9 danC.o um pre -
~C!ntt~ nu.. r~zer ,1o wu fnvor le~o.r os votos da 
rc- n 1'! aç'no. 

).s-.e':l:•s í, eaae meen,o político qt.1e 11-

,,, ,.,...nne ,,ue 11UJ11entR os in,rostoa e sacrifica 
(ln ~ra'>a'h•l<fort':1 ,1ue o elt1Berwo ,1~t1rlet,n1en
t• T r .-,1.t:'l.T ur dtu1o ou csrtidao de neu
clm,·:.tc ot.1 at~ rre...u.o u.<1a Cllllliaeta d11 campa
r! ~ t1:&i to1'!.J.. 

:'e:.rne ;.ieso e vá véndo quem r~a.lmen.
te ee ;re,, c:ipe. cc,r. (\ município e esta pre -
~~r. ·.-, '.:!i~ "~: vtui:,\es de -interesse cao,um e 
~ ,.,,. u1:q ,lc:ocnte lhe joga um •eorriao de' 
3fi.i,, s .'\nloll" ,!1:tendo que quer eeu voto. 

CHUVIICU~I 
O CHOPP 

·aEM .LOCALIZADO 



Em fr~nte a fábrica Brãls. 

LIGA 
PARACAMBI · 

c.,J'PSf'IIATC' WWTCIPAL D! PARA-C\Y?II -1987 
TA !!TI.A DO 21 '1'UlllfC' 

6t Roded; dia '1/IJ 
"'SP X TUPY 
B:.'B --X~AG 
IPI ---XY.9.J 
l"ol aa mio eBiia 5 

6t dodada •dia 11/10 
87 

• UNIÃO l LAG 
v.s.J _x TtJT>Y 
ROA 5 X TPl 
Pol aa lWR e ""i;;p. 

CAllll'ElO 00 1• TORNO 
UNIDO 3 DC' l!Nl! 
VI !E CAYPlftO 
ASSOC. i!SP. LAGKRN
SB 

<'" 
,; nriaeira rodada ~~H e Ull'Il~ jo88111 ao com • 
ce ~D>ria de a:r.ador, !1cando o J~nior para uma 
proterior ~arc .. çÃ~ de data. Ka ee&)Ulda rodad11 
1Jntõio • !!SJ'. J<>~'tlll ,,;, cnm a oateaor1a de ~11•fnr 
ri r..,n411 " Jun" nr pllr& 1111111 poeterior 11111rc111;11n de 

dalllo , • 
A qllinta rodl!.•'• podera 110!:er a1 teraçoe11. 

No Rio de Janeiro, a paralizaçio/ 
de setores, - naa áreas de transporte, produção el 
eerv1çoe1 na capital e em vários llll1nic!pios da bai
xadâ, na re&1ão serrana, em Nitarei a no,,eul tluai
nanee - deve-se reid.atrar por Bila illlportanoia polí
tica e inte,il'ação afetiva entre aindioatõe e aeseei• 
çÕee col!lunitáriaa. A participação doa partidos damo
cráti110s e progressistas, ie;u.almente constituiu-se/ 

·=--....c,__~,.em !ator positivo deaaa jornada de luta, eob as ban
deiras da CUT e da C!Jlf. 

Em Parac~bi, como fato inédito, o 
Sindicato doe têxteis apoiado por inte,il'antes dae A~ 
aociaçõea do municipio mais o Partido doe· Trabalha
dora ■, paraliza2'aa as fábrica■, Brasil !nduetrial, / 
faria Candida e Crown, coneeaw.ndo mobilizar ostra
balhadores para aderir811 ao movimento, atrav,a da 
conscientização dos pórtõee das fábricas que não o
fereceram ras1et:ncia à paralização, por estarem in
satisfeitos com a política econômica adotada pelo a
t11al gove:rno, reprimindo oe salários doe trabalhado
rae com aumentos exorbitantes dos preços dos produ -
toe de consumo em pleno congelamento. 

Apenas um nÚmero reduzido de traba
lhadores quizeram marcar o cartão, no entanto nao / 
trabalharam. 

Uma das participante• f? movimento/ 
de greve telefonou para a rádio Tupi ( uma dsa gran
des emissoras), colocando sobre a adesão dos traba
ltadoree expontânaamente à oi1'••e• Esta noticiou a 
s~gUir, que em Paracambi havia llll grande piquete que 
impedia a !orça q11e 4.000 ( mil) trabalhadores alcan 
asassem as fábricas, que o Exército estava na rua 7 
tentando normalizar a situação já tendo 4 feridos e~ 
tre oe piqueteiros. Possuindo alt9 falantes no car:eo 
~s dirigentes do Sindicato ligaram esse ao rádio, / 
que noticiava este absurdo, provocando risos nos pr~ 
sentes, pois a situação estava calma como am toda, a 
greve em P~racambi. Cbe&a-se a conclusão que os me
ios de comunicação e~tão voltados contra oa trabalh~. 
dores organizados, a.lJterando fatos ou inventando-oa/ 
para desmobilizá-los. 

Numa .tentativa da ttn!raqa.ecer os / 
trabalhadoras e o sindicato~, a fábrica ~raaU In
d~strial antecipou as demiaeÕes que estavam programA 
das para dezembro. 

Seriu de~tidos nesta aês, em dez~ 
bro, devido a direção da mesma nã~ querer investir/ 
nu.me estaçeo de tratB11tento da áiilJla que sai do setor 
de onde foram esses trabalbadoree dispensados (se
tor de acabamento geral), e é lançada no rio dos lf,! ' 
cacos. Esta est,,.çãc- de tratamento era ••ma determina 
ção da PIDJ, caso a fábrica quizesse eontinnar fa: 
zendo o acabament~ aqui, que preferiu transferir P . .1 
ra '?erezópolia.-

Oa airetores do Sindicato revoltados 
com'aa deaisaõea ee dirigiram ao secretário de tra
balho do Betado sr. Heleno Rangel que se comprome -
te11 em entrar em contato coa alawie políticos elei
tos por Paracambi como: Dep. Gilberto Bodri,i!Jlee, / 
,x. Dep. Jorae Gama e o Vice- Go•ernador Prancieco 
Amaral, acusando aos dirigentes da tábrica de atita. 

- , ? de tao arbitraria, que inclasive desrespeita orer' 
rios oo■ maia de 15 anos de •casa•. licand~ entao 
o Sr. Secretário de toaai providências sobre a rei~ 
vindicação do !indicato de read.bú.tir essa• traba-
lhadores. • 

Bspera-ee que oe DepQtadoe, queºº.!! 
tlllUIII vir a Parac_!.Dlbi paaa pedir votos, tomem aeora 
ae devida■ providencias contra a direção da fábrica 
que pela 2• vez tas eeee tipo de ollantaea, ama •e• 
contra a prefeitura eobre a deeapropriaçã~ de al
guns terreno■ ee11!, alHllçando incla.ei~e de tachar, 
e a&0ra contra o Sindicato que ee col~ca a favor do 
trabalhador. 
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ç~to acima o_grd1lc.e p,-bli,·o de 1 .:ivraclores preser-te' ~ Festa da J~'do, c.ori,; ~·cnu ,o 
nhe~1da a solenidade de Posse dd nnva Jiretoria L'O si~ciC.:H') ., 0 1.i L' d · . p., • 
xo a es~uerda, o _cor_panheiro José Fra'lcisco dJ Si va, Pre<;:;t:n~e d: C;Nr~/u r~; ;;~ 
a solenidade.~ d1re1ta, GE:raldo Pasr=ina, entre 'lúrierosos ap'.:,usos, nr,·n~ ~ i , ~eu 

d ',,..irso de posse na presidência do Sird:c3 t, ------
Depois da Festa da ?as

se, no dia 20 de julho, a 
principal tarefa da nova 
di :i:-et0ri a foi ·ver e anotar 
a verdadeira situaç~o do 
~indic~to. Só com o-estudo 
dessa realidade ~ que vai 
se~ possível fazer, junto 
?ow·os sócios, um planeja
mento das atividades futu- . 
ras. 

Os companheiros eleitos 
se preocupara.ir em aten~er 
e escutar os as~oci~nos 
~ue · procurara.P1 a se~e. Os 
problemas que Fais ap1rece 
ram~foram os casos de Ofen 
sa a _Posse: lavrFJ.c'!ores ame 
a\ados de seren expulsos 
de suas terras; 0ado-inva~ 
dindo rocas; qeleiras · en
t~ando nos lagos de pesca
ria; fazendeiros tapandh o 
caminho e a áqua dos po9-
sei.1:os. Na medida do possí
vel, foi debatido com os 
interessados, um c~minho 
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de solução par~ os seus probiemas. 
O atendimento de saúde ocupou~ 

ma boa parte do tempo. Deu para seg 
tir corno vai mal a saúde do povo e 
deu para ver também como a assistêg 
eia médica é insuficiente e fraca. 
Com os médicos foi discutida a me
lhoria do atendimento. Para facili
tar o encaminhamento, corno era um 
desejo dos associados, as fichas do 
FUNRURAL passaram a ser distribuí
das nas próprias delegacias sindi
cais. 

Foi preciso também olhar a nos
sa organização interna. E o que se 
viu foi uma completa bagunça: os fl 
chários incompletos; a papelada a
narquizada; patrões e comerciantes 
associados como trabalhadores; dele 
gados sindicais ficando com o di
nheiro dos associados e assim por 
diante. Muita confusão dentro das~ 
de que será posta em orde~ .. 

Mas os companheiros nao ficaram 
só na sede. Eles fizeram visitas i~ 
portantes nas Delegacias para ou
vir, apoiar e refletir com os trab~ 
lhadores. E os lavradores visitados 
sentiram, na prática, que a for9a 

1 do Sindicato é a firmil>za e a_uniao 
-dos associados. f: a organizaçao do 
t~alhadores que vence as ameaças 
e consegue as melhorias que o povo 
precisa. Sem a decisão dos lavrado-

Um barco comunitário 
Cento e sessenta e três varzei

ros, das comunidades de Cabeça d'Og 
ça, Surubiu-Açú, ~onta d<? Su~ubiu
Pçú, Santa Terezinha, P:racaoera, 
são Cirlaco e Surubiu-Pçu de Plen
auer resolveram unir as suas forças 
para aliviar a exploração do trans~ 
porte. Depois de estuda~ern a sua.s~ 
tuação e as suas condiçoes eles Jug 
taram os seus pensamentos e os seus 
trocados, e acabam de adauir~r um 
barco com a capacidade de mais ou 
menos 12 toneladas . Dentro de pouco 
tempo, este barco que custou n~ ba
se de 800 mil cruzeiros, estara ser 
vindo às 7 comunidades. 

A união e a org-anização dos pe-
- 1 1", di quenos não é uma tare~a f~ci . L 

fícil arranjar o dinheiro de que 
precisamos. Porém, mais difícil.aig 
da é O pequeno começar a acreditar 
no pequeno de sua_ igualha: Mas <?s 
companheiros da Varzea estao feli
zes. Acham que valeu à pena tanto 
sacrifício. A espé~ça de poderem 
facilitar as passagens está realiz~ 
da. Mas a alegria é maior porque os 
fracos deixaram o medo e o egoísmo 

res, lá nas suas comunidades, qual
quer apoio ou ajuda é de pouca ser
ventia. 

Foi um mês de muito trabalho. 
Os 16 companheiros da chapa, assim 
como vários outros associados vie
ram ver a situação do Sindicato_e 
participar no estudo e na discussao 
das soluções. 

DESPESAS 

l - FUNCIONARIOS 
2 PAGAMENTO DE INPS 
3 GRATIFICAÇÃO 

diretoria 
professora 

4 MATERIAL DE USO NA SEDE 
5 - DESPESAS COM DELEGADOS 
6 - TRANSPORTE E VIAGENS 
7 - AGUA, LUZ E TELEFONE 
8 - ALUGUEL 
9 - CONSERTOS NA SEDE 
10 CORREIOS E MENSAGENS 
11 - DESPESAS NA JUSTIÇA 

TOTAL DAS DESPESAS 

DINHEIRO QUE ENTROU 

l - DINHEIRO RECEBIDO DA 
DIRETORIA ANTERIOR ........ . 
MENSAL I.Q.ADES 

TOTAL QUE ENTROU 

SALDO DO MÊS 

25.450,41 
9.789,42 

9.000,00 
300,00 

3.660,00 
15.899,50 
10.884,20 
8.231,59 
4.000,00 
1.580,00 

172,80 
4.800,00 

93.767,92 

40.000,00 
69.616,00 

109.616,00 

15.848,08 

e passaram a confiar no seu colega 
trabalhador. 

As reuniões, os debates, as vi~ 
gens, o tempo ocupado nesta inicia
tiva foram iluminando a caminhada 
desses companheiros. Eles já sabem, 
inclusive, aue esta vitória é uma 
vitória importante, mas não é tudo. 
Pela frente virão as barreiras, as 
perseguições. Vai ser preciso defe~ 
der essa conquista. Eles sabem tam
bém que outros problemas maiores 
precisam ser resolvidos. ?ste barco 
é o começo da viagem. 

o Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais acompanha e apoia, decidida
mente, esta experiênci,a. Poi~ uma 
das finalidades do Sindicato e in
centivar os trabalhadores para que 
se unam e se organizem a fim de lu
tarem contra a exploração e conse
guirem a sua melhora. 
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· · ENCONTRO DE DELEGADOS SINDICAIS 
~ - . . . . . . -

Durante este primeiro mês à 
frente do nosso Órgão de classe, en 
tre outras tarefas, os novos direto 
res estudaram, também, a reál situa 
ção do sindicato, e prepararam di= 
versas sugestões para debater com 
todos os delegados sindicais. Trata 
se de juntar as diversas opiniões 
que aparecerem no debate, para for
mar o plano de trabalho que o sindi 
cato deverá realizar. -

- - - . . 

tos se mudaram; etc. 
Todos os companheiros Delegados 

Sindicais e, também, os companhei
ros sub-delegados estão sendo convi 
dados pela diretoria do sindicato a 
comparecerem ao Encontro, onde se
rão estudados e debatidos todos es
ses assuntos. O Encontro será reali 
zado no Emaús, nos dias 20 e 21 de 
setembro. É ~rnportante 'qu~ todos 
cheguem na vespera, para nao haver 
atraso no início do estudo no dia 

Entre os assuntos que serão de- seguinte. Para facilitar, a direto
batidos se apresentam a criação de ria comunica aos companheiros Dele
delegacias regionais e a realização gados e Sub-delegados que, no dia 
de assembléias por regiões, além de 19, véspera do Encontro, haverá 
várias questões administrativas. A transporte à partir das duas horas 
diretoria solicita aos companheiros ·"da tarde, saindo do Sindicato para 
delegados, que tragam as suas suge~ o Emaús. 
tões e tragam, também, as informa- Companheiros Delegados e Sub-de 
ções sobre a atual situação dos só- legados! O Sindicato con ta com a 
cios nas suas delegacias:· número de sua participação para fortalecer a 
sócios; quantos estão quite; quan- nossa o~ganização. 

Lavr.adores::.querêm~ _~ .·_· 

· <<LÂ . >AkINA» · i 

.- para q_-;_-S,indiçatQ 
•- ·. _:,• "".:..1-1:,.:.-.:-.:.1::,'__:..,~.:~- -~;.•_•:· - ·c:..::-.-_•·_.• 

Diversos grupos de lavradores 
estão se combinando para apresentar 
uma proposta na próxima assembléia, 
sugerindo que o Inforrnati vo "Lampa
rina" da torrente Sindical "Lavrado 
res Unidos", seja assumido pelo Sin 
dicato dos Trabalhadores Rurais de. 
Santarém, corno o seu porta-voz. 

Segundo representantes desses 
grupos, o Informativo "Lamparina" 
foi a luz que alumiou a caminhada 
da Corrente para tomar o Sindica_to 
das mãos dos pelegos, e, por isso, 
deve agora alumiar a caminh ada do 
Sindicato, para reconquistar a con 
fiança de todos os associados que 
se afastaram no tempo da pelegada. 
Além disso, falam ainda os represen 
tantes dos grupos, o Informativo 
"Lamparina" como porta-voz do nosso 
órgão de classe, pode servir ao Sin 
dicato na sua grande tarefa de tra= 
zer todos os trabalhadores ruraís 
do nosso municí~io para dentro da 
nossa organizaçao sindical. Final
mente, foi dito pelos representan
tes, é preciso que em todo o municí 
pio de Santarém não fique nem um 
companheiro trabalhador· rural, fora 
do Sindicato; esta é uma obrigação 
que o Sindicato só poderá cumprir 
com a ajuda de um informativo, e 
nos queremos que seja o "LAMPARINA~' 

TERRORISMO 
O Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Santarém recebeu com in
dignação notícias de que os inimi
gos dos trabalhadores estão cometen 
do barbaridades contra pessoas e en 
tidades que lutam sem medo contra a 
opressao. 
-Em 'Brasiléia, no Acre, pistoleiros 
a mando , de fazendeiros que perse
guem posseiros, assassinaram covar
demente, na sede do Sindicato, o 1~ 
vrador Wils·on Souza Pinheiro. Wil
son era o combativo presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Brasiléia, incansável na luta p~ 
la defesa dos direitos da sua cate
goria; 
-Em João Monlevade, Minas Gerais, o 
líder sindical João Paulo Pires Vas 
concelos, vêm sofrendo uma série de 
atentados que põem em perigo a sua 
vida e a de seus familiares; 
-Em Marabá, no Pará, as constantes 
perseguições aos lavradores e seus 
colaboradores resultaram na prisão 
recente, por parte da Policia Mili
tar, do Agente de Pastoral Ernesto 
Rodrigues. 

Em todos estes casos, o Sindica 
to dos Trabalhadores Rurais de San= 
tarém protestou firmemente, exigin
do das autoridades competentes, a 
punição dos responsáveis, conforme 
as leis vigentes em nosso país. Na 
oportunidade, reafirmamos o nosso 
compromisso e solidariedade com os 
companheiros que lutam em defesa 
dos interesses dos trabalhadores. 
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Pescadores de todo o Brasil co
meroram o dia 29 de junho, consagra 
do tradicionalmente à são Pedro, o 
seu padroeiro. Nesse dia, pescado
res no litoral e no interior reali
zam procissões fluviais em homena
gem ao seu protetor: promessas são 
pagas e preces são levantadas na e~ 
perança de tempo bom com pescarias 
cada vez mais fartas. 

PESCADORES: pelo Presidente da Colônia Z-31, 
que mandou abrir o lago para os es
poliadores. 

Há quem diga que as Colônias de 
Pesca são mal equipadas para fisca
lizar a contento a pesca clandesti
na de pesqueiros nos lagos. Porém, 
uma coisa é certa: bem ou mal equi
padas, as Colônias são rigorosas na 
fiscalização e cobrança aos pescado 
res de baixa renda, das mensalida= 
de~ e da famosa taxa de cinco por 
cento sobre a venda de seu pescado. 

Em Santarém, onde há mais de do 
is mil pescadores matriculados na 
sua associação de classe, apenas 32 
embarcações acompanharam a procis
são este ano, sendo a grande maio
ria barcos-motores-de passageiros e 
cargas: a procissão virou festa só 
oara turista ver. 
· A fartura do pescado na região, 
conhecida como uma das mais produti 
vas no pais, continua. Mas, milha= 
res de familias, nas várzeas e na 
cidade, que têm no pescado a sua ú
nica garantia contra a fome, estão 
passando necessidades. Isto aconte
ce porque aquela fartura vem sendo 
arrastada por várias frotas de pes
queiros que saqueiam impunemente os 
lnaos. iaaraoés, e braços de rio na 
busca !nsaciável de pescado para ex 
portaçao. 

Ano passado, firmas de pesca in 
dustrial, isentas de impostos e in= 
centivadas por toda sorte de facili 
dades oficiais, retiraram clandestI 
namente das águas do Baixo-Amazo= 
nas, 10.000 toneladas de peixe, co
mercializando-o para o exterior. Es 
ta informação foi publicada na re= 
vista "Observador Amazônico", de ma 
iode 1980, na página 51. -

Em Santarém, apenas uma firma, 
a PRIMAR, que antigamente se chama
va TRANSFRISA, retirou em 10 meses 
no ano passado, cerca de 3.500 tone 
ladas de pescado destinado à expor= 
tação. Esta informação também está 
publicada na ·revista "Observador A
mazônico". Entre outras firmas do 
ramo que também ameaçam a extinção 
do pescado no municipio, se incluem 
a GELAR que nem cadastro oficial de 
firma pesqueira tem, o Depósito Pa
raná, o Peixão, inaugurado há pou
cos meses , possuindo frigorifico 
com capacidade para 150 toneladas 
de peixe. 

Diante de tão acintosa espolia
ção, pescadores e moradores de dive 
versas comunidades começam a perce
ber que, ao lado das homenagens ao 
santo protetor; é preciso muita lu
ta para melhorar a sua situação. 

Em abril, ao constatar o desapa 
recimento de peixe na região, o Pre 
feito de Monte Alegre, pressionado 
por pescadores . e moradores do Lago 

Na festa do Padroeiro 
a saudade dos tempos 
da pesca milagrosa 

- - ------------
Na foto ao lado, o Presidente da Confederação 
Nacional dos Pescadores (o segundo da esquerda 
para a direita) e Frei Alfredo Schnuettgen (o 
terceiro), Coordenador Nacional da Comissão Pas
toral dos Pescadores, homenageando o Papa João 
Paulo 11, em Manaus. Abaixo, aspectos da procis
são de São Pedro, padroeiro dos Pescadores, em 

Santarém. 

Grande, baixou Portaria proibindo a 
entrada de geleiras no municipio. 
Tal medida provocou a imediata con
testação do pecuarista e presidente 
da Colônia Z-20, de Santarém, que 
fez oficio à SUDEPE, a fim de que 
este orgao "orientasse" melhor o 
Prefeito. A Coordenadoria Regional 
da SUDEPE não só absolveu o Prefei
to, mas também, após uma semana de 
estudos em Monte Alegre, emitiu Por 
taria em junho regulamentando a pes 
ca comercia] nos lagos da região. -

No municipio de Santarém, a fal 
ta de peixe durante a Semana Santa 
unificou os clamores dos moradores 
da cid~de com as lutas dos varzei
ros de Aritapera. Estes, após lon
gos meses de abaixo-assinados e de
núncias às autoridades contra a ori 
minosa invasão de lagos vizinhos e 
o consequente sumiço do seu pesca-

do, resolveram vir para Santarém e, 
em desespero, ir às ruas em fins de 
abril, protestar públicamente con
tra a grave situação de centenas de 
familias diante da inoperância das 
autoridades ligadas ao setor. A Co
ordenadoria Regional da SUDEPE in
terveio novamente, e em principias 
de junho também emitiu nova Porta
ria, regulamentando a pesca comerei 
al nos lagos do municipio. -

Há noticias, entretanto, de que 
as medidas adotadas nas Portarias a 
té agora não sairam do papel. Pesca 
dores de Monte Alegre começam a pr~ 
curar outros tipos de atividades pa 
ra sobreviver; no município de PraI 
nha, o lago Camapú foi totalmente 
devastado por pesqueiros estranhos 
à região que trouxeram até autoriza 
ção da Federação das Colônias, sedi 
ada em Belém, e vieram acompanhado~ 

1 

Esta taxa de 5 por cento seba
sei,a na Portaria número 31, emitida 
em) de julho de 1975, pela Confede 
ração Nacional dos Pescadores. Mas 
o seu cumprimento por parte das Co
lônias se dá sem qualquer observân
cia,do espírito que ela encerra no 
que,diz respeito à prestação de ser 
viços aos pescadores. O atual PresI 
dentP. da Confederação Nacional dos 
Pescadores, o primeiro pescador a e 
xercer este cargo em 60 anos, afir~ 
mou categoricamente em Manaus, onde 
esteve durante a visita do Papa em 
julho, que a Portaria 31 é clara: u 
ma Colônia só pode cobrar esta taxa 
de "até 5 por cento" se através de
la conceder beneficies e serviços 
diretamente aos associados. 

Frei Alfredo Schnuettgen, So
ordenador Nacional da Comissão ~as
toral dos Pescadores, vinculada à 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, e que luta há longos anos 
ao lado de pescadores no Nordeste, 
esteve também em julho visitando 
pescadores em Santarém, a fiw de co 
nhecer de perto seus problemas e 
trocar experiências. Sobre a taxa 
de 5 por cento, relatou que em vá
rios estados do Nordeste, os pesca
dores já não pagam esta taxa porque 
a maioria das Colônias nunca pres
tou serviço nenhum aos seus associa 
dos com este dinheiro. Deixou ela= 
ro, também, que a luta dos pescado
res no Norte ou no Nordeste é uma 
luta só contra os opressores que a
meaçam acabar de vez com a própria 
categoria. 

Para se firmar nesta caminhada 
e melhora~ a sua situação, é preci
so q~e os pescadores se organizem 
um com o outro a fim de tornar suàs 
Colônias, antes de tudo, entidades 
que defendem os seus direitos e in
teresses. E preciso lutar contra os 
desmandos de dirigentes que continu 
arn a ver no pescador urna simples 
fonte de receita, en~iquecendo meia 
dúzia de espoliadores que ameaçam a 
sobrevivência de toda uma população 
na procura de lucro fácil em benefi 
cio próprio. 
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TRANSAMA-,10N1CA O de:~~m~~t;mo do!inf!v~:d~~~~~o d~~: 
L funcjonârios do INCRA de Altamira, 

os Srs. .Benedito Rodrigues Lopes_ e 
Guiados pela necessi~ade de co~ Jeremias, estiveram no Travessao 

seguirem um pedaço de chao onde tr~ das Placas para, em nome do exe~~ 
balhar, quarenta familias de traba- tordo Projeto Integrado de Colon~
lhadores rurais vindas d~ S~l do zação de Altamira - Sr. Adair Jero
Brasil, foram ocupando, ha mais de nimo Pavlack, propor aos la~r~dores 
dois·anos, lotes de_ 100 hectares, o seguinte acordo: "Dez famili~s te 
situados no Travessao das Placas, rãa que sair daqui. O INCRA va~ ar
então completamente desocup~d~s. rumar terras para v~cês! ma~ n~o s~ 
Quando O trabalho dessas fam~lias bemos onde. vocês nao tem direito a 
já estava bastante adiantado, 1.ncl~ nenhuma indenização" 
sive com a abertura à braço, de um Frente a tudo isto, os compa
ramal de 7 quilôm~tros, aparece~a~ nheiros das Placas entendem que_a: 
na vicinal, se dizendo _dono~. : quelas terras representam a sua un~ 
terras, os glebistas_ Joa~ Ba isª. ca ossibilidade de sobrevivência 
cândido e Nicanor Jose Maria. P 

--------.-- . . . eraldo Pastana (esquerda) prestando solid~riedade 
Na foto o Presidente uO S1nd1cato, G d Ab'l· Perussat } fala aos companheiros. 

aos posseiros. A direita o Sub-delega o t to 

Estes glebistas, conforme con
tam os lavradores da áre~,_são os 
responsáveis pelas perseguiçoes so
fridas pelos companheiros das Pla
cas: eles ameaçarám os camponeses 
para que saíssem das terras; ch~a
ram a Policia Militar de Altam~ra 
para que ela resolvesse a questao, 
prendendo alguns lavradores que, de 
fato, foram presos, mas os pr~b~e
mas não foram resolvidos;_par~i~ipa 
raro ativamente de uma açao mi!itar 
promovida pelo 519 BIS-Bata~hao de 
Infantaria de Selva de Alta~ira, na 
qual os trabalhadores rurais foram 
obrigados, sob a mira das metralha
doras a assinar um documento de d~ 
sistê~cia das terras que ocupam; 
tal documento foi declarado sem e
feito pelo próprio comanda~te do 
BIS mas, os problemas. conti~uam. 
Posteriormente, os glebistas vieram 
até as Placas na companhia ~e fun
cionários do INCRA de Altamira que 
ameaçaram os lavradores ~om a volta 
do Batalhão e a destruiçao completa 
de suas casas. 

e, por isso, tém se mantido firmes 
na sua vontade de continuarem ~as 
terras em que trabalham._Es~a e~ 
principal razão da permanencia ate 
hoje destes companheir~s que, acr~ 
dita~do na força da uniao, se org~
nizaram em torno de sua Delegaci~ 
Sindical para a defesa de seus leg~ 
timos direitos. Eles lutam para c~~ 
quistar a Titulação e entrega e 
100 hectares de terra para todos os 
moradores do Travessão; a constru-

- da estrada vicinal em toda_a 
çao . d segui-sua extensão; o fim as per - . 
ções e a p~ni9ão dos responsaveis 
pelas violencias. . d 

Nesta luta, os companheiros as 
Placas não estão sozinhos. ~o Bra= 

·1 inteiro tem chegado manifesta 
s6es de• apoio. Lavradores de Santa
~ém estiveram ~as Placas para refo~ 

ar a disposiçao de luta dos compa 
~heiros. o Sindicato dos Trabal~ad2 

s Rurais se fez presente na area 
re . à luta e esclarecendo 
dando apoio d tin-
q ue O problema alí enfrenta o él:, 7 continua na pag. 

li 
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ge toda a categoria de trabalhado
res rurais de nosso município. Além 

disto a Diretoria publicou a segui~ 
te Nota de Solidariedade: 

"NOTA DE SOLIDARIEDADE•Quarenta famílias de trabalhadores rurais já há muito tempo vêm 
vivendo um clima de grande terror, sofrendo inúmeras ameaças e intimidações. Trata-se 
dos lavradores que habitam há mais de 2 (dois) anos, a vicinal 59/61, no Km 240 do tre 
cho Altamira-Rurópolis, na Rodovia Transamazônica. Vários trabalhadores rurais entre 
os que residem nessa área; procuraram este Sindicato e prestaram depoimento sobre as 
últimas ameaças por eles sofridas: 11 No dia 12 do corrente, os glebistas João Batis,ta 
Cândido e Nicanor José Maria, acompanhados de pessoas que se apresentaram como sendo 
executores do Projeto Integrado de Colonização e do Projeto Fundiário, ambos do INCRA, 
sediados em Altamira, além de dois elementos conhecidos como parentes dos glebistas, 
compareceram ao local, em veiculo daquela repartição. Os funcionários do INCRA disse
ram, então, aos lavradores que estes deveriam desocupar as terras onde estão situados; 
que de nada valia estarem alf há mais de um ano e um dia, pois não eram considerados 
como colonos, pelo INCRA, nem como posseiros nem como invasores; que não receberiam in 
denização alguma, podendo os trabalhadores arrancarem, caso o desejem, as suas casas e 
plantações, carregando-as consigo para o seu novo destino. Além disto, aqueles funcio 
nários do INCRA ameaçaram os lavradores, alegando que, caso não obedecessem, o Bata
lhão de Altamira seria chamado para expulsá-los à força, e ainda, que suas casas seri
am arrasadas por tratores". O Sindicato é a organização legal dos traba l hadores que 
tem por final idade a defesa dos direitos da categoria que representa. O S i ndicato dos 
Trabalhadores Rurais de Santarém, no cumprimento do seu dever e na condição de legíti
mo representante dos interesses dos lavradores do municfpio, vem a público para protes 
tar firmemente contra mais esta ameaça lançada pelos Srs. João Batista Cândido e Nica-= 
nor José Maria, apoiados por pessoas que se dizem func ionários do INCRA, sobre os com
panheiros lavradores e suas famílias que moram e trabalham, há mais de 2 anos nas ter 
ras da vicinal 59/61. As tentativas de expulsão dessas famílias, levadas à cabo pelos 
citados glebistas, representam um ato de violência contra o mais elementar dos direi
tos humanos: o direito à sobrevivência. Este Sindicato clama por Justiça para as famí
lias que, ordeira e pacíficamente, vêm trabalhando naquelas terras, antes desocupadas, 
cuja importância máxima é garantir o seu sustento, além da produção dos gêneros que 
têm servido ao consumo da sociedade. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, 
manifesta a sua solidariedade às 40 famí_lias da vicinal 59/61, reafirmando o seu com
promisso de estar presente na defesa de seus d i re i tos, e apoia decididamente, a sua lu 
ta pela permanência na terra. A TERRA t PARA QUEM NELA TRABALHA. Santarém, 14 de agos-= 
to de 1980. (ass.) Geraldo lrineu Pastana de 01 iveira- PRESIDENTE; Pedro Soares Silva
SECRETARIO; ValdiF Ganter-TESOUREIRO." 
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Da esquerda para a direita: João Paulo, do Sindicato dos Metalúrgicos de João Monleva
de, Minas Gerais; Alair, lavrador de Goiás; José Francisco da Silva, Presidente da CON
TAG; Neuzà, representante da Ala Feminipa; Cláudio, representante da Ala Jovem e Anto
nio, representando os Delegados Sindicais da Corrente Sindical "Lavradores Unidos 11

, en-
tre os que fizeram uso da palavra na Posse da nova diretoria do Sindicato. 

O Rio Tapajós tem nas suas mar
gens, dezenas de comunidades, onde 
moram e trabalham, há mais de tre
zentos anos, centenas de famílias. 

Ultimamente, os moradores da re 
gião do Tapajós estão com a sua únI 
ca possibilidade de sobrevivência~ 
seriamente ameaçada. As terras que 
essas familias vêm ocupando há mui
tas gerações, d~i retirando o seu 
sustento e produ~indo generos para 
a sociedade, estao sendo cobiçadas 
por pessoas e firmas que, embora 
chegadas recentemente à região, se 
proclamam donas de vastas extensões 
destas terras. 

Na margem esquerda, mais de 500 
familias estão sendo ameaçadas pe
las firmas Amazonex Industrial e Ex 
portadora S/P e Santa Izabel Aqro= 
Florestal Ltda. Estas firmas dizem 
ter comprado, em fins de 1974, cer
ca de 94.752 hectares de terra na 
região. 

Na margem direita, cerca de 600 
famílias, residentes em diversas co 
munidades e na sede do município de 
Aveiro, estão 'ameaçadas pelo IBDP. 
Isto porque, em 1974, um decreto 
feito pelo então Presidente da Repú 
blica, determinou que fosse criada 
a Floresta Nacional do Tapajós-FLO
NA, nas terras ocupadas por estas 
famílias, 

De acordo com o depoimento de 
lavradores residentes na região, a 
imensa maioria dos trabalhadores ru 
rais que mora e trabalha, há várias 
gerações, nas margens do Tapajós, 
não vendeu suas terras e muito me-

nos deu ~ermissão a quem quer que 
fosse para negocia-las em seu nome. 
Os lavradores não aceitam, '= manei 
ra nenhuma, que pessoas ou firmas 
recém chegadas à região, façam e 
desfaçam destas terras que, há sécu 
los, são a única fonte de sobrevi= 
vência de toda urna população. Os la 
vradores são os únicos e legítimos 
proprietários destas terras. 

Por diversas vezes os moradores 
ameaçados do Tapajós deixaram claro 
a sua intenção de continuarem na 
terra. Foram ao INCRA, ao IBDF, aos 
que se dizem proprietários para, or 
deira e pacíficamente, apresentarem 
suas reivindicações: a permanência 
na terra em que trabalham; o fim 
das ameaças e perseguições. 

Nesta luta, o mais importante 
tem sido a união e organização dos 
companheiros do Tapajós que, atra
vés das suas Delegacias Sindicais, 
enfrentaram as ameaças e continuam 
em suas terras, Mas, a luta mal co
meçou. Daqui para frente será precI 
so uma união ainda maior, o fortale 
cimento das Delegacias Sindicais e 
sem dúvida, o apoio e solidariedade 
de todos os lavradores do municí
pio. 

O Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Santarém, fiel ao seu com 
promisso de estar sempre junto dos 
companheiros que lutam em deÍesa de 
suas terras, se fez presente na re~ 
gião do Tapajós, apoiando e se sol! 
darizando com as famílias ameaça
das. 
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Na Ass1'mbléia do Sindicato 
em janeiro p1ssado, foi anunciado 
que nos próximos dias será publica
do o Edital de Convocação das Elei
ções Sindicais. A partir desse mo
mento até a hora de votar, cada 
associado estará com a grave res
ponsabilidade de deci.Jir, a quem 
confiar a direção do seu órgão de 
classe, nos próximos três anos de 
mandato. Aliás, desta vez, as elei
ções no Sindicato dos Trabalhado
res Rurais de Santarém vão encon
trar uma realidade diferente das an
teriores, no panorama sindical do 
Município. Dentro desse panorama, 
a atuação da Corrente Sindical 
"LAVRADORES UNIDOS" , desde 
o seu lançame•1to, em julho do ano 
passado, vem proporcionando aos 

,,ra.•Al~AP V J;ff~ . . ·.- ,~· 

lavradores, uma razoável clareza da 
responsabi I idade eleitoral. 

Membros da Corrente Sindical 
"LAVRADORES UNIDOS" infor
mam que, os associados esclarecidos 
vêm tomando consciência, sobre a 
importância de ocupar o seu lugar 
na vida do seu Sindicato. 

E não se trata, simplesmente, 
de procurar um banquinho desocu
pado para sentar-se, ficar quietinho, 
ser platéia de enormes discursos, 
obedecer e conformar-se. Este é o 
comportamento que agrada aos 
opressores, oportunistas e pelegos; 
é a forma como eles apreciam o si
lêncio nas Assembléias. Não se trata. 
disto. O grande avanço no entendi
mento do companheiro se .mani
festa quando ele diz e explica a sua 

opinião nas reuniões; quando se em
penha no real fortalecimento da uni
ão de todos, fazendo valer a expres
são da maioria; quando preenche o 
espaço de sua participação nas de
cisões do Sindicato; quando afirma 
a força da sua organização, no estu
do dos problemas dos lavradores, 
na defesa do valor do seu trabalho 
contra a exploração; no esforço 
concreto para conquistar melhores 
condicões de vida. É isso o que 
se explica como a tomada de cons
ciência que os lavradores estão reve
lando , sobre a importância de ocu
par o seu lugar na vida do seu Sin
dicato. E é dentro desse quadro que 
as próximas eleições sindicais estão 
anunciadas. 

Continua na pág. 2 

OPOSJCÃO METALÚRGICA COMERCIÁRIOS MUDAM DE IDÉIA 
SOBRE LAVRADORES DE SÃO PAULO VEJO A 

SANTARÉM, TRAZER O SEU 
APOIO À CORRENTE SINDICAL 
LAVRADORES UNIDOS 

COMO FOI O ENCONTRO DA 
BOA ESPERANCA 

I 

A CARESTIA E A INFLACÃO 
I 

CORRENTE FOI À CIDADE 
DE PRAINHA. 

E além de outros assuntos 
veja também 

11S PRDPDSTAS 
D li DDR/l.ENTE 
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Naturalmente, ninguém pode 
esperar que os opressores, os opor
tunistas e os pelegos fiquem satis
feitos com esta realidade. Claro que 
não. A tomada de consciência dos 
lavradores representa uma forte a
meaça aos aproveitadores da igno
rância alheia; aos que engordam 
as suas vantagens sempre à custa 
da falta de esclarecimento do povo. 

A história das eleições sindi
cais em nosso país, tem apresentado 
muitas lições que os trabalhadores 
não podem esquecer. Entre essas 
1 ições, a mais falada hoje no Brasil 
inteiro, é a das manobras do pele
guismo: uma diretoria que, durante 
o seu mandato, não se emrenhou 
para defender os interesses dos tra 
balhadores que representa, afastou 
centenas de companheiros do Sindi
cato, que ficaram sem acreditar no 
seu órgão de classe; usou e despre
zou o apoio que lhe foi oferecido ; 
matou a confiança dos associados. 

E tem acontecido de várias direto
rias com esse procedimento, ainda 
terem a prepotência de menospre
zar o respeito aos associados, lan
çando-se à reeleição ou apresentan
do candidatos. Ora, esses candida
tos sabem que pelo caminho do 
apoio das bases, não têm mais con
dições de ganhar eleição, porque 
se desligaram dos sócios, ou nunca 
estiveram ligados às bases. O que 
tem restado à essas diretorias e aos 
novos pelego ~ por elas recomenda
dos, é a sabotagem; o desvio de vo
tos; a orientação de má fé; a fraude 
escondida numa casca de legalidade, 
como a história vem registrando . 

Desde o anúnc10 das eleições 
até a colocação do último voto na 
urna, tem muita água a correr de
baixo da ponte. Opressores, opor
tunistas , pelegos e aproveitadores 
andam sempre lado a lado. Mas nes
ses tempos de eleições sindicais, eles 
ficam mais juntos procurando evitar, 
por todos o s meios, que os associa
dos conscientes sejam vitoriosos. É 
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preciso que todos os companheiroJ 
lavradores permaneçam unidos e '(i• 
g ilantes. 1 

Ao " LAMPARINA" muito d(e
sagrada a lembrança desses fat s 
lamentáveis. Mas são tristes acont -
cimentos que a história revela, e 
que todos os lavradores precisa 1 

conhecer para evitar. 
A Corrente Sindical "LAVRA• 

DORES UNIDOS" saúda todos o 
companheiros lavradores de todo o 
município de Santarém, na abertu
ra dessa etapa que se aproxima, e1 

deseja, ardentemente, que todos os 
car ,:J idadas de quantas chapas se 
apresentarem, realizem as próximas 
eleições, dentro da harmonia tão 
necessária ao cumprimento dessa 
grande responsabilidade. E canela
ma a todos os associados a parti
ciparem vivamente da nossa cam1,a
nha , para construirmos juntos nes
se tempo de esperança, a base de 
uma vivência sindical, inteiramente 
nova: o Sindicato será nosso, por
que todos nós seremos o Sindicato. 

NIIAIB UM ASSALTO 
AO DIREITO DOS A.SSOCIADOS 

Os companheiros trabalhado 
res rurais filiados à Delegacia Sindi 
cal do Mujuí dos Campos, não esta
vam satisfeitos com o trabalho sin 
dical que vinha sendo feito pela an
tiga delegada. Além disso, os sócios 
nunca puderam participar da esco
lha do seu Delegado Sindical. Em 
todas as mudanças anteriores, as 
decisões já vinham prontas, eram 
comunicadas aos sócios. 

Mas o tempo em que os pele
gos faziam e desfaziam do Sindica
to, desrespeitando continuamente 
aos sócios, está para se acabar. Mas 
é preciso ficar de alerta porque os 
pelegos venderão caro a sua derrota. 
Cada tentativa dos sócios de fazer 
valer os seus direitos é respondida 
com mais uma traição dos pelegos. 
Exemplo d isso foi o que aconteceu 

dias atrás, na eleição do novo Dele
qado Sindical do Mujuí dos Campos. 

Na reunião da Delegacia, dia 6 
de janeiro, estiveram presentes 59 
associados, que elegeram o compa
nheiro trabalhador rural José Do
mingos de Arruda, com 52 votos 
contra 6, dados a um segundo can
didato, e apenas um voto para uma 
terceira pessoa. 

A Lei nesses casos é clara. So
mente aos sócios de uma determi
nada Delegacia c:ibP. o direito de es
colher o seu Delpgado Sindical. A 
Diretoria compete reconhecer a de
cisão dos associados e fornecer todo 
o ma ter ia 1_ necessário ao f u nc io na.
menta da Delegacia. 

E o que fizeram os pelegos? 
Reconheceram como Delegado Sin-

dical do Mujuí dos Campos o candi
dato que obteve um único voto. A 
essa pessoa, a Diretoria do Sindica
to entregou o material da Delegacia. 
Quer dizer: mars uma vez os sócios 
foram desrespeitados no seu direito 
de liberdade de escolha. 

Apesar dessa arbitrariedade da 
Diretoria, os companheiros do Mu
juí dos Campos continuam firmes 
na sua luta para exigir o respeito ao 
direito que lhes foi negado . 

A Corrente Sindical "LAVRA
DORES UNIDOS" protesta vigoro
samente contra esse desrespeito aos 
companheiros do Mujuí dos Cam-. , 
pos cometido pela diretoria do Sin-
dicato, e apoia decididamente os as
sociados daquela Delegacia Sindical 
na sua luta. 
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O ENeONT/lO 
DA 
BOA 
ESPERANOA 

Nem a ocupação ao plantio 
nem o chuvoeiro dos d ias 11, 12 e 
13 de janeiro, d im inu iu a presença 
e a participação dos camponese~ no 
Encontro da Boa Esperança . Pelo 
contrário o que apareceu lá foi a 
firmeza e o entusiasmo de mais de 
250 trabalhadores que resolveram 
se comprometer na construção de 
um Sindicato vivo e atuante. 

Homens e mulher~s. jovens e 
adultos, crentes e católicos, vindos 
de todas as partes do município de 

uma ferramenta de luta cont 
opressão dos patrões. 
SINDICASCA: CADÁVER DE 

SINDICATO 
Olhando o Sindicato, hoje, 

não sentimos mais que ele é uma 
ferramenta de luta. Ê porque os 
grandes conseguiram esvaziar o sen
tido do Sindicato e fizeram dele 
um instrumento a favor dos pa
trões e do governo. 

Primeiro, eles botaram pelegos 
lá dentro. Depois, fizeram do Sin
dicato um Posto de Saúde quando 
misturaram com o FUNRURAL. 
Por fim fizeram Leis que amarra-

Santarém, se uniram nesse aconte
cimento patrocinado pela Corrente 

·Sindical em conjunto com a Dele
gacia Sindical da Boa Esperança. 

QUEM PRECISA SE MEXE 

Mu itas mensagens e decisões 
foram debatidas e assumidas duran
te o Encontro . Pois, diante déi situa
ção que vivemos não se pode ma is 
crnzar os braço s e ficar esperando. 
Conhecer, sentir, reclamar de nada 
adianta sea gente não começa a agir. 
Por isso, mais do ·que nunca temos 

ram o Sindicato no Ministério do 
Trabalho. Do Sindicato só ficou 
mesmo o nome. É o finado Sin
dicato. 

Quando a gente pega uma me
lancia, parte ela no meio , tira todo 
o miolo e depois emenda ela de no
vo, fazemos uma boa comparação 
de como esti sendo o Sindicato. Se 
a gente não olha direto parece uma 
coisa perfeita. Mas prestando aten
ção vamos ver que é uma casca, é 
um Sindicasca. 

O SINDICATO SOMOS NÓS 

É preciso enterrar esse cadá
ver de Sindicato que já está feden-
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que arregaçar as mangas e assumir 
o destino de nossa vida. 

FERRAMENTA CONTRA A 
OPRESSÃO 

Estudamos que foi assim no 
passado. A ganância dos patrões 
não tinha mais limites. Além do 
suor eles exploravam também o san
gue dos trabalhadores. Foi dentro 
dessa agonia para se livrar da escra
vidão que os pequenos se juntaram 
e formaram o Sindicato. Portanto, 
para eles o Sindicato significava 

do . Temos que acabar com a idéia 
de que Sindicato é Posto de Assis
tência Médica, de que Sindicato é 
a Diretoria, ou que Sindicato é a 
sede. 

Um Sindicato tem sede, deve 
lutar por uma boa Assistência Mé
dica e precisa ter uma diretoria 
comprometida. Mas, tudo isso é 
muito pouco. Sindicato é muito 
mais. 

Um Sindicato pode ser muito 
bom e muito bonito, mas ele não 
se sustenta sem as paredes, os tijo
los, o a I icerce e o chão. Assim tam-

Continua na pág. 4 
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bém uma Diretoria não se susten
ta se os sócios não estiverem uni
dos, esclarecidos e organizados. 

Uma boa diretoria ajuda. Mas, 
o peso da luta, a defesa dos traba
lhadores, o rumo do Sindicato e 
a conquista de nossos direitos con
tinua sendo responsabilidade de to
dos nós. Pois, O SINDICATO SO
MOS TODOS NOS. 

A LUTA É DE TODOS 

Temos que passar das palavras 
para as ações. Quando o encontro 

AS PROPOSTAS 
DA CORRENTE 

O ponto mais alto do Encon
tro foi quando vários companheiros 
da Corrente explicaram e defende
ram, publicamente, as idéias que 
animam a nossa luta. 

1. PELA SEGURANÇA DO NOS
SO CHÃO: é preciso que cada cam
ponês tenha o direito de um lote de 
terra, livre da perseguição dos fazen
deiros ou da expulsão de firmas e 
órgãos oficiais. Esse compromisso 
inclui a volta à terra daqueles que 
dela foram afastados_ 

2. PELO VALOR DO NOSSO PRO
DUTO : dizem que nosso produto 
não tem valor. Mas todo mundo 
quer ele. Então, é porque tem mui
to valor. Só que o valor do trabalho 
não vem para quem produz e sim 
para quem tem o capital. 

3. PELA DEFESA DOS PESCADO
RES: grandes geleiras invadem os la
gos e usam redes de arrastão. De
pois compram todo o peixe e levam 
para o estrangeiro. Assim de uma 

termina começa o trabalho. 
A EXPERIÊNCIA DOS HOMENS: 
como foram os homens os primei
ros na luta sindical as terefas maio
res ainda continuam sendo feitas 
por eles. Seja na Delegacia Sindical, 
nas Assembléias, nos encontros, nas 
visitas. Por isso, vão continuar aler
tando seus companheiros e incenti
vando todos os trabalhadores rurais 
a se quitarem para participarem na 
luta s,ndical. 

A VOZ DAS MULHERES: as mu
lheres decidiram continuar com os 
seus encontros por que é aí que elas 
começam a ver a situação e a neces-

só vez arrancam o alimento dopes
cador e a comida dos pobres da ci
dade. 

4. PELA PARTICIPAÇÃO OAS 
MULHERES: a mulher trabalha, so
fre e luta junto com os homens. A 
contribuição dela é indispensável 
na luta sindical. 

5. POR UM ADVOGADO COM
PROMETIDO: sabemos que a nossa 
maior defesa é a nossa União. É cla
ro que um advogado que entre co
nosco na luta pode dar boas orien
tações. 

6. POR UMA BOA ASSISTÊNCIA 
MÉDICA: pagamos impostos para 
sermos bem atendidos. Além de 
uma ficha e de uma receita o que 
recebemos é uma grande maçada. E 
preciso que esse direito já ganho 
chegue nas nossas mãos. E impor
tante conseguir que em vez de só 
curar a doença a assistência do 

FUNRURAL previna a nossa saúde. 

7. POR UMA APOSENTADORIA 
ANTES DA MORTE: o lavrador 
paga com impostos o direito de ter 

-PAGINA4 

sidade de apoiarem e acompanha
rem os seus maridos. Além é claro, 
de participarem nas Assembléias 
como sócias ativas do Sindicato. 
A ENERGIA DA JUVENTUDE: 
por serem trabalhadores rurais e 
também por representarem o futuro 
da luta camponesa os jovens não 
podem ficar de lado. É preciso que 
as~umam desde já, junto com os 

seus pais a tarefa de construir o novo 
sindicato. Marcaram um ENCON
TRO de JOVENS na Colônia PRA
TA para o lançamento da ALA JO
VEM da CO.RRENTE SINDICAL 
nos dias 21, 22 e 23 de março. 

uma ·.-elhice tranquila. Mas quando 
chega aos 65 anos a maioria já está 
morta. Uma grande luta será a con
quista da aposentadoria aos 55 anos. 

8. PELA DERRUBADA DO PELE
GUISMO: é a luta por um novo ti
po de organizar o Sindicato, colo
cando na Diretoria e nas Del~acias 
Sindicais, lavradores que realmente 
se interessem pelos seus compa
nheiros. 

9. PELA LIBERDADE DOS SIN
DICATOS: o mal do Sindicato não 
é só o fato de ter diretores que fa. 
vorecem os patrões ou que são ca
bos eleitorais dos políticos. O pior 
de i:udo é o cabresto que o governo 
coloca nos Sindicatos através do 
Ministério do Trabaího. Todos os 
Sindicatos do Brasil têm que se li
vrar dessas amarras. 

10. POR ESCLARECIMENTO PA
RA TODOS OS SÓCIOS: um Sin
dicato de base é o Sinditaco que se 
preocupa com que todos os seus só
cios estejam alertados e participem 
da luta sindical. Sem sócios firmes 
e conscientes o Sindicato é fraco. 

., 
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OPOSIÇÃO METALÚ/lGJe A 
VISITA A OONRENTE ---LAVRADORES UNIDOS 

nossa forca é a nossa união 
' 

Está crescendo no Brasil um 
mov imento chamado Oposição Sin
dical. A finalidade desse mov imen
to é trazer o sindicato para o seu 
verdadeiro sentido. Quer dizer , um 
Sind icato organizado e dirigido pe
los trabalhadores. Um S indicato 
que estude, defenda, organ ize e 
conquiste as Vélntagens que estão 
no intensse dos trabalhadores. 

Lutam para que todos os só
cios estejam a par dos aconteci
mentos e estejam esclarec idos sobre 
a finalidade e necessidade de um 
bom Sindicato. Partem para organi
zar delegacias fortes. Defendem 
propostas justas nas Assembléias. Se 
esforçam para ganhar ds diret orias 
que podem ajudar na formação de 
um Sindicato livre e um Sindicato 
de base. Aqui em Santarém, nós cha
mamos de CORRE 1\JTE SINDI CAL. 

A Oposição Sindical existe 
também na cidade e no campo. Por 
que será que ela cresce? 

A UN IÃO DA CIDADE E CAMPO 
Na derrubada de um roçado 

é preciso entalhar vários paus de 
uma só .vez. Tanto porque va i ma is 
ligeiro .::orno porque normalmente, 
um pau engata no outro e não ca i 
só. 

Na vida é oomo na mata . Um 
trabalhador sozinho não sai do ato
leiro. Nem mesmo todos os campo
neses de Santarém. Os 81 S indica
tos de Trabalhadores Rurais do es
tado do Pará terão que se juntar 
com todos os S indicatos de Traba
lhadores Rura is de todo o Brasi l. 
Por fim a gente entende que precisa 
se juntar< com os Sind icatos da c i
dade. 

Essa União f icou clara no En
contro por causa da presença de 
companheiros que trabalham na c i
dade. O operár io é tão lascado co
mo o camponês. Como nós, eles 
também lutam para sair da opressão . 
Por fim , o mesmo grande que nos 
persegue é o grande que exp lo ra os 
pequenos da cidade. 

A Corrente Sindical já compre
endeu essa verdade e sab ia da neces
sidade de juntar as forças de todos 
os trabalhadores. Por isso , para o 
encontro da Boa Esperança convi
dou um operário do estado de São 
Pau lo , que luta dentro da Oposição 
Si nd ical Metalúrg ica. 

Sua presença foi importante 
porque contou como é a vida sofr i
da dos operários nas favelas e den
tro das fábr icas. 1 nteressante tam
bém foi saber como é que eles se 
organizam e lutam para e~capar das 
unhas dos tubarões. 

Completou a sua part ic ipação 
éxpiicando o f il me onde vários ope
rár ios participam e onde aparece o 
operár io Santo Dias da Silva , assas
sinado pela Pai ícia . 

As barreiras são grandes e é 
preciso que os camponeses e os ope
rár ios juntem seus pensamentos e as 
suas ações na construção de um Sin
d icato que defenda os interesses dos 
traba lhadores. 

OUANTOI SOMOS 
A cada d ia que passa mais 

companheiros compreendem o nos
so movimento e entram para a Cor
rente Sind ical "LAVRADORES 
UNIDOS". Agora , nós já somos 53 
Delegacias Sindicais. 

1. Região do Planalto da Santarém
Cuiabá: Império; Baixa de Areia; 
Cedro ; Morada Nova; Tracuá; São 
Raimundo do Mojú; Moju ; Una; 
Palhal do Una; Jaboti ; Chaves; Açai
zal; Fé em Deus; São Jorge; Transa
mazônica; Tabacal. 

2. Região do Planalto da Santarém
Curuá Una: Guaraná ; Castanhal; 
Boa Fé ; Boa Esperança ; Novo Impé
rio; Santa Cruz ; Igarapé Vermelho. 

3. Região do Rio Tapajós: Jaguara
ri ; São Tomé; Piquiatuba; Tauari. 

4 . Reg ii:Ju da Várzea: Cabeça D'On
ça; Santa Terezinha ; Su rubi -Açu; 
Moacá; Laranjal do Arapixuna; Ca
r-ariacá; Aninduba; Campos do Uru
curituba; Santana do ltuqui; Ilha de 

São Miguel ; Pindur i; Vila Amazonas; 
São Ciríaco do Urucurituba. 

5. Reg ião do Lago Grande da Fran
ca: Caranatinga ; Terra Preta ; Bom 
Jardim ; Piraquara; Ajamurí; V ila 
Socorro. 

6. Região do Rio Arapiuns: Vila 
São Pedro; São Francisco ; Atodi; 
São Miguel; Vila Brasil. 

. 7. Região da Estrada de Alter do 
Chão: lrurama; Alter do Chão. 
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tOMElf/Áfl/OS: NOVA IDÉIA 
SOBRE 09 LAVUADORES 

No encontro da Boa Esperan
ça participaram também trabalha
dores da cidade. Um grupo de co
merciários, membros da Associação 
dos Empregados em Estabelecimen
tos Comerciais de Santarém, estive
ram presentes a fim d~ conhecer a 
situação dos lavradores, assim como 
acompanhar de perto a caminhada 
da Corrente S indical " LAVRADO
RES UNIDOS" . 

Ao longo do Encontro, os co
merciários descJbriram que a ima
gem que ant3s tinham do lavrador 
era totalmerte falsa . Longe de ser 
"um bando de arigós, que não sa
biam de naaa", viram que os lavra
dores eram antes de tudo, homens 
e mulheres de valor que apesar de 
serem oprimidos como todo peque
no, comecaram a partir com passos 

---

firmes para mudar a sua situação. 
Nada melhor do que a prática 

para clarear verdades. Os comerciá
rios tão oprir,1idos na cidade como 
os lavradores no campo, foram co
locados à vontade durante o Encon
tro pela boa acolhida,camaradagem, 
e espírito sincero de fraternidade 
demonstrados a toda hora pelos 
lavradores. O empenho e motiva
cão da ALA FEMININA e da ALA 
joVEM da Corrente Sindical refle
tiam o retrato fiel de gente que sabe 
o que qu~r. À certa altura, os lavra
dores passaram um chapéu entre si, 
e em poucos minutos, coletaram 
recursos de sobra para cobrir as des
pesas do seu encontro. 

Os comei-ciários também sen
tiram, entre os lavradores, o calor 
de um verdadeiro companheirismo, 
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forjado solidamente pela unidade 
dos pensamentos em torno de um 
objetivo comum: a conquista de um 
Sindicato efetivamente comprome
tido com a defesa dos interesses, di
reitos, e esclarecimento dos seus 
associados. 

Tanto os comei-r.iários, como 
os lavradores, saíram do encontro 
convictos da necessidade da União 
dos trabalhadores da cidade e do 
campo. Através de encontros como 
o da Boa Esperança, imagens falsas 
que somente servem para dividir os 
pequenos e reforçar os interesses 
dos seus opressores, dão lugar a 
laços de compreensão e solidarie
dade numa caminhada comum. 

Por este caminho , fazendo par
te da caminhada de um e outro, 
é que os trabalhadores da cidade 
e do campo tomam consciência de 
que, na realidade, a luta do oprimi
do é uma só, seja ondefôr. 

Quanto mais amplas a sua Uni
ão e Organização em torno de seus 
interesses, maior será a sua força pa
ra conquistar uma real melhoria de 
sua situacão. 

OS SINOIDATOS DE 
BANTARÉM DIA l'l-FEVEREIRO 

Sindicato dos Estivadores 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da 
Construção Civil 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de 
Panificação e Confeitaria 

Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários 
Sindicato do Comércio Varejista de Carne Fresca 

~i,:idicato do Comércio de Vendedores Ambulantes 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de 
Fiação e Tecelagem 
Sindicato dos Conferentes e Consertadores de 
Carga e Descarga 

Associação do Comércio Varejista de Carne Fresca 
-Associação Profissional dos Empregados no Comérc;o 
Hoteleiro e Similares 
Associação Profissional do Comércio Varejista 
_de Feirantes de Santarém 
Associação Profissional dos Trabalhadores em 
Transportes Fluviais 

Associação dos Professores de Santarém 
Associação Profissional dos Empregados em 
Estabelecimentos de Comércio 

, 
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INFLACAO E CARESTIA 
Toda riqueza que existe no 

mundo é produzida pelo trabalho 
humano. Quase sempre, os que tra 
balham não ficam com o valor pro 
duzido. Os que vivem de explorar 
o trabalho alheio é que ficam com 
a maior parte desse valor. 

Isto acontece porque toda a 
arrumação dos negócios do pai'! 
está obedecendo aos interesses do! 
exp !oradores. 

ARRUMAÇÃO PARA EXPLORAR 

É para permitir aos explorado 
res o ganho de lucros fabulosos quE 
a imensa maior ia das terras d ispo 
níveis para a agricultura está na: 
mãos dos latifundiários, abandona 
das à espera de valorização, trans
formadas em pastos, ou então, pro 
duz indo gêneros de exportação tai! 
como cacau, pimenta, :;oja, cana de 
açúcar. Com isso, os camponese' 
vão sendo expulsos de suas terra! 
e a produção de alimentos diminui. 

Os donos das fábricas só pro 
duzem as mercadorias que dão lu 
cro. Não interessa aos industriais 
saber quais as necessidades dos tra 
balhadores. O que interessa é pro 
duzir barato e vender caro, mesmo 
que o produto não tenha serventia. 
Por exemplo: fabricar televisão a 
cores é mais lucrativo que fabricar 
sapatos. Então, os industriais vão 
obrigar seus trabalhadores a prod u 
zirem televisões, não se importan 
do com o fato dos trabalhadore: 
não terem dinheiro para comprar 
televisão e quando muito, estarem 
apenas calçados de sandálias. 

DESARRUMAÇÃO PARA OS 
EXPLORADOS 

Como é o lucro que governa 
as decisões, são os explorados que 
pagam a conta do que foi produzi
do e daquilo que não foi . A arruma
ção dos negócios do país conforme 
os interesses dos exploradores, aca
ba levando à desarrumação na vida 

dos trabalhadores. Quanto maior a 
renda dos patrões, menor o ganho 
dos trabalhadores. É impossível 
uma sociedade de raposa com gali
nha. 

O resultado do Império do lu
cro são os salários miseráveis rece
bidos pelos operários do campo e 
da cidade; os camponeses sendo ex
pulso~ de SLiaS terras; as péssimas 
condi<;ões de vida porque passam 
os moradores dos subúrbios; a infla
ção e a carestia. 

O QUE SÃO 

Carestia ou Custo de Vida é a 
palavra usada para explicar o au
mento no preço das mercadorias 
indispensáveis à sobrevivência de 
uma pessoa. Ou seja, para viver é 
preciso se ai imentar, morar , se ves
tir, ter dinheiro para transporte, 
assistência médica , diversões de vez 
em quando. A vida custa dinheiro , 
e quando este custo de vida sobe 
muito , nós temos a tal de carestia. 
Vejam bem, a carestia só se refere 
àqueles produtos que a gente com
pra no retalho, e que são os mais 
necessários à nossa sobrevivência. 

ºAgora vamos olhar para a in
flação. O que a inflação tenta me
d ir é a desvalorização, o desgaste 
do dinheiro. Quer dizer, com uma 
inflação de 50 por cento ao ano, 
o que acontece é mais ou menD! 
o seguinte: 100 cruzeiros consegui 
am comprar uma determinada quan 
tidade de mercadorias em janeiro 
de 1979. Já em janeiro de 1980 se
r iam necessários 150 cruzeiros pa 
ra comprar a mesma quantidade de 
mercadorias. No ano que passou, a 
inflação no Brasil foi de quase 80 
por cento. 

A grande diferença entre cares 
tia e inflação é o fato da carestia 
medir o a 1Jmento no preço dos gê 
neros vendidos no retalho e para o 
consumidor, enquanto que a infla
ção, mede o aumento médio nos 
preços de todas as mercadorias pro 
duzidas no Brasil. 
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Para os trabalhadores, o que 
pesa mais é a carestia ou custo de 
vida. Isto porque o salário recebido 
pelo operário mal dá para alimen 
tá-lo, e a safra dos camponeses é 
sempre da mão para a boca. 

Desse jeito, a quase totalidade 
do ganho dos trabalhadores é gasta 
com alimentação. O resto, quando 
sobra, é para ser dividido entre mo 
radia, transporte, roupas, remédio• 
e diversões . Todo aumento no pre 
ço dos gêneros de primeira necessi 
dade representa comida a menos no 
prato dos trabalhadores. Já para D! 
barões, a situação é bem tranquila. 
A sua renda é tão grande, qua elei 
nem percebem a parte gasta corr 
comida. 

A TRISTEZA DE UM É A 
ALEGRIA DO OUTRO 

Se para os trabalhadores qual 
quer aumento na carestia e na infla 
ção traz mais fome, para os expio 
radares o que chega são lucros mai5 
gordos. 

Os patrões se aproveitam do 
desespero do povo e pagam salários 
ainda mais miseráveis aos seus tra 
balhadores. 

Os industriais dizem que tudo 
está caro e encarecem ainda mai: 
cs seus produtos, que são fa~rica 
dos pelos seus operários, que con 
tinuam a receber os mesmos salá 
rios de antes. 

Os grandes comerciantes for 
mam estoques que só serão vendi 
dos tempos depois, com os preço: 
dobrados ou triplicados. 

É preciso que fique bem clara 
que enquanto os trabalhadores e a 
povo mais humilde pagam com a 
própria vida os custos da carestié 
e da inflação, os exploradores se· 
aproveitam dessa situação e, desca 
radamente, exploram ainda mais 
selvagem ente. 

ARRUMAÇÃO TEM DE SER 
FEITA PELO DONO 

Problemas como a carestia e a 
inflação só terminarão no dia em 
que os trabalhadores do campo e 
da cidade, unidos e organizados, 
digam como é que deve ser arru
mação da casaAAfinal, são os tra
balhadores que constroem a casa_ 
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CORRENTE IIA PRAINHA 
PESCADORES E LAVRADORES MAIS JUNTOS 

NA MESMA CAMINHADA 

Durante a segunda semana de 
janeiro, lavradores e pescadores se 
reuniram na Prainha, onde represen
tantes de 31 comunidades daquela 
região se encontraram. para trocar 
experiências e buscar soluções parc1 
os problemas que fazem a sua vida 
cada vez mais sofrida. 

A Corrente Sindical "LAVRA 
DORES UNIDOS" esteve presente 
no encontro onde r;5o somente co
nheceu de perto as dificuldades sen
tidas pelos companheiros do Muni
cípio vizinho, mas também relatou 
a história de sua própria caminhada 
em Santarém para conquistar um 
8'ndicato verdadeiro, voltado para a 
defasa dos interesses e direitos dos 
associados. 

A SITUAÇÃO TORTA 

Na reunião, todos viram que 
os problemas que mais entortam a 
situação dos companheiros na Prai
nha são os mesmos que castigam os 
lavradores e pescadores em Santa
rém: baixos preços para os seus pro
dutos, carestia de mercadorias bási
cas, exportação para outras regiões 
dos gêneros principais, invasão de 
suas áreas de produção, e a fraque
za de associações profissionais que 
se limitam a cobrar dos seus associa
dos deveres, em vez de esclarecer e 
defender seus direitos e interesses. 

Ao estudarem a sua situação, 
os companheiros viram que todos 
esses problemas têm suas raízes na 
opressão do pequeno pelo grande. 
Na terra e na água, enquanto o tra 
balhador recebe preços ruins pelos 
seus produtos, a carestia de merca
dorias corre solta: o valor do suor 
do pequeno FOGE cada vez mais 
para o bolso alheio. 

FARTURA JÃ ERA 

Para o trabalhador sustentar 
.família nessas condições, não está 

fácil. Tempos de fartura já são coi
sas do passado . Seus produtos como 
farinha, peixe, milho e piracuí estão 
sendo vendidos ma is para outras 
regiões, o que torna o pouco que 
fica na Prainha cada vez mais caro. 

Nas vá1 ~eas, as terras boas são 
invadidas pelos búfalos de fazendei
ros, !mped indo o seu aproveitamen
to para lavouras como feijão, me
lancia, e tomate. 

Os lagos da região, que servem 
como grandes reservatórios de peixe, 
fornecendo no inverno sustento pa
ra cPntenas de famílias , também são 
invadidos ilegalmente por gele:ras, 
que em poucas horas, arrastam to
neladas de pescado para fora , dei 
xa ndo as á guas sem produção. 

SINDICATO NOVO 

Até agora, o Sindicato e a Co 
lônia de Pescadores Z · 31 pouco 
têm feito para m e lhorar a s ituação 
dos seus a ssoc iado s. Não há lavrado
res ou pescadores nas suas diretorias. 

A bem da verdade , o Sindicato 
foi fundado apenas tres meses atrás. 
Inicialmente , o lavrador se assocíàva 
pagandG uma mensalid ade de Cr$ 
25,00 mais uma taxa de " coopera
ção". A partir de dezembro, a men
salidade aumentou 40 por cento, 
indo para Cr$ 35,00 . O associado 
só tem direito à ficha do Funrural, 
onde, segundo os lavradores, o aten
dimento é péssimo. 

COLÔNIA DE QUEM 

Por sua vez, a Colônia de Pes
cadores Z-31, que funciona há mui
tos anos, cobra dos pescadores, 
além da mensaliGê:H.1e de Cr$ 20,00, 
uma taxa de 5 por cento sobre a 
venda do seu pescado . Conforme 
os pescadore~. esse dinheiro é tira
do para a gratit icação e "despesas" 
pos dirigentes da Colônia e da Fede-

ração. Também para se matricular 
na Colônia, o pescador ainda paga 
Cr$ 225,00. Não há prestação de 
contas sobre o uso destes dinheiros, 
e um representante da Federação 
já informou em reunião da Colônia 
que pescador não tem direito a 
nenhuma "pílula" destas impo r
tâncias tiradas do seu bolso. 

FAZER VALER O SE U VALOR 

Na sua reunião, os lavradores e 
pescadores perceberam que enquan
to o pequeno não se juntar ao outro 
pequeno para "entender o valor" 
das duas partes, esclarecendo o ver
dadeiro sentido de suas associaçõe,, 
o grande ficará sempre mais forte e 
o pequeno cada vez mais frac0. 

Todo~ se entusiasmaram com 
o exemplo dos companheiros da 
corrente sindical "Lavradores Uni
dos" e a sua caminhada para tornar 
um Sindicato capenga em seu Sin
dicato de verdade, que defende 
com firmeza e sem medo os interes
ses e direitos de todos os trabalha
dores I igados a ele. 

SÓ FALAR NÃO DÃ 

Todos no Encontro se firma 
ram no compromisso de voltar pa
ra suas comunidades e dar passos 
concretos e firmes na caminhada 
para a melhora. Para isto, não bas
ta só falar : é preciso fazer mesmo 
visitas de casa em casa, assim como 
reuniões e encontros juntando vá
rias comunidade!> a fim de esclare
cer as ve:-dadeiras finalidades do 
Sindicato e da Colônia de Pescado
res. 

E é somente desta forma que 
o pequeno conseguirá fazer valer o 
seu valor, se unindo e se organizan
do em torno dos seus interesses 
comuns, para conquistar associa
ções realmente comprometidas com 
a melhora dos seus associados. 
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Reforço da PM 

"DIA DO COMERCIANTE" SERÃ 

FESTEJADO HOJE, NO COUNTRY 
Como vem a contecenào h á vàrios anos, o SESS

Centro de Ativ idades de Nov a Iguaçu, a As.sociação Co 
mercial e Industrial de Nova Iguaçu, e Sindicato do Co
m ércio Varejista de Nova Iguaçu 6 o Clube de DiTetores 
Loíistas de Nova Iguaçu, comemoram hoje, 31 de julh o, 
o "Dia do COmt>rCjante" . 

O re;:i~·esentantes des,,as entidades elegem #O G; 
Inercian\e do A n o~ cuja eseolha recai num elenient 
.qu e tenha se destacado por suas realizações em bene · 
f íci0 da classe e da comunida de. 

"O Comerciante do Ano" de 1981, unânimemente 
eleito pelas entidades d assistas é o ex-pre idente do 
CDL César Butturini Fr ambach que se notabilizou tan
to ; el0 que rea lizou no Clube Lojista, como pela sua 
par ticipação em diversas rea lizações de a lcance comuni
-tá rio O sr Framba ch comerciant e de móveis e má-. . , , . 
q uinas no Distrito de Belford Roxo, como emp resano, 
;precisa do l ucr o, p ara expansão de seu negócio, mas 
n unca perdeu de vista o seu inte resse pelas causas co
m unitá r ias . 

Log0 m ais à noite no Nova Iguaçu COUntry Club, 
em reuniã o festiva o homenagea do receberá seu troféu 
e, en tre diversas aut oridades, estará pr esente o Dr . ffio
·i-ácio Pacheco, diretor Regional Adjunto do SESC-AR/RJ. 

FAROL DAS BATERIAS 

AçOTGI em N@va Ic;ruaçu, você 

pod.erá comprar sua Bateria com o 

melhor preço do Grande Rio. 

j A.V, NILO PEÇANHA, 660 - NOVA IGUAÇU - Rl 
FONE: 768-000.8 

VISITE NOSSAS INSTALAÇõE~, COM GRANDE 
ESTACIONAMENTO PRóPRlO. 
TODOS OS TIPOS DE BATERIAS, NOVAS -E 
RECONDICIONADAS. 

E ELETRICISTA 
FUSCA - FIAT - CHEVETT:E - CORCEL II 
PASSATE - PUMA - LAFER - KOMBI, ETC. 

l·REÇÓ DE PROMOÇÃO: CR$ 3.190,00 

para garantir a ordem 

AS TlffiS COMPOSIÇõES VENCEDORAS 

DO I FESTIVAL DA CANÇÃO DE CABUÇU 
A finalís,ima do I Festival da Canção de Cabuçu, 

tramcorreu em clima de cordialida de en tre os conco1·
renteS, e o público em geral. Cerca de 500 pe&soas se 
acomodaraJil nas arquibancadas do g násio do Centro 
Profissional de Cabuçu . 

O júri apontou como melhore. as c:egu te 
pos'-õe,; 

1.. . A Res rroiçao de OUv1a • d 
e Sizo Antonio; 

2a). "Vou Pensar de Novo", de Ne's 'nho; 

3a .) "Mulher do Meu Sonho", de Nany. 

O resulta do apresenta do pa rece ter coincidido com 
a opiniã o do púb :ico, pois nã o se verif:cou nenhuma 
manifestação de descontentamento ou protesto . 

o primeiro colocado recebeLl como prêmio um gra
vador oferecido pela Galeria dos Móveis; o segundo, 
um vibl fü:,, oferecido por Casas Sendas; o terceiro, umu 
co1ecão de discos de MPB, ofe:recido pela Pronogram. A 
apai'e~hagem de som e a animação do festival foram 
man tidas pelo Gr up 0 CB. 

A Coordenação elo Festival, na pessoa de Joã o Ma
nOel de Oliveira, e st á satisfeita com o resultado do tra
balho, pois Um dos principais objetivos propostos foi 
a tingido: iniciar o processo de participação dos m ora
dores do bair ro Cabuçu , em prol da articulação d e um 
n úcleo de trabalho social . 

De 

Ontem o centro de Nova 
Iguaç t1 (postes, paredes, 
bancas de jornal, etc.) ama
nheceu inteiramente to
mado de cartazes d0 MAB 
(Movimento Amigo 6 de 
Bairro) conc~amando o p':>
vo a participar hoje, a par
tir das 8 horas. de uma 
passeata ~e protesto sain
do da Praça da Liberdade 
pela:s ruas do ce ro com 

da Prele • 
a _ n i a~ de No n 

Iguaçu, dii A 

menta de Morae.'i., ao lad,, 
do cemitério_ 

O cartaz, além da ibs
tração de uma foto de pas 
sea1:as anteriores, onde os 
com pon entes do MAB apa
recem carregundo faixas 
reivindicatór ia , prega em 
letras garrafais pel0 fim 
da taxa de i1uminação pÚ, 
blica que a Light cobra in · 
dividualmente de ca d·:: 
c0r.sumidor no canta d s 
h .. .<: e também indaga ao 
Governo Municipal ol:'.é 
!e! ap licada a verb a de 313 
milhõe5 de cruzeu·o,; q lJ e, 
segundo o MAB, :l Prefei
tura recebeu do G üverno 

Anuncie ele g-raça e1n O PONTUAL 
Se você quer con1prar, vender ou trocal' sua casa, 

.apartamento, automóvel, terreno, sítio, geladeira, TV, bi
cide ta, etc., agora é DE GRAÇA em O PONTUAL. 

Procu1·e o CARLOS, à Rua Getúlio Va1·gas, 130 (rua 
dos Cartórios), centro ele Nova Jgua~u. 

Mas, se não puder, ligue 767-5369 e anuncie DE 
GRAÇA em O PONTUAL. 

Federal para obras públi
cas_ 

O clima é de grande 
expec tativa. Ontem, che
gou ao nosso conhecimen
to a informação de qLl-a a 
direção do MAB não gos
tou de terem seus com
pOnentes sido chamad•js 
de "agüa<lores' , conform: 
o título 'Ruy n:::o tem~ 

c;;;,m ag;tad •ps 

d mat · ia di-
a Prel.e,tu , 

f _, e o TH 
Por outro lado, o Goverr 

no Municipal temendo al
guns excescs, entrou em 
Contato com a Polícia Mi
litar, no sentido de que sr.
ja reforça.ela -a segurança 
da sede da PMNI. Uma ou
tra informação que CU'.!

gOU a O PONTUAL e, por 
certo carece de fundamen-
10, dá oonta de que para 
engrossar ainda mais suc1s 
fileiras, o MAB contm '.a 
para a ~sSeata de 11oje, 
ç:om a .parlic1pação de m o
ra dores de outras J.ocali-

• 

dades alheias ao municípío-
áe Nova Iguaçu, entre as 
qi ais, protestantes de Gua
dalupe, V. Kennedy, Ban
g u, Reâlenqo, etc . 

Sabe-se publicamen i.,-, 
que o MAB tem sido fin:I,,._ 
ciudo pel0 trio Senaclcr 
Saturnino Braga e Depu
:ado Francisco Amaral e 
JOrge Gama, todavia. r:ão 
a;;reditarncs que !::Iis po · -
' os, pelo alto grau de di~ 

n men • apro ar a.1n tal 

Vamos torcer para que 
a passeata seia ordefra e 
t-r nquila. Que não s.7j J. 

p reciso em nenhum mo
mento a intermediação da 
:?Jl.-f. Que o povo faça O se" 
p rotesto e reivindique crqui
iO que lhe é de direito 
,é!,e uma coerência. Melhor 
&ria qUe o Governo Mu
r,kipal na peSsOa d0 Pre
feito Ruy Queiroz aceitai;
!>e dialogar com as lider;-:n, 

(Continua na página 7) 

EDUARDO PEÇANHA AGUIAR 
Falecimento 

O Partido Democrático Trabalhista - PDT, de No
va Igu açu, comunica com pesar, a todos os seus c<>rre-
lig ionários O falecimento de Edua rdo Peçonha Aguiar, 
membro deSte Diretório Municipa 1, ocorrido no dia 
29 . 07 . 81," e seu epultamento dia 30 .07 .81, às 16 hora, , 
no Jardim da Saudade, em Edson Passos. 

Annib al .Magalhães Macedo Mendes -
Presidente-PDT 

URGENTE 
_l\:IOTIVO - VIAGEM 

Bam gosto - Vendo apto. na Rua Dr. Otávio 
Tarquino, 209 apto. 604, centro. Tratar 
co1n o proprietário no local. 

AienfÕO 
J 'UCERJA - Junta 

, 
• Nova Enderefo 

Estado do Rio de Jáneiro Comercial do 13a. REGIÃO 

JACY TEIXEIRA DA PAIXÃO 
CORRESPONDENTE 

Rua G .e t ú 1 i 'O V ;a r _g ·a s ., Sobrado Tel. 767-2177 N -ova Iguaçu R J 



' Associação dos 'Artistas Independentes 
de Nova Iguaçu 

Estado ouvirá 135 mil sobre mudança no 2° Grau 
A Secretaria ,EstaduaI 

1 (óRGÃO DE APOIO AOS ARTISTAS IGUAÇU ANOS) 
CONVOCAÇÃO GERAL 

Por meio desta, estão sendo convocados os Grupos 
<lbaixo relacionados para tratar de assunto r elativo ao 
PACOTE CULTURAL que ~erá mandado pelo Deporta~ 
mento dê Cultura, ao Município de Nova Iguaçu: 

Grupo Era Uma vez, Artes Não Sei, Teatro Modelo, 
Grupo Corumim, Grupo Moaarte, Arcádia, 81, Nascente, 
G1,upo Arc0 íris, Teatro de Rua, Grupo Raízes, Grupo 
Faz Acontece, CenterarteS, Grupo Ressalva, Grupo Juca 
Show, Grupo Rebeldia, Teatro Cívico, Arquipélago, 
Grupo Castro Alves, Unidos em Cristo, Evangélico de 
Teatro, Grata Sur.presa, Grupo Realidade, Grupo de 
Poesia Tangerina, Grupo Raio de Sol, Grupo Grito na 
Baixada, Grupo A. Dárgil, Grupo Artra e Gr,upo Alegria 
OBS.: Pedimos o comparecimento de apenas um dire
tor de cada Grup0 ou de seu representante legal. 

· 'de Educação já aprontoa 
os questionários que co. 
meçará a disc-utir dia 3 
(início do segundo seme,
tre letivo), para colher Op1-

níões de alunos, ,professo
r es., diretores de escolas e 
empresários, sobre o ens1~ 
no de Segundo Gí·au, c~
pecíalmente o ,profissiona
!.,;,ante. 

por Nisk.ier-, durante reu
nião com o CFE em 110-
vembro. 

A PESQUISA 

Fora elaborado" quak.> 
tipos de questionário, um 
dirigido a diretores de e3-
cola, outro, a professore:;, 
um terceiro a a1unos de 
Segundo Grau e um a em
presários. Em todos O en• 
foque principal é o funcio
namento d0 ensino profis
sionalizante. 

2a. ~feira, d.ia 3, às 20h30min na sede da As.Sociação . 
ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS INDEPENDENTES 

DE NOVA IGUAÇU 
(órgão de apoio aos artistas iguaçuanos} 

CONVOCAÇÃO GERAL 

Pela presente fica convocada toda a diretoria da 
A. A. I. N. I., ,para tratarmos de assuntos relacionados 
a noSsa sede e oS cargos ocupados para a feitura das 
chapas para as próximas e1eições. Nominalmente. 

Charles Serdeira, José Pinheho, Jô Siqueira Var~ 
gas, Silva Rizzo e Toni Ribeiro. 

A reunião fica marcada para domingo, dia 2 de 
agosto às 17 horas, na sede provisória da Associação. 

Nova Ig,uaçu, 30 de julho de 198I 
Roberto de Brito - Presidente 

O objetivo, segundo o 
~ecretário Arna1do Nis
J:'er, é fazer uma pesquisa 
de base, com a participa
e ão de todos, para saber 
como eStá funcionando o 
profissionalizante e o -:rue 
deve ser mudado no ensi~ 
no de Segundo Grau. Os 
qU<>• tioLérios abranger.ão 
cerca de 135 mil pessoas 
e em 15 dias a Secretada 
deverá ter todas as rss 
r .- '>tas, que em seguida sa
; ão processadas em c'J,n 
putador e analisadas. 

O re.sultado da p esquisa 
será a base das sugestões 
que a Secretaria apresen
tará ao Conselho Federal 
de Educação, para as mu~ 
:danças ln.o en~o de Se
gundo Grau. As propostas 
serão levadas a Brasília 

Aos diretores a Secreta
ria pergunta sobre a ab
sorção, pelo mercado de 
trabalho, dos alunos dos 
curso5 profíssionalizante3 
e quais a condições em que 
os cursos são oferecidos 
Em seguida aponta oito 
sugestões de mudança n, 
ensino de !:::egund0 Gra11, 
para que Os diretores r"'" 
pondam sim 0 u não era 
cada wmt. 

Estas st:gts1ões são: 1 -
substituiç5o do ensino pro
l ;,_cionaliza'lte em caráter 
onr~gatório pelo ensino hu -
mGni.Sta com a predomt• 
r6ncia da fclucação geral: 

MESTRINHO EXPLICA. AS RAZõES .DE SEU ROMPIMENTO COM o PTB 
O ex-governador Gilberto Mestrinho, candidato ao Governo 

do Amazonas, já não mais pertence ao PTB . Em carta dirigida à 

presicier,te do PTB, ex-deputacta lvete Vargas, Mestrinno despe

diu-se dos companheiros e apresentou sua renúncia à vice-pre

sidência da Executiva Nacional . Em 15 dias ele deve anunciar 

seu il"Qressos no PP, já que considerou o PTB "Inviável eleito

ralmente". 

Também o ex-senador Aarão Steinbruch, candidato á suces

são do governador Chagas Freitas, desligou-se do partido de 

lvete Vargas. Steinbruch enviou uma carta a lvete publicada na 

edição de oNem de O PONTUAL, na qual diz que ~ão pode con

tinuar participando e d-ando sua colaboração a um trabalhismo 

dividido. O ex-senador não quis dizer a qual partido se filiará. 

RAZOES .a 

Mestrinho e)(plicou que. estã deixando o 'l'!ITB por cohsidEl'· 
rá·lo um partido inviável e:eitoralmer,te, dentro do quaaro poli· 
tico atual . Lerobra que não deixou nenhuma inimizade e não 

entrou em divergência com nir,guém ctentro do PTB . 

- É uma decisão consciente . É também uma questão de 

sobrevivência política, porque dentro do quadro atual e em cc>n

sequêncía da exigência do quorum e'.eitoral cta lei (cinco por 

cento dos votos dados à Câmara Federal e três por cento distri

buídos por nove Estactos), o PTB se torna um partido inviável. 

Para o ex-governador, os únicos partidos que sobreviverão 

após as eleições de 1982 são o PP, o PMDB e o PDS . Informou 

que mal'\terá sua candida1ura ao Governo do Amazonas e que 
vai cuidar da transferência para o PP de todos eis qua:dr.~s, qua 
vinha crganizando para o PTB . 

- Com o meu provável ingresso no PP, creio que vamos 

conseguir formar o maior partido do AmazoJ'\85'. Reafirmo que 
estou deixando o PTB porque ele não tem apelo popular e não 

conseguirá sobreviver politicamente. Tenho o maior amor ao 

trabalhismo e d'ele não sairia se ser,tisse que o movimento po
deria ser reorganizacto - afirmou 

QUEM ACOMPANHA 

O ex·governador disse qL!3 o PTB já havia organizado em 

seu Estado diretórios em 35 dos 44 municípíos . Na Assembléia 
Legislativa, o partido reuniu quatro repnssentantes - deputados 

Francisco Queiroz, Damião Ribeiro, Samuel Peixoto e Messias 

Sampaio. Na Câmara Municipal os vel\:!adores Armando Freitas, 
Alfredo Dias, Praxíteles Antoni; · Otalina A,eixo Josué Pereira 

José Maria Monteiro. Todos el;s - segundo destrii;iho - de
verão deixar o PTB. 

Também os car,didatos já declarados ã Câmara Federal, à 
Assembléia Legislativa e à Câmara de Vereadotes - 60 ao to

do - deverão acompanhá-lo na ida para o PP. Mestrínho diz 

ter dúvidas apenas sobre a posição cto ex-governador Plínio 
Coelho . 

- Não estou certo de que o Plínio vá me acompar,har nes
sa mudança, mas gostaria muito que e!e o fizesse. 

... 
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Mestrinho viajou ontem para Manaus, onde permal"ecerá por 

15 dias, para iniciar os er.tendimentos sobre as mudanças . Pre

lende reunir todo o seu pessoal na Capital e, depois, percorrer 

o interior para acertar os detalhes da troca de partido . 

DIVISÃO 

Após afirmar que não gostaria de dar detalhes de seu des

ligamento. do PTB, Meslrinho disse que tel'\tou por todos os 

meios unir os trabalhistas, através da fusão do PTB com PDT de 

Leonel Brizola. Frustrada essa tentativa, concluiu que a única 

saida seria pedir o desligamento. 

Ccr.tou Mestrinho que no dia 17 passado foi procurado 
pelo ex-deputado Bocayuv~ Cunha, atualment~ no PDT, para 
conversar sobre a si!uação do trabalhismo em face das mudan
ças na lei eleitoral. 

- Analisamos ftia~nte a ~ição ,.Cios Is partidos. Eú 
disse 20 Bocayuva que, do meu por,to-cte·vista pessoal, o lra
b.alhlsn10 só se viabilizaria como partido, em 1982 se os dois 

grupos se fundissem sob a sigla do PTB . Ele me r~spondeu que 

iria examinar o assunto . No mesmo dia à noite ctei ciência do 
' ' fato à Executiva do partido . 

Na terça-feira da semal'\a passada - segundo Meslrinho 

- o ex-deputado Bcx:ayuva Cunha comunicou-lhe que a ictéia 

havia sido bem aceita pelos d!1 ,gentes do PDT, que nomeariam 

uma comissão para discutir cs de'alhes da •usão (o l'!"JT chE'· 

gou a crectanciar Doutel cita Andrade, Lysa"8as Maciel e Cibílis 
Viana) _ 

- &onsultei a presidente do PTB, lvete vargas. e ~la me 

disse que estava de acordo e que, inclusive conve:sara c0m o 

presídente do PT. Luís Inácio da Silva, o Luia, que se mostrar:1 
interessacto. e m participar dós entendimentos e indicaria também 
uma comissão do seu partido. 

Disse o ex-governador que lvete se declarou disposta alé 

a renur.ciar à presidência do PTB, d~de que Bri~ola fizesse o 
mesmo no PDT. 

- Ela sugeriu também que o sr. Lutero Vargas assumisse 
a presidência do novo PTB. No dia seguinte pa,a surpresa mi· 

nha, o assunto estava na imprersa. Quero fi~alizar dizendo que 
só quis contribuir e nada mais. 

A RENÚNCIA 

É este o texto da carta enviada pelo ex-governador Gilber

to Mestrinho à r,resider.te do PTB, ex-deputada !vete Vargas: 
"Senhora Presidenta" 

"Tem a presente o fim especial d-e apresentar a V. sa .. 

através desta, minha renúncia ao ca rgo de 10 vice ·presideí'te 
da Ex•acutiva l\lacional do Partido tão sábia leal e desprendicta-
meme dirigido por V. Sa. ' 

'• AgraC:ecendo-lhe 'e aos companheiros a desvarecedora 

atenção com que sempre me distinguiram, subscrevo-me aten-

ciosamente. Gi lberto Mestrinho de Medeiros Raposo". ' 

O PONTUAL ( 

Aos professores, a1ém 
de ,pedir sugestões para a 
melhoria da qualidade do, 
ensino de Segundo Grau. 
a Secrrtaria pergunta St" 

e.lr.<i acham que: deve ser 
abolida a obr;gatoriedade 
do profissionalizante; se 
precisam de maior orienta
ção em seu trabalho; s~ 
têm tido dificuldade na 
parte prática do. curso; ::e 
o pr incípal problema pars 
o funcionamento do pr o
fissionalizante é a falta de 
prepar0 dos professores; se 
os alunos têm dificuld,1:
des em encontrar local pa
ra estágio . 

ASPIRAÇõES DOS 
JOVENS 

O quest' onário a ser 
preen chido pelo,; estudan~ 
tes de Segundo Grau te111 
dez pergW1tas, cada uma 
d ividida em itens. Os jo
vens di rão por que esco
!heram o curso que estão 
fazendo; qual seria o mais 
a dequa do para sua profis~ 
sionalização e qual gosta
ria de ter escolhido. Dirão 
também se pretendem con
tinuar os estudos após o. 
Segundo Grau e qual 0 

curso superior que gost~
riom dP. seguir 

A Secretaria pergunta 
ainda aos ioven se teriam 
condições de se locomove
rem <le sua escola paru 
cursar discip~inas prOfiSSi::>
nalizantes em outra e se 
poderiam estudar em mais 
de um turno. 

A última pergunta é so
bre o que o eStudante pen
sa d0 curso de Segundo 
Grau que está fazendo: se 
preparando-o para aces_so 
imedia10 a emprego; dan
do lhe base para concurso 
de emprego; habilitando:0 
e-m n ível téênico; amplian
do seus conhecimentos ge
rais; dando lhe base para 0 

ingresso no ensino supe
r ior; correspondendo a 
suas expectativas. 

,EMPRESAS 

A5 perguntas feitas às 
empresas são basicamente 
sobre o aproveitamento da 
empregados com escolari
dade a nível de Segundo 
Grau . A Secretaria quer 
saber se a emprêsa teve di• 
ficuldade para recrutar 
pesSOal com essa_ formaç:io 
8 se os empregados oriun
dos de escolas estaduais 

sentiram dificuldades para 
adapJação a0 traba-~ho. 

PRESTIGIE 

o 
COMÉRCIO 

DE 

SUA 

CIDADE 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES 

ROD0VIARIOS DE NOVA IGUAÇU COM BASE EM: SÃO JOÃO 
DE MERITI, NILóPOLIS, AARACAMBI, ITAGUA., MIGUEL 
PEREIRA, PAULO DE FRONTIM, MANGARATIBA, MENDES E.. 
VASSOURAS. 

Sede Ad~inistrativa: Rua Cel. Francisco Soares, 90 

Nova Iguaçu - Tel: 767-0387 

EDITAL DE CONVOCAÇlO 
COMPANHEIROS TRABALHADORES ctas Empresas distribui

doras de gás liquefe ito de petró leo . 

Corwocamos a todos os trabalhadores cestas Empresas, pa

ra comparecerem a ASSEMBLÉIA GERAL, a se rea! izar na sede 

social do SincticaLo acima epigrafado, silo à Rua Se'.e - 119 -

Prata - B. Rcxo no próximo dia 03 de agosto de 1981 às 

18:00 horas em p;imeira convocação e às 19:00 horas; em' se:

gunda çonvocação, para discu[irem a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

a - Ata da, Assembléia anterior; 

b ~ Apreser,tação de proposta, visando reajuste salarial co
letivo a partir do dia 01 de sátembro de 1981 

' 
c - Contribuição assistencial a favor da Entidade e o des
conto em folha de pagamento, 

d - Concessão de poderes à OireLoria para estabelecer 

negociações e empretar dissídio coletivo no TRT. 

JORGE MEDEIROS FREITAS - presider,te 

31-07-81 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA PRIMEIRA CIRCUNSCRIÇÃO DA.. 
COMARCA DE NOVA IGUAÇU, ESTADO DO RIO OE JANEIRO. 

EDITAL 
O BACHAREL GETULIO MOURA FILHO, Oficial do Registro- 1 

de Imóveis da Primeira Circunscrição da Comarca de Nova 1 
Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, atendendo ao que foi requerido 

por Espolies de Benjamim Pereira ée Santana e Herminia Pereira 

de Santana, representactos por Frederico Fernar.des Pereira 

proprietários do lo!eamento denominado Bairro Santal'\a situad; . ' no perimetro urbano do 19 distri!o dêste Municipio, inscrito no 
livro 8/Q, t is . 193 sob o n9 602, faz saber a DELCILIA DA 

CONCEIÇÃO; JORGE NOBREGA; CANDIDO PINTO; e ANTONIO 

~VANGELISTA DOS SANTOS, resid'entes atualmente em lugar 

_rgnorado, que de,erão comparecer ao cartório do 2º Oficio desta 

Comarca, sito a rua Dr . Getulio Vargas, r,'1 109, e solver O seu· 
débito referente aos lo!es que prometeram comprar situados 

no loteamento acima referido, no prazo de trinta dias' contados. 

da 2a . e úl1ima publicação deste sob pena de não 'o fazer,do 
' ' ' serem canceladas as averbações e rescindidas as promessas. 

Dou fé . Nova Iguaçu, 19 de novembro de 1980. Eu Bacharel 
Getulio Moura Filho, Oficial do Registro de Imóveis, o' subscrevo 
e assino. 

Getulio Moura -Filho ' ':I 
31-07 e 01 ·08·81 _ 

O PONTUAL 

Uma publicação õa 
GRAFICA E EDITORA DESTAQUE LTDA. 

CGC/MF 28.73-4.770/0001-87- Insc. Est. 35.130.709 
INPI N.0 007228 

Rua Getúlio Vargas, 130 - Nova Iguaçu 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDúSTRIAS DE PRO· 

DUTOS QUÍMICOS PARA FINS INDUSTRIAIS DE PRODUTOS , 
FA~ACIWTICOS, DE PERFUMARIA E ARTEFATOS DE TOU· 

CADOR, DE SABÃO E VELAS, DE EXPLOSIVOS, DE TINTAS E 

VERNIZES, E DE MATERIAL PLASTICO DE NOVA IGUAÇU 

CARTA SINDICAL DE 03 DE MARÇO DE 1958 

SEDE: Rua Tereifaha Pinto, 457, - Centro - Nova lguaç.u-RJ 
Tel. 767-8660 - CGC 30 . 829 . 782/0001 ·37 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Por este edital, convocamos os 1rabalhadores da empresa 
5uissa Industrial e Comercial Lida ., para a assembléia 1.3xtraor· 
dinãria que faremos realizar em nossa sede à rua Te:tazir.ha 
Pinto n<? 457 Cer.tro l\\:)Va lguaçu·RJ. no próximo dia 06 de agos· 
t o vindouro, às 18hs . em primeira corwocação, com 2/3 (DOIS 
1"ERÇOS) de trabalhadores presentes, às 18:30hs . em segunda 
c om 50% + 1 (Cll\\:lUENTA POR CENTO E MAIS UM) de pre• 
sentes e às 19hs. em terceira e última convocação, com qualquer 
número de trabalhadores presentes para d'eliberar·mos a seguir1-
te ordem do dia: 

1) - Leitura, discussão e aprovação por excrutínio secreto, 
-da áta anterior. 

2) - Assuntos concerner,tes com a assistência social e 
construção da sede própria. 

3) - Apresentação discussão e aprovação por excrutfnio 
secreto do quadro de horário para compensação de jomada de 

' trabalho aos sábados . 

4) - Autorização a Diretoria do Sindicato, a firmar o com· 
petente acôrdo coletivo de trabalho, com a empresa referida. 

5) - Assuntos conexos com os supracitados . 

Aguardamos o comparecimer,to d·a todos. 

Nova Iguaçu, 27 de julho ce 1981 

PEDRO LOPES CALADO - Presidente 

31-07-81 

JORGE ALVES VASCONCELLOS E 
IV ANIR RIBEffiO ACETI 

ADVOGADOS e CONTADORES 

._ Tudo sobre cOntabilidade, despachante e 
administração de imóveis 

A .sua preferência é o maior estímulo 
ao nosso trabalho 

RUA MANOEL FRANCISCO DA ROSA, 124 

TELS.: 756-3402, 756-3425, 756-4155 
São João de Meriti - Rio de Janeiro 

CONSEG - Contabilidade e Se~ros Ltd8, 

Legalizações, Alterações, Ba:xas. Contratos, Distratoa, 
em geral, Administração de iens 

Imposto de Renda, ServiÇOs de Despachante, SegUrOJ 

Direção 

CARLOS ALBERTO PERiIRA e JOSÉ VENCESLAU 
DE ALMEIRA 

Téc. Cont. CRCRJ 026264-3 
Rua N. S : das Graças, 138, sala 302 - Tel. 756-2206 

São João de MerHi-RJ 

DR. OTAVIO FRANÇA SILVA 

Cirurgião Dentista 

CONVtNIO: TELERJ, CETEL, SISTEL, PETRO:SRAS E 
TODAS AS SUAS SUBSIDIARIAS, E FUNCEF. 
RUA 13 DE MAIO, 85 NOVA IGUAÇU - RI 

GRUPO 201 TEL. 767-0239 

I Cone-resso Nacional de Integração 
;a Força de Trabalho será no 

da Pessoa Deficiente 
Rio de Janeiro 

Especialistas vã0 se reu
n ir, no Rio de Janeiro, pa
ra sensibilizar autoridade.,, 
empresários e a comunida• 
de em geral, na busca ele 
alternativas para a inte
gração da pessoa deficien
te na força de trabalho. 

O 1 Co, gress0 Nacional 
de Integração da Pes•\.Vl 
Deficiente na Força de 
Trabalho será realizar-lo. de 
75 a 30 de ouLbr0 próxi
mo, no Hotel Glória. 

Durante o even•o, ser~·.:i 
analisados, entre outros, 

Dificuldades de Aprendizagem é tema 
de curso na F APERJ 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado d'o Rio de 
Janeiro - FAPERJ está promoviando o curso de DIFICULDADES 
DE APRENDIZAGEM I por correspondência. 

o treinamer.to te,;. por objetivo levar o profissional a iden· 
t ificar d-iliculdades de aprendizagem e as drferentes formas de 
atuação do educador na busca do melhor rendimento no pro· 
cesso erslno-aprendizagem. 

Os interessados poderão obter informações mais d-etalhadas, 
na FAPERJ - Av. Bartolomeu de Gusmão. 850 - Fundos 
São Cristóvão CEP: 20941 - RJ - tel: 284-7587 ramal 8 . 

Assessoria de Comunicação Soclal/Secre1aria Geral 

TODAS AS QUARTAS-FEffiAS 

SERESTA AO VIVO COM OS MELHORE~ 

CANCIONEIROS DA BAIXADA FLUMINENSE 

COM O REGIONAL 

DANIEL do Cavaquinho 

TULIPAS SHOW 

RUA MARECHAL FLORI.ANO PEIXOTO, 2 

Sob o comando de: JOSÉ ROSA CIGOLO 

A D É R I T O G. G O U V EI A 

ADVOGADO 
CAUSAS C1VEIS, CRIMINAIS E TRABALHI:S'rAS 

ADMINITRAÇÃO DE IMÚVEIS 
AV. DR. ARRUDA NEGREIROS, 253 - SALA 301 

SÃO JOÃO DE MERITI 

quatro temas relativos ao 
deficiente - Legislação, 
Atendimento Interdiscinl;~ 
na r, Profissiona1ização e 
Inserção na Comunidade, 
segundo a metodologia do 
Planejamento Induzido. 

Poderáb participar pr,.; , 
fissionais e univer~itário;, 
da classe médica, empresa . 
r i·:d e de magistério. 

O Con gresso é p romov t • 
elo pela Fundação de Am
paro à Pesqui;a do Esta. 
d::i do Rio de J aneiro -
Faperj e pela Secretaria 
1-Aunici~pl de Educação e 
Cu1tura do Rio de J à'neiro 
e conta com a participa
s·ôo especial do Centro Na
c.. ional de Educação Espe
ci,l - Cenesp. 

Inform ações na FaperJ 
Av . Bartolomeu de 

Gusmã o, 850 - fundos 
São Cristóvão - ·Rio de 
J-meiro - CEP: 20941 -
telefone: 284-7587 romal 8 
(021) . 

TÉCNICAS DE ANALISE 
QUANTITATIVA NO 

PROCESSO DECISÓRIO 
EDUCAÇÃO, POR 

CORRESPONDÊNCIAS 

A Faperj - FundacãJ 
de Ampar0 à Pesquisa -do 
Estado do Rio de Janei,o 
promoverá o curso de Téc
nicas de Análise Quantita,
tiva no Processo Decisório 
Educaciona1, por corres
pondência, a partir de 
agosto. 

O curso destina.se a ad
ministradores e planejado
reS educacionais, professo
res de-disciplinas de Admi
nistração e Planeiamento 
Educacional, alunos de 
Educação (7° período em 
diante), de pós.graduaçã.J 
e demais interessados n::x 
área. 

As inscrlções já podem 
ser efetivadas. 

Maiores infOrn-1aç~~ po 
dcrão ser obtidas na 
Faperj - Av. BartolomeJ 
de Gusmão, 850 - fundos 
~ São Cristóvão - CEP. 
20941 - RJ - Tel.: 
284-7587 ramal 8. 

IMPOR'C A7V'CE 
, 
• 

ÀS FIRMAS EXPORTADORAS DE NOVA IGUAÇU 

Portaria n.0 89/ 81 do M. Fazenda 

(CRÉDITO-PRÊMIO S/EXPORTAÇAO DE MANUFATURADOS) 

Operação rápida e sigilosa de liberação dos benefícios a 
partir de I.0 / ahril/ 1981 junto à Cacex, Banco Central, 
Alfândega e órgãos intervenientes - crédito em conta em 
10 dias no máximo. Interessados favo1· contactarem com 
especialistas no assunto: 

PAN - PLACIDO AGRA NETO & CIA. LTDA 
(Técnica Operacional de Comércio Exterior) 

RUA ALCANTARA MACHADO, 36 - G. 510 - CENTRO - TEL. 253~5778 

RIO DE JANEIRO 

PRóXIMA FILIAL: NOVA IGUAÇU (EM ORGANIZAÇÃO) 

Classificados 
VENDE-SE - Apto. nº 
1 . 102, Rua Octávio Tar• 
quínio, nº 209, com 3 quar
tos, salão, 2 banh eiros , e o-·. 
pa, cozinha, c/ azulejos atb 
o 1eto, área de serviço, l 
vaga de garagem e mai-, 
o terraço, com l 14,00m2, 
de fino acabamento. Preç~: 
Cr$ 4. 200 . 000,00 com 50 % 
de entr, saldo a combinar. 
Tratar na Ru a Getúfü 
Vargas, 130 . Tel. 767-5369. 

VENDO - Casas tipo colo 
niais, c/ 2 qs., cozinha, b a
nheiro, salão, garagem e 
quintal, à Rua Padre Gus
mão, n º 422 à 500m do 
campo do América. Tratar 
pelo tel. 767,;5369. 

VENDE-SE - Duas casas, 
uma com 2 qtos. e demais 
dependências (de frente) e 
outra de 1 quarto e demais 
dependências (nos fundos). 
Em frente ao Clube 34, na 
Estr. de Madureira. Tratar 
na Rua Getúlio Vargas, 130 
- Tel. 767-5369, com o Sr. 
Carlos. 

-LOTES - Em Miguel Cou
·to, à Rua Henrique, n º 8, 
10, 12, 14, 16 e 18, todos 
com 10x45m. Base: Cr$ 
l . 200. 000,00 (hum milhco 
e duzentos m il cruzeirOsl -:i 

vista e financiado a com., 
binar ou Cr$ 350. 000,00 
(trezentos ·e cinquenta mil 
cruzeiros) cada um dos lo
tes a vista . Financiado a 

combinar. Tratar pelo tel. 
767-5369. 

LOTE DE JóIAS COM 13 
PEÇAS - Entre eSsa.s: cor
dões, relóçios, bracelete5, 
anéis, alianças e brincos . 
Com um t otal de + ou -
250g de "ouro trabalhado". 
Ba•e: Cr$ 600 . 000,00 (seis
centos mil cruzeiros) a Vi5• 
ta. Tratar pelo te1. 767-5363. 

TERREJ\jQ - Com l l,Sx30m 
- Rua Adelmo, ao lado 

do Hotel Sam Remo. Base 
- CrS 1. 800. 000,00 (hum 
milhão e oitocentos mil 
cruzeiros). Tratar pelo tel. 
767-5369. 

·LOTE - Em São Pedro da. 
~1deia, C. Frio - Lotea
mento Tardim Islamar -
Lote 6 quadra 8, com 
3 l 8m2, base - Cr$ ... . • 
400. 000,00 (q :u a trocent:)s 
mil cruzeiros) a vista 01.1 

Cr$ 600. 000,00 (seiscentos 
mil cruzeiros). Financiados 
a combinar . Tratar p elo 
iel. 767-5369. 

óRGÃO - Spectra Dicri
tron com !pedal (ótimo 
estado, aceita..se oferta) . 
Base - 30. 000,00 (trin ta 
mil cruzeiros). Tratar p~
io tel. 767-5369. 

ATENÇÃO - BAGATEL . .\ 
- Tudo por a penas Cr$ 
800. 000,00 - Vende-se 3 
casas, uma com 3 quartos 
e demais dependências, 
mais duas, com quarto 
e sala e dependências, 
enfrente ao. Camd0 d0 Es
perança, tem á gua, luz e 
ônibus na porta, tratar 
pelo tel . 767-5369 . 

VENDO - Uma b tciclet.a 
Monark e/ 6 m eses de us:> 
por apenas Cr$ 2. 500,u'.) 
Tràtar pelo. tel. 767 -5369. 

VENDO - Apartamentos 
novos, c/ 3 q., sala, cozi
nha, banheiro e garagem, 
à Rua Caçapava, n º 119 
- centro. Tratar pelo tel. 
767 5369. 

VENDO - Casa tipo colc
nia 1, c/ 3 qs ., salão, suite, 
garagem p/ 3 carros 21 
Rua isabele nº 10. Base 
Cr$ 3. 77 4. 000,00 pelo P. S. 
F. H. Tratar pelo tel. 
767-5369. 

VENDE-SE - Mansão, lo
cal nobre . Centro de te,.
ren0 ajardinado.. Toda 
avarandada . Quatro quar
tos, dois salões, escritório, 
lavanderia, rouparia, solá
rio, sauna, ducha, adega 
e demais dep endências. 
Tra tar na Rua Getúlio 
Vargas, 130. Tel. 767-5369, 
com o Sr. Car,los. 

TROCA-SE - Uma casa 
c/ quarto. e demais de
p endências a1icérce 
p / mais 2 cômodos. A Rua 
Boenos Aires, n º 87, J ar
dim Pernambuco, Rosa 
dos Ventos, por um apto. 
no Coni . Roberto Silve~
ra ou no Tertuliano Poti
guá. Tratar pelo telefo
ne 767 -5369 . 

VEND:E)•SE Lote c/ 
200m2 à Rua E, e.squina 
com Boliva de Assunção -
Posse, base Cr$$ 300. 000,LO 
(trezentos mil cruzeiros) a 
vista, financiado Cr$ .... 
600. 000,00 (seiscentos mn 
cruzeiros) a combinar. 
Tratar pelo te! . 767-5369. 

TERRENO - Com 2.800m2, 
Rua Vereador Marinho 
Henetério de Oliveira, n<> 
170, centro de Queimado,, 
em :Crente c:r Jgro-ia. Bose 

Cc$ 5. 500,000,00 (cinco 
mi\hões e quinhentos mil 
cruzeiros). Tratar pelo te 1. 
767-5369. 

LOTE - Em Queimados -
Jardim S. José - Lote 23, 
quadra 7, com 360m2. Ba
se: CrS 100. 000,00 (cem mil 
CI'uzeiros) a vista ou CrS 
200. 000,00 (dUzentos mU 
cruzeiros) financiado a 
combinar. Tratar pelo tel. 
767-5369. 

AUTOMóVEL - TL 16CQ 
ano 1973 (ótimo estado -
aceito oferta). Base -
40 . 000,00 (quarenta mil 
cruzeiros). Tratar pelo tel.. 
767-5369. 

VEND~ SE - Sítio em Vi~ 
la de Cava - com 6,7 al
queireS. Casa com 4 quar
tos e resid. p / caseiro . 
Preç0 a combinar. Tratar 
pelo tel. 767có369. 

URGENTE - MOTIVO 
VIAGEM - Bom gosto 
Vendo apto. n a Rua Dr. 
O távio Tarquino, 209, apto. 
604, centro_ Tratar com o 
proprietário n 0 lo.cal. 

illllllllllllHllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfD 

Pedra brítada e derivados 

1 
Escritório Central: 
Av. Abilio A. Távora\- n.0 157 

Extração: 
Av. Abílio A. Távora, n. 0 379:l 

P ABX-767 -6116 

Empresa Santo Antônio de Minerac;ão Ltda. --------------------
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ass1 1ca o~ . 

Trindade 
Rua Otávio Tarquino, n.0 45, S/ 213 

Nova Iguaçu - Centro - RJ 

,VENDE-SE - Uma ave
nida com 8 casa s n '.) 
.centro de Nova Igua
çu. Preço à vista 3 milhões 
à prazo 3 milhões e qui
nhentos. Enb·ada 50% . 
restante em 14 meses. 

VENDE-SE - Uma casa c/ 
qtos., sl., coz. e banh. V.s
'ia: 500 . 000 . Prazo CrSi 
600 . 000. Entr. Cr$ 150.0GO. 
Prest. começando com Cr$ 
6.000. 

Nova Iguaçu - Alugamos 
casas, apartamentos, lojas 
e quartos, a partir de Cr$ 
Cr$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos cruzeirns). 

Vdo. uma área e/ 1.500 
metros, boa res., luz, for
ça. Vist . Cr$ 1 . DOO, prazo 
Cr$ 1. 200, entr. Cr$ 3CQ, 
prest. Cr$ 8.000 . TRATAR 
C/ TRINDADE, Rua Otávio 
Tarquino 45, s/213. 

VENDE SE - Duas casus 
em um só terreno, por 
400 . 000 a vista ou 500 . onri 
com 150 ele entra da, pres
tação de 10. 000. 

VENDE-SE - Uma fazenda 
com 66 ai'queires de 48 mil 
metros cada alqueire, co111 
luz, força, muita água cot•
rente, telefone e 5 residên ~ 
eia de caseiros . 

VENDE-SE - Uma casa na 
Pedra de Sepetiba, toda mo
biliada, c/ telefone. Preço 
à vista Cr$ I . 500 . 000. 

VENDE-SE - Uma área de 
90 mil metros, c/ muita 
plantaçã o. Vista. 600. 000. 

Adm:n:stradora Imobiliúria 
Trindade - R. Otávio Ter. 
quin o, nº 45, s/ 213 - No~ 
va Iguaçu - RJ. 

CLASSIFICADOS 
.SALAS - EDIFíCIO NOVO, LUXUOSO É DE BELA Ali· 
QUITE'TURA - CENTRO COMERCIAL. 

Alugam-Se as três únicas salas vazias, iá carpetadas 
e cem divisórias. Excelente relacionamento entre os 
inquilinas e amhiente ideal para trabalho. Tratar pelO 
telefone 767-27 42, horário comercial. 

LOJAS - CENTRO COMERCIAL 
OPORTUNIDADE úNICA 

Alugam.se, pelo melhor preço, sem luvas, em um 
dos mais quentes pontos comerciais da cidade, junto ao 
terminal de desembarque de p_assageiros da maior parte 
das linhas de ônibus do Município. Prédio novo, luxuo
so e de bela arquitetura - Rua Cel. Francisco Soares, 
esquina com Rua Mal. Floriano Peixoto. Tratar pelos 
telefones 767-8626 e 767~8622, horáfi0 comercial. 

' MAURICIO D\ MOTTA CAPUTO 

.. 

ADVOGADO 

JOSÉ DA MOTTA CAPUTO 
CONTADOR 

RUA MANOEL FRANCISCO DA ROSA, 124 
2.0 e 3.0 andares - Tels.: 756-3414 e 756-4793 
São João de Merili - Estado do Rio de Janeiro 

À disposição de seus ,:]ientes 

CASTELO ALUGA UNIDADES NO 
EDIF1CIO MARZANO 

M ARWILF 
(ENTRE A RUA GETúLIO V ARGAS E RUA DO FORUM) 

Tels.: 767-0789, 767-3732 e 767-7555 

CASTELO ALUGA - Apto. 
na Av. Gov . Amaral Pa1-
xoto, n º 310 - apto. 102, 
con1 2 quartos, sala, coz; __ . 
nha e b:::inheiro. óthn::> 
para escrit ório . Tra t ar n a 
Adminis t ra dora de Bens 
Castelo Ltda., com sede à 
Rua Getúlio Va1 gas nº 11 l , 
Gr . 101 a 103 - Centro, N. 
Iguaçu. 

CASTELO ALUGA - Casa 
com quarto, sa la, cozinha 
e ban heiro, na Rua La mar• 
t ine Meier n º 218 - Tra
ta1r na Administradora de 
BenS Castelo Ltda. , com se
de à Rua Grtú 'io Vargas, 
nº 111, Gr. 101 a 103. 

CASTELO ALUGA - Apto. 
na Av. Gov. Amaral Pei
xoto, nº 373 - Apto. 302, 
com 2 quarto , sala, cozi
nha e banheiro. ótimo 
para escritório. Trata r Da 
Administradora de Bens 
Castelo Ltda .. com sede à 
Rua Getúlio Vargas n° 111 , 
Gr. 101 a 103. 

CASTELO ALUGA - Loia 
na Av. Gov . Amaral Pei
xoto, cOm 200m2. Tratar 
na Admin·~tradorá de Bens 
Castelo Ltda., com Sede 2:t 
Rua Getúlio Vargas, nº I [ 1, 
Gr . 101 a 103. 

CASTELO ALUGA - Apt o. 
n a Av. Gov. Roberto da 
Silveira, nº 2037 - Posse, 
com 2 quartos, 1 sat' a, co
zinha, banheiro e áre::i de 
serviço. Tratar na Admi -
n istradora de Bens Castelo 
Ltda., com sede à Rua Gc 
túlio Varg ~. nº 111, Gr . 
101 a 103. 

CASTELO ALUGA - Ca sa 
com quarto, ,ala, cozin h:r 
e banheiro, na Rua Caci
que, n º 84. Tra:ar na Ad
mimstradora de Bens C.::is -
telo Ltda., com sede à Rua 
Getúl o Vargas, nº 111, 
Gr . 101 a 1 03 . 

CASTELO ALUGA - Ca sa 
com quarto, ~ala, cozinha, 
banhe 13 e área rle servh;o, 
la. locação, situado à Ru~r 
José Pe reira Gome~, nº 103, 
casa 01, Tratar na Admi
nistradora de Bens Ca telo 
Ltda., com sede à Rua 8 e
tú 1io Vargas, nº 111, Gr. 
101 a 103. 

CASTELO ALUGA - Ca.5 1 

com quarto, sala, cozinh .l, 
banheiro e área de serviço, 
1 a. locação, situado à R:.ia 
José Pere.'ra Gomes, nª 1(;8. 
Tra'ar na Admin:stradorc 
de Bens Ca,tel0 Ltcla., com 
sede à Rua Getúlio Vargas 
n" 111, Gr., 101 a 103. 

AMARAL PEIXOTO, 171 

LOTAS 7 E 13 

GALERIA 

V. M . 

A V. NILO PEÇANHA Nº 
1221 c/ 1, sa'a, quarto, co•· 
zinha, banheiro, área. Alu-· 
guel: Cr$ 8. 500,00. Ran, 
cho Novo . 

RUA: TRAV. FRANÇA 
SOARES Nº 37 - Sala, 2 
quar tos, cozinha, banhei
, e , área , garagem. A1w
guel: Cr$ 18. 000,00. Cen
t ro. 

RUA 13 DE MAIO nº 39::J 
e/ 13, sala, 2 quartos, ::a
zinha, banheiro, á r e a . 
Alt:.g uel: Cr$ 13. 000,00. 
Centro. 

ALUGA-SE - Rua Floresta 
Miranda Fl.0 216 (casa) -
Ce.atro. Sala, 3 qtos., coz., 
copa, banh., copa, dep. de 
empreg., garagem. Alu
guel CrS 30 mil. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

, ~l,l_._.. 

l 0 ~s~;~.~~ .. de lmó,e;, 
COMPRA - VENDE - ADMINISTRA 

AV. MAL. FLORIANO PEIXO' O, 2055, APTO. 101 

TELEFO.Nl:: 767-6716. (EM FRENTE AS CASAS BURI) 

DOCELAR A])M. - Ven
de a!i)to. c/ 2 qtos ., sala, 
copa, cozinha, banheiro, 
garagem, janela de alumí
nio. Preço Cr$ 2 . 600 . DUO 
à vista. Estudo financia
mento. Tratar: R. Mul. 
Flor. Peixoto, 2055 - N. 
Iguaçu - CRECI 13.574 -
Luiz Siqueira - Tel. . .. 
767~6716 

DOCELAR ADM . - Vende, 
no centro de N. Iguaçu, 2 
aptos., de quarto, sala, 
coz., todo grandes, poden
do-se fazer 2 qtos. e mais 
2 casas. 1 ° : 3 quartos, uma 
suite, sala, saleta, coz., 
var., garagem para 2 car
ros. A outra, t ipo apto., 
c/ quarto, sala , coz., banh., 

DOCELAR ADM. - Vende etc., iunto ao Colégio Leo
área e/ 6.300m2, já dividi~ poldo. Preço 8.000.000. 
dos em 17 lotes aprovado:,. · Aceito oferta ou troca. 
Preç0 1 . 300 . 000. . Estudo Tratar R. Mal . Flo. Pei
financiamento. Tra tar à xoto, 2055 - CRECI 13 .57-l 
Av. Mal. Flo. Peixoto, - Luiz Siqueira - Tel.: 
2055 - CRECI 13 . 574 -- 767-6716. 
Luiz Siqueira - Tel.: 
767-6715. 

r 

DOCELAR ADM. - Vende 
pequeno sítio com 1 . 000m2, 
todo murado, casa com 2 
qtos . , sala, coz., banh., 
var., terraço, garagem, to
da de lage, com muitas 
fruteira -, hortas, peque!la 
piscina, água mineral . Um 
paraíso pm·a quem gosta 
de paz . Próx. Estrada ,fo 
Ambaí. Tratar. R. Mal. 
Flo . Pcixo!o, 2055, Gr. 
13. 574 - Luiz Sique.ra -
Tel. 767 ~6716 

DOCELAR ADM - Aluga 
apto . com 2 qtos., dep . 
Alug. 12 . 000. 

DOCELAR ADM. - Vende 
Abatedouro no centro de 
Nova Iguaçu, Excelentes 
condiçõcS. 

RUA BARROS JUNIOR n" 
J 25 C/ 3, sala, quarto, co
:Zinha, banheiro, área. 
Aluguel: Cr$ 15. 000,00. 
Centro. 

Rua O~mir nº 43 fds. va
randa, sala, quarto, cozi
nha, banheiro, terraço. 
Aluguel: Cr$ 7. 500,00 + 
Tx. 

Ftua Antônio Carlos, nº 
) 71, a pto. 404, sala, 2 
quartos, cozinha, banheiro, 
área, dep. de emp. Alu~ 
guel: Cr$ 22.000,00 + Tx. 
Centro. 

Rua rtapira nº 112 c/ 04, sa
la, 2 quartos, cOzinha, ba
n heiro, área. Aluguel: CrS 
12. 000,00 + Tx. - Centro. 

ALUGA-SE - Av. Martins 
n.0 41, apto. 202 - Centro. 
Sala, 4 qtos., coz., 3 ba
nheiros, copa, dep. - de 
empregada. Aluguel Cr$ 
18 mil mais taxas. 

ALUGA-SE - Rua Rocha 
Carva1ho n.0 1145 - Bel
ford Roxo. Varanda, 2 11a

las, 3 qtos., banh., lev,an
deria, garagem, carpetado, 
coz., área. Aluguel CrS 35 
mil. 

RUA TENóRIO CAVAL
GANTE Nº 169 - Sala, co
zinhGI, banheiro, área. 
Aluguel: Cr$ 4. 500,00 mais 
Tx . Prata. 

Rua Thomaz Fonseca, nº 
228, apto. 102, sala, quar~ 
to, cozinha, banheiro, área. 
Aluguel: Cr$ 6.000,00 + 
Tx. Centro. 

TELEFONES: 
767 ~8430, 767 ~8435 e 

767-8~58 

RUA CLARA DE ARAUJO 
nº 587 c/7, sala, qua1to 
com carpete, cozinha, bcr
nheiro, área. Aluguel: CrS 
8 mil. Andrade de .Aiaú.
j 0. 

RUA: A V. GOV. ROBER .. 
TO SILVEIRA nº 469 opio. 
104, sala, 2 qua rtos, cozi-
n ha, banheiro, área. Alu
guel: Cr$ 20 . 000,00. Ce11-
t!'O. 

RUa Profa. Amélia Kelly, 
71 apto. 104, sala, 3 qua r .. 
tos, c;ozinha, banheiro, 
ái:ea. Aluguel: CrS ....•. 
18.000,00. Centro. 

RUA DR. WALMIR nº 915 
sala, quarto, cozinha, ba,, 
r.heiro, área. Aluguel: CrS 
7. 000,00. Engenho Peque
no. 

P..UA DR. OT AVIO TAR-
QUINIO Nº 74 - Apto. 
1004, sala, 3 quartos, cozi-
nha, copa, 2 banheiros. 
área. Aluguel: CrS ....• • l 

20.000,00 mais Tx. Centro. 

RUA PROF A. AMÉLIA 
KELLI Nº 71 apto. 201, sa
la, 2 quartos, cozinha, .ba., 
nheiro, área. Aluguel: Crf 
12 . 000,00 mais Tx. Centre. 

flua Dom ,valmor nº 23 
apto. 201 fds., sala, 3 quar
tos, e o z i n h a, banheiro, 
área, garagem. Aluguel 
Cr$ 18.000,00 + tx. Cen• 
tro. 

Rua: Trav. França Soares 
nº 37, de laie, taqueada, 
varanda, sala, 2 quartos, 
cozinha, banheiro, área, 
garagem. All!lguel: Cr$ 
16.000,00 + Tx. - Centro. 

VENDE-SE, EM BANCO DE AREIA, UMA LOJA E 
DUAS CASAS NOS FUNDOS, SENWO A LOJA 
PRóPRIA PARA PADARIA. Tratar na Admi.n1s
trad0ra de Bens Castelo - Rua Getúlio Vargas, 
n.º 111, g_ 1Q5 - Nova Iguaçu. 

LEIA 
tercasa-empreencllmentos Imobiliários ltda. O PONTUAL 
Compra - Vende Aluga - Administra 

Alexandre Brigagão e N élio Chambarelli 
EDIFICIO IGNÃCIO MELLO ADVOCACIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
(SALAS l.ª LOCAÇÃO) 

SALAS - Rua Bernardino de Mello n° 2075, 

salas 204 e 205 - Edif. Duque Estrada. Alu

guel 12.000,00 cada uma. Mais taxas. 
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LOJA LOPES TROVÃO -
E!quina de Barão de Tin
guá. Aluguel Cr$ 30.000,0ü. 

!..OJ A - Primeira locaçã•.) 
215 metros quadrados. k,. 

SALAS - Trav. Renato Nilo Peçanha nº 876. Alu
Pedrosa, n.0 8 38 • 309. guel 60. 000,00. Mais taxa3. 
CrS 4. 500,00. 

Um terraço para pequel'la 
ind. ou pensão. Cozinha 
grande - 3 banhs., um 
salão, diversas salas, luz 
e força, com 300m2 - Rua 
Gov. Portella, 1080. Alu
guel CrS 1 O mil mais ta
xas. 

GALPÃO - Com 432m2.: 
Estrada Plínio Casado 2545. 
Ah,1guel Cr$ 35. 000,00. 

Avenida Nilo Peçanha n.0 301 Grupos 409 • 415 - Centro - Tel.: 767-1678 
CRECI lO. 4i2 

Q POtm.JAL 
Sexta-feira, 31 de julho de 1981 



ADMINISTRADORA TERCA LAR LTDA. 
XERO X E PLASTIFICAÇAO 

ACIMA DE 50 XEROX - Cr$ 4,00 * Compra e venda de casas, t errenos 
e áreas * Administração de imóveis 
"O lMóVEL E A MELHOR CASA 
PARA O SEU CAPITAL MORAR E 

' CRESCER" 

.Rua dos ExpediciO.lílário1>, 8 - São Jnão de Meriti 

amm111111mm111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

JV ANY FERREIRA CAMPAR 
VILA IBOTY, 23 

(Esquinas e/ ·Ruas Getúlio Vargas e Moacyr 

11arques Morado), Nova Iguaçu - RJ · 

. Legaliza~ões de V eícnlos e Carteira de 

Mot'Orista em geral 

SEGURO OB'RIGATóRIO 

Telefone:· 767-5870 

IIIWIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIUJIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Ganhe uma Bíblia de presente, ouvindo 

"ENtONTRO MATINAL'' 

J ESUS VOCÊ E Nô S UNIDOS PELA FÉ 
dis 6 horas dos doming{)s, na Rádio Solimões 1. 480 AM 
. :APRESENTAÇÃO lVAN JORGE, EV 
:Deu.; Nosso Jornal Você 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII 

PORTUGU~S PARA CONCURSOS 
Em Paracambi: 

flJniversitários - Advogados - Executivos 
Alunos do 1.0 e 2. 0 graus? 

Todos necessitam do seu idioma. 

Estude, apr.enda e assuma'! 

IlNSCRIÇOE~ 

Dominique Level, 88 

-CASA NELO 

ProL Antôn io Caries Lopes 

íJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII 

CLASSIFICA DOS 

MARWILF 

AMARAL PEIXOTO 171 
LOJAS 7 E 13 

GALERIA 
V. M. 

TELEFONES: 
767-8430, 767-8435 e 

767-8358 

Rua A v . Gov . Rober to 
Silveira, n º 496, apto. 102, 
frt . , sala, 2 q uartos, coz~
nha, banhei ro, á rea. Alu
guel: Cr$ 20 . 000,00 + Tx. 
Centro . 

Rua Emílio Gua dni. n º 195S 
apto . 102, sa 1a, 2 quartos, 
cozinha, banheiro, área, 
dep . de empregada. Alu
guel: Cr$ 14.000,00 + Tx. 
Mesquita. 

Rua Dom Walmor nº 239, 
apto. , 201 fundos, sala , 
3 quartos, cozinha, ba
nheiro, dep. de em prega
da, garagem . Aluguel: 
Cr$ 18. 000,00 + Tx. -
Çentro. 

AV. ANTONIO CARLOS nº 
171 apto . 404, sal0, 2 
quartos, cozinha, banheiro, 
área, dep. de empregada . 
Aluguel: C r $ 22 . 000,00 
'I!x. - Centro. 

RUA: Natividade nº 107, 
.sala,, 3 quartos, collltnha, 
b anheiro, á rea e um porão. 
Aluguel: Cr$ 18.000,00 + 
T axas . Centro - Nilópo
lis. 

Rua Cal . Franci5CO Barone 
n º 1007, varanda , sa ia, 3 
quartos, 2 banheiros, copa, 
cozinha, gara gem, salão de 
festas, mais 2 quartos, ba
nheiro, quinta l. Aluguel: 
Cr$ 35 . 000,00 + Tx. Cen
t ro. 

la Administração de. Bens Ltda. 
R. Tr'eze de Maio, 85 - Grupo 206 - d en tro - Tel. 
767-8342 - Nova Jgua~ - Estado do Rio 

ALUGA-SE: 
Rua Antônio Coelho, 22il, 
Cerâm:ca, Nova Iguaçu. 
Quarto, sala, cozinha, ba
nheiro, área independente. 
Aluguel: 4. 000,00 mais ta,. 

xas. 

Rua AdéI:a Ch aves n9 164, 
centro Nova Iguaçu. Gal
r;ão. Aluguel: 15. 000,00 + 
taxas. 

Vende se uma casa com 2 
quartos, sala, cozinha e ba
n hefro, na Rua Jupira, 9, 
Prata - Belford Roxo. Va
lór: Cr.$ l . lCJO. 000,00 à vi~ 
ta. Real Administração de 
Bens Ltda. 

Centro - Rua Gapitão 
Chaves n º 490 - 3 aptos. 
de frente: 2° e 3° andares: 
17. 000,00 mais t~as, l 0 

andar: 15 . 000,00 mais ta
xas . 2 apto. de fundos: 
15 . 000 ,00 mais taxas. 

ALUGA-SE - c:;:asa em MeS-
quita . Rua Procópio nº 54 
c/5, sa1a, quarto, coz., 
banh. , laje, área, indepen
dente. Aluguel - 5.500,00 
m ais taxas. 

Ven de-se u ma sobre 'lo;:i, 
com vaga de garagem na 
eScritura p assa o financia 
mento Cr$ 800. 000;00 -
Aceita oferta. Pago até a 
5a. prest. financiamento 
em 48 vezes . Tra tar r,3 
Real Adm. de Bens Ltda. 

Casa - Santa Eugênia -
Rua Arnaldo Lime Bium nº 
193 . Alug . 6 . 000,00 + Ta
xas . l q to., si., coz., ban. 
e á rea . 

ALUGA-SE: Casa - Posse 
- Es trada D - k m 16, nº 
131. Aluguel: Cr$ 15.000,00 
ônibus na _porta. 

Rua Oriental, , nº 316 e/ Sr 
Edson PasSos, No,,a Iguaçu. 
Quarto, sala, cozinha, ba 
n heiro, laje, taqueada. Alu
guel: 5 . 000,00 mais taxas. 

Rua Licínio nº 429 c/ô, 
Santo Elias, Nova Iguaçu. 
Quarto, sa la, cozinha, ba
nheiro, e varanda. A11'i
guel: 5. 000,00 mais .taxas. 

A lMJs· CõM'Pt.m .tJN'EfA O 
ARTIGOS PÉNTARÍO~ 

ftôSlSft'AlARES E CIRORGICOS, 
GRANO€ VARIEDADg DE CINTAS 

,ABboMlNAIS,. fÜNDAS,.PRODUTOS 
'oR.SCHOLL (ORTOPÉDtCOSl E 

AGOf{A PARA MELHOR. AJENDER 
,NOSSOS: Ç~S, TEMOS 

pJ;D !CUM 

11'4 

~~-Jrn~tmA ffllTÃ rto~ 
DUTRQS JlJUlllO.S 

~ .. ~ ENTAl tl'Rt'.íRGrCA 'rJôVA "l:~fflÃl'ir(!Ã t:r'BA. fel. 
~ AI/. Marecha l Floriano Peixoto, 2.166· N.lgu-açfft '1fIH74tl 

Anunciar é aumentar a produtividade de 
sua e1npresa, criar novos mercados para 
os seus produtos. 

ANUNCIE NAS PÁGINAS DE 
O PONTUAL 

AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO. 1636 
TELS.: 767-3036' - 767-3771 - 767-4n11 - 767-9341 

ATENDIMENTO JUSTO E PERFEJTO 

ALUGUEL 

LOJA - Na Ruo Gel. fran . 
cisco Soares c/ 140m2 a:u
guel 50 000,00 . S. P. A .L. 
0003. 

LOJA - Av. Amaral Pei
xoto, no melhor ponto co
mercial, ea zona bancária. 
S .P.A.L. 0002. 

LOJA - Av. Mal . Flo.ria-
no Peixoto, jurato a .esta
çã o, ponto super comercial 
aluguel 50.000,01. S.P .A.L. 
0094. 

CASA - Rua Maranhão 
bairro da Po.;;se. Aluguel 
3. 500,DO. C/ taxas. S.P. A. 
c. 0004. 

APTO. - Perto do Viaduto 
e/ 2 q .• sala, coz., banh., 
dependênc1cs. Aluguel .. 
12.000,00. S.P.A. APT. 

VENDA 
TERRENO - Esquina no 

. bc1 i110 n obre do K-11. .... 
4ü0m2 . S.P. T . 0118 . 

CASA - ó t ;ma casa com 
2 quarto , sa' a, coz. , ba
nheiro. em terren o 12x30, 
R. Governador Por tela. 
Bom preço . Tratar S . R. C. 
0113. Sá Pin to 

Ca a no K- i 1 - R. Fran
cis:;o Barone, 4 quartos, 2 
sa'as , copa, coz., banh., 
área de serv;ço, dep. comp. 
empreg, garagem. SPC 
0013. 

APTO . - Rua Dona Eliza, 
bairro super residencial, 
edifício novo, 3 quartos, 
sendo l suite. copa, coz., 
salã o, dependências, ár'ea, 
garagem l vaga_ S. P.AP. 
0038. 

APTO. - Ed . Alexandri
na, centro, 3 q., salão, de-
pendências . Prédio c/ to• 
das as mordomias que vo:::â 
tem djreito . S. P. AP . 0039. 

CASA - Av. Guadalajara 
de esquina e/ 2 quartos, 
sala, coz., varanda, banh., 
em ter reno de 300m2. En
tTarlo 3nG.OOO,OO. S.P.C. 
Ol 12. 

ORGANIZAÇÃO CONTÃBIL SANCHES 
DANIEL C. SANCHES 
e . R . c. - RJ 011. 802-4 

Escritório: 
Rua da Mat riz, 127 - Sob. - S/1 e 10 - Tel. 756-4347 

São João de Meriti 

CASA DAS CEGUINHAS DE JERICó 
J á se encontra em funciona_mento . Necessita1I1os 

rn·gentimen"te q ue alguém de b om coração venh a no
doar agasa 1hos , cobertores e pessoas que queiram tor
nar -se sócios manteneào.res dessa mstituição. Aceita
mos qua1quer donativo. Rua: Cecília Freire, n º 50 -
Bairro 1.anon - Estrada de Madureira - N. Iguaçu. 

OFERECE-SE P / TRABALHAR 
O fe reço-me -pro-a t rabaihar de motorista de; ca

minhão, ônibus, automóveis de famas e p/ particula r; 
m aior prática como motorista particular. Tratar pelo 
iel . 767 -4"948 . 

-dl., Ad111ínístradora de Bens Ltdo. 
ALUGA-SE - Uma casa 

S'i Á () 1 __________ __________ na Rua Coronel Franç,:r 

•..I · . · - --------- ---=-=------ Leite 264 casa 1 em !½es-
Rua Getúlk> Vargcis, 124 ,A1uga-se ·uma casa na Pra- VENDE-SE _ Uma casa .. ,1u .GA-SE _ Casa na Rua -quita, com 1 quarto, sa-

3 ALUGA-SE - Casas .r.:a .ttl..L 
Sobrado .ALUGA-SE - Uma .casa çcc Dom Jaime n"' 65 Lote 1 na Rua Cambazes nº 55 Rua Santa Isabel, lote 21 Paulo Maced1:>, nº 116, em la, cozinha, banheiro. 

Tele.: 767-6538 - 757..,z17,7 na Rua Coronel França Quadra 6., Bairro Meu can- - Bairro Santa Rita (po.a- quadra C - Baii:ro Santcr Edson Passes. Com 2 ~uar-
ORECI 8582 :Leite, 853, em Mesqu.it-::., tinha, em Heliópolis, no to final do ônibus)_ Com Mônica. Com quarto, sa- t os, .sala, coiinha, ..-aran-

com 2 quartos, sala, copa- ~rincípio da Rua GoHacaz. 3 quartos, send0 1 atapeta- _,..,.,_ da .. -ó:ree1. - - ------- C t 1 • 1a, co.zinha, bc.u,,H.-.;;uw. _, 
VENDE-SE - .Lote na Rua cozinha, baríheirQ, varanda, oro 1 qua: ro, ema, cozi- do, banheiro, cozinha, eor-

•n ha, oonheir.o e varanda. redor, sala, área. 

ALUGA-SE - Um cyrandc 
solão com banheiro, na 
Rua Coronel P.&1ança Lei
te, nº 270, sobrado, em 
Mesquita. Cesário, es·quina com Ru•:r 

Hugo, 1ote 5 quadra 32 dm 
Mesquita . Sede :PF~pria .à R,ua Getúlio \'argas, 124 - sobrado Serviço de Despachante, Contabilidade, Imposto de Renda 

e. Departamento Jurídico especializado. Tels..: 767-6538 e 767~177 

~ exta~feirat 3l ·:de j'lilho :de I9B:l __, Q PONTUAL Página 5 



HORóSCOPO 

Sexta-feira, 31 d'e julho de 1981 - Sandra Mason. 

ARIES (21 de março a 20 de abril) 

Você deve tomar a iniciativa em amor. Deixe a timi

dez de lado e vá em frer,te. ótima forma flsica, muita vi
talidade. Pratique exercícios. Tenha um pensamento po

sitivo a respeito de trabalho. Suas promessas têm que 

ser cumpridas. Há mister d'e cooperação sincera. 

1 C.,URO (21 de abrir a 20 de r.iaio) 
Afaste-se de pessoas intrometidas . Não deixe que 

elas interfiram em sua vida amorosa. Problemas de tra'-
balho podem causar nervosismo e irritação. Evite que is• 

so alteria sua vida. Extirpe qualq_uer sentimer.to de culpa 

ou incompetência de sua parte. 

GÊMEOS (21 de maio ~ 20 de junllc) 

Cocê terá a proteção de amigos hoje. Domine o pes
simismo. Cuide do seu sistema nervoso. Siluações enro

ladas e tensas podem provocar ressentimer,tos e dis

cussões. Calma. Suas emoções 1enctem a prejudicar-lhe os. 

meios de expressão normal. Confiança. 

CÂNCER (21 cfe Junl'ro a 21 de julho) 

Não faça muitos planos ao mesmo tempo . Você. precl~ 

sa se organizar . Cuidado com docume-r,tos e contas a pa

gar . Novidades boas em amor e momentos bem felizes. 
Grande melhora na saúde. Pressões ctiversas domésticas e 

externas, tornarão o dia talvez d1ffcil' de passar. 

LEÃO (22_ eia julho a 22 de agos~o) 

Muito carinho e romantismo r,o amor. A felicidade de

pende só de você . Não estrague tudo com desconfianças 
e irritações . Seria ótimo se fizesse uma viagem. Relaxe os 

nervos. Pense bem e planeje com calma, cor.siderando tu
do sob prisma de longo prazo. Atenção . 

VIRGEM (23 de agosto a 22 de setembro) 
Tenha calma no amor. Não se preocupe.. Reaja. De

dique-se ao trabalho, pense menos e distraia~se. Cuide de

sua saúde, vá devagar na alimentação. Nada; de começar 
reformas, hoje Um dia inquietante_ Evite aborrecimentos 

e trabalhe com dedicação. 

LIBRA (23 de setembro a 22 áe outubro) 

Mudanças podem trazer prof>lemas e tensão. Evite atri· 
tos, ter,na: discreção. Saúde excelente, nada preacupante·. 

Algum bom negócio pocte surgir; .não perca a oportunidade. 
Favorecido o amor. Cuide dos assuntos ímportantes na 

parte da tarde. Seja cauteloso à noite . 

ESCORPIÃO (23 de outubro a 21 d'e novembro) 
ótimo dia. Receôa e dê amor com muita alegria. Deixe 

a irritação áe lacto e não permita que ela ir1terfira em sua 
vida amorosa. Relaxe e não se iasforce inutilmente. Distraia
se e passeie. Dia recreativo e social. Popularidade com o 
sexo oposto. 

SAGITARIO (22 de r.ovembro a 21 de dezembro) 
Bom dia para cuidar da família e do amor. Cultive o· 

pensamenfo positivo. Ponha o orgullio de lado e nada de 
discussões il"úteis com a pessoa amada. P-ratique exercícios 
e faça- uma dieta. Evile discussões e cfecisões impulsivas. 

Tenha paciência: e tudo sairá bem. 

CAPRJCóRNIO (22 de dezembro a 20 de janeiro) 
Bom eira: para a compra ou venda de imóveis e para 

assinaLura C::e papéis importantes. É bom ter cautela no 
amor, controlar as finar,ças e evitar os assuntos que depen
dem de pessoas idosas. O dia é ótimo para quase tod'os os 
nsgócios. Noitada aprazível e repousante_ 

AQUÁRIO (21 cte janeiro a 19 de fevereiro) 
Favorecidos o amor, a vida confugal e as realizações 

sociais. Você receberá ajuda d·e pessoas mais 11elhas. Dia 
muito benéfico para os negócios, as pequenas viager.s e as 

finanças. Dia de muita ativídad•a no setor dos negócios e 
finanças. 

PEIXES (20 de fevereiro a 2U de março) 
Procure não ter ciúmes da pessoa amada:. Controle 

sua impulsividad·e. Você será o único respons-ável se hou· 
ver problemas. Tenha paciência e perseverança para termi

r.ar um projeto começado. Dia de rotina apenas. ~3da de
excitante . Amigos e díve rsões. Med ilação. 

EXITO CONTABILIDADE 
SEDE PRóPRJA 

Legalização de !irma e atendimento ~era) 
CONTABil.lDADE MECANIZADA 

EDSON BELLO BARBOSA 

GRCRJ 8165 

PEDRO RIBEIRO GONÇALVES 

CRCR} 29553 

RUA JUIZ MOACYR MARQUES MORAOO, 58, 
SALAS 701 A 703 

TELS.: 767-0274 • 767-2327 
NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO 
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Palavras 
Cruzadas 

ANTONIO F ABELO CHAVES 

267 
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HORIZONTAlS: 

1 - Lavagem aigeira 
8 - Nome de- uroa ~ 

ga cafeeira 
9 - Ato de consentir 

10 - Bala pequena 

12 - (Quím.} Sfmbolo do 
silício 

13" - Afeição profunda 

I 5 - NOrOeste (abrev J 

17 - Aroma 

IS - (fnterj . ) o mesmo 
que upar 

21 - Agente do ato 

23" - Ato de sacar 

24 - Fileira 

5 6 ?. 

• g 

1i 1 it 
l'f 

■ 
l.S 

■ 21 zz 

•• Zlf I 

VERTICAIS: 
I - (Adj.) Da República 

do Líbano (Asial 
2 - Altar dos sacrifícios 
3 - Povoação de categO

l'ia entre a aldeia e 
a cidade 

4 - (Adj.) Sem fermento 
(pão) 

5 - Estado do Espírito 
Santo (sigla} 

6 - lírio 
7 - Forma culta de 

emir 
11 - Maneira 
14 - Rotcira 
16 - Veste religiosa 
18 - Relação 
20 - Antes de Cristo 

(abrev.) 
22 - (Quím.) símbolo do 

rádio 

SOLUÇÃO DO PROBLEMA Nº 266 

HORIZONTAIS: 1. Iterável - 8. Noto - 9. Ap1 - 10. Êmero 
- 12. AM - 13. Rala - 15. ln - 17. Romã - t9. Tão -

21. Rima - 23 . Ouro - 24. Rol. 

VERTICAIS: f. Inédito - 2. Tom - 3. 1':ter - 4. Rorar - 5. Vã 

- 6. Epa - 7. Lima - 11. Olor - 14. Amír - 16. Nau -

18. Amo - 20. Or - 22. Al. 

Um oferecimento de 

tXITO CONTABILIDADE 

RUA JUIZ MOACYR MARQUES MORADO, 58 SALAS, 
701 a 703 - Tels.: 3297 e 2342 - N. IGUAÇU - RJ 

Programação da 

Bandeirantes 

para hoje 

09:30 - Mobral - Educa~ 
tivo - Aiula n° 28 

09:45 - O Despertar da Fé 
- Religioso 

10: 15 - Cara a Cara 
NOvela de Vicente Sessn 

11 :00 - Discomania - Mit
sical - Apresentação 
de Missiê Limá 

Il:30 - Festival Aventura 
- Seriado - "Terra J e 

Gigante" 
12:30 - O Repórter - No-· 

ticiário - Edição Nacio
nal 

13:00 - Cidade Aberta -
Informação e Serviço -
Com Vera Barroso, Ruy 
Barbosa, Tereza Cobertt, 
Inês Knaut e Ana Lu íza 
Rego 

I 6:00 - TV Criança - Jn,. 
fantil - Apresentação 
de Daniei' Azulay 
Par'.icipação da "Turma 
do Lambe-Lambe" 

18:25 - Atenção - Noti~ 
ciário - Edição Local 

18:30 - Os Imigrantes -
Novela de Benedito Ruy 
Barbosa 

19:30 - Jornal Bandeiran
tes - Noticiário - Edi
ção Nacional 

20:00 - Rosa Baiana 
Novela de Lauro César 
Muniz 

20:25 - Atenção - NoLi~ 
ciário - Edição LOcal 

21:00 - Supersessão -
"Companheiros" - Com 
Franco Nero, Tomas Mi1-
lian e Jack P-;,iance 

22.55 - Atenção - Noti~ 
ciário - Edição Local 

23:00 - Calibre 38 - Se-
riado 

23.55 - Atenção - Not:.
clário - Edição Local 

00:00 - Cinema na Ma:~ 
drugada - "A Fuga de 
Simas Kudirka" - Com 
Alan Arlein e Donald 
Pleasence 

ANO INTERNACIONAL DO DEFICIENTE FtSICO 

Campanha da Cadeira de Rodas 

Promoção do: 

LIONS CLUB DE NOVA IGUAÇU 

DEPOSITE SEU DONATIVO NA CONTA N.0 2.000 
CAIXA ECONõMICA FEDERAL 

CONTA DO LIONS CLUB DO BRASIL 

CONTABILIDADE 
PERICIA CONTABIL E AUDITORIA 

Legalizações em Geral, Escritas Fiscais, Comerciais, Industriais, Im1>osto 
de Renda e Administração de Imóveis 

LOCIA HELENA ANTUNES BOHRER 
CRC 022558-6 

'A.V. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 150 - 1.0 ANDAR 
TELS.: 756-4973 - 756-4977 

SAO JOÃO DE MERITI - RJ 

O PONTUAL 

VOZ LITERÁRIA 
Wellíngton Mousinho-· 

Voltamos aos tempos dos grandeS festivais. Grar.
des não só pelo alcance à todas as camadas sociais., 
mas, pelo valor poético de suas composições. PartiC'i; 
pomos de algumas semifinais do MPB-81 no Ideal E. 
Clube, como jurado, que embora fosse uma "droga" cr 
sua organização, que chegou mesmo a não ter nem 
microfones para que os concorrente apresentassem se11s 

números, valeu pela qualidade de algumas composições 
tais como. "MichePe", "Jovem Triste", "Vaz:o Solidão" 
e "Momentos". Também o Fig11eiras tem desenvolvido 
um festival estudantil, porém seu nível é fraco, salvan
do-se a penas os números defendidos por Fernando E<l, 
so.n Araújo & Santclair. Chegou a hora, dos setores li
gados a cultura, tais como os Crecls, a5 Academias de 
Letras e os Consefüos Munic~pais de Cultura, toma~ 
rem providências para que aventureiros, jamais usem 
da arte para picaretagen5 ou · insucesso. , 

Mais um livro deverá ser editado dentro · de pouco 
tempo por outro escritor iquaçuano, desta vez, é um 
estreian te . Seu trabalho iá passou pela ,lapidação dos-
maiore.s "ases" das letras, e agora é revisado pelos li
teratos iguaçuanos. Trata-se do escritor Prentz futu-
ro "best~seller". ' 

Um poeta iguaçuano temse destacado muito nos 
ú~timos dias pela Baixada, é sem dúvidas, uma grand3 
revelação, Leopoldo Sílvio Girão Borges, com muitos 
trabalhos, prontos e que dentro de curto espaço de 
tempo, estará no ·prelo. • 

Fontes fidedignas revelaram-me que deverá sair-
a inda em 1981, o anuário da Academia de Letras e Ar~
tes de Nova Iguaçu, pois sua elaboração foi conoluída 
e só depende de ser publicado. O anuário da ALANf 
Contém também, poesias do imortal MurilO Araújo, meu 
paraninfo na Academia Nilopolitana de Letras, e que: 
na o::::as1ão de minha posse, declamou a poesia que mais 
foi me cara, pois inspirei-me em quem só pregOu o, 

amor e o bem. 

O GOLGOTA 

Marchando, conduzindo o madeiro torturante, 
Jesus martirizado, exausto cai, 
Porém, não fOge do caos, triunfantemente sofre,, 
na dor, glorificando o nome do Pai ... 
Sobre sua divina e alva fonte, ora gotejante 

rubra, 
Pela espinhosa corôa que cruelmente o esvaí, 
mas, nem sofrendo a cruel dor dilacerante, 
de seus lábios uma só queixa sai . .. 
Ei~lo, no madeiro, o Moribundo jás, 
o Divino Jesus, Redentor do Mundo, 
a sofrer a angustiosa derradeira hora 
E de braços abertos, com doce o,lhar · ~~reno, 
expira assim o Justo Nazareno, 
Para salvar a humanidade inteira ... 

CONSULTORIA CONT.ABIL ~ JURtDI~ 
Organização e Lega~ão de Empresas 

f.scátas Fiscais e Comerciais 
{Imposto da Renda) 

Sebastião Soutelinho 
CRC·RJ N.0 338Z4·3 

Trc.rvessa iboty, 38, 3/4-12 - Nova Iguaçu 
G>erto do f orum) 

TERRENO 

RUA MINAS, NO JARDIM SANTA EUGf:NIA 
DISPONDO DE AGUA ENCANADA, LUZ, ETC. 
20 x 30. ÓTIMO PREÇO. TRATAR- PELO TEL. 
767-8963, NO HORARIO COMERCIAL, DE 2a. 
A 6a.-FEIRA. 

NORIVAL JOI 

-. 

- Contabilidade 

ESCRITAS FJSOA!S, COMffiCIAIS, LEGALJZAÇôES.: 

IMPOSTO DE RENDA E SERVIÇOS DE 
DESPACHANTE 1:.'M GERAL. 

RUA ANTONIO TELES DE MENEZES, 5D 
SALAS 9 E 1D - TEL.: 756-4242 
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ESTADO DO RIO DE JANl!tRQ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

COORDENADORIA OE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Secretário explica porque fechou escolas 
- Com o que economizamos das escolas desativadas, pu

demos atender a 35 mil alunos d'a rede municipal, com unilor· 

mes novos - disse o professor Armando Arosa, SecreLário Mu

nicipal C:e Educação de . Nova Iguaçu, ao se ref!lrir à crft;cas de 

que a Prefeitura Muílicipal havia desativado escolas e df:ixado 

crianças sem aula . ' 'Além do mais - afirmou - nenhuma cri· 

ança deixou de estudar e, pelo contrário, as condições de eten

dimento melhoraram". 

O techameílto de escolas municipais foi ctecorrência de es· 

tudo realizado pela Secretaria de Educação sobre as condições 

de habitabilidade das escolas da rede municipal, algumas das 
quais sem qualquer condição de funcionamento e que não ofere

ciam o menor cor.farto aos alunos, com reflexos diretos sobre o 

seu aproveitamento escolar. Tal estudo, concluido em meados 

etc ano passado, sugeriu a desativação de nove escolas. Uma 

décima - cujo aluguel conLratado por administrações anterio· 

res atit'lgiria no ano passado 136 mil cruzeiros - 1oi também 
incluida entre as escolas fechadas. 

NINGUÉM SEM ESTUDO 

Nenhum aluno das escolas desativactas ficou sem estudo. 
Todos toram remanejados para escolas próximas, estaduais até, 

<le acordo com entendimentos havictos com o Crect local. Não 

houve para r.enhum deles o menor problema de condução por 

terem sido escolhidas escolas próximas à anterior e - segun

do o professor Armando Arosa - "as novas escolas deram aos 

-alunos melhores condições de Eostudo, conforto e, consequeíl· 

temente, de aproveitamento escolar". 
- Não houve - enfatiza o Secretário de Educação -

crianças sem er.sino e muito menos crianças encaminhadas pa

ra as escolas do Prefeito . Tod'as e'as continuam estudando gra· 

tuitamente em escolas municipais e estaduais. Se perguntarem 

às crianças - ou a seus pais - verão que a mudar,ça foi pa

ra melhor. E ninguém deixou de estudar: 

AS ESCOLAS 

Segundo o estudo efetuado pela semec - secretaria Mu· 

nicjpal de Educação e Cultura - a maioria das esco'.as desati

vadas estava situada em prédios com péssimas condições de 

conservação. Quase todas estavam situadas próximas a outras 

escolas municipais ou estaduais e com frequêr,cia tão baixa que 

as despesas erom muito superiores aos resultados que a esco· 

la deveria dar. Havia escolas situadas em meias-águas em 

'fundo de quintais (como a José Mariano dos Passos, no Vi'ar 
Novo) ou com rachaduras e infiltrações nas paredes (a exemplo 

da Paulo de Tarso, em Mesquita). A Esco'a Monsenhor Pizarro, 
por exemplo, r,o Caonze, estava funcionando precariamente nucn 

prédio velho, cem telhado aberto e forro pre.stes a desabar, 

além de vazamento nas tubulações de água a ponto de formar 

poças no chão. A José Mariano dos Passos era constituída por 

<tuas salas de aula seperadas por um biombo. 
Todas elas não ofereciam a menor cordição de tuncionamen· 

to. Havia escolas - como a Carlos Pereira llhto - constituídas 
de apenas uma sala de aula com 88 alunos em 3 turmas de 1a 

à 4a séries . A dois quilômetros dela existiam a escola munici

pal Cledom Cavaicanti e a estadual Luiz Guimarães. A Escola 
Boa Voíltade no Parque Aida em Belford Roxo era constituída 

' ' por dois préáios separados com salas separadas por biombos 
de madeira e banheiros tão horriveis que não ofereciam condi~ 

ções de uso. A Esco'a Dona Maria de Souza, em Comendador 

Soares além cte já ter uma sala desativada, estava apresentando 

até pe~igo de desabamer,to tais eram as condições precárias do 

prédio, cheio de falhas no telhado. 

Passeata do MAB ... 

(Continuação da la. pág.) 

ças do MAB. Quem sob'! 
se o efeito não seria m<r.s 
produtivo. Todavia, se a 
f.uga ao diálogo é causad::i. 
pela falta de argmnentos 
convincentes, então que 
um órgão superior, talvez 
o ,próprio Tribunal de 
Contas, se faça preseme 
ao problema estabelecen
do uma análise comP.ar:t.• 

tiva entre as acusações ,lo 
MAB e as respostas do Go
verno Municipal. 

O que não deve é o p.::
vo ficar e n t r e o mar 
e o rochedo, tal qual o 
m&ri.Sco. Convêm lembrar, 
com base em exemplos que 
a televisão nos mostra dia
riamente, que em paSdea
ta de pro.testo, desde qt1e 
não seja ordeira e tranqui-
11a, sempre sobra para 
quem não devia sobrar. 

EQUIPE CONTABILIDADE 
GIL DUARTE 

ERN A Nl nE AZEVEDO 
CONTADOR E ADVOGADO 

•Av Mirandela. 237 - s/'.ll2 e 214 - Tel. 791-5182 · Nilópo!i! 

Todas as escolas estavam situadas em prédios muito anti

gos, cuja reforma seria carlsslma, desabrigando, durante muito 

tempo os alunos. A desativação e remanejamento para escolas 

próximas foi, desta forma, a melhor solução. 

A ESCOLA DE AUSTIN 

Segur-do o professor Armando Arosa, muito s•a tem criticado 

o governo municipal pela desativação da Escola Municipal José 

Luiz da Silva em Austin chegando-se a afirmar que a Pre:ei

tura havia ve'ndicio à esdola. E o secretário explica: ''Não ria· 

nevamos o contrato de locação d-esta escola, porque o aluguel 

era de 87 mil cruzeiros e seria majorado para CrS 135.326,18 

meílsais. Cabe lembrar que o contrato foi assinado em adminis

tração anterior, não nos cabendo culpa por ser tão elevado''. 

Armando Arosa vai mais longe ao mostrar ao repórter que com 

a economia ai verificad'a, foi possível atender a 35 mil criar,ças 

com uniformes novos. 

- Adquirimos, através do Fumec, 170 peças de tecido 

branco e 215 de azul, totalizando 6 .802,20m e 4 . 250,60m de 

tecido azul, infeslactos o que significa o dobro - explica mos
trar.do os balanços pr~parados pela sua Secretaria Só ai' foram 

gastos CrS 1 . 857. 642,40 com uniformes, atendendo 35 mil da.5 

50 mil crianças da rede municipal cte ensino. As restantes quiíl· 

ze mil são de escolas aulo·sullclentes. 

REMANEJAMENTOS 

Os alunos pertencer.tas às desativadas foram remanejados 

da seguin:e forma. Em Monsenhor pizarro, no Caonze - foram 

aproveiLados 14 tuncior.ários em outras escolas, enquanto os 

alunos foram remanejados para a Leopo!do Machado e Monteiro 

Lobato. Boa Vontade - alunos remanejados para a Raja Gaba

glia com aproveitamento de 13 fur1cionários. Bento Gonçalves, 

em Moquetá - os alunos foram distribuídos nas escolas Jardim 

Esp!anada, Percy Gcnçalves, Milton Campos ·a José Raun.fieitti. 

Dona Maria de Souza, em Comet'lctador Soares - alunos para 

a Marinete Cavalcanti e Antonio Dias. Paulo de Tarso, em Edson 

Passos - os alunos foram para a Manoel Reis, Mar-oel Duarte, 

Roberto Silveira e Pierre Blanchê. Do Supletivo Manoel João 

Gonçalves, do Monte Líbano, foram remanejados alur,os para a 

Escola Estadual Joaquim Quaresma. Do supletivo ConéesSa In

fante os alunos foram et'lcaminhados para a Escola Municipal 

Seba~tião Herculano de Matos também em Heliópolis. E os 

alunos da Escola José Luiz da Silva de Austin foram encaminha· 

dos para a Mareio Caulino com iílplantação da 5a série nas 

escolas Nena Rodrigues e José de Anchieta. 

ECONOMIA 

Todas esLas medidas - segundo o professor Armando Arosa 
- foram em decorrência da economia que se fazia necessário 

fazer para acompar,har os problemas inflacionários que atingem 

também a administração pública. ''Diante da realidade das ctes· 

pesas elevadas com o custo-aluno e visando eliminar gastos 

nas diversas verbas, - afirma o professor Armando Arosa -

nos preocupamos em criar o grupo de trabalho que levaíltasse 

o custo de cada escola da rede municipal. Foi em decorrência 
deste estud'o que optamos pela desativação de diversas delas. 

sem qualquer prejuízo para os aluno~". 

Segundo o secretário de Educação, não há qua'quer outra 

escola para ser fechada; nem mesmo a que se propala em He

liópolis, Escola Capela São José, tuncioMndo em prédio cedi· 

do, com poucos recursos, mas que tem recebido assisiencia da 

Prefeitura incluindo uniformes, recentemente, além- de sar.13a· 
meílto das ruas adjascentes e pedido de iluminação. Esta esco

la não tem aluguel , não cabendo à Prefeitura fazer qualquer pa

gamento neste sentido. Com a boa vontade da diretoria e dos 
pais dos alunos ela é e será maíltida em funcionamento, até 

que a Prefeitura possa construir outra melhor nas proximidades. 

BERTOLDO ASSESSORIA JUR1D1CA 
Cobrança _ - f.speckdizada - Cível 
Comercial e Administração de Bens 

E~ISIO BERTOLDO NUNES 
ADVOGADO 

Rua Miguel Couto, 134/702 - Tel.: 233-8338 
São Toõo de Merili - FIio à• ?anek-0 

OBGilflliÇl.O MB>KlllOI L T-DA. 
Serviçell dia llr,- mti ta 
t.aC:zrl.tllla:s FlMaia, C!oa~ 
il CofttGbDlclod&I ~ 9eral 

De•~c.haate Muni•ipal 
Y ASSY MEvEIIil.OS DE FREIII'AS 

AY. Dr. Arrudar Neg,:ret.0s, 253 - Tel. 7M-1752 
SÃO JOÃO DE MERITI (RJ) 

Ivete acredita q~e 

se abalará com 
o partido não 

detecções 
A presidente do PTB, ex

Deputada Ivete Vargas, 
disse que o partido segue 
"tranquilo e contante", 
apesar do des1igamento 
do ex-governador Gilberto 
Mestrinho e do ex-senador 
Aarão Steinbruch. 

Gilberto Mestrinho 
- afirmou Ivete - estava 
atritado. com o secretário 
do FTB, Ario Teodoro, e 
não houve jeito de dialo, 
garem. Mas Mestrinho há 
tanto tempo anunciou SU.l 
saída que O afastamento 
não é surpresa. 

O PREÇO DA SAfDA 

Ao receber a notícia d::> 
afastamento de Gilber to 
Mestrinho, !vete Vargus 
comunicou.se por telefon3 
com Plínio Coelho, ex-go .. 
vernador do Amazonas. 
Segundo informou, ouviu 
dele que, "ao sair do PTB, 
Gilberto Mestrinho perdea 
o Governo do Estado". 

- Mestrinho· - disse 
Ivete - era nosso vice1pre .. 
eidente, mas não chegou 
a p&rticipar da estrutura
ç ê:o ,do PTB em ileinhum 
Estado, a não ser no Ama-

zonas, porque, aí, era do 
seu interesse, 

Ela afirmou ainda que 
o ex-senador Aarão Stein
bruch abandonou o parti

.do "por motivos eleitorais'. 
- Há tempos ele 5e 

queixava de ressentimen
tos, mas a rea1idade é di
ferente. Com dez anos no 
anonimato, depois de su 1 

casSação, ele se tornou um 
nome esquecido, mas que 
poderia ser lembrado at,a. 
vés de uma grande cam
panha. Não há, porém, 
recursos para essa campa -
n ha; e ele caiu no vazio. 
Saiu porque sentiu a in
vlcbilidade de sua candi
datura. 

FIM DA FUSÃO 

Ivete Vargas C:ÜsSe que 
está definitivamente encer -
rada a negociação sobre 
uma· eventual fusão dP, 
seu partido com o PDT. 

- O PTB - ressalvou 
continua de portes 

abertas para receber Os 
traba:hislas que nele pre 
tendam ingressar. 

Os entendimentos, disse, 
começaram uma semana 

antes de o Tribunal Su~e
lÍQr Eleitoral lhe ter con
cedido o uso da sigla, n,; 
e no passado. 

--;- De minha -casa, o s~-
1,a dor Leit'! Chaves, ent'"t,J 
!;gado a Leonel Brizo~a, li
gC'u para ele, recebeu r ii r 

ta-branc.:::, e, na mi;-:,:::i, 
máq:1inc: C:.e escrever, re
digiu a p e posta. No ,:,e: 
seguinte, Um grupo recuscu 
o acordo. Isso fez com aue 
Leite Chaves Se desligoS•e 
ele Brizola e entrasse no 
PMDB. 

Semana pas.sada, disse, 
os entendimentos, reini
ciados, "chegaram a um 
ponto crítico": Me3kinh0 
telefonou-lhe informando 
que Brizo~a admira indicar 
três nomes para compor 
a comissão encarregada cb 
fusão, levando~a a fazer 
contatos também com o 
PT. 

- Mas na manhã do dia 
seguinte, quinta. feira, Me~
trinho me comunicou que 
Brizola desistira da nego
ciação, alegando que :x fu
são chegara ao conheci. 
menta da imprensa. 

Cr$ 480 milhões para Segurança no Rio 
- O Fundo de Apoi0 

ao Desenvolvimento Soc1d 
(F AS), da Caixa F.conôm:
ca Federal, liberou finan
ciamento de Cr$ 480 mi
]hões para a Secretaria de 
Segurança do Rio de J a
neiro comprar equipame:i
tos técnicos, além de dois 
helicópteros e veículos, r! 

construir e reformar uni
dades de segurança públi
ca 

Nos próximos 15 dias, a 
Secretaria de Segurança 
encaminhará ao F AS maÚ; 
três projetos de financia 
menta, totalizando Cr$ 1,6 

bi1hão de cruzeiros. Os 
novos financiamentos deve
verão ser liberados a 2~ 
de agosto. 

PLANEJAMENTO 

- No Rio, o chefe de e;~. 
municação Social da Se
cretaria de Seguranca 
Wilson Sayão, inform~~ 
qUe até ontem não havi~ 
comunicação oficial sobre 
a liberação do financia
mento pelo F AS. Dic;.:;e 
que, ião logo a verba Só,:z 

liberada, será empregada 
- de acordo com o plane
jamento da Secretaria -

na compra de veículos pa 
ra as polícias civil e mili
tar e o Corpo de Bombei
;·.:>;;, além de armamento e 
material técnico para o 
:Cepartamento de Polícia 
.'.'e.=-cnica, a 0 qual estão 
::ubordinados os institut•J3 
J, •rânfo Peixoto, Cc:rlos 
.éboli e Félix Pacheco. 

- No caso da PM - ex
i:Iicou - que já re:::eb'!'.l. 
armamento do Exército, o 
orcamento financeiro deve
rá ser concentrado na 
3quisição de outros eq . .1~

pcmentos, :principalI!J.ente 
vE,cu1os e coletes de a;;O 
o: rrova de bala. , 

ORG. MAIA DE CONTABILIDADE 

N. M. RODRIGUES 

CONTABILIDADE - DESPACHANTE 

IMPOSTO DE RENDA <FtSICA E JURíDICA} 

PRAÇA GETúLIO VA.tt~.i-..~, ,8, SALA 101 - TEL.: 756-5002 

CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI 

15 de 
24 de 

,r 

agosto 
outubro 

Vacine seu filho menor de 5 anu~ contra a paralisia 
infantil no Posto mais próximo de sua casa. 

ADMl·NISTRACAO DE BENS LTDA. 
LOCAÇÃO DE IMdVEIS, DEPARTAMEN· 
TO JURÍDICO ESPECIALIZADO. ,,. 

Rua Treze de Maio, 85 ~ Grupo 206 - Centro Tet· 767-8342 Nova Igua~u . RJ 
,. 
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Federação de Ginástica do Estado 

do Rio promove Curso de Árbitros 
A Federação de Gin ástica do Estado do Rio de Jc,

neiro, sob a p residência do jornalista Orlando Macha
do Sobrinho, está promovendo um curso de árbitroa, 
que será rea.izado n 0 período de 5 a 9 de agosto p ró
ximo, na Escola de Educação Física do Exército, s'tua
da no Forte São Joã o, na Urca, em regime de tempo 
integral . 

O ·curso é coordenado p_elo p rofessor Mauro Fclix 
da Silva, diretor de Ginástica Geral do Departamen
t o T écnico da FGERJ . Destina-se a professores e téc
nicos, visando à atualização dos critérios de arbitragem, 
bem com 0 à formação de novos juízes para o quad:o 
<la Federação. Os interessados devem procurar, com 
urgência, a Secretaria da FGERJ, situa da na Rua da 
Lapa, 86 - 6c andar sa1a 619, Edifício da ACM, para 
inscr ições. 

NOVA DINÂMICA 

A diretoria da FGERJ, orienta da pelo jornalista 
Machado Sobrinho, está desenvolvendo um hab all1o, 
integrado, para levar os benefícios da Federação a t o
dos os municípios fluminenses, através da formaç:5:o 
de "Ligas de Ginástica" em cada jurisdição municip;:i l 
onde haja dois ou mais c1,ubes. Essas Ligas terão ad
ministração e estatutos próprios, fica ndo v inculadas à 
FGERJ, que lhes dará inteira cobertura p ara o aprimo-
1·amento da ginástica local_ 

Além disso, p ara alcançar maior rendimento e a per
feiçoamento dos ginastas, tanto da capita l estad ual co • 
lllO do interior f luminense, visando à s competições e, • 
taduais, regionais, naciomlis e inte rnacionais, os Depar
tamentos Técnico e Médicos da FGERJ vêm atuando de 
m a neira sincronizada. 

O Departamento '.):'écnico, orientado pelo vice-pre,. 
sidente técnico, professor Estélio. Henrique Martin Dan
tas, coi1ta com os eguintes especialistas: p rofessora Zu
leika Maria Ribeiro, Diretora de Giná stica Ritmica Des
portiva (GRD); p rofessor Sérgio Bastos Moreira, diretor 
de CompetiçõeS de GRD; professor Mauro Felix da Sil
va, diretor de Ginástica Gera1; professor Sérgio Jatobá, 
diretor de Ginástica Olímpica (GO); professor Francisr::o 
Garcia Fagundes, diretor de Competições de (GO); p ro
fessor René Léon Chauviere, diretor de Apuração e E,;r 
tatística. 

O Departamento Médico obedece à orientação do 
vice presidente médico, dr. Luiz Alberto Saraiva de Son
za, tendo como diretor.geral médico o dr. Hilari Mô
naco; e os diretores-adjuntos dra . Leny Ruas. de Sou. 
za e dr . Shigueyuci Suenagra, preparadores mé dicos; 
Barreto, preparador psicológico dos ginastas. 

OBS: Para quaisqu er outros esclarecimentos, 0 vice-pre
sidente de Divulgação, jorna!ista Paulo Campo . .;, 
atende, também, na Rua Senador Dantas, 19 gru90 
604, tel. (021) 22019850, Cinelândia, Rio. 

Trav. França Soares promove 

dia 1 ° "A Noite do Jeca" 

Será neste sábado, dia 1<? de agosto, a grande festa de 
confratemização denominada '·A Noite do Jeca", entre as fami
lias residentes na Travessa França Soares, centro de Nova 
Jguaçu . 

Forrnam a comissão organizadora os seguintes jovens: srta , 
AdriaM Soares (futura s.';:inhora), Sheila Maria Soares da Silva, 
Eliane e Marise Motlc Scapin, Déborah e Luciana Vargas Franco 
da Silva, Flávio Alarcão e Rogério Monteiro dps Santos. E'es 
garantem que a f•asta será a melhor possível e cheia de 
surpresas. O inicie está previsto para às 20 horas. 

LILICO MUDAS UNISSEX 
As mais moderna3 e atuais modas para 
ambos eis ae31!Cl::i. 

Av. Gov. Amaral Peixoto, 427, Loja Wl 
- Galeria Veplan ,-

Av. Mal. Floriano Peixoto, 2132 
Nova Iguaçu - Estado do Rio de Janeiro 

Agora mais uma filial 

LILICO CALÇADOS: 

Rua Otávio TarauíRio, 19 /23 
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Não houve gol entre Iguaçuano x Onze Amigos 
Embora desfalcado d ::: 

alguns as tros de sua con:,
telaçã0 o EC lguaçuanu 
empatou com o. Onze Ami, 
go5 FC, na categ oria de 

- infantil, sern abertura rle 
contagem. A partida rea
lizada na p raça de cspOrl<:;; 
do São Jorge, em Andrr,. 
de Araújo, na tarde de 
sábado pasmdo, e o íncl .ce 
técnico e disciplinar fo.i 
muito bom , faci!itanclo o 
trabalho do juiz Gilmar 
da Silva. Os dois clube<; 
criaram a lgumas situa ções 

de gol~, no entanto, quan
d0 nao aparecia um defe:1-
sor para aliviar o tiro ao 
gol saía errado. O técnico 
Heraldo, no final do en
contro, estava bastante 
chateado porque no seu 
entender a garotada EC 
Jguaçuano, sob o seu co· 
m ando, perdeu muil:J.5 
oportunidades para mar. 
cor. Os times jogaram as
sim: ]guaçuano - Jorge; 
Claudmho, João Luiz li, 
Ed inho e Clair; Cleber, Al
cino e Valério; Betinho, 

ETERNOS LIQUIDOU FATURA COM 

O XV NO PRIMEIRO TEMPO 
Construindo o p!acar no 1'1 tempo, com os gols C:e Ratinho, 

aos 1 O minutos e Cabo, aos 16, o time do Os Elerr,os derrotou .:, 
veterano da AA XV de Novembro, na partida amistosa realizada 
na tarde C:e sábado passado, em Carmary, pela contagem d'a 
2 a O. Foi um jogo muito movimentado e no final do eí'COntrc 
e direção técnica lamentava as falhas da defesa que proporcio· 
nou a vitória ao time visitante. Manoel CaetaM Pereira, o po
pular ''Manoel Espigão" foi o juiz, com bom trabalho e as equi
pes atuaram assim constituídas: XV de Novembro - Josias; 
Gibra, Coca-Co'a, José Fernandes e Pedro; Ademir, lado e 
Mica; Gonzaga. Tor,ho (Damásio) e Piedade. Os Eternos -
Sérgio; Papa, Russo, Zeca e Miguel; Cabo, Polaco •a Mongol; 
Landinho, Ratinho e Coloco. !\lo próximo sábado o veterano 
do XV de Novembro tem jogo marcado contra o Bem Bolado 
FC. c:e Auslin, "ª Vila Carmary. 

A BOLA, O CRAQUE E A MúSICA 

O programcr "A BOLA, O CRAQUE E A MúSICA 

~ o cartaz esportivo que a Rádio Solimees leva ao ar 

de segunda a sexta.feira, a partir das 18 horas, com 

prêmios para os ouvint~s, com 0 5 "cobras" CláudiO 

Neves e Hamilton Sales . 

Joã o Luiz e Dirceu . Onze 
Amigos - Maurinho; Bom
beiro, Banha, Pau1o e Jo;·
ge; Ser g inho, Cau e He:1-
r ique; Rocha, Sérgio e 
Carlinhos. Técnico: Jorge. 
O jovem Heraldo., que 
além d e técnico é o prc· 
sidcnte administrativo d:J 
EC Jgu açuano está orga
n iza ndo um torneio par:i 
movimentar O futebol en 4 

tre a garotada. Além do 
Iguaçuano, disse Hera ldo, 
"já conseguiu maiS qua• 
tro". 

FOTO EXCELSIOR 

Recorde no future os 
momentos felizes de 
suo vida. 
IAllSMO, C014UN\IAO, AMtmSÁIIB E 
CASAMENTO, * • 
Fotografe seu filho 
antes que ele cresço 

i~l\t\t\'li \. * \\\. .. '-'l, J 
XEROX.,,,,,/ 

Retratos em 5 minutos 
PLASTIFICAÇÃO 

Rev.elações o cores 

RUA DA MATRIZ.371 
S. JOÃO DE MERITI 
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Abatedouro Mineirão 
A.RATEMOS NA HORA E ACEITAMOS ENCOMENDAS 

, GALINHAS 
LEITÕES 
COELHOS 

<..:ABRITOS 
PERUS 
TATUS 

DIREÇÃO SERGIO NE"I'O CLARO 

RUA DA MATRIZ Nº 12 TEL.: 756-3829 
SÃO JOAO DE MERITI - ESTADO DO RIO 

-;---------------------------------
MODA UNISSEX 

--------------
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USE O NOSSO CREDIÁRJO 

N. Iguaçu - Nilópolis - D. de Caxias - Rio - Tel. 767-863~ 

BOM DIA, CARO LEITOR 
Ademar Mosooso 

É muito fácil taxar os mais ve'.hos de saudosistas, ou 
que pararam "º tempo, esperando a banda passar, até 
mesmo de '•quadrado'' e etc . Quando os adjetivos vêm de 
um jovem; eu ace ito porque afinal d'e contas ele está ini
ciando uma trajetória e por conseguinte ainda f'\ão passa· 
1am r,os caminhos onde 1erão de passar. Mas, eu fico 
t riste e até pensativo, quar,do os supracitados adjetivos 
parlem de pessoas madura e que como eu tiveram oportu
nidade de assistirem grandes espetáculos cívicos proporcio
nados nas aberturas das programações oficiais da LDNI, 
conforme podemos assistir, um pouco modesto, de fato, 
mas que S'3rvia para mosLrar que ainda existe muita coisa 
de bom. Refiro-me a festa de abertura do certame da 2a, 
Divisão rea'izada no campo cio Mesquita, do quaí par1icipa
ram 25 clubes . Pelo que vai dito eu r,ão posso deixar de 
re:gistrar com um certo amargor a maneira como vem se 
arrastando o certame de futebol de salão que a mentora 
está promovendo, com quatro clubes, apenas, certame este 
que em épocas passadas era uma verdadeira festa, com os 
ginásios cheios, principalmente quando se -ancontravam 
ECI x TCM, lBC x ECI, SCE x ECI, ou vice-versa, esses, 
apenas, como e~amplo porque todos os jogos eram uma 
nova aLraçãc. O 1° turno do vasío certame apontou o 
Queimados como vencedor, na categoria amador e na de 
júnior o se Apolo, ,aste de São João de Meriti. Hoje, à 
noite, em Queimados, o alvinegro vai receber a visita do 

Iguaçu BC e os dois jogos restantes, do returno. serão rea
lizados nos dias 7 pr-0ximo, Vasquinho x Iguaçu BC e N> 

dia 14 - Apolo x Queimados. Ao encerrar quero pedir 
desculpas a diração do AC Aliados, com r-elação a man
chetinha que saiu em nosso número de ontem com os se
guiíltes dizer<as: ''Laterize deu uma cassa no Aliados em 
Cabuçu". ~iJo era isso e sim "Laterize deu uma cessa no 
a!viazul em Cabuçu'' . 

Juvenil do São Pedro armou em Japeri 

O quadro de juvenil do EC São Pedro na partid.i. 
amistosa que jogou domingo passado, em Japeri, con
tra o Guanabara FC, conseguiu um brilhante triunfo. 
A rapaziada do cinza e branco do Bairro da Luz, .arma
va com precisão as jogadas no meio _campo advers~
rio e com a bola dominada partiu em busca do go!, 
conseguindo o objetivo deseiado com a vitória final pelo
marcador de 4x0. O resultado não deixa dúvida quan
to O triunfo O São Pedro que, fOi sempre, superior ao 
seu adversário. Jairo, aos 25 minutos, pega a bola na 
veia e manda no ângulo, sem defesa para o arqueiro
adversário, abrindo a contagem ao5 25 minutos do l 0 

tempo. O São Pedro voltou a marcar no período der~ 
rade;r0 quando Luiz, fazendo um gol olímpico eleva o 
placar para 2x0, quando eram decorridos 15 minutos . 
O gol de n º 3 foi de autoria do atleta Jairo, aprove:
tando cruzamento de Luiz, aos 23 minutos e aos 35, Re:
berto, deu cifras definitivas ao placar com um chute 
fort€> a me:a altura. Doriel Gomes da Silva, juiz da. 
partida, nã o Se houve muito bem, Com muitas falhas, 
e os times atuaram assim: São Pedr0 - Carlos; J ob
son, Niltinho, Moura e Francisco; Salvador, li-an e Jair; 
Luiz (Sávio), Jairo e Clerman (Roberto). Guanabara -
Paulinho; Irani, Baiano, Carlinhos e Eval; Lili, Hélio e 
Pelego; Manoel, Celso e Tole (MarquinhOS). As equi
i:: es de infant il dos dois clubes, fizeram o e::iconlro pre
Üroinar que terminou com o empate de 2x0, lendo ma r
cado para o Guanabara, Paulo Isidoro, de p_ênalti, aos 
24 minutos do lº tempo e Zé Pequeno, cobrando falta . 
aos 30 m inutos, da mesma etapa. O São Pedro mar
cou com Pedro, aos 19 minutos do período incial e, aill
da, Pedro, com chute forte, rasteiro, aos 8 minutos do 
2º tempo. Antonio Carlos G. Aparecido, est eve na di
reção do prélio com Um traba1h0 fraco e os times for
maram assim: São Pedro - Orlando; Nildo, Lico, Da
n ie l e Marcelo; Noel, Nelson e Quino (Renato); Gerson 
(F'ávio), Pedro e Da Silva <Fábio). Guanabara - Car
los; Eliezio, Cid, Joã o e Gilson (Nilton); Paul0 Isidoro 
e Ulisses; Zé Pequeno (Maurício), Iva e Grilo. 

NO MIRIM EMPATE COM CENTENARIO 
A eq uipe mirim do EC São Pedro, jogou sábadn, 

pe'a manhã, contra o q u adro de ig-ual -cat egoria d:> 
Centenário EC, também, do Bairro da Lu z. O encon
tro foi realizado no camp0 do Jardim Santa Resa, cor~ 
Adenir Joaquim de Almeida na direção, e terminou 
com o empate de 2 gols. Os tentos da partida fora1n 
assinalados na ordem segu inte: Marquinhos, aos 12 mi
nutes, p ara o Centená rio. Edson, aos 17 minutos, enco
b rindo o g oleiro, empatou para O São Pedro. Lico, de 
pênalti, aos 9 minutos do segundo período., fez 2xl pu
ra o cinza e branco da Rua Monteiro Lobato , mas, Re
nato, empatou, aos 30 minutos, para o Centen ário 
O resultado foi justo porque os dois times se houve
ram muito bem e em ig ualdade de condições técnicas. 
Sã0 Pedro - Carlos (V,.r ashington); Aguiar, Ulisses (Flá
vio), Tuca e LicO; Renato, Ronaldo e Dire (Tião); André, 
EdsOn e João (Sérgio). Centená rio - Francisco; Mar·
quinhos (Paulo), Tonho, Ronaldo (]tmnar); e Claudio; 
Isae1, Renato e Ma r cos; Aranha, Marcos e Ciro. 

~,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t1111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111 
= = 
i Funerária São Salvador Ltda - AtendiIDento dia e noite 

Convênios: INPS, IPASE, PETROBRAS, CASAS DA BANHA, M. DOS TRANSPORTES, POLICIA MIUTAR, M. DO EXÉRCITO = 
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ERESS PAIS 
ICA ACI TUDO 

O General Garras.fazu Médici reafirmou, em sua primeira entrevista aos jornalistas, que espera deixar a dem·e>cracia instaurada no País, e declar,u q1te sns auiliaru terio "OIS int.risses naeionais 

--- acima e muito acima dos seu-s próprios". (LE1A ENTREVISTA E EDITORIAL NA PÁGINA TRÊS) 

NICÍPIO 

• • 

Tem.lo como principul finulidullc o 
fomento ec:onômico de tlmbito muni
cipal. foi c!iado pela Inten ·•"nloli: 
l'i'cden1l cm Nova Tgu,icu o 1)1•11:11·

t:.nnenio de J1~'-pa n '-.:lo E,•nntuuif•n 
para cuja d 1e(in foi nuinea dr, o I i,·. 
João Batista Lub·111.:o, c0n ;,illut· ,1u
ritlico d:, Assemhléiu I.ci;i. lulll u <· 
da Associac;ii.o Comc1·clal e Im111,t1 inl 
de Nova Iguaçu e um <los mt1101·es 
11omei3 IJr::wilciros em ll•gi,..luça1,1. 

O nôvo 6rg!io tc,m, uíndu, cnl!'e 
01,tms linalicltHles, int'.n,•mentnr n 10-
mC"nto d ativMatll•fl ec·011umic:n. rln 
111<lustri11. co.111,rcio, ug1 i<:ultur, e pr-
•·ua.zia, b< m como a r,a.Jiz t<",to , 
feira;; 1Jc 111·odulns municipnl e 1liv111 • 
~·ac·ão elo 1·oope1·ativí1,mn. 

to Compac: or e: 
o ideais. revol 

e i, a 
Ci .. t. de- CnnC' t... < u 1,pttt ti, .. 

apresentou u uuto 11.lu,I , e 

im1>1c11 ,a, 1,1 Cun11111to Rc,si

d ncra1 qt.<' est.1 cons ti11111-

uo , om finarriamento do 

B]';H, o.través c,u COH\n 

, de Voll, H clonda. O f't11,;rm

lro H!l'\'lU para mo. l1 foi'. en

U'e out a'! coisas. qu,: a rea

Diretor. 
~ NCrS 

Dion" sic 

ss. 
~~' 0,15 

M .. --..ui~ ... ._.,. 

- - - ---

' . ~ lizac:ão ela obm afina. tot.tl
mente com o,; ideais re

,·oh,cion:ll io~ repnJsentado~ 

no trabalho da Carteh-a de 

Op<'l'Ul:ues Sociais do B!\'H. 

!Leia na pagina quatroJ. .\ no Xl\ - Xo\lt l;:1111~11. 11-10-1;9 - n"'Ja~ão· R, G1•ti'll10 \':tr:;uli, lt~ - 1• . 1 .... 't2GII - -:,;• i24 

Integrando o Plano Habitacional do Govérno Federal, as l'i8 uníuades rnsiden
ciais da Compactor foram mostradas pelo Sr. Erich Karl Buschlc, Interventor 

Ruy Queiroz e alguns de seus auxiliares, dirigentes da COHAB de Volta 
Redonda, jornalista Dionísio Bassi e tonvidadOf;. 

Roubos constantes 
apavoram ~ comercio • 

Os ,!H'Opriehtrim, da,.. lojas <tllt' ão 
p:.1ra a linhas dn Crntral 1 • n 1•11 , 

1:;ua1,;11, '\ I\· m em t·oost.,ut<• ., 1 re S."l.lt..1, l>°'" q r,t 

s1• tô<las já fo1·aa11 a saltada.-,;, usando, º" Iadrõt•s, 
a. tática dos « tatu!!>>>, Jurando as na.redt-s, Ih remeu
te, encobertos ~la. <•oruposição elétrica que 1)..r110i-. 

ta nao.uele trecho. LP-ia na p:i;;ina três. 

CRIANÇA TEM FESTA. EM SfU DIA 

asa de Saúde N. Sra. de Fát· 
dez anos atestam. alta técni 

Nascida há dez anos numa residência adaptada. 
a Casa de Saúde e JJiuterniil.ade Nossa Senhora de 
Fátima é hoje a mais 11wder11a d-a Baixada, dis
pondo de centro cirúrgico de invejável qunlidade 
e contando, em sua equ-ipe, com nomes re-nomcr
do.s da medicina bras-ileira. Leia 1w página cinNJ. ,-

1 

~~_ .. oc.ARROCERTONO IA 1MSA 
,. REVENDEDOR-- CERTO . ·. ' . ,,. .. 

1 
1 

Seu revendedor Chtvrolet de confiança 
VEÍCULOS NOVOS . E USADOS 

(.J u .a.,ti 

Chf•·1·olct Ptrua 
ChL'vr0lct Caminhüo 
Chl'\'l olel Pic:1,-Tlp 
Ch;!\Tolel Pl.'l'll(l 

.hlspiana,la 
rtamaraty 
F'urrl G-a laxie 
.J. K. 1:<'Nl\f 
Ae,·o \Villv,; 
\ · olkr-;\n:1g rn~ 

Dn,l~e l.>art 
B~1 c:-:.r 
Sim<'a 
Ford I• -fl00 

Ford F -000 
Chev1 olet 
Chcv1olct 

fj e -1 lUÜ Ul.J 1u;~L, .... ., J 

Zel'O Equ1p,HIO l!)(j9 
Z~•·o (r,,Jos os mm.leio 10v9 
Zero lu.·o e Stancls.r<l 19G0 
EQUll'ado 1068 
Eqnirado 19G7 e -9ü8 
Equipauos 106(; 1%7 • 1968 
Equipado 1967 
r,:quipa<lo 1967 
Equir,ndos 19ü:l, 19c;.:; " lOGS 
}:;xcclcutcs 1%1, 19Gií, 196H 

e 19GR 
4 p, 11 tas -
Excelente 
Exceienle 
Bas,•11la11le!': 

Excelente 1906 

e Canoce1·ia 
Da~culantes 
e Cai l'O<H: l'ia 

1•'01·<' F-600 Die~el 'J'tlH<)üC 8. ;;oo 

196;1 
19ô!] e 1966 

1960, 19G;i 
e l9G6 

196õ 
19,\7 e 1969 

J 960. 1967 
e 19ü9 

1966 

Cbanolel r- 3° Ei>:o - 14.500 tonelada s 
DieF~l e ga solina 

,\.,;; snla" 110 Centra Ch·íiri;i<:o estão mont~da'! d~nh·o dll 111elho1· téc•1üc·a 

Falta d~ ene Cf'tà ll \ 
' ~ 1,1,,, 

-~--------

• 
Márcia comeca 

ue Cl.áudia 
reinado 

findar vai 
/J< pois da elei<,;ão de 1.1/át'cia Loiola r 01110 a no·va Rai
nha do.~ Comerciári-0s. Cláudia Tavares, a atual vai 
passar-lhe o reinado em festa, dia. 25, na AA Filhos 
dt Iguaçu. 11'/ârcia_. li-faria Célia, Janete, Rosa e Neu;;a 
~latia ficaram contentes com o r Psu1tado "O impo r
tante é compelir e ct'ia1· ami~aar, ". Leia na pág11w 2 

Baixa remuneração é causa do 
afastamento de prof essôras 

U n !lg L-,te~·io é uni I b~ 1 ptofi~sfl o )L,~, diz O Vtc•lho 
\"t't b o que he·leza não põe rne.'-,;.a l ~to quando t':">t:uuo~ 

d•,11 ,10. s óbr<' <loua s-cle-cfüxL Quando ralamos em magi.s
l'io a b,•l<'za cl:i prof is.,iio nada 1·e~oh-e na hot•a. do pag a

n nto cln ~ dt1~p-• . ..;as . .I\.Inl 1·e1nunernd ,1~. as rn·ofe~sôi-a.$ loti 
10 1 --nl l1~t \~) J>rGcuran1 ouh·n:-- v1•ofis.-:õe.s ou e-tú1'etl''am " 

Ulll'<'✓.ll d,:i Yária,s jo1·nadl'-'S d e t1·alw·!hu. -- (PAGJ, 'A ;ll 

a elétri~a 
CHEVROLET É NA IAMSA 

Rua Sao Clemente, 195 - Tels.: 246-3551 e 246-6338 
Av. Mem de Sá. 192 - Tels.: 252-5609 e 252-5860 

Aberto diàriamenle até às 22 horas estra1•gnla d.ese 
Sábados até 17 horas 

OS MELHORES PLANOS OE FINANCIAMENTO 

O SEU OPALA JÁ CHEGOU! 
Quem di½ js"'8 - e corn mui~ 1·azão ! - :-ão us lft·ni<:o-. ela <'lllJll'•--..a qu<' fará u F,-,(,.do J>relimina.r do P1an<1 de u-volvinM.>tttu Lu1·11l 

1 Integrado. lAAO e out.ras l'Ot1'4:M; síi-o abordndu,.,, ~ de t f'lc•fôuit•:~, <dni:rn da Ligllt.», dt'<'l111io agrkola e-t.c-. (Piigôuo. 3}. ----------
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P.MNI tratará 
reestrutura 
dos quadros 

, 

O diretor do Depara 
ta men to de Administra
cão da Prefeitura, Sr. 
José Carlos de Azevedo 
e Sousa, soli;:itou ao In
terventor Ruy Queiroz 
a criação de um Grupo 
de Trabalho, que será. 
composto p e 1 o s ,Srs. 
Wagner Ribeiro e Paulo 
Arruda, e pela Sra. Ma-
1·ia das Graças Ãlvare", 
a fim de, sob a presi
dência do diretor d<, 
DA, estudar a rees
t1 utul'ar,ão dos earg08 
f funções municipais. 
Também preten~ o Sr. 
José Carlos de Azevelo 
..-ulo....., ,em f~ 

mento, o mais bt-eve 
possível, o Centro de 
T1·eina.mento. que está 
na dependência da de
signação de um espe
cialista para. chefiá-lo. 
Uma vez instalado o 
CT, serão criadas a-S 

condições para a reali
zação de provas de su
ficiência, as qnais de-.... 
terminarão o melhor 
aproveitamento do pes
soal. 

Cônsul 
lguaçuano 

em Brasília 
Anuncjando que pcrm'l· 

n cce1 ã em Bra:silia ,linda 
pvr trinta dia~, Anthenc-:
Mugall1ãe.a Amaral - , 
"con•ul maranhens.e e•'l 
::\o\-a Igua<;u" e. agora "o 
consul igua\.'.uano cm .31a
silia" - nos enYiou o :\r· 
t igo que , ai publieado n,i. 
tercei1·a página onde ext•ila 
« e, po,,.it:ão d,1 CS e a ,. ü • 
,·iêEcia do ECT <lUe lhe .;o• 
lvco11 nas mãos, 11natro di:t,s 
depois. ó jornal de "P.xce. 
J-~nte apresentação gráfica 
e matéria'', expediclo por 
, ia po;;tal c·omum, Em .,,,u 
arl igo Ant henor dc~ra,,,. 
1 all"hém, a inegualá, el p,, • 
s:ibilirladc Qlle •.em o In te1 • 
Yentor Ru~- Queit·o;,; fRl'a 
.. , ealiz-.1r o g1·and ioso em· 
p1eendimento•· de re•i!'ttr 
"' fios da Li~hl do centro 
du cidade, principalmente 
poi·que "ten1 à mão os in,;
, rumentos vara es.•a obra 
gi ... .:~ntescn a Pereira Pa-s· 
"º; reconhecida Yontarle 
,le l'ealizar uma adminL~· 
t rnc:ão e podPr :imn nado elo 
prestigio do gn,·êrno que •·c
pre~enta". l .,•ia na páo-ina 
1J J.:. . ::> 

.~'il'TH ENOR AMARAL 

UDANTES INICIAM SEXTA-FEi EST VAL: MÚSICA POPULAR 
Trinta letras e músicas inéditas es.tarãe send1 apresentadas na sem ifin~I do li Festival Estudantil da Musica Popular B;asileira de Nova Iguaçu . A relação completa das músiças e autor•, esta H p4,. 5 
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Nosso Informe 
Quem cresce mais? 

Esta .scmn.un., o coronel Costa Cavnl· 
c:mtl, :Ministro do Interior, estêve em 
Ca..xias. Falando à Imprensa., êle decln.rou 
quo ~co..-cias é o Municip!o que mais 
cresc-e no Brnsll:o, Ora, nós aqui dizemos 
que quem mal.9 cresce é Nova. Iguaçu. 
O Minl.stro está por fora, quis apenas 
fnzcr méc1lo. com o. turma de Caxias, ou 
nt>.; ê que esta.mos completamente erra· 
dos? Preferimos admitir uma. das duas 
prlmoir13 hipóteses. 

MÁRCIA COMEÇ REINADO 
QUE CLÁUDIA VAI FINDAR 

O apêlo 
Ainda no seu primeiro pronuncia• 

mento, o gen<'t·nl Garrn.stazu Mêdice fêz 
o seguinte a.pêlo: «Que todos os l.ndiví• 
dnos. clu.'lScs, organlznções sociais e po• 
liUcns a ccntl'os oultural.s, CID todos os 
rccanl,os do território nncion."1.1, formulem 
os seus progrruruis e reivindicaçõt\s para 
o momento presente-!» .As Assembléla.s 
Legislo.tivas e as Câmn.ra.s Munleip:l.ia, 
como o Senado e a Câmara dos Depu• 
tadoo, são organlzo.çõe:s pol!tica.s. Estan• 
do em recesso, como poderão formular 
os program·as e o.s reivindicatões des&
jada.s pelo Presidcn,e? 

ll nova sede 
Volta-se a falar na necessidade de 

umn. no,•a sede para a Prefeitura. A 
co,npra de um edifício (de do:r.e andn.· 
res). em fase de ·aco.bn.mento, situo.do na 
Rua Getúlio Varg:i.s, parece não ter des· 
pcrtado maior interêSl3e. A construção de 
um edifício, também de doze andares. 
mas funclon:i.lmente projeta.do pelo arqul" 
teto Gil Ferreira do Ln.go, com localiza• 
ção prevista parn a Praça do Patronato, 
retorna às cogitm:õcs. sendo que o en" 
genhelro Arlindo Goulart, superir.<lenden
te da SUPONI, ê um entu::il:i.sta da obra. 

1l frase 
Fra.se de Paulo Fmncls, em a!rt!go 

escrito no scmanârio O Pasqulm: «O in· 
tolcctual tem um compromL.,sso com a 
verdade do qu-e não pode abdic·ar, sob 
pena d~ destruir sua fôrça cr::i.dorM. A 
frase ê muito ol)0rtuna. pois nunca é 
demais lcmbr:1.r que o General Garras· 
to.zu disse que chegou a hora de :f!lZer
mos o jôgo da verdade. 

O adiamento 
Foi adiado «slne dle:o o lançamento da 

pedra tundamental do «Palãcio da Cu!· 
tura.,. Achamos o nome muito pomp::>so. 
Poderh ser mais simples: ~Casa d·n. Cul
tura:!>. :Mas. com pompa ou sem pompa, 
damos o nosso entusiasmado apolo à 
obra. Quanto à pedra, não é fundamen· 
tal. O íundamental é a obra. 

11 promoção natalina 
Para fln::ifzo.r, um «furo»: está sendo 

artlculacl,:i uma gr=de promoção nos 
mcie>., comerciais iguaçuo.nos. Se tudo 
der curto, 0 comê1·cio vai faturnr muito 
dur=te o período natalino e os compra· 
dores conc::>rre1ão a vá.rios prêmios, o 
maior do.s quais um «Fusco.» zer.nho, ze
rinho. 

Capanema e o discurso 
O Deputndo Gustavo Capanema, que 

é uma das figuras mais rcs!)eitáYeis da 
vida pública brasileiro, exaltava o dis
curso feito na têrr:i.-fcira pelo G~neral 
Garrastazu ?viédici. No seu entender o 
discurso tem não só uma excelente for· 
mulacúo, como está também muito bem 
escrito. Em certas partes, frisou o 
Deputado Capanema, êle chega a sei· 
mesmo antoló~ico. E enfatizando: 

- Não ío1 o discurso de um mili
tar nem de um político: foi discurso de 
estadista. 

o POVO RECLAMA 
Esgotos 

\ :Já. rcgi.stram0s várias rccla.mações sõ" 
A= ralos ontupj(los por tpdn. n cldn.de. Não 
foi tomada qualquer providência e. com ns 
últimas chuvas, o. coisa piorou. Na Ruo. 
Marechal Florirmo. em frente à Galeria 
Nova Iguaçu, existe um ralo que hã mais 
de lõ dias. está esp::1lhando detritos ao 
longo da artéria. O caso se repete na Ro• 
dov!ária Getúlio Moura e noutros pontos. 
Vamos ver se desta. vez o Serviço de Ãguas 
e Esg-otos da PUNI vai dar um jeito na 
situação. 

Taxa "estranha" 
Pais de alunos do GruPo Escolar Co· 

mendador Soares reclamam contra uma 
ta.-ca que consideram «estranha,-, de NCr$ 5. 
para que o aluno pessa fazer provas e não 
menos «estranha», uma campanha surgido. 
para obtenção de fundos. para contratar 
um vigia noturno para o/ estabelecimento. 
Na reclarua,;ão não mnnciona1·am se a. refe· 
rida/taxo. é mensal ou sàm1:nte durante a,, 
pr~as finais. 

,_ 
- • l"" • -~-,-.-, "i -

TEM:0S 

dt.e~o: glló e l'OSa amu.rela. são a.'i coisas do que 
mais J:'()Sto, depois de meu traboJJ10 no rnr411e dos Bdnquo
dos .. ; fol1Wl pa]a,vras da nova soberana dos oomcrciár1os 
ie•1.u1çuanos logo após a últbna. a1rori\!;ílO que U1es deu a vi
t6rt,:. por 16 mll votos contra 8 mll da segunda oolooad-1. 
Ela, agora, rt'ÂlCberá de Cláudia. Tavares. atual r11,inl1.a, em 
fost,a, d1a 25 :na AA FW1os de Iguaçu, a lncumbtlnclu de go· 
vemar a eLu.sse durante um a.no. Je!llol Batista dos Santo.lo 
dw Sapataria Lumlnosa, e Emânl Boldrim de F::'eltas Lima, 
das T.,ojo.g Boldrim. foram e.leitos, rcspOOU\'amente, o Co· 
merc!.árlo e Empregador elo Ano, na. prom~ do Serviço 
"'1>0i11.l do Comérolo, Blndloaoo des Emprl'g.~dos no Coméi'Clo 
de Nova Iguaçu e «CORREIO DA SEi\lANA». 

Farta feijoada, patrocinada pelo S1ndlC:tto o SESC, se.• 
c-ulu-se li. apm11\Ção que reuniu g-ran<lc numero de comer
cl:\ri()I; durnnte tôda. a tarde e no•l:c de _domingo cm jogos 
de oo1íi,o e bolle. Estive,,a.m presento'>, nJ,•m da Administra• 
dnra Berlonn.l do SESC, Noêmla Roilrlgucs Gomes o do ro-
1>..-esentant.e do SESC de N1tor6i. Sr. J011ó V!l<iconcdo!\, as 
sooreMrlas 1'111.ura e Celeste, o J~ii.Usll:\ DlollÍS_)q._ Ba~sl, re
nr=t.nntcs do Sindicato dcs -1( 1• •rcg-ados nt~·:,omé.rcio o 
outioos convida.dos. n, ,1 

A ra.lnha que sal 

Alegria 
Multa alegria =rcou atar· 

dP. de domingo no SESC. após 
a apuração, com a feijoada 

08 :t.'11:L!íORES - Atrav6s de pleito com votos diretos 
dos comerciii.rio::1, visando tal sistcmn. a eJeiçfio dos mais 
idcntiíicados c'Om a classe comerciário., já são conhecidos 
os resultados do concurso dêste ano com o. última apuração 
que transcorreu num clima restivo e com íeiJoada ofl'rc
cido. pelo Sindicato dos Empregados no Comcrci'O e pelo 
SESC. Estiveram presentes rcprcsentante3 do sindico.to, do 
SESC Rcgionn.l do Estado do Rio, o diretor do CORREIO 
DA SEMANA, a Administro.dora Regional e maciço compa
recimento da classe que, inclusive, n.judou na apuração. O 
resultado comprova que a escolha depende. inteiramente. da 
classe, fica.ndo eleitos os representantes do Parque dos 
Brinquedos, da Sapataria Luminosa e Lojas Boldrim- O 
concurJn abrn.ngeu cinco meses de tra.balho positivo. desen
volvido pelos próprios come1·ciários, possibilitando um traba• 
lho educ..i.livo, incrementando as relações e nlargando os 
horizontes da classe com a criação de um ambiente de com• 
petição c'On~trutiva, parte Integrante do. Juta por um ideal 
e trabalho de equipe, conforme se verificou junto a o.lguma.3 
das conco1Tentes. Sentimos. ainda. que comerciários, anti• 
gamente estáticos dentro da classe, eram chamados a atuar 
e solicitados constantemente para defender êste ou aquêle 
candidato. propiciando o aparecimento de lideres ou criando 
ambiente para tal, O trabo.lho de conscient!zação ju1;1to à 
classe .foi desenvolvido, e os obj('tivos ampl'lmcnle alcan
çados, fase essa que nos permite prever trabalhos ma.ls 
compensadores no futuro. 

A cl3.ssificação geral apresenuiu o seguinte resultado: 
Rainha dos Comc1•ciários: Márcia Loiola Braga, do Parque 
do.3 Brinquedos, com 16 .057 votos; 1• Princesa: Neusa M'1rin 
Araújo. do Bazar São J'osé com 8.44.9; 2• Princesa: Zenaldc 
Rosa de Sousa. da Drogaria R'Ome!ros com 7 .279; 3• Prin
cesa: Maria Célia Ramos I,opes, das Lojas Igurtçuanas. com 
7.262; 4• Princesa: J'anete Vasconcelos de Miranda. das 
Casas Burl, com 4.285 votos. Comcrc;d1·io do Ano - J'esiel 
Ba.ti .. ta dos Sn.ntos, da Saoataria Luminosa, com 30.330 ~tos; 

, !l• colocado: Adalberto Pereira, da Drogaria Iguaçu. com 
4. 726 votos; 3• colocado: Célso Mário da Silva Pedroto, do 
Bazar Sãn J'osé, com 2. 788; 4• colocado: Gerá.Ido de Sousa.. 
Lojas Simões, com 690; 5• colocado: Antônio Dias do Nas. 
cimento, Casas Buri, com 1.051 votos; G• colocado: Isa.ias 
Pereira da Silva, Drogaria Romeir-Os, com 931 votos. Em• 
p1·cgador do Ano - Ernanl Boldrim de Freitas Lima Lojas 
Boldi•lm, com 18. 918 votos; 2• coloco.do - Nadir d:Í Costa 
Martins .. Parque dos Brinquedos. com 12.273; 3• colocado: 
cado: N1lton da Silva. Lojas Simões, com 1. 798; 5• colocado 
Marcos Kauffman. Drogaria Romeiros, com 7 .086; 4• col'O• 
- J'oaqulm Nunes Rondon, Lojas Ritz e Rondei com 705: 
6• col'OCado: J'osé Carlos Rosalêm, Lojas Rosalém com 234 
votos; 7• colocado: Paulo Vital, Casas Pernambucanas· 8• 
colocado; J'oão Rabello, Lojas Olinda e 9•: Antônio Pin~tti. 
das Casas Buri-

DOMINO E DAJ.1AS - Conforme planejado, foi reali
zado no dia 3 último a reunião com n.s firmas participantes 
do 6• Campeonato de Damas e Dominó, da classe comerciá
ria, sendo os jogos realizados tôdas as sextas-feiras- Inscre
veram-se as seguintc:i firmas: Rei da Voz, Lojas Maracanã, 
Real Novidades, A Lumlno!la, Drtig;iria Iguaçu. Casas P<>r• 
nrun~ucan~, 131!.o Draz Peças. Grupo dos Comcrclã.rlos- Dia
rame::1.te. na sede do SESC, no. Avenida NUo Pcçanha 185. 
tcrei:u?S treinos dos quais todos os que desejarem poderão 
parl1c1par. 

MARATONA !1SPORTIVA - Com o objetiv'o de visil!l.r 
n~ novas instalnçoes do SES9 em Niterói, está sendo orga. 
nizado uma Maratonn. Esportiva entre os Campeões nas di
versas modalidade_s_ _esportivas _ do SESÇ! cm Nov'.:1- Iguaçu 
con~_?, o~ Comerc1ar1os Campeoes niteroiense:;. Oficio para 
tal Ja fn1 encaminhado, esperando-se somente a confirma
ção e o dia ser marcado. 

EXCURSÃ.O A MACAl!: - _Em decorrência da lmpossl
billdo.dc de completar a lotaçao total do ônibus especial 
com dc~tino a Ma.caé, Colônia de Férias do SESC. ficou 
tram1fcr1do para 22 de novembro próximo o dia anterior• 
mente marcado. Será obedecida a mesma programação. 

INPS: AUXlLIO-RECLUSÃ.O - Aos dependentes do se• 
~rado detento o_u reclu.,o que não perceba qualquer espé
cie • ~eremllll,eraça.o da emp1·êsa, nem esteja em gôzo de 
aux.tho_:-doença ou aposentadoria. Carência: 12 contribuições 
mcn_sa1s. Mcn~alldn.•lP: igual a da pens;\.o. Inicio: data do 
efetivo recolhunento do see-urado à prisão. 

CAMISAS SOB MEDIDA 

TRAJES PARA HOMEM 

FRAMCISCO CASTRO 
ALFAIATE 

e jogos, além de tarde·do.n• 
çante. Durante a feijoada, o 
CORREIO DA SEMANA 
ofertou às candiclato.s uma 
rosa n.mar'ela - preferida da 
nova ra.!nha - e cravos. A 
equipe do jornal presente ele
geu. ainda: a mais Charmo· 
so., Mo.ria Célia; a mais fo
togênica, J'anele Vasconcelos; 
a mo.Is Slmpática,Ncu7..a. Ma· 
ria e a de melhor Plástica, 
Zona.Ide Rosa. 

AJJ princesas, donas da tar
de junto com a Rainha, ex· 
pressaram a.o repórter suas 
opiniões aôbre vários assun· 
los, entre os quais destaca
mos. pela coincidência, a rc· 
c!amac;ú·o de mais diversão 
parn. a cidade. «Queremos um 

Ainda é tempo 
~,ra co iJ.1rso 
e nd, 

do Exérc1 
Continuam abertas as lni.

crlçõcs para a participaç!i.o 
no concur.:;o ~serviçô Mili" 
tar-6!h, instituido pelo Mi• 
nislério do Exército e que 
premiará com 3 mil cruzei
ro. novos estudantes de n~
veI superior e 2 mil de m
vel médio. O tema para as 
compo, lc;;óes, que deverá con· 
ter um máximo de 15 laudas 
dalilo~rafndaq cm tamanho 
almaço, é «O Barão do Rio 
Bmnro e a S~gurança Na· 
clonai:. e o julgamento será 
realizado cm duas etapas, rc· 
gional e nacional. 

Na Baixe.da, o Capitão Jo
~é Lopes de Brito, delegado 
da 2• Circunscric:ão do Ser
viço Milílar, íêz distribuir en
t~ Os estudantes um folheto 
l'xpltcativo sôbre o concur.oo. 
l\faiorcs in3tru;;õcs poderão 
no entanto, ser dadas nas 
junta~ de Nova Iguaçu, na 
Rua Augusto R.odrigu'ê!S, 22 
e em Nilór,olis na Avenida 
:Mirandela, 696. 

Caçadores organizam 
torneio de pesca 

Mais um torneio de pe~. 
ca será realizado entre os 
aficionados do esporte que 
se congregam s'Ob a bandol
ra do plube ,;le C:u,adores 
d a No J:guo.çu que, cnlre 
c:i.i;::i.dore.c1 e pescadores. tem 
cêrca de 400 sócios- Inician
do suas atividades em 8 de 
novembro de 1951. o CCt-11 

vem promovendo. sempre, 
torneios de pesca, em Itai• 
pu:i.çu. Reprílsa da Light, 
H.io Guandu e outros loco.is. 
To,los os seus campeonatos. 
regidos pelo Código de Pes
ca, são muito concorriuo,;, 
apresentando. alguns dêles. 
três ou quatro equipes de 
seis ou mais concorrentes. 
Edílio Campos Lopes, Heral
do dos Santos, Manuel Pe
Cnuto. Francisco Baroni Ne-

O CARRO 
ASEUGOSTO! 

SERZIDO INVISÍVEL 
Rua 13 de Maio, 35, 3.0 , s;/1 

tn, Fuad ,To:.'é J'Ol'/:"P. Ma•or 
Hilii.rio, Kolman Timbusz, 
Alberto Ferreira. Germinal 
Gimencz. Diamantino B. Cle• 
mente. Miguel Crestanl, Gil· 
berto Brollo, Manuel Ribei. 
ro, entre outros. são alguns 
dos mais destacados aman
tes da pesca, em Nova Igua
"U, e que comparecem, i;em" 
pre. às pescarias e torneios 
organizados pelo Clube dos 
Caçadores de Nova Igunçu 
O próximo, ainda sem dat, 
prevista. estã sempre prepa
rado, devendo contar. lnclu
dlve. com aficionados de 
clubes có•irmii.os. Os pesc:i.
d.orcs não filindos oue dcse• 
jarcm participar podem pro
curar 'O clube, nas noites de 
sl'xtn-í<'lra. em su:, sede na 
Rua Eloi M•miz Bnrreiros. 
11ltim"l rua transvcr!'al à 
Avenida Amaral Peixoto. 

e :) Visite-nos sem 
compromisso. Será 

sempre um prazer renovado 

f Chevrolet Capriche - 1961 - Azul 

1 Chevrolet lmpala 

Chevrolet lmpala 

GTX - 1969 

1963 - Vermelho e/teto marfim 

1965 - Azul 

Verde Metálico 

1 Esplanada - 1961 - Ouro 

1 ltamarati - 1966 - Verde Metãlico 

3 Aero Willys - 1962 - Cinza e Prêto 

t Rural Willys - 1965 - Azul Marfim 

8 Volks - 1961 - 66 - 64 - 63 

Grená - Boje Nilo e Azul 

60 - Pérola -

3 Karmann Ghia - 1961 - 66 - G4 - Pérola e Grená 

COMPRA, VENDE, TROCA. E 
lFINA.NCJIA Afl: 24 MESÉS 

COfIAB-RJ 
CINCO MIL 
Cêrca de cinco mil casas 

populares cst.ii.o sendo cons
truidas no Estado do Rio 
.segundo lnformar:hi,s do Se~ 
cretãrio de Obru~ Sr Cas• 
to.nheira Dam:íaio. Adiantou 
que metade delas já está cm 
rase de acab:imento e s.s 
demais em fase de concor
rência para a construção A 
COHAB-RJ'. dil'lgida 1'.e10 
engenheiro Gioscfi J'annuzzi 
e cm convênio com n Banco' 
Nacional de Haoit-lçã.o, relá 
construindo ·•s seguintes 
obras: 860 unidadM cm Nova 
Iguaçu. no bairro dn. Chacrl
nha. em convànfo cem a Jn-

{JNS~~Õl. 
T'NIDÂDES 

ventaria Fedor7.l; 130 unido 
dos do Conjunto Residencial 
Compactor, da Cia. d~ Çane
tas Compactor, em Nov&. 
Iguaçu; 200 unidarles cm Sãu 
J'oão de Me:riti · 1 300 r,o 
bairro Drasilâ.ndÍa. ~m São 
Gonçalo. Em fase do concor
rência pública cuconll'am .. sP 
o Conjunto Rcsi<le11ciaJ Otú
vio Tarquino, com 1.rno anar
tementos, cm Nova Igua~u 
também em convênio com ,. 
Inventaria Fede,·al; 126 em 
Duque de Co.xl11!l; 290 C'm 
Campos; 300 cm Sito Gonç:n
lo e 160 em Bom Jesus 

GALD!NO JOSÉ DA Slt VA 

t 
MISSA DE 7(~ IA ~ '. 

A família de GALDINO JOS~ DA SIL
V A, sensibilizada com as demonstrações 
de pezar recebidas pelo falecimento do 
seu inesquecível chefe, ocorrido em sua 

r1::..,.tlência em J acarepaguá, dia 6 do corrente 
convida parentes e amigos para a missa de 7; 
Dia que, em sufrágio de sua boníssima alma, 
manda celebrar, às 9 horas do dia 14 do cor
rente, no altar-mór da Igreja de N. S. do Sa
grado Coração de Jesus, em Jacarepaguá, agra
decida pelo comparecimento a êste ato de fl• 
cristã. 

grande parque cprá.•frente», 
como o do Flamengo, na Gua· 
nabara" - disse Má.reia Loi'O• 
la. J'ancte - segundo alguns 
«A mais Sapeca,. - estava 
satl.sfcito. com a vitória do 
Márcia. «O principal na p1·0-
moção do SESC, da q u a 1 
participei. é êste admirável 
espírito do equipe que o con· 
curso proporciona». Ncuza 
Maria, a la. p1·incosa, consi· 
dera O concurso «ótimo. Prin• 
cipalmenle se o encararmos 
com esportlvlda<le». Rosa, da 
Drogaria Rom('iros. acha que 
todo o ano de'V'8 haver o con
eu1•s0 «acrescentando-~ sem• 
prc coisas novas para torná.· 
lo cada vez «mais legal.. Pa· 
ra Maria Célia, a encn.nta· 
dora caixa das Lojas Igua• 
1,uanas, «tudo foi ótimo. Ano 
que vem, de puder. estou d-e 
nôvo aqui». 

Coroação 
Será na AA F 1 1 b os do 

Iguo..c;u, no próximo dia 25, 
o bali-e d,. coroacão de Már• 

ela Loiola. quando deverão 
comparecer, ainda, o Comer· 
ciári0 e Empregador do Ano 
de 1968, Sílvio Barbosa e 
Aquiles Carvalho. para. bo· 
menagem aos que os suce
dem. 

A feeta dc'V'8rã ser animada 
por «Wallace e seu Conjun· 
to». 

Empregador 
«Considero muito lmportan· 

te uma boa relação capital· 
trabalho:> - disse ao repor· 
ter o Sr. Ernãni Boldrim, 
Emp1·egador do Ano. Para. 
êl,:> o funcionário de'V'8 parti· 
cipar, ativamente, da vida da 
firma. principalmente com 
sugestões e antes de ser pa· 
trilo, 0 empregador d-eve s,er 
amigo. «Com Isto - comple· 
tou - criamos uma menta
lidade, que ê a real, de que 
o empregado ó ·o nosso prir.
cipn.l colaborador e. P'or isto 
mesmo, êle se ::1ente psicolo
gicamente mais ootãvcl para 
o trabalho.» 

cTodo mundo> colaborou na apuração, :Oionisio Bassi e Dona. Noêmia. assistem a. contagem 

Cabo deixou 

Miguel Couto 

mudo: telefone 
Pouco acli:mtaram. para 

Miguel Couto, os 20 telefo
nes ali instalados há seis 
meses pela Companhia Tele• 
fônica Fluminense, uma vez 
que seu funcionamento é prc" 
carlssimo, embora, mesmo al
guns que não funcionam, te
nham cobradas taxas de in
terurbano. A informacão 
nos foi prestada pelo Sr. Ro
berto Lim:t. gerente da Prc,
mic, emprêsa que tem três 
ap:irclhos, todos com defeito. 

Um dêlcs - o 8097 - nun
ca operou. a não ser para 
receber ligações e, mesmo a.,. 
sim, tem taxa de 'nterurbano. 

O escr.tór!o ~a companhia, 
por sua vez, mf::rmou que 
um acidentr- -provocndb por 
descarga de raio, danificou 
um cabo tendo êste ficado 
caído sem qu:1lquer comuni
cação à emprêsa para repa
ro. Esta semana, porém, já 
estava sendo providenciada 
sua recuperarão. dé·,endo (")S 

aparelhos voltar à normali" 
dade. 

Serviço de 

Abreugraflo 

DR. LCURIVA!. 
P.IB!:IIW 

Rua Otii'l.·lo Tarquínio. 45 

[(lja 11 - NOVA IG'CAÇC 

Coluna Livre----Angela Pellacanl 
Eu lhe pergunto, solda

do, qual das guerras é a mais 
atroz? A do Vietnam, que 
destrói corpos ou ou a da Hu

mn.nido.d-a, que destrói cons· 
ci,;nclas? 

O 4Pequeno Príncipe~ <li~· 
sr que a amizade estav;i sen· 
do esqu"Cida pelos homens. 
Eu dig'o: oo os hom-rr:a cs· 
quecerem a amizade, eeque
cerão também o amor. E ee 
crquccerem o am?r, csrrucce• 
ráo, fatalmente, de Del.1.3. 
Enti;.o, ::zoldado, .•e 0 p~n:la: o 
que são os ~omens sem 
Deus? Uns pobres fa".'ltüchc.~ 
movimentados por cor-iõc!l 
d'! inveja, injustiça, frustra
ções. A guera do Vietnam, 
soldado, durará 7.0, :!O, li.O 
anos. E quantos a da Hu
manidade? Quanto" milênios 
scrã0 necessar1os para que 
os homcns comecem a anali
s,ir seus atns, pensamentos, 
teT1dênclas? 

Veja os animais: o boi 
ruxa o ar::-do, a ovelha dá. a 
lã, a abelha o mel; mas não 

é para êle,,. E º" hom<ena"" 
O que !azcm êk,s de genero• 
~o, sem pe'lsar no pré,prfo 
hrnrfic-io? :--a guerra d, Vlcl· 
nam, s" o homens contr,i h,:;
mens. :•0• guerra da Huma
nidade, são hom-Gns ,sontra 
homens e contra si próprios. 
V~le, ,,~IdA.do; lute ,:-rnit::> 
:!\rate, mas tenha -oiedade u~ 

fazê-lo. Se fôr ferido, tenha 
piedade de quem o fê:z. E, s~ 
a sua mão diTeih fizer algo 
realmente vn.loroso, esforce
se para que a sua mã0 cs· 
querda não veja. Se ela 
vfr, provàvelm-ante reclama.• 
rá uma medalha. 

No decorrer da História, 
quantas e quantas pessoas 
não !oram vítimas da igno-
rância da mesma Human'do.• 
de que séculos mal.9 tr\rde as 
idolatro.m? Je!:US, Sócrat~s 

e J'oana D'Arc são exemplos 
palpitantes. 

Os homens na guerra, mor
rem pela paz. Na paz, vivam 
para a guerra. 

Perdoe, s'.lldado, se não lhe 
digo coisas confostantes. 
Como diwr·lhe alg0 que não 

sinto? Você está lon~e, mui• 
t 0 longe. Mas há algo que 
nos aproxima: a mes.!Ila es
perança de que isso possa 
term;nar um din, po~~amos 
ou não ver êste dia. Por en· 
quanto, cont!nuo.rem:>s na ex• 
Y,('ctntiva de que ê!e não de• 
mora.rã e de que os hom"ns 
comecem a apressar a sua 
vind:t. 

Outra vez, soldado, eu Jbe 
pergunto: qual das guerras 
é a mo.is atroz: a do Viet" 
nam qu-:i destrói co: p~s o:i 
da Hun:"l.ni,1:i.de, que destrói 
consciências? 

Inventários Desqui'"es D~s,ejos 
Administração de bens e causas crillllllais 

ARIEL nos SANTOS 
.!05?! CAROO~O DE SA Y' N. 
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l - Acronãut:ca (abrev.). 11 - Tinhorão. 14 
Vüz sagrada que simboliza Brama. 17 - So
:d1_:1en o. 18 - Afastado da bôca. !::O - Pro· 
t<?çao. 22 - Aspecto. 23 - Carne do lombo 
tlo boi. 24 - Elemento grego que contém 
1. l?éia de pêso. 25 - Gãnero de palmeiras, 
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:nara (pls). 27 - Cidade da Romênia. 28 -
Sem mistu··1.. 31 - AnUg 0 testamento 32 -
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Pêso indiano. 23 - Nome que os indígenas 
davam aos missioná.dos. 26 - Sufix~ que 
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to (abrev.). 29 - Capitão (abr:-ev ). 30 - O 
seio da família. 32 - Sapo amazônico. 33 -
lllpoca. 3.J, - Fruta de cond". 35 - A parte 
Inferior do pão. 36 - Pedra de lagar. 37 -
Enc9nto. 38 - História fan1:ástica. 40 -
Cem metros quA.drados. 41 - Sigln. do J\,fa· 
ranhão. 42 - Cabrioié. 44 - Ponteiro do 
relógio. 47 - Nota musical 49 - Sub.stân
cia orgânica formada pela combinação de 16 
átomos de carbônio, 34 ele hlcb:ogênlo e 1 de 
oxigên,o. 51 - O máximo Deus dos egípciou. 
52 - O filtro humano. 53 - Irmãs 5õ 
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CHARADISMO 
C?\RADAS NOV!SSIMAS: 1 - Na. 

lrnen.~ dão o ~.olc1fdo viu uma ave - (1-2). 
'.! - O 1,1.ri:-ro nu foi acidenrado - (2-3). 3 
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um Iug-ar ao amigo - (3- 1). 

Soluções no próximo nÍlrnero· 
CH'\RADAS MET_\l\IORFOSEADAS: li 

- A mô!;a do campo era da cftladc pi:ulis'a. 
- 6 (1). 6 - As jóias da mulher vclh"l foram 
adqu:ridas po1• ba·xo preço. - 6 (6). 7 -
Quando recebeu o d::nhe!ro ficou muito agra
dooid:i. - 5 O). 8 - Amei~ mô~a escreveu 
no sólo ,..,,rios ver~o.~. - !; (4). 

Solucões do número anterior 
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- Sem - Abra - Pele - .As - Ci - Aar -
Raro - Ac - Ro. 

CHARADAR AUXILL\.RES: 1 - Ani.uto. 
2 - Comarca. 3 - La.pa1·0. 11 - P;aba. 
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Falta de energia elétrica 
estrangula desenvolvimento 

A falta fn:qücnle dl' 
energia l'lélricu, que ehc
~a a uma hora µor dia, 
uuas Yêzcs por semana, 
segundo os LénJico · da 
cmprêsa qul: Yenceu a con
l'Orrên.cia, prop••,-;iJu pe
la Prefeitura, 11ara a ela
Lorar,iio cio Estudo Prrli
minar do Plano i.lc Dc-

Cll.\'OlY imcn lo Local lntc
p;ra<lo, conslilui um cslrnn
gulamrnlo de nosso siste
ma cconô1uico e. pUL"Li
cularmcnle, uo i n tlustrial. 
Con ·ideraram. ta rn L em. 
ainda num nível insufid
cnlr o índice de Lelcl'oucs 
foslalados, Yisto Que NoYa 
Iguaçu possui. apen as, tio.is 
mil dat1uelcs aparelhos, 
embora haja planos para 
a in talaçiio de 10.000 <kn
tro de uno e meio, o que 
t um número bastante rc
d u z i <l o, lcY,11Hlo-s~ t-111 
conta o numc1·c, cncla 1•cz 
maior de habitantes. 

1 "Faixa da Light" 

Os têeoil'os da COBA 
arirruararn, no cu lraba
Jho, que l; inadmiss1vcl 
que as linlias uc lran,
missào ua Light atra, es
sem àrras urbanas, rou
bando precioso espaço :,o 
lllunicipio. E ja sugerem . 
atliantuuamente. duas so
luç:õcs: ou mutlar as li
nhas nêreas par:l o morn> 
ou transmitir a energia 
ott por cabos subtcrr:\
ncos. "hipótc ·e mais cara 
se forem comparadas ape
nas as soluções técnicas, 
mas muito mais 1ar:ll:1 se 
fõr pontlcrndo o bináno 
de custos de Lraus1111ssão
terreno''. 

Objetivos do Estudo 
Preliminar 

O oLjcliYo rio Estu tlo 
Preliminar. conforme de-

claraçõe · elo engenheiro 
eia. quase quatro mil h'.i
e urbanista .Aníbal Yieir"· · 
.. é trac:ar as bases que se
rão dctalliallas e aprofun
dadas no rlano de Dcsrn
vohimento Local Integ1·a
do e obter a apronu:ilo e 
o respectivo financiamento 
para êste plano. que se 
destina a melhorar a ,·it.la 

Comércio 
pro111ove 

Se,ninário 
O Sindicato do Çomér::iJ 

Yarejista de l\o,·a J.,ua• u 
Yai !)rvmo\'el' um Scm.:uádu 
de Técnicas Decisúi-ias, pa • .i 
dirigentes de emprtsa. n J_, 
dias 24 e 30 do coiTe.1te e 
7 a 14 de no\'Cml>ro- das '.2v 
às 22 horas. em sua sé<.lo !1 '.l 
AYenida G0Yeniado1· Amo.r:1l 
Peixoto. 275, ::: 0 andar. O 
Seminário tem como obj'.)d
\."O. conforme a~clat·ou o iJri.:
sidente da entidade, Sr. João 
Vieira Fernandes, orientar os 
i;eminaristas, na sistemáticas 
de tomada de dec:isõ·,s, "fa•or 
básico de nuem clirige e ,;iil
ministra", e ainda h:ei11á-l•s 
metódica e psicilógieamente, 
~egundo o grau e a natureza 
de suas funcões. nas técnicas 
e vrocessos dccb<>rios, lógicJs, 
atualmente com a Admini.;
tração Cientifica . 

A di1eção técnioe. do SemL 
nát'io €i.i1á a cargo do pro(,.;,
sor José S. Fr-,rncloni rio 
SENAC, nue funcionará ,,om 
uma eciuipe de alto gaba·:i1 o 
e a coordenação geral, svb 
a res!X)nsabilidade do Sr. 
João Vieira Fernandes. 

do~ iguac;uanos. a Ira, és 
df' u111 dcscn, 01' imcn lu 
acc•n luauo, nolllcadamenle 
industrial''. 

Declínio agrícola 

Co1n a realização de um 
n ÓYO cadastro f'lscal, o q uc, 
se µ1·eLcnuc e pôr ll0 justu 
HÍYcl a a1·recaLluriio muni
dµal. aproYeilan<lo o pc,
lcucial lributário de No,·11 
Iguaçu. mas sem e levar a 
pcrccntagcm <.lo!> in1po~lo~, 
apenas fazc11uo l'Oll\ qu~ 
Lodo · p~1gucm de forma 
justa e cqüft nimc. 

Como mais urna e,·idên
("18 do r,mtáslico e mio 
oluncjado dcse n volvitucnto 
nrb:!no do \lun icipio, u~ 
tecDicos da empri!sa que 
lar:i o Esiudo Prelimina r 
citam o dcclin io a~ r i<'ol:1. 
Assim é que os Censos 
r eahznclos cm 19:i0 e l!JGU 
demonstraram que tal d!'
c·linio [oi clr cêrca dr 50 
por C('lllo. Em COllSCQÜl!LL
halhadore, rurnis fora111 
rlispcn~ados na décacln de 
1950-60. E a arca lotai 
das pro1-.1·iclladr~ agrlco•
la ·, que era de '.!8. 082 111.':.;-

lares crn J 950, µa~suu a 
1-l,IJ;jl hectares cm HlüU. 
l lo.ic há, no rnin imo, n" 
nosso Municfpio. clcz mil 
!melares de 1H·u1JricJ11úcs 
ngt·icola:.. 

Outros aspectos 

Hr\'l•l anun os lucnicos 
ela CUB.\. que ucntre m, 
d i\·ersas fontes cunsulta
d:is por ê lc•s, 111cn•cr111 Jo
gar de Llc,~laquc- os 1-'lanos 
Pasto rais da Diocese. Ern 
r claç-iío aos d .1Jo sestatis
Lir-os ~ôhn, as emJJr ês:11, 
industriais e c:0111c1·ciais rte 
Xova Igunf:u. embora r~
lt10s. pois a~ cstatislicas 
da nossa dcsa1Jarclhacl:.1 
agência de, lBGE estão 
bem ::iquern du r eatida<lc, 
scn cm oara ev itlenciar a 
\lc•s1>r,1non:iio eo L1·e o nú
mero de pessoas que mo
mm no l\Iunidpio e o 11:Js 
que nêlc lrabullunn . Em 
11w Léria d e t,-a nsportc~. 
t-nlcn<lem os lwmrns <la 
í.OR\ que a polí1ica ele 
t n:msrrnrlC's cleYc ler c·on1<, 
filosofia ''u mà.· imo de cfi
c-iêncin. o mi n i mo dr 
l'uslo operaciona l''. 

Skinner f a!a sôbre adiamento, 
«Semana da Asan e a jogatina 

Não mais. sc1·ã hcje o lan~nmcnt0 da p i>dra funilumental 
do ,-Pal:icio da Cultura . D eela1·ou o Sr. ::-Xewlon Skinn cr, 
dit-cto,· do Dep:.ll'lamcnlo de C'ullurn, Rce1·c•1{'iio e 'T"ur·smo, 
que o e.diamenlo ~,;ine die~ foi deciclido de comum acônlo 
com o Intery~ntor, pols Sr. Ruv Queiroz orgi1mentou SPl' 

mais interessa.nte lança,· a ped1·a fundamental quando hou
Yer possibilidade conc1cla para o inicio da cbra. Na mesma 
oportunidade, o d'relo.· elo DECRETCTI. in[vrnio:u ao cor.
REIO DA SEt!ANA que. J'1H'a as comemorn.çõcs ela ,Se
n1ana da A:,.ai\, pre endc pt'c1nover urna exibi~ã.o da E.squ:1-

d1·ilha da FumRçu. . Finalmente, o Sr. Newton Sldnne1 disse 
de ;,ua conti:at"ied:,clc em relação à. in.stahv:ão de um n,'ni
na1·que no t erreno da antiga sede da Prefeitu1·0., onde, 
colegiais e meninos ,·aclios p·' ·sam horns jogando «toló.,, 
hal.'en,lo, até, apo~tas em dinllch'o. 

Baixa remuneracão é causa do 
-> 

afastamento das prof essôras 
... 4... baixa ren1unett'H;ão é a 

causa lll"incipal ele um fenô
meno que se c:u:acteriza pelo 
afastamento de muitas mõ
ças que, se outras fôsse1n as 
condições. seguiriam a bela 
carreira do n1s.gh:;lério. E c:1-
àa vez m:,ior o número ele 
p1·ufc•sôras. principalmente 
a:::. do ensino prin1á.i-io, que 
1 ~;,oh·em lrnballrnr em ou· 
tM !ltivinades profise'ionals. 
O fato ele uma professôrn 
u.:ufru·r férlris m.,is Ion~as, 
n.l\.o chogR .1. t'.On"lpe.ri · '- 1..111 

de Y't'l'Ut "'•:en.,.. el e un.1.a J>"O i ;~ 
..:ão tão d1. .. .,.:Y<-t~oriz~.da E. ~·1 

forain ulgun1'lS d:'ls conclu 
sões a que chegou o r1>pó,1:e · 
de'><>is de lel' wn·1 r · , 

s(·b1e o assunto e de fazer· 
entl·e,rist..'l.s aqui e1n Nova 
Igu,:içu- onde uma pro -·essó 
ra mur,icipal ganha 170 cru· 
zeiro-s noYoa, e uma e~hclu'l.l 
i-ecEbe 250 cruzeitos, numa 
e~pécie de torneio para yer 
quem ganha menos-

As ~ormalistas 

Zulêtle :11esquita Feitosa 
Ro~a ::\Iu.ria dos Santos, Dei
~e Maria :Monteiro e Lila 
Paque\et de Barros, as três 
primeiras do m_.·,u e a última 
do IESA. conYersaram co· 
nôsco. T ôdas elas conside
ram oequena remuneração 
U:i.s µrÕfe~c:õrn 3. Zulêi<le nuer 
.:er 1nes!'l10 é a.ch-ogada, F .. o~·, 
não tinb<t. lá muit'l. vontade 
de ser professóra. Por jnflu
tdncia da úunília rP-so,veu 
o ptar pelo 111.agistér~o. mas 
está ciente chs dificulcbtle~ 
que terá pe'.a frente. Del~e 
pretencle ser mé•l;ca e já es
tá num ''cursinho". pr:-en·, 
rando ae !)ara o vestibular. 
Mora. em J a~arepaguá_ acha 
muito ua,-,a na clinicar. mas· 
não acha nada ba.ca,ui lecio· 
nar em troca de ruing11Rdos 
cruzeiros embora fa!,a ques· 

, a 

tão de frLqar que não é mer
cenária. 

Lila Pa,quelet de Banos, a 
normalista do !ESA é filha 
Je um ex·Pl'Cfeito de Nova 
[gU.lÇU, o t~tbelião Aloisio 
Pinto de Bunos. 'T"m ,,pen:,,-, 
l6 ano,, e cslà no 2• ano 
, 'orru:1.I, Será professôra. Por 
voc•t~ão. Mas já. tem planos 
p:1.ra para tentar escapar ao.s 

t,·, ixos índices sa1,irias: dará. 
nu!,~ nuni turno e matrlcular
""c- 5. num "r.ui·sinhoº p~r:., 

'E- I' o , t • lt,Ulo.u. tle '%.'"Uv o 

f i ;i 

A prof essôra 
" Coloco o prnblcma ,..,b 

doi:a ângulos. Por um lado. 
..:onsidero que o magistério, 
é. ainda a profissão mais 
apropriada e mais gostosa 
p'l.ru a mulber. Por outro 
Lado. além de ser mal r emu
nerada, é uma profissão que 
nã.o é yalorizada, no sentido 
humano do têrm'o"· Quem 
assim falou foi a professôra 
Elizabetl1 Perrone, que le· 
ciona em três colégios. Ela 
lembrou que, como ocorre 
com os médicos também os 
professôres. par:à a obtenção 
de um rendimento melbor, 
ào oonto de vi,t1 financeiro, 
são - obrigados a ter mai3 de 
um eruprêgo com prejuízos 
físicos e prejudicanà-o, tam· 
bém, ·o prôprio aprimor,lltt n
to e o preparo das a ulas : 

E um esfôrço muito 
grande para um trabalho 
1nal recon1pensado. Raríssi
mo é o caso de um profes
~or ou uma professõra. que 
lecio1,e num só estabeleci 
rnenlo de ensino ou numa só 
jornada de trabalh'o. Só mes
mo urna v ocação rnuito gr-d.n
de e um arraigado ;imor à 
c"u~a do ensino é que im
pede a desistência de muitos 
de nós. 

EDDSDfEI delta 
a forma mais segura e·suave 
de comprar seu Volkswagen 

O melhor fi nanciamento para você 
comprar seu Volkswagen é o do 

Consórcio Delta, onde você paga apenas 

I 

D[r$ 251i 
mensais durante cinquenta 

meses. E. todos os meses são 
distribuídos pe lo menos dois carros, 

por lance e sorteio. 
No Consórcio Delta, 

lance vencido não fica retido. 

E a Auto lguaçú, Revendedor Autor,izado Volkswagel'l, 
garante a pronta entrega dos veículos. 

delta matar s.a. 
Av. Getúlío Moura, 320 - te!. 7!213 - Nova lguaçú 

/ 

Democracia e vigilânc~a 
Na sua fala à Nação, dié!, 8, o 

General Ga.rrasta.zu Médici definiu a 
sua posiç~o, como futuro mandatário 
do País . Falou claro, fazendo o jôgo 
da verdade, segundo êle mesmo de
clarou . Disse que quer dialogar sôbre 
o Brasil, e que, "naturalmente êsse 
entendimento requer univer:;idades li
vres, sindica.tos livres, imprensa liver, 
Igreja. livre", mas aduziu: "livres. aci
m,a de tudo. daqueles grupos minori
tários' ·que ainda hoje, como ontem, ora 
pela violência, ora pela corrupção, jo
gando com todos os processos de uma 
técnica subversiva cada vez mais apri
morada e audatAsa, prete~~ servir 
a ideologias q~já. estão sJlrdo repu
diadas nos seus próprios países de 
origem . Fixou, assim, a tônica da 
revolução, a determinante dos atos 
institucionais que editou - todo o 
esfôrço para não permitir o restabele
cimento de instituições que lev.uam 
à crise de 19 64 . 

O General afirmou que espera dei
xar definitivamente instaurada a de
mocracia., mas uma democracia autên
tica, realmente igualitária, porque vai 
impor uma transformação nos privilé
gios das oligarquias. O que importa, 
disse na ocasião e reafirmou em en
trevista concedida posteriormente aos 
jornalistas, :lão os supremos interêsses 
do Brasil . E o que entende por Brasil, 
transparece na sua fala, é o povo, cujo 
valor encareceu, quando se referiu aos 
nossos triunfos na vida esportiva e 
na vida artística. "setore:; em que 
ocorre uma entusiástica e comovida 
participação" da nossa gente. 

De modo que o futuro chefe do 
Govêrno acredita, sem sombra de dú
vida, na democracia., com o povo de
fendido e trabalhando. O General Gar
ra.stazu Médici quer a deir"cracia e 
está vigilante . 

A primeira entrevista 
O General Garrastazu Mé

dic.i concedeu aos jornalh;tas 
a sua primeira en1 revista, no 
QG do Ili Exército, quando 
rcarirmou os pontos básicos 
de sua fala à Nação, pela 
Agência Nacional. O pronun
ciamento do General Médlci 
foi em forma de porguntas e 
respostao. • 

A entrevista 
P - V. Exa. ja tem mar

cada a data para a sua posse 
na !'residência da República? 

R - Ainda não. 
P - As providências pre li

minares à instalação do Go
vêrno de V. Exa., como com
posição do Ministério e for
mulação do programa admi
nistrativo serão tomadas aqui 
em Põrto Alegre, na Guana
bara ou outro local? 

R - Aqui em Põrto Alegre, 
complementadas na Guana
bara e concluídas em Bra
sília. 

P - V. Exa. confirma ir.
formações divulgadas pela im
prensa no sentido de que 
haverá urna total reformulação 
do atual Ministério? 

De Brasília - Especial 
I 

R - Não confirmo. 
P - Qual o critério que V. 

Exa. observl:lrá na composi
ção do seu Ministério: o de 
dar representação a tõdas as 
principais regiões do Pais, 
corno tem sido feito até 
agora? 

R - O critério eslá expres
s __ m me u primeiro pronun-
awento: escolha de auxllia
re!< capazes, dignos e patrio• 
tas, que e m quaisquer circuns
tâncias tenham os interêsses 
nacionais acima e muito aci
ma dos seus próprios. 

P - V. Exa. jé tem nomes 
escolhidos para o seu Minis
tério ou auxiliares imodiotos? 

R - Já tenho alguns. 
P - V. Exa. instalará seu 

Govérno em Brasília ·r 
R- Sim. 
P - O nome de V. Exa. 

é apontado pelo Alto Coman
do das Fôrças Armadas como 
candidato à sucessão do Ma
rechal Costa e Si lva: isto sig
nifica que a candidatura de 
V. Exa. deva ser homologada 
pelo Congresso? 

R - Esta decisão não me 
pertence. É tarefa dos três Mi-

Obra gigantesca 

nistros Militarea no exercício 
temporário da Presidência da 
República. 

P - O projeto de nova 
Constituição pelo Govêrno do 
Marechal Costa e Silva será 
promulgado por V. Exa. ou 
será encaminhado para apro
vação do Congresso? 

R - Idem da resposta an
terior. 

P - V. Exa. pretende man
ler ou modificar a polífica 
econômico-financeira e sala
ri~ I do atual Govêrno? 
R - Pretendo mantê-la e 

aperfeiçoá-la. 
P - V. Exa. pretende rea

brir o diálogo com a classe 
política e que papel reserva 
às correntes de oposição no 
futuro Govêrno? 

R - Tão cedo quanto pos. 
sível e logo após • reorgani
zação dos Partidos. Das cor
rentes de oposição, espero o 
papel que lhes cabe, iGto é, 
uma crítica conatrutlva, que 
me facilite a retomada do pro
cesso democrático. Em meu 
primeiro pronunciamento afir
mei: esoero deixar definiliva
mente instaurada a democra
cia em nosso pais. 

Antitenor Magalhães Amaral 
As notas de hoje são escritas com 

ieJobrado praze1. despertad0 peJa leitura 
do CS de sábado, 27 de setembro. Trou
xe-me agradá\•ei nolidas Llo chão aco
lhador em que, hã 29 anos finquei a mo
U~.:.ta, mas 1·as1a tenda do meu patriar
cado. 

O recebimento do jornal, por si .~õ. 
lOU- P.-ln a.l r "j,; _b~ • ·r i ,S ti ·o 

plar em foco, louYo a inteligente e cpor
tuna ,;Reportagem Ficção;, de inaugura
ção da <Avenida dos Laranjais>, ccons
truiclu, na ,·astissima faixa de terr.eno da 
Light que corta Nova Iguaçu ao me:io. 
Esta repo11.agem foi um primor d.e sai -
ca!>mo, sutil de um Eça, e constitue uma 
, l~rin'l la Yihrau1e ele tôda;; a!'l fôrça, 

al~- • ac ?UU'OS: cd~tHT, _ -9, c\{egou
me a.s maos, por na postal comum, na 
manhã de 1 do corr,ente. Parabén.<; .Jo CS 
pela m agníiica apresentação gráfica e 
malél'ia. à altura do progres.-,0 iguaçuano 
e pelo ótimo ser\"Íex> de expedição; cum
p1ime11tos também ao yelho DCT, hoje 
ECT. 

vh~ .-e] t·l 1o. Al~n<lo o nu t~ S.•nhor 
J11te1 utor, · , apác1tad0' a reaJiZur 1&0 f 

Em dias não remo1o1' uma r.,'(Jues
pondência comum de N~''ª Iguaçu a 
J31asilia, demoraria, no mínimo, uma !',~
mana e parecerá piada o fato de um tele
g_rama urgente, caríssimo portanto, expe
dido por meu cunhado Prefeito de Pe
dreiras (_~IA), a mim 'dirigido avisando 
sua partida, ter sido rec,ebido pelo pró
prio, uma semana após sua chegada! ... 
E viden temente as coisas estão melhoran
do e assim continuarão porque Deus é 
brasileiro. 

grauclioso empr,eendi mento que, por ;.i 
sô, lhe mnsagraria a pas<:agem operosa 
pelo Go,·êrno l\lunicipal . ~e q 1.ierer é po
der, Sua Excelência tem à mão o;i ins
trumentos par a e.-;sa obra gigante:,,Ca a 
Perei1 a Pa~sos: recon~cida vontade d~ 
realizar uma grande administração e 
poder emanado do prestígio do go\'êrno 
que representa. Ninguém, portanto, me
lhor armaclo para \'encer o dragão cana -
dens.e, dono da melhor faLxa da cidade, 
obstruindo-lhe a expansão das obras ne
oessãrias à !'Ua beleza urbanística e uti
lidade pública. 

Já nos b asta o irrcmeàiá~l trambo
lho da Central do Brasil, roubando à ci
dade a faixa mais importante com seus 
trilhos. valru.. muras incompletos e essa 
,·ergonhosa estação coeva de Maxam
bomba, mas firme como o Pão de Açúcar, 
na sua mis.são histórica de espelhar o 
nosso desprestigio perant e os podêres di
l'igeni.es da Nação. 

Ipntre a excelente matéria do jornal 
dess.e lutador intemerato admirável 

p~lo _es9írito . progressh'o de 'tenaz orga
mzaçao, que e Dionísio Bassi -. no excm-

fatos e Comentário:: 

Baixada & Hospitais 
CAXIA.S ganhou seu 

primeil'o hospital de 
Pronto Socorro, com 5U 
Jeitos iniciais e proje
tos de grande aumcn, 
to . t um notá,•el beni 
ficio para o i\lunicípio 

produz em tcnitóriu 
munic ipal. Indústria 
capazes de e n riquecer o 
ambiente e majorar a 
produção não c;,..istem 
na uimensões necessida
des sociais. E não adi
anta demagogia, a mc-e a nosi;a àrca . . Mas j;i 

está mais o . menos 
claro que, na aixadu 
o ma.ior p roblema da 
saúde não é propria
mente a con~lrução de 
hospitais, mas sim a 

~ os que se modifiqu e a 
W e:strnlut·a econômica da 

BaixadiJ. 

~ua manuten rão no ni-
' el rlas n ecessidades 
coletfras. Em 1 'O'\l:J 

Iguaçu, nós lemos o 
exemplo de u m hospi-
tal ele ótima conslru-
c:ão, rnas ele Iuncionu
rnento precá r io. A es
cassez de recursos. tan-
to para pagamento dos 
sen·idores, como p ar iJ 
aquisição de mater iais 
Indispensáveis, inclu-
sive alimentos e remé
dios, :i,tinge freqüente
mente., as raias da ln;,
gtdi_a. Os que trabalham 
no hospital for111arn 
uma p equena coleth i
dade que sofre quase 
tanto quanto os doentes. 
A Prefeitura ca assu- • 
mil!- co~npromlllllll's. jri- ... 
m ai s da conta do re
cado. Pouco adianla 
acusal' as sucessivas 
adm.inistraçücs da Prc
f eitur:1 l\Cunicipal ri e 
Nova l1,'Ual_:u, pois as de
ficiências radicam-se na 
insul'iciência de arre
cadação. O l\,(un icip.io, 
segundo recente es1i
rnativa tem uma popu
lação de 790 .001 habi
tantes e arrecada corno 
se tivessem somente 
cem mil. O gross.o d e 
sua população é com
pos to de pessoas de ni-
Yel de Yida baixíssipi.o, 
que llem trabalha ou 

Em RESPOS'l'A a um 
túpico aqui publica

do, a Carteira ele Cré
dito do Banco do Bra
~il poderia objetar que 
São Paulo é São Paulo, 
c:uracão e espinha clor
:sal da economia brasi
leira e, portanto, Já é 
crue Banco deve opera,· 
mais intensamente. Re
plicaríamos que sim, 
mas que o Banco e 
outros organismo de 
amplitude nacional de
Yeriam orientar-se no 
srnticlo de modificai· 
um pouco a situação. 
Em março por exemplo 
concedeu crédito de :J3 
milh ões para a indús-
1 rias de São Paulo e 
apenas 27 para o resto 
cio Brasil. Não seri.t 
possível alterar-se um 
pouquinho as p osições'/ 
Então o Banco do Bra
s il não poderia ter am 
pat·o mais um pouco a 
indústria da GB e do RJ 
na crise recente, man
tendo-lhe um equilíb1·,'J 
que também serio. ú til 
à ~-conornia de 10du o 
P:ns e impedindo que 
caísse ao ponto em que 
as emptêsas p,mlistas 
se assenhorassem quase 
inteiramente ao m erca
do carioca. Indústria 
sucetível de desenvolvi
mento nós t ambém te
mos na Baixada Flumi
nense. Os industriai,; 
aqai uncontram o má-

Epaminondas Martins 

x1m.J de dificuldades 
em lidar com o Banco 
do Hrasil Os dois mi
lhões de habitantes ela 
Baixada necessitam de 
1;111µrêgos e m erecem 
al<·nção. A maneira 
mais s..::;:ura de libertá
l os é fomentar a indus
trialização capaz de 
proporcionar emprêgos 
e ocupações em atiYida
des que participem real
mcule da p rodução de 
Lons materi,-is. Todo u 
segrêdo encerra- se na 
produção. 

A PETROBRAS do-
brará seu movimen

lo dentro de cinco anos, 
graças ao petróleo de 
Sergipe, a plataforma 
e à indústria petroqui
ruica. Boas noticia· para 
o Brasil. Em benefício 
do padrão de vida da 
Baixada, o GoYêrno Flu
minense de"'eria empe
nhar-se junto a alta di
leção da emµrêsa para 
que ela estimule o apa-
1·ecimento de um com
plexo industrial petro
quimico em nossa área, 
abordando diYersos ti
oos de indústrias saté
lites. Não é justo que 
São Paulo monopolize 
mais da metade da in
dustrialização do nosso 
P aís, aumentando os 
males do "colonialismo 
interno" de qual fala
'"ª o J\farechal Lott. 
Essas coisas de,•em ser 
ditas. Não set·á difícil 
convencer a alta direção 
da emprêsa, pois as ne
cessidades, razões, exi· 
quibilidade e nntagens 
concretas é o que n ão 
fr~ta. A Baixada graças 
a sua situação geográfi
c:;_ privilegeada, poderá 
retribuir qualquer be
neficio. 
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Roubos constantes 
• apavoram 

,, 
comercio 

Uma mais recentemente ◄ Sorveteria Fla-Flu no 
sábacio último) e outras há mms hempo <Aõolfo 
Offman (cinco a11os atrás,, quase tódas as casas 
comc,.~iais da Rua ,vru1·echal Floriano do lado à33 
linhas da Central uo Brasil já forem assaltadas pelo 
pelo menos uma vez. O método usado pelos m~
liant-1•: é semvre o me.mo: fura.m Pa1·ed~s ou , a
TC•tram 1>elos basculantes, encobel'tos pela comp ,
si,;;ão elétrica ']Ue invariàvelmenle fica ali â nu1te. 
Apena;; a Loj<t, Rondei, por t~r constn1rão de um 
só andal', é forçada pelo telhado. E já o lui cim·o 
vêzes . 

A i;iLuacun é ci..lamitosa po.,·a aquele,, comer-
ciantes que já fizeram abaixo-assinado â Central do 

Bra!lil, solicitando que as composições não ficas~cm 
e,tacionada.s ã noite junto ao fundo de suas casa~ 
comerciaL-,, Durante o período em que a Central 
atendeu ao a.pêlo, os a,;saltos não se registi-aram. 
Voltaram os trens e tambijm os roubos, A Po!í· 
da local nada pode fazer, por se tralar de úre:1 
da fct ro,·ia, sujeita à sua Polícia Federal, 

Quais foram 

Desde as casas situadas próximo à garagem da 
r:, anil até o Bar São Luís, junto à ponte da esta
ção, quase tõdas as cesas já receberam incômodas 
nsitas dos larápios. O Bar Sanla. Teresi11ha, em 
frente à Catedral, foi um dêles. A firma J. ViEcira. 
alnda há 20 dias, teve a pared-e dos fundos arrom 
bJ.da e os meliantes J<:vai:am tódas as ferramentas, 
além de forç-arem o cofre, nada couscguil1úu. Da s~
oalaria Bom Preço, em 26 de s-etembro úliimo, os 
ia.drõe~, usando o mesmo método, levaram cérca de 
45 pares cie saJ_)at<,s, 85 cruzeiros noYos, um tot'tt
discos, ape.1elho de barhear e outro-; objetos pe
qulmos. 

Na Sorveteria Fla- Flu (firma ,J. Regar;oJ os la
d1·ões já penetraram pfr várias vêzes, levando balas, 
doces ~ gulosPimas, e. sábado último, qucbrara.m a 
máciui·:,a regi;;trado1 a., a,·aJiada em 4 mil cruzeiros. 
Mais adian1;t?, no Bar Merindo, os assallan.tes pene• 
traram cinco vézes. le,·ando cigarro, bebidas, tro
féus e mantimento,, além de ~ujarem guardanapos. 
A loja das Casas Franklin foi mais feliz, pois a 
única vez que seria assaltada - os ladrões começa.• 
ram a fux·ru· a parede - foi salva por um inve,ti

,_,,,do1· que pas~a,·a ,a pre~sentiu o ato. No Rex Bar, 
<me funciona dia e noite. os ladrões usam um mé· 
lodo tliferente '·r,,?scando" pequenos objeto, atra

vé.~ d0 bascul:mte. A lo.ia do Sr. Arlolfo omna'l 
1oi roubatla, também, há cint-o e.nos, t,m grande 
quantViade tl<' l.>ôl •ri..s. 

Em fa<c dos con!>t.ante,; as,altos, a maioria dos 
com"'cl'ianées é obrigada a dormir no lo..:al, pagar 
vigia c-u comprar constantemente objeto~ que são 
roubados, como li<i.µidifieadores e copos. A Jofa da 
Rondcl já foi a-=sallada cinco Yézes, tendo os ladrões 
lr.vado rádioi. bont!cas e grande quantida.de de brin
quedo~. 

1'fORTE DE GALDINO 
CONSTERNA AMIGOS 

D,.Lxando viuva. 10 filho~. J 8 netos e 3 bi~net.os, f:.
leceu, no último dia 6. em sua resiclência, em Jacarepa,
g-u{i.. o pr,,•idor aposenta.do elo s.-nado da R!'púl>lica, Sr. 
Galdlno José da Silva. Ilforador anti~o da<!uelo bairro 
:-ua.naharino, onde residia há quase 50 anos, era figura 
de crande expressão na política e ;,ociedade locais. O 
ifu<;fre extint.o era pai do renomado mi\.rlico Dr. Galdino 
José da Sih·a Fillto e ,;;eu passamPnto eonswrnou todo!'! 
º"' seus amigos, yizinhos e parentes, dos 11uai,s sabia. 
,:ran,;-ear imen'ia amiza,cle. Seu ent.erramento. coin g,-ande 
acom>Jn"l.l'aJnento, foi Jl.ll tér!'a-feira. no C'Pmit.ério de Ja.
carepa.;-uá. 

Fiscais do Estado 
,nil n1ultam • cinco 

Cinco mil e .ulnh }tos a ... 10s cl, infn1dio foram 
apltcatlo.~, ést ano- p~los f'i;cai~ d:t Secretaria ~~ 
Finan,..a., lo.ado, na l;."' Zona Fl.\iCal, c:lilm ~eJe em 
Duque' de Caxias. O maior índice regi~tl'ou-se em 
maio, quando foiam punidos 1.696 contribuintes fa~
toso, em sua maioria, por alegarem falta de talona
nos ~ documentos-fiscais. A ação do~ agentes fi~<-t1is 
em Caxias. Magé e São João de ilferiti demonstra 
o ri~or com oue a Fiscalização do Estado vem tra
tando c,s soneg-adores no territôrio fluminense, au.xi-
1:ados, êste ann. com os t-omputadores do Cl!ntro de 
Proces•amento de Dados. 

Lojistas fazem convênio para 
salvaguardar vendas a prazo 
em Nova Iguaçu e Guanabara 

Os lojistas iguaçuanos, atra,·és do seu clube, en
traram em convênio, quarta-f.eira passada, com os 
seus colegas da: Guanabara, no qual ficou estabeleci
da a "troca de fichas negativas registradas nos res
pectivos Serviços de Proteção ao Crédito, de todos 
os devedores residentes no J.{unicipio, evitando que 
comprem no Rio. sem que antes liqüidem suas coutas 
no comércio local. A informação foi dada pelo .Dire
tor do SPC iguaçuano, Sr. Franc Lenart, durante o 
almôç0-reu.nião de quinta-feira, no Country Club. 

Na ocasião o clube deu integral apoio ao desfile 
de modas que terá lugar, dia 25, no Countr)'. promo
yido por It :Modas, em h"n..:fl~;n :fa C2.~"! ilq 1- "'~7!d!l 
dos rotarianos locais. O desfile acontecerá com o 
baile em homenagem aos aniYersariantes do mês, do 
NlCC. O programa se iniciará às 22 horas. 

AUTO RÁDIO IGUAÇU 
~ 

CONSERTOS ESPECIALIZADOS 
única casa, no gênero, em Nova 
Igua~u. Todos os modelos h·ansis

lorizados. Rádios e Antenas para 
Automóveis. 

RUA DR. BARROS JúNIOR, 37 
NOVA IGUAÇU 

Auto Oficina Santo Antônio 
,, 

E.specializada. em baterias 

CONSERT,OS, CARGA, ACESSÓRIOS 

E ALUGUEL 

MELl.f;) fflMiíO LTDA. 

RUA DOM WALMOR, 156 

TEL. 3325 - NOVA IGUAÇU 
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Conjunto Compactor comunga com id ai revolucionários 

. .,, -
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,r,ensois 
'# \flSTJl 

Associando-se às comemorações do Dia da Criança,. 
transcrevemos h oj-e, alguns versos, em forma de prosa. 
do poema da grande poetisa evangélica, Myrtes M?~
tltias. 

«Criança magrinha que de chapéu de palha todo o 
dia trabalha, ouvindo a cachoeira. E que à noite, can
sada, sem luxo, e-em nada, cheia de sono, se atira na 
esteira. 

«E fica sonhando, com mêdo, sem pensar no brin
quedo, que - pobr ezinha! - não tem. Criança que 
de madrugada, tomando a enxada, recomeça o vaivém. 

«Criança que sorri, res ignada, s•zm conhecer nada 
e sem nada ter. Criança amarelinha, que luta sõzi
nha, lá no sertã.o, para sobreviver. 

«.Já ouviu falar na cidade (o papai que ir prá. lá), 
terra cheia de vaida<le qu-e amedronta o seu cor ação. 
Se pudesse plantar mais cana . .. talvez o pai se ani
masse e ainda continuasse a viver lá no sertão. 

«Olha os monles, a cascata, a escura e querida 
mata, que mil passarinhos tem. Como conservar tudo 
sôzlnha? Ansiosa, estende a mãozinha, pedindo a aju
da de alguém . 

«Que falta a esta criança? Falta tudo, ou quase 
nada? Saúde, estímulo, educação? - Se o livro se 
unisse à enxa da - mesmo a casa sendo choça, ela 
tem sua roça, o que alegra o coração. 

«Mas, olhando ainda a cascata, a escura e querida 
mata que pra semprn irá deixar, chorando a triste 
criança, verá morrer a esperança, se ninguém fôr lhe 
ajudan. 

'Notas evangélicas 
Os moços batistas de Nova Iguaçu, Nilópolis e Pa

racambi se reururã o em Congresso na Pl"imelt·a Igreja 
Batista d,2 Mesquita, n esta próxima semana, de sexta 
a donúngo. Participru-ão do conclave vários professô
res do Seminário do Rio, entre êles os pastôres R eis 
Pereira, Diretor do .Jornal Batista, Irland Azevedo, 
L!ns Albuquerque, s.2cretário-geral da Convenção Ca
rioca e Roque Monteiro. 

:tilste congresso será o 11• da Assembléia da Moci
dade Suburbana Fluminense que é presidida pelo aca
dêmico de T•20logia, Antônio Mangefes te. Marcado ini
cialmente para julho com o objetivo de aproveitar as 
férias escolares-, teve de ser transferido para a pre
sente época. Ao lado do pNsldente, na coordenação 
e preparação do encontro de jovens, funciona um gru
po de lideres moços, destacan<lo-se Valquir Silva e Is
maias Filipe, redator do «Herób , jornal da As&zmbléia, 
O congresso não será deliberativo, mas essencialmen
te inspirativo, com oporturudades para a juventude ba
tista discutir as t eses que focalizarão a problemática 
elo mõço evangélico no mundo moderno. 

---!\ccn::?ce na Dioe!lse 

Niiópolis e Padt1oeira 
·------------ Elzio Torlônia - ----

A Igreja Mat riz de N. S. Aparecida f esteja hoje 
sua padroeira, p or mot'vo de seu d ia. Após a r t;vor· l'l. 
f estiva haver á mie;;as, às 7 e 8,W h oras . De 11 ii. ' 
h o1as, um aJmôço típico com pratos r egionais do I 
sll e de_ A_lóm-Mu.r, ~m plena l g r eJ.i. . A solen e pr ocissão 
ocorrei-a as 17 h oras. - Ãs 18 h ot •:!3, m issa solene 
p~los benfeitor es, cola boradores e festeiros oficiada ).)0r 
Dom Adriano, Bispo d iocesano. Os tra balhos de orna
m entação estarã o a ca rgo do Apostol:i.do da O ra.ção. 
Ã noite, anlm~ Ua fosta popula r com barraquinba.s wa 
quitutes, guloseima,; e j ogos de sorte. 

Para dia 19, F rei Didlmo, v igá rio d aquela Mu,trlz 
anuncia e convida os fiéis pa1·a uma g i-a:nde 1·om:t.l'ia 
paroqukll à. A parecir.la do N orte, em conforLó.v els ôn i
bus, a.o preço de NCr $ 13,00 Oda e volta). R eacrva.s na 
Secretaria. * Dia 18, nosso Bispo D iocesa no, Dom Adriano com 
pleta Z1 anos de ordenação sacerdotal. * Amanhã , do
mingo, o caçul,al da D loct·se, P e. Max E yng comemora 
29 anos de idade . ll: o f ut uro vigário do .Ja.rdim Igua
çu. * O padre .José Tiltoni é duplamente noticia: com 
pletou. dia 1•, 49 lnverno3 e voltou ela Europa esta i;e
ma na com um f rio da quf les... * R ecebemos, ontem, 
missiva do Pe. F crdina nd Vanrlcn abrele, vigó.i·lo d e Sta. 
Eugê,nia e direto1· do CERIS que se encontr a 11a B ul'O
pa, em fina! de férias. Pe. F erna ndo, como é chamado, 
está muito p1•cocupado com seus trabalhos na Dioce~-e. 
Embora satisfolto por lá, queix,:.,~se amargamente elo 
frio de inverno que começa violento n a Bélg:ca . O 
Padre já ae <.tropica.lizou» ... * Pe. FélL"< Carrondo P a
rez, vigário cLe Vilar dos T eles de retorno da Europ a 
novamente em ativida.cle na Matriz de N. S. de :Fá
t ima. Encontrou o salão po'r oquia! d esrno1·ona do, pc1qr· 
temporal de agôs to. * Pe. Fra ncisco Sancho de Assis;,... 
fazendo uma «Lou1·n él!?> f or ça.da ao N orte : familiares 
em estado c1e saúde, grave. Em Austin, substitui-o o 
Conêgo Lauro. * Irmã Agn-cs (Vitória} Vincq uier, cs
colhid,a como coor denadora e secretária da r ccém-crh
da Comissão D iocesana de Religiosas. * D entro da 
idéia de que, daqui p ara a frente só poder emos incre
mentar nossa Igreja, pensando em Comunidades de 
Base, a partir do !)róximo cJ,10 terem os impo1·ta.nt:a-, 
mudanças na maneira de agir d e nossa Dioccs2. * 
Uma das novidades, cm prbnci·risshna: Casamento'3 
coletivos, com cerimonial mais bonito, miswl e prega
ção única. Na Catedral, por exemplo, será um b elo es
petáculo religioso, com o fim das «filas» e os casa• 
mentos a jato... * Comunidade de BJ.sc foi o assun
to da última reunião m ensal do Clero, cm Moquct.ú. * Procurundo, principalmente contat os pessoais e cli.á
logos com grupos representativos da pa1·óquia O Bispo 
Diocesano estará com esta finalidad e f azendo' de 24 a 
26, visita pastoral ao B ain'o da Ca!ifórni•:il . Ontem e 
hoje, Dom .Adl·iano está em visita pastoral a Cabuçu , 
inteir 1.ndo-se dos problemas da localidade e d,a paró
quia local. 

Falando jl, Jmprenso., durante a a preseut !ti)ilo da.!! 
cn.sn.s do Conjunto R esidencial Com paictur, o Sr. Trica. 
Antônio, ela. Carteira de Opor:1'!)ÕCS Sociais do Banco 
Nru-..iono,l da Hablt.a.ção, dclx.ou claro que : 

1) O empreendimento é da mais alta relevân cia 
social; 

!) O p ioneirismo da emprêsa, no mwtiC[plo, é digno 
dos mnior el:I elogios; 

3) 1lJ justa.mente esta a idéia central da Carteira. 
que dirige. 

P ara apresentac:ão das 006a8 do conjunto r cshl<'n
cla l qu e m anclou construir, com financh1m ento do B1''H, 
atru.vés de Volta ltcdonda, o 81" . .Erich Ca rl Vlektor 
Buschlo, pr esidente da Oompn.ctor convidou autorldacles 
local& e lm11rcnim para um churra.roo, Ilróx'.mo à f ábrica 
e jun to às o!Jl'a'• O encont ro r euniu o >ntcrvont or Rui 

r.:iz e olementes do 11eu «8tafí », r epr esentantes do 
e ela. OOHAB de Volto. R edonda, figuras de no&sa 

edatle e imprensa. 

Revolução 
A construção de cases 

populares junto à grand es 
Indústrias é a m otivação 
central da Carteira de 
Ope1 ac;õea S o e i a is , do 
do BNU, segundo cxpll
cou O Sr. Trica Antônio, 
repr esentan te d o Banco. 
D isse que com a.s facili
d ades que n. organlzac;ão 
dá aos operários, podem 
êascs ~e ~ltuar junto a 
seus locais de b:o.balho, o 

que vem t r azer um a sé
rie de mod ificações nas 
r elações enti:-e capltal
t r a b a I h o, principal
men te porque, chegando o 
tL>ibalhador maia cl.~acan
sado à .fábrica (livre dos 
p1·oblemas que a conclução 
a.carreta} , sua pro:lu çãó 
cr e a e e r á , automé.
tlcam,pntc. «Da mesma for_ 
m'.l. - completou - em 
~cu p róprio lar estas mo
diflca,;õcs serão eentlda~. 
pois a proximidade da fa-

, 
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I 
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~ 111sTA 00 

29, 
'4 ,tlSTJl 
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m il!a durante mais tempo, 
possibiHta maior atenção 
para com os seus. 1': uma. 
verdadeira revolução so
cial da qual participa, ati
vamente, o Dr. Gioseffi 

.Ja n nuzzi, d l r e t o r da 
COHAB-R.J. 

Os represen tantes <la 
COIIAB de Volta Redon
da explio1ram, por sua 
vez, a 0 Interventor Rui 
Queirós - que se mostrou 
Interessado com0 é 
po:,isível a crlação de uma 
COHAB municipal e a s 
vantagens que isto oferece 
ao plano local que o I n
terventor estú. lmplant-1n
do, a.gora , n 0 Município. 

As casos 
As casas que a Cla. de 

Canetas Compactor man
dou construir, em combi
nação com os órgiios esta
tais, já estão quase pron
ta.a, principalmente trinta 
de um to~al de 178 uni
dades. São populares e, 
cm sua planta aprovada 
na Prefeitura, fica a poE
sibilidade da arnpJ:açã.o 
pelo próprio comprador. 
E,tão localizaclas na Rua 
Bahia 878, na Posse, junto 
i>. lndúatr·a. S:io unldadn;,; 
de um ou dois ciua.rtos e 

dependência.a, com quintal 
e área para jardim, ::,ti.:,:i,,,, 
das junto à Rodovia Pre-
sidente D utra. 

Para os operários e fun
cionários coi,1pradores das 
casas, a idéia do Sr. Erich 
Buschle, de contribuHas 
não foi surprêsa, pois ~já. 
estamos acoNt.umados com 
o direção humana de nos• 
so patrão, que não qucre• 
mos trocar» . 

Churrasco 
O seleto chur1 asco 

:envidados e quallcla.de 
'.oi scrvi<lo sob uma b=• 
'.aca montada na pro.ça 
, rinclpal do Conjunto Re• 
J i d e n e i a 1 Compac.. 
tor e contou com a pre• 
sença, alnC:a, dos direto
res da COIIAB de Volta 
Redonda, Cel. Carlos Cor• 
rêa Bernardes pre~lr.lente: 
Ccl. Válter .Junqueira, di• 
1·ctor de Urh:mizaç:io e 
Const11ução e Major Mau. 
ro Lcpe:; Lima, d iretor fi• 
nancciro; Dr . .João E·.üis
ta Lub::mco; jorn'lll ta. 
Dionlsio Bas,i ~ Va!cir AI• 
mel<la; Sr. Sílvio Coc'ho, 
presidente da Arncc'ar,ão 
r:omercial e Industrial; Sr. 
Cial Brito, gerente do 
Ban'lo do B ana, agência 
local e outros. 

.. 
_g 
o .... 
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Modernfsslmo centro do estudos scrú inaugurrulo, nos 

pr6ximos dias, nas tlepcndênclas da Casa de Saúde e Mn,. 

ternidnde Nossa Senhora tle F{itima que, scguncla-felra pró
xima, completa 10 anos do cxlstênela, reunindo uma equipe 

Raios-X e Laboratório. 

A e 

tonven1os 
O Con,elho Estadual 

,.. fü~f~';:~1~ 
de quase trinta mõdicos o igual n(m1cro do estagiários. Ili 

dez :mcs, no volllo c.-isarJ.o da Dcrnanllno de iUolo, 1.-165, 
seis médicos sontirmu qllo No,·11 Iguuçu IU.'<Je•-;sltnvn de uma 
casa de saúde à. altura de seu doscnvolvlmcnto. «O sa:!rilicio 

Seu Centro Cirúrgico es

tá aparelhado com tri!s ex

cclcn trs salas de opera

ções e moderno sistema de 

esterilização de material. 

Sua maternidade abrange 

um perfeito Centro Obsté

trico, aliado à técnica de 

tratamento da gpstante, 

parturiente e rect'.!m-nasci

do para o qual tem in~ta

lado um excelente berçá

rio. 

Rosseto dão assistência aos 

trinta médicos e vinte e oito 

estagiários, a maioria, per

tencente à familias igua

çunnas. 

A administração, com pes

soal altamente especializa

do, está ,entregue ao Dr. 

Antônio de Oliveira; Srta. 

Maria José Bauer, chefe da 

tesouraria; Almir da Fon• 

seca, chefe elo Departa -

mcnto do . :oal e tod~ 
segundo e~m'1Íio é prôvlâ

mente se}rcionado pela Di

retoria para os cargos que 

ocupa. 

;':: entre os coléglos e os 
· \ cursos pré-vestibulares. 

;j cm detrimento das ter-

dessa pleiade de profisslonais - disse o Dr. Jorge David, di

retor de Relu~ões Públicas - levou-os a uma luta constante 

em favor do bom nome técnico ela nova organizn,:ão». 

Dos 20 leitos inicials da vclll.a rcsidôncla ::Hlnpt::ula, a 

org:mlzação cresceu para os 133 do boje o a justa !"eputnç!lo 

de ser a melhor ela Baix::ul::1, é plcnam~nte domonstrmla no 

atendimento eficiente e alt:uucnto têcnlco que mlnlstra. 

com isto, tôda a estrutura Crescimento 
da organizarão bem como 
o ;,'.!u conceito. 

Pessoal 

·' :::t;::~ ceiras séries do cienti• 

:~~,;~:i~ljJr",. ~:~~~;E;"; 
,1'.\)'. nais" em matéria de en• 

sino, não acredlta!ldo 
como válida as experi• 
üncias d&ste tipo, Que !o• 
gcm ao currículo no;;mal 
'lo segundo ciclo e pre
judicam a i1ossibilidad<! 
de melhorar o nivcl de Transformando todo o 

moviment inicial cm in

vestim,ento, a direção do

tou a casa de excelente 

técnica em todos os depar

tamentos, aprimorou o pes

soal e expandiu as dep::.-n

dências, d e se n v o lvcndo, 

Abriga ela, hoje, as cll-

Para atender um movi

mento sempre crescente, a 
organização dispõ,~, atual

mente, de 135 leitos, cm 8 
enfermarias e sete aparta

mentos. Trinta e duas au

xiliar:~s de enformagem, di

rigidas pela enfermeira di

plomada Margarida Santos 

Equipe O Centro Obstétrleo, tuncionalmente a11arelhado muitas escolas. 

"nicas de Cirurgia, Urolo-

gin, rroctologia, Cirurgia 

Plú~tica. Neuro - Cirurgia, 

Traumatologia e Ortopedia, 

Ginecologia, Cardiologia e 

Cirurgia Toráxica, além de 

.. ·-::-'.• 

:_ )l:!i lJ~~ 

Vinte e dois médicos cui

dam de doze departamen• 

tos, onde, com tt'.!cnlcas mo

dernas, durante 10 anos, 

foram a1,cndidos 15 mli ci

rurgias e 20 mil pal'tos. 

A equipe está assim dis

tribuicla: Cirurgia e Obste-

trícia: Paulo Torrente$, 

Clamlr Ro,;a Marqu<>s, 

Marlene Oliveira, llillo
berto Oliveira, Nei Cer

queira, Y - -ushi Yonc.<: h.Ja. 
gue .e ,on WatanaM~ 

Cenho de Estudos 
A Direção da Casa de 

Saúde e Maternidade Nos

sa Senhora de Fátima está 

sempre promovendo melho

ramentos na ca.~a. Nos 
próximos dias, será inau

gurado o -reentro d,e Estu

dos Francisco Grclle> numa 

homenagem à um dos no

mes mais importantes da 
Obstetricia Brasileira. No 

Centro de Estudos já se 

efetuaram várias reuniõe~, 

onde são discutidos assun

tos de inter~ dos médi

cos e aead.'.!micos, bem co

mo realizadas palestras por 

médicos de renome da me-

dicina 

vando 

técnico. 

brasileira, objetl

o aprimoramento 

Moderna e ampla cozin ha servo todo o hosi>ital 

Hcrnandcz. Urologi:i: Hel

vécio B:1lielro e M::trcelo 

Neffá. Proctologia: Jessé 

Siqueira e Dcliim Estílves. 

Radiologia: Flávio Rangel. 

Cirurgia Plástica: Augusto 

César. Pediatria: Sérgio 

Gama. Cardiologia: Eclson 

Mato.s. Otorrinolaringolo

gia: Délio Fernandes Car

doso. Cirurg:a Toráxica: Dirc!oria 

Agora 
entrega 
em 

COLCI-IÕES 
Roberto Wiksuka. Oftalmo

logia: José Basto::; Gotilart. 

Laboratório: P!l!:coal l\Iar

tino. Anest,'-!sla: Orlando 

A diretoria da Casa de 

Saúde está composta d,'-! no

mes expressivos da medici

na, como Dr. Jair Nogueira, 

renomado cirurgião igua

çuano; Dr. Newton Papalco 

Montes, que responde pela 

direção técnica, e é aneste

sista cl,e comprovada expe

riência; Dr. Pedro K. Aru

me, considerado co bisturi 

24 
horas 

Bottari Filho e Domin~os 

Motta Monteiro. 

de ouro> da Baixada; Dr. 

... O srGREOO DA BOA 
DISPOSl~ÃO AO ACORDAR! 

Tharcissio R. Coutinho, um 

dos mais eficientes cirur

giões fluminenses; Dr. Luís 

GV-A Alves, especialista 
.ru. c1r~a -v~noa,a _. que 

Em Nova Iguaçu: 

TUFI MôVEIS OCAR - Com. e Representações 

dirige, também, o serviço 

de cirurgia do Hospital de 

Iguaçu e Dr. Jorge David, 

conceituado médico da Bai

xada, encarregado dos ne

gócios de Propaganda e 
Relações Públicas. 

Ltda. Rua Maria Adelaide de Carvalho, 54 
Tel 3191 A v. Amaral Pdxoto, 34 - Loja 6 

PARA SEU PRÓPRIO BEM ENTREGUE 
SEUS IMÓVEIS A CORRETORES DA 

«CRECI -RJ >> 

MÓVEIS DE JACARA !DÁ E AÇO 
MÁQUINAS DE ESC iTóR,'.O 

ETELMAR - Clomé:mia e Representaçiies 
RUA AN"iTôNIO M!':ELO, 1 iO 

NOVA IGUAÇU 

Tipa Entrada Mf!ISal 
Sedan 1.300 2.300,00 24 X 556,55 
Sedan 1.600 St. 3.100,0D 24 X 754,52 
Sedan 1.600 t. 3.500,00 24 X 837,07 
llombi-L 3.066,00 24 X 708,76 
kombi-St 2.752,00 24 X 629,33 
Pic:1-Up 2.4CO,OO 24 1 585,27 

ACEITAMOS SUGESTÕES PARA OUTROS 
PLANOS E SEU CARRO USADO, 

BEM VALORIZADO, COMO ENTRADA 
Plantõo diário até 22 horas 
Sábado e domingo até 12 horas 

o 
AUTO IGUAÇU S.A. 

Av. Getúlio de Mouro, 320 
Nova Iguaçu 

Tels., 7007 e 7008 

Maria começa festival 
que o Rouxinol termina 

Trinta mÍlsicas Inéditas estarão sendo npresentadn.s no 
Ginásio do Esporte Clube lgun!)u, sexta•fcà-a próxhnn, na 
Eümifiual do II Fe:;t;val Estudantil d3 Música P.;pular Bra
sileira de Nova Igua~u, sob Os auspícios do Departamento 
de Oultura, r..ecrca!o:íio e Tur:smo. 

J.ui" Sérgio acompanlmrá os concorrentes (!Ue, segundo 
o coordtmador F:t'nctto IUorc:ra Bíttencourt, apresontn.ram 
múslcas de ele,•ado nive1 a rtírtieo e letras do excelente qu:i
lidnde. Os concorrentes, estudantes do l• e 2• ciclo, vii.o 
apro3ont'.lr m(L~icas exclush·amente brnsilo:ras c concorr-erão, 
no dla 21 próximo. a prfünios e trof.-;u3 na final que promete 
sor sensacional, 

Músicas 
São as seguintes as semi

finalisla,;; «Por Maria», de 
Antônio Carlos N. Pinto; 
«Uma. Gõta de Orvalho Numa 
P~tala de Rosa», de Rose 
Marie Fagundes e So:nnge 
Ucclrigues; «Visão», de Tltnla 
Regina Pinto; «Otimismob, 
J Flton N. Filho e Andcrson 
C. Santo3; «Quero Cantar», 
,de Nilo Sérgio Mai·tins; «Eu 
Vim do Amor», de Arnaldo 
C. do Carmo• «Samba de Ro• 

Maior», de joão de Abreu 
Borges; «Libcn1•1.de Deseja
da~, de Lélla Márcia A. Car
valho: <<Só», de Sérgio Eduar
do Marschau sen: «Tempo de 
L6.grimas~~ Jo.:i.o Br' , s; 
«Crepúscul ,_. de Van\_ ,ei 
e Alvanir Gomes Pinheiro; 
«Gente~, Mauro Menezes, Is
mael r Ivone Lopes; «Expul
se a Tristcz<i», Arlindo G. da 
Cost-:i, Oncil de Oliveira e 
UriM Moreira; ,s., eu Pudes
se», Ismael Lopes, Mauro Me-

nezes e Sônia Mara; «Falsa 
Qualidade», Arlindo G. da 
Costa, Oneil Oliveira e Urlas 
Moreira; «Mon.."'1gcm», Alta
mir G. Pinheiro e Vanderlei 
G. Pinheiro; «Homens Va
zios», de Carlos Alberto R. 
Sobru.l e Anclerson Santos: «O 
Cantador», de Arlindo Costa, 
Urias Moreil'a e Oneil de Oli
veira; «Puro Amor~, Demc
tre Ancistassakis e Carlos Al
berto ScbroJ. «Dando Adeus 
à Amada:o, ele Roberto Alves 
Souto e E d na Coneelç5.o; 
«Amor de Praia,,, Carlos Al
berto Sobral e Pedro Ema
nuel e «O Rouxinol», de Ro
be1·to Alves Souto. 

Na apresentaçã:l final do 
dia 24, as tt·ês primeiras co
Jocac1-is serão preuiiadas com 
troféus oue estão sendo con
fcccionn.clo;;, p e I o Sr. Júllo 
Pr:ita, de, MC!:qUita. A deco
r::ic;ão será executada p e lo 

artista Alberto Cavalcantl. 

•1:,, de HíltÓn N. Filho, Car
los Alberto Sobral e Ander
r.on c. S a n t o s ; «Carnaval 
Triste», de Arn~Jdo C. do 
Carmo; «Calmaria», de Híl
ton N. Filho, Carlos Alberto 
Sobral e Aristides Carlos; 
«Um Sonho», de Nilo Sérg.lo 
e Arnaldo C. do Carmo; «O 
Vule Azuh>, de Jo-ão de Abreu 
Dorges; «Andarilho Serestei
ro,,, de Paulo F. Ferreira; 

Celeste Boutique 

f',nc;ã0 do Flm do Dh», de 
;,farise das Grncas e Llllane 
de OliveJra; «Reéordanclo», de 
Hllton N. Filho e Andcrnon 
Santos ; «Canto em Sol 

Ainda não apareceu 
•quem ganhou o Corcel 
~e <<Suas Notas>>: NI 

Até as primeiras horas d11 
:.narlrugada de hoje não era 
conhecido o eanhador do 
Corcel sorteado para Nova 
I~ua,;u, no concurso "Suas 
Notas Valem Notas", da Se
cretaria de Finanças do Ea· 
Lado. Na primeira fase dv 
sorteiro, a firma "Kii2c 
Meias foi contemplada,, res
tando, agora, com o sorteio 
do número da nota, aparecer 
o ganhador do prêmio máxi
W,Q do concurso tributár\?. 

Modas - Arfigos fe:m.ininos 

Presenfes - Bijouferias 

nua Otávio Tarqnino, 209 

Loja 3 - Ed. Mário Scapin 

ENÇO 
O malhor clima e as melhores águas para a 
sua saúde. Passe suas férias pelos menores 

preços no 

ônibus da Evanil na porta 
Informações pelos telefones 8.5 e 269 

Modelar 
A Casa de Saúde man· 

têm convcnios com várias 

instituições entr.c as quais: 

INPS, Clínica São Gabriel, 

Rio Clinica, Associação dos 

Suboficiais e Sargentos dai 

Marinha, SEMEG, Fyrcs

tone e Vulcan. 

Para o perfeito atendi

mento que proporciona a 

seus pacientes, a organiza

ção mantêm serviços amei

lia s como vestiário. cozi

nha, r,estaurante, lavanda

ria etc., além de um mo

delar serviço de recepção. 

É utilizada, da mesma for

ma, uma viatura para 

atendimentos de emergên

cia. 

Mis:;a 
Além da inaugurarão do 

Centro de Estudos Francis

co Grelle, a Casa de Saú

de .e ::1,Iaternidade Nossa Se

nhora de Fátima para co

memorar o seu décimo ani

versário de fundação, man

dará rezar, segunda-fe;ra 

próxima, às 19 horas, na 

Igreja de Nossa ${)nhora de 

Fátima e São Jorge, missa 

em Ação de Graças. 

Outras pequenas c;eri

mônias marcarão, interna

mente, a grande data que 

espelha o dinamis o e 
Jdef"l do um gru~ -•c--
diCOS que, no momento 

certo, soube compreender 

que Nova Iguaçu precisa

va de uma casa da grande

za à que trouxeram aquela 

qu{), cl,ez anos atrás, mo

destamente iniciaram. 

A rêa Leão faz 
campanha para 
doar bôlsas 
Com a finalidade de pre

mi:ir os primeiros colocados 
nas turmas do. quarta. e quin• 
ta séries do Grnp0 Escolar 
Arêa Leão, a diretorla da
quele estabelecimento vem 
m1ntcndo junto a colégios 
particulares campinha para 
doacão de bôlsas de estudos 
pará o próximo período le
tivo. 

Sessenta bôlsas jii foram 
oferecidas pelos c o l é g i o s 
Iguaçuano, Afrânio Peixoto, 
Silveira Leite, Gonçalves Dias 
e Ginásio D.o.si!. A inforrn!l
ção foi prestada pela Prof• 
Eliane Batista Lubanco, dire
tora do Arêa Leão, que con
tinua mantendo, com outros 
colégios, contatos no senti• 
do de ampliar o número ele 
bôlsas parn. os melhores :ilu
nos daquele colégio. 

Caixa Escolar 
instala cinco 
gabinetes 
O gabinete médico-dentá

rio instalado no Grup0 Esco
lar Arêa Lcü.o é um dos cin
co que a Caixa Escolar. ~o
tou, êste ano, outros coleg10s 
de Nova Iguaçu. A informa
ção foi prestada pela P1·of• 
Alzira D i as , tesoureira da 
CE, que adiantou, ainda,. le
rem custa.do cac1::i. um cerca 
de 7 m.il cruzeiros novos. 
Para os gabinetes instalados, 
a Secretaria. de Snúcle con
tratou e i n c o dentistas que 
clão assistência às crlanç,1s 
do Arêa Leão, do Pedro I, 
em Mesquita, do Luís Gui
marães, em Queimados, do 
Ari·uda Negreiros, en~ Santa 
Eu g ê ;n i a e do Presidente 
Kennedy, em BeJford Roxo. 
Além da merenda escolar, a 
Cai= Escolar distribuiu, êste 
a n o uniformes e «congas) 
para' as crianças mais po
bres. Vai receber, ainda, da 
Secretaria de Saúde, todo o 
insb·umenb:ll para os gnbine• 
tes e já recebeu doação do 
Banco Au..-<iliar do Estado de 
São Paulo, de 1.000 copos e 
do P r o n t o nil, atendimento 
gratuito às crianças. 

Sociais 
lln!!.a Iviaria Dias 

Terrolnon o 4.9 l!'lC. Vamo,. z>artir, agora., para 
o no .. ..10 ~~tY.,t.vaJ. Na próx;r.1.a, s .... ~t.1-:.i:cira, 30 can
ções e .. t.trifo dcsfJando n 0 G;.r-'"~ío do l:Zf..:>rte 
(;lulJe Jgua,:u, com $.•Tgio Luís, na ~c,rnü:nn1 do 
II l-'.,:;t.v11 iJ:stutlant.1 tla r,Iii.;,~1:a Por,ular Bra
sile:ra de Nvva Igun:u, ooõ os au~:::,ico-,; do De
pa.r;ame:ito d" Cuitura, Rncrcn,ção e Tur:sm.:> da. 
PM.'.'l'J. O cocr<leu:illor geral d(l cert:uno, Ernu.to 
1\-luroira Illttencourt, omLora. contrurimlo com 
uma cmnp:mlt:i griitu:t.1. <1ue m-·.:om contra í:le 
a~7cru; de r;cu., prvprlos eo.o:;as, <l-tá o!ltus,asrn!l,"JO 
cc,;J.l. o \.·olume do mfu.:c~, a"',r~;.c: .. a.tln.s e e,pe:ra 
ma:cr /,UCC"=O do que :ino rr -:,::o. As mú1.:cas e 
!dr.is são lntd.t.;.~, C!")aü.::; por- oJtuil.i. .. l-03 ígua.
çuan.?.; d:1 l• e 2-1 e'clo e as t,ês pr;mci.nG co
locadas e~ ;:;.o prem:a,hs c::n tr · f.'.us. A fill:ll t,t;rá 
no d:a 2·1, no mesmo e~ube. V:u:10" prestfglar, 
minha. goate ! 

P!·em:anclo com 26 mil ci-=~iros novos os 
primeiros colo.::iüo-, a SLcrotarla de EJt.caç-:s.o e 
Cultura do Es;,_IJo, ac.av.:::; do .:..,cpa.1 t.:mento <le 
Difusão Cullu:J.I, vai r~aliz:ir o II Tcrn~:o Na
cional ele Poc~·a F--'-~cla, cr.ccrran:lc.-::ic as illscri
çõ~:; cm 11 C:c cclTC!' ... te. Cada canUic1ato po-..Ic r,,ar
tícir:ar com (..; .. } 3 trabalhe.:, v:;! sanda :;::,ore tema 
livre com um núx.imo de 100 verses, cm qualqu0r 
.;f!nc-ro 1>oédc::>. 

As bon~q:1ln}1a:; Va:~r:a e V: 1'.,i.Jne do Amaral 
Shuct chcgq,1·am de viogcr.1 e 1 sem n:i.. E;;tii.o 
na caza oo:; a•:éa, numa bcií ~-m:i. fazent'.a cm 
Cambuci. Escievcr :tn p:ira dizer que Já é bom, 
es .. ão com .sau:1ac1,.3 n1 .5 que, como po::1cm fazer 
«ar1.-cs,, vão f.ic!;..r n1ais uni pouco. 1< .\. manequim 
Lcn:ra o.dc.:u ao np:llu, e.e F-UK e deu multa 
svrte. E=tá dc;filn.ndo em bout,qt.1es multv chl
quc3 d;i GD. * A «clor.1aclora» L,"!él:c; Madruga 
vai r::ccbc:- am. ~o:; ~m sua e1cantaclca.i residên
cia. por motivo de an:v1r_J.r:o do <Z:lcão~ e o:..1;a
dor 11:.nccl Gon:cs. fil:.àrt1 .:;1. ~·; A s::nr.,J.ec~ L:-;i
la Shuet romp~u. cem seu am:::i=. 1 ... 1,g-u-.;m, :::abcn
do d;,.,o ji cs.i na , 1>a14c.a. * ~O., S:mi·~- es
ta.rã.o so~~ no lnzll~uto \VilMcn, e:-,1 Vila. de Cava, 
ab:-~111-~ 1 t.an<.!o ba!lc qi:e é pa.1 to c1os fc=1.~jcs da 
pr~mav""r:1.. I·I:..verá jcgo;:i, barraqu·ot:..:J.S, t.eatro. 
Estaremos lá. * .:.r.;.ito animado o B-Le da Pr1-
mavc·ra no G:.·.._:11~~ R-ecr""_t:vo Po:i, o Clüc, no 
sábado úitimo. * A A. Filhos de :tguaçu com 
prcgram:1çü-0 int~rka: am· nh:i. - domingueira 
com ~Linco.n e seu CO',:jun.o ; ilia :;;; -· Baile 
do SEEC, ao que tudo il:J:c:i., com ... ,Yallace e 
seu Conjunto~ e dia O de nc,e::111:-0, com <&Luís 
Sérgio,, um ;;rancle D.:~Le do C!uoo. * O Clube 
do3 Cabelo3 L~·n.r:ccs hon~en::!g.;ou, ontem, e:n sua 
sede c.on1 csp,c!..'lc1.1J 1 .r ~cresta, to.:us os \·ellia
Gua;d:::.>, igua,cunnos. Est'3~.·e qc .... ntc. * ~.::itá mo
v·mcntac.issimo o concut.:.,O que ~Ei eleger a 
llninh:i. dei Prirr ~vera elo QFG. Vis:tando nossa 
rcda~ão, esta s~n . .c..,."1..9., a jovem Ná.tl!.a. 1ia.r:.ll K.c;n-
6--.... • ~:i. .,,. . ~'"e-,!_~ d?ª ... -::: ,,, ~ 
Uma. Jt,nha di~ i é'os mcninC";, ciue S.:.o mes::.10 
aquela br.:.sa. Por- falar ni so, Yc...;;; sab.a que c!M 
tiv~ram parce= :c.two. no último LP <l~ Puulo Ser
gio?. * l:'or f J,o.r cm LP: J::.oir. de Castro ,c~n
linua in1ponclo, 11::u; boabs do F-'o, o seu de.tc.(1-
so 1Cbell-ket , lilr--lo :iut~ndco 1,ras:ie_:;:_o. * Agra• 
deço aos inúmerc:5 tclcfo~cn:i,n.s e vis.~ que \e-
moo> reccbi<lo, m!:1lla Il'!:i1;z1nhn. e cu (dc~tn.co 
Adauri Iglcs,as). l\lamãc já eJt.:. hc!n me,hor, 
gr:iç:,.:; d:> confo1 to dos am.-gcs. ·k Gal.:1ho;; Jem
br:indo o festival já começ .. m a ser mod_a no~ 
estampados e tonre·L~3. * lllaclrune P:i.x:i.o vai 
inaugurar, breve, novo nariz. Já 'tem marc:lla 
a intervenção ulústica.. Vamos uguard:u:. * Se
gunda-feira. às i9 hor~, n~ I~r""j3. de _:!"~ossa Sra. 
de Fál,m;;J e ::Ziio Jorge, m1s::a cm Açao d<! Gra
ças pelos 10 an,>s d:i Cn.!::1 de Saú<lc :N os.;a Senho
ra de Fâüma. * O Clube dos Caç:iclore.s comple
ta, dia 18 pró:dmo, 18 ano:; de viela. Há. uma per
gunta no e.!.·, o clUb<? II;orr7_u 7 * !d.~-:r.; ~cz: 
nandes, jovçn1 c.:Iegante n .. tcro1cnsc, v1:ilt-f:,~to ... -ro 
va Igu·~;;u no último fim de scma:1<1. Z mmt? bem 
acompanhada. ,Adorou a cidade ·e mUJ~o m:us seu 
par. 

o Samy's, reci:m ir.n!ugurado, está. com óti
ma freqü&ncia.. Nacib V'1i rcccb_cr Anibal S_ouza, 
Ter€zinha Freitas e cst:i colunista, am:i.nha, às 
no horas para uma bomcl\':l.!;\'em. Comparecemos 
~om muit:i. satisLção. A casa est:í ót)ma. . 

Ani\•ers:5.ri:>s: Completaram, no dia:', Dr._ He
lio Corredeira; din 9, Calvano Sd:v:itore; dio. 7, 
Doralice Ferreira Mede:rns. Vão compl:t.lr: A!Y'o.
nhã Wanderlel Gircez Acosta; dia lo, Or. ilil
dob~rto Oli,•~ra; dia lG, Erich r;::irl D1:slhe . o 
Her:,.Lrlo Sal!es· did 18 Lén. I,IenJecs Ar'.l~ao; dia 
21, Ald€m'1r R~salém ~. :i,inda. d:a 15, Wilson A. 

Melo. - . Tº · CI «Os Biriba Boys) eslarao, hoJc. ~o en's ~-
be de Mesquita pJra o Baile ela Rainha da rn
mavcn.~. Aliás a programc.'.'úo do TC::U p:ira outu
bro está nac:iuela base, justificando o <'Slcgan~: 
«Tênis Clube é Quente, fique com a gente~. Dm 
17 - Baile Jovem, esporte, com Ed . JI.Iarlon; 
dh l!J - Domingueir:i. com ConJtmto _rmns Gc
rd::s, esporte, :o horas e dia 25, com ,.Os _M~ff 
nato 13 Show,, 23 horas. Baile Jovc~ .. q _ba,!e ';;e 
hoje é em pnsse:o completo e tera 1n:c10 as 23 
horas. 

o brazeirinho 
o mais moderno 

restaurante de nov\l iouoçu. 
esoecializado em bufetes, 

:Jqu~táis e banquetes a domicílio. 
cozinho internacional, 

rapidez e cortesia, em ambiente 
agradável e selecionado. 

r:.o nilo peçonha, 228 - nova iguaçu 

Sindicato dos TraJa!ha1ores nas ln~ústrias de Pro1utüs Oufmi
cos para i:ns ln:iuslriú, de Pra:lut'.)s Farr.1.lc:uliccs, de Per
fumaria e Ariigos de T:l::c,tl~r. de Sa~ão e Velas, de E~plus:m, 
de Tintas e Vernizes, e de f:laieríal Plástico de Nova lgu;;;u 

EDITAL 
A Diretoria dôste Sindicato convocu todos os 

associados que tr:ibalham na Cia. Bayer do Bra
sil s. A. a compru:ece1· à. Assembléia no dia 17 
do corr~te, às 181130m, em primeira convocação, 
e às 19h30m em segundn com·ocaç:1o, na sede do 
Sidicato dos Rodoviários de Novn Iguaçu, na Rua 
José Hipólito de Oliveira, 105, 2° andar, cm N~va 
Iguaçu, para é!cliberar a seguinte ordem do dia: 

a) Leitura e aprovação da o.ta ela Assembléia 
antcrlo:·; 

b) Autorizar a Diretoria. do Sindica.to, cm 
escrutínio scc1·eto, a celebrar acôrdo c<?m 
a emprêsa citada, ou, em cal'lo contrário, 
instaurar o correspondente dissidio cole
tivo, e 

c) Explicações, pelo presidente do Sindicato, 
sôbre o seguro coletivo da Cia. de Seguros 
Piratininga. 

Nova Iguaçu, 7 de outubro de 196~. 
PEDRO LOPES CALADO - Presidente 
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r f it a unicipal 
lH':(lJ:l~TO-U•:I N' '!7, llE n m·: OUTllnno 

DE rnnn 
« \lkrn ,1, po i,•,i,..,, ,lo tit11lo \ l ,10 l útli:;o T1•lb11Lírlo 

1\tunlr p ,1 , d:1 outra~ prll\ lili•1wi•1..;» 

-.r.•· l \ ntc r l 1,,, .. d..:-1u1 nJ :\funi<-íuto <lf" Nova I~u~u;u 
ll anc o l e u:• at ritHtiçÜPR h•~ \l~. ~ tP11do en1 ,·~st 'l o Ato 
('o , tir n. r,:l, ,1,, ~ ,ln m,tio de 196!1. que dacn,lou 

,, < ... rtnt·H·n t.lP \'"f.•rp:u1nr0R. f' conc:iirlí"l':tntlo o difi• 
o DN•r to-L i F d rol n. ti B d1• :11 ,lp dt" 7 .•mb o 

, a f,Pi n fl.17 .... d, "'fi ,to outubro d 1!Hitl, rlecret·1: 

\ 1 O 'I' t ulo VI ll'l n ·~n]\l~.-lll 11 l. !l7'.!, dr 10 ,1~ 
n\ar, o (li. Hll,7 1 < 'llrl'P-o T1 lbnt:· rio do ".\fnnic-íni'.)) ()_lle h .. 1 

tn , o I 111)\l -, .,oh •4,;; $(.•1·, i"o:"t ,,,~ QualquP o1 T~lun!.z;11 ,·igo 
rar m a .Rf>;-ui 111 ~$ altcr:H:ÕPS: 

1 O .11.tli;;<"I 1fi.~ 11:1ssa ;1 tP1· 1l ~r•t~tiinf"..? r0diu•iio. 
\1 t 1 G3 0 l•n•iô ·lo S11h1 ~ Sí'r\'i1'0< dP Qurtlí]ll•'I' 

): t 11 1 t n, <'0lllo rnto :ter:\flol' a pr('l.,.f~(·fio. pot µn-nn·toen 
nn 't>r • io u1l o.t to1101110, l'On1 011 c:f'nt ,e:--"flb 'lec;ff''nto 
fi~o t1A rY1<·O C":ln t'"ln{(' ,,n T.,i~t:1 ri,... ~.,,,-viro~ ,;.,ne~·'l u 
:-$t~ C H,.-o " t ~an~rrit·1 ilo Decreto-Lei F" .. ,loral 11 400, 
d(' 31 ,, • < rzemhro dr 1%S. 

~ 1• - Cnnqfrl rn-sc nrort~---ionul uutõnorno O con1r1-
'hutn e (n e- P'X~<:' 1tn1· !1 11 ~t~t•ii.o llr :-.erviro np~-.:11'Jh11enft' 
ou c~r1 tnu::1lio d ff•1·<--=•iro!-'-t Pn1,1r1..~g-atlo~ on. nü.o. ob:-:l""t.'Y:Hlo 
n <1· 1).., '"º :ro 1 :1r1l•r-q1 !o V"\iinf P. 

~ 20 Niio nt>ulPr:i a ron<li•·~o cl~ nrofisslonnl nulo· 
r,Ô to quê-".c- ou"- pnr l a P"'i", ... r-nr:"'ir) df' st:r,·tC'0s ttn"-:tllttrt•-.; 
õiq"ll ... c1 atê dois ,\n11n ~-~·n•lo "'P11 fnrn1·tdlo nt·ofi<=..;ion·,1 
-qu • f"'c· d l nu í'n1 pst•tJiCL ... õe fnrt1:1rh·ã .... p1,·01i-=:::=i,..,n•1l. 

I O arti 0·" 161 n:. ~~:t 1 t0r '.l ~fHYttinfe re<l:1.r-~o: 
,..\t l 1G t N"o Paso do itcn1 72 ela Lista ele ~•1r, .. ir•o-.:, 

" h 'l•uto "'''' cl ,,1,1, riun nclo o scn•i<:n fôr Pl'<'~hc1n d~...,. 
+r<> r r Jin ;•,-~ <lo ;\funicipio. r"<·\'i. do :ni:igo 68 da Ll'I 
n 5 1 '<>, tln z;; ct1' 01••,.bro c1 Hl66, 

Tll O :utõ~ro 1cr, p,iq"" a tE'r a ~C':'\tinl~ rednrão· 
\ ·t 166 <'c'll• ihuirif r ,, o 1J1"'shuo1· de seryko. 
~ td ,. !:io .sfi ... cont ibulnh-.q o~ one pr~s.ten1 s~rvh·os 

t't 1 ln -o c1P. rn,,,.,·t~rr,. oct ftnb'llll'' 1 .... 8 nY111::o.~ P os ,]ire 
torrs e n1c!nl)ro~ tle consl'lhos con~ulti\•o \1 fi::tc-Jl.1 dec:socif' ... 
da<l<'~ 

!li: ~ A~ l~n1p,·P-s:.1~ " o~ nl'ofi:--•-:io:-u,i~ indiYiclll~is ~~ > 
"ºli!. 1 la1rrntC' ,.r pon,..-vC"'; prlo P"~·amento do in1pôslo ri'· 
fcr nft"': ao~ ~.P1"'\ ]e-o~ ~i t~lr-!=l prc~l1clf"'~ llor 1r-rC'ciros. :.:e l1't•-.•

'f ~ n·· o 't'~dg-i'"C'n1 a con1pr·o-v~,~iio c1a rc-~pccth·n in~crh·ão 
fi e 1 cl l I'rol"'ltlll"l 

~ 31'.'I -- A Pr · féiturn 1,od~r-·\.. no~ ca~ô!-. in..lir':tdo~ rni 
to nor:m t.,·o, : trit uir :, riu·,líd:i,lP tl' c-,,nhibUinte iiq11elr 

:a. ftUPf\ fôr (Jn:$:larln o ::;t_•JTico, ~1n ,;q1b.,dit11ic-fio n.o rir~1;tn
do,. di\• , ,h llP que o s11bstiluto ~cj,i. l:in,bém co1lt1·ibu· 
lnt~ <lo imnõsto 

TV O nrtir,-o 167 1'""'-'ª n Yl::,onn ct>m u :sei;uint~ 
r~Õ H'f"1: 

A'rt. 167 ,··10 i~1 lo• elo impôslo: 
r l ~ l'" cu •no por a<lminisli"V:;;o ou <'Jnpreitatla. cl<' 

obtrt.-E 1 id1 11llé~e on ... Tt, C'C>n~t,,t< .. ""'o t'h·11 t•)ntr;"tlQdtl~ «:'0n1 
i, União. F 'ndos. Distrito Fede1,1J " '.Município,-;, Aulnr
quf:;i,; e em1 rêw,; c·uncl's ionú)'iu.· dE' ,c,.,.·1:os público~. :i~· 
sim com, n re....,. cttn,~ subemnr,.ilad:i~; 

b) o ~1·\·i, .,, 1 ... 1·1hlico.~ í't'C~cr:ii~. r.~talluais, munic-t 
r,alQ P aut'irn,·f("O~ inr1 n ·tve inat',·n.q nn1p:1rn.dn~ ncln.~ 1·e.~
Jlf'rtlv:is lc»i ,1,., ões quc os ckfinnn, 11-e.ss!l situn<::io ou con
di( 'O 

\' - O urli~o 169 I'" ·, ,1 t ,r 'I ~,,g-uinle n>dnçâo: 
,\ rl !"9 A hn e •lo e·' rui o ri J imr>ô~to {,· 
T ,;. o C"l ;o elo('! it[,n~ !?íl f ·1 t da Li.:1:, de ~f'rvir.o:;,: 

" p r<•,, do servir,. dN1uz'1 rl1-se ns pa•ec~l,1s Porrespon· 
r1E'nt 

nl :iu ,·:ilor ,lo.~ malu i,li~ fot·necidM ~lo pre~tador 
qo ~c~,·J o: 

hl n~ vulor d, ,ube uptPitncl·•• 1,; !t'ibul:'tcl:1,. 
ll O ~ lár1o·mini1no vi';'t'nte 'l'J11 31 de clc,:embl'o ,leo 

~X(l'rCtcia 'l.11tc.'"" 01 fllltl..1 rl("! ~e tra\n1 (1~· 

:") n1 crfit-:sionn.l a uf t1nvn10: 
t,l b'l bA ria~ r P"lhP c.iretro:=;: 
e' n i í"( ~ e· '",stn 4-- ::J cl (!~ it n..: 2 !'t - 23 :\2 

:t5 :;o --o 5~ 59 ~ P-2 <lrt T.,i~•a tle ~Pl'Yic;"O~: 
d} n1r•r-,-;~n clp t1 1 1,< l'it- ri !)'l .::ag~iro..: ou cnrgo, 

oh. d1 pc:, lo iio n•tlzc 17\J 
<'... cll e:(' viro UH'"'C"ion .. uloo:- no itPn1 17 

<: ,-v co . o r •pf'C i\•o p1-cro. deduzindo·Fe o 
( i( , p1 l{) r ,rr ciclo~ 

l'f" i hrut·1, 110s df'tl'l tis ,...-t~o~. 
Aq: nltu 301- -, J ~ o r·t1,..u1n c10 it11pô~lo <'io n.-: 

nL T•-. 1 tu,~ 'l. ; ... ..,. ró t "º 
o c0!-, d·t ·,'inr do tnr.i~o TT .su}:.:lru , o 
<' l:ttl do r 11 t 1'1<' , .. l 1·1 proffr,c:iJll!.ll oue 

r 11.t d:; p-Pco do ~,,n·, i< o 

llt,;Y DE 0UEIR07. PTJ\"HETRO 
Int,. ,·, ntor Ft>d.,,·ar 

LIS'P\ DF; 1-lERVl<"OS 
-A 

J t .. :lc:: no 
·L, , .. 

'1 .. 
r'\uO 

não :-:ae 
l'a?;ê•ln, 
d ia 31 

!i 

'i 

11 
1:J 

16 

17 

"l 

23 

24 

.,; 

26 

30 

Agc1,cton1oniu. c•u1 rel·1gcn1 ou i11lernt-cdiac.·-iu tlI• can1· 
i,io e de seyul'o~. 
.\1;<1nclnmento, corrH:tJ;'em ou inlennr·cl!,wiio cl•• 1 tu· 
los q11aiP,quc,1 lcxcc!o os scn·i,:os PXt'cul Juos p111· ino· 
lllukúes financeiras, socic-d:Hl,•,; ui ldbuic:.I ,ra., <lo li 
tulo.i e , alên ~ e ,m<'iNln,h•R '11• conç1 1g-<'1Ls, r·egult ,. 
menl·! aulor17.rr<laF a f11nclonn rl 
A.ia-cncinnwn! o e l'l'P''"R' L1t,11·ii , rl" q urilri ur, n:11·111 l'Yn 
não incluídos nos i1 l\•s 4 n 4!\ 
Agênc1•.1~ de tm ismo, vn~. !?ln;, " <1x,·ul'so guh,• ,!,. 
turi1mo. 
AgPntos rln proµ1icrlnd,1 nrtii;!i"" ou lilo1,1ri, 
AgPnt~~ da pr·opl'i1•cJ3<lc in<lu t d·,1 
Alfrdnte,., mocli;;tns, co~tu,·eiros pl'l'ªl ui •• nri 11 11n 
rio fi1hiJ, QlltHH.lú o n1~1f.-.ri:'"ll 1 t,ul\"o o ele nviq111t:11 ú, 

,.c,jo fornPclcl~ nela URu:í.r:o 
An11ll~1>< 1éC'nic,,i,;, 
Arn1ny{~n . .; gPt·rtl~. :a1·nir1zé11~ ft1,P'orirtt-n~ ,.. jl(,..;; t"urh , 
iie!((':'ll'~n. ~rri1m:1.çil0 r gu:1 t·<la (·' bc..nF,., h1clu.si\·c 
~·unrd~,-n1óvri:- e sflrvi,·o~ c•otTPlct1u 

- p; -
P,1i1~.c=t •:l1u\,':o("'. J\~hv:1fs. l'f'C'lflt' <" c-nnr.·r·rete~ 
-'P.'.lr,hoq, clu(.'h:111;,, nvt~~nn-,s,no, nin;\ ... ·tiC'·t~ ,, <-:Ot1""cncr, ~. 
n~1·he:lt·o~. 1•nbPlei1·ril·oP, n1:111lClll'tS. Jl'"'(lÍP.tlJ'f::F. t ,.,, .. 
1 smPnto d1! µ~lp outro~ srrvlro., rlr> . •1lÕ!"l ,1.- bdnl' 1 
r:.-:\11er:,,.1~,.,ien11..-. ,...,.,., ..,.f\n1, o.:~1H•~n1 ri t\J.,, 1,,1c-,,tn, .,,1-
''"1to•,1~c-ti:1, :H'•on<Hr,011, rn,,.l'•':> ,e one !1t·ÕC'i1 !1tln1lJnrí' \ 
ílP ohi, 4o~ "7ió rh',-;linrulo:-t ;, eon1r-rclnli:t'l<'f'i.o 011 111• 
r1" '' ft•: 011 :!'.f1 P~Í 0 

Bilh~_.1,~q.· b'oli;!he!-t, r • 11trLlS Jogos J)Prn1tti,lo--- (" -
r1ob1·nt"'~.::t. lnC"l1tl:\1\•n d~ dl1·elfo.~ uufn r·r1,!lf 
~nlr"r'1rfi('t dP lnTIMu~ e r:rrt·1inn~ r·nni tnntc.;rial ro ·
r,~c{do nP1o u-c::11rll.•;o flnnl r1 . .r;-rrylr•') 
r',..,n,,,"'H"lle~ P!irri1-th·: ~ on ,-;,. de,c:.-t,•ê,,, ri lr:i ou IJJ• 
f Pl~rt11:,l. rnn1 on 11.·en1 p:1dirdry•v·:'i-, rl r., .. , r-"'~111 ,1· 

j't""'~,,,cjva :"-: J'P.,,: •. ,, 1f"f; enl nutlitórfo~ 11 C'J:-lf:H;Üt • rJ,; 
l")dio ou r1e t(l1p-,•i..::5o 
C'o··•q,,,... .... ,.:;r- ...,.,,,\ric:i c-líf'hrrL, zinco;z- o ria lito~r-r t1• 1 

~ fo•·o1<1 O"rn1'1:o. 
rnn~él·to e 1 Pct.rinrnrfio- dP nuni1-·r~llf'r nh: ·,to. (,,,c ... '11• 
.sÍ"'"P e1"'1 <1,,,.1rn1Pt e~~'=>. o 1'nr11ec•tn1r nto 11 11,"'1'•1ri r 
fl~-rf,=ri,~ r1" n1:~('fuin:t~ ~ r11,·1 r,..1ho~ r•ujo ,.h,nr (' 11jrilfu 
PtJ itn"lô:to Õili n1prc-nclolin,. ' 
<:nnt~<'lnr0 ~ :iuditorc!!. g,111·clu-lil'!''I,' e tfrnic-o.• ri" 
c,r,.,f •1b111d'ldP~. 
~.;..,in dP <lN•1•n1ent~s P oPtn, ... ,)3,11":i t•l·1nt1~ , ... ,1 
nho'I J)Ol Qll~lquPr pr CP«O n:io ilwll•i<lo "" li a l • ' 

-n-
T"\•itilo'7::-f""ia ("-~IP:l\Ô!Tl•'lrtn, ""f'rpf•~,.,,, fO w .. •,,p,l rl,. 
nen1oh,oo, con hrvar:'io e 1·,-n•1rnr-ii.n t.h~ , ,nr--r10q 11, -
rlnsh·f"' rlP,,.~<1nrc~ 1u·--1es in~t"ln.do~l. l'ct- 1 ,.,1 -, ,,o 1• 
fr . .-:: ,.. <'ôrto-f'nC"t'f'-S f11":tr-rl, o r,i,•ncl'''" 111n ,1 11,r-1·1· 
,101·~.,.r: nrn<l117irl"'..:- TIPl" n,-, ... f,,,,o, 11nce nc1 vt1 O'" f' lº'I 

d.-, l _,..., "'1 d-1 f')t,c,~t:t.<·~n do~ ~er,·irci!-1 f111r r ,f ;'fr, .:111 i i' • 
~j , rr,,f"\. 

T,.p11ó~1to clP. t"{lltllqUC'I' n·lllll'f"''.".:l (rvr 1) ,, 1 ,; .. ·t()'( r, ,. 
1nc; e,..,1 F·1 n<'o.-; ru nnb·..,ci Tn~titui,·Õcq nnnnc ~11·, •· 
T"lr-~;nf,;.~r-ãc P l1iglenf~flr:io_ . 
nnc11:•••h'1..,.,tr-.:: 
J"l1•·t•·1buir·:io rlc filnw~ cincn,nl Ot;'r:'1 flr•os r d, l'id,A 
t",n1'"" · -
Distrill1Ji~i'io P YE'nd,i ,lr b•lhrtP• rl,1 Ir,!, l'I"-• 

- 'E 
l"<•ononi l~tn 
Fn,-p1•:.~"~ f11 ne,..r-;t•l•1~ 
P'lt""~dP1-nn1:ão dr lh.,:oc; P rr,-ist~l~ 
Et"fPl"tl1P.it·"~. pro1/:1;r('I~ (p1·1~tpcn (l t)t•·triu) oh.-,tt'.'tl" til 

nrtópif':01:':.. f 1'\t10:'."\H1tnl ,t,o~. r~i("r)lru ... n,EI ' 
P""""nl1Piro.-:;, :irnuit-,::it~c;_ urb:.1nlcf~!C; · 
r.--.,r-,:-nn de nH:1l,i11('r J?Tth1 011 n~11,rf"•,•• 
F. ... t{Hl;~~ foll'\0"1•:ifl1 .. os rt ci.,., ... n1·1tr•rr1•·"; 0 it"n~ ,., '" !\-.. 
l'P.YPl~<'ao , 'ln1p1i:,r•fio RÓpi-1 r. l'(·lJl'0 lup-(t• .. ~t-·,(1·0 ,1, .. 
ff'.,.'"'YU"j;"n (], .. yLl:o-f'l.llf'C: l':"lr·t. fr, 1n,•J-:;fJ. ,-.~!-• 1 ·,.. .. 

fon·o .... ,-{,fiC'r.i.:;- ,,. de ~:1,·.1.f""=i.n <lP q .,n~ ou riP rtudo~ 
1'1C"ln~ty,.,, ctt1bl:'l~en1 " 1111 -.,rr '11 ~0,,1 • • 
r,no~f,..;-,es. <-on, <'Obr:inrn ,1,.. hv·•·1•p~ nt;: 
T-"-x~r11rfio dP llltÍ~iC'~, inrli\·;rlu ln .... .,,l,.. 
inr,fo~. ou por (' 1n 

F},t~r-,,....,;'i_o, nor ~dminj.:-fr,'lt":--11 ph11 rp'+ nrl·, nll .i:nb- n'I
J'l'P'i...,,ln. clp co11~tr1 1 r5.,.. C'ÍVil, rl.--. rln:l':i: Jii,1,, ... n1jc q 
"". 011trn_q ohrnq ~r,,,n1f~111~n1''~ inrtn i\•,.. ..:pr,--t '"nq nu,·1-
1,~-.,•~c: ;11: romnlP"\P:'t~rrQ ,.,..:'H'Ptn O for, c•Jn,.,","to {l ~ 
""'tf'ff'"t, nr 'J:::i TJrn·1ur•rl.nc: Tl,..1,., , ""'"'l·· 'º ,,..,8 ~r,y,,..n 

fr'P"'~ ª"' .l~r'll u., "''f'l""'"r:5o do• ~('l'\"Íí'O~. n,c: qu·t.1: 
r•ho ~uJn•t ~ :,o Tr:tn. . . 

- J' -
,-., ':·P~,,t·.onPnto r lPfl0l· sl!'ln1f'T'\,o. 

·◄ :'l' - F 0 r,,Pf'in,r11to d,. músicn n1~di1ntf' 1r:-in~rnl ---1io pl'lr 
Qun.lqu"r i,roce-!Ssfl 

- r.-
f'"":it~tt·<h " ~ t ·ic·to11 nnH:n'o cl ,·Pírot•ª,1-=: 

(5 - n-11aran trat:,mento 1 .... n1r~ run rto clt"' ani1n lf.., 
- li -46 lT~.;:-, r,c}•J"'en1 C'm 11 t' i; '"'fl ÜPII p f'Ot) ""••1p ('C ( 

lnr d't nJim~11 t"lr:-n 1111•..,, 0 f"r-t,1j,1 f'I 110 n,"'rrr,.,. .,_ d _ 
... -'t f'llt T'l"lP-n~m1i l·Pl~ l'fr11 uj" tr o l ru. 1,fo ,.,-!, 
e::: ""' ,.,..r-, 
H-, i •t ~jq '""' ló lo ~o' 1' t ;,•! 
}-, rn Üe nrr11 ,-~ ._ t..l 1 /' 

ftl'(J f l 

•l 
O<'Cir 

rC"' 1 o Olt l"<'Pl)lt o ,.,, 
- J -

1. ºo 1 , , , 

. ) 
'"l fo , 

<' p.-,i1 P1l 
l · 1, • , $ lr I e;-

1 - Administração de nen, 0 . ~ 
c io,, ou f undo• m1ít . . u nc,rr6c1os, inclusive consot'- - " •.raxiderm i~f a 
:>branglrlos o· e :7º'. r,n, .. , aquisição de bcnq (não 69 'realros. ~·inemas ; , .. 
financeiras) ~ s i~ •~os eYecutado!-, po1 institu ir•o-e'-' ver sões, táxi~, d ' : rcos . .tu<11to:-·,1,"' 1•<H'íJUflJ-: dr dl--
A .., ~ 70 'T'intu ·~ • ancJn~~~ <' rong-enc•rrs 

dvogndo,, ou p1·ovj, ionados 71 rana e lavnnclepa 
Aerofol oaran,ct.1•1·.•. . . Tradu lor·e~ ., ln térpretôs' 

,.. •l, 
72 T rans_pot·f "s . "" ·• - - --:z~~:;:;-~===------t" munic,;ale comun1caçors ele nc,lut·Pz·t esl1it:1n1Pn• 

1.UPôSTO l"OBRJ~ SlU tVIf'OS - -
TABE L.\ DE f_liQ%~~~UER N ATUl lEZ-,A-------

<D cer eto-lei n• 27, d e 9.1Q.69) 

-- ---------
ll\IP'tô~S;T~O~ F;JX;:;_;o~--,------------

CLA.SSl.l!'ICAÇAO DOS C.:O,. '.l'.R!B UNT.I!:S 
J>er ce11fagem do 
sahirio-minhno 

ALJ'} U OTA 

l"or m ês Por :rn,o 

Sôb1·e " 
i·eceita bru1 a 

lllt' lll'-IRI 

Sôbrc- o m o n-
1 .. n te ll' ll>ut,i

, e l 1> 1nê , 
?t·ofis~nah: aulunu111oti 
Ba1:L>eal'ins e calJeJc1reh·os . . . • . . . . • ... , ........•... 
iloc1cdar1e,, ci.via . . • . · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • , , 
~xccução _de obnrn hidt·ãut'i~;~· ~ u~. ~~~~lru~ã~ -~i..;iÍ 
E m pr~s,li·,os e promoton•s de jo"'o~ 

b~1cas de qualquer naturuza " e divt>rsõcs pú-
l'Iosp1ta1.ª ,. d,•m: Is 'sp,•c1·,. <lo ·t . .. ...... 

lservu;os . . . ' Clll 47 da Li~ta dt 

Emp1:~sa de lrunPJ,o~t~ ~ol~li~~ · · p. ~~-i~~l,iO' · • · · · • • • 
: mpi:'sa <.le lrunspo1·f n ind1virlual _ 1, v,•icui~ · · · · · · 

mm·'.·~a de tran,spo1·te ,,.,veiculo .. . .. 
Demais contribuintl:$ não ~sl>C'cific;;10· ~ · · · · · · · · 

1-· 
70'o 

50'ó'o <ai 
lbJ 

Tabela ~ 11 e " l a 
- - - • .. .. . .. .. .. .. .. .. . • . .. ..... .. _._·_· _ .. _._·_·_·_· _· -.:. ______________ :_ __ =vo 1 . 

,,, 
- r 

(a) A.e; L;;it~bearias " t:ttlJL'it.JH·l irot1 PU"';n-âv ·1nualn1en t .· · 
pelo nun,ero de profi,;sionu,d qut p·1rllcip·un n a /• .º h~bu ~o fixado para o proJ'ii;~ionul uulõnuniu rn111tlplfcado 
Ae soci"dadcs con~tituiuus para a prest:,~.:- d º 1:'""C: ;uo o preço do servic;c p reslad'l. Cb> 
d P ~ervi<;o:-;, pngnrão, nnu ... hlV!Utc o t;·ib ao e_ sorv1ço~ con~:.an.~es_ nos iten~ 5, 9 .23, ;m .. JO. fü) P 62 1..lu Ll~ta 
p1·ofuitiionali, que contl'iLucn, pani. a t ornu_lo __ f lxdado pma o profl~tuonal !l.u\011c1110 ruulltJ'11catlo 11clu nu1nc10 "e 'ª~ .,o o Preço do:s :scrv1co,; .ore:sl.ados. " 

r onTAHlA 1. m~i [ )I<; !!9 JJ)'; SJ1~'l'E.un1m 
DJ~ 196!1 

1 11lf t•ni l'llJJ' Feu, !UI em .Nu,u f)•uu,;u, UMIJ;uo du. 
Btt·rLJ .. Ji..;u(. qu,c,, lh,1 conlerP a 11.~gi..:l-açúo ,-1n vi;ur, 1 o ulVfJ 
ele> 1 1u1, e! 1tc:1Jnlo com o UI t, l '.l8. ill'nl I d•t HC' olu •iío 
n l 2 cl :.! i de ugu to ,le ln3S, t•:statulo do., F'unl'iunúrius 
,1:i l' , 1 11.LH\ J\Iuni ·i1,tll d<' N'uvu Jguur·u , cumlJinatlo com 
, ;i , • ';O. llc-in l1, da IJ<'Jib(,i :1,;ao 11. r,;:, d'tl !:10 de clt-
z •M', , ili' lllü8. o Aw;iliar 1l1J i"iseali;r,;;i,;au, Jtef. X:X;\."V 111 
l•<i' nr.iou, Du•lio Alv. .lúnior. wu·:i exereer a funpfio 
•i' '• <1:1 .. ~,muu 1 • Ft:-2, <1 1, ,•hPfC' rln See;ão d<' Yiscali · 

1 ,·ao de Tl'ilrnl.o, a ]' r!il' ti" 21 rlo <eun'tmle m0~• cm 
\'11 ,1 criud 1 µ1·l1J ;1rt. 11' do !Jr,•rclo n. 90G, de li <I • 

•t ,nuro rJ, IWi:l 
J•OHTA m A· N'' 71:1 DI•: :~ 01•: Oll'l'lJJh-:0 

l>f<1 19/j!) 
() lrilê1'l)tll IJ Fc>ctcral cm ... o,·a lguagu, IJbU11dO da~ 

11Ui >V ;; Que- lho cun1e1c a ll'gi•lai;iio um vi~or, re olv•·· 
,1 1 11,·, d• ,,,,,,r1l ,·um o :ir!. !JS, il'tmr J, dn lte·ohu;au 
11 fd~ clr• :..G d, og-f1'IO ,te l!15S, g,1a.tulo clus Funduná1ju,, 
d 1 ' c.f,•it• ,a :\lt11P••ipal d<' Nuva Igun~•u , ,,umhinado .. 0111 
o a1t. 30, 1,,m lf, da lJ,!!JhL•n1çí10 11. 163, cl<> 10 de d,
zc1 ,b,o tl<' Hlli:l, u Aux. r!e t,;,l'J'it6do, füJf. XX.XV[, Sully 
ri, Al1t1<·id•1 Santo•, 1>(<1 a l•XC'l'•·er a furn;iio 1lc C-hd(' ela 
Set, o rll' l~" ril ut ·1<•úo Cot•tnhll. sirnholo JtC-3, cllt C-unt ·1-
hili "•L, , :nnl, e•n •, ign , riacla p,Jo D;: ·reto n. !)OI. <Ir, 

1'01~ l'AIUA N• 7J t DJ•; :1 DI<; OU'fUHIW 
rn:: 19üH 

ll 1 \ • ~11lu1 FcckwJ ,•m Nova li;:uaçu, usando <l:.i, 
ah 1 .i 1;Õl rn,, lhe <'UJJlen, n legisla(_'a1, cm vigo1·, resolve 
,j 1 ' o l', 1le neonlu ('U,11 o ª' t ' 133, il~ m 1, ela ne.-olm:11.1) 
r,. Gt!, u • .m d• og,,. to <k l!J~,8, Estatuto elos Funcionários 
lia rc,:1 1 Jl \Ju1, eipa! UC' Nuva l~'lla<;u, combill[:do com 

t. :;n i t-rn TI rl-L D,•Ph•·ra,;:io n. 1G3, rle 20 de clf'• 
o u d.• 1 !1Gl? e, .M:cr·r111IÍ;;r;i fu, pad1 ão l\J, do Quadro II [ 

'\lu.1 nn H 1hr iru oe ArH11jo, J1ni-a cx1~recr a fun<.·ão d 111 
l•:11 · ·1c<>nrlo <l,, :-= •tur d" c,,ntrúle ela Receita ~lmlwlo 
Fr. ~ da e uJJt11\Jllirlnrlc t,t ai, em v1l'~a cl'i:uln pelo I.>c -

fl!/l, dr> 11 rl1,: miin, "~ l!J(j!J, 
l 'Ofl'fAI:JA N 71:"> DJ•: :: ot; OU'rUlrnO 

1m 1 !)Gf! 
u r111, \l:r111Jr F ~l 1t1• cm Nu1 u Jguaçu, ucnndo ria• 

ui ri ,~ku :.; Que Ih\, ruJ11en a lr•g "-l~H;no f.:"111 vj .{tJr J e~ul\'-C 
eh• 'Hu, <l · nci,1·,J,. ee,111 o a1t. t:,8, il'm J, eh P.c-o1u, .. 10 
11 1 >, d,. :!ll d, f.l " ln <I H!j8 1~ 1ul..ito das Fundc,nárío, 
d.1 ' t, li urn lu1 :, 1pnl <lP Nuvn Igunç;n, "u:nbiw1.do com 
o (, t. ,10 it n 11 dn lwlib( rn,:üo n. 1G3, ,Jn :.!O dp cl r•

' rll• J!)1, , •l Datlló •1·afo cu111n1tndo C.:ilhcrto JI u
i· igu i!'I 1,,, 1 ·11·r1 <'Xtr,·~, a fun,;:,u tle Encnl'1e"adu 
11r <l • C•·11lr,,Jc, rl11 lJ" rit a, ~íml< lo FGr3 dn C', ,. 
nC11 <:-•1:..d, pfl1 \ "';,i. 11incl;.1 p.1o T> ,·1ett1 11. Díll clr 

, 1 b\q <!,.. lftfm. 
1'0H1'1\HI:\ X 7'?1 l>J·~ l; DJ~ OUTUBIW 

IH. HJ(i') 
<> I tlP \Cnt,,r· Fetl 1 1 11n1 '"PVa Jg:lHICu, us;.1 ndo cll-1 ... 
) f OI fl\l('" tJ1,• eUllfct t :1 Jng: 0

'!(":j_U Plll yj 1 (..'J" 1·1 • O]\"('" 
·u-. ,1 a 111•dô {•o"n • ., n.tl. 1:.,s. item[, df\ lte,(Jtl'ilfJ 

•~. de ' rwi",s o rl l!l.-.S, 1,: hlulo dn~ i-·un ·iunt rios 
t."'ICil 1 .l\hu1 iei1 ri tJ ~ovn l-::;ua,;11, ,·u1, i:blrrnd ,J ,.,,,11 

;o, t r,,n 11 rh !>• lih ru,·!io 11. 1t:;;, <li' :w rlc rl• • 
, " ri<' l!l6,, o r>atllo['IUÍ"J Cllfll.ialt,d•J Anlltnl !.t11·rna 

✓aa ,lu l t .. rrc·Pr n furw· o ri• As · ur r1o J.J-;r, to 
oaqnm ,, o Ic- Cul1w•fl, J~ t'(''1c·ú•, e 'J n,i 110, \'"~H 

, 1, I>l•, r h, n !li!, de :;11 rir> se 1e111hrü ri, l!lü!l, a 
· d, ·t,I 1htn 
Oln'A!?U X· 7'!'! DE 1; Dl·, OC'f PURO 

JH: 1 !,(;!) 
> T .te, <.:nlo1 .Fcch:tr-i' cn1 l'u· a J,, u·u. u ~11do tlr• 
1 •·o s •1u Ih< con1e1t a lc;.:I. :" t cm \ ·.,u . r~ oh· • 
) ª""" :t p ?<.ih o, Cartn nt .t\J ec 'l ix ir.i N, i, •• , 1 
u g1, 'fi ·da <le C'h fc., 1-i l>i\ ;-, clr PL o'll, lm
·1:-1, ,.u l 1••:,mla11l 110 <ll' Adm'1ii trm.ú<>, a 1,~.t,r ele 

í d u 11\th11, ,1,) 1 11cnti 1 : t>J· 
J'UH1'Ata.\ ?-.' 72!1 llE (j l)J-; OU l'lJBRO 

l)J~ ]!)lj!) 
, ) Int, ,., "n' r F<><l ull em Nu\ a Tgtia•·u. u ·:rndu r1~~ 

atriL ' <'u <tU\1 11 .... , COI\ ere a Je,tgj ... ]a1·ÍJ rlll \',r.{or. Jf .. {,J.\~ 

i 1 r, ,1 f\ 'ttLdo ,•o n Q nrti!To J33, jt '11 r r l~!). ria 
(J' • u ,, . ü tt. rlt.' :lG de agi:,. lo ele J !l.iS I E tãl .i ,., •lo. 

l"\l h .• 111 ri,., < t ! ... n:tc.tlucn T\fl1n I mi d l, ~ u\·a Jgui..''ll ,. 
C·,r- 1 C', , '" ri, Cnstro ltamr Ih Jll.ll 1, ,xc-rec,r a ruu-
' ll l t,, .. '\ll,;l ... , Chd\! clrt IJi\ 0 ·ãu dr l'e º"I, cim'.,>' 1 

F'li-1, <io Ih J>L,L l• '11 uto ele All111 u·,t" -n a 1,-i1 ti1· rl,• 7 
,! (I .llllt11 rlo ('Urr,'1lt~ !1110, vaga rom a di u,c-.1 'ª dr· 
Can 1 APc" rJ'r L ira 1'."cl\·ri. 

J•OJtTAHIA N 7·! 1 DE 7 DE OUTUr.RO 
UE H,ti!) 

11 LN,t'nlor Fe-d,ral em :So,a Tguoçu. us.undo ,J,.. 
u , q '"' lhe contn·e n legi•ln<:~ o em \ l"O,, 1,. uh<é 
, ,1,. acu1<Jo com o a t. 1:{8. ,t m 1. rh H,-,~olu, 

,1., 26 el <l~usto ile HJjS. J."st-ituto r1us Funi:icn.iri<J, 
• 1 ua J\lun:.i "11 de ;s;v\ 'l I;; rnr.;u, r·om',inado ,·ori 

-o t•m !1 ,u, D 11· ,a, ,o n J!j:, de :lO dr cl, -
1 , l!J(i~ o Fi,,:11 d,, Qt,w . paJui, .M du Quadro 

1 í ,. (, ic io To (· ,1 l S1. uto e." l l" 1 .a fun<.;ão g-ru -
• l li ,10 .r~c-:·, t] q .. 1n d I t'v 1, l"'YélC \) 

,1 0 ( ~ \·~ l t J' , '"ü. t:i:i1.u n f 
' 11 2,; cl H · -~ p. 1: 1 

,·?, DF i IW Ol"fl ·1mo 
J Ct• ,. 

, 1 , ,) :f •l ,ai cm U\ n I.;u.i<·u, 'I • ndn oa 
- jf1,:, (."l)J"'I 1 t a lc r; klf'f\U (",11 \ i~ n·, r~ O\ 

< • a<ulftO t'OTr o 1..."1 l),· i r1 l, da P..c ... oluc·li.o 
n. G L!, d :..G d• a:.,f,lo dl' 1~ :::· B 1u , t•) dJ, Fundc•n[irio, 
da l ' •~fc t• , .. , \!1, il'iJJal ri• • u,a J .. u · ,(_'11. comhlnado C'O 1 

" rtig,J ,O i1,'1l 11 rb O lib:>tnf'ftu n 16;;, de 20 de dc 
.t.~ 11 ro ele l9liS. o Fi "el ele Ohm,, JJlldt:lo K, ci,, Qunclro 
h do Q11a• .-o lJ. RulJ,,1,, ,Jo,ê Aln ,. para <:•xrrc·er a fun 
< ·, i,:r,tlf' :•cl-: ,J,.. Encari "g{'do de Coketeho,, ,ímholo 
l• _; - :;. clu Dep:irlnm;:nto clL· 81 r,•i,;u~ Púhlieos, em ,·ag 1 
Cll"<lct. J!"I" Dr•,-1...,lo n. 91IJ. de 2ü de srteinl,1·0 último, a 
p .. , 1 • r clc• 28- !l-C,9 

ronTA.r.IA X 72{; m;_; i DE OUTUBRO 
DE l !JJll 

O Inlc,rytn •or Federo! em l\m·a I·•u:i,·u. usando da, 
11lri_i ti<-Õ<'s Que lhe coHiere a lei;(,lai;t,u"' em· vigur, re-ol.-e 
cl s1;:.:na1. d, ac·ordc com o art. 1'.J;:, item I, dn Rcsolurao 
n. C .. , e;· '.:l6 ck ag;•s!o ele rn38, Es!atulo dos Funt;ioná1:i,, 
cl·t P.·efei_!ura :.runi •ipa1 dt., No,·a Iguaçu. con1binndo conl 
o ar, /!O .:,O il "·n 1I da Dclibera~üo n. 16.'5. de 20 de de
n ,nt o cic HJGS, o 1\Iolori.,(a contrntado Roberto Rodr:gue, 
Al\ es. p:1.1· 1 exerce, a fun~t,o grat ifieada de Enca11 e"'fldo 
ele ftei.,m·o., Uq:;,.;11te:;, simi.:ulo FG-:l, do Df'µar1n:n--.nlo ele 
<.;on•i ·ús P:iblit-o,, em vaga ,-riada pc:lo Dc..:l'eto n. 9lú, 
de J;; ui> ,, lembro último, o contar de 2S-ll-69. 

POUTARIA. N· 7:!7 Im 'i DE ournnno 
DE 1!)39 

O Inten't·llto1· Fecll'Ial em No,·a Jg,1ar;u. u. ando d,1, 
ai rih11tc:õc, que Ih, 1:011lc1·c a legi .Jac;iio em yi,.-or, resolye 
dc,if,nar, <k- ae,.)1•do ~.n o al't. 138, it..:m I, da Resolu•-ão 
n. 6 !2, ele 'lG de a~ê,sto ele 1938, E,laluto dus Funciunátlo, 
da P1 P.J'citura .:lluuidµn• de , 1m a Iguaçu, c:o:,,1J;nac'.o com 
o ur1igo :\(,, item II c1,1 Dclibcl'a<,:áo n. tw, de 20 de ele• 
z,-m!Jto di' l.968, Huy Fonse~a Chnga:, pa1a t-xet·cer a 
l'un,:C,o gt·•~tCificr.da de As•;,:,,,;or do Chefe do Escritódo de 
Plan,jamt'•llo, simuo!o .FG- 1, em ,·aga criada pelo De
<Teto n. !111 -69 a t-<rnl~r rJe 4 ele outn.bro do co1T1.:nte ano. 

PORTARIA .• n8 m~ 7 DE OUTUBRO 
DI~ 19fü) 

O. f~;tc•,, untu, Fl•clornl em .,u, a [guaçu, usando elas 
at r1b1J (O!.:::; Que lhe conler,~ a lcg-1:-:la.~·ão C'lll vigor, rc:olvc 

•

J· Jl':•i~a,·, :·. - li(],, cl-i função de Cl'.c[c do Pe,,,;,o;,! Fun• 
·mi ,o, snn r'C -3, do Devartam~nlo ele Aclmini~tra
,, '\[aria da .J r>\<;a Barbosa, a partir de 8 Jo mês cm 

C.'U)',SIJ, 

POIU' AFIA X' 7W DE 7 DE OUTUBRO 
DE Hlo:J 

. ü l~lle;:\'t-11<01· 1-'cclC'l'al em No,·a Iguaçu, usando ,la, 
a!rib•w;oes <Juc lhe confere a legiskt,ão em vi"Or, resol\·e 
rll'sig 1ar. cl~ a,·ôrclo c:om o a1·t. 13.~, i Lem 1, da Rcsoluçào 
n. 612. ele 26 ele ngô,tu ele 1 !l58, Esta luto dos Funcionã
rros cl-i Pr ·feitura :.\lunicipnl de No\'a Jguaçu, c·ombinado 
,·om o arl. 50, it,'m li ela Dl'libe1•ação n . 165, cte 20 de 
cl0zc;11oro le Hlü8, o Aux . de Escrif'urârio, ReL x.x:,..,·v1. 
D1l<-e<1 cb Cu,1a Ct•1·\·alho, pal'a exercer a fundi.o de Chefe 
rio Pc-,~-º~' Fu11l'iGniirio ,í111bolo FG-3, do Departamento 
,J,, ~cln11n,,l1·m;ãu, ·m v:1ga rc,ultnnte da dispensa de J\Iada 
ria G1 a,:a Bnrbo.,a, {l pm·lir de 8 do conente. ' 

POF.'.rARIA. N· 73,l DE IJ DE OUTU.&IW 
DE 1969 

. O. I:1L~n,•111or Fecli:ro.1 em NoYa Iguaçu, usanrlo cl,is 
alnbuu,ocs Que lhe confere a Jegi,la,ão l'tn vigor, rcsoh'c 
cl"s1~1•,nl'. ek aco1·cl0 com o arl . 1.,8, item I. da Rcsohwilo 
11 .. 642. tle 26_ ele a~ô,to de 1938, E,tatu(o do~ Funcionú• 
rios da Pr~fe1tura ;\Iunici1>al de l\:o\·a lguar:u, con1binnclo 
c·om o arl. 50, ilt.:m II, da Delibei·arfio n . 163, de 20 ele 
~,e,w:nbro Jc_Ir,GS, l Contabilista. paclriio M, elo Quudro lll, 
l.di,;.,u, J,:,,e ele l\fonctoa,;u, pm·a exercer a fun~iio d 
Cher, do S,•!01· rle Cadastro e L:trn::.tmclllo, simholo FG-J. 
do T>· ,!'ªl'kunento cll' Fazenda, em l'.lga ct·inda pelo Dec1·<'to 
11. !JOo, d~ ll de st.:femb1·0 ele 1%9. 
rle • •;'.oltll,. lunicipuJ de Nova ' Iguaçu, 6 ele ou!ubi·o 

,JU.\O RUY DE QUEIROZ PTNlIElRO 
1ntcl'vcntor Federal 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE NOVA IGUACU 

> 

REGISTRO DE IMÕVEIS DA 2 ClRCUNSUtllÇ.~O 
EDITAL 

HJJ;R~rn:s GOMli:S DA CUNHA Oficial do Re;;i~lro dr 
I móveis da 2• Cil'CUllSCl'içi.\o. 

Pelo presente, a lon.denu.0 a.0 que lhe foi rcqucrtdo pela 
lMOBTT,UTIL\ Dll:LA:,\L\.RE S 'A inlima Lour,vnl Ferreira 
Al\'c~. Archimcelcs Gomes Conêa, .re~,ponsá.vel pelo rueul)I' 
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~:111cr&on Runu, CuJl'cu Tllo S111ue1t·a da Silva, rc ,ix,n,a.\ l 
rwlu menor Graci 11·1 Souza Siqueira ela Silva, Mari:J. Ame i:J. 
.Bo,;;e, 1 11011 a\cl pcu, menu,· Paulo Stiq;ic, B<>tge11, M& 
nod Pdipe do Hi'.·i,:o ,Ju ó Fil'mino, ScLa til.o Alves Ferrd • 
1·n Pclt·o,l.o 1'inl11•ito Duke JIT,uiu ele Almeida, rcspon•;í,\el 
pelr, mcnot Ar llr~ c:.lr Souza Pinho, Col'nélio de Souza Mo.~ 
l•'ilho Jo,.é I\Jnn111c::i <11\ 8ilva, rcspon~ável pelo menor P ... u!o 
ct,s11r .\1111 , ,nus dn Slln1, OJary :11,,rtins Buotilho, Doming.;, .. 
!<'011,;ec~ Car\·r,lbn. D·11·dllo .Jczuino du Silva , Anna N:J.1.n 
linn Lop, s , Anna .r-:atull11a Laue ·, ,lo ,~ Soares Caino, 1 ' -
J>On~úv, 1 1,el~ ni ·nc,r !il'lrlu 'l' •re:rn. So'.lres Calnó. salete 
1-"ei reira un Costa e Silva, rc. t"'nsá, ,-J ?,elo menor \Villiar, 
Sih a. J..:~111er l~o.-n ~ilvo, responsúv"J Pela m"'nor Soln•rz•· 
1-:.os:. ~ilva :-\alctc Fcr1·1.ll~t rl-t Cost:1 e Sil·,a, responsá.vlll 
p()lo mcnol' \\{ilson ela Silva, .Jo:10 ele Ca1-vaJ,10, o .. valdo Ro
llril;ue,;, Mnrh Apan,<'lda ele Soum. Alcides Alzeml.ro ua 
Silv·,, .Mai·hi 1• lo,·. ele c,ir·valho, .To.é Roque rle Almelcl 1 
Coellto. rcsi,on~ável pela menor Sônia Marh Barcelos de 
Almeidu, .Ju~é de Paulu, rc~pon.sável pelo menor Ubirntan 
c:.Je Paula e Ubirajarn SJlv,1 de Pn11l:1 Alberto Benlo TcL,;:e.
nt , Nilton I•'e,.nc:in• º" Silva Anii-,io 'l'cixcira ele Almei<la, 
Jorge ele AY.c1·e:rlo, Vila] de Az~ve lo e Silva, tutor de A!• 
cl::iilo Pcreil'a da Silva o Oarlo,i Erlu·1relo B::irboQa de .Matos. 
por e encontlnl'cm ctn lugar i~nornclo, a vjrem em seu cai·. 
tório, na n.ua Dr. Getúlio Vnrips, !10, nesta chia.de, p:igar 
os imJ,ortãnci:is , de NCr$ 90 00 610,49, - 64,00. - 120,00, 
- 83.00, - 90.00 , - 3~6.4!J, - 94 ú'I, ll8.80, - 99,00, -
9s.no, - 67.oo. • 2!H,oo - 10 oo. - ::02 oo e ::n.oo - 8:; :-,o. 
8G.1o - SG,40, - 9~.00, - !J3,00. - 81,...;). - 9::;,00, - ~.' O 
- a1i .ao, - 67 90, - 67,90 - 89.10. - 87.::o - 49,80. - 69 :;o 
r 98 00, r~apr,éti,·amente, rcfrcntccs iia prestações atraz1clns 
do,, lotés cll' tcrr!'nO que promelP.ram comprar no Jolcarne!l• 
lo JAf!.DTM DELA.M AR1';, situado em Queimado•. se;;undo 
distrito di-.ile município e ns que se vencerem até a data 
cio ptlgt1111P,nto. Ct!Pm elas custas c jul'os, sob JJena de deco • 
rido o p1·,izo dn l<'i serem re,;cinrliclos o~ compromissos e 
cnnceln<lns ns ru J <'<'fi\'nR n\'Pihnçõe,s nos térmos do urt 
H . ~ :J> rlo Dei'. 3 íJ7n rle 1;, tle setenilH'o ele 1938. N'ova 
Iguu,;u 2ô de ,c.lu,1hro cl-? l!Ju:J, O Ofic,al • a) Hen11e,; 
C,iomes cl« Cu'lh· - 1 2 

REGISTRO DE !MOVEIS DA 2 
EDITAL 

HER:.TES r;o~II .. S DA Ct,-:-;HA, or:C:at d~ ltegist., o d• 
I111óvd,; da 2• Clrctm~criçiio 

Pelo prc.;.:v 11Ll1 atendendo ao quP 1he fo requerido Pe.a 
J•~"pólio ,1" .Jofl.O Nun FeJTelr:.i intirna Je.:u Lopes Com• 
pin:i ~1ari~ Hch nu. 11,r~ nci:=ra r- lniz Ferreira da. Co.:ila, 
por 'e;o ~ncontra1•c1n e111 l\l~ílr 1gnorcrto. a viren1 e1n i.1 
ca11.ório n1 nun Dr- O tl1l:o Varga~. 90, nc.-;ta cida.de, p:lô"°J.r 
as import mci de KC.:1·~ 11,70, - 25'.l Zll e G 00. 1•e3peclivn.
mente. rcfer•·nlc a~ pr st ,,;,:e-1 rrlra7.'.ldns dos Iu,.,s de t~r 
reno que 1,rnmet.crani ••ompr,1,- no lotc:.111,ento P:.1.rque • tu• 
c·.dii !<4ilu:1do (!tn J·1,>f!'1•i s(::.,lo rll.·tdto d,-;s~~ nn tnicipio e 1 

que venre1·~n1 uté n cl..1..tn tl•> ,,. 0 "'l.111enl'l, n.Ji.';Jn das custes • 
Jt11"0i ~ob p<·-1 l ria d cnrri,lo e, r,ruzu da lei sure .. u rescindJ
clos c,9 r-:o~\ pror11i o r. Mn<'r • das ~s rc-st.11..;Cti\.--a..'"'1- o-1tc-rb::,, 
i;•Í• ~ nr, tênn«s do n.rt. 1·1 ~ r,• do D~<l. 3 079 dP. 1:'í cl~ ;;c-
1,-r11J,,,,. <lé Hl:\R. :O.o\a I·•urH·u. 26 tlt! setenilJr'o de 19ü9. 
O 'vl: Her111 •~onH'S (ln. <.;uu.~la - 1/2 --~~·---

EIS DA 2 
EDITAL 

Jlj;f!:,u .. s Gü. ILS DA cr· 'HA, Otld::.J do P.E'3i.~tro ,]e 
1 !\Ó i, d;i 2• Ci r • UIJS ,·ic;iio, 

P, lo ,1 e ·e. , e, ai nclc-t1u;,, ,.o qu,:, ll1e tuí requt!> :do por 
STL\'i,:l:Io \i.\1.l·:t-. l'1: DE PINHO '! sua mulher ~,11Lr
·1 JNA 1\11•:"<!JJ-.S COP..I:f:A Dg PINHO, intima ,Jof,o de 
Oliv li!, A1,o'•.;i ·1 !\J\·n~ de,~ Sc.nto<, Benedita R.,'.\rgel. ,Tn
l'Ynl L' ·za d<i S'l\a Santc.s, (;c,ni Bvechot Soare•, Lr,lio 
J: ·'I 1<' S~mu •I, Anlenor F ,·ancisco Arnvl:t, F ileto MiguEl 
~lnt·: i, , ,\t:rc , \'itcrhu rl \'nscon· t-lo-, O en.; Domingo5 
n ,•ga .. J111 , Fe: mmrlc x~vk1•, C,irlo., lfan<>"l Barbo.-a, 
A 1tõ,i:o Cri u el • Oli\cirn Ct·le~tiuo Carneico Ma1q11c•. 
Ci!"Zr , Pct, ·n1 rln S J\·a A.,ros {;tJ(,'.la nos Rr::is, v·ic~nte J Í • 
doro, ~) i,·i .11 P~ .. , ,Ju Hor•hsi, !!o a 1f ria de,~ Sµ,111":/s, c·e,w nt;n O \',1lr, iano da Si,, ,1,. ::;.,t:i,t;W> Flav:o ~e •::.relo, 
Nnbt, •o 01 ,zo Filhn e Sc:,·1;'0 Francisco <lo.; Santos, pvr ~~ 
, .... rH o 1tn1L·(·n1 r•-r1 1'11?n.r ignor.arlo , a vi1en1 Pffi seu cartó-
1·i,, nn l:,n nr. C:•iúlfo \·mgu., 90. ne,;f'l ,·idade, par;ar ;;s 
im "' ·ti,.11,i - rl :-,;cr!õ í2 Oü ;;·;it,OO - 1í2.'l0 · 4.fi,O') -
1112:;J - ;,;t?) fil('.l)J - :'.!íft(} - 4~.W - GOl,J -
r; 1,00 - lf ; , - 2'D,Oil - ;;,.011 - 1 íí ,C,J - 2'.?.50 -
17,f , - cr;.;_,n - ·,1 !JO - • ;,. .ou - 19,00 ~- 4.3 '10 · e 
t r;, u. rte, 1 e 1 4 nt,. ~ pr s ... n<·úes oir: ,3. .. 3 3 
rln J "" , 11, no q ••1 o 1 ·e am <'Omt1r,.1r no }r,tca• 
n, ,lto \ AL~ DAS 'M '~ ;ct FIP.\S, ituodo e:11 EC"lt• rd 
l~ ~_,,, o\. t\J d' ti to riê1o.t r:.,un1c•ti1-10 e 8:-, que se vencer,-:tn 
ale 1't ,10 r,~..,amenl.,, olém das r·ust(lS e ;juros, sob 
p ·na 1lr ck ·,i rido o ,rw:o da l'tli se.-em re,cind:tlos o., 
, mr,, 01, os e <'J 1c."ladr as re r,f'<·tiva, e.verlJacões, nc,; 
te m,, eh urt. 11, • .,. do Dr<. ::Oí9, ele 1:5 rlc setembro 
1" !l~~. o, a I u <'l.1. 26 d e lemb1 o de 1969. O Oíiclll•: 
11.r,:;r::.ILl' ''O\IE~ Ó.\ Cl "lf!A. 1 ., 

EDITAIS DE C~\S \ , I'ENTO 
~os Cn: 'óric~ do R~g, tro Civil do Muni• 
cípio esfão afixados os Editais de Casa

menio drs seguin~es pessoas: 
1 Circr:nscri,:ão ,,,. 

.r~ .. es e d 1~ 
RG l o Jr «" , n. S ., ,... t Jo,...n:-t. Son..r I'c tu,10, br:'l.Sil~ ro~ . 

olt ro,. , 1 lJr ,. dum· t'<a, rt itentes; ne t' di'1trlto 
.fúllo R 1rh" n !I 11to.,o ·, to <' I·1>·a d<' Oli\•eira 8~ ntos, br-J• 

Bi'eiru~, ,'"'-011~,ro nux. ~elit'.Jrio < domé ~tic-1, rc,sidente" n-~·:--te 
<lisl1ito 

B,-~icio d" O iveira e X.'lz·u · Pt reira, bra~i!eiro~, soltei
ros. lanLi,1 nEiro e clomé úea. H iilcntcs ne 0 te distrito . 

Eti\'ul<lo Dh,s Olivciru. c )It ri:1. Bnlbinn Limn. brasileiro• 
:-:olteil·o~. ntilitar .. don1l·~tic . 1'{) .iclctr(:; n~:-;te dstrto. 1 

Lt"z C:.crlu~ d· Antln .. u<? <'.'osta e Sudi de Andrnde '.'\Iou~a. 
brn:-;ileiro~. :--oHeiros, co111erci.;.rio e don1é.::;tica. residentes nest.e 
,.hsl1·i1u 

A,·,,Jino Furnita Couto e Oelenita Lima ele Xovaes bra
,all ·ro,-. solteiros, ope1·ãrio e dorné.slica, residentes ne.st~ dis
tritr• 

H~rá..:Jito C.:av:'kantc Ferreira e Darci Ferreira ele .\.nàro-
n~. biasilei os., solteiros, motorista e doméstica, re,;iclenLes nes
, c di;trito. 

Paulo E·-rbosa cios Sanlos e Arlete Barrelo dos Santo, 
bra~ileit·os, viú,·o e solteira, servidor estadual e doméstica resi~ 
dentes nê~te di~trito. 

1 

Ott1ciJ;o Be1·n11rdo ele Arnüjo e Guiomar Gomes de Sá 
brnsile'ros:. solteiro~. func, cawdual e doméstica, residente~ 
!"este ài~trilo. 

Sann1d 'rri,t~ira Ju~to e Euni~e .,.-\.ugu ... ta da Silva, brQsi
leiro:5, solteh·os, escriturário e don1é.-?tica. residentes neste dis
lrilo 

Muuricio ::-.rel!o '.'\lendc~ (' Ilclu A!buquerque de Alcântara 
bra~ileiro~. ~0lttiiros, n1ecânico e don1éRtic:1, residentes nest.; 
distrito. 

,Y::ildPnot· José Peroh'a e .Tosélia Ah'cs da Silva b1·a.<ilei-
ros, solteiros, com.;rcio e domtistica, residentes nes~ distrito. 

Severino Alves Feitosa e Uiiomerca. Ficlélis de Oliveira, 
brasileiros, soltdros, bombeiro hidráulico e aux. de enfcrma
gen,. resic.1entes neste distrito. 

Ed.h-al Jo:iquh, S,rnt.os e .!\!:,ria da Glória dos Pa ,,os. 
bru. ·ileiro~. so'teiro::-. aux. de escritõrio e ope1·ária, residente.s 
neste distrito. 

S'dnci Soum Blois e Edir Pedro Costa, brasileiros, soltei
ro~, b'l.ncâ.rio e co1ncrchl1·ia, rc -detente;-; n.este distrito. 

Genlval Fer1eira da Silva e Am,r Elena Pereira Baptish 
brasileiro". solteiros, auxiliar de b,ilcão e doméstica, residente; 
neste distrito . 

Severino CÍl'cro Vitorino e I,'rru1ciscn Bezerra de Souza 
brasileiros. solteiros, mecãnico e doméstica, residentes nest~ 
tlistrito. 

Jo,c Ig-nn<'io cios Santos e Gilbertina Maria dos Santos 
b1·· sileiros. soltciro~J açougueiro e don1éstica residC'ntes nes~ 
te di•h':to. ' 

ç:c:·aldo , 'cri de Olh·eir" e Sônia Regina AJycs Pereira, 
brns,Je,ros, solle1ros, comel'ciante e domestica residentes nes-
te dist,··to. ' 

TYair de Paula 13rilto e Sônia ;\faria .\J\'es de Almeida 
ht·a~ile;ro~, soltCil'os, escriturário e funcionãria, residentes nes
te distr,to 

Élcio Pedro e Célia Regina D:u·cclos Ja Silv'll, brasileiros 
~olc,,· 1 os. cnrpinteit o e domé><tica, re~iclentes neste distrito'. 

Paulo Ren~to Oli,·eira da Sil\'a e Cri-uni Fernandes Soa-
1·cs, brasi1C'lros, soltl"'il"o!=;, escrilttrál'io e don1éstica, residentes 
ne,;to distrito. 

Alrnir Conce'.t;iio dos Snnto~ e Na !llina Maria Au:?Usto 
brn ileii os. :solteiro,;, mnt;n1iq11ciro P doméstica, residcnt~ 
ne~te distrito. 

Seb~"tião Bl'itt•s Pacbec~ e Acl li"e .Maria da. Silva, br-as!• 
lclros, soltei1·0,-, operário e domfü1l;:m._ residentes nest~ dl~ 
üilo. 

Jo"'é 1iot11·igu•'s P~ri:.\I·•., F ,iuo ~ .:'.:!~ris. Bernardete de 
Paula, b1t~:111ir::.i1v:-.~ ::-.vtlc1ro~, 1uarceneh-o e doméstica, hesiden
tcs neste dislrito. 

Abelnrt.lo Josê i\lu;,:ildi e Aridéu Souza Gomes, brasileiros 
solteiros, ope, úrio e domêsticn, residentes neste distrito. • 

nogério J\Tnt·c ·Jino cios $cmtos e Cleonice dn Silva Ne\'C:", 
brn.s!lciros, ~olteiros, opc1 :ít·io e don1êstica., residentes neste 
distrito. 

Antônio dos Snntos Lopes e Maria de Jesus da Silva. Rl-
1,eil'o, br·1;;ilcil'os, solteiros, agricultor e doméstica, residen
t~s n~8{e di..:itrito. 

li:dvalclo Cabral Maciel e Arletc CorniWo da Silva, brn.si
lL•it·os, soltcit·os, t•scritunirio e don1êstica, re8identes neste dis
trito 

F'n1ncisco Jo~,~ 11ontl'l11.."'gro e Siln:t e Sinc11i Goulart Ra-
n10~, brusi1ciros. ~olleiro~. 1necãnico e dotuéstica, reRidente..5 
ncsrc dist rlt o. 

r,uércio Joaquim Brandão e !\Iaria do Socorro Mendes, 
bradldro,-, solld10~. fregadot· univcr$al e professõra primária 
residentes ne:-;te di~trito. ' 

o.,va'elo Henrique; Fernandes e .Ro~alina I•'ernandes de 
Oli\'eit·a. bra~i1c-iro~, solteiros, aco.dl:inico e protessôra., residen
tes nPste 1list1·ito . 

José Nunes du Fun~ecn e Claudecy Oliveira, brasileiros, 
~olteiro::;, Rc1·vc•nfc ,~ rlontt:,;ti<'a, l'é~ide.ntes neste distrito. 

Rut1•1ldo elo P.o úrio Mendes e lllnria Leite Rohem. brasl-
11 i1·os, solteil'os, bancá1 io e con1erci::iria, t'Cbidentes nest.e dis
lril o 

,·atmk Muraes de Jesus e TJuci11 Feneira da Silva. bras!-
1,•iro~. solteiros, m:tl'léh1teiro <' clomé,;lica. resiclentes neste di.:s
trito. 

Jo~e ~1"ri" de Almeida ~ Nuclir Oli'lrcil'a Ca.n•alho, brast-
1,·iro.s. so'leiros, copeiro " doméstka, residentes neste distrito. 

Quem suuher de alt?Um impedimento, acuse-o. 
~ova Iguaçu, 9 d,, outuhro de 1!'69. 

IRACEJ\L\ SOARES P , JUNt.itJ.lc'l.m.A - Oficial 



11/IC '',9 CORREIO Dlt SEMANA -----------------------------------
EDITAIS DE CASAMENTO 

2'\' Circunscrlçdo 
Wundcrlcy de Sousn, eslampnd,;r, residente nesta. capi

tal e Mn,:la chs}::rncn.a do NMclmento, domô .. r.lca, l'C'..sidon
te em Juiz d, l'. or:\ Estado ue Minas Gerais, oolte :ros. 

Ilfo~OC! Antú1110 ~ en-eira, motorista e Olga ,,iamp:ctrn 
de Oliveira, dom~sticu, brasllch'cs, solteiros res·dentcs ncs· 
te distrlto. • 

_<\ntônio Francisco Azevedo do..i Santos. comcrclúl'io 
e Nildn da Graç" Pereira.. dom~o;ca., brasileiros ooltclros 
resldcmt-es neste dishito ' ' 

Miguel Mc11·quc.~ de ·Almeida e Maria. Heleno. Jcsó dos 
Sanlos, domésllco.. brasileira soltclios re.sldentc-.3 neste dis· 
tr ·to. ' • 

Josú Francisco de Paulo, comerciário 13 Nalr Sá da 
Costn, doméstica, brnsilcll'os, soltelr:s. rosidentea neste 
dls'.rito. 

José Zoé de Araújo, comerciário e Ivone Alexandre 
'10.3 Santos, dom6stic::i.. br::i.s'lelrce, solteiros, residentes ncs· 
te distrito. 

Ivnnir I1fochad0 de Medeiros, mJlitar e Vilma Guedes, 
professôra, brnsilciros, solteiros, residentes neste dlstrlto

Oswnldo da Sih-n, mcstrc-de-obrn~ e Eslhcr dos Snntns, 
dom6, lco., brn,qllclros. solteiros, rc.sidentes neste distrito. 

Ubiraci Vicente Tôncs Homem e Dulcinéa Mota, dp. 
mé.stlca, b.-asllciros, soltc·r::s, residentes ne~t-e distrito. 

Cu."tócUo Mii.~lmo de Ollvclrn., vlglo. e Luzia Rodrigues 
de Mendonça. don1éstica, bro.sileiros, solte!ros, residentes 
ner,t-e distrito. 

Paulo R:-clrlgucs Pln ,o, lndustriúrlo e Mo.rio. Gen1za 
Alves de S:mt::tna. doméstica, braslle'ros, solteiros, resldon
tr.s ncst distrito. 

Geraldo Alve,; Feitos,,, e Noêmla cl-e Oliveit'!l Morais, 
doméstica, brasileltoo, solteiros, residentes neste d strito. 

:Manoel To.lo.rico, servente o Thereza Fernandes Domtn
in1es costureira, bra.sileiros, sol clros, 1·csidentes neste dis
t.-ito. 

José Bcncd'to Scbrinho, industriário e Maria José de 
Moura, doméstico., brasil eh oo, solteiros, residente.s neste 
distrito. 

\Vandy Wnndcrley Brirboso. funcionário público e Sueli 
Francisco AIYcs, dcméstlca. bras'leiros, solteiros, residen· 
t:es neste distr:. o. 

José Ribeiro J.Iarim, carpinteiro e Vt>.nllda Mnrtlns do. 
Silva doméstica, bi:as'lelroo, solteiros, residentes neste dis
trito. 

Jnci José Ribeiro e Maria Aparocld::i. Rabelo, domés• 
tlca brasileiros soltcircs, resldent-es neste d'strt o. 

Hnmid Nnkhlé Sa.iltali, comerciante e Haddoub Abcd 
Allnoni, doméstica, libaneses, solteiros, res;dentes ncotc dis-
tritc>. . .,.., h d 

Luis Bo.stos dos Santos, ::i.çougue!ro e Mf\r1a , .... a.e a. o 
de Azevedo, doméstica, brasileiros, solteiros, rl?Sidenl.CS 
neJt<' distr to. 

Jo~é Campcs Neto, p'l.dciro e Gild'l. Salgado de_ Sousa, 
domé~tica. br:i.sllelros. solteiros, residentes neste llistrlto. 

Genildo l\Iontclro de Brito escr:turãrio e Leni _de AI• 
meida Ro.mos, com-0rciâria, brasileiroo, solteiros. residenl.m 
nE-ste distrito . , 

Slzenando Pereira cln Silv<>ira, militnr e 1.'!ari7ete R ,· 
beiro Teles, costureira, braslleiro.s, solteiros, residentes nes-
te distrito. 

Jo.<:é Joaquim Fernando· torneiro e MarlFI. de Lourdes 
Lopes de 1,Iouro., doméstica; braslleiros, solteiros, reslden• 
te~ n='.c distrito. . . 

Carlos Brasilino da Silva, vig!a .e Adelina. do Na!'~1men· 
to dos Santos, doméstico., bra.sile: ros, solteiros, residentes 
neste distrito. • c t Antô!lio Baltazar Brito, porteiro e Nilda Freitas. 1:s a, 
domé.;i.ica, brasileiros, solteiros, res'dentes nest~ dlstri~o

José Estendcr?::i.u dn Silvo., porteiro e Car~ehta Adelmo 
de Brito, doméstico., bra.1ilciros, solteiros, residentes neste 

distrito. J é d Sll do• Manoel dos Santos Filho e Amara. os a •. V?-· 
mértico., brasileiros, solteiros, rcs'fümtes nMte i dis:i)';;i~~es 

Rosomiro Vilarim Pereira. opera.d!)r. e ar ª . . re· 
zanotti de Olivc·rn., doméstica, bras1leiroo, solten os, 
sldentes neste distrito. J r F c· e de 

Doroicio José Luís. ladrllheir? e os~ n i-o.n is o. . 
Jesus. doméstica, brasilcll-os, solteiros. res1dentesnestc dis-

trito. ,. Ferreira Morais Filho, milit..rir e M_aria de L?ur-
Joao S t Salazo.r doméstico., brasile.ros, ,mlte1rcs, 

des dos an os , 
residente ne,3tc distrito. . • •sta e Cleic1e 

J' sé Francisco da Silva Filho n:i,aqumi . esl .. 
Y,o~renço, doméstica, brasileiros, solte1ros, res.dcntes n .e 

distrito. d. t a u.se·o Oucm souber õe impe 1men o. e · 
Nova Iguaçu. 9 de Outubro de 1969, 

CYRENE DE M. C. FORTUNA - onc:al. 

Mesquita 
ar o Francisco dos Santos, comercl~rio e Maria 

do "f!a~~:{1 Silva, doméstic::>., brasileiros, residentes neste 

distrf~~tides Guilherme Clcm. comerci~te e Maria ?? 
Carmo Lopes, doméstica, brasileiros, residentes neste di .... 

tritoGuaraci Gomes da Fonseca, comerciário e It1;lv~a da 
Silva doméstica, brasileiros, resideintes nEs~i t~ii~ttde 

G alberto Ferreira Luzes our ves e . 
Mend~nça. dOlr:stiga, :-1~le~is1t1res~de;I~;1tit:ie~~trà~~ 

Joao G1:;ra. 0 ª • • esidentes neste distrito. 
::;an tos,d dom:J!!:::..~u~ri'!:irbo~!• !.-Tvcnt e Antônia Sever!• 
na r: é~nceição, doméstica,' brasileiros, residentes neste 

distrfgmar Corrêa do Nascimento, motorista e Maria_ Iv<:me 
s t Lima doméstica brasileiros. residentes neste ~1strito. 

an ~1Io Ge~sio Feita!' comer<:iário e Cleusa. M';lria San-
ta doméstica brasileiros, residentes_ p1;ste dis_tr!to. . 

naJosé Semeão dos santos, con:ie1;ciar10 e. Soma Mana 
Barbosa Pereira, doméstica, brasileiros, residentes neste 

distrito• · a· to acuse-o Quem souber de 1mpe imen , 
Mesquita, 9 de outubro de 1969 

J:i,;SUS BAESSO - Oficial 

Queimados 
José Bonfim Lourenço Alves, português, e Maria Fe_r

nandes de Assis, bra;>il1;ira, solteiros, residentes neste dis-
trito ambos do comercio• . t j · de Melo Rodrigues português, comer<;ian e e 
Custó~~;_ Ramos de Am?ri1!1: brasileira, doméstica. sol-
teiros residentes neste distrito• . . M 

:Óeonizio Ferreira Rodr;gues, .~arda vig1_lante e. ª: 
ria Lúcia Xavier, doméstica, brasileiros, solteiros, residen 
tes neste distrito• . d s t d N · de Oliveira servente e Dilcéa os an os e 
Souza, azd~~éstica, brasÍleiios, solleiros, residentes neste 

distrito. . • d t · · · E 1ed·ma de Alfredo Cadilhe de Assis, _m. us riar10 e i . 
Oliveira sanes, doméstica, bras1lCJros, solteiros, residentes 
neste distrito. • L · M 

Nelviro Leonardo Pereira, do_ c_omércio e uz1a. a-
ximiana de Jesus, doméstica, brasileiros, solteiros, residen-
tes neste distrito. . . M · 

Leronildo Timóteo da Silva, mihtar e. Rosa aria 
Coelho, doméstica, brasileiros, solteiros, resLdentes neste 
distrito. . M · F 1·na Pio Ramos da Silva, servente . e ar•~ rance 1 
Freire, doméstica, brasileiros, solteiros, residentes neste 
distrito. â · A la Severino Rodrigues de Sant~na, mec _nico e nge 
Maria xavier, doméstica, brasileiros, solteiros, residentes 
neste distrito. . . 

Alvino Motta, ladrilheiro _e Nair ~a,rtms de Car:val_ho, 
do comércio, brasileiros, solteiros, residentes 1:1este distrito. 

Manuel Bezerra, motor_ista e ~uth Vieira da. S1l_va, 
doméstica, brasileiros, solteiros, res!dentes • neste distnt?, 

José Teodoro da Fonseca, torneiro-mecanlco e Laudi
eéia Jesus de Carvalho, doméstica, brasileiros, solteiros, 
residentes neste distrito. . .. 

Dcmerval Gonçalves da Silva. el_etricista _e :i-,rarla Api:• 
rocida Rodrigues de Sou~a. doméstica, brasileiros, soltei• 
ros, residentes nesle d1Stnto. . 

Abidias José dos San_to~. serventE: e Mar1_a do Socorro 
Bezerra, doméstica, bras1lclI'os, solteiros, residentes neste 

distrito. bil' t L'd ' Al M t Eloar Antônio Vago, con_ta is a. e I ia ves _ugi.)e , 
doméstica, brasileiros, solteiros, residentes neste distrito. 

José Júlio de Paula, scr_vente e _Daluz Severlna _Al~es, 
doméstica brasileiros, solteiros, residentes neste distrito. 

Dairt~n de Almeida, torneir?-mccânic_o _e Severin~ de 
Fátima do Nascimento, doméstica, bras1le1ros, solteiros, 
residentes neste distrito. 

Quem souber de algum impedimento, acuse-o. 
Queimados, 9 de outubro de 1969. 

JOUBERT MODESTO DA SILVA - Oficial 

0eHord Roxo 
Cyro Fcrnand_o Pint<! .P~reira e_ C:emilda_Lefrano, bra. 

sileiros, solteiros, mclustriario, domestica, residentes nesta 
vila. • al , 1 Jo,;,é Emídio Camello e Marina Roz ino, brasileiros so -
teiros aprendiz alfa.iate. doméztica, residentes nesta vila. 

J'oel Pcssanha Neto e Elisabete de Oliveira Fortunato, 
brasileiros, solteiros, impressor, doméstica, residentes nesta 
vila. 

Damião José do Nascimento e Eremar Moreira de Assis. 
brnsileiros. solteiros, servente, doméstica, residentes nesta 
vila. . _ 

Mauro das Candeias Vitor e Maria da Concelçao de O11-
v<:!ira da Silva, brasileiros, solteiros, industriário, domésticu, 
residentes nc::;ta vila. 

Scbaslili.o do Nascimento e Marlnete de Oliveira Rodri
gues. brasileiros, solteiros, marceneiro, doméstica, residente3 
nesta vila. 

Milton Dias Bizarra e Regina Maria da Silva, brasileiros, 
solteiros. industriário, doméstica, residente" nesta vila. 

Ricardo Silva de Azevedo e Maria José de Amorim, bra.. 
sllciroz, solteiros, militar, doméstica residentes nesta vila. 

Dorlval de Aquino e Iolanda Martins da Luz, brasileiros. 
solteiros, militar reformado, doméstica, residented nesta 
vila. 

Jorge Dias da Cruz e Suely Coelh'O de Paula, brasileiros, 
solteiros, servente doméstica, residentes netita vila. 

João Pereira cÍa Silva e Marlá Albaniza do. Silva, brasi
leiros, solteiros, motorista doméstica, residente nesta vila. 

José Honório de Olive'lra e Maulita da Conceição Pires, 
br:wiloiros. :;olteiros, barbeiro, doméstica. residentes nesta 
vila. 

Jorge dos Santos Costa e Ccdin::i. Nogueira, brasileiros, 
solteiros, dalllôgrafo, doméGtica, residentes nesta vila. 

Carlos Francisco Fcrroirn Lorca o Dorncl de Jesus '.Ma
chado, braslleit·os, solteiros, comcrclúr!o, doméstica, resi
dentes nesta vila. 

Elias ela Sllvn Marques e Edna Mo.ria Porelra. Campos, 
brnsilolros. solteiros, pintor, domé3tlca, residentes ncata 
vila. 

Slrlc;y Santana Peres e Ladlr do Oliveira Lopes, br:\sllei
ros, solteiros. servente, doméBtlca i·es!clentcs nesta. vila. 

Wilson Bnsilio da Silva e Lúcln Hclcn:1 de A~ccn~ilo nrn
g:L braslleir'os, soltelros. militar, domé!itlca residentes nesta 
vila. 

Paulo Roberto Labutler Reis e Aracy nodrlgues, brasi
leiros, solteiros, empregado da Llght, doméstica, i·csltlrn
tcs ne~Ln viln. 

José Leandro Sobrinho o Maria do Socorro de Pontes, 
brasileiros, solteiros, cozinheiro, industr,ária, 1~sidcntes 

nost::i. vila. 
José Viana Valente e Do.rei Valente de Santnna. b:•níll

Jclros, solteiros, bra~ileiros, solteiros, tratorista, do:néstic::i., 
residentes nesta vila. 

LAUDELINO GONÇALVES GATTO - Oíicinl. 

CARTÕ:RIO DO 1 ~ OFiC'IlO 
Edital de praça de bens, na. forma ahnl. ·o: 
O Dr. Dnrcy Lizardo de Lima, Juiz de Direito da 2• 

Vara Cível desta Comarca do Nova Iguaçu, Estado do Il.io 
de Janeiro, por designação na ío,·ma ela Lei etc. 

Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle 
conhccimc-nto tiverem, exp~clido dos Aulos de n• 6.537, de 
Ação Executiva, cm que Jorge Jooé Gonçal\'cs(I' ove a 
Nilo Belizário Shuctt, que se processa perante t 1 Juizo 
e Cartório do 1• Oficio, que atendendo ao que lhe !ol re
querido por Jorge José Gonçalves, e tendo cm vista no 
mais que dos autos consta, por dcspacllo proferido aos 21 
de ag0sto, autorizou a venda, em hasta pública, dos bens 
abaixo descritos, com suas respectivas avaliaç6es, perten
centes a Nilo Belizário Shuctt e s/mulhcr Dalila Rocha 
Sbuctt, que serão levados a público prt'gão de venda e ar. 
remat-ação, a quem mais dor e m::i.ior lance oferecer, acima 
das respectivas avaliaçiios, j)C'lo porteiro dos auditórios, 
ou a quem suas vêzes fizer, no dia 27 de outubro do cor. 
rente, às 14 horas, no local em que se realiz:im as vendas 
cm hasta pública dctcrminari::is por êstc Juizo, no Salão 
do Edifício do Forum. Descriminação e avaliação rio bem 
que serã levado à praça: Lote de teri-eno n• 349, da Rua 
Lincoln (anliga Ruo Fluor), no Jardim Americano, no 
Bairro da Posse, 1° distrito dêsle munic!pio, construção de 
pedras, cal e tijolos, coberta com telhas tipo francês, com 
três quartos, saio, cozinha, banheiro e varancla, com !õrro 
de madeira. e respectivo terreno lote 12, da quaclra 2, me
dindo 12 metros de frente, igual larguro. nos fundos, limi
tando com o lote 24 da Ru-a Pcry; 31 metros pelo la:to 
direito. limitando com o lote 13, e 3120 metros pelo lado 
esquerdo, limitando com o lote 11; com a âl'ca de 373 m2. 
Avaliação: NCr$ 10.000,00 (~ez mil cruzeiros no,·os}. E, 
parn que chegue ao conhecimento ele todos e ninguém 
possa alegar ig;10rüncia, mandei expedir o compelente edi• 
tal, na forma da Lei. Observo.das as formalidades leg3ls. 
Dado e passado nesta comarca de Nova Igunçu, Estado cio 
Rio de Jnnelro, aos vinte e seis dias do m~s de 42,\sto do 
ano de mil novecentos e sessenta e nove. Eu[ lncoln 
l\!cllo ~ilva. Escrevente de Jusliçn, datllografd. :E, ~li, ~tn
rm Luiza Mello e Slh·:i, Escrivã, subscrevo. Dr. Darcv 
Lizardo de Lima, Juiz de Direito. 1i2 

C:ARTÕRIO no s~ OFÍCIO 
Edital de Intimação, com o prazo de 

vinte dias, na forma abaixo: 
O Doutor Pedro Américo Rios Gonçalves, Juiz ele Di

reito da l• Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu Estado 
do Rio de Janeiro, por nomeação no. forma da lei etc, 

Faz saber a qu11.ntos o presente edital virem ou düle 
conhecimento tiverem, que por õste com O pi·azo tlc v.nt~ 
dias, ficam intimados Vicente Vi r iuÍ Ferraz e sua mulher; 
por se encontrarem om lugar incerto e niío sabido, segundo 
eertldõ.o passada nqs autos da ação executiva que Jh~s moye 
Antônio de !\!ouro. Dorta para ci~ncla de que nos autos da 
ação foram-lhes penhorados o loto de terreno número 3, d!l 
quadra C, com fronte para o prolongamento da Rua Emília. 
Matbias, situado no Bairro dos Coqueiros, no l• distrito 
dêste 1\Iunicípio denb o do perímetro urbano, havido poi 
escriL.1ra tr::i.nscrila no. 1• Circunscri~iio imobi!iúria no livro 
3-DI, fls. 286, sob n• 47 .112 e dos pr~dios nêlcs edificados, 
designuclos por n• 127, dn Rua Emilia. Illath:as, e bem assim, 
para, querendo, aprcstntarem conte,tac;ii.o que tive1·cm. E, 
par::i. que chegue ao conhecimento de todos 03 inlercsrauos 
vai ser o presente afixaclo no lugar de co3tume e public:\c11 

de conformidade com o. lei. D::i.do e passado ne.sta cidacl~ 
de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, aos dez dius 
do mês de outubro de mil no,·cccntos e setscnte. o nova. 
Eu, Hermes Gomes da Cunha, Escrivão, o subscrevi -
Pedro Américo Rios Gonçalves. l/l 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
JUNTA DE CONtlll!'.ÇÃO E 

JULGAMENTO DE UOVA IGUAÇU 
PROCESSO N~ 1595/69 

Edital de Primeira e Segunda praças, com os prazos 
de vinte e dez di<1s, respectivament~. pa1·a venda e arre• 
matação dns bens penhorados na execm;-ão mov,da oor 
Felisberto Rlr-ato. eoontro. Rnngol & Cln. <S---..1.t'U·la. St"n"D.Í1Q) 
eom enderüço à nua Gtltúlio Moura, 170 - Edson Passos 
- Nc~La, na forma abaixo: 

O Doutor Paulo Roberto Capancma, Juiz Presidente 
em cxerckio da Junta de Conciliação e Julgamento de 
Nova Iguu,:u, 

Fn saber que, no dia 7 do mês de noll'l:!mbro do ano 
de 1969, à:; 15hl5m. na sede desta JunL-a, na Rua Jo.':é 
Hipólito de Oliveira, 105, 2'> andar, Nova Iguaçu, serão 
leva<los a público, pregão ele venda e arrematação, a q11em 
mais der, acimo do avaliação, os b'tlns penhorados na exe
cuç:'fo supra re(er'da, encontrados na Av. Getúlio de Mou
ra, 170 - Edson Passos, que são os seguintes: 

Trinta e cinco pranchões de madeiras «Gonçalo Alvl'l'~ 
com as seguintes m~didas: 0x30, 9x38, 9x410. Sx-180, 9x4D0, 
llx48, 9x530, 12x460, llx120, 12x520, 13x500, llx490, lOx 
500. 13x500. 12x520, 9x1!)0, 8x500, !Jx l!JO, 9x·190, 9x::oo, 
9x500, 4x480, 9x530, 9x530. 9x520. 9x460, 6x500, 11x5~0. 
4x520, 4x500, 4x530, 4x480, 4x520, 4x480, avaliados cm 
NCr$ 470,00. 

Não hüvendo licitante, fira, desde Jogo, anunciada a 
segunda praça para o dia 17 do mês de novembro, de 196(), 
às 15h15m. no meED'lo local. fazendo-se, neste caso, a ar• 
rematação por quem mais der. devendo, ~m Qualquer hi• 
pótese, ser garnnlido o lance com o sinal de vinte por cen
to do seu valor. 

O presente edital scrã publicado no CORREIO DA 
SEMAJ.~A o afixado no lugar de costume na sede desta 
Junta. Nova Iguaçu 3 de outubro de 19G.D. Eu Amaryllis 
Dagmar Rattes, Of. Jud. PJ-6 datilografei. E eu, José 
da Silva Amar,al, Chefe de Secretaria, subscrevi. 

Edital ele Primeira e Segunda Praças, com os prazos 
de vinte e dez dias, respectivamente, para venda e arre
matação dos bens penhorados na 'tlxecução movida por 
Areli de Carvalho, C'Ontra Rival Material õc Construção 
Ltda, com endcrêçc, à Av. Nilo Peçanha n. 1091 - Nesta. 
na forma :ibaixo: 

O Dot1tor Paulo Roberto Capanerna Juiz Presidente 
em exercício na Junta de Conciliação e Julgamento de 
Nova Iguaçu, 

Faz saber que, no dia 31 do mês de outubro do ano 
de l!l69, às J5 hc.ras na sedo d'tlsta Junta, na Rua José 
Hipólito de Oliveira, 105, 2<> andar, serão levados e. r _:, 
blico pregão ele venda e arremata,:ão, a quem mais 'V" 
acima da avaliação, os bens penhorados n-a execução su
pra r'eferlda, encontrados na Av. Nilo Peçanha 1091 -
Nesta, que são os seguinte: 

Uma mãquina ele somrr de marca «Burroughs» de côr 
cinza de n. J-1013!)4 B Estilo J 700 funoionando e no 
estac'lo. Avaliada etn NCr$ 600,00. 

Não havendo licitante, fica desde logo anunciadn a 
segu;1da prilça para o dia 10 do mês de novembro d'tl 1969, 
às 15 horas no mesmo local, fazendo-se, neste caso, a ar
rematação por quem mais der, devendo, cm qunlquer hi• 
pótese, ser goarantido o Janet? com o sinal de vinte por cen
to do seu valor. 

O presente edital será publioodo no CORREIO DA 
SEM/1.NA, e afixado no lugar de costume, na sede desta 
Junta. Nova Iguaçu, 3 de outubro de 1969. Eu, Mamrylis 
Dagmar Rattes. OJPJ-6, datilograf'tli, E cu, José da SI!~ 
va Amaral, Chrofe àa se,.retaria, Rubsc,.evi. 

PROCESSO NY 1.409/67 
Edital de Primeira e Segunda Praças, com os prazos 

de vinte e dez dias respectivamente, para venda e arre
matação dos bens penhorados na execução movida por Are
li de Carvalho contra Rival Material de Construção Ltda., 
com enderêço na Av. Nilo Peçonha n• 1.091 - Nesta, na 
forma abaixo: 

O Dr. Paulo Roberto Cnpanema, Juiz-Presidente em 
exercício na Junta do Conciliação e Julgamento de Nova 
Iguaçu. 

Faz saber que, no dia 31 elo mlls de outubro do ano 
de 1969, às 15 horas, na sede desta Junta, na Rua José 
Hipólilo de Oliveira, 105, 2• andar, serão levados a público, 
pregão de venda e arrematação, a quem mais der, acima 
da avaliação, os bens penhorados na execução supra refe
rida, encontrados na Av. Nilo Peçanha, 1.091 - Nesta, 
que são os seguintes: 

Uma máquina de somar de mctrca "Burroughs", de côr 
cinza, de n• J-101394-B, estilo J-700, funcionando e no 
estado. Avaliada em NCr$ 600 00. , 

Não havendo licitante, fica, desde logo, anunciada a 
segunda praça para o dia 10 do mês de novembro de 1969, 
às 15 horas, no mesmo local, fazenuo-sc, neste caso, a 
arrematação por quem mais der, devendo, em qualquer 
hipótese ser garantido o lance com o sinal de vinte por 
cento do sou valor. 

O presente edital será publicado no CORREIO DA 
SEMANA e fixado no lugar de costume, na sede desta 
Junta. Nova IguaruJ.. 3 de outubro de 1969. Eu, Amaryllis 
Dagmar Rnltes, OJJ:'J-6, datilogi•afei. E cu, José da Silva 
Amaral, Chefe de Secretaria, subscrevi. 

PROCESSO N. 1. 862/ 68 
Edital de p rimeira e segunda praças, com os prazos 

de vinte e dez dias, respectivamente, para venda e arre
mataçã o dos bens penhorados na execução movida por 
Mário Fernandes de Sá contra Churrascaria Canequinho 
Ltda., com enderêno à rua Nilo Peçanha, 1155, nesta. 

O doutor Paulo Roberto C-apanema, Juiz-Presidente 
em cxcrclcio na Junta de Conclliação e Julgamento de 
Nova Ieua, u. · 

Faz saber qu~. no dia 31 do mês de outubro do ano 
de l!J69. às 15h15m, nn sede desta junta, na Rua Joaé 
Hipó1lto de Ollvell'a, 105, 2• andar, nesta, serão levados 
a púbiico pregão ue venda e arrematação, a quem mo.is 
der, acima da ava!lar;ão, º"' bens penhoiados na execuGiiO 
supra-reierida, encontrados na rua Nilo Peçanha, 1155, 
nesta, que são os seguintes: 

"Uma máquina reg'stradora de marca "Argus". n. 
387 605, clétrlca, funcionando e no estado - NCc$ 600,00. 
Uma múf!uina de somar marca "Burroughs", n. 89132, 
NCr:;i 400,00. Uma geladeira comet·cial marca Gelco Elé
Ll'icn Ltda. - NCr$ 550 00. Uma máquina rcglstra,lora 
sem marca vislvet. manual funcionando e no estado -
NCr$ 400,00. Total da avaliaçüo - NCr$ 1950,00. 

Não havendo Jlcitante, fica, desde logo, anunciada a 
segunda _praça para o dia 10 do mcs de novembro de 1969, 
às 15111;:,m no mesmo local, fazendo-se, neste caso, a 
nrrcmat!l.ção por quem mais der, devendo, cm qualquer 
hipótese, ser garantido o lance com o sinal de vinte por 
cento elo seu valor. 

O presente edital será publicado no CORRElO DA 
SEMANA e aflxarlo no lugar de costume, na sede desta 
Junta. Nova Iguaçu, 3 de outubxo de 1969. Eu, Amary
lis Dagmar Rattes, OJPJ-6, datilografei. E eu José do. 
Silva Amaral. chefe de Secretaria, subsci;evl. Paulo Ro
barto Capancma, Juiz-Pi·esidentc. 

PROCESSO N. 980/69 
Edital de l'ilmcira e Sei;unda Praças, com os prozos 

-,e vlnlc e dez áia.;, r~spectlvamcnte, piira venda <:i m·re
mataçfio dos bens r,enhorados nn execuçao movida por 
Dorvaly dos Sarilos Sousa, contra Casa de Saú,je e 
Maternidade Nossa Senhora das Graças: com '!!nderêço 
na Rua Alberto 'l.'elxeirn da Cunha 172 - Nilópo!is -
Rio de Janeiro, na forma ababco: ' 

O Dr. Paulo Hobrrto Capancmn, Juiz Presidente em 
exercício na Junta de Conclliaçã0 e Julgamento de Novi.. 
gua,::u. 

Faz saber r..ue, no dia 7 do mês de novembro do 
ano de 1969, às 15 horas, na sede deste. Junt.a na Rua 
José Hipóllto de Oliveira, 105, segundo andar :_ Nesta 
serão levados à. público p"!!gão de venda e arrematação; 
a quem mais der, acima da aval!rtt:ão, os bens penhorados 
~ª- execução supra referida, encontrados na Rua Alberto 
Teixeira da Cunha, 172 - Nilópolis - Rio de Janeiro, 
que ~ão os se.:uintes: 

"Uma máquina de escrever de marca Olívetti BB no 
estado de nova - NCtS (;()0,00. Umct máquina de cal
C!,lla~ n:.arca Olivetti eléttic11, funcionando e no estado -
:NCt,> tJ;)0,00. Um nr refrigerado funcionando e no estado 
- NCr$ 700,00 - Avallar;iío importa em NCr$ 1. 750.00. 

Não h::i,·t'ndo licltant<:i, fica, d~de logo, anunciada 
a scgundfl prura para o dia 17 do mês de novembro 
de 1969, us 15 horns, no mesmo local, fazendo.se, nêste 
caso, a arrccudaçno por quem ma:., der, devendo, em 
qualquer hipótese, ser garantido o lanc<:? com o sinal ele 
vmte por cc,1to do seu valor. 

O prernntc editai será publicado no "Corre:o da Se• 
iynna" - e nfixado no lugur de costume,i na sede cl~'Sla 

ta, Nova Iguaçu, 3 de outubro áe 19u9 -· Eu Ama· 
• Is. Dagmar Rallcs. OJPJ·6, datilografe!. E eu, José 
da Silva Ama.ral. Chefe de Sccretnria, subscrevi 

PROCESSO N. 286/ 69 
~dital dP. Pl'!_meira e Scl?unda Praças, com os prazos 

de VJrte e dez din~, 1-e<pectivamcntc, para venda " arre• 
ma\a-:'io cfo!: bens penhorados na execução movi':la por 
lz?ltn? Pel'(•1ra Sa11tos contrn Jaír Ferreira Boniot•.r, com 
endc!'e<.;o à Rua Emílio GuadanY, 1 625 - M-esqult'l. - RJ, 
na forma Pbalxo: 

O Dout,or Pa11lo Rob'.!rto Capanema, Juiz Presidente 
em e,;crclc10 na Junta de Conciliação e Julgamento de 
Nova Iguacu -

f:iz S!Jber r. que, no dia 3 do mês de novembro do ano 
d't? 1;969, as 1.,hl~m. nn .sede desta Junta, na Rua José 
Hlpolito _de_ Ollveira, 105, 2• andar - nesta, serão leve.• 
dos a publico_ pregão de _venpo. e arrematação, a quem 
mais qer, acima da avalla,:ão, cs bens penhcrados ne. 
exccu!;ao_ su~:~ r~forlda. -encontrados na Rua Em!llo 
Guan:Jam, 1;62-? - Merquita - RJ, que são os seguintes: 

Uma !l'aquma de cortar cabelo de marca .. Dctacha
blc:,,, funcK:n~ndo e no estado - NCr::; 30,00. Três cadei
ras d? baroei1·0 d'c marca «Brasil. n• 1 - NCrS 300,00. 
00uatrq estantt's cs_r,elhadas em bom estado de conscr\'a
çao! pmt:>rlns ce ro1 azul - NCrS 200,00. Total da ava
ha!:aO - NCrS 5:;0,00. 

.Não havendo licitante. fica, desde Jogo, anunciada a 
se-:runJa prnçi_! para o dia 14 rio mês de novembro d1;i 
l~G9, às 15!1~::im, no mesmo _local, fazenâo-se. neste caso, 
a. arrcmataçao por quem mais der, devendo, e111 qualquer 
hipote,c, ser garantido o fane\;! com o sinal de vinte por 
cento do sn valor 

O prc5cnte edital será publicado no CORREIO DA 
~EMAJ."IA. e afixado no lugar de costume, na sede desta 
,fonta. Nova Iguaçu, 3 de outubro de 1969. 

E·1, A:11arylJ~5 Dagmar Rattes, OJPJ-6, datilogra~l. 
E e~1. Jos,:, cl11 Silva Amaral, Chefe da Secretaria, subs
crevi. 

PAULO ROBERTO CAPANEMA 
Juiz Presidente 

EDITAL 
RfGISTRO DE IMÓVEIS DA 2.ª CIRCUNSCRIÇÃO 

Hernes Gomes da Cunha, Ofic':ll do Registro de Imóveis 
da 2• Cl.rcunscricão, 

.. Faz público quc, Mo1sing Cabos de Aço Ltda., com se
de a Travessa Argentina, n. 43. em Eelford Roxo, nêsle mu· 
mclplo, depositou cm seu cartório, na Rua Dr. Getúlio Var~ 
gas, n. 90, n')sta cidade, nos lêrmos do Decreto-Lei n 58 
de 10 de dezembro <lc 1937 e seu regulamento Decreto 3:019' 
15 de ~etembro de 1938, o memorial. planta e documento; 
refcr-:,n, e ao loteamento de uma :le terreno situa-la na zona 
urbana, cm Belford Roxo, quarto distrito dêste munlcipi:> 
que assim ~e descreve e caracteriza, ârea de terreno coni 
dezenove mil troz~ntos e vinte e sete metros quadrados co· 
mcçando sua medição cm ponto no alinh::i.mento atual da' tra• 
~ss~ Argentina, a ;iua:·enta e um metros e trinta e cinco 
l':::nti!llctros do ponto :le intercessão do alinham':)nto J?ar da 
Avcnda José Mariano dos Passos, antiga Francisco Sa com 
o almhamcnto. lado lmpar da Travessa Argentina· 'dêste 
ponto, fazendo ângulo para o interior do terreno, de '93_ 47' 
com . o ~linhame,nto citada, se:guc um alinhamento retilin~o. 
na d1r1?~ao sudes,e que. t!)m cento e vinte e três metros quinze· 
ze centrmelros; esta d1v1Sa c~nfront:i com os fundos dos lotes 
lado par, da citada Avenida José Mariano dos Passos qu,; 
a contar do ponto ini~ial rer tencem a José Fernandes 'Alei· 
eles 13raga, Fclisarda Pereira Coutinho. herdeiros de Manoel 
Rodrigues Figueiredo, FranC'i~co José Gonçalves Djalma Lo· 
pes, Jyiar\a Miranda e P4;1dro dos Santos; da extr'emidade jfs· 
to pr1me1ro lado, nos fundos do terreno de Pedro dos Santos 
segue o segundo lado, na. direção sudeste com vinte e elo!~ 
metros e quarenta centim".!~ros, que faz com o anterior um 
â!1guJo d~. 113• 13, p:ira o interior do terreno, e tem o seu 
I1m no almhamento ela Rua Rosa Pires; êste seguimento de 
vinte e d~is metros '.? qu:irenta c~ntímetros, representa a 
confrontaçao com a Vila Santo Antonio de Prata; o terceiro 
lado. com cento e trinta e dois metros e cinqüenta e oito 
centim<;tros coincide com o alinhamento, lado norte da Rua 
Rosa Pires, e faz cem o ~gunclo um ângulo de 119? 34' e se 
encaminha no sentido noroeste; o quarto lado, começa no ali· 
nhrunento lado norte da Rua Rosa Pires, faz com esta um 
ângulo para o interior do terreno. com 142 digo 1249 12' 
cncarnin.h.a-se na direção nnroeste e t~m comprimento de cer,: 
to e tr.!L_;c, e quatro metros e quarenta e trés centímetros· 
êstc la~ divide com ,.ligo divide o terreno com os lotes dá 
Vila S.a!1to Antônio <la Prata; o quinto lado é um ~guimen_ 
t.o retllmco com sessenta e quatro metros e oitenta e cinco 
centímetros, que parte d:t extremidade do lado anterior fa· 
zenclo com êste, ângulo intc,rno d<:i 121Q 43'. seguindo n~ di• 
r~ção nordeste e representando a divisa com os lotes do 
Dairro Santa Cec!lia e a Rua Angela, dêste baino; 
o !<P.xto lado, com oitenta e quatro m<:itros e trintn 
e cinco centimetros i11iciit·se na '!!Xlremidade do quinto cli• 
rlglndo·se paro. i;udeste, e fa7. ângulo interno de 619 41' 'com 
,, citado lado anterior; esta reta, n pártir de seu inicio re· 
presenta a divisa com Luiz More-ira Venda, herdeiros de 
Waldemar ele Almeida, herdeiros de Franklin de Meneauicy, 
Simão Gonr,alves, Lúcio Fri1ncisco Filho e herdeiros d~ Pio 
Zenny •. proprlelãrios dos lotes com testada para a Travessa 
Argentma. !ªc12 impar; o_ sé1 lmo lado, com cinqüenta e cinco 
melrM e cmqucnta ccnhmetros, faz com o anterior ângulo 
de 257• 19', dirige-se para o nordeste, até encontrar 'a linha 
de testada da travessa. lado lmpar; divide o t<:?rreno com o 
lote de Pr?Priedade rlos herdeiros d~ Pio Zcnny, número ses
senta e cmco, da Travessa Argentina; o oitavo lado coin
cide com o alinhamento, lado lmpnr, da Ti·av~ssa Argentina 
e mede dezessete metros a contar da divisa com o terre110 
sessenta e cinco, citado, dirigindo.se para sudeste e fazendo 
~ngulo para o int<:irior do terreno, de 10.19 40'; o nono e 
\llt,mo lado, é também contado pelo alinhamento existente 
da Travessa Argentino. lnõo !rnpiir, partindo do final do 
oitavo lado, com ângulo interno de 2639 56' dirigindo-se 
para nordeste até a divisa do terreno número' trinta e um 
da Tr.ivessa Argentina, ,nicio do primeiro lado descrito· êste 
larlo te17"" comprimento de seis metros e setenta cen'.thne· 
tro~ e ~ · -barracão de madeira, coberto de zinco, ond<> se 
acha cstaõelecida a Fábrica de Polvilho, de número 43 (q.ua
ronta e três) e uma casa número 43, casa 1, de pau a pique 
com três cômodos. sem fórro e sem assoalho, ãrea esm c11-' 
vidida em 21 (vinte e um} ,lotes de terreno, de várias dimen
sões, agrupados em duas quadras, numerados seguidamente 
de 1 (um) a 21 (vinte':) um}, tudo de acôrdo com a pl\mta 
aprovaria pela Prefeitura desta ciclacle, pelo processo nlime
ro 3. 243-67. As .impugn1ções dos que se julgarem prejudica
dos deverão ser apresentadas em cartório, no prazo de trinta 
dias, contados da terceira e última publicação dêste . Cer
tidão. Certifico em cumprimento de despacho exarado no 
P_roccsso número vinte e três mil quinhentos ~ quarenta. e 
oito, cm que é requerente Wanderley Garcez Acosta autuado 
aos dezesseis dias do mês de dez'ê!mbro do ano p. p.' que, de 
acôrdo com as Informações constantes do mesmo 'processo, 
o lote:imento promovido por Morsmg Cabos de Ao:o Ltda., 
s,tuaclo na Travessa Al·gemt ina, em Belford Roxo ~ dis trito 
riêste municipio, nprov;1do conforme processo n. 3,243-67, 
não foi aLingiclo pP,lo IBitA. Eu, Ellmci Costn Marques, Da
tilógrafo contratado, clat.ilcgrafei a presente certidão a os 
quatorze dias do mês de !ll1ril do ano de mil novecentos e 
sessenta e nove . E eu. Aurice TeL,;eira Pinto Costa, Substltu·. 
to ~vcntual do Diretor da D:visão de Administração, a subs
crevo e assino. Aurice Teixeira Pinto Costa, Subst. eventual 
do Diretor da DA. Nova Iguaçu, r, de julho de 1969. O 
Oficial: llermes Gomes da Cunha. 

Página 7 

Criança tem festa amanhã 
no Couni"ry, que faz Baile 

da Primavera no dia 18 
Comemorando com grande festa infan• 

til, amanhã, o Dia da Criança, o Novà 
Iguaçu Country Club fará realizar gran
de "show", incluindo um gostosíssimo 
festival Tom & Jerry (alegria da peti
zada) e uma peça infantil. Para as se
manas segu'ntes, a direção do clube pro
gramou excelente programa, para o qual 
conta com a presença dos assaciados, como 
vem ocorrendo. 

1l': a seguinté a programação para 
outubro: 
Amanhã, domingo, às 16 horas· - SHOW 

INFANTIL, com brincadeiras e apre
sentação da poça "Ortígas às voltas 
com o Diabo" ~ Festival Tom & J erry. 

Dia 18, às 23 horas - BAILE DA PRI
MA VERA, com eleição da Rainha da 
Primavera do Clube e presença do 
conjunto Sérgio Cai-valho. Traje pas
seio completo . 

Dia 25, às 22 horas - BAILE DOS ANI
VERSARIANTES, com desfile de mo
das, orga.nizado par It Modas. A renda 
será revertida para a Casa da Amizade 
dos rotarianos de Nova Iguaçu. Traje 
esporte. 

Chope vai v@ltar a rolar: 
Ca,teco sfrá em novembro 

Duas bandas típicas. conjunto folclórico 
«show» de samba e eleiçã0 de rainha, além dé 
multo chope são as principais atrações progra.• 
madas para o 2• Caneco Festivo de Nova Iguaçu 
q'!-3e, sob a coordenação de Mauro l\I·gue! e aus· 
piclos do Departamento de Cultura. Recreação 
e_ Turismo do. Prefeitura, serã realizado nos gal• 
poes da. antiga Serraria. Coccozza, junto à edca· 
ção, nos dias 7 e 8 de nove:nbro. 

A promoção conta com o apolo de várias 
firmas cio municip:o e de clubes scc;a s e terã 
a dlre,:iio do ~Lar de Jesus:>. nas ban-acas in
ternas. 

Dia da Crianca f,em cinema, ... 
festa no lESA e Maratona 

Todo coleg-ial uniformizado ou portando sua 
carteira escolar poclerá assistir, amanhã, Dia dei 

Criança, à sessão especial e.e filmes infantis que 
os Clnem.as Santa Rosa e Ig-uaçu vão oferecer à 
petizada. sob os cluspícios do Departamento de 
Cultura, Recreação e Turismo da Prefeitura Mu· 
nicipo.T. 

,A.s sessões sariio às 9 horas. no Iguaçu e às 10. 
no santa. Rosa e razetn parte de um programa. 
elaborado por O1uêle departrunento e que incluía 
visitas ii Ca.choe!ra de Tinguá, à Fazenda São 
Bernardino e ao antigo pôrto fluvial de Iguaçu 
Velho. Na impossibilidade de conseguir condução"' 
para tôcla.s as cridnças, o programa ficou limito.do 

às sessões cinematográficas. 

lESll 
Dentro das solenidades do Dia da Criança, o 

Instituto de Educação Santo Antônio vai 1nau
gur::i.r o i,eu GinâEio de Esportes em oolenidade 
que se recJ;iza.rá, hoje, às 16 horas, e à qual ae 

segulrã apresentação de coral com números de 
folclore brasileiro, esplllhol e alemão; ginástica 
rítmica e callstênlca e evoluções da Banda Fe• 
mlnlna. Amanbã às 15 horas, ginástica e teatro 
d~ crianças do Jardim da Infância ~Maria Lú· 
eia». Será instalada., também, uma e.-.:posição de 
trabalhos culturais, pcdagóglcos e de artes femi
ninas. A exposição permanecerá do dia ll a 14, 
das 8 às 11 e das 14 às 18 horas. 

1II Maratona 
Tumbém a.manhã, no Instituto de Educação 

de Nova Iguaçu será realizada. a III Maratona 
estudantil, promovida polo Rotary Club e que 
reunirá, das 8 às 12 horas, alu:nos do cientifico 
numa renhida prova de conhecimentos de portu• 
guôs, mtl!temútica, químico. e física. Os resultados 
serão conhecidos no meio da semana. 

ESCOLINHA ULTRALAR· 
COMEÇA NA TER1ÇA · 

Com aulas de problemas da mulher, prevenção 
do câ.ncer, cozinha, culinária, economia doméstica, 
curso Slnger, pediatria e outros, será iniciada dia 
14 próxlmo, no Esporte Clube Iguaçu, das 15 às 
18 horas, a Escolinha do Lar Ultralar, promo1:.ão 
do programa ékl Helena Sangiro.rdi da Rádio Na
cional. As inscrições, gratuitas, para o curso, 
que dará Certificado de Conclusão, estão sendo 
feitas nas lojas da Ultralar de Nova Iguaçu, na 
Rua do Ouvidor, 25 e Otávio Tarqu!no, 165. 

MARANHÃO CONTRATA MÉDICOS 
1 -
POR DOIS MILHOES MENSAIS 

Para. incentivar a interiorização da medicina 
no Estado, o Secretário de Saúde do l\foro.nhã.o, 
Sr. José Murad está instalando mini-hospitais 
em vários municípios e, como salãrio, está ofere• 
cendo NCr$ 2 . 380,00 a médicos, principalmente a 
recém-formados. O Estado oferece contrato, com 
tempo integral, mas não exclusivo, podendo o 
médico exercer clínica particular e ter creden
ciamento do INPS. 

Lions comemora 39 ano 
Com a vi.Jlta oficial do Governador do Dis

trito L-3, Sr. Aquilino Barre:ros, o Lions vai 
comemorar, com um banquete. na próxima têrça
feira," o sou terceiro ano de fundação. A :resta 
terá lugar no salão nobre do Country Club e 
contarâ com a presença de inúm-era.s autoridades 
leonisticas, da Guanabara e do Esta.do, além de 
ol!~ros membros da sociedade. 
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LI R TEM SÉRIO COMPROMISSO 
1-

Comen±ario 

Danca fatídica 
.; 

Foi Juüo Bati. ta - o pr·cc•u1 ur quem 
imol'lolizuu Salcmu\ a filhu de Ht•1·orli'.!4 Felipe, 
Bntisla, um profeta qu1• ~" ínr1111nlia __ c-u1'!'1 o mr•s
ma fúrr;:a de arrel,at anwnto rle con•<·1en,·1as seme
lh ante ã d<' Cristr,, \i\eu mais ou nteno• na me&• 
ma época, <'omullgava cl_o me,smo pe_n amento e 
e nsina\·a a m•",rna dout 1 ma. Ent rcmc10 suas 1,r • 
gac;ücs, afinnit\il nuo sei· t•lc o fi lho rle D(;th, q 1c 
viria depois. ao mesmo tPmpo em_ (JU(' atar·a _ '! ele 
pú!Jlic-o O Hei IlerorlP, JI0r qur•.,t,,c-~ d<> fain1lla e 
,,,tr-. mal salisfpilo, nfír, o matava temendo a r~:
c-:io po1,ula1 por >l 11atar rle um l!rotet ., . qL•e. Ju 
lia\'ia conquislado ~1 nws•:,-. 8at1nu fo, pr~ o, 
entrcta~to. A mulhPr d" Herodes Antipa ma_e 
de 8ulomê, uão ~up,>1 ta\'a Joio B,.thta pelilli cll• 
L icus u da dirigida .. ,, prbsir,na\ u o r-unhatlo 1,ara 
que, c·,ecutas.·e o p;•of<.:la. Por oc·a,,iao do ani\·cr
~ário de llerocJ,._, prornoveu-sc gran<lc festa onlle 
o nún11'1',) ri<' c·on· iv:is ern imcn ·o e Sntomé f," 
cun, 1rlada a dani·ar ilaquc·la nuitr-, pa,·a d'•leitc do 
1 ei e ,·cus !'Oll\'id;ulo-. In ·truída pc,r· ~ua müc. clan
c·uu · daur·r,u uté p111polgar o· eunvidadus e o prú
pri~ Jfn,,dr•s, seu io. 00~ ha~t idon·~ ~o pal~c:io. 
·al>ia-,,. que aquelc seria o d1ri. ele ·!ºªº BaLJ•ta. 
Tudo , ,1111·u tramarlo. Ao te1mma1· de• danc;ar e 
vi\ anH•11tr• aµluudicla pelo~ presente . IIerode,; te
.ia ditu a Salumú: "l'ala\'J·u dr, 1·ei não \ ulta 
aliá~, pec:a o que quber.'' Salo~é pr•r!iu que llle 
foss<> <Jfci·ec1clu a c,alwr;a rlP .Joao Bar.1sta em um 
prato. I mcrlia1 amente parLlu a ordem de que .º 
pruf,.t a fósse rfol'apitatlo " algumas hora:,; d('po,s 
chegava a ca!Jei;u cio homt:m, culot'ada em um pra
t<) e of<:recida a Salomé e csla, por sua '- rz. man
dou ofcrcce1· o prc<cnte à mãe. O plano d.Js ba-
lidlJl·es deu ce1to. As fõrc;a, ocultas fuudonaram 
e a pala\Ta cio rei foi rumpridu. Salomé nais tard" 
ta 011 com H•11orle, Felipe, emiu\uu-se " · depoi,. 
c·asuu-~e cvm Arislúbulo, quando fora agrnciada 
por Nero c.Jm a c-01 oa da Armênia J\fo11or. 
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CORREIO 
DA SEMANA 
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Nilópolis tem 
·ôgo 

B:st101u Dali a l l 1111) e Fln 
n1cngo e:! ppl t..~l,l:úu lL' •; 
, indo, amanhà :1 li,let(llll':1 ''º 
1 u1·nu, 1·dcrl'nlc il "11,1, <' 
"'.\''. do l.'t\lunc'u1u1to nik,1,,,-
1' ano. Com!11êt .,neto I n ,a 
da dc:~ta (,.·hu, l\ jugaral1 1 ti
uo, d, Olinrl:i x G1cmio 3, .. ,
~ 1. A 11l'i11dpnl partida 1'·1 
d1aY~ "ô" f,, '1"'1 s .. ,nto ,!it;, 
1 :l l'l') l'Ollll'a Frigori(jç,1 
(1 pp) p,,·s ,, ,oncid'J e 0 l1Hú 
prà1 ieumen,e l'oru rla ,te.· ,· 
, :\o final. O li der 13 de 1'o· 
, ~ nbt o t1,; tá tnn frac,, nd,·l..'1'
~ariu peln frenl<', o E,µe . 
ran;:i, üllimo colocado. 

Rodada anterior 
O ~nntu Rita ,·cnct")U n 1•,~ 

pcranc;n rior :JxO, gols de \li-
1 ui• lono ao~ lU minu LO$ .. 
ü1 i1;1ar~ ê~1 l' :,os :.!7 do '"'..:-· 
gundo lemnv. \1 _jõgo pl'ir
cir,11 ela rorln.ln, u 13 de .,,l
\ embro derrutou o Frigvri· 
fico por ~hl. A partida en
t e o,.., dni<:: c1ua tros, no. pti
meira rodaria cio returno da 
chahc "B". hm in sido anul.i.
da. P<',·clcin o 1;; rle , ·ov-::·n
hro por 4x~~. G<llcudore, do 
nü\J jõgo; lll'lio nos J 111i· 
nutos, \\ il,on, a(l, ~O e ,-o~ 
13, para o , en 'C'dur. e \'anil-
1011 an~ 3!1. 11ara o ven(·id >, 
todos no ~e~undo lcmpo. 

Agora na 
Guana ara 
par:a bem 

::::ei'W· - o 

'RGMILDO MELLO e 

GERMmAL GIMENEZ 

Bnx Som 
Av. Rio Branco, 156 

Ed. Avenida Central 

Sobreloja 337 

Fitas de 4 e 8 p:stês, ~ra"a• 
das ou virgens - Fil as K.7 
de 60, 90 ou 120 mir.u1 JS -

Consêrtos em toca-fit.;s, m;ni 
K.7 e aparelhos lransistorisa• 
dos - :nstalações de som 
em carros, residências, lan• 
chas. auditórios, etc. - Vídeo
tape e audio-visual - Artigos 
das melhores marcas: Teac -
Arnpex - Sony - Akai -
Siera - Phil'ps - Or;on -
'Gradiente - Audiolab - fenco 

- Basf - tlalional 

., 

FER OVIARIO EM AUSTI 
Com o Mono Agudo murchando fll'tnc em 

IJusca do nmbicionado tricnmpconato. proi-lScguc 
1m:U1hã O Campconato Igu:içu'lno de Futebol, com 
a rettli~·i<;Üo da quinta rodada. O lilcampc,i'io. 
;\Iorro Agullo, IPrá um compromi:-,,so difícil at• e 
o Fen-ovhírio, em Au.,tin, quando n r<1uipr, lo· 
'Ili te11t11d deyolver n clerrol.1 cio turno ele 1:<0, 
quando era um do.; f'innlish.s. A vitória ,loR c•o· 
mandouos de .ll1n.sinho. at'a,itou o q11ad,·o d,• Ans· 
tin do titulo. li: de SP JH'eve1 um bom l'P.!1<•táct1l0 
,•n\re o., dois time~. Outi-o bom jõgo ck\'[•rá """ 
Dclfor<l ttvxo e Pot'ou,11· no ~-·t:í.rllo ('u<'lho rl·t 
noch·,. F\>i n tin,e eh A,·enicln nrnsil qu,, tirou 
o Belfo1 d Ho,u do pár00 11n 1·t_.tu1 ~'lo. E unt jô~o 
d, .. difÍPil .prog-z,õ...:tieo. Ali:.d ~. cn1 frnnt·n a~t'P'1-
' ·io. ,·ni enf1 entnr o Mesquita no , ·,•rluto rli-~ll'. 
Pnn.1dn indige~tn 1>t11 a os t·om .1nclan, ri, Ztl' ·, 

111·inl'ipnl lll'lllC nor te,· o :\íe:<quiln. obtido bo·, ,.,_ 
t.iria sôbrc o Poligun,· domingn. e,l·rndn :w "· 
po t,,nto. :i repc, ir o feito. No Estátlio Augu to 
Si1ni,cs, ,Tulunle, e Queimflclns ,·on,p!t,1nm n rr,
rl-lds. ambos vindo,; de clenot:i~ frcnlc ao n,,lfortl 
R xo e- Cl )h .. 1·0 A:.:'udo. l'C'.-.:.Jwe. i\ .. nn1PnlP O:, Uoí~ 
Un1C'., ucup"'lll a lnntern:, do i-cturno ~-on1 .sn•i:-; 
po•1los pri·,litlo •. 0~ rc,suJtarlo.a ria ÚJtima 1·0 ,l· 
da foi-a 111 o:--scs. 

.\Iurilo; Sabará, DncH, .Jorge e ('arlinbo.s, Dir'glu 
o ,•neontro O Si· . .Jo,.:, Vieira dP. .I\Tenr,zeg, <1uxllia
do pr,loH Srs. João Fcrrci1·:i Lopr.s ,i Antônio ,foRP 
r.lo.; S1111tosi. A 1·encln .~omou NC1·$ 20,00 e na p1•f' • 
limin:n O Vohntrs conr:,·n,ou ,sru f.1vn1·1ti,imo ven
crnclo dr 4xl. 

i;f'tor r.,,1nt i-a~, com Ismael e Gabit·u. O .Mesqu1ía, 
rl r-12ta. mnnt•11·:i, pode aµn rccer com 111nf.'! dc!'b· 
que. O pd>11Pii-r, lempo fr, rminou c,om o p lacar 
de 1xl. l<'r nndsco, a 0,q 20 m inuto.~. illaugui-ou o 
pl·1cnr pnn, o I'ot'gunr, e Robe1t0 aos 23 <'111· ' 
palou. 

Morro Agudo firme 
• 'a p~,l't da cfcluud:, em Co111cndudor So:11·.,,,, 

litler 11L·oluio no ven<!í-1 o Qu11ln1~u!os por 2:xl, 
u Mor1 o A ,udo 111,injoy,, suu inYcjável 110,,içfio r.lP 
cum lodos o~ /l0ls marc•p<Jos na 1• fH e A eqni
Pf' q1tt .. •inrn,h1nst', eontan<lo rion1(11w Ft·1lirln ~-l' . a 
di,u inten~o lrnb•dllo "º hic·111 o qu~ nf R\n· 
,·0•111·,11•, brcch·,.~ p: 1·n flnn.liz A iuh p .·,-

No pcdodo final o M e.·quit« e Lévc B<•lfJJl!'C' 
mal,, próximo cio gol da vitória !!! este veio :111.s 28 
minutoi ftPÓ.~ joJuda de todo o ~~u alnque te,mi
nando com um c•6rnr>r. Anús u cubn11H'a SilvJ., 

11,ar·cou con11·a Bila ptúprh mc,ln. rlanclo a vitória 
"º seu a•h·c1·s:í1·io. Os qusd1·0!': Pot·f{ua, - Síl· 
\'io; Antônio, (~ nbiru , Trtnnel ~ C'oroncJ; Pr·lé ()
c-1:-lrli 1ho Cunh;1.; <.!o<;âo, l'\clHinho. lf'rancisco e 
Cel•o. l\l . 11u itn Mil on; Cor·onel. Nc, ldo. R•t· 
miro ,. 'l'olnh•1; Pnul;nh0 r Rol,rrto; .Joiír,zinho, 
T·•i1111a, Adr'tnir e L11íq f 1 •11·Jos. A rentln :-;on1ou 
T~Cr$ ·lil,00. Yunc'onou n·, arbitrn~c , 0 f:i t·. Hum· n 'ct•u con~tnntp cn ,-~ o nt•1qt1P: ulví-rnLro e ti 

<.let'e ·:i. tlo Que ma<.lr,.,, O qnr1d1·0 riufJ!nic,dcn 
coutra-t1t·1cuva sen1pi-u cotn 1,e-.-igo, p g"1ndo éH:i 
\'C~M n ,1,,re.•·1 do !'l-io1 ro Agudo desritentu Nu 11, 
dê'l cc:; utnquC'H Ji'\•rn:inc.lo co1n1,,iC'c;U-Ro r ;trn~ ou 
c·um d~frilo um•1 lJulu p·tt·n Heu 11n1u i ·"• cntm11• 
do o n,·· nle I\c1·eu p:11:i. der:::Iuc:ar ,:on1 u u 1oquu 
J,UÍ:::ã C·1.rlos e nU(•ir u conta.gen-1- ªº" 6 n1i111JtoH 
in·:1.ug:u1anrlo n cont,.1 11.e n. CiPnte ü0 p,:11igo q1;' 
l'On·la111, o., com:in,Jlldo., de ,\h ·inho fo1·,·u1·11111 
111ais u dl'f"~~ do Queln1:1elo_, pt inc'pr1l1tl<'nl1> pi,, 
J ig ui 1s ele Chiquinho ,. Zecu Nen~·,n. Aos 2:1 
111111110.- <'·nlínhoH e• nu• cu p ·1wlti Pl11 1/. ca Nc
n •111. Bo'r,eleiro colJ1 Oll e ,,ri,p lou ., pat Urln. e, e·~
e· u o .\fo1To Agullu " aos 41 111!11ulo , Zc<'·1 N •· 

h 1to ele S uim. auxilia,10 po1· O :\•n ldo Conr'll · 1 
\ 'il e P;illJo e. Vieírn, Nn p1·Pli111in:H O emv~t e 

" lxJ foi o 1·r~uil:t•lo fin:it. 

Aliados subindo 

r :i:hrd Roxo 2 x 1 

11,.sr 1<"111 0 de algun.s de .,cu, 1 ilu!nr,·, 0 \ o· 
h.1nt1 ~ sr t· nst~ u;u nu 11 ad\·e1~::rio <liric 1 I p·u·:i 
n BJ'fonl noxo, dc,111 ngo no E.,t( dio C'oclh" <ln 
r:.ocha A c:quip,, dn cns•, andou He c,01111,lic'l'l ', 
l~n1 tletcnnin·1da~ fEIBl'8 rio <'Oh j >, pr;11ciu11lrn n
t ~ do pnt te de ,eu at•'CJUP qu,· 1wsta pari illn, 1 fio 
func-io110\1. Sõn1ent~ Dl1 ib·t f~?. p.:1dg- t' n rn l·t 
do Vo!:inl.•s c m vÉ\1·i·1.s op 1tunid:hl, s. X•,.; pr'· 
nu::·ru:-. 1110\ i:11r1"!to.~ notou-.J(' 111c ho1· tlld]'OSll'ilu 
do , ... ol'll\tt 1t, t b:·~!!nn<lo O a111u0h·o C ·111 a cl',..tu r 
nl-:uni".s bo· s in cn·cnc;õ ·s. .\o,; 6 mlnu•o~ o 
~olf•iro c10 Detror1l Ro:'io (1cfcn1l 11 u1na boln ,. 1u 
n..:. tn=i.o-. for'l da á1cn, o âl"h.1rú n1·1t-1·ou 111, 

li\ , ti'• ~t sob ·t• o.s 111·,,t ·lo.~ do.; jo .. ,10,·e.q lo· 
t"1is. A c·uhr:1111·n foi rr.,·, '1 nn1• Jaime e:• ·111 um l '1 n 
violento se'n tllf ·a p•1 1·n Cern. Ao~ Hi n1 nu~e.-.; 
Eirib:1 pc1d u ôli•n,t ehn.nc·<'. :in6.~ d1·ililui- , N\'11.· 
,1°m."1te o a1·qu -·,·o Reis \ os 19 m'nulo.s o me,,
n1 , jognclol' CO'lC"ln :u c•on1 ~Ur.P.t'~o un11l hnl•1 e 1w 
,·. io n,b ti 1 µ,,'a., trnn's. apô.s cabr:-crnda po1 
<~n!·~n. d"' 'ttto nnH.'nt ... , r-nlrando o avante do 
Bc'fo- 1 r.o-;:o p1t··1 ,•m1 :1 nr :t pat·lidr1 

nl111 a ~in~d, u o sr·gundo [7ul <11~ <r,/u t f"'(lU p 
:-;ur JH"1 onclenrln o ;u·q11f'·r·o J\i-i upús J· .<'r•IJ,:1 cx
<.:ülente p·,sse d~ L: t11lio No pr lllPÍl'o t >1po n w 
houvf" 111 i.~ n 1lP1 ti·ür. 

ronli lll't r.ubindo d p1·or.lu•;-· 0 a e.quipe do 
Al.L.clus, C'c.u1sti1 uinrlo- ii;f• 11un1 ~éJ'il) cc:tnclid:iln < '1 
itulo cio rcl11,·no Dnmingo, Pnft-cntundo o Fcr· 

1 o,·iiil'io c1u A•1Hlilll, ohtevr rAuil t I lnnfC) fJO!' 2xl, 
·•[H ar do pln<·;ir a1,e 1,,,Jc,, No pdm<:i!'o 1cmpc, 
·, neÕPa 1,e1t,,n-,erain \Õd·,~ "º q11:ulro rle Sant·, 
ll:11g •nia. $1"tL •1V' nt .~ c-olo<'a1·an1 t•n1 conotante 
,, 1~~ > a 1ue{·1 gn' rtti·l'idn por HohrTto quC' se 
d• lobl 011 I' r:i ru'lnti•·la :nrôlume. O 1><·i111eÍI o 
t•ul f)C.r-t llf' u ent etanto no F',!nOviíir·lo atxn.vés 
"" · Jelo ao Jfl minutos, nprovr-itando f1lh:1. ,1::i 
ti ft \. d A1indos. O.s CIJlll:111lhdo,c.; ,te Z'lza nn.o 

>""·i. f11 e fi 1ul o jo;.;o c·11u d hifcnsida(h fJOI' 
l•'l' o Q111•lm:itl,a , • t•anc:·, lo n, t.lc!'C. a <liricut• 
tnnt o iis Ht·õe~ tlo !\lo1ro .Agu<lo qu11 foi c~.11}Jl • 
,,UJH 1or no s"u 11<h·cr. ·"" rio n1u • R rn e;onse,5u·1 
\ ,1t·1gen.s 1naior u.~ dois l.iuH R r , ur.r u1 u i111. 

.Ho1 l'o Agudo - Lui~ C·tl'lu ·: (' 'lr:c·ío, Bergulnllo, 
J'. 1·na11rlo e M·•no>l ro v:ildol; (:~l•ilio e 'Boi'tcl 1· 
r; \'avú, Z; TiiJJi.1, Zi.?<·a Ne11l1H <' Ghiqu ito. Quel~ 
?IH dos Ar;; Pl111~111huro C·..a.11 1nho. H.f.S nd, 
e Pint1 elo· Olivlo r P:iulo: W' 1,"• Ed on, L~ 
Dko. Dirigiu O l~lll!On110 O ~ '! Hll1P1""0 ,.\1a:\t ... !~! 
\ gt11, anxiliacJu por ..\i,1.noe-1 ,..J"l>IJtCs e C rim~ ·Luz 

Yic',·a. Na pl'Climlw,r o phc:ir fina] :1 s·n .. l011 2 
t1•ntoi p ta eadn time, A l'<'llf'' ,in111ou NC'r$ 111, 00. 

t."! i npo1 t•11 rn «•r,n1 o p!ac:ir adv-e1.;o r foi 1 .. n i1 
ft rn ,. co1,1 rnrii I ímpeto. Ao~ 26 minuto8, teve 
11m nto UMin1!11rlo JIOI' Nurl P anulu<lo f>t• lu 
í li'1ro. Ao~ 29 n1'nutos 1 Nu1i n1arcr,u dH 1ua· 
ncir·• . ,-n.~ac·on:il o prinwi1 o gol rio Alhd .➔ r, 11cn
d mio de JJiin, •ra um r•entr0 d,. C'h.m Aoci a2 
111lnulo foi " ,. ,: ele C.:hion ter u,n gol anul~rlo 
pelo medi1,I r ria conten<lu, qu~ ,11,,gou i'l1perll· 
me 1to tio al , .. ,ntc. Xu1t1n jogad, scmm.riona• r.J,, 
l'r •11lnl o T " Lol·1 foi l:m,:;ar.la .s Z ·•zinho que "11º 
rh 11 0 pé c;u lhcnuc 1lefenrlcu p~rclaJmente ,
'Nahlo, na rrr.111·ga, enviou a pelota no trave• são. 
Aos -ia rninutog Dodnho tr.nlou cm·t,, , . uma jogu· 
,,... n1 su:1. dPf<- a " o têz C'!Otn ,lefe• o. A boln 
L!!lL 1 .,m C'him P foi ao fun<lo dnR rê,rlc~. 

Xo se::."lnlJo h ... 1npo n~ defe:··1~ predon1inar 1n1 
•Ôb: e ,·~ :n:>(]U"-~- embots o últimn i-c,lulo ,lo 
Vol:intc., tcn1tn sofrido 111:1io" po·r 0 süo. Algn1ns 
rl"l'll',·s fo1•a,n pe, didas pelns equipes, t•ujo.s ul:i· 

c• .. 1ntf'; n,,u ~f' encontra, nn1 cn1 tn1·f1p in ... pirad·1. 
F.Ji :1t1·n,·é.s de uma jogodu de Almir. nos 32 
minutos, que a ccnt.ngcm foi nlteratlu, c-huhn,lo 
da inte1 mediárin com rara felicidade. Com 2x1 
no plnca,•. a couipe local passou a dosnr ns cner· 
;das- já que o Volnntes. embora lutador·, nii.0 con
~eguiu u.n1etH~ar. .As P(Juipes r ,l .. n1r1.run1 a .. -{sint: 

Mesquit.a vence 
Na Aveuid·:i. Bnu I o 1:'oligun r por d, u do> 

ponto,, di:.:nte do Mesquita, no ser dc•Tobdo pot 
::?-;:l. O Potiguar tentou por tôdas os fornw.s ven
cer o último reduto me~qu lense, llll'. se us al'I · 
que.• eram fei os de maneira desordenada, não 
sendo difícil à deff>~::i do esquita con furnr ~em
rre o per-igo quando êsle ron,luv·1 Sll'l ál'ca. A 
tanle chuvosa tamb,.m influiu no n•ndimento das 
,,quipe~. principalmente da. do T'otii:w.1r que, em· 
b m e,t'\'esse jog-and0 c'm s,'u.s próprio.~ domínios 
davn a imp1·<'s0 üo de que há muito tempo seu., 
jogarlures não jO"'fl' am junto,. A en<t~ ,u1.1 ,, • 
tesa se porta,·a. com rl'alce, princip !mente seu 

O tempo romplPnwnhr foi <II ,putarlo com 
g,and. cl~~po'1lr-ão. prccumndo O Ferroviãrlo cm· 
patar a patlit:la enqunnto o Alindo;; rnant:nlrn " 
\'ant:tr,rem com unhas c dentes. ll:ete equilibrio 
pPt durou até o finCJI da parlirh. com a \'itór!n do 
A lado., por 2xl. ,rastanrlo rnnt,. n ;nrh o F' • 
rn,·l;hio dos prim1,ro.s r.oloc1ulos. Qua,ho:: Fer-
1ovlã1io - Robe1to; Mirando: O V'lldo. L•1ís e 
DoriHho; Paulinho IT p N,,rival: I smael, Pauli· 
nho 1 Zer.inho e Naldo Ali:1clo., Guilhcrmf>; 
h•a:,, Suerdi, Gélson e Polcr,o; Getúl'o P. T,c;nho: 
('lnqiil•ntn 'lclmar, Chlm e , •ui-i. O cncr:nt10 foi 
,t;dg-id0 por Cé<c'l.r cl:\ <::o,.,, a uxiliudo por J,liio 
Alves :'.Iarinho e Daniel n'l.f;.tPI, A rencln, ornou 
:Ser~ 35 00 e na prc!.mi,1·ir " v lória f;cou c,om o 
Ali-Jdos alta""-~ do placar de :ixo. 

E lford noxo C.!m; Alm·i-. Carolino. Jurnndir 
r \fie~; .T::ii••;,inho e l\·an Bõcn; Amnro. U,bcr'-o 
1Se•·,,-'•1l1;,), Birib~ e Jnvr1cino <Se1jflo). Volnnles 
- Rei~; Zec 1, Bali, Jaime e Correia; Ga ·c;1 e 

Igi1açu conquista invicto o 

turno de futebol de salão 
o :8 e l;;u, Çll L-OllC}U "tou 

quat t:i.-1e,.a o titulo de l'am
pcüo im ic:to do turno cio Ca , -
p1~'1ato Iguaçuan0 d, 1-'n•ebo, 
de Sal.:.o. inrnonclu·ie com eu· 
te;;oria à 1:evre~entaC'ao ti,, 
T C de Me.-r1uita, 110 <'i'tJ• 
l~ u r:.\.·i~ ... 'I 
() jôgn tu\ T' nl z.n.do 'ª <1u 
rh , dc1 Iguaca. r:ib mi , 
equipe tril'r,101· a ao,rhtrt riu 
r- J11tngP11, a·11 111 no rr·n1 ... ro 
tf'mp,:, que, nu tnt.anlo, tct·· 
n1inou r·om u . ·turia do tinH' 
de Puinha ))OI" 2 x 1. Xa f:loe 
derradeira. ainda oue reunin· 
do sua~ última,· fü1,;a~. u 
TC?-I fui impoLale pa,-a ub > 
tar a acüo d~molidvra do olYj
nC'gro <Íue lo;;o atingia o esco· 
r<.1 de 3 x 2. re,uJLarlo cln com
pcttrào. ,\rlem',· <2\, B ·düo 
<:!) e Paul 1J fo1 an1 o~ con..:
trutorc.; elo triunfo do ECI. 
t cnd0 J,:~tfit.:;o ,:c~;y~'gnr.:.lo os 
cluis guls do t ricolor me qui
t 11ge. Cum i,;, ~ r~sultodu o 
• \I~-<1 i:ta c•ei'<.Jll a ,id ra11.;~1 
uu~ 111~ • iJ1h, 1C;n1 pontn ?J' ... r· 
diélo ao l"Jo d 0 li;:uar:u, I1~u
ra~1d.J : ,,; J,n1 nu !'-egund~ pJ!::i• 
to i•olac:io cJm d.J s uontos ,,, -
1{r1.C\"'("\:. , .. , h"t ·ou a pnr1; 1"" r, 
St· ? 'n.,oel Cú 'ho da FC.ê'C. 
0$ qu~ ji>g·:ira 11; 

IGU 'ÇU: - I\an: Pauto, 
Dé,1, Ad ,n·r, Bodüo e Linu. 

TI'.:2' IS Cl,UBE: Anlô· 
n'o: E,I·nn. Lui~, Tainha, E.,.. 
tãcio e \ 'r.,quinhu. 

Filhos de lgu.:!çu 
1-'ro gu 1trl11 em ,ua a.;..ccn· 

são, 1 a m ma , o~ada de 
qu11rtn·f 0 '1 ,, o Filhos de ígu11,
ru goleou irnpiedu,;nm anie o 

Clube >lu11'i.:1pal po 3 .x 2, em 
jó::;1 1~·11h'.(ldo na <1unlra ào 
T. C de :\! qu tn. O time 
de l3. ti.11111 já 110 pl'imc11u 
Le.npo munlinha·,e na nm· 
gua>;<1a do placar por ;; ,;: 1 e 
nu p ·rinrl I f naJ não houve 

rll'l""t..· ,·a de- muêianr·a. ct•:i· 
nuo. a 

sua a lhl.4 a 
o ap;tu f,ral 1,, á ·b!t,·o, c-n
c,r.ando a .P'I ·a com a " to· 
ria do club • d 1 S:. to., Du
mont uor 3 x :2. Blro. (3), 
Babá e Gai ~-a a s na'.arnn, 
)Ytra o., vcnec'iure..;, cabendo a 
\"allinl.o os lloi .. go1s elo c)ubc, 
rln:.< íuncio11:í.rio., m11n;ci11a:s. 
De eo:1 un1 acúrdo dirlgiu a 
ria,ticla o Sr. Luís Antõn o 
Teixeira, 1. 'hdo ai uado Ob ;:,e• 
guinte;; jngarlo ~s: 

Fil.,IIO::i DE JGl:A<;l': 
Valrlir: Garr;a P cdroto, Dubã, 
B'ra, Júliu e Dc-lecn. 

:',IU!':TCI PAL: \"aldlr; 
~;")qulnh.,, Rt:·1 Í', \" t'J1cio, Ge~ 
roldo, \'a dl.'1 ..:i , \";.ltinl10 

1':i. r,r iminar o, a,pir;111tes 
do Filhn, a<· 1n111~nht 1 t•rr1 u 
lime pdnc'nal, tamt,,;m gu
lcanrln, pu,·c;,n µar ;; x 1. 

Vasquin:'10 tropeçou 

o :'I .-qu'ta F C nií 1 Mil· 
~e;uiu n1v.ntcr a \ an lngen1 de 

2 x O que obte,·e n prlmc1ro 
tC'mjJO conl re. o \ 1 qu;1 ho, 
\'lmlo a p1111 'lt r na quadra 
dê?~t e, em êomend:ulor Soa
res. por 3 :,; 3, com,,t~tando 
a úl1ima no d 

ndo. 

n1~,q 
jügo, de e<'r.mm acôrdo o S,. 
Antônio Elpi :it, d . Cu ,. lho 
A, eriu·;,e contara,1 com os 
seguintes .ioi::ad,Jrc,: 

\"ASQ1·r:,;no. "il 11n: 
'\Ia, co•, Fe,·nan,1,,. s·dn~· • • o
r.:, c-i, F ru n ci.::; o e \Yilson 

;\IESQlTl'.\: - ,Tt•.::i• Car
los; F!ob,rto, Anlúnio, ;\la:á
rio I Jo0 é. 

N:i prPlim 11·1r o \'a, qu nho 
\"CllCCU por Wü 

Nos juvenis 
HuJ~. nll :11·~ 'o do ECI. o 

t'n,e de Junn:. ,to clube lucal 
t 0 nturccl qu •tn nr a in,·~nclbi· 
lida,ie do '1'. :'. de \It><qui!a, 
na út•::11a r1yl:1,la d,1 111, no. 
O TC.111 é o 1irl •.- in•:icto ~em 
pr,1;to p~r l'do. ,·indo a .sn:::uir 
b I~ur•r·u com 2 pontu, n r:c· 
t ivos rin .. t. ;un<la co: 1r:n<"ii.0. 
O jógo l ei'~ inido à,. 16 ho1.i s 

Wiorro Agudo também está 
liderando as arrecadar.ões 

SUPERIHTENDENCIA 
DE MOVA IGUAÇU 

TCMADA DE PREÇOS 

DE OBRAS 
SUPCHU 

2-07 /69 
A Suporintendér.cia de Obru c1 • · ma Igua~u. C'OPJU• 

n ca al)s inlcte,•ados ouP no dia 20 de outubro d l9G•1, 
i,; 13 horas, rece~rJ. propo 0 tas pa1a · Drcn:igem, Po ·
menta~•o r sen·ic-n, cnmplC'mPnlarrs dii Rua E 111!'0 '; 1 · 
d;,!;'ni, no tr"'cr,, rom1>rPcndido entrf' a Ih H da \"e :i·• l• 
<' O PÍXO clu Rua Pre-i<lEllte Cll t<>Jo Btnn('O l un iga 
A1en ::,. N"céa). n,., ti cidade. 

./\, cmpré as inlcres•'lclo, • m nni J ieipar rl I p L ent 
T nnrh rlc P1c-r11. rlc·vc-rão J1 ocur'lr F.d·tal cnm : , e , ,_ 
,·· nr-..,ro s e ,lert,a·, PXif(n,..·a--i ~a ~<'dn rro· i~úda da 
SUPC'YNI. r'l Rua Otú, io Tarqui ·o, ::.1 nc•:::i. 

No," 1 '"' .... , 1 "1 ,1,-,, o 1,. tb'"rJ de 10Gq_ 
PR, 'TL TO~ COE LI 10 DIAS - Ch<>fe da 1\ •e- ·111 io 
d• P icto~ 

LABORATÓRIO DE ANJllilSES CLÍNICAS 

DR. J iSE LUIZ RIBEIRO 
RUA DR. OTJ\VIO TARQU!NO. 74 

Sobreaoja 2 - Tel. 2653 
Fotontef ria de chama - Bioquimira - Jkniatolo;;la 
- Sorologia - Pr,r :.t!',, t~11ncio11:.1i~ - Carlr-Tiolo::--i..t -
l'ara,itolotia. lodo Protéico - m, trolor.,,.- - '\lic ro-

Fotogr.iiia - .\n.itomi:i-Pa.toló;?i<'a. 
t;,ann-....; ri~ ..,_.t1l!;'llt1o, urina, fr~,,.'"i, P,._<•nrro etc~ 
brõnq11i1•0. Tubt1:;-em g;i-.tri<'a e duodenal 

La,ado 

LOJAS MARACANA S/ A 
UTILIDADES PARA O LAR 
Ficam convidados os Senhores acio

nistas desta Sociedade, para reunirem-se 
cm Assembléia-geral Ordinária no dia 27 
de outubro de 1969, às 9h, na sede social, 
na Av. Marechal Floriano Peixoto, 2.024, 
em Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janei
ro, para deliberarem sôbre o seguinte: 

,A histólia rio Estiidio Mun'dpal de Xo,a 
Igua,;u já I ai-se constituindo cm 110\ ela ;,,Cl11"· 
1hunte. En JlW111u o bom sen o, o 111terésse da ci
rlatl<', a opinião públiC'a. a crúnit-a f' vecializada, 
o inlprcsse c:um11111 c até a vontarlc manifesta do 
inl 'rYentur tenrlem a le,·u1 o c<túdiu para o ,Jar
dim La1·anjeiras, n,,s haslidores do ESPLA.N atua
se pura levá-lo para Belfo,d Ituxo. o, arquitef'Js 
do plano não sün uinrla perJeitamcnle identifica
r.lo,. Nüo \·êm a púhliC'O µara juslifica~ a infeliz 
idéia que. no lutut0, há de clat· mui1:1 matéria para 
jornal, influindo numa juYentude futura, tal como 
a e:,ecur;ão de ,João Balista i11fluiu na ::irte, na 
literaturn e na po,•sía do início da Idade )Ioder,1a. 

Velarlamente. ,:,be-;f> que um11, n~•peitá1 C'l 
dama, militante no, basliclorc, do Pac;o Municipal, 
(:: quem e,tá reµre.,c11tando o papel ele !:ialomé na 
d,u,r•a fatírliC'.,i para induzir uquêlP, que lêm u 
re 1,unsahilidade da opr;iio a pender p:1 a Belfon:l 
J:o :o. contra, iando, cum tremenda iflcuen:,ncia. a 
or~11'iío geral. 

Herodes não que1·ia saci ificar .Joái, Bati,ta, 
temenrlo a reaç,10 IJU()Ular. nw~ o Í"z ,ob a a<'ÜU 
do \;nho r> atendendo ao, cap1 i!'ho rle :-;?.l 1mr' 

Daí. 
\'ultarf,mus ao a,,unLO. 

De pé em ~ pe 
Alingc o campec,natu ig1w tJ11 1e 1111 de futebul :,;1,a.-; ro

dada:< liuui:s e, . e' tUL•O cur1·c1 corno ,·cm. o :Mono 
A,;udo levantará o uic·n,,p~onato dr amaclu1·e,;. Tudo 
ruz crer que êste am,, , lém do :.\foi I o Agudo na cal-.!
gm ,n plÍlll'Í}'al, também ha, ~, Ú lllll t, icUJlllJ(·âo 110.• 

u.,pi1 ante':,.. õ Volantes, que :se muntém invicto na 
catt-;;oria e dific:ilm,mte 1,erde1á es:::a comlirJ,o. Exi,,t•e, 
f'nln·tanto, 1nuita di,postr;i:.o cio,; demaiH cluh ... _,, de e,·i
ar e,;scs tricampeonatos. E o que \'c•1·, mo~ nas p1 óxi-
ma.- 10Jadas. 

* U Fen U\'iáriu de Au,ti11, a mela L'nlv1 peddo pela 
queda de sua inv~ncibilidade frente ao Aliados. espe

ra nmtintt ~\la fôrsa e. conseqlicntemente. arrancar 
club pontos do lider:im·ic:to :,tono Ag11du, amanhã, em 
~cu;-; dominiu;--;. O i\-Ic::;quila. rcsvun-.!ávcl pela U.!1-rul.Jtu.la 
d;, outro im·icto. o Puti.,'mil'. 1 ecebe1 á o Aliados todo 
eufó ico dL' dua:s \'itúrias con,;ecul.h'a.,. Dob outru:s for
te,-; p1·elendcnlc,..; jog,nn cm Belford Roxo. o quadro lo
c ... l contra o Potiguar. \"ulants::s c Quliniaclo:' estão pro
curanclo fugir à tantern 

* Enquanto o polku:mrento \'em faltanclo no:; no~oos 
campos. a Jw1ta Di. cjpJinat continua. le,·antundu a 

pot:irlcl. colocando um l,tc;v 110» 1u<lisclpUnadc,s. ,A cli• · 
po<l<:àu da turma da Justiça E spo1 tiva é de banimento 
Lota! daqu,les que acham direito cori ig•r no brnC'.o. no 
cJe;: u c:o físico. o qi,e não c11w e;;ui1am na bola pur 
incnpncidnde técuiea . .1\ 11101 ;.1lizac_::ü.u é ueces:-5ária e ê-ste 
jornal conlinuarã damlo totul apoio à JDD, enquanto 
aõir nesse sentido. 

* O Sr. Júlio P1atai< presiclenle <.lo l\íe~quita J<. C ., 
1 ~ ·ul\·eu atua,· no setor de espo1 tc:s e sua pl'.imeira 

determi.nnção fui c:orlur os jogadurc,; q<le. doravante, 
não esti\·erem interes.,;atlos em <.!efender. com responsa
bilidade. as c01 as cio clube. :ll[(lrco Aurélio. deL-xou a di
n,c;ão técnica cio time principal, assum111do a furn,;iio o 
ex-jogado~ Buzunta. • 

* O Putiguar conle:<tou esta seman,t a \itõria do ~Iei; • 
qUila. por 2xl. no jógo ela domingo no campo da 

A\'emda Brasil. lJitig~nte:s do clube de Humberto :Melo 
afirmam que o :.\k:squita atuou com dois gatos~ e, por 
i;:;so. l'eivindica rão os pontos daquele jügo. O Potiguar 
perdet-a a Í1l\'encibilidade no retm·no. di.:stanci;,ndo-se 
ainda mnis do primeit-o colocado. o l\forro Agudo. 

* A.rnaldo Valério. domingo, por ocasião do jógo da 
"ºª equipe conll a o Volantes. 1110:-trava-s,e indócil 

quanto à marcha da contagem. Quando da marcar;ão 
do segundo gol de ~ua equipe, invadiu o campo e carre
gou Almil·, autor do tento, c·on1 grant.le entu~iasmo que 
quase sufoca o jogador num furte abraço. aquêl-~ 
abrar;o . 

* A bos~a no campo t.lo B elford Roxo é um torcedor 
localizado sempre na arquíba,ncada a. ofender o juiz 

e jogatlore,; adversà1ios com pala\'ras de baixo calão, e 
olha que o homem, quando tore<'. fica transformado. 

* O empat e que pe1dura,·a até qua.::e o final. qua.,;e 
provoca um:,. briga entre Carolino e o goleiro Ce m. 

EntretanLo, a presença de Arna ldo junto ao arqueiro, 
apaziguando os acontecimentos, àquela altura quentes, 
foi provid(\ncinl 

* Depois duquola goleada do ECI sobre o TC1'11: por 

VDLKSWIGEN 
USADOS 

O '.',fonu Agudo, ttlc:m de su,te11lar a lidL'ra:·u im ida do li 
curnp umto._ ns-umiu 1_ambcm, a lidcrai1<;:i nar· 1;t,ri·cc:ndaçõc.,, 
.:,,lando 110 ilrme propos,to dí' !Jt.-nr o feito de ·110. A das· Éª 
s'i1c:ir:i:o ger,•1 é B qu_, i,~ .seguce: l'l ~Tol'lo A.,, .o,, C1S .. , l{A 
~07,00: 2 1 1 Vc.Jn,.t •-. :--.e,-::; !l7,00; 3•) PI lzuar. NC,·i'i 7G 00 ; 1 
1-, 1 Belford nu,:o. :NC1$ 7t 00: .,·') Que111ndo l\G1:<; 37,0U: G•> 1 
l•cnu\ á,·o. NC',·i'i 31,00; 7•) ;\ksciUJ~a. NCr$ ':;,,ou· ::;·1 Alia
·10~. NCr$ :~o.ou. Até n. rorlarla de clominr.-o o rc,.u,·n~, totalizou 
"l_C1'$ ti2!J,OO qu<',_ acre.-·c ·:it,vlo nos i\'C1·:i; 1 4 11,00 do t11rno, 
Juo a suma de NC1~ 2,(}13.00 a,·recadada nu [lrc.,ontc ca,11-
pconaro. 

Por pontos perdidos 
P1atiL-etmer,k• tr(•;:, clubes lutam pelo titulo do 1·clul'n,,. 

\l!ad~s . .i., trord Roxo e forro Agudo. Os dois or;rnc1rü8 e.,túo 
..!nm nus pontos p:,rciido. e ~úo o~ n1a1s proxim,,s ad1·ei (n·io, 
10 ::',forró Agudo, Jider absoluto com zero ponto peHlido. li. 
~ln.s9•,1r11c:uo geral é a segu inte: l " l ?\Jorro A~,.1<l0, zf•ro: 2•> 
. \Jlaclo, <' J.:ielforà Ruxo, :, : 3") Ferroviário, Me.,quita e Poti-
3uar, 4; .,, l Queimados e Vola ntf:!s, b. 

a) apreciação e aprovação do Ba
lanqo, Demonstração da conta Lucros e 
Perdas, outras contas e atos da Direto
ria relativos ao exercício encerrado em 
31 de julho de 1969; 

b) aplicação do lucro do exercício: 
eleição da Diretoria; e) 

d) 
e) 

eleição do Conselho Fiscal; 
fixação dos honorários da Di-

5x2. o presidente tricolor :.\Iá.lio .àfarques deveria 110~ 
mear um Grupo de Trnbulho. nos moldes do GTEIII, 
para planificar uma no,·a equipe, por·que o escore, con
venhamos, foi oo lascar o cru10. E olha que o Iguaçu 
teve clumce de fazer acima de oito gols! O time de 
Puinha. está uma coisa. uma máquina realmente infer 
nal. T enha dó! 

* A coisa 1nais goza<.la Llêste mttnclo u Yer a tutma 
<.lefcndendo seu:s , unjinhos diante da Junta Disci

plil,ar. Quinta-feira. então. hou\'e até um debate aca
lorado em tõn10 dos árbitros que não sabem apit ar e 
que só Y•em a Nova Iguaçu estragai· a Yida dos outros . 
Essa e muito boa .. . 

REVISADOS • GARANTIDOS 

Tipo 
Volks 
Vol11s 
Volks 
Vclks 
Volks 
Volks 
Volks 
Kombi-St 

Ano Cõr Entrafa Mensal 
62 azul 1.360,00 24 X 329,94 
63 gre~á 1.400,00 24 X 342,16 
64 vmde 1.460,00 24 X 356,82 
65 cinza 1.660,00 24 X 405,70 
66 grcná 1 700,00 24 X 415,48 
67 verde 1.800,00 24 X 439,92 
68 azul 2.000,00 24 X 488,80 
67 pérola 1.900,00 24 X 464,30 

TRAGA O SEU PLANO 
LEVE o SEU CARRO 

Plantão diário até 22 horas 
Sábado e domingo até 12 horas 

o 
(i)j 

AUTO 
Av 

IGUAÇU S.A.~ 
Getul,o Mouro, 320 

Novo Iguaçu 

Tels.: 7007 e 7 008 

( 

Os ataques 
O., utac:ante, du Aliado, vüm acompanhando O rltmo a,· 

r:_r•nol!11Le </a equipe, fazendo o.; gols n ecessários às \'itor·ia.s do 
ll111e, conllrmandu a uspira<'iio <lo Clube a 0 tilulo do r eturno. 
Ocupa a prtme-ira colocação nas e.rlilhuria,, com 9 te ntos con· 
1u1i;tados, v,ndr, a ~eguil': 21•) Dclford Roxo e ?oL:gu.w, S; 3•> 
l\rorro Agud<?, 6; 4•1 Queiu,urlos, 4; 5•, Fcrrodárir> e Mesqui
ta 3; b"l Vo,an,C'.s, '.,!, 

As defesas 
A~ detN,a mais VllSada do campeon>c1to continua sendo a 

du Queimados que daixou passar 10 gols. Nas coloca<,:ões in-
1_,.rmediária,; lemo~: 2•) Potiguar, 7; 3•) Aliados e Volantes 
G; 4• ) Belford Roxo, :i; 5•) Ferroviãl'iO, Mesquila e Morro 
Agudo, ~-

retoria; 
f) assuntos gerais. 

Encontram-se à disposição dos Se
nhores acionistas, em nossa sede social, 
o Balanço Geral e Demonstração da Con
ta Lucros e Perdas, referente ao exercí
cio recém-encerrado. 

Nova Iguaçu, 24 de setembro de 1969 

HUGO l\'IARQUES LINS 
Diretor-Presidente 

UNIÃO MUNICIPAL ESPÍRITA 
DE NOVA IGUAÇU 

CONVOCAÇÃO 
O Presidente da. Uniii.o l\íurúcipal Espirita de Nova 

Iguaçu, IDIENI, de acõrdo com o art. 44. letra B, dos 
Esttttntos Sociais, convoca as instituições e:spiritns para 
a reunião E x traordinária de 18 de outubro do corrente 
ano. às 13 h oras, em sua sede p1•ovi,;ória.. n a Rua B er
nardino de M elo, 1.575, nes ta. cidade. 

A ssunto: L egalização juuto às instituições federath·as. 
Nova Ig·uaçu, 4 de outubro de 1969. 

l<'ERNA:\'DO BRAS - President.-

"Nova Iguaçu também terá 
o seu Estádio Municipal" 

NÃO DEIXE DE 
A CONSTRUÇÃO 

COOPERAR 
DE NOSSA 

NA CAMPANHA nNANCEIRJI. PARA 
AGUARDE PRACA DE ESPORTES -



1 
CORMJO DI EtlllfJC 

Ruy Queiroz: 

Governarei sem demagogia, 
sem ódio e sem to f ão 

Anunc1flndo que sua gestão à. frente da Pre
feitura terá wn caráter eminentem€nte têcnico 
imbuido do espi1·ito público, proc.1rando, com 
ju~tiça e honradez. servir à coletiv,dade, falou.. 
à reportagem do CS o Interventor João Rui de 
Queiroz. Declarou que êsses foram o;, princípios 
que sempre nortearam sua. carreira de adminis
trador. te.nto na direção do Colégio Munlcipe.l 
Monteiro Lobato, como na chefia da Pivisiio de 

n.han'tento i,olitico in,:t'ellSasaem no mazister10, Eoucatlvo Júlio de Ab1·eu Gomec que ê o atual 
Instituto Filgueiras. . Traulho ele equipe 

O secret:iriado do inter\'entor R.ul Queiroz 
será escolhido levando em conta, exclu,iivament", 
crttér,0.s de natureza técnica. 1:le é um home11, 
franca.mente fav'OráVel eo trabalho de equipe e 
costuma dizer que ninguém é forte SIJ',l.lnho. 

- Não vou para a Prefeitura de No\·a h:ua
çu como «o grande salvador». Não ,·ou •ne er1-
vaidecer. Terei a humildade suficicute para arei• 
t.e.r as opiniões e a.s suge..--tões víilldas. A lei será 
respeitada e será para todas. 

_ Dep<?iS de tl'r _f Pito .o curso prlmãl'io r·om ll 
rnae-pro!essõr;i., Hui Queiroz foi gfna.,:ano do Co
legio Leopoldo, cm 1946, sendo qn,• duranle " 
ano letivo de 1949 e . .l evc no .Moot,•iro Lobato, 
<1!!ando o Diretor era o Prof. Amazur \'iC'lra Bor
ge;.. O garoto Rui ro, aluno dr, Prof. Paulo Emí. 
)io (latim) e 

O 
Prof .. uz~l<lo Cami:,os Morelr·a 

<Português) . ,bo,. ain~:1 10.ie, intc,;,antes rio 
corp0 docent ..io C r. llt◊.r.teiro Loi.Jato. 

E<lucaçáo e Cultura. ' 

Saúde e cultura 

O Prof Rui Quefroz informou estar satis
feito e hom·ado com a noya função, pois te,·ã 
condi.;:ões de fazer algo de sério. c;;.-n hones;ti
dade de pl'opô~itos sempre pr0<·ura.--.do o bem· 
estar do )iunicipio. E prosseguiu o nosso entrc
'\'istado: 

- Não YOU fazer demagogia. IIIl.!U goYêrno 
será sem ódio - e strn pe,:seguic:ões. Na.o admi
Hrt'i, ja!llais que sejam t)()Stergados os direito~ 
de quem quer que seja_ Combaterei a. corrupção. 
C:·rruptf\ não terá guarida. Mas, quem tem tts 
mãoo limpas nada. terá a temer. 

Política e políticos 
O interventor Rui Queiroz .firmou oue não 

~ um inimi:;:o gratuito dos politicos ou d,a poli
t~ca. Mas fêz questão de frisar que 1~ão é poli
tíco nem p;:etende ser. 

- Somog educador«>~ e não nos nti·aem &s 
lvzes da ribalta da. poliiica. Acima <ie tudo ~stá 
·, interêsse do povo. 

O Prot. Ruí Queiroz não ê o «bicho papão, 
~•1e muitos julgam. Trata.-!'e de um ho!T\em abe,·• 
to ao diálogo. Sua conversa com o .epôrter foi 
ampla e abordando ingulos os mais <.ilYcrsos U 
interventor estranha que, na retom-..i admiÍ1i~
trath•a é!a PMNI, não tenha sido criado um lJt>
p~.rtamento de Saúde Pretende dialogar com o 
Dr. Mauro Arruda e· com os repres,;ntantes da 
A..soc!a,;-.ão Médica. a fim de trocer idéias sôb, ~ 
o;: problemas referente<; à. saúde. Tarnl:Jêm f1.f•ha 
ir.rportante a. criação de uma bibliot-:?ca munic:
pal. E é um entusiasta da técnica de ensino 
"oltada para o tl'abalho, isto é O e;;ná:'rio \'O<...,, 
cional, »ara a formação de profissiouais de ní• 
,·e! médio. 

Foi na F11ruldad,, de Direito d,,. Fundar•5u 
Gama Fill,o <GB> q r o Prof. Rui Queiroz fur• 
mou-~e Pm advoC'ada, p1·ofis~11o Qur e:,.,en·r u 
pout•o t cmpo. F:ua vocar;ão era n,P.,,rn, 0 mag[~. 
til rio. Es~ava. no sangur . Ni,. Fundac;üo Getúlio 
V1.rga, Í<;Z o cul".,o d,, pt'OÍE'!>.~ r e fe.1. (•oncur•rJ 
p,i.1•a prote;;;or no Colégio 'fova Fuourgo. Foi 
profr,-~or d!' GeogP1f111 110 Colí-gio Anac-lcto · rio 
Queiroz. do oual fa•nhê.rn foi Direto, Também, 
d:rlgiu. de ·1!138_ a 1!'60, o Colégi<1 N1,Ó Prçanha 
Al~m rle ter ,1rlo D retor ser, el ário do Giná io 
::'\Tunic•ipal rle .N'ilÓP<:Jlls. F: profe scn- cconcur•a,1,, l rio ensino nu'<ffu do F.starlo. te,,L!o """telrlo 
a- [unc-Õl's d t> C1Jnril.-nad()r CC'rnl r1o IENI r•n 
1961. Em 1967 rlirigiu, pela prímC'ire vez. ô Co
légio Municipal ::'\fontei('r) Lobato. E,n março ri<!' 
1!168 foi ~N· Dl!"etor da Divisão dt> En',lno " Cul
tura da PM!",;T, mas en1 junho do mesmo aro , >1-
tou à direc;âo do .Monteiro. 

Abastecimento e turismo fguaçuano 
Algumas rt'5ótriçóE'S ha.,·iam sido le,;,ant«dt1s 

•rn relação à noml'acíio do Prof. Rui Queit·oz. 
Alega\·a,n l\ão ·ser êlc- um homem do Kova Igua
~u. O inten-entor contesta tais alegit;:óes e diz: 

- Somos iituacuanos de oTigem, na..,-:::dos no 
n tãf\ D•strito de Xi\ópolis. Iniciamos no;;.~a ,•i
la públicR ""m ::"<OYa Iguaçu, organizando o IEKI, 
a~ funcões de Coordenador. Depois fomos convi

lados para diri~r o Colégio :!\11'.unici;>;.i Monteiro 
'.,abato. Sempre ~rocuramo• dar o que de me
hor podíamos à educarão procurando 11c.abar com 
1 trãfic,1 de infü.1/lncia. AS"im também a11:imos 
yuando de no.;.~11. rápida pa.,sagem pela Di,isão de 
tduca(·ão e Cultura ocasião em aue P.romo,emos 
rm concu r~o público pa.a profes,oras, dami-0 
1port11ni(lade a que pessoas sem nenhum ape.dti-

~empre nssaltando que sua~ oµm1oes pM• 
soafs não significam a antecipação fje uma de• 
ci~ão governan1entaJ, o Prof. Rui Queiroz t.am
bérp declarou ser fa,rorã,el à criação e.e um De
partamento de Agricultura. Acha que Ti'1guá e 
Vila Cava bem pojeriam ser tran .. !mmados <>n1 
centros de abastecimento de No,·a I,guac:u. p,-,r 
outro lado considera ,-iável a transfornu1c;ão da 
Fazenda São Bernardino num horto florestal. que 
p:xleria !'ler apro,·eítado para fins turístiOO!I, 

O Prof . Rui Queiro;,: foi o idealizndor do Re
gulamenlo das Cai as E:wolare.,; do 1-;n ino ,MP· 

• din quP. alual111entt, funcionam. de llJt1nr•iru nr
~aniza.da poi~ lêm de elaborar um Plano rl,,. Apll
eac,:ão qup é !lUbmct icll! ,anualmenl~ à aprecia-
cão de urn Conseli10 Fiseal. • 

Casado t'Crn a Prof. ValdPlr>. F.hr.s Pinheiro, 
pai de quatro filhos ctrês menLnas), r., Prof. Rui 
Qupiroz r•~. nas pouca-~ horns vaga~ di~pula 
"peladas, " 'futeb<>l de .w· rf!,e dá sua., •cortadas 
110 tênis tiJ mesa é u~lrJoomem vi.t;ce1almente 
c•r,n1.rário aos pi-iYilégios, ao regime do compa
cl riFmo do «pi~tolão eleitoreieo. E' um entu~ir, .• 
1a do t'Oncur.;;o público. Orgulha-se ric. quando 
de sua pa~s-9.g<'m pela DEC ter propo,·clonado e 
oe1ortunidade de ingre so no magistéru, a pe~soas 
que, ioem padrinho~ polilir·os. hã anos ..i;:;uardavam 
a realização de um concurso. 

Dados biográficos 
O Professor João Rui de Queir~ PinhPiro e 

filho e n"to de educadores. Nasceu em 1'.ilópo-• 
h-i, em rn3<i. Sua mie, a Protessôra Estel,a de 
Oueiroz, fo· a p'.oneira ào ensino comet·cial na 
Baixada Flumin~se. quando criou O Instituto 

ACONTECE EM NOSSA DIOCESE 

Cinzas e Quaresma 
El:iio 'l'orlollia 

Quacta-feh·a 1tou1'e na Caledral a. im11olli~o de Cinzas. A mu;sa ..m comemoraçi-0 a Qaar
ta-teira de Ciuus marca o início da QwirMma. Na oporturutiade fêt;-se a homilia, preir~o 
pa-ralela à celebra•:~o, em ciue o colebrAAte aiherni a.N fiéú; d• nece <>ida.de da• penitiónéia. 
Dis~e. na c,pult1Uüdade, o eel.ebrAAte: «Há necessidade de uma mttdllll.ça de mentalidade, de :re
conhdmento de seus destinos sobrenaturais e da heg-emonia do "alórec e~ptrituai,n. Na -ili.o 
da impo~i!;io uas l:inzas, diz o sacerdote: «Lembra-te homem que és p-õ e em pó bis de tornar». 

Por que "Cinzas"? 
É uma pergunta que mui

ta gente faz. Para tal recor
remo; à Comissão de Lilu,·
gia. Na Liturgia Católica, a 
Cinza é o ~imbolo da nossa 

carne mortal. O mistério da 

1 
'ne ..l!'ªllr.P . ... •~#~i o 

tão sen,ato, sabe que e~ta 
matéria de no~~o corpo é vi
' 'ificada pelo espírito, é o 
Yerdadeiro templo da alma, 
formando nossa unidade pe.s-
soaJ. Tudo o que semearmo.,; 
em nós colheremo5. 

Quaresma 
Desde qua.rta-!eira, a lgre· 

PONTO DE 
ENCONTRO 
RELIGIOSO 
As autoridades e~·angéli· 

~as encarregadas da constru· 
ção de igrejas anunciaram 
uma no,a experiência em 
Langwasser, cidade satélite 
de Nürnberg, que está. sendo 
construída para cêrca de 60 
a 70 mil pesso-as. Nessa ci· 
dade deYerá ser instalado 1111'1 
<·ponto de encontro religio· 
so», que romperá com as tra· 
dições até agora de ~ra.-..:e na 
éonstrução de igreja,,. A igre
ja principal será construída 
em forma. de uma grande 
sala., na qual haYerá u,m culto 
religioso permanente, com a 
possibilidade de prolongadas 
discussões. Serão instala· 
dos alto falantes e aparelhos 

1 
magnetofônicos. A par dis· 
so. planeja-ge a construção de 
,uma iwquena igreja para dia~ 
(!e trabalho, bem como um 
centro social com creches e 
jardins <le infância, e um lar 
para mães solteira.a e senho
ras. cujas famílias e la1-es 
tiverem sido desfeitos. 

. CALCADOS 
FINOS -

ja Católica. Ap.lStô!ica Roma
na iniciou os 40 dias de pe
nitência, em preparação à 
festa da Páscoa. A referida 
efeméride transc:>rrecá êste 
ano, no dia 6 de abril. Como 
o domingo não é considerado 
aia de penitência, daí ~e ex
e.a.-A a .. ~~i--ê-- â-s,ffl'rlôi&
gia das cinza.s, di•se-nos um 
religioco, serem e1as um sím
bolo da penitência . dos anti· 
gos cr:stãos f,a2iam, co::no o 
jejum .e a abstin~ncia total 
da carne nas refeições. 

"Entêrro dos ossos" 
Da Arquidiocese de Niterói 

chega-nos a notícia oficial 
de adYertêncía aas fiéis de 
oue ~a Quaresma não de\·e 
s·er quebrada. Sendo conside
rados proibidos os bailes de 
l)ÔZ•carnaval, popu!st71'lente 
denominad0s de -.entérro-de
ossosv. 

!niverúrio de sagração 
Dia 17, em comemoração 

e,o seu 6• an i\·ersário d e sa
gração episcopal. Dom Adria
no Mandarino Hypólito e sa
cerdotes da Catedral, conce
lebraram Solene Missa. às 
11 horas. Terminado o Santo 
Oficio, o clero, representan• 
tes das comunidades religio
sas e das paróquias. bem co
mo comidados es(H!ciais fo
ram participar de um a!J1Iô
r,o de confraternização, 1'1.o 
salão da Catedral. Nossas fe• 
licitações ao dinâmico Bispo 
Diocesano, pela efeméride. 

O Vigá.rio da Prata 
Em 1908, no dia 23 de fe

seria o atual Pe. Arno Anto
nit~ch, Vigário da Igre-ja de 
Santo .A.,tõnlo, na Prata (se
cular templo, de onde foram 
trasladadas imagens históri
cas), vem aquêle sacerdote 
se desdobrando para manter 
aquela igrejinha que perten• 
ce já à história municipal. 
Por motivo de seu natalício, 
o robusto e bondoso saeerdo
te foi a!Yo de muitas home
nagens por parte dos fifi; 
do bairro da Prata. Ao Pe. 
.Arno, nossos parabéns e os 
votos de a_ue consiga ráp;do 
e verba para a construção 
do bati!ltério em sua queri
da igreja. A propósito se 
você ainda não a conhe<'e 
vã dar uma olhadinha nela'. 
É próximo ao Põsto l 3. 

-Sacer~tes frecHeS 
Muito satisfeitos da vida 

em sua i~a de Santa Lu-

IIOll ■ JIS 

zia. no Bairro da Luz, os re
\'erendos franceses. Marcelo 
Blh·et e Cllilos Boicherot. 
ambos do Clet·o Secula:- e há 
poüco, empossados ali. Os 
moradores das 1·edonde"6.s e,
tã,, dinamizando a Igrejin'1a 
que era mantida por um je-
··••- _.._ ,.__ :'li-

Diocese dinamiu 
lev-a.ntamento 

O sacerdote belga. PP. 
F'erdinand Vandenabeele, di
rigente do Centro de Esta· 
t'<tica Religiosa e Im·estiga
eões Sociais, e futuro titu1ar 
da Casa da Comunid~de Ca
tólica. em Santa. Eugênia. 
recebeu instruções do Bispo 
Dioresano para dinamizar o 
le,·antamento da Hist6ria1 da 
Dio,•e:;,e e de. Região, org!lni
zando ag Achegas para a 
História da D iocese de Nt>,·a 
Iguaçu. A partir desta sema
na, e!;taremos enga3arlo~ na 
documentacl!.o fotográfica do 
trabalho, para honra. nosia. 

Opinião pública 
Como dirigente d!l CODIOP 

juntamente com Pe. Fer· 
nando. fazemos um apêlo 
aos sacerdotes e paroquianos 
dos 18" locais de culto da
Diocese para. que remetam. 
com mais intensidade. noti
cias do que está aeonteeendo 
e do que estão fazendo em 
sua relfião. Notícias para a 
Mitra Diocesana: Caixa Pos
tal 22. 

Locai, ele culto 
,Já que falamos em 1.84 lo

cais de cultCl: Você sabia. que 
em Nova Iguaçu há noven
ta? Nos dem11is municípios 
da Diocese, temos: Itaguai 
(3ll, Mangaratiba (19). Pa
racambi (lll e São .João de 
Meriti (18). Você sabia que 
nosga Diocese foi cril!'da em 
26 de março de 1950? 

lotas divers.a1 
Dia 2 4 às 9h30m em Mo

QUetá, reunião do ' Con,selho 
l'resbiteral. Dia 26, anin>r
,oá:ri~ de voto religio~o da 
Irma Ana dr'São Jo~é. de 
J>:aracambi. Em 1942. no 
dia 28 de fevereir• era orde
nado sacerdote. o Padre 
Aloísio llor.ha, da Matriz de 
Silo Francisco de Ac:;,is, de 
Comendador Soares. Ainda a 
24, aniversário de ,,oto da 
Irmã Maria Van de Loock, 
d~ Paracl!'mbl. Nn dia 22 na~
('1J1.m: a Irmã Matilde &ti
nha (Marambala) e o Frei 
Jo~~ Bertoldi, Ofm. de Niló
pol1s-

l ■ JINORAS 

CRIÁJIÇJI.I 

ART-MODAS 
NOYIDJI.DBS TODAS AS SBMAN.11.5 

RUA OTÁVIO T~RQUINO, 105 

Brasil tem 40 estacões 
.) 

de TV e 781 de rádio 
O número de e1nprêsa::; <le radiod1fu,ii.u e:-.istentc'-' 110 

Pai,; em 1967 elevava-se a í 1, e o de radiotelevbão a 40. 
De ac.-ôrdo com dados apurado pelo SerYiço de Estatistica da 
Educação e Cultura. do MEC, 91 dns emp1·ésas de radiorli
!usão, i~to é, 11.7% do lotai cadastrado. estavam !oralizada, 
nas capitais. enquanto das 40 estarões de radiotele,•1,;áo apP
nas 10 (25% l não se situayn.m na. capitais. 

.No que diz respeito à distribuidio regional. da, l nide
de, da Federação apenas os Territórios e os Estado~ do 
Acre, Amazonas, Piauí, Rio Grande tlo Norte, Alagoas. s,,r
gipe, Rio de Janeiro e Santa Catarina não possuíam. naqudc 
ano, e,taçõe~ de tele\'lsüo em íuneionamento. sabrndo-se que 
e-m :'Vtanaus estava para :;cr inauguraria a TV Manauara. 

As apurações daquele· órguo inrlirnm a exi,tênria. em 
196í, de 9 emprêsas em Sã.o P:rnlo. 6 em :Minas Gerai,. J na 
Guanabara, 3 no Paranú. Rio Grande do Sul e Di.,trito Fe
deral, ~ em Goiás e Pernamhuc,i. e 1 nos demais Estado,. 
it~a-r:,t,? ;!~º e;';º~•~'~' ,pr _':!di'{d_,"iu;~o. 11,:~·ia 20\ .. ~m,.,,;::nf,fUl~; 

•"t.a. <..1-o.t. &--in.a. no t..- (. • .U.lt.J, :..!7 zn Gc.J4 w ...P 1 
nambuco e Bahia f.gurnn,m c<Jtn ·•::. Gu::111nbara c·om '.!O. e 
;,s demais Unidades da Federac;iio eom menos de \ inte - rc
\ela o SEEC. 

Homenagem ipost morteni' 

ao prof. Márcio Caulino 
O saudoso Prof. Márcio Caulino Soares será 

homenageado «post mortem,, por ocasião da aula 
inaugural que marcará o início das atividades do 
nôvo ginásio municipal de Austin, que terá o seu 
nome. A solenidade, mai-cada para o dia 3 de mar
ço, será realizada no Cine Aldemar, em Austin. A 
viúva do Prof. Márcio Caulino e seus familiares 
serão os convidados de honrn. 

DISPENSÁRIO DE NILÓPOLIS 
JÁ ESTÁ PEQUENO DEMAIS 

No decorrer do Je~- passado, no ( fl'.)rnsãrio de Tuber· 
culose, em Nilópolis, filrãm feitas mais de 40 mil abreugra
fias, 22.777 testes tubercul!nicos e aplicadas 17.120 doses de 
BCG. O Dispensário de Tuberculose, que está instalado em 
prédio moderno, é subordinado ao Ministério da Saúde, ten
do, atualmente, cêrca de 500 prs.soas em tratamento conti
nuado. Diàriamente, são atendidas mais de 600 pessoas. Há 
um limite de atendimento. limite êsse que na prãtica não 
funciona, pois a procura estã muito acima dêle. lí:: o caso, por 
exemplo, do setor de !lbreugrafia, cujo limite de atendimento 
é de 200. Na realidade, porém, tal núme1·0 é sempre ulti·apas
sado, atingindo a casa dos 250 e até 300 atendimentos diários. 

O material é lodo fornecido pelo Sen·iço Nacional de 
Tuberculose e a equipe é composla de um médico, uma en
fermeira, uma visitadora sanil ária. oito atendentes. um ope
rador de raio-X, um técnico de laboratório e um almoxarifr. 
Os medicamentos q_ue aplica siio estreptomicina, hidrasida e 
apassal. 

o braze.irinho 
o mais moderno 

resraurante de ·' nova iguaçu, 
especializado em bufetes, 

r. •iuet'éis e ( 1uetes a domicílio. 
' 'Tózinha internacional, 

rapidez e cortesia, em ambiente 
agradável e selecionado . 

~~a nilo peçonha, 228 - nova iguaçu 

CIENTÍFICO ou CLÁSSICO sem GINÁSIO 
(NOVA LEI) 

Ginasial cm 1 ou :! anos - Artigo 99 

CURSOS: Artigo 99 - Pré-Normal - Admis
são - Preparatório - (So.rgento de Annas) 

e Cadetes 

rre~o<.: : NCr~ 20,00 

RUA OTAVIO TAR({UINIO, 238 - Sobreloja 

MATRÍCULAS ABERTAS 
Aulas particulares para qual<1uer fim 
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GUAÇUANOS DÃO CRÉDITO· DE 
CONFIANC.A AO INTERVENTOR 

.) 

É boa a expectativa com que os rente, sec.t"etário da Associação M.
iguacuanos aguardam o início das ati- dica Fluminense, respondeu que o nó• 
vidades do Interventor nomeado para vo Interventor «é um môço capaz, que 
a PMNI, o Prof. Rui Queirós. Esta a jâ demonstr.ou, nõ setor educacional, 
conclusão a que podemos chegar, após ser um bom administrador. Pertence 
a enquete que nossa reportagem 1·ea• à tradicional família e não pode !4ir 
lizou em tôrno do assunto. considerado um estranho, uma vez que 

Para o presidente da Associação Co- é flurnin!nse, na.scido. e~ Nilôpofü•, 
mcrcial e Indu-;trial de Nova Iguaçu, que, na epoca, ent Distrito de Nova 
Sr. Silvio Coelho « a escolha foi boa, I~ar;u;). 
por se tratar de pessoa capaz. :e um VEREADOR ESPERANÇOSO 
jovem cheio de aspirações, que tem O Sr. Joaquim de Oliveira, verea• 
apoio total, muito podendo fazer pelo dor mesquitense, assim se manífestO'l,I: 
Município~. - O Prof. Rui Queirós já é cc,,, 

A PALAVRA DA EDUCADORA r,hecido c_orno .ci~dão operoso. Co-
- nhece a vida publica de Nova lguaçtt. 

_ Os as~unto~ de natureza. poh~1~a Tenho esperança de que sua adminis• 
nao • empolgam . a Prof. M~ri,a. Lidia tração terá paz e aquela tranqüilidade 
Cor_n,a Braga,. ~retora <lo Gmas10 Vo- tão necessária ao progresso do Muni
cae1onal ~resiaente Castelo Branco_ cipio. 
Mas, gentil corno sempre, ela concor· CONHfCE OS PROBLEMAS 
dou em responder a nossa enquete.: N i ·~ d S G ald Mi 

- Isso é assunto da esfera polí- ·. ª op ni~o O r. er o qlie<o 
tl·ca , d d - d lott1, ex-presidente da Câmara de Ve• · e nos e uca ores nao nos eve- . . . 
mos imi ·cuir. Entretanto, tendo sido readores,' mdustnal e atual pres~dente 
uma decisão governamental . dºt do Rotary Club, <a escolha for boa, , ac1e 1 o . d _ 'dº 
!'eia acertada. po1e_ o rapaz, apesar e_ nao res1 ir 

. aqm, pelos ca-rgos que ja exerceu no 
NÃO E UM ESTRAlf HO MunicÍpio, é bastante conhecedor ®-

O médico .Francisco Rodrigues Pa- problemas,. 

Geremias assinou primeiro 
decreto com base no Ato-5 
NTTERúl - O Governador 

Gerern,us Fontes assinou, 
qua1-ta-fei1·a, o prim1>i,·o De· 
ereto-Lei, legislando de acô1~ 
dt> com o Ato Institucional 
n• 5, em face do r~cesso da 
Assembléia. Legii;laih·a ilu
niinense, corrigindo a situa· 
\.'ªº em que tae encontravam 
os integrantes da P:itrulha 
]~odoviária, que, recentemen
te transferida para a Polícia 
i\Iilita,·, estavam há dois me· 
ses R€111 receber pagamento 
por falta de legislação con1· 
plrmwnlar. 

O Dl·cteto·Lei de n• J. pu
bfüa<lo no .:Uiá, io Oficia • 
àe hoje, tem dois artigos e~
tabelecen<lo o TJrimefro que 
«equanto niu, se efr.luar a 
tianíe1f.11cia de que trata o 
artigo 2• <l1'Sh!. lei. as dP.:;pe
~.ts com o o::ga111t.::tlo do5 :ta
lários do,, inlcjrrant.P.s da Pa· 
trulha I:oooviáfrL ocon• ,;•J 
por conb da \·e1·ba <ie pes" ,al 
do l)q•arw:nc nto de E.;at, .. u,1 
de !IPoagem . O al'ligo 1w-
1?::..n,iu. , st:.,bcle:c qu.- o De· 
erf'io-1.Pi e •h·:.t ('m , ii.;or m, 
data de sua unhlicacâu, re· 
Yng<t,1a~ as ,..H~posi~üe;~ en1 
.;."'Orrh ·-o 

() l)~t.· t-.,-I.-ei L. ,ii o •• -
guinte pr,•ib:ibulo: O (;o
, •.•rnador do Estado do Rio 
de Janeirn. usando da 3tri
buic;ão que lhe confere o pa· 
r.:grafo 1 • do artigo 2, do 
Ato Institucional n 9 5, de 
J:J-12-1968, con,bin3do com o 

a1-Ligo 1 • do Ato Complemen~ 
tar n? 47, de 7-2-1969, 

De acórdo com a elabora.· 
ção que vinha sen<lo feita, os 
primefros De(,Tetos-Leis espe-

rados, deveriam se referir à. 
reforma do Ministério Púb1i
co e ao nôvo Estatuto do Fuft• 
ciorialismo, mas a urgência 
do p1·oblema da Patrulha 

A Cidade~ o· 
Todos os las 
LEITE VIGOR 

Felizmente a maldade foi derrota
da. A campanha insidiosa contra o Lei
te Vigor, feita por indivíduos sem a me
nor noção de responsabilidade, não vin
gou, e o povo depressa percebeu que tudo 
não passava de perseguição sórdida e 
mesquinha de interêsse de outras em
prêsas sem gabarito. Os produtos Vigor 
aí estão, ua preferência do público. to
mando conta da praça. 

(Transcrito do <<Diário de Petróp(r 
lis», de 13 de fevereiro de 1969) . ,:, "'* 

Leite Vigor é Fiscalizado 
LEITE VIGOR esclarece ·que notícia publicada em órgão 

da imprensa, referente ao leite que distribui, é destituída de 
fundamento. 

LEITE VIGOR está sob Inspeção Federal do Ministério 
da Agricultura durante 24 horas diál'ias; sendo o produto li
berado sómente quando preenchidos os requisitos do padrão 
estipulado pelo Regulamento d<1 Leite (,Decreto n. 30. 691), 
com análises efetuadas com amostras colhidas cada 30 mi
nutos. Esta fiscalização é a mesma a que estão sujeitos todos 
os demais estabelecimentos distribuidores de leite na Guana
bara, não havendo nenhuma de caráter especial. 

LEITE VIGOR atende à Rêde Hospitalar da Guanabara, 
Repartições Públicas, Unidades Militares e Colégios, numa 
auantidade diária em tôrno de 50 mil litros, além da distri
buição direta ao mercado consumidor, num total de 300 mil 
litros diários. 

1 

Além da fiscalização oficial, no interêsse de assegurar 
a boa qualidade dos produtos que distribui, LEITE VIGOR 
mantém um Departamento Técnico constituído de médicos 
veterinários, do mais alto gabarito, que aplicam seus conhe
cimentos técnico-científicos no aprimoramento de suas insta
lações e métodos de trabalho. 

A população pode confiar na qualidade do LEITE VIGOR, 
não só pela fiscalização oficial, como pela tradição de 50 anos 
de marca. 

LEITE VIGOR 

\ 
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ref eitura Municipal 
DECRETO 869 

«bispõe sôbr<' n nbertura de Crédito E.spechl ele 
NCr$ R0.000,00 nos têrmos dos arte. 4• e 5• da De• 
llbernçii.o n• 188. de 29 de Janeiro de 1969.» 

O Pref~lto ~Iunicinal de Novn Igua,;u, usando de su:ts 
atr!bulc:ões legnis, e tendo em vista o disposto nos arts. 4• e 
5• da Dcl!beraçii.o n• 188. ele 29 ele jancirn de 1069, e o que se 
contém na lei fecleral 11• •1.320, dP ·17 ele marc:o de 1931, decreta: 

Art. 10 - Fica aberto, no D0partamento ele Eelucação, o 
Crédito Especial de NCr$ 80.000.00 (oltPnta mil cruzeiros no
vos), dcstiundo a atender, no corrente Pxerc,lrio financeiro, 
às despesas de inshlac:"n e funcionamento do Ginásio Muni
cipal Professor Jl.lárdo Caulino Soares, como sc-gue:n: 

Despesas nc Cu~teio •••••.••••••••••• , • 
Despesas de Caplt;:11 ••••••••••••••••••• 

NCr$ 'iO 000,00 
NCr$ 10.000,00 

§ üNICO - o~ recursos pnra ocorrer à. dcspc~a decor
rente da :i.bertura do presente crédito scri,o rcsulbntes ela 
anulação de importância de valor equivalente na seguinte do
tação do orçamento cm vigor: 

Departo.mento de Educa,ií.o. 
Divisão de Administração Escolar, 
Verbn 69 - 3.1.1.1. 
Art. 20 - t!lste Decreto entrará em vigor na. data de sua. 

publicação, sendo revogndas as disposições em cont::árlo. 
Prefeitura. l\Iunicipal de Nova Iguaçu, 10 de fevereiro 

de 1969. 
N.\.GI ALMAWY 

Presidente da Câmnra 
em exercício no cargo de Prefeito 

DECRETO N. 870 
Dispõe sôbr<l a abertura de C1·Mlto Especial de 

NCr$ 50.000,00. nos tih·mos dos artigos 1• e 2" da De
liberação n• 186, de 29 de janeit·o ele 1969». 

O Prefeito Munlclpnl de Novn Tguaqu, usando de suas 
atribuiqões legais, e ~endo em' vista o disposto nos artigos 
l• e 2" da Deliberaqão n• 186 de 29 de janeiro de 1969, e o 
que se cont~m na le! federal n• 4.320, de 17 de março de 1964, 
decreta: . 

Art. l• - Fica. aberto. na Procuradoria Municipal, o Cré
dito Especial c!e NCrS !i0.00000 (cinqüenta mll ci-uzeiros no
vos), destinados a otendcr ao p~<>amento elas indonizaqões de
cori·entes dn de•:ipro~riaGiio de lotes contíguos ao cemitério 
público, locali~ado na sede dêste município, e necessários à 
sua ampliaç:ão. 

Parágrafo único - Os recursos pnra ocorrer à despesa. 
decorrente d::i. abertura. do presente crédito serão resultantes 
da anulação de importincia. ele valor equivalente. na seguinte 
dotac;iio do orçamento em vigor: 

Departamento de Educnr,.-io; 
Divisão de Administração Escol:ir; 
Verba 69 - 3.1.1.1. 
Art. 20 - Este Decreto entr:i.ri em vigor na data de sua 

publlcac:ão, sendo re\'ogada~ as dlspo~l<:ões cm contrário. 
Prefeitura Municipal de No\·a Iguaçu, 12 de fevereiro 

de 1969, 
NAGI AL~WY - Presidente da Câmara 

em exercício no cargo de Prefeito. 

PORTARIA DE 11 DE FEVEREffiO DE 1969 
O Prefeito Municipal de Nova Iguaçu,. usando das atri

buições que lhe confere a legislação em vigor, 
Autoriza, atendendo a exigência do artigo 9•, da Reso

lução 60, do Conselho Estadual de Educação. o curso pri
màrio existente no GruP.o Escolar Municipal Dr. Manoel 
Reis, situado na Rua Em1lio Guadagni n• 698, em Mesquita, 
a funcionar, a partir desta data, como Departamento Pré
Primário e Primário ela Escola Normal anexa ao Ginásio 
Municipal "Roberto Silveira" criado pela Deliberação :Muni
cipal n• 53/67, de 13-12·67. 

NAGI ALMAWY 
Presidente ela Câmara cm exerclcio 

no cargo de Prefeito 

CORREIO DA SEMANA 

trnnsf .. ri-loJ do local da e.xccuçilo do trabalho para outro 
·w.tquer. El, por tuislm est n·cm de ,wõrdo füi part,m Interes

sa las, lavrei o p1·csentc instt·uu1 nto úu prono;;11ção nos vinte 
e oito dias do mês de jrineiro do , no de mil n•>Veeentos e 
sossent1.1. e nove, o qual, depoi,i dt• lido e achado conforme, é 
assinado pelas partes e pelas te,;tcmunh!UI RobP.rto Baroni 
Soares e Rubem Santos, urasllelroR, capuzes. rcsldPntcs e do
miciliados neste Município, n tudo presentes. Eu Aurice 'l'ci
xeira Pinto C.:ost:1. Bscriturârlo .:lo!, o e~cre\'i. E eu, Mário 
l'erelra Mu1·ques Filho, Dir,,tor da Divisüo de Administração, 
o subscrevo. <rm) Nag-i A1mawy - Oi; contratado3 nc!ma men
cionados - Roberto Baronl Soa1·es e Rul>em Snntos. 

Instrumento de prol'l'oga,;úo ele contrato, na forma abaixo, 
que entro si fazem a Prefeitura. Municipal de Nova Iguaçu, 
neste ato representada pelo I're í<lentc dn. C!l.mara, em exer
cício no cargo de Prefeito, Exmo. Sr. Nai;i Almawy, bra0 i
leiro casado, Escrevente de Justi<;o, rcvldcnte e tlomicillado 
neste Município. na. Rua Santa Luzir:t 213, ap. 101, e cln outro 
lado, como contrata.dos - Item 1 - Fernando Josó Barbosa 
de Oliveira; Item 2 - Hemldo Augusto de Azevedo, Paulo 
Sérgio Gomes Lnv!nas, Aníbal Luccma de Souza.; Item 3 
Paulo Cavalcanto Souto, Ernnn! Alvc9 Gomes, item 4 - Ma
ria Ellza de Carvalho l\Ioutcz, Dilma Ladfolau Uibciro. Laude
llno Gonçalves Gatto Fllho; item G - Hélio Borges Ferreira, 
José Francisco de Resende T<'nnl~on Rcrn MatoH; item 6 
- Rubens Moreira; item 7 - Clnumlr de Souza Sant'Anna, 
Telmo Cardoso de Mattos; llcm 8 - Ahnlr Rodrigues Cor
deh·o· item 9 - Milton de Souza da Silva; item 10 - Walcyr 
Corria; item 11 - Ivam Martins do Vnlle; item 12 - Alvaro 
Antônio de Ollvclra Peixoto; item L - Luiz Carlos Corty 
Moreira Antônio Cunha Barbosa, brasileiros, residentes e 
domiciliados neste Município. 

PRIMEIRA - O presente instrumento de prorrogação 
tci·á. 0 pi·azo de 6 meses, a contar de 1• de janeiro a 30 de 
junho cio corrente ano. - SEGUNDA - O contrat"(" men
cionado no Item 1 perceberá. o salário de NCr~ 250,0o(JUSbsals; 
os mencionados nos itens 2 _e 5, percebera.o o srimrlo d~e 
NCr$ 230 oo mensais; os mencionados nos. itens 3, 6, 8 e 1.,, 
perceberão o mló.r!o de ~Cr$ 210:0~ mens~1s; os mencionad~~ 
nos itens 4 e 7, percebemo o saiu.ri_? de Nqr$ 200,00 men al~, 
os mencionados 110 item 9, pcrceber;.10 o salario _de NCr~ 130,00 
mensais; 0 mencionado no ltP;m 10, percebera o salarlo d~ 
NCi·S 130,00 mensais; os menc1onaclos nos Itens 11 e 12; pc1-
ceberão O salário de NCr$ 31i0,00 mensais: - TERCEil,A -:
Os contratados obl'ig:im-se a prestar serviços à. Emprt'garlota 
n:i. função de Datilógrafo, p~ra os mencionados no·!_ itt>n3 1, 2: 
3 e 4; os menciono.dos nos ~tens 5, 6 e 7, na_ íun<;a~ de 1;-an 
çador; os mencionados no item 8, n_?, func; 10 de 1:'lscal, ,ºª 
mencionados nos itens 9 e 10, n;'l. fun~ao de S~rventr, oq i~cn-
. a los no item 11 na fun<;no de Descnhi,:;ta Copl ta, ou 

~~~cfonaclos no ite~ 12, na função ~e Dr.:enhlsta; os men• 
clonados no item 13. na. func;úo de Feitor, d1àrl □mente, no lo
cal e horário que lhes forem dcelgnaclos. - QU_ARTA - A 
E re adora a seu critério cxclu~ivo e na medida dM exl• 

rn~iasg do s~rvlço, podcr,1;, atribuir aos contratados fun<;_lo 
âiversa da quo r·esulta der:tc instrumento ele. prnrroga,,ao, 

· c mo alterar o horário de trabalho diar!o. e ainda 
~ssimf ~-lo~ do l~cnl da execução elo trabnlho, p:ira ot1tro 

r~su!~1 E por assim estarem ele acôrclo as par!es intere3tll.• il~~ 1:ivi:el ~ presente instrumento de prorrogac;ao. aos tiinta 
e u:O. dias do mês de janefl•o do ano tlc rrnl novecentos e ses-

t nove O qual depois de lido e achado conforme, é 
se~ ª de ela~ partes' e pelas testemunhas Roberto Baronl 
~;~~!s ºe hubem Santos, bras ileiros, capazes, resld;/:n~tes e1 do1 miciliados neste Município, a tudo presentes. • u, ~ _me 
Costa Marques, Datllôgrufo contrntado, o ~serevi. E 1 _,Cá~~º 
Pereira Marques Filho, Diretor da Divl~ao de tActmd -~r;:;;~ 
o subscrevo. (aa) Nagi AB!mawr S-oarOess ºeºni{:,b~mos S~nto".. 

1 dos - Roberto arom • 
~~~c i;nªrorme O original: Elimd Costa Marques,g111ogr;1fo. 
Visto: Mário Pereira. Marques Filho, Diretor da • • 

7 PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE NOVA IGUAÇU 

sua mulher. Hilda Jnnuârlo dos Santos José Augusto Vl
,.:enle e José Augusto Vicente, por se enéontrarl'lll cm lugar 
lgnoracto a virem cm 5eu carlório, na Rua Dr. Getúlio 
Vargos, no. nesta cidade, pagar as importâncias de NCrS 
10,00 - 6,30 - 238,40 - 6,00 - 14, 10 - 5:1,20 - 288,00, 
respcC'llvnrnente, rr>fc:cnte às prestações atrasadas dos lo
tes de terreno que prometeram romprar nn loteamento 
P .. rque Mucajá. cm Japr.tí, 6• distrito cli! te Municlpio e es 
que se vencerem até a dota do pngamento, além elas custas 
e juro.•, sob pena de decorrlrlo o prazo da lei sl'rem rrr,• 
cindidos os compromissos e <fülCC'larlos as respectivas aver
har,ii•s, no~ 11\r,nos dn mt 1 ', § 5• r1'1 n,-, T"to :J.079 rle 
15 rlr? setembro de 1938. Nova Iguaçu 27 de janeiro 196!). 
O Oficial: Hermes Gomes da Cunha. ' ..,,..,"'-"",.._.,,,,(1/2) 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2.° CIRCUNSCRIÇÃO 

EDITAL 
Hermes Gomes da Cunha Oficial do Registro de Imó

veis da 2" Circunscrição . 
Pelo presente, atendendo ao que lhe foi requerido 

por Cândido de Carvalho Irnob !:ária Ltda.. Intima Olin
tho de Souza ~ Adernar Vieira do Nascimento, Tereza Na-
7nrcth da Cruz, HenrlQUC> Leite <la Sllva. Luls José ela Silva 
Melo e Antonio Ferreira dos Santos por se encontrarem 
em lugar ignorado. a virem em seu 'cartório na Rua Dr. 
Getúlio Vargas, !)0, nesta cidade. pagar as importâncias de 
NCr$ 176,00 - 264,00 - 192,00 - 216,00 e 144,00, res
pectivamente. referentes às prestações atraadas dos lotes 
de terreno que p~ometeram comprar no loteamento Bairro 
Paraíso, em Queimados. segundo distrito dêste Munir.iriio 
e ns que se vencerem até a data cio pagamento além das 
cu.·t!}s .e juros, sob pena _de decorrido o prazo d~ lei ~erem 

~ trmd1~os os compromissos e cancelarias as respectivas 
m rhaçoes, no~ têrmo11 do art. 14, § 5• do Decreto ,3.079, 
e 15 rlc setembro de 1938. Nova Iguaçu 27 de janeiro 

de 1969. O Oficl:il: Hermes Gomes da Cunha. (Í/2) 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2.ª CIRCUNS(RIÇÃO 

EDITAL 
Hr:rme~ Gome~ da Cunha Ofldal do Registro de Imó

veis d:t 2' Circunscrição. 
P_elo presente, atendendo ao q11e lhe foi rrq uerlclo por 

C:i1nd •cl<> d" Carvnlho, 1'!1n iliári, LtrJa., Jntima Jc,ão Ba
ti,;ta _dn Silva. na!munca Bcncdlta dos Silntos e Antonio 
Ferr~ira dos Santo,. p_or_ ~e enrontrarem pm 1u~:tr ignora.do, 
n vne~ em se11 car or10, na Rua Dr. Getfülo Varge.s, 90, 
1:ºb},~ ~idade, pagar as lmportllndos de NCrS 130,00 - 8:-i,()() 
r •. o,!,O, re~pl!r1 ivamentc. ref r<:i, e, t,; p:·r·-tnçr,rs ain,q. 
d:tz dos lote.~ de terreno !jUe prometeram comprar no lo
~~amt•nfo ~?i:1·0 Paraíso, em QueimadC1s, sl?gundo di,trito 

este Mun1c,pm e os que sa vencerem até a data do paga
mento, alr"!"- dos cu•·+-as I" juros, s0b pe113 rle d<>corrldo o 
prnzo da lei s~rem rr-sC'irirlidos 011 c·om:,romissos e cancela· 
d is as rcspcct1v11s av.,rbacõ~ij no~ tPrrr.ns él,., art 14 § r;• 
nl) r•<:cr."to :i.O'l9 cl, 1.; d~ s"t >rnhro d,; rn:~s. No~a Iguar-~1 
~7 ne Janeiro de l!JG9. 0 Oficial: Hermes Gome~ da 

unha <112J 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2• lllRCUNSCRlgÃO 
fe~. EDITAL 
HERMES GOMES DA CUNHA, Oficial do I!c·!istro de 

Imóveis da 2• Clrcunsc1·i,;ão 5 

!'~lo presente, atendenrlo ao que lhe foi requerl<lo pelo 
E~poho de_ Arthur Pichlr-r Mase!li, intima .Toão Farias Maga
lhaes. Jose Marcelino Gomes,· Jorge Benedito Affon~o. Jo,:,J 
Carlos da Silva, Antenor Gom~s ele Oliveira Raimunda Rl
b~iro de Souza, Paula da Silva, Nicanor Ant.'5nio da concei
<;ao. Pedro Perelz.:.a Cn.bral, Carlos Alberto da Silva, Antônio 
Baldaque Gu~maraes dos Santos_ Francíeco Paulo, Abílto Dias 
Tavares. Jose dos Santos, Joventlna Possidonla de Bulhões 
Bento Nery de Oliveira, Jorge Chaves Figueiredo Gcny do; 
Santos, Severino Gouveia da Silva, Carmindo Figu'e!ra Aspe• 
rola Gonçalves de Sousa José Vieira, Nllda Coelho de{ Silva. 
Amaro Gom~s. Manoel Antônio da Silva, Elvira cios Santos: 
Pe!1ro Rodrigues da Silva. José Bento dos Santos, Nicola 
Blols, Paulo Barbosa de Oliveira, Manoel Francisco Barbosa 
Antônia Dias Ramos Maria de Lourdcs Fontenelle, Maria d~ 

CONTRATOS DE TRABALHO ..=:;;;;;;;;;;iãiõ;;.;:::::::r,::;iõ;;;.,.;=~'-·~-~.- Lourdes Fontenel!e, Gilberto Leoni de Sousa, Osvaldina 011-
Têrmo de contrato de trabalho por prazo determinado REGISTRO DE IM6VEIS DA 2,ª CIRCUNSCRIÇÃO vei!·a Correia. Glls~m Ribeiro de Carvalho, Raimundo Sam-

que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu' paio_ ~adeira, . Jo~e Heni:ique Filho, José de Oliveira Silva, 
neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal: E D J T A L ~:t~emo de Oliveira, Jose Ferreira de Lima, _Raiz:~mndo No-
Exmo. Sr. Nagl Almawy, em exercicio no cargo de Prefeito . . . !mó- da C:osta Fernandes;.. Elço dos !33:ntos, Criz3:nt10a da Sil;-
Municipal e de outro lado, como contrata.cio, Mário Ernesto Hermes Gomes da Cunha, Oficial do Registro de va. Fran~isco ~anoel de ;:;ousa Antonio ~a Silva (?abra!., Jose 
Ferreira, brasileiro, residente e domiciliado neste Município, veis da 2/> Circunscrição. . . l:i. A_lexandre M~riano, _Manoel Alves d_a Silva, Maria L~a da 
mediante às cláusulas e condições seguintes: 1 Pelo presente, atendendo ao q?e ~e foi re~u~nd? ~a Silva, Sebastl~o Salviun? da Silva, Clela Mons~r1:s, Maria_ de 

PRIMEIRA _ o presente contrato terá a. vigência pelo Com anhia Alfredo Fernandes Industria e Comercio, intl _ Lou~des Eu~enio, M~rl.8. Alves Sarmento, Fab10 Ferr~ira, 
prazo de 11 (onze) meses e 22 dias, a contar de 10 de janeiro Seba~tiana Soares dos Santos e José da Costa e ~ua m':n Adelino Rodr!gues. J!:dison Machado da Cruz, Manoel_ J_ose da 
a 31 de dezembro do corrente ano. _ SEGUNDA _ o con- lner O se encontrarem em lugar ignorado, a vITe~ e Costa, All;1erlmo da Silva, Fernando Santos d~ Conce1ça?, .Ju
tratado perceberá O salário .de NCr$ 800,00 mensais. _ TER- seu •cfrt~rw, na Rua Dr. Getúlio Vargas, 90. nesta cidade, r~cl Dommgos de Oll~elra, El!s dos .santos Silva e Jose Gal
CEIRA _ o contratado obriga-se a prestar servi<;os à Em- a ar as importâncias de NCr$ 478,00 e NCrS 518,40, rcs- dmo. J,JOr se encontra.em. em lugar ignorado a v1rem em seu 
pregadora na função de Advogado. lotado na Procuradoria, ~ e~t•vamente referentes às prestaçoes atrasadas dos lotes cm-torio, :1ª Rua Dr. Geúlio Varga.s. 90, nesta c1dade:_Pagar 
diàriamente no local e horário que lhe fôr designado. - P ' ometeram comprar no loteamento PAR- as 1mportânclas de NCr$ 11,25 - 18,05 - 16,02 - 32,58 22,00 
QUARTA - A Empregadora a seu critério exclusivo e na dQlJitM~gAJie p~ Japerl 6• distrito dêste :t,.!unicípio e as - 15,00 - 7,00 - 39,60 - 64,80 - 8,96 - 3,80 - 19,58 - 1,.28 
medida das exigências do serviço, poderá atribuir ao contra- • e t· data do pagamento, alem das custas - 528,00 - 608,00 - 29,64 - 27,60 - 378,00 - 1,74 - 0,62 -
tado função diversa da que resulta dêste contrato, assim qu~ se v~~~er~aª :e ªdecorrido O prazo da lei s~rem res· }j,80 - 99,00 - 432,00 - 272,00 - 21,25 - 38,75 - 306,00 -
como, alterar o horário de trabalho diário, e ainda, transferí- e. JU_ros. Pm romissos e canceladas as resnectivas aver• 68,00 - 294,00 - 238,00 - ~08,00 - 196,00 - 196,00 - 238,00 
lo do JocaJ d.a cx~cur.ã.o do trabalho p4.ra. outro qualquer c1nc!,idos os~ p do ai;-l 14 § '5' do DecNto h, !'\OT9, 'r.23800-224.00-294.00-182.00-322,00-26'1,00-322.00 
E ',,,r 7ssim estarem de acvrdo n:t partes fntcreJ'(~fl.d:LS. J:1.vrci ~~çl~s. d~º~ete~ib~ dt• H)38. Nov; 0

Iguaçu_, 27 de :ln :'l ~ - ~.,.':8 ~ - ~~-~ - ~-oo::: , ... ~~~·ºi ;10:00 - ~u- on-=-~ ::00 
o , ,. e c.-ontr:i.to uoo u d,a.s da miL de ju.n ro o nno de l!)6g. 0 Óhc nl, H rm uom da 1 'I' n IJ OI) _ 48 40 _ ::SOOO _ 240 00 _ ::49,00 _ 252,00 - 476,00 
do mil novecentos e sessenta e nove, o qual, dcpoi,i de lido - · ~n ' n 2 0 ti ' n·e referentes às pres-
e achado conforme. e as~inado pelas partes e pelus. t~stemu- REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2.ª CIRCUNSCRIÇÃO -:; _ 4~,ut ~ - d ,. J • 1 r{;.J'~~/;~~~teram comprar no PAR-
nhas Roberto Baroni Soares e Rubcm Santos, brasileiros. ca• ço~" a rasa nu os 0 

O 20 1 t amento em Queimados 2" 
pazes, resident~s ': domicilicdos neste ~~'.!icípio, a tudo pre- E D T A L :ii?frit:~~t~~~~f~~ ~ as q~: se ven~erem até a dato'. do 
sentes. Eu, Ehmei Costa ?.farqucs. Dat1lo., rafo contratado, o 1• d tas e juros sob pena. de ãecorrido o 
escrevi. E eu, Mário Pereira Marques Filho_ Diretor da Di- Hermes Gomes ela cunha Oficial do Registro de Imó· ai;-amento. ª "m ª~ c~s \d ' i 50 e canceladas 
visão de Administração, o subscrevo. (as.) Nagl Almawy - · • 1,razo <la l_el sere_m res~mdnoss tº;s_mcº

0
':1pdroomarts 1~, • "" do Dec. 

v - S -., b veis da Z> Circunscr1ç;ao · . . 1,, i·csnccuvas averbac,oes o e " • ~ , "' 
:Mário Ernesto Ferreira - Roberto .u:irom oares - .._,u em l'elo pr"scr.te, a,en~entlo '.1º _que li e _foi reaucndo ,Pe "'. ' • 15 d t b. d 19,,8 ·Nova Iguaçu 4 <le fevereiro 
Santos. Imobiliária Rocha Limitada, mt1ma Mar_1a José Rodr.gue., ;1~ºi~i~ o O~l;i~t'}-I~~mces G~~es da Cunha.• 1/2 

ãa Fonseca por se encontrar em lugar 1i;norado. a v:r em 
seu cartório na Rua Dr. Getúlio Vargas, 90, nesta cidade, 
pagar a im'portância de NCr$ 121,00. ref~rente às ~1esta: 
cões atr11sadas do lote de te: ~eno ouc p1ometeu co np~a 
no loteamento Vil:i Aurora em Belford. Roxo, 1• distrito 
dêste Município, e as que se vencerem ate a data do paga
mento além das custas e juros sob p1:;na de decorrido o 
prazo 'da Jei ser ~escindido. o compromisso e ca~ce':ida ~ 
re~pectiva averbaçao. nos termos do art. 14, ! 5 elo D~ 
ereto n. 3.079, de 15 de setemh:~ de 1938. Nova Ii;~aç~., 
27 de janeiro de l!J69. O Oficial: Hermes Gome., ~a 
Cunha. <lf-> 

Instrumento de prorrogação de contrato, na forma abaixo, 
que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Kova Iguaçu, 
nest~ ato representada pelo Presidente da. Câmara, em exer
cício no cargo de Prefeito, Exmo. 3r. Nagi Almawy, b~asl
leiro casado, Escrevente de Justiça, residente e domiciliado 
na Rua Santa Luzia, 213, ap. 101, nesta cidade, e de outro 
lado como contratada: Leyla Freitas Soares, bras!lelra, re
sidente e domiciliada neste Município. 

PRIMEIRA - O presente instrumento de prorrogação 
terá a vigência pelo prazo de 5 meses, a contar de 1• de 
fevereiro a 30 de junho do corrente ano. - SEGUNDA - A 
contratada perceberá o salário de NCr$ 180,00. - TERCEI
RA - A contratada, obriga-se a prestar serviços à Empre
gadora, na função de Escriturário, cliàriamente no local e 
horário que lhe fôr designado. - QUARTA - A :ipmprega
dora a seu critério exclusivo e na medida das exigenc1as do 
servi'ço, poderá atribuir à contratada, f~nção ~versa da que 
resulta déste instrumento de prorrogaçao, assim como. alte
rar o horário de trabalho diário, e ainda, transferi-Ia do lo~al 
da execução do trabo.lho para outro qualquer .E, por assim 
estarem de a.côrdo as nartes interessadas, lavrei o presente 
instrumento de prorroga,:ão aos vinte e nove dias do mês 
de janeiro do ano de mil novecentos e se~senta e nove, o 
qual, depois de liclo e achado conforme_ e assinado pelas 
partes e pelas testemunhas Roberto Baroni Soares e Rubem 
Santos, brasileiros, capazes, residentes e domiciliados neste 
l\Iunicípio, a tudo presentes. Eu, Elimei 90s!a Marques, Da
tilógrafo contratado o escrevi. E eu. Mário Pereira Marques 
Filho, Diretor da Divis'lo ele Administração, o subscrevo. (as) 
Nagi Almawy - Ley''.1. Freitas Soares - Roberto Baronl Soa
res - Rubem Santos. 

Instrumento de prorrogação de contrato na forma abaixo, 
que entre si, fazem a Prefeitura Municipal ~e Nova Iguaçu, 
neste ato 1·epresentada pelo Presidente da ~limara, em exer
cício no cargo de Prefeito, Exmo. Sr. Nagi Almawy, bra.sl
ldro casado Escrevente d~ Justlca, residente e domiciliado 
na Rua Santa Luzia, 213, ap. 101; nesta cidade, e de outro 
lado como contratados: Item 1 - Epaminondas Ramos; item 
2 -• .Jorge Guimarães Ramos; item 3 - _R1:nato de Olh'.cira 
Cavalcante; item 4 - Roberto Glauco Ribeiro Chaves; item 
5 - Ilton Laco('o; item G - lTorival de Andrade, Lauro 
Martins de Oliveira Nelson da Silva, Ary de Castro, . Man_oel 
Felix de Moura; item 7 - Ubirajara d_as Gra<;as Gmmnr1;es 
Ramos ; item 8 - Altamiro do Nasciment?, Landir_ Dma 
Garcez, Cícero Lourenço da Costa. Gem~ssias Ferreira d~ 
Souza, José da Conceic:ão, Deosdene Pereira da Silva, Jose 
Augusto de Souza; Darcy Wndling, Lair Pa~!a Nunes . Artur 
Lopes, José Dclfino da Silva. Jair do Nasc1men!o Ferrei_rn, 
.João Moreira Xavier, Ary do Nasc\~ento. Antonio Ber11lo 
Apollnúrio, Pedro d1 Silva Soares A~1r Alves _de Medeiros, 
Antônio Domingos de O:iveir!l-, Durvll;lmo Jo_1v1.uim da Co_sta, 
Eterval Martins, .Joadi1· Pereu·a da Silva, D10.nerio da Sil':'.a 
Renovato, Edson Carrê, Manoel de Oliveira Ll~_a. Sebastlao 
Vítor Barbosa, Domingos Eas!os Rar:1os. Sebastrno da. S!l".ª• 
André Escanfel Do1·cino .Tose Maclriaga, Aveni1io Pinheiro 
Lopes Sebasti.5.Ó Dn.masceno Santos, João Ferreira Carel~o, 
Altair' Pereira Nunes, Londelino Franklin da Silva, Sebastlao 
Barbará, Antônio Paulinho da Cunha, Nestor Rangel de A~e
redo, Luiz Paiva, Oscar Duarte de M':nezes e Argemlro F,i• 
beiro Araujo Pinto; item 9 - Franc1sc~ ~e Paula Nunes, 
Sebastião Fernandes Hélio da Silva, brasileu-os, residentes e 
domiciliados neste Município. _ 

PRIMEIRA - O presente Instrumento de prorrogaçao 
terá a vigência pelo prazo de 6 mesP,s, a contar ele 1• de 
janeiro a 30 de junho do corrente an~. SEGY~DA - O contra
tado mencionado no item 1, percebera o salano_ ele NCr$ 800,00 
mensais; os mencionados no item 2. percebera.o o_ salário. ~e 
350,00 mensais ; os mencionados n_o item 3, PE:rceberao o sala'.:!º 
de NCr$ 300,00 mensais; os mencionados no _item 4, perc~be1ao 
0 salário de NCr$ 210,00 mensais; os men~10nados no_ item 5 
perceberão o salário de NCr$ 200,00 mensais; os m encionados 
no item 6 perceberão o salário de NCr$ 180,00 mensa!s; os 
mencionados no item 7 o salário de_ NCr$ ~6~,00 mensais; os 
mencionados nos itens 8 e 9, perceberao o salat·io de NCr$ 130,0_0 
mensais. - TERCEIRA - Os empregados contra_tados opr1-
gam-se a pre3tar serviços à Empregadora, n a funçao de Coo!• 
ctenadot· do S.A.E., para o mencionado no item l;_ na funçao 
de Assistente do S.A.E., phra o mencionado no ite~ 2; na 
func;ão de Eletricista Enrolador de Motor, para o item _3, 
na função de Mecânico Eletl'lclsta, pa1·a o item 4. na funç~o 
de Auxiliar de Esclitódo para os !tens ~ e. 7; na fun~ao 
de Bombeiro Hidráulico para os três pr11:1eii;oi:: nomes do 
it 6 e na função de Petlreiro para os dois ultlmos nomes 
d~mmesmo item 6; na função ele Trabalhador Braç~l, para o 
item 8 e ,na funrã.o d~ Vigia para o do itr.m 9, diariamente 
no local e horário que lhes _f~r~m designados. - QUA:rtTA -
A Empregadora a seu cntcrio exclusivo e na medida das 
exigências do serviço, i;oderii. atribuir aos contratados, f"._n
ção diversa da que resulta dêste instrumento d~ ~rorrogac;ao, 
assim como, alterar o horário de trabalho dlario. e ainda 

REGISTRO DE IM6VEIS DA 2.ª CIRCUNSCRIÇÃO 

EDITAL 
H:mnes Gomes da Cunha Oficial do Registro de Imó

veis da 24 Circunscric;ão. 
Pelo presente. atendendo ao que lhe foi requerido {;'ela 

Emprêsa Construtora Oríon S.A .. intima Maria da _Co:i~ 
ceição Samarco Cabral. Theresína Oliya da Silve, Sidnc1 
Kabarite e Soraya Kabaríte Aurytomo Borges de Melo, 
Conceição Furtado Pereira, Antônio Paulo· e Ther~za Pnu
lina, por se encontrarem cm _lugar ignorano. a vire~. cm 
seu c:artór'CJ. ,a Ru;:i Dr. Gctu!io Vargas, 90. nesla c 1,~acle, 
pagar as lmnortâncias de NCr$ !l,00 - 2·1,00 - 10,80 -
4,73 - 14,00- - 70,00 e 70,00. r·espectiYamente. rcfer:mtes 
l,s pre,ta--óes a•i a d~~ do·; ln e, ele terreno que µr, mr,te
ram comprar no loteamento Bairro São Braz, e1Tn: Tapc;:l, 
6• distrito dêste -Municlpio e as que se vencerem t11.'.'. clatn 
do pagamentt:>, além r1as custas e )u:os. sob p1ma de. 11>
corrido o prazo da lei serem rescindidos os comprorr,1s,'>3 
e canceladas as respectivas a=rbações, nos tê-rmos do art. 
14 § 5• do Decreto 3.079 de 15 de setembro nc 1928. Nc "I.!. 
Iguacu 27 de janeiro de 1969. O Ofíc':.11: Hermes Col:'1", 
da Cunha. <1,21' 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2.ª CIRCUNSCRIÇÃO 

EDIT L 
Hermes Gomes ela Cunha Oficial do Registro de Ir .• ·,.., 

veis da 2• Circunscrição. 
Pelo presente, atendendo ao que lhe foi requerido JX!l:i 

Imob liária Rocha Limit..ida, intima Joclé Pei·cirn e\:\ ~1 •. , 
Júnior ou seus hçrdeiros por se encontrar em lugar i iro 
rado a vir em seu cartório, 11>1 Ruo. Dr. Getúlio Var::~, . !JO. 
nesta cidade, pagar a importâncin de NCr$ ~1,00, :-cfer~n• , 
às pres· aqões :0.tra~ad·l:, çlo lote de ts> rreno ou" r, uni- \. 
cOr:,tprar no loteamento Vila Entre Rios. cm B{)Jford RCl·:o 
4• distrito dêste Mun:c!oio. e as que se vencerem at6 a d ~: 
do pagamento, além cl:i~ custas e jm-os sob pena d·, < 
corrido o prazo da lei. ser resci:,dido o compromí.r.o 
cancelada a respectiva averbação, nos 1.êrmos do 1.1d. 11, 
§ 5• do Decreto 3 .079, de J5 de setemhro ele 1938. No,; 1 
Iguaçu, 27 de janeiro de 1969. O Oficial: Hermes Gom • 
da Cunha. ( 1/ 

REGISTRO DE IMóVEIS DA 2.ª CIRCUNSCRI~~ 

EDITAL 1to. 

Hermes Gomes da Cunha Oficial do Registro de 1m1'
veis da 2' Circunscrição. 

Pelo presente, atendendo ao que Jhe foi requerido ue .1 
firma Comercial e Imobiliária Confôrto Ltda .. íntimn Anc -
te Pereira dos S~ntos na pessoa de sua mãe Josafa Pere· '11 
de Morais e Leoclir de Souza Melra. por se encontrarem em 
lugar ignorado, a vi rem em seu cartório na Rua D •• 
Gelúlio Vnrg□s, 90. nesta cidade, pagar as imporl·lnci ::; 
de NCr~'!i 32,10 e NCr$ 61,80, respectivamente, reforcn.cs s 
prestaçoes atr~sadas dos lotes c1l' terreno que prome•era 1 
comprar no lotMmento Vila Nossa Senhora do Ro~á1 ,, 
em Queimados. 2• di:;trito dêst.e Munidpio e as que º~ 
vencerem até a data. do pagamento. além das custas e jur<is, 
sob pena de. d~corr1do o prazo da lei serem resci•1diclos 
os compromissos e canc€'1nd..is as respectivas aver1'.-,.,õ s, 
nos t/lrmos do art. 14, § 5• do Decreto 3.079, de J5 !e 
setein:bro de 1938. Nova Iguacu, 27 de janeiro de HJ'iJ. 
O Oficial: Hermes Gomes da Cunha. (1/2) -I REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2.° CIRCUNSCr.tÇAO 

EDITAL 
Hermes Gomes da Cunha Oficial do Registro de Imó

veis d:i 2• Circunscrição. 
P_elo present.e, atendendo ao que lhe foi requerido pelü 

Espólzo ~e Joãc Nunes Ferreim, intima Elza Bento .Moueyr 
Dias. Joao Silveira Leal, Alexandre Martins dos Santos e 

EDITAIS DE CASMIENTO 
Nos cartórios do Município estão 

afixados os seguintes editais: 
1" Circunscrição 

José Alves da Silva e Tclina Ca_valcant_i do Prado, br_a
sileiros, solteiros, motorista e doméstica, residentes neste d1s· 

trito. · b ll · lt · · Alaemir Silva e Ocliléa Pereira, _ras. e1ros, so e1ros, m1• 
litar e doméstica, residentr>s neste dl~tr1.to. . . 

. José Tavares Netto e De!an;yr Oliveira Lç>mba, bras1le1-
ros, viúvo e solteira, metalurg1co e doméstica, residentes 
neste distrito. . . 

Evanildo Borges da Câmara e Izaulma Mar!a . Orna.la~. 
brasileil'os, sol~eir?s, func. púb. estadual e domestica, resi
dentes neste distrito. 

Alfredo Fernandes e Arlete Furtado ~e . Mendonça1 ~or
tugués e brasileira, solteiros, aju. de mecamco e domest1ca, 
residentes neste distrito. 

Joaquim Cândido da Silva e ;M1;1ria Jú~ia da Silva, bi::a
sile!ros, solteiros, lavrador e domestica, residentes neste dis-
trito. • b b ·1 · l Wilson Rosa e Valdiva Correa Bar osa, ras1 e1ros, so -
teiros aux. eletricista e doméstica, residentes nes_te distrito. 

jj' '"•Mcireles da Costa e Rosilda de Lima. brasilelros, sol· 
teirobrvente e doméstica, resid~ntes neste dist_rit_o. 

Roberto da Silva Rosa e Catarmo. Alves. bras!leiros, sol• 
telro~ expedidor e doméstica, residentes neste distrito. 

Eelson de Lima Azevedo e Ange!a Ferreira de Castro, 
brasileiros, solteiros, servente e doméstica, residentes neste 
distrito. . . 1 , 

Dantino Darros e Elza Ferreira, brasileiros, so te1ros, 
apos. INPS e doméstica, residentes nes.te distrito. . 

Sidney Berquiolli e Rosa do Esplr1to Santo, brastleiros, 
solteiros, lavrador e doméstica, residentes neste distrito. 

Elzair da Conceição Alves e Maria do Carmo Souza, bra
sileiros, solteiros, militar e costureira, residentes neste dis-
trito. . 

Luiz Carlos de Sousa e Francisca Assis de Castro, bra
sileiros, solteiros, industriãrio e manicure, residentes neste 
rlistl'ito. . 

Sérgio Murilo Cardoso dos Santos e Sônia Gonçalves do 
Couto, brasileiros, solteiros, militar e doméstica, residentes 
neste distrito. 

Odemar de Carvalho e Maria Margarida Tadin, brasi
leiros, solteiros, trab. contratado e industriãrla, residentes nes
te distrito. 

José Lourenço de Lima e Maria Henrique, brasilejros, sol• 
teiros carpinteiro e doméstica, resldentes neste distrito. 

Luiz Augusto Rodrigues da Cunha e Maria das 9raças 
Santos brasileiros, solteiros, padeiro e doméstica, residentes 
neste distrito. 

Ajamir Barros de Melo e Marlene de Brito, brasileiros, 
sol eiros, militar e _prof. secund., residentes i:ieste distrit_o. 

·oeverino Rodrigues da Cruz e Iêda Maria Gasparlnz, bra· 
si'~ti,s, solteiros, eletricista e costureira, residentes neste 
djR_S .lo. 

Sebastião Jardes Pio e Ivonete Pereil·a da Costa, bra• 
si!Pn·os, solteiros, carpinteiro e doméstica, residentes neste dís-
-crtto. . 

José Carlos T~ixeira e Lucllla Baronl, brasileiros, soltei• 
ros bancário e doméstica, residentes neste distrito. 

' Edison Ferreira Coutinho e Marlene Barbosa Batista. 
brasileíro3, solteiros, militar e doméstica, residentes neste 
distrito. 

Inácio Joaquim Silva e Eunice de Ol!veira, brasileiros, 
solteiros, íunc. público e doméstica,1. r esidentes nes te distrito. 

Edionor Dantas- da Costa e \;Orlna Gonçalves Pereira, 
. brasileiros, solteiros, operário e doméstica, r esidentes neste 

distrito. 
Pedro Ribeiro da Silva e Francisca Graça de Paiva, bra

t,lle!ros, solteiros, serventes e doméstica, residentes neste dis
trito. 

Alrenito Alves Viana e Maria da Graça Mendonça Coe
lho brasileiros, solteiros, aj. montagem e doméstica, residen
tes' n este distrito. 

.Antônio Carlos França Cruz e Aldinéa Carvalho de Bar· 
ros brasileiros, soltE"iros, comerciário e doméstica, residen
tes 'neste dll;trito. 

Blecir de Freitas Santos e Neuzí Vieira, brasileiros, sol
t,..iros êle com 23 anos de Idade, comerciário, residente nesta 
cíd!l.d~ e ela com 21 anos de idade, de serviços domésticos, 
residente em Ibitirama, Município de Alegre, Estado do Es-
pírito Santo. , 

Fernan:io Coelho Ramalho e Tetina de Souza Alves, bra
sile iros, solteiros, servente e doméstica, residentes neste dis
trito. 

Sidney Luiz da Costa e Tlinia Maria Gordilho Oliveira, 
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braslleiros, solteiros, serralheiro e doméstica, residentes nest. 
distrito. 

José María ele Moura e Anna Maria da Silva, brasllelros, 
solteiros, comerciArlo e enfermeira, residentes neste distrito. 

José Mauro de Souza e Marta Bezerra da Silva brasi• 
leiros, solteiros, garçom e doméstica, residentes neste distrito. 

José Batista da Silva e Dza de Aguiar Hipólito brasi
leiros, solteiros, operârlo e doméstica, residentes neste r;líi,• 
trito. 

Yicente de Paula Silva e Rita Tereza Lôbo, bra~ile!ros, 
solteiros, estucador e doméstka, residentes neste distrito. 

Wilson Borges Cordeiro e Antônia rle Oliveira, brasil I• 
ros, solteiros, mecânico e domé~tica r 0 sidentes nnste d ístritl}. 

. Paulo Poyares Corrêa e Arlete Vieira da Silva, brasi• 
le1ros, soltniros, militar e doméstica residentl!s neste distrito, 

José Pereira de Jesus e Natalina das Graças, portugu(:s 
e. br';lsllelra, r;oltelros, garçom e doméstica, residentes neste 
d1str1to. 

Manoel. Rocha Machado e Dlrce Soares Leandro, bras!• 
lejros, solteiros, motorista e doméstica, residentes neste dis
trito. 

Quem souber de algum impedim2nto acuse-o. 
No\·a Iguaçu, 13 rle fevereiro de 1969. 

IRACEMA SOARES P. JUNQUEIRA - Oficial 

2~ Circunscrição 
José Ron11ldo da Silva, coznerciiir!o e Josefina Moreira 

da S!lva, doméstica, bras!leiros, solteiros residentes neste 
disíri to. , ' 

Paulo da Silva, 1nstalndor e Maria Helena da Silva do
méstica, brasileiros, solteiros, residentes neste distrito.' 

Valdemar Oliveira Alcovias e Alalde da Silva doméstica. 
brasileiros, solteiros, resldentes neste distrito. ' 

,Tosé Olerindo dos Santos e Maria Margarida brasilei• 
ros, solteiros residentes neste distrito. ' 

Vi~ente Í?er~ira, co~ercíário e Ilsfnéia Maria da ·silva, r 
brasileiros, solteiros, residentes neste distrito. 

Lufs Mariano de Lima, servente e Marina Apparecida 
FE_!rreira, doméstica, brasileiros, solteiros, residentes neste dis• 
trito. 

Hélio Nogueira Passos, pespontador e Eusa Pereira in• 
dustriária, brasi!eiros, solteiros, residentes neste di,trito. 

iyia_noel de ~raújo Boteiho, estofador e Marta Monteiro, 
domestica, brasileiros, solteiros. Jl;le residente nesta cidade 
e ela em Volta Redonda neste Estado. 

Pedro Julião, comerciante e Leny Maria da Silva. do· 
méstica, brasileiros, solteiros, êle residente m::;;ta cidade e 
ela etn Tombos Estado de Minas Gerais. 

Altacir Pa{sante Andrade motorista e Vandir Valério 
da Silva, grá_fica, brasileiros, so'iteiros, residentes r.rsta cidade. 

José Lmz Gonçalves, tecelão e Maria Lúcia Martins de 
Oliveira, doméstica, brasileiros, solteiros, residentes neste dis
trito. 

José Alyes Pereira Gonçal\'.es, representante comercial e 
Dlnah Pere1r11 Botelho, doméstica, brasileiros solteiros resi• 
dentes nesle distrito. · ' ' 

. António <;}eraldo ~a.u, sapateiro e Marlete dos Santos 
St)\ a, doméstica, bras1le1ros, solteiros, residentes neste dis
trito. 

, Tacle~ P iment~l Alves, barbeiro e Alda Mnria Cl<:'Tl"O
t,_no !ia Silva, domestica, brasileiros, solteiros, residentes n este 
d1stnt.o. 

L1;1i~ Rodri~ue.s do An:t~e.l, porteiro e Maria José da 
C_onc.eiçao, domestica, bras1leITOs, solteiros, n!sidentes neste 
di.;tnto. 

9r_celino Pe~eira, m~nilheiro e Alice da Silva, domést:ca, 
brasileiros, solteiros, residentes neste distrito. 

. Almir Silveira Mach::do, detetive particular e Arlete 
Luiz d~ <::osla, doméstica, brasileiros, solteiros, residentes 
neste d1st!'ito. 

D!'.sio da. Si_lva, opera~or de mãq..r!na e Maria Rita Si
rn_onata, domestica, brasileiros, solteiros, residentes neste dis
trito. 

José Inãçio, Ucnlco em contabilidade e Sue!i Nunes Go
m~s, professora, brasileiros, solteiros, residentes neste dis· 
tnto. 
. Juran!3i. José da Silva, Pil!-tor e Luzia Gregôrio, domés

tica, bras1leir!)s softe1ros, residentes neste distrito. 
Wander_le1 da Silva. Bueno e Dolores Maria Neves da Sil• 

va, domést:ca, bras1le1ros, solteiros residentes neste dls• 
trito. ' 

,To~~ Carios d!)S _Santos, militar e Diuzete Gomes da Silva, 
comerc1!'-r!a, brasileiros, solteiros, residentes neste distrito. 

. Jose Antlrade de Sena Filho e Tânia ·Bernarclina Mon• 
te)ro, estudante, brasileiros, solteiros residentes neste di..s,. 
trito. ' 

. Antônio_ Lopes Valente e Lucy Tartlln, doméstica brasi• 
le1ros, solteITos, residentes neste distrito. ' 

. Luiz Carlos ~ª- Cosla Morais, gráfico e Ana Maria de 
O,ltv~lra, escrituraria, brasileiros solteiros residentes neste 
distrito. ' • 

::'.\Iurilo Sa~az_nento, m9torista e Maria de Lourdes Silva. 
doméstica, bras1leITos, solteiros, residentes neste distrito. 

Ailt~n . Pontes ?e. Oliveira e Marlene Gonçalves Macha
do, domestica, brasJ!eITos, solteiros, residentes neste distrito. 

_Perny Castro de Almeida, eletricista e Lúcia de Fátima 
de. Sa Albuquerque, braslleiros, solteiros residentes neste dis-
trito. ' 

Daniel de P?,ula e Y:ara de Almeida Sampaio, doméstica, 
brasileiros. solteiros, residentes neste distrito. 

Quem souber de impedimento acuse. 
Nova Iguaçu, 13 de fevereiro de 1969. 
CIRENE DE M.C. FORTUNA - Oficial 

Queimados 
u,na,.3 

••~ n-:-•tt~n;-' \l~ • ~~ ,lt~ .;, TL.~Jü •l~.:a-,~Si.. 1._. cr'1tZ;. 

. Antonl~ qe Paulo,. C(?mcrciãrio. e Cleonlca Barboza Mon• 
teiro, domestica, braszleiros, solteiros residentes nes• e dis-
trito. ' ' 

?o~o Gonç8;lv(_!s, comércio e Maria das Graças da Silva. 
domcs;1ca. bras1le1ros, solteiros, residentes neste distrito. 

Wils<?n dos San;os_ de Oliveira, eletricista e Lêa dos San• 
tos, domestica, brasileiros, soltei~os, residentes neste distrito. 
. L~iz Bezerra ?e Santana Filho, comerciário e Vera Lú

ci_a yidal, doméstica, braslleiros, solteiros residentes neste 
distrito. ' 

. Geraldo Magella de _Mattos, /n~ustriário e Floripes Tei· 
xe1ra Cam_pbell, doméstica, brasile1ros solteiros residentes 
neste distrito • ' • 

. Hélio ~e _Góes Pereira, bancário e Silva Rangel, costu
reira, br~Y,e1ros, solteiros, residentes neste distrito. 

.~ebast1ao ~osé dos -?~tos, militar e Sebastiana Silva No
g~eua, doméstica, brasileiros. solteiros residentes neste dis-
tnto. ' 

R~Jmundo Mandes Ferreira, pastilheiro e Joana Mendes 
r.;esquita, doméstica, b;·asileiros solteiros residentes neste 
distrito. ' ' 

Pedro de, ~fatos C?,n~to. laminador e Edir de Sousa 
Gouvéa, domestica, bras1le1ros, residentes neste distrito 

Que!Il souber de algum impedimento acuse-o. · 
Quermados, 13 de fevereiro ele 1969. 

DYON1SIA SANTOS - Oficial 

Mesquita 
Severino.~unes de Oliveira, carplnteiro e Maria Apareci

d~ da Conce1çao, doméstica, brasileiros residentes neste dis-
trito. ' 

Orl_ando M~n~l, jardineiro e Neidi Pru<lênc:o de Sousa. 
domésti~a, brasileiros, residentes neste distrito. 

,Alc1des José da Motta, eletricista e Olímpia Barros Pa• 
trici<J_. do_méstica, brasileiros, residentes neste distrito. 

;;,~rs::o Augusto _do Nascimento, instalador e Lúcia :Maria 
de Olzve1ra, doméstica, ~rasileiro~. residentes neste distrito. 

A~gl!sto Lõb~ qe Miranda, pmtor e Josefina Florentino 
de Obve1r~, do!lles_tica, brasileiros, residentes neste distrito. 

R~s~iro Candi~o de Amorim, cobrador e Luzia Barbosa 
de Ohv~ira, doméstica, .brasileiros, residentes neste distrito. 

~ano Geraldo da Sllva. servente e Maria Célia Ferreira 
da Silva, ~-omés.tlc?,, brasileiros, residentes neste distrito. 

Sehast1ao. R1be1ro. dçis Santos, trocador e Odete Gomea 
Melo, doméstica, brasileiros, residentes neste distrito. 

Paulo Roberto. Costa Sllv~, _torneiro-mecânico, e Deolinda 
Vieira Lima,_ domestica. brasileiros, residentes neste distrito. 

~lt!vo Pmho de Sá, jndustriãrio, e Lígia Motta Barbosa, 
domestica, brasileiros, residentes neste distrito. 

Affon,,ino Amadeu, bancário. e Izabel Mariano, domé9" 
tlca, brasileiros, residentes neste distrito. 

Reinaldo Ferreira dos Santos, militar reformado ,e Ange. 
llna Dias, doméstica, brasileiros, residentes neste distrito 

Fldélis Slgmaringa de Andrade eletricista e Regina.· Ma
ria da Silva, doméstica, brasileiros: residentes neste distrito. 

Quem souber de impedimento acuse-os. 
Mesquita, 11 de fevereiro de 1969. 

Jêsllil Baesso - Oficial ----------------------------
JUSTIÇA DO TRABALHO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E 
JULGAMENTO DE NOVA IGUAÇU 

PROCESSO N~ 892/67 
Edital de 2• praça, com prazo de dez dias, para venda 

e ar1·ematação de bens penhorados na execução movida por 
Sebastião da Cunha Xavier contra Espólio de Dante Nlco!J. 

Proc. n• 892/67. 
O Doutor Juiz Presidente da Junta de Conciliação e Jul• 

gamento de Nova. Iguaçu. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem. ou dêle 

notícia tlvei·em que, no dia 12 de março, às ·15 horas, na sede 
desta Junta, à. Rua José Hipólito de Oliveira n• 105, 20 andar 
- Nesta, serão levados a público pregão de venda e arrema.• 
tação, a quem oferecer o ma_i?r lance, os bens penhorados na. 
execução movida por Sebastiao da Cunha Xavier contra Es
pólio de Dante Nlcoli, bens êsses encontrados na Estrada 
Caloaba n• 964 - Vila Carmary e que são os seguintes: 1 
prensa 'de marca «Alncrma», Alnorma de Máquinas S/ A., d• 
côr preta com capacidade até 40 tonel~das, com mot~r marc~ 
«Allgemeine Eletricl~tats n• 818. 9•16. tipo D-20, func1ona.ndo, 
1 serra circular de côr cinza. sem marca vlslvel n• 212148 - G; 
e l furadeira de marca «Bufalu» equipada com motor de mar
ca ~w•agener», n• 3-A-73867-1/ 3 de côr preta funcionando, ava.
l!ação total importa cm NCrS 3.300,00. 

· - Quom pretender arrematar ditos bens, deverá compa• 
recer no dia, hora e local acima mencionados. ficando ciente 
de que deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 
20% de seu valor. E, para que chegue ao conhec.imento dos 
Interessados, t) passado o presente edital, que sera publicado 
no «Correio da Semana» afLxado no lugar do costume na sede 
desta Junta. Nova Iguaçu, em 11 de fevereiro de .1969. ~u, 
Geralclno Saar de Carvalho, datilografei, e cu, Jose da Silva 
Amauli chefe da Secreta1l::i-P.J.O., subscrevo. Paulo Cal'o 
doso d~ Melo Silva, Juiz-Presidente. 
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Pref itura Municipal 
ATOS DO CHEFE DO EXEOUTIVO 

D~CRETO N. 874-69 
O presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu em 

exerc~c10 no c1Jrgo de Prefeito, usando das atribuições que 
lhe sao conferidas pela legislação cm vigor, decreta: 

AI_t. 1~ - Ficam reconhecidos os logradouros, com as 
denommaçoes constantes do plano de loteamen to aprovado 
conforme procC>sso n. 8. 283-64, c1esta Prefeitura, vlstotia
do.s e aceitas que foram as obras. 

Art. 2• - f:ste decreto entrará Pm vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em oOntrário. 

Prefeitura Municipal de Novn Iguaçu, 20 de fevereiro 
de 1969. 

NAGI ALMAWY 
Presidente da Câmara em exercício no cargo de Pi-efeito 

PORTARIA DE 5 DE FEVEREIRO DE 1969 
O Prefeito Municipal de Nova Iguaçu, usando das atri

buições que lhe confere a legislação em vigor, resolve r e
mover nos têrmos do artigo 54 do Estatuto dos Funcioná
rios da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, ao Garp!ntel
ro, padrão E . do Quadro Suplementar, Nuno Ribeiro da 
Silva, da Garagem desta Prefeitura, para o Almoxarifado, a 
partir de 31 de janeiro do ano cm curso, conforme Mem. n. 
'l3-69. 

PORTARIA DE 5 DE :FEVEREIRO DE 1969 
O Prefeito Municipal de Nova Iguaçu, usando das atti

buições que lhe confere a legislação em vigor. resolve desig
nar, de acôrdo com o § 2• do artigo 71, da Resolução n, 
642 de 26 de ngôsto de 1958, (Estatuto dos Funcionários da 
Prefeitura Municipal de NoYa Iguaçu) o Oficial Admlnls• 
trativo padrão I, do Quadro II Marília ele Oliveira Ma
chado,' para exercer com{) substituto a função de Ch-efe do 
Protocolo Geral, da Divisão de Administração, prefixo GF A-2 
durante o impedimento legal do resvectlvo titular, Laute
ringia Silva de Sousa e Melo, a partir de 3 de fevereiro 
do ano em curso. 

PORTARIAS DE 13 DE FEVEREIRO DE 1989 
O Prefeito municipal de Nova Iguaçu usando das atri

buições que lhe confere a legislação em 'vigor, resolve re
mover nos termos do artigo 54 do Estatuto dos Funcionários 
da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, aos servidores 
Lindbergh J. Guimarães de Athayde, José da Silva Gui
marães, Cleu Lavandier, Zuzarte de Assis Ferreira, Sylv'lo 
Paes Pereira, Har'lldo LôbO. Olegario de Oliveira, Antônio 
Nunes de Almeida. Godofredo Soares da Silva, Sebastião W. 
Soares Brasil, Isains Domingues Pinheiro. da Divisão Geral 
de Rendas, para a Fiscalização de Post1.1ras Municipal, a 
partir de 3 de janeiro do ano em curso. 

- Resolve designar de acôrdo com o artigo 138. item I 
e 139, da Resolução n. 642. de 26 de agôsto de 1958 ( Es

tatuto dos Funcionârios da P refeitura Municipal de Nova 
Iguaçu) o Topôgrafo, padrão M, do Quadro III Rubens 
Petenã, para exercer a Função Gratificada, de Diretor do 
Ginásio Municipal de Belford Roxo, com a gratificação cor
respondente ao valor do padrão CC-2, do Qutidro I, de 
que trata o Decreto n. 808. de 25 de janeiro de 1968, a 
partir da data da publicação. 

ORDEM DE SERVIÇO N~ 12/DA, DE 5/2/1969 
Fica lotado, no Almoxarifado desta Prefeitura o l\fo

torista Luís F erreil·a 2•, a partir de 31 de janeiro do cor• 
rente ano, conforme Mem. n- 73-69 do Almoxarifado. 

ORDEl\l DE SERVIÇO N ~ 16/DA, DE 6/2/1989 
Fica alterado. para Motorista a denominação da fun

ção do servidor Otávio Verneck, classificado como Traba
ihador Braçal, conforme processo n. 1110-69. 

ORDEM DE SERVIÇO N9 18/DA, DE 12/2/1969 
Fica autorizado, conforme solicitação constante no Ofi

cio n. 16-69, da Divisão Geral de Rendas, a partir de 1 de 
janeiro do corrente ano, o pagamento do auxilio para dife
rença de Caixa de que trata o art.. 157. do Estatuto dos 
Funcionãrios desta Prefeitura, alterado pela Resolução n. 
1.472, de 9-12-63, na base de 5% do padrão do respectivo 
vencimento, ao funcionãrio Aida Magalhães da Silva, en· 
quanto estiver pagando e recebendo em moeda corrente. 

O pagamento ,i que se refere a presente autorização, 
fica condicionado à remessa da respectiva freqüência men
.saI pela referida Divisão. 

ORDEl\l DE SERVIÇO N. 20-DA, DE 14-2-1969 
Fica iotado no Serviço de Transporte Coletivo, Varre

dor diarista BenedictQ Custodio Gonçalves. a partir de 10 
de janeiro do ano em r.urso, conforme Oficio n. 5-69 do 
Serviço de Transporte Coletivo. 

ORDEM DE SERVIÇO N. 21-DA, DE 20-2-196"9 
Autorizo o pag'l.mentr. da gratificação de Representação 

eo funcionário, padrão H, da Câmara Municipal à dispo
siçã:, deste Gabinete Nilson Rodrigues Corrêa, na base de 
1/ 3 de seu respectivo vencimento, de acôrdo com o ,utigo 
147 da Resolução n. 642. de 26 de agôsto de 1958, correndo 
a desi,esa pela Verba 02-3-1.1.1. a partir de 7 de novembro 
de 1968. 

ORDEI\I DE SERVIÇO N. 22-DA, DE 20-2-1969 
Ficam lotados, na Divisão Geral de Rendas os servido

res diaristas Rubens Antônio Rodrigues. Francisco Cabral 
e João Henrique Filho, ;i. partir de 3-12-68, conforme Mem. 
n. 185 3-68 da Divisão de Viação e Obras. 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 20 de fevereiro 
de 1969. 

NAGI ALMAWY 
Presidente da Câmara em exerclcio 

no cargo de Prefeito 

ATOS DO DIRETOR DA D, ADM. 

PORTARIAS DE 10 DE FEVEREffiO DE 1969 
O Diretor dâ Divisão de Administração, usando das 

atribuições que Jhe confere a legislação em vigor, concede 
1~ (qui.n2>e) dias de licença para tratamento de saúd~ nos 
termos do artigo 95, do Decreto n. 48. 959, de 19-9-6u, em 
face do que c0nsta no processo n. 1.932-69, ao Coveiro Mar
celino José Co~uito, com salário integral, a partir de 5-2-69. 

- Resolve considerar licenciado por motivo de acidente 
no serviço ao Pedreiro Severino Damião, pelo prazo de 12 

(doze) dias a partir de 6-12-68. 

- Concede nos têrmos do artigo 116, da Resolução n-
642, de 26 de ;i.gôsto de 1958 (Estatuto dos Funcionãrios da 
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu) ao Extranumerárlo 
diarista Olivier Ramos de Oliveira, 3 (três) meses de licen
ça especial com vencimentos, a partir de 1 de fevereiro do 
corrente ano. 

- Concede nos têrmes do artigo 96 do parágrafo único 
e 104 da Resolução n. 642. de 26 de agõsto de 1958. e em 
face do que consta no processo n. 1.554-69 e de acõrdo com 
o laudo médico, ao Jardineiro, padrão C, do Quadro Suple
mentar, José Au1;usto de Castro 60 (sessento) dias de li
cença para tratamento de saúde, com vencimentos em pror
rogação. 

- Concede nos têrmos do Artigo 96, parágrafo único e 
104 da Resolução n- 642, de 26 de agôsto de 1958 e em 
face do que consta no processo n. l. 758-69, e de acôrdo com 
o laudo médico ao Enc. de Turma. padrão D, do Quadro 
Suplementar Juvenil Roberto de carvalho 60 ' (sessenta) 
dias de licença com vencimento, ,em prorrogação. 

- Concede nos têrmos do artigo 96, parágrafo tlnlco e 
104. da Resolução n. 642, de 26 de agôsto de 1958 e de a-côr• 
do com o laudo médico .ao Extranumerário diarista Atnéltá 
Rodrigues Costa, 90 (noventa) dias de licença para trata
mento de saúde, com salário integral em prorrogação. 

- Resolve considerar licenciado por motivo de aciden
te no serviço, ao Servente de Pedreiro Francisco José Vi
eira. pelo prazo de 43 (quarenta e três) dias a partir de 
4-2-69. 

- Concede ~os têrmos do artigo 116, do Resolução n. 
642, de 26 de agosto de 1958 (Estatuto dos Funcionários da 
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu) ao Extranumerãrio 
diarista Osório de Paula Muniz, 3 (três) meses de licença, 

especial com salúrio Integral, a partir de 1 de !eV<?reiro 
cio ano em cur·s'). 

Prefeitura Munlcipa1 de Nova Iguaçu, 11 ele fevereiro 
de 1969. 

MI.RIO PEREIR.\. MARQUES FILrIO 
D.iretor da D.A. 

RETIFIC AÇÃ O 
Fica retificado de acôrdo com o Mem. n. 43-69 os sa

U1rios dos seguintes ~-ontra tados:· Sônia Maria de buveiro 
Bastos e Wanderley de Souza Ferreira, de NCr$ 130 00 
(cento e trinta cruzeiros novos) para NCrS )80 00 Cco1ito 
e oitenta cruzeiros novos) mr.-nsois; Tânia MariÍla Tupan 
Machado e Maria Magdalena Pereira Martins Santos de 
NCr$ 160,00 (cento e sessenta cruzeiros novos) pnra ' 
NCI'$ 210,00 (duzentos e dez cruzeiros novos) mensai9• • • • 

Prefeltl,lra Municipal de Nova Iguaçu, 20 de feve~•~lro 
de 1969. 

MARJO PEREJRA MARQUES FILHO 
Diretor da D.A. 

D.A.. - 00 TRA'tOS DE TRABALHO 

T~rtno de contrato de locac;ão de prédio Que fazem 
como locador o S~. Antõnlo Theodoro de Ollvelra brasil~!• 
ro, casado, comerc1ante1 residente e domiciliado à :iiua Pará-
49, na Posse, nesta claade, e como Locat4rJa a Prefeltur,Í 
Municipal de Nova Iguaçu, neste ato representada elo 
Presld~rite da Câmara~. ent i:xerclclo no cargo de Prefeito 
Municipal. Exmo: Sr. 1'1agl Almawy, brasileiro, casado, Es
cre".entEl de Justiça, residente e domiciliado na Rua Santa 
Luzia, n. ~13 - Ap. 101, nesta cidade, os quais tm· justo 
e convencionado o segumte: ·a, 

Primeira: - O prazo da locaçdo é de 9 me ,OC'com.. 
preendendo o perloclo ele 1 • l primeiro) de abril a 31 de de
zembro cio ano de mil novecentos e sessenta e oito Segun
da: - O preço da locação é de NCr$ 1 080,00 nnuál pagá
vt!l em pre~tações mensais . de NCr$ 120,00, na Tesoumrla 
desta Prefeitura. a requerimento do loc(1dor, correndo a 
de_spesa pela verba própr io do orcamento vigente. Tercel
r~. - . Compromete-se a locatária a fazer as obras nece~· 
sarias a limpeza é conservnçüo do prédio locado, bem assim 
a entregâ.lo, finda a locação com o "hablte-so" da autori~ 
dade competente. Quarta: - Obriga-se o locador a, no ca~o 
de venda do prédio lôcado, fazer cphslghar, n,:i escritura 
respectiva, a obrigação em que ficara o oomprador de rea
peltnr éste contrato até a sua terminação. Quinta: - A 
locação a que se refere o presente contrato é de um salão 
do prédio n. 49 da Rua Pará. com 66m2, mais ou menos, 
sltttado na Possê, nesta cidade, 1• distrito dêste Municipio 
para lrtstalação de uma unidade escolar MunlclapJ. Sext,t: 
- Para as questões resultantes dêste contrato, será compe
tente o Fôro desta Comarca . E, por assim haverem ajus
tado e convencionado, para constar lavrei o presente con· 
trato aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de mil nove • 
centos e sessenta e nove, o cual depois de lido e achado 
conforme, é a~slnado pelas partes e pelas testemunhas Ro. 
berto Baroni Soares e Rubem Santos, br:islleiros, capazes, 
residentes · e domiciliados neste Municiplo, a tudo presen te~. 
Eu, Elimei Costa Marqul!.s.t datilógrafo contratado, o escre>
vi. E eu, Má~io Pereira marques Filho, Diretor da Divisi;.o 
de Administração, o subscrevo. (as.) Nagi Almnwy . - An. 
tônio Theodoro de Oliveira. - Roberto Darnnl S~~- -
Rubem S1;1ntos. - (Pagou pelo conhccimehto n. E 57. a 
importância de NCr$ 10,00 referente à taxa de ex relente 
a têrmo de comoromisso. (a) ile&"lvel. 

Instrumento de pror rogação de contrttto na forma abai
xo, que entre si fazem. a Prefeitura Municipal de Nova 
Iguaçu, neste ato, representada velo Presidente da Câmar:i. 
em exercicio no cargo de P refeito, Nagi Almo.wy, brasileiro, 
casario_ Escrevente de Justiça, 1•esidente e dom!cillado n11. 
Rua Sant.a Lt1zia, 213 - Ap. 101. nestn cidade, e de ot1tro 
lado como empregados contratados os seguintes: - José 
Quintanilha Cardoso, Jorge Borges Alves, Anezio Felix do 
Nascimento Natalino Francisco dos Santos. Mozar Senho
rinho, WalcÍ.emiro do Rosarlo. Ozias Cotta Macedo. Nicolau 
Lopes de Oliveira, José Martins da Rocha, Alcebias P ereira, 
Geraldo Garcia de Abreu José de Souza e Mel!o, Fran
cisco José Raimundo. GeÓrge P apine Ramos, :r,iezer Antô
nio Rodrigues. Joseinilson Ribeiro de _Souza, Ir_meu elo Nas· 
cimento Custôdio Luiz Machado Joao Antômo Rodrigues, 
João MÍl.ximiniano, Itamar Gomes dos Santos. José Batista 
de Souza Galdlno Furtado da Rocha, Sebastião Rocha, Ivo 
Garcia dé Macedo Avelino Antônio Pinto. Raul Soares de 
Souza, Moàcyr Verly Divino, Osmar Ribei1•0 Andra~e. Item 
2: - Arlston Feliciano da Silva. Item 3: - Severmo Gtfl· 
Iherme da Silva. Item 4: - José Alves de Ollveira. Damel 
Paulo da Silva José Francisco de Sollza, Milton da C~st_a; 
todos brasileiros residentes e domiciliados neste munic1p10. 

Primeira: ..:... O presente instrumento d.e pror:·cgaç_ão 
terá 6 vigência nelo prazo de 6 meses, a partir de 1 de J!l
neiro a 30 de junho do corrente. SegundR: - Os empreg_a
dos cont ratos perceberão o salário de NCr!ii 130.00 mensais. 
Terceira: - Os Empregados contratados_ obrigam.se a pres
tar serviços à Empregadora na funçao de Trabalha?or 
Braçe.I, os mencionados no item 1; na fu!:lção de . ~orte1to. 
para os mencionados no item 2; n_a funçaç de Vigia para 
o mencionado no item 3; na funçao de AJudante ,r>~ra os 
mencionados no item 4, diàriamente no local e horar10 que 
lhes forem designados- Quarta - A Empregadora a seu 
crJtérJ0 exclusivo

1 
e na Jnodlda da~ exlgi•ncias do ser(tÍÇO. 

poderá atribuir- aos empregnélos contraladoi,, f'unc~o dlv':'r
Sa da aue resulta dêste instrumento ~!! proi-r~gaçao . .-
como alterar o )lorário de trebalho diario e amda transfe
ri-los do local da execução do trabalho para outro qualquer. 
E nor assim estarem de acôrdo as nartes interessadas. f.Jl 
lavrado o presente instrumento de pro_rrogaç;ão. aos trinta 
dias do mês de janeiro do ano de mil ncvecentos e ses
senta e nove, 0 quo.l, depois de lido e achado conforme. é 
assinado pelas partes e pelas t estemunhas Robert0 Baronl 
Soares e Rubem Santos, bresilelros, capazes, re•identes e 
domicili11.dos neste Municlplo, a tudo presentes. Eu. Aurice 
Teixeira Pinto Costa, E~crlturário M e escrevi. E eu. l\Tá
rio Pereira Marques I<'ilho~.Diretor da Divisão de Adminis
tração, o subscrevo. (as.) l'lagi Almawy, - Os contratados 
acima mencionados. - Roberto Baroni Soares. - Rubem 
S6ntos. 

Instrumento de prorrogação de ccntrato, na forma 
abaixo, que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Nova 
Iguaçu neste ato representada pelo Presidente da Câma
ra em' exerclcio no cargo de Prefeito. Exmo. Sr- Nagi 
AÍmawy brasileiro casado, Escrevente rle Justiça, residen. 
te e domiciliado ria Rua Santa Luzia, rt. 213 - Ap. 101., 
nesta cidade l• distrito dêste Municlp!o, de outro lado, 
como contratados: Item 1: - Octavio França Silva; Item 
2: - Maria da Penha Crespo de Freitas ; Item 3: -

Neuza 'l'erezinha de Castro Jesus; Item 4: - Maria do 
Carmo da Luz Papaléo; Item 5: - Heloides Mousinho de 
Oliveira Menghini; Item 6 : - Elineia dos Santos )3arbosa; 
Lourdes Reis de Oliveira ; Item 7: - Carmem Lopes; Item 
8; em branco: Item 9: - .Tosé dos Santos; ~tem 10: -
Izaias lracema Trindade; Item 11: - JClsé Vilaça de Al
meide. · Item 12: - Wilton Lopes dos Santos; brasileiro~. 
resid~tes e domiciliados neste Município: 

Primeira: - O presente instrumento de prorrogação 
terá a vigência pelo prazo de 6 meses, a contar de 1• de 
janeiro .._ 30 de junho do corrente ano. Segunda: -:- Os 

contratados mencionados no item 1, perceberão o salário de 
NCr$ 400,00 mensais ; os menclonados :no item 2, . perce
berão O salário de NCr$ 230,00 mensais; os mtc:ionados 
no,s itens 3 e 7, pel'ceberíío o salário de, NCrS 2 q~ me~
se.is" os mencionados nos Itens 4 e 11, percebe z, o sala• 
rio 'de NCr$ 180 00 mensais; o mencionado no Item 5. o 
salário de NCr$ '210,00 mensais; os mencionad~s no item. 
6 oerceberão o salário de NCr$ 160,00 mensais; o. men
cionados no item 1, obrigam-se a prestar serviços a Empré
sais; o mencionado no item 10, o salário de NCr$_ 150,00 
mensais ; o mencionado no item 12, perceberá o salario do 
NCr$ 130,00 mensais. Terceira: - Os contratados men.. 
clonados no item 1, obriga-~e a prestar s~rvlços, à Empre
gadora na função de Dentista; os mencionados nos Itens 
2 e 3 na função de Datilógrafo ; o mencionado no item 41 
na. função de Escriturário; os mencionad?s nos iten~ 5, 6 
e 7, na fllnção de Auxllíar de Escr/turáno; o l'l_lenc1onado 
no item 9 na função de Marceneiro; o mencionado no 
item 10, ná fun<;ão de Servente; o mencionado no item 11, 
na função de Vigia; o mencionado no Item 12, na f1,m_ção cie 
Trabalhado,· 1:lraçal, diàriamente no local e horar10 que 
lhes forem de~lgnados. Quarla - A Empr~gadora, a seu 
crilério exclusivo e na medida das exigências do serviço, 
poderá atrihuir aos contratados função diversa da que re
sulta dêste contrato assim como, alterar o horário de tra
balho diário e alnd~, trensferí-los do local da execução do 
trabalho para outro qualquer. E, por assim estarem de 
acõrdo ás pártes Interessadas. lavrei o presente instrumento 
de prorrogação aos sete dias do mês de fevereiro do ano 
de mil novecentos e sessenta e nove, o qual depois de lido 
e achado conforme é assinado pelas partes e pelas teste
munhas Roberto Báron! Soares e Rubem Santos, brasilei
ros capazes tesldentes e domiciliados neste Munlc1pio a 
tua'o presentes. Eu Elimei Costa Marques 45ôtil6gro.fo 
Contretado, o escrevi. E eu, Mário !'ereiru J\,Íal: ~s Filho, 
Diretor da Divisão de Admlnlstraçuo, o subscrevo. (aa) 
Nagi Almawy. - Os contratados acima mencionados. -
Roberto Baroni Soares - Rubem Santos. 

Instrumento de p1·orrogação de contrato na forma abal
ro que entre si fazem, de um lado a Prefeitura Municipal 
de'• Nova IgUaçu neste ato representada pelo Presidente da 
Câmara em exerclcio no ·cargo de Prefeito, Exmo Sr. 
Na~i Almawy, brasileiro, casado, Escrevent!1 de Ju.stiqa, 
residente e domlciliado na Rua Santa Luzia. n. 213 -
AP. 101, nesta cidade e de outro lado, como contratados. 
Manoel Pereira Vieira; João Oscar de Almeida; Joaquim 
Matias; Deoclecio Souza da Silva; Joseleno de Mello; Os. 
ma.r Silva; Ismael Rodrigues de Carvalho Filho; Antônio 

M!irtins; Antônio Lúcio de Souza: Antônio Caetano Bit. 
tencourt; Pedro Faria !<'ilho; Cristiano Dul1·a Bar!Josa· 
Paulo Cabral ele Ollveira; Nc,wlon Moreira ela Silvl\ · Mi: 
quillno Machado Amorim; Manoel Corrêa; Francisc~ Ba. 
t ista da Silva; Abel Li;ite; Josme Moura da i:;uveira; José 
Martins Domingos; Claudccir Mariano; Walter Gome~ da 
Cruz; Silvlno Rodrigues li'ilho; Levy Pereira da Silva; 
Wanduir Mnrlins; Geralno dos Santos; Jo~é Xavier Sohri
nho; Arlindo Santana; Francisco Aquino Xavier; Joaquim 
Rodrigues de Oliveira; Antônio Sigolo; !?alas Colares; Ju
ranelir Rezende Gama; João Batista Slgolo; Joo.quim Ruy 
Delgado Lameira; Nelson Slgoio; Marcos de Souza Claudio; 
joão Al'tcl!no da Silva; Angçlo Henrlriue dos Heis· Mario 
Moura d::1 Silveira; Abelito Mazala; Paulo Mariann; Ura
zlel Felizardo· Orácio Ferreira r!e Araújo; Pascnal Hati; 
todos brasileiros residentes e domiciliados neste Municipio. 

Primeira: ...:... A pre~ente prorrogação t(c!r,\ a vigência. 
pelo prazo de Ei meses, a contar ele 1• de janeiro a 30 ele 
j unho do corrente ano . Se_gunda: - Os contratados, per
cebel'úo o salário de :NCr:j; 130,00 mensais . Terceira: -
Os contratados obrigam-se a prestar serv[çqs à Emprega.. 
dora, na função de 'frabalhador Br~çal, diariamente no lo
çal e horãrio que lhe~ forem designados . Quartn: - A 
Empregadora a seu critério exclu~ivo e na mcdldn das 
exigências elo serviço, poderá alribu1r aos contrau:idos, fun
ção diversa da que res1;11ta dêste contrato, assim cqmo, 
alterar o horário de traoalho diário e ainda transferi.los 
do local da execução do trabalho pera ~utro qualquer. E, 
por a!.Slm estarem de ucôrdo as par!es rntere_ssadas, lavrei 
0 presente Instrumento de prorroga~no. aos vmte e quatro 
dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e ses~enta 
e nove. o qual depois de lido e achado conforme _é a:;smado 
pelas partes e pelas testemunhas, Robe~·to Barom Soar1:s. e 
W'-'Jm Santos, bra,íleiros, capazes, residentes '? domicilia
d tneste :Municipio o tudo presentes. E~, Ellmei Cos~a 
M11 ues, Datilógrafo con~ratado, o ~st;r~v1. E eu. Mário 
Per~ra Mer<1ues Filho. Diretor da D1v1sao de Administra
ção, 0 subscrevo. (aa) Nagi Almawy ._ - Os contratados 
acima mencionados. - Roberto Barom Soares. Rubem 
Santos. 

Instrumento ele prorrogação ~e contrE1;to na forma 
abaixo que entre si fazem. á Prefeitura Municipal de. Nova 
Iguaçu, ne~te ato, representada_ pelo Presidente da C~m'.'1-ra 
em exercicio no cargo de Prefeito, Nagl Almawy, brasileiro, 
casado Escrevente de Justiça, residente e domiciliado na 
Rua Santa Luzia, 213. apto . 101, nesta c~dad~. e de outro 
lado como empregRdo ccntratado: Alair C1gue1ra, brasl!elro, 
residente e domlclliado neste Munlclplo. _ 

PRIMEIRA - O presente instrumento de ,;,rorrogaçao 
terá a vigl!ncit\ pelo prazo de 6 meses. a partir de l de 
janeiro a 30 de junho do corrente. SEGUNDA.- O contra.
to.do perceberá o salário de NCr$ 130,00 mensais. TERC_EI· 
RA - O empregado contratado obrlga-~e a prestar ~erv1ços 
à empregadora. na função de trabalhador braçal, QUAR!A 
- A empregadora a seu critério exclusivo, e na medida 
das exigências do serviço. poderá atribuir no empregado 
contratado, função diversa da que resulta dêste Instrumento 
de prorrogac;iio, assim como alterar o horér~ de trabalho 
diário e ainda transferi-lo do local da execuçao do trahalho 
para outro qualquer. E, por assim estarem_ de acôrdo as 
partes intoressarlas, foi lavrado o presen!e 1:1strumento de 
prorrogac;ão, aos trinta dias do mês de Janeiro d1J ano de 
mil recentes e sess,mta e nove, o qual depois de lido e 
achai •enforme, é assinado pelas partes e pelas testé~U
nhas .KOberto Baroni Soares e Rubem Santos, bres1!e1ros, 
capazes residentes e domiciliados neste Mt•nlciplo, .ª tudo 
presentés. Eu. Aurice Teixeira Pinto Costa, Escrlt~rarlo M, 
0 escrevi. E e11, Mario Pereira Marques Filho, D1ret~r da 
Divisão dE; Admlni~trac;ão, o subscrevo. - <a~.> Nag1 Al
ma\vy. - Alair. Clqueira. - Roberto Barom Soares. -
Rubem Santos. 

Instrumento de prorrogação de contrato na forma 
abaixo, que entre si fazem. a Prefeitura Municipal de. Nova 
Iguaçu neste ato representada pe4J Presidente da Camara 
em ex~rcício no c'argo de Prefeito, Nagi. Almawy,_ ~i:3-sileiro, 
casado. Escrevente de Justiça, residente c dom1c1l1ado na 
Rua Santa Luzia, 213, apto: 101. nesta ci~ade, e de outro 
lado, como contratodos: Lmz Çarlos da Silva Cabra!, _Ho
mero Mariano de Ollveira e Iza1as Colares, todos bras1le1ros, 
residentes e domiciliados neste Município . 

PRIMEIRA - A presente prorrogação terã a vigência 
pelo prazo de 5 meses, a contar de 1 de janeiro a 30 de 
junho do corr~nte ano. SEGUNDA - Os contratados, per
ceberão O salãrio de NCr$ 130,00 mensais. TERCEIRA -
Os contratados obri~am-se a pre;:tar sery_iç?s à Empregado
ra na função de t.rabalha'1or braçal, diariamente no local 
e 'horário que !hes forem designados. QUARTA - A Em
pregadora a seu critério excl~sivo e na medida das ex1ge~
ci11.s da serviço. poderâ • atr1bu;r aos co~tratados, funçao 
dh·ersa da que r r,sulta deste contrato. assim como, alterar 
o horário de trabalho diãrio e ainda transferi-los do local 
da execução do ttabalho para ot1 tro qualquer. E, por assim 
estarem de acôrdo as partes interessadas, lavrei o presente 
Instrumento de prorrogação, aos vinte e quatro dias do mês 
de janeiro do a no de mil novecentos e sessenta_ e nnve, o 
qual depois de lido e achado conforme, é aumado pelas 
partes e pelas testemunhas, Rob_erto Baroni So_~f;S e Rubem 
Santos brasileiros l'apazes residentes e dom1c1llados neste 
Municlpio. a tudÓ presentes . Eu. Elimei .costa ~1:arques, 
dntiJógrafo contratad-0, o escrevi. E eu. Mano Pereira Mar-
~r.êc ( ;~~~º·~~PtJ:In1<l..~.ivi6!0 c1~t~~~i~st;.~<;!e: ~!'!~f;!:!:. 
dos. - Roberto Bnroni Soares. - Rubem Santos. 

Instrumento dl' prorrogação de contrato na forma 
abaixo. que entre si f11zem. a Prefeitura Municipal de Nova 
Iguaçu, neste ato. representada_ pelo P:esidente da C~m~ra 
em exercício no cargo de Prefeito, Nag1 Almawy, brasileiro, 
('asado. Escrevente ne Justiça. residente e domiciliado na 
Rua Santa Luzia, 213. apto. 101, nesta cidade, e de outro 
lado como c0ntratados: Itl'm 1 - Em branco; Ite=n 2 -
Ana Maria Dias; .brasileiro, residente e domiciliada neste 
Municivio. 

PRIMEIRA - O presente Instrumento de prorrogação, 
terâ a vigênl'ia peJ9 prazo de 5 meses, a contar de 1 de fe
vereiro a 30 de julho do corrente ano. SE-GUNDA - A 
contrMadn. mencionada no item 2, .o salário de NCr$ 180,00 
mensais. TERCEIRA - À contratada mencionada no item 
2 obriea-se a prestar servicos a Empregadora na função 
d~ auxiliar de se~retaria, diilrlamente no local e horário 
que Jhei; forem designados. QUARTA - A Empregadora 
a seu critério exclusivo e na medida das exigências do 
serviço poderá atribuir à contratada, função diversa da 
que resulta rlêste contrato. assim como. alterar o horário 
de trabalho diárlo, e ainda transferi-la do local da execução 
do trabnlho para outro qualquer. E, por assim estarem 
de acõrrlo as partes interessadas lavrei o presente instru
menta de prorrocra<:àn eos vinte e nove dias do mês de 
j aneiro do ano de mil, novecentos e sessenta e nove. o qual 
depois de lido e achado conforme, é assinado nelas partes 
e pel11s test~munha~ Roberto Baronl Soares e Rubem San
tos, brasileiros, capazes, residentes e domiciliados neste 
Município. a tudo presentes. Eu, Ellmei CoRta Marques, 
õatilógrafo contratado, o escrevi. E eu, Mario Pereira 
Marques Filho. Diretor da Divisão de Admlnistrac;ão, o subs
crevo. ( aa. > N agi Almawy. - Ana Maria Dias . - Ro
berto Baroni Soares. - Rubem Santos. 

Está conforme o original: Maurina R. Araujo - Meca
nógrafo M. - Visto: Marlo Pereira Marques Filho - Di
retor da D.A. 

1 
t e,,__ ___________________ _ 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE NOVA IGUAÇU 

REGISTRO DE IM6VEIS DA 2. • CIRCUNSCIIÇlO 

EDITAL 
Hermes Gomes da Cunha, Oficial do Registro de Imó

veis da 2" Circunscrlç&o. 
Pelo presente, atendendo ao que lhe foi requerido pela 

Companhia Alfredo Fernandes Indústria e Comércio intima 
Sebastiana Soares dos Santos e José a ·costa e sua mu
lher, por se encontrarem em lugar Ignorado, a virem em 
seu cartório, na Rua Dr. Getúlio Vargas, 90 nesta cidade 
pag~r as impOrtãncias de NCr$ 478LOO e NC:r$ 518,40, res: 
pect1vamente, refetentes às prestaçoes atrasadas dos lotes 
de terreno que prometeram comprar no loteamento PAR
QUE MUCAJA. em Japeri, 6• distrito dêste Municipio e as 
que se venceram até a data do pagamento, além das custas 
,, _juros. sob pena de deconido o prazo da lei serem res• 

' iidos os compromissos e canceladas as respectivas aver-
1, ões. nos têrmos do art. 14, § 5•, do Decreto n. 3.079, 
de 15 de setembro de 1938. Nova Iguaçu, 27 de ,janeiro 
de 1969. O Oficial: Hermes Gomes da Cunha 2/ 2 

lrEGTSf O DE IM6VEIS DA 2. • CIRCUNSCRIÇÃO 

EDITAL 
Hermes Gomes da Cunha Oficial do Registro de Imó

veis da 2" Circunscrição. 
Pelo presehte, atendendo no que lhe foi requerido pela 

Imoblliãria Rocha Limitada, Intima Maria José Rodrigues 
da Fonseca. por se encontrar em lugar ignorado a vir em 
seu cartório. na Rua Dr. Getúlio Vargas, 90, néste. cidade. 

P~ear a Importância de NCr$ 121,00, referente às presta,, 
<;oes atms:.1c!as do iole d,:, ten•rno que prometeu comprar 
no loteamento Vila Aurora em Dclford Roxo, 4• distrito 
elôste Município, e ns q\Je se vencerem até a data do paga
mento, além das cu.;tas e juros sob pena de decorrido o 
prazo da lei ser rescindido o comoromlsso e cancelada a 
respectiva averbação, nos tihmos do art. 14 § 5• do De
creto n. 3.070, de 15 de• setemhro de 1938. 'Nova Iguaçu, 
27 de janeiro de 11J6!l. O Oficial: Hermes Gomet da 
Cunha. 2/2 

REGISTRO DE IM6VEIS DA 2.ª Ct!tCUNSCRIÇÃO 

EDITAL 
Hermes Gomes da Cunha Oficial do Registro de Imó

veis da 2• Circunscrição. 
Il?IO presente. atendendo ao que lhe foi requerido pela 

E1!1~resa Construtora Orion S.A., intima Maria da Con• 
ce1çao . Samarco Cabral. Theresina Oliva da Silva, Sidnel 
Kabar_1l? e Soraya Kabarite , Aurytonlo Borges de Melo, 
Çonce1çao Furtado Pereira, .Antônio Paulo e Thereza Pau• 
lma, por ~e encontrarem em lugar ignorado, a virem em 
seu cartório_ na Rlla Dr. Getúlio Vargas, 90. nesta cidade, 
pagar as importâncias de NCr$ 9,00 - 24,00 - 10,80 -
4,73 - 14LOO - 70,00 e 70,00. respectivamente. referente• 
às pre.0 tar:ocs atrasadns rlos lote~ de te,rreno que promete
ram 'comprar no loteamento Bairro São Braz, em JaperJ, 
6• distri to df!ete Município e as qi1e se vencerem até, a data 
do J?agamento, além das custas e juros sob pena de de
corrido o prazo ela lei serem rescindidos os compromissos 
e canceladas as respectivas averbações, nos têrmos do art. 
14. § 5• do Decreto 3.079. de 15 de setembro de 1938. Nova 
Iguaçu, 27 de janeiro de 1969. O Oficial : Hermes Gomes 
da Cunha. 2/ 2 

REGISTRO DE IM6VEIS DA 2. ª CIRCUNSCRIÇÃO 

EDITAL 
Hermes Gomes da Cunha Oficial do Registro de Imó

veis da ~ Circunscrição. 
Pelo p1·esente, atendendo ao que lhe foi requerido pela 

Imobiliária Rocha Limitada, intima .To.,é Pereira da Silva 
Júnior ou seus herdeiros por se encontrar em lugar igno• 
rado a vir em seu cartório, n::i Rua Dr. Getúlio V argas, 90, 
nesta cidade, pagar a importância de NCr$ 51,00 referente 
às prestações :\tra,adas do lote de terreno que· prometeu 
comprar no loteamento Vila Entre Rios. em Belford Roxo, 
4• distrito dêste Municlpio. e as que se vencerem a té a data 
do pE?gamento, além das custas e juros sob pena de de• 
corrido o prazo da lei. ser rescindido o compromisso e 
cancélada a respectiva averbação, nos têrmos do art. 14, 
§ 5• do Decreto 3.079. de 15 de setembro de 1938. Nova 
Iguaçu, 27 de janeiro de 1D69. O Oficial: Hermes Gomes 
da Cunha. 2/2 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2.ª CIRCUNSCRIÇAO 

EDITAL 
Her,112es Gomes da Cunha Oficial do Registro de Imó

veis da 2> Circunscrição. 
Pelo presente, atendendo ao que Jhe foi reque1·ido pela 

firma Comercial e Imobiliária Confôrto Ltda intima Ane• 
te Pereira dos San tos na pessoa de sua mãe Josefa Pereira 
de Morais e Leodir de Souza Meira por se encontrarem em 
luga_r. ignorado. a virem e~ seu· cartório na Rua Dr. 
Getuho Vargas, 90. nesta cidade, pagar as importâncias 
de NCr_:$ 32,10 e NCr$ 61,80, respectivamente, referentes às 
prestaçoes atrasadas dO!i lotes de terreno que prometeram 
comprar. no loteamento Vila Nossa Senhora do Rosário 
em Queimados. 2• distrito dêste Município e as que s; 
vencerem até a data_ do pagamento. alêl!l das custas e juros, 
sob pena de d-ecorndo o prazo da lei. serem rescindidos 
Os eo~prornlssos e canceladas as respectivas averbações, 
nos termos do art. 14, § 5• do Decreto 3. 079, de 15 de 
sete~b:o de 1938. Nova Iguaçu_ 27 de janeiro de 1969. 
O Of1c1al: Hermes Gomes da Cunha. 2/2 

R!GISTRO DE IM6VEIS DA 2.ª CIRCUNSCRIÇÃO 

EDITAL 
Hermes Gomes da Cunha Oficial do Registro de Imó

veis da 2' Circunscrição. 
Pelo presente, atendendo ao que lhe foi requerido pelo 

Espólio de Joãc Nunes Ferreira, intima Elza Bento Moacyr 
Dias João Silveira Leal, Alexandre Martins dos Sahtos • 
sua mulher, Biida Januário dos Santos_ José Augusto VI• 
cente e José Augusto Vicente, por se encontrarem em lugar 
ignorado a virem em seu cartório, na Rua Dr. Getúlio 
Vargas, 90. nesta cidade, pagar as importâncias de NCr$ 
10,00 -;- 6,30 - 238,40 - 6,00 - 14.40 - 53,20 - 288,00, 
respectivamente, referente às prestações atrasadas dos lo
tes de terreno q ue prometeram comprar no loteamento 
Parque Mucajã. em Japerl, 6• distrito dêste Município e as 
que se vencerem até a data do pagamento, a lém das custas 
e juros, sob pena de decorrido o prazo da lei serem res
cindidos os compromi~sos e cancelados as respectivas aver
bações, nos têrmos d-i art. 14, § 5• do Decreto 3.079 de 
Õrr. Ôficiâi:'ité~i-µ;; if~esNÔÕn.c'ta~ha.J~- ~ da Janeiro 1.96l11 

REGf$TRO Dr IMÓVEIS DA 2.ª CIRCUNSCRIÇÃO 

EDITAL 
Hermes Gomes da Cunha Oficial do Registro de Imó

veis da 2' Circunscrição. 
fel~ presente, atendendo ao que lhe foi requerido 

por Cand1do rle Carvalho Imobiliária Ltda.. intima Olin
tho de Souza ~ Adernar Vieira ao Nascimento Tereza Na
zareth da Cruz, Henrique Leite da S ilva. Lufs josé da Silva 
Melo e A~tonio Ferreir_a elos Santos, por se encontrarem 
em _l ugar ignorado, a virem em seu cartório na Rua Dr. 
Getullo Vargas. 90, nesta cidade, pagar as importâl'lcias de 
NCr$ 176,00 - 264,00 - 192,00 - 216,00 e 144 00 res
pectivamente_ referentes às prestações atraadas dos ' lotes 
de t~rreno que p~ometeram comprar no loteamento Bairro 
Para1so, em Queimados. segundo distrito dêste Munkloio 
e as que se vencerem até a data do pagamento além àas 
cust:3s e juros, sob pena de decorrido o prazo d~ !el se;-e.,,t 
rescmdldos os compromissos e canceladas as respel'tivas 
averbações, nos têrmo~ do art. 14, § 5• do Decreto 3 079 
de 15 de setei_n?ro de 1938 .. Nova Igueçu 27 de ja~eiré 
de 1969. O Oficial: He1mes Gomes da Cunha. 2/ 2 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
DO ESTADO DO RIO 
AGÊNCIA NOVA IGUAÇU 
Sl:ÇJíO PENHORES 

LEILÃO 
Serão levados à licitação pública, 

dia 8 de março próximo, às 13 horas, no 
recinto da Agência da Caixa Econômica 
local, os objetos empenhados e referen• 
tes aos contratos de JõIAS e MERCA
DORIAS, emitidos ou reformados até 30 
de junho de 1968. 

Os contratos poderão ser reforma.
dos ou resgatados até o dia 7 de março 
próximo, véspera do leilão, sendo que, 
na semana do leilão, estarão sujeitos a 
uma taxa de afastamento do mesmo, 
correspondente a 6 % dos respectivos va
lôres do empréstimo. 

Publique-se, em 7 de fevereiro de 1969. 

RUY F. MOURA - Gerente 

DORMITORIOS SALAS 
5 'ANDARES À 1SUA DISPOSIÇÃO 

TAPETES GRUPOS ESTOFADOS - -
CONJUNTOS FORMICA APARELHOS ELETRODOMESTICOS 

AV. AMARAL PEIXOTO, 130/141 
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GENTE DA TERRA 

Dr. Hildebrando chegou 
há trinta anos e ficou 

O Dr. Hildebrando Marins. médico ve
terin:i.rio e qu ímico, v ive por aqui desde 
1938. E natural de Campo Belo, a atua l 
Itatiaia, lá no :Município de R esende. Tem 
uma 1·emota origem estrangeira ,pois sua 
aYô era filha de slemães e o avô era filho 
de ponuguêtiCS. Seu pai era o professo1· 
estadual Alvaro Carneiro Marin~. 

Como naquele tempo os profe~sôres es
taduais eram quase nnualmente removidos, 
o garôto Hildebn,ndo andou muito por esse 
Estado do Rio. lt'oi Pll\ Cnbo F1fo que êle 
r.-•ali~ou i;eu!< estudos primátios. O diplo
ma de gin:i»ial ,oi tit·ado no Colêgio Pedro 
II, do ar.tl:;o Dii;hito Fedcru\. !"ilho de 
pobre. Hiitlebr'.\ udo 1\Iarins desde a idade 
d~ 15 anos começou a trabalhar na Capi
t:.rnia do Pôrlo de Cabo Frio. • Hoje•. dlz 
;.l • ,·'de é mac-in, não tem a dureza 
daqueles tempo~ . :\las, no mesmo tC'mpo, 
éle reconhece que havia. mais calma, a 
c1.,uca ci-1;... n1eno::i; ~::;itaua. 

Trabalho e estudo 
Trabalhava e estudava. Ao hl\al do 

ª"º· mediante requerimento, solicitaya e 
presta,·a exames no Pedro II. Como es
creYeme da Capilanb, gun!io.va 100 mil 
réis. Aos 17 anos foi lel'ional' na Escola 
Agrícola do Retiro. tami>ém em Cabo Frio. 
Ganha\a. menos: 70 mil 1éis. Como ,;e Ye, 
é u, a ti istc tradh;ão, essa nossa, de pagar 
mnl aos profes,ôres. Hildebnmelo também 
foi p1·áti:o ue farmácia. lá no Rio, t<?ndo 
trabalhado nas fat·mácias .Marinho e Sul 
Americana. 

Familia 
ll! .. i~ taruc, Bidebrando \'1r1a a ter ,:ua 

prôpria furnu.i.cia. ora em Resende ora em 
Volta Redonda, ora em Engen heiro Pü<· 
s:os. Quando da primei1a guerra m undial, 
por ocasião da epidemia de gdpe. a fa
n10sa espanhola , sua farmácia de En
genl>.ciro Pa:,sos distribui u muit o remédio 
entre a gente pobre daquela região. Em 
19:!0. }Iild h1·ando foi ,amanado pelos I H• 
l:os do matrimónio. Casou com a _jonm1 
Eleonora, a atual Sra. Eleonora Ciani Ma
rin0, que lhe deu 6 filhos, quatro dos 
quais e.sl.:o ,·ivos; o médico•cirurgiáo Hc
lio Cieni ::liai-ins. o cardiologista Ililcle· 
brando Ciani Afatin_, o advogado Dan·~ 
Ciani ~t..1.dn~ e a Prof." Ita Uiaria :~Ial'ins 
:;.\[<'ddro.;t, esvôsa do engenheiro O:SYaldo 
l\l.-?dei1os. 

O curso de \'elerinária ele o íéz na Es
cola Nacional ele Veterinária e o de Quí
mica na Esl·ola Lin e de Engenharia do 
Rio de Janeiro. De1;ois de formado. foi 
ser gerente da Indústria Brasil de Lali
cimos, em Bana lllansa, empresa que foi 
a pioneira da pa-·teurização e exp01·tação 
do leite para o Rlo e São Paulo. N'esFa 
época, já o ~eu salário passou a ser com
pensado1·. Ele ganhava um conto por mês 
e tinha uma participação de 10<'; nos l u
cro~. Lã ficou durante oito :mos. Por 
,·olta de 1931 ou 32 Hildebrando foi ser 
Inspetor de Produtos de Orii,:ern Animal 
da Prefeitura de Barra )IanJa, Tambem 
lecionou Quin'lica. Fic:ica e l.ii:-tõris Na
tural. no Ginásio :Municipal de Barra 
!,Iansa. Ali:.!<, êle, o Pi .. arro. o seu cunha
do Antônio Ciani, o Henrique Zemith e o 

Correia Pinto foram os implan tadm.•es do 
ensino médio em Bai-ra Mansa. 

Em Nova Iguaçu 
E eis que chegamos ao ano de 1988, 

q uando Hildebr ando l\iarins veio para No
va Iguaçu, atendendo a o convite que Ü1e 
fi~et·a o Dr. l\Iarlo P in ottl en tão Diretor 
da Saúde P ública do E~ta.do do Rio, Era 
a Nova Iguac;u dos tempos dos laranjal!. 
Havia, apenas, um pequeno ent r eposto de 
lcile. em Nilópoli~. Com H ildebrando na 
chefia da fiscafü:ac;ii.o dos gêneros alimen
tícios foi que as coi~as começaram a me• 
lhorar. Outro" entrepostos foram organi
:t.ado~. fu ncionando de acôrdo com a9 espe
cificações de ordem técnica. Hildebrando 
l\faril1s delxou a chefia daquele serviço por 
molivos qu e não deseja rememo1ar. Mas, 
o repór·ter sabe que foi porque suas ati
tude~ de enêrgica defesa da saúde da po
pulac:ão causaram desapontamento em pes
:soas possuidoras de mentalidade pouco 
arejacl2. 

Da Saúde Pública, foi para a Secl'e
ta ria de Ag.·icultura. como chefe do i5° 
Di~trito Agropecuái-io, q ue comp1·eendia 
Nova lguaçu Nilôpolis, llieritl e Caxias. 
Em 1964, oposentou•se. Durante 12 a.nos, 
de 1940 a 193:?, foi Diretor do «Colégio dos 
l rmas . Também foi protes~or de Quimi
ca, Física e Biologia. na Escola Normal 
dn~ Inn&s, pouco depois da fundaçã.o, até 
195~. 

Prefeitos 
Dos Pr<!feitos que .anheccu, guarda. 

boas reco1·dac:ões de Arruda N'egreir01:1 
1 m .. tôdico. turrü.o, um grande homem'), 
a 11u em conheceu come p1·ofessor da Es
cola de Grumetes de Angra dos Reis, e 
o engenheho Bento de Almeida. 

Na qualidade de químico, ainda hoje 
ele é o quimico-responsá,·el da Ibéria Com. 
e lnd. de Bebidas Ltda., · da Ind. e Cotn. 
de Bebida~ l\Iaravilha Ltd!/.., ela Fábdca 
de Bebidas Alianc;a Ltda., e da Fábrica. de 
Bebidas Pirangulnha Ltda. E tem uma. 
clinka médica veterinária p:>.ra cachorros 
P um servir,o de aplicação de sôros e =
crnaqão antirrábica. f:le esclarece: 1b coi
s:i p,:,quena, sô para não ficar sen~ fa2er 
nad:i, pois uma coisa que preju dic11 muito 
o incli\ id uo é. não ter o que fazer.•, 

1-fora cm casa própria. Gast ou 200 eon
t:>"I na construc:ão da casa. Preço dos bons 
t empos, Depoi.s, na construc:ão do muro, 
gnstou muito mais do que aquéle"I 200 con
tos. Ainda nos ~bons tempos~. Hildebran
do i1arin~ era assíduo frec,.üentador do 
•reatro-L irico, lá na R ua Senador Dantas, 
no Rio. Viu o íarnoso Gigl!. qu ando éle 
cantou no Bra·il, pela primeira Yez, "Eli
xil· D'Amo•·e. . Deliciou-se com Claudia 
)1u:tzo e Tita Rufo. Ko intei-valo dos es
petáculos, Hildebrando toma,·a uma ce•
veja geladinha , a <Teutônia:> ou a «Fi
dalga . Pagava õ tostõe~. 

Sôb1·e Kova Iguaçu dos tempos atuais. 
Hildebrando 4 ;:,,rarins acha que foi um êno 
não ter ~ido planejado o cre~cimen•o da 
cidade. Con~idcra. também, que precisa
mos de um grande supermercado e acabar 
com as obsoletas e anti-higiênicas feiras
li,;rcs. 

t O XISTO DO PARAÍBA 
Hã cêrca de cieeo anos 

publicamos no COltR.tlO DA 
::iEl'ilA."\A noticias e comen
tários acêrca da e:-..ploração 
do xisto betuminoso no Tau
baté. Um grupo de espertos 
C'YTIX"" 11: · ~.. o~ 1a . , 

encontrou as melhores con
dições onde menos se espe
rava: na URSS . Especialb
tas de Leningrado passaram 
meses estudando o que hoje 
se chama viabilidade eco
nômica e descobriu-se q ue o 
Vale d-:Y Paraíba tem xisto 
para fornecer gás e outros 
,-ubprodutos às cidades do 
Rio, São Paulo e tôdas as 
outras da área durante sé
culos . Falava-se de um r;ás 
quase duas vézes mais ba
;rato e quí!5e duas vêzes mais 
calorifero. Que t al ? Mas a 
coisa enguiçou provàvelmen
te porqu e a Pet robrás, aliá.-, 
"ºm razões, disputava o di
i.eito de explora ção. F oi o 
ant icomunista Roberto Cam
pos quem acertou c om o;; 
anticap italistas de Moscou 
as condições do empréstimo 
adequado . Agora o assu nto 
é resolvido en tI·e duas em
présas uma socialista - a 
Nefechim Prom export - e 
outra capitalista brasileir a -
Companh ia Industrial de R o
c:has Betumin osas. 

N o dia 26 de j u lh o ultimo 
desceu no Galeão o engenhei
ro Timofev chefiando um 
grupo de seis engienheu-os e 
um economista . Foi recebi
do pelo General J ucelino Ca
milo de Almeida. presiden te 
da em prêsa brasileira. E o 
General informou que o f i
nanciamento soviético para 
o empreendimento se e leve. 
150 milhões de dólares (480 
:milhões de cruzeiros ( puxa! > 
com jur os de 3 por cen t o ao 
ano . 

Trata-se de um empreen
d im ento m aior que a ponte 
Rio-N iterói. A us ina já vem 
pré•fabricada da URSS. O 
t rabalho no Brasil é a penas 
montar. Terá 3,5 km de 
comprimento por 500 m de 
la1·gura . T odo o complexo 
será conl rolado eletr ôn ica
mente através de painéis e 
circuito fechado de televi
são. Den tro de um ano es
tará produzin do 15.000 me
tros cúbicos· por dia e na 
fase final (48 meses), 2 m i
lhões d iários. 

M:as êsse conjunto ainda 
não é tudo : Um e n orme ga
seoduto partirá em direçáo 
da cidade de São Paulo en 
quanto outro se dirigirá 'para 
a Guanabara . É fácil prever 
que m uita coisa vai modifi• 
car-se q uan lo ao abasteci
mento de gás em nossa área. 
Os efoi tos do empreendimen
to a tigirão o nosso comércio 
exterior, diminuindo muito 
as nos~as compras de C'ar
vã-0. Com tôda a certeza a 
emprêsa vai disputar dentro 
de quat ro anos o mercado 
carioca, tornando ob~Qletas 
as organizac:ões comerciais e 
Industriais existentes. 

O aparecimento dêsse g l
~ante indu hfal no Vale do 
Paraíba foi precedido de uma 
prolongada lu te. de bastido
res em oue prevaleceu a 
linha ideolõgiC'a. de Roberto 
Campos e a gra11de vencida 
foi a Petrobr::i~. com as fOr
cas nacionalistas l{Ue preten
rl<'m a_umenbr- lhe o campo 
dp ac;aQ . A~ora. delineia-.se 
uma nova hatalha de basti
d'l1•es enYolvendo emprêsas 
mrnore·s que lidam com a 
di~tribukão rle ,:á~. 

Com tôrla a prohabilidadtc> 
o Mun icípio iguaçu ano val 
!':Pr atravessado de oeste e. 
le;;te p elo futuro grande ga• 

Epaminonda& JllartÍIL& 

~ehduto e alguns si:;tores da 
clas;;e empresarial pode ex
trair muito beneficio des~a 
proveitosa presença. Gás in
dustrial. 

Hã vinte e tr~~ <lllO que 
r a tt orte. 1i-i1c 8.i?'i-:t!~ie l"n~ 
frente externa contra g1·upos 
monopolistas desejosos de 
conservar o contróle do mer
cado e depois. internamente, 
também contra o nacionalis
mo da Petrobrás_ O parado· 
xo da decisão consiste n o 
apoio soviético no forla leci
mento da emprêsa prive.da 
b1 asileira, com finan ciamen
tos que enYolvem capitais 
muito superiores ao da pon
te Rio-Niterói. Os últimos 

informes falam de gãs mais 
barato e melhor para Sá.o 
Paulo, Guanabara, Santos, 
Belo Horizonte, Rio e Bra• 
sl!ia. 

f~~~!~,.-~° F~t~~.~º1c..IB!~~~ 
0tldes oe fertT!lzantes, eteno, 
estil~no propano. propilenio, 
--~anada gama de subprcdu
tos», aproveitamen t.9 de cin
zas resid uais, milhoes de t i
jolos isotérmicos levíssimos. 

Os assessores soviéticos em 
atividade u ltimam en te em 
Pindamonhangaba são rtove. 
São provàvelmente técnicos 

das usinas de Leningrado e 
Kochtla-Garva onde foram 
analisadas 200 t oneltldas do 
xisto brasileiro. 

"Prego" vai atender a 
todos, até as 17 horas 

A fim de atender ao crescente número de mutuários 
na Agência de Nova Iguaçu, a Administ ração da Caixa Eco
n ômica do Rio de J an eiro, vai envia r mais funcioná rios, in
clW!ive um avaliador de p enh6r es, os quais estarão em ativi
dade a partir da próXim a quarta-feira de cinzas. 

Doravante, acrescentou o 
geren te, não mals h averá li
mite Dara atendimento ao 
público, pois o ex-pedier,te da 
11eeão de !)Cn hores será di
latado até as 17 horas, 

Durante o :nê~ de ianei
ro, a A:r~nci:i. local efetuo.i. 
1.019 penhores, entre jó1,., 
e mer cadoi:ias, no valor de 
NCr$ 44. <111, verifican do-~" 
um m ovim~n lo s uperior 'ls 

agências de P etrópolis e 
Campos. Que junt~ efetua
ram 598. n um tot.fll de ... 
NCr$ 40.G25 . Até 31 de Ja
n eiro ú ltimo, tinha em ~e
põsíto 5 .214: jóias, n o vabr 
de NCr$ 25b.447, e 335 me;;:
cadorias. no valor de 
NCr$ 10 .834. 

O prõ:,,mo leilão e$lá m:n· 
cado pa~·a o dia 8 de mu~'O. 

CAIXA ECONôMICA FEDERAL 
DO ESTADO DO RIO 
AGÊNCIA NOVA IGUAÇU 
SEÇA.O PENHORES 

Serão levados à licitação pública, 
dia 8 de março próximo, às 13 horas, no 
recinto da Agência da Caixa Econômica 
local, os objetos empenhados e referen
tes aos contratos de JõIAS e MERCA
DORIAS, emitidos ou reformados até 30 
de junho de 1968. 

Os contratos poderão ser reforma
dos ou r esgatados até o dia 7 de março 

-próximo, véspera do leilão, sendo que, 
na semana do leilão, estarão sujeitos a 
uma t axa de afast amento do mesmo, 
correspondente a 6 % dos respectivos va
lôres do empréstimo. 

Publique-se, em 7 de fevereiro de 1969. 

RUY F . MOURA - Gerente. 

Interventor ó depo · s do carnaval 
Até a noite de ontem, não havia saído o de

creto presidencial de intervenção em Nova Igua
çu e de nomeação do respect ivo interventor, per
manecendo o Palácio ltaboraí com a informação 
de que o indicado para o cargo era o Professor 
João Rui de Queiroz. 

A liberação da notícia de que o Prof. Joã.o 
Rui era o interventor, foi feita têrça-feira passada, 
efetivamente pelo Palácio Itabor aí, após telefone
ma que o Governador Geremias Fontes recebera, 
do Ministro da Justiça, dizendo que da lista dos 
nomeáveis restava apenas o jovem educador. 
O decreto de nomeação, segundo essa fonte pala
ciana, já teria sido entregue pelo Ministro ao Pre
sidente da República, pa1a a assinatura. 

Ante a noticiai, de~de •n
tão, a Prefeitura, a Câmara 
1\Iuniclpal, o~ chamados meio,, 
políticos, sociais e mesn~o o
me1·ciai• de Nova Igue e t
oaram apavorado:oi, tl'oc P o 
e colhendo boato~ e espera"· 
do a confirmacâo ou o dc~
mentido definitivo da into1-
''enção no Municipio e da r.o
mi!açâ.o do Pro ·e or Jo·10 
Rui de Queiroz para o c:a r• 
go de inter,·entor. 

Em Nova l<7U(l(•U d11·ig1m
te~ dos sindi;ato; ope>1·arios 
esperam que o Governo 1 • 
de1·:i1, anuncie a nomeaçao 
do Sr. João Rui, para faze• -
lhe uma manife~taçii.o ofici11l 
de Rolidariedade e apoio à. su.1 
atuação na Pre!eitur.1'. 

Segundo fonte e:-..lra-ofi
cia.l, a sua escolha r.-~ullata 
de li.;t.e. triplice, RubmeUda 
ao Presidente da Repúbl'ca, 
através do Ministério cla J li -
tlça. Dela faziam parte 11m 
oficial em comando na \'1 a 
Militar. que não aceitou o 
pósto, e o médico ll!auro A 1 • 
ruda que também u!cl11!ou. O 
Dr. Mauro Arruda é diretor 
medico do Hospital de No\·a 
Iguac;u e Chefe do C,a; ro de 
Saúde do E11tado e(m-:o do 
Sr. s~basUão dl' Ar\aoa °X"· 
grelros, já ta ll'cido. que foi 
Interventor em No\11 Igu:w11, 
nos idos de 193:! e, depoi~, 
seu Prefeito eleito nor Ju1s 
i•ézes, 1947-51 e 55-59. 

Na tarde de ontem. os meio~ 
políticos lgua<;uano~, ainc!a. 
acreditavam que a nom~ tçao 
do Sr. J oão Rui não se cfe• 
t\Yasse porque êle é de • 1-
lópolis e o seu nome só fo
ra aceito na Presidênci;i d,1 
República, na suposição de 
que residisse em N. Iguaçu 
suposição ba11eada no fato ele 
ser êle diretor do Comércio 
ll{unlcipal Montell o Lobato, 
pertencente à Prcfeituu1. 
igua-çuana. 

A tese de algul<las pessoa~ 
Influentes, inclusl\"e, o D<?pu
tado Darcílio Raunheiti, c::.
udenista, hoje da ala do MDB 
que colabora com o Gove1-
nadt>1· Geremias Fontes, é 
que Nova Iguaçu é um :Mu
nicípio com 800 m ll habitan
tes. e!'ltre Os quais, tranquil1t· 
mente, o Govêrno federal pl'
cie e,·colher até 100 pessoa., 
com condições de ocupar o 

Recesso 
reduzgan 

alto pôJto, que todos reco· 
nhecem difitil P. espinho..;o, 

a ~itunção atual a oue a 
edmlni~tração municipal foi 
i1t·ia~ a, di,pol8 da <·assa
dep~j~""' '."to dP doiR ProfeltoA, 
o, S11i. Ari Schl~vo r Anló
nio Joaquim c\iachado. 

Revolucionário 
Ern favor tia nomeação do 

Prolesi;o1· .João Rui de Qu 1-
l'Ol'. milita o falo de ter sido 
Jndí<:ado, oo Governo Fcüernl, 
p 0 lo Che!e do SPr"'I.'º l\"acw
nal ele lnforn1n~ões no E ta• 
do do Rio, João P.ut é am:• 
go pe;soaJ cio Capitão Z:.i· 
rnit 1, <JU~ a\r. há pouco ch e
fiou a. Companhia d" Poli· 
r•l11 elo Rx«rc:lto, e clenwnto 
4"" não oculta o seu APOIO 
enf u là~tico à rcvolurao. Al~m 
dl!eo, e"1 dol15 ano~ na <il-
1 ·cão do Colcglo .Muni< lpal 
M Jllt ·,o Loba lo, ti·onsto1-
mou-<.1 num educanrlãrto-pa
d1 s.o. como i;oHt·i ele d1;'.(", 
e111ho, eJ.ct criticado ( 'lJ 
cHto< setón~~ do. adm!nl•tra,.. 
<:ão mumclpal, pela autono
mia com que o dirige, 1;111 
elo~ asvecto,3 des~a autono
mia é a instltul<,;30 do e,,_,.,__ 
me,,.adml~são, para ingr!'~· 
o,\. a.A rejeição sisten•atic,i 

tio~ pedidos de deputatlo8 e 
\'creadores e outros polltico3, 
em fa.vor de alunoq e t: n
dldatos. «Comigo não t"-m 
pistolão,, costuma dizei. 

Eleição 
O TRE decidiu, 5-e!\'Unda• 

!eira, em definiu, o tJeto~ vo 
to~ de ~cus membro~, µela 
realização de noYas eltiçõea 
diretas em Nova Iguar;u, no 
dia 15 de junho, pa,a p1 ~1,
chimento do!! cargos de Pre
feito e Vlc<?-P1·efe!lo. 

Apenas o Ju!z I?1·anc•sco 
Rangel ele Abreu não 11C'o 11-

p~nhou o pe1·cce1 do ~elato1, 
Desembargador Jo.,é Pélinl, 
d<!clarando. no seu voto, our, 
não via condic-ões pela falta. 
de segurança dos juízes, pa
ra a realização de nóvo plei
to em Nova Iguaçu ou em 
ouh'o qualquer município, no 
momento. 

Outra saída. 
Ape~a, de d·e('tdir P-'la 1Qli.

llzação da~ eleiçoes o TRE 

ssemhléia 
de deputado 

Com o r ecesso da Assembléia, decretado pelo Gov~rno 
Federal, cada um de seu s 62 deputados passará a perceber, 

apenas, N Cr$ 800,00 mensais, correspon dente à part e fixa. 
dos subsídios. N or m a lmente, sem con tar as sessões extra
ordinârias, uma das causas do recesso oficial, cada parla
m entar f aturava, mensalmen te, entre N Cr$ 2,5 mil a tiês 
m il cruzeiros novos. 

A medida do P residente 
Costa e Silva, não chegou 
p rôpr iamente, a surpreende1.· 
os m eios voliticos tlumln~ 
ses, DOis d esde o dia 13 oe 
dezembro. Quando da pro
m u lgação do Ato Institucio
n al n . 5 a Assembléia foi 
isolada pc-i· "ordens da H 
Brigada de Infantaria", com 
a suspensão t emporária de 
t ôdas as suas atividad es. in· 
clueive as adm inis t rativas. 

D os 62 de!)u tados flumi
nenses, poucos pas.<rarão 01-
ficuldades financ.-eiras du ra n
t e o recesw: 30% dêles são 
advogados ; 20% m é d i e o~. 

25% funcionários aposenta
dos de órgãos federais e esta
duais 3% engenheiros e o 
restante fazendeiros ou in
du striais . 

Rio. com o l\1inislro Gam,1 
e Silva, o Governador Ge
remias Fontes foi alertado 
para a possibilidade da de
cretação du rece~~o da As
sembléia f luminense. Alirun, 
depute.dos também sabiam 
da medida que e,taya Poi· 
ser tomada. 

Na capital fluminen,e, fa 
la-se também, na viúve! rn~
pensão da sati\'idades, ainda, 
da Câmara dos Vereadores 

de :Nite,-ói, poi~ ela foi, co
mo a As.semhlt•ia, i:<olada 
dia 13 de dezembro, passa11-
do a •"" guarnecida pela 
Policia :Militai'. 

abriu ma·rgem para uma ou
tra salda, no caso a lnler·• 
vonçâo federal em Nova 
Iguaçu, se lsso fôr elo lnte
re~se nacional. Em NitMól, 
ontem, fonte credenciada lri 
formou que a intervenc;ão em 
Nova Tgua<:;U poderá ser de-

cretada depois Llo ca,·naval, 
pois já está sendo examina
da pelo Ministério da. Jus
tiça. 

Tanto o Prefeito com.o o 
Vice-P1·efelto de Nova lgll~u 
toram cas~ados pela Câm~
ra, sob a aleg'a!ção de pratl· 

ca de at0.11 de COI !'Uj)~20 ~cJ
minil!trativa, O Pr.eíeito A i 
Schlavo foi afMtaóo do car
go, em novembro de 1~8, 
quando !'e encontrava n & 
Alemanha participando d e 
um si,mi!lã.rio ~ôbre Adrninir 
tt ação Municipal. 

Acontece em nossa Diocese 

MFC, sentido cristão da vida 
Ef:Jio Torlóni• 

De ll.mbito nacional, funciona, sob os au cpic1os da l\liitra Diocesana, o Movimento Fa• 
milia.r C1istão, que lem po1 p1'ecipua finalidade a melhoria de nossa sociedade. Tal finali • 
dade poderia ser áividida em três metas : fazer tudo para melhorar a vida matrimonial 
elos esposos; a educação mais apt1morada d os filhos, e, como conseqüência, dar um sen• 
tido cristã.o à sociedade. O MFC p1·ocura to mar consciência ela realidade em que vive • 
Lenta fazer um tJ·abalho que atinja a pessoa humana e a to1ne consciente da responsabi• 
!idade que lhe vem de sua liberdade. 

A preparação elos Jovens 
que se dii-igem, muilas das 
vez• 3, inconscientemente pa
ta o mat1imônlo, sem medir 
a~ obrigaçóes e deverc;; que 
vao assu1nlr' é urna da~ 11é
rlae preocupuções do hlFC 
Nõste bentido. no ano ,rnle· 
rior. foram realizo.dos diver• 
80 "Cursos de Preparac;ào 
par_ o Matrimónio". N êles 
o futuro~ casais obtém uma 
ótima basE' <lc conhecimen
to, Jniciai, l)'!Ja que possam 
iniciar com fellclclatle e uma 
ce ta se:guran,;;a a tarefa <le 
rui mar uma família. Em 68, 
o MI<'C, além da. 01·ientação 
de m€dico,, ,iacerdotes e ca
>111s ilUAtre0 , obteve a cola• 
boroção do p•,lcôlogo e P1·0-
f essor J.C. Vilhena de Mo 
tau. Seu rurso de oricnta.
çJ.o p,icológica para. educa• 
dores e adole~ceutes, mini~-
tJ aclo eru aula~ :=,en1anai!1"1 

leve um compareclm enlo de 
r,~o pessoas, o que <li:,; bem 
d·, sua e.tra('ao 

Jndependentem~nte dos cur
soa " prslestras coletiva . o 
r.JFC procura aproxiniar c·a
"' li" cm grupos mais ínti· 
mos. promovendo entre éles, 
('"tll suas residêncids, reu
nioes sociais em que sao 
mantidas palesti-as, visando 
11111 aprimoramento c1istão 
da familia. 

Através de suas equipe~, o 
'hU'C discute, aprofunda-s.i e 
busca ~olu<;;ucs para os gran
des problema, que atligem 
a família. Procura assim 
atingir seu objetivo_ que, em 
sinle·e, ~e resume nesta fra
~e: "'fotnar a familia cacla. 
vêz mais con~dente de ~ua,; 
re µonsabihdadcs no mundo 
atu .. 1 e esperar que a parti.
des~a tornada de consciénch 
e~.1 se encaminhe para o 
Cristo, o único Autêntico", 

Em 31-12-68 o ::1-IFC tinha, 
como cúpula, vinte e dois ca
sais que constituíam tré,; 
grandes grupos de tt·abalho. 
Fstava orientado pelo casal 
1''e1nando-Dalva Ls.mi. A a~
s1stênci.i espiritua.1 fo; dada 
pelo Pe. Luís Perez y Perev., 
<la Igreja de S . João .!:!atis
ta. da Piam. 

Para ês~ ano, o Monme4' • 
to Familiar Cristão u-m ?).IL 

presidência o t1d\1strial Tal
,,,. Pi zn e n ta. jnutt,,.r,,e n \.c, 
1':om s-u a •--'pága_ D . He J~1 ~. 
Na V ice-P residência terno : 
o ca&a.1 Azuil-Helena Sam
paio. Além de seguir o p:u_
grama de trabalho que JS. 
vem sendo palmilb'!!.do pelo 
l\lFC, pretendem os atue.is 
dirigentes incrementar as 
reuniõe~ domic!Hares em gr11-
pos fa.zeido rodízio sema
nal. como uma forma m11iB 
dil'eta de dinamizar a eilti
dade. 

Inocêncio Guidone 
Ê um dos mu itos braços 

anônimos que opera na Dio
cese. Ne.tural da I tália. É fis
cal de Obras da Dio.::e.'<e de 
Nova Iguaçu. Trabalha pai,. 
a comunidade religiosa há. 
13 anos. E, ainda. chefe e 
re~ponsável pelo Depósito da 
Cá.ritas Diocesan,a ~ o res
ponsável pela morii.agem das 
Festas da Catedral. Atual
mente funciona na" seguin
tes obras: Obras novas do 
Centro de t"onnação de J ,i• 
cle1es. Nova Igreja de Sá.o 
Francisco de A5sis (l\Iono 
Ag-udo - Vigário. Pe. Aloi
sio R uch.a) Igreja de Simta 

Rita (Balno C1'llzeh·o 
Sul - Andrade Araujo 
J-e . Alistícles Perotti). 

lfotas diversas 

do 

* Hoje, sábado, ás 16 horas, 
em Moquetá, Reunião 

do Conselilo Pastoral. * 
Hoje, aniversana a It-mã. 
Ana Phllomena Colores X11-
vier que labuta em Pa1•1-
cambi. Dia 12, e,;trea1·am 
no~a idade :is i'rmas Agnes 
Vincquier cVila Nova), Ceh• 
na Beppler <S. J. )1erlti) e o 
Padre Ger:, ldo da Sllva Bpr
mades <Agó,tl1'1ho Pórtol . 
No me,sm,, <lia, contava ani
w é rio ele voto a 1 ·mã Eu
lália rJo Cor><çio de .Maria 
<Cotõa Grande). 

* D'1a 1'.? ar.1versar\0J Q Pa-
dre Pedro Court.i, f'.Jeni 

diI!gente :io CF.PAC. Voce~ 
sabiam q<1e o Pe. Fraucis 
P1ul SI me o n e, C'O0túeirn.
clor C:e Pastoral da D10-
, . ~f•, é o 1esponsável pêlo 
tn;inamento do~ atletas ..,,. 
basquete do E.e. lguaçu·! * Por !alar em "Você :,a
bfa.": Existent na Diocc.::;e: 
73 :-<a.ceJ·dotes. assim di.scri
n inados: Clero Secular : 17 
bra~ileiros e 20 estrengeiros; 
Clero Religioso: 10 brasilei
ros e 26 estrangeiroe. Num 
total de: ?:l nacionais para 
46 alienígenas. A Itália lide
ra a estatistica com 11 pa
dres, seguida da Alemanh-ll 
co,n 9 e Bélgica e Holanda 
com 6 i-acerdotes, cada. N o 
Brasil, Santa Catarina está 
na dianteim com o envio de 
seis sace1 dotes. 

* Em !\'ova Iguaçu, temos 
padr, d da Itália Alema

nha. Bélgica, Hoh1nda, Es
p-i"lha, França. Esta.dos Uni
dos, Filipinas e Suíça. 

* Dia 17, contará mals um 
anivel·.·ário de sagração 

epi5copal, 'Dom Adriano 
:\fandarlno HYnô!ito. * Dia 
J4 , cont.a tPmp., :i. Irmã :J.fa.
cla lena do .P.osirio. de Corôa 
Gtande. * As lrmã.s Regi-

na Dias e lné~ de Souza, d• 
São João de Meriti cont:...
ram ontem seu 4.• aniver• . 
sá.rio de · voto rei igiet o. * 
Pe. Enrico Blanco Pico, atu
al Vigário da Matriz de São 
Sebastião, ele Olinda aniver
sariará dia 18. * O Pe. Cel• 
fiO Francisco de Faria da 
Matriz de Sã.o João Ba

0

pti~
ta, de Meriti aniver!':al'ia na 
próxima i<exta -feira. * Dia. 
!!4, às 9.30 da manhá.. cm 
Moquetá, Reunião do Cona;e• 
lho Prerbiteral. Os :llfon~e
nhores 03.rlo Macca:i (Arc;;
hí~po - Bisno de ~rondovi) 
e Jacinto Arga:,a Goiecochea 
!Bispo de :\londoúeuo-El 
Ferro)) doí'.!! grandes am?gos 
e benfeitores da Diocese de 
Nova Iguaçu, desde o tempo 
de Dom Honorato forarn 
tran~:eridos pelo Sumo Pontí
íic.e O primeiro foi transie
lido p3.l'a a Arquidiocese da 
Ancc.na e Numa.na e o ::e• 
gundo · para San Sebast:an , 
De :Monuovi recebemo~ den• 
tre outros pad1·es e r~~igio• 
!;o•: o- Pe. Aristides Pe.·oi• 
li, João .lfart:?10, .Angeio J,Ia.
ritano e Malteo Vtvalda. D • 
l\fondo:fiedo: Pe. Enrico 
Blanco Pico e Jesus Otero 
11-Iendez. Em malo - junho 
de 68, o Bispo Diocesano vi• 
sitou aqueles Bispos, im• 
pressionando•"e pelo espírito 
mi;;sionário de a:nbos e pela 
eua generosida.de. 

* Dom • Honot'!l.to Pl~zet-a 
trouxe para Nova Iguaçu 

30 sacredotes. O atual Bispo 
j:. conse~uiu até agora mais 
12. * Para cobrir as despe• 
sas rle :NCr·S 1:?3.823.72 com 
::,.,. obi-.1s e aquisi~.ões elo Cen -
1 o rle .Fcrmacão de L;dereR, 
no período de 67- 68, a l\Iib'a. 
, 1le.i--o:e ele emp1·é.=timo• da. 
FASE. Banco Comércio e 
Indú.~tria de ~G. ela Cate
dtal, ajudas da Diocel&C. e;;
fõrc:o próprio do Centro e 
pal'ticularmente Verb~ da 
Ação Ca.tólic-::i. Alemã "Adve
niat" (de Ei.,enL Pronla11 
a;; !!-'!las de rcunioes e a Casa 
ela.E Irmãs . 

CÃRITAS DIOCESANA DE NOVA IGUAÇU 
Jl".n.utu \ ·J: - Elfn tl n c;i.y,-i,:e- tt r ,t u ,. e.los :-Tt,alf'!..1111 ~ • 

na.o ~01nen t.e o~ efeft<J."I!' . De tal totma ise Ol&an .te 
., au:ulio que os que o recebem ao-. po <;os se 
hvr~~ da dependência ezterna e se tornem Aulo
sufie:1entes• . 

~~la ,é ~ linW:, de pasto~al traçada pela Ig1•eJa do 
Cone1ho_ '\ ahcano_ ~!- A IgreJa, encarregada po1· Cristo 
de contmua1· a m1ssao de Salvar o homem, de,·e tornar-se 
p1·e~ente por meio de uma pastoral renovada, capaz de 
atingir a todos os homens e ao homem todo 

_ E lambém a linha seguida pela Cárrt:is Dioce~ana de 
Nm·a Iguaçu. 

Atualmente a Cáritas Diocesana de No,·a fauaC'u conta 
com 64 obras filiadas, com um total de 13.0CÔ assistidos. 

A fim de melhor conhecer a realidade das Obras 
flli3:das. _toram as me~mas, inicialmente, vhitadas pela 
eqmpe diocesana. q ue e composta de: Padre Diretm·. Se
CJetário, 3 E:stagiàrias do Servico Social e Educadora 
Doméstica. -

'ron,ando por base a realidade constatada, foram as 
Obra.q div;d!aas em quatro setores, de acórdo com eua 
l_ocaliza('.ao geográfica .. a fim de facilitar a coordena<;;ão 
cio trabalho a sei' realizado com as 64 Obras e.xhtentes. 

.As metas de ação estabelecidas para êste ano seriam: 
- levar as Obras filiadas a caracterizarem seu ha

balho junto aos assistidos po, atividades promo
cionai~, iugindo, na medida do possiYel a toda 
a ~ão palernalista; ' 

- p1·omover um maior entrosamento entre os diri
gentes de Obras e entre êstes e o Diocesano: 

- proporcionar condições. dentro dos recursos dis
poni,·eis, para facilitar o trabalho das Obras. 

Com ,istas a atingil- êstes objetivos. foram reali::ad~. 
a partir de maio, reuniões mensais. por ~etor, de plane• 
jamento, coordenação e avaliação do trabalho a scr de
senvolvido nas Obras. 

A situação dos 500 fun
cionários do Legislativo é 
qu e n ão está definida: êles 
estão recaben. do, n~--.alm"n
te os teus vencim cu s, de~. 
de qu e o pi-édio-se é do le
gislativo passou a ser gunt·
necido pela Polícia ~ilita•, 
mas não e~tão traball1ando. 

SEMPRE COM NOVIDADES Como concretização dêsses encontros. toram realiza
das atividades tais como: 

O Ato Complementar. que 1 
colocou a A~~mbléia do Es· 
t ado do Rio e as de outras 
quatro unidades de. FedC'm
ção em recesso, niio define 
a sit uação dos funcion ário~. 
O assunto poderá ser resol• 
vido, oportunamente, pel .> 
Min istério da J ustiça, qu e 
poderá restabelecer o funcio.. 
namente administrativo dos 
cinc-o L egislativos Que tive
ram suas atividades momen
tâneam ente suEpensas. 

Os que sabiam 
Em recente em.'Ol'!Ü'o. no 

BOUT1QUE 

ARTIGOS FEMININOS DE ALTA CLASSE 

Rua Mal. Floriano, 2260 - Fones 3004 e 2320 
Nova Iguaçu 

- Curso de AproYeitamento de InYôlucros para diri
gentes de Obras. 

- Campl).nha de Reidratação entre os assistidos. 
No inicio do segundo semestre foi realizado um en

contt o diocesano para avaliação do trabalho desem·olvido 
no primeiro semestre e planejamento do segundo, tendo 
como conclu~ão a organização de: 

- Curso de Aproveitamento de InYólucros (:?-) 
- Curso de Manicure 
- Curso de Arranjos de Natal. 
No tocante à administra<;:ii.o interna de Cáritas, foram 

organizados o fichário geral de Ob1·as e o fichário geral 
de assistidos como finalidade de proporcionar à equipe 
diocesana maiores subsídios pa1·a. a organização de seu 
trabalho. 

RELATÓRIO FINANCEIRO 
Total da Receita em 1968 . . . . . . . . NC1·$ 16. 966,22 
Despesas em 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . 16.779,18 

Saldo para 1969 NCr$ l 87,04 
re. D omingos M. '\'ari, OSFS 

Diretor Diocesano 

cvoci: agora já pode fazer 
pré-vestibular em nova 

COLÉGIO SILVEIRA LEITE 
* en g enhm-ia (bahiense) e medicina (galloUiJ 
RIJA. BERNARDINO MELO, 1.879 

• 
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AL DE NOVA IG 
DELIBERAÇÃO N9 46/967 

ORCAMENTO DE 1968 
~ 

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu, por seus representantes legais decreto e 
ou sanciono e pt omulgo a seguinte Deliberação: 

Art. 1.º - A Receita Orçamentária do Município, poro o exercício de 19t.8, é 
·prevista em NCr$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros novos) e será arrecadada 
conforme discriminação abaixo: 

TRIBUTARIA 

- Impostos ••.••..•.••..•••..••.••.•••.•••••••••••• 
- Taxas . ......... ...•..•••• .• •.••.•••••.••••••••.• 
Contribuição de Melhoria ••••••••••••••••••••.•••••.•• 

4.601.000,00 
1.955.600,00 

100,00 ! 

SOMA . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . 6.756.700,00 

PATRIMONIAL 

- Receita Imobiliária •••...••.•• . .•..•••••••.••.•••• 
- Participação e Dividendos ...•..••.••.•••••••••• --.. • 

~OMA ••..••.•.••.•••.•.••..•. . ..•..•••.•••••.•• ••• 

TRANSFERrnCIA CORRENTE 

- Participação em Tributos Federais •..••••••••••••••• 
- Retôrno do lmpôsto Territorial Rural ...••...•..•...• 
- Participaçãc pelos Convênios do ort. 27 do Constituição 

Federa! . . . ............. ... ............ . ..•..... 
- Part1c1pação no lmpôsto sôbre Circulação de Mercadorias 

SOMA ••.•••••.•.••••....•.••.••..••.••• . •••. , , .••• 

RECEITAS DIVERSAS 

- Multas ..........•..•.•••••.••.•.....••.••.••.••• 
- Cobrança da Dívida Ativa .••••.••••••.•.••••••••••• 
- Indenização e Restituições •••••..•.••.••.•••••••••• 
- Outras Receitas Diversas ••.••..••.•.••••••••••••• · •• 

• SOMA •... . .............................•.........• 

RECEITAS OE CAPITAL 

- Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios .••• 
- Cota Parte do lmpôsto único s/Combustível e Lubrificantes 
- Cota Parte do lmpôsto único s/Energia Elétrica •..•.•••• 
- Cota Parte do lmpôsto único s/Minerais do País •••••••• 

SOMA ...••.•• . ••.....••.•.••....••.•..••••••.••.•• 

TOTAL DÁ RECEITA PREVISTA ........................ . 

• 
5.000,00 

200,00 

5.200,00 

ao.000,00 
20.000,00 

10.000,00 
3.000.000,00 

3.060.000,00 

25.000,00 
1.200.000,00 

1.000,00 
S00.100,00 

1.726.100,00 

30.000,00 
400.000,00 

10.000,00 
12.000,00 

452.000,00 

12.000.000,00 

_,,..,, 
Art 2.0 - A Despesa Orçamentária do Município, poro igual período é fixadã 

em NCr$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros novos) e será realizado conforme 
u demonstra: 

GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

- Despesas Correntes •..••••••••••••••••.••.••••.••• 
- Despesas de Capital , ••••.••••••••.•••••.•••.. . .•• 

SOMA ••.• , .•..•.•.••......••........... • .......... 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

- Despesas Correntes ••.••.••.••.••......•.....••..• 
• - Despesas de Capital ••••••••.••.••.•..•.•.•...•..• 

1.381.500,00 
13.000,00 

1.394. 500,00 

1.102.500,00 
65.500;00 

SOMA . . • . • . . . . . • • . . • . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1.168.000,00 

VIAÇÃO, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO 

- Despesas Correntes ••••••••••••••••.•••..•......•• 
- Despesas de Capital •••••••• •••••••....•.•• . .•...•. 

. 

SOMA ••.••••••••••••••.••.......•.•..•. . .... . ....• 

INDÚSTRIA E COMtRCIO 

305.500,00 
501.000,0() 

806.500,00 

- Despesas Correntes •••• , • . . • •.• • • • • • • . • • . . • • • . • • . . • 4 70.500,00 
- Despesas de Capital • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • . . . . • • _ 56.000,00 

SOMA ••••••••••••••.•••.••.••.•.••..•••..........• 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

- Despesas Correntes ••.. •.••.••.•••••.•••.•......•• 
- Despesas de Capital ••••.• ·: •.•.•••••...••......•• 

SOMA •••••••••.•• • .••..•••.••••.••••.•...•.•.••..• 

BEM-ESTAR SOCIAL 

- Despesas Correntes 

526.500,00 

2.054 .500,00 
63.500,00 

2.118.000,00 

1.052.000,00 

SOMA .•.•• _................................... . .... 1.052.000,00 

SERVIÇOS URBANOS 

- Despesas Corren1es • • . • • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • . • . • 1.BBó.500,00 
- Despesas de Capital • .. .. • .. .. .. • .. .. . • • . .. • • .. .. • 3.048.000,00 

SOMA •••••••••••••••••..•• _. ••.•...••..•••••••• , ••• 

TOTAL DA DESPESA FIXADA 

4.934.500,00 

12.000.000,00 

Art. 3.0 - Fica o PQder Executivo autorizado a abrir Crédilo Sllplemer.tar, 
até o montante de 30% (trinta por cento), da Receita Tributária do presente Or
çamento. 

Art. 4.0 - A presente Deliberação entrará em vigor em 1.0 de ianeiro de 
1968, revogadas os disposições em contrário. · 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, .S de dezembro de 1967. 

ANTONIO JOAQUIM MACHADO 
frafeito 



Página 2 CORREIO DA SEMANA 23/12/67 

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEG 

ORÇAMENTO - 1968 

ORIAS ECONÔMICAS 

Receita 

RECEITAS CORRENTES 

- Receita Tributária .............. . 
- Receita Patrimonial ..•....•••..•• 
- Transferências Correntes ..••••..• 
- Receitas Diversas .••••..•..•....• 

TOTAL ........................... . 

NCr$ NCr$ 

6. 756. 700,00 
5.200,00 

3. 060. 000,00 
1. 726. 100,00 11. 548. 000,00 

11. 548. 000,00 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 
RECEI'f A DE CAPITAL 

3.295.000,00 

452.000,00 

3.747.000,00 

- Transferências de Capital ........• 

TOTAL ............. · .............. . 

Depesa 

DESPESAS CORRENTES 

- Despesa de Custeio .....••••••.•• 
- Transferências Correntes .••••••••• 

SUPERAVIT •••••••.••••..•.••.••.• 

TOTAL ••••••••••••••••••••.••••.•• 

DESPESAS DE CAPITAL 

- Invastimentos •••••.••••.•••••.••• 

'I'()T AL •••••••••••••••••••••••••••• 

RESUMO 

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES ..............•.••..•.•...•..•.......•..•.••..••.•.•••••••••••..••.••• 
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL ...•...............•..•...•..•..•••..•.•..•••.••• , •••••••••••••••••••• 
roT AIS ............••••••.......•...•••••.....•..•..•..•.•.•.•••••.••••••••...•••••••••••••••••••••••••••.•• 

NCr$ NCr$ 

7. 201. 000,00 
1.052.000,00 8.253.000,00 

Receitas 
11. 548. 000,00 

452.000,00 
12. 000. 000,00 

3.295.000,00 

11. 548. 000,00 

3. 747 .000,00 

3. 747 .000,()l.) 

Despesas 
8. 253. 000,00 
3.747.000,00 

12. 000. 000,00 

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA E DESPESA 

Código Especific~,ão da Receita. ---------'"-------------
1 1 

Importâncias 

Parcial Total 
-----------· 
1.0.0-00 

1.1.0-00 

1.1.1-00 
1.1.1-20 
1.1.1-22 
1.1.1-24 
1.1.1-30 
1.1.1-36 
1.1.2-00 
1.1.2--10 
1.1.2--20 
1.1.3-00 

1.2.0-00 
1.2.1-00 
1.2.3-00 

1.4.0-00 

1.4.1-00 
1.4:.1-20 
1.~.2--00 
1.4.3-00 
1.4.4-00 
1.4.4-10 

1.5 .0-00 

1.5.1-00 
1.5.2-00 
1.5.3-00 
1.5.9-00 
1.5.9-10 
1.5.9-20 
1.5.9-30 

2.0.0-00 
2.5.0-00 
2.5.1-00 

RECEITAS CORRENTES 

RECEITA TRIBUTÁ RIA 

Impostos 
Impostos sôbre o Patrimônio e a Renda 
- Impôsto Predial e Territorial Urbano .•.•....•.•......•.•..••..•.• 
- Impôsto de Renda ..................•..•.•....•.•.........•••••• 
Impôsto sôbre a Produção e a Circulação 
- Impósto sôbre Sernço de Qualquer Natureza .•.••...•..........•• 
Taxas 
- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia ....•.••.•.••••..•.•••••.• 
-Taxas pela Prestação de Serviço .•.......•.....••.•••.••••.•..•••• 
Contribuição de Melhoria 

- Contribuição de Melhoria .• • ..........•.•.•..•••.•.••..•••.••••.• 

TOTAL DA RECEITA TRIBUTÃRIA ............................. . 

RECEITA PATRIMONIAL 
- Receitas Imobiliárias .......••.•.•...•••...•.•••.•••.•••..•••••• 
- Participações e Dividendos •.•••.••.••...•.•.•.•.•..••••••••••••• 

TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL .•..••.•.•.•••••••....•••.•• 

RECEITA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

Participação em Tributos Federais 
- Cotã Parte do Fundo de Participação dos Municípios .••••..•••...• 
Retôrno do Irnpôsto Territorial Rural ....................•••..•.•..•• 
Participação pelos Convênios do artº 27 da Const. Federal ••.•••••••.•.• 
Participação em Tributos Estaduais 
- Participação no Impôsto sôbre Circulação de Mercadorias .••••••••• 

TOTAL DA RECEITA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ••••.•••.••• 

RECEITAS DIVERSAS 

Mul-tas •••.•....••..•..•.• · ••••••••• º •• º •••• º •• ..J..\• •••••••••••••••••• 

Indenizações e Restituições •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• º 
Cobrança da Dívida Ativa •••••••••••••••• º •••••••••••••••••••••••• 

Outras Receitas Diversas 
- Contribuições Compulsória para a Previdência Social •••••.•.•••••• 
- Receita de Mercados, Feiras e Matadouros •••••••.••••••••••••••• 
- Receita de. Cemitérios ...••.. º •••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

TOTAL DAS RECEITAS DIVERSAS .•..•.•........... , ....... , .. , · 

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 
RECEITAS DE CAPITAL 
TRANSFEMNCIAS DE CAPITAL 

' ............................ , 

4.000.00-0,00 
1.000,00 

800.000,00 

955.600,00 
1.000.000,00 

100,00 

5.000,00 
200,00 

30.000,00 
20.000,00 
10.000,00 

3. 000. 000,00 

25.000,00 
1.000,00 

1. 200. 000,00 

100,00 
300.000,00 
200.000,00 

.,, 

4. 801. 000,00 

1. 955. 600,00 

100,00 

6. 756. 700,00 

5.200,00 

5.200,00 

3. 060 . 000,0 

3. 060. 000,00 

1: 726 .100,00 

1. 726.100,00 

11. 548 . 000,00 
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Código 

2.5.1-20 
2.5.1-30 
2.5.1-40 
2.5.1-50 

Função e 

-. 

CORREIO DA Stbu1fü:1. 

Especificação da Receita. 

Participa,ção em Tributos Federais 

- Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios .....•....•.•• 
- Cota Parte do Impôsto único s/Combustíveis e Lubrificantes ..••••. 
- Cota Parte do Impôsto único s/Energia Elétrica •...•......•...••• 
- Cota Parte do Impôsto único s/Minerais do País ••••.•.....•.....• 

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL .....••.•............• 

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ....•........•..............• 

TOTAL DA RECEITA PREVISTA ................................. . 
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Importâncias 

Parcial Total 

30.000,00 
400.000,00 
10.000,00 
12.000,00 452.000,00 

452.000,00 

452.000,00 

12. 000. 000,00 

Cat.egorias ! 1 M P O R T Â N C I A S 
1 

1 
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA l------

Sub-Função I Econômicas I P AR C I A I S I T O TAL 

----'----~'------------------'------------------1 _____ _ 

00 

02 

09 

10 

i' 1 CÂMARA MUNICIPAL 1 
1 1 600. 000,00 1 

' 1 

1 
1 

3.0.0.0 
3.1.0.0 
3.1.1.1 
3.1.2.0 
3.1.3 .0 
3.1.4.0 

3.2.0.0 
3.2.3.0 
3.2.5.0 
3.2.8.0 
4.0.0.0 
4.1.0.0 
4.1.4.0 

3.0.0.0 
3.1.0.0 
3.1.1.1 
3.1.2.0 
3.1.3.0 
3.1.4.0 
4.0.0.0 
4.1.0.0 
4.1.3.0 
4.1.4:.0 

3.0.0.0 
3.1.0.0 
3.1.1.1 
3.1.2.0 
3.1.3.0 
3.1.4.0 
4.0.0.0 
4.1.0.0 
4.1.3.0 
4 .1.4.0 

3.0.0.0 
3.1.0.0 
3.1.1.1 
3.1.3.0 
3.1.4.0 
3.1.5.0 

1 PODER LEGISLATIVO 1 
1 Despesas Correntes 1 

1 Pe!::r~~sil d~. ~.s:~~0 
• ••••••••••••••• • • • • • • • • • 

Materia1 de Consumo .•........................ 
Serviços de Terceiros .......•.................. 
Encargos Diversos .....••..................... 

- Transferências Correntes 
Inativos .....................................• 
Salário-Família ..............................• 
Contribuições para a Previdência Social ........ . 
Desnesas de Capital 1 
- Investimentos 1 

Material Permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ 
' 1 1 
\ SOMA DA DESPESA DA CÃMARA MUNICIPAL l 
1 1 
! GOVÊRNO DO JJilJNICiPIO l 
1 375.000,00 1 

1 PODER EXECUTIVO ! 
\ Despesas Correntes · 

- Despesa de Custeio 
Pessoal Civil ................................ . 
Material àe Consumo ....•....• · ...............• 
Serviços de Terceiros ......................... . 
Encargos Diversos ........................... . 
Despesas de Capital 
- Investimentos 
Equipamentos e Instalações ...................• 

1 Material Permanente .....................••.. 

1 SOMA DA DESPESA DO GOV. DO MUNICíPIO 

I DIVISÃ.0 DE ADMINISTRAÇÃO 
380 500,00 

Administração 
Despesas Correntes 
- Despesas de Custeio 

1 Pessoal Civil ............•.................•.• 

1 

Material de Consumo ................•........• 
Serviços de Terceiros ..••..•......•.•.•••....•• 

\ ~~~;~!i! f :V~~;~:ai · · · · · · · · · · · · · · · ' · · · · · · · · · · · 
- Investimento 
Equipamentos e Instalações ....•..............• 
Material Perina.nente .........•......••..•••.•• 

SOMA DA DESP. DA DIV. DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISA.O DE FAZENDA 

Administração 
Despesas Correntes 

2.173 .000,00 

- Despesas de Custeio 
Pessoal Civil ..........•••.....•••.......••• , • 
Serviços de Terceiros ••••••••••••••••••••••• • • 
Encargos Diversos .......•..•.•.•••••••• • •• • • • 

1 Despesas de Exercícios Anteriores .•••••••••••• , 

1 

514.000,00 
4 .000,00 
4 000,00 

21.000,00 

33.000,00 
12.000,00 

8.000,00 

112.000,00 
500,00 

1.000,00 
20.000,00 

543.000 00 

53.000,00 

325.000,00 
5.00,00 

1.000,00 
40.000,00 

2.000,00 
2.000,00 

360.000,00 
15.000,00 
1 .000,00 

500,00 

2.000,00 
2.000,00 

136.500,00 

596.000,00 

4.000,00 

371.000,00 

4.000,00 

376.500,00 

4.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

375.000,00 

375.000,00 

380. 500,00 

380 .500,00 

_.., 
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Fuuç.ão e Categorias 
1 

11\IPORTÃNCIAS 
1 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Função e Categorias Sub-FW1ç.ã.o 1 Econômicas 1 p ARCIA I s TOTAL ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 

IMPORTÂNCIAS 
1 1 ' Sub-Funç.ão 1 Econômicas PARCIAIS 

1 

1 3.2.0.0 Transferências Correntes 1 
1 1 TOTAL - 1 1 82 1 3.2.3.0 Inativos ...................................... 500.000,00 

1 4.1.3.0 

1 

3.2.4.0 Pensionistas ~5.000,00 1 Equipamentos e Instalações ................... 1 500,00 1 " ................................. 
1 

4.1.4.0 1 Material Permanente 1 83 3.2.5.0 Sal.ária-Família ............................... 120.uoo,oo .......................... 500,00 61.000,00 1. 609 . 000,00 1 
81 1 3.2.8.0 PreYidência Social ............................. 150.000,00 1 

', 
1 

1 3.1.2.0 Material de Consumo '.i. 000,00 62 1 1 Ensino Secundário e Normal 
1 .......................... 

1 3.0.0.-0 Despesas Correntes 79 1 3.2.2.0 Subvenções Sociais 20J.000.00 1. 005. 000,00 1 

1 

.. ......................... A 
1 0.l.U.U t - Despesas de Custeio 

1 
1 

10 4.0.0.0 Despesas de Capital ..,. 1 3.1.1.1 1 
Pessoal Civil ................................. 1 360.000,00 

1 4.1.0.0 - Investimentos 1 3.1.2.0 1 Material de Consumo .......................... 
1 

5.000,00 

1 4.1.3.0 i Equipamentos e Instalações 1.000,00 3.1.3.0 1 Serviços de Terceiros .•.••...........•. .......• 1 2.000,00 .................... 1 3.1.4.0 Encargos Diversos 1 3.000,G0 370.000,Ó0 1 4.1.4.0 Material Permanente 500,00 
1 

............................ . 1 ............................ í 
1 4.2.0.0 - Inversões Firnrnceiras 1 3.2.0.0 - Transferéncias Correntes 1 

1 4.2.1.0 Aquisições de Imóveis 10 000,00 11.500,0-0 1.153. 000,00 1 
1 ......................... 3.2.1.0 Subvencões Sociais 

1 
1 

1 
1 

Desnesás de C:;pital 
........................... 5.000,00 ----- 4.0.0.0 1 11 1 Arrecadação 1 4.1.0.0 1 - Investimentos 

1 3.0.0.0 
1 

Despesas Correntes 1 4.1.3.0 1 
Equipamentos e Instalações 

1 3.1.0.0 - Despesas de Custeio 1 

................... 500,00 1 4.1.4.0 Material Perma·,"lnte ........................... 500,00 1.000,00 376.000,00 1 2 .123. 000,00 

1 

3.1.1.1 1 Pessoal Civil ................................. 460.000,00 
1 

-3.1.2.0 1 Material de Consumo 100.000;00 ---.... ,OMADADES DA DIV. DE EDUC. I" CULTURA 1 ......................... 
3.1.3 .O 1 Serviços de Terceiros .......................... 1 10 000,00 1 2.123.000,00 

1 3.1.4.0 1 Encargos Diversos ............................ 1 1.000,00 571.000,00 DIVISÃO DE VIAÇÃO E OBRAS 1 

1 1 1 6 . 287 . 500 00 1 

1 4.0.0.0 Despesas de Capital 1 -->-~, 1 

1 4.1.0.0 - Investimentos 
'1 

90 Administração 1 

1 4.1.3.0 Equipa~entos e Instalações 1.000,00 1 
Desnesas Correntes 1 .................... 3.0.0.0 

l 4.1.4.0 Material Permanente 
1' 

1.000,00 2.000,00 573.000,00 
1 

- :b~spesas dE· Custeio 1 ........................... 3.1.0.0 1 
1 3.1.1.1 1 

Pessoaf c:vil 1 ..... ............................ 14rJ. 000,00 12 1 Fiscalização 
;1 3.1.2.0 

1 

Material de Com:umo .......................... i.000,00 
1 1 3.0.0.0 Despesas Correntes 1 3.1.3.0 Servi<;os de Terceiros .......................... 

1 3.1.0.0 1 - Despesas de Custeio 

1 

3.1.4.0 Encargos D1verGos ............................ 1.000,00 
1 

l 3.1.1.1 l Pessoal Civil 258.000,00 500,00 144 500,00 1 ................................. 
l 3.1.2.0 1 Material cle Consumo .. .. ... ......... ......... 10.000,00 4.0.0.0 Despesas de Cap'tl.l ~ l 3.1.3.0 

1 
Serviços de Terceiros .......•..•..•..•.......•• 1.000,00 4.1.0.0 - fovestimentns 

1 3.1.4.0 Encargos Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ...... 500,00 269.500,00 1 4.1.3.0 1 Ea_uipamentos e InsLalações ................... 
500,00 

1 1 4.1.4 .0 l M<i,terial Permanente ... ................ ....... 
1 4.0.0.0 Despesas de Capital 1 

500,00 1.000,0D 145.500,00 

1 4.1.0.0 - Investimentos 1 91 1 Serviço de Ãgul.'. 

1 4.1.3.0 Equipamentos e Instalações ..................... 500,00 3.0.0.0 1 Desnesas Correntes 

1 4.1.4.0 1 Material Permanente .......•.................• 500,00 1.000,00 270.500,00 3.1.0.0 - Despesas de Custeio 

1 1 3.Ll.1 Pessoal Civil . . . ..... - ........................ 
Material de Consumo 2-!7. 000,00 o 

16 1 Contabilidade 3.1.2.0 •• 1 ••••••••••••••••••••••• 

3.0.0.0 Despesas Correntes 3.1.3.0 Servi~os de Terceiros ........................•• 7u. 000,00 
Encargos DiYf'""SOS 5.000,00 

3.1.0.0 - Despesas de Custeio 3.1.4.0 ................ ............ 
500,00 322.500,00 

3.1.1.1 Pessoal Civil ....... ... " ... -- .................. 90.000,00 i Despesas de Capital 3.1.2.0 Material ãe Consumo ...•.•....•....•........•• 30.000,00 4.0.0.0 1 

3.1.3.0 Serviços de Terceiros .•.••..•..•.......•....... 3 000,00 4.1.0.0 1 - Investimentos 
1 Obras Públicas 

3.1.4.0 Encargos Diversos 500,00 125.500,00 1 1 1.0 ..... .... .. ......... ........... ............................ Servigos em Regime de prog--a"!'lr::-:.o ~spccial 100.000,00 
1 

4.1.2.0 .... 
Despesas de Capital 4.1.3.0 Equipamf;ntos e Instala~ões ... .. .............. 50.000,00 

1 4.0.0.0 
4.1.4.0 Material Permanente 500,00 

1 4.1.0.0 - Investimentos 
.. . ............... ... ...... 

1.000,00 151.500,00 474.000,00 
1 4.1.3.0 Equipamentos e Instalações .................... 1.000,00 

l Serviço de Limpeza Pública 
l 4.1.4.0 Material Permanente 50.000,00 51.000,00 176.500,00 2.173.000,00 92 .......................... 

3.0.0.0 

1 

Desnesas Correntes 
l 1 3.1.0.0 - Desnesas de Custeio 
l SOMA DA DESPESA DA DIVISÃO DE FAZENDA 1 

3.'1.1.1 Pessoal" c·vil i ...... ............... ............ 
1 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
2.173. 000,00 3.1.2.0 

1 

Material de Consumo ......................... 215.000,00 
1 1 3.1.3.0 Serviços de Terceiros .......................... 5.000 00 

'1 li 
2 .123 . 000,00 1 3.1.4.0 ' Encargos Diversos ............................ 30 000,00 

' 000,00 250. 500,00 · 
60 l 1 Administração 1 

Despesas de Capit al 4.0.0.0 

1 

1 3.0.0.0 1 Despesas Correntes 4.1.0.0 - Investimentos 
1 3.1.0.0 1 - Despesas de Custeio 4.1.3.0 Equipamentos e Inst alações .......... .... ..... 

1 

3.1.1.1 
1 

Pessoal Civil .......... ....................... 130.000,00 4.1.4.0 1 
Material Permanente . ......................... 500,0ü 

3.1.2.0 Material de Consumo •••••••.••••••.••..••••••• 5.000,00 1 500,00 1.000,00 251.500,00 
3.1.3.0 1 Serviços de Terceiros ••••••••...••••••.•••••••• 500,00 1 

Serviço de Iluminação Púi:>Jica 93 1 3.1.4.0 Encargos Diversos ............................ 1.000,00 136.500,00 3.0.0.0 Despesas Correntes 
3.1.0.0 - Despesas de Custeio 

4.0.0.0 Despesas de Capital 3.1.1.1 Pessoaf Civil .. .... ... ..... ............. ...... 
1 4.1.0.0 

1 

- Investimentos 3.1.2.0 Material de Consumo .......................... 213.000,00 
1 4.1.3.0 Equipamentos e Instalações ................... 500,00 3.1.3.0 f\erviços de Terceiros . ........................ 100.000,00 
1 4.1.4.0 Material Permanente .......................... 1.000,00 1.500,00 138.000,00 3.1.4.0 Encargos Diversos . ........................... 10 .000,00 
1 1 1 

120.000,00 443 .000,00 
61 1 1 Ensino Primário 4.0.0.0 Despesas de Capital 

l 3.0.0.0 Despesas Correntes 4.1.0.0 - Invest imentos 
1 3.1.0.0 - Despesa.s de Custeio 4.i.l.0 Obras Públicas ............................... 
1 3.1.1.1 Pessoal Civil ................................. 1. 530. 000,00 • 4.1.2.0 Serviço em regime de programação especial .••••. 300.000,00 

1 3.1.2.0 Material de Consumo .......................... 6.000,00 4.1.3.0 Equipamentos e Instalações .....••..•...•..•••• 50.000,00 
1 3.1.3.0 Serviços de Terceiros •••••••••••••••••••••••••• 2.000,00 4.1.4.0 Material Permanente .............•.•...•...••• 500,00 

1 3.1.4.0 Encargos Diversos ............................ 10.000,00 1. 548. 000,000 500,00 351.000,00 794.000,00 

1 
'1 

1 
1 4.0.0.0 Despesas de Capital 1 42 1 Serviços de Estradas de Rodagem 
1 4.1.0.0 - Investimentos 

'1 

1 3.0.0.0 Despesas Correntes 
1 4.1.1.0 l Obras Públicas ............................... 50.000,00 1 3.1.0.0 - Despesas de Custeio 
1 4.1.2.0 1 Serviços em regime de programação especial . . . . 10.000,00 1 3.1.1.1 Pessoal Civil ...... ........................... 215.000,00 

1 1 1 1 
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1 
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ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA j ! 
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TOTAL 1 Econômicas l I P A R e I A I S 
1
1 

1 1 1 
--------------------------------- -------------------------------

1 3 .1. 2. O Material de Consumo . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 60. 000,00 1 

97 

59 

99 

09 

/ 3 .1. 3 . O Serviços de Terceiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 30. 000, 00 1 

I 3 .1. 4 · O Encargos Diversos . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. 1 500,00 305. 500,00 

1 4.0.0.0 Despesas de Capital \ 
f 4 .1. O. O - Investimentos 1 

1 4.1.1.0 Obras Públ"cas ............................... \ 
4 .1. 2 · O Serviço em regime de program~ção especial ..... . 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

I 
'i 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1, 

1 

1 

11 

4 .1. 3 • O Equipamentos e Instalações ................... . 
4 .1. 4 • O Material Permanente ......................... . 

3.0.0.0 
3.1.0.0 
3.1.1.1 
3.1.2.0 
3.1.3 .0 
3.1.4.0 

4.0.0.0 
4.1.0.0 
4.1.1.0 
4.1.2.0 
4 .1.3.0 
4.1.4.0 

3.0.0.0 
3.1.0.0 
3.1.1.1 
3.1.2.0 
3.1.3.0 
3.1.4.0 

4.0.0.0 
4.1.0.0 
4.1.1.0 
4.1.2.0 
4.1.3.0 
4.1.4.0 

3.0.0.0 
3.1.0.0 
3.1.1.1 
3.1.2.0 
3.1.3.0 
3.1.4.0 

4.0.0.0 
4.1.0.0 
4.1.1.0 
4.1.2.0 
4.1.3.0 
4.1.4.0 

a.o.o.o 
3.1.0.0 
3.1.1.1 
3.1.2.0 
3 .1.3 .0 
3.1.4.9 

4.0.0.0 
4.1.0.0 
4.1.3.0 
4.1.4.0 

1 

Cemitérios 
Despesas Correntes 
- Despesas de Custeio 
Pessoal Civil ..... ... ........................ . 
Material de Consumo ......................... . 
Serviços de Terceiros ........................ . 
Encargos Diversos ........................... . 

Despesas de Capital 
- Investimentos 
Obras Públicas .............................. . 
Serviço em re-gime de programação especial .....• 
Equipamentos e Instalações .................•.• 
Material Permanente .........................• 

Serviços Industriais 
Despesas Correntes 
- Despesas de Custeio 
Pessoal Civil 
Material de e~~~~~~- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Serviços de Terceiros· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Encargos Diversos •...............•..•......•• 

Despesas de Capital 
- Investimentc1 
Obras Públicas .... 
Se~ço em regime d; p~~g~~~~çã~ ·e~p~~í~l · : : : : : : 

M
Eqwp~entos e Instalações ...................• 

ateria! Permanente .......................... 
Serviços de Obras 
Despesas Correntes 
- Despesas de Custeio 
Pessoal Civil 
Material de e~~~~- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · u · 

Serviços de Terceiros· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Encargos Diversos ...••...........•........... 

Despesas de Capital 
- Investimentos 
Obras Públicas ...........................•.•• 
Serviço em regime de programação especial ..• º •• 

Equipamentos e Instalações .•..•.••..•.•••••••• 
Material Permanente ......•••••••..••.••.••• ; • 

SOMA DA DES. DA DIV. DE VIAÇÃO E OBRAS 

PROCURADORIA MUNICIPAL 
81.000,00 

Serviços Diversos 
Despesas Correntes 
- Despesas de Custeio 
Pessoal Civil ...........•.•••••.•••••.•••••.•• 
Ma teria! de Consumo .••••.••.••.••.•.••..••••• 
Serviços de Terceiros .••••.•••••••••.•.•••. : •• 
Encargos Diversos ..•••. .•.••• •.......••.•.••• 

Despesas de Capital 
- Investimentos 
Equipamentos e Instalações .••••••••••.•• , ••••• 
Material Permanente .. • . •• •••••••••••••••••••• 

SOMA DA DESPESA DA PROC. MUNICIPAL .. 

TOTAL DA DESPESA FIXADA ............•.. 

400.000,00 
100.000 00 

500,00 
500,00 

130 000,00 
10.000,00 

5 0-00.00 
500,00 

50.000,00 
10.000,00 

500,00 
500,00 

220.000.00 
200.000:-0o 

50 . 000,00 
500,00 

50 .000,00 
5.000,00 

500,00 
500,00 

140.000,00 
380 000,00 
60 000,00 

500,00 

2.000.000,00 
481.500,00 

500,00 
500,00 

501.000,00 

145.500,00 

61.000,00 

470.500,00 

56 .000,00 

580.500,00 

2. 482. 500,00 

78.000,00 
1.000,00 

500,00 
500,00 

500,00 
500,00 

806.500,00 

206.500,00 

526.500,00 

3.063.000,00 

80.000,00 

1 .000,00 

6. 267. 500,00 

6. 267. 500,00 

81.000,00 

81.000,00 

12. 000. 000,00 

23/12/67 

1. o. O -00 
1.1.0 -00 
1.1.l -00 
1.1.1 -20 
1.1.1 -22 

,1.1.l -24 
1.1.1 -30 
1.1. t -36 

1.1. 2 -00 
J .1 2 -10 

1.1. 2 -20 
1.1.3 -00 
1.:1. O -oo 
1.2.1 -00 

RECEITA 

RECEI'l'AS CORRENTES 
RECEITA TRIBUTARIA 
Impostos 
Imposto,; sõbre o Patrimônio. e a Renda 
- Imµljsto Predial e Territorial Urbano 

- Impõsto de Renda 
Impostos s/ a Produção e n Circulação 
- Im0sto s./ Serviço:; de Qualquer Natu• 

reza 
Taxa:; 
- Tax'ls pelo Exercicio do Poder de l'o-

Jicia 
- T1c.xas pela Prestação de Serviços 
Contribuição de Melhoria 
RECEITA PATRIMONIAL 
- Receitas Imoblllárla 
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ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO SUAS FOHTES 

1. 2. 3 -00 
1.4.0 -00 
1.4.1 -00 
1.4.1 -20 

1.4.2 -00 
1.1.3 -00 

1.4 .4 -00 
1.4.4 -10 

1.5.0 -00 
1.5.1 -00 
1.5.2 -00 
1.5.3 -00 

- Participação e Dividendo:, 
TRANSFER:mNCIAS CORRENTES 
Particlpac;ão cm Tributos Federais 
- eota Parte do Fundo de Participação 

dos Municípimi 
Retôrn: do Impôsto Territorial nural 
Participaç:ão pelos Convênios do :i.rL• 27 da 
Constit11ição Federal 
Participação em Tributos Ei,taduais 
Participação no Impôsto s/Circulação de 
Mercadorias 
RECEITAS DIVERSAS 
Multas 
Indenizações e Reslituições 
Cobrança da Dívida Ativa 

1.5. 9 -00 
1.5.9 -10 

1.5.9 -20 
1. 5. 9 -30 
2.0.0 -00 
2.p.0 -00 
2.5.1 -00 
2.5.1 -20 

2.5.1 -30 

2.5.1 -40 

2.5.1 -50 

Outras Receitas Diversas 
- Contribuições Compulsórias p/Previdên• 

cia Social 
Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros 
- Rcc..itas de Cemitérios 
RECEITAS DE CAPITAL 
TranderCncias de Co.pital 
Particinacão em Tributos Fedt!rais 
- Cotà Parte do Fundo de Participação 

do::; Munic:nios 
- Cota Parto- do Impõsto único s/Com• 

bustiveis e Lub!'ificanles 
- CctA Parte do Impôsto único s/ Energia 

Elétric~ 
- Cota Parte do Impôsto -O-nico s/Mine

rais do Pais 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO SUAS FUNÇÕES 

Código 

1 

4 

Função e Subfunção 

GOV1"'.RNO E ADMINISTRA.ÇAO GERAL 
O - Administração Superior - Lt>gislativo 
2 - .Adminlstra,:ão SU!)erior - Executivo 
9 - Diversos 

ADJ\IIJNISTRACAO FINANCEIRA 
O - Administra,:ã.o 
1 - Arrecadac;ii.o 
2 - Fiscalizaçto 
6 - Contabilidade 

VIAÇÃO, TRAN~PORTES 

,,,,. 

5 

6 

g 

Cóulgo Função e Subfunção 

E COMUNICAÇÕES 
2 - Rodoviários 

INDfrSTRIA E COMlilRCIO 
9 - Dive1·sos 

EDUCACÃO E CULTURA 
O - Administração 
1 - Em,ino Primário 
2 - Enl"ino Secundário e Normal 

E::'~í-ESTAF SOCIAL 
l - Previdência Social 

Código Função e Subfunção 

2 - Inativos' e Pensionistas 
3 - Arnistência Social 

!) SERHÇOS URBANOS 
O - Administracão 
1 - Serviços de- Aguas e E sgotos 
2 - Limpeza Pública 
3 - Il1!núnação Pública 
7 - Cemitérios 
9 - Diversos 

o;;.M(tfN$TR/\~rco DA ltS:s-PfSA9 ~EGUN.DQ ~u.as FtJ,.~ôES DJ:.MfJ!NSTRAÇÃO DA DESPESA, SEGUNDO SEUS ELEMENTOS 
DESPESAS CORRENTES Govêrno e Admin·stração Geral .......• 

Viação, Transportes e Comunicaç:õ::s .. . 
Educa~ão e Cultura .................. . 
Bem-E,tar Social ...................• 
Administração Financeira .•........... 
Serviços Urbanos ..........•..•...... 
Indústria e ComPrc;o . ,• ............... . 

1. 394. 500,00 
806. 500,00 

2 .118. ººº·ºº 1. 052. 000,00 
1.168. 000,00 
4. 934. 500,00 

526.500,00 

11,57% 
6,76% 

17,59% 
8,79% 
9,68% 

41,24% 
437% 

Total da Despesa Fixada . . . . . . . . . . . . . NCrS 12. 000. 000,00 100,0-0 % 

DE~•ltNSTRAÇÃO DA D[SP·fSA, S~GUNDO AS CATEGORIAS 
ECOH(füUf,U\S 

DESPESAS CORRENTES 
- Despesa de Custeio ........... . 

Transferênc·as Correntes ......• 

SOM A ..................... . 

DESPl!JSAS DE CAPITAL 

- 1L,vestin1entos ................ . 
SOM A ..................... . 

7. 201. 000,00 
1. 052. 000,0-0 

8. 253. 000,00 

3.747.000,00 
3. 747. 000,00 

60,00% 
8,70% 

68,70% 

31,30% 
31,30% 

Total da Despesa Fixada ............. NCr$ 12. 000. 000,00 100,0D% 

DEMONSTRAÇÃO DA l?ESPESA PELAS UNIDADES 
Oii~JUviElff ARIAS 

- DESPESA DE CUSTEIO 

- Pessoal Civil ................. . 

- Material de Consumo .........• 
- Serviços de Terceiros ....••...• 
- Encargos Diversos ...... . .. ..• 
- Despesas de Exerc. Anteriores .• 

SOMA ............ ~ ....... . 

- TRANSFERENCIAS CORRENTES 

- Subvenções Sociais ....... ....• 
- Inativos e Pensionistas ....... . 
- Salário Família ..............• 
- Previdência Sodal ••.•......... 

SOM A .... ................ . 
DESPESAS DE CAPITAL 

- Obras Públicas •. .. . ......... . . 
- Serviço em Regime de Progra-

mação Especial .. . ...... . . .. .• 
- Equipamentos e Instalações ...• 
- Aquisição de Imóveis .........• 
- Material Permanente .•.. .. ...• 

5. 748.000,00 

1. 012. 000,00 
218 . 5()0, 00 
202. 500,00 
20.000,00 

7 .021.000,00 

205.000,00 
557.000,00 
132.000,00 
158 . 0-00,00 

1. 052. 000,00 

2. 950 . 000,00 

706.500,00 
13.000,00 
10.0-00,00 
67 .500,00 

60,00% 

8,70% 

Câmara Municipal ................•..• 600.000,00 
375.000,00 
380.500,00 

5,00% 
3,16% 
3,23% 

SOM A .................... . 3.747.000,00 31,30% 

Govêrno do Municíp:o ................ . 
Divisão de Administração •••....•..... 
Divisão de Fazenda .. ......•......•.• 
Divisão de Viacão e Obras .....•.....• 
Divisão de EdÚcação e Cultura .....•.• 
Procurarloria Municipal ••............. 

2 .173. 000,00 
6 . 267. 500,00 
2 .123. 000,00 

81.000,00 

18,02% 
52,32% 
17,599-'ó 

0,68% 

Total da Despesa Fixada ............. NCr$ 12.000.000,00 100,00% 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 5 de dezembro de 1967. 

Total da Despesa Fixada .. . . .. . .. . .. . NCr$ 12. 000. 000,00 100,00% 
ANTONIO JOAQUIM :ft.lACHADO 

Prefeito 

PORTARH\ DE 18 DE DEZEMBRO DE 1967 
O Prefeito Municipal de Nova Iguaçu, usando das 

atribuições qi1e lhe confere a Jegislac;:ão em vigor. . 
Considerando que O dia 15 de janeiro de 1968 ass~na

lará a passagem do 135• aniversário de fundação deste 
Municipio; . _ . 

Considerando que é propósito do Governo Munlc1p~ 
comemorar condignamente o evento, promoven~~ a !eall
zação de solenidades e festividades com a pa_rtic1paçao do 
povo iguaçuano e das mais importantes ~ntldades rep:e• 
•entativas de sua cultura e de sua economia, - Resolve. 

I - Criar a Comissão Especial para os Festejos 
Comemocat:vos da Fundas;ão do Municipio, à qual incum• 

birá a organização e execução do programa de solenidades 
festivas a serem r ealizadas no dia 15 de janeiro . de 
J968 ~ubmetendo-o previamente à apreciação do Prefeito. 

'ir - Designar os senhores Dr. Fábio Raunheitti,.Di
retor da Divisão de Educa_ção e Cultura, como presidei:ite 
da Comissão, e, Luiz Gonçalves Gatto, Chefe do Serviço 
de Túrismo da Prefeitura, como secretário.. . . 

III - Convidar o bispo diocesano, D. Adriano H1póhto, 
o jornalista Dionísio Bassi, e os presi_dentes das _ seguintes 
instituições, para integrarem a referida Com1ssao; 

Arcádia Iguaçuana de Letras 
A, sociação Médica de Nova Jrguaçu, 
Associação Odontol6Jiiea Regional da Baixada FlUJD.I• 

nense 

Rotary Clube de Nova Iguaçu 
Lions Ciub de Nova Iguaçu 
A~çociação Comercial e Industrial de Nova Iguaç1: 
As:,oeia~ão Rural de Nova Iguaçu 
Institut0 Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu. 
IV - Designar o dia 30 de dezembro corrente para 

3 instalação da Comi~ão, às 17 horas, no Gabinete do 
Prefeito, devendo a mesma funcionar na sala de Reuniões 
da Prefeitura, 

R egistre-se, publique-se e cumpra-se. 

ANTONIO .JOAQUIM MACHADO 
J>iefeito 



- --=::;t.. 

Página 8 

DELIBERAÇÁO N~ 47 /67 
t nc"·~b:,, a Roscluc;ão nç, 2. 070 
e dú outr:is providências'. 

A Clmarn l\Iun:dpal de Nova Iguaçu, por seus re
prese"ltnntcs Jcgals, decreta e eu sanciono e promulgo a 
.i;eguintc Dclibcr.:iç:io: 

rt. 1' - Fica o Prefeito Munkip:il autorizado n doar 
ao EstaJo do Rio de Janeiro, um:i. área ele lena siluacia 
110 lotr:,.m nh , C'dr>.1c No\·a Mc~c:u tn , me:lindo -l0.00 m 
pel:i Tiu:i Paulo e .:to mts., pela Rua .i\Iunoe1 A1onrn, com 
a área total de :!.000 m2., perte1,cente no orúorio munici
pal, em Mc-squitn, 5' distrito dêstc l'viunic.í!)'Ô. 

Art. :::• - A área de terra a s('r doad:i, d0-.,tina se il 
Ct'r<,ruçfio d,, um Grupo Esc-olar pelo Govêrno do Estado 
d o Rio de J:meiro. 

Art. :J•• - F:c11 rev0gada a Re~olução n. 2.070, de 8 
rle setembrn de lr.67. 

Art. 4• - A presente Deliberação entrará cm vigo::: 
na data de SU.'.l publica,;5.o. reYogadas as disposições em 
conti-ário 

Frdci~ura i,Iun,c:pal de Kova ·.guaçu, 13 de dezem
b ro de. 1~67. 

AKT0:.\'10 JOAQUil\I MACHADO 

Prefeito 

D:LIBERAÇAO N' 48/67 
~Autoriza o Frefcit0 i:. conceder subven,:ão» 

A Cúmura l\lun·c1i,a1 de Nova Iguaçu, por seus re• 
pr, ~ce .. tm1les legais. dccteta e eu tnm:ion0 e promu'go a 
segui! te Dcllber::c;J.o: 

Art. 1' - Fica o prefeito autor;zado a conceder no 
exercii:·o de EôS, até a quantia de KCr$ 18.00'.),00 (Dezmto 
mil cruzcH"os novosl, rub\·cnçüo do La!· de Jesus. 

Art. 2• Ee;ta D.?libcração en...:-ará em ,·igôr na data 
de ü.a publ:c~,;ão, r~". c:gf:àas as d'si-,os:çõ~s em c:cntrd.rio. 

Prefeitura 11,nic·r,al de No,·a Iguaçu, 13 de dezembro 
de 19G7. 

Aln'Ol'-rt:o JOA Uil\I MACHADO 

Prefeito 

DELIBERAÇÃO N9 4 9 / 6 7 
«Autoriw. o Prefeita a conceder 
subvenção no exercício de 196S:. 

A Cãmarn ?li,in:c:pal de No,·a Iguaçu, por seus repre
sentante;; legais, tlecreta, e eu sanciono e promulgo a i,e
guint Deliberação: 

.Art. 1• - Fica o Prefe:to Municipal autorizado a sub
v encionar. no exercício de lSGS, as seguintes entidades: 
Patrona te São \'icente de Pau ia - N. Iguaçu 24. 000,00 
L:lr EEco!a São Judas Tatleu - Heliópolis . . 12. 000,00 
D i,pe:isário São José - Belforcj Roxo . . . . . . . . 6.000,00 
Assoe. Benef, HoEp. de Queimados - (:u>:?imados 2.000,00 
Camp. 1"acional E:lucaç::.o Gratuita - Austin 2 .400,00 
Albergue Xoturna Alan Kardec - Nova Iguaçu 3.000,0C 
Orfanato 14 de Dc=~mbro - Vifa Carmari . . . 2.400,00 
ViYe:-irla d:1 Luz - Comendador Soares . . . .. . 2.400,00 
Soe. A<:si~t. Médica de Andrade - And. Araújo 2 .400.00 
Pfü,to de Purr:cu1tura ~laternidade - :',Iesquita 6.000.00 
.Abrigo Irmã Calarina (Amparo à Velhice) . . 3.000,00 
S:>c. necreati. e Educ. da Cerâmica - ~- Iguaçu 1.800,0ú 
P:it:-cnalc de Japeri (Assembléia de D:?us) Japeri 1.800,00 
A~ilo de Ve!h<>s e Crianças - Eng. Pedreira 1.800,00 
Hosp. C:as Samaritnnas <~ M:. da Lúz - N. Iguaçu 1.800,00 
C.at'.lll:? F.sr.,írita Ogmn C:irôa - l\Ie;,quita . . . . 2.400,00 
Ce!'!tro E,pirita Irmã Cláudia· K-lh - N. Iguaçu 4.200,00 
LBA 1,\ lbergue Noturno) Par(!ue 8. Bernardo 2 .400,úO 
Centro E,!"irita Ceb:>clo Tucumã-Rancho Nôvo 1.800,00 

1'.1 t. 2" - As despesas correrão por conta da verba 
própria do respeetivo orçamento, 

Art. ::• - A presente Deliberação entrará em vigõr 
:na data de sua puulicarão. produzindo efeitos a partir 
dn 1º de. janeiro de 1968, revogadas as disposições em con• 
trário. 

I'1 ·fe;luro .Municipal de Nova !.guaçu, em l3 de 
dez _,,1bro de 1 67. 

A~ 'TONIO JOAQUIM MACHADO 

Prefeito 

DELIBERAÇÃO Nº 50/67 
cAlt,:,1a o art. 24!l da Resolução n• 
1Sí2, de 10 de março de 1967 

A. Câmara l\lun:ci9al de Nova Iguaçu, por seus re
pre • .1 .... 1,t~.s !ceais. decn,La e eu sanciono e promulgo a 
segtt nle Deliberação: 

Art. 1 - Fica alterada a «Taxa de A.ss:stência a 
Mé ,o.c, Aba,,don:.idos , do ou 2 consta o art. 24!l, da Re· 
s uc.:;, ~~:ira citada, que era de NCr$ 0,01 (um centavo 
novo) paõ•a a se:: de N"Cr$ 0,05 (cinco centavos novos). 

Art. 2° - A presente Deliberação entrará ~m vigor 
da data rle ~ua oublicação 

At1. 3• - Revogam-se as disposições em sentido con
trário. 

Pre[eitw a Municipal de Nova J(guaçu, em 13 de 
iczembro de 1967, 

A!\'TONIO .JOAQUBI 'MACHADO 

Frefeito 

CORREIO DA SEMANA 

DELIBiRAÇAO N~ 52/-961 
«Institui a Coruhsã.o tk Plano Dil·etor do l\Iunld11io 
de Novn. Iguuc;u e dá oufrns prcvidêneias». 

A Câmara 1\runic-ipal de NoY::i Iguaçu, por seus re
presentantes legais decreta e eu s!!nciono e promulgo a. 
seguinte Dclib:>ra,:ão : 

Art. 1• - Fica institnlda a Comissão do Plano Di
t rélor do Mun:c:pio e as atribuições definidas nesta dc
libernção. 

Art. 2• - A comissão será constiluitla de nove (9) 
memt•ros, nomeados pelo Prefeito dentro do ~guinte 
critério : 

1 - Dois represenlnn tcs do Prefeito (sendo um, ne
cessiniamente, engenhdro): 

2 - Dois 1·epresentantcs da Câ.mara (sendo um, ne-
ce.ssàriamente. economista l; 

3 - Um reprc.seritante do Comércio; 
1 - Um r•~prest>ntante da Indústria; 
5 - Um represeritant P da Subseção da Ordem dos 

Advogados do Brasil. em Novo Iguaçu; 

ô - Um representante da Associação Médica de Nova 
Iguaçu; 

'l - Um t epresentante da Imprenso. 
§ 1• - A Comisi,f\o será assistida por um urb!lnista, 

de sua escolha, contralad.., pela Prefeitura, para orienta
ção dos trabalho~ do Escritório Técnico, o qunl deverá 
tomar parte nas suas reuniões, debates, mas sem direito 
a veto. 

~ 2• - A Comissão elegerá. em sua primeira reunião, 
dentre seu s mo2mbros. um vicc-prc 0 idcnte, um secretário 
e e, f;-la,or do Regimento In~erno, a ser apro\"ado dentro 
de SO dias. 

~ 3' - O mandate-, de membro da Comissão lerá ca
..-át~r cívico, giatuitc e de scrYiço rek!,·ante. e s•rá e.·er
::ito I or rres anos, ni••oyã;,el G..'ll'alc;ientc, relo tüço, cm 
rofü,.iv. sendo vermirida a rcdu,:üo. 

~ 4• - O mem'.:Jrc. da Comissão que deixar de com
pare·.-er a três reuniões co:-isecutiYas, ou deixar de emitir 
parecfl em assunto wjeito à sua consideração por mais 
de 3<) dias. se.TJ1 justificativa aceita pela Comissão, per
derá automàticamen•e o mandato, devendo ser substituí• 
do dentro de 20 dias da comnnie!!çii.o ao Prefeito. 

Art. 3• - Compele à Comissão : 

I) Orientar a elaboraçií.c do Plano Diretor do Muni
clpio e, após a sua aprov:ic;ão, orientar e fiscalizar sua 
ei~ecu~ão e propõr !lS modificações que se tornarem ne
cessâ rias; 

n) Emiti1 parecer sôbre todo projeto de lei ou me
dida administrcUva dt> caráter urbe.nistico, ou r elacionado 
com c,.s .serviços de utilidade pública do Mwucípio, ouvido 
e E1crit6rio T~~nico. 

JlI) Promover estudos e divulgação de conhecimen
tos u::-banisticos, e e~.pecialmente do Plano Diretor do 
Município. 

IV) Indicar ao Prefeito o urbanista a ser contra
tado rara orga,Jizar e dirigir os trabalhos de elaboração 
da Plano Diretor do Município e solicitar o pessoal admi• 
nistrativo e técnico tiecessário ao desempenho de suas 
a.tr ib,àções, bem assim o material e local para suas reu
niõe:;; e serviços. 

V) Elaborar o seu R egimento Interno e realizar os 
i;eus trabalhos, observados os seguintes princípios : 

a.} Realizações de. pelos menos, uma reunião por mês; 
l>) Deliberações por maioria absoluta de seus mem• 

bros: 
,:) Registt <;>, em ata e arquivos adequados, de tõdas 

deliberações, pa1·eceres, votos, plantas e demais trabalhos 
da Comissão e de .se1n: técnicos; 

d) Publicidade de suas reuniões e de seus trabalhos. 

Art. 4• - Na e1ahoração do Plano Diretor do Muni
cipio, a Comissão deverá apresentar, no mlnimo, os se
guintes elementos : 

1 - Planta geral do Município com o sistema viário 
e demais caracreristic:is da zona rural. 

2 - Planta cadastral da cidade com o sistema viário 
e demais caracteristica do perímetro urbano e suburbano. 

3 - Plano de Z'Jneamento. 

4 Código de Obras. 

5 Planta de espaços verdes e áreas de recreação 
ativa 

6 - Plano de obras e serviços de utilidade pública 
7 - Planta esquemática geral com os projetos para 

as obras e serviços futuros. 
8 - An•axo:; explicativos do Plano Diretor e de sua 

execução (projetos, orçamentos, memoriais) , referentes a 
todos os seus Elementos e etapas de realização, que cons
tituírem os planos executivos. 

Art. 5• - A Comissão deverá instalar-se e 1mc1ar os 
seus trabalhos dentro de 30 dias da nomeação de seus 
membros, e o Plane, Direto1 deverá ser apresentado à. 
aprovação legi:alativa dentro de dois anos da instalação 
da Crmlssão. 

Parágrafo único - D esde a instalaçüo da Comissão, 
nenhum projete de lei ou medida administrativa r eferen• 
te a arruamento, loteamento, construções, espaços verdes, 
obras e serviços de utilldade pública poderá ser aprovado 
ou executado, sem prévio parecei• da Comissão do Plano 
Diretox do Município. 

23/12/67. 

Art. 6• - A Prefeitura. dcveri .fornecer à. Comissão 
funcinnúrios, local, m o tcrlol e demais n1eios necessurio~ 
à realização de seus trabalhos, dentro da v1;;rba que fô1· 
dcstui:i.da, em cada exel:cicio, no orçamento do Municlpio 
ao Plano D iretor. ' 

Art. 7• - O Escritório Técnico será instalado e di
rigido pelo Urlmnista .. n:ngcnhciro ou Arquiteto que fôr 
c~mtratud~ para êsse_ iim pela Prefeitura, na forma pre
vista no § 1• do artigo 21• des ta deliberação. 

Art. 8• - O Prefeito opo1·tur.amente encaminhará 
Mcnsag,m1 abri.nua nédito especial para fazer f ace às 
despesas com esla deliberação. 

.. Art. 9• - A presentP. delil>eração só poderá ser mo
difica da ou re, ogada pelo vote minimo de dois terços dos 
senh,,re:; vereauore~ que compõem a. Câmara Municipal, 
após sua tram!taçac- legal não podendo ser revisto ou 
r evogaáo em regime dt urgência. 

Art. 10 - Esta rleliberaç;üo enlrari cm vigor na. data 
?e s_va r:ublica_c.ão, e produzirá. efeitos a partir de 1• de 
Janeiro ae 196ti, re,:ogndn« as disposições em contrário. 

.l:'1efeitura Municipal de Nova Iguaçu, 1'1 ck dezem
)Jro clt 1967, 

ANTONIO JOAQUIM MACHADO 

Prefeito 

DELIBERAÇÃO Nº 53/67 
•Cria a Escvln Notmal l\Iunic1pal, anexa ao 
Ginásio Roberto Silveira, em l\fo,qu:ta» 

A Càmara l\Iunic;p!ll de .Nova Iguaçu, por seus re· 
prns,n.nnt.:-,. lrgals. decreta e cu sanciono e promulgo a 
s_guintc Del!ber:içi.o: 

~rt. 1• - F;ca o Pr~feito l\Iunicipal autorizado 
n cnur a Escola Normal lllunicipnl, .Anc~:a ao Ginásio 
Ro~e:-to Silveira situado cm l\lcsquita, 5• Distrito dêste 
i\[unicí!)iO. 

Ar:. :::, - A prcsc'.tle D~liu,1,.\ão entrará em vigor 
o. partir da data de sua publicação. 

Atr. 3•> - Ficcm revogadas as disposições em contrá-

Prefeitura Municipal de Nova 1guaçu, cm 13 de 
d::-zcmbro de l!lG'f. 

AKTONIO JOAQUIM l\2:ACHA.00 
Prefeito 

DELIBERAÇÃO Nº 56/67 

cProibc doação de área de terra 
e ctá outras providénc;a:., . 

A Câmara 11-Iunicipal de Nova Iguaçu, por seus re
presentantes legais, decreta e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Deliberação: 

Art. 1 i - Fkam proibidas doa1;õcs de áreas de terra 
pertencentes ao patrimônio municipal a qualquer entidade. 

Parágrafo único - Excetuam-se do dispõsto déste 
artigo as áreas que vierem a ser doadas aos Govérnos Fe
deral ou Estadual. ou a seus órgãos, para realização de 
obras de interêsse público. 

Art. 2• - A presente deliberação entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as tlisposiçües em 
contrário, produz;ndo, entretanto efeilos, a partir de 1• 
de. janeiro de 1868. ' 

Prefeitura Municipal de Nova IguaçY, 14 de dezembro 
de 196q 

ANTONIO JOAQUil\1 MACHADO 
Prefeito 

DELIBERAÇÃO N~ 57 /67 
«Concede aumento aos servidores 
municipais e dá outras providências» 

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu, por seus re
presentantes legais. decreta e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Dcliberaç:ão: 

A1·t. 1• - Fica concedido aumento de 25% (vinte e 
cinco por cento), sôbre os venciment0s do pessoal inte
grante dos Quadros II (Cargo de Carreira), III (Cargo 
Isolado) e Suplementar (Cargos a extinguir quando va
garem), bem assim sôbre os salários dos extranumerários 
não regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, 

Parágrafo único: o dispõsto neste artigo se aplicarâ, 
também, aos servidores aposentados. 

Art. 2• - A presente deliberação, publicada, produ• 
zirá seus efeitos a partir de 1• de janeiro de 1968, revogadas 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 14 de de
zembro de 1967, 

ANTONIO JOAQUThl MACHADO 
Prefeito 

DELIBERAÇÃO N9 62/67 

e.Altera c; titulo da Tabela IX, anéxa à 
Resolução n. 1972, de 10 de março de 1967. 

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu, por seus re
presentantes legais. decreta e eu sanciono e prnmulgo a 
seguinte Deliberação; 

23/12/67 

Art. 1• - No titulo da Tabela. IX, anexo à resolução 
n 1972, de 10 de março de l !l67, onde se lê «Taxa de se
pultamcntoi>, leia-se ~Taxa de Cemitério». 

Art 2• - Fica a Tabela referida no artigo anterior, 
acrescida do seeuinte inciso: 

h) Taxa de utilização da capela mortuária por :24 
horas, taxa única, Nero 20,00. ' 

A,·t. 3• - A presente deliberação entrará em vigor 
na. dnta de sua publicação, revogadas as di~posições em 
sentido contrário, 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, lG de dezem
bro de 1!167. 

ANTONIO JOAQUIM MACHADO 
Prefeito 

DELIBERACÃO N' 63/67 
«Dá nova redação ao art. 1•, da Resolução 
n• 2038 tle 3 de agôsto de 1967» 

A Câm ara Municipal de Nova Iguaçu, por seus re
presentante:; legais. decreta e cu sanciono e promulgo a 
seguinte Deliberar;üo: 

Art. 1• - O artigo 1•, da Resolução n. 2.038, de 3 de 
agô.to de l !l67, puhlicacla a 30 de agõsto de 1967, passa 
a ter a seguinte redação: 

Art. 1° - Fica doada ao Govêrno do Estado do Rio 
de Janeiro, uma ãrca de terra. do Patrimônio Municipal 
medindo 2.1S7 m2 (dois mil cento e oitenta e sete metro~ 
q_?arlradosl, ele forma triangular, situada entre as ruas 
Natnl, Equador e Mato Grosso, em Mesquita, 5• Distrito 
dêste Municipio. 

Art. 2• - A presente Deliberação entrará em vigor 
na datn de sua publicação, revogadas as disposições em 
ccntrário, 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 16 de dezem• 
bro de 1967. 

ANTONIO JOAQUIM 1\-lACHADO 
Prefe ito 

DELIBERAÇÃO N' 64 / 67 
«Cria o Serviço de Patrimônio Municipal 
e dã outras providências». 

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu, por seus re
presentantes legais, decreta e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Ddiberação: 

Art. 1• - Fica criado o 8-:!rvlço de Patrimônio Munt
cpal, subordinado à Divisão de Fazenda, destinada à admi
'llistração e controle geral dos bens patrimoniais do Mu
n icípio. 

Art. 2' - Fica c riado, no Quadro I, do Quadro P er
manente do Pessoal da Prefeitura, um cargo de Chefe 
de Serviço do Patrimônio, com o padrão CC-2. 

Parágrafo único - São atribuições do Chefe do Servi• 
ço do Patrimônio: 

a l administrar os próprios municipais., zelando pela 
sua conservação; 

bl organizar e manter atualizado o registro de todos 
Os bens móveis, imóveis e semoventes do Município; 

c) proceder a verificação periódica de todos os bens 
parrimonlais devidam:mte registrados, com a precisa lo
calização dos mesmos; 

d) processar arrendamento ou aluguel de Imóveis Mu• 
nicipais, de acórdo com as instruções do Prefeito e leis 
cm vigor; 

e) Informar e dar parecer sõbre questões relativas aos 
W!ls patrimoniais do Municl9io; 

f) conservar em arquivo ordenado todos os títulos 
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de propriedade dos imóveis do Municipio, tnclusivc as res
pecli\·as plantas 

g) inventariar os próp;rios municipais, 

Art. 3• - Os Chefes de qualsouer setores adminis
trativos e servidores municipais, eÍn geral, ficarão res
ponsáveis pe1os móveis, utensílios e quaisquer outros bens 
que lhes forem entregues e distribuídos mediante carga 
do Serviço do Patrimônio. 

§ 1• - A tran~ferência ele responsabilidade farse-ã 
por meio de têrmo lavrado em livro próprio ào s~rv;lço do 
Patrimônio, 

§2• - Qualquer irregularidade verificada, tocante &.os 
bens do Municipio, deverá ser leavda ao conhecimento do 
Prefeito pelo Chefe do Serviço do Patrimônio, ou por 
qualquer outro interessado, a fim de que se apurem as 
respectivas responsabilidades. 

§ 3• - No caso de perda ou inutilização de bens, de·.re
rá O 1esponsãvel comunicá-la por escrito ao Serviço do 
Patrimônio, para a respectiva baixa de carga e cancela• 
mento de registro. após a necessária verificação. 

Art 4• - Nenhum servidor, qualquer que seja a sua 
categoria funcional, poderá impedir ou dificultar a ação 
•:lo ~.erviço de Patrimônio, relativamente ao levantamento. 
exame e conferência dos bens patr:moniais do Municlpio, 
nem poderá sob qualquer pretexto, retirar , para uso seu ou 
de terceiros, qualquer material da repartição. 

~rt. 5 1 - A SecreLaria da Câmara Municipal, provi
denc,arã no sentido de fornecer ao Serviço do Patrimó· 
nio tcrlo•s os elementos indispensáveis ao registro e con
trôle dos bens sob sua euarda. 

Art. 6° - A presente Deliberarão entrará em vigor 
na data de sua publlcação, revogadas as disposições em 
contrãrio. 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 16 de dezem
bro de 1967. 

ANTONIO JOAQUIM MACHADO 
Prefeito 

DELIBERAÇÃO N~ 65/ 67 

"Altera os quadros I e IV do 
Quadro Permanente da Prefeitura." 

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu, por seus re
presentantes legais, decreta e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Deliberação: 

Art. 1• - Ficam criados os seguintes Cargos em Co
missão. no Quadro I, do Quadro Permanente da Prefeitura: 

1 (um) Diretor de Ginásio, padrão CC-2, para o Ginásio 
Municipal de Belford Roxo; 

l (um) Secretário de Ginásio, padrão CC-1, para o 
Ginásio Municipal de Belford Roxo. 

Art. 2• - Ficam criadas as seguintes Funções Grati-
ficadas, no Quadro IV do Quadro Permanente da Pre
feitura: 

l (um) Chefe de Seção do Cadastro Territorial, Pre
fixo GFA-2; 

1 ( um) Chefe de Seção do Cadastro de Impõsto de 
Serviços, Prefixo GFA-1 ; 

1 (um) Chefe de Seção do Cadastro de licenças de 
Localização e de Veículos, Prefixo GFA-2; 

1 (um) Chefe de Seção do Protocolo, Prefixo GFA-1; 

4 (quatro) Chefes de Pôsto Distrital de Arrecadação 
Prefixo GFA-3; ' 

1 (um) Chefe de Expediente Geral, da Superinten
dência dos Serviços Coletivos, Prefixo GFA-2. 

Art. 3• - Ficam extintos, no Quadro IV do Quadro 
Permanente da Prefeitura, as seguintes Funções Grati• 
ficadas: 

o T 
Contrato cel<-brado entre a Prefeitura Mw1i<-ipal de 
Nova lgu,wg, represenfacla pelo seu Prefeito Se,. 
nhor Antônio Joaquim Machado e Geraldo de Cam
pos Moreirn, na forma abaixo: 

Ao~ 15 quinze dias do mês de dezembro do ano de 1967 
(mil n ovecentos e sessenta e sete), na Divisão de Adnu
n istração da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, pe· 
rante o Senhor Prefeito Municipal, e as testemunhas adi• 
ante assinadas, compareceu Geraldo de Campos Moreira, 
brasileiro, casado, professor, legalmente habilitado ao 
exercício do magistério no ensino médio, de acôrdo com 
as exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
proposto para exercer a função de profe~sor no Colégio 
Monteiro Lobato, neste município, tendo sido convencio
nado o seguinte: Primeira - Geraldo de Campos Moreira, 
acima qualificado, é contratado para servir na qua
lidade de professor, do estabC'lecimento do ensino cita
do, lecionando ao curso secundário, a contar de 1• (pri
tnP.iro) de agõsto do ano em curso a 28 (vinte e oito) àe 
'fevereiro de 1968 ( mil novecentos e sessenta e oito) . Se
gunda - O contratado fica sujeito, durante a vigén· 
cia do pr~sente costrato, a tõdas. as . disposições das 
leis em vigor, que lhe forem apllcáve1s, obngando-se, 
ainda, a cumprir as ordens de serviço que lh~ couberem, 
a juizo da autoridade a que ficar su!lordmado, bem 
como os dispositivos constantes do Regimento Interno, 
n o c~pltu)o referente ãs obrigações dos profes~ôres, em 
todos oa ,eus itens, - Terceiro - O contratado 

se orniga a dar 70 (setenta, horas-aulas mensais, e 
como retribuiçãç dos serviços prestados perceberá NCrS 
3,00 (três cruzeiros novos) por aula efetivamente dada 
co?·renrlo a de.;pesa pela verba própria do orçamento vi~ 
gente. - Qn:irta - Nos períodos de exames e de férias 
escolares, em que a remuneração do contratado não 
pode ser calculada na base estabelecida . na cláusula an
terior, obriga-se a Prefeitura a pagar-lhe a titulo de 
vencimento, a remuneração de NCr- 210,00 (duzentos e 
dez cruzeiros novos). -. Quin~ - O pagamento a que se 
refere a cláuwla terceira sera efetuado pela Prefeitura 
contra remessa do respectivo mapa de freqiiência, que 
serA encaminhado, mensalmente, a Divisão de Adminis· 
tração, peln Divisfto de Educação e Cultura. - Sexta -
Ao contratado p o d e rã o ser atribuídas, eventual
mente, aulas de disciplinas diversas da mencionada neste 
cm,trnto, n.as correlatas, respeitado o teto por lei esti· 
pu1ado e desde que legalmente habilitado a ministrá· 
las. - Sétima - Considerar-se-á rescindido éste contrato 
se o contratado completar o número de 40 (cin
qüenta) aulas não ministradas efetivamente às turmas 
para 3{ quaii. fõr desi~nado pela direção do estabeleci
mento de ensino. - · Oitava - O<A) contratado(a) será 
re,ponsãvel pela guarda e conservação de tudo quanto lhe 
fôr entregue; para o desempenho de suas funções - Nona 
- O inadimplemento de qualquer das cláusulas dêstc con
trato, importará na sna rescisão ele pleno direito, inde· 
pe:identemente de qualquer not ificação judicial ou extra
judicial. - E, por assim se acharem d() acõrdo, lavrou-se 
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Chefe da Seção do Contrôle do Patrimônio, Prefixo 
GFT-1; 

Chefe da Seção de Arrecadação e Cadastro, Prefixo 
GF.A-1; 

Chefe da Seção de Cadastro dos Impostos de Indústrias 
e Profissões e Velculos. 

Art. 4° - A Função Gratificada de Che[e de Seção do 
Cadastro Predial, Prefixo GFA-1, criado pela Resolução 
n• 1315/63, passa a ser de Prefixo GFA-2. 

Art. 5• - A presente Deliberação produzirá efeitos 
a psrlir de 1• de janeiro de 1968. 

Art. 6• - Revogam-se as disposições em contrário. 

Pr~íeitura Municipal de Nova Iguaçu, 16 de dezem• 
bro de 1!)67. 

ANTONIO JOAQUIM MACHADO 

Prefeito 

DELIBERAÇÃO Nº 66/ 67 
"Dá nova redação ao art. 1•, 
da Resolu,:ão n• 2039/67." 

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu, por seus re• 
presentantes legais, decreta e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Deliberação: 

Art. l• - O artigo 1•, da Resolução n• 2039/ 67, passa 
a ter a seguinte redação: 

"Art. 1° - Fica concedida isenção de tôda e qualquer 
taxa! ~ ~uem se propuser executar obras particulares, neste 
~umc1p10, de conformidade com o Código ae Obras Muni• 
c!pal, desde qu: o respectivo projeto de aprovação se cons
titua de um numero igual ou superio1· a 50 casas situadas 
em um mesmo loteamento ou a êle contíguo. ' 

Parágrafo único - Só gozarão do benefício enumerado 
neste artigo as construções cujo interessado se obrigue a 
dotar de calçamento, luz, ãgua e €sgôto as ruas onde as 
mesmas se situarem." 

Art. 2• - A J?res~nte Deliberação entrará em vigor na 
da!8: de sua publicaçao, revogadas as disposições em con
trario. 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 16 de dezem
bro de 1967. 

ANTONIO JOAQUIM MACHADO 
Prefeito 

DELIBERAÇÃO N' 67 / 67 
«Concede subvenção ao Corpo 
de Bombeiros de Nova Iguaçu». 

A Câmara ~unicipal de Nova Iguaçu, por seus re
presentantes legais, decreta e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Deliõeração: 

Art. 1• - Fica concedida, no exercício de 1968, ao 
Corp9 de Bombeiros do Município de Nova Iguaçu a sub
vença_o mensal na importância de NC~ 6.000,00 (~eis mil 
cruzeiros novos). 

Art. 2• - A despesa resultante da presente Delibera• 
ção correrá a conta da verba própria do Orçamento de 1968. 

Art. 3• - O Prefeito encaminhará a esta Câmara 
dentro d':! prazo de. 6_0 (sessenta) dias, os têrmos da regu: 
lamentaçao e convemo de acôrdo com a Constituição Es• 
taudal. 

Art. 4• - A presente Dellberação entrará em vigor 
na data de sua publicação. revogadas as disposi(:ões em 
contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 18 de dezem
bro de 1967. 

A . 

ANTONIO JOAQUIM MACHA.DO 
Prefeito 

º· presente contrato, que val a ·nado pelo Prefeito Muni
cipal, pel~ ~ontratado e pelas testemunhas abaixo. Prefei
tura Mumc:pal de Nova Ig~açu, 15 de dezembro de 1967. 
-. A. J. Machado - Prefeito - Geraldo de Campos I1Io-
1·e1ra - Contratado, - Testemunhas - Roberto na.·onJ 
Sonres. 

* Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
No,,a ]lfllaçu, 1·epresenta<la pelo seu Prefeito Se
nhor Antônio J<!aquim Machmlo, e Alcides Pauli
no na forma abaixo: 

A,·,s ~5 (quinze) dias do mês de dezembro do ano de 
1967,_ \m1J novecentos e. sessenta e sete). na Divis:.io de 
Administração da Prefeitura Municipal de Nova IO'uai;u 
pe_rante o ~enhor Prefeito Municipal, e as testen~unha~ 
adiante assinadas, compareceu Alcides Paulino França 
Vellos,:i, legalmente habilitado ao exercício do magistério 
n o ensino médio, de acôrdo com as exigí'>ncias da Lei de 
Diretlizes e Bases da Educação, proposto para exercer a 
funçã0 de professor no Colégio Monteiro Lobato neste 
municipio, tendo sido convencionado o seguinte: ~ Pri· 
mt'ira - Alcidcs Paulino França Vellnso, acima qualifi• 
cada, é contratado para servir na qualidade de Profcs• 
sor do est abelecimento de ensino citado, lecionando ao 
curso secundário, a contar de 25 (vinte e cinco) de agôs• 
to do ano em curso a 28 (vinte e oito) de fevereiro de 
1968 (mil novecentos e sessenta e oito). - Segunda - O 
contratado fica sujeito. durante a vi~ência cio »ie.scnte, 

-
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l'ontruto, n tõdas as diposições das. leis em v:go., Q,,c lhe 
forem aplicãveis, obrig::mdo-se a·nda, a cump1,r t.~ orutn$ 
de serviço qu lhe couberem, a jui~J dn au:or.ú·. e à que 
fiem· subo1·dinado, bem como, os d'.sp::dt:vos cc1~:~a:1tcs do 
Reg;mento Interno, no capitulo referente às obi•;garõcs 
do, prO!eEsôres, cm todos os seus iten-s. - T;)rcc:r:: - O 
l'ontratado se obriga a ctar b:> <se:.senta e cinco) ilorns
nula3 mc:isuis, e como retribuição dos serv:ços pn··tanos 
percebE.'râ NCrS 3,00 (trê3 cruzeiros no\·os) p:ir auia 
efetin'.mcnte dadn, cc.rrcndo a dci::pern pela verba pror,1·m 
do orçamento ,·igentc. - Qu:u-ta - Nos 11criodos de 
exames e de fêrias cscolare~. cm oue n rem:meração 
to c0ntrat&do não pode ser calculáda na 1:-a,c €'!:la
tielcc:da anterior, obriga-se n Prefeitura a pagar-lhc1 a 
titulo de vencimcnlo, a renrnneraç:ão de NCrS 195,00 (ce11-
to e noventa e cinco cruzeiros novos). - Quinta - O 1,a,
gamei1to a que se r~fere a cláusula terceira será eíetuaao 
pela Preieiturn contra remesrn do re2.pectivo ma!)a de 
JI"àqüéncia, que será C;ncaminhado, mensaJme::.-te, à Di
,,isiio de Admini~trarão, pela Divisão de Educação e Cul
tura. - Sexta - Ao contratado poderão ser atri 
buida,,, evrc-ntualmente, aulas de discliplinas d :versas da 
mencionada neste contrato, mas correlatas, respeitado o 
teto por lei estipulado e desde que legaimente habilitado 
,. ministrã-las. Sétima Consilerar-s~-ã rescm
dmdo êste contraio se o contratado completar o nume
ro de 50 (cinqüenta) aulas não ministradas efetiva-
1Y1ente às tu_rma-s para as quais fôr desi~nado peia 
tlreção do estabelecimento de eru,:no. - 0,t:wa - O 
contratado será responsável p2la guarda e conserva
fão de tudo quanto lhe fôr entregue para o desempenho 
de suas. funções. - No-na - O inadimplemento de qual
Cl,Uer :ias cláurnlas dêst€ contrato, importará na sua res
cisão i!e pleno direito, intependentem~:1te de qua:quer no
tificação judicial ou extra-judicia}. - E, por assim se acha
:rem de acôrdo. la,-r-iu-se o presente contrato, que vai assi
l!!ldO i;elo Prefeito Municipal, pelo contratado e pelas test.e
mun.has abaixo. - Prefeitura 111unic:r>al de Nova gua
~. J 5 de dezembro ne 1967 - A. J. 1'tndmdo - Alcidcs 
l'aulino da Frru11::t Vell05o - RolJe?'to Baroni Soares, 

-0-
Têrmo ele Contrato de Tr:ibalho por prazo deter

tnln:t:Io que- fazem entre si_. de um l:tdo, como empre
,:adorn. a Prefeituru Munici!)nl de Nova Igua:u, ne.ste 
!Jto, rP.presentaila pelo ~-mo. Sr. Prefeito Mun·,~,paJ, 
Ant.ôn'o Joaquim 1'-foclladv, e de outro lado, como emprc
J!ldos: - Arinda Souza Pêgas, América Gomes da Si!• 
veira, Adélcia Mac·e:ra da Silva, Lercy Sih-eira de Fi
gueiredo, luice Rocha Dias, Alice Garcia Rod1•:gues, An
tônio Isaura de Oli\'eira, Ana Silva Barbam, AdaJgisa 
/Jves Silva, Angelita Maria. Gomes. Alzira da Silva Oli
veira, Aoarecida Josê da Silva, Adalgisa Arruda de Lima, 
Antônia "Frutuoso de Almeida, Antônia Andrade de Oli
,reira, Altamira ll!onção dos Santos, Antônia da Silva 
Gcnçalves, Aurany Jl.fore;ra da Silva. Adelaide da Silva 
~astos, Aurea Silva Tõrres, Benedita Gu.imarães San
tana. Aurelina Americk da Silva, Alice Alvarenga de 
!>aula. Benedita Maria Firmino, Carlinda Pereira da 

tocha. Crcusa Va2concel0s Silva, Cremilda Martins dos 
antos, Carmelita Batista Henrique, Djanira da Silva 
odrigues, Dilza Silva -Gonçalves, Dagmar Bispo dos 

~antas, Darci Peixoto da Silva, Deonita Fidelis de Oli• 
l'eira, Dh·a Côrtes Drumond, Diva dos Santos Fe1-reira, 

,----""'~l:lfU~t'OO~ra,thl' da Fonseca Gastão, Evanira Benta de Oliveira, 
J;rcinia Barcelos Figueiredo, Elidia Ro3a de Melo, Euzé· 
tia Queiroz Marques, Enedi_na Maria da Conc~ição, Euri· 
fes Bnrbo~. Lima. Exped.ilo Bezerra da S11\'a, 5lv1ra 
4le Oliveira Lúcio, EziJ Vieira Pimentel, Edith Freitas 
Farias, Edy Barriel da Silva, Eàna Lima dos Santos, 
}:unice Rodrigues Fernesi, Elizabeth de Souza, FranciSca 
)faria Pires Amaral. Geromilton Macedo Baraúna, Geni 
Freitas de Souza. Generosa Soares de Oliveira, Guilher
me Theodorico Hussmann, Geralda da Silva Souza, Gilda 
l)omlc;ano dos Santos, Georgina dos Santos Santana, 
Hilda Estêves de Souza, Hercília Moraes de Lima, Her
cília da Silva Souza, Henedina Carvalho Pereira, Hilda 
da Cruz Nascimento, Hilda Luciana Tomas, Hilda Costa 
-cie Araújo, Dza Maria Nascimento Nogueira, Iraci Olávio 
da Silva, Ivone Gomes de Jesus Luz, Iraci Roque Ferraz, 
lv:me Dimas Ferreira, Ismênia do Nascimento Lourenço, 
tsflbel Pacheco. Ivone Pereira da Costa, Irene da Silva 

clisberto, Irene Lobato, Icléia Ferreira Gaspar de Oli
Jeira, lsaura Rodrigues da Silva, J~rema de_ Lima M_ei
,ieles, Jandira de .2\1elo, Josefa F e rrmra da Silva, Juacira 

~ 
Carrnlhc, Juvenília Ho~em, ~ulieta ?en::ra _dos Anjos, 

eni Ferre!ra da Silva, Laisa Reis Pereira, Lez1 Monsores 
at'st:,, Luzia Goulart Molina, Lenir Azevedo Dutra 

~

uci Rodrigues Vieir_a, Lourdes Ferr~ira da Cruz sai:itos, 
aria das Dores Silva Alves, Maria Gomes da Silva, 

_,faria do Rosário Mota, Maria Ricci . Rocha, _Marieta .V}· 
nte Tavares. Maria Fagunde:;, Sobreira, Maria da Gloria 
oes A~sef Maria Rosa de Barros, Maria Teodoro, Ma-

. a· Amélia 'de Azevedo Dietrich, Maria Amélia da Silva 
ares Marlene Batista, Maria Tatagiba Brum, Maria 

4as G~aças dos Santos, Marga!ida de_ . Olivei-ra Lima, Ma• 
ria Aparecida Alves Rosa, Maria ArauJo dos Shitos, Marll 
fos Santos Lima. Maurícia !'do_nteiro d~ Silva, Mana Jo~e 
Ventura Maria Benedita Ribeiro de Lima e Silva, Maria 
115a GlórÍa Monteiro, Maria do Carmo da Silv!1, Marilda 
Oa Silva Bastos, Maria José Silva Fra1:ça1 Mana ?º Car-
711(1 AzeYedo Silva, Marli de M_elo Oh_veira, Ml!,rI1!, Ap1!,· 
recida Nogueira da Cunha. Mana Eumce d_e Oliveira V1• 
torino Maria de Lourdes Vasconcelcs, Mana de Lourdes 
Santo~ Brune. Maria de L ourdes Sal~s da Costa, Maria 
Soledade Barros Barbosa, Nalzirl!- ya1m ~ormanda Alves 
Dil\S, Nelcina Barbosa da C_once1çao, Nedina_ Clara. Gua• 
Jhanunes Nair Man0el da Silva, Neuza da Silva Oliveira, 
Neuza Costa Souza, Oswaldina Andr3:de Silva, _(?ndin~ ~e
reira da Silva Perciliana Leal da Silva, Percilia Cnsp1m 
Mesquita, PaÚla de Souza ~ezende. Silvia da Silva Car• 
doso, Solange Oliveira fereJra, e Ter_e~ dos Santos de 
Almeida, brasileiros, residentes e dom!c!11ados n_este _Mu
nicípio mediante as cláusulas e condiçoes seguintes. 

Plimcira: - O presente contrato terá vig_ênc!a pelo 
prazo de 2 (dois) meses, a col'T!eçar de 1• (pr1me1ro) de 
outubro e a terminar em 30 (trmta) de novembrq do ano 
em curso. Segnnih: - Os emyregados J?ercebera~ o sa
lário-mínimo vigente a ser pago por mes .. Ter~eua: -
O- empregados obrigam-se a prestar serviços a empre.. 
gitdor.t exercendo a função de Serventes, diàriamente, 
no I~l e horário que lhes ~orem designados. Qua~·ta: -
A -.mpregadora, a seu critério exclusivo. e na medida das 
exiitênc:as do serviço, voderá _atribuir aos e~pregados 
•unção diversa da que resulta deste contrato, assim como, 
~Iterar O horário de trabalho diário e sua duração se• 
manal, e. ainda, transferi-lo do local da ex_ecução do tra
balho para outro qualquer. - E, por assim estarem de 
,-cõrdo a~ partes i~teressadas, Javrou-se êste têrmo aos 
quatorze dias do mes de dezembro do ano de mil nove
centos e sessenta e i;ete, o qual, depois de lido e e.chado 
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c;infür.i1:-. i'! a~s·nudo pe:ns partes e pelas test:!munhas 
R0:..:c:·t:> ~ .. i\)lli s~a ,!: e H.uoens Santos. bras,le1ros, ca
)l\7(.';·, r::::iden .cs e domiciliados neste Município, a tudo 
pr~s ... •e-. Eu, Aurico Te•xe!ra Pinto Costa, Escriturá
rio M, o cs::-eY . E eu, Altair Gome3 Lav.nas, D1retc1r 
.'la D,v·s:.o de Aombistração, o subscrevo. - ci:a.) An
tônio Jcr.•'a m Machado. - Arinda Souza Pegas. -
• .o\mér'.-:-. a·~:c- da S:Jvcira. - Adélcia Macie:ra Silva. -
Alie~ R'Jchn Rodr:eues. - Antõnio Is!\ura de Oliveira. 
- .Ana Si:vn Barbo;a. - Aclalgisn Alve; da Silva. 
Angelita ?!:u·ia Gomes. - Alzira da Silva Qjiveira. 
Anare~·ci,1 Jo~é da Silvn. - Adalg:za Arruda de Lima. 
An,ônia F:·utuo~o ele Alme·da. - Antônia Andrade de 
Oli\'cirn. - Altamira Monção do;; Santos. - Antônia da 
Sih'a Go:1çalnir . - Aurany l\Ioreira da Silva. - Ade
laide da Sih·a Basto:-. - Ã u1·ea da Silva Tôrres. - Be
nedita Guimarães Sanl:rna. - Benedita Maria Firmmo. 
- Aurel"na da Sil\'a Americl::. - Alice Alvarenga _de 
Paul:, - Cnrlinda Pereira da Rocha. - Lercy Silveira 
de Figue·redo. - Creusa de Vascon~elos S'.lva. - . Cre
milda Ma:-tins dos Santos. - Carmelit_a Batista. Ennque 
- Djr.nira da Silva Roàrlgue;;. - D1lza da Silva _Gon
•'a,ves - Dagmar Bi-spo dos Santos. - Darcy Pe~xoto 
Silva.· - Deonlta Fidelis de 01iveir!',. - D:':'a Cortes 
Drumond. - D:va dos Santos Ferre1ra. :-- _D1rrorah da 
Fonsecn Ga-tão. - Evanira Benta de Ohve,rn. - Er
cinia Ba~celos Fii,uelredo . - Elidia_ Rosa d_e Melo . 
Euzéc'a Queiroz Marf!ues. -. Enedma Mar,~ da Con
ce:cã0. - Eurldes Barbosa Lima. :-. Ex!)edito_ Bez_erra 
da· Silva . - Elvi!-1t de Oli\'eira_ Luc10. - Ez11 V1eu:a 
Pimentel. - Edith Fre:tas Farias. - Ed_y Barrle_l da 
Silva. - Efina Lima dos Santos. - Eumce Rod:1guE:s 
Fernesl. - Elizabeth de Souza. - Franci~ca !\faria P17 
r·es Am~.-ru. - Ge::-om'ltt:n Macedo Barirnna._ -:- Gem 
Fre;ta - cfo Souza. - r.e:1erosa Soare- de Oliveira . . -
GuiHwrmc Theodo::-'.co Hussmanr,. - Geralrla d~ S1l_va 
Souza. \-- Gilda D'.l.,1ini-no do- S:mtos . - Georr,ina ~?s 
Santo,; s--t-na. - 1-rntla :i,:-têYes rlo Souza. - Hnrc1l a 
Mora(,~ ele LimP. - H 'c:-cl11~ da Silva So~za .. - Hcne
rHna c~rnilho Pereira. - H•l,h da Cruz Nasc,me_nto. -
Hilda T,pni1rni Tomas. - Hilr'a Co~ta de J\r~ujo. -
TJ7.a )\fa,;;a Nasc·mento Nogue:rn. - Iraci O ~vio da 
Silva. - Ivcne Gomes de Jesus Luz. -. I_rac, Rooue 
Ferra?. - Ivone Dimns Ferreira. - Ismcn,a elo Nas
cimento V:>ure:1,0. - Isahe! Pacheco ,·one Pe
reira da Costn . - ll'enc da Silva Fel1~berto._ -:-. Irene 
Lobat-1 - Icléia Ferreira Ga·no.r de Oll\:e ta. -:
Isaura · Rodrigues dfl Si vn. - Jurema de Lima M1;1• 

reles. - Jandira de l\l!:!lo. - Jcsefa f~rreira da S11-
v:i - Juc!ara de Carvalho. - J_uven1lla_ Homem. . -
JuÍieta Pereira dos Anjos. - Len1 Ferreira d~ S11\a. 
- Laisa Rei; Pereira. - I:ezi :Mo:-isores Batista. -
Lúcia Goulo.rt Molina. - Lemr Aze~·edo Dutra. - Luc! 
Rodrigues Vie:ra . - Lourües Ferreira da _Cruz Santos. 
_ J\1:>ria das Dores Sil\'a Alves. - Man~ G~m~s da 
Silva - Maria do Rosário Mota. - Mar:a R1cc1 Ro
chn. · - - Marieta Vicente 1:ª:·ares. - :i.'.Iaria Fagund~s 
Sobreira - Maria da Glona L:ipes Assef. .- Jia.1!ª 
Ro~a de· Barros - Maria Teodoro. - Mana me ia 
de -Awvedo DietÍ-ich. - Maria Amé_lia da Silva Soare~. 
_ Marlene Bati~ta. - Maria Tatag1ba Brui:n .. - :r;~ana 
da!: GTaças dos Santos. - Margarida de Ç>h,·eira __ L:m_a. 
_ l\Inria Aparecida Alves Rosa, - Mana A:auJo aos 
Santo;; - Marli dos Santos Lima. - Maun': . .l Mon: 
teiro d.a Silva. - Maria José Ventura_. - Mar1~ Bene _ 
dita Ribeiro de Lima e Silva. 'il, M8.:_'.aMd~il~~órJ~ t1f:a 
t iro _ 1'Iar1a do Carmo da :s 'a. . C --i t · Maria José Silva França. - Maria do a~o 
Az~v~1·0 Silva _ ·Marli de Melo Oliveira .. - Mar1_a 
A 'd Nogueira da Cunha. - Maria Eumce de Oh-

l?ªrer~,.f • 0 _ Maria de Lourdcs Vasconcelos. -
ve1rl!- i orm rd Santos Brune - Maria de Lourdes 
Ms.rm de Lou es M . Soledàde Barros Barbosa. -
!:;ale~ da r C?sta. - r~~ida Alves Dias - Nelcina Bar-
~alziri> 'alm. :-. No Nedina Clara ·Gualhanunes. -
bosa da Conce.çao_. - N d Silva Oliveira -
Nair Manoel da Silva . - 0 5'. e~âtna a Andrade Silva_" -
Neuza Costa_ Souza .. - " Perciliana Leal da Silva. 
Ondine ~ere1r9: d_a Silva. ~ Paula de Souza Re-
- Perci!Ia S~~!SP~ ~1f~~uc!rdoso - Solange Oliveira 
zende . - 'JU a S t d · Almeida - RobGrto 
Pereira . - Tereza do!! anSos t e _ (A<sinou a rôgo 
B -1 Soares _ Rubens anos. - . d L aron • . N . d Cunha Maria e our-
de Maria Aoarec1da ogueu-a ªL . ·) 

· H T Gome avmru, 
des SantP~ B!'UnP, Ce 1iº t d 5 Trabalho por prazo deter• 

Têrmo de on ra o e . d . a 
nünado oue fazem entre si, como J ,mpre::;a otra., 

- - . 1 de Nova Iguaçu, neste a o, :re-
Prefei~da M~~~o Sr. Prefeito, Antônio Joaquiln :::Sei:~ ªePde outro lado, como Emprega~os: Fl) -

• . D tas· item ?.) - Adr1ene ran-
St'rglo Rodngnes an Aib rt , Reis Spind!1la. Ma-
klln de 1\fuanda: ~arlos elz~ni do' Can-alho;' item 
:ria Soeli Marron; ite_m 3) d- Oll . · Mengrun.i · item 
4) Heloídcs Mousinlto e veira . , 
5) = Edivaldo Pereira Lopes; item 6) F Arrn;;_do Juª 
Costa Ferreira Filho; Dirceu Bar~osa; ernan o -
nes Magalhães; José Jorge Abdalll; Fernando Barbo
sa de Sousa; Jorge NazaT~ Costa; Item 7) - Val~n= 
Vieira Lopes· Maria Estehta de Sousa._Mendon~, 
:rio Sousa Oli~eira; Maurílio José Mineiro; Nata1tn~ de 
Sousa Teixeira; Silvlo Alves; Item 8) - ~eral~o ar• 
los Axt· Miguel da Silva Braga; O:rác10 P:runo de 
Abreu· Ítem 9) - Paulo César Marques da Fons~; 
item 10) _ Vurlon Barbosa de Matos, tod<_>S bras1le!• 
ros, :residentes e domiciliados nest~ m°;"1capio, medi
ante as cláusulas e condições segumtl'!I. 

PRIMEIRA - O presente contrato terá vigência para 
~ Empregado mencionado no item 1, pelo prazo de 10 (dez) 
meses, a começar em l• (primeiro) de março; it~m _2, pelo 
prazo de 5 (cinco) meses, a começa?' em 1• (primeiro) de 

·sto· item 3 pelo prazo de 7 (sete) meses e 30 (trinta) :if:S a' começa~ em 2 (dois) de maio; Item 4, pelo prazo de 
7 (s~te) meses, a começar em 1° (primeiro) de Íunh?; !~em 
5 pelo prazo de 9 (nove) meses, a começar em l (pr1me1ro) 
de abril· item 6 item 7 e item 8, pelo pra:to de 5 (cinco) 
meses ~ começ~?' em l• (primeiro) de agôsto; item 9 pelo 

razo 'de 10 (dez) me!!es e 28 (vinte e oito) dias, a come
~ar em 3 (três) de abril e item 10, pelo prazo de 4 (q~atro) 
meses e 16 (dezesseis) dias, a começar em 16 (del:esse;sl do 
outubro, todos com exceção dos itens 9 e 10, termmarao em 
31 (trinta e um) de dezembro do corren!e ano & os ~os 
itens 9 e 10, terminarão em 28 (vinte e 01tc? de fevereiro 
do ano de 1968 (mil novecentos e sessenta e oito). - Segun
da: _ os Empregados perceber5:o o salãrio mínimo vlgen• 
te a ser pago por mês. - Terceira: - Os Empregados se 
obrigam a prestar sen,iço~ à Empregadora, exercend~ os 
dos itens 1, 2, 3 e 4 a função de Auxili11:r de _Secretaria; 1te~s 
l5 e 6, a função de Inspetor de Disciplina; item 7, a funçl:o 
de Serventes; Item 8, a função de Vigia; ilt.m 91_ a !unçao 
de Continuo e Item 10, a tuni:ão de Escriturário, dmrlamente 
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no local e horário que Jhcs forem designados. - Quarta: -
A Empregadora a seu critério exclusivo e nas medidas das 
c.xigências do serviço, poderá. a t ribuir o.os Empreg<tdos, fun~ 
çã.o diversa do. que resulta dêstc ccntrnto, ê..Ssim como, al
terar o horário de trabalho diário e, ainda trans(eri-los do 
local do. execução do trabalho para outro t1ualqu~i-. - E, 
por assim estarem do ac6rdo as partes lnterca9,;dns, la
vrou-se êstc têrmo aos dezoito dias do mês c:c dezembro do 
ano cio mil novecentos e sessenta c sete, o qual, depois do 
lido e achado conforme é assinado pelas parles e uclns tes
temunhas Robei-to Baroni Soares e Rubens Santos brasilei
ros, capazes, 1·csidente::; e doimlcliados n cstt> Munlcipio, a 
tudo presentes. Eu, Aurice Teixeira P:,:1to Costa, Escrllu1·á
rio M, o escrevi. E eu. Alto.Ir Gomes Lavrnas, Diretor ela 
Divisão de AdministJ•ac;ão, o subscrevo. - (aa) Antônio Joa• 
quim Machado - Sérgio Rodrigues Do.ntas - Adril'.ne Fran
klin do Miranda - Cnrlos Alberto Splndola. - Maria Socli 
Marron - Izenl de Carvalho - Heloldes Mousinhc de 01!
velra Carvalho - Edivaldo Pcreil'!I. Lopes - Arlindo da 
Costn Ferreiro. Filho - Dirceu Barbosa - Fernando Nu
nes Magalhães - José Jorge Abdalli - Fernando Barbosa 
de Sousa - Jorge Nazareth Costa - Valencar Vlelra Lo
pes - Maria Estellta de Sousa. Mendonça - Mã.rio Sousa 
Oliveira - Maurilio Jos~ Mineiro - Natalina de Sousa Tei
xeira - Silvio Alves - Gcrnldo Carlos Axt - Miguel da 
Sil,•a Bra/!'a - Orácio Primo de Abreu - Paulo César Mar
ques da Fonseca - V11rlon Bahbosa de Matos - Roberto 
Ba.roni S<-nrcs - Rubens Santos. 

Tilrmo d e Contrato de Tra!>nll10 )lor prazo deter
mina:lo (!Ue fazem entre si, como J<:mpregndorn, a 
Prefeitura Munlci!}nl de Novn lgua!)ll, nest.• o.to, re
prcscntnd:1 pt>lo Kono Sr, ~refeito Munlclpal Anti•nio 
Joaquim lllnch:tclo, e de outro lado, come, Emf)regados: 
- item 1 - Maria do C:t.rmo Silva; Sebastlam1. Con
ceição Oliveira; l\Irtrin Antônia Dubois l\lachn.clo; Att• 
tonif'ta Bo~dinhou Fer:rcirn; Nina. Con::ei,.ão Silva; Al
b.::rtinc l\larcinno Venâncio; l\lariii. Ferreira dos San• 
t os; !\Iaria. Olh-eira. Vleirn; Lu:r:.ia Lugon Alves; 11'11:ria 
Ic!cvnl. o Francisca das Chagas Co:rdei:ro Siqueira., 
item 2) - Etl~on Cnrvalho Hlnóllto e Acácio José Pi
mentel, todos bmsllclros, rcsM.rntf's " <lomlclalos nes
te ?Uunicípio, mediante as cl:íusulas e con,llrões se
guintes: 

Pdmcira: - O pref'entc conlrato terá ngênciH. para os 
Emp:-egados mencionados no item 1, pcfo !)razo de 2 (dois) 
meses, a partir de 1• /pt·imeiro) de oulubro; para o item 
2) pelo prazo de 2 (doi~) meses e 28 (vinte oito) dias, a co• 
meçnr em 4 (quatro' t;Je outubro e 2 (dois meses, a come. 
c;ar em 1• (primeiro) de n ovembro, terminando em 30 (trin• 
ta) ele novembro e 31 rtrintn. e um) de dezt,mbro, respecti• 
vamente. do ano em curso. - Segunda: - Os Empregados 
perceberão o salário minlmo vigente a ser pago por mês. -
Terceira: - Os Empregados obrigam-se a r,restar serviços 
à Empregadora e.,ercendo a !un~ão de Serventes para o 
item 1 e o item 2, a func;ão de Trabalhador Braçal, diària
mente, no local e horário que lhes forem designados. -
Quarta - A Empregadora a seu critério exclusivo e na 
medida das exigências do serviço, poderá atribuir aos Em
pregados, função diveri;a da que resulta dêste contrato, as
sim como, alterar o horário de trabalho diário e, ainda. 
transferi-los do local da execur;ão do trabalho para outro 
qualquer. - E, por assim cstaTem de acôrdo as partes in• 
teressadas, lavrou-se êste têrmo aos vinte dias do mês de 
dezembro do ano de mil novecentos e sessenta e sete, o 
qual, depois de lido e achado conforme é assinado pelas par
tes e pelas tei:temunbas Roberto Baroni Soares e Rubens 
Santos, brasileiros, capazes, residentes e domiciliados neste 
Município, a tudo presentes. Eu, Aurice Teixeira Pinto Cos
ta, Escriturário M, o escrevi. E eu. Altair Gomes Lavinas, 
Diretor da Divisão de Administração, o subscrevo. - (aa) 
Antônio Joaquim Machado - Maria do Carmo da Silva -
Sebastiana Conceição Oliveira - Maria Antônia Dubois Ma• 
chado - Antonieta Bordinhon Ferreira - Nina Concekão 
da Silva - Albertina Marciano Venâncio - Mariã Ferreira 
dos Santos - Maria Oliveira Vieira - Luzia Lugon Alves 
- Maria Ideval - Francisca das Chagas Ccrdeiro Siqueira 
- Edson Hipólito - .Acácio José Pimentel - Roberto Ba-
roni Soares - Ruben>< Santos 

Têrmo de Contrato de Trabalho l)or nrazo deter
minado (!Ue fazem entre si, como Empregadora, a 
Prefeitura Mwúcipal de Nova lgua!,ln, nest<• ato, re
presentada pelo Exmo Sr. Prefeito, ,\ntônio Joaquim 
Machado e de outro Indo, como Empregados: - 1) 
- José Alves de Oliveira: item 2) - José :Francisco 
<lc Sousa; item a ) - Sebastião Fernandes Monteiro; 
item 4) - Luís Carlos Cunha; item :,) - Vâlter Pin
to d11 Sil,•a e item 6) - Luzia GaTcia Leiio, todos 
brasileiros, rcsi<l•·ntes e domiciliados neste Munici• 
pio, mediante as cláusula!l e condições seguintes: 

Primeira: - O presente contrato terá vigência para 
o Empregado mencionado no item 1, pelo prazo de 2 (dois) 
meses e l (um) dia, t.1. começar em 31 (trinta e um) do 
outubro; item 2, pelo prazo de 1 (um) mês e 10 (dez) dias, 
a começar em 21 (vinte e um) de novembro; item 3) pelo 
prazo de l (um) mês e 23 (vinte e três) dias: item 4, item 
l5 e item 6, pelo prazo de 5 (cinco) meses, a começar em 
primeiro de agôsto, todos a terminar em 31 (trinta e um) 
de dezembro do ano em curso. - Segunda: - O Empre
gado mencionado no item 3, perceberá o f.alário de . .. , , 
NCr$ 210,00 (duzentos e dez cruzeiros novos) mensais, e 
os Itens 1, 2, 4, 5 e 6, e, salário-mínimo vigente 3: ser pago 
por mês. - Terceira: - Os Empregados obriga~-se a 
prestar serviços à Empregadora exercen~o a funçao ?ª 
Trabalhador Braçil para os itens 1 e 2; item 3, a funqao 
de Pedreiro; Item 4, a função de Auxiliar de Secretaria; 
item 5, a função de Inspetor de Disciplina e Item 6, a fun
ção de Servente dlàrlamente, no local e horário que lhes 
forem deslgnad~s. - Quarta: - A En:ipr~gadora a ~eu 
critério exclusivo e na medida das exlgenmas do serviço, 
poderá atribui?" aos Empregados, função diversa ~a que 
resulta dêstc contrato, assim como, alterar o hora.rio ~e 
trabalho diário e ainda transferi-los do local da cxecuçno 
do trabalho para' outro qualquer. - E, por _assim_ e~rem 
de a.:ôrdo as partes Interessadas, lavrou-se este t ermo aos 
vinte dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos 
e sessenta e sete, o qual, depois de lido e achado confor• 
me, é assinado pelas partes e pelas testemunhas Robert? 
Baroni Soares e Rubens Santos, brasileiros, capazes, resl• 
dentes e domiciliados neste Município, a tudo presentes. 
Eu Aurice Tei.xeira Pinto Costa , Escriturá rio M, o escrevi. 
E 'eu, Altair Gomes Lavinas, Diretor da Divisão _de Ad• 
:ministração, o subscrevo. - (a.a) Antônio Joaqmm Ma• 
chado - José Alves de Oliveira - José Francisco de Sou• 
sa - Sebastião Fernandes Monteiro - Luiz Carlos Cunõ.11 
- Walter Pinto da Fonseca - Luzia Gar<'.út, Leal - Ro
berto Baronl Soares - Rubens Santos. (1'!sinou a rôgo 
ele José Alves de Oliveira, Hélio Gomes La,•lnas). 
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CONTRA TOS DE PROFESSÔRAS 
Relação das protessôras diaristas, contratadas, 

que prorrogaram seus contratos de comum acõrdo 
oe 10 (primeiro) de ou tubro até o dia 30 (trinta) 
de novembro do ano cm curso e lavrados no livro 
próprio n• 2.J, às ÍlS. conforme segue: 

Fls. 142 - Lucilia Pereira Kayser; Fis. 373 - Vera 
Lúcia de Souza Neves; Fls- 182 - Maria José Machado 
Duque; i'ls, 3Ul - Valmira Balisla de Vasconcelos; Fls. 
32;:, - Cclina Aranha Seabra; Fls. 413 - Eni Ferreira 
da Silva; Fls. 289 - Suely Ramos dos Santos; 1''1s. 
67 - Eney Stassen da Silva; Fls. 108 - Jancle Fer
nandes Rocha; Fls. 8 - Albertina da Cosla Silva; Fls. 
184 - Maria José da Siiva Vailadares; Fls. 260 - Rosa 
i:.smet•ia Rodrigues Nóbrega; Fls. 262 - Roseny Muniz 
Mendonça; Fls. 303 - Vera Lúcia Camp-âlo; :fls. 234 
- Marly de Oliveira Santos ; Fls. 130 - Lenira Tavares 
dos Santos; Fis. 178 - Maria Ivani Daher de Oliveira; 
J;,"ls._ 38:.:i - Marlene Gonçalves àe Abreu; Fis. 187 -
Mana de Lourdes França da Silva; Fls. 38 - Clélia 
Meireles Pires; l•'1s. 28\i - 8ueii de Jesus Ferreira· Fls. 
3?6 Maria Ge,·a!dina · César de Jesus; 1"ls. 33'/ _'. Ma
rra de L?urdes Pereira Roberto; Fls. 251 - Nilza_. Ma
na J:lenvmdo; F ls. 401 - Roseli Matias da Silva· F1s. 
131 - Leontina Alves Antônio; Fis. 109 - Janet~ Ma
c iel Amaral; Fls. 6 - Alair Leile Cano; Fis. 339 - Ma
ria Marilan de Jesus Sou~a; ~-1~ ~ Olga Santos de 
Oliveira; F ls. 13G - Lourdes Valada de Brito· Fls 330 , 
~ Ligia da S,lva Lopes; Fls. 39 - Clérla Tàrdit;· Fls. 
148 - Magno.Ia Fcr,1andes de Lima; Í.' Is. 120 - Juru
pinha Gomes; Fls . 20 - Angelina Gomes Paihavã; Fls. 
342 - Marlene Lôbo Cr uz Lamarão; Fls. 390 - Vilma 
Betzler; Fls. 277 - Solange Mascarenhas Rangel da 
Silva; Fls, 252 - Nirci Leia Rodrigues Alves; F1s. 270 

Sheila Baptisla; Fls. 137 - Lucy Machado de Araújo; 
Fls. 1 - Abilene Beltrão dos Santos Barbosa; Fls 271 
- Sheyla Maria Barboza; F,s. 107 - Janete Baptisi.a de 
Moraes; Fis. 75 - 1''ilomena Ventura; Fls. 406 - The
rezmha Maria de Jesus Fernandes; Fls. 365 - Yara 
dos Reis Côrtes; Fls. 379 - Darci da Cunha Lopes; Fls. 
152 Maria Alice Côrtes Carlos; Fls. 169 - Maria da 
G:aça Am,, n; Fls. 132 - Li<.'elia Ferreira; Fls. 34 -
Cirene Chaves Castellar; Fls, 2 - Adelia Armond; Fls. 
10 - Aldir de Souza; Fls. 362 - Sônia Maria Couti• 
nho Cerqueira; Fls. 83 - Helena dos Santos Pinto; Fls, 
237 - Maurita Batist.,a de Souza; Fls. 165 - Maria Eli
zab_eth Dantas; Fls, 104 - lza da Cosla; Fls. 19 - An
gehca Morais Warwar; Fls. 80 - Gessy Carneiro de 
Freitas; Fls. 388 - Maria da Conceição Moreira Pe
reira; Fls. 171 - Maria da Graça de Oliveira Silva· 
FJs. 62 - Eliane Reis Barcellos; Fls. 116 - Judit; 
Melo dos Santos; Fls. 35 - Cléa Lourdro Neno· Fls. 
239 - Miriam Araújo de Souza; Fls. 101 - Izau;a Pe
re:ra da Si1v9:; Fls. 1~5 - Jacyra Baptista de Castro; 
Fls. ~49 - N1lda Pereira Terra; Fls, 37 - Cleide Matos 
Morell'a; Fls. 16 - Anna Maria de Mello· Fls 275 -
Solange Manso de Sousa; Fls. 195 - Mâria Mazarelo 
A1!1aro Araújo; Fls. 71 - Eudicêia Joaquim de Oli
ve1r9:; Fls. 411 - Vanda Maria Rodrigues; Fls. 53 -
Dulcméa Tard1t; Fls. 194 - Maria Marluce Pitanga· 
Fls._ 2~9 - Rei:-ina Lúcia Gomes do Vale; Fls. 143 _'.. 
Lucme1de da Silva Menezes; Fls. 23 - Aparecida das 

. Graças Cruz; Fls. 310 - Vera Tavares Soares; Fls. 
281 - Eliete Silva de S ousa; Fls. 18 - Angela Maria 
Guerra; Fls. 49 - Dirce Esteves da Silva· Fls 329 -
Joaquina Rosa Correia Pereira; Fls. 12 ....: Alice Maria 
dos Santos; Fls. 285 - Suely dos Anjos Coelho · Fls 
311 - Vilma ~asclmcnto da Cruz; Fls. 282 - S~lang~ 
d~ Souza Gaudenc10; Fls. 185 - Maria José de Souza 
Silva; Fls-. 395 - Elizabeth Gomes Lima· Fls 21 -
4-_nita da Conceição Nunes; Fls. 190 - Mária Lúcia da 
Silva; Fls. 4_4 - Dj_ani Teixeira Carpi; Fls, 232 -
Marlene da Silva Mumz; Fls. 245 - Neide de Andrade· 
Fjs. 220 :--: Marilia Marques Veríssimo; Fls. 84 - He: 
loisa Macieira; Fls. 233 - Marly Bastos da Cruz; Fls. 
96 - Yone ~arbosa; Fls. 389 - Sônia Regina de Al
buquerque Oliveira; Fls. 229 - Marlene Rodrigues Pinto 
de Souza; Fls. 103 - Ivonete de Oliveira· Fls 76 -
Gelva Maria Junqueira; Fls. 2G - Cathari'na Couto de 
Almeira; Fls, 52 .- Dulcinéa Ribeiro Ladislau; Fls. 17 
- Ana Mana. Neiva; Fls_. 221 - Marília Teixeira; Fls. 
123_ - Laucec1lda das Dores Seguisse; Fls. 296 - The• 
rez,nha Gomes do Valle; Fls. 201 - Maria Nilza dos 
Sant<;>s;. Fls. ·174 - Maria da Guia Silva; Fls. 332 -
~urme1~e Bezerra dos Santos; Fls. 119 - Jurema Cor
rea da Silva; FJs. 265 - Ruth Carolina Cartaxo Coelho· 
Fls. 264 - Rita_ de Vascon<.'elos Paixão; Fls. 218 _'.. 
Marlene Clara Teixeira; Fls. 313 - WiJma de Oliveira 
Carvalho; Fls, 99 - Ironildes Ribeiro Cerqueira Pires· 
Fls. 302 ~ Valmira da Silva Rosa; Fls. 352 - Euláli~ 
Gomes Pmto; Fls. 348 - Iolanda Pereira Sarmento· 
Fls, 223 .-. Marina Arantes Vilela; Fls. 40 - Conceiçã~ 
Penha _R1be1ro; Fls. Ivone de Souza Ribeiro· Fls 354 

CORREIO DA SEMANA 

Naninha Rodrigues; Fls. 177 - Maria Isabel Ferreira 
de Sousa; Fls. 317 ;- Zélia Oliveira; F!s. 163 - Maria 
~o Carmo de Olivell'a; Fls. 363 - Sheila Ferreira de 
Souza; F ls. 192 - Marla Luiza de S:iusa; Fls 188 _ 
Mar ia de Lourdes Gomes Rodrigues; Fls. 319 ·_ Alair 
ela Penha ~ouza Pandelot ; Fls. 394 - Jurema da Pe
nha Fra~c1sco; f'.ls, 283 - Sônia Maria Pavan; Fls, 
~~O - Son1a Regina Quadros e Silva; F ls. 170 - Ma
l(ª da Graça do Couto Farah; Fls . 216 - Mariana Cân-

Fd11da d
2
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Andrade; _Fls. ~03 -. Valsirema Castilho Acosta· 
s. 7 .-. S~el! Nelsa" Maia; F !s. 173 - Maria das 

Graças Ribeiro, F ls. 22;:, - Manza Deia L!iport s a 
chc~_; Fls. 206 - Maria dn Penha Guedes; Fls. 212 ..'.'.: 
Ma11a Thereza Ega!on Santi· F!s 72 - E 1· A 1 t d N · . • • u ma nac e,º o asc:unento_ Sdva; Fls. 4 -:- Adir Cândido da Silva; 
F ls. 198 -; . Mana Nele:)! Carneiro Cavakante· Fls 166 
- Mana El,zabet; Rodrigues de Aiuiar; Fls. '9s .....:... Iris 
~~~~g_troy Magalh<1es, J:h;, 50 - . Dirce de Souza de O!i
M . , Fls, 47 - Deolmàa Roclr1gues Pires· F ls 179 _ 
t· ar_1a F{ose 
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arbosa ,!acoh; Fls 308 _ Ver~ Lúéia Mar-
irys , ~ - Nag1la Lacerda Moreira Fl 315 

Wiim~ ela Si!Ja Gou)art; Fls. 318 . Al~íde \ia Cos;-;;: 
~fota, F ls. 14., - Lu1w dn Cost;, Mota· Fis 288 s · 
li de Oliveira e S_ilva;_ Fis. 246 Neila 'Lin;á de orvei~:: 
:Is. JA~ ~ Luzia S unas Fagundes; F ls. 207 _ ·Mari~ 
E~rr6~

1_ra,Jls. 68 - En1 Ferreira ela Silva· Fls 59 · 
v'ei~a 'ª . en~es da Silva; Fls . 2~7 _ s a,;dra ·de OJi
- Gil!h~ilvda, FSls. 97 - I:~ne Bistene Outra · F ls. 79 

ea os antas ArauJo· Fls 5 Ad-' v· Cortezia · Fls 74 F ' · · - ira 1ana 
8 • . · - ernanda Bichieri so • . F J 
~ 3 d -1 Ef1gêni~ Portugal Viana àa Paixão · Ft:es364 :_ 

eo a va Almeida dos Santos· Fls 291 ' S . t Lo 
zada · Fls 48 n· • · - · - uze e u-
La . • d • - ina1r Fernanites Corrêa· F ls 122 

c1 e Azevedo· Fl 231 l\ ' · · -
ria· Fls 129 ' Le s_. d :; 1arlene dos Santos Fa-
J • ' · · - mcC' e Souza Ramos· Fl 141 ,ucia Maria Felicia · Fls 66 E r · s . -
da; Fls 176 _ M~ria Íren P m i .'ª de Souza Almei
nete Proença da Costa. Fls e 2 erram: F!s. 24.1 - Na. 
Godois; Fls. 118 _ JúÚa s ~i-i a 24 - MarmaJ\'a -da Silva 
Gonçalves da Silva; Fls 407 _'! y0u~a Fls 399 -. Vera 
to; Fls. 263 - Rosi Áparec1·da Rac~raAS!boar~s. Nasc1men
- Ve L' · F • eis erigi· F!s 366 ra llCia e1tal du Carmo· FI 344 · • · 
ra de Assis· Fls 369 . • ~- · - Neusa Viei-
357 - Maria Helena Albe/t"0ne _ Yic:ente da Silva; Fls. 
R ibeiro Ramos· Fls 91 ºr Luci_o, Fls. 359 - Nadia 
F!s. 156 - M' · · --:- gn_acia Lucia de Almeida• 
Neuza Terezinh8:1êat~~r:[1da ,Vilela Pinho; Fls. 350 __: 
de Matos Abelha• Fls 2o/sus,MFl~. 334 - Lúcia Maria 
Fls. 340 - Mar'ia d· p h aria Oliveira dos Santos· 
Hercolina Damas· Flsª 128n a te !-'f~ndonça; F ls, 87 _: 
Fls. 261 - Ros~ Marie F - eni alente de Sant'Ana• 
Ana Maria Fentanes Ville1!?undes Cardoso; Fls. 15 __: 
Brito de Almeida; Fls 65 ~ F·/{ 269 :-- Sefisa Maria 
~s. 114 - Jorgina Mária de Ar Iz!l. ~atista dos Santos; 
Prnto da Silva· Fls 57 Ed auJo, Fls. 58 - Ednéa 
Fls. 25 - E/anca. Ma .. - M na Gonçalves de Azevedo· 
Vitoriano Palma· F!s 1;ô2 ªiues; Fls. 360 - Neid; 
Fls .. _28 - Celi 'Lope~ Schu;;;; ~aura Rosa dos Santos; 
ArauJo Carvalho · Fls 316 ck, Fls. 45 - Delfina de 
1~4 - . Maria Ap'arecicÍa d - _Y_one Oliveira Silva; Fls, 
n1a Evangelista Lima; F I; A:fi_6s, Fls. 9~ Iracema Antô
neck; Fls. 298 _ Terezin · ;- Marisa Franco Wer-

s-eJMaria do Socorro Teix~~aMt1ª J!i Fdonseca; Fls. 211 
u Y da Silva e Souza. Fl e iran a; Fls 290 -

çalves do Amaral. F!s' 6i5" 273 -:- Silvia Regina Gon
Fls. 227 - MarJ~n e' - ~lJane Braga Furtacto· 
~ari!l Cristina Abi -Ji.ezi~:12;:fª fgittencourt; Fls. 164 _: 
Jo Vicente; FJs. 139 _ Í.u .5 • H - Gert rudes de Araú-

Maria Léa Thomaz· Feia elena Thomaz; Fls 186 
da Silva; F ls. 151 _ 'Ma Is, 1fº - Maria José Daltro 
Fls. 222 - Marilza Perei~~iaB ousa de Jesus Palmeira· 
Maria Di Gregorio· Fls 208 a~el~s; Fls, 331 - Liviá 
Fls. 155 - Mari; Apàrec·d -C 8 :Ia Regina Magalhães· 
- Raquel de Melo Domin1 ies· orrea da Silva; Fls. 258 
da Silva Mouta; Fls. 69 g _ ,EFJs. 309 - Vera Lúcia 
Fls. 279 - Sônia Regina d N rb; Lanes de Oliveira· 
112 - Joana Dalva Garcia ~e Li~~n:iento da Silva; Fls'. 
de Lo urdes de Oliveira• FJ 228 • Fls. 336 - Maria 
Santos; Fls. 55 _ Édin,S- Ro - . Marlene Pereira dos 
1117 -d Judil!1,_ Brandão B o~ças· 'i;]guesl27Machado; Fls, 
v_se e ArauJo; FJs 254 _ • .s. -,,- Ley Lou
Silva; Fls. 300 - Terezinha Nur1!'11ar de Oliveira da 
181 - Maria José Lo S da S ilva Mangueira. Fls 
d~ Souza; 1 1 . 293 ~s T~~!a; Fls. 347_ - Selma Lope~ 
Silva; F ls. b~ _ Ic!é R za de Fátima Tavares da 
Marli _ Senna de Araúj;; Fftª 3~1s Santos;_ Fls. 235 _ 
Gusmao Fernandes; F ls. 147° _ -. Maria do Amparo 
Pecorone; Fls. 349 _ Zenici H lõr~ia Dalva das Neves 
30 - Célia Regina Gome ª enrique de Souza· Fls 
Silva Crispim; Fls. 335 ~ ta 1\:1:elo; Fls._ 396 - L~ci dà 
403 - Angela Maria Du .. na _Aparecida Pereira• Fls 
nete dos Santos Silva· F~;mi2~nto; f'.'ls, 81 - GÍaudi~ 
los Rosa; Fls. 3 _ Ádi!mii - S1lv1a de Vasconce-
Regaço de Melo· Fls 324 S~nt?s; Fls. 386 - Judith 
Costa de AraújÓ· FÚ 378- Ctn?i~a Hortência da Silva· 
Fls . 204 - Mari~ da ·Paz d;-Nó~stm~ Gomes Bom ; Fls~ 
278 - Sônia Edith d Co . - rega, Fls. 92 - Ilmary 
Va~concel0s Mi!J.en; Fl~ 24~ceiça~ô f'.'Js. 88 . Himorina de 
sár10; Fls. 42 _ Da!va· Mou,r d ; 1ca Te1xe1ra do Ro
Vera Lúcia Costa. FJ 14 ª e ar\'alho; Fls. 306 _ 
reira; Fls. 215 ....: Mi{falice AI Ana dMaria .~rnesto Fer-

N urimar Pinto· Fls 397 vr _e .ArauJo; Fls . 361 
Fls. 191 _ Maria' Lúcia d s·i ~ni' Lopes Bernardino ; 
Coelho Villar· Fls 183 _!! 1;/r~' .Jls.é 142 ~ Dinástia_... 
266 S · ' · ·- Ia os da Silva· Fls . - am,ra S1mao Trigueiro· Fls 304 _ V • · 
reiro; Fls , 56 - Edir Pereira· 'Fls ·214 M ~ra <;ar-
Bô:3~ Ferreira; F ls. 43 - Dar , Diâ . - ar1a V11i!'ls 
Oliv1a Chagas Monteiro; Fls. ?13 _s,JFls. /03 - ;Maria 
Aguiar; Fls . 358 - Marla 1zabel deorgseoue da TP1edade 
F ls 217 M · • za avares· 

lõrg1a Costa Patrocínio; Fls. 33 - Celina' Silvá Fi
lho; fls. 210 - Maria Simões; Fls, 160 Maria Cardoso 
de Lima; Fls. 41 - Dalmira Gomes da Costa· Fls 328 
- Ir~s Felix do Rêgo Machado; Fls. 7 - Ala~a Mareia 
Ferreira; FJs. 144 - Luiza Barcellos dos Santos· Fls 
26? - Sarah. d~ Jesus Barros; Fls. 346 - Odinéi~ Ro.'. 
dr1gues de Olivell'a; Fls. 393 - Lucia Costa de Mendon
~a; Fls. 375 - Haydée Barbosa; Fls 9 - Aidinéa de 
Souza; Fls. 153_ - Maria Angélica Vianna de Oliveira· 
F!s, 24 -: Belm1ra da Conceir,, Vieira; Fls. 377 - An: 
ton1eta Z1cht1; Fls. 200 - 1,,ar;a Nil.ina Olves Pinto· 
Fls. 13 - ".",lmerlnda da Silva; Fls. 134 - Lisete GO: 
m_es_ "':'enervilz; Fls, 100 - Izabel Carmelila da Silva 
T1burc10; Fls. ~02 - Francisca Souza da Luz: Fls 121 
- Jussara da Silva Ramalho; Fls. 29 - Célia Néli Ricci· 
Fls. 161 - Marla Carmélia de Araújo Chamarelli· Fls' 
158 ~ Mari!I _Beatriz Leite Macedo; Fls . 82 ....,.. Helena 
Herm1da da Silva; Fls. 236 - Matilde Rodrigues San
tana; Fls. 411 - Liene Pereira da Silva; Fls 391 -
Edna Erasmo; Fls 230 - Marlenc Rodrigues âos San
tos; Fls_, 343 - Ma1·iza Medeiros de Garrido; Fls . 172 
- Maria da_s Graças Alves Pinto; Fls. 398 - Maria 
Helena Almeida de Souza; Fls. 162 - Maria do Carmo 
Bezerra_; F ls. 281 - Sônia Saraiva Magalhães; Fls. 189 
- M!}r1a de Lourdes Nunes Pereira ; Fls. 253 - Noêmia 
da Silva Fernandes; Fls, 314 - Wilma Pinto Duarte; 
Fls. 54 - Dyla Antunes dos Santos; Fls. 327 - Iolanda 
Mendes de Souza; Fls. 51 - Dulcen.y Moreira Fer1•eira· 
Fls. 197 . -_ Maria Natalia do Nascimento; Fls. 256 ....: 
PerIJ: Cr1spim da Silva; Fls. 392 - Emi!ia Eulalia do 
Nascimento Costa; Fls. 64 - Elizete Peluchi Silva; Fls. 
380 - Brenda de Queiroz; Fls. 385 - Elvim CA.lflrino 
de Souza; Fls, 320 - Alba Vieira Moraes; F!s. 244 -

. • .- ariana P1mente1 Oliveira; F ls . 22 - Antõ~ 
nia ~ar1a Andrade dos Santos; Fls 209 _ M · d 
Rosãr!o Corrêa Maia;_ Fls. 70 - Esther dos Sant~2'cru~ 
Costa , ~l~ 250 - N1lza Cascmiro da Silva · Fls 284 _ 
Sôma V1e1ra de Mattos; Fls. 247 - Neys~ Maria Cle
denan La~~e; F ls. 292 - Suzana Maria da Rocha· F ls. 
241 .- Mmam ela Silveira; Fls. 115 - Jorgina da' Silva 
Faria;. Fls. 4~ - Delfina Araújo de Carvalho; Fls. 19:l 
-:- Inéia Coutmho Gonçalves. - NOTA - Neuza Tere• 
zmha _Castro Jesus e Nadia Ribeiro Ramos. mencionadas 
nos numeras de fls. 350 e 359, respectivamente, tiveram 
seus contratos terminados em 31 (trinta e um) de de
zen-~b~:O do ano em curso. Sendo mantidas tôdas as dis
pos1çoes contratuais dos mesmos. - E, por assim se 
acharem de acôrdo, assinam a presente prorrogação, as 
partes e as tesmunhas: (aa) Antônio Joaquim Machado. 
Os contratados acima mencionados. - Roberto Baroni 
Soare& e Rubens dos Santos. 

Página 11 

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal df
Nova 11,"Uaçu, repreoontada pelo seu Prefeito Se
nhcr Antônio Machado, e Jurema de A:raujo Rocha. 
na forma baixo: 

Aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 1967 (mil 
novec.mtos e sessenta e sete) na Divisã0 de Administra
ção da Pref"")tura M~1:icipal 

0

de Nova :,guaçu, perante o 
Senhor Prefei to Municipal e as testemunhas adiante as
sma1a~. compareceu Jur-ma àe Araufo Rocha, para, na 
qualidr1_de de. contratada. exercer a função de Professôra 
do En"mo Primário, tendo sido convencionado o seguinte: 

Primeira - Jurema de Araújo Rocha acima oualifí· 
cada, é contratada para servir como Professõra Primãr,a 
de•la Prefeitura, no local e h orário que lhe forem des1g• 
nadas, a contar de 1 de agôsto a 30 de novembro do ano 
em cur-so. 

. Set;u~cla - A contratada fica sujeita durante a vi- . 
!l'~n:;a de-~te contrato, a tôdas as disposições das leis em 
,·,go~ que lhe forem aplicáveis, bem como às ordens de 
s~,-v1çc que,_lhe couberem, a juizo da autoridade a que 
ficar subora1nada. 

Terc~ira - Como retribuição pelos serviços prestados, 
ner~ebera a ~ontratada o salario de NCr$ 105,00 (cento 
e cmc,, cn1ze1ro5 novos) . 

9uarta .- O pagamento a que se refere a c,!ãusula 
t er ceira sera efotuado pela Prefeitura contra remessa ãa 
respectiva freqüência da contratada, que serã encami-

Dn~al_d~, nd1enE~adlmen ~e, à Divisão de Administração pela 
IV sar. e uca~ao e Cultura. • 

Quinta -:- A contratada será responsável pela guarda 
ed conservaçao de tudo quanto lhe fôr entregue para 0 esempenho de suas funções, 

-- Se~ta - O. inadimplemento de qualquer das cláusulas 
dedte contrato, importará na sua rescisão de vleno direito 
~:t~~:J~~~~{: 1~ente de qualquer notificação judicia] oÚ 

E, por assim se acharem de acôrdo lavrou-se O pre• 
se~te contrato, que vai assinado pelo Prefeito Municipal 
pe a contratada e pelas testemunhas abaixo. ' 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu 15 de dezem• 
bro d~ 1967. ' 

A. J. Machado - Prefeito 
Jurema de Araújo Rocha - Contratada 

* 
Contrato celebrado entre a P,.,,~it-ura Munieipal de 
Nova Iguaçu, representada l}eJ.$ seu Prefeito Se
nhor Antônio Joaquim Mach1td,. e Lella Martu'is de 
Carvalho, na fonna abaixo; 

Aús 15 dias do mês de dezembro do ano de 1967 (mil 
n~vecentos e _sessenta e_ ~te), na Divisão de Administra
çao da Prefeitura Mumcipa J de Nova ~guaçu, perante 0 
S;enhor Prefeito Municipal e as testemunhas adiante as• 
~m!1das, co!llparec~u Leila Martins de Carvalho bra• 
~lei~f' s~te1ra, residente e domiciliada na Rua Professôra 

m ia elly, n• 53, neste municipio, para, na Qll'!lirla• 
de 

0
!]e C()ntrat~da, exerec_er a função de Professôra «

En,mo Primârio, tendo sido convencionado o seguinte; 

, . Primelra - Lei!a Martins de Carvalho acima qua• 
J!ficada,_ é cçntratada para servir como Prof~ssôra do En
~mo Primário . desta Prefeitura, no local e horário que 
,he ferem designados, a contar de 1 de setembro a 30 
de novembro do ano em curso. 

• Segu!:lda - A contrat~da fica sujeita, durante a vi
g~ncia deste contrato, a todas as disposições das lei em 
v igo:r que lhe forem aplicáveis, bem como à_s orde;5 de 
s~rv1çc que _lhe couberem, a juízo da a utoridade a que 
ficar subordinada. 

Terc~ira - Como retribuição pelos serviços prestados, 
per~ebera a contratada o rnlário de NCrS 105,00 (cento 
e cmco cruzeiro$ novos) . 

Quarta - O pagamento a qi.:e se refere a clãu,ula 
terceii:ii será e~e!ua_do pela Prefeitura contra remessa- da 
respec,iva frequenc1a _da contratada, que serã encami
!U:ª?~• men::,almente, a Divisão de Admin istração, pela 
-D1v1sao de Educação e Cultura. 

Quint a ::-- A contratada será responsável pela guarda 
e conservaçao de tudo quanto lhe fõr ent!'egue para o 
desempenho de suas fun,ôes. 

_ Sexta - O . inadimplemento de qualquer das cláusulas 
!leste contrato, 1mportarã na sua res.:i,;ão de Dleno direito 
mdepe:tdl:"_temente de qualquer notifica,ão judicial oÚ 
extra-Judicial, 

E, por assim se ªC:hare!'ll de acôrào, lavrou-se o pre• 
sente r.on t rato, que vai assmado pelo Prefeito Mu,;~ipal 
pela contratada e pelas testemunhas abaixv ' 

Prefeitura Municipal de Nova Igua,u 15 de dezem-
bro de 1967. ' 

A. J . Machado - Preft-1to 
Leila Martins de Carvalho - Contratada 

* 
~ontrato celebrado entre n Prnfeitura !'tlwiiclpuJ de 
Nova, Igu~ru, repres~nt..•Hl,i !)~lo seu P.:crc·t , , :Se• 
nhor Antonlo Joaqmm J\Iaclta<l_p e Ruth Ccnilia 
Alve6. n n formn abnixo: ~ 

Aos 15 dias do mês de dezembro do ano de l9G7 (mil 
n_ovecentos e _sessenta e sete), na Divis:1u de .Adm:n::;.ra
çao dr1. Prefe1_tura l\Iu1~icipaJ de Nova .g_u,q;u, pc1·amc o 
~enho1 Prefeito Mumc1pul e ac testemunlHis adi.,ntc as
s~adas, ~0mparecev Ruth Cecilia Ah-b. brasilelrr.. rol: 
t~1ra, res1de1:te e domiciliada-na Rua Ccl. Fran,a L~ te. 
n 40. em_ 01,nda. neste ~stado, para na qualirk,de de con,, 
tr:tt~da. exerce~ a funçu0 de Profe~sô1•a do Ensino Pri· 
máno tPnd0 siàP convencionado O se.gum te. 

Prin,eira - Ruth Cecília Alve,- aci.mn qualificada é 
r.ontr~tnda para servir como Protessôra P r,mária desta 
Prefeitura. no local e horário que lhe forem dc•ignados a 
contar d€' 31 de agôstp e, 30 de novembro do corrente àno. 

Segunda - A. contratada flcb sujeita, durante n vi• 
1ência deste contrato, a tôda, e.a dis1>0sicôes das lei& em 
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vigor que lhe forem npEcâveis, bem como às ordens de 
;;ervi<:o ouc lhe couberem, a juizo da autorid:lde a que 
ficar subordinada. 

Tcrceira - Como re!ribuiçã~ pelos serviços prestados, 
perceberá a contratada o salano de NCrS 105.00 <cento 
e cinco cruzeiros novos) . 

Quarta - O pngam('nto n que se refere a clãusuJa 
terceira sern efetuado pela Prefeitu.ra c,ontra i·emessa da 
respectiva freqüência da contratada, que será encami
nhada, men~almentc, à Divisão de Admlnistraçifo, pela 
Di\·isii..:, de Educarão e Cultura. . 

Quinta - A contratada será responsável pela guarda 
e conser,;ai;;ão de tudo qllanto lhe fôr entregue para o 
de-sempenho de ;uas func;ões. 

Sexta - O inadimplemento tle qualauer das clállsulas 
dêste contrato, importará n1 SU!'. rescbf.Õ de r,len·o direito 
independentemente de qualquer notificação judic:at ou 
extra-judicial. 

E. por as.sim se acharem de acôrdo, lavrou-se o pre
sente contrato. que vai assinado pelo Prefeito Municipal, 
pela cuntratada e pelas testemunhas abaLxo. 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 15 de dezem
bro de 1967. 

A. ;r Machado - P~efeito 

Ruth Cecilia Alves - Contratada 

* 
C-Ontrato ulebrado entre a. Preleitw-a :Municipal de 
No,·a lgu.a~·u, re,presentada pelo seu Pref~ito. Se
nhor Antônio Joaqu:m Machado e Zilmar Alve!! 
Bauer, na forma abaixo; 

Aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 1967 (mil 
novecentos e se~senta e sete), na Dinsão de Adminis
tr!lção da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, perante 
o Senhor Prefeito l\Iunicipal e as testemunhas adiante as
sinada2, compareceu Zilmar Alves Bauer. brasileira, ca
sada, residente e domic;liada à E:trada Rio D'Ouro, núme· 
ro 297 em Queimados, n este município, para, na qualidade 
de cor;.tratada exercer a função de Professôra do Ensino 
Primário, tendo sido com·encionado o seguinte: 

Primei:·a - Zilmar Alves Bauer, acima qualificada, ê 
contratarla oat·a servir como Professôra do Ensino Pri
mário desta· Prefeitura, no local e horário que lhe forem 
designados, a contar de 23 de outro a 30 de novembro do 
corrente ano. 

Segunda - A contratada fica sujeita. durante a vi
gência dêste contrato, a tôdas as disposições das leis em 
vigor que lhe forem aplicãveis, bem como às ordens de 
serviçc, oue lhe couberem, a juízo da autoridade a que 
ficar subordina.da 

Terceira - Como retribuição pelos serviços prestados, 
perceberá a contratada o salário de NCrS 105,00 (cento 
e cinco cruzeiros novos). 

Quarta - O pagamento a que se refere a cláu.-,ula 
terceira serâ efetuado pela Prefeitura contra remessa da 
re-3pecti\·a freoüência da contratada, que será encami
nhada, men~alÍnente, à Divisão de Administração, pelo 
Divisá!> de Educação e Cultura. 

Quinta - A contratada será responsável pela guarda 
e conserva~ão de tudo q~anto lhe fôr entregue para o 
dP;;empenho de suas funçoes. 

Sexta - O inadimplemento de qualquer das cláusulas 
dêste contrato, importará na sua rese~o d_e pl~n~ '?1'eito, 
independentemente de qualquer notificaçao JUclicial ou 
extra-judicial. 

E oor assim se acharem de acôrdo, lavrou-se o pre
sente' cõntrato. que vai assinado pelo Pr_c-feito Municipal, 
pela contratada e pelas testemunhas aba.xo. 

Prefeitura Municipal de Nova I~uaçu, 15 de dezem
bro de 1967. 

A. J. Machado - Prefeito 

Zilmar Alves Bauer - Contratada 

* 
C-Ontrato cefobrado entre a Pre-Ieitura l\luni~ipa! ele 
Nova lgllfl~n, representada. pelo seu P.i:ete1to, Sç
nhor Antônio Joaquim Machado e Mana Eva P:..
fano, na fomta abaiqo; 

Aoo 15 dias do mês de dezembro do ano de 1967_ (mil 
novecentos e sessenta e sete), na Divisão de Administra
cão da Prefeilura Municipal de Nova l•guaçu, p_erante o 
Senhor Prefeito :vrunic;pal e as tes;emunha.; f1:d1!1nte as
~inada.s comnareceu Maria Eva Pifano. brasileira, sol• 
te·ra. {·~idente e domiciliana na Ay._ ~lbertina, n• 244, 
11m Engenheiro Pedreirn, neste mum~1p10, para. n<!; qua
lidade de ccntratada, exercer a funç!'lo de Professc_ira _do 
Ensino Primário, tendo sido convencionado o seguinte. 

Primeira - Maria Eva Pifano, acima qu~ificad!)-, é 
contratada para servir como Professôr_a . do Ensmo Primá
rio d1:sta Prefeitura, no local ~ horario que lhe forem 
designados, a contar de 8 de agosto a 30 de novembro do 
corrente ano. 

Segunda - A contratada fica sujeita, durante a vi
gência dêste contrato, a tôdas as disposições. das leis em 
vigor que lhe forem aplicáveis, bem como ~s ordens de 
~rv1c;o oue lhEr couberem, a juízo da autoridade a que 
ficar :;uôordinada. 

Terceira - Como retribuição pelos serviços prestados, 
perceberã a contratada o salârio de NCr$ 105,00 (cento 
e cinco cruzeiros novos) • 

Quarta - O pagamento a que se refere a cláusula 
terceira será efetuado pela Prefeitura contra r4:messa da 
respectiva freoüência da contratada, que sera encami
nhada, menrnlÍnente, à Divisão de Administração, pela 
Dívlsão de Educa.ção e Cultura. 

Quinta - A contratada serã responsável pela guarda 
e ·conservação de tudo q!_lanto lhe fôr entregue para o 
desempenho de suas funçoes. 

CORREIO DA SEMANA 

Se~ta •- o inadimplemento de qualquer das clásulas 
dêsle cvntrato, importará na sua resl!i<;ão de tileno direito, 
independentemente de qunlquer notificação judicial ou 
extra-judicial. 

E, por assim se acharem de acôrdo, lavrou-se o pre
sente contrato, que ya1 assmado pelo Prefeito Mu11ic1pn.t, 
pela contratada e pelas tesLemunhas abaixo. 

Preíe1tura l\1unicipnl de Nova Ig,1a!:U, 15 ,te dezem
bro de 1967. 

A. J Machado 

Mana Eva Pifano 

* 

Prefeito 

Contratada 

Contrato ce1.,bn1do ent! e a Prefeitura, Municipal de 
l'il'Va 1i;aaç1,, icpresentac,a pelo seu l-re,eito, ;,cnbo1· 
Anlomo Joaquim .Machado e Aida Lino - na íor
m:. ab.'.llxo: 

Ao:. 15 (quinze) dias do mês de dezembro do ano de 
1967 (mil novecentos e !cesscnta e sete), na Divisão de 
Adruimstração da r1·e.eitul'a hlunic,pal de Nova J.gua.çu, 
pe1·,mtc ó $"nhor Preieito Municipal e as tescciuunnas 
adló.nte assinadas, compa1·eccu Alda Lino, brasileira, sol
teira, residente e domiciliada na Rua Paiva 'l'e;_'teira, n. 66, 
nesla cidade, para. na qualidade de contratada, exercer a 
função de Proíesslra do Ensino Pnmario, tendo sido con
vencionado o seguinte: 

Primeira Aldi\ L:no, o.cima qualificada, é contratada 
pa1a servir como P1ofessô1·a do Ensino Prm1ario desta 
Prefeitura, no locai e horário que lhe forem designados, a 
contar de 11 de setembro a 30 de noYembro do corrente ano. 

Segunda - A contratada fica. sujeltn, durante a vigên
cia dêste contrato, a tôdas as disposições das leis em vigor, 
que lbe forem aplicáveis, bem como às ordens de sen·iço 
que lh~ couberem, a juizo da autoridade a que ticar su
borüinada. 

T eiceira - Como retribu:ção pelos serviços prestados, 
perceberá a contn,t.J.da o s11larlo de , 'Cr$ 105,00 (cento e 
ci.ncc cruzeiros novos). 

Quarta - O pag::unento a qUe se refere a clâusul,i. ter
ceira ,será efetuado pela. P1·2!citura contra remessa da res
pectiva frequência da contratada, que ,;;crá cncr.nünhada, 
mênsalmente, à Divisão de Administração, pela Divi~flo de 
Educação e Cultura. 

Qui!lta - A contratada será responsável pela gua1 da 
e conservação de tudo quanto lhe fôr entregue para o de
sempenho de suas funçoes. 

Sexta - O inadimplemento de qualquer das cláusulas 
dêste contrato, importará na sua rescisão de pleno direito, 
independente de qualquer notificação judicial ou extra
jud,cia.l 

E, por assim se achar-,m de acôrdo, lavrou-se o pre
sen,e Cúnlrato, que vai assinado pelo Prefeito Mun:cipal, 
pel.i. contratada e pelas testemunhas abaixo. 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 15 de dezembro 
de 1967. 

A. J Machado - Prefeito 

.A4Ja Lino - Contrnt.'.lda 

Cvntrat0 celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
H<>va Iguaçu, representada pelo seu Prefeito, Senhor 
Antônio Joaquim Machado, e Arminda Baptista dos 
santos, na forma abaixo; 

Ao;. 15 (quinze) dias do mês de dezembro do ano de 
1967 na Divisão de Administração da Prefeitura Muni
cipaÍ de Nova Iguaçu, perante o Senhor Prefeito Municipal 
e as testemunhas adiante assinadas, compareceu Arminda 
Baptista dos Santos, brasileira, solteira, residente e domi
cihada na Rua s,.ildanha, n. 17-c/l, nesta_ cidade, para, _na 
qualidade de contratada, exercer a fun_çao de Profe~sora 
do Ensino Primário. tendo sido con,·enc1onado o seguinte: 

Primeira - Arminda Baptlsta dos Santos, acima qua
lificada. é contratada para servir como Professôra do En
sino Pl'imário desta Prefeitura, no local e horário que lhe 
forem designados, a contar de 12 de setembro a 30 de no
vembro do ano em curso. 

Segunda - A contrat~da fica sujeita~ durante . a vi
gência dêste contrato, a _to_da~ as dJsposiÇ}oe". das leis em 
vigor que lhe forem aphcave1~, _bem como ª!> ordens de 
serviÇ}o que lhe couberem, a JUIZo da autoridade a que 
ficar subordinada. 

Terceira - Como retribuição pelos serviços prestados, 
pei·ceberá a contratada o salário de NCr$ 105,00 (cento e 
cinco cruzeiros novos). 

Quarta - O pagamento a que se refere a cláusula 
t erceira será efetuado pela Prefeitura contra remessa da 
re3pectiva freqüência da contratada, que será encam1• 
nhac.a, mensalmente, à Divisão de Administração, pela 
Divisão de Educação e Cultura. 

Qu~nta - A ,:ontratada será responsável pela guarda. 
e conservação de tudo quanto lhe fôr entregue para o 
desempenho de suas funções. 

Sexta - O inadimplemento de qualquer das cláusulas 
dêste contrato, Jmportará na sua rescisão de pleno direito, 
ind6pendentemente de qualquer notificação judicial ou 
ext ra-judicial. 

E por assim se acharem de a.côrdo, lavrou-se o pre
sente 'contrato, que vai assinado pelo Prefeito Municipal, 
pela contratada e pelas testemunhas abaixo. 

Preteltura Municipal de Nova Iguaçu, 15 de dezem• 
bro de 1967. 

A. J. Machado - Prefeito 
Arminda Baptista dos Santoa - Contratada 

23/12/67 

C()ntrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
No,•a Iguaçu, representado, pelo seu Prefeito, Senhor 
A_ntõnio Joaquim Macho.do, e Vera Lúcia Gonçalves 
Meircllcs, na forma abaixo: 

Ao.'i 15 (quinze) dias do mês de dezembro do eno Je 
1967, na Divisão de Adminlstra<;ão da Pl·efciturn. Muni• 
cipaJ dt! Nova Iguaçu, perante o senho1· Pi·efeito Municipal 
e as te,temunhas ndiante assinadas, compareceu Vera Lú• 
eia. Gonçalves Meirelles, brasilt'ira, solteira, resldenlc e do• 
mii;iliada na Rua Manuel Tavares, n. 25, neste Municipio, 
para . na qualidade de contratada, exercer a função de 
Pnfessora do Ensino Primário, tendo sido convencionado 
o seguinte: 

P, ,uJ~:ra - Vcrn Lúcia Gonçnlve5 Meireiies, acima 
qualificada e contr::ltada para .s.:?rvir, como Professôra do 
En.sino Primário desta. Prefeitura, no local e horário que 
lhe forem designndos, n contar de (í de setembro n 30 de 
nov~mbro do ano cm curso. 

StJgunda. - A conba,o.da fica sujeita, dun1.nt~ a vi
gênc,a cêste contrato, a lôdas as disposições das leis cm 
vigor que lhe forem aplicáveis, bi.;ru como às ordens de 
serv,ço que lhe couberem, a juízo da autoridade a que 
Iicar subordinada. 

Terceira - Cvmo retribul~ão pelos serviçvs prestados, 
perceberá n contrc.tntla o salario de NC1$ 105,00 (cento e 
cinco cruzeiro:1 novos). 

Quarta - O pagamento a que se refere n cláusula 
tercurt\ sera eietuo.do pela Prefeitura contra 1 "tn~~sa da 
respectiva freqüencm e1a coatrataaa, (,IUIJ Stll"ll encaml
nhaua, mensalmente, à Divisão de Aomimstração, pela 
Divisá.o de Educação e Cultura. 

Qwnta. - A contratada. será responsável pela guai·da 
e consnva.~ ... o de tudo quanto lhe iôr entregue para o 
des~mp~nho lle suo.s iunçoes. 

S.-ixta - O inadimplemento de qualquer das cJ.:..usulas 
dbte contrato, importará na i;ua rescisão de pleno direito, 
ind>!pcntlenteme11te de qu Hquer notihco.çao judiciai ou 
extra-j.idicial. 

E, por assim se acharem de acôrdo, ln':'rou-se o pre
sen'"' "untra o, que vai assmudo pelo P~efe1to Mumc11,al, 
pele contrata.da e pelas testemunhas aba1xo. 

PrcfoiLura .Municipal de Nova Iguaçu, 15 de dezem• 
bro de 1967. 

A. J. Machado - Prefeito 

ve,·a Lúcia Golçalves Meirelles - Contrntacla. 

Contrato cele.brad0 enlre a Prefeitura Municipal de 
Nova Iguaçu, i·epresentada pelo seu Prefeito, Scnho1· 
Antonio Joaquim Machado e lima Costa de Araújo, 
na forma abaixo: 

Ao., 15 lquinze) dias do mês de dczembl'o do ano dr 
1967 na Divisão <le Administração da Prefeitura Muni
cipo'! de Nova Iguaçu, perante o Senhor Prefeito Municipal 
e as testemunhas adiante as,;inadas, compareceu Ilma Costa 
de Araújo, brasileira, solteira, residente e domiciliada. na. 
Rua Antônio Cariloso Leal, n. 660, Nilópolis, neste Estado. 
para, nn quaiidarie de contratada, c-,ercer a função de 
Prúfessr.>ra. do Ensino Primário, tendo sido convencionado 
o 5eguinte: 

Primeira - lima Costa de Araújo, acima qualificada, 
é contratada para servir como Professôra do Ensino Pri
mário desta Prefeitura, no local e horário que lhe !orem 
deslgnaclos, a contai· de 11 de setembro a 30 de novembro 
do ano em curso. 

Segunda - A contratada fica sujeita, durante a vi
gência dêste contrato, a tôdas as disposições das leis em 
vigor que lhe forem aplicáveis, bem como às ordens de 
:soarviço que lhe couberem, a juízo da autoridade a que 
ficai subordinada. 

Terceira - Como retribuição pelos serviços prestados, 
perceberá a contratada o salái•io de NCr$ 105,00 (cento e 
cinco cruzeiros novos). 

Quarta - O pagamento a que se refere a cláusula. 
terceira será. efetuado pela Prefeitura contra remessa da. 
resp1.ccttva freqüé,~cia da contratada, que será _ encam1• 
nbada, mensalmente, à Divisão ele Auministraçao, pela 
Divisão de Educa!;ãO e Cultura. 

Qumta - A c·ontratada será. responsável pela guarda 
e ccnservação de tudo quanto lhe fôr entregue para o 
desempenho de suas !unções. 

Sextr. - O inadimplemento de qualquer das cláusulas 
dêste contrato, importará na sua rescisão de pleno direito, 
indt.pe11dentement~ de qualquer noti'ficação judicia.! ou 
extra-juoicial. 

E, por assim se acharem de acôrdo, lavrou ·Se o pre
sente cúntro.to, que vai assinado pelo Prefeito Municipal, 
pele contratada e pelas testemunhas abaixo. 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 15 de dezem• 
bro de 1967. 

A. J. Machado - Prefeito 

lima Cosla de Araújo - Contratada 

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
Nov,,_ Iguaçu, representada pelo seu Prefeito, Senhor 
Antonio Joaquim Machado e Alceneide Feneira do;, 
Santos Lage_ na forma abaixo: 

Aos 15 (quinz~) dias do m ês de dezembro do ano de 
1967, na Divisão de Administração da Prefeitura Muni• 
clpaJ de Nova Iguaçu, perante o Senhor Prefeito Municipal 

e a3 testemunhas adiante asi;hiadas, compareceu Alceneide 
Ferreira. dos Santos Lage, brasileira, solteira, residente • 
domiciliada a Rua Henrique Lussac, n. 1108, neste Muni-

23/12/67 

dpio, p.:ira, na. qu;;.lidadc de contratada, exercer a função 
do Profossora do Ensino Primário, tendo sido convencio
nado o seguinte: 

~~·1•11eira_- Alcenclde Feri-eira dos Santos Lage, acima 
quahficnrla, e contrataria nara servii• como Professôra do 
Ensino Primã_rio desta Prefeitura, no local e hol'ário que 
lho !orem designados, a contar de 1• de agôst0 a 30 de no-
vemhrr, do ano cm curso. 

. Segu1_1da - A contratada fica sujeita, durante a vl
f:él\..:ia deste contrato, a tôdaa as disposições das leis em 
v1goi i)Ue lhe forem aplicáveis, bem como às ordens de 
s~.·v1ço que lhe couberem, a juízo da autoridade a que 
fica, subordinada. 

Te1·cei1·a - Cumo retribuição pelos serviços prestados, 
pcrcebcrã a. contmtacla o l'l.llário de NC1$ 105,00 (cento e 
cinco cruzeiros no,;os). 

Qurirta - O pagamento a que se refere a cláusula 
torce.Ira seró. efetvado pela. Prefeitura contra remessa da 
res1Jechva freqül:r,cia da contratnda, que será encami
nhada, mensalmente, à Divisão ele Administração pela 
Dlvü,ão de Educação e Cultura. ' 

Qvlnta -t- A contratada será responsável pela guarda 
e conservação de tudo quanto lhe fôr entregue para o 
dcs.:!mpenho de suas funções. 

Sexta - O Inadimplemento de qualquer das cláusulas 
dê3tc contrato, importará n 11 sua rcs<'.isão de pleno direito. 
Independentemente de qualquer notiflcaçã0 Judicia! ou 
extn,-jtirticia!. 

E, por assim se acharem de acôrdo. lavrou-se O pre
sente c:mtrato, que vai assi11ado pelo Prefeito Municipal, 
peln contratada e pelas testemunhas abaixo. 

Pr~feitura Municipal de Nova Iguaçu, 15 de dezem
bro de 1967. 

A. J. Machado - Prefeito 
Alccnelde Ferreirn dos Santos Lage - Contratada. 

Contrato celebrado entre a Pr('"feitura Municipal de 
Nova lg-uaçu, repr'-'Sentada pelo seu Prefeito, Se· 
nhor Antônio Joaquim Mncii-ado e Carmeu Lucia 
de Oliveira Costa. na fom1a abab:o: 

Aoi: 15 dia,s do mês de dezembro do ano de 1967 
(mil novecentos e sessenta e sete), da Divisão de Adminis
tração da Prefeitura Municipal de Nova Igua~u, r" an
t~ o Senhor Prefeito Municipal e as testemunhas adiante 
assinadas, compareceu Carmen Lúcia de Oliveira Costa, 
brasileira, solteira, residente e domiciliada na rua Marte, 
766 Mesquita, neste munic!pio, para, na qualidade de con
tratada, exercer a funçãc;, de Profess~ra do Ensino Pri
mário, tendo sidc convencionado o segurnte: 

Prime-ira - Carmen Lúcia de Oliveira C.lsta, acima 
qualificada, é contratada para servir como Professõra do 
Ensino Primãrio de,ta Prefeitura. no local e horário que 
lhe forem dsignados, a contar de 1 de agôsto a 30 de 
noYembro do ano cm curso. 

Segunda - A contratada fica sujeita, durante a vi
gência dêste contrato, a tôdas as di;;posições das leis em 
vigor que lhe forem ap'icâvels, bem como às ordens de 
serviço que lhe couberem, a jufzo da autoridade a que 
ficar ;ubordineda. 

Tcrceirn - Como retribuição pelos serviços presta
dosi p<•rceberâ a contratada o salãrio de NCr$ 105,0ü (cen
to e cinco cruzeiros novos) • 

Quart/\ - O pagamento a oue se refere a cláusula 
terceira será efetuado nela Preféitura contra remessa da 
respectiva íreqüência dâ contratada, aue será encaminha
da, mensalmente. à Divisão de Administração, pela Divi
são de Educação e Cultura. 

Quinta - A contratada será responsável pela guarda 
e conservação de tudo quanto llie fôr entregue para o 
de:cmpenho de suas funções. 

Sexta - O inadimplemento de qualquer das cláusulas 
dê.,;te contrato, importará na sua rescisão de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação jud:cia! ou ex
tra-judicial. 

E, por assim se acharem de acôrdo, lavrou-se o pre
sente <'ontrato, que vai as::inado pelo Prefeito Municipal 
pela contratada e pelas testemunhas abaixo. 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 15 de dezem
bro de 1967. 

A. J . Machado - Prefeito 
Carmen L. de Oliveira Costa - Conlratada 

* 
Co-ntrato celebrado entre a Prefeitura Municioal de 
Nova Iguaçu, representada yefo seu Prefeitõ, Se
nhor Antônio Joaquim e Irnny Rocha Lima, na 
forma baixo: 

Aos 15 dias do mês de dezembro do ano dp 1967 
(mil novecentos e sessenta e sete). da Divisão de Adminis
tração da Prefeitura MunicioaJ de Nova Iguaçu. perante 
o Senhor Prefeito Municipal e as testemunhas adiante 
assinadas, compareceu Irany Rocha Lima. brasileira, sol
teira, residente e domicilia.ela na Rua ds Fazenda, n• 81, 
Mesquita, ne.;;te município, para, na qualidade de contra
tada, exercer a função de Profcssôra do Ensino Primârio, 
tendo sido convencionado o seguinte; 

Primeira - Irany Rocha Llma, acima qualificada, ê 
contratada para servir como Professõora do Ensino Pri• 
mário dcstn Prefeitura, no local e horário que lhe forem 
designador a contar de 1 de agõsto a 30 de novembr o do 
ano em curso. 

Segunda - A contratatda fica sujeita, durante a vi• 
gí!ncia dêste contrato, a tôdas as disposições das leis em 
vigor que ll1e forem aplicáveis, bem como às ordem de 
serviço que lhe couberem, a juízo da autoridade a que 
ticar subordinada. 

Terceira - Como retribuição pelos serviço prestados, 
perceberá a contratada o salário de NCr$ 105,00 (cento e 
cinco truzeiroa novos) • 

CORREIO DA SEMANA 

Çuarta - O pagamento a que se refere a cláusula 
terce1rl!l será e_~4:tul;lâo pela Prefeitura contra r~a da 
respectiva frequenc1a da contratada, que será encaminha
da, m,-nsalmenLe, à Divisão de Admmistração pela Di· 
visão de Educação e Cultura. ' 

Quinta - A contratada será responsável pela guarda 
e conservação de tudo oue lhe !ôr entregue para O dc
Eempenho àe suas funçõês. 

Sexta - O inadimolemento de qualquer das cláusu
la.~ dê~le contrato, impÕrtará na sua rescizão de pleno di
reito, md~pend_entemente de qualque1· notíficação judicial 
ou extra-Judicia!. 

E, por asslm se acharem de acôrdo, Invrou-se o pre
sente contrato. que \ ai assinado pelo Prefeito Municipal, 
pe:a contratada e pelas te"temunhas abaixo. 

Prefoitura Municipal de Nova Iguaçu, 15 de dezem
bro de 1967. 

A. J. Machado -· Prefeito 
Iraroy Rocha Lima - Contratada 

* 
Centra.to celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
Nova Igu:.ça, representada pefo seu Prefe,to Se
nh-or Ant-õni11 Joaquim Machado e Maria Gilda' No
gueira, na fonna abaixo: 

. Aos 15 <lias do mês de dezembro do ano de 1967 
(mil novecentos e sessenta e sete), da Divisão de Adminis
tração da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu perante 
o '.'enhnr Prefeito Municipal e as testemunha~ adiante 
a:ismadas, comparece~ Maria qilda Nogueira, solteira, re· 
·s1dente na. I_ti:a Jesumo Ferreira, no 211-B, c/3. Japaeri, 
neste mun!c1p10, para, na qualidade de contratada, exer
ce:r a fu;11çao de Professôra do Ensino Primário, tendo sido 
convenc10nado o seguinte: 

Primeira - Maria Gilda Nogueira acima qualificada 
é ~~ntratada para. servir como Profes~ôra do· Ensino Pri~ 
mar,o desta Pre!eitura. no locai e horá1•io oue lhe forem 
designados, a contar de 11 de outubro a 30- de novembro 
em curso. 

• ~egu_!lda - A contratada fica sujeita, durante a vl
genc1a deste contrato, a tõdas as dispo~ões das leis em 
Vlfi:'1~ que lhe forem aplicávei~, bem como à:s ordens d~ 
s_erviço que_ lhe couberem. a juizo da autoridade a que 
ÍIC'ar subordinada 

Terceira :- Como retribuição pelos serviços presta
dos, perce~e1·a a cc:mtratada O salário de NCr$ 105 oo 
(cento e cmco cruzeiros novos) . ' 

~uarta - O pagamento a que se refere a cláusula 
terceira será e~e~uado pela Prefeitura contra remessa da 
respectiva !reguencia da contratada a.ue será encanli
nhada, memalrnente, à Divisão de · Administração pela 
DiYisão de Educação e Cultura. ' 

Quinta :- A contratada será responsável 1>ela guarda 
e conren·açao de tudo quanto lhe fôr entregue para o 
de~empenho de i;uas funções. 

. Sexta - O_ inadimplemento de qualquer das cláusulas 
~e~te con::n.to, nnpvrtará na sua resci,ão de pêeno direito. 
mdepe_nd~n_temente de qualquer notificação judiclal ou 
extra-Judicial. 

E, por assim ~e acharem de acôrdo lavrou-se o pre• 
sente contrato, que vai assinado pelo Prefeito Municipal, 
pela cr>nt~atada e pelas testemunhas abaixo 

PrefP.1tura Municipal de Nova Iguaçu ·15 de dezem-
br:, de 1967. ' 

A. J. Machado Prefeito 
Maria Gilda Nogueira Contratada 

* ~o~tratb celebrado entre a Prefeitura Mwlicipal de 
:No, 11. Iguaçu, rcpre..sent:?da pe,lo seu Prefeito Se
nhor Antônio Jouquim e Angela l\Iaria Pinlieiro 
nn forma abah:o; ' 

Aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 19ô7 
(mil_ novecentos _e sessenta e sete), da Divisão de A.dminis
traça_o da Pre~eitura de Nova Iguaçu_ perante O Senhor 

Prefeito Municipal e as testemunhas adiante assinadas 
compareceu Ângela_ Maxia Pinheiro, brasileira, solteira'. 
re,:;_idente e dom1c!h.a9a na Rua Gama, n• 1.158, Ponto 
Chique, neste murucipio, para, na qualidade de contratada 
exercer a função de Professôra do Ensino Primário te1;. 
do sido con\'encionado o seguinte: ' 

Prin1eira - Aneela Maria Pinheiro, acima qualifica
da,. ê. ~ontratada para_ servir como Professõra do Ensino 
Pr1mar10 desta Prefeitura, no local e horário que Jhe 
forem designados, a contar de 18 de setembro a 30 de 
no,·embro do ano em curso. 

~egu!)da - A contrat~da fica sujeita, durante a vi
gência deste contrato, a todas as di-sposições das leis em 
vigo,r que lhe forem aplicáveis, bem como às ordens de 
serviço que lhe couberem, a juízo da autoridade a que 
ficar subordinada. 

Terceira - Como retribuição pelos serviços presta· 
<los, perceberá a contratada o salário de NCr$ 105 00 
(cento e cinco cruzeiros novos). ' 

Quarta - O pagamento a que se refere a cláusula 
terceira será efetuado pela Prefeitura contra remessa da 
respectiva freqüência da contratada, aue será encami
nhadn. mensalmente, à Divisão de Administração p ela 
Divisão de Educação e Cultura. • 

Quinta - A contratada será responsâvel pela guarda 
e conservação de tudo ouanto lhe fôr entregue para o 
desempenho de suas funções. 

Sexta - O inadimplemento de qualquer das cláusulas 
dêste contrato, importará na sua rescisão de pleno direito, 
ind ependentemente de qualquer notificação judicial ou 
extra-judicial. 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 15 de dezem
bro de 1967. 

A. J. Machado - Prefeito 
Angela Maria Pinheiro - Contratada 
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CO'Jltrato celebrado c11tre a Prefe,tura l\lu!l.iCir>al ele 
No,•a 1~i!, repres, 11tuda pelo seu Prefoit-.>, Se
nhor António Joaquim Maehado e Luiza Ilelena 
ilos Santos, na forma abaixo: 

Aos 15 rlins do mês i!e dezembro do ano de 19ô7 
(mil nove".!entos e sessenta e sete), da Divisão de A.dminii<• 
tracão da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu r,c ante 
o Senhor Prefeito MunicipaJ e as testemunhas adiante as
sinadas, ccn:ipareceu Luizl:! .~elena dos Santos, brasileira, 
solteira, residente e dom1c1hada na Rua Boris, n• 29, 
lote 15, para na qualidade de contratada. exercer a função. 
de Profe~sõra do Ensino Primãrio, tendo sido convencia- -
nado o seguinte· 

Primeira - Lu;za Helena das Santos, acima qualifi
caria, é contratada para servir como Professôra do En
sino Primário desta Prefeitura, no local e horário oue 1he 
forem designados, a contar de 4 de abril a 30 de novem
bro do ano em curso. 

Segunda - A contratada fica sujeita, durante a vi
gência dêste contrato, a tôdas as disposições das leis 
em vigor oue lhe forem aplicáveis, bem como às ordens 
de serviço -que lhe couberem, a julzo da autoridade a que 
ficar subordinada. 

Terceira - Como retribuição pelos serviços presta
dos, perceberá a contratada o salário de NCr$ 105 00 
(cento e cincco cruzeiros novos). 

Quarta - O pagamento a que se refere a cláusula ' 
terce:ra será efetuado pela Prefeitura contra remessa d_a 
respectiva freaüência da contratada, aue :;erá encami
nhada, men~almente, à Divisão de Administração, pela 
Divisão de Educação e Cultura, 

Quinta - A contratada será r~sponsável pela guarda 
e conservação de tudo Q_!,lanto lhe fôr entregue para o 
de~empenho de suas funçoes. 

Sexta - O inadimplemento de qualquer das cláu~lll~s 
dêste contrato. importará na sua resci0 ãn de plen" direi
to. independentemente de qualquer notificação judicial ou 
extra-j udicialJ 

E, por assim se acharem de acôrdo, la~ou-se ~ _pre
!!ente contrato. que vai assinado pelo Pr_efeito Muruc1pa], 
pela ccntratada e pelas testemunhas ahRJxo 

Prefeitura Municipal de Nova Igauçu, 15 de dezembro 
de 1967. 

A. J. Machado - Prefeito 
Luiza Helena dos Santos - Contratada 

* 
conttrato celebrado entre a Prefeitura Munt-

clpa1 de Nova Iguaçu, representada oelo seu ~r~
feito Senhor Antônio Joaqmm Machado_ e Soma 
Maria Chamarelli Teixeira, na forma abaixo. 

Aos 15 dias do mês de dezembro d? .ªt:1-º de mil 1!º':'e
centos e sessenta e sete (1967), na D1v1sao de Admu11s
tração da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, pe-;: 
rante o senhor Prefeito .Munici~al e as_ testemunhas 
adiante assinadas, compareceu Son!a Maria Ch8:":8:rel• 
li Teixeira, brasileira, solteira. residente e domic_iliada 
à Ru2 Otávio Tarquínio, n• 802 - e/ 4, nesta c2dade, 
para na qualidade de contratada, exercer a func;ao de 
Professo"!' do Ensino Primário, tendo sido convencionado 
o seguinte: 

PRIMEIRA Sônia Maria Chamarem Tubce!ra, 
acima qualificada, é contratada para servir como Pro• 
fessor do Ensino Primário desta Prefeitura, no local e 
horário que lhe forem designados, a contar de 17 de 
maio a 20 de novembro do ano em curso. 

SEGUNDA - A contratada fica sujeita, durante a 
vigência dêste contrato, a t_ô9as. as disposições. das leis 
em vigor que lhe forem aphcáve1s: ~em como as. ordens 
de serviço que lhe couberem, a JUizo da autoridade a 
que ficar subordinada. 

TERCEIRA - Como retribuiç1'.o pelos serviços pres
tados, perceberá a contratada o salário de NCr$ 105,00 
(cento e cinco cruzeiros novos). 

QUARTS - O pagamento a que se refere a cláu
sula terceira será efetuado pela Prefeitura contra re
messa da respectiva freqüência da contratada, que serã 
eilcaminhada, mensalmente, à Divisão de Administração, 
pela Divisão de Educação e Cultura. 

QUINTA - A contratada será responsãYel pela guar
da e conservacão de tuclo quanto lhe fôr entregue ·para 
o desempenho - de suas funi:õ~s. 

SEXTA - O inadimplemento de qualquer das cláu
sulas dêste contrato. importará na sua rescisão de pleno 
direito, ind-ependentemente de qualquer notificação judi
cial ou extra-judicial. 

E, por assim se acharem de acôrdo. lavrou-se o pre. 
sente contrato, que vai assinado pelo Prefeito Municipal, 
pela contratada e pelas testemunhas abaixo. 

Prefeitura MunicipaJ de Nova Iguaçu, 15 de de
zembro de 1967. 

A. J. Machado, Prefeito. - Sônia Maria Glwmarelli 
Teixeira, contratada. 

Contrato celebrado entre a Prefeitura Muni
cipal de Nova Iguaçu, representada pelo seu Pre. 
feito, Senhor Antônio Joaquim Machado e Dion<>a 
Barros Fully, na forma abahm: 

Aos 15• dias do m!!s de dezembro do ano de mil 
novecentos e sessenta e set01 (1967), na Divisão de Admi
nistração da Prefeitura Muniéipal de Nova Iguaçu, pe
rante o senhor Prefeito Municipal e as testemunhas 
a.di~nte assinadas. compareceu Dionéa Barros Ful1,y, bra• 
sile1ra, casada, residente e domicillt\da à Rua Capitão 
Gaspar Soares, n• 43 - apt. 302, nesta cidade, para, na 
qualidade de contratada. exercer a função de Professor 
elo Ensino Primário, tendo iido eonvencionado o ie&Uinte: 
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PRil\IEIRA - Dionéa Barros Fully acima ualifl 
?r1~ãf1·ocodnet:ªt!ªdpa Pfª'.tª servir como Professor do knsl11; QUAR'.I'A - _O pagamento a que se refere a cltiu-

.s " re e1 ura, no local e horár" lh sula terceira ser!! efetu~?.? pela Prefeitura contra re• 
forem designados. a contar de 3 de abril iio q~e e messa. da respectiva frequencia da contratad'l, que serà 
vembro do ano em curso. ª e no• encami!1~ª~ª• mensalmente, à Divisão de Adimlnistra"ãO 

pela DJVJsac de Educarão e Cultura. " ' 
SEGUNDA - A contrat d n .. 

vigência déste conti·ato a tôdª ª cu d~UJeita,, durante a QUINTA A t t d as as 1spo 6 d - con ra a a será responsável pela 
em \•igor aue lhe forem' 1· • . sir es as leis guarda e conser·va • d t d de servi"o li ap icâve1s. bem como às o1·dens çao e u o quanto lhe fôr entregue , que 1e couberem a 3-uí d . para o desempenho de suas !unções. 
que ficar subordinada ' zo a autoridade a 

SEJ:_(TA - O inadimplemento de qualquer das cláu-
TERCEIRA - Como retribu·ç·o I s~la~ des_te contrato, importará na sua rescisão de pleno 

tados, perc_eberá a ;ontratada O 
1 ~~lãi~e os .serviços p~es- d~r~1to, mdepen?en~emente de qualquer notificação J·u-

(cento e cmco cruzeiros novos). 0 de NCr$ 105,00 d1cml ou extri>.-Jttd1rial. 

QUARTA - O pae:amento " E, por as,im se acharem de acôrdo. 1avrou-se 0 
sula terreira ~erá efetuado pel; 1,ue ,~:t refere ª cláu- presente co:1trato. que vai assinado pelo Prefeito Muni-
m essa da 1, ·-t iva frC>qi.iéncia ·d re.t:1 ura contra re- cipal, pela contratada e pelas testemnnhas ab111·v_ o. 
encaminhada, mPnsalmente à D'!-,· r~mtrntada, que - será ., 
Cultura. ' 1' isao de Educaçao e Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu 15 de de-

zembro de 1967. ' 
QUTNTA - A_ contratada será guarda e conservaçao de tudo qua nto responsável pela A. J. Nlachado, Prefeito, - Eiilita Thomaz Fernaa-

p d lhe fôr entregue des contratada 
ara o esemptmho de suas funções. ' · 

SEXTA - O inadim.pleme. lio de qualquer das cláu
S?la~ dê~te contrato, importará na sua r escisão de pleno 
d~r~1to, mdepen~en~e_m entc de qualquer notificação 3·u
dic1al ou extra-Judicial. 

E, por assim se acharem de acôrdo, lavrou-se o 
P_resente contrato. que vai assinado pelo Prefeito Muni
cipal, pela contr-<1.tada e pelas testemunhas abaix0. 

P refeitura Municipal de Nova Iguaçu, 15 de dezem
bro de 1967. 

A. J. Machado, P'refeito. - Dionéa de Bm·ros F uly, 
contratada. 

. çontr_r,to celebrado entre a Prefeitura Muni
cipal de . ., va Iguaçu, represe11tada pelo seu Pre
fe1t<;>, S.; ...• or Antônio Jonquim Machado, e Maria 
Isolwa Fernandes Campos, na forma abaixo: 

Ao;; 15 dias do mês de dezembro do ano de mil nove
cent:;s e ses~e:ita e sete (1967). na n;visão de Admlnis
trn:;ao da Prefe'tura :M\mkipal de Nova Igu:i.çu pe
r~te o s1:nhor Pre:e:to Municipal e as te0 tem;mhas 
l:ld!:i!"lte .::ssm:.das, como:i.re~eu Maria Isolina Fernandes 
Campos, brasileira, solteira, residente e domiciliada il 
Rua Rl!a Gonçalve~, n• 145. nestn cidade. para, na quali
dade de contratada, r,:'l.ercn a função de Professor do 
Ensino Primãrio, tendo sido convencionado o seguinte: 

PRIMEffiA - Maria IzoUna Fernandes Campos, 
acJUa qualificcda, é contratada para servir Cümo Pro
fesso~ da En°ino Primário desta Prefeitura. no local e 
horár:o que lhe forem designados, a contar de 4 de abril 
a 30 de novembro do ano em curso. 

SEGUNDA - A contratada fica sujeita. durante a 
~tigência dêste contrato. a tôdas as disposições das leis 

- e·,n ,·igo.:- que lhe forem aplicá\·eis. bem como às ordens 
de se:·viço que lhe couberC!h, a juízo da autoridade a que 
ficar subo:·d'·,dda. 

TERCEIRA - Como retiibuição pelos serviços pres
tados, perceberá a contratada o saJario de NCrS 105,00 
(cento e cinco cruzeiros novos). 

QUARTA - O pagamento a que se refere a cláu
sula terceira sera efetuado pela Prefeitura contra re• 
messa da res:J?~tiva freqüência da contratada, que será 
encami'1hada, me1:salmente. à Divisão de AdminislraçãG, 
pela Divisão de Educar;:ão e Cultura, 

QUINTA - A contratada será responsável pela 
guarda e conservação de tudo quanto fôr entregue 
parr. o desempenho de suas funções. 

SE},.,"TA - O inadimplemento de qualquer das cJáu
su:as dJ, te contrato, importará na sua rescisão de pleno 
direito, independentemente de qualquer notificação jtt• 
dlcial ou e.-:tra-j11dicial. 

E. por assim se acharem de acôrdo, lavrou-se o 
pre, "nte contrato, que vai assinado pelo Prefeito Muni
cipal, pela contratada e pelas testemunhas abaixo. 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 15 de de
zembro de 1967. 

A. J. Maf;hado, Prefeito. - Maria Isoli1ia Fernan
des de Campos, contratada. 

Contrato celebrado entre a Prefeitura Munl
cipw de Nova Iguaçu, representada pelo seu Pre• 
feito, Senhor Antõnio Joaquim Machado e Eulita 
Thomaz Fernandes, na forma abaixo: 

Aos 15 àias do mês de dezembro do ano de mil no• 
veccntos e sessenta e sele (1967 ), na Divisão de Admi
nistrr.cão eia Prefeitura l\funicipal de Nova Iguaçu, pe
ran ;e o senhor Prefeito Municipal e as testemunhas 
ad;:i.nte assinadas, compareceu Eulita Thomaz Fernandes 
b,asilc:~·t,. casacti,, residente e dcmiciliada à Rua Ma
rt?c:hal Flor:::mo Peixoto, nº 3 010, nesta cidade, para, 
na qu:ilidadc de contratada, exercer a função de Pro
fc.s!o.- do En:;ino Primário, tendo sido convencionado o 
seg11intc: 

. Primeu:a - Eulita Thomaz Fernandes, acima que
liflcada, é contratada para servir como Professor do En
sino P1·inürio d::sta Prefeitura, no local e horário que 
lhe forem designados, a contar de 1• de setembro a 30 
de novembro do ano em curso. 

. . SE;GUI~DA - A contratada fica sujeita, durante a 
v,::;en~ia deste contrato, a tôdas as disposições das leis 
em v1go_r que lhe forem aplicáveis, bem como às ordens 
de se~v1ço que ~he couberem, a juízo da autoridade a 
que ficar snbordrnada. 

TERCEIRA - Como retribuição pelos serviços pres
tado,. nerceberá a contratada o salãrio de NCr$ 105 00 
(cento e cinco cruzeiros novo.s). ' 

. Contrato celebrado entre a Prefeitura Mun1-
c1~al de Nova Iguaçu. representada pelo seu Pre
feito, Senhor Antônio Joaquim Machado e Yara 
Alves de Azevedo. na ~orma abaixo: ' 

Aos 15 dias do mês de de~embro do ano de mil no
vecenots e sessenta e sete 11967) na Divisão de Adml
nistraç:ão da Prefeitura Municipal' de Nova Iguaçu, pe
rante o senhor Prefeito Municipal e as testemltnhas 
adiante assinadas, compareceu Yara Alves de Aze,·edo, 
brasileira, casada, residente e domiciJiadn à Rua José 
Alvares, n• 49, nesta cidade. para, na qualidade de con
tratada, exercer a função de Professor do Ensino Pri• 
mârio, tendo sido cmwencionado o seguinte: 

PRll\IEIRA - Yara Alves de Azevedo. acima qua
lificado, é contratada para servir como Professor rlo 
Ensino P1·imárlo desta Prefeitura, no local e horário que 
lhe forem designados, a contar de 9 de outubro a 30 
de novembro do ano em rurso. 

SEGUNDA - A contrntoda fica sujeita. durante a 
Yigên"'a dêste contrato, a tõdas as di.sposições das leis 
em vigor que lhe forem aplirá,•eis. bem como às ordens 
rle serviço que lhe couberem, a juizo da autoridade a 
que ficar subordinada. 

TERCEIR..\ - Como retribuição pelos serviços pres
tados, perceberá a contratada o salário de NCr$ 105,00 
(cento e cinco cruzeiros nc:>vos). 

QUARTA - O pagamento a que se refere a clâu
sula terceira será efetuado pelo Prefeitura contra re
messa da respectiva freqüência da contratada. que será 
encaminhada, mensalmente, à Divisão de Administração, 
pela Di\·isão de Educação e Cultura, 

QUINTA A contratada sera responsável pela 
guarda e conse1vação de tudo quanto lhe fôr entregue 
para o desempenho de suas funções. 

SEXTA - O inadimplemento de qualqtter das clau
sulas dêste contrato, importará na sua resêisão de pleno 
direito, independentemente de ounlquer notificação ju
dicial ou extra-judicial. 

E. por assim se acharem d_e ;;,.côrdo. lavrou-se o 
presente contrato, que vai assinado pelo Prefeito Muni
cipal, pela contratada e pelas testemunhas abaixo. 

Prefeitura 'Municipal de Nova Iguaçu, 15 de de
zembro de 1967. 

A. J. Machado. Prefeito. - Yara Alves de Azevecto, 
contratada 

Contrato celebrado entre a Pre!eítura Muni
cipal de Nova Iguaçu, representada pelo seu Pre
feito, Senhor Antônio Joaquim Machado e Ana 
Maria Dias, na forma abaJXo: 

Aos 15 dias do mês de dezembro do ano de mil 1,ove
centos e sessenta e sete (1967). na Dlvisão de Admi
nistração da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu pe
rante o se_nhor Prefeito Municipal e as testemi:inhas 
adiante assinadas, compareceu Ana Maria Dias bras1• 
lf:ira, solteira residente e domiciliada à TravessÓ. Fran
CISC~ Soares, n• 376 - c/16, nesta cidade, para, na 
qual1dad_e de c?nlrf:!tada, exerc~r a !Unção de Profesosr 
do Ensino Primário, tendo sido convencionado o se
guinte: 

• PRIMEIRA - An~ Maria Dias, acima qualiíicada, 
e contratada para servir como Professor do Ensino Pr1-
má~io desta Prefeitura, no local e horário que lhe !orem 
designados, a contar de 2 de agõsto a 31 de agôsto do 
ano em cur-so 

. • SF:GU~DA - A contratada fica sujeita, .durante a 
vigenC;la deste CO)\trato, a tôdas as disposições das leis 
em vigo_r que lhe forem aplicáveis, bem como às ordens 
de serVlÇO que lhe couberem, a juizo da autoridade a 
que ficar subordinada. 

TERCEIRA - Como retribuição pelos serviços pr es
tados, perceberá a contratada o salário de NCrS 105,00 
(cento e cinco cruzeiros novos). 

QUARTA - O pagamento a que se refere a cláu
sula terceira será efetuado pela Prefeitura contra re• 
messa da respectiva freqüência da contratada, que será 
encaminhada, mensalmer,te, à Divisão de Administraçào 
pela Divisão de Educação e Cultura. ' 

QUINTA - A contratada será responsável pela 
guarda e conservação de tudo quanto lhe fôr entregue 
paro o desempenho de suas funções. 

SEXTA - O inadimplemento de qualquer das clãu
S?la~ dê~te contrato, importará na sua rescisão de pleno 
d1re1to, independentemente de qualquer notificação ju
dicial ou extra-judicial, 

E, por assim se ac~aren~ de acôrdo, lavrou-se 11 
p~·esente contrato, que va1 assinado pelo P1efoito Muni
cipal, pela contratada e pelas testemunhas abaixo. 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 15 de de
zembro de 1967. 

A. J. M~ha-do, Prefeito. - Ana Maria Dias, contra
tada. 

Contrato celebrado entre a Prefeitura Muni
cipal de Nova Iguaçu, representada pelo seu Pre
fe1t~, Senh.::,r Antônio_ Joaquim Machado e Ana 
J\lfq"l9 p ..... 1,..1a 11c~ de LtT'T'Jf', na fornv~ rl-v"!'{'Q; 

Aos 15 dia5 do míis de de.i:embro do anu de mil 
novecentos e sessenta e sete (1967), na Divisão de 
Administração da Prefeiturn Municipal de Nova Igua
çu, perante o senhor Prefeito Municipal e as testemu
nhas adiante assinadas. compareceu Ana Maria Rodri
gues de Lima, brasileira, solteira, residente e domicir 
liada à Av, Getúlio Moura, nº 617 - apto. 102, em Olin
da, neste Estado, para, na. qualidade de ccintratada, exer
cer a função de Professor do Ensino Primário, tendo 
sido convencionado o seguinte: 

PRIMEIRA Ana Ma.da Rodrigues de Lima. aci• 
ma qualificada, é contratada psra servir como Professor 
do Ensino Primário desta Prefeitura, no local e horário 
que lhe forem desi.~nados, a rontar ele l• (primeiro) de 
abril a 31 (trinta e um) de julho do ano em"''""º• 

SEGUNDA - A contratada fica sujeita durante a 
vigência dêste contrato, a tõdas a disposições das leis 
em vigor que lhe forem a olicávcis, bem como às ordens 
de serviço que lJ,e couberem, o juízo da autoridade a 
que fica r ~ubordinada. 

TERCEIRA - Como retrib11içiio nelos serviros nres• 
tados, perrehcrâ a contratada o salârio de NCr$ 105 00 
(cento e cinro cruzeiros no,·o~,. 

QUARTA - O p::igamento a ciue s( refere a clau. 
sula terceira será efctunr'o ncl.- Prefeitura contra re
messa da rcs!)ectiva [rcoüência da cont ratndn., Qlle 5erâ 
enraminhadn, men~n.Jmente, à Divi~ii.o de Admin;slrorão 
pela Dº,·i <ta de Ech,~~.-fio e Cult11ra. - ' 

QUINTA - A contr~tah será respon~ávc! pela 
guarda e conservação de tudo quanto lhe fôr entregue 
para o de~e'Tlpcnho de suas funi:ões. 

SFXTA - O inadimnlcmnnt,1 de qualque~ das clâu
sulas dêste contrato. importai·ã na sua rescisiio de pleno 
d'reito. independentemente de qualquer notifir<irão ju
dicial ou extra-judi.-ial. 

E. por as,im se arharem clt? ad,rdo lavi:ou-•e o 
presente contrato. que vai assinado pelo Prefeito Muni
cipal, pela contratada e prlas te•temunh,:is abaixo. 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 15 de de
zembro de 1967. 

A. J. Mac7uu1n, Prefeito. - Ana l'riaria Rod1·,g1te/J 
de Lima, contratadl'! 

Contrato celebrado entre a Preteitura Muni
cipal de Nova I3uaçu, representada pelo seu Pre
feito, Senhor Antõnio Joaquim Machado e Maria 
da Glória Martins, na forma abaixo: 

Aos 15 dias do mês de dC'zembro do ano de mil nu
vecentos e sessenta e sete (1967), na Divisão de Admi
nistração da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, pe• 
rante o senhor Prefeito Municinal e as tcstcmunh'ts 
adiante assinadas. compareceu Maria da Glória Mar
tins. para na qualidade de contratada, exercer a função 
de Professor do Ensino Primário, fondo sirlo convencio
nado o seguinte: 

.. PRIM~IRA - Maria da Glória Martins. acima qua
llf1cada, e contratada para servir como Professor do 
Ensino Primârio desta Prefeitura, no local e horário que 

QUARTA - O pagamento a que s retere a cláu~ 
lhe forem designados, a contar de 1• de outubro a 31 
de dezembro do ano em curso. 

_S~G~NDji. - A contratada fica sujeita, durante 
a v1g~nc1a deste contrato, a tôdas as disposições das leis 
em v1g~r que lhe forem aplicáveis. bem como às o"!"dens 
de serv110 que lhe couberem, a juízo da autoridade a 
que fica: subordinada. 

TERCEIRA - Como retribuição pelos serviços pres• 
tados, perc_eberá a contratada o salârio de NCr$ 105,00 
(cento e cmco cruzeiros novosJ. 

sula terceira será efetuado pela Prefeitura contra re
messa. da respectiva freqüência da contratada, aue será 
encam11:1ha~a. mensalmente, à Divisão de Administrat·ão, 
pela D1v1sao de Educação e Cultura. • 

QUL.'1TA - A contratada será responsável pela 
guarda e conservação de tudo ouanto lhe fôr entrC>gue 
para o desempenho de suas funções. 

SEXTA - O ina_dimplemento de qualquer elas cláu
S?la~ clê~te contrato, importará na sua rescisão de pleno 
rl!r~ito, independentemente de qualquer i1otificnrão jU• 
d1c1al ou extra-jud;cial. 

E, por assim ,e acharem de acôrdo, lav,·ou-se o r,re
sente contrato, que vai assinado pelo Prefeito Munici
pal, pela contratada e pelas testemunhas abaixo. 

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 15 de de
zembro de 1967. 

A. J. Machado, Prefeito - Maria rJJ1, Glória Mc,r-
tlns, contratada. nB 

ti:ns, contratada. Tw~temunhas: Roberto Baron-i &Da• 
ree - Riibens Bantoa 

-

23/12/67 

. Có11ia aut. _tlr .. do Livro de Têrmos de Contratos e 
AJuste, n. 2., as J:Is. 83 v• 

Têrmo de Contrnlo <ie Tr-Jbalho p.or Prazo Deter
minado q1,1e fazem entre si, c·omo Empregadora a Pre· 
leitura Municipal, de Nova Iguaçu, neste ato 1epresen
tada p~lo Exm• Sr. Prefeito Municipal, Antônio Joaquim 
Machado, e do outro lado, como Empregados: - item 1) 
- Meláni'O Vaz Figueira; Silvino Faustino de Souza· 
Waldemiro Firmino àos Santos; Manoel dos Santos Lõbo~ 
- item 2) - Jurandir Peres. - item 3) - Waldemar 
de_ Souza. - . itel)1 4) - Wanderley Manoel Ribeiro; 
Milton José Rlsso; Maurilio José Risso e Juvenal Flo
riano de Castro Filho. - ilem 5) - Dame! Paulo da 
Silv,a e José João da Silva. - item 6) - Jorge No· 
gue1ra da Rocha. - item 7) - Deoclécio Souza da 
.Si_lva; Gilson da Costa; José de Souza Melo; jorge Fraga 
Filho; Arnaldo Fonseca Dias n Millon Ferreira l:lc.rbosa . 
- item 8) - Aldecil Antônio de, Macedo; - item 9) -
Wa teL· Gomes da Cruz. - item 10) - - Edson Garré. 

item 11) - Wiliam Monteiro da Silva. - item 12) -
Onício do3 Anjos. - item 13) - Luiz Vlander. -
item 14) - Servulo Nogueira. - item 15) - Ama
talino Alves Moura . - item 16) - Jorge Marlms Ne
greiro. - item 17) - Oliveira Goclinho. - item 18) -
Edson Baptista elos Santos e L'dio Nogueira do Carmo. 
- item 18) - Abilio da Silva Braga e Sebastião Bom. 
- item 20) - Altair de Carvalho . - item 21) - Osmar 
de Souza Ferreira. - item 23) - Ezir da Silva. -
Item 24) - Jorge de Assis; Fernando Coêlho Alves e 
José Ferreira Couto, tod'OS brasileiros, residentes e do· 
miciliados neste Município, mediante e.s cláusulas e con· 
diçôes seguintes: 

Pl"imeira: - O presente contrato terã vigência para 
os Empregados mencionados no item 1, pelo prazo de 18 
(dezoito) dias, a começar em 4 (quatro) de agõsto e a 
terminar em 21 (vinte e um) de agõsto do ano em curso; 
para o item 2, pelo prazo de 1 (um) mês e 11 (onze) 
dias, a começal' em vinte e um (21) de novembro: item 3, 
pelo prazo de l (um) mês e 21 (vinte e um) dias, a 
começar em 10 (dez> de novembro; item 4, pel'O prazo 
de l (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias, a começar 
em 7 (sete) de novembro; item 5, pelo prazo de 2 (dois) 
meses, a começar em l• (primeiro) de novembro; item 6, 
pelo prazo de 2 <dois> meses e 15 (quinze) dias, a C'Q· 

meçar em 17 (dezessete) de outubro; item 7, pelo prazo 
de 2 (dois) meses e 16 <dezesseis> di-'ls, a começar em 
16 i dezesseis) de outubro; item 8, pelo prazo de 2 (dois) 
meses e 17 (dezessete) dias. a começar em 15 (quh1ze) 
de outubro; item 9, pel'O prazo de 2 (doisl meses e 22 
(vinte e dois\ dias, a começar em dez de outubro; 
Item 10. pelo prazo de 2 (doisJ meses e 28 C,inte e oito) 
dias, a começar em 4 <quatro) de outubro; item 11, 
pelo prazo de 2 (dois\ meses e 27 (vinte e sete) dias, 
a começar em 5 (cinco) de outubro: item 12, pelo prazo 
de 3 (três> meses e 3 (três) dias, a começar em 28 
Çvinte e oito) de setembro; item 13, pelo prezo de 4 
(quatro) meses. a começar em 1• (primeiro) de setem
bro; item 14, pelo prazo de 4 (quatro> meses e 24 <vinte 
e quatro> dias, a começar em oito de agôsto; item 5, 
pelo prazo de 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias, 
a começar em quatro de agôsto; Item 16, pelo prazo de 
5 (cinco) meses, a começar em lo (primeiro) de e.gôsto; 
item 17, pelo prazo de 5 (cinco) meses e 1 (um) dia, 
a começar em 31 (trinta e um) de julho: item 18. pelo 
prazo de 5 (cinco) meses e 7 (sete\ dias, a começar em 
25 (vinte e cinco) de julho; item 19, pelo prazo de 6 
(seis) meses e 14 (quatorze) dias, a· começar em quinze 
de junh'O; item 20, pelo prazo de 6 (seis) meses e 17 
~dezessete) dias, a começar em quatorze C14J de jun!lo; 
item 21, pelo p,re.zo de 6 (seis) meses ·e 26 (vinte e seis) 
dias, a começar em 5 (cinco) de junho; item 22 pelo 
prazo. de 7 (sete) meses e 3 (três) dias, a começár em 
29 <vmte e nove) de maio• item 23, pelo prazo de 7 
(sete) meses e 8 Coito> dias'. a começar em 24 (vinte e 
quatro) de maio; Item 24. pelo prazo de 7 (sete> meses 
e 9 (nove dias, a começar em 23 (vinte e três) de maio• 
e item 25, pelo prazo de 7 (sete) meses e 17 (dezessete) 
dias, e. começar em 15 (Quinze) de maio, todos a partir 
do item 2, terminarâ em 31 (trinta e um) de dezembro 
do corrente ano. - Segunda: - Os Empregados perce• 
berão o salário-mínimo vigente a ser pago por mês. 

Terceira: - Os Empregados obrigam-se a prestar 
serviços à Empregadora exercendo a função de Traba· 
lhador Bra~l. diàriamente, no local e horário que lhes 
fu!'."em_ designa_dos. - Quarta: - À Empregadora a seu 
cr1ténc exclusivo e na medida das exigências do serviço, 
poderá a!rlbu1r aos Empregados, função diversa da que 
resulta deste contrato, assim como alterar o horário de 
trabalho diârJo e, ainda, ti·ansferi·l'Os do local da exe• 
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cução do trab~lho para outro qualquer. - E , por assim 
estai-em de acordo as partes interesse.das, lavrnu-se êste minado que fazem entre sl, como Empregadora a Pre-
tê!mo nos quinze dias do mês de dezembro do ano de feitura Municipal de Nova Iguaçu, neste ato represen-
m11 novecentus e sessenta e sete, o qual depois de lido tada pelo Exm• Sr. Prefeito Mun~cipal, Antõnio Joa-
e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas tes• 9-uim Machado, e de outro lado como Empregados : -
temunhas Roberto Baroni Soares e Rubens Santos bra• item 1) - Ivn Nanttel Balieira. - item 2) - Maria 
sileiros, oo.pazes, residentes e domiciliados neste Munici- Aparecida dos Santos . - item 3) - Octavio Heitor Mar
plo, a tudo presentes. Eu, Aurice Teixeira Pinto Costa, ques. - item 4) - Alzira Godinho de Souza. - item 5) 
Escriturário M, o escrevi. E eu, Altair Gomes Lavinas, - Nilza Francisca da Silva Ferreira. - item 6) -
Diretor da Divisão de Administração o subscreve. - Maria Janete de / Vasconcelos Theodôsio. - item 7). -
(aa' Antônio Joaquim Machado: Me"ânio Vaz Figueira; Ivone Teixeira da Silva. - item 8) - Wand,:i. Lõbo 
Waldemiro Firmino dos Santos; Silvino Faustino de Sou- Santana. - item 9) - Raimunda da Costa Souza . 
za; Manoel d'Os Santos Lóbo; Jure.ndir Peres; Waldemar item 10) - Antõnio João do Nascimento. - e item 11) 
de Souza; Wanderley Manoel Ribeiro; Milton José Risso; - Hermelindo Pereira Barbosa, todos brasileiro~, re!nl 
Maurilio José Risso: Juvenal Floriano de Castro Filho: dentes e domiciliados neste Municlpio, mediante as clâú· 
Deoclécio Souza da Silva; Demerval G.:mçalves Pires; sul,as e condições seguintes: 
Gilson da Costa; José de Souza Melo; Waiter Gomes da Primeira: - O presente contrato terá vigência para 
Cruz; Aldecil Antõnio Macedo; Jorge de Assis; Fern•:mdo o Empregado mencionado no item 1, pelo prazo de 15 
Coêlho Alves; Luiz Vlander; Omicio dos Anjos; •Jorge (quinze) dias, a começar em 17 (dezessete) de agôsto 
Fraga Filho; Arnaldo Fonseca Dias: Milton Ferreira Bar- e a terminar em 31 (trinta e um) do mesmo mês; item 2, 
bosa; Edson Carrê; Oliveira Godinho; Sebastião Bom; pelo prazo de 1 (um) més e 7 sete) dias, a começar em 
Edson Baptista dos Santos; Jurge Martins Negreiro; Sér· 25 (vinte e cinco) de outubro e a termin,:i.r em 30 (trinta) 
vulo Nogueira; Altair de Carvalho; L'd10 Nogueir,;,. do de novembm do ano em curso; item 3, pelo prazo de 
Carmo; José Ferreira Couto; Daniel Paulo da Silva; 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias, a comerar em 
Osmar Souza Ferreira; Ezir da SEva; Jorge Nogueira da 4 (quatro) de outubro e a terminar em 31 <trinta e um) 
Rocha; Anatalino Alves Moura; Wilfü1m Monteiro da Si!- de dezembro elo ano em curso; item 4, pelo prazo de 
va; José João da Silva; Roberto Baroni Soares; Rubens 5 (cinco) meses, a começar em 1• (primeiro) de uutubro 
Santos. (Assmou a rõgo de Waldemiro Firmino dos San• e a terminar em 31 (trinta e um) de dezembro do ano 
tos, e Jorge de Assis, Hélio Gomes Lavinas). em curso; item 5, pelo prazo de 3 (três) meses e 30 

(trmta) dias, a começar em 2 (dois) de agôsto e a ter· 
Cópia aut. tir. do Livro de Têrmos de Contratos e minar em 30 (trinta) de novembro do ano em curso; 

Ajustes, n. 23, às fls. 85v• item 6, pe:0 prazo de 4 (quatro) meses, a começar em 
Têrmo de Contrato de Trabalho por Prazo Deter· 1• (primeiro) de agõsto e a terminar em 30 (trinta) de 

min,:ido que !azem entre si, de um lado, como Empre· novembro do ano em curso; item 7, pelo prazo· de 4 
gadora a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, neste (quatro) meses e 7 Csete) dias, a começar em 25 (vinte 
ato representada pelo Exm• Sr. Prefeito, Antõnio Jua- e cinco) de julho e a terminai· em 30 (trint,:1) de no· 
quim Machado. e de outro lado, como Emprega.dos: - vembro do ano em curso; item 8, pelo prazo de 5 <cinco) 
item 1) - João Benedito da Silva, item 2) - José Vi- meses e 22 (vinte e dois) dias, a começar em 9 (nove) 
cente Flauzino e Antônio Guilherme; item 3) - Ray- de junho e a terminar em 30 (trinta) de novembro do 
mundo Pereira dos Santos; item 4) - José Miguel de. ano em curso: item 9, pelo prazo· de 6 (seis) meses e 17 
Silva e Aristides Barreto; item 5) - João Adão da Silva; (dezessete) dias, a começar em 14 (quatorze de junho 
item 6) - Benjamim de Carvalb.o, todos brasileiros, re• e a terminar em 31 (trinta e um) de dezembro do .ano 
sidentes e domiciliados neste Municipio, mediante as cláu- em curso; e item 10, pelo prazo de 8 Coito) meses e 18 
sulas e condi(:Ões seguintes: (dezoito) dki.s, a começar em 13 (treze) de abril e a 

terminar em 31 (trinta. e umJ de dezembro do ano 
Primeira: - O presente contrato terâ vigência para em curso. - Segunda: - Os Empregados perceberão 

o Empregado mencionado no item 1, pelo prn.zo de 3 o salário-min1mo vigente a ser pago por mês. - Ter· 
(três) meses e 21 (vinte e umJ dias, a começar em dez ceira: - Os Empregados obrigam-se a prestar se~-viços 
de setembro; para o item 2, pelo prazo de 2 (dois) à Empregadora exercendo a fun~ão de Servente, diària• 
meses e 22 (vinte e dois) dias, a começar em 10 (dez) mente, no local e horário que lhes forem designados. -
de outubro; item 3, pelo prazo de 2 <dois) meses e 16 Quarta: - A Emr>reg-sidora a seu critério exclusivo e na 
(dezesseis) dias, a começar em 16 (dezesseis) de outubro; medida das exigências do serviço, poderá atribuir aos 
item 4, pelo prazo de 2 (dois) meses e 9 (nove) dias a Empregados, função diversa da que resulta dêste con• 
começar em 15 <quinze) de outubro; para O item 5, p~Jo trato, assim como, alterar o !lorãrio de trabalho diário 
pr,:izo de 2 <dois) meses e 1 <um> dia. a começar em 31 e, ainda transfer í·l'Os do local da execução do trabalho 
(trinta e um) de outubro e item 6, pelo prazo de 2 (d'Ois) para outro qualquer. - E, por assim estarem de acôrdo 
meses e 20 <vinte) dias, a começar em 12 (doze) de outu· as partes interessadas, lavrou-se êste têrmo aos dezoito 
bro. todos a terminar em 31 (trinta e um) de dezembro dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e 
do ano em curso . - Segunda: - O Empregado men- sessenta e sete o oual deuois de lido e ach•'.ido conforme 
cionado n'O item 3. perceherâ o salário de NCr$ 270,00 é assinádc pelas partes · e pelas testemunhas Roberto 
(du_zentos e setenta cruzeiros novos) mensais, e os de· Baroni Soares e Rubens Santos. brasileiros capazes re· 
mais, o salário de NCr$ 210,00 (duzentos e dez cruzeiros sidentes e domiciliados neste Municipio, a 'tudo prêsen• 
novos) mensais. - Terceira: - Os Empregados se obri- tes. Eu, Aurice Teixeira Pinto Costa Escrituraria M, 
g,:im a prestar serviços à Empregadora, _fillercfnd'O os o escrevi. - E eu. Altair G'Omes Lavinas, Diretor da 
dos ltens 1, 2, 5 e 6 a função de Pedreiro; Ttem-;;---si3-, -..a.-~ntrn.·v..:11.s•aã~inistração. o subscrevo. - (aa) A.ntônio 
funçao ~e ~ncar_re~do de Pedreiro; item 4. a função Joaquim Machado~ Iva"Nal'ftcel Ba.l~• ·· ·· ,- -
de Carpmteiro, d1ànamente no local e horãrio aue lhes cida dos Santos; Octavio Heitor Marques· Alzira Godinho 
forem designados. - Quarta: - A Empregadora a seu de Souza; Nilz;a Francisca da Silva Fer~eira· Maria Ja• 
critério exclusivo e na medida das exigências do ser· nette de Vasconcellos Theudosio; Ivone Perei~a da Silva· 
viço, poderá atribuir aos Empregados funcão diverm da Wanda !,õ:bo de. Sant'Anna; Ra;yi;nunda da Costa de Sou: 
que resulta déste contrato, assim como, alterar O horário za; Antomo Joao do Nascimento; Hermelindo Pereira 
de trabalho diário e, ainda transferi-los do local da exe· ~arbosa; !loberto Baroni Coares; Rubens Santos. (As· 
cução do trabalho para outro qualquer. - E por assim smou a rogo de Raymundo da Costa de Souza Hélio 
estlrem de acõrdo as partes interessadas, lavrou-se êste Gomes LaV1nas). ' 
têrmo aas dezoito dias do mês de dezembro do ano de - O -
mil novecento~ e sessenta e sete, o qual depois de lido Relação das professõras diaristas. contratadas, que 
e achado conforme é assinado pelas partes e pelas tes· p,ro_rrogaram seus contratos de comum acõrdo de io (pri· 
temunhas, Roberto Baroni Soares e Rubens Santos bra• me1ro) de outubro até o dia 30 (trintaJ de novembro 
si_leiros, capazes, residentes e domiciliad·os neste Municl· do an'O em curso, e lavrados no livro próprio n. 25 às 
pio, .ª tuqo presente. Eu, Aurice Teixeira. Pinto Costa, fls. conforme segue: ' 
Escr1turãr10 M o escrevi. E eu, Altair Gomes Lavlnas Fls. ~1 - Célia dos Santos Furtado; F1s . 60 -
Diretor ga_ Divisão_ de Administração, 0 subscrevo. __: Albene Camara Antunes; Fls. 205 - Maria ,:Ja Penha 
(aa) A!!tomo Joaquim Machado; João Benedito da Silva; Gomes: Fls. 387 - Maria Lúcia Rodrtgues dE> Almeida· 
José Vicente Flauzino; José Miguel da Silva· Ra,ymun· Fls ~ - Eglf:ide Coutinho da Silva; Fls. !l08 - Mari~ 
d9 Pereira. do~ Santos; Aristides Barreto; Joã~ Adão da A~rec1da da Silva; Fls._ 299 . - Terezinha Mar·qlles de,.. 
Silva; BenJam1m de Carvalho· Antôniu Guilherme· Ro· Ol!velra. - Sendo m1:1nt1da todas as disposições contra· 
berto Baroni Soares; Rubens Santos. ' tuals d?s mesmos. - E , por assim se acharem de arôr• 

Cópla aut. tlr. do Livro de Têrmos de Contrato• e do, assmam a presente prurrogação, a~ partes e as tes· 
Ajustes, n. 23, às fls 86v• ' temunhas: - (aa) Antõnio Joaquim .Machado - os 

Têrmo de Contràto de Tr.abalho por Prazo Deter- ~t~aw~:r:c~:: ~;i~~~nados, - Roberto BarÓni Soa-

NOTA DO GABINETE DO PREFEITO 
Comunico que .os presentes confrafos sao apenas decorrenles 'de regularização funcio

nal de ±odes os que trabalharam e não receberam seus salários por terem sido admifidos 

como confrafados pelas administrações passadas sem., no enianio, ferem sido lavrados 05 

con±ra±os de seus serviços. Como trabalharam e não podiam receber, five que mandar 
lavrar os difos con±rafos, muito e-bora :todos e"le :t · ~1 d " ,·. • ~ s ernunem ~ ~ o mes e ano correnfes. 

Nova Iguaçu, 22 de 'dezembro de 1967. 

ANTONIO .JOAQUIM MACHADO 
PREFEITO 
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EPOCAS DE PAGAME 
DE TRIBUTOS 

TO 

IMPôSTO PREDIAL: 1~ Semestre - Maio e Junho. 2º Semesfre -

Outubro e Novembro. 

IMPOSTO SôBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA: Quan

do anual, nos meses de janeiro e fevereiro. Ouando mensal, até o 

dia 10 do mês seguiR±e ao vencido. 

Afividades profissionais de nível universifário - anual; lojas, 

salões, oficinas, garagens, ±infuraria eic., mensal). 

TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO: Por ocasião da con

cessão para esfabelecimen:i:os novos (Depois de 30 de junho, com 

descon:i:o de 50¾). 

Taxa de Renovação - Janeiro. (Quando paga em janeiro, sofre 

desconfo de 20¾) . 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS: Janeiro a Março. (Tra±ando

se de primeira licença, den±ro do 29 Semesire, só paga a metade). 

Os prestadores de serviços com a utilização de veículos, só po

derão promover o licenciamen±o ou a sua renovação em 1968 ( dos 

veículos, após a qu.iiação com o Impôs±o Sôbre Presfação de Ser

viços referente aos exercícios de 1967 e 1968, para o que já foi cien

±ificad_a a Inspetoria de Trânsi±o local, a±ravés do Ofício n 9 141, de 

13 de dezembro do corren:i:e ano. 

Bancas de jornais nas vias públicas. - Requerer ao Exmo. Sr. 

Prefei±o, que só despachará os pedidos de licença ou de renova

ção, após ouvir os órgãos técnicos . 
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_MTPS tem apenas dois 
fiscais para 700 km2 

Diretor: · 
Dlonísio Bassi 

O mais moderno 
jornal da 
c<Velha Província» 

3• PAGINA 

NCd 0,10 

O Pôsto de Fiscalização do Ministério do Trabalho lavrou 
37 autos de infração da legislação trabalhista, em abril passado, 
sendo as mais freqüentes a não apresentação de documentos 
à fiscalização (7), trabalho aos domingos (7) e falta de ano
tação da carteira ( 4). 

O Sr. Jorge Pereira dos Santos, chefe do Pôsto, informou 
que essa produção é o resultado de 34 visitas, naquele mês, 
não sendo maior porque dispõe de apenas dois fiscais, para 
zelar pela legislação trabalhista nos 700 km2 do .municipio. 

Outro importante setor do MTPS local é o das carteiras 
profissionais. "Expedimos 1.395 a maiores e 352 a menores." 

-------------------------------------------------------------------

- Além disso, demos assistência à assinatura de 44 re
cibos de quitação por rescisão de contrato de trabalho e pro
cedemos a perícias sôbre 43 processos de higiene e segurança 
do trabalho. O Pôsto também efetuou o registro especial de 
65 profissio.aais, de diversos ramos. AfJO XIII * NOVA fGUAÇU,25/5/68 * REDAÇÃO: RUA GETOLIO VARGAS, 124 - (Y ANDAR - TELEFOHE: 2260 * fl 9 651 

Violência parlamentar 
A recusa de submeter à votação o projeto que 

extingue a autonomia de 68 municípios, sob 
a alegação de que são áreas de segurança na
cional, para forçar a sua transformação, auto
màticamente, em lei, poi· decurso do prazo, a 
expirar à meia-noite d~ segunda-feira, constitui 
uma derrota moral, paxa os defensores daquele 
projeto. 

Se as suas razões são válidas, na castração 
da liberdade política de milhões de eleitores, re
sidentes naqueles municípios, não haveria por
que evitar a votação, num Congresso onde o Go
vêrno dispõe de maioria esmagadora. 

Se essas não são convincentes e se se frustra 
a votação, o fato constitui uma violência paxla
mentar, da minoria ocasional, praticada exata
mente com o instrumento criado, pela legislação 
revolucionária, para impedir que a maioria a 
privasse de aprovar as medidas que julgava ne
cessárias ao Pais, mediante o emprêgo da obs
trução parlamentar tradicional. i!:sse instrumen-
to foi a fixação de prazo para a aprovação dos 
projetos emanados do Executivo, sob pena de 
sua transformação em lei, à falta de votação. 

Agora, então, acontece justamente o que 
se quis evitar, ou seja, o domínio do Poder Le
gislativo por uma minoria, efetiva ou ocasional. 
De tal" forma, que basta ao Executivo e às suas 
lideranças, quando não conse-guirem convencer 
a maioria da Arena, da justeza de suas iniciati· 
vas, trabalhar para que não haja votação algu
ma, fazendo com que as mesmas, sàzinhas, pelo 
simples fato de sua existênc4i e do esgotamen
to do prazo regimental, passem a vigorar como 
texto legal. 

E assim, pois, sem o assentimento expres
so da Nação e até com a sua reprovação, ma
nifesta pelo desejo de maioria de seus represen
tantes de rejeitar a legalização da idéia exdru
xula, que Caxias e outros grandes municípios 
do Pais vão ser despojados, nas próximas horas, 
de sua emancipação. A menos que o Executivo 
r.. o Cong:-esso Nac;:mal percebam o grande mal 
que semelhante mà.ncbra. causa à. 4)01UIMid&,g&.O 
do regime democrático. 

meprel 
Amaral Peixoto solid,ário 
com editorial do CS 

Do deputado federal 
Ernâni do Amaral Pei
xoto (MDB-RJ), o nos
so Diretor, Dionísio Bas• 
si, reecbeu o seguinte 
telegrama: 

«Meus parabéns pelo 

seu artigo, Povo e segu
rança nacional, em de
fesa dri. autonomia dos 
m u n 1 cip1os, principal
mente do de Duque de 
Caxias, que tanto nos 
i n t er e ssa. Saudações, 
Amaral Peixoto». 

Instituto Nacional de Previdência Social 

AGÊNCIA EM NOVA IGUACU 
AVIS O 

CDncursos para Escriturário, Dattlógrafo, Auxiliar 
de Serviços Médicos e Auxíiiar de Enfermagem 

Torno püblico que, pelos Editais publicados nos Diário 
Oflclal da União de 13 de maio de 1968, foi determinado a 
realização dos concursos para as séries profissionais de 
ESCRITURA.RIO, DATILOGRAFO, AUXILIAR DE SER
VIÇOS l\I8DICOS e AUXILIAR DE ENFERMAGEM. 

O c1mcurso será realizado para admissão no Regime 
da Consolidação das Leis do TrabaJho na forma do De. 
ereto-Lei n. 225-67. 

As Instruções reguladoras do concurso, bem como os 
Editais referidos estão afixados, · para conhecimento dos 
interessados, no Pôsto de Inscrição. 

As inscrições 11crmanecerão abertas no periodo de 27 
de maio a t:s de junho de 1908, e somente poderão ser 
efetuadas nesta cidade, na Rua Treze de Mnlo, 501, 110 

horário de 14 às 17 horas, onde serão prestadas tôdas as 
informações relativas ao concurso. 

Serão cobradas as seguintes taus de lnscriçãot 

No periodo de 27-5 a 1-6 - NCr$ -l,00 
No período de 3-6 a. 8-6 - NCr$ 6,00 
No perão<lo de 10-6 11 15-6 - NCr$ 8,00 

De Gaulle emtampa as rel!!!!!!!!_;SOtiais 

PARIS - A Polícia. empregou ontem de madrugada, 
uma motoniveladora. para derrubar a barricada. do três me
tros de altura levantada em uma rua do Quartier Latiu e 
pôr fim a uma noite de combales com manifestantes. 

Mais de 50 pessoas ficaram feridas nas cinco horre 
luta, durante as quais a Poliala respondeu com bomba i• 
crimogêneas às pedras e cacos de garrafas que eram atira
dos pelos 10.000 amotinados perto da Universidade da Sor
bonne. 

Horas, antes, os 26 mil guardas da Policia de Paris de
ram aDolo aos ooerários em greve e disseram ao Presiden
te Charles De Gaulle que "não poderemos servir a um Go
v~rno que não nos respeita". Uma nota oficial distribuí
da pt[ ~indica.to dos Policiais diz que algumas das ordens 
rcceb . pelos guardas durante a crise social podem sus-
citar "ii;raves problemas de consciências''. 

Enquanto Isso, o Conselho de Ministros era convocado 
para segunda-feira próxima a fim de elaborar o têxto que 
será submetido ao referendo que. provàvelmente, será reali• 
zado no dia 16 de junho. Embora não se tenh.i conseguido 
obter qualquer lndir,t<;ão sóbre o conteúdo dêsse texto, tranE• 
pirou que a palavra "participaçãco" (dos trabalhadores r, 
estudantes) poderia flguror na base da consulta aos fran
cêses". 

O pessoal da Cruz Vermelha teve de utilizar macas 
vazias p!lra proteger-se das bombas dacrirnogêneas, enquan
to percorria o campo de batalha para retirar os ferido~. 

O documento não diz clrarnente (lUe medidas oo guar• 
das poderiam tomar contra o Govêrno. A greve é proibida , 
por le1, mas os policiais dizem que "compreendem perfeita-
mente os moli\·os dos t.rabalhadores em 2"re'.'e. : ACIN construirá o 

Palácio do Comércio 

j !1":,y!l;~ .... _ .,~e 

lojistas vão 
a Seminário 
em Campos 

O Clube dos Diretores Lo
jistas vai participar da IX 
Cort'\renção Nacional da clas
se em Goiânia e do V Se
minário, em Campos, êste a 
instalar-se no dia 31 do cor
rente. 

No almôç0 de quinta-feira 
última, e que contou com l!
«ressurreição» de Vanderlc1 
Cardoso e os demais sócios, 
Anlônio Costa. Silva, Dr. 
.João Alves da Silva, Cccllia. 
Borges, Hug0 Marques Llns, 
Joaquim Nunes Rondon, Luís 
Gonzaga de Brito, Armindo 
Brct<a.do, Luís Carlos, Rei. 
naldo Pimentel, Antônio José 
de Almeida Júnior, a reu
nião que estêvc sob a presi
dência do Sr. João Naziaze
no, contou ainda com os con
vidados Hélio Osni Alves 
Borges; Tonay e Otávio Go· 
mes, do «Rei da Voz1, Srta. 
Filomena Assunção Morgado 
e Valdemar Alves Aguiar. · 

Expediente 
No expediente, constou o 

recebimento de correspon· 
dência do CDL São Paulo, 
(3 atas), CDL Ribeirão Prê

to (Boletim e atas);: e bo
letins dos CDL de Lapa 
(São Paulo), Caruaru (Per
nambuco), Jolnvile (Santa. 
Catarina); Cachoeira do Sul 
(R. G. do Sul), convite para. 
a Feirn do Arroz; SPC de 
Curitiba soilcitando que en
viem expediente ao Banco 
Central; relação de todos os 
CDL do Brasil, num total de 
110. 

Campos 
Para participarem do V 

Seminário doa Clubes de Di• 
retores Lojistas, deverá se
guir de Nova Iguaçu uma 
caravana composta dos só· 
dos Cecília Borges, João 
Alves da Silva, Hug0 Mar· 
ques Lins, Brito e João Na• 
zlano e familiares S. Perel· 
ra representará o CS. 

O programa, bem confec• 
cionado, Indica os pontos que 
devem ser visitado6 naquela 
cidade, além do horário das 
cerimônias oficiais, e. serem 
Iniciadas no dia 31 do co1·
rente, 

CDL de Nilópolis 

Criancas do Amor ao Próximo 
,) 

sem camas e sem cobertores 
As 47 crianças (foto) <lo Lar <lo Amor ao Próxl• 

mo, no l\Ioquetá, continuam dormindo emboladas, em 
a"Oenas 10 <"amas e quatro bcr,:os. com 1>ouro m?is ~e 
u·ma dúz:a ,le <'Obcrtorcs, esperantlo o calor da solidar1e: 
dade, quo lh~s trm permiCdo sol>~cYiver e crescer o.te 
aqui. :t;ss::i ohra extráorclinária, de ~-arin110 maternal e 
fr:itcrllirtade humana, rriad:\ e m11i.1da pela. esp::mt~sa 
nhne"'a<;ão do uma mullter pec,_u::n:i. e m:!g.a, Dona. ,E~l,to 
,de D1rros, ,·a.i l'On~:ida, rom cle~a:hes, na. Z• pugma, 
menos como um hino no seu idealismo e mrus como um 
apíllo à ajuda imediata. da coletivtdar1e, sobretudo dos 
m:iis ab:istados, que nunca rrgatca.rnm o seu n110lo às 
causas genorosas. 
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Sôn a e a 

JORNADA TERÁ 
150 DELEGADOS 
DO RJ E GB 

O Sr. Nílson fN'oguelra, 
presidente da Assoe I ação 
Odontológica da Baixa.da Flu
minense, informou que a 1• 
Jornada Regional da classe, 
a realizar-se em julho, já tem 
assegurada a presença de 1~ 
delegados, do Esta.do do Rio 
e da Guanabara. 

O certame conta com o pa
trocínio do Departamento de 
Turismo da PMNI. 

Catedral fêz 
53 casamentos 

, . 
so e·m ·maio 

Maio confirmou n sua fa• 
ma de mês casamenteiro, em 
.l'viesquita, com 38 casamen
tos marcados no Cartório dlil 
Registro Civil e 16 celebra
dos na Igreãa de Nossa Se
nhora d!ls Gracas. 

Em Nova Iguaçu, a Cat,:>
dral celebrou 53 matrimô
nios sendo que 15 foram 
realizados num único dia, sã• 
bado passado, dia 18. 

A Associação Comercial e 
Industrial festejou o seu 23• 
aniversário, na noite de 5•
feira, com o seu atual presi
der.te, Sr. Sílvio Coelho, 
anunciar.do que a sede da 
ACL'\'I já foi adquirida e que 
estão adiantados os projetos 
para a construção do !aturo 
Palácio do Comércio. 

Também fizeram uso da 
palavra, o.s Srs. João Viei
ra( Fernandes, tesoureiro da 
AC.I:'IT, Júlio Góis e João 
Marinho, diretores, Ft.b:o 
Raunheiittl em nome ~ ?re
feito e dona Virialda Camar
go, viúva do saudoso líder 
das classes produtoras que 
foi Antônio de Freitas Quin• 
t~la. 

A mesa 

Rul fü?rrot de Matos 
na Viria.ida Quintela. 

A reunião homenageou os 
fundadores da ACINI, sendo 
que os falecidos, como An
tónio de Freitas Quintela, 
Sebastião Herculano de Mat
tos, Antônio Vaz TeLxeira, 
Romualdo dos Santos e Ave• 

lino José Bittencourt, foram 
representados respectivamen
te, por dona Virialda, Rui 
Berçot de Matos (filho), 
Luís Dalleprane (genroi, 
Ariel do:; Santos e Rui Bit
tencourt (filhos). 

O., -uemais fundadores são 
os srs. Eduardo Pires, José 
dos Carni;o., llianhães, Antó
nio Vitagliano, Frutuoso Ro
drigues Flores, Jo:;é Ant~ 
nio :i\!arques. José Au:::usto 
de Matos, Bernardino Mar
tins Júnior, Orlando da Sousa 
Chagas e deputado Getúlio 
Moura. 

Durante a reunião, o Sr. 
Hugo Marques Lins recebeu 
artístico bronze, como tro
féa por s11a escolha como 
clndu:rtrial do Ano,. em 1007, 
A entrega foi feita por do

VJ · a Qulntela. 

do CRECI, Germina me
nez, pre.,idente do Clube rlo5 
Caçadores; Luís C:i.rlos Pei• 
xoto P..amos, Jo:io Batista 
Lubanco. consulto:- Jurídico 
da ACll',~; Válter Bo:::ghi, vi
ce-presidente e Luís Gonza
ga de Brito, Diretor do Pa• 
trimônio. 

UM-~4 AMERICANA 
TRANQÜILA VlVE NA 
·cAT1!FORIVIA .. A NOSSA 

Dona Marlene Jorui
ne Costa. (foto), =:11 
:i.merican:11 de Detroit, 
vive agora na C:i.lüór
nia, mas e. noss:i, da 
Estrada Plínio Crisa :lo. 
numa casa construída 
com muito bom gôs!o. 
que f;em multo de m:m
súo campestre e de clu
be, pois o espírlto es
portivo d~ seu ma.rido 
dotou a ex-rcs:dilncia. do 
falecido Dr. Ata.ide Pi
menta de l\Ior:ils de pis
ei.na e quadra de fute
bol. Pois é essa nmerl• 
cana tranqüila, onde se 
C!ISam harmonlosamen
to e. bossa C.'\rioc:i, • 
ele~.mcla paulista e a 
contri,;!lo mineira que 
bateu um longo Pªll" 
com o cronista S. Pe
reira DlM, para narraP 

m trocou as vu.ntagens dn clviUzaçiío dos Estados ,UnldOll 
::10 ºbucolismo da vida em New l"1ftÇU. - (5• pagina)· 

A OPIHIAO POBLICA 
d arte de um deputado estadual do M.D.B~ 

Ao ensejo de infundadas acusações,. ª. p não residente nesta cidade), veiculadas 
(infelizmente representante dêste Mun1cip:::_, verde.de e tão só esta. cumprem 
através da Imprensa, -~ fi~ d_e que prev eça a ' 
esclarecimentos à opi~uao p~bllca. resposta. do Executivo municipal, sem que o 

o silêncio tem sido,. ~t agora, :a1 uer assentimento. J!: que, assoberbado pela 
mesmo trouxesse o sl~if_ica~~- de q .- \eve e não pode mesmo o Executivo perder
gama de problemas adm1rustra ivos, n.i~um fruto trazem à causa pública. 
se em atenções com probl~mª!• <t°a,-~~te de cada manifestação desarrazoada, nunca 

E não seria mesmo p aus1ve •. i úblico viesse o Govêrno do Munic1pio 
levada a efeito em têrmos pr~pnos'.tã.iiu~ ª p como se elas, por si mesmas, dada & 

desmenti-las, cori:o a. d=:r-)hcs impor ciadi~em em razão da.s próprias inverdades 
1nconsistêncla., nao se d1lmssem, como se , 
iem que se fundam• d t soalham que O Chefe do Executivo está a vender 

Agora, em tênnos can _en es, as onlmclmento dos fatos e processit• 
terras do patrimônio mu1:icipal, teef t~lals:e;.~SSARJ\.M EM ADMINISTRAÇõES 
mentes que, além d:ifer~itam~~ nã:g~=• trata de vcrtda de terras, porém de uma 
.ANTERIORES e, m o m • t QUALQUER DESPACHO do atual 
INVESTIDURA, sem que, ~os ~rocessos cons e anteriores se limitou a assi-

!~:t~;li~alfi~: ~~n~~~;~~~-t=~r~~~~s:;;;~s da Divisá; de Administração 

da Prefeitura. . emontam a 1964 são os de número 
Tais proces:~;~;elii:1t~i: ~:g:;1;, qJ: ; de abril de 1964; de n• 10. 65~, ~e 

7 . 2~6, jde h5 ~e 1 "67 pcriodos nnteriores à minha assunc;5.o ao govêrno do Mumcip10 
28 e un o e 20 811 do H de dezembro de 1967 todo;, êsses relativos ao mesmo 
e o processo n• . 'qualquer dêles o atual Prefeito tivesse proferido despacho, 
assunto, sem qtue em todos foram ouvidos os ór,.,5.os competentes: Divisão de 
sendo de se no a.r que, em • · a'.i · manifestaram 
Viação e Obras, Engenharia o Pl'ocuradoria llIQnicr~ , º! qu!l,)s se . 0 . 
favoràvelmente, não importando a. Investidura em ahenaçao de bem do patr1m mo 

do Município. . h d b esponsávels F' lmente estão os processos à disposição dos omens e em e r , 

Tôda.<J a11 informações serlto prestaclaa pelo Pôsto de 
Inscrição no enderêço acima mencionado. 

O Sr. Valdemar Alves 
que compareceu a convite do 
Sr. Hugo Marques Llns, velo 
tratar da fundação do Clube 
dos diretor.es Lojistas de Ni
lópolis, ficando assentado 
que, atém de reuniões pos
teriores, o CDL iguaçuano 
enviará uma comissão em vi
sita ao6 futuros sócios do 

• ess de 68 
cum ~:~o ao Executivo nessa oport~nidade, e diante de insinua~ões m:ildosas e 

P 6 ·t restar l!stcs esclarecimentos aos que são verdadeiramente justos. sem prop s1 o, p 
Nova Iguaçu, 23 de maio de 1968 

Nova Iguaçu, 23 de maio de 1968 

JOSlll IIYGINO C. VIANN A 
Agente 

CDL, ni!opolitano, 

A loura Sônia Sto,..inüller, do ECI, já veterana nas 
"' , N Igu•u•n no concurso passarelas, rep1·esentaTa ova ..,,. (P' . 5) 

l\1iss Estado elo Rio. ------ agma. 

ANTONIO JOAQUIM l\lAOHADO 
Prefeito 
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Nosso Informe 
N&vo deputado 

A Baixada. ganhou um nôvo deputado federal, é o 
Sr. Zulmar Batista, do MDB de Caxias, que assumiu 
a vaga. aberta. pelo licenciamento do deputado Altair 
Lima, 

Dadá no DF 
o deputado estadual Daremo Raunheltl passou a. 

11emaana. em Bl'asllia, cabalando votos em favor da 
manutenção da autonomia. de Duque de Caxias. 

Convalescença 
o Sr. Antenor Magalhães Amaral, que recente• 

mente se submeteu a uma. intervenção cirút'gica, no 
HSE, já se encontra em sua residência, convalescendo, 

Eleição 
Rena.ta Fronzl, que participou do jdri que escolheu 

Mlss Nova. Iguaçu, sábado passado, disse que nunca 
assistiu a uma eleição tão engraçada como essa. 

Vexame 
César Ladeira, seu marido, que cochilou multo, du• 

rante a festa, riu às pampas, quando uma das candi
datas, que se caracterizara pela extrema seriedade de 
seu rosto, caiu na gargalhada e exibiu uma arcada 
1111perior vazia. Depois apurou-se que a mãe da mõça, 
para impedir a sua participação no concurso, lhe escon
dera a dentadura. 

Padre 
Hoje, que dedicamos considerá.vel espaço ao pro• 

blema do menor, queremos revelar que, no Lote Quinze, 
um dos admiráveis sacerdotes da nossa Diocese, o padre 
Egidio, como é conhecido por ali, vem mantendo um 
orfanato para cêrca de 60 crianças. Padre Egídio é 
belga e, na. realidade, se chama Gerard L. Peeters. lil 
o pároco da Igreja de Santa Maria. 

Dobradinha 
O companheiro de chapa do deputado Amaral Pei

xoto, no seu plano de ser candidato ao Govêrno do 
Estado, seria o médico Edgar de Almeida, também 
deputado federal. O esquema é simples: o ex-governa• 
dor entraria. com os votos que se acredita pertencer 
ainda ao ex-monolltlco PSD e o médico, como é millo• 
nârio, com o financiamento. 

.meprel 
• Sociais ----. ..4níbal Sousa 

A mais bela é do ECI 
A linda Sônia Stogmuller, 

do ECI, defc,nderá a be>lez:a 
da mulher iguaçuana no pro
~ dia 1• de junho em S. 
Gonçalo, e lá estaremas con
fiantes torcsndo por sua ,-1. 
tória. Sílvia. Damasceno, do 
NICC, que foi a Z• classifi
cada, recebeu convite do cos
tureiro Hugo Rocha parn. ser 
manequim. A 3• colooada, Srta. 
Sônia Sumar, de Andradti 
Araújo foi convidade para o 
dilas Guanabara». A Sra. <Je
ellla Borges, que fêz Parte do 
~ • -ta.va. elepwa.térrima. 
era 111na, 'l1aa presen-.i mai. 
bonitas 4a noite. Houve um 
princípio de corre-corre das 
Clmldidatsa e da comissão Jul-
c~o;' ~ÍÕs~«bis~ mJs;;-
foram cedidas~ IT.l\foila..q 
e eram lançamento Verào-tlS 
da Jomafre e Dener. 

Prestigiando a festa com
pareceram figuras proeml• 
neutes da nossa H:gh Socie
ty, e mau 00'1 anotou os Srs. 
e Sras.: Heron Baslle, Jair 
Viana, Gilte Nascimento, Iva.
:air Campa.r, Aldir Cordoso, 
Nilo Azeredo, Dr. Jorge Via
na, Carlos l\Iorelra, Etiane S:\ 
Bltencourt, Elzio Torlonha, 
Nélson Batista, Américo Félix 
'Va5ente e outros. 

Apesar da festa ser partl
~lar, dave-se anotar o traba
lho incansável do presidente 
Alberto Nílson Ramos e do 
diretor Mauro Miguel, para 
que transcorresse O melhor 
possível 

O industrial Altair Macba,
do e a filha Aldira aplaudi• 
ram entuslàst!camente as 
miases. 

GOTiCULAS 
A familia Stênlo-Joana de 

Matos recebeu amigos em sua 
residência para participar de 
uma feijoada de última hora, 
seguido de uma festinha no 
'i!.ltlmo domingo. Os bate-pa. 
pos, Whiski e salgadinhos se 
seguido de uma esticada até 
a Adega. Presentes os casais 
Jurandir e Inês, Ari Cardoso e 
Jussarinha, o comandante 
Aragão, Toninho, Renato e o 
Sr. Moacir Rodrigues. C*) o 
Senhor Henrique Schiefer 
(Bahyer, projetando viagem 
a BrasU!a, onde será hóspe• 
de do Industrial Domicio Bar-

reto (Ingã). <*> Muito ele• 
gante fazendo compras em 
Copa~abana para o filho Mar
cello 9ue a.acompanhava, a 
Sra. Zita Levinas era uma 
bonita figura de mulher. l*> 
A morena Ãngela Soares e a 
prima Maria . Llgia ~~endo 
curso de servu;os soc1a1s na 
Piedade. <*> Alexandre Rau
nheitti insensível ao encan• 
to de linda loirinha que re• 
slde na Bahyer. <*> Ana 
Cristina Ridzi esperando a yi
sita da cegonha para o fim 
de outubro. C*> Maltrapilho 
e sentado na porta de uma 
barbearia na Nilo Peçanha, 
tirando onda de mendi~o, So
lon Chanpinel consegum 3,00 
cruzeiros novos. 11:le diz que 
~~S~!ª~~d~p11e!.9,~t~;! 115:::,:t;;e:: 
-._. · .6.to.--udo- cum c:t rctt 
Lavlnas, era o assunto na do• 
mingueira do NICC, <*> A 
Lélia M a r i a Cardoso foi a 
Maria Augusta local, com bas
tão e tudo, no "Miss Nova 
Iguaçu". <*> Demetre Anas• 
tassakis é o projetista da no
va buate "Adega", que será 
inaugurada nos fins de ju• 
lho. <*> No último dia 23 re• 
cebeu amigos para apagar ve
linhas o Sr. Ernesto' Mala
fala que reside atualmente 
em Brasília e que foi um 
dos p ri m e i r os colacados 
na Faculdade de Organi
zações de Emprêsas naquela 
cidade. <*> A bonequinha Ma
ria do Perpétuo Figueiredo 
de Sousa, que estuda no Gru
po Escolar Vicentina Gou
Iart, passando votos de "Miss 
Caipira". Em sua lista cons
tam nomes famosos e impor• 
tantes como o de Heraldo Sal• 
les, Margarida Art!dório Dâ
maso, Ana Cristina Ridzi, Ce
cilia Borges, Sílvio Malheiro, 
Sônia Stogmuller, Alcemar 
Assad, Dênis Alfredo Maia, 
Dulce Raunheitt, Heloides 
Menghini, Rute Elias Josê, 
Teresinha Morango, Lélia 
Cardoso, Ionã Magalhães, 
Dionisio Bassi, Maria da Cruz 
Rodrigues, Eerminal Gime• 
nes, entre outros. <*> Nacib 
mandando rezar amanhã mis• 
sa em ação de graças pela 
passagem de mais um aniver
sário da cantora Dalva de 
Oliveira, que também estará 
presente, na Catedral de No
va Iguaçu. Logo depois, à 
noite, haverá festa de aniver• 
~ário do Pingo D'ãgua, a par• 
br das 21 horas. 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE NOVA IGUAÇU 

CA.RTORIO DO a~ OFÍCIO 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO 
DE 20 DIAS, NA FO:RMA ABAIXO : 

O Doutor Hudson Bastos Lourenço, Juiz de Direito Au
xlllar na 1• Vara desta Comarca, Estado do Rio de Janeiro 
na forma da lei etc. ' 

Faz saber a t~dos quantos o presente edital de citação 
virem ou c_onhecimen_to dêle tiverem e interessar possa 
que, tendo s~do requerido pelo credor Macüe S.A. Materiais 
de Cons~ruçao a falência da firma C. Alves de Souza, 
estabelecida à Estrada Pllnio Casado n. 32 em Nova Iguaçu 
foi por êste Juizo depois do processamento legal a parti; 
d_a data _do despacho do pedido, decretada a fálência da 
firma ai:1ma mencionada1 sendo a sentença exarada pelo 
:MM. J'!ILZ, do teôr se~mte: - Vistos, etc. Maclfe S .A. 
:Materla1S de Construçao, co111 filial nesta cidade sito na 
Av. GQv, Amaral Peixoto, 802, Inscrita no DRM sob o 
ll, 3.030, requer a falência de C. Alves de Souza firma 
lndlvi~u!'-J. estabelecida na Estrada Plinlo Casado' n. 32 
(Insci::1çao n. 4.125), com fundamento no art. 1• da Lei 
Especial. O simples não-pagamento sem reLevante razão 
:• Reqdlrelto, no vencimento dos débitÓs reclamados favorecia 

uerida promover a própi-la declaração da faiência, 
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CRIANÇAS DO AMOR AO PRÓXIMO 
SEM CAMAS E SEM COBERTORES 

Meditem, prof essôres 
O Colégio existe para o encaminhamento e burila

mento das aptidões da criança. O Colégio não faz de 
psicopatas, anjos barrocos e !lão enxerta Cérebros cEins• 
tenlanos, em crânio de galmhá. 

Dentro de uma. escola o núcleo é o aluno, e é por 
êle e em função dêle que se deve conceituar a educação. QllM'enta e sete c1•lança. do t-0das as côrcs e Idades, b1clu

■lve de wn ano upona!I, estão dormindo omboladus, em tlcz 
camas e quatro berços, com q~nze cobertores e pan0s de 
todos os tipos, no Lar do Amor ao Pró:d-'!10 (LAP), 11a Rua. 
Sinuosa, 110 l\'Ioquetá, porque até agora na~ 11rouu:du efe!tos 
pr[~tieos os pat.étlc',08 upelos à carld1ule publica local, feitos 
pela tundadlora dêsse orfanato, dona Edlt.o de Barros, qne 
é trunbôm a sua presidenta. e bu.bár-mór, a quem dezenas de 
guris chamam do 111tãe», 

- A !otn~oo est.atut.árla. e do fato, do LAP, siLo l50 
crlo.nças mas us trôs que faltam, como esta,·nm «fracas», 
foram l~ternadas no llmspita.l São Sebastião, no Rio - OX• 
plica dona Edite, com um sorriso largo, sem um Ilente ló(/• 

11uor, porque toclo o dinheiro que o marido ganha, como 
cobrador do CTC, ó em11.cga.do 110 Ln.r qu•i montlou 11ara. 
aqueles filhos do Deus. 

Alegria 
Apesar da falta. de cobertores e do camo.s. supridos p.:ilo 

calor do carinho materna.! que dispensa a todos, e pela so
lldnrledade que já reina entl'e êlcs, dona. Er.lite csta1:a mult,_o 
alegre, na hora do almõço, quando a re).>Ortagem la ~stev -• 

- Comprei, na. Bra.stel, essas cinco me~as de tormlca 
o as cadeiras por NCr$ 1.800, ~ara. os meus ~!lhos poderem 
comer sentados e estudar direito, A prestaçao, Deus va_i 
ajudar a pagar, O povo é multo bOm o não mo deixara 
atrasá-las, com os se\15 donativos. _ 

- Tirei os garotos da escola pública munlclpa.l, aqitl do 
bairro, porc1uo dava. muito trabalho vestir e aprontar SO 
cranças, toclO!i os dias, para ir à aula. 

Casos 
As histórias dos meninos e meninas abrigados no LAP 

não variam multo. Em sua maioria, são filhos de miLes sol· 
teiras ou abandonado.a pelos pais. Mals (lo que a. côr escura., 
que predomina. entre êles, irmana-os a subnutricão, a íomr., 

- Slriéio., por exemplo, chegou aqui, em 1905, trazida 
po1· um comissário de menores. Tinha 4 anos e pesava 
qua.ti:o quilos. Velo do Hospital Salgad-:> Filho, do Rio, com 
o diagnóstico do que a sua doença. era Inanição. E a ;ccei!o. 
dol uma dieta de um ovo e um bife, Jlário3. Sua mae nuo 
podia cumprir essa receita. Tanto assim quo morreu, pouc-:> 
depois, no Hospital So.nta Mo.ria, para. tuberculosos, tam
bém na GB. 

- Os irmãos Benedito, de 2 anos incompletos, e Gllborto 
dos Santos, de 7, dormiam, no princípio deste ano, debaixo 
do nôvo Viaduto de Nova Iguaçu, com a mãe o.lcoóla.tl'a, 
quando foram recolhidos e levados para o LAP, porque hã!> 
cxlstla ingtltuição ofiC\"11, em Nova Igu1ç11, para ê~ses casos. 
Dias depois, a mulher desapareceu, deixandp as crianças Já. 

O interessante, no entanto, é que nos colégios desta 
cidade colam-se nas paredes versiculos blblicos, máxi· 
mas de poetas llr!cos, humanistas e avisos proibltórios. 
Não descobrindo os doutores em educação, com gravata 
e diploma do pergaminho, que na adolescêhcia os roncos 
dos motores dizem mais que verdades de Si:.o Totné, 
que a guitarra emociona e dua» cansa, e que a ânsia 
de afirmação pessoa,! do adolescente não admite amea
ças e ensinamentos quanto ao agir. 

Duas coisas podem acontecer com os cdonos da. 
deseducação,: ou uma burrice de cavalheiro meQieval, 
onde a cruz é a solução e desculpa, ou a Imaturidade 
funcional de um sargento de policia, q~e com intransi
gência tenta cohverglr sóbre si a atençao. 

Ninguém pode mostrar caminhos a ninguém, e nin
guém tem o filtro azul da felicidade, sendo a caracte• 
rlstlca de boa educaçã.o a sua Identificação com o 
«educando». 

Fogão e geladeira 8,tu 
Outra 1·a.zil.o para a sua alcgrln, no melo das 47 crl:\n• 

ças, er1~ a compra, de uma gelullcira l'~mcrclaJ, por , ... , • 
NCr$ 1.200, pra. 1,agnr NCrS 50 por mes,, 

A coqueluche do LAP é o gordinho Jó de Barros Cunha, 
de quatro anos de Idade, e que foi entraguo a don:t Edite 
quando tinha um dia de nascido. Sua robustez, Inteligência 
e vivacidade se destaco.m, no melo dos Irmãos quo o in!or
tú,l!(u1 e a solidariedade lhe deram. 
Dó.1;:ne~ 

Erros primá.rios como o de uniformizarem o tama
nho dos cabelos e dos vestidos, tomam-se crimes contra 
a mocidade que, só na aparência, pode se afirmar, 1ndi• 
vldualizando-se ou se coletivizando. 11: um êrro forçar 
o cmodus vivendi> de um menino, e é um crime arrastar 
a criança a uma austeridade fátua e pseudo-moralista. 

Enquanto os professõres usárem esporas nos pés e 
b[blias nas mãos, contradizendo com os pés o que a 
bõca decorou e a cabeça não entendeu, a criança não 
a.celta1·á o colégio e tugirá do saber, não dcscobrl.ndo a 
maior ventura que é a inteligência. 

- Foi um vizinho que mo vendeu. :l!:lo ulbse 11uc 1Ire
ferla vender a. mim, do que a um botequineiro qualquer, 
Eu preciso mais. 

Dona Edite também obteve outro trlw.fo muterlal, n,est:1 
semanu· foi a troca. de um fogã.o a g.ls, l'lllm, por um mo
lbor, ~ Companll.la. de Albnantnç.ão Escolar, Setor de Ni
lópolls. 

Alimentação 
o minimo de gêneros, para a subsistência da garotada, 

6 fornecido ao Lar do Amor ao Próximo P5'r aquele Setor <ln 
CAE. Mensalmente, êle fornece leite em ~• tiigo bulgor, trl• 
go laminado óleo vegetal macarrão o farinha mista. També1,1 
ó a única ;juda, de 61·gão oficio.!, recebida pelo LAP. 

- Nunca. vi um tostão da Prefeitura, _apesar dos o.pelo/! 
que fiz a todos os Prefeitos,_ desde a c_rlaç~o do LAP, cm 10 
de maio de 1964. Pra não dizer que nao ha ajuda nenhum~ 
os fiscais do 4ra.pa» municipal, que agõra sou.beram das d1• 
ficuldades que enfrento, para alimentar, ver.tir e educar o. 
essa. menlnada, têm trazido para cá os produtos que aprMn• 
dem, nas ruo.s. 

Dona Edite reclamou que a Prefeitura_ só liga. a :ígu;i 
para o Moquctá duas vêzes por scm::i.na, obrigando-a a prod1-
gios de ginástica, para obter o líquido com que prover às 
necessidades da guriza.d::i.. 

Esc.>la ~ · ~ 
Dentro do J,a.r, das U às 17 horas, tunciolll\ a Eli,.".la 1,> 

do J\Iovl.ment-0 Populo.r de Alfabetlza~iío, de r~spon•.ob1l1~ndo 
estaduo.1. Os Jlllllores de sete an0s estão matriculados ali, na. 
l• sério primária. 

o INFORMA 
a ffl2 1'&.. TQR&.GNIA 

Sônia Stogmuiler - "Miss Nova lgua~u 68" 
Para gáudio de nosso quadro social, vem o E. C. L sagrar-se 

mais uma vez, e consecutivamente. campeão de beleza da muni
cipio. 

Um júri composto de figuras de ga_barlto do grande mundo 
cari<>ca e de missl?-' sufragou por um numero de pontos bastan• 
te destacado a louríssima candidato '!o E. C. L J?escendente ~e 
alemães, filha de um engenhelro-?"ecanico, por força da f1;1nçao 
de papal já circulou brasis. Esta multo estusiasmada. Ja foi 
Srfa. Elegância da cidade, Tem muita_ classe na possareln e pre
tende fazer bonito no Mlssi RJ, em Sao Gonçalo. 

Parabéns, Sônlnha! 
Programação social para junho 

1 - 23 horas - "Noite Lusr- Brasileira" com exibição do 
conjunto folclórico da Casa de Espinho; música de Sérgio 
Carv5n1ho 2i ';'.~~';.~ ~t:.~g~';; J;~f~âii~~ºcx;},';. ~':,,,}lf ~c3., modas 
da estação, pela boutique "It Modas" e _fundo musical do 
conjffto ~-Z1~_j~bás~alle ~~~~~tJ~!d~r~~ !!J?~i~at.4&•• L 
íff.r'fof;ifütº· 

13 - "Noite na Roça" com os "Cry Bables". 
14 - "Tarde na Roça" com "The Hell's Angcls. 
As reuniões da Comissão das Festas acima, realizam-se 

nas quartas-feiras. 
Futel,ol de salão 

6 - E. I. C. x Esperança (Veteranos); 7 - Curtume x 
E. C. I. (Amadores); 20 - E. C. I. x Curtume (Veteranos); 
21 - E. C. I. x Guadalupe (Amadores). 

Sexta-feira que vem, o E. C. I. enfrentará o Clube Epsom, 
em futebol de salão. Entre os torcedores serão sorteados prê• 
mios úteis, da linha EPSOM. 

Breve uma novidade com a qual você deve colaborar. 

situaçãl? bem melhor a que se expõe com êste requerimento. 
Mais a,mda: Citada, não procurou depositar a quantia ati
nente a divida a fim de illdir o processo falencial. A Supte., 
por sua vez apesar de juntar vários t itulas de seu crédito 
fêz protestar apenas os de fls. 14, 17, 20 e 23, no total 
d~ NCr$ 1.682,01 (hum mil seiscentos e oitenta e dois cru
zeiros novo_s e um centavo), e sabendo.se que o protesto é 
ato essencialmente probatório da insolvência sõmente as 
duplicatas em referência e correspectivas certidões de fls, 
13, 15, 18 e_ 19 caracterizam a impontualidade da devedora. 
De consegu1ht~, observadas as formalidades de prache de
claro a falência de «C. Alves de Souza», fixando o termo 
legal na data do de~pacho do pedido, e nomeio para sindico 
o Dr. Paulo Antomo Leone Neto brasileiro casado advo
gado, com escr:itório na Rua Dr.' Octávio Tarquino,' 45, 2o 
andaz:, nesta cidade, que dev.erá assinar o respectivo com• 
P~om1sso, P.R.L,,d_eterminando-se: lv) Providência do sln• 
dtco q~antp à pet1çao de fls. 30; 2•) Expedição de editais; 
3•) Afixaçao do ~cs11mo desta sentença à porta do estal>e
leclmento da falida; 4•) Remes~a do resumo da decisão 
ao Registro do Comércio; 5•) Intimação do Represen~~ 
do Mi~istério Público. As_:ilno aos credores O prazo de <t',.t· 
(20) dias para apresentaçao da prova de seus créditos. ~ 
I~uaQU, 25 de março de 1968. (a.) Hudson Lourenço. Juiz 
de Direito» .. - E para constar passou-se o presente Edital 
que serã af1x~do no lugar de estilo e outros de Igual teor 
que será publicado no Dljrio Oficial dêste Estado na formá 
da L~I. Dado e J?Rssado nesta cidade de Nova Iguáçu, Estado 
do Rio de, Janeiro, aos dois (2) d ias do mês de abril do 
ano de mil novecentos e sessenta e oito (1968). Eu Luiz 
Car)os, escrevente de justiça, o datilografei. E eu Mar
garid~ Gome~, ~scrlvã, o subscrevo, HUDSON LOURENÇO 
- Juiz de Direito. (l/2 

MINISTÉRIO ,DO EXÉRC'ITO 
11 \l REGIÃO MILITAR 

EDITAL 
Paulo Antunes de Sousa, Tcn, Cet., designado pelo 

Comandante d_a 11• Região Milits,r, em Ofício n• 21-Aj G, 
de 12 de janeiro de 1968, para proceder diligências cm 
um ~M, intima, na. forma de Lei, na Impossibilidade de 
cltaçao pessoal por fálta de localização, as pessoas abaixo 
rela7}ona<:1:a_s, a comparecerem no 2, andar do QG ela n•qt 
Reg1ao Militar - Esplanada dos Ministérios - Bloco 4 
- DF, ou mesmo comunicarem à. Unidade do Exército 
mais próxima a sua localização, a fim de serem ouvidos: 

Aida Maria. Borges, Antônio Itahelo, Carlos Walter 
Aumond, Carlos _Fernando Figueira Magalhães, Ellzabete 
Hermano, Francisco Ferreira dos Santos, Francisco w1. 
thi:ker Ferreira, Jalr Forrelra, Jerusia Franco de ou. 
ve1ra, Luis Guimarães e Sousa Neto, Marcos Castell Pan
zera, Maria Alice Martins, Maria Nelma, Maria Jos6 
Ja_lme (nome de solteira), Maura Helena de Oliveira Si• 
moes, Oswaldo Rocha, Pauto Sérgio Ramos Cassls Pa• 
dre Vilmo, Rui Rocha Cunha. e Rui Barbosa Alencár. 

Brasília. • DF, em 15 de abril de 1908, 

PAULO ANTUNES DE SOUSA - Ten. Cel, 
- Encarregado de Dlllgênclas/IPM. 

' 

Donc, Edite. entre êsses 47 guris, t.otn dolR que silo re
birdu.dos monto.la ou tidos como tais, emb:>ra. um delos, ,:om 
8 anos, 1111rrça mais ter sofrido wn atraso em l<'U dcsenvr,1-
vhnento :físico e mentt,I devido à fome, de que as SIUl,s cos
teh\1 sallentm; sã-o um doloro•10 at.estado. 

Embora sem Bo.ber comi) rll!lolver o problema desses dois 
garoto!! exceJ)Clonnl~, ela es~i numa fa~e tle e11t11~!a~mo, dc·
P<l!s do descspêro ,,ue a levou a sair às run~, no mêij pi-:-1-
l'llldo, tm1 bamto preca.tório, com quo.tro lntePnl)lj, pal1\ ro
conher o n.uxillo do povo. 

- O Llons Cluho de Nova. Iguaçu me prometeu que val 
<loor ao orfanato, ató Junho, 25 oamc, beliches, para os mell.'J 
filho11. 

Luz 
E' ainda com otimismo que dona. Edite Informa qu13 o 

neu fornecimento de luz, feito através de cabine, val ser 
melhorado, depois do tantos anos de espera.. 

- Vou ter o meu relógio próprio e o. luz direta, age>ra 
em junho. Os postes já foram trazido~ pe!a Light. 

Com Isso, ela vai poder utilizar, com me.Is rendimento, 
a máquina de lavar roupa, que o marido lhe comprou e que 
ela colocou a serviço do seu Lar. 

A fomilia 
Dona Edito é casada com o Sr. Vatdlr Cunha,, flX-COn• 

dutor dos bondes da Light, e o~-0ra trabalho para n. CTC, 
como cobrador, na linha do Jar,lim Botânlcio, na GB. s~u 
me~mo, tem a.penas wn filho, de 21 o.nos de lllade, que é ma,
r'?,, ro e oa.sado. 

, O rr,paz mora aqui perto e minha nora me ajndn, 
nos trabalhos do LAP. 

Outras aiu:lllares suM, para cuidar da criançada., são 
três mocinhos de lõ e lG e.nos, que chcg-al",1.t1t n.Il meninotas 
e que ela ai:abou de criar. 

Evangelho 
Como o repórter quisesse saber o que a levara a assu

mlr tão peso.do encargo, dona Edite contou: 
- Per,•2 meus pais com quatro anos dt> Idade Rolei 

também. Estive em casa de cada. parente, noesa miie! Não 
gosto nem de me lembrar. 

Sua. 1·ellgião, ela define assim: 
- Creio no Evangelho. Niio faço parte de t:enhuma re

ligião, mas já fui espírita, umbandista, católica, já fUi tudo. 
Creio na reencarnação. 

Povo é bom 
Dona E~t.e tem Ilimitada fé na :ijuda do próximo. 
- Rsses 15 cobertores que tenho foram presente do Sr. 

Haroldo, da Casa 'C-onato. ErC'?n novlnhOll, qt!amlo os ree&
bL O povo me traz roupas, novas e U!Udut, As minh.a8 ga• 
rotas makres, quo sabem costurar, recortam e fazem ve,;
tldos. c~-mlsas e calças para c-s pequ-,nlnos, Quttndo fico cm 
frente iis Casas Sendas, oom 1lnt lençol, recolhendo donatl• 
vos, em duas ou três horas, apanho uns 10 contos, que sem
pre ajudam. 

O Lar era a própria cas9 de dona Edite, que foi ceden
do suas dependências às crianças, at~ ficar pràtlcamente 
reduzida a um quarto e siila, onde mora com O marido. O 
resto foi ocupado pelo LAP e se compõe de uma sala. gri>n• 
de, três dormitórios, dois banheiros, com três vasos sanitá
rio~, dois chuveiros e mela dúi:la de mictórlos. Mas pr.?• 
cisa de mais. 

TERRENOS ,NIO PôSTO 13 
Todos com frenfo para a Presidente Dutra. - Tenho 

poucos lotes, - Informações com J. DRUMMOND 

IMõYEIS- CRECI 6Z - PRAÇA ANTONIA FLORES 

TEIXJ<llliA N. 11 - SALA 403 - NOVA IGUAÇU 

Vende-se ou troca-se por casa, um lindo sítio em 

Nova: Iguaçu, com 56.000 m2. Casa. com 8 quartos, sala 

com lareiro., cozinha, banheiro, varanda, casa de caseiro, 

açude com pebces, luz elétrica, água nascente, plantações, 

criações etc. Preço: NCr$ 70.000,00 financiados. 8ratar 

pelo telefone: 3001, 

Srs. profeasõres: levantem-se de seus bancos de 
secretaria e vejam em Portugal, na Universidade de 
Coimbra, seus alunos com tradicionais e famosas capa.a 
pretas, sendo admirados pelos seus versos, não interes
sando a ninguém o tam~nho de seus cabelos. 

Vejam e meditem o exemplo atual vivido na Fran• 
ça - a tradicional Sorbonne -, com seus universitários 
se rebelando contra a tirania. A austera Inglaterra 
aceitando a modlfloação radical da juventude, a palavra 
suplantando a tradição. Meditem, mas meditem mesmo, 
nossos professores, não tiranizando a juventude, antes 
que ela julgue voc~s uns obsoletos e ultrape.ssados. 

Altair Machado 

LIONS PLANEJA CAMPANHA 
DE PROTECÃO ,AOS ,ME~01RES 

O Llon's Clube vai abrir, o!I• 
clalmente, no jantar Que pro. 
gramou para têrç11-Celra próxl
rna, no Country Clube, a sua 
campanha de prote,;ão ao me
nor, cujn~ metas materiais• Ime
diatas, são: 1) a aqulsl~ao de 
uma camioneta, para servir ao 
Juizado de Menores; 2) a cria. 
tão, p ··la PreCe!tura, de um abri. 
gn ou centro ce triagem. 

O advogado Jackson Trindade, 
designado pelo L:on's para pre
sidir a comissão dP deões> qu~ 
vai estudar o problema e propQJ' 
oficialmente, zs solw:;ões qu~ 
julgam ad .Quad!ll!, disss !l. lm. 
prensa que o clubP !oi desper. 
tad0 para a gr:wldadc do pro
blema ao verificar Que as lnsti_ 
tuiçõf'3 particulares que nss:s. 
tem !l. Infância desamparada vi
vem sempre em dl!lculdadcs fl. 
nancelras. enquanto menores re
colhJdos nos leitos da ferrovia. e 
das rodo,ias são levados para o 
Fonim e até para a Delegacia 
de Pnlfcla, por falta de um local 
ad•Quad0 para abrigá.-los. 

Exibição de filmes 
A prlme:ra medida, para obter 

fundos destinados a e&sa cani. 
panha. é a exibição do f llmu 
cFãbula,, !eito p~lo suéco Arne 
Suckdorst!'s, no Rio, com qua. 
tro !avelados cariocas. O filme ª"'"r,.. 11.prflla<-nta~~. .,.""' .... .., .. ,..'"'_ 

Ígu:,~ú- no 7iía 4' d~•• ju';,'?io ~~= 
trant;, ' revertendo a sua renda 
em ta,·or do Lion'a. 

A renda da pelicula, no Pais, 
J>erlence aos quatro garotos que 
foram os seus protagonistas e 
.,_ doação à campaoh:t d, prole 
çao ao menor em Nova Igun 
çu, foi feita pÕr um deles Le'la 
de Sopsa Santos, hoje um·a mõ 
ça de 15 anos, que mora em lfi. 
guel Couto. Lei!a. trabalha ali 
numa padaria. em troca da NCr$ 
40 mensais e já. declarou que 

SAM,B!STAS 
EMPOSSAM 
DIRfT1~R'~A 

A nova Diretoria da Es
cola de San1ba União da Mo
cidade, sediada na Rua Ma
rajá, 71, em Areia Branca, 
tomará posse amanhã.. 

não deseja nenhum lucro da., 
el<lblcões do filme, mB.l! apenas 
QUe lhe arr&nJem um melo de 
continuar os 1eos estudos, 

Centro de triagem 
O Sr Jackson Trindade não 

quis dlvuli:-nr o piano elaborado 
pela comissão que preside, ale
gando que o Von's tem quo 
dêle tomar conhecimento, ptl. 
melro, mas adiantou que uma 
das medidas propostas é a so. 
llcltação, a ser feita lt Legião 
Brasileira d e Assistência, do 
prédio que a mesma p0ssui n& 
Rua Aurélia, em MesQUlta, e 
onde chegou a manter um J)Õs• 
to de puer:cullura. «Como o 
Imóvel est! abandonado, Tamos 
pleitear a sua cegsão para n~Ie 
Instalar o centro de 'triagem de 
menores»~ 

SÔNIA É A 
MISS Df 68 

Sónia Stogmuller. eleita MI,. 
Nova Iguacu na madrugada d• 
domingo passado, nasce.i e111 
Peracambl, sob o sli:no uo 1: .. 
corpiJo, em 1949. mas hã nova 
-.-..s~~;.;.-J4 ~iã"iêpon.a~em ha 
piscina do Country Clube' rí!'
velou que não tem mêdÓ da. 
pas~arela estadual, porQue já 
pa~cipou de outro certame 
tlurnlnense. em 19fr3 como «Se
nhorita Nova Irruacu•. 
Preferências 

Sônia, que se elegeu pel13 
E.e. Iguacu, ta 'nndo sõbre as 
suas pretcrêncJas, disse que 
não torce por nenhum clube 
de tulelJol. embora tcnl1n slm
pntlas pelo Flamengo e que 
gosta multo de ler, sobretudo 
romahees, 2endo leitora assl
dua de José de Alenc3.r. 

- Em cinema sou ti! dos 
tllmes hhtôricos' e policias, 
Nn televisão, não perco nove
las, principalmente ,Sangue e 
Areia•. Quanto a teatro ln
elizmente, nada posso dizer, 
porque aqui não existe e frc
qüetá-los, no Rio, é dl!lcll. 
Trabalho 

Misso Nova Iguacu 68. que 
cursou até o 29 ano clentl1.ro 
no co·églo Silveira Leite em 
Mesquita, trabalha no uepar
tamento jurídico da Marwll1 
emprêsa lmoblllâria Jaca! • 

Sônia joga võU, no EC( con• 
fessa Que <adora beliche•, 

-aprecia na tacão, mas não sa
be nadar, apenas <quebrar-o
galho», 

nrganização Técnica 
Comercial 

Andarilha 
Sónia também gosta de via• 

Jar. conhecendo l\1lnas e São 
Paulo, além de Campos Ma. 
caé e Cabo Fr:o. onde já. mo. 
rou. «Papai é engenheiro-me
cânico, vJajando multo, J)llra 
a l11stalação de [ábrJcas e mon• 
tai,::em de mãquinas. com tõda 
.a tamU!a até nos radicarmos 
em Nova · Iguocu. Atualmente, 
êle e~tá. em Alagoas, montan• 
do uma usina». 
Colocações 

Escrifas !iscais e comercia.is - Serviços de 
despachanfe - Advocacia em geral 

- Legalização de firmas - Transferências 

SEJA CLIENTE DA M,AIOR 
ORGANIZAÇÃO DA CIDADE 
(a, FAÇA COMO AS MAIORES FIRMAS JA FIZERAM 

MUDE PARA MELHOR 

DIREÇÃO GERAL 

Dr. P,edro Paulo Martins Ferrei·ra 
AVENIDA NILO PEÇANHA, 54 - SA.LAS 4 A 10 

Telefones: 2819 e 2953 

A seeunda colocada. n" ele!• 
çllo de Mlss Nova !gunclal fel 
SIIvla Damasceno, do oun. 
try e a tercelMl, Sônia Su. 
mai-, da AA Andrade Araújo, 

Como vencedora. Sónia Stog. 
muller têz jus ao um prêmi<J 
tle NQr$ 1 m·1. oferecido pela 
Prefeltuar Municipal. atràYéll 
do Departamento de Turi~mo, 
e que lhe será entregue em 
um dln alndn a ser marcado, 
HA outros prêmios, em objetos 
e dinheiro, oferecido p0r fir
mas comerciais, que tambo!m 
ulncla não lhe chei:·arom As 
mãos. 
o júri 

Convidados pelo Departamen• 
to de Turismo para prestigiar 
o jtlrl que elegeu M.ss Nova 
Jguacu 1968. fo1,am destaque 
as bola~ Vera Lllclfl de Castro 
Mlss GBJ. Marlze Cl)sta Velho 
(Mlss .Roraima), a atriz R.e
nata Franzi com o spõso, Cé
sar Laàelra;, a Condessa Dnu. 
ry de lierefeld, e os costureiros 
Hugo Roch!l e Elias Chamés 
n linda Manue•a de Abreu 11: 
lha da atriz Ester de Al)reu, 
que velo com Q lndustrlal De
nis Alfredo Mala 
nashes * s:1v1a Damasceno, do NICC 

recebeu convite de Hugo 
Rocha para destilar como ma
nequim , * A 3' colocada Sônia su. 

mnr, !oi convidada para 0 Mlss Guanabara. * A Sra. Cecllia (IT Modas), 
que !êz parte do júri e es

tava elegantérrlm11, to! multo 
elogiada e admirada por todos, 

Utilidades Para o Lar 
LOJAS MARACANÃ 

Rua Marechal Floriano, 2024 
Avenida Amaral Peixoto, 638 
Rua Otávio Tarquino, 150 

- Tel. 2695 
Móveis e Aparelhos Eletrodomésticos - Tel. 2686 

- Tel. 2134 

r 
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B 
.. BRASILIA, mnto (AN) - O rx·esltlente da RE-públlen. encaminhou no Congresso Na-

donnl, 1>rojcto de lei (!UO <lis9õo sôbre documentos públleos e define as funoões notariais, 

1 
elo Colêzio Not~rial da Guan:iku~. 

Se"'u,1do n cxposl!,'ÜO de mo,1vos do l\linlstro Gama e Sllvn, que acompanhou a m a-
tél'ki. ~ pl'ojeto fc>i elnbor:u1o por uma c-omi,isii.o especial, integrada polos Srs. Alberto Bit
t,•neourt Cotrlm Neto, seerl'tn.rio •le Justi!,'a <la Gu unabilra; Antônio Firmo <la Sllvu. e l!'er
nnnclo <le Alnwlda Nobre Fllho, nmbos do Colégio N otarial do Ei;tado de São Paulo, e l\1úr- . 

,cio de Sou-;a nrag:i e Douglas Snavcur,1 Durão estip1üando o scn preenchlment? llOr concurso. 

Fim ás vendas de 
carlórios 

O projeto cuida, era c~.'.!n
c· ., de estabelecer normas 
c n lucentes à fiel II SC!;Urà. 
ob:4Crv!in~ ·:,. do dispositivo 
cor.·tilncionnl c•ue ,•eda à 
trni:io, aos E•tados e Municí
ploa ,. - ecus;ir fé m:is documcp
tos públiccs". 

O projeto mantém a compe-

61A VOZ DO PA TOR" 

têncla dos Estados para o Colégio N otaria! do Brasil , vi
provimento dos cargos de ta- san do assegurar a ética fun
beliães de notns, e-xlglndo ape- clonai e a uniformidade dos 
nfls a preslaÇúo de concurS'O a.tos notariais e estab elecer a 
para as novns nomeações, pa- coordenação e a disciplina elas 
1·a acabn.r como diz O Minis- funções dos tabellãe.s de notas 
tro, com ' «a aberração das do Pais, 
vencla~ ele cartório, ou sua Detalhes 
tran sfcrência de p:i.i r,ara fi-
lho, ou a nomeação de titblar O projeto preconiza a com-
po1· inj,,nc;ões políticas~. petêncla iexclusiva do tabelião 

Determina, o.inda, a filiação de notas paro. lavrar os atos 
obr!gatór\a dos notários no e contratos referentes a quais-

Nas clu'.IS últimas semanas falamos sô- gelho, pr ocura lguo.lmente fazer um es-
bre a I'astornl elo Batismo e da Crisma. fôrço para. dar uma boa prepa1·ação às 
Hoje queremos, juntos rc11etlr ahu,:is 1:1º" crionças. 

Primeira Eucaristia 
mente., sôbre a Pastoral da Primeira Na Próqui:J. da Catedral, em título de 
Euca.ri-;tia. experiência, as crianças foram divididas 

o Concilio Vaticano II, no Decreto em pequenas turmas de ao máximo 15 
«Presbyterorum O!'dinis·, nos en3im1. o se- crianças, que se r eúnem semanalmente 
guinto \N'' 1151): «A S::mtíssima Euca- com uma catequista. Junbs elas lêem o 
rlstia contém todo o bem cspirltunl da Nõvo Testamen to num método adnntado 
I'l,"rejn, a e.iber, o próprio Cri~to, nossa à. psicolor:in dns crianças, a fim de e~ 
Páscoa e pão vivo, da.ndo vida aos ho- cutar a. Polavra do Cristo e de aplicá-la 
mcns, atravé~ elo Sua Carne vlvificnda e nn viclrl. delas. 
,·ivific=tc pelo Espirita Santo. Desta Assim ns catequistas se clecli<''.lm com 
forma são os homens convidados e leva- multo carinho à educaç5.o religiosa das 
dos a oferecerem a si próprios, seus tra- criam;os, ajudnndo :isst11i1. oq Pni~1 P · ·, 
balhos e tôdas as coisas crlacbs, junto sabcimos que o direito e o dever de edu
com o Cristo. Assim a Eucaristia se apre- cação dos filhos, cabe aos pais, também a 
senta como fonte e ápice' de tôda evan- educndí.o rclir:tosa. 
gclL,ac:i.o, 1,ois j:i os catecúmeno~ ,Eii.o in- Infelizmente, muitos pais consideram 
troduzidos pouco a pouco a particqmr da c-sta educa~ão rcli~losa como nm ele, ~-
Eucadstia, e os fiéis, uma vez assinalnclos elos padres e rell!:iosns e se esquecem 
pelo santo Batismo da Eucaristia no Cor- clesta sublime missão que Deus lhes con-
po de Cristo." fiou, não somente <le dar a vicl1 física. 

Para muitos católicos_, infelizmente, a nos filhos, mas também a vida. sobrcna
primciro. Eucaristia se reduz a uma festa turnl. 
socinl, um dia que a menina -0u menino, Sempre tem crianças qu e, c,omeçando 
vest!clos de branco e com uma vela nll. a -preparac,ii.o para a Primeira ~ucori•tb, 
mão, entram nn. igreja sob o olho.r de não so.bem, nem sequer as oraçocs funda-
todos. mentais do cristão. 

Às vêzes, os pais, nem acompanham o Isto prova que cm muitos lares nunca 
filho para a igreja, porque neste dia ti'~ se fala no Cristo ou na religião. Os pais 
muito serviro em casa por causa da festa então n ão d5.o o exemplo dn v ida cristã, 
que tem depois. da oração ou ela prática reli:;iosa . Acon-

Se esque<_;am então que a primeira Co- tece então que a crianc;a vai pensnr que 
munbúo é o dia. que o filho é introduzido a re!i~i5.o é a penas uma histól'ia como 
na Ig,·cjn como membro que, depois de Papai"Noel, na qual a crian c;a cr ê até uma 
uma clevidn. preparação poclerà a partir certa idade, até que se sente a dulto. _ 
dêste dia, participar da S. 111esa. Sem o apoio dos pais, a prepara.~ª.? 

Sabemos que a S. Missa é uma festa, para a primeira E ucaristia é quMe va. 
uma 1·cfelc,5.o que reúne os cri!;.t5.os, os l"or Isso t odos os meses tem uma r cu-
mcmbros da comunidade. Pode-se fazer ni5.o para ~s pais, reuni_ão na qual se ex-
a comparação com uma festa de anivcr- plica brevemente aos pa1s o progra~a que 
s:'i.rio em cnsa. A festa reúne todos os pa- será dado a seus filhinhos no mes se-
rentes, amigos e conhecidos. guinte. . _ 

A S. Missa também é uma festa de Assim os pais podem mostrar Interesse 
anivcrsirlo, aniversário da Morte e Rcs- aos filhos e responder as eventuais pc1·-
=reic;ão elo Cristo. Nesta fc,·taa todos os guntas a respeito da matéria tratada nu 
inn,,os se encontram em volta d:i. mesa aula, que as crianças fazem chegando cm 
para ali se nutrirem com o Corpo de casa. . _ 
Cristo. A presença dos pais nestas . i:eumoes 

No dia da Primeira Comunhão, a m ensais será normalmente cond1çao para 
crian~a pode pela primeira vez, partici- a criança ser admitida à Primeira Euca
par d·csta mesa, Portanto, a primeira Co- ristia.. 
munhão é urna festa essencialmente reli- Repetimos que t odos os esforços qu e 
glosa. e. Igreja faz para a p r eparação dos Sa-

A alegria pode e deve se a'\.-primlr nu- cramentos, tão para. o Batismo, _Cr isma e 
ma festa em casa e numa roupa mais bo- Matrimõnio como para a Prime1ra Euca-
nita., sem por isso perder de vlsta o ca- ristia, em;u;am da preocupação da Igreja 
rátc>r religioso da primeira Eucaristia. para a felicidade de seus membros. Nao 

O que importa em primeiro lugar é a yem de uma vontade de fazer as coisas 
preparação rrliglosa da crian~a. de um modo diferente de ant!i;amente. 

Pro cm emos no Evangelho como o Tão pouco quer a Igreja dizer que antl
Cd. to preparou os seus apóstolos pua gamente se a dministravam os sacramen
a primeira Comunhão. tos de um modo errado. Todos sabemos 

Os apóstolos foram instruídos pelo que os tempos mudaram: no m undo se
,., " d -~ u- t r s ano~ - <>U f :,lan do cularizado de hoje nio -podemo9 mal .• cnn-

~ -"r--,H,;~...,,.:<nS~ifflnrrn:c--~uiinir.1.:rt,..<;~é~inp1~rrr"'s~~nth~ir;.Õ-~*C::º~ Vfv \ . rn:hdoi,\<¼~l~C Qút'~ºné~1sT~: 
na, mas todos os dia.q e O di inteiro tem q ue aderir ao Cristo, ter uma con-
Pofa êlcs a1:_ompp.nhavi;m sempre Cristo.' -A preparar.ao deles nao conclstlu cm de- vicc;ao pessoal para assim construir um - munclo mais feliz. 
con•r un1a série de perguntes e respostas p do catecl~mo; êlc

3 
slmplc~m<:!ntc escuta- ossam, pela preparação de seus filhos 

r am a Palavra elo Cristo e assistiram os para a P_rimeira E uracistia, m uitos pais 
mllr,grcs que Jl:lc fêz. redes~obr1r a verdadeira felicidade. P os-

Só depois dêst es t rês anos, os ºpo'stolos sam eles, n o mês de dezembro, juntos com •• seus filhinhos, se aproximar da Santa 
particiuRram da S. Me::;a na. hora da úl- :Mesa. 
limll Ceia.. c !'5sim e. festa da primeira com unhão 

. on.,lderando tudo Isto, a Igreja que sera mais do que um a simples festa ·em 
esta :sempre preocupada para se renovar casa. Redescobrirão a Paz e a follcldude 
e para viver mais e mais segundo o Eva.n- do Cristo, D aquêle que nos nut re. 

quer transações sôbrc bens 
imóveis, axcelo q.uando se tra
tar de bens e direitos perten
tente~ à Uniã,o, Estados, Mu• 
picíplos, Distrito Federal e 
Territórios e dos de valor In
feria ,• a 10 salú.l'los-mínlmos 
da. Região. «Cerceando, dessa. 
f orma a proliferação de ins
t1·ume;1to.s particulares, com 
os quaia a Imaginação fér~il 
de individuos nem sempr0 es
crupulosos freqüentemente le
sa. a economia popular, no 
campo imobiliário:t. Para evi
tar que a regra venha a re
presentar sobrecarga nas ~es
pesa,; cartoriais, o proJelo 
preve que os emolumentos, 
q uando se tratar de moradia 
adquirida com financiamento 
do BNH, não deverão exceder 
a um décimo por cen to do 
monlant.e das operações. A 
p1·oposlçao estabelece, ~ · lla, 
emolumentos igualmen df1l~ 
cl ico~ e acellávei8 para ob
tenção ele tôdas as certidões 
e documentos necessários à. 
lavratum e • à formalização 
das aludidas escrituras. 

Prevê, finalmente, que en
quanto as novas recomenda
ções 11ão forem aceitas nos 
Estados, cssu.s transações con
tinua.rã.o a ser celebrada.s po1· 
Instrumento particular. 

O Colégio Notarial 
do Brasil 

O pr,rojeto cria o Colégio 
Notar.ai tio B1u.2il, que terá 
tantas seções quanto.a sãa os 
Estn.dos. além tle uma seçii.o 
correspondente ao Distrito Fe
deral e aos Territrlos. A êsse 
colegiado caberá a represen• 
1.3.c;ão, cm juízo e fora dêle, 
dos Jnterêssea gerais da clas
se e dos indivldurils, relacio
nados com o exercício da fun
ção, podc~do dclcg-o.r essa re
presentaçã0 às seçõe8 locais. 

Bernardino de 
será asfaltada 
até Mesqu•ia 

M~ 
e10 

Além da A,,nlda Amar:il Pd
xoto que ji est1. sendo a, !ai· 
tects tnmlH'm tc1·iío , ccapea.
tnento ru1fáltlco ns Ruos Nilo 
Pc,;,rnha e !llarechal Floriano e 
resp,•ctivas tl'ansvcrs,i,s_ 

A medida foi d--t,rmlnuda ao 
SI-1, do DARM. DER, qu., v,m 
executando o serviço, pelo Go
vernador Geremias Fontes. a pe
dido do Sr. José Haddnd, pre 
sldentP. da ARENA rnuolc.lpal e 
dos Srs. Deputado Jorge Lim,i 
e V<.'reador Rusani Elias José, 
s?us corrcligionõ.rlos. 

Justificativa 
A reivindicação do nstnlt:unen. 

to da Bernardino de nelo foi 
feita. pelo Deputa.:o Jorge Li. 
ma na Assen1bléia. Lªgi.alatJva, 
atr'axés da seguinte indicação : 

«Indico ao Sr. Governador do 
Estado, através da. S,.crctnria de 
Comumca~ões e •rr1tn,portes, se
jam tomados provid~ncias para 
a pa.vim ·ntar.ti.o da Estrada Ber
nardino de :Melo, no trecho com
preendido Pntre as Ruas S•bas. 
tlão Lacerda - Nova Iguar.a -
e Goiás - :Mesquita. - medindo 
2.500 metros. 

Niterói, em 2 de outubro de 
1967. 

(a) Jor~o L ima. 
O calc,amento que objet!v" e. 

presente lndicaçiío se justifica: 
1. - Dei<con ~ati n ,ent0 do. 

!:~n~I~~ n:'; .. ~. ~ ~ ... , ~a, MJ;" ., 
• 1 6polls, Deodoro, Casca. 

dura, etc. 
~- - E?ltord dcs'\.Stres que têm 

ce,fado tantas vidas ocorridos 
na citada Av Getúlio' Moura tm 
conseqüência· do cxcrsso de· vcl
culos que por ali transitam com 
destino à GB e Sti.o Paulo -
Yla Presidente Dutra a Bal!ord 
Roxo, Andrade Araújo 11I s• 
quita. os citados no item 1 e 
muitos outros. 

3. - Irá proporcionar final
mente, a um dos trechÓs mala 
populosos do munlclpio, um be
neficio prometido por muitos 
governos que reconheceram à. 
necessidade da medida mas nil.o 
a executaram». ' 

se discute 
,. 
1a ainda 

J á se acha em discussão fi. 
nal o projeto de lei a presen
t ado à Assembléia L egislativa 
p elo Deputado Darcílio Rau
nhelttl (MDB-Nova Iguaçu), 
regulando, detalhadamente, o 
J)rocesso de impedimento de 
P refeitos Municipais. O t exto 
do projeto é o se~inte : 

ento de prefei os 
terá o prazo m áximo de d uas 
horas para produzir sua de
fesa oral. 

de cassação do mandato do 
acusado, cuja aprovação po
r ém, der,enderá do m esmo 
"quorum ' de 2/3 (dois têr
ços) acima estabelecido. · 

XII - Quando n ão fôr al· 
cançado o "quorum" de 2/3 
(dois t êrços ). o processo ser á 
mandado arquivar e a denún
cia não poderá ser renovada 
sob os m esmos fundamento; 
no mesmo exer cício. ' 

contados da data em que o 
denunciado fôr suspenso de 
suas funções. 

Ar t. 3• - Se o denunciante 
fõr Vereador, ficar á impedido 
de ,votar sõbre a den úncia e 
d~ m tegrar a Comissão E spe
cial processante, convocan 
se, neste caso, o r espectivo 
Suplente. 

Parã i r afo único - Se o 
denu~c1ante fôr o Presidente 
da <=:amara, passará a prcsi
dêncca no seu substituto legal. 

X - Na sessão de julga
ment o, o processo ser á lido 
integralmente ; a seguir os 
vereadores que o desejarem 
l)oderão usar da palavra pelo 
tempo m áximo de dez m mu
tos cada um; ao final, o de 
nunciado, ou seu procurador, 

XI - Conclu!da a defesa, 
proceder-se-á a tantas vota
ções nominais quantas forem 
as infrações articuladas pela 
Comissão Especial, sõm ente 
prevalecendo as d ec i s õ e s 
acusatórias quando manifes
tadas pelo v o t o de 2/ 3 
(dois t êrços) ) da totalidade 
dos mem bros da Câm ara. A 
seguir, desde q ue reconheci
da qualquer das infrações se
rá submetido a votação ' no
minal o P r ojeto de Resolução 

XIII - Concluído o julga
m ento, o Presidente da Câ
mara pr oclamará imediata
m ente o r esultado e f ará la
vrar a ta que consigne a vota
çª o nomlnal sôbre cada lnfra
çao e, se houver condenação 
sôbre a Resolução que decre! 
tar a per da do mandato do 
a cusado; s!! o resultado fôr 
absolutório, o Presidente de
termina rá o arquivam ento do 
p r ocesso; em qualquet· dos 
casos o Presidente da Câ
mara dará conheciment o do 
resultada à Justiça Eleitoral. 

Art. 4• - Decretada a per 
«3:a do mandato do denun 3 1161 

e1an te, a Câmara Municipal 
na mesma sessão, dar á pos-

e 
Art. 2• - O processo a que 

se r efere o a rt. 1• deverã es
tar conclu!do no prazo m á• 
ximo de 90 (noventa) dias, 

XA 
TIMOS 

O Banco d e Crédito Real, colaborando com 
as au±oridades m o n e fárias do País passou 

d 
. , 

a a o i ar, a parhr de 15-2-68, as ±axas de em-
préstimos es±abelecidas nas Resoluções 79 
e 86 d o Ban co Ce n ±ral. 

BANCO DE CRÉDITO REAL 
OE MINAS GERAIS S. A. 

A \/E~:~DA AMARAL PEIXOTO, 56 

se ao seu substituto legal. 
Art_. 5• - Esta Lei en t ra 

en,i v1~or n a data de sua pu
bb ~açao, revogadas as dispo
slçoes em cont rário. 

RAP~ 
MILHÃ O 

CHEIROU 
GOSTOU 

COMPROU 
fabricado com especial 

fumo da roto 

Leia o "Correio 
da Semana" 

o 

Edifício NOVA IGUAÇU 
OL TIMAS UNIDADES A VENDA 

NCr$ 200,00 
• mensais 

/ 

O Edifício Nova Iguaçu esfá sendo consfrnido 

em ritmo acelerado sôbre o Super Shopping 

Cen±er de Nova Iguaçu, proporcionando a 

seus moradores ±ôdas as vantagens de um 

comércio i n±enso e variado bem na poria. ~ 

projeto e construção da Veclor Engenharia 

e Comércio Lida. 

Você ~de ==~1her o ap rf f ~- -.-~ a ameno para a 

sua conveniência: dois quar±os, sala, cozinha, 

banheiro e dependências completas, de em

pregada; um quarfo, sala, cozinha, banheiro, 

e dependncias completas; e quarfo-sala con• 

jugado, cozinha e banheiro. 

1:: mais confôrfo para você e sua família. 

Empreendiinenfo financiado pelo B.N.H. 

, 

AOl:NTZ l'INANCIDRO 

Banco Mercantil e lndnustrial 
do Rio de Janeiro (BAMERINOU·S) 
VENDAS - Armando Ribeiro Imóveis 

,(CRECI n9 268 RJ) 

RUA MAL FLORIANO PEIXOT·O, 1480 - NOVA IGUAÇU 
FONES: 2860 - 2126 

.l 

u e1 a 1ac, l..'nave s: n.t::- \.1uVl!'Jlb. , ... v ,u-cL'-u:u •v e .na..a.n1:t ,i1v-,c uc Luiz .1Vlorae~ u e v \ •~~Ha e vei,...t. ... o. _. ~ ..... ...,_.11, .. , 
Paula, doméstica, brasileiros, sc,ltel ros, residentes neste dlstr:to. lelro$, solteiros, motorista, doméstica, residente-s nesta vila. 
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Prefeitura Municipal 
Atos do Chde <lo Executivo 

ATOS DE 21 DE MAIO DE 1968 
O Prefeito Municipal de Nova Ill'ua9u, \!Sb.ndo das atribui. 

tões oue J11e co11tero ,, ler.lslacAo em vli:or, resolve l'i<onerar, 
a pc>dldo, Jarngull Nm:nroth Manht\do, do cai,go cm Cotnlssl\o 
!Je Chef<' do A.lmoxarl!11\lo, padr!lo CO-~. do Quadro I, a , p11rttr 
11a data da publicação thlste, 

- Resolve !)~sla111a1r, f:le acõnJo com os artigos lllS ltC)'ll I 
e 139 da _Resoluçlio n~ ll4:l!, do 26 de 1111ôsto li<: 19511 ceiti1tutos 
dos Func onârlos <la Prefeitura MunlC'lpal de Nov~ Ig4.i,~u) o 
~uxlllar tle Flscalzncil.o • eautparado. Jorge Oamoos • Telxelrq., 
par,~ 1•xe'l'Ce1• o ~ar!!o cm M.mls~i1o de Chete do Almmmrl!l\dO 
pudr!lo CC-2 do Quadro r, a J>artlr ,ta data da pub1lcacl\o dêMe ,' 

Pn!Celturn l\!un!ctpal de Nova lllllll.ÇU, :.11 de maio de 1968 
ANTONIO JOAQUU.í M4m-I.ADO 

Prefeito 

POHTARIAS DE 21 DE MAJO DE 1968 
O Prefeito Municipal de Noy,a Iiuaçu, usan<lo dà8 atrt11ul

«'íes que IJlP. contere a !eJ:lsla.cão en1 vigor resolve tc•rn111 sem 
et~ito n. i>O_rtel'la de :t6 d.:? :tanclro último.· publico.d1t 110 COR
REIO DA :SEMANA d<! !lO de janeiro de 1968 que designou os 
!uncionó.r:os Rubens Petená. Ernane Suckow · Botelho Jarar:ué. 
:Nazaretli Machado, Epamino11do.s lfomos e j,lnur1;1 &1ng~\ Pe
reira, para constttulrem n Comissão de Comprns e Concorr~nclas. 

- Resolvo designar Altair Gomes Lavlnas. Diretor dn Dl-
'fisi'lo de Fazenda . .Toão Marou0s dP. souza. Chefe dos Sérvl

(!Os de Contabilidade Dr. lo$é Fróes Machndo, Diretor da 
Procuradoria, Enéas Barc;la, Diretor da D lvlsllo de Vta~lí.o e 
Obras e o Dr. Fàbto Raun)letttt. assessor jur!dlco do Prefeito, 
paro., sob a orcstdêncla do prtmetrp constltulrcm Comissão 
Permanente de Compra~ e Col)corr!!nclas, nos têr mos cja Lei de 

,Llcltações n• R .0lll. da 10 de janeiro de 1968. publ'.cada no 
Iílé.rlo Oficial do Estado !\e 11 de janeiro de 1968. 

Prefeitura Mun!rloal de Nova Iguaçu, 2t de maio de 1868 

ANTôNIO JOAQUIM MACHADO 
Prefeito 

PORTARIA. DE 15 DE 1\-IAIO DE 1968 
O Prefeito Municipal de N\lYa Iguw:u, usando das atril:!ul. 

ç~es que lhe confere a 1 g!slnçFo em vll{or r~solYe colocor à dis
poslr.ão deste Gabinete, o Insp,•tor d• Ensino, padr!lo M, do ~UI'. 
dro IU, Zllda Lordnni. a partir de 22 de maroo do corrente ano, 
até 31 de junho do mesmo ano. 

:PNfeltura Municipal de NoYa Iguaçu, 15 de maio do 1068. 
.ANTONIO JOAQUIM XAC'HADO 

Prefeito 

FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 
AVISO 

A Fiscallzacã.o de Posturas. de ordem do Exm<' . Sr. Pre
h:t~ avisa que de acôrdo ~om o Código de Posturas, /iça 
proibido a lnvagem e varredur;i 5 dos cstabelec!mPntos e resld~n
clas nara os 1>nsselos e sarjetas no P!:rlodo ele 8 à~ 21 horas, 

As 1nfr.atores serit lmoru;tn n multa de 10 a !'!ó% de, salá
rlo-min'rno vigente, e nns re!nc!d~ndas a multn será cobr11da 
em dõbro. 

Nova Iguaçu, 22 dn maio de 1968 

ADJOV ALDO SILVEIRA 
Chefe da :Flsca llzacão de PQsturas 

AVISO 
A Fl.scallzacl!.o de Posturas. de ordem do Exmo. Sr. P re

fetto, e de acôrdo com o artigo 111 do Código de Posturas. avi
sa que é proibida a cotoc!l.ção de qualquer mercadoria. nr.s mar
quh;es e sôbre os pa~setos. 

Aos infratores será imt>Osta a multa de 20 a 4Jn% rlo sa• 
lârlo-mtnlmo vigente, sendo a multa dobrada na ré:ncidl!ncla, 

Nova ~acu, 21 rle maio de l968 

ADJOVALDO SJLVElIRA 
Chefe da Fiscalização de Posturas 

TOI\IAOA DE PREÇOS PARA O CALÇAMENTO A 
PARALELEPiPEDOS DA TRAVESSA C ORO N E L 
FRA:.\CISCO SOARES, l 9 DISTRITO, COM 220 m2 

11 DE JUNHO - 17 HORAS 
O Prefeito Mun'clpal de Nova I~uacu, nvlsa aos 1nteressa. 

dos que no próximo dla 11 de junho. às 17 horas. na Dlvlsi\o 
de Vlacão e Obras, situada à Rull Oti<vlo Tarqulno, :l3, 1• an• 
dar, fará. tomada di, prccos Pará o calçamento a naraleleplpe
d<>s ~ Travessa Coronel Franc~sco Soares. 1" dtsti•ito dhte 
Munlclplo, com 22 metros. Inclusive as obras complementares, 
de actlrdo com n t>lanta. e as ei;pedíicacões a aerem. torneclr;\as 
P!!la o:vlsão de Vlacão e Obras. 

A abertura da& 'propostas realizar-se-é. no mencionado dia 
• llora. n11. aedc da :o.v.o. 

Prefeitura Municipal de Nova Ii:uaçu, 23 de inalo de 1968. 
ANTONIO JOAQlJlM MACHJU>O 

Prefeito 

CORREIO DA SEMllNA 

o sessenta e oito, o qual depois de lido e achado contorme ó as. 
•lnado pelns partes e pclnH testel\'lunhos Rob~rto Baront S011res 
e Rub~in Snutos, b1·ll.Slte lros, ca1>11.ze., reslden tes e domlcl!lados 
.neste Munlclplo, a t].ldo presentes, - Eu, Aurice Teixeira :Plntu 
Costa, Elscrlturár!o M, o esci·evl. - l!l é\J, Altair Gomes LrtvlnM, 
Diretor da Divisão de Aum nlstrMfio, 0_ &ubscrevo. - (sa) 411• 
tônio Joaquim '.!ltacl)aclo. - All,\Zicta Vieira do Nascimento, -
Clotlld6 Be!m!ra da Cruz. - Roberto Baroni Soares, - Rub~1n 
Santos. 

, Térmo de Contrato de Trabalho por pt•~o d~tennlnadp que 
e11tra ai !az~ln, 11 Preteitul'll J,lun!olpal de Nova Ig11a~u. neste uto 
repi•csontada peta Exmo. Sr, Protélto, Antonio J oaquim Machado, 
a de outro hldo como Empregada: - Me.rio. T)1codorll, brMl!elra, 
r&,!lldonte e domlcll!n\ltL neste Munl~lplo, 1lled!ante as cJQ.usulas e 
condkões seguintes. 

Prlmelro.: - O prcscnlc contrato teri!. v!gõnti1a p~!o pr0.7,0 de 
ctnco mese3 e 17 dias, n pdrtit· de 15 de, mar~o e a krminn.r om 
~ de ugósto de 19~8. Segunda: - A Ji.lnprcgada po1·ccbcrá. o sn
lt\rlo de NCr$ 130,00 mt>ns:.t!s. - •rercelrit: - A. Empregada obd. 
ga-.!e a p1·ea1nr serv1cos à. Flmpreg11,do1·a exercendo a fun ;ão de 
,Senont~. dlfll'lnm~nta, nb local o horário que lhes !01·cm design~ 
dos, - Quo.n11: - A. lDmprogado1·a. a 13eu critério exclusivo Cl na 
m ,<itda das exigências do sel'VIQo poderá atribuir ao Empregado 
!uncllo diversa tia <tua resulta tl~sto contmto, assim como, alte
rar o horát·lo de trnballjo cUá.rJo, e ll,!nda tri.nsCerl-lo do loca! do. 
exccutjào ,lo lrdbalho para oulro 'lua!qucr, - El, por assim cs. 
tarem de acõqio aa partes Interessadas, lavi·ou-so l!ste tõrmo aoe 
novo diq,s ~o tuê~ <j.e abril do o,ho de m!J novecentos e ses$en ta 
e oi~o, o qunl depois delldoeachado conforme é assinado 1,elns 
pnrtes e pelas t<-stcmunha$ Robed0 Buoni Soar~s e Rubem Balj
t<1s. bi•usl!e!ros, cnp11zea, residentes a domiciliados nu.ste l\lunlc • 
pio, a tudo preacnt~s. Eu, Allrlce 're!xeira P lnLo Costa, Escritu 
rário M, o L·scn'\"I. - E eu, A,ltnlr Gemes Lavina&, Dh elor da 
Di.lsão de Adml nistrncllo o subscrevo - (tia ) AntOn!o Joaquim 
:Machado. - Marta Theoclora, - Robêrto Baronl Soo.roa. Ru. 
bem Santo,. . t 

Têrmo de Contra.to de Trabal!Jo por pra.zo dc(u,ta,1nndo que 
entre si fruiern a l'refel~url\ Municl))it! do Nova lguji<,l'u neate alo 
, ep,•escntaà/\ pelo Exmo. Sr. AntOnio .foaqulm Machado e de 
outro indo como emprasndo: - Item 1: - Em branco, - ítPm 2, 
- Em brnnco. - Itent ~: Hellr!que Antônio de O!lvelrn, ll1';1SI
Jclro, 1·esldente e domiciliado neste J!,{uniclplo, mediante as cl"-u. 
8U!as e condições seguintes: 

Primeira: - O presente contJ·ato terá ,•ig(!nc!a pelo prazo de 
um 111ês, a começa,· c,n l• do marco até 31 de marco do conentu 
ano. - Segund11: - O Empregado mencionudo no item 3 perce
b~i·á o sah1rlo do NCr$ 130,IJ0 meJ1sals, - 'l'ercclra: - o ~
pr~g-ado obrli;a_se a prestar sen·iços à Empregadora exercendo a 
!un~ã0 do Trabalhndor Bra~al, diàr!amente no local e hordrlo 
Q\le lhes forem designados. - Quarta: - A empregadora n •e~ 
crit<'rip cxc!Uslvo e 11,1 medida das exli.llnc!a de! serviço pod, rd. 
atribuir no Empregado funcãQ diversa da que re$Ull.a. dêstc con
trntri, assim como alterar o horll.ri 0 de trabalho diário e ainda. 
trnnsCcrl-lo do local da execução do trabalho po.ra outro qual• 
<Juer . .1!1, p or assim e8tarcm de actlrdo ll~ partes lntcrcssadnsl la.. 
Vl'Ou.sc o PI', sente têrm0 aos dezoito dias do inês de abri do 
ill\O de mil novecentos e sessenta e oito, o qual depois de !!do e 
achado confonne é assinado pelas partes e pelas tc/ltcmunha, 
l-t~b~rto Baroni Soares e nubem 8antos brasileiros capazes re. 
sldentes e dvmlcllindos nesto Munic[plo, a tudo presentes', -
Elu, Aurlco Teixeira Pinto Costa, Escriturário ;\f, o nscrev!, -
E ~u. Altair Gomas Lavinas, Direlo1· da Divisão de Administra• 
t11.o. o sub11crevo, - (aa) Antônio Joaquim Machado. - H nrlq11e 
Antônio de Ollnlra. - Roberto .Baroni Soa1·es. - Rubem Santos. 

TO.rmo de Contrato de Trabalho por prazo determinado que 
entro s! fazem II Prefeitura Municipal de Nova lguarn, n,·ste a~o 
representada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal Antônio Joa.. 
qu_!m Maohuclo e de outro Indo como lllmpregados:' - Mo(lcir Ro
dn,çuea da Cunha; Gcrônlmo Soar s ; Paulo Cabral t Ollvc:ra; 
Antonio B~tlst11 do Carmo: Alexandr~ Pedro; .A.bel L Arist1 
dra Rodrlguc3 Leal: Antônio Caetano B!tencourt; •e1tlo S 11: 
tnrin; Abe!lto Masata; Antonio da Mota Santos: , ngc,o nenii• 
ou. dos R •ts: A'ltônlo Sigo!o; J'essé Rosa da Silva; Hcr:i.ldo da 
Silva; Drazlct l!'e!lzardo; Cristiano Dutra Barbosa; Franc:sco de 
Pair,i RnmoR; Geraldo dos Santos; Homero ~ariano de Ollvei. 
ra: Ismael RodrigUt:s Canulho Filho; Irtneu dos Santos RlbPlt·o· 
José Vicente Fe1-rcira Castrllho: Lu'z Carlos da S11,·u Cabral'. 
Joir Men zea; Jc,~(i CaYar~ro Filho; José Xavier Sobrinho; Jos'. 
me Moura da Silveira; Jo!lo Ar(elino da Silva; José Martins Do 
m!n;;-.,s; Jurand1r Rezende Gama; Joaquim Rui Delgado La: 
moira: Jair Henrique da Silva; José Horta Alves de Souza· 
Lc\'i Pereir<l ela SHrn; ·Marcos de Souza Cláudio; M!qullino Ma'. 
citado de Amorim: Ni!ton Fons,•ca; Newton Moreira da SJlya· 
Nelson S!gol:,: OtacH :Pinto d<t Oliveira: Vt11ter Gomes da C'ruz: 
José ll[aria.no da Sl!Ya: I~amar Gomes do,s Santos: Wanduir ::IL'.lr~ 
tlns; Antonio Pinto Macedo: Sebastião Rodrigues Per eira; Raul 
Soares <le Souza; IYo Gai·cla Macedo; Antônio Francisco Alv,s· 
Jo3e!eno de M,,)o; Pa.scoal Atti; Antônio Pere,ra de Queiroz; 
Anlccs!o Gonr.alvos; Donerrnl Nicolau de Barros· Horácio Fer. 
reira de Arai\Jo e J o~ Maximiano. todos brasileiros residen tee 
e clomlciH:Ldos neste :MuniclpiG, mediante as clá.usulás e condl 
ções segumtes: -

Prlmcl!'a: O r,rcsonte contrato terá vigência pelo prar.o de 
fl, m~51ls, o. começa: cm 1• de Janeiro a 30 de junho, pai a os 
l,nw:cgados menclonadoh nos . tens 1, 2, li, ,i e 5. Sc,gu11da: 
O~ J,.mpregados pcl'cebc1ilo os monctonados nQs itens 1, 2 e 4, o 
sal.\rlo de NCr$ 15-0 00 mensais, oa mcnctcnador. no ltem 3, 
o salllrlo de NCr$ 225,00 mensais, pura os mencionados no lt,,m 
5, p salário ele NCr$ l :;o,oo mensals. 'fercetro.: Os Empregc,
dos QbtlRam-sc a prestar servlcos à Empregadora. exercendo a 
flli1ç1'.o de Lancaclor. para o Jtem 1, a !unç!lo de F.scrltun\rlo, 
para o .tem 2; a !unção de 13ibliotecârlo pa i ll. o Item 3; a 
funçao ,le lnsjlclor de Alunos para o item 4; a função de Ser• 
vcn\c para o Item fi. dlà1·1nmcntc. no loca1 e horArlo que 111cs 
!orem clllslgnados. Quarta: A Empregadora a seu c ritério ex

c'lu,ivo e na medido. <li,\.~ ~xigGnclas do set-vlco, poderá atribuir 
aog Ernpregaeloa !unr:ãn diversa dn que resulta deste contrato, 
n~s!m corno aiter&r o horário ele trnlla!ho d!ltrlo e sua, dura
cão MCmanal, e, nindn. transferi-los do Jaca! ela execução <lo 
trabalho para outro qualquer. E, por assim estar,;m de acór
do as ll!~rtes lnte1eseau:.1•. lavrou-se êste têrmo aos dezessc's 
dias <lo mês de abri! do ano de m,J núvecentos e scsaenta e oito, 
o q11a1 depois dr, lido " ochado ecnrorme 6 assinado 11el;1s parles 
e pelas testemunhas Rcberto Baronl Soares e R1,betn cios S11n
tos. brasileiros, capaz<lS, residentes e clomlc,lados neste Munt
clpto. n. ludo pre1entes, Eu, Aurice Teixeira Pinto Costa, EI· 
crlturária M o escrevi. E cu, Altair Lavlnas, Diretor ria Dl
vla!l.,1 de Admlnlstra.r,lío, o subbcrevo . (aa) Antôn 'o Joaquim 
M11chaclo - Os rontratados acima menc!ortadps - Rc,berto Ba
ronl Soares - Rubcm <los ~antos. 

Tl!rmo de Contrato fie Trabalho por prazo determinado, 
que entre sl fazem, n l-'reCeltunl. Muntclpal de Nova Iguaçu, 
n~•te ato, re1>resentat1,, pelo Exmc,. Sr. Prefeito Antonio Joa
qutn, Machade, e lle outro Jado, corno Empregado: Alcedl! An
tônio de MacMo, brasl\elro. residente e uomlcl!iado neste Mu
njctp\u, modt.1nte as clãusulas e condlçóos segutntt!s: 

Prl.meira:. o presente crntrato terá vigência pelo prazo de 
3 ~l!'• o. romecar cm 1• de abril a 30 de j unho do corrente 
an ol -,e~Unda: O Empregado perceber.li o sa!ãrlry de NCr,$ 130,00 
nu: .virts, 'l'ercelm: O Empregado obr ga-sc a prestar servi~~ à 
Emprcp::~dQra exercendo n íunc!i.o de Trabalhador Braco.J, no 
local e ho ,·árlo que lhe !tlr designado. Quarta: A Empregadora u. 
seu critério exr·: uslvn e na mecl!d11. das exip:ênc!as do servl~o, 
pod,m1 atrlbult· oo Empregado, (uncúo diversa da que resulta 
clê~tc contrato. 11.sslm como nitHar o horário ele trabalho dl(!.
rio, e. ainda, t.ranstori-lo do local da e:cecução do trabalho 
para outro qualqu~r. F., por ass rn PS tarem do acórdo as par
tes lntercssado.s Jo.vrou-ae ht~ t~1mo aos dezenove dllls !IO 
mês de abril elo' ano dE' m!l novecentos e scssnta <',lto, o qual 
dpola de lido o nchndo con(ortnC' é a6e!nlldo pelas portes e -pelns 
estemunhl\a Ttohnl o Buroni Soares o Runem Santos, brasil<'!• 

rn~. oapn2e$. rcsldcntoa e dom!c!lia<lo~ neste Munlc!plo, tt tudo 
presentes, Eu, Aurice Telxc>lra Pinto costa. EacrlturArlo M, o 
<'9crevl. E cu, A:tnlr Gom!:s Lavlnas, Diretor da Dlvlslio de 
Admlnlstraclo n subscrevo l! as~lno, (oa) Antônio .To11qulm 
Ma~hado - Aldcr!l Antonio :\1acl!du - RQberto BD.ront Soa
res e Rubem Santo~. 

Tôrmo de Contrato de Tro.balho por prazo determinado, 
que entre al fazem a Prefeitura :'.Iunlclpal de Nova Ig11;ac;u, 
neste a.to repL·escntada pelo Exmo. Sr. Pre!elto :r.,:unlc1pal, 
Antônio Joaquim Machado c de outro lado como empregados,: 
:Moaclr Domingos da concelção, Joeé de Souza Mello, Josc 
Francisco de Souza, José João <la Silva, José Luiz Lacorda, 
Athayde Fel'l'elra da Luz, Milton da Co1ta! Osmar Dias Porto, 
Rayrnundo Thomé e Severino Gu!lhermmo de Ll7!1a, todos 
brallllelros realdentes e clomiciliados neste Munlc1pio, me
dianie as 

1
cláusulas e condições seguintes : 

Primeira - O presente conb·ato terá vlgi,ncia p e,lo prazo 
d~ dic3 " ccmcc;a.r cm 1• do mes de abtll e a terminar 
n(t:''''a 30 do mesmo mils. Segunda - Os Empregados perco
be .ro o salário de NCr$ 130,00 mensais, Terceira - Os Em• 
pregados obrlgam-3e a. prestar zerviços à ~mpregadora, exer
cendo a função de Trabalhado1· Braçal, dla1lamente, no local 
e hor:'lrio que lhes forem designados. <luarta - A ~mprega
dora a seu ctltérlo cKcluslvo e na medida das exlgenclas do 
serviço, poderá atdbulr aos E1;1progado3 função dive:sa da 
que resul'·a dêste contrato, :5iam como alte1·ar o horarl? de 
trabalho diário e sua duraqao semanal, e ainda trans!en-los 
do local de trabalho diário para outro qualquer, E, por 
assim estc.rem de acôrdo as partes interessadas, lavrou-se 
êste têrmo aoa nove dias do mês de maio do ano de mil 
novecentos e sessenta e oito, o qual, depols do lido e achado 
conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunh:ts Ro
berto Baronl Soares e Rubem Santos, brasileiros, capazes, 
rosldentes e domiciliados ne3te munidnio, a tudo presentes. 
Eu, Aurice Tclxei,a Pinto Costa, Esc1·lluré.1io M, o escrevi. 
E eu, Má.rio Pereira Marques Filho, Diretor da Divisão de 
Administrar;ão, o oub~crcvo. (aa) Antônio Joaquim Machado. 
Os contratados acima mencionados. - Roberto Baroni Soa
res e Rubent Santos. 

Relação dos p1 ofessõres contratadoz para o 
Colégio Monteiro Lobato - Livro n. 26 

Primell'at - O .i>resente contrato tel'á -,!g.;ncla pelo prazo de 
30 dias a con.o~a.· em l• tio 1J1C1< <ie abl'it e a ki minar no dla. 
~O uo mcsm~ mcs - SsgunCl;i: Ua lslm;>r.ingdos percebei-ão o 
suláno ua .,cr~ 130,CO mensais. - '.t'erceh'n: - Os l!!mpregadoa 
obri,rruui-se n lll ~SL'1r SCl'Vl~Os a Emprei;adora exercendo a 1unç~o 
d~ J raoal!u,clor Braçal, ol~nament~. no local e ltorârio lLUe lncs Angellna Rodrigues Dantas - Geograri:i.; Adhemar José 
torem Clas.gnaooa. ·- Quarta: - A .l!lmpregauora a. seu c<'itél'io SI ã HI ó I A b · · 
exoluH,i •o e na mediJa_ oas cxlgijnclas do ser,·iço, Poduá atribuir m o - st r a; 1 anio Pmho de Andrade - F1sica; 
aos_ .tl.mprcg:1<10s 1unçao ul\'ersa da qu~ rcsult.a. ua.ste concrato, Alfonso Fernandez Gonzalez - De~enho; Amilton Xavier 
a~91m como alterar o noráilo de traonlno dlár,o e .sua duraçáo Ferreira. - Desenho; Adilson de Souza - História Nntural; 
B-1nana1, e ulnda lran8tcri-los a.o local de u·abalho diário para Antonieta de Souza Barros - Trabalhos Manuais; Antônio 
outro <1ua1que1·. - E, por assim <?'9tarem de acõrdo as partes in.. Carlos Gonçalves - Química; AJ.letle da Silva Barbosa -
teresso.das, lavrou-se êste têrmo aos nove dias do mês de ma,o do Matemática; Arlete Lucas de Oliveira _ Artes; .Augusto 
ano oe mil novecentos e f!CSsenta e oito, 0 qual devois de lido e Jorge Dias dos Santo3 _ Inglês e Francês•, Alcldes Paulino 
achaJo conf~rm,e é o..sslnndo pelas, partes e pelas testemunhas .tto_ 
berto Barom Sohres e Rubem l:!antoa, bra,1ilelros, capazes, r esi- da França Vellozo - Português; Benjamin Cordeiro Herdy 
<len~es ?. ~o~!eiltados nêste Munic!plo, a túdo presemes. - Eu, - Matemática; Carlos Alves de Oliveira Filho - História; 
Aur,ce .leix_e1ra Pinto Co3ta, Escrhurârio M, o escrevi. - E eu Celso de Freitas Lima Sobrinho - Português; Carlos Bastos 
Má.I'lo Pcr.:tr·, Marques Filno, Dtretor du Dh-lsão de Adminis! _ Ge~rafia •, Celso Soares de Andrade Travnssos - Edu
tração, o sub,icr~vo. - (an) Antõnl<> .roaquim .Machado - Os can.. 
tratados aclll,a mencionados. - Roberto Baronl Soarei. _ Rubem cação íslca; C6lla Nasc_lmento Monteiro_ - Português; ~láu
l:lantos. - (Assinou a rõgo <le Arlindo Santana. Jair Henrique dlo Blasques - Geografia; Creuza Alarcao_ Sobral - Musica: 
<la Silva o Horácio FerN1ra de Araujo - Hélio Gomes LavinasJ ~éa Pellacanl Guedes Monteiro - Portugues; Dlnarte Duarte 

IiELAÇÃO DOS PROI,'ESSôRES-DIA:lISTAJi 
CONTRATADOS PARA OS COLltGIOS 

ABAIXO MENCIONADOS 
Ad11r Llchote Tlnoco - Escola Supletiva v~nlna C, Tõrrell 

Antonla Maria Andrade doe Santoq - Escola Sousa e Melo; 
Abl!ene Bcltril.o dbs Snnto8 Barbosa - Esc. Pôrto Sobrinho; 
Ana ;,1arla de Mattos - r::scota Dona Maria ele Sousa· Arlind& 
do Amaral Teixeira - Escola l:!r.ntos AnJos; Anita dn ConCE<lcMt 
Nunes - EMcola. Vila Irac21nu; Angélica .Mwaes Warwar - Ela
cola 'l'c!nda M!rtm; Antonla Zltchtl - G. Escolar Dr, P, C'.ll'v&• 
lho; Aida CRrlello Guedes - Escola Bairro ele Pf1tlma; Alclone 
de Souza Neves - e. Escolar de Hcllópolb; Angela Melo de 
Araújo - G. Escolar Dr. M, R-eis - Almerlnclo da S!lva - E.'l• 
cola Major Souza AntUl}os; Acllr Candldo da SUva - Ii'#lOK 
Muto Grosso; Aldinéa de Snuza - Escola Orf. Asscmb. dtl 
Deus: Ana Maria Ernosto Ferreira. - Escola !\'Ianocl Jo,é Gon
calves; At,a Maria Fentanes Vilela - Escola Shangrl-L{..; Aley• 
castro Gomes - Escola J.uts Lemos; Aldlr de Souza - Escol& 
Assembléia de IX!us; .'\.rom1sa Freitas de Sousa - Escola i::s
treJa Datva; A!loe Maria de AsJJs - Escola Pedra Lisa; Ada•J• 
rt lglezlas Rodrigues - Escola Seb. Herculano Mato; Armin• 
<la do Carmo BapL!sta Domlnga5 - Escalo. Sousa e Melo; Ar
lete Barros da SIiva - J•;scola LC"Opoldo Machado· Alvo.-Nlre 
Marlanl Silva - u. EBcole.l' Bernardino l\IeJo; Al<lc'n tcc MouLl• 
nho - Escola P0rtu Sobrinho; Ana Lucla Ca1vulho Elias José ,;_ 
Orupo I::sr.olar Professor Paris; Ana 'fcrcsa Santos Agrel!o -
EsC'Ola Ernesto P. BarceloR: Adéllo. Arrnond - F.scola Manoel 
J. GonoalveG; A.urlnete Rodrigues - l!:sc()la Sontos Anjos; Agne• 
U■se dos Santos - Educ. Jesus de Nazareth; Adelina Rosa da 
Silva Tavares - Escola Vila Pau!lne; Altiva de Sousa Neve. 
- Escola ::lup. Anexa G. K M. Gomes · Adcmllde de Jesu• 
Plr,helro - G1·, Esc, Dr, 1'', Carvalho; Adi°ro. Viana Cortczia -
G. Escolar Manoel Gomes; llalb!n:i Guedes Gava - G, Esc:. 
l'roresror Paris; Clayse de Almeida - Escob Visconde de lta• 
boral; Beatriz Helena Moreira Novais - Esc. Clara 11e Ass is; 
Delmlra da Conceição VleJra - Escola Hum ildade e Cariaa<!e ; 
Cél!a Neil R!ccl - E~cola Santos An jos; Célia Furta.do da Cos• 
ta - G. Esc. Dr, Manoel Gomes; Che!la Magalhães Baldez -
Escola Manuel J. Goncalves; Clnudete Monteiro de Sant'Anna. 
- Escola Adélia Murlaldo; Catarina Couto de Almeida - E~
cola Visconde de Itaboral; Cledir Stu;: de Sousa - Escola Ca• 
me!la Viana: Clarice P into Marinho - Escola E lói Teixeira; 
Carmem Lúcia Gomes de Melo - Escola Franc,sco de Assis 
Cnndldn Hortencla da S!lva - Escola Mato Gro;;so; Clemllele 
Alves (le Albuquerque - EsC'Ola J"..dson Pa8sos: Cell Lopes 
tlehuenclt - Escola América X. da Silveira· Chia Loureiro, 
Neno - G. Esco1ar Getúlio Vargas; Dorallce Ribeiro - Esco-
la Ebenezer: Dulce de Carvalho Cotta - G, Escolar Franca 
Carvalho; Da\va Moura de Carvalho - Escola Elias Anau: 
Oarcy Dias Camp!nho - Escola :..ianuel J. C on,o.lves; Da,, se 
Botges - Escola Marquês de Itanhaem: Dine Baptlsta Fernan
des - Es<;ola Marquês de Itanhaem; Dlnarr:o.r da Silva Pinhel• 
ro - Escú.a Munlc. Slio José; Dolores de Oliveira - Escola IIu• 
mlldade e Caridade; Dlrce Esteves da Silva - G. Escolar ::'>f.'1.• 
noel Gomes; Dllma Bnronl Cortat <los Reis - G. EsC'Olar J\fa• 
noel J. Gonçalves; Dulclnéa Tard!t - G. Esc. Caplstrano de 
Abreu: Dulce Qüelhas Natal - Escola Vila Iracema: Dulct
néla Maria dn Concelcão Lemos - Escola Rural Siio José• 
Denise de Farias Sampaio - G. Escolar Marquês de Itanhaem; 
llentse La~ra Monteiro - Escol.i Sousa e Melo; Dllcén Gomes 
Pinto - G. Escolar Manoel Gomes; Dalva Pinto F·onseca -
E~cola Ernesto P. Barcelos; Ed!nólla Mendes da Silva _ Es• 
cola Capeia Santa Rosa; Edna Era•ml - Escola casa da C•t

a~ca.: Edfna Franco Calzolar! - G. Escolar Protes~or Paris; 
Edir Pereira - Escola Santos Dumont; Edy Maria carcloso Inâ• 
cio - Esc?la Vila Paullne; Etig{mla Portugal Viana Patxao -
Escola San,os Anjos; Eienlr Joslno da Silva - G. Escolar Mo,i. 
telro T..obato; ~lida Pereira Costa - Escola Bethel· Elmazi~ 
Ourtques Rodrigues Teixeira. - Escola São Benedito;' 11:rlca ,-0-

lange Heldemar Stassen Ribeiro - G. Escolar Paplstrano de 
*bre\, Eudlcl!la ele Oilveira Ribeiro - Escola E~,enezer; r..e-

l~e lgné - Escoln Send~r: Elzlra Vieira dos Santos _ Es
c,u1a Vlrg!Uo ae li!. Franco; Em!lla de Sousa Almelaa - 1,;scola. 
Cledon Cavalcante: Eva Aparecida TarououeJa - Escola a,. 
brex; Eliana Brap. Furt1;do - Escola Vllâ Paullne; Erl,y Lanea 
~e Ol!velra - Escola Sao Pedro; Eneyde Batista ele Sousa _ 

Es<;<>la São José; Enllues Ramos Fernandes - Escola Tlraden-
tes, El!dla Nt1;rcl.;o - .lê~cola Manoel J . Gonçalves; J!Jl!a Fo-
11,gno - G.~ Escola r Franca Carvalho: Ellzabe~h Batista do• 
l:>antos - E,cola AUredo José Soares: Elder Walburge3 cosc~
~Y e, - Educ, Jesu,s de N1:1zareth; Edisalna Fernandes da s11.:•a 

scola Joana D Are; Eliane da Sllva Outra - Escola São Vi
cente; Erminia Maria da Silva - Esc.:,la Bairro de FMlma · Flba 
<le Amorim :\Inchacto_ - G. Escolar Manoel Gomes; Ednéa' p'1nto 
da Silva - Escola ;v,anr,el J. Gon<:alves; Elza Regina Assunçll1> 
- Escola Municipal Souza e Melo; Esther dos santos Cruz éas
ta - Escola Alan Kardec: FJ!ogena A•ve5 Fernandes - G Es
col~r Caplstra_no de Abreu; Fr'ancisca Ellzab~th Alves da ·suva. 
- scola Barao de Tlnguá; Francisca Luclneia de Sousa - Es• 
_f1la Ernesto P. Bar~elos; Gessy Carneiro de Freitas - E:~uc. 
esus de Nazareth; Glória Maria <los Santos i'>lachado - Esco

l~ Sender; Qeralda Paula d() Nascimento - Escola Shangrl-Lá• 
Gelva Maria Junqueira - Escola Luts de Lemos· Glórla curi 
I.,yrJo - Er,cola Marquês de ltanhaem; Glória Mát1a da Sllva. 
- G. Escolar Condi!ssa Infante: Helena dos Santos Pinto -
EsM cota, Assembléia de Deus: Heloisa Macieira - G. Escolar" 

ontell'o Lobato; He!en.yr .Rodrigues da Silva - G Escolar" 
gr!
Franç1;- Carvalho; Hira!!ce Malheiros Hipólito _ EscÓ!a Shan• 

-U, Honorlna de Vasconcelos :'>[lllen - Escola Leopoldo 
M~chado; He!otsn Helena 'das Chagas - Escola Paulo de Tar
so, Haydl!e Barbosa - Escola Manoel Duarte· Irani Souza Tei
xeira - G, Escolar Manoel Reis; Iolanda Borges Anselmo J,'er• 
r,eira - Escola Supletiva Venlna C Tôrres• Isaura Rosa do• 
~antas - Escola 8ender; IrJs Gottgtroy Magalhães - ~Escol& 
Mato Grosso; Iza da Col!ta - Escola Duque de Ca::las; Irai Ro
cna Lima - Escola Casa da Criança; lvll.Tlette Teixeira Bas
tos - Escola Pro!. Augusto Rodrigues; llmn Costa de Ara1l• 
Jo - Escola Venina Corrêa Tórres; Ignez da Conceição Senna 
freira - Escola l\Ianoel José Gonçalves; Ivone Vicente <1a 
~ - Escola Jesus Marta José; Irece Glória Corraê Estêvea 

- scola Ernesto P. Barcelos; Evany de Paula Pereira 
Escola Mary Ana Guimaraes; Ivonete de Oliveira - Esco~ 
f':raÍFlõ1·; Ivanla Marta Vicente Gonçalves - Escola São Ben• 
.;], rtês Ribeiro Cabrera - Escola Leopoldo Machado· Irant 
.nocha Lima - lnst. Educ Santo Ant nl , r ' 

1/2 

CONOORRtNCTA PúBLICA PARA A CONSTRUÇÃO 
DE U.i\IA GALERU. EM CONCRETO ARMADO, COM 
SECAO DE :S,00 x 1,20 ms., COM 286 ms. DE 

-:--~, COl\lPREENDENDO A SAIDA DO 
BUEIRO DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA E 
TôDA A EXTENSÃO DA RUA GUATEMALA, NO 

RANCHO NôVO., 19 DISTRITO 

Passos - Português; Du:·1 al Melrelles Coelho - Inglês; Eda 
Têrmo de Contr&to_ de Trabo..lho P0r prazo determinado 4"e :Rosa dos Santos Carvalho - Português· Elias Nunes - Ma-

entre st tszeaL a Prefo,turn .Muma!pal de .Nov& I=,;u neste ~ tem~ti • Ell B I Põ t F • ê Ed AI r~presentada pelo Extno Sr P1·ctolto Mcm!clpaJ ',,n'tc.nio Jo "' ca. ane arce os r o - ranc s; son vea 
QUlDl Macha.do t. de ouiro lÔ.do oOJUU )i;.Jnp.i·õ&AictÔ: -_ JoAo - ....... ~? x:;...,!!""~~~~~-'!--0 so .... cl~ e Politlca. do Bro.sll; Ferenc 
t.tstp. SffíoJ J,llho b.-..Hclro. rttaJcJ"'nc. O dunilc;;U.tadcr- ---~ S Desenho· FrancisCô CJsorxu - .&:.r\,HA,~ - . • 

n1c,p1.;-, .u,c°a1<11 te ·ai; c!&usulua e ·cond1sõea ,s~gulntes: gue ;;- t 1 Santos Português· Gil Ferreira do Lall'O -
~on ,. or e a - ' d c pos Port,.. 

Primeira· - o pre,ente contrato terã vlg~nc!a pelo prazo de Matemãtlca; Geraldo Ozanam Fernan. ~s am. . - lxelra. 
30 ala" a cv;nucur crn l• do mês de abril e a termin111· no dia ao guês; Geraldo José de Almeida -;--- F 1~1ca;. Hodias TI! 
<lo mesmo m~•- - Segunoa: - O :Wmprz.gado perceberá o salll.· Maia _ Artes Industria.is; Hertllea Gutmaraes de Azevedo -
,·lo de i.'ll.!r$ 13Ll,OO ;mensals. - Terceira: u ll;mpregado obt1ga.-se Ilniclagão :Musical· Iracema Guimarães Alvim - Geografia; 

Esc~~~l;eo/i;~f sllIJi~e._d'iíz/r1~1:~ 1,~,t~n1avo~~~n:il1~u~~ 
Venlna e. Torres; ·1sabeÍ Adriana slva ~ªE - 1Esco1a SU1>let1v .. 
rira: Irene Blstene Dutra _ Eaco!a ca s,f;?,,;!: "...~~ SUva~ 
:rema li-lar!!. de .,,w~wa: Jãízete BrasneYro da Hocha, - Gruix, 
~~;:;;,-~~dlno Melo Joselma Pere[ra da Silva - Escola. 
Mato Grosso; Jorgete da Pledad~ Aguiar - Escola EdS'On Pas• 
aos· ~anete Maciel Am 1 - Escola Clara de Assis: JuguarA 
Domingos da Silva - Escola Edson l'assos; Joanflo da Graç• 
Costa de Sousa - Escola Manoel J. Gonçalves; Janice l-'ruven• 
çano - Escola Edson Passos; Judite L\mn dos Santos - G. 
Escolar capistrano de Abreu; .Jurema Gomes Ol!velra dos San• 
tos - G, Escola r Manoel Reis; Jalne Silva Provencanu - Es• 
coln Põrto Sobrinho; Jandlra Moreira da Silva - Escola L.B.V.; 
Joana D' Ark de Souza - G. Esêolar ::lla11oe1 Reis; Jucet :Maria. 
Amaral da Silva - G. Escolnr ::l[ontelro Lobato; Ligln da Silva 
Lopes - Escola Ceràmica; Lourineide Bezerra dos Santos -
Escola Ernesto Pinheiro Barcelcs; Lã.Dia da S!lva Souza e Mel1> 
- G. Escolar Monteiro Lol'!ata.:,, Llvla Maria Dl Gregório - 1'."'l<• 

a 

a 1,r~atar se1·vi~oi à .t:mpregadora exercendo a rnncão d., •.rraba. 1 d L ÓJiveira _ Francês; José Salgado - Geo-
lhaaor .tlra<•al mànament" no local e l,oráno que lhes forem ramy O ago . . p t •. J ez Cênar 

19 DE JULHO - 16 HORAS 
O Prefeito r:-rui~cli~\ d~e ~~:e~t;gu:s\'!:rã'~,"1:ª s~s c1\~~~,~~i~~ 

desi~nado~. • ..:_ 1.,1uarta: - • A Empregadora u. seu critério cxctu. grafia e História; Joslas V1e1r~ - or ugues, uar • 
~t,0 ° e na mediou das exigências do servico, poderá atribuir ao de Queiroz Pinheiro - Geograf~a; Jandyr Suhett - Biologia, 
l/lmprcgaao .:unc;ào diversa da que rN1ulta o~ste contrato, aas!m Joã.o Moreira Carvalho - Ingles; Jayme Duarte Pereira -
como a1te1 ar Q horário de ,rabtuho dl"-rlo é_ s1;1a duração semana!, .História. Jabs do3 Santos Leão - Português; .Tomar Gre
" ainda trunsre1·!-lo do lo~at. de trqbalho diá,·10 para outro qual- dllha co'elho _ Matemática; José Maria Pinheiro Madeira. 
quer, - .l!l,. por usslm estarem de acõrao as parles intcressa.e1a3, p ·t • • João Francisco Guimarães - Química; Lê& 
.Jle llste termo aos noYe dias do mês de maio do ano e - 01 ugues, - . i Alb t d 01' • cola L.13,V.; Lenl Valente de Snnt'Anna - Es·cola São Vlce:ne_; 

Lucla Balblna Farias de l:'arrbs - Escola Ernesto P. Barcelos; 
dos OU!! •• ª oa v•r ã ~ Obras desta' Prere:tura, sltu;,.cla li RU~ 
na D lv1sao de 1M o " !anta as esoeclflcacões e có
Otá.vto Tarqulno, d,13, 1;~ ~ nd~~a a &incort!!ncla Pública ele cons
pla auténtlcacla o e ª P t ado com s~i'.o de 
trucão de um"- !?!tlerl~tr~m d~onc6~;r!~~to comprnendcndo a 
3 X l,20m. c~m ~'la :ir.::dovl~ Presidente Dutr'a e tõda a e;rten• 
salda do bue ro a R nrho -Nl>vo nestá cl<lade, ,. dls
são tia Rua Guatemala;. no br; e,empleméntares descrltn.s nas 

mil 1iovccantós e sessenta e oito, 0 qu,.i depois de !!do e achado Laborinha - Educaçao Ftsica; Luz er o e iveira -
con!owie ó 8.$S,no,do pelas partes e pelas test~munh8'l Roberto Inglês; Lineu Machado. de Athaide.-: Desenl_lo; Lebclo Lutr. 
:t3aroni tloares e .Rubcm ~antos, brasllelros, oapazes, resldent~s e da Silva _ Ciências Fislcas e Blolog1cas; Luiz Carlos da Stl• 
uomicil!a.dos nest~ Munidpl(!, _á tudo pr~sentes. - :Wu, Aurlc_e Tel- va _ Matemática. Li.iz Carlos Lemos da Fonseca - Portu-

Lella Martins de Carvalho - Escola Santos Anjos; Lalz (..'l"u& 
Oliveira - Escola Caméllo. Vlann; Lêda Ribeiro Brito - Es-
cola Francisco de Assis; Luc! Pereira da Silva - Escola Elól 
Teixeira; Luclneide da Silva Menezes - Escola l\Iary Ana Uut
marl!.es; Lel!a Maria Pereira de Araújo - Escola Sender: Lnu• xell'a Pinto Costa l!~scnturnrio li[ o esCl'e\'I, - E cu, ll!ário Pe. • . • ' • , d M t T • L ·z Diniz de 

r~ira Marque3 l!'i!ho Diretor da Divisllo de Administração, o subs· gues; Luiz Co1rua de 1,I1r:_1n a - a ema ica, Ul 
crevo. - (a:,,) Antônio Joaqµim Macha.do - João Batista Sigo- Castro Gomes - Portugues; Luiz Yal~rlano d~ _Costa - ln
lo Filho. - :l:loberto llaron, Soares, - ll.11.bem Santos, glês; Mlrian Vieira de Oliv:eira - Clenclas F1s1cas e, B.1°16:' 

ra Tõrres - G. Escolar Monteiro Lobato; Lourdes Macnatlo 
Rosário - Escola Antonio Dias de Freitas; Luiza '.:\[arla Cardo-

tr:to, P. tf.das as dema .. l1 s . , 
aludidas especlfleações • t .reallzar-!e-á no nLa 1• de julho 

A abertura ds prr.oos ª~e d Dlv'siio de Viação e Ohras. 
próximo às ln horas na se a . 1968 

Preiettura Munklpal de Nova Iguaçu, ~ de m~o cje , 

ANTONIO JOAQUIM 'M.t\CHÁDO 
Pre!elto 

DMSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

COXI'MTOS DE TRABALHO 
T b Ih por pra2o delerm/nado que 

Têrmo de Contrato da ra a o Pre!eiturll Municipal de Nova 
fazem entre si, como emprtgldopr!io ªExmo Sr. Prefeito Municipal, 
Iguaçu neste ato. represen a ll d outro , lado como emprega!)o, 
Antônio Joaquim Machtº• e br1s1telro residente e domiciliado 
.Jorge Abll_lo da Sil\d•~ ter"1ª· cláu.su!as 'e oonà1~ões se.iuln~: 
neste Mumc!plo, me ,an s 

t ntrato terâ vigência pela prazo 
Primeira: - O presen e co 14 d junho e a terminar 

de sele meses e 17 di~s, a começar em s!gund1• - O empre. 
em 31 de de~mbro do corrrnte vf~t; a ser pago por mês. -
gado percebera o salá.~1odmlnb1;1~a-s: a pre:,tar serviços à €mpre
Tercelrn: - O en,p1e!a 'i o de T rabalhador Braçal, d!à.riamcnte, 
gadora exel'cendo á unç o f , designados - Quarta: - A 
no local e horário quç ll:es o1em.v na medida das exigi\n
.empregadora. a seu "I'téi'fb ~c1:i• !iv~ego.do (unção diversa da 
cias do ser01ço poder,, ª r u sim oomo al tera'r O horário tle ~ra.. 
que t·esulta dêste contrato, r" . 1 do local da exe<:ução do tra
balho diih'io e. ainda, trans ert_ o or asslm estarem de ac0rdo 
balho para ou!J'o qualquer. - E,êiftc têrmo ilos qulru;e . d!ss do 
as part~s i)ltereflsaias• lavJou m"fi nqvecentos .e ~essenta ·e sete, o 
mês de de;lemdebrfld/ eªn~haâoconforme é assl,nado pe\aa partebs • 
qual, depoto B . Soares e Rnbem Santos, ra
pei~ testemunhas R~~e~1\

0 • aroaioµüci!iados neste Municl))io, a 
sUe1r<m, capazes. rea1 e cQ :i e Telxe!rl\ Pinto Costa, Escrevente 
tudo present2s. - Eu, .fit1 ººaomes Lav!nas D!retor da Dlvlsllo 
:M:. o escrevi. - E eu,b ª r _ (aa.) AntOnlo Joaquim Machado. 
de Admlnlstrnç!o. o suSilsc:e;cira"'a Roberto Baronl Soares, -
_ Jorge Ablho eia va " • ~ 
Rubem Santos. 

d T •balh por prazo determinado que 
Térmo de Contrato . e r,. . 0 Nova I uaçu neeto ato 

entre ai fuem, "' ~efe,1tuSa 1i~~i~1ff !ntônio Jo~quim ~fachado, 
repres<,ntada pelo ~mo, • r. dos· _ ·nem 1: _ ))olário Jorge. da 
0 de outro lado, os emgrcga 4 6· 6 7 . ~ Em b ranco brasileiro, 
Sil~a Brandãod. -! r!l~1eamdo~•n!'ste' i1un/::1pio modtanto aii, etãusulas residente e om e , 
e condições seguintes: 

Primeira· - O presente contra.to t~rá a vltgeir~n'i~arp:~ âo~~ 
· · mecar em l• <;IP. janeiro e a de seis meses " co . . _ Segunda• _ O em1,regado menc!()na. 

Junho do ano cm. ~~;;/.: 0 salá,r!o de~Cr$ 150 00 mensais. - T er• 
do no item 1, pet e I prutar s~rvl~os à. Empregado. 
ceira: - O_ emgre1:di ºf;r gaciflr1!m~nte 11o locai e · horãrlo que 
ra na fun!)llo . e da ça Qu:irta. Ã Emptegadora a. iseu or!Ur\1> 
lhes forem designa·º" · - x! ·'nelas (lo Herviço l'oderi!. atribuir 
exclusivo " na fedt_do. l,;!r!a ~ã quo resulta <1~sti, contrato, é$• 
110 Empregado ~nr;a,o1 orárlo d• rto.blllho diá,rio, e. ainda, tra.n•
aim como altera, 0 1 ,8, d " tr bàlho p;i.ra outr9 qualquer, -
feri-lo <lo !iQcál f ª exeâu\ o,~Ordo i! parles lnt.~resnafiq~, te.vrou.o,e 
E, por 11,89 m es (U;em ~ M d ,:na<'i:o do an9 ue ml) no_ 
êste têrmo, aos l re•c dias do m 1 <I~ 1 de lido e a·chado oon
vec.,ntos A sessenta e oito. 0 qua , el POJstem,unhas Robe1"to Ba. 
forl)\e • é asslnadRo ~e,tas si!~~; trfsi/t1ros, cap;ll'es., rostdente9 e 
rom Soares e u 'm , ª Y • t dó presentes. - Eu Aurice 
d,omicilindos n aste Munlclpio, ª u:r.f c$Crevl - E e~ Âlte,lr 
Teixeira Pinto C'níª't Escttuirvreão' d~ AdmhÚstraQILo, Ó suhB, 
Goi~!s ..:'ª[~fsÁnto~fo º~oaq~i!n\ MacJ,ado. - Mário Jorge da Silva 
irrandão. - Roberto ·Baronl Soar~ ..... lWllem Santos. 

Têrmo de Contrato de Trabalho por prazo determinado que 
entre ai fazem a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, nes~ ato 
representada pelo l!Jxmo, lk, Prefeito Municipal ae Nova I!fllMU, 
A.ntõnio Joaquim X,,!achado, e de outro lado, como ~mpregatlos: -
Item l: - 1-'aulo do Ollveil'a 'l'WJS:ll'a e Ang&lo Joao Grac ali. -
Item 2: - Em 1uanco, - Item 3: - Wilson }l:i!ter. - I tem •1: -
José :ttosa. - Item 5: - G!lson CRrloa Pereira de Mendonça e 
.\faurlcio Marques. - Item 6: - Paulino Vieira da Sllva Ma.. 
chado. - Itens 7, 8 o 9: - Em branco. - Item 10: -;- Sebas. 
tlão •r;,lxeira da Silva. - Item 11: - Jonas do Nascunento e 
Franolsuo de Assis Viell'll. - Item 12· Em branco. - Iteµ1 13: 
- Alcides Dllls Fernandes; Sebastiii.Ó Mariano <!a Silva: J o•ó 
Qulntanilha Cardoso: Jorge Borges Alves e I,·amldo Alves dos 
Sttnlos todos brasilet,os, residentes e ,domiclllaclos n este Munl. 
c!pio, ·medmnte na clá.usuw.s e condlçóes seguintes: 

Prhneirll,: - O presente contrato teri!. vigência pelo pra:w de 
ao dias, a éom"<;ar em l• do abril é a tel'mlnar cm S_O do mesmo 
mG:,, - Segunda: -'OsEmpregados menciona.dos no 1t~m 1, per· 
c~berão o salário de NCr$ ó00,00 mensais: os menc1011udos no 
item 3 perceberão ci snlái•lo de NCr$ 250,00 mensais; para os men
clona,dos nos itens 4, 5, 6 .e 10, o salário de NCrS 210,00 mensai~; 
para os menciunados nos Itens 11 e 13, o sa!áno d~ NCr$ 130,00 
mo11~ais , - Terceira,: - Os Empregados obrignmse a prestar 
serv!cos à Empregadora exercendo a função de Operador de ML 
q4in,;'s paru os mencionados no item l; para. o menc!onàdo.,.. \10 
Item :i, a funcão de Meclln!co; a tunc~o de Opera<!Ot' l\íecll' 1 
para o menciohado no Item 4; a funca0 de Torneiro Mecd A 
para os mencionados no Item 6: a !unção de Patrolelro, para 
o mencionado 110 Item 6; a tunçllo de Lunternelro para o men
menclonados n(J item 11; e -a funtão de Trabalhador Bracsl, para 
clonado no Item 10: a função de Ajudante Mecàn!co, para OIS 
os mencionados no Item 13 dl:l.rlamente, no local e horário que 
lhes forem clcS!gnados . - Quarta: - A Empregadora. a seu cri_ 
tério exclush·o e na med!t'!a das ex!g\lncta~ do serv!co, podori 
atribttir aos Empreg-aclos, fun~lio ~iversa da que resulto. dêste con• 
tratq1 assim como n ltet ar o hora.rio de trabalho diário, e a inda 
transferi-los do tocai de t1·abalho para outro qualquer. - E, por 
assim estarem do acõruo us partes 111teressadas, lavrou-se êste tér. 
mo aos nove dias <lo mM de maio do ano d e mil novecentos e 
séssenta e oito, o qtJal d~p.>ls do Jjdo e achado confore, é assinado 
pelas partes e p ·las testemunhas Roberto Baronl Soares o Ru _ 
hem Santos brasilcil'os capazes, res!d!)lltes e domiciliados n(l.flte 
Mun.lc!plo, a tudo prese'ntes. - Eu, Aurice Teixeira Pinto Co~tfl, 
Esori turár!o M, o escreYI. - E eu, ;.li[ário Per~lra Marque~ Filho, 
Diretor da Divisão de Admlnlstra~ã.o, o subscrevo. - (na) A.n• 
tõl)io ,Joaquim llfachuuo. - Os oontmtados acln)a menolonadhs, 
Rc:herto Baront Soarea. - Rubem Santos.. - (Assinou a rõl:o do 
.Josú QulntanJll1a Cardoso - Hél!o Gomes Lav!nas). 

Têrmo de Contrato de Trabalho J>Qr prazo determinado que 
entre si !wiem a Pre!e!tura 111:un!clpal de Nova Iguacu, neste ato 
repre$~ntada )>elo Exmo. Sr. Prefeito Mtmiclpat de Nova Iguacu, 
Antônio Joaquim Machacto, e de outro Indo, como empregado: -
Do !tem 1 a itenl 3: - J.!lm branco, - Item oi: - Manoel Pruxão. 
- Dô item 6 ao Item 13: - Em branco, brasileiro, 1·e,!delltll,_ e 
domiqll!ado nente 11-fun!clplo, mediante tis elâusulas e cond!çoes 
11egultdes: 

gicas· Ma1·ilene Mattos Pimenta de Moraes - Historia, 
Mo.ri; da Penha Silva - Fisica; Maria Antonieta Sobr'.1-1 da 
Souza - Portt.guês; l\Iarcos Macedo Parente - Matematlca; 
Marcos José da Silva - Português; Márcio Robles Soares.
Desenho; Nllza Machado Cui'íat Sancho - Desenho; Nelto 
Braga Chambarolli - Português; Néa Ma.cedo Parente -
Educação Física; Nílton Coelho Dias - Desenho_; Naglb 
Sessin - Ciências Físicas o Biológicas; Nabor Othuk1 - His
tória; Osirns Neves - Geografia; Osêas Pereira Fer~az 
Educação Física; Ormy da Costa Larrea lllnnez - Clenclas 
Fislcas e Biológicas; Odctte Dâmaso Rodrigues dos Santos -
Ciências Físicas e Biológicas; Pureza de Lourdes Lourenço 
Leal - Ciências Físicas e Biológicas; Pedro Nonato de Car• 
valho - Francês · Rubens dos Santos - Ciências Físicas e 
Biológicas; Regln'aldo Braga da Cunha. - Matemática; Ra'l/'" 
mundo Nonato Garcez - Matemãtlca; Sylvlo Soares - Mú
sica: Sônia. Maria Santos da Castro - Música; Sônia Maria 
Guedes - Inglês; Sérgio Rodrigues Noves - Geografia.;_ SU
mar Brnsil Pereira. - Português; Salvador ~u1;~a. Rodrtg~es 
- Desenho; Sérgio Moreira da Silva - Historio.; Snlomao 
J3aroud David - Português; Terezinha de Souza Mathlas -
Francês; Virgínln Pereira Ibrahin - História; Vlc~nte Albanl 
- Geoll'rafia; Valdéa Ma.ria Chagas - Educo.çlí.o F1sica; Zltuo 
{foneshlgue - Matemática; !:'lilmar Araú!o Pe~~lra. - Inglês; 
Wanderley Sabino da Silva - Educaçno Fmca; Waldette 
Valéria Chagas Guimarães - ~atemátlca;. W~ldlr Leal da 
Silva - Matemática; Wilson Lof1ego - Historie., Wfüon Jba6 
da Silva - Materátlca, e Wilson Navegante de Frelta,s Dia.a 
- Português. 

OUTRAS CLAUSULAS 
Chiusufa t• - O presente contrato terá vigêrtcla ):CIO 

11razo de 6 meses, a contar de l• de março a 31 de agosto 
do ano e]1l curso. • . , 

O!áusuhl 2• - O(a) contratado(a) fica suJeito, '!urante 
a vigência do presente contrato, a tôdas as disposlçoes daa 
leis em vigor obrigando-se, ainda, a cumpl'lr as ordens de 
serviço que 1he coubei·em, a juízo da autoridade que ficar 
subordinado, bem como, os dispositivos constan!és do Regi
mento I11terno, no capítulo referente à.s oprlgnçoes dos pl'o
fessõ1·es, em tódos os seus Itens. 

Cláusul11 S• - O(a) contrata.do(a) se obriga a dar 60 
ho1·as-aulas mensais, e como retribuição dos serviços p1·estados 
perceberá NCr$ 3,75 por aula efetivamente _do.da, correndo a 
despesa pela verba própria do orçament o vigente. 

Cláusula 4• - Nos períodos de exames e de férias esct>
lares em qu ea remunera.ção do(n) contratado(a) não poda 

ser calculada na base estabeleclda na. cláusula anterior, abri• 
ga-se a Prefeitura. a pagar-lhe, a título de vencimento, a re
munernc;ão de NCr$ 225,00. 

Ol(msula 5• - O pagàmento a q,uc se refe1·e a cláusula 
te1·ceh·a se1·á efetuado pela Prefoitura contra remessa do res
pectivo mapa. de freqüência, qu': seró. enca?l!nhado, ~en.sa.l• 
mente, à. Divisão de Administraçao, pela Dlyisao de Eduoaglio 
e Cultura. 

Cláusula 6• - Ao contratado(n) poderão ser atrlbuíd~, 
eventualmente, aulas de dizclpllnas diversas da mencionâea 
n este contrato, mas correlatas, respeitando o teto p~r lei estl• 
pulado e desde que legalm1mte hn.bllltado a ministra-las. 

Têrmo de Contrato de haba.ll,10 pbr wazo let,:~1':i~~e ~~~ 
entre si fazem, 1a ~refeltu~a ~~f~}f!1 Í~tôr\~~a. Jo~ilirt Machado, 
representada pe o 'xmo. "'\e a\los · ::_ Alazlete Vieira do Nasc\. 

!;,e~lo o~t?&ot'ti~ ;,:rml°i!r!!tlSaedtlrun"t' . J>ara03~e1l~~~l~es!,<1e~;~i1;õe!0tnJ: 

P•!rnelri\: ~ O presente contrato terá vigência pelo prazo de 
30 dias, 11 coméçar '8m 1• d~ al>l•l! o a too-minar em 30 do mesmo 
mês. - SC!fUl\da: -O Espregl\do m encionado no Item 4, poy"
berll o sn.lá1•)0 <1e NÇr$ ~1.0100 mensais, - •rerce!ra: - O Em~1 1;:;ado obFiga..!e n pre&W -,erv!ços h. Enlpregadora exercendo ~ 
tunoã.o de Operador :MccAnlao, para o mencionado n 0 item 4, 
d(/lrla,ment~, no local II horário que lhes loreo, designados. -
Qunrbi.; -- A Etnpfegadora a seu critério exc)UBivo e na. medid,a 
das <'xlgências do servioQ, poderá atribuir e,o Empregado, turl. 
~!IP diversa da qµe roiju!ta. dêste conti"llto, assim como alterar ó 
llorârio do trabalho <j.lárlo, e ~Inda. transferi-lo do local d~ tl'O.• 
bn)ho 1>ar11 outrQ qµalquer. - E, POI' a.,ss!m estarem de nc0rdo 
li-~ par\es lntoressatlas, lavrou-se êste têrmo aos r,ove dias do 
mt!~ de )u!llo cl,o ah.o de lnll novecentos e sessenta e oito, o qual 
depois d e !!do e nchad0 cQnf9l·ma ê assinado pelas partes e pe. 
las wstemimhas Roberto Barónl Soares e Rubem Santos, br3sl. 
le!rn~. ~apnses, residentes e dorhloil!ados neste Municlpio. a. tudo 
pi•eoentes. -· Eu, At1rlcc Te!xeh·n Pinto Costa, Escr!tur(u·lo M, o 
cscre\'i. - El eu, l\!ario Pereira Marques F ilho, Diretor da Divi
são do /Ldmlnlstra.cAo, o ~ubscrevo. - (ria) .Antônio .Toaquim Ma
chn!l,o, - Ma119et Paixão. - Roberto ~aron! S011res , - ljtubem 
tantos. - Manoel J'lt!xão. - Roberto Baroni Soares. - Rubem 

Clâ118ula 7• - Considerar-se-á rescindido êste cohtrato 
de o(a} conh•atado(a) completar 50 aulas não ministrádns 
efetivamente às turmas para as quais fôr designado pela dl
r eçã.o do estabelecimento ele ensino. 

Clíu11;ula 8• - O contratado(a) será responsável pela 
guarda e consc1·vo.ção elo tudo quanlo lhe fôr entregue p!Ll'a 
o d escmpenh!) de s uas fun.ções. 

Cláusula 9• - O l11adimplcmento de qualquer das c!:í.u
sUlas dêste contrato, importará na sua re.scisã.~ de pl_eno di
reito, Independentemente de qualquer nottClcaça.o judicial ou 
extra-judicial. 

cll!ada3 neste Mun!c p o, m a e P 

gu!ntes: ' 
Primeira· - O presénte contrato terã vlgéncla l!º\º !:r~o 

de clnao me;cs e 17 dias a partir de 15 de uuu·ço e i\ er .. .,.nr 
em 31 de agõstode1968. 'segunda: - Og En\pregagosE~pr~::!;i ~ 
o eo,lár!o de NCr$ 130,00 mensais. - Terc,eu-.a-: - s .,. ~ 

Santos. . 
E por assim acharem de acõrdo, lavrou-se o presente con

trato,' que vai asslno.do pelo Prefeito Municl~al - Antônio 
.Joaquim, Machado, p elos conlt'al1tdos - os_ acima m enciona
dos, e pelas testemunhas - Roberto Barom Soares e Ruben1 

111() França - G. Escolar Bernardino de Melo; LucJa de Quell'oa 
Silva - Patronato s. Vlcente; Leida Campeio Velasco - G. 
Escolar Antônio da S. Chaves; Lúcia de Lima Teixeira - Es• 
cola Cnsemlro de Abreu; Llna Maria de sousa Silva - Escola 
Pôrto Sobrinho; L :tcl de Azavedo• Léa Sousa Penldo - G. Es• 
colar Cap!stntno de Abreu; Lúcia Helena Thomaz - Escola 
Rancho Novo; Le!la Ernesto Vlgné - Escola J\fanoet J. Gon• 
\'alves: Lêa Alves de O11,·e\ra - J;;scota Vila lracerna; Lourdes 
Campos Meneses - Escola Casemlro de Abreu; Leontina Alves 
Antônio - G. Escolar Gaplstrano de Abreu; Lu.lsa Guimarães 
Baptlsta - G. Escolar Monteiro Lobato: Luzia :Maria do Car-
mo - Escola Manoel Duarte· Leonice Garcia - Escola Bairro 
de Fátima; Lucy Margarida •snva Ouvetra -· lnst. <1e Educ. 
Santo Antônio; Lldlà 111achado - Escola Clara de Ass!s; Luzia 
l?lmns Fagundes - i:scola Duoue de Caxias; Deollnda Rodrl• 
gues Ff:es - Escola Cnmél!a D: Viana; Ellzabeth de Jesus Te!• 
~eira - Escola Jardim Continental; Elza Batista .,s Santos -
..,,scola Francisco de Assis; Elvira Catarina de Sousa - Escola 
Humlldade e Caridade; Eullna Anacleto Nascimento Silva -
Escola Parque Estoril• Eliana Quintal Consendey - EscC'la -._ 
Clara de Assis; Iotanda• Mende, de Sousa - Escola Jardim Sll• 
vãnla; Jorgna Marsa de Araújo - Escola E!Jas Anl\tl: r ~ntl" 
<le sousa - Escola D. Marta de Sousa; e Lucy Gomes de Az., 
vedo - Escola Ebenezer. 

CLAUSULAS 
PRIMEIRA - Os contratados acima mencionados servlrãtt 

como Professor do Ensino Primá.rio desta Prefeitura, no local 
o horârk> que lhes forem designo.dos, a contllr de 22 de marc• 
a 31 de agõslo deste ano. SEGUNDA - Os contratndos !1c:am 
suJeitus, durnnte a vigência deste cootrato, a tôdas as d!s!)'Osl• 
c!les das leis que lhes torem apllcãvels, bem como às ordena 
de serviços que lhes couberem, a ju!zo da autoridade a que 
lhe ficar subordinada. TERCEIRA - Cerno retribuição pelo!! 
s. ervlcos prestados, perceberão os contratadoll o salário de NCr$ 
130,00 (cento e trinta c ruzeiros novos). QUARTA - O paga• 
mento o. que se re!e,·e a clâusuJa terceira serA efetuado pela 
P1,ere1tura contra reme~sa 1la respectiva freqü!ncla dos contra
tados, que ser!\ encaminhada mensalmente. à Divisão de Adml• 
nli tracão pela Dlvlsão de Educação e Cultura. QUINTA - os 
contratados serão responsáveis pela conservncão e guarda de 
tt1do quanto lhe !õr entregue vara o desempenho ele suas fun-
ções. SEXTA - O lnadunptemento de qualquer das cláusula■ 
dêste contrato, Importará na sua r1:sc\são de pleno dlrelto, 1n. 
dependenternente de qualquer not!ficacil.o judicial. E por nssinl 
se achnrem de acordo, lavrou-se o presente contrato que 
Vl\l assinado pelo Exmo, Sr, Prefeito ll1unlc!pal, AntônlÓ Jotr.• 
qufm Machado, pelos contratndos acima mencionados e pe1as _ ·• 
testemunhas Roberto Bnron! Soares e Rubem dos Santos. 

Preteltui'a Municipal de Nova Iguaçu, 22 de maio de 1961. 
De conformidade com o~ contratados artma menclQnados _ 

Élintel dosm. MarqUl!a - Datilógrafo. \'Isto - lliâ.do re-.elr& 
lllll"1Ues Filho - Dlrefor <la D.A. 

RELAÇÃO DOS PROFESSôRES CONTRATADOS 
PARA O COLÉGIO ROBERTO SU:,VEffiA 

LAVRADO NO LIVRO 26 
Alzlno Roddgues Cardoso - NCr$ 150,00 - 40 - Ciên

cias; Adenyr de Sá Gomes - NCr$ 187,50 - 50 - 1\fatemá.
tlQn; Benjamim Cordeiro Herdy - NCr$ 4õ0,00 - 120 - :t.ta• 
temática; Dlocezlr Alberto - NCr$ 225,00 - 60 - Educação 
Física; Durval Meirelles Coelho - NCr$ 375,00 - 100 - Ing. 
e Francês· Elias Vieira Almado - NCr$ 281,25 - 75 - Por
tuguês · Édlrce Pôrto Cardoso - NCrS 187,50 - 50 - De
senho;' .Til.PS dos Santos Leão - NCrS 187,60 - 50 - Portu
guês• João Augusto Pereira - NCr$. 225,00 - 60 - Geogra
fia· 'Jayme Pereira Duárte -_NCr$ 412.50 - 110 - História; 
:M~rl,i, Ablgall P ereira Xo.nchao - NCr$ 150,00 - 40 - Mú• 
sica.; Márcio Robles Soares - NCr$ 187,50 - 50 - Desenho; 

(Conclui na 7• pãginaJ 

obrigam-se a ).)restar servi~o9 à Emprego.dora exereendb a fUllO 0 

de Servente dià.r!amente no loéal e horário qLJe lht es torem ~e
algnados . ...'.. Quartil.: - '.A Empreg11dora á. seu cri érlo exoius vo 
e na medldq dM exlg,, ncla.s do s~rvlço, poderá artibuir aos Em
pregados tuncãe di•ersll. ·da qu~ resulta dêste oontrate>, nss:m 
tomo alterar o horâr!o de traba1ho dlârlo, e o,lnda transfE,erl. os 
do local da PXecucão do u-11bnlho pa\-11 outro qµalquer, - , por 
assim estarenl d~ 11côrdo as partrs lnteress_adas, lavrou-ao êste 
têrmo aos rtove dias do mês de abril do ane> de rn.U novecentos 

'têi'mo de Contrato de Trabalho oor 1>razo determinado, 
q\le entre si fazem, a Preteltura Muntclpa.l de Novo, lguacu, 
neste ato, repre~enladb. i,elo Exrno. Sr. Prefeito A11tõnlo Joa
quim MachadQ. e de outro lado como Empregados: Item l! 
Jollo Pereira Gunlberto; .1osé Paulo dos Santos: Seb:istlão ele 
Ollve'\ra Melo; Alcldes Nascimento Ooelho; Wilson Flori;e• e 
Osmar Sansão. Item :;!: Angela Dulce r·rluclo UarQucs. Item 
3: Mercedes Maroues Nobre, Item 4: Walter Pinto da FQns~ 
e Carl<)S Cug!lana. It,em 5: Adir dos Re's Shuett. Item 6: ,,..,. 
brahco, todos bl'aslleiros, residentes e !lomic!llados neste Mu• 
nlctplo, medlante aa cláusutàs o condlcõ~s segulntoa. 

dos Santos. , 
P1·efellura Muplcipal ele Nova Ig uaçu, 21 de maio de 1968. 
De conformldnde com os contratos asslnad<?s. - Janne 

Pol Ca.valoante Bezerra., Datilógrafo - Visto: Mano Pereira 
Marques Filho - Diretor da D .A. 

meprel 
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HOMENS 

CALÇADOS 
FINOS 

SENHORAS 

CRIANÇAS 

ABT-MOD,AS 
NOVIDADES T6DAS AS SEMANAS 

RUA OTÁVIO TARQUlNO, 105 

Feliz é quem 
compra na 

SR, ALCIDES 
Posse • Novo Iguaçu 

CORREIO Dll SEMANA 

M. d·at pela Qualidade un 1 .. 

NOVO TRANSISTONf PtfllCO . 
' d ' antena de ferrrle 

nda me ,a, f ' 0 e rática oiça ,xa, 
mod~rna p 3 ilhas comuns 
funciona com . p 00 

entrada 
8 5 

~ ensal!dade~ 
iguars de. 1 

SUPER TRANSISTONf PHltCO 8-469 

d antena te• 
3 faixas de on as, 

, . ra ondas curtas, 
lesc~pica po 3 pilhas comuns 
funciona cont OO 

entrada e 
mensalidades 

iguais de: 

.. 
o .o o 

-.& 

Págiu S 

NA MANSAO DA CALIFÓRNIA VIVE 
• U ma americana tranqüila 

Entrevista a S. Pereira Diu 
Don11 l\l1wlene, espüsa. do Sr. ,José ela Costa Filho, num 

Lnte-pa.po lnformul, ora fazendo conildênclas desprcocu11a1as, 
ora com r eservas, é um misto de bo~8a carioca (adora carna
v;il, J>lqnenlqnc, 11rala e samba), elegância paulista. (veste--He 
com a1mro sem sofisticação) e contrlc;-ão mlnrlra (rma conver• 

'F.âo ao catollcl~mo é uma página de fé e ternura). Educada 
110 sei.o de famHln, prote~t:mtc, r;cu matrimônio com um cató
lico teve o nto r elir,lo~o celeln·ado nulll altar ao lado do al~ar•. 
Julir, conforme praxe nos }!;slados Uniuos, Quando um dos 
nubentes nito professa o catollcl!;mo. 

rentar uma nosiçã0 que nãc, 
têm. Quando me per$unta111 
se os preços do Rio sao mui... 
to elevados em matéria d1t 
tratamento de beleza. pen• 
tcados. roa 0 sagens, e eu res• 
pondo (lue náo sei, pois em 
Nova Iguaçu ~em.:.ire fui b<?m 
~·ervida, acham engraçado. 
E' mais fácil criar-filhos. mas 
ad..,ro minhas filhas. Estou 
realizada dentro do meu lar, 
onde encontro carinho e com
preen~ão de todos. De quan
do em Quando. sinto uma 
aaudadezinha da minha fa• 
mflla que ficou na América. 
mas, felizmente, ~empre en• 
contra tempo oara dar um 
pulinho até lã. Aprendi a 
falar português bem depres. 
sa, mesmo !lorque Joio que 
cheguei ficava meio apavo
rada ao ver uue falavam de 
mim em tôrno de mim e eu 
sem ·entender. 

Presença divina 
«Se me tivessc·m forçado 

a adotar a relig;ã.o católica, 
jamais conse?gu!rlam ... i,, diz
nos no.,:so. entrevistada. Sa• 
bendo que se tivesse filhos, 
scrlam crla.do11 denLro dos 
preceitos da re!Jg.ão católl• 
ca. mals tarde. já na qua• 
Ldade de mãe (tem três fi• 
lhas e dois filhos), acampa• 
nhava-os tôda vez que iam 
à. igreja, o que faziam com 
b-:istante fl'eq Uência. Con."e• 
qtientemente foi-se Imbuindo 
do espirita de rel!giosldade 
cristã-católica, bem diferente 
da crne estava habituada. 
Comeêou a sentir que se pro
ces.~ava uma erande trans• 
formação no ~eu modo de 
ser e de sentir os faV>s. Pa
ra acompanhar a formação 
religiosa dos filhos, teve que 
ler, aorender muito e se en• 
fronhar nos preceitos relig,o• 
sos, até então inéditos para 
sl. Orav,. com todo fervor, 
até que, de certa feita, sen• 
tiu uma presença e,1:ranha. 
Era al,.:o lndefinivel, como 
QUC divino . Tev,:i plena con
vicção de c,ue Deus estava 
presente, sênaação que ja
mais sentira. Dai par,, se 
torn:ir c'.\tólica praticante, 
foi questão de Romenos; fêz 
prlm~lra comunhão, foi ba,. 
tiz11da e crismada. 

Brasil, um sonho 
constante 

- Durante muitos anos 
sonhei conhecer O Bra.::11 -
prosseg\le D. Marlene. Via 
e revia o3 filmes de Carmem 
Miranda de (!uem sou fran
ca admirador-a. Gostava da 
música bras:leira mas. sendo 
solteira e professôra, não 
vi,,. mu·ta« pos,1bilidades de 
realizar meu sonho de via
jar. Um dia. um brasileiro 
começou a aparecer no cur
so onde eu lecionava balé; 
ia para bu:car urna aluna. 

A obrervai:ão seguinte 6 
da r•cport:igem: Zêquinha. na
turalmente ouerendo casar 
com uma senhorita Que dan• 
çasse balé, em vez de espe
rar a aluna se formar, achou 
mais -prático casar com a 

, profe.;sôra e, para tanto, cha
mou Cupido e fêz a reco.
mcndação . 

Evüando quiproquó 
E nossa entrevistada re• 

corda: - Eu não falava por• 
tugués e entendia muito pou
co do inglê3 de Zequinha. 
Mas_ par11 Que palavra,; quan
do existe amor? Depois de 
alguns encontros, disse a 
mamãe Que conheci um bra
sileiro. educado, mõço, ele
gante e bonito. O r,ior é que 
não entendo o que êle fala 
e eu só vou dizendo cyes», 
«ye 1,-_ :ye-s• . . . ?\-'.famã e nchou 
~raça. • corn.p:etou: - Cui
dado, lnha fil ha. E· pre
ciso d· er não algumas vê
zes , 

Sonho realizado 
Sendo de Detroit <Michi• 

gan) . à medida que o namô
ro pro:seguia. mais e mais 
D. Marlene acreditava na 
possibilidade de conhecer JJ 
Brasil . Uma vez casada re
sidiu . nos pr:ncipais bair ros 
da Guanabara, para acabar 
adorando Nova . .guaçu que 
não pretende trocar por ou
tro lugar Qualquer. 

Duas impressões -
Algumas diferenças 

índios e carnaval foram 
as impressões marcantes . O 
navio estava ancorado na 
Praça Mauá e oR passa.<;e!ros 
aguardavam ordem de de
sembaro ue. Dona Marlene, 
recostada à amurada, arden.. 
do de curiosidade. Queria ver 1 

tudo, e tanto espiou QUe viu 
homens quase que maltra• 
pilhes, semi-vestidos, carre
gando coisa9 diversas. Tími
da, perguntou ao Zequinha 
se aquilo <1eram os indios,, . 
O es!)ôso .riu e explicou que 
eram estivadores trabalhan
do na desca1·ga dos navios, 
em oleno sol do dia 18 de 
outubro, dia em que pela 
primeir,. vez a Sra. Marlene 
iria pisar o solo brasileiro. 

Carnaval 
Ver e ouvir um grupo pu. 

]ando em !)lena algazarra, 
n um completo empurra-em
purra, num salão lotado e 
calorento, espanta. «E' coi
sa de loucoJ>. pensou . No 
entanto, deuois de alguns 
uisques, caiu· no samba para 
ficar completamente integra
da no no,so espírito carna
va!esco . Diverte-se a valer 
nestas festas. 

FUNDO S. B. SIBBÁ 
DE RENDA ICUMULADI 
Petrópolis. COMVAL· Rua 
t6 de Março, 288 • Têl. 6539 

Teresópolis • COMVAL • 
Rua Francisco Sá, 131 • Loja B 

Telefone. 3075 
N ova Iguaçu • COMVAL • 
Rua Maria Adelaide de Carva• 

lho, 50 • Telefone: 2516 

Diferenças 
Na América do Norte, ge

ralmente a~ residência,; têm 
proteção de telas para as 
portas e janelas. O apareci
mento de uma môsca, mo. 
biliza tõda família até ex
terminá-la. O de outro in
seto nem se fala . Mo3quito 
há. mas nlio tem «chance" 
de perturbar. Lá o unifor
me é usado na maioria dos 
casos, razão porque estra
nhou o «avanço» no traje dos 
estivadores. 

Gosta e não gosta 
- Gosto de leitura espi

ritualista; de bôa música, 
principalmente ,. brasileira. 
Go;to de ser .simr,les, um 
tanto valdo~a e bastante fe
m inina. A s:mpl!cidade deve 
estar acima de tudo. Não 
go,to de lidar com gente QUe 
:faz pôse. Não go~-to nem 
admiro a m;ni-sáia; há liml• 
tes para tudo. Gosto das cô
res azul, e lilás. Gosto de 
horóscopo. Quando estou nos 
salões de cabeleireiro me di• 
virto com a conversa de cer• 
tp~ pe••oar. que Querem ap~ 

Gosto da Bahl,, e de suas 
comidas corno gosto do Bra
sil e êsse jeito de ser dos 
brasileiros. Não vou multo 
a clube.;: ma« comr,areci ao 
Country num baile de debu• 
tantes. Não gostamos que as 
crianças saiam sem ser acom
panhadas. razão por que nos
sa casa está sempre aberta 
para os amigos de noss0s fi• 
lhos. Zeca também é casei• 
ro e recebe sempre grupos 
para futebol ou mesm0 l'im
ples conversa comum. Por 
li:-so, nosso Jar é nosso mun
do . Sou realmente tranqüila: 
a americana conforme seu 
jornal, e a brasileira. como 
eu gosto que seja. 

A confortável residência do ca.as1 Costa Fillio (foto), apre
senta dois aspecto3 magníficos: interno, onde há requinte e 
bom gó:,to ; externo, todo gramado, com árvores frondosas e. 
ora bucólico ora freme.1te, !)ois tendo !)raça de esporte, muita. 
grnte boa de Nova Iguaçu e da Guanabara comparece ali 
para, n a5 <q>eladas», deixar «B'!nêle3 quillnhos a mai.<-», fa,, 
zcndo vibrar a heterogênea torcida. Em ambos os ambientes. 
tanto o ca~al (!uanto o~ filhos, recebem com naturalidade • 

sempre com a mesma simpatia. (Foto de lilário l'llisael) , 

·12u. <Jláoi.t, 'Vtttq.-- 216 (J.al,uià -,:-

(1(.ooa d~rt - 'IJI}-. 

mepre 
EM NOVA IGUAÇU 

MORRO AGUDO 

O RUMO 
CERTO 
PARA A 

CONJUNTO RESIDENCIAL 

ROSA dos VENTOS 
Emprtendimenro da SEBASTIÃO MENDES 

FINANCIAMENTO DO 

mBNH 
•AOof;"""<leo .. ,L_ ...... , ........ 

Fe,,,an~o d 'Ávifa Mirando 
Jorge Roberto MendH 

• S'.3la, 2 quartos, cozinha e ban~iro azu• 
~J~t~~•• varanda e area d!J serviço co-

• Terreno plano com 300m2. 
• R_uas calça~as, àgua, luz " esgotos. 
• Lrnhas de onibus para o centro. 
• Centro comercial para as suas compras. 
• Grupo Es_colar para seus filhos. 
• E o mais 1mportanle: não haverâ aumen

to nas prestações. ocorrendo somente 
quando da alt&ração do salârio minimo. 

AGENTE FINANCEmo 

BANCO DE MINAS GERAIS S/ A 

VENDAS: CASA MO0ÊLO • RUA l3 MAIO, 217 
ARMANDO RIBEIRO • CHCt 269 MÁRIO PEDROSA UNS ~ ClECI 440 

, 
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COMARCA NOVA IGUAÇU 
REGISTRO DE IMÓVEIS D 2~ CIRCUNSCRlºÃO 

DITAL 
HERMES GOMF.S DA CUNHA, Oiiclnl do Registro de 

Imóveis da 2• Circunsalção da Comarca tle Nu,a fguaçu, E-,• 
tado do Rio de Jaaci10. 

Pelo presente, ntcntlcmlo no que lhP foi req_ue:·itlo pe!o 
ESPóLIO DE CHA1!LES ALBEilT MOZER, por se eneon• 
trnrem atualmente em lugar ignor:ido, intima, FRA, TCISCO 
QUERINO VAI'.GAS e SILVIO :MARIA VARGA:::i, e ESTE• 
LITA BARCELOS DO CARMO, a virlm em meu c.1rl.ó iu, no 
Rua Getúlin V.-rgas, 80, nesta cidade, p:1g:\r as lmportllncias 
de NCr~ 19.89 e NCr::; !:58.00, "espeetivamente, r crentes as 
prestaçoes atrasadas tlos lotes de terreno que promcle.:am 
comprar no loteamento JAitDii\I s: O FnANCf'"'CO DE AS· 
SIS, em Belford Ro. o, 4• d11,tr'to dêste m m;cipio, e U3 que 
se vencerem até a d:lta do pngrunento, nlJm das cusl:is e ju
ros, sob pena de tlcc ).Tido o pra::o de lei, serem re$• 
cindidos d;,s com;>rumissos e c::mcelad:is as r0spectlY:1s aver• 
bações, nos têrmos do art.• H § 5, elo Decre n i.• 3.07\:l rlt> 15 
de setembro ele l!lSS. Nov:i 1c:t,1acu, 16 de rm·o de 1968. 
Iguaçu, 1G tle m:i:o de 1963. - HER:ÜES GOMES DA CUNHA. 
Oficial. L 2. 

D! A 
HERME. GOMES DA Cl l\IJA, Oficlul do Regis.10 de 

lntó\·eis da 2• CiJ:curu;e- ·çao lla Ç,nn:J..ca de Nova Igu-.cu, Es
tado do Rio d_ Jan · ,. 

Pelo p.·psent ,. i.l. !'!1 .. :mdo :::.o que lhe foi rNill~r· do {' •lo 
ESPóLIO D~ j0.'i0 ~ E 'ETE. '11t!mu, SEBASTIÃO D\ SIL
VEIRA, SEBASTIÃO \ l:J:IRA :Oi: OJ..,IVEin.!I., O:::lWALDO 
SOARES FTmREIF~\, ~EB,\S'1I.;\ü PEDRO DA SILVA e 
AM:ARO RUSA, po se en.,;ortr~ em a.u;,lmcnte em lugar ig
norado, a virCT'l em n u C::i tó1··0, 11:1 l~un Gett'Uio '\ arg~s. 
90, nesta cidad_, nagar as im.Joi·tàncitls d~ .NCrS 76.10, NCr::,. 
26,00, NCrS 4,60, ·cr: r.,oo e NC-S S,10, respcctlvamcntc, re
ferentes às prc,taçves irasadcs dos u,cs de terreno que p.o• 
meteram c.m1:;,rar no ,oteamento NOSSO LAR, em Bel ord 
Ro,o, 4• distrito dêste munic"pio e l'.S que se vence,·em at' 
a data do 'Pll":lmcnto, além dns cu~,as -: juros, sob pc·nn, tle 
deco.:rido o pr~;:o de lei, serem rer.c·ndidos os compromissos e 
canceladas ns respL'cth .!.S m·erbr.çôcs, nos têrrnos do art • 11 
§ 5• do Dcc,eto n. 3.0i9 de l;, de setem;,ro de 1933. No, a 
Iguaçu, 16 de maio de 19G3. IIERIIIBS GOMES DA CUNHA 
- Oficial. 1/2. 

DITAL 
HERMES GO',IES DA CUNHA, Oficial do P.egistro de 

Imóveis da 2• CircuPsc.-içüo üa Co:n:irca de Nova Iguaçu, Es
tado do Rio de Janeilo. 

Pelo presente, aten-lendo ao que lhe foi requerido por
THEOTONIO FELIX DA SILVA, int'mll, JOSE DE ;,IEDE -
ROS ARRUD_\, MARlA AUXILIADORA. PEREIRA DE P-\U
LA E GILSON NICO. mDES DE LIMA, po,· s~ encontrarem 
em lugar ignorado, n \;rem a seu Cartório, na R,m Getúlio 
Vargas. 90, ne:st:i c:d:ide, pag.,r as ir.iportancias de NCr$ 50,00, 
NCr$ 40,50 e :NCrS 135,0ú, res;iectivamente, referentes às 
prestações atrasadas dos lotes de terreno, que prometeram 
comp1·ar no loteamento Vergel dos Felix, em Belford Roxo, 
4• distri~o dêste município, e :is que se vencerem até a data 
do pagamento, além dt'.l! custas e juros, sob pena de decorrido 
o prazo da lei, serem re:;cindidos os compromissos e cancela
rlas as respectiYas averbações, nos têrmos do art• H § 5• do 
Decreto n• 3.079 de 15 de setembro de 1933. Nova Iguaçu, 16 
de maio ele 196:3. - HERMES GOMES DA CUNH,:\ - Ofi-
cial. l/2. 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E 

JULGAMENTO DE NOVA IGUAÇU 

PRO0ESSO N, 221/GS 
Edital de primeira e segunda pro.ças, com os prazos de 

vinte e dez 1.1:as, re pecth;amente, para venda e arrema• 
tação dos be::is penhol'ados na execução movida po,· .!VJ.ana 
Ga.dina da Fonseca, com ender :ço à Estrada Santa Cruz, 
:Rua São Pedro n. 4, !tagua.í, RJ, r.a formi\ cbmxo: 

O Dr. Jura rlo ':rabalho, pres1aente do. Junta <le Con• 
c!liação e Julgamento de Nova I~aç:.i, faz saber 01:~. no 
dla 17 do mJs de ju1ho do a:io !le 1968 à3 Úh15m, 

a ~de de5ta Junta, ia Ru:i. Jos5 IIipóli•o <le Oliveira 11. 
105, ~ nnd'.lr, Nova .lgt açu, Friio lert.lo a ptab1:co p 

'.!ld ~ :e-, . 
.,t • r-'""' ... -
~ S n•· Cr. - !u 

- .. ;:- J.1, .1. , s 13::11ntcs: 
«uma miqu;:aa de costura industrial, de motor Sing1e 

Phasc :Motor com 1/4 hp., n. 1~5C21 e tle marca Sw!ng 
Maghinc DB-3, func:onando e n:, estado; um esmeril com 
c.uas ped,as de marca Wolf, func:onand.o e no e •cdo; uma 
tu ·adeira manual de marca Wolf, funcionando e no estado; 
tre5 motore;; e respectivas rnarc~s e núme,·o;: 1 - de marca 
Tiete de n. 00133, e/ lh.p.; 2 - de marca IFB-Gina, de 
n.27351, com 0.6 h.p.; 3 - de marca lFB-Gina, n. :J0937, 
e/ 0,95 h.p, A a·,a!iação importa em NCr~ 390,00. 

Não havendo licitante, fica, desde logo. anunciada a 
segunda praça para o dia 28 do mê3 de junho de 1968, 
às 15h15rn, no mesmo lo.cal, faze;,do-se, ne:::te caso, a arre• 
matac;ão po:.- quem mais der, devenrlo, cm qualquer hipótese, 
ser garantido o la.'1ce com o sinal de vinte por cento do 
seu Yalor. 

O presante ed:tv.1 será publicado no CORREIO D\ SF.
MA...--.;-A e afixado no lu::ar de costume, na sede desta Junta. 
Nova Ig1,1açu, 16 de maio de 1968. Eu, Maurício l\Iau:"O 
Peixoto Fortuna, Oi. Jud. P.T-!'/, datilografei. E eu. ,José 
da Silva A:naral, Chefe da S"'"cetaria ~PJ-O~, sucrevi. 

PAULO CARDOSO DE MELO SILVA - Juiz Presi
óente. 

PROCESSO N1 1.370/67 
Edital de primeira e segunda praças, com os pra::os de 

vinte e dez di1:s, respe~tivamente, para venda e arrerna· 
tação dos be:ns penhorados na execução movida por Maria. 
Salete Gonclim, contra \Valdemo.r Rodrigues Guimarães l<'i· 
lho, co;n enderêc;o, à Rua Tancredo Lopes n. 86, Nilópolis, 
RJ, na forma abaixo: -

O Dr. Juiz do Trabalho, presidente da Junta de Con
ciliação e Julgamento de Nova Iguaru, faz sab,n· que, no 
dia 14 do mês de junho do ano de 1968, li;:; 15h15m, 
na sede desta Junta, na Rua José Hipólao de Oliveira n. 
105, 2' andar, Nova Iguaçu, serão levados a público pregão 
de venda e arrematação, a quem mais d(!r, acima da ava
liação, os b».'IS penhorados na execução supra referida, 
encontrados na Rua Tancredo Lopes n. 86, Nilópolis, RJ, 
que são os seguinte : 

«Uma gelnilelra de c&r azul, de marca CE, funcio.nando 
e no estado de conservação; uma rádio-vitrola, no estado, 
de marca Zenith>. 

A avaliação Importa em NCr$ 230,00 (duzentos e cin
qüenta cruzeiros novos). 

Não havc,1do llci;.ante, fica, de;de logo, anunciada a 
segunda praça para o oia 24 do mês de junho de 1968, 
às 15h_15m, n<'l me mo lo ,ai, faz"nrlo-se, neste caso, a arre
matac;ao por quem mais clP.r, deven,10. em qualquer hi!)6tcse, 
ser garantido o lance com o s,nal de vinte por cento do 
seu valor. 

O presente edital ~rá publicado no CORREIO DA SE
MANA e fixlldo no lugar de costume, na sede desta ,Tunta. 
Nova Iguaçu, 16 de maio ele 1968. Eu, l\fauríc-io Ma.uro 
Peixoto Fortuna, Of. Jud. PJ-5, datilografei. E eu, José 
da Silva Amaral, Chefe da Secrc~aria ,,PJ-O», ~ucrevi. 

PAULO CARDOSO DE MELO SILVA - Juiz-presi
dente. 

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE 
Aceitam-se escritas fiscais e comerciais, 

mesmo atrasaqas 
Contratos, distratos, escrituras etc. 

Rua Otávio Tarquino, 209- Loja 21 
Telefone, 2832 - P/favor 

OORMITORIOS 

SESC EM REVISTA 

COLUNA DO COMERCIÁRIO 
l•'BS'.l'A JUNIN.\. - O Grupo do Comerciários organiza, 

em conjunto com os compn.nhciros da f1r,ua «Casll3 l:'crnam• 
bu..:aua~~, uma festa juniua, que ser~ realizada dia 9 do junho 
proximo (domingo), quando ,c1ão aprc:scntu.da!! a cl:1.s.:i co• 
merciáriu. as candidata~ à Hn.inha elos Comerciários uo Nova 
Iguaçu de 19()8. 

SETOlt DE ESI'ORTES - O campeonato de futebol so• 
c!aty, em cleconê:.cia da última rodu<l:i., quando c:Boldrin», e 
«l>Iave3a» foram suplantado~ por ~Gnl~l'ia dos :.11óvels• e <,r,;, •• 
posição.•, p~rmithl que outro.➔ partlclpuntl'a du. Chave .U» 
melhornJsom S\l:l coloca ;ü.o, po.;,.;ibfütando a i;ua r.laasiilca
,;iio entre oJ três pnmciros colocados para dldpdarem a fln:i} 
do Tornc:o. Nn. Chave <'.\. ,, u. c3aputaria A Lumlno ·a e.it:L 
eli.ssificuda s1,Jnm quais forem os r,•Jul,ntloj dus J•~·ó::inias 
roclndas, q,;c são: Diu. 27, Compec ."< T ·cldos Teci (21!115m! e 
hog6rio Curelll x Glllerln dos ;:\fóvels (20h15m); dm :lO, LoJl1.fl 
Murncunu. x Erastcl e $ingcr x :,opu.tàrlo , Luminw,t.. 

DELEG.'1.CI.\. DO TH,\B~llO - Tnhnlhnclor! :E: f; a.ulto. 
u emi são da C:utch::i. Profisdloaal. Pi-ocura. o órgão do JI{!. 
ni t~rlo do Trabalho da tua cldad~, lev:mdo duas foto 'T/-Jl s 
::x 1 recentes, com dab, cJ~ frente. Lcvn alndu a tu'l !ti 1-
tlnilc e ccrtltlfw de n~r,dmento; Ee caRatlo, u Cortldrlo d1:!rDa
~amento o a do nasclmc:-ito de teuG f!lhoE, Proctfro o nmpnro 
qu~ o. l~I te rm1ccdc. 

,'\T,l\.'IDADES . O horário p'.lra a renllzc.ção de ativlrln• 
d::>s dentro do SE3C, jogos de salão etc., 6 a partir das 13 
horas. 01 con1 'tci·;rio, intcre~. · Jn~ pml~r:iu cnmpnre'!cr 'l 
noe a ·edc, inclu ivc p:'ll':i. o.n~I tir uo to n lo d· TPnb r'e 
'U.--n, orgn,,•~ndo pr o C .-upo do Comet cl• rios u e .ic ú lo. rulu 
a. deito tôda.s as :J:.is. ,, 0113, feiras, tln 19 it'I !:1 hor1J~. 

RONDA DA JUVENTUDE 
---------------- /mana 1'avares-

Hojc, t-9 23 horas, o conJunto 4''l'he Sunsh:ne .. :i.br:lh:.n• 
tara ui.1 baile nu 'l'êu".s c.;,ube d<> lllesqu1h. 'l'rajc: por,e .. * O Nov.i Igu:wu Co:1.1try Club cs .. ar.i n.oal1~0.n:lo logo 

mn.l..: ~• !la horiis com o íur1do muJical ele cO,; '.í.\ e •• 1 ,1· 

clõcs» sua '° ·;.>et·ncla ~No;"e ~,ugnra. .... * «H1-Pi~ i10 S.C. elos C:,cursioni;ik1.s, hoje, a t, 1ra1· d~ 
10 ho,a.,;. As 21 ho1·m1, partlr:i u:no. o.:cursã:i e o S.C E. 

rumo 11 Apn.1 aciclo. elo Noi-tc. Restam nlgmw convites na 
Secretario. do club . • . * Um gt·andc baile com o conjunto ile Lu'.s S•·rgi? . e •. cu 

org~o ~ssin:il:i.rit os vinte e ·se:c n•,os do Clube ,,o;; Qua-
rr,nt:i.. T.r3je: passeio completo. Início: 23 ho:a:;. : * O E.C. I:{uai;u está com sua boite> !tmc.o:i'lndo :.w m, 

tas, sibados e domingos, a part.r de ~O horas. Promo o 
de Nêlio Chambarclli. * O Grupo E3colar Santa Amélia promover:t din 3 llc junhu, 

um:,, grande festa caipira às lõ hor:is. O m~~mo gru 0 

f:i.r;i. realizar no C,ubc dos 40, a. partir de 23 horns 1:0 r.1rsmo 
dia, uma fes~o. 1un 1fn. co:n Lu1s Sér;rio e seu co:ijunto. 

ED!T 
IIER:11IES COMES DA CUNHA. Oficial do Tieg'.J'..:-o ele 

Imú·,cis tla 2• Circunscrição da Comarca de NoYa Igu~çu, E:;
tado do Rlo de Janeiro. 

Pelo presente atendendo o que lhe foi requerido pelo Es· 
PóLIO DE JOÃO' NUNES FERREIRA, int:ma ATAIDE JO• 
SÉ D.\ SILVA e sua mulher e IUTA FilANCLSCA GONÇ.\L• 
VES ALAXANDRE MARTINS DOS SANTOS e sua m Jlher, 
AURELINO CARLOS e sua m.ilher, GESS _AHAúJO S \!',
TOS, ITALO ROSA. JOVELTNO DE OLIVJ~lRA, JO.\QU1 
TELES e i na mulher, JOSÉ LU!S D_-\. SILVA e sua m·c1J 1e;:. 
LEVINO MANOEL DOS SANTOS. LOJARMO FrmNANDO 
DE SOUSA e su:i mulher, LUZIA RlBEIP.O DE ALIIIEID.\, 
ERNANI ALVES DE RESENDE e sua mulhc,, MARTA DA 
CONCilÇ.4.0 SÍi\ÍAO. 8EEAS'l'faô DE LI!IA, SEDASTIANA 
SOARES DOS SANTOS e WALTER DORIA DE ASS,IS e 
sua mulher, por sn encoatrar~m atu 11mcnte. ~l}l lug-ar 1gr.o
rndo a virem em m ;.1 Cartório, na Rua Ge,ulto Var~~s, 9.), 
nesta c:dade, p:i<>;n:- :.;; importãnc:as de NC~·$ 2G 40, NCr'> 34,70, 
NCr::, 189,00, NCrS 40,60, NCrS 12,60, NC ·S 50,40, NCrS 10,00, 
:NCrS ::.60, NCrS :J25.50, NCrS 38,50, NCrS 189,00. NCrS 2 ',OJ, 
NCrS 12,60, NCrS l!l9,50, NCrS 478.SO, !'rCr$ 2G.25, re·peuti
Y:::mente, referente~ ~\S presU;tçoes atrasaclai, dos lotes ile te··-
1·eno que prometeram comprar no lo.e1.m~nto PAnQUE MU
CAJA, cm ,Tape:.-i, 6' dbtrlto dêste munic:pio, e ns que se 'ven
cerem até a data do nngomnnto, alé!"!l d:i.s custa:; e juros, so~ 
p~na de dE:corrido o prazo de lei._ serem r _sci!1dldos os. com
pron1·:i.Sot:; e c~mc.'!13dns as re .. p2c"1v~s ~ve"~b:l.çoes, n >s t ~i."ii';,.~3 
do art• 1~ f 5• do Decr ,to n. 3.079 r:'e 1 'i ele sntembro r1e J9->.J, 
Nova Igu:1çu, lG de ma.lo de 1963. - HEil~lES C0.1ES D.'\ 
CU:-.9:A -- oa ·, 1 2/2 

ha., Oficial de Rc":lstro e Im6--

sS.~ •nl fl • nu-
..,J 1 . .r . ..,.. d• 

L'-' ... 1.: • .., tJ ..... 1-itn. 1ento 700, no I:, .. o de nn-1~0. ~ a· o t 
Guannbara e Hélio Barcl:1, S rventuJ.1,0 ü Ju_ n

1
·11. e su'.i r.,u. 

l.her Georffin!!. Sp,i,no E;irci , de pre:1~la&. d m~s~.c:is, 1·e~1d~n
tes e domiciliados na Rua Pad1·c Jo·;~ r::e.ste, ... 10, en B.!Uo,tl 
Ro.--co, neste munic:pio, todos br::t~ilciloz, <leJJo_i_t:iran1 cm !'"cu 
e ,rtt'.>rlo, à Rua Getú!io Vargas, n 90, nn,t:i. c1dad~, da co~
forr,1:clade co:n o Dec,eto-Lei n·• 53, do 10 <1-i llc::eml>ro ~e 
1937 e seu 1·cr,'1!lamento Dccreí.o 3 .O"i9, de 15 setembro. ue 
l93S, memorial, -p'.anta o tlocumento3 rc.écr1mtos a uma ar~a 
de terreno com frcnp digo com frente para a E3trada cci 
Feri.~o Rio D'Ouro, rD.mal de Xcrérn, por o=:,Ce m:J.e noventa 
e oito mct,o~ e cinqü_nfa. centimelros, selcn,a e c!nco metros 
nos fundo-:, onde confronta com terreno:; de Jo.se Do:r.ng~s 
Ql'l Alm2ido. ou sucessores, oite:1ta e ~inca metros J?l:;·º lac..c:' 
direito confrontando com Jose Dommgoa de Alme, .. :i. e o.• 
tenta e' sete metros e dez centimetros de, 1_?-do esquerdo, co_n• 
frontan<lo com terrenos da Piam Farmaceu.ico. e Cumerc1al 
do Brasil Ltda., ou suces;ot·e,, _com a área de sete m:l, re• 
zentos e tr,h metros e sete dec.metros quadrados, co;-1eçan• 
do sua medhão a cento e quareo,a metros e dez cent:met.·os 
da curva de- concordô.ncia formada pelas Avenidas ~,íon~es 
Ca;;eros e Retiro a~ Tmprenaa, à direita de quem vo.l ilc B2!• 
ford Roxo para Hcliópo!ls, situada eI!l. Eelford nexo, 4°_ di•• 
trito dêst!' municiplo, dentro do perímeti:o urb::mo, a~q1;1rlca 
por título transcrito no Cartório do Rog13tro de Imo\·e1~ da 
2, Circunscrição desta. Comarca, no L• 3-~L. fls. ~35, ~oh n• 
de ordem 41. 513, :írea e~•u. dividida em vm_t<? e dois l<?ses de 
terreno, ag:·upados em duns qu~Jra , scrv1da9 por <l1vc-sos 
lbgradouros, tle acôrdo com a pl:m•n. aprovada pela P.)I.N~-• 
em 15 de dezembro de 1967, alrav~s do proces:io numero 727 /6_,, 
As impug-nu.c;ões dos que se julgarem prej_u~icados dcvernc 
ser encaminhadas e apre0 entacl:i.s em Cartor10, no prazo de 
trinta. diru. contados ela 3, e ú1tlma publica,:ão dê,te. Nova 
Iguaçu, 9 de maio de 1968. HER)IES GOMES DA CUNHA 
- Oficial. 3/3. 

Vaz Joaquim 
Martins 

l\IlSSA DE 309 DIA 

Sua família, sensibilizada, mais nmn. vez 

t agradece as ma1Üfestações de pesar re
cebidas nor ocasião do falecimento de 
seu oraÕ.teado chefe ,JOAQUll\l VAZ 
l\IAR'flNS, e convida os parentes e ami-

gos _iara assistirem à missa de 30~ dia, (!UC, e"l.ll 

intencão de sua boníssima alma, manda celebrar 
dia. 13 de junho próximo, às 9 horas, no altar• 
mor da Catedral de Nova Iguaçu. Outrossim, 
vale-se da 0110rtunidade para, antecipadamente, 
agradecer a -todos quo comparecerem a. êsse ato 
de fé cristã. 

lta da Assembléia-Geral Extraordinária 
realizada em 26 do junho do 1967 

Aos vmt.:l o seis dias elo mas da junho de mil noveccn
tw e ses:.iwta e si!t.C, reunlrum•st;, à.s 10 ho1:1s, na sede so• 
ci I Lh filma ,:;TRANSPORTE PHES~nc s. A.~. à 1ua São 
Pect o n. 12, em .Migue,! Couto, distrito do Município d~ Nova 
Igu:1ru, ac1omstas qu<i repruscntavam a totalidade do Co.pi
t<1l Soclnl, com direito a voto, como se verifica pel:i.s aasi• 
n t\ims elo livro ele p1·eseni;a de 11cion.stns, 

Pr~ ... dlu a A!.osembléia seu ~Jiretor-Presidcnte, S1·. An• 
tõr1lo Au6 u. to Moreira, form::m<.io a mesa com os outros 
D!r1:torc~, Ag-o3linho Antonio Soares e Ana Maria Teixeira 
MôT~ir:i., 1-e. pcclivamcnte Sncrctó.rio o Tesoureiro. 

Constltuíclo. :i. mesa, o Sr. Presidente cleolarou instala• 
di n. As:iemblcíia, que, ncre.'lccntou, fô,a convocada pe.:soal
m n·.e por avlnos e c,~rt~s clirl::;-ida::; ao:, acion'sla:;. Em se-
r, 1, , o li'' r~?.idente dt:.ae que tinha. em mii.o:i umu pro• 
po ta ria to1·iu., que sugere um aumento de Cap·41, a 
q I rf·,tú vazada nos ::ie~ulntes têrmo!l : «Mip:ucl Couto, 26 
d · junho de 1967, Senhores Ar.lonlstos da firma Tr:msporte 
P :nic S. A. Esta Djretorl:i. l.cnelo em face o3 ditpositlvoa 
,1 l r,,..1 4 ':57, d, lG d!! julho de 106-1, prop3c um aume:ito 

C>nltal el! NC1S 73.GOO,OO para NCr$ 430.000.00, com 
o ·ca~mcnlo de l'TC.$ 3f)G.400 00 (trezentos e sesallnta. 

1n< 1 mil e quatrocentnri cruze·ros novos). sendo NCr$ 
" 7,U, proveniente ii roav::1liad'io do Ativo Imobil:zado, 
,unda cm 30 •le abril ele me.;, que figura.va no P:iss:vo 

~:i, F ,g'vcl, na conta o!lpJcWca ele ftl:'BCi vu ~npec:a.1, que 
, ·crte para ,1 conta p16prla do Fundo de Correção Mo· 

• ;i.. ·a, e, NCr$ 281.1G2.~13, p1ovcnicnte d~:J rc::.valla<'Ó<-3 
c1, A "O Imobilizado procedi da.'! cm :::o tie ab li de 1 JGG e 
l • Pmb n conta1lilizudo.n em :::o do abril de 1967, flcan(lc, 

,1J1, nn :rn conta o aldo ele NC'r$ 201,:::,:1, o qual se1ia ln• 
orado :\!! no •:ui reavaliacões a rer(m feitas opo!'tUn"• 
' Aprove.U.:.c.o que seja(; te :i.um n~o. o Ar'":Io 4•1 dos 

ntulc!l deverá ter a scgu,nte red:,.ç. o : O c~p11 1 So
l rá <' NC S 419. OOJ,00 l quat· n• .ntos o t ntn r nove 
1 e t zeros no,·oaJ, di'f;d' ~os cm ~1:-i.000 a ü s comuns 

n't "3 ,o portador, rcnll,-.ável em cau<'.ÕO!l. ou di,dto.,, 
v r • s em nomlnativ s, e esta.a naqu"lM, m cl wt • pr,

or e crJto do ponu dor. § 1• - Ali a õ podi:- u.J :ier 
.,. •d~ ·m• r l't'(lc doo ou t. •l'<l , o . r'o r·eMrJ.e 

,Q.lidos pelo Di1 eto1·-Prc:s1dentc e pelo D:retor-SccretfLrio, - ns or ! 
Ata da Assembléia-Geral Ordin 'ria 
realizada em 14 de Maio de 1968 

Ao:i qu:ito=z~ dias do mes cc maio ele n::I no·,c0entos 
e E~ imta e o'to, r~unir:L"ll•Se ~s , u nze hor::i.., n1 sede so• 
i Ida firma <.TrtANSPO.R.TE P?..ESMIC S. A.l>, à rua São 

Ped.o n. 12, e:n Mi3"uel Couto, distrito elo :-.run·cip'o de Nova 
Ig.:a u, ac.on·st:,.,:; que representavam a totalidacfo do Cap:

tal Soc!al, com direito a voto, como se verifica. pcl:is a.ssi• 
IUtu~s cto livro c!::i presença. de ac:onistas. 

Pres"diu a As.scmbléi::i. seu Diretor-Presidente, S . An• 
tõn:o Augusto Moreira, form:mdo a m....:ia cem os cutros 

Dirctore:;, A6 o:;tlnho Antonio Soares e Ana .,Iari" T.?ixe:ra 
Mo1·c-'ra, rc.,pcctivamente Sec1ctár:o e Tcso·ire.ro. 

Cons~•tu1dn. mesa, o senhor Pre:;"der.tc declarou inst::.Io.
da a A~sdnb!ê:a, que, a,r~centou, fõra convo.:acla p;;_, oa.l• 
me.,•~ po:: av·sos e c~rta~ dirigicl~ nos acionu;ta :Cm re• 
g-.1lch o Sr. Prcr;;de."ltc pediu ao Sr. Ses:retá 10 para ln· o 
aviso de convocaçao, que foi feito no:; scguint ., t ·rrnr,3: 
«T :i.~orte Presmic S. A. Pai·a rew1irem-st, cm .A~J::m
bl ·a <,e ·al Ordinária, em sua secle soc·a1," à rua São Pedro 
n. 1:?, cm 11l1guel Couto, D:strito elo :i,Tun,cin"o de. ·ova Ig-.1a
çu, no dia 14 de ma.lo do corrente ano, às 15 horas em p,;. 
m.lr-1 co:ivocação, ou às 16 horag cm s~gunda, pa~a cleli
b ç~o dos seguintes assuntos: 1 - .Ap1ova,.ão co Rela
tório ela D"retoria, Balanço Geral e Demonrtra,-~ dn Conta 

TO 1 
Aia tla Assembléia-Geral Extraordinária, realizada 

no dia 30 de abril ele 1968 
Aos trinu d:l!.S do m.:is de ab:il da m:i r.oYccentos e 

S.?BS<lnta a o;to, às <loze horas, reunidos na seJe social ca 
Auto Iguaçu S.A., na Avenida Getúlio de :i\Ioura, 3'.!0, em 
Nova. lg-uaçu, Estado do Rio de Jan~.ro, ac'.on st!'.S 1·eprc• 
sentando tn:L!S de dois têrço.s co cap:t.".l social, confon:1e se 
vc1if:ca pelas assinaturas no ~L:v10 d,~ Presença. cfa Ac:o
n.at:u;>, co;n M declarac;õ~s e:-:lgidas na lei, foi abe1 ta. a 
sessão pelo Di:retor-Pres:dente, Senhor Oswaldo Ment.lcs 
de Oliveira nos t~rmos do artigo 17 dos Estatutos So• 
ciais, passou a presidi-la, convidando cm segui<:a, para se• 
cretá110 ,:;acl•hoc,. da mesma, o acion•sto., Sr. Rafael Care!L 
Con::t1tutcta assim a mesa, o Pres:dente declarou instalr'Go. 
a ai;sembléia geral extraordinária, a qual, acrercentr>u, fôra 
convocada por anúncios publicados no «D:.:i.1·io Ofici::.b d~ste 
Estado do Rio de Janeiro e no 4DlC..rio de Notici?.s - :Cd:
rlo 1"1uminensc·,, respectivamente dús dio.s 18, 19, 20 e 23, 
21 e 25, todos do mês de abril do corrente ano e que sZ..o 
do seguinte teor: - «.\.uto Iguaçu S.J\.. - (inscrição 
C.G.C.M.Ii'. n• 30.711.5241 - Assm11Jléia Geral Extraordi• 
n:5.rLa ,- Co;wocaçü.o - F;cnm os Senhores Acionistas con• 
vo-::aclos para se reunirem cm Assemblé:a Geral E:-:traordi• 
n'.íria, no dia :::o de ab:il de 1063, às 1!! horas, na :::ede social, 
sita na Avenida Getúlio 1\Ioura n• 320, no municip:o de 
NoY::t Jguaçu, para di:::cutirem e deliberarem o. seguinte or
dem do dia: a) Aumento do Capital Soci:il, em conse
qi.lüncia ela reaval:açüo do Ativo Imobiliza.do; b) Inte1•.;s. 
IPs Gcr:i.i3. No\·a l_n.-uaçu, 20 de abril ele 1968. - (as.) Os• 
wuldo J.I.Iendes ele 01'.veira - D'retor-Pres;dente. «Em se
guida, pediu o Sr. Presidente, ao secret_ário ~a mesa que 
proccd~sse à !dtura. da Proposto. da Direto:·1:i. e Pa:·cccr 
do Conselho Fiiical. documentos êstcs que sü.o do seguinte 
teor: Auto Iguuçu S.A.' -· Proposta da Diretorh - Set1r· ~e,~c:onista:;: Tendo em ,·ísta a Lei n• 4.357, de 16 
d~ºW-lgtJde l!Jü4 e posteriores alterações, determina a o~rl
g:i.tóriedade elas pessoas juridic:is procederem, 1:ª rl~\'.1da 
épocn, a correç.ii.o monetária dos bens elo ativo 1mobihza
do, esta cliretol"la. apresenta aos Senhores Aclonistas, os 
cúlculos da corre,i.i.o procedida. nus ben.s da sociedade cons• 
tantes do último· balMÇO geral, no riue se refere ao ativo 
imobilizado, mediante a apllcac:ii.o dos coefic~entcs fü.;adoa 
pelo M'nlstér,o cio Planejamento e Coordenaç:10 Gcr:ll, cál
culos êsses perfazendo o montante de NCrS 13. 667,81 (tre• 
ze mil, seiscentos e eessenta e sete c1uzeiro;; non,s e oiten
ta e um centa.vos·1. Acrescente-se que o saldo da última cor• 
rc~ão monetária é de NCr$ 0,90 (noventa centavos) que 
adicionados no cálculo deste exercício, têm-se o valor glo• 
bal de NCr$ 13. 068,71 (treze mil, seiscentos e sessenta e 
oito cruzeiros novos e setenta e um centavos). Desse mon
tantC!, propomos aos Senhores Acionistos, com a finnlidadé' 
de evitar o fracionamento das aç;ô~s. s.nroveit:1r a Impor· 
til.ncia de NCr$ 13.668,00 (treze m:I, seiscentos e sess"nta 
e o•to cruzeiros novos), ficando o siilei.o de NCr$ 0.71 (se
tenta e um centavos), registro.do em conta de passivo n:lC> 

mepri 

IC •. A. 
Al 

§ 2• - CJ.lla ação dá direito a um voto; § ::• - As a.çôe!I ao 
p'.)rtador deverlío ser deposita.das na sede socío.1, irê11 dlas 
an cs da data fixada pa":t a Assembléia Geral, para que sewi 
titih a1 C!l po:-:,,;am tomar parte nas deliberações. 

Aprovado o aumento, serão emitidas 36:.i.400 ações de 
NC1$ 1,00 (hum cn1zeiro nóvc,) cad'.1. uma, que serão disbi• 
bu1d1s pelos acionistas grn.ciosamente e proporcionalmente 
ao Capital de cnila um. Esta é a propo3,a que a Diretor;a 
t 0 m a a•Jrc ,mt'.!.r o.os senhores acionistas e que espero.moH 
ser apro~:ada. Mi ,ucl Couto, ~r, de juru10 <le 1067. (llS.J 
Antonio Augusto Moreira, Agostinho Antonio Soares e Ana 
Maria. Teb:eira Moreira.,. 

O parecer elo Conselho F.scal esti vazado nos seguin
tes tf:rmos : <:Miguel Como, 25 de jun:10 de 1967. Senhores 
Acionlsta,; do 'fran:moi·te l'r-c,:,;,11:c S. A. Os abaixo MSina
clo:i, membros elo Co1isclho Fiscal desta. soc!-::dade, tendo exa
mir.~ do :,, p~oposêa e.la Dirclor:a, que, sugere um aumento C:e 
capital de 1-:c,~ 73.600,00, para 1\Cr$ 42!>.000,00, retirado 
da. Reserva Bspecial, existente no Passivo Nilo F.J:ógível, em 
3') de abril !lc 1967, que se reverte para a conta p:-ópria de 
Fundo de Con c-çil.o :\-Ionotá. :a, e, o restante referente à.a 
r~avallnro(.:. efetuadas em 30 de abril de 19G7, referente a 
106G e l!JU7; e, a,nda, a. modificar.ão elo art. 4• do Estat.uto 
e seus parágrafos, como inrlica a referida proposta, nada 
tem a opor ao refrriclo aumento, sendo de peracer que a.s 
refericl1, Jnfüca,:ões dC'vcm merecer a nossa aprovação. (as., 
Milton Tavares 'vliranda, Roberto de _-\Jmeida e Josephina 
Du:irtc de Almeicla. . 

'lermmacta a leitura da proposta da Diretoria e do Pa
recer do Conselho l• iec:il, foram citados d.ocumen tos postos 
em di;;cussfto; o i:r. Presidente franqueou o uso da palavra 
a. qu m ctesejasse, como ninr;uém dela fizesse uso, foram 
postos cm vo~ação verificando-se sua unún:me aprovação. 

F:m face d11. apuração fc!ta. o sr. Prcs:dente ceclarou 
que o Capital Social é ele NC1 $ 4:;9. 000,00 e que o artigo 4• 
dos Estatutos V1'{orará com a moellficação contida na pro
,,ost:i da Diretoria. Te1minad:i. a ordem do dia, o sr. Pre
s"d,:mtc> f,•anqueou a p:ilavra aos acionistas, mas como ne 
nlmm el les ., soliC'.itasse foi a scssi1o suspensa para a lavra
tura <la prc~ r.te ata no liv:o próprio. Reaberta a sessão 
foi a atu lida, aprovada e as:::inada por u:iân:mldace. (as.) 
An onio Augt.~tr> Mo1cira. Agostinho Antonio Soares, Ro
b"rto de AL-neiC:a, N~r·a :{eyde de Almeida Soares, Milton 
Tuv•r s :rr·randa, Jo:;_:,hina Augusto de Alm~ida e Ana Ma
ria Tc1iwtra J1Iore1ra. 

ff 

resmnc 
d~ L..icro;; e Perdas_. referente ::-o ano de 19C7 pret~rlto; 
2 - • A s Jnto do m ter&sses gerais. :,liguei Couto, 10 de 

maio de 11168. (as.) Anton.o Augu:;to ).Ioreira - Diretor
P.cc;i I nte . 

A seguir, o Sr. Presidente ped:u tamb.:m ao Sr. Secre
ttí.r:o que r, ocecl e à le:tura elo Relatór;o da Diretc,ria, 
Dalan"o G.,.,"l.l e lJ mo - cr< çao da Conta de <:Lucros e Per
das~, junt:imcn.e cc,m o parecer do•Ccnseiho Fiscal, relativo 
ao ano d l 67 prctt'.!rito. 

Apo :.. le1.ura de t0das as peças, foram aprovadas, por 
unân rn u <.ie. t ct lll as contas do exercício anterior. 

Por prop .. ta do ac.on·sta P..obcrto de Almeida, tam
b ·m foi npro, a a não dt tribui ~ão de d:videndos, ficando 
toC:os os me os li<.:UDrnlado , à d:,iposir:ão da Assembléia 
Cerni n cr-'J 'l 1,1. c103 e Pe!las.>, 

A s zi :r, o Sr. Pr ~· 1 n e franqueou o uso da palavra. 
·,, e: como mnguém dela fizcese uso, foi .sus

n o para l:iv atura cl!l ata. 
~rta a s sao, fot a mesma lida pelo Sr. Secretário, 

prO\ ada por unúnimid!:.d:i, após o que foi en• 

111" 14 de maio de 1968. (1!..S.) Antonio ,.é.u-
gusto o~ inho Anconio Soares, Roberto da Al• 
m ida, e e ' Alme·da So:ir<'S, . !ilton Tavares J\fi. 
rl'.nda.. ua .e cl A'mc'd:i e Ana .faria TeLxeira. 
:Morc.ra. 

to 
pa. :1 futuro aprcvc. · c.n , l! 

<lo lucro lic.wcto apurado con~t'.!llte <lo bal:mr:o g -~al 1" i:sl 
de dez !lÚlO de 1!JC7 na conta de <:Luc,os em Suspen.so r.o 
mcnt:mta de ::-SCr$ 23.062,00 (v:nte mil, e scai~nta e dois 
c.u.::e·.o., no,osl, a?ro,;:ido na Aszs?mblw.o. Geral Ord.nária 
de 1;:; ~e 1.,:i. co de 1:-JGS, para reaJt::.it9.rncnto do capital da 
soc.ed.:!!l!l de N'C. 5 !!31.1.-1,U0 l du:::entos e trinta e quatro 
mil, e·-- o e quarenta e ,:L:atro cruzeiros noYos), para 
NC.$ :;··:.814,U0 (ctuz,-ntos e sessenta e sete mil, oito
c_:-·. s e , , •• n.a e quat. o cruzeiros noYos). J,:::;se aumento 
de NC. ~ :;::; . ,:;o 00 (t:inta e tr.'.:s mil, setecentos e tlinta 
cruzeirc,:, 1~0·,o.:J será represent:iC:o por 33 . 730 (trinta e 
t1i,s mil, sciteccntos e tri:!lta I arcõcs do mesmo valor noml
n 1 e ela r,1c3ma natureza das atunis, que 03 Senhores Ac:o
n's~as :·ccci:>erii.o na mesma proporc;ã.o das que possuem Il3 
d:i.ta ela A.:sembléia Geral, ajustando-se entre êste.s even• 
tua:s fr:>N~. C:i.so \"enha a ser aprovado o aumento ora 
p opo ~o. - cievcr-s••á modificar o artigo 5• dos Est:i.tutos 
Soc·ais que passa· O. o. ter a scgn;nt2 redação: ~Art. 5• - O 
cauit:il social <: rte N"Cr$ 267. 874 CO (duzentos e s~ssenta 6 
sete m,l, oitocen,os e setenta e quatro cruzeiros novo~). 
reprcscnt:icl::> por 267 .87-1 (àuzent.o:s e sesaenta e setP mil. 
oitocentos e setenta e quatro). arões o:·din6.1ias de NCrS 1,00 
(um cu1zeiro novo) ca.da uma, non,nativas ou ao porta, 
dor, à vontade do acionista, correndo por conta dêle a des• 
pcs:1. de con :e1·s,1o. Parágrafo ú1úco - A aç~o serú nomi
nativa até seu integral pagamento». Esta e a. proposta 
que a Diretoria tem a honra de submeter à apreciaç5.o ?º.s 
Senhores Acionistas, tendo u11 mira os interêsses soeis.is 
e 1ea-ais que ela encerra. NoYa Iguaçu, 18 de abril de 1968 
(as;) - o~·.,;alrlo ~~endes de Oliveira, Diretor-Pres:dente; 
Rafael Cardli - Diretor-Administrativo; José Santa Rosa 
Costa Diietor-Comcrciab. - «Parecer do Conselho Fis, 
cal _: O:; aiKü:,o-ass:nado3, membros efetivos do Conselho 
Fiscal d~ Auto Iguaçu S.A., tendo examinado a Proposta 
ela D'rclo ·a, datada de lS de abril de 1968, para reajus
tamento do Ca})ital Social, mediante a aplicação dos coe
ficientes de correção monetá:·ia fornecidos pelo :Ministério 
do Plrmejamento e Coordena;b.o Geral e parte com o lucro 
liquido apurado no balanço g~:al de ::1. de dozernbro de 
1967. rcajustamE:nto êsse na impor.fmcia de •.•••••••••• 
NC:·$ 33. 730,00 ( trinta e três mil,. setecentos e trinta cru
Z,:!iros novos' po.ssanclo, cm dccorrf:ncia, o co.;iital da socie
dr,de de NC1S '.!:.J4.H!,OO (duzentos e trinta e quatro mil, 
cento e quarenta e quatro cruzeiros novos), totalmente in· 
tcgralizado, para 1':Cr$ 2fi7. 8H,OO ( duzentos e_ sessenta e 
s~tc mil, oitocentos e setenta e quatro cruzei.ros novos), 
b,;im como a alterarilo do art'go 5• dos Estatutos Sociais, 
s.:i.o de parecer que a 1·e.:crida proposta merece a aprovaçií.o 
dos Senhores Acionist:is, por atr'llder aos interêsses da so
ciedade. Nova L<;uaçu, 19 de ::i.lJ;il de 1968. {ass.) - Ge
raldo :Majela eh s·1va Lima; Pedro Má.rio Nardelli; Heral• 
do Sllles de .\.br .. m,. 

Flnda a. leitura da proposta e do parecer a.cima, o s~. 
· Presidente submc .. eu em seguida, à discussão o amncnto do 

cap1tul e alterarlo do artigo ú• dos Estatutos Sociais e, 
corno nin"'uém qulzessc fazer uso da palavra, posta a rnesm~ 
em vota,;il.o, verificou-se ter sido ela na integra sem qual• 
quer restri~ão, un:inimemente aprovada, abst~ndo-se de vo: 
tar os legalmente impedidos por lei. A segw.r, o Sr. Prcs1• 
dente, franqueou a palavra a quem dela quizesse fazer uso, 
corno n nb 1ém se manifestasse, foi suspensa ~ sessão pelo 
tcmno necessário à. lavro.lura desta at.1, que lida e achada 
conforme, v1:1i assinada pelo membr~s da 11;es'.3- e pelo~ acio• 
nistas presentes, dela se tirando cópias autenticas, dablogri:-• 
fadas, para os fins legais. (ass.) - Oswaldo Mendes de Oh· 
velra; Rafael Carclli; José Santa Ro~a. Cost.a; E~gar Hor1:a 
de campos: Ary .A.irton Travassos V1e1ra; Rogégio Carelli; 
Alzirita Campos Travasses. 

SALAS 
5 ANDARES A SUA DISPOSIÇ,ÃO APARELHOS ELETRODOMESTICOS 

CONJUNTOS FORMICA TAPETES - GRUPOS ESTOFADOS 
AV. AMA.RJlL PEIXOTO, 130/142 
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Hospital ganha pavilhão e centro cirúrgico 
Além da reforma geral 

por que está passando, o 

CAMPANHA DÁ 
ALERTA SÔBRE 
SINA:S DE CÃNCER 

P a trocinada p ela Associa
ção :i\íedica de N ova Iguaçu, 
será realizada, de 29 do cor-
1·ent e a 1 de junho, uma 
campanha de Atuallzacão em 
Cancerologia ", no Salão Pa
r oquial da Catedr al de San
to Antn io, constante de dua s 
to Antônio, constante de duns 
partes, uma de exposição do 
Serviço Naciona l do Câncer e 
outrn d e palestras , visando 
a lertar os s inais de alarme. 
ala rme. 

A exposição poder á ser vi
sitada p or qualquer pessoa. 
n aqueles dia s e as palestr as 
serã o feita s no dia 1 em dois 
honidos: às 14 h oras, sôbre 
"PreYenção do câncer gine
cológ:co", e às 16 horas, sô
bre "iumo e câncer" . 

Objetivo 
A campanha, organizada 

pelo Cent ro de Estudos e En
sino do Ins tituto Nacional do 
Câncer , v isa alertar o pú
blico para C-3 s inias da doen
ça e esclarec er c,ue o c,'incer 
é curável. quando diagnosti
cado precocemente. 

Hospiial de Nova lgauçu 
terá, oentro de pouco tem
po, mais pavilhão e um 
cenh'o Ciruúrgico, infor 
maram ao CS, o Sr. Altair 
Pimenta de l\Iorais, presi
dente da Associação de ca
ridade Hospital Iguaçu e 
irmã Lídia J:..una, atual 
administradora. 

Apesar do Estudo conti· 
nunr em débito com o 
nossa nosocômio e a Pre· 
feitura não pagnr a sub
ven riio municipal em din, 
o Hospital apresenta as 
scguin tes. melhoras: 

a) 1·cforma total na sala 
de partos de indigentes; 

b) reforma nos brrçá
rios , que foram providos 
de oxif.(ênio e ar refrige. 
rado; 

c) ado~·ão de serviço in
terno etc comunicação ntru
vés de nparelhagem mo
d erna; 
d) criação de uma sala 

par a Sl•rviços de cirurgia 
e ortopedia de urgôncia; 
custo total (quarenta mi
lhões); 

e) criação da snln de 
médicos contigua à saleta 
de 1 e pouso e recuperação 
de doentes; 

Prefeitura Municipal 
(Conclusão da 4• página) 

Oséa9 P ereira F erraz - NCr$ 1~0,00 - 40 - Educ!].ção Fl
slca; Ormy Costa Larrea Dlancz - NC1•$ 225,00 - 60 -:: Clêp.
cias· Rubens dos Santos - NCr$ 150,00 - 40 - C1enclas; 
Suely da Cesta Val - NC1$ 187,50 - 50 - Portuguôs; Sérgio 
Rodrigues N eves - NCr$ 431,25 - 115 - Gcog. Hist. Org. e 
I·olítica Social. 

Cláusulas: 
Primeira: O presente contrato terá vig-ência. pelo prazo 

de 6 meses, a. contar de l • de marçoa a 31 de agôsto do ano 
em curso. Segunda: Os contrat11dos ficam, durante n vigên
cia do presente contrat o, a tôdas as disposições das leis _em 
vJaor obriaando-se, ainda, a cumprir as 01·dEms de serv1çoii 
qu; lhes co~bercm, a ;juízo da autoridade a que ficar _subor
dinado bem como os dispositivos constantes do Regunento 
Intern~. no ca pítul~ referente às obrigações dos protess~res, 
em todos o:, seus ltens. Terceira: Os contratados se obrigam 
a dar o número de aulas mensais acima mE:_ncionados, e co~o 
retribuição dos serviços prestados perceberao NCrS 3,75 (~rcs 
cruzeiros no,•os e setenta e cinco c entavos) po~ aula efetiva
mente dada, correndo a despesa pela verba proprla do orça
mento vigen t e. Quarta: Refe1·e-se a período de exames e f(>. 
rias acima mencionados Quinta: O pagamento ~ que se re• 
fere a cláusula terceira será efetuado _;i;_ela_ Pt•efe1tura. contra 
remessa do respectivo mapa de frequcnc,a_. que_ sera enc~
minhado, mensalmente, à Divisão de Admimstraçao, pela D1• 
visão de Educação e Cultura. Sexta: Aos contratad<;>s pod~ 
r:io ser atribuídas, eventualmente, aulas de disciplmas di
versas da mencionada neste contrato, mas correlatas, respe!• 
tando o teto por lei estipulado e d7sde que }egam:iente h!'-b1• 
litado a ministrá-las. Sétima: Cons1derar-se--a rescm_?idO es~e 
contrato se os coLtratados completarem 50 l:ula~ nao _ minis
tradas efetivamente às turmas para a~ quais. for ~c ,lgnado 
pela direção 'do estabelecimento de en3mo. 01tav~. Os con• 
tratado serão responsáveis pela guarda e conscrvaçao de t~do 

uanto lhes fôr entregu e para o desempenho de. suas funç_oes. i! na· o inadimplemento de qualquer d a s clausulas ~este 
co~t~to, importará na sua rescisão _de _pie.no direito, inde
pendentemente de qualquer notlfic~ça o Judicial ou extra-jt 
diclal E por assim estarem de acordo, levrou-se o pres~n e 

nt~to 'que vai assinado pelo Exmo. Sr. Prefeito Munlc1pal 
,A~tônlo 'Joaquim :Machado, e pelos contrato.d?S acima mirt
c,ionados, e pelas testemunhas Roberto Barom Soares e u-
bem r o3 Santos. · • d Elim i 

De conformidade com os contratos assina os. - e 
Costa Mai·qucs _ Datilógrafo; Mário Pereira Marques Filho 
- Du-etor da D. A. 

RELAÇÃO DOS PROFESSôRES CONTRATADOS 
PARA O COLi!JGIO MONTEIRO LOBATO, 

LAVRADOS NO LIVRO 26 
Arma Maria Ramalhú - Eaucacão Flslca; Ca_mllo R~drliues 

:srás _ Matemática; Dilma Ignês Cardoso - _Ps1colõgta, Dll'.lCC· 
zlr Alb:,rto - Org. Polltlca e Social; Hebe Ra.nel Soares - Ci
ências· Eny Pereira Teixeira - Português; Irene Robl-2s Soares 
- Artes Industrlals; João Russo - História; Murllo d!l Sllv~ 
Alve .:.. Des2nho• Nancy Ramalho Dias Machado - Hlstórla, 
Neuz~ coelho Braga - Artes Industriais; Nlcanor Leite - Des. 
e Matemãtlca; Nllson Peçanha Fernandes - Ciências Flsicas; 
Osn,y Ferreira de Azevedo - Matemática; Sada Baroud David -
Geografia; Thereza Stella Pinheiro LOpcs - Mus. Cienc. e Bio
logia. 

CLAUSULA: 
'PRIMEIRA - o presente contrato terA vlgencla pelo prazo 

de 6 (seis) m2ses, a contar de l• (primeiro) de marco a 31 (trin
ta e um) de agõsto do ano em curso. SEGUNDA - Os contratados 
ficam sujeitos, durante a vigência do pres-2nte contrato_ a tõdas 
as dlsposlcões das leis em vigor, obrigando-se, alnda, a cumµrlr. 
as ordens de serviço que lhes couberem. a juizo da autoridade 
a q11e ficar subordinado_ bem como os dispositivos c~nstantes du 
Regimento Interno, no capitulo referente às obrlgacoes dcs pro
tessõres, em todos os s ~us Itens. TERCEIRA - Os contratados SI? 
obrigam a dar 120 (cento e vinte) aulas mensais, como retribui• 
cão dos servicos prestados perceberã NCrS 3,75 (três cruzeiros 
11ovos e aetenta e cinl'o centavos) por nula efetivamente d!ldn, 
correndo a despesa pela verba própMn do orçamento vlg~nte -
QUARTA - Nos periodos de exnm~s e de fér ias escolares em 
que a remuncracão dos contratados nüo poderão ser calculadas 
na base estnbeleclaa m, cláusuli. artterior obriga-se a Pr•feltura 
a pagar-lhes, n titulo de vencimento, a remuneracão ele' NCr$ . . 
450,00 (quatrocentos e cinqüenta cruzeiros noV'OsJ. QUINTA -
O pagamento a que se re!ere a clãusula terceira serã efetuado 
pela Prefeitura contra remessa do resp2ctlvo mapa de treqUi!n
cia que serã encaminhado mensalmente. à Dlvlsao de Adminls
tra'cão, pela Divisão de Educação e cultura. SEXTA - Aos con
tratados poderão s~r atrlhu!aas. eventualmente, aulas ele dlsc1-
pllnas cllv~rsa~ da mencionada neste contrato, mas correlatas, 
respeita.nela o i:eto por Lei e r.ttpulado e desdp que legalment• h:1-

• . <lltado a mln!atrA-las. SJ!:TIMA - Considerar-se-A resclndldu 
éstoc contrato se os contratados completar~m 50 (clnqUent,,) 
Aulas n11cr ministradas efetivamente às turmas para as nunlq fõr 
designado Qela direção do estabelecimento de ensino. OITAVA -
Os contratados será? r esponsáveis pela guarda e conserv11cão 
de tudo que lhe fôr entregue para o desempenho de suas tun
cóes. NONA - O lnadlmplemento de qualquer elas clAusulas 
dêste contra to, 1mportará na sua regclsão de pleno direito, Inde
pendentemente ele qua!Quer notificação Jud icial ou extra-Judicial. 
E l)OT ns~lm acharem ele acôrcto. lavrou-se o presente contra to, 
qtfe vai assinado pelo 1<:xmo. Sr. Prefeito Munlclonl Antônio Joa
quim Machado pelos contratados &.cima mencionados e pelas 
testemunhas Rot,erto Baronl Soares e Rubens dos Santos. 

De conformidade com os contratos assinados - Ellnet Costa 
Marques - Datilógrnto. VISTO - :,lã.rio Pereira Marques Filbo 
Diretor da n.A. 

Em 
NOVA IGUAÇU 

prefiram os serviços da nos
sa Agência, localizada à 

Rua OTÁVIO TARQUÍNIO, 141 
Tel. 3288 

onda há sempre uma solução frater
nal para os seus problemas bancários. 

• Câmbio 
• Tôdas as operações bancárias, 

no Brasil e no Exterior. 

• Serviços rápidos e eficientes. 

• Correspondentes em· tôdas ai 
praças do Pais 

• Ligado a todo Portugal p_ela 
BANCO BORGES & IRMAO 
(Europa) e à África (Angola • 
Moçambique) pelo BANCO DE 
CRÉDITO COMERCIAL E IN • 
DUSHIAL. 

BANCO BORGES S.A. 
e,, Beu11» da Familia Luw--B~ 

MATRIZ: Rua 1.º de Março, 4 e 6 
COPACABANA: Rua Paula freitas, 61-B 
VISTA ALEGRE: Av. Brás de Pina, 2830-B 
NITERÓI: Rua José Clemente, 24 
NOVA IGUAÇU: R.Otávio Tarquínio,141 
DUQUE DE CAXIAS (em instalação) 

f) criação da enferma· 
ria <le indigentes fcmini· 
nos; aumenlo de on:t.e lei
tos; 

g) ampliação da sala de 
pronto-~ocôn-o que, cn
uuaoto se realiznm as 
obras, está funcionnn<lo 
numa sala onde, postei io1·
ll1ente se:ra o scto1· <le ci-
1·urg;;1 <ll· urgência; 

h) 11umento do l'ronto
Socôrro; 

i) rccupci-ação de tr~s 
apartamentos para serem 
transformados cm quartos 
partlculat·cs; 

j) r ecuperação do saliio 
entre outras modif.ieações 
cobcrtum d e 1amhris for. 
mipluc , 

Pavilhão Mauro Arruda 
Com obras cm pleno un

damenlo, dentro de pouco 
tempo estará pronto o 
CentrJ Cit-úr i;ico, cujo p:i
vUh!io r ecebeu o nome de 
l\fam·o, Arruda , cm preito 
de gr11tidão pelos 30 nnos 
de serviço que o conheci· 
do médi co vem clcdicnndo 
ao IIospitnl. 

Falando sôbrc as obras 
cm uu1.lumento, projetos e 
campanhas, o Dr, Allair 
Pimenta disse que um dos 
mais ativos e opc1·osos co· 
laboraclorcs do hos pital é 
o S1·. Osvaldo l\Iendes de 
Olivclru, raz.:o porque a 
direção do hospital dará 
seu nome ao nôvo Centro 
Cirúrgico. Q u a n to às 

obras, na parte externa, foi 
constnúda uma rampa 
pura facilitar a condução 
de roucas, :i;: projclo para 
breve execução, a constru
çílo de mais um pavilhão 
na área que se confronta 

com a I1,wcja tlc Nossa Se. 
nu.ora <HJ .r'állma e :São 
Jorge, atem tla construçao 
tle uuas :;alas para os me
tlicos e 110 anuar supcr1ol!, 
tlancto oµorlunidatle para 
a 1·ctorma das aluais, que 
scnuu1 transformadas cm 
quartos padiculares, (.,!uau
to ao prédio própriamen. 
te dilo, está precisando de 
uma plntura geral, o que 
está sendo adi ado para dar 
oportunidade à execução de 
obras 1.k· mais urgência. 

Um metro quadrado 
de ladrilho 
Depois de, em companhia 
<lo Diretor e da lrmíl 
Lydia Luna, percorrermos 
tôdus a~ inslalaçõei1, onde 
constulumos o asseio total, 
visitamos uindu a despcnça 
e a cozinha que é super
visionada por uma ,ríla 
e onuc estavam scn<~, ,re
parados os mais diversos 
alimentos, a maioria dos 
quais pera regime dieté. 
tico, sob rigorosa fiscnli• 
zação Durante o café ser
vi rlo .\ rcporlugem, Dr. Al
tair falou ainda sôhre a 
campanha Qlle tem l'm 
mente, isto é, aoelar pura 
que cnda um dos colubo
radoro~ rfetlvos, ofct·ccam 
1 m2 de larh-ilhos vara re
vestir torlos os corredores 
do hospjtal. 

- Apesar de tuclo, do 
regime de pedinte em que 
vivemos, estamos realizan
do mais do que esperamos, 
apesar de faltar muito 
m a iç de que c1ese.iarnos, fi
nalizou o Presidente do 
Associação de caridade 
Hospital de Nova Iguaçu. 

EDITAIS DE CASAMEN'TG 
Nos cartórios do Município estão 
afixados os seguintes editais: 

Circunscrição 
Slnivat Annl'leto d:i Silva e M l P 

s!leJros, solte ro!i_ i-letrotécnlco e dar ~ t lmentet Simas. bra
dlstrlto. "f • mn.,s Ira. residentes neste 

Paulo Rol,er to Benevenuto e Suzi ,t A d 
s!lelros. sollelros comerciário e domést! e n rode Bastc,3_ bra
trlto. ' rn, re!lldcntes neste dls-

Dlo~enes da Silva Estefa.neu e 11111 B · 
lelros. solteiros, bnlcunlsta e dom~~tlca caresªldt..stta Ross. bras1-
trito. . en e.q neste <lls-

Antonlo t!e Padu1t. L!rlo e Dllma F d 
~f~5r~~~:0 s, solteiros, comerciár:o e costur~~~:.n r~~id~~le:'ª;!~té 

s0Jt:N1~~~t'.n':r.~;á .?r~i;c~~oemfsetfc';n1:-Cs1J~~~~~a n1:!f/eJist~rf;llelro,s 
cs or Miranda de Ca rvalh e M I t · · ~i;f;· d?~~l ~1;_1ros, solteiros, ind~str1a1 :r ~~Jésfi~~ng:~~~~!nt'.!! 

Cesário .José Barbosa Filho e Alzlnet d sn F · 
:~J~;::os. solteiros, c-ome1·cJárlo e doméstica~ r:slderit~s ~~~~e ~!: 

Waldlr .José Corrêa e Neusa Barbosa de Frelt b 
sr,Jtelr os, funcionário pübllco e domést•ca resfd!l;;nterasllelrot s, 
dlstr-Ito . · . w s nes e 

mm~~lze SJ~é:tl~~ª~;;1
1
d~i!! ~!;t-:!~~~irl~_asllelros. solteiros, 

. ,.,ebnst ao , Fortunato _e Maria da Graca de Oliveira bra~~1~:;_os, solte.ros. operário e doméstica. residentes neste dls-

Joáo Batista R ibeiro e Francisca Rodrigues. hrasllelroa 
soltelro4;,, &C?;ente ,. à'il!'d•tloA. ....,dente~ nelll<' dlstr.to. • 

;:,m on éréira da 1:illva e Vera Lucla Pereira Torres b 
;~i~:.os. solteiros. escrlturário cdomésllca. residentes neste Ji!: 

• _Waldlr de Paiva e Mar;a Raymunda de Paula brnsllelros 
Y;ft~~ e solteira, mecê.nico e dom6stlca. residentes neste dls: 

Carlos Alberto Dantas e Edna Mendonca Nogueira brn 
slleiros, solteiros. !uncionárlo pübllco e doméstica resldentns· 
neste d!str-to. ' ' 

Wllson Alves dos Sa ntos e Dulrlnl!Ía Maximiano Comes 
brasi_lelros, solteiros, motc,rJsta e doméstica residentes nesté 
distrito. · 

, Joiio Baptlsta da Rl!va e Jorglna Laureano d11 Silva. hrasl
le ros, solteiros, Pintor e doméstica residentes neste distrito 

Antonio Mariano de Souza e A
0

n1?e'a Maria Gomes brasi: 
Ielros. solte iros. comerclârlo e doméstica residentes neste dls-U~. ' 

Ilon Blttencourt da !';flvelra e l,uzlnete So11re~ da Silva 
brasileiros. soitetros, ffidrrenelro e doméstica residentes 'neste 
distrito. · 

Benedito Paes Vlelrn e Linrlfl.)va Vlann. • 'iira·s·!Íélros, soltei
ros, bnicontsta r doméstica , res ldnctes neste distrito 

Almir Mor.1?ado e Maria Car-d 'da do Carmo Tavares bra
silelr_os, solteiros, comerclérlo e doméstica residentes · neste 
d!stt·1to. • 

Joaqtilm Ferreira 1:llho e Izabel Clrene Segly. hras:Jeiros, 
solklros, aux. de escr tório e doml'stka residentes neste dis-
trito. · 

Jorge Ba1bosa Cabra\ e Maria de Lc,urdes Soares de Frei
tas, 1,rasl]etros. solteiros. estucador e doméstica residentes nes-
te cl Is trito. · 

Walter Bezerra Machado e Emlila Ferreira da Concelrão 
brasileiros. solteiros, mecânico e dotnést:ca residentes nésté 
distrito. · 

Jt>sé soares dos Santos e F P/l hclsca Esteves bras!lelros 
solteiros. pintor e domt<stlr;i . residentes neste dlstrlio . ' 

Benedito rio Nasc-lmento e Elza Ribeiro de Sousa. brns!
lelros. solte iros. armn<lor e doméstica, residentes neste distrito 

Nilo Séri:io Jaclntho ela Sllva e Marly Assumpção bx;1: 
lclros. solteiros. bancário e doméstica. res 'dentes neste clis -

Alchlmed"s Costa e Valcla Me rla Santos hrasllelros ......._ 
teiros, Pletrlclsta e doméstica. residentes neste distrito. ' 

.lorge Carvalho da Silva e Eli~11bste Veloso ela Silva bra
sne·i-os, soitelros, mcct\nlco e domêst!ca, residentes neste dis
trito. 

Quem souber de a 12um lmpedlménto. acuse-o, 
Nôva Ieunçu, 2.'l ele maio de 1968 
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2• Circunscrição 
Lermldas Aui::usto de Sant'Ana. sPrvente e Maria Maltn de 

Azevedo. doméstica, brasileiros solteiros residentes neste dis-
trito. ' . . ' 

8!1vlo Moyses. estucador e Odete dos Santos doméstica 
brasll~lros. solteiros. residentes neste distrito. • ' 

Al[rcdo Martins rlos Santos e Rosa M11r:n de Oliveira e 
Sllva~ doméstica. bra sllelros. sollolros. residentes neste distrito. 

JOSc! Maria Alves. escrlturA.rlo e Maria da Concelcíi.o Barbo
sa da Paz. doméstica, hraslleira, solteiros, residentes 11este dis
trito, êle português. 

Inor•encio tla Sliva. sol<lndor e Anna Maria il!l Concelçllo 
doméstica, brnsllelros, solteiros. r-.'sldentes nest e dtstrt to. ' 

Antonio Pesslla Forraz 111otor1st11 e Izabel Ferre·ra Pinto 
domt'stlcn. brasllelr-os. solteiros. residentes n este distrito. ' 

Djnir Dias <IP. Ol iveira e Cella Marln de Freitas domésti-
ca, bras le1ros, soltei ros, residentes neste distrito · 

José Geraldo Oonzal?a. borra melro e Lucla Lopes Gulma, 
rãeR. rloméstlca. hraslle lros. solteiros. residentes neste cJJytrlto. 

José Correia Pais, motorista e Purll!caçii.o Bnpllstn ele Gou
veia. domést·c11, brasileiros, solteiros, r esidentes neste dlstrlt 

Antonio Manuel F'ernnndes. en1?omac'or " Conceição Sll 
rn ela C:osta. lndustrl!lrln, hras!lelros, solteiros, resldentes n ·· 
distrito. 

Orlando Soares de Souza, estudante e Dalva Gonzaga. do,. 
méstlca. brnslielros. solteiros, resiclentes neste r!lstrlto. 

Pericies i'lllva. carpinteiro e Dulce Ferreira, doméstica. bra. 
slle'.ros. solteiros, residentes neste idstrlto . 

Othon ela C'..;:sta Monteiro, ajustador meo!\n!co e Neuzn Ma
ria ele .Tesus. doméstica, t:rasllelro,s, solteiros, residentes neste 
distrito. 

Manoel Pereira, Rodr ll'(ues. carpinteiro e Maria Nllza ela 
Sllva dom6stlra. bras iclros, solteiros. resldente9 neste distrito. 

Alceu ~oares ela Silva cnerárlo e Vllma rle Souza Almei
da, doméstica .. l>rasllelrus.' solteiros. residentes neste distrito. 

:N!lton Alo)slo dos Santos, mee!\nlco e Ablgall de Ollvelra, 
doméstica. brasllr.lros. solteiros. residentes neste distrito, 

M-auro Terclo Llns de Oliveira. n,otorlsta e Maria Adcli,a 
C-oncelcão de Oliveira. doméstica. brasileiros, solteiros, resi-
dentes neste distrito. . . 

Roberto MorPlra, rcmerclárlo P. Bá1 bnra Mota de L'.ma, 
doméstica hrasllelros solteiros. residentes neste dlstrll.o. 

Paulo' Alonso Maclel. m!l!tar e Cella O!1velra Pazos. aux. 
de E:~crlLórlo brnslle:ros. Pültelros. resld<'ntes nr.stp dl~t1ito. 

Arlete Franr.lsco Bell1eny, mecânico e Dulclnéa Roclrlgue~. 
comcrclârln, braslleircs, solteiros. 1·esldentes neste c1lstdto. 

Jo.yr Gomes da S!I v11. massarlquelro e s ·nesia Sc?res. do
méstica. brasileiros, residentes neste distrito, solteiros. 

Ary Pc,relra Sllva. peclrelro e ,lo\'entln1t Martins, domésti
ca, bras i•e tros. solteiros. res·dentes nes.e dlstrlto. 

F rancis"º Alei Bezerra, vendedor e Maria de Nazaré Bar
balho c ,u ·d oso. brasllleros. sóltelros, residentes neste distrito, 
Ela doméstica. 

João Batista de Moura, pintor e Maria do Carmo de Sou
za Mesqultu, doméstlcit. braslle·ros, solteiros, residentes neste 

dlstrR\~tslo Fel!x de Lima. servente e Olga Do!Or<'s <la S!lva, 
capoteira, brasileiros, sc•lteiros, residentes neste d istrito. 

Luiz severiano Bezert'a. mect,,n ·co e Mal'lsa Eloâ Rodrigues, 
doméstica bras!lelros res ld,mtes neste distrito. 

À1?rlma'do do Esplrito Santo e Carmen Lêda da Silva, do
méstlf'a, brasileiros. so lteiros. residentes neste dlstrlt~. 

Manoel de Araújo R a mos e Gilda Cos ta de Ahrte.da. do
méstica, brasileiros. solteiros, residentes neste distrito. 

Geraldo Chaves <te Ollvelra. comerciário e Marla José de 
Paula, doméstica, brasl!elros, sc.lteiros, reslrtentes neste dl!!tr:to. 

-Uma preocupação ·a menos. 

Aceitamos o seu · 
Volkswagen usado 
como entrada 
deumnôvo. 

Assim, v. terá logo um "0" km. 
Sem aquelas amolações 

mas nós também saímos ganhando 
com isso. 

tõdas: anunciar seu VW usado, ficar 
esperando compradores, receber 
p ropostas, fazer contrapropostas, 
estudar condições etc, 

Afinal, v. sabe que nosso negócio 
é Volkswagen. 

Vender Volkswagen, cuidar d& 
Volkswagen, instalar peças originais 
Volkswagen • Nada de perder tempo. 

V. recebe seu Volkswagen nõvo, 
na hora, pelo preço de tabela. 

E é por isso que fazemos 

E recebe um preço justo 
pelo seu VW usado, de acôrdo com 
a cotação do dia. 

tudo para que v. tenha tôdas as 
vantagens: o Cliente satisfeito 
sempre volta muitas vêzes, porque 
quer continuar satisfeito. E com 
muitéls preocupações a menos. A vantagem é tõda sua, 

AIJT I u • • ~ 
Av. Getú;io de Moura, 320 - Fones 7007 e 7008 REVENOEOOR. 

AUTORIZADO 

Denecl. Ciaudlno d a Silv a e Nadlr Goncnlves. brasileiros. sol
teiro.;, reslrlentes neste d ls tr it •. 

Uhsses Perolra rios Santos. petlrelro e J ulla D:as, domés
tica, brasileiros s oltelres. resltl entes neste distrito. 

· Os taclo Ma°i;1dcs de Moraes. soldador e PaulP.ty da Con
ceição Ror.ha, costureira, brasileiros, solteiros, residentes nes
te d1str.to . 

Lou1 ival Fr11nelsco Trindade e Jalra Valger, brasileiros. 
solteiros, residentes nrste d istrito. 

Ja ir l'alo ! cafeteiro e Marlà da Penha dos Santos, domés
tica bras11e1r·os soltclrc,s r es dentes nest e distrito . 

°Fernnndo Feltx professor e MnrJ,i .José da Silva. domésti
Cll, brasileiros. solteiros. residentes neste diste distr ito . 

Josuó Francisco Motta motorlsta e Maria Franquellna da 
s·l\•n cioméstlca brasileiros solteiros r esidentes n ECste d lstrlto. 

Sebastião Gressl d,, Sll,•a . operli.1:10 e Franclscn Snle te Si!. 
va, d oméstica, brasileiros, solteiros. 1·esidentes neste distrito . 

Joso l\Iarques Gou veia F i, ho. comerclArlo e Tcrczlnha Evan
gellstr:· ,?antlago, romerclArla. brasileiros. solteiros, residentes 
neste · ·'\-,rito . 

8 stlão õerelra da Silva e Alr.lna Gonçalves Marinho, 
brn~flel, os. solteir os, res .dontes neste distrito. Jl:le op,•rúrlo e 
ela domé:;tfca . 

Anton io F ernando Cohen. a uxlllar ,le contab!Jlclade e Iza u
rldice Silveira ele Souza , domést ica , brasl!e1ros. so telr us, re
sidentes neste cliskto. 

Marlo ,Jorge da Sil\•:i, laminador aposent i;do. so lteiro e Lau
ra ~omrs Cunha, doméstica. br nslleiros, v iuva. res1d-Jnte nes-

te dJ~t;~~Íüo Rafael Je Andrade. comerclâ rlo e Olga ~uely 
Rodrigues cios Santos, doméstica. bras!Jo:ros, solteiros. residen
tes n <>ste distrito. 

Quem souber de lropedlmeryto, a cuse-o. 
CYRENE DE MEDEIROS c . FORTUNA - Oficial 

Queimados 
Joüo Alves Moraes Sobrinho, comerciát•lo e Ma ria CeJla 

dos Santos, clomésticn, b rasileiros. sol teiros, resldi!nt es nes te 
c1~trlto. 

I vonlvet ele souza, lust rndl'.lr e Crez !llarla ela Silva, domés
tica, br11sllelros, solteiros reside ntes n este d istr ito . 

E,1son ,1e souza Ollv<'lrn opcr,lrlo e l\Iarla ela s Graças dos 
santos. doméstica, brnsnetros', solw!ros r esidentes neste dist r ito. 

J ouo Gon~a lves Ro.ym undo, eletricista e Célia Maria Pl
n»elrn, doméstica brnsileiros soltelxos, rcsic!~ntes n este distrito. 

Carlos Roberto Ilu!ào da Silva, operário e Neu za rle 011-
velrn clomésllcn, brasileiros. snltclrns r ~si!lentc s neste cll st rlto. 

Êl'D.smo ele Oll velra Mach ado. PNlreiro e Ctonlcles _<la Silva. 
doméstica , brnsileiros. soltelros. r rsldc11tes neste c11str1to. 

Ma noel Izldoro da SIi vo., marceneiro e Maria, de Lourde~ 
dos So. • doméstira. bra sileiros, solteiros. residentes neste 

dlstrl\ Augusto. lavrador e Lén Jesus Azeredo, doméstica, 
brasileiros, s olteiros. r e~tden tes n este distrito. 

Quem souber d.e at izum imcplmento. acuse-o. 
Quetmaaos, 211 rle ma.lo ele 1968 

JOVBERT MODESTO DA SILVA - Ot!<:lal 

Mesquita 
Sidney Ferrell'a. mllltar e Sônia Maria Gonçalves. dom és

tica brasileJro residentes neste tlls trlto . 
'Edson ,ie 'onvcl rn da Silva, comer ciante e Irabcnl Alves 

!Rosa ·c1omést lcn, bra sileiros residentes neste distrito . _ 
:Uat1sta Glust l Neto, comerclá r io e L uzia d a Concelcao Da 

mnzl • doméstica brasileiros, residentes neste distrito . 
6'.imnr Bo.J?tl&ta mliltnr e Marccllna Ribeiro de Souza, do• 

méstlc·i . brasile iros: rc~lctcntes neste dist r ito . . 
DJalma Polycaroo costn. mqrcenelro e Edy Pinheiro de Sou-

sa õ'omé-t tra. bra sileiros, residentes neste . dist r ito , 
· José custódio ela i:mvn. ser\'ente e Resma Rafael Gasco. 

domést·ca bra sileir os. r esidentes nest e distrito. 
Alfredo Bezerra (le J\ ndracle. sapRtc1ro e M11rla da ~n _orla 

B n Perez domésllc:i brasileir os residentes neste d lstl lto. 
u ~léllo R omão, comei°d>lr lo e Vera L_úc_Ja de Na scimento, <lo· 

méstlca, brusllelros. residentes neste dlstr,to, 
Quem soube,: rir. Jm pccllmento. acuse-o 
Mesquita. ;2.'I de m aio de 1 968 

J 11:SUS BAESSO - Otlelal 

BELFORD ROXO 
Alto.Ir F ernandes Conceicão e Mar llza Cruz, bra sileiros, 

s!lelros so·t elros etetrlclstn. uomés tlra, r esidentes nesta v ila . 
AdÚ Moreira NaschnPntCl e Ivenl de Pa ula Costa, hra-

slle!ros ~~ltclrc•;. eletricis ta. doméstica, residentes S~~se \'~l_a : 
sebastião 'I:_avarP& Rezenele e Mo.r ia Celes t e dn , va, 1 a 

sllelrOS sol~clros. fo-.u1sta. do111ést·•ca. rcs~clenJr: l nest"e ti1::.a 
De:•anlr dos !';a ntos Assumpcâo e Len1 ~ e1 e ra , , 

bra•Ucl rus solteiros. a!Cnia te. doméstlr a, r_es1dentes netst n bvlla,: 
" M d O11velra e Célia da s ,lva Sa rmen o, ras1 

lelrotul~lte~~~=.s m~torista, doméstica, residentes nesta vl!a . 

:Nllson Gu•mar ães e Helus Helena J anu.í.rlo. brasllelroa_ 
solteiros. cosinheiro, doméstica, res dentes ne, t a , 1la . 

l'aulo Roberto Onlio ~ Maria .Túst• }tangei, brasileiros, sol• 
telros. lanterneiro. dcm és tlca. 1·esidentes nesta vila . 

Fernando da Sll, e1ra Magalhães e Célia Coelho eia Roo 
cha. brasileiros. s olte ros. bombeiro-ltidráu llco, domé. tica, re
slrtentcs nesta vila . 

l!:nemia s Soar es D11v1c1 e Maria .José B,andã o. 11,ra :;l.;ei:-oa. 
so!tcir os. barbeiro. dc mêstlca. re~ldcntes nest.1 vlle . 

Gcrson Lourenço do Nascimento e Antonla de .souza. 1>ra• 
sllelros, bOlleiros, i ogu s ta. costure .• ·o.. residentes nesta \"lia, 

Migue l Al\· es de Ollveua e Denalr Carlim, brasileiros, sol• 
telros. motorista , doméstica. 1esiclcntes nesta vlla . 

'1"ercll10 Tei xeira ela S Jva e Maria da G;vrin de Souza Coic
r í!a brasl1elrcs, so,telros, massanquelro, doméstica, residentea 
nesla \'iln . 

Manoel Me ssias ria Oli\'eira Cunha e Lusinete Antonia da 
SIiva., brasile r os. solte iros, Jndustrlürio, doméstica , residen tes 
nest a vlln. 

J osé lllarques Barboza e Eliznb~lh Lapa de Oliveira, brasl• 
IelrCG. solteiros. lnC:ustria.rlo, cloméstlca. rt!sidente5 nesta vlla. 

Eur ico Soares do Nascimento e Enz" Bastos. braslle.ros, 
soltei ros , cozinh eiro. ctomêst.ica. residentes nesta vila, 

J orge Assis Duarte e Nivaldêa Sant'Anna, brasileiros. sol
teiros, mecânico. doméstica. residentes nesta ,:lia. 

Ar thur I greja e Ana Mar:,a dos Santos, b~!!silelros, soltei• 
ros. eletr icista. doméstira. residentes nest a viia. 

José A lexa ndrlno Sobrlnho e Se\'erlna ./siexandrino de Sou• 
zn, ornsllclros. solt eiros, cobrador de coletivo. doméstica. re
sidentes nesta v :1a. 

Linoi:rc Antonio Pereira soares e Joana Erlem Na scimento 
l:abrdl. ora sllelros, sol telros. apontador. doméstica. r~sià2nte11 
nesta vl!a. 

:Marçale Issn e Laura Candldo elos Snnt,;.s, brasllelro1, s01-
telros. e letricista doméstica, residentes nesta vila . 

N:.Json Dlas ·de Paiva e Genaura Silva. brasi E'iros, comeic
clâr10 doméstica, residen te$ nesta \'lia . 

A'ntonio Ignáclo Penha e Rozn lllarla elos S..~ntos, brasllel
ros( solteiros, men saeelro. domêstica. res1den.te3 nesta v il.a. 

.Mciac1r Alves Vieira e Ca1mem Lucla 1'<1vo.rro Redr guea 
Flore~, bras!leltos. solteiros, m otorista. dom<:stica, residentes 
nesta vila. 

Antonio Ferreira e Dalva J anuário d e Sant·Ana, braslle1ro, 
solteiros servente, domtisN"ª· res '<lentes nestn v11a. 

lllan·oc1 Amadeu CostiL ela Sllva e !'lar lo. Isabe_l Almeiaa So
telltu. port ugueses. so1teiros . a ccngue1ro, ctomést ,c!l, reslr:Ien•e1 

ne
st

'tei/~g-Silva e J\Inura da ConceicEo. braslle!ros, viúvo. ela 
soltt'li-a pcureirn domestica. res;dcnu·s n .:,~ta v,111. 

Antonio rle Banas da Silva e T<,r;,1:a 1,~i:rc~ra de OUvt:lr-. 
brasllelros solteiros gus.1cla, domésUra. res!;;,r,ntes nesta vila, 

Editarei. Fra nça e l\laria ,José de Sç,uza Lima, brasl'íel,oa_ 
so1te:ros , aux. balconista. domé;tlcn. residentes nesta v11a. 

Levl de Oliveira Gomes e Marta J osé da SHva, bras1lelroe, 
solte1rc-s cos inlleiro doméstica, residentes nesta vlla. 

Aldir Varela e· Arinda ele VascQncelos. brasile iros. soltei• 
ros lust rador domést:cn. r esidentes nesta v ila . 

'Aur-y Jul!Ô e Maria José da SU\·a. brasilei ros . solteiros, co
merch\ rio. domôstlcn. rPsid<'ntes nesta vila . 

Teófilo Gomes de Moura e J orglna Carvalh o Moreir a, bra
s!lelros. solteiros, aux. escrltór·o ,doméstica. r esidentes nesta 

vila 
0

J osé c ustódio Netto J únior e Joan Ira Coelho Ccut mhu, bri&
sileiros, solte· ros. motorista. eindustriárla. residentes nesta \'ila. 

Ivan Goncalves Neves e In!'s dos Santos. brns.lelr os, sol• 
telros. servente doméstica. residentes nesta vll:1 . 

Edmllson Nc-nato da Silva Santos e Sebas tlana R udriguee 
dos Santos. brasileiros. solteiros. r ádio-telegrafista, aoméstlca,, 
residentes nesta v!Ja. 

Hélio Colli Gase ar P. Ma ria ele Lourdes da Cunha. b rasllel• 
ro• solteiros comerciário doméstlra, residentes n esta vila. 

·, Luiz Canúto da Cruz e Marina Ferreira da. Costa. brasilel• 
ros. ooltelros, cobrn<lor tle coletivo. domêstlc-a, residentes nesta 
Vfüt. • 

Joaqu:m Nóbrega e Flordallza Kllrnase11enskl. braslleiro-. 
soltcros mec!\nlco doméstica, residentes nesta vna . 

Em à noe1 ria ~hva Fema0<les e J\larla de Nazareth da Sil
va brasileiros, solt eiros. mecâ nico. doméstlca, residentes nesta 
vlli.. t J S . b F ranctsr o de Assis Pereira Agane te e oaqulna u.sso, ra. 
s llelros, solteiros. mandrlllrndor, doméstica.. residentes nesta 

vlla.Jor_ge dos Santos e Mnria do Cr,rmo Francisco. braslle!ros. 
solteiros bombe·ro-hldráullro. rlomésllca. rcslctentes nesta vHa. 

Antonio Valdevlno <~ornes e Célia Leite ela Sl1va, brnsllel• 
ros solteiros comcrciádo. cloméstlca, l'esidentes nesta v lln. 

· Wllson dÓs Sa ntos P Maria Lúcia Slh-o. cios Santos_ brnsi,• 
leiros ~oltelros. comerclâr!o. doméstlac, residentes nesta v ila. 

/Últ on ele OlivelrR 0 b arci ele Oliveira. brnslle,ros, soJtel• 
ros, da tlló11.rafo. domést!r·a. re~ldenLcs nesto. \'l ia . 

Atalclc Roza e !\todo.lena Louren~o. brasileiros, solteiros, 
molorlsta, riomésttcn. r~slclentes nesta v ' ln . 

l\Illton Rodrigues cl ' Souza e Georglnn Abel de Lima. bra
sileiros solteiros. ~er\'enlc. doméstlcn, rf'sidentes nesta vila_. 

WàldomlrCl San t t>s 1ln Sllvn e Sll\·anlra Alvês de Ollve -ra. 
bras ileiros, s olte iros, escriturário, ctomést,ca, reRidentes nesta 
vila. 

LAUDELINO G. GATTO 



------------------------Cornenfário ---- de Gelson Freiia, ·campeonato /guafuano 

Cassino & Estádios 
Com muita oportunlclnde, come!:!l. a aparecer no9 

jornnls e nas transmissões noticiosas a Informação ele 
que o jô!ro em todo o torl'ilórlo nacional será llbl'rndo. 
O assunto, ntravés do tempo, apresent.'\ controvérsias 
lrreconcllüi~•els que sõmente um estudo multo apurado 
du. matéria poderá produzir um estatuto legal que obri
gue, do :forma pacífica, em sua doutrina, as mais diversas 
correntes da opiniüo pública.. 

MO 110 AGUDO' V~ l:E ca , -o: 
Quo o jôgo é a salvn!:ão do muitos admlnlstraclores, 

onde os recul'sos ela natureza nüo permitem :i exploração 
i;uficiente para. a sobrevlvôncla, cio "flOVO, é um fnto, e 
aw nos países clcsenvoh•lclos1 (!Ue nllrun o vício à nntu• 
reza para produzir rlquez:is, ainda quo corrompa o ser 

humano. 

GOLEADA A EQUIPE DO IGUEL 'COUTO 
Acontece que em qualquer 1·eglão o jôgo já está arrai

ga.elo, ele tal forma., que J>l'Olbi-lo, oomo acontece entro 
nós, ê dar mclos para que se cori-ompa por muitas outras 
form.'ls o ser humano, sem, contudo, conseguir-se impedir 
que os viciados joguem. 

Dando início no Campeonato Iguaçuano de Futebol, foram realiza.das ns cinco partidas 
ela primeirn. rodada, programaclas pela Liga lgi.1:i,çu'!'na de Desportos. Em BeUord Roxo, o 
Morro Agudo ax:ra..-,ou o J\11,::-uel Couto; í'm 8an ta Eugenia, o :PotlS'llnr :,;urprcenc1eu o Aliados, 
aprcsontanclo um futebol corrido; cm Mesquita, o ~'er~oviá!'lo venceu com CE'_rla cllliculdade 
os donos ela ea.sa· o Qucl.ma.dos estreou com o p6 dlrmto sobre D;, :representaçao do Volantes; 
e em Mesquita, no EstlLdio \'Valdemar Silva, o Belford Roxo nu.o conseguiu sair \>Horloso, 
perdendo pa.ra " equipe do União. 

Morro Agudo 4x0 
No Estddio Coelho da Ro. 

cha, cm Beiford Roxo, o Mo,·
ro Augudo F.C .. esmagou o 
Miguel Couto pc,r 4 x o. Bom 
públiço presenciou o espetá• 
culo deixando na bllhctcl'la 
do éstâdio a renda de , .... , 
NCr$ 146.00. A representação 
do M!guel Couto em nenhum 
momento chegou a ameacur o 
tlmc do Morro Agudo, que Im-

Dfl qualquer formu, os desnortistas precisam estar 
com um ôll10 no estádio e o outro no cassino. Snbemos 
que o jôgo, mesmo sem ser lrgaliz:1do, nbrlga soelnl
mente vcrcladeiros bntnlhõcs de trnbnlhaclores que vivem 
à margem da lei e cm tôrno dêle; comlnz às Cfunnrns 
Leglsl::\tivns uma iníiniclnde do cavalheiros; atua nus 
áreas sociais, recreativas, <lesporllvas; subYcncioua Infi
nidades de org:.u,iz::ições, tuclo nn tenü~Uva de se :manter 
o. qualquer prer,o dentro ou fora da IeL 

O esporte amador, não podendo esvaziar os cassinos, 
de moclo a atrair para os estádios os freqüentadores clo9 
mais dh·crsos Upos de jogos, precisa tirar dêles o maior 
proveito em seu bcnofíclo, para que a geração que nnscc 
hoje encontre amnnbã muis estúdios, escolas etc., do que 
ca.ssinos clnndcstlnos. 

Que acontccerin nq1d em Nova Iguaçu, por O.\:emplo, 
se das parccln'I a.postncl:1s, diàrl:\mentc, fôssem deduzidos 
80% de impostos para constru1:ão de estádios, hospitais, 
escolns etc.? 

Nem precisa. o cálculo das probnbilldadcs, tão uti
lizado pelos jogadores, para se conhecer ~s resultados. 

pôs o seu ritmo de jôgo, che
gando aos 4 x O com granrle 
ractlldade. Está bem o cam• 
peão de 68: suas linhas es
tão ajustadas, seu time mos
trou que estll preparado pura 
o tricampeonato. O primeiro 
gol da partida surgiu aos 19 
minutos do prlmelrc:, tempo, 
por lntermMlo de Juju. co
brando uma falta de torn dn. 
árt'a com grande categoria. 
Aos ·a2, vuvà, o artllhell·o da 
partida, ampl!Qu para 2 x O, 
com o que terminou a prlmel• 
ra rase. 

CAMPOEl\TATO DE PROFISSIONAIS 

Americ.ano re.abilita-se vencendo 
Ce trai em Barra do Piraí: 1 x O 

A equipe do Americ:ino F. C., de Campos, abrindo o Ca.mptl?nato F~uminense de _Profis
sionais 1•enlizou duas paTtidas no sul do Estado, sendo a primeira donungo, em Barr:.i._ l\lan• 
sa, c:on'.tra a equlpe local do mesmo nome, e a segunda têrça.-fei.ra, em Barro. llo Plra1, con
tra. 0 Central <laqueia, locallclaur. Esl:l partitla esta.va programada para quart:i-;!eira. mas os 
diri.,.entes do' Amerlcno, a fiJn tl:i diminuir os gastos de esbda com a dclcgaçao.! 11ccrt1rn111. 
oom"' o Central a antecipação do prélio. Contra. o Barra Mansa, o Amcricauo nao foi tellz, 
perdendo por lxO. 

Em Barra do Pirai 
Rcab:litando..se do insuces

so contra o Barra Mansa F, 
C. o Americano j ogou têrça
feira. última contra o Cen
tral sob as luzes de refleto
res.' marcando 1 x O, gol ele 
Cidinho, aos 6 minutos da 
etapa c omplementai·. 

Os primeiros 30 mmutos de 
jôgo pertencerrun Inteiramen
te ao quadro do Central que, 
incentivado pela sua numero
sa torcida, manobrava com 
tranqüil dade. A partir de en
tão, o .Americano começou a 
acertar suas peças, dando ou
tro colorido ao prélio. As 
cefensh·as estavam atentas e 
o3 jogadores movimentavam-

se com muita precaução, co
mo que sabendo que ~ q1:1a
dro que fizesse o primeiro 
ponto seria o -vencedor da 
poleja. Dentro dêsse ritmo, 
a fase inicial term'nou sem 
movimento no placar. 

Írro tático 
No segundo t empo, fazen

do recua,· os extremas e in
sistindo nos lançamentos pelo 
alto na área atlversáiia. Eli 
do .Amparo, trelnac.or do Cen
tral. cometeu s::u grande êrro 
tático, já que os defenS'Ores 
americanos, de estatura. bem 
supe.ricr ao do3 atacantes 
~ntralinos, dominaram am
plamente a sua área. dificul-

ESPORTE AVULSO 

REAL TENTARÁ REABILITAC.ÃO 
AMANHÃ CO>JJTRA AGROMOÍMIA 

.Togando em Edson Passos 
cont;:a o Alagoano, o A.C. 
Real foi derrotado pela c:>n
tagem de 4 x 2. Talvez !'Cn
i;ndo os efeitos da mudo.n
ça de técnico. a represent'l
ção de Barros Júnior tem
se aorsentado aouém de suas 
reais T)0S3ibilidades, f.OS pou
cos éomo bem frisou ~eu 
técnico Vvilson Nobre, o Real 
voltará a brindar se us adeµ
tos com grandes exiblções . 
Na nartid1 entre os asoiron
tes r eg;str ou-se um c1npo.te 
a 1 goL Para am:inhã está 
p , ogramada a pa-t'.dg_ 11m'.o_ 
tosa contra a eQuipe d1 Agro
nomia no km 47, e de,·erá 
ser esta a pro-.·ãv<'l rcp:-e
sentação do Real: Il'ro; To
nho Alfredo Paulinho e 
Garça; Cupim e Jor;:inl\O; 
Bingo /Mauro) , Bir<", Gu
temberg e Sérginho (C:isar). 

Boa '.Esperança 
As equioes do Boa E 5pe

rança e do Turi F. C. não 
for?m além de 11m empate 
de 2 gols, na partida reu.rz~.
da entre as duas reprc~en
taçúes. O jôgo foi. ef,:,tua
do no E stádio Jcã o F. Me n
des, no Jardim Boa Esperan
<;3. O Roa E spcraTJra ali
nhou: Totonho; Mo.mede. 
Moacir, Ar1ilson e Ja'ro; 
Freitas c Ed;>on; Mir;,.ncla, 
Jorge, Samarone e João. 

Jnv&l.tus 'F. e. 
A eouine juvenil do Juven

tude F. ê. receberá amanhã 
a visita do Flamenguinho 
F.C., de Duque de Caxias. 
Ambas as e(luipes estão con
fiantes em uma boa apresen
ta~ão. O jôgo terá inicio às 
9 Í10ras, lavendo uma buni
ta taca . 

Bo iafoguinho 
Tendo como incent1v~dor o 

Sr . Ronildes Rangel e o téc
nico Nuno na preparação da 
equipe, o infanto-juvenil de 
Dotafoguenho, da Rua C, 
faz sua estréia amanhã, às 
8 horas, jogando contra o 
trad·.cional esauadrão do 15 
de novembro, que atuará em 
seu estádio, no Bairro Car
mo.ri. 

Boc:he. 
O Esporte Clube D. Isa

b el, de Petr ópo!ôs, inaugura 
amanhã, às 9h30m, em sua 
sede social. sua quadra de 
Bocha, com um coquetel. 

Ohorárioo 

H::r,ário 
O horário a ser observado 

pelos clubes, nus três cate
gorias, durante o c::impeona
to de 1968. será o segu'nte: 
Juve nis : 9h30m; Aspirantes: 
13li.15m; e os l•s quadr os: 
15h15m, em todos êles ha
verá uma tolerância de 15 
minutos. 

RSO 
1 

tando qualquer investida na
quela zona. O Americano, 
com isso, somou vantagens e 
passou a martelar a meta 
contrária surgindo aos 6 :rni• 
nu tos O • tento, que seria o 
da Vitória, marcado por Cidi
nho. O conjunto local, mes
mo com o incentivo de seus 
torcedores, n5.o conseguiu des
fazer a marca adversa, r·na
lizando a pele.ia com a vitó
ria. americana por 1 x O. 

Deiaihes 
Sob a arbitragem do Sr. 

R einaldo Costa auxiliado por 
Alcides Rocha· e C ~l:o Couto 
nas bandeirinhas, as cquiocs 
atuaram ass im formadas: 
MIERICANO Haroldo; 
Cachola José Alcino Aclal
berto e• Joel; Ma.rl ndo e Cl~ 
sar; Carlin1'os . Cidinho, Vál
tinho e Paulo Roberto. CE N
TRAL Bruno; Wilson, 
P.usso, Heraldo e Miranda; 
Carlinho,. (Neném) e Klebcr; 
Valei, Calazans. Arílson (Di
ra.) a Da. Co&ta. 

A arrecada.çã0 sômou NCr$ 
2 . 400,00 . 

Amanhã 
O Campeonato terá seqütin

cia. amanhã. com jogos em 
narra. do Pirai (Central x 
Barra Mansa) e cm Campos 
(Americano x Goltacazes), 
com o Barra Mansa lutando 
para manter a invenc'bilida.
de e O Goitacaz fazendo sua 
estréia no certame. 

Números 
Com os resultados desta 

semana, o,. clubes apresen
tam a seguinte classificaçã o 
po:- pontc-s p erdidos '. 1• ) -
Goitacaz e Barra Mansa -
O p. p. ; 2") - Americano o 
Central - 2 p.p. 

MÊS DE MAIO 
MÊS DE MARIA 

Convites para casamento 

GRÁFICA JAVARI 
Impressos para o 

mesmo dia 

Av. Rcberto Silv"irn, 
401 - tJova Iguaçu 

Só NÃO TRABALHA QUEM NÃO QUER 

Diàriamente, as melhores firmas solicitam centenas de fun
cionários à TED. - Seja um dêsses funcionários, preparan

do-se devidamente em um dos cursos : 

DATILOGRAFIA 
RECEPCIONISTA 
CORRESPONDÊNCIA 
SECRETARIADO 
INGLÊS 

CONTABILIDADE 
AUXILIAR DE ESCRITóRIO 

PORTUGUÊS E MATEMATICA 
RELAÇÕES PúBLICAS 

ARTIGO 99 

Cursos práticos, com garantia de encaminhameJJ.to a emprêgo, 
no final do curso. 

Av. Nilo Peçanha, 185 si.loja • tel, 2909 • Nov.a lgua.yu 

1 

Para a etapa complementar, 
o Mono Ai.uoo voltou com Rui 
no lU(l'ar de Hé,lo CascudU• 
ra e L,ma no lugar de Nenlm, 
enquanto o Miguel Couto ra
zia o:ntrar Joubcrt no Jugar de 
Guilherme. Para esta 1use. o 
panorama da partida nllo su 
modificou. cum o Morro Agudo 
mandando no JOgo e o llllgucl 
Couto lutando para descontar 
11 dllerenca. Aos 12 minutos, 
Vavá voltou a movimentar o 
marcador, para Rui aos 28, 
encerar a contagem. fazendo 
4 x o. o ju;.z !oi o Sr. cae
tano eia Silva com bo~,ua• 
ç!l.o, Na preliminar o pi-
rantes do Morro -Agudo un• 
taram por 3 x 2 e nos Juve. 
nis. pela manhã. o Miguel 
Couto venceu por l x O. As 
equipes estiveram assim tcr
madas: Morro Agudo: Carlos; 
JuJu, Fernando, Jcrge no culel• 
ro e GetúUo; Manoel e Jlé,io 
Casco.dura (R u l); Chiqulto, 
Vavá, careca e Neném (Llma). 
:Miguel Couto: Guilherme (Ju
bert); Mineiro, Hcto. Joel o 
Parll; Kael e Vloin; l\encm 
Teba, Ge!so, Elói e Vai'ncr, 

Queimados 2x0 
No Estàdlo Jllllo Kc-nger,. o 

(lueimaclos despachou o vo-
luntcs, Impondo ao seu ad

versárlo um placar de 2 x O, 
gols marcados um cm c<Lda 
tempo da partida. O bom de
sempenho do goleiro Reis. do 
Volantes, Impediu maior ccn
tagem, pois o Quelmadc-~ teve 
vá.rias oportundadJs para mar
car, mas. ora encontrn a bar-
1•eira do arqueiro do Vo.antcs, 
ora seus artilheiros peca\'llffi 
na tlnaUzacão. Aos 25 minu
tos, o Queimado:; conseguiu 
sua primeira vantagem no m~r
cador. por lntcrmédlo cl<J Luls 
Antônio concluindo ~· tra-
ma de .sua VS.!l:?aurda, 1qui-
pe da casa continue, rle-
Jando o arco do Volani s. r·e• 
cebedo, por isso. alguns contr
ataques perigosos dos coman
dadoa de Tomás. A pr:mei
ra etapa terminou sem <;ue o 
pl:icar íôsse novamente movi
mentado. 
No segundo tempo o Queima
dos féz entrar lsmael no lu
gar de Nlvrnl e Ivan no lu
gar de Mlirlo. Do Jaclo do Vo
lantes. Tomás substitulu Mà
rlo ,Torge p'>r Jaime r. Nurl por 
l\'unlldo. Com 1 minuto ele 
particla, Ismael assino ou o se
gundo tento pra o Queimo.elos, 
i;em chance 1>ara o a rqueiro 
nets, Mas !oi neste per!ocl ') 
que o público v:brou com as 
grande~ jogadas dos dois ti
mes. notadamente do \'nlantes. 
qu:! teve du~s bolas na tra•:e. 
levando sempre per;go no arco 
confiado à peric:" ele Luls. 
Apesar fias Jnvestidas cons tan
tes do Volantes e o retraimen
to do Queimados, a contagem 
n ão foi mc.vimc11t:ula. A ren-
do ria partida scmeu ..... . 
NC, S 64.50 e e;têve cob a ar
b!tr~ ;,:cm do Sr. Joel Ca\'al
rantc, com grandf' atua,;:'o. 
A .propósito. o Vo1ant'.!s cfictou 
à Liga, comunicando o seu 

Clubes & 

descontentamento p e lo não 
comparec.m~nto elo ulz escaia
<Jo. 1azendo qucsti,o de usMna
lar a boa atuacão do árbitro 
c:;colhi<lo de comum acõrdo, 

Na prellmlnar, o Quetmaclos 
trlun!ou por 1 x o e nos ju
ven.s tan,bém não to! tcllz o 
Volantes, perdendo por a x 2. 
Equipes: Quelmaclos: Luls, Pa
lito, Jalro. Jorge e VJ.nl; Doca 
e Eclison· Márlo (Ivan) Luls 
Ar,lónlo, NlvraJ (Ismael)· e Tu
gul111la. Volantes: Rels; Cor
reia. Zeca, Má.rio Jorge (Jai
me) e Jor&"lnho; Sue1•di e Eral
do; (.ur1 CivanlldoJ JuJinh.o, 
Chi • Babá, 

Pot ~Jar 3x2 
Quuncto aos 30 segundos de 

Jõgo, 'rcoma1·, aprovc,tando um 
grande lanç<Lmenlo !eito pela 
tllrcltn, por lnlcrméclio de Se
bastião. e Jlvre, cabe-ceou, ,nau
gurnr.do o marcador J>!lt a o 
i\il11dos. a Impressão era que 
o Poliguar seria gcieclo peJ(I 
Allados. Mo.s lal nllo aconte
ceu. Aos poucos a rcpresc-n
tacú.o do l'otlr;uar !ot-se re
Lu:.;cmclo do 1mpaclo Que o goJ
relàmpago cio Aliados causou, 
partindo para os cont-:,i-ata
ques com grande !reqU1'ncla, 
Aos 18 minutos Naná comete 
!alta ele !ora da área. Rc,her
tlnho. chamado a cobrar. o 
laz com maestria. ultrapas
sando a barreira e enganan
do o arqueiro l'au,o. i:;stava 
Jgunlado o marcador, para ale
gr;a dos tm ccdc-rt>s do Potl
guar. Aos 20 minutos, lleurl
quc. aproveitando-se ele uma 
contur.uo na li.r;;a do Aliados, 
consignou o sei:undo ponlo pa
ra ~uu equipe. Aos 27. em 
um lance c1ue não o!crecia ne
nhum perig-o, lldebranclo co~ 
moteu pênalti, que cobrado JJQr 
Naná, to! transformado em 
gqf' Núo se lmprcssmou a 
eq\ do Potlguar, conlinuan
do ~um rrcqü~ncia assecll!.lndo 
o ,;ol do AlladcG, ate. que aos 
43 minutos. Robert.nho marca 
de pênaltl, o 3• gol do Poli. 
guar, em :!alta cometida por 
.Naná. 

Na segunda fa!e. enquanto 
o Potl,f!uar voltava com os 
mesmos elementos, o Ailo.dos 
fazia entrar Devaicfr no lugar 
de Sebastião e Gllson no lugar 
de Hélio, com isto esperava 
Puinha manter o ritmo Jr.ual 
do melo rampo, já que Naná 
mostra va-sc cansado. Mas o 
Potlguar se multlpllca,·a cm 
campo, aprov :etanrlo a indt,cl
sã-0 da za:;:a do Allados e o 
tato da equipe de Santa Eu
gênia centrali:rnr ~em11re o 
jõgo em cima de Naná. taC'ill
tar.do. com Isto, a marcação 
por parte do Potlguar . Aos 10 
minutos Dedé e Tcomar !oram 
expu ·sos por jõgo violento. 
até o final hou,·c o cJcsl'~J>ê
ro rio AJlados riara descontar 
a clifcrenca. mas cada um de 
seus Jogaàores. existia sempre 
dai.o ou três do Potlguar. A 
partida fo! rcalizarla no cam
po do All:idos e pas•arnm pe. 
las bilheterias rln Es tâdlo a 
lmportància de NCr:S 54,00 O 

Bastidores 
_________ Roberto Pereira---------

º JOGO entre Central e Americano, realizado têrça-feira 
à noite, em Barril. do Piraí, pelo Campeonato Fluminen~e 

d~ Profissicmais, 1·endeu a importância de NCr~ 2.400,00 (mais 
de dois milhões antigos). O campeonato começou domingo 
e o interêsse dos torcedores aincla. não está de todo desper-
rnoo, como acontece em final de certame, quando o campeão 
está por se definir. E no entanto, tudo indica, pela amostra, 
que o êxlto financeiro será. al6m da expectativa. Os clubes 
c•3táo bem armados e os espetáculos, pelo menos até 0.gora, 
tem agradado. Pena é que apenas quatro agremiaçõ~s. ~ispu
tam o titulo do profissionalismo nesse imenso terr1torio do 
Estado do Rio, que possui munic!pios com clubes de real 
projeção no cenário esportivo flummcnse. 

POR estas bandas, aqui em Nova Iguaçu, o certame . da 
futebol, vei·são 196S, começou domingo, co~ a parbcl

p ,tc;ão de dez clubes. Somando-se as arrccadac:oes dos cmco 
jogos, apen as NCr$ 38-1,50 foram ~purados, menos da sexta 

}'a.te da r.mda de Censal x ~encano, Yalendo dizer que 
os jogos iguac;uanos toram em dia. de d_ommrro e, 1:1als, sem 
r.~nhuma partida pelo Campeonato Car10ca n at~a1r _nossos 
torcedores , enquanto o jôgo em Barra do Pirai fo1 numa 
1/irc.a-feira e à noite, fria, por sinal. Os estudiosos bem que 
poderiam meditar sôbre êsscs detalhes. 

DODE parecei• boa, mas talvez não seja .a mais acertada, 
.11. a resolurão da Liga. Iguac;uana de Desportos de trazer 

1,••ra os jo..,os do campcoi;1ato árbitros do Departamento 
Ãutônomo da Federação Carioca de Futebol. J:í. tivemos 
cxperiênc:as• semellr" tes e~ <:lpeonatcs pass.ad~s e ":11:1os 
muita coisa sair e t, prmc1 •ente a. falt:i desses Ju1zcs 
aos jogos escalado . ~~gora me J, pa.ra Vo_iante~ X Quei
m ados O árbitro não compa1·eceu, e a soluc;ao fo1 «escalarb 
um, e~tre os torcedores, pouco anles d~ início <lo encontro. 
Felizmente o substituto entendia do riscado e _agradou a 
gregos e troianos. Mus não se deve con~iar mUlto no cha
mado «geito~ que temos de arrumar as c01sas, nos m~mentos 
de apertura. O que seria aconselhável, a nosso ver, e que n 
Liga formasse um quadro de árbitros. _E olha que para ii:a
nhar NCr$ 25,00 por umn hora e meia de trabalho muita 
i;,mte é capaz até de freqüentar Faculdade! 

re 
Planf! doe .wunicípio 

/ 

1bela de preços da SUNAB 
Podem ser adquiridas na redação dêsie 
ioma.l ou nas bancas de jo.rnais da Praça 
da Liberdade e da Rua Ouintino Bo.caiúva. 

e 

juiz tol o Sr. Cláudio de 011· 
vetra e na prelhnlnur venceu 
o Aliados por a x 2, repetindo 
seu sucesso no jõgo de juve
nis no qual venceu pot· 1 x o. 
Assim estiveram constltutdas as 
duas equlpes: Potlguar; Cafu
rlnga; Dedé, Ismael. Iideb1·an• 
do e. Ivo; e. cunha e Coronel; 
Nelsinho, Henrique. Robertinho 
e Gabiru. Ailndos: Pauto; Ba
láiiu. Jo.;;é, Alcino e Polaco; 
Hélio (Gllson) e Lara.nt>lras; 
Sebastião (Devalclr), Tcomar, 

Naná e Paulo I, 

Augusto Teixeira. apresentou 
os seguintes dctulheB: Renda: 
NC1 ,$ 58,00; julz: Mli.r!,J Cae
tano ele Almeida; Pre!.mlnar: 
União 4 x O; Equipes: U11Ião: 
Qulnha; Luls. Mallas, .Torgl
nho e Juarez; Cruz e Sousa: 
Roares, Lulzinho, Jorge e Al
dir. Belford Roxo: Aristonllde; 
Roberto. Dlas, Ecluardo e Pau• 
lo; Vanderlel e Jorge; Sousa, 
Samunel, Joaquim e Ivan. Nos 
juvenis, vitória do Belford Ro
xo por 1 x O. 

ton; !darnló e Robertão; RU!t
so, Dalton Paulinho e Leal. 
Mesquita: Silvlo: Coronel, Innl
do. éé dos Paus P. Vnldlr; Pau. 
linho " Gclslno; Déml,.,. Ernan• 
des, Adcmlr e Jaú. 

Amanhã 
Estilo pro(!ramado~ os li~ 

gu'.1\tds jO!l'<'•; para n i-odada ele 
amanhã, abrangendo lnc uslVF! 
os juvenlõ: União x l\1lguel 
couto; Morro Arrudo x 1V!"s• 
quita; Ferrovlárb x A 'e.dos; 
Pollguar x Q1.1elmn.,h~ e Bel• 
rord Roxo x Volante,. 

União bcO Ferroviário 2xl 
Em um jõgo cqu!librMo, 

sob a arbltra(!em do juiz Os
mar dos Santos. o Ferrov!á
rlo derrotou o Mesquita por 
2 x 1, em disputa pela prl• 
melra rodada elo campeonato 
lguaçuano de Futebol, A par
tida. foi reallzada no Estádio 
Valdemar Silva. tendo n arre. 
cação a1cancado a cl!ra de 
NCrS 62,00. Os gols :!oram 
marcados por Cunha e Hipó
llto para o Ferrovlàrlo e Val
d!r para o Mesquita. As dua9 
equipes estiveram assim cons· 
tltuldas: Ferroviário: Roberto; 
Branclão, car!Jó, Chico e zn-

Indo até Mesquita (Chatu
ba) o E.e. Belford Roxo não 
rol tellz. sendo detrotado pelo 
União por 1 x O, col consigna. 
do por Jorge aos 30 minutos 
do 2• tempo . A part!dll. tev,e 
um desenrolar muito movimen
tado. com nltlda eantaccn3 das 
deresas sôbre os a taques. 
Jogando na bnse de avanca
das esporádicas, as cl ua5 re
prescn tações quase nada de 
gradável apresentaram ao pú
blico, e alé mesmo os gols 
!oram ro.clonado.,. A parti ela, 
reallzada no Estádio Gulliter 

CORREIO DA 
SEMA A 
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Notícias • Bons Negócios • Variedades 
S. Pereira Dias 

JOVENS EM FOCO - Uols enlaces matrlmonlals mobl.l.l.zarão a sociedade Jguaçuana 
nos dlas 30 do corrente e 1• ele junho próximo: o de Lilia .llfaria e lHaurício ela fíllla 
«o tracllcional cas:il Irrua('U."lno Osc;u-Ruth Ribeiro Scsres; êle, também da n~ssa sccle
tlade, ó filho do casal .l-I.írio Tilcmyres Furtado de Melo. Estarão recebendo bênção 
nupcial na Catedral de Nova Igua!)u, às 18h 30m do dia 30. Os casais Vereador José 
lgnáclo Goni;nlvc,; o Josú .Macl1aclo eslão convidando -para. o enlace de seus filhos Eneida 
e Dlclmiro, também n.'l. Catec!ral de Nova Iguaçu, no dia I•, às 17 hora,._ A familia. 
I6 náclo Goncalvcs rcce!)donari nossa sociedade. 

RC NILôPOLIS - O Roraty Clube de 
NHópolia estará cm festas no dia 31 do 
corrente: a Casa da Amizade realizará um 
jantar no Clube Nilopolitano para entrega 
de uniformes à crlanr;a pobre e material 
de artesanato para os excepcionai:;. It 
!\Iodas, atendendo ao convite, colaborará 
com um desfile de modas n cargo de 1m
nhorltas da nossa sociedade. 

JOVENS EM MARATONA Para uma 
verdadeira maratona de música e dança. 
jovens, iniciada com gravador e depois ani
mada pelo conjunto «Os Glaciais~. Linda, 
filha do casal Costa Filho, recebeu um 
grupo de amigos. A festa, das mals ale
gres, mobilizando todos, foi prolongada até 
às 2 horas. Os Costa Filho, como sempre, 

gentilíssimos. Nomes em MINI-NOTAS. 

VULCÕES E Hl:LDER C~IARA - Da Guatemala., onde participa do Congresso d" 
Cárit.as, Faclre lllonte;ru envia no Sr. Dionísio Bassi lntel'cssant.e carta de que snlien
lamos o <,czu_intc: « . .. D. ,José Gonçalves, c1ue :foi o Adnún.istrador Ai:cstólico de Nova 
I~açu, foi nomeado l• vice-presidente do Congresso ... )) « .•. E grande o J?res!í,.lo do 
Brasil, já cscolhiclo para sede do próximo Congresso ... » « . .-:A Igreja do Bl'asil ~;,:erce 
uma autP-nlica lideran(!a 1•m (ôda a América Latina, pela posi!;'.ão de vanguarda no 
campo social..·" « ... D, Hfldl'r Câmara. é nome Uio popular (!uanto Pelé ... )) « ... O lugar 
do Congrc,sso é muito ,,,,rnzivel, apesar de estir entre nada rnencs do 14' vulcões .•. » 
<e • • D.ia 13 sigo para o~ l,;sfaclcs Unidos, onde espe~ ser bem sucedido na apresentação 
de projetos de inlerêsse 11:tra os brasileiros ... :t 

ARt!;A LEÃO VAI REPETIR SUCESSO 
- Corpos docente e discente do Gruoo Es
colas Area Leão .iá est.5.o-se mobilizando 
para a grande festa junina que anualmen-
te constitui verdadeiro sucesso. Com início 
marcado para as 16 h do di:J. 8 de junho, o 
terreiro contará com barraq~nhas, aluno9 
caracterizados, muito folclore e um conjun
to Bossa Nova animando adultos e garotos. 

Hl!:LCIO CHAMBARELI, -vereador dos 
mais populares, está eufórico com a apro
ximação do término do calçamento da 
Rua João Martins, no «K-lb. l!: que, sen
do uma iniciativa sua, acompanhou o ce
senrolar da obra que foi executada com 
técnica e rapid ez, trazendo grande melho
ria para um dos mais populosos bairros 
de nosso município. 

:-.nss NOVA IGUAÇU - Terminada a elelçãÓ ele Mlss Nova Jgna!:U, o que mais se 
ouve são os comcnruriog dcsait·oso,; q®nto ao gabarito das candldatns que, «em ai.Jso-
1•11.o, não reprc~ent:m1 a jm·Pntude lguaçuana». Acho isso a. maicr besteira. As cancli
d:itas são um retrato de XoYa Iguaçu. Se temos, realmente, mais bonitas, mais cuJ:as, 
mais elegantes, por (!U•! J,ão se a.presentam? Aquelas, pelo menos, não são Inibidas. 
.fücar por dctr-ús dos bastl<lores fazendo o blã-blú--blá do sempre, é fácil. Quero ver é 
desenvoltura.. elezâncla c oufros quesitos, na. passarela. e diante ela comissão JuJ;i-adora. 

ESPORTE JOVEM - Incentivados por 
Ronildes Rangel, um grupo de jovens da 
nu~ O ,f:_.....ac....,._....._,.. a- "Ro4"' foa;p .. in.ho <ln. R.un 
C Esporte Clube, tendo Nuno como mas
sagista. Pretendem dor mais mo,·imento 
ao balrro e até já pensam em sede. Pa
ra.íba, Claudinho, Tota, Tião, Cheiro, Ca
ne!inha, Marivan, Gerdal, Pacheco, Didi, 
Wilson e Zé compõem da turma de jo
vens desportistas. 

INSPETORIA DE TRANSITO -- Caoitão 
Brum, por intermédio do Sr. Álvaro· dos 
J:>1121101:1. n:1n.nd,. m.e -comunicar que enviat'á. 
provisôriamente, para nosso município, 
mais três guardas de trânsito. Álvaro disse 
que «é bom mesmo, porque eu sou um a.mi
go muito chato e que fico perguntando pe
las melhoras prometidas para nosso tráfego 
rodoviário, isto é, mais guardas co sei-viço 
externo e mais sinallzaçãob. 

CDL E ALlllôÇO BII\IE:i.SAL - O Clube dos Diretores Lojistas de Nova Igua~u estê,·e 
reunido pura o nlmôc.o, ocas;ão em Que o Seminãrio de Campos e Convcnrão em Golâni:i 
foram llbsunto. Pnra Catn,.1cs, deverá seguir, na. r>róxiJna semana, um grupo representante 
do CDL, bem como êstA colunista como convidado. A viagem sC1".i. feita na «Iiombil> 
da Srn. Cecilla Borzes, que é rclarões públicas do CDL iguaçuano. Ao mP,smo tempo 
lei comentada a manein• corno os associados receberam a. idéia. do emnr.!Stimo pura a 
aquisição ela sede própria. Dr. João Ai,•es (Casa I\fathias), em batê-papo posterior, 
com a reportagem, quando !ol'am apontados nlgu.os nomes de lgunçuanos ela FAFUSA, 
c'!L<;se ,:.ue seu lema atual .P o sezumte: De manhli. eeclo não !a!:O nada; em compens8.!:.ão, 
à tarde, o cxpecliente cni. 1t uma concessionária da Dias & Dlas Parado S/ A. 

TEMPO E MODA - Hoje não tenho o 
que falar sôbrc FORTE TUPIK~IBA; 
quero sõmente dizer a vocês que vi sapa
tos discretamente avançados e muito bo
nitos. Comprei. Vi sapato social. Comprei. 
Camisa «roulée:> cios m o.is variados tipos 
e sociais. Calça esporte. Blusão de lã. Tan
ta coisa moderna que o melhor é vocês 
irem ver pessoalmente. O setor de esporte 
também está bem equipai1o e o materlc.1 
da melhor qualidade, vai do boxe ao :fute
bol. Se você us a luvas para esquiar ou 
dirigir carro, h:i elegantíss imas. Pelo cre
diário ou à vista, os preços siio os mesmos, 
com a Ya.ntagem de serem abaLxo do 
normal. 

1\ITNI-NOTAS - O casal Wildsln.ine-Cds
tina Pimenta acaba de reg ressar da sua 
lua-de-mel. * Sltindum-Ba r está servindo, 
nestas tardes frias, saborosíssima sopa 
tipo Leã o Veloso. Vem gente de longe para 
saborear. No Skindum t em o tradicional 
conhaque «Fundador». * «Viva Gente~ 
onde passa conquista a todos. l,'J sucesso 
mundial e que dia a dia mais se difunde 
no Brasil. * «Familia Trapo» é uma dose 
cavalar de mau gõsto. Nunca pensei que 
o paulista, fã do programa, fôsse tão im
becil. Aquêle diálogo entre dois irracionais 
(Golias e uma. galinha) é o fino de gros
sura. Triste, triste mesmo, é que tem 
gente que adora, tem pa.trocin~or e, o 
pior, gente de fama que comparece. * Dalva de Q!iyeira será homenageada 

Pedreira Vigné 

amanhã no «Pingo D'Agua, por motivo do 
seu anivers!Í.I'io. Tem vindo ao gostoso 
cantinho para matar saudades. * Cclabo
r em com a campanha que Dr. Alta.ir vai 
fazer em prcl do hospital, dando um n,e
tro quadrado de ladrilhos. * Os irmãos 
Schiavini estão dando exemplo d e colabo
ração e boa vontade a muitos n egociantes 
unhas-de-fome de Nova Iguaçu. Colaboram 
sempre que solicitados para :feslas :reli
giosas. * Enilce Januzzi, Ellen Regina, 
Jair Dias, Fátima Raunheitti, Isaura Cou
to, Jusso.ra Gócs, Regina Célia, Márcia, 
Hilton, Felipe, Graças, Vllmn, Jorge, Be
õuinha, Alexa ndre, Sílvio Gorl,alves, Car• 
los Eloy, Rona ldo Granja, Eli:zabeth :t>Ie
rath, Cristina, António Carlos, Dayse, Pau
lo, Lucienc, Rosângela, Cl:i.udio, Bra.id, 
Gustavo, Aderval, Chumbica, Alexandr<.~ 
Belchior, Tutuca e outros, foram o gi úpo 
mais moviment:::do da festa que Linda 
Costa ofereceu em sua residência.. * Todos 
os clubes iguaçuanos já estão com sua pro
grama~ão junina pronta.. E spero que as 
«quadrilhas» e «casamentosb s ejam menos 
monótonos e chatos. Geralmente os bôlhas 
se inscrevrun mas não a.p:ircça.zn pal"a QS 
ensaios. Na hora de dançar é só palha
çada, Va_mos manler certas tradições, mas 
com elegância. * O dia todo tem tanto 
basbaque parado, olhando asfaltar a rua.. 
que se os bobocas dessem uma hora de 
serviço em prol de alguma entidade bene
ficente, muitos problemas serirun solucio
nados. 

SALAS 
PARA ALUGA 

Est. Abílio A, Távora 
Nova Iguaçu 

NA 

ED!FíCIO PROFISSõES LIBERAIS 
.( com elevadores Schindler) 

Informações na portaria 

AV. AMARAL PEIXOTO, 271 

HOJE, DIA 25 DE 1MAIO, -NO NOVA 1IGUAÇU COUNTRV CLUB 
Czardas, com suas danças maravilhosas 

Com HENRY POLLAK, apresentando um extraordinário show, adamado nos palcos europeus, e CRISTINE SANDOR, a Princesa das 
ANIMADO PELOS "TREMENDÕES" 

Reservas de mesas e convites com antecedência na Secretaria do Clube 

I 
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Endereço: Rua Dom Adriano Hypolito, 8 - Mo uetá - Nova lgua_çu / RJ 

QUAL CHAMADO DEUS 
LHE FAZ? 

Em nosso Encontro Vocacional do mês de 
Agosto apresentamos a temática "Opção de 
Vida", com a querida Ir. Rita Cristina, da Con
gregação Filhas de Maria Auxiliadora
Salesiana, que ajudou a refletir que nossa res
posta ao Senhor deve ser sincera, total e sem 
reservas, como um barco lançado ao mar, que vai 
guiado por Deus e com Ele a bordo. Nossa resposta 
ao chamado que Deus faz deve ser radical. 

Quando nos deixamos guiar por Deus já faze
mos parte, como Jesus, de seu plano de amor. 
Constituímos, como parte integrante do seu proje
to, quando respondemos com generosidade a esse 
chamado: nossa Vocação. Lembrando a fábula 
do boneco de sal que desejava conhecer o mar e 
após, passo a passo, ir adentrando ao mar foi 
conhecendo e se incorporando a ele, até se torna
rem uma só coisa, conhecer Deus e responder ao 
chamado que Ele nos faz é deixar que Ele navegue 
conosco em nosso pequeno barco. 

Que possamos nos colocar a escuta mais 
atenta e fiel a vocação que o Senhor chamou 
a cada um de nós. 

Raoni Freitas 
omunicação SAV 

{Serviço de Animação V ocaciionaR - SA V 

A Igreja no Brasil dedica 
todo o Mês de Setembro a 
Bíblia. Sem dúvida é uma inici
ativa muito salutar e a motiva
ção provém do fato da Igreja 
celebrar no dia 30 de Setembro 
a memória do grande santo e 
doutor da Igreja, São Jerôni
mo, que a pedido do Papa 
Dâmaso (366-384) preparou 
uma excelente tradução da 
Bíblia em latim, a partir do 
hebraico e do grego, a chama
da Vulgata. Foi um trabalho 
gigantesco que demandou 
cerca de trinta e cinco anos nas 
grutas de Belém, onde ele rea
lizava esse ofício, vivendo uma 
austera vida de oração e peni
tência. São Jerônimo dizia que 
quem não conhece os Evange
lhos não conhece Jesus. 

{Editorial 

--------~""."""'---....-~rw todo cristão. A Carta aos 

São Jerônimo (347-
420), chamado de "Doutor 
Bíblico", nasceu na Dalmá
cia e educou-se em Roma, é 
o mais erudito dos Padres 
da Igreja latina; sabia o 
grego, latim e hebraico. 
Viveu alguns anos na Pales
tina como eremita. Em 379, 
foi ordenado sacerdote pelo 
Bispo Paulino de Antioquia, 
foi ouvinte de São Gregório 
Nazianzeno e amigo de São 
Gregório de Nissa. De 382 a 
385 foi secretário do Papa 
São Dâmaso. Pregava o 
ideal de santidade entre as 
mulheres da nobreza roma
na (Marcela, Paula e Eusto
chium) e combatia os maus 
costumes do clero. Na figu
ra de São Jerônimo desta
cam-se a austeridade, o 
temperamento forte, o 
amor a Igreja e à Sé de 
Pedro. 

Conhecer a Pa lavra de 
Deus é fundamental para 

hebreus diz que "a Palavra de 
Deus é viva, eficaz, mais pene
trante do que uma espada de 
dois gumes, e atinge até à divi
são da alma e do corpo, das 
juntas e medulas, e discerne os 
pensamentos e intenções do 
coração" (Hb 4,12). 

No Brasil, em 1971, a 
Arquidiocese de Belo Horizonte 
propôs uma ação bíblica para 
todos os fiéis, leigos e consa
grados, por ocasião da come
moração de seus cinquenta 
anos de existência. O período 
escolhido para os estudos bíbli
cos foi Setembro, mês em que 
se celebra a memória de São 
Jerônimo, o grande biblista da 
história da Igreja Católica. 

Sabendo da ação da 
Arquidiocese, o Serviço de Ani
mação Bíblica das Irmãs Pauli
nas passou a propaga~ todos 

os anos seguintes, a celebração 
do mês dedicado à Bíblia. Com a 
devoção propagada e os grupos 
de estudo bíblico se multiplican
do, a CNBB passou a assumir a 
data comemorativa e instituiu a 
celebração por todo o País. 

São três os objetivos 
do Mês da Bíblia: 

1- Contribuir para o desen
volvimento das diversas for
mas de presença da Bíblia, na 
ação evangelizadora da Igre
ja no Brasil; 
2- Criar Subsídios Bíblicos 
nas diferentes formas de 
comunicação; 
3- Facilitar o diálogo criativo 
e transformador entre a Pala
vra, a pessoa e as comunida
des. 

Atualmente, além do Brasil, 
vários países da América Latina 
e África dedicam o mês de 
Setembro à celebração da Bíblia. 

1 Pe. Geomax de Jesus (Pe. Max) 
Coordenador de Pastoral 



Expediente 

HANDO 
x:j~ 

Publicação ensal da 
Diocese de ova Iguaçu 

Bispo Diocesano 

Dom Luciano Bergamin, CRL 
Vigário Geral 

Pe. farct1s Barbo a Guimarãe· 

Chanceler do Bispado 
Pc. Ricardo Nune da ilva 

Coordenador de Pastoral 
Pe. G~omax de Jesu Gtúmarães Ramos 

Assessor da Pastoral da Comunicação 
Pe. Edemilson Figueirrdo 

Projeto Gráfico e Distribuição 
Rita Rocha 

Web Designer 
\VaUace Guede · 

Tiragem 

l--t.000 exemplares 
Impressão 

Gráfica Suhctt e Marques 

Os artigos não representam. necessa
riamente. a opinião do informativo. 

INSTRUÇÕES PARA ENVIAR 
MATÉRIA PARA A REVISTA 

Texto: 
l folha A4 Fonte: Arial / tamanho 12 
Fotos ou Cartazes: 

De preferência arquh·os no programas: 
Corei Draw ou Photoshop 

O PRAZO É ATÉ O DIA 10 DE 
CADA MÊS. NO CENFOR, 

SALAS 208 OU 220, DAS 09H 
ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H. 

Endereço: 

Rua Dom Adriano Hypolito. 08 

Bairro / Cidade / UF 

Moquetá - ::\lo\'a Iguaçu - RJ 

CEP 26285-330 

Telefones 
(21) 2667-4 765 / 2767-04 72 
Ramais: 208 ou 220 

Site www.mitrani.org.br 

E-mail 
caminha.11dojornal@gmaü.co111 

INSTRUÍDOS PELO FILHO 
Seguindo a proposta dos meses 

temáticos que a Igreja nos oferece, 
apresento neste Mês da Bíblia, esta 
reflexão unida ao artigo do mês pas
sado, sobre o chamado que recebe
mos do Pai. 

Jesus tem um jeito próprio de 
instrução, um modo de falar das coi
sas de Deus que só se torna compre
ensível a quem tiver um coração sim
ples como de uma criança (Mt 18,3), até 
elevando um louvor ao Pai que se reve
la aos pequeninos (Mt 11 ,25). Sejamos 
maduros, bem formados, instruídos 
nas ciências e nas coisas de Deus sem 
perder a capacidade de ter um coração 
puro como o das crianças. 

Quanta beleza revelada através 
das palavras e ações de Jesus! Aos que 
se abriram a essa experiência, compre
enderam, não só a missão d'Ele, mas 
também da primeira comunidade, for
mada em seu coração e chamada à 
experiência da cruz. Jesus oferece o 
que recebe do Pai, pois busca cultivar 
uma intimidade com o "Abbá". 

Ser instruído é ganhar conheci
mento, ser doutrinado, formado. Na esco
la do Mestre Jesus, cada discípulo foi 
ganhando conhecimento nos confrontos 
diários, nas urgências de seu tempo, 
mostrando na prática o que é o amor, a 
misericórdia, a justiça, a compaixão. 
Embora parasse para ensinar e proferir 
seus sermões, as grandes lições foram 
transmitidas enquanto caminhava pelas 
estradas empoeiradas, a beira dos lagos 
ou sentado à mesa. Quando a comuni
dade encontrava dificuldades em com
preender, Jesus explicava-lhes à parte. 

Um grande exemplo dessas práticas 
deixado por Jesus foi quando lavou os pés 
dos discípulos e disse-lhes: "Dei-vos o 
exemplo para que façais a mesma coisa" 
(cf. Jo 13,15).Aordem é colocar-se a ser
viço dos outros. Fomos chamados pelo 
Pai e instruídos pelo Filho para partir em 
missão fazendo-se servidores uns dos 
outros, não só transmitindo palavras, mas 
deixando as ações falarem e se tomarem 
nosso melhor discurso. 

Porém, ser instruído por Jesus não 
é só tomar conhecimento das coisas que 
Ele fez, mas ir mais a fundo e descobrir 
quem Ele é. "Quem dizem os homens 
que eu sou?[. .. ] E vós, quem dizeis que 

descoberta, compreendemos seu agir 
divino, que tantas vezes fica encoberto 
por sua humanidade: "De onde lhe vem 
todo este conhecimento?" (cf. Me 6,2-4) 
e por mais que se questionassem, sem 
uma conversão do coração, jamais 
entenderiam quem Ele realmente era e 
qual a sua missão, ademais fica ainda a 
penumbra do mistério que O envolve: 
"por mais que olhem, não vejam; por 
mais que escutem, não entendam" (Me 
4,12). 

Ainda hoje tantos são os que des
conhecem quem é Jesus, e, mesmo que 
se disponham ao seu seguimento 
encontram barreiras que impossibilitam 
a perfeita compreensão de sua pessoa e 
do seu agir. Muitos O buscam como o 
que tem palavras bonitas ou faz mila
gres, talvez até pelo medo de reconhe
cê-lo tal como é, mas sem compromisso 
com seu projeto. É preciso dar provas de 
nossa maturidade e lucidez no segui
mento de Jesus, dizendo como Pedro: 
"Tu és o Cristo" (Me 8,29). 

É uma necessidade ser instruído 
por Jesus, mesmo os mais comprome
tidos com seu projeto e que dão inúme
ras provas de fidelidade no seguimen
to, renovando toda nossa vida para 
receber, como também ensina Marcos 
em seu evangelho (2,22), o "vinho 
novo" do ensinamento de Jesus, não 
sendo "odres velhos", que podem se 
romper pelas novidades que o Espírito 
Santo tantas vezes faz chegar ao nosso 
coração. Os que julgam saber muito 
sobre Jesus são os que menos sabem, 
pois a vida de Jesus é um mistério que 
só iremos compreender definitivamen
te na eternidade. 

.._ _ __________ _., eu sou?" (Me 8,27.29). Fazendo essa 

Convido-vos à escuta obediente 
de Jesus, Palavra encarnada, que fala 
aos nossos ouvidos e ao coração, for
mando-nos pela docilidade de suas 
palavras: "aprendam de mim que sou 
manso e humilde de coração" (Mt 
11,29). p . . . 

"E A NOSSSA ASSEMBLEIA {A Palavra do Bispo 

DIOCESANA COMO VAI"? 
Iniciamos a segunda fase de nossa Assembleia 

Diocesana, no dia 04 de Agosto, com quase 240 mem
bros. O clima foi fraterno, orante e participativo. Agra
deço a presença e participação de cada um e cada uma 
e peço que nos empenhemos ao máximo nas demais 
duas sessões, sempre contando, em primeiro lugar, 
com a graça de Deus. Trata-se da atividade principal de 
nossa Igreja Particular. De fato, a Assembleia Diocesa
na, é a expressão mais viva e importante da Igreja 
Particular. Naquela manhã, obsevando o Auditório 
repleto, me dava a impressão de ver a Igreja Primitiva 
de Jerusalem, reunida no Cenáculo, na busca das deci
sões que abriram o cristianismo ao mundo inteiro. 
Depois de ter invocado a assistência e a luz da Trindade 
Divina, sublinhei três aspectos essenciais de "Ser Igre
ja", em qualquer tempo e lugar. 
1) "Discípulo do Senhor''. A primeira atividade 
pública de Jesus na Galileia foi reunir ao redor de si 
um grupo de discípulos que formariam a "sua família 
de fé e ideal". Por outro lado, a última ordem Dele foi: 
"Ide, pois, e fazei discípulos em todas as nações" (Mt 
28, 19). É a missão primordial da Igreja: que todos 
se ponham no seguimento de Jesus, o Mestre: "ca
minho, verdade e vida". Mas como auxiliar outros a 
se tornar "discípulos", se nós, por primeiros, não 
permanecemos sempre "discípulos"? "Discípulo" é 
quem se deixa ensinar por Cristo; é o aluno que sem
pre aprende do Mestre, e procura imitá-lo da melhor 
maneira. Com São Pedro professamos: "Senhor, a 
quem iríamos nós? Só Tu tens palavras da vida eter
na" (Jo. 6, 68). Cristo nunca nos engana! 
2) "Amigo". O verdadeiro discípulo de Jesus se 
deixa atrair pela intimidade do Senhor, de tal modo 
que se torna amigo do Mestre. O próprio Jesus o con
firma: "Já não vos chamas servos, mas chamei-vos 
amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de 
meu Pai" (Jo 15, 15). "Quem encontra um amigo, 
encontra um tesouro". Pois bem, "Quem encontra o 
amigo Jesus, encontra o Tesouro Jesus!", amigo fie l, 
exigente, discreto, amável , sincero, digno de toda 
confiança. A amizade do Senhor pede de nossa parte 
também obediência, entendida não como "opressão" 
e sim como "colaboração". "Vós sois meus amigos, 
se fazeis o que vos mando ... O que vos mando é que 
vos amei uns aos outros" (Jo. 15, 14 e 17). A prática 
do amor a todos, sobretudo aos mais necessitados e 
sofridos, e até aos inimigos, é o mais eloquente tes
temunho do amor ao Senhor, Mestre e Amigo. 
3) "Testemunha = Missionário". Ao discípulo e 
amigo não é suficiente conservar para si a Verdade 
iliminadora e a Amizade íntima com Jesus. Deseja 
ser testemunha e missionário do Senhor encontrado. 
o pescador André levou o irmão dele, Simão Pedro, 
até o Mestre: "Encontramos o Messias" (Jo 1, 41). 

Portanto, ser testemunha e 
missionário é consequência 
de ser discípulo e amigo do 
Senhor. O Espírito Santo doa 
a força para esta tarefa: 
"Descerá sobre vós o Espírito 
Santo e vos dará força; e 
sereis minhas testemunhas .__ ....... ____....._ ___ ......, _ __, 
até os confins do mundo" 
(At. 1, 8). É Ele que conduz os fiéis a tornar-se "tes
temunhas e missionários" do Filho de Deus, propor
cionando a coragem necessária. Os apóstolos foram 
as primeiras e mais significativas testemunhas de 
Cristo, seguidos por um número enorme de cristãos 
que, em cada idade e Continente, testemunharam, 
até o sangue, sua profunda ligação com o Mestre, 
Amigo e Senhor Jesus. Não estamos sozinhos; faze
mos parte de uma imensa multidão. 

O assessor Névio recordou os passos que prepara
ram o evento, convidando-nos a continuar a sermos 
uma Igreja Viva, seguidora de Cristo, corajosa diante da 
violência, humilde, aberta, dialogante e "em saída" con
forme os exemplos do Papa Francisco. Ao mesmo tempo, 
insistiu fortemente que devemos permanecer fiéis à 
história da Diocese, que, desde o início, se fez presente e 
atuante na vida, luta e sofrimentos do povo da Baixada. 
Não podemosabandonaretrairnossa história. 

Ainda, elegemos, de maneira participativa e 
democrática, os conselheiros mais próximos de mim e 
de Dom Gilson: Vigário Geral, Pró Vigário Geral, Coor
denador e Vice Coordenador de Pastoral. Não se trata
va de buscar poder, glória, vaidade e interesses mes
quinos de grupos e facções (atitudes que Jesus rejei
tou, detestou e condenou com palavras duras!) e, sim 
de escolher, diante de Deus as pessoas, que neste 
momento da realidade complexa do País, da Baixada e 
da transição de Bispo na Diocese, poderiam oferecer o 
serviço mais fraterno, prudente, sereno e eficaz. 

Enfim, entregamos a todos os membros o texto 
que, fruto das reflexões dos Regionais, e organizado 
pela Comissão Central da Assembleia, será estudado 
e debatido a fim de se tornar o nosso Plano Pastoral 
Diocesano, a ser assumido com garra por todos. É 
necessário que nos empenhemos na sua construção 
para traçar a linha mestra para a Diocese inteira nos 
próximos quatro anos. Na Igreja, Povo de Deus em 
Missão, não há lugar para quem anda desinteressa
do, apático, sozinho e na contra mão. 
A próxima sessão do Grêmio acontecerá no 
sábado, dia 25 deste mês. Que Deus, pela inter
cessão de Senhora da Piedade e Santo Antônio, 
nos ilumine. 



FESTA DA NOSSA UNIÃO {Liturgia 

"A Liturgia é a fonte e o cume de todas as ações da Igreja", no dizer do 
Documento Sacrosanctum Concilium (Sagrado Concílio). E se assim for, toda a 

vida e todas as atividades da Igreja nascem da Liturgia e culminam na Liturgia. 

O Documento de Puebla define assim a Litur
gia: "A liturgia, como ação de Cristo e da Igreja, é 
o exercício do sacerdócio de Jesus Cristo; é o 
ápice e a fonte da vida eclesial. É um encontro 
com Deus e os irmãos; banquete e sacrifício reali
zado na Eucaristia, festa de comunhão eclesial, 
na qual o Senhor Jesus; por seu mistério pascal, 
assume e liberta o Povo de Deus e, por ele, toda a 
humanidade, cuja história é convertida em histó
ria salvífica, para reconciliar os homens entre si e 
com Deus. A liturgia é também força em nosso 
peregrinar, para que se leve a bom termo, medi
ante o compromisso transformador da vida, a 
realização plena do Reino, segundo o plano de 
Deus". 

Sim, Liturgia "é encontro com Deus e os 
irmãos": no tempo da Missa em latim encontrá
vamos com Deus, agora participando encontramo
nos também com os irmãos. 

É "festa da comunhão da Igreja": celebra
mos a festa de nossa união comum. Não nos reuni
mos para celebrar, mas celebramos porque nos 
reunimos. É tão bom se encontrar, se conhecer, se 
amar e se alegrar, que fazemos festa, fazemos 
celebração. 

"É força para o nosso caminhar'': é na litur
gia que buscamos, não o descanso, mas somos os 
guerreiros que viemos buscar forças para as lutas 

5ENSfalW.FESTADE 

e para tudo que fazemos na vida, na comunidade e 
na sociedade. Ela é a fonte onde a Igreja nasce e se 
alimenta e o seu ponto mais alto, a coisa mais 
importante na vida da Igreja. 

É a "celebração alegre da Páscoa do 
Senhor'' relembra, atualiza, torna presente no 
hoje da vida e da história o que Jesus falou, fez e 
faz. É a libertação e a salvação acontecendo, aqui e 
agora. Cada liturgia nos liberta, cura, salva e nos 
faz passar da morte para a vida. Faz morrer em nós 
o homem velho para renascer o homem novo em 
Cristo Jesus. 

A Celebração Eucarística é, pois, repito, o 
grande momento da ação do Espírito Santo 
sobre a comunidade. Nela se realiza o encontro 

celebrativo entre os irmãos e com 
Deus, sendo o ponto de partida e de 
chegada de toda a nossa vida cristã. 

koÃMclhtofU~ 

Uma festa não se improvisa; muito 
menos, a Celebração da Ceia do 
Senhor. Para que ela seja de fato a festa 
de Deus com o seu povo, é preciso pre
pará-la bem. Preparação que exige um 
grupo de pessoas que se reúnam, não 
apenas para distribuir tarefas ou esco
lher os cantos, mas homens e mulheres 

'FIWOSCO. ILUMll'W)() PELA SABEDORIA DE DEUS. 

NOS CONVIDA: A SER SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO' 

DIAS Tl/00 a 02/10 
Oozenárlo nas cOIY\Uf\ldades 

às 19'00h 
DIA '?/J/00 

Almoço do Padroeiro (12:00h) 
Filé de frango à Cordon Bleu. 

arroz. fejjão. farda e 
5alada, divena.. 

~1200 

DIA 04/10 
Ois do Psdroeiroe 

Ofício de São Francisco (0&00,) 
Benção dos eroimais (l◊.OCh) 

Procl5Sáo e /V\issa (19«tl) 

imbuídos do espírito litú rgico, capacita
dos para exercerem suas funções, que 
providenciem o envolv imento da 
assembleia, reflitam e preparem as 
leituras, escolham e ensaiem os can
tos, procurem tornar compreensíveis 
ao povo os mistérios de Cristo que cele
bramos, através dos gestos e ritos, 
cantos e orações. 

1 Pe. Jorge Luiz Soares 

O QUE É SER DIÁCONO {DiáconoPermanente 

NA IGREJA E DA IGREJA? (Final) 
A proclamação do Evan

gelho nas liturgias da Pala
v ra e da Eucaristia, por 
parte do Diácono, é um cos
tume antiguíssimo da Igre
j a, uma vez que, dent re os 
seus serviços, a proclama
ção da Palavra, principal
mente pelo anúncio, é at ri- lt.;~~;:;.a
b u i ção e característica 
essencial do seu Ministério 
Ordenado. Por isso, como 
uma pessoa eclesia l, o Diá
cono tem de permanecer próxi
mo da Palavra. 

O Diácono Permanente é, 
também, o único a viver a dupla 
sacramenta lidade, -que nem o 
Bispo e o Presbítero vivem - o 
sacramento da Ordem e o sacra
mento do Matrimônio -. Um não 
elimina o outro. Tanto a vida do 
Ministro ordenado como a de 
quem recebeu o sacramento do 
Matrimônio é, portanto, vivida 
em sua plen itude na pessoa do 
Diácono Permanente. 

A retomada do Ministério 
Diaconal "como uma vocação 
própria, é uma grande r iqueza 
para nós", diz D. Orani Tempesta, 
que destaca "a importância e o 
valor do Diaconato Permanente, 

tanto no campo social como na 
presença evangelizadora da Igre
ja nos diversos âmbitos e tam
bém nas comunidades. Posso 
testemunhar, por minhas expe
riências, que na riqueza da vida, 
da missão e do trabalho diaconal 
o bem que se faz à Igreja". 

Finalizando est a sé ri e de 
reflexões, volto onde começa
mos há meses atrás, quando a 
pergunta era se o Diácono faz 
parte do Clero . 

Pa ra esclarecer a memória 
de quem contesta ou nega a rea
lidade de que o Diácono não seja 
clérigo e que não faça parte da 
hierarquia da Ig reja, olhemos o 
que determina o Código de 
Direito Canônico (CIC) pro
mulgado pelo Papa João Paulo II, 

em 1983: " Pela ordenação 
diaconal, alguém se torna 
clérigo e é incardinado na 
Igreja particular ou prelazia 
pessoal, para cujo serviço 
foi promovido" (Can 266) . 

O p a r ágra fo 2 do 
mesmo Cânon, assim diz: 
"O membro professo com 
votos perpétuos num insti
tuto religioso ou incorpora
do defini t ivamente numa 
sociedade clerical de vida 

apostólica, pela ordenação dia
canal é incardinado como clérigo 
nesse instituto ou sociedade, a 
não ser que, quanto às socieda
des, as constituições determi
nem diversamente". E No pará
grafo 3 do já mencionado Cânon, 
diz: "Pela ordenação diaco
nal, o membro do instituto 
secular é incardinado na Igre
ja particular para cujo servi
ço foi promovida, a não ser 
que seja incardinado no pró
prio instituto em virtude de 
concessão Apostólica". 

Assim fi ca claro então, que: 
"O fato que está na base de 
toda incardinação originária 
é o diaconado". 

1 Pe. Jorge Luiz Soares 

RETIRO DE CATEQUISTAS 
o Regional 6, realizou o seu Retiro para Cate

quista, no dia 28 de Julho, no Seminário Diocesano 
Paulo VI. 

o Regional agradece aos Catequistas por toda 
dedicação e disponibilidade com que assumem a 
sua missão durante todos os dias de cada ano. 

Parabéns Catequista! Pelo compromisso 
assumido neste Retiro, diante das 

Comunidades e pelo cuidado e carinho 
devotado aos catequizandos e suas 

famílias, na busca constante de guiá-los 
pelo caminho da fé cristã na construção 

do Reino de Deus. 

Provisão 
16/ 18 - Pe. Lesly Julien, 
CICM - Vigário Paroquial 
Pa róquia Santo Agostinho 

'' Guandu - No Igpaçu 



AGENDA PASTORAL 
SETEMBRO 

Mês da Bíblia 

DIA 07 - ROMARIA DIOCESANA 
PA ECIDA 

Dia 09 - ACC - Retiro nas Paróqui
_...-s;;--i"'S: Santa Luzia, Bairro da Luz e Nsa. 

Sra. de Lourdes, São Bernardo 

.....:....--• Dia 11 - Cenfor - 09h - Reunião do 
Conselho Presbiteral 

Dia 13 - Seminário do Propedêutico -
09h - Encontro de Padres, Diáconos 
e Religiosos 

De 14 a 16 - RCC - Congresso Dio
...:...--• cesano 

Dia 14 - Pastoral da Saúde - 15h -
__ _..~..-Sala do Centro de Estudo da Unig -

Missa no Hospital da Posse _______ ..., 
Dia 15 - Coroinhas, Acólitos e Ceri

_..... .. ...--111moniários - Paróquia Santa Luzia, Bair
ro da Luz - 08h - Encontro Diocesano 

_ _.-- Dia 15 - Cenfor - 14h - Laboratório 
para Ministros de Batismo e Matri

,,,,,.~~- mônio dos Regionais 01 ao 05 

Dia 15 - Infância e Adolescência 
- - ----e Missionária - Paróquia Nsa. Sra. da 

Conceição, Nilópolis - Missa de 18 
___ _..,.anos da IAM 

Dia 16 - ACC - Encontrão para Casa
is nas Paróquias: Santa Rita, Santa 
Rita, Nsa. Sra. de Lourdes, São Benedi

~~~- to e São Sebastião, Lages 

Dia 18 - Cenfor - 09h - Reunião do 

c--:c-~~- -__:-" Clero 
Dia 18 - Regional 4 - 19h - Paróquia 
São Miguel Arcanjo - Reunião do Con
selho Regional 

Dia 22 - Cenfor - 14h - Laboratório 
para Ministros de Batismo e Matri

.-.-~"" mônio dos Regionais 06 ao 10 

Dia 22 - Regional 4 - 08h - Paróquia 
Nsa. Sra. das Graças - Caminhada 
Bíblica 

"Para que n'Ele nossos povos 
tenham vida. A sabedoria é um 
espírito amigo do ser humano" 

(Sb 1,1-6,21) 

Dia 23 - ACC - Encontrão para Casais nas 
Paróquias: Santa Luzia, Bairro da Luz, Santa 
Rita , Cruzeiro do Sul 

Dia 23 - ACC - Retiro nas Paróquias: Nsa. Sra 
de Fátima, Cabuçu e Nsa. Sra. de Fátima, Centro -
Nova Iguaçu 

Dia 25- Cenfor- 09h - Reunião do Conselho Pastoral 

Dia 25 - Pastoral da Saúde - 15h - Paróquia 
Sagrada Família - Reunião da Pastoral 
Dia 25 - Regional 5 - 19h :30 - Paróquia Santo 
Antônio da Prata - Reunião Ordinária do Regional 
- Tema: Pastoral da Aids 

Dia 27 - Clube de Mães - das 09h às 16h - Paró
quia São João Batista, Belford Roxo - Oficina 

Dia 28 - Pastoral da Educação - das 09h às 
12h - Reunião da Comissão Diocesana 

De 28 a 30 - RCC - Retiro Experiência de Ora
ção Diocesana 
Dia 29 - 3ª Etapa da Assembleia Diocesana -
Documento Final - Aprovação do Plano Dio
cesano de Pastoral 

Dia 29 -ACC - Nsa. Sra. da Conceição, em Japeri 
- Festa da Prima vera 

Dia 30 - ACC - Encontrão para Casais nas Paró
quias: Nsa. Sra. de Fátima, Cabuçu, Santo Antônio, 
Prata e Menino Jesus de Praga, Cacuia 

"A história dos pescadores que encontraram 
no rio Paraíba do Sul o corpo e depois a cabe
ça da imagem de Nossa Senhora nos lembra 
que, neste momento difícil do Brasil, a Vir

gem Maria é um sinal que nos empurra para 
a unidade fundada sobre a solidariedade e a 
justiça". Papa Francisco, em 11/10/2017 

De 01 a 07 - ACC - Semana Nacional da Vida 

Dia 02 - Cenfor - 09h - Reunião de Pastoral 

Dia 04- Clube de Mães- das 08h:30min às 12h 
- Cenfor - VII Fórum - Tema: Centenário de 
D. Adriano, Memória Fluminense 

A PARÁBOLA DA VIDA {Pastoral da Saúde 

5 - Parábola das Dez Virgens (Mt 25,1-13) 
Para sabermos se a 

nossa vida é uma parábola 
com perspectivas, com aber
tura para sermos mais, pode
mos compará-la à parábola 
das Dez Virgens . Cinco 
foram prudentes e já possu
íam óleo para a chegada do 
Senhor; as outras não, e não 
participaram das núpcias. o 
óleo é o alimento que dou à 
minha vida. O bem que faço, 
o mal que procuro evitar o 
testemunho diário de amor 
etc. --------------.......; 

terra fértil, que Ela havia 
descoberto o seu tesouro, 
que poderia ser fermento 
na grande massa da huma
nidade. O trabalho do Agen
te de Pastoral da Saúde, 
seja no hospital, na paró
quia ou no domicílio é uma 
parábola quando é sinal de 
vida para as outras pesso
as. Quando nossa presença 
desperta no outro a espe
rança de uma vida melhor, 
além das aparências. 

Quando se confia demais em si mesmo cai-se 
no ridículo de não ter o suficiente para dar. Quem 
sabe que não é nada sozinho, procura apoio da comu
nidade, procura sempre ler o que há por trás dos 
fatos. O Agente de Pastoral não é alguém que não 
necessita do outro. Embora o outro estej a fragiliza
do pela doença, sempre tem algo a nos ensinar. 

Anísio Baldessin é padre camiliano, capelão do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. 
Já agradeço pelas palavras deste padre que tem um 
grande exemplo de vida e uma dedicação fenomenal 
na área da Pastoral da Saúde em todo Brasil. 

Essa parábola não significa a partilha do óleo. 
Artigo pesquisado e copiado: 

http:/ /www.icaps.org.br/wp-
A partilha é coisa do momento. O que ela quer 
significar é a atenção, a vigília para com o 
Dom que Deus nos deu. A preocupação com a 
vida que é um presente a serviço do bem
estar de toda comunidade. 

content/uploads/2015/11/ICAPS-179.pdf 

Visitas dos voluntários no hospital: 
na Segunda, Quarta, Sexta-feira e Domingo 
às 16h (após agendamento na Capelania. 

O "faça-se" de Maria foi a expressão de núcleo 
da sua vida. Ao aceitar a missão que Deus lhe ofere
ceu, Maria nos mostrou que seu coração era uma 

Tel: 3779-9900 ramal 235 (das 13h às 17h). 
1 Pe. Josinaldo Otaciano Ferreira 

Capelão do Hospital Geral de Nova Iguaçu 

ETIRC> DA FAM 
A Paróquia Nossa Senho

ra das Graças, em Mesquita, 
promoveu no dia 29 de Julho, 
o 1 ° Retiro da Família, para 
os casais que já fazem parte 
do Encontro de Casais com 
Cristo da Comunidade. 

Foi um dia de muita oração, 
comunhão e aprofundamento. 
Os participantes puderam assis
tir palestras e testemunhos com 
temas que envolvem a Família, 
o Ano do Laicato, os desígni
os de Deus no Matrimônio, 
entre tantos outros. 

Além de refletir acerca des
ses temas, tiveram a oportuni-

d ade de participarem de dinâ
micas, onde foi escolhido o __ 
tema deste Retiro: "ECC -
Resgate e Missão, evan
gelizando por amor''. 

Com as bênçãos de 
Deus e pela intercessão 
de Nossa Senhora das 
Graças, as famílias pude
ram participar de um 
Domingo cheio de louvor, 
oração, união e alegria. 

Para encerrar o domingo 
com Jesus, todos puderam parti
cipar da Adoração ao Santíssimo 
com Pe. Edmilson e, em seguida, 
missa com o Pe. Alexandre. 

E assim, os casais puderam 
reafirmar o compromisso assu
mido por ocasião do Sacramento 
de seus Matrimônios. 



Nascimento 
Dia 02 - Pe. Márcio José Horácio, 
P (Cristo Ressuscitado - BNH) 
Dia 05 - Ir. Elizete Negreiro da 
Silva, ICJ (AVICRES - Sítio das 
Crianças) 
Dia 06 - Pe. Lesly Julien, CICM 
Dia 06 - Pe. Valdir de Oliveira, P 
(S. Pedro e S. Paulo - Paracambi) 
Dia 07 - Ir. Tarcísia Cantid iano de 
Andrade (I r. Consagrada - Nsa. 
Sra. da Conceição - Marapicu) 
Dia 11 - Dom Gilson Andrade 
da Silva, Bispo Coadjutor 
Dia 16 - Pe. Adelmar Rodrigues 
de O. Sobrinho, P (São Sebastião 
-Olinda) 
Dia 17- Pe. Luís de Oliveira Mar
t ins, CSSp, P (Nsa. Sra. da Con
ceição - Queimados) 
Dia 17 - Pe . Ricardo Barbosa de 
Freitas, P (São Francisco de 
Assis - Com. Soares) 
Dia 17 - Ir. Ana Francisca Nico
lau de Oliveira, FSA (Lar Santana 
- Lages) 

Dia 20 - Abadessa Ivone Maria 
da Apresentação, OSCL (Mostei
ro Sta. Clara) 
Dia 21 - Pe. Marcus Barbosa 
Guimarães, P (Catedral de Santo 
Antônio) 
Dia 22 - Ir. Ana Regina Costa, 
FSA (Lar Santana) 
Dia 22 - Ir. José Philó (Casa do 
Distrito ICM) 
Dia 24 - Pe. Milton Fidel is da 
Silva, P (Santa Rita - Santa Rita 
Dia 25 - Ir. Maria Fernanda de S. 
Francisco, OSCL (Mosteiro de 
Sta. Clara) 
Dia 26 - Diác. Antônio Luciano 
A. do Nascimento, CP (Santa 
Luzia - Bairro da Luz) 
Dia 27 - Pe. La urinda de Jesus 
Marques, CSSp, VP (Nsa. Sra . da 
Conceição - Queimados) 
Dia 27 - Ir. Maria Verônica da 
Sagrada Face, OSCL (Mosteiro 
de Sta. Clara) 
Ordenação 
Dia 04- Pe. Hubert van der Togt, 

MSC, VP (São Judas Tadeu -
Heliópolis) 
Dia 12 - Pe. João Batista Maglo
ire, CICM, P (Santo Agostinho -
Guandu) 
Dia 21 - Pe. Luís de Oliveira Mar
t ins, CSSp, P (Nsa. Sra. da Con
ceição - Queimados) 
Dia 24 - Dom Gilson Andrade 
da Silva, Bispo Coadjutor 
(Ordenação Episcopal} 
Dia 2 9 - Pe . Célio Barbosa do 
Nascimento, P (São Vicente de 
Paulo - Belford Roxo) 

Dia 07 - Pe. Laurinda de Jesus 
Marques, CSSP, VP (Nsa. Sra. da 
Conceição - Queimados) 
Dia 08 - Pe. André Decock, 
CICM, Uso de Ordens 
Dia 08 - Pe. Bernard M. Ray
mu nd Masson, CICM, P (Santo 
Elias - Santo Elias) 
Dia 21 - Pe. Hubert van derTogt, 
MSC, VP (São Judas Tadeu -
Heliópolis) 

SENHOR, DAI-NOS 
SANTAS VOCAÇÕES SACERDOTAIS! 

No mês de Agosto aconteceu na Paróquia 
São Francisco de Assis, Queimados mais um 
encontro do Grupo Vocacional Diocesano -
GVD. 

O GVD é um dos braços do Serviço de Ani
mação Vocacional (SAV}, destinado para rapa-

zes que já tenham terminado ou estejam termi
nando o Ensino Médio, e que queiram discernir 
com mais seriedade a Vocação ao Ministério Orde
nado Diocesano. Para participar do Grupo neces
sariamente o rapaz precisa passar pelos encontros 
do SAV, que é quem envia o jovem para o GVD. 

Os encontros acontecem todo segundo 
Domingo e o próximo encontro será no dia 09 
de Setembro iniciando às 12h com o almoço! 

Pe. César Lino de Souza Júnior 

"O sacerdote é um homem que nasce 
em um certo contexto humano; 

ali aprende os primeiros valores, 
absorve a espiritualidade do povo, 

se habitua às relações. 
Também os padres têm uma história, 

não são 'cogumelos' que brotam 
improvisamente na Catedral no dia 

da ordenação". (Papa Francisco) 

cr:if~Cb(!)J[L@~ OOifOOlLOCb@~ 
Núcleos Missionários 2018 

Mês Setembro 

A NOSSA VIRTUDE , 
E SER DE DEUS 

Diz o livro dos Provérbios: "As pessoas 
podem fazer seus planos, porém, é o 
Senhor Deus quem dá a última palavra. 
Você pode pensar que tudo o que faz é 
certo mas, é o Senhor que julga as suas 
intenções". (Pr 16,1-2). 

Não precisamos ser tão 
especialistas na Sagrada Escri
tura para entender esta mensa
gem do texto bíblico. De forma 1 

geral, o que salva não é nossas 
v irtudes, mas a nossa comu
nhão com Deus. Talvez seja esse 
nosso desafio, nos dias atuais, 
tanto dentro ou fora da comuni
dade. 

A tendência de ser virtuoso 
pelas suas próprias capacida
des, ser referencial de uma vida 
ética, ser baluarte da moral e 

funda comunhão com Deus, assim, suas vir
tudes, sua vida de fé, será a razão de ser justo 
e viver a imortalidade. 

Também é importante pensar que ser 
justo não é ser passivo perante Deus, ou seja, 

não basta ser uma pessoa "religi
osa", é necessária a prática do 
discernimento. No segundo 
encontro veremos que o autor 
bíblico descreve que o justo é 
uma pessoa de discernimento da 
vida e a conserva a partir da des
cendência. 

Assim, mesmo com a morte 
prematura do Justo, ( era vista 
como castigo pelo pecado na anti
ga Israel), o autor de Sabedoria, 
conforme está no terceiro 
encontro, reformula este conce
ito afirmando que este tipo de 

dos bons costumes está 
muita em voga. É só olhar 
para os candidatos a car
gos públicos, o testemu
nho pastoral de Padres e 
leigos de sua Comunidade 
em comparação com 

Zilda Arns Neumann foi médica pediatra 
e sanitarista brasileira. 

morte não é em vão pois, 
está longe de Deus qual
quer malícia (cf. Sb 4,10-
11). Porque ela é causada 
por situações como a 
opressão, tortura, perse
guição causadas pela prá-

Foi fundadora e Coordenadora 
Internacional da Pastoral da Criança e 

da Pastoral da Pessoa Idosa, 
organismos de ação social da CNBB 

outras reflete a realidade de uma salvação por 
méritos, assim, anunciar a salvação pela jus
tiça de Deus se torna a meta da comunidade. 

Poderíamos ainda falar que a vida cristã 
é reconhecida pela promoção humana, a par
t ir da reconciliação e comunhão (cf. Lucas 
18,9-14 ). E não numa prática de virtudes isen
tas do pecado. Por isso, nossas ações e pala
vras tem que ser sinal do Evangelho. 

O encarte deste mês procura ajudar nos
sas lideranças a terem uma vida virtuosa a 
partir de Deus. 

Em nosso primeiro encontro, no livro 
da Sabedoria, o justo é uma pessoa em pro-

tica da Justiça. 
No quarto encontro, por fim, o Justo 

procura a sabedoria através do amor. Em seu 
caminho pessoal e socia l reflete esse amor, 
sendo assim, cada um de nós poderá ser justo 
perante a Deus numa postura concreta de 
vivência da sabedoria. 

A proposta concreta de nosso encarte 
não é entender totalmente a mensagem do 
livro para ser virtuoso, mas descobrir cami
nhos concretos de discernimento para a vida 
numa comunhão com Deus. 

Bom encontro a todos e todas 
Comissão Diocesana da Pastoral Bíblica 
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" ... vã é sua esperança ... " 
SABEDORIA E VIRTUDES HUMANAS 

Sabedoria 3,11-19 

ACOLHIDA PARA TODOS OS ENCONTROS: sua libertação e seu livramento da morte. Neste sen-
Preparando o ambiente: Bíblia e flores tido, podemos interpretar que a imortalidade está 
Acolhida fraterna a todos, canto inicial (a escolha do ligada diretamente a justiça. Isto significa que a reali-
grupo) e evocação da Santíssima Trindade dade da vida do justo dependerá de sua prática da 
UM FATO DA VIDA QUE NOS FAZ PENSAR Justiça. 

Poderíamos nos perguntar: Qual deve ser a nossa 2- Canto de acolhida da palavra: a escolha do 
relação com Deus? Que virtudes Ele nos propõe? A grupo 
sabedoria da antiga Israel pressupõe que cada fiel 3-Leituralentaeatentadotexto:Sb3,ll-l9 
seja sinal da presença de Deus no meio do povo, ou 4- Perguntas para ajudar na reflexão: 
seja, a bondade e misericórdia, por exemplo, t rans- 1- O que mais lhe chamou a atenção no texto? Por 
parece na aliança feita e nas atitudes cotid ianas. Isto quê? 
significa que qualquer virtude humana será reflexo 2- O texto fala de "infelicidade" e "disciplina", na tua 
de Deus e, ao mesmo tempo, será o trilhar do cami- opinião, qual é a relação com justiça? 
nho dos justos. 3- Como o texto pode al imentar a esperança de nos-

Dentro dessa ótica, cada um de nós deve promover sas comunidades? 
a vida não por méritos pessoais e, sim, por ser de CELEBRAR A VIDA EM FORMA E ORAÇÃO. 
Deus e anunciar sempre a esperança. Vamos con- Celebremos nossas dores e alegrias com a presença 
versar um pouco sobre isso. do Senhor. Ele nos convida a viver a justiça, onde 
l- Até que ponto consigo falar de Deus e promover a estaremos fortalecendo nossa comunhão fraterna. 
vida a partir dele? Rezemos: Senhor, ajudai-nos a praticar a sua 
PARTILHARA PALAVRA QUE É VIDA justiça. 
1- Introdução à leitura do texto: O autor do t exto Rezar o Salmo 01, o Pai Nosso, a Ave Maria e a 
de hoje apresenta o caminho do justo. É o caminho Oração da CF 2018. 
trilhado por Deus. Nele encontra-se a sua salvação, Canto final e despedida fraterna 

"Quando está presente, imitam-na" 
A SABEDORIA E O DISCERNIMENTO 

Sabedoria 4, 2-6 
ACOLHIDA 
UM FATO DA VIDA QUE NOS FAZ PENSAR 

Numa comunidade de fé, algumas pessoas comen
tavam a situação de uma filha, jovem, de uma pessoa 
bem ativa na comunidade. O comentário era o "ab
surdo" era ela está grávida do terceiro filho do tercei
ro pai diferente. Esse tipo de comentário pode levar a 
condenação ou absolvição da família. Mas pode-se 
perguntar: Qual deve ser a postura da comunidade? 

Saber utilizar a sabedoria da vida para lidar com 
essa situação é essencial. Pois não adianta condenar 
sem corrigir. E corrigir agindo com misericórdia. 
Vamos conversar um pouco sobre isso. 
1- Qual seria sua postura? Sua comunidade faria o 
mesmo? 
2- Qual é a solução? Partilhe no grupo situações 
como essa ou parecida. 
PARTILHARA PALAVRA QUE É VIDA 
1- Introdução à leitura do texto: A nossa leitura 
propõe uma reflexão da imortalidade pela descen
dência. A sabedoria antiga de Israel pregava que a 
imortalidade do fiel se confirma com a memória de 
seus filhos e filhas. Neste sentido, é passível a imor-

talidade da alma na perspectiva da história humana 
construída, ou seja, o povo de Israel tem a consciên
cia que a memória dos antepassados se imortaliza 
nos descendentes. Vamos meditar o texto juntos. 
2- Canto de Acolhida da Palavra: a escolha do 
grupo. 
3- Leitura lenta e atenta do texto: Sb 4,2-6 
4- Perguntas para ajudar na reflexão: 
l- O que mais chamou sua atenção neste texto? Por 
quê? 
2- Como você interpreta o versículo 6 do texto, dian
te dos ensinamentos de Jesus? 
3- Iluminados pelo texto bíbl ico como deveria ser a 
nossa atitude com o fato da vida? 
4- Em nossa Comunidade existe discriminação quan
do a união de pessoas de credo diferentes? 
CELEBRAR A VIDA EM FORMA DE ORAÇÃO 
Neste encontro tivemos a oportunidade de refletir 
sobre o pré-julgamento. São questões desafiadoras 
na convivência em nossas comunidades. 
Rezar o Salmo 121 ( 120), o Pai Nosso, a Ave 
Maria e a Oração da CF 2018. 
Canto final e despedida fraterna com abraço da Paz 

"O Bom senso equivale aos cabelos brancos" 
SABEDORIA E A CONSERVAÇÃO DA VIDA 

Sabedoria 4,7-19 
ACOLHIDA 
UM FATO DA VIDA QUE NOS FAZ PENSAR 

Durante o regime militar no Brasil (1964 a 1985) a 
Igreja exerceu a sua vocação profética e se tornou "a 
voz daqueles que não tinham voz". Ela também abri
gou sob a sua proteção diversos grupos e movimen
tos sociais que lutaram e deram a sua vida pela rede
mocratização do nosso País. Com a volta da demo
cracia vieram também a liberdade, a ordem, os direi
tos civis e a livre organização das diversas entidades 
e movimentos sociais . Cada grupo passou a ter a 
oportunidade de cumprir a sua vocação profética, 
sua missão e o seu papel na sociedade. Vamos con
versar um pouco sobre isso. 
l- Como os movimentos sociais, as entidades e 
mesmo a Igreja estão vivendo a sua vocação proféti
ca nos dias de hoje? 
PARTILHARA PALAVRA QUE É VIDA 
1- Introdução à leitura do texto: Para os israeli
tas, a recompensa pela justiça era a vida longa. A 
morte prematura era vista como castigo pelo pecado. 
O autor reformula essa concepção: o que importa é 
viver de acordo com a sabedoria, isto é, viver segun
do o projeto de Deus. Ao contrário, as pessoas jus
tas, mesmo que tenham vida curta, "quando mor-

rem, condenam os injustos que continuam a viver''. 
Assim acontece com todos oprimidos da história: os 
que são justos na defesa da justiça, no sentido da 
construção do bem comum para todos sem nenhuma 
discriminação ou privilégio: "Os justos vivem para 
sempre". 
2-Canto de Acolhida da Palavra: a escolha do grupo. 
3- Leitura lenta e atenta do texto: Sb 4,7-19 
4- Perguntas para ajudar na reflexão: 
l- O que mais chamou sua atenção neste texto? Por 
quê? 
2- Como esse texto pode iluminar nossa vida e de 
nossas comunidades hoje? 
3- O que o texto nos leva a dizer a Deus de acordo 
com o que acabamos de ouvir? 
4- Qual é a nossa vocação profética que nos iremos 
levar para toda a nossa vida? 
CELEBRAR A VIDA EM FORMA DE ORAÇÃO 
Peçamos a graça do Senhor, para nos libertar das 
amarras do pecado e vivermos uma vida, de luta e de 
procura por Ele. A cada pedido responda: Ensina
nos, Senhor, a perdoar. 
Rezar o Salmo 112(111), o Pai Nosso, a Ave 
Maria e a Oração Missionária 2018 
Canto final e despedida fraterna 

" ... Cultivai a Sabedoria e reinarás para sempre ... " 
MULTIDÃO DE SÁBIOS SALVA O MUNDO 

Sabedoria 6,18-25 

ACOLHIDA 
UM FATO DA VIDA QUE NOS FAZ PENSAR 

Numa palestra para as famílias, um teólogo descre
veu a grande riqueza que um pai e mãe podem deixar 
para os seus filhos tais como os valores e ensinamentos 
para enfrentar os problemas do dia a dia. Frequente
mente era interrompido com depoimentos com as 
expressões: "meu pai dizia", "minha mãe dizia". 

Ele demonstrou que tais ensinamentos ultrapassa
vam gerações, mas que hoje, aquilo que era sinal de 
ensinamento e valor é desconstruído pela sociedade 
que diz que o pai e mãe estão ultrapassados e confi
am no pai Google para terem respostas de vida. Isso 
leva a uma sociedade que não sabe mais enfrentar as 
dificu ldades da vida, não possuem os ensinamentos 
básicos. Valorize o que seu pai e mãe te ensi
nam, para que seja feliz. 
1 - O que você achou das palavras do palestrante? 
Comente? 
PARTILHAR APALAVRA QUE É VIDA 
1- I ntrodução a leitura do texto: A sabedoria é a 
designação do próprio Deus que convida o ser huma
no, a quem quer revelar, demonstrando o seu grande 
amor que: cria, recria, estabelece o seu Reino e nos 
dá a possibilidade de tornarmos construtores da 
vida. Observar os seus ensinamentos (Leis) é conhe-

cer esse amor, nos fazendo estar perto de Deus, 
garante a imortalidade e um Reino eterno para todos 
que amam esses ensinamentos. Há a necessidade de 
difundir essa sabedoria, para que aumente o número 
de sábios, dos quais depende da salvação do mundo 
e a prosperidade do povo. 
2- Canto de acolhida da Palavra: a escolha do grupo 
3- Leitura lenta e atenta do texto: Sb 6,18-25 
4- Perguntas para ajudar na reflexão: 
l- o que mais lhe chamou a atenção no texto? Por quê? 
2- Segundo o texto como podemos estar próximos 
de Deus e vencer as situações de morte em nossa 
vida? Porquê? 
3- O que o texto quer dizer com "uma multidão de 
sábios é a salvação do mundo"? Explique. 
4- O que o texto nos ensina hoje? 
CELEBRARA VIDA EM FORMA DE ORAÇÃO 
Em nosso encontro de hoje tivemos a oportunidade de 
percebermos como Deus está próximo de nós e nos ensi
na o caminho de vida, que possamos aprender esses 
ensinamentos para conduzirmos as nossas Pastorais. 
Rezemos: "Obrigado Senhor por nos ensinar 
caminhos de vida eterna" 
Rezar o Salmo 126(125), Pai Nosso, a Ave Maria 
e a Oração missionária 2018 
Canto final e despedida fraterna 
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O QUE É ANIMAÇÃO BÍBLICA DA PASTORAL? 
A nossa caminhada de Ani

mação Bíblica da Pastoral tem 
refletido grandes desafios. 

A nossa Diocese está em 
Assembleia e a procura de cami
nhos, de mudança e aprofunda
ment o da fé cristã é pertinente. 
Formular um Plano Pastoral de 
Conjunto, on de atenda as 
necessidades de cada Comuni
dade é grande. 

Por isso, se não tivermos 
clareza da importância da Pala
vra, por exemplo, em nossa vida 
pastoral, estaremos continuando 
com uma realidade que precisa 
ser superada e que é representa
da pela "Pastoral de Manuten
ção". Nesta perspectiva, os nos
sos encontros procuram esclare
cer o papel da Palavra: ser ani
madora de toda pastoral. 

Em nosso último encontro, 
começamos a trilhar uma reali
dade concreta, onde o Doe. 97 
aponta como proposta. 

Falamos da formação bíblica 
como uma iniciativa de entendi
mento e estudo da Palavra de 

Deus. Hoje queremos apresen
t ar o caminho da espir itua lidade 
bíblica, ou sej a, fortalecer pelas 
escrit uras minha vida de fé e 
discipulado em Cristo. 

Um primeiro passo é a 
comunhão com a Liturgia. A inici 
ação cristã (Doe. 107) propõe que 
o catequisando possa " beber" da 
fonte do Ano Litúrgico na sua for
mação da fé e, olhando numa 
perspectiva bíblica, a Palavra pre
sente ajuda os fiéis a viverem a 
catequese feita por Jesus, por 
meio de seu Evangelho (Hb 4,12). 

Um segundo passo é for
mação aos leitores e o valor da 
Mesa da Palavra . O Vaticano II 
redescobriu o valor da Mesa da 
Palavra na Eucaristia na vida de 
fé e na aliança com Deus, por 
meio de seu Filho Jesus (cf. se 
51; DV 21). Assim, a formação 
dos Ministros, o silêncio na Litur
gia da Palavra, boas Homilias e o 
valor sacramental da Palavra, 
são alguns princípios desse valor 
a ser buscado. 

E, por fim, a espiritualidade 

Mês Missionário 2018 

bíblica pressupõe uma oração 
profunda com a Palavra, ou seja, 
todo o fiel que procurar fazer 
uma leitura orante da Pa lavra, é 
se alimentar da Palavra pela ora
ção. É deixar Deus-Trindade falar 
ao coração. 

Assim, forta lecemos a vida 
pastoral de nossa comunidade 
pela oração e que ela seja al i
mentada constantemente atra
vés da Palavra. 

Boa reflexão e oração 
a todos e todas 

Pe. André P. Soares 
Assessor Diocesano da 

Pastoral Bíblica 

Tema: Enviados para testemunhar o Evangelho da paz 
Lema: "Vós sois todos irmãos" (Mt 23,8) 

O mês de Outubro quer nos 
animar na realização das ativida
des missionárias no Brasil e no 
mundo. Neste ano em que as Pon
tifícias Obras Missionárias (POM) 
celebram quarenta anos de mis
são, queremos lembrar a vida de 
tantos missionários que construí
ram essa história. 

Campanha Missionária 2018 nos asfixiam . Uma Igreja não 
burocrática, mas uma Igreja em 
sa ída , próxima das pessoas. 
Neste espírito, e em comunhão 
com a Campanha da Fraternida
de de 2018, queremos viver jun
tos o grande projeto de Deus de 
construir a civilização do amor . 

Enviadas para tntlllfflunhar 
a Evangelha da paz 

Com o tema "Enviados para 
testemunhar o Evangelho da 
paz", o objetivo do Mês Missio
nário é sensibi l izar, despertar 
vocações missionárias e realizar, nos dias 20 e 
21 de Outubro, a Coleta no Dia Mundial das 
Missões. 

O Papa Francisco desde o início de seu pon
tificado tem nos conv idado a agir sem medo e 
sem rigidez, com coragem e igualmente "dóce
is" ao Espírito, para além das estruturas que 

Oração 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 
nós Vos louvamos e bendizemos 
pela Vossa comunhão, princípio 

e fonte da missão. 
Ajudai-nos, à luz do Evangelho da paz, 

testemunhar com esperança, um mundo de 
justiça e diálogo, de honestidade e verdade, 

sem ódio e sem violência. 
Ajudai-nos a sermos todos irmãos e irmãs, 

seguindo Jesus Cristo rumo ao Reino definitivo. 
Amém. 

-il 
Precisa ser essa primave

ra, um Setembro bem diferen
te! Nesse mês da Pátria, não se 
quer viver uma Parada arma
da, mas uma Parada amada. 
Uma Parada obrigatória para 
se pensar, agir e reagir, nos 
nossos exigentes e objetivos 
compromet imentos para com 
essa terra nossa Brasil . 

Quem merece o nosso 
voto, nossa confiança, nossa 
esperança? Quais são os can
didatos sinceros, justos na vida 
e no doar-se humano de si mes
mos? Em quem votar? É essa a 
maior pergunta para melhor 
reposta em Outubro próximo. 

Não desistamos! 

A Igreja solidária para 
com a Palavra bíblica, nos ensi
na que a verdade nos libertará. 
Na atitude corajosa de crer e 
viver a verdade, encontramos 
no caminho deste solo brasilei
ro, mãos, clamores e pés da 
nossa gente tão peregrina, 
mas tantas vezes esquecida e 
sofrida. 

O Grito dos Excluídos é 

também o Grito da Dor de 
profundas ausências com 
desumanas consequências. 

Somos povo da História 
do hoje, consciente que a 
História do amanhã depen
de de nós. Há quem espera 
e merece o nosso voto, 
como expressão de um 
tempo novo que há de vir. 
Democracia é um regime 
de conquista. "Desespe
rar, jamais" ! 

Somos o povo da nova 
aliança. Amém! 

16 SETEMBROS ANOS 
Fala o templo que no tempo contempla, 

Chegando vozes que de longe vem. 
São caminhadas, procissões em missões, 

Trazendo no tudo o que esperanças provém. 
Por toda Diocese caminhando presente, 

De encantos momentos de 
sucessivos reencontras. 

Em cada olhar sereno, bom e contente. 
Por entre sorriso em abraço surpreendente. 

Bom Pastor como pai, sempre irmão, 
Bem humorado, acolhedor, 

virtuoso e animador; 
Com os pobres em oração, de coração cristão; 
E em cada novo dia, alegria no Deus doador 

Toda nossa gratidão, se faz perdão; 
Talvez nem sempre nos fazemos atenção. 

Saibamos ser rebanho, 
mesmo que em real sonho; 

Onde vivendo em comunhão, 
festejamos a confraternização. 

~ 110/lJtNk 

No dançar da luz primaveril; 
Tons em cores vislumbram 

o cancioneiro mariano 
Como leitura de nobre página gentil, 

Cada palavra se faz som, 
que como Dom, é Luciano. 

"A História da Salvação está repleta de intervenções 
de Deus que entra na vida da humanidade para trazer 
seu amor incondicional". ( Dom Luciano Bergamin) 

Carlitus Chaplin de Figueiredo 
edcarlitus@oi.com.br 



f 
+ 
s: e e. 
s: 

IJ 
e 

-~ 
E ·-~ 
e 

1 

' ' 1 
' 

! 
L 
f -, 

1 

' f 
(. 

VIOLÊNCIA NÃO TEM MAIS JEITO? {Reflexão sobre a Realidade 

OUÇA O GRITO: 

Continuação da reflexão, do Pe. Renato Chiera, 
sobre o estado de violência que atinge não só o Rio 
de Janeiro, mas todo o nosso País, publicado na 
edição da Revista no mês de Junho. 
Outra raiz da violência dos nossos jovens é a 
falta de perspectivas de oportunidades e de 
futuro: não sonham mais: matamos seus 
sonhos e se sonharem não tem instrumentos 
para realizar estes sonhos. 

Devemos dar instrumentos e oportunidades, 
pois, isso funciona e custa menos que cadeia , polí
cia e exército nas ruas. Venham nos visitar na Casa 
do Menor São Miguel Arcanjo. Por isso, as comuni
dades mais vulneráveis, clamam por políticas soci 
ais, escolas, lazer, profissionalização, emprego: 
caminhos de esperança. 

Ocupar as comunidades abandonadas por 
todos e pelo Poder Públ ico e não investir em Políticas 
Públicas não resolve e custa caro. Hoje aumenta a 
pobreza e a exclusão e cresce de forma assustadora 
a violência. Tem relação entre injustiça social e vio
lência. A história das UPP's deveria nos ensinar. 

Eu doei e doou minha vida a adolescentes e 
jovens excluídos candidatos a criminalidade, as dro
gas, ao narcotráfico, a matar e serem mortos. Este 
caminho, apontado já funciona, pois, já passaram 
mais de sessenta mil jovens que receberam a pre
sença de amor, de família, profissionalização, inser
ção no mercado de trabalho, na sociedade, são cida 
dãos honestos e não mais ameaça e perigo a ela. 

Nossos adolescentes e jovens das periferias 
não têm outra proposta a não ser o narcotráfico 
que oferece dinheiro, poder, visibilidade, pertença 
e autoestima. Precisamos oferecer outras alterna
tivas mais gratificantes e atraentes que uma socie
dade injusta e sempre mais excludente como a 
nossa é: violenta estruturalmente. 

O ser humano é bom, mas está ferido e não 
acredita mais na possibi lidade da recuperação. 
Todos são recuperáveis: se não os recuperamos é 
porque não os amamos o bastante ou não tivemos 
os instrumentos para dar uma perspectiva futura. 

Outra causa da violência é o abismo crescente 
entre ricos e pobres e a corrupção. Uma sociedade 
est ruturalmente injusta é um campo favorável a 
explosão da violência, que hoj e aumenta a pobre
za, a exclusão, fazendo crescer a violência de 
forma assustadora. A exclusão é causa de tantas 
violências: é o pior tipo violência, mas quem é cri-

minalizado por isso? Quem paga é o "pé de chine
lo". E todo mundo pensa que é ele o culpado da 
violência que assola o Brasil. 

Policiais meus amigos, indignados, me diziam 
que precisam matar todos os delinquentes. Eu res
pondi que não adianta. Se não mudarmos a reali
dade das nossas famílias e da sociedade corrupta e 
corruptora, cruel, injusta e excludente que perdeu 
todos os valores, nascerão outros piores e digo 
mais e com força: estes adolescentes e jovens que 
não tiveram amor de família e que não tem pers
pectiva de futuro e que não tem apoio de ninguém 
não tem medo de morrerem ou serem presos, 
inconscientemente o desejam. 

Me dizem: "não nasci para ficar de semente. 
Tomara que alguém me mate, assim paro de 
sofrer''. Quem não se sente amado não se ama e 
quer morrer. Não tem medo de morrer. Acreditem, 
são milhares que me falaram isso. Não adianta 
matar ou prender. Não resolve. 

E com nossos filhos? Os violentamos e abando
namos desde pequenos, renunciamos a educá-los, a 
dar limites e valores. Não cuidamos do futuro deles e 
esperamos que nos joguem flores. Botamos até o 
Exército na rua contra filhos do Brasil que geramos 
sem amor, renunciamos a educá-los e depois os cri 
minalizamos e matamos para calar vozes que nos 
acusam e incomodam. Cada filho assassinado, eu e 
você somos os assassinos e os derrotados. 

Enterrei um dos nossos ex-menino, sem pai e 
sem mãe, agora j ovem casado com dois filhos e, 
sem emprego, sem comida para os fi lhinhos. Senti 
uma dor profunda. Eu fa lei com t odos vocês : não 
conseguimos salvá-lo. 

Pe. Renato Chiera, 
Fundador da Casa do Menor 

O Centro de Direitos Humanos de Nova 
Iguaçu (CDH), através da Casa Beija-Flor reali
zou uma Ação Social no dia 7 de Julho, em Austin, 
no Município de Nova Iguaçu. 

Esse evento foi a porta de entrada para a rei
nauguração das atividades da Casa Beija-Flor que 
a partir do dia 09 de Julho iniciou as atividades de: 
Reforço Escolar, Zumba, Hip Hop, Capoeira, Curso 
de Corte Custura e Modelagem, Curso de Maquia
gem, Curso de Manicure, Curso de Fotografia, 
Curso de Eletricista e Curso de Artesanato. 

Nosso objetivo é proporcionar por meio de 
ações socioambientais, culturais e educacionais, 
a efetivação dos direitos e exercício da cidada
nia, nos bairros adjacentes a Casa Beija-Flor. 

Com o foco na promoção dos direitos huma
nos e na educação formal e não formal, preten
demos, por meio deste projeto, incentivar, posi
tivamente, a vida de crianças, adolescentes e 
jovens que vivem em situações e comunidades 
com alto índice de violência e carência de equi
pamentos comunitários. 

de parceiros como Aktionskreis Pater Beda, 
Kinder Missionswerk, a Diocese de Nova Igua
çu, entre outros parceiros que acreditam na cons
trução de um mundo mais justo. 
A Casa Beija-Flor está localizada na Rua 
Ricardo, 7, Austin, Nova Iguaçu. 

Venha nos fazer uma visita! 

Este trabalho está sendo possível com o apoio 

Pe. Márcio João 
Coordenador do CDH 

PROJETO CRESCENDO JUNTOS 
O Projeto Cres

cendo Juntos-PCJ, em 
Belford Roxo, reali 
zou, no dia 28 de 
Julho, sua primeira 
Festa da Família 
qu e teve o tema: 
Superando a vio
lência e promoven
do a paz. 

A abertura da 
f esta foi rea l iz ada 
pela Ir. Maria Rita . 
que é diretora da Obra Social e 
que falou em nome da Congre
gação Filhas de Maria Auxili
adora, expressando o quanto a 
missão do PCJ é importante 
para todos os membros que com
põem a Inspetoria Nossa Senho
ra da Penha -RJ/ES. 

Ir. Mercedes coordenou 
um momento de oração e refle
xão sobre o tema Família e que 
at ravés de suas atitudes cons
troem vida. Esta refl exão fo i 
construída a partir da Oração 

doras Lucineth da 
~~t~:Jf~Sl-~"'-1 Silva e Vânia Maria. 

pela Família, do Pe. Zezinho. 
Para integrar e situar cada 

familiar o Coordenador Peda
gógico Stevie Santos ressal
tou o objetivo da festa e a impor
tância da participação de todos. 
Pe. Célio, da Paróquia São 
Vicente de Paulo, encerrou 
este momento de abertura com 
a benção da família e o envio, 
para que cada um realize a mis
são de paz dentro de seus lares. 
Um dos momentos emocionan
tes foi o testemunho das educa-

A festa seguiu 
com as apresentações 
das Oficinas: Dança, 
com a educadora 
Aloá, Artes Cênicas, 
educadora e voluntá
ria Natali, Teatro, 
com a Tamiris, Valo
res para a vida, Inter
pretação de texto e 
Coral foram animados 

pela Ir. Rita Cristina e para 
concluir esse momento foi reali 
zado um baile. 

Abrindo o momento principal 
de convivência Prof. Stevie expli 
cou as três oficinas que seriam 
realizadas com os familiares, são 
elas: artesanato, futebol coope
rativo e dança. A festa foi concluí
da com um delicioso e farto lan
che partilhado. 

Prof. Stevie 
Coordenador Pedagógico 
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MUTIRÃO DE REVITALIZAÇÃO 
DE ESCOLAS EM BELFORD ROXO 

Sábado de sol é dia de 
mutirão! O Projeto Direitos 
Humanos e Cultura de Paz nas 
Escolas, do Centro de Direitos 
Humanos de Nova Iguaçu -
CDHNI, em parceria com o coleti
vo Belford Roxo pela Paz, este
ve no mutirão de pintura e limpe
za no CIEP 037 Ernesto Gueva
ra, no Jardim Gláucia, no dia 28 
de Julho. Este é o segundo muti
rão na escola com a participação 
dos dois projetos. O primeiro ocor
reu em Fevereiro, com a limpeza e 
capina do terreno da escola para a 
recepção dos alunos no início do 
ano letivo. 

Neste mutirão, além da lim
peza do terreno, houve a pintura 
das salas e paredes do pátio. As 
salas foram preparadas ao longo 
da semana pelos próprios alunos, 
que com isso puderam aprender 

algumas técnicas com o pintor 
Nei Martins, da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, de 
Jardim Gláucia. Os alunos tam
bém pintaram as paredes inter
nas do pátio, até então cobertas 
de pichações, e apararam a 
grama na entrada da escola para 
a culminância do mutirão. A Dire
tora do CIEP, Rita Campos, 
ofereceu a alimentação, que foi 
preparada pelas meninas da paró
quia para todos os voluntários. 

A parceria entre o CDHNI e o 
Belford Roxo pela Paz prevê muti
rões em outros colégios em que o 
projeto Direitos Humanos e Cul
tura de Paz nas Escolas atua. Os 
Educadores Sociais do projeto 
entendem que os mutirões têm 
uma função pedagógica e podem 
colaborar para a valorização da 
escola e dos espaços públicos. O 

CONGRESSO 
MISSIONÁRIO AMERICANO 

Foi realizado o 5° Congresso Missionário Americano - V 
CAM entre os dias 10 e 14 de Julho, na cidade de Santa Cruz de La 
Sierra, Bolívia, que teve a participação do Assessor, Pe. André Sil
vino, do Regional 7, Sérgio Augusto, do Regional 5 (Comissão 
Missionária Diocesana - COMIDI) e a delegação do Leste 1. 

As Conferências foram: A alegria apaixonante do Evange
lho, Anunciar o Evangelho no mundo hoje, Discípulos, teste
munhas de comunhão e a reconciliação, Missão Profética da 
Igreja hoje, Missão Ad gentes na América e desde a América. 
Propostas de Conversão Missionária para a Igreja na América 
- Educar na alegria do Ressuscitado e das Bem-aventuranças, 
- Sair às periferias do mundo para ir ao encontro dos " outros", 
- Fomentar o conhecimento da Bíblia e dos Evangelhos, 
- Promover a comunhão de bens na Igreja e com os pobres, 
- Promover a reconciliação em todos os âmbitos da vida, 
- Fomentar a consciência da missão profética e libertadora em 
todos os âmbitos sociais, 
- Evangelização da família como chave cristã de transformação 
social e cultural, 
- Potenciar uma Igreja missionária ministerial e laical, 
- Promover e cuidar das vocações para a vida sacerdotal e religiosa, 
- Celebrar a fé e a religiosidade popular em chave missionária . 

Sérgio Augusto 
Coordenador Diocesano 

doCOMIDI 

{Projetos Sociais ------

mutirão é mais do que trabalho 
voluntá r io, não remunerado, 
envolve o cuidado com o bem 
comum e o fortalecimento do espí
rito de comunidade. 
Que venham novos mutirões! 

.João Felipe Salomão 
Educador Social 

Boa Nova 
Arte sacra 
Artigos Religiosos em Ger-a 

+Cí rí o Pascal 
+Velas diversas 
+Incensos 
+Carvão Pascal 
+Imagens 
+crucifixos diversos 
+castiçais 
+Menorah em Ferro 
+Pia Bastimal 
+Paramentos Li túrgicos 
+Livros em Geral 
+Serviços Gráficos 

-.cálices 
+Ambul as 
+Gal hetas 
+Turibulos 
'tCruz Proc si ona l 
+cal dei ri nlías 
+sacrário t +Pai néis itú icos 
+Restaura ão de Met~ 

(Banho de ou o , Prat~ 
cromo , N1q l e cobr 

dorowvaldinei@yahoo.com.br 
(21) 99497-2054 0 
(21) 99522-8857 
(21) 3022-4931. + l ' d d ~ Ar1e e Qua 1 a e, 

serviço da Li turgi 
oi r. comercial : valdinei DO 
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JOVENS DE FÁTIMA { Setor de Juventude 

".Jovens de Fátima" é o nome de um orga
nismo juvenil da Paróquia Nossa Senhora de Fáti
ma, de Queimados, que teve início por conta de 
um Retiro na Casa Ermida Nossa Senhora da 
santíssima Trindade, nos dias 13, 14 e 15 de 
Julho, em Miguel Pereira, com o tema "O amor 
que supera toda forma de violência". 

Participaram vinte e quatro jovens, com a 
faixa etária entre 18 a 32 anos. O encontro foi 
assessorado pelo Pe. Márcio, da Paróquia Nossa 
de Senhora de Fátima, de Santa Maria, em Belford 
Roxo, que conduziu com um estudo do capítu lo 
terceiro do livro do Êxodo. Esta leitura proporcio
nou diversos momentos, como conhecer sobre a 
experiência do amor de Deus e vivê-lo numa 
manhã de deserto, refletir sobre vocação e cha
mado, fazer uma visão geral sobre a realidade da 
juventude queimadense, e refletir sobre o que 
Deus está pedindo a partir da realidade da juven
tude da Paróquia em grupos, e depois em plenária, 
elaborar estratégias e propostas. 

Também houve momentos de espiritualidade 
na aconchegante capela e orações em meio a natu
reza que convidava para uma contemplação. Estu
dou-se rapidamente alguns outros chamados a 
jovens na Bíblia como Samuel, Jeremias, Isaías e 
também o chamado de Maria. 

Importante também destacar a caminhada 

inspirada na Via Crucis de Jesus refletindo a real i
dade e sofrimento da Juventude at ual. 

Assim, deu-se início o conjunto de atividades 
e convivência "Jovens de Fátima" que já começa 
a se organizar para um 2019 de muitas atividades 
como Terços, adorações, Formações Bíblicas, cam
panhas sociais e passeios organizados por jovens, 
com os jovens, para os jovens. 
Thiago Brandi - Comissão .Jovens de Fátima 

, 
MOVIMENTO DE OASIS 

jS,sDA°'OC(st O M o V i-
,J,0 ""+0 mento irá rea-

.l ~ lizar nos dias 
!Oi 'ó ! ~ 02, 03 e 04 
j ~ - -~ e de Novem-

bro mais um 
Retiro de 

Eva n g e I i z a
ção, porém, esse 

encontro será desti
nado a jovens adultos, maiores 
de 25 anos, e pais de jovens que 
já participaram de algum dos 
set enta e nove Oásis de jovens. 

Queremos agradecer a par
ticipação dos apresentantes do 
Movimento de Oásis nas Paró
quias/Comunidades na divulga
ção desse encontro. Tivemos 
uma grande procura nas inscri
ções e por isso as mesmas estão 
encerradas. 

Prêmio poro 0 fantasia mois criativa 
Petiscos e bebidas com preço camarodo 

Venda de copos personalizodos 

Rod • 99360-Snl 
!Mino · ,1,z,-i~31 

Para que esse Retiro acon
teça, uma das equipes irá reali-

zar no dia 06 de Outubro, a 
partir das 19h, na Comunidade 
Jesus Bom Pastor, na Vila Nova, 
o evento único "Não me leve a 
mal, eu quero Carnaval" para 
arrecadar fundos e custear 
todas as despesas do Retiro. 
Contamos com a presença de 
todos. 

Rezemos para esta grande 
peregrinação que se inicia. Que 
São Paulo Apóstolo, Padroeiro 
do Movimento de Oásis, guie os 
passos de todos os participan
tes, sejam trabalhando ou 
fazendo o encontro, e abra seus 
corações para acolher a missão 
que Jesus Cristo lhes dará. 

COMPROM 
Comissão de Promoção 

Movimento de Oásis 



e s .. 
s 
e 
' s 

LJ 
e 

.! 
e 
i . 

•• 
' e 

@m 
CAMPANHA DIOCESANA 
DA PJ: ESPERANÇA E A 

SAÚDE MENTAL 
DOJOVEM 

A Pastoral da Juventude buscando entender 
as problemáticas das juventudes, através de suas 
mazelas e tudo aquilo que tira a esperança, com
preendemos que o cuidado com a saúde mental é 
um fator para a garantia da dignidade juvenil. 
Antes de qualquer aprofundamento no assunto, é 
necessário trazer para as nossas realidades odiá
logo e a conscientização da importância do assun
to no mundo contemporâneo, onde tecnologias 
avançam e nossas mentes adoecem. 

Através dos desafios cotidianos, a juventude 
perece, com desgastes diários na sua vida em 
diversos âmbitos. Hoje existem inúmeras realida
des de juventude e seus espaços onde ocupam, no 
qual cada uma tem uma parcela no adoecimento 
mental. De acordo com o imediatismo desleal, 
vivemos com fatos onde temos jovens que vão 
para o mercado de trabalho em período escolar ou 
se veem obrigados a trabalhar após o término do 
período escolar, em função de inúmeras possibili
dades, seja pela cultura exacerbada do consumis
mo ou pela necessidade de se sustentar num País 
instável com crise financeira e falta da garantia de 
direitos. O que em sequência, surge uma suposta 
obrigação de que o jovem tem que se graduar, 
vivendo com a pressão de estudar numa faculda
de, onde se promove disputas nas quais os alunos 
se enxergam como concorrentes, que em muitas 
situações cursam algo que não gostam, sem con
tar a grande parcela frustrada por não conseguir 
ingressar no ensino superior. No meio desse cami
nho, a voz do jovem se sufoca, junto com seus 
sonhos e utopias, trazendo consigo a ansiedade 
de alcançar tais objetivos e o desespero de levar 
rotinas massivas e desgastantes. 

Com os avanços tecnológicos, sociais e de 
m íd ia , toda a juventude sente essas mudanças, 
prot agonizando esse crescimento, porém enfren
t ando perspectivas duras. Sofremos diariamente 
com as m ídias passando estereótipos do que é 
ideal, seja o corpo, roupas, celular e qualquer bem 
de consumo, que hoje nos passa uma concepção 
do que é felicidade . O desejo desenfreado de con
sumo, traz consigo a subversão do que é essencial 
para nossa vida e nos piores casos, uma grande 
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desigualdade social, acarretando uma crescente j 
onda de violência e medo, que deixa toda uma i 
sociedade mais afl ita e sofrida. Precisamos refletir j 
o papel da tecnolog ia no contexto atual e de mane- 1 
ira mais atenciosa com a internet e suas redes 1 
sociais, que promovem comunicação e informa- j 
ção, porém, tendo hoje um grande espaço para ; 
promoção de ódio, noticias falsas e até jogos que 1 
incitam a juventude ao próprio suicídio. l 

É bom ressaltar que a Igreja tem um grande l 
papel na conscientização da saúde mental e na luta j 
por direitos de quem sofre. Não podemos esquecer j 
que dentro do espaço religioso, também temos nos- j 
sas angústias e até esgotamentos, compreendendo j 
que a messe é grande para poucos operários. Além j 
de dialogar sobre doença mental, a Igreja deve ser l 
espaço para cuidado de um com o outro e levand9 j 
isso para todos os outros âmbitos de nossas vidas. E 1 
trazer o Evangelho para as nossas realidades e dar j 
dignidade a qualquer pessoa que sofre, seja com j 
Depressão, Ansiedade, Síndrome do Pânico, que 1 
são consequências das situações já descritas. Mas o 1 
papel da Igreja vai além, deve trabalhar a questão j 
familiar e afetiva da juventude, tratando os fatos l 
das famílias desestruturadas que têm predominân- j 
eia de violências psicológicas e físicas e os namoros j 
e casamentos abusivos, na predominância de l 
mulheres sofrendo todos os tipos de violência e agre-j 
dindo a saúde mental. 

Vamos, juntos, levar essa Campanha para os 
nossos grupos de jovens nas Comunidades e Paró
quias, alertar sobre a importância de ser debatido 
e pesquisar mais, pois o assunto é amplo e urgen
te. Temos hoje uma grande taxa de depressão e 
ansiedade na juventude, sendo tratado no mundo l 
como o mal do século, que nos piores casos se j 
chega ao suicídio. \ 

Mandem críticas e sugestões para os próximos i 
Encontros no Facebook: Pastoral da Juventude l 
Diocese de Nova Iguaçu j 

Um Forte Abraço e até a próxima galera! j 

@ 1 
Matheus Fernandes l 
Coordenador Diocesano j 

1 
Nathália Cardoso i 
Paróquia de São Sebasti~o j 

Equipe de Coordenaçao e i 
Assessoria da PJ - Nova Iguaçu i 

COMO ANDA O 
NOSSO CORAÇÃO? 

{ 
Comissão Diocesana de Coroinhas, 
AcóHtos e Cerimoniários - CDCAC 

Durante o dia a dia de 
nossa vida passamos por 
muita coisa. Por momentos 
que podem nos aproximar 
ma is de Deus como por 
momentos que podem nos 
afastar Dele. A v ida de todo 
cristão passa por provações, 
mas, quando a t ribu lação apa
rece precisamos estar fortes, 
esta r munidos de "armas" que 
nos ajudem a combater a ten 
tação e a combater essa incli
nação humana ao pecado . 
Mas que "armas" são essas? 
Jejum, Penitência e Oração, 
sem esses pilares nos torna
mos fracos. Sempre que per-
gunto aos Padres, nas confissões, o que fazer quan
do não consigo me afastar de um pecado a respos
ta vem como uma nova pergunta: "Você está 
rezando todos os dias?". 

"Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. 
Batei e vos será aberto. Porque todo aquele 
que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem 
bate, abrir-se-á" (Mt 7, 7-8). 

O que fazemos no nosso tempo livre? Assisti
mos vídeos ouvimos música, saímos com nossos 
amigos, ve~os um filme ... mas se nos é colocado 
um Terço diante de nós, então está mu it o tarde, 
estou com sono ... Ta lvez amanhã. 

Quais são os altares que colocamos ~m nos
sos corações no lugar do altar de Deus? Ha espaço 
nele para que Deus possa entra r e al i f_azer m_o~a
da? Ou ele terá que se espremer no meio de vanos 
outros altares que estão na frente ou até mesmo 
no lugar do Dele? Dinheiro, preguiça, rancor, o~gu
lho .. . Esses são apenas alguns exemplos de coisas 
que colocamos na frente de Deus. Precisamos des
t ruir t udo isso, e pedir para que Deus assuma nova-

mente seu lugar. Ent rar nos 
nossos quartos, t ranca r a 
porta e assim adorar a Deus 
na sua essência. Sozinhos. 

"Quando orares, entra 
no teu quarto, fecha a 
porta e ora ao teu Pai em 
segredo; e teu Pai, que vê 
num lugar oculto, recom
pensar-te-á." (Mt 6,6). 

A oração não é só uma 
arma para combates espir it u
ais é, um canal de conversa 
com Jesus, quant o mais reza
mos, mais estamos propícios a 
entender o propósito de Deus 
na nossa v ida . É mais fácil 
ouv ir a voz de Seu Filho se nos 

colocarmos sempre em oração. As vezes pedimos, 
Senhor faça-se em mim segundo a vossa pala
vra, mas não sabemos qual é a palavra Dele. 

Não adianta esperar no Kairós, no tempo de 
Deus se nós não nos preparamos para isso ! Quan-, , , 
do a hora chegar, Deus vai fa lar, e sera que nos 
vamos ouvir? Será que vamos t er int im idade com 
Ele a ponto de não O deixar esperando? Ou vamos 
deixar o nosso coração cheio de co isas fúteis que 
não nos levam a nada, espirit ualmente e, assirl) 
bloquear a passagem de Jesus por dent ro dele? E 
preciso tomar uma decisão defini t iva por ~es~ s, 
não existe v ia de mão dupla, devemos ser crist aos 
católicos e coloca r isso em prática. Derruba r os 
falsos altares e restau rar o Altar de Deus em nos
sos corações. 
Acompanhe nossos passos através do 
Instagram (@cdcac.ni) e do Facebook 
(CDCAC). 

Salve Maria! Viva a Cristo Rei! 
Guilherme Mendes 

Equipe de Comunicação da CDCAC 

13º GRANDE ENCONTRO DA 
PASTORAL DA ACOLHIDA 

Queridos Am igos, voltamos! 
Graças a Deus por poder mos ini
ciar os p reparativ os do 13° Gran
de Encontro de Pastoral da Acolhi-

d a, no mês de Outubro. 
Paróquia São José Oper ár io, 

em Mesq uita 
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CARTA DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU AOS CANDIDATOS 
AO MANDATO LEGISLATIVO FEDERAL E ESTADUAL 

"Continuemos a afirmar a nossa esperança, sem esmorecer'' {Hb 10,23). 
Um novo pleito eleitoral se aproxima. A Diocese de 

Nova Iguaçu, que abrange sete municípios da Baixada 
Fluminense, vem por meio desta e em cumprimento à sua 
vocação cristã de colaborar na construção de uma socie
dade justa e solidária, a luz do Evangelho e da Doutrina 
Social da Igreja, apresentar alguns encaminhamentos. 

Em primeiro lugar, não se trata de querer criar no 
País uma cristandade, pois o Senhor veio para servir a 
todos e não ser servido. Porém, orientados pelo ideal, 
acreditamos que a sociedade deve propor valores para 
uma melhor convivência entre as pessoas, uma solidarie
dade mais plena e uma justiça social mais ampla. Essas 
normas sempre orientaram a Igreja no âmbito social, 
embora nem sempre agimos coerentemente. Nessa 
intenção queremos reafirmar a importância da Democra
cia e enaltecer o valor do voto e o compromisso dos candi
datos eleitos a exercer seu mandato para o bem comum e 
não somente de grupos ou alguns segmentos sociais ou 
religiosos. Há décadas vivemos um momento político 
difícil: denúncias de corrupção nos três poderes abalam a 
credibilidade das instituições. É preciso resgatar a Política! 

Isso só é possível com o exercício dos mandatos 
como verdadeiro serviço a todos. Para se perpetuar no 
poder agentes públicos muitas vezes utilizam de meios 
ilícitos que acabam por prejudicar os mais pobres, pri
vando-os do atendimento de qualidade na saúde, edu
cação, assistência social, habitação, mobilidade urba
na, saneamento, segurança pública e emprego. 

Outro elemento que desejamos destacar é que avan
ços significativos alcançados com a Constituição Federal 
de 1988 nas áreas sociais, foram revertidos. Aumentam o 
número de desempregados e de trabalho precário e infor
mal, de assassinatos e desaparecimentos forçados, espe
cialmente de jovens pobres, pretos e moradores de peri
ferias. O feminicídio e a homofobia não diminuem. Tam
pouco a violência no campo e os ataques às religiões de 
matriz africana. É visível o aumento do número dos mora
dores em situação de rua e do aumento da pobreza e da 
miséria. Até a mortalidade infantil, que estava em queda 
voltou a aumentar. O País corre o risco de voltar ao mapa 
aa fome. Doenças que, pratTcamente no passado tinham 
sido extintas, estão voltando. Percebemos programas 
econômicos que destroem as políticas sociais e retiram 
direitos, servindo aos grandes interesses financeiros nos 
quais se valorizam mais do lucro e do capital do que a 
pessoa humana. Assim, graças a um grande acordo entre 
integrantes das diferentes esferas de poder e com o apoio 
da maioria dos atuais congressistas (muitos deles agora 
buscando a reeleição), foram adotadas medidas que pio
raram o quadro social da população. 

A Reforma Trabalhista (Lei 13467/17), ao deixar 
ao sabor da negociação entre patrão e empregado e ao 
enfraquecer os Sindicatos, trouxe mais demissões e 
precariedade no trabalho. A Câmara dos Deputados 
também aprovou o projeto de Lei 4302/98 que permite 

a terceirização em todas as áreas das empresas em pre
juízo dos trabalhadores. Desmontou-se a fiscalização do 
combate ao trabalho escravo. Nossas riquezas e nosso 
patrimônio vêm sendo entregues aos interesses inter
nacionais: o pré-sal, por exemplo, agora pode ser explo
rado por outras empresas no regime de partilha de pro
dução, graças à Lei 13365/16. A Reforma da Previdên
cia, o congelamento por duas décadas dos investimen
tos em educação, saúde e pesquisa apontam para um 
futuro sombrio, visto que já são áreas deficitárias. A 
cada ano que passa nosso País mata mais, encarcera 
mais (em números absolutos o País tem a maior popula
ção carcerária do mundo) e a violência letal só aumenta. 

Afirmamos: A política é necessária! Não pode
mos abdicar do nosso direito de interferir, participar, 
colaborar e construir uma realidade diferente dessa que 
se apresenta. Apesar de sabermos que as eleições por si 
só não são a solução mágica para a mudança da realida
de brasileira, tampouco, sem elas, corremos o risco de 
cairmos nas ditaduras civis-militares que tanto mal já 
fizeram ao nosso País. Deste modo, a vocês estimados 
candidatos, solicitamos que considerem a importância e 
a dignidade do cargo que é uma verdadeira missão. Que 
o Legislativo seja um espaço de debate político respon
sável e atento à política do bem comum. Que olhem para 
as necessidades mais urgentes do povo e não para os 
seus próprios interesses. Defendemos a proposta de 
mandatos coletivos e também de grupos de acompa
nhamento e monitoramento dos mandatos. Nesse senti
do, propomos realizar um encontro em 23 de março de 
2019 com os Deputados Estaduais e Federais eleitos, 
para escutar as nossas lutas e dificuldades, e em parce
ria avaliemos e construirmos ações concretas para polí
ticas públicas urgentes e necessárias para nosso povo. 

A Diocese de Nova Iguaçu se propõe a acompanhar 
de perto a atuação dos eleitos, colaborando, mas também 
cobrando a coerência política e a atenção dos parlamenta
res aos mais pobres e em situação de vulnerabilidades em 
nossa sociedade. Com isso, não queremos nos colocar 
como mandatários, mas como expressão da voz de nosso 
povo. Dada à urgência e a complexTdade dos problemas 
enfrentados seria impossível em poucas páginas apontar 
aqui medidas concretas em todas as áreas deficitárias. 
Contudo, a título de colaboração sugerimos a leitura e 
reflexão de alguns textos: "Agenda Rio 2030 - Versão 
2018", "Homicídios no Rio de Janeiro: é possível reduzir, é 
possível prevenir!" e Documentos da Igreja Católica, Evan
gélicas e de outros seguimentos religiosos. 
Que o Deus da Vida ilumine e fortaleça todos os que 
buscam um País de paz, justiça, amor, concórdia e bem 
comum. Enfim, que o processo eleitoral seja vivido em 
fraternidade, solidariedade, corresponsabi lidade e 
esperança. 
Nova Iguaçu, 21 de agosto de 2018. 

Comissão do Ministério da Caridade, .Justiça e 
Paz da Diocese de Nova Iguaçu. 

A BÍBLIA SAGRADA {Dom Adriano Hypolito 

EM NOSSA VIDA 
A multiplicação dos Círculos Bíblicos é um 

sinal evidente de que o Povo quer conhecer melhor 
os livros santos, para alimentar a Fé que recebe
mos da Igreja. Os Círculos Bíblicos encontram boa 
acolh ida, particularmente no Povo simples. Uma 
vez por semana juntam-se as pessoas para a leitu
ra da Bíblia, para meditarem sobre o texto sagrado 
e para tirarem consequências práticas. 

Sem a aplicação da mensagem de Deus à vida 
concreta, pouco adianta a leitura dos livros santos. 
Podemos assim perguntar sempre de novo: que 
importância tem a Bíblia Sagrada para minha vida 
pessoal? Que mudanças tem trazido a meditação 
das Sagradas Escrituras para o meu comporta
mento de cristão? Que engajamento na vida da 
comunidade produz em mim a mensagem de 
Deus? O Concílio Vaticano II refletiu à luz da Fé e 
da Tradição viva da Igreja sobre a importância dos 
livros santos e, como fruto dessa longa reflexão, 
publicou uma constituição dogmática sobre a Reve
lação Divina. Logo no começo do documento é 
citado o seguinte trechinho de S. João (IJo 1,2-3): 
"Anunciamos a vocês a vida eterna que estava 
voltada para o Pai e que nos foi manifestada - o 
que vimos e ouvimos anunciamos a vocês, para 
que estejam também em comunhão conosco. E a 
nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho 
Jesus Cristo". A Igreja sente-se guardiã fiel dos 
livros sagrados. Sente-se responsável em fazê-los 
conhecidos, amados e praticados para que a nossa 
alegria seja completa (cf. IJo 1,4). 

"Na Sagrada Escritura, diz o Concílio, mani
festa-se, resguardada sempre a verdade e santi
dade de Deus, a admirável 'condescendência' da 
Eterna Sabedoria, 'a fim de que conheçamos a 
inefável benignidade de Deus e de quanta acomo
dação de linguagem usou, previdente e cuidadoso 
que é de nossa natureza (5. João Crisóstomo). 
Pois as palavras de Deus expressas por línguas 
humanas se fizeram semelhantes à linguagem 
humana, tal como outrora o Verbo do Pai Eterno, 
havendo assumido a carne da fraqueza humana, 
se fez semelhante aos homens" ( Dei Verbum 13). 
A Bíblia é, no seu conjunto, mensagem de sa lva
ção para todos os homens. Daí por que o Concílio 
(Dei Verbum 21) pode ensinar: "Nos Livros Sagra
dos, com efeito, o Pai que está nos céus vem cari
nhosamente ao encontro de seus filhos e com eles 
fala. E é tão grande o poder e a eficácia que se 
encerra na palavra de Deus, que ela constitui sus-

tentáculo e vigor para a Igreja e, para seus filhos, 
firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene 
fonte de vida espiritual" . 

Toda a r iqueza da Pa lavra de Deus deve aju
dar-nos a um processo constante de conversão 
interior no qual descobrimos a dimensão comuni
tária, eclesial da Palavra de Deus. 

A Bíblia Sagrada gi ra, essencialmente, em 
torno de Jesus Cristo: o Antigo Testamento anun
ciando ao longe e preparando os caminhos; o Novo 
Testamento apontando Jesus como o Messias pro
metido para a salvação da humanidade. 

Jesus Cristo, Deus e homem, é o alfa e o 
ômega da revelação divina para nossa redenção. 
Sendo assim, a le itura dos Livros Santos nos leva 
necessar iamente a assumir como nossa a causa 
de Jesus e, por estar profundamente ligada à 
causa de Jesus, também a causa de nossos 
irmãos. Como pessoas e também como membros 
da comun idade. 

Os Círculos Bíblicos, insistindo na dimensão 
eclesial, comunitária da Bíblia Sagrada, dão uma 
excelente contribuição para a restauração do 
mundo em Cristo. Pois Cristo - que é o único salva
dor da humanidade - é a expressão concreta e 
absoluta do Amor de Deus para conosco . Ou como 
lemos no Evangelho de S. João (Jo 3, 16): "Tanto 
amou Deus o mundo que entregou seu Filho único, 
a fim de que todo que nele crer não pereça, mas 
tenha a vida eterna". 

Dom Adriano, Bispo Diocesano 



FORMAÇÃO MISSSIONÁRIA PARA SEMINARISTA 
A Alegria do Evangelho, Anúncio, 

Comunhão e Missão! 
O Seminário Diocesano Paulo VI participou do 

10ª Formação Missionária para Seminarista -
Formise Nacional, em São Luís, MA, nos dias 01 
a 05 de Julho. Estavam reunidos 134 seminaristas, 
de dezessete dos dezoito Regionais da CNBB, que 
rezaram e discutiram a missão na formação sacer
dotal dos futuros presbíteros da Igreja. 

Os seminaristas foram interrogados sobre 
algumas questões e desejos nem sempre transpa
rentes que brotam no coração do homem e que 
podem prejudicar a sua formação. Tendo em vista 
que a Igreja será aquilo que cada seminarista, 
com suas qualidades e fragilidades é, se faz neces- • 
sário promover uma "cultura" formativa que pro- contribuímos com nossas partilhas missionárias. 
voque um olhar atento às necessidades dos nos- o nosso Regional Leste 1 foi representado por 
sos tempos e, além disso, sendo futuros padres seis seminaristas de quatro Dioceses, que perce
devem amar a missão, pois a atividade missioná- beram que ter apreço pela missão exige fidelida
ria é a mais sagrada atividade da Igreja. de, disponibilidade, engajamento, viver do essen-

Portanto, se temos uma Igreja presa à sua cial e abrir mão da vaidade espiritual, que é uma 
própria imagem, corremos o risco de tornar esté- doença que atinge leigos e clérigos. 
reis as nossas Pastorais e Paróquias, assim como o Por tudo isso que partilhamos, rogamos a 
nosso coração e, consequentemente, a nossa mis- Deus a Sua inefável proteção e supl icamos humil
são. Ora, se a essência da Igreja Católica é a mis- demente, aos irmãos vossas orações, para que 
são, pois ela nasceu do Coração de Deus que a numerosos jovens escutem o chamado para o ser
quis como tal, não devemos cair na tentação de viço da sua Igreja espalhada no mundo, rezem 
restringi-la a um grupo ou pastoral. Se pensamos pela nossa perseverança todos os dias. 
desta forma, pode-se afirmar que já rompemos Maria, Mãe das Vocações, rogai por nós! 
com a unidade e a comunhão eclesial. Beato Pauto VI, rogai por nós! 

Além disso, ao longo do encontro, foi possível .José Vilanova Santos 
experimentar a ação evangelizadora que cada Comissão Diocesana de Seminaristas -
Diocese vive, ao mesmo tempo em que também Comise / Seminário Paulo VI 
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INTRODUÇÃO 

A estrutura econômica da soeieda 
de condiciona a superestrutura e tam 
bem sua consciência social, seu modÕ 
de pensar. 

Ao explorarem os trabalhadores,os 
proprietários criam tambem as condi
ções predominantes no campo da políti 
ca e da ideologia. -

A burguesia tenta evitar que os 
explorados tenham consciência da real 
divisão da sociedade em classes.Assim, 
a ideologia dominante precisa escon
der como a sociedade de fato se orga 
niza e funciona. Escondendo assim as 
verdadeiras causas da pobreza e das 
injustiças. 

A ideologia dominante tambem pr~ 
cura justificar o mundo em que vive
mos tal qual. 

Para a classe dominante e preciso 
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que todos aceitem a sociedade do jei 
to que ela ê, sem nenhuma visão crítT 
ca. 

Nos países subdesenvolvidos e de 
pendentes, como e o caso do Brasil, 
o Estado e o grande colaborador doca 
pital monopolista e o principal prom5l. 
torda dependência econômica. Esta, 
por sua vez, leva ã dependência poli 
tica e ã dependência ideolÕgica e cuT 
tural. 

Entendemos que as fontes de alie 
nação e da exploração encontram-se nÕs 
seguintes elementos: a propriedade 
privada dos meios de produção e a di 
visão da sociedade em classes. 

A FNT assume publicamente sua po 
sição política contra o capitalismÕ 
e o caracteriza como um sistema de 
produção e consumo que nunca resol
veu, não está resolvendo e jamais re 
solverá as questões fundamentais dã 
classe trabalhadora. O seu objetivo 
não e atender às necessidades do 
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homem , mas sim ãs necessidades doca
pital, do lucro. Ele surgiu numa eta
pa da histõria da humanidade; ele não 
ve io par a ficar eternamente. 

UMA SOCIEDADE SEM 

CLASSES SOCIAS 
A proposta pólttica da FNT e cons 

truir uma sociedade socialista auto 
gestionãria, onde os meios de produ~ 
ção e o poder político sejam geridos 
e estejam sob o controle direto do 
conjunto dos trabalhadores organiza
dos. 

A definição pelo socialismo não 
deve estar desvinculada da autoges
tão, pois entendemos que os meios (o 
processo político) são determinantes 
para se alcançar o fim a que nos pro
pugnamos, mesmo que uma sociedade sem 
classes ainda seja algo a se perder 
de vista. 

Nesse sentido, qualquer regime so 
cializante deverá apontar para um pr5l. 

-5-



cesso político que respeite e garanta 
a organização autônoma e soberana da 
classe trabalhadora. Um processo revo 
lucionãrio parte sempre para o rompi 
mento com a forma pela qual a socieda 
de estã estruturada, negando o poder 
constituído. 

Uma sociedade, grupos sociais or
ganizados, consegue romper com o µ~ 
der constituído (o Estado e a sua pe.::-_ 
sonificação) quando ela atinge de fa 
to um estágio onde no mínimo tenha aT 
cançado uma correlação de forças su-=
ficiente para provocar este confronto, 
Isto quer dizer estar a sociedade ar
ticulada politicamente fora do contra 
le e das amarras do próprio Estado. -

Por isso, devemos pensar a cons 
trução do pensamento socialista auto 
gestionario no Brasil como eixo cen 
tral da proposta da FNT na sua luta 
pelo desenvolvimento e elevação do nÍ 
vel de consciência da classe trabalhã 
dora para a sua real intervenção na 
luta por autonomia. 

-6-

TRANSIÇ~O 
_ A nos~a estratégia a longo prazo 
e construirmos as bases da sociedade 
socialista autoges tionãria; fundamen 
tal~ente a classe trabalhadora pas
s~r~ por um processo de_reeducação po 
litica, sabendo que serao dela os 
~e~os de produção e que serâ ela que 
ira governar, 

Afirmamos que_a nossa opção deve 
ser a da construçao de uma sociedade 
socialista autogestionâria, basicamen 
te uma_s~ciedade ~em classes, na qual 
as decisoes estarao sob controle dire 
to dos trabalhadores, organizados de 
forma autônoma. 

Temos claro, como estratégia den 
tr.o do caritalismo, a organização li 
vre e auto~oma dos trabalhadores parã 
a preparaçao do confronto. Esses mes 
mos trabalhadores, quando assumirem o 
c~ntrole do processo político, atra 
ves_d~ confronto, terão atingido um 
estagio avançado de organização, con 
trolando diretamente significativas 
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ãreas. Foi assim no per!odo revoluci~ 
1 • 1 f • nãrio russo, com os sov1ets , 01 

assim também na Nicarágua, com as zo 
nas liberadas. 

Assim, qualquer forma de rees tru 
turação (organização da sociedade) 
que busque a rearticular os trabalh~ 
dores sob o império dos interesses de 
um poder que venha a determinar re
gras, mesmo que pretensament~ em nome 
da disciplina ou da efetivaçao das m~ 
tas gerais, não passará de um golpe 
dentro do processo revolucionário. 
Não aceitamos, seja em nome do que 
for, que a sociedade esteja organiza
da através do Estado socialista. Mas 
serã a sociedade, jã suficientemente 
forte para ter garantido o confron~o~ 
que deverá criar uma estrutura pol1t~ 
co-econômica que atenda aos seus inte 
resses socializantes. 

A curto e médio prazo, devemos a
vançar no sentido de organizar~ ela~ 
se trabalhadora para a construçao da 
sociedade socialista autogestionãria. 

-8-

Para chegarmos à plenitude da so 
ciedade socialista autoges tionãria,.as 
sumimos um processo de transição,onde 
o Estado terã uma função espeéÍfica, 
de executar deliberações dos trabalha 
dores organizados em conselhos, comI 
tês, comunidades e incrementar o pr.2_ 
cesso de conscientização socialista 
autogestionãria da população, Mas ~ 
rãa os trabalhadores que caminharao 
para o aperfeiçoamento das formas de 
controle direto dos meios de produ
ção, de direção política, atê que a 
presença do Estado seja superada en
quanto necessidade histórica. 

Sabemos que, mesmo durante a tra.!!. 
sição, haverã predominância da_ ment!_ 
lidade capitalista; portanto, e neces 
sãrio manter o processo de reeducaçãõ 
da classe trabalhadora. 

Essa transição deverã também ser 
o momento onde os trabalhadores, as
similando as experiências acumuladas, 
farão com que aconteça a solidarie~ 
de internacional, pois a exploraçao 
se da a nível mundial, 
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INTRODUÇÃO 
A nossa ação política para 

eficaz precisa ser coerente com a 
sa proposta polÍtico-ideolÕgica, 

ser 
nos ... 

Nossa eficácia estara diretamente 
ligada à nossa capacidade de ação or 
ganiza<la. Isto ê, prioritariamente· mo 
bilizar outros companheiros de FNT-; 
envolvendo o núcleo em que estejam li 
gados. Se for na luta sindical, orgã 
nizar com outros companheiros de FNT 
e conquistar novas adesões na prÕpria 
categoria. Assumir a organização de 
comissões de fabrica, as inter-fábri
cas e intercategorias. 

Em qualquer luta devemos traba-
lhar pela unidade na luta a partir 
da base e te.r clareza política paras~ 
mar forças com companheiros de outros 
grupos atraves de alianças tâticas, 
mas respeitando critérios coerentes 
com a nossa proposta. Repudiar toda 
forma de oportunismo, não ser carrei
r i sta e respeitar a real i dade dos 
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companheiros de base atuantes nos con 
flitos. 

A nossa ação política deve ser um 
permanente instrumento pela constr~ 
ção e sustentação da solidariedade 
entre trabalhadores. 

Devemos agir prioritariamente a 
partir de uma visão política de con 
j4nto para nunca isolar uma luta. A 
nossa prâtica será sempre de rompi.me~ 
to com o individualismo. 

A nossa ação política no contexto 
da nossa proposta polÍtico-ideolÔgica 
tem como objetivo fortalecer a união 
e organização da classe trabalhadora. 

Devemos agir nas lutas jã existen 
tes, porêm precisamos animar, mobili 
zar e dinamizar a nossa proposta no 
sentido de organizar lutas especi0:, 
cas onde os trabalhadores ainda nao 
estão organizados. 

Todo militante da FNT precisa es 
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tar participando de forma organizada, 

Precisamos motivar os nossos co~ .
panhe iros a se filiarem aos se~s sin 
dicatos e que tenham uma atuaçao pri!_ 
tica e critica a partir do local de 
trabalho ou do bairro onde mora. O 
nosso lema deve continuar sendo: "fi _ 
que sócio do seu sindicato para fort!! 
lecer a luta de sua categoria. Fique ' 
sócio da FNT para fortalecer a luta 
de todas as categorias". 

A nossa proposta política e ~e 
rompimento com o sistema de produç!o 
capitalista e todas as suas consequeE_ 
cias desastrosas para a classe traba 
lhadora . Não aceitamos nenhuma forma 
de atrelamento, 

A LUTA NO CAMPO 
Consideramos que uma luta em dir~ 

ção a uma sociedade socialista aut~ 
gestionãria, hoje, deve considerar a 
distinção entre propriedade e posse 
da terra. 
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O sistema capitalista tenta fazer 
prevalecer a terra enquanto negÕció; 
os lavradores querem a terra enquanto 
trabalho. Essa distinção entre valor 
de negócio e valor de trabalho ê fun 
clamental para compreendermos, estrate 
gicamente, uma luta para que a terra
deixe de ser motivo de especulação e 
passe a ser motivo de produção. Por 
outro lado, ê substancial para enten 
dermos a diferença entre propriedade 
e posse da terra. 

No nosso projeto para a constru
~ao de uma sociedade socialista auto
gestionâria, ê fundamental a organiza 
ção sindical e política do trabalhã 
dor rural. Entendemos que a luta em 
S\ pela posse da terra não transforma 
a propriedade em posse. O que de fato 
levara os trabalhadores a lutarem por 
uma nova sociedade ê todo um processo 
d~ formação, reeducação e,fundamenta_!, 
mente, a organização política do me~ 
mo. 

A viabilização dessa proposta de 
ve se dar a partir das lutas e das 
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~ formas de ocupaçao da terra. 

Existem formas diferenciadas de 
ocupaç~o do so~o; ~cupação f~miliar, 
ocupaçao comun1tar1a e ocupaçao col~
tiva. Essas formas trabalhadas podem 
conduzir a urna organização política. 

_A FNT~tern como objetivo a organi
zaçao pol1tica dos lavradores, inclu 
sive através da luta por tornar os 
sindicatos dos trabalhadores rurais 
combativos · e representativos. Fieis 
a_esses pressupostos, essa organiza 
çao deve se originar das lutas especi 
ficas de cada localidade e de uma lÜ 
ta mais geral, que ê a luta por umii" 
revolução agrária, iniciada a partir 
dos trabalhadores. 

Não e demais repetir que, com a 
mudança para a "Nova República'', have 
rã alterações, mas que não beneficii 
rãa as classes populares. 

~ nosso objetivo na area rural: 
1- A luta pelo direito à terra a quem 
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nela trabalha; 
2- Formação de consciência política e 

crítica a partir do desenvolvimen
to das lutas; 

3- Organização dos trabalhadores as
salariados, bÔias-frias,parceiros, 
meeiros, posseiros e pequenos pr~ 
prietãrios, com propostas políti
cas diferenciadas para cada um des 
ses grupos, com reivindicações espe 

• lr cificas, levando em conta a rea 2;_ 
dade de cada região e seu relacio
namento com a terra; 

4- A criação de sindicatos combativos 
de trabalhadores rurais; 

5- A luta pela liberdade e autonomia 
sindical; 

6- Incentivo à consciência e ã prâti:_ 
ca comunitária; 

7- Organização de conselhos rurais a 
partir das comunidades rurais ou 
de associações; 

8- Reforma ag~âria sob o controle dos 
trabalhadores; 

9- Unificação das lutas na cidade e 
no campo. 
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O MOVIMENTO SINDICAL 
A origem do movimento sindical br5 

sileiro foi caracterizada pela forte 
influência anarquista trazida pelos 
imigrantes europeus, no fim do século 
passado. Esta tendência predominou 
ate 1922, com a fundação do Partido 
Comunista, influenciado pela Revolu 
ção Russa de 1917. A partiE daí se 
estabelece constante divisao no movi_ 
mento sindical: de um lado anarquis 
tas e de outro comunistas. Com ascen 
ção de Getúlio Vargas ao poder, 7m 
1930, surge um novo personagem no S1!!_ 

dicalismo brasileiro: os sindicatos 
oficiais, que mais tarde seriam apoi~ 
dos pelo Partido Comunista e_ repudi~ 
dos pelos anarquistas, que nao aceit~ 
rama tutela do Estado. Com o sindic~ 
to oficial surge a figura do pelego, 
e a partir de então o movimento sin~i:_ 
cal passa a ter novas características. 

Na década de 50 e início dos anos 
60, o Partido Comunista tinha a heg!:. 
monia do movimento sindical.~ neste 
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período que aconteceram vârias tenta
tivas de unificar o movimento sindi 
cal; nestas tentativas surge o CGT-CÕ 
mando Geral dos Trabalhadores, entre 
outras. No entanto, este período e 
marcado pelo populismo e por um sindi 
calismo de cúpula; prova disso ê que 
o CGT não conseguiu qualquer resistên 
çia ao golpe de 64. 

Com o golpe militar de 64 iniciou 
-se um duro período de repressão, po 
rêm com muitas definições políticas 
na esquerda brasileira, definições 
estas que tiveram influência direta 
no movimento sindical, Mesmo com o 
golpe militar algumas oposições canse 
guem tomar importantes sindicatos, os 
quais desencadeam um processo de luta 
e dão origem ã nova fase no sindica 
lismo brasileiro. Porem o regime end; 
receu, as greves de Osasco e Contagem 
{oram duramente reprimidas e os sindi 
calistas cassados, impedindo assim 
tod~ e qualquer tentativa de organiz~ 
ção dos trabalhadores. 
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Somente apôs as greves de 78 o mo 
vimento sindical toma maior força na 
sua luta, com o avanço das oposições 
sindicais em todo o Brasil. Aos pou
cos, vãrios sindicatos foram tomados 
e surge novamente a proposta de unifi 
cara luta dos trabalhadores atraves 
da criação de uma Central Onica. Nes 
ta perspectiva foi realizado em 81 a 
I Conclat - Conferência Nacional da 
Classe Trabalhadora. Nesta Conferên
cia ficaram expressas as divergências 
existentes no movimento sindical, que 
levaram à realização de 2 congressos 
em 83: um que fundou a CUT - Central 
Única dos Trabalhadores e outro que 
fundou a CONCLAT ·- Coordenação Nacio 
nal da Classe Trabalhadora. 

A Conclat reúne o que hâ de mais 
reacionário e conservador no movimen
to sindical brasileiro:os pelegos,con 
federações, federações e os reformis 
tas. 

A CUT - Central Ünica dos Traba
lhadores reúne o que ha de mais avan 
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çadp no sindicali :ruo brasileiro, fqr 
mada basicamente por sindicatos de 
oposição . Ela buc C? desenvolv~r. u~a 
politica sindical com a participaçao
dos trabalhador<!s. 

A FNT e o fvlovimento 
Sindical 

Os sindica t os no Ilras il são a tr!:_ 
lados ao Estado. A estrutura sindical 
e fascista. Porêm, temos feito pouco 
para a tomada dos sindicatos. Repr!:_ 
senta poder e, dentro dessa sociedade, 
r epresenta cor relação de forças. 

O avanço de nos8a proposta es t ã 
intimamente i igado à luta sindicai, 
mais ainda à luta dentro da fábrica, , ~ 
nos me i os de produçao . 

Desde sua fun(lé1ção, a FNT tem t: i 
do o movimento s i ndical como a espi: 
nha dorsal; aliãs ela surgiu do pr~ 
prio movimento sindical e da neces
sidade de romper cotn a estrutura sin 
dica!. Muito embor.a sua formação te-
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nha origem nas greves - corno por exem 
plo a greve da Perus,onde a FNT teve 
participação direta - nio conseguimos 
retomar esta fonna de luta; na verda 
de durante vãrios anos tivemos carac=
teristicas de apoio e assessoria. 

Queremos liberdade e autonomia 
sindical; mais ainda: uma estrutura 
sindical condizente com nossa propos 
ta política; um sindicato combativÕ 
que organize os trabalhadores nas fã 
bricas, que explique a mais-valia e 
avance na luta contra o sistema capi 
talista, organizando comissões e con"::' 
selhos de fábricas . 

~ ~.inegável que os sindicatos hoje 
sao vistos pelos trabalhadores dentro 
de uma concepção capitalista (ele ê 
quem deve conseguir aumentos de salã 
rios). De emas mudar essa concepçao 
colocando que também os sindica.tos 
têm um fim político, ou seja, a orga 
nização dos trabalhadores na busca 
uma sociedade sem explorados nem ex
ploradores. 
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Com a reestruturaç~o da FNT vem 
surgindo novas perspectivas de organi 
zação, as quais vão delineando as prÕ 
postas políticas prÕprias do Movimen 
to. 

Os conselhos 
comissões de 

e as 
fcibricas 

Dentro da conjuntura atual do mo 
vimento sindical, se criarmos comis 
sões de fãbrica fora de uma concepçao 
política estaremos dando ao capitalis 
mo condições para encampã-las, assim 
como ja o fez em vârios países do mun 
do. 

Dentro de nossa proposta, a co 
missão de fabrica ê um dos pilares bã 
sicos de sustentação da sociedade. Os 
conselhos operârios deverão surgir 
das comis~Ões de fabricas. Portanto, 
o que queremos e que um dia a comis
são dirija a fabrica. 

Estamos num sistema capitalista, 
e a primeira orientação serã a de rei 
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vindicar direitos que sao negados e 
garantir os que já temos. A comissão 
d:verã conduzir um processo de forma 
çao ou re:ducação política, onde a 
c~nst~taçao de que os meios de produ 
çao _ s ao de todos e qu·e ê neces s ãr iÕ 
toma-los deve estar presente a cada 
momento da nossa luta. 

A comissão de fabrica deve ser li 
vre de qualquer atrelamento. 

O MOVIMENTO POPULAR 
Quando se fala hoje em movimen

tos populares, imagina-se de imediato 
um movimento reivindicatôrio com o . ~ ' fim especifico de trabalhar em cima 
das deficiências do Estado. $ão defi 
ciências materi~is: âgua, luz esgotÕ 
iluminação e outras que o Est~do, cor: 
o objetivo de limitar as lutas popula 
res ao campo reivindicatÕrio, proposT 
tadamente se faz deficiente e direciÕ 
na, indireta~nte, as lutas popula-= 
res. No entanto, dentro de uma pers-
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pectiva revolucionária, o movimento 
popular não deve estar limitado às lu 
tas imediatas. Deve sim, usar a orgã 
nização que estas' lutas proporcionam 
Pª:ª abrir ;spaços para um movimento 
mais conseqµente. 

Temos condições objetivas de as
sumir uma política de atuação nos mo 
vimentos populares com propostas cla::
ras e objetivas. 

Somos classe trabalhadora e temos 
consciência política de como anda a 
nossa situação no que diz respeito a 
nossa política salarial, desemprego, 
habitação, escolaridade, sa~de,alirnen 
tação, etc. -

Precisamos constituir movimentos 
autonornos, que usem as lutas imedia
tas para consegujrem a organização po 
pular em cima de questões de fundo. I 
necessário que o movimento popular 
aprofunde as causas das deficiências 
do Estado, não permitindo atuações 
assistencialistas e populistas.~ ne 
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cessãrio discutir uma ~ntegração c0m 
o movimento sindical, pois entendemos 
que o movimento popular deva assumir 
características classistas, pois ê a 
mesma classe trabalhadora, que ê ex
ploraàa nas fábricas, que ê explorada 
nos bairros, e que se torna agente do 
movimento popular. 

Entendemos o movimento popular 
mais consequente, que discuta politi 
camente as causas dos problemas e que 
direcione todas as suas conquistas 
para o seu prÕprio fortalecimento e 
sua manutenção enquanto movimento re 
volucionãrio. O movimento popular de 
ve chegar ã consciência política de 
classe e caminhar para sua transforma 
ção em conselhos populares, com ã 
perspectiva clara de construção de um 
poder alternativo à administração pQ_ 
blica. 

Somos uma proposta em construçao 
que pretende no dia-a-dia da nossa lu 
ta forjar as características fundamen 
tais que definirão para o futuro Õ 
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seu projeto político mais determinado 
e detalhado. 

Assumir a luta enquanto movimento 
popular ê assumir a luta da classe 
trabalhadora por uma vida dignaenquan 
to uma classe que constroi e transfor 
ma as riquezas deste país. 

A Secretaria de movimentos popula 
res da FNT deve ser responsável pelos 
trabalhos referentes aos mesmos, res 
peitando a realidade de cada setor e 
levando em conta a atuação dos comp.! 
nheiros em suas respectiv~s âreas. 
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O NEGRO· e o DESEMPREGO 

A crise do desemprego para nÕs, 
os negros, não ê de agora. Havia em 
1882 aproximadamente, três milhões de 
negros desempregados nos estados de 
SP, MG, BA, CE e RJ. Chamam-se aos ne 
gros desempregados de desocupados e 
vadios". Mas, não são analisadas em 
n~ssa sociedade as seguintes ques
toes: por que os negros eram chamados 
de "desocupados e vadios?" quais as 
oportunidades de emprego que lhes ofe 
reciam? qual a sua categoria profis= 
sional? Serã que eles havia escolhi
do? Chama a atenção para os aspectos 
categoria profissional e raça. A si 
tuação social levou o negro a viver e 
ternamente desempregado sem moradia~ 
sem amparo social, restando para ele 
somente "os bicos" e o sub-emprego. 
Para alguns, apenas uns po11C"o, cestou 
a arte individual, consequentemente a 
oportunidade na competição na escala
da social. Mas, nem todos têm a arte 
e sim a força de trabalho para alu
gar. t importante notar que, quRudo 
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ocorreu a abolição da escravatura 
não houve, por parte das autorifadf 
da época, a preocupação de fornecer 
aos alforiados documento de identifi 
cação e oportunidade de capacitação 
profissional. Ao contrârio, aos emi
grantes europeus, que traziam consigo 
alguma noção das novas modalidades 
industriais, esta oportunidade foi ze 
losamente cuidada, jâ que atendiam,de 
imediat~, i necessidade do capital. O 
negro nao foi olhado como ser humano 
e social. O que então lhe restou? Ver 
o desenvolvimento da nação sem poder 
clele participar por falta de condições 
No entanto, em cima do negro recaiam 
as obrigpçÕes da nova sociedade: o de 
ver de se ajustarem como cidadãos-;
respeitarem as lels em todos os senti 
dos, sustentarem sua família sem di 
nheiro e sem trabalho, morarem sem 
ter terra pra cons truÍrem suas casas, 
cuidar da saGde e da educação de suas 
fami:lías sem haver hospitais ou esco 
las para eles. 

Dentro desta situação, houve aqu~ 
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les que aceitaram viver de favores: 
Ser o negro bonzinho. Mas, a popula
çao branca não tinha condições de man 
ter três milhões de negros bonzinhos--:
Surgiu, então, o sub-emprego. 

Em 1930, com o desenvolvimento da 
nova modalidade industrial, e com as 
leis trabalhistas (1937), veio a se 
gunda decadência do negro. Surgiu a 
"Carteira Profissional". O governo 
passou a controlar o número de pes
soas que trabalhavam, consideradas 
cidadãos por terem carteira assinada 

- li por um "patrao . 

Por que segunda decadência do ne 
gro? Porque as industrias exigiam que 
o pretendente ao trabalho fosse alf! 
betizado, sabendo, pelo menos, ler. 
Mas, conforme jâ falamos, o negro não 
tinha acesso à escola, portanto, não 
sabia ler. Não sabêndo ler, não canse 
guiam se empregar. 

Por essa época, não era difícil 
ser lavrador. A grande população ne 

-29-



gra erà composta de meeiros, tercei
ros, "colonos" dos grandes fazendei 
ros. AÍ;. começa o desenvolvimento da 
política do cafê e da criação de gado. 
Mais uma vez, a grande maioria negra 
fica desempregada, pois, para cuidar 
do gado e das lavouras de café neces 
sitava-se de poucos homens. Foi entãõ 
que o negro· saiu em busca de dias me 
lhores no Rio de Janeiro e em São Pau 
lo. Mais dificuldades encontraram. As 
cidades grandes são bem mais desuma
nas, cada pedaço de terra tem um don~ 
Quem çhega tem que comprar casa prâ 
morar. O que restou ao negro senão su 
bir os morros e morar nas favelas, ou 
então, nos cortiços? Nas grandes cida 
des dos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, os negros sao 
os principais assalarlados no comer
cio, transporte e serviços urbanos. 
Na classe media e na burguesia, o nú 
mero de negros ê reduzido. NÕs, os ne 
gros, somos encontrados nas camadas 
inferiores. Não por opção, mas por 
condição do sistema, o · sisterna estâ 
voltado para o lucro. Por isso, ele 
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esmaga grande concentrações de fami
lias negras, homens e mulheres <lesem 
pregado~, com as mesmas neces$idades 
de todos os seres humanos, porêm com 
menos capacitação profissional. 

A discriminação racial barra o 
aces$o do negro a empregos com melhor 
remuneração, fazendo dele, mais facil 
mente, um desempregado. Nossa socie
dade ê uma sociedade que discrimina, 
marginaliza e, atê, persegue o negro. 
Somos herdeiros duma sociedade escra 
vocrata que estabelece diferenç~s 
entre brancos e negros, entre brancos· 
imigrantes e negros (ex-escravos),mar 
ginalizados no processo de desenvolvT 
mento social e ~conômico da sociedade. 

O negro foi, em nosso país, quem 
marcou presença como mão-de-obra escra 
va no período colonial, como mão-de-Õ 
bra barata na pré-industrial e garan 
tia para a transnacionalização do cã 
pitalismo, sob o olhar da decantada 
democracia racial, 
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Somos recenceados como mão-de-obra 
disponível p?ra os planos econômicos 
do capital e somos chamados de "adap-

- • li • • tave1s sempre que isso interessa aos 
detentores do poder. 

Quando recordamos estes fatos pe 
nosos, nao estamos movidos pelo dese 
jo de desencadear a revolta ou suscI 
taro Õdio. ~ importante recordar essã 
realidade para, assim, nos libertamos 
dos complexos que marcam nossa perso
nalidade , pois nela ê que encontramos 
uma das fontes do racismo que não con 
seguimos eliminar de nossa sociedadee 
de nossas consciências. 

Por outro lado, foi essa humilha 
ção insuportável que levou muitos dos 
negros , que tiveram acesso ã. educação, 
a assimilar os valores do sistema ca 
pitalista e procurarem semelhanças cõm 
os brancos e, em suma, aceitar e orgu 
lharem-se de serem assimilados. -

O negro deve ser o agente direto 
no processo de transformação de sua 
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prÕpria histÕria e sociedade, lutando 
contra a m{irginalização que recai so 
bre sua raça, lutando por umF sociedã 
de justa. 

NÕs, enquanto movimento de trabp 
lhadores, assumimos a luta juntp ã co 
m~nidade afro-brasileira, na busca de 
uma in~ependência e posicionamento de 
libertação. Isto, dentTo de UIT\p visão 
onde o negro seja o sujeito de sua or 
ganização e de sua c~minhada, 

Lutamos: 
• Pela revogação da Lei Afonso Arino~ 

em todos os seus parágrafos . 
• Direito e igualdade de trabalho e 

salários entre homens e mulheres ne 
gro(a), co~o toda a classe trabalnã 
dora. -
Seja incluído nos planos escola~es 
o ensino d~ lingua africana e sua 
origem • 

• Que a Hi~tôria da Escravidão do N~ 
gro no Brasil, bem como sua forma 
de organização e resistência, este 
ja pre~ente no 19 e 29 Grau. ,--



• Maior relação entre as Embaixadas 
Africanas e as comunidades Afro no 
Brasil. 

• Condição ~e igualdade nos meios de 
comunicaçao oficial no mesmo nivel 
para a Cultura Afro Brasileira. 
Rompimento imediato das relações di 
plomâticas Brasil e África do Sul 
enquanto durar o regime fascista e 
racista daquele pais . 

. Negar toda e qualquer forma de par 
ticipação dentro do movimento ofi 
cial de comemoração do centenário 
da abolição da escravatura no Bra
sil. 

A questão do negro, enquanto elas 
se trabalhadora estã inserida no con 
Junto da proposta política da FNT e 
como tal, fica aberta ·ao debate e 
aprofundamento visando uma ação poli 
tica no contexto da luta de classes.-
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AS GRANDES LUTAS 
. s1abilidade no emprego 

Ê fundamental para a organização 
dos trabalhadores e para uma melhor 
correlação de forças garantir os empre 
gos. Junto com essa luta devemos le,:
vara luta pelo salârio-desemprego e 
consequentemente pela criação de mais 
empregos. Com a garantia de emprego, 
os trabalhadores poderão avançar sua 
luta, pelo menos para conquistar vâ 
rias reivindicações menores; as con 
quistas maiores somente com a organT 
zação dos trabalhadores serâ pos-= 
sível. 

Trimes1rolidade 
Essa luta na verdade antecede a 

luta pelo que realmente queremos,esca 
la mÕvel de salârios, ou seja, quando 
a inflação atingir determinado pata 
mar os salários são reajustados autÕ 
maticamente. 

Dentro da atual conjuntura, o que 
queremos e que os salários sejam rea 
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justados mensalmente segundo as -varia 
çÕes das ORTNs· • 

Con1ra1o coletivo de trabalho 
No contexto da proposta de luta 

da FNT, defendemos q Contrato Coleti 
vo de Trabalho como sendo um instru
mento de muita importâ~cia para · a 
classe trabalhadora. 

O Contrato Coletivo de Trabalho 
significa o fortalecimento de nossa 
luta a partir do local de trabalho 
n~ medida em que representa o fortal~ 
cimento das negociações entre patrões 
: empregados, via sindicatos, o~ se 
Ja, ne~um Companbeiro vai enfrentar 
o patEªº de forma isolada, em nenhuma 
questao relacionada ao capital e for 
ça de trabalho. 

O Contrato Coleti~o de Trabalho 
interfere diretamente na: contratação 
dos empregados; pas condições de ~ra 
balho, e nas demissões _dentro das em-= 
presas. E o papel do ~indicato e de 
f~nd4.mental importânGia nessas neg~ 
c1açoes. 
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Ele passa pela conquista da libe~ 
dade e autonomia sindical, pelo romp.!_ 
mento com a estrutura sindical fas~i~ 
ta que nos foi imposta pelos patroes 
e ;eu governo hâ mais de 50 anos. 

Redução do jornada 
de trabalho 

A jornada que um trabalhador te~ 
necessariamente de trabalhar para V.!_ 
ver ê X (um limite mínimo). M~s no c~ 
pitalisrno es 3e limite mínimo e apenas 
urna parte da jornada de trabalho uma 
vez que o trabalhador deve _trabalhar 
também para o lucro do patrao; porta_!: 
to nunca no capitalismo a jornada P.5?_ , ~ . 
de reduzir-se a esse m1n1rno. 

Hoje no Brasil a jornadá 
de trabalho ê 8 horas diarias. 
ria dos trabalhadores trabalha 
dessa jornada. 

oficial 
A maio 

alem 

A jordada de
1 

48 horas semanais 
significa trabalhat alem do neces-
sário para viver e concretamente paE_ 

t e dela ê trabalhada de graça. 

Hoje a luta ê pela redução para 
40 horas semanais, Isso significarã 
8 horas a menos nos lucros dos pa
t rões, 8 horas a mais para o descahso 
e o lazer do trabalq~dor e sua famí 
lia e mais empre~os. 

Obj1tivamente a jornada de traba 
lho deve ser reduzida ao mínimo neces 
Eârio para viver; porem e um processo 

ue caminha junto com a organização 
dos trabalhadores e com a consequente 
transformação social. 

~ 

ASSEMBLEIA NACIONAL 
CONSTITUINTE 

A Fr~nte Nacional dos Trabal~ado 
r es já afirmou, reit~radas vezes, que 
o sistema capitalista de produção nã~ 
apresentou, não apresenta e jamais a
presentará qualquer paida ~e fundo pa 
ra os problemas da cla$Se trabalhacjo:: 
r a. Sabemqs .. pois, que a Assembleia 
Nacional Constituinte, por mais demo 
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crâtica que seja, nao farâ mais que 
remendos no quadro institucional bra 
sileiro. Contudo, vivemos uma realidã 
de concreta ~ e todo avanço e fundamen 
tal para que fiquemos mais fortalecT 
dos na luta por uma sociedade sem 
explorados nem exploradores. 

Diante disso, devemos começar a 
formular a Constituição que queremos. 
Muito dessa Constituição já o temos 
e são as reivindicações da classe tra 
balhadora nesses vários anos e devem 
ser propagandeadas a fim de serem ga 
rantidas pelos trabalhadores · enquantÕ 
propostas para a Constituinte. 

Com essas propostas surgidas no 
meio da ~lasse trabalhadora teremos 
espaços, caso a Constituição não avan 
ce muito, para continuar a luta em cT 
ma das propostas da classe trabalhadÕ 
ra bem como para atê lançarmos um can 
didato constituinte, caso considere 
mos importante. 

~ importante frisar sempre aos 
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trabalhadores que a transformação da 
sociedade n~o virâ através do parla
mento, que e um espaço da burguesia . 
Podemos utilizar este espaço sabendo 
de suas limitações e tendo claro que 
avanç~remos mesmo ê com a nossa org~ 
ní zaçao 

A FNT e o CUT 
Devemos ter uma política de atuar 

junto com a CUT, por ser uma alterna 
tiva contra o peleguismo incrustadÕ 
nas organizações dos trabalhadores, e 
porque dentro de nossa proposta, ela 
pode vir a ser uma alternativa ã es
trutura sindical brasileira, Eascis
ta, pelega e autoritária. 

Nesse sentido devemos investir na 
criação de CUTs regionais, procurando 
também levar a CUT para dentro das fa 
bricas, Procurando evidentemente for 
talecer a nossa proposta. ~ 

Os fundos de greve e CUT com fi 
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liação direta dos trabalhadores e as 
comissões de fábrica deverão se cons 
tituir em estruturas sindicais alter 
nativas, capazes de conquistar liber 
dade e autonomia sindical. A conquis 
ta e preservação da autonomia dos m~ 
vimentos populares urbanos e rurais e 
do movimento sindical ê fundamental 
para a superação do prÕprio Estado, 
na perspectiva do socialis~o. A FNT 
pr ecisa investir nesses tres aspectos 
de trabalho, com ações prÕprias. 

Porem, a forma em que a .CUT estâ 
e·struturada não parte para rompimento 
da estrutura sind i cal, pois se mantêm 
em cima dela . Desde a sua fundação, 
defendemos uma organização alternati 
va ao sindicalismo de Estado, pois 
entendemos que não e· possivel romper 
com a estrutura sindical tendo como 
base de sustentação os sindicatos a
trelados. 

Para viabilizar nossa atuaçao na 
CUT entendemos ser necessário : 
1- Empenhar-nos na construção da CUT, 
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levando nossa proposta de maneira 
organizada dentro dela e encampar 
suas principais bandeiras de luta; 

2- Onde tivermos atuação sindical, d~ 
vemos levar as bandeiras de luta 
do I Congresso Nacional da ~UT,bem 
como nos empenhar na formaçao das 
CUTs regionais. 

Acrescentamos que precisamos nos 
empenhar na construção de comissões 
de fábricas, pois é isso que viabili
zará urna central sindical a partir 
das bases trabalhadoras. 

A FNT não se confunde com urna ce;! 
tral sindical brasileira e, efetiva
mente, busca contribuir para a cons 
trução da CUT pela base. Cóntudo, se 
a CUT demonstrar-se inviável enquanto 
central sindical desatrelada, a FNT-
e mais que isso, toda a classe trab_! 
lhadora buscará a construção de outras 
formas alternativas sindicais. 
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, 
HISTORICO DA FNT 

Na década de 1950, um grupo luta 
va no meio sindical . pela criação dÕ 
contrato coletivo, fundo de greve, pe 
la aplicação da lei do salário - famI 
lia, pela comissão de fábrica. Atuava 
também na vida política, chegando a 
um nível tal de organização que po~ 
sibilitou a substituição de dois ve 
readores , eleitos pelos trabalhadores, 
por outros companheiros, quando não 
mais representavam de fato os traba
lhadores. 

Vitórias como aumento salarial me 
ses antes da-data base; contrato co 
letivo; salario família (que na epocã 
era 17% para a esposa e mais 8% por 
filho); criação de um fundo de greve, 
conhecido como "banco dos Queixadas", 
que durou quase dois anos, atê se~ f!:_ 
chado pelo Banco Central - atrairam 
muitos trabalhadores, de varias cate 
gorias. Foi então que a FNT foi fundã 
da, em 1960 (veja o 19 caderno da Se 
rie "20 Anos de Luta"). 

-44-

A FNT jâ nasce portanto, com a 
marca da luta pela liberdade e autono-
mia sindical, contra o atrelamento 
Estado. 

ao 

Ao longo de seus 25 anos, a FNT 
foi marcada profundamente pelas lutas 
concretas de que participou, tais como 
a greve da Aymore, em 1960: a greve da 
"Perus", em 1962; greves nos setores de 
transporte e alimentos em Jundiaí; gre 
ves em Santo André; greve na Usinã 
Miranda, em PirajuÍ; organização, den 
tro da fabrica, em Osasco, em são Pau 
lo; luta em Santa Fê do Sul, em 1967; 
greve dos ceramistas de Itu e metalúr
gicos da Alfa, em 1978; greve dos meta 
lÚrgicos de São Bernardo do Campo, em 
1978, 1979 e 1980; luta pela terra no 
Vale do Ribeira, desde 1977 atê hoje; 
luta pela terra em varias regiões do 
Estado de são Paulo e em outros Esta 
dos do Brasil; participação ativa dos 
militantes em eleições sindicais, em 
movimentos de bairros, em movimentos 
mais amplos como o Movimento do Custo 
de Vida em 1977, etc. 
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Na luta dos ceramistas de Itu, a 
FNT resgata a organização dos fundos 
de greve, jâ organizados nos anos 
1960, e prâtica corrente antes de 
1930. Agora, os fundos de greve, alêm 
de resistência, servem como uma estru 
tura alternativa ao atrelamento sindi 
cal. A participação nas lutas da "Pe 
rus" e "Cobrasma" colocam como elemen 
to estratégico fundamental a criaçao 
de comissões de fábrica. As lutas de 
Santa Fedo Sul e Vale do Ribeira e 
muitas outras, levam a FNT a se defi 
nir pela luta pela posse da terra co
mo enfrentamento bisico ao regime de 
propriedade capitalista. 

~ a partir de nossa experiência 
concreta de luta que.sentimos neces 
sidade de aprofundar e definir uma 
Carta de Princípios, como um instru
mento que i:ios permite levar a nossa 
proposta de luta de forma mais objeti 
va ao conjunto da classe trabalhadorã 
brasileira. 
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L Princípios __J 
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, 
CARTA DE PRINCIPIOS 

A FNT é uma organização de traba 
lhadores com identidade e proposta po 
lÍtico-ideolÕgica prÕprias. Sua prãtI 
ca, desde jã, caminha nesse sentido. 

A proposta da FNT estã ligada ã 
pratica pela organização autônoma da 
classe crabalhadora, passando pela 
criação de um sindicalismo autôno~o, 
independente de governo, de patroes 
e de partidos e de qualquer atrelame~ 
to, e por sua organização independe~ 
te em todos os níveis. 

A atuaçao nas questoes imediatas 
deve levar em conta a necessidade de 
ultrapassar a pratica de apenas res
ponder aos conflitos que surgem bus 
cando também tomar iniciativas, com 
preparação anterior, integrada no pr~ 
cesso de formação que aumente e apr~ 
funde a consciência crítica, na busca 

-, de uma sociedade socialista, autoge~ 
tionaria. Como basice e fundamental 
para nossa ação e construção da socie 
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dade socialista e autogestionãria,as 
sumimos os princípios da não-violên-
cia. 

Uma sociedade socialista autoges 
tionada (uma sociedade sem classes) 
e, :por excelência, não-violenta, uma 
vez que a violência institucionaliza 
da :não mais existira, pois terâ se 
ext-inguido a supremacia de uma classe 
sobre a outra. Entendemos ainda que 
a d-iscussão política sobre a palavra 
vi~lência tem que ser vista dentro de 
uma dimensão coletiva, não devendo 
ser confundida com a violência indi 
vidual das pessoas. 

·Violência institucionalizada e tu 
do aquilo que interfere na ação cole 
tiva de um povo, a começar pela imp~ 
sição de regras que não sejam aque 
las que ele mesmo venha a estabelecer. 

Muito embora uma sociedade não 
-violenta seja fim, podendo ate ser 
vir como sinônimo para uma sociedade
socialista autogestionada, a não-vío-
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lência tem que estar contemplada como 
princípio de ação política da FNT, d~ 
vendo estar claramente inserida nos 
documentos oficiais. Ela não ê um p~ 
jeto de ação política (não se propoe 
a formular um programa) mas um conjuE_ 
to de princípios que norteia o compo! 
tamento político. 

Ela ê, acima de tudo, mais denun 
ciadora do que propositora e traz con 
sigo, de forma sistematizada, princi
pias que qualquer posição de esquerda 
mais séria sustenta. Sobretudo quan 
to aos seus eixos bãsicos, que são ã 
não-colaboração e a desobediência ci 
vil. Em ambos os casos, o princÍpiÕ 
fundamental que os norteia e a ação 
coletiva e autônoma da população em 
relação ao Estado, desencadeando um 
processo de negação do poder constituí 
do. 

A partir de sua ação prática e 
teórica, a não-violência se apresen 
ta embasada em valores fundamentais:
religiosos, morais e políticos, ~ 
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como: 
. Absoluto valor pela vida e dignida 

de da pessoa humana. FundamentandÕ 
-se no amor, na verdade, na frater 
nidade e lealdade. 

. Na solidariedade entre os homens de 
boa-vontade, 

• Na ação coletiva, combatendo toda 
forma de comportamento individualis 
ta, 
Define-se com uma posição de trans 
formação revolucionãria, de rompi_ 
mento com todo o sistema e estrutu 
ras de exploração e empobrecimento
dos povos, colocando-se ao lado dos 
explorados e empobrecidos, 
Denuncia o sistema capitalista como 
causa das p~ofundas desigualdades, 
rompendo com ele. 

• Coloca o socialismo e a autogestão 
como alternativas, porém não tem um 
projeto político prÕprio. 

• Não combate a violência simplesmen 
te nos momentos de confrontos cir 
cunstanciais, quando o homem matã 
o outro homem. O combate fundamen 
tal ê contra toda violência insti-= 
tucionalizada, por qt:ie geradora das 
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outras violêncips. 
Combate toda forma de cumplicidade 
com sistemas e estruturas onde uns 
poucos tudo têm e tudo podem,contra 
milhões de explorados, massacrados 
e deserdados. 

Antes de buscar-lhe uma definição, 
a não-violência tem que ser obrigat~ 
riamente caracterizada por uma propos 
ta de luta política em âmbito coletT 
vo. 

A FNT luta por uma sociedade: 
onde não haja classes sociais,esta.!!, 
do os meios de produção sob contra 
lede quem produz; 

- onde a forma de uso da terra e des
tinação dos bens passe necessaria
mente por quem nela trabalha; 
onde todas as decisões sejam toma
das em comum e haja participação de 
todos em todas as esferas; 

- que essa participação comece no tra 
balho, onde tudo seja discutido em 
conjunto; 

- o que produzir, por quê, para onde 
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vai essa produção, quais as neces
sidades coletivas e como responder 
a elas; 

- onde o papel da direção não seja de 
poder, mas de serviço, o que a tor 
na transitória; 

- onde a responsabilidade seja as
sumida por todos; 

ruma sociedade que respeite os direi 
tos da pessoa humana; onde haja res 
peito do coletivo para com o indivi' 
duo e do individuo para com o cole 
tiva, sempre tendo em vista o inte 
ressedo bem comum; 
onde haja condições para participa 
ção política de todos e liberdade 
de pensamento e expressão. 

- onde haja liberdade de credo; 
- onde haja possibilidade de criar; 
- uma sociedade pautada pela solida-

riedade, por uma vida de partilha; 
- onde haja um processo.de reeducação, 

que começa desde já, em nôs mesmos 
em nossa prática; 

- onde seja combatida qualquer discri 
minação da mulher, implementando, -
desde jâ, a luta da mulher na con 
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quista de seus direitos; 
- onde seja combatida toda discrimina 

ção racial; 
- uma sociedade baseada na força da 

verdade. 

A FNT considera que o trabalho 
hoje, seja no bairro, seja no sindi 
cato, na fábrica, no movimento negro~ 
das mulheres, em partido polÍtico,par 
lamento e outros movimentos populã 
res, tem que ser numa perspectiva de 
chegar a essa sociedade que queremos. 
Por isso o processo de reeducação co 
meça desde já. Esta discussão tem que 
estar sempre acontecendo na categori~ 
nos nÚcleost bairros, na nossa prati 
ca dentro da luta sindical. -

A FNT busca incentivar e desenvol 
ver formas alternativas de organiza 
ção, embora taticamente possa partici 
par em determinados canais oficiais. 
As formas alternativas, tais como, co 
missões de fabrica, comissões de morã 
dores num bairro, experiências de trã 
balho comunitário, etc. - se inserem 
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no processo de reedpcação, tanto a ni 
vel i~dividual como coletivo. 

A construção da sociedade que que 
re~os passa.necessariamente pela con 
quista da liberdade e autonomia sindi 
cal._Por isso a atuação a nível sindi 
cal e um dos eixos do trabalho da 
FNT. 

Em outras palavras, a atuação da 
FNT tem dois níveis: a) estâ inserida 
nos confiitos cotidianos da classe tra 
balhador~, Erovocados pela situaçãÕ 
de e?poliaçao em que vivemos. Este nÍ 
vel de atuação ê secundário, pois ape 
n~s ~esponde aos conflitos. Por iss~ 
nao e o eixo principal de atuação da 
FNT, embora em termos quantitativos a 
FNT se dedique bastante a i sso. 
b) enquanto movimento popular e sindi 
cal, a FNT se coloca a necess i dade de 
atuar a nivel de organizar, ·c riando 
fatos politicos •. Isto ê o que chama 
mos um provocar confronto - fazer o 
fato, n~o ficar esperando que aconte 
ça. Nesse sentido, o processo de ree 
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ducação é de fundamental importância. 

Esses pontos apontam uma prática 
que quer contribuir para o crescimen
to político dos trabalhadores, incehti 
vando e assumindo o trabalho em grupo 
de forma que todos participem. 
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AUTO-FINANCIAMENTO 
A política atualmente desenvolvi 

da pela FNT, no sentido de reduzir e 
descentralizar as despesas,estã cor 
r~ta. Contudo, falta uma política clã 
ra de receitas -- vale dizer, uma es
truturação que leve os militantes e 
filiados a contribuírem financeiramen 
te. Os Estatutos prevêem formas de 
contribuição e de distribuição dessa 
receita, mas não estão sendo cumpridos. 
A intensificação da nucleação e da 
filiação e o primeiro passo para o 
autofinanciamento. Se não fizermos 
isso, todo o resto serã paliativo. 

A FNT nao dispõe de uma grande 
infraestrutura nem de muito dinheiro 
para realizar seus trabalhos. 

O autofinanciamento e fundamen
tal para que possamos levar adiante 
todos os trabalhos,~ necessário que 
todos os núcleos procurem criar for 
mas de gerar recursos financeiros e 
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utilizar os recursos materiais dispo 
níveis prÕximos, de forma que os pou 
cos recursos da sede central sejam 
plenamente aproveitados. 

As coordenações e os núcleos da 
FNT devem ter ora em diante bastante 
criatividade e iniciativa no sentido 
de trabalhar com pouco e fazer muito 
e no sentido de conseguir cada vez 
melhor autofinanciar todos os nossos 
trabalhos. 

O FINANCIAMENTO 
INTERNACIONAL 

A realidade econômica mundial, 
hoje, concentra a renda nos países 
europeus e nos Estados Unidos. Err.. 
consequência, todos os movimentos so 
ciais do Terceiro Mundo dependem dã 
solidariedade dos trabalhadores daque 
les EaÍses. Devemos ter clara essa si 
tuaçao para conseguir o apoio interna 
cional. 

Contudo, devemos sempre preservar 
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nossa proposta política, não permitiu 
do interferência de quem nos apÕia eÍn 
nossa prática e em nossa orientação. 
Manter nossa autonomia ê fundamental 
e se constitui, atê mesmo, em orienta 
ção política para cobrar dos compa-= 
nheiros estrangeiros solidariedade. 
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Frente Nacional dos Trabalhadores 
CGC 62.933.148/0001-361 

Av. lpiranga, 1267 - 9o. andar 

SÃO PAULO - SP 



INST. HIS T .. GEOG 
Nov:;i 1 

Tombo n. J}l..~ (}2,PÍJ . 

aval anti apoiar a o d pulado Getúlio de Moura 
---------------------

RUA 
REDAÇÃO: ,'J 

BERNARDINO DE MELO, 
1919, SALA 15 

DIRETOR: º I ARCIAL NOTíCIAS 
POLÍTICA 

ESPORTE 
POLÍCIA 
CINEMA ETC. ORLANDO MACHADO 

UMA TRIBUNA LIVRE PARA HOMENS LIVRES 
ANO 1 NOVA IGU AÇú (ESTADO DO RIO D E JAN~E li.::R°Ã0:1"°) -1-=D:-::E;-;J;.A7N-;-;E;-■,I R=-=o~D=-'E=--1-=-9 S .. 6;-----__.:..:::=:.========N=u=M==E=R==o===-2 

que é que há cotn a fiscalização 
o tra alho etn N lguaçú 

QUEIXAM-SE OS TRABALHADORES, IGUAÇUANOS, DE INEFICÁCIA DÊSSE 
MINISTÉRIO DO TRABALHO, ORA DIRIGIDO PELO SR. OMEGNA 

iolenta coli · ão 
Constituindo uma aberração 

w•rgonhosa contra suas finali-' 
cl,,d<'S, vem a fiscalisação elo 
ti.abalho dando neste Municí
pio, um atestado vivo de sua 
ir.dicái~ia, e:om evidente pre
juiw para os trabalhadores 
i'.!uaçuanos que vivem a ali
mcdar e~peranças vãs quanto 
, o respeito as leis que Ih~ fo
ram outorgadas pa!·a protegê 

• 

na Rodovia·, esi 
Manoel Paranto, residente à 

rua Tuiti, número 480, em S:io 
Paulo, dirigia o auto carga,. 
chapa~ D. P. 16-10-25, quando 
ao atingir o quilômetro 14 da 
rodovia Presidente Dutra, foi 
de eneontro ao camiphão R. J. 
1-51-11, dirigido pPlo motorista 
Crispim Gomes Adalberto, re
sidente à rua l\Ianoel Machado 
número, 
deral. 

85, no Distrito r'e-

Com o choque dos veículo<:, 
Miguel Basílio brasileiro, par
eio, com 28 anos dP idade re
sidrnte a avenida, Celso Gar
cia, nmero 55!8, em São Paulo, 
e quE. viaj,,va na cabine do ca
mi'lhã 1 ime provinha de São 
Paulo, tt've mort€' horrív~I, 
err pré n<:'1do no interior do veí
tul 

f.1/,:, • >i le,.:-clo M, n 1I <>e,: 

;'] ( ... _,~ 

~~¼t" [¾:-

,, 

te 

li • 

ic ~ c> 11ue por falta de fiscali
z.:çào conveniente não vem sen
r o cuMr ridas por grande par
te das classes patronais. Além 
d1~so, quando um trabalhador 
rrncura uma providência na 
'génc·ia e e, Fincalização do Tra
i-..Jho, contra abusos ~le qu~ 

vítima, já vai 
;nsegnro fa1er 

1 ma rchlmac;ão, pois. rão são 
rl:t,cos o comtntári:is de rrui
o em,.ir"fados que houvem 
e U!;'- patrões dizerem que as 

l'h; .a> tor::idas pelo seu d,-
1 IJ Il'O qu . a fiscalização es

·, no . f u bolso, batennd 1 com 
e ta espalmacla :aôri.c

c r da roxa ç.ird 
) 

1 u \.l riu , pr "1-

l( nc.lui na página 41 ! 
.l 

,r1, l r Ha quem 
J•~a t.<l um ce."'o se nr.or d'> 

-=------------------------------"=- com1:.,·c~o dessa prt1.ç 1, fa.: men

h:l'Jü-,f,l 

ele c·..1 a cqit,e 
t. rr 1r 1c: 

faia r, p·• 
l 1 .l 

presid nte K bi se ek 
ATHOS DA SILVA SANTOS 

Quando, nos primórdios da 
campanha presidencial, no lan
çamento do nome do sr. Jus
celino Kubitschek, pelos pes
sedistas, em memorável conven
ção, pelas colunas do tradicio-

Vereador 
José Fares 

,._ 

• :;'"❖ ·•:• 

(o/ ·1 ~~ 

Vereador Fares, do P. S. D., 
, eleito pelos votos do povo dos 
bairros da Posse, Jurití, Cerâ
mica e Pôsto Chie. Nas rodas 
políticas de Nova Iguaçú, sur
gem comentários sôbre a candi
datura do Vereadoi' Fares á 
Presidência da Câmara Muni-

cipal. 

nal periódico "O Valenciano", 
que edita a quase meio século 
em Marquês de Valença, toma
mos a nossa conta uma parte 
na contenda, que empreende
ria o grande mineiro, estavamos 
certos de formarmos num _exér
cito que haveria de batalhar 
pela boa causa. 

·A luta, que se processou, não 
somente no campo eleitora], 
mas que se constituiu de urna 
rêde de intriga e conspiração 
que poriam a prova a dignida
de e o patriotismo das fôrças 
armadas teve o s~u desfecho no 
dia 11 de novembro, quando o 
General Teixeira :i:,ott e os 
seus dignos companheiros tra
çaram as linhas defintiivas e a5 
diretrizes verdadeiras da c1 ~

mocracia braslkira, garantiNIO 
com a fôrça· o direito do povo 
escolher os seus governa11tes. 

A atitude do sr. .Juscelino 
Kubitschek, frente à todos Gf> 

acontecimentos deu ao povo 
brasileiro a certeza de que nos 
quadros polHicos nacionais exis

tiam ainda valores incontest:'l', 
dignidades incorruptíveis, c,.1~ 
racteres inamolgáveis a todos 
nós, e satisfeitos, presentimos. 
que Minas, que nos dera os 

ndradas e Arthur Bernarde~. 
contribuiria agora, nos dias pe .. 
•·iclitant es .de agitação univ<'r
·al, para tra,nquilidade e ·d1g _ 
nificação de nossas 1nstituiçõe~. 
com Juscelino Kubitsche·k. 

As vésperas de sua investi
dura, o inc1ito mineiro, alh~io a 

(Conclui na página 4) 

f; 1m >n,;e uma quotisação entre 
" os demais comerciantes 

(COnclui na página 4) O Governador Miguel Couto Filho aciona a chave geral do abas
tecimento dágua de Rio Bonito 

de abastecime to água pa a R. Bonito 
Inauguradas, pelo Governador Miguel Couto Fil~o, as novas i~stalações_da CAE em ~io Bonito 
- O novo edifício da agêncià dos Correios e Telegrafos - Vai ser solucionado, tombem, o pro
blema do fornecimento de energia elétrica - Asfaltamento da rodovia, estrada de ligação à 
estrada tronco - Manifestações de apreço do govêrno e do povo riobonitenses ao senhor 

Miguel Couto Filho 
Mais uma importante obra de 

in!erêsse público acaba de ser 
inaugurada no interior flumi
nl'nse nelo Governador Miguel 
Cruto Filho. Trata-se de mo
citrnas i. stalações p ar a o 
al)astecim?nto dágua de Rio 
Bonito, cuja população ainda 
hi: -b~m poucb tempo fôra asso
J,ida por epidemias tíficas con
:;c(!•1ente~ da deficiência sani-

Remoção de 
Juiz de Dire·to 
Por ato dº Governud'l1' 

fluminense· ft i removido da 
Comat'ca de V assom:as para 
a de Nova Iguaçú, o .Ju z ele 
Dipeito de 2ª entrância,· ba
charel Admário .\l\'es Men
donça. 
·-----------
Reeleicão do residente 
da C~maro de -Volto. 

Redon..fa 
Na última reunião da Câma

ra Mun;cipal de Volta Redonda 
realizov .se a votação para elei
ção elo Pró;<imo presidcnt~ da
quela casa. Como já era esp~
raclo foi eleito o edil Cesar Cân
dido de Lemos, por. unanimida
de. Como vimos o n-ovo dirigen
te do Legislativo. Ypltaredon
dense, saberá dirigir seus dr,s
t'nos aa,10 a sua grande ca
pacidack intelectual e seu ti
rocínio político. 

tárti então existente no abas- ---------------------------

tc1;o~:~·nha.do pelos srs. Raul Identifique esta fotografia 
de Oliveira Rodrigues, secretá-rio d I 
cio Govê1no; Salo Brimd, Se- se nu er 
cretário de Viação e Obras; e ■ • ■. I'• a 
o capitão Eudorico Carneiro, 
aiudant de ordens do Gover
n.flcio1·, foi o chefe do Govêrno 
f.lun1inen e recebido pelo pre
i"'.éto m .icipa], sr. Albino sou
sa. vei:cador Hélio Nogueira, 
pn·sid nte da Cârrí'ara Mi.mici
pal; jmz de Direito José Coe
lho da Rocha; Antonio Pereira 
Gestal, chefe da Recebedoria 
ele R •r.d..is; Angrense Pi_res, pro
motor a,, Justiça, e outras pes-
snr.s tle, destaque, .entre elas o 
~r. José Amélio, representando 
o titulnr da Secretaria de Saú
de e A$ istência; deputado fe_ 
cleral CJ so Peçanha, sra. AS
té1 io d Mendonça, Eugenio 
C''>r<le1.o e Luiz Guarino. 
A INAUGURAÇÃO DA ESTA

ÇÃO DE TRATAMENTO 
Logo que chegou a Rio Bon·

(Conclui na página 5) 

~ 

PREÇO 

CRUZEIRO 

'❖ ·?~~(, ~-
-:~ ' -.\;i:~;{:t\~~;-: .; ' ~ 

❖ 

Atenção sabidos! Outra fotografia para vocês identificarem 
e ganharem uma panela de pressão "novinha em fôlha". 

Remetam suas respostas, por carta, para a Redação dêste 
jornal, acompanhadas pelo cupon estampado na página 6. 
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Tôda a grande imprensa bra
sileira colocou-se, unanimc, 
cc.ntra Jongo Goulart no pleito 

O IMPARCIAL 7-1-1956 
---------------------------------• 

ensa mais Anti-Nacional do Mundo 
1

::le 3 d\! outubro. Mesmo os \dência da República, atacaram 
i11g:.os que fizeram a apologia f.n temenle a candidatura de 
á candidatura Juscelino a presi- seu companheiro de chapa, Jan-

: .~·1· \ -vt 1 -

- f : 
-- --·-

" •": o.l ., -:• 

• ' .. .. ; . __...--..,1 ~ 
'•• , .... ,,..Ji,_- __ -1- _ 

.. . .. .....~ ... ~. ·: , M~,..}.<.. . ~~ 

gc Goulart, a Vice-Presidência .. :rguintes considerações: tos para. receber o~ invasores 
O "C0rreio da Manhã", o - " 1) Oriente esta se per- como irmãos". 

"Diário Carioca", os jornais de cl~ndo cada dia mais a vista da Como se vê, o que a cadeia 
P.1-sis Chateaubriand, os matu- pressão russa, para o- homem dos "Diários Associados" pre
tinos, vespertinos e- semanários b1 anco. na de sêr na Africa ,_ coniza, pela voz do seu mais 
i.,O Rio e dos estados, que de- no cont,Tiente Latino-America ;.lto Diretor, é a transformação 
feuderam Jusc~lino, negaram no que se terão de formar as do Brasil em :'Africa" (sic), pa
apc,io a Jango, embora a maioria rest.rvas de matérias primas ra formar as reservas de ma .. 
r••conheccsse o lídimo direito de tropicais, que a Europa constL térias primas tropicais que a 
•osse dos eleitos. tuiu na India, em Ceilão, M.,la- Europa constituiu na India, em 

Até a "Ultima Hqra" não ia, Sumatra, Java e etc. O Bra- Cd;ão, Malaya, Sumatra, Java, 
róde oferecer apoio a Jango sil está, pelo seu território e pe- ecc ... , países cujos recentes 
porque v seu Diretor, Danton las suas vias naturais interio- movimentos redentores sacudí
Cuelho, foi candidato, também, res, em situação previleg!ada ram fón o jugo colonial, a ex
a Vice-Presidência, na chapa de para se beneficiar desse inte- ploraçã,1 escravagista de seus 
Adernar de Barros. resseda Europa e dos EE. UU., filhos. ., 

Que resultou, entretanto, deS- r,or mercados de matérias pri- Por isso a poderosa cadeia 
sa frente única da Imprensa mas que estejam garantidos de jornais brasileiros aconse-

DEIXOU NOVA IORQUE· ') Corp. nesse recorde da indus- Londres - Um prestigio.50 Jt,scelinista contra Jango? Qual para a normalidade e a segu- lha nos.;o povo a convidar os 
"DUQUE DE CAXIAS" tria automobilística elevou-se a psiquiatra britânico disse, que o a resposta do nosso eleitorado rança da5 suas entregas, pela colonizadcres "brancos" (sic), a 

17,13 por cento, quando cm melhor meio de impedir que a à tremenda campanha de di- cfie:iência do poder aéreo na- tomarem conta do nosso solo, 
Completando mais uma eta- 1954 foi de 12,54 por cento; a lua de mel" se transforme e'll fomação, calúnias e falsificações val da l'TATO". para explorá-lo colonialmente. 

produção total dessa companhia "lua de :l;el" é adiar a festa de desenvolvidas pela imprensa A essas declarações do prin- E tudo isso se dá no momento pa de sua viagem de instrução 
de guarda-marinhas, deixou ,., 
Pôrto de Nova Iorque com d~s-

nsceu 102% . casamento para depois do rc- udenista, escrita e falada, con- cipe Bernard acrescentou Cha• cm que as forças armadas do 
Coube a General Motors 50,53 1resso dos recem-tasados. O lra Jango? Dessa unanime con- tc .. u.briand, no seu citado arti- Brasil escrevem as mais brilhan

tino a San ,Juan de Porto Rico contra 52,46 por cento em igual aludido psiquiatra, dr. Reginald duta dos jornais, rádios, difuso- go, as seguintes declarações: tes, páginas de suas hlstórias, 
o navio escola "Duque de Ca- período em 1954. A parte 1e- Bennett, é de parecer que as ras e televisoras brasileiras, re- "A conversa que entretive ddendendo os direitos democrá
xias'', sob o comando do capL 
tão de mar e guerra Luís Tei
reira Martini. 

DIAMANTE DE 149 
~UILATES 

lativa a Ford foi de 28,21 por luas de mel ficam "avinagradas" sultou a maior e mais espeta- c0m o príncipe vários outros ticos d'.> povo cuja maturidade 
cento contra 30,69 por cento no porque os nubentes partem e~- cular vitória eleitoral até hoje prontos, inclusive o que a téc- pohtica é hoje prodamada por 
ano passado, apesar de ter a gotados pelo alcool e deprimi- registrada no Brasil. Jango re- nica Hoh,ndeza nos poderá tra- tóda imprensa do mundo civili-
sua produção aumentado 36%. dos pelo "vasto repertório de cebeu cêrca de três milhões ~ ~H nesses dois campos~ o da zado. 

A produção de automóveis graçolas espantosas nenhum'! s-·tecentos mil votos, apesar dos transformação dos nossos rios, Nenhum jornal europeu ou 
· s fábricas menores - Ame- delas muito digna", com que sã,J _ desvios de mais de um milhão (;m vias fluviais navegáveis (a r;c,rte-americano ousaria pre. 

rican Motors, Studebaker, Pac- mimos~ados pelos convidad<>s • rle votos, resultante da apresen-' técnica Batava nesse terreno é conizar o que a nossa imprensa 
Um diamante de 149 quila- kard e Kaiser - correspon- á festa. A "fadiga do dia do t-::ção d;i candidatura ao mes- i única no mundO) e o da utiliza- r,;·econisa contra o Brasil e em 

tes foi encontrado em Ylaing,J, dente a 48% acima do índice casamento" deve.se acrescentar r-10 cargc do seu correligioná- ção das terras acidas, que são a favor rJos interesses coionialis-
no leste de Loubangui (Africa de 1954. Entretanto, essas corn- também - .disse o dr. Bannctt 1:0 Danton Coelho. imensa, maioria do Brasil, para t:.-is daqueles países. 
Equatorial Francesa). Essa pe
dra, segundo pare::e é uma elas 
maiores do mundo e seu brilho 
é particularmente puro. 

PRODUÇÃO DE AUTOMÉVEIS 
NOS EE. UU. 

Nova Iorque - 1--té age.a 
assinala o "Wa 1 Strect" jour
nal a produção de automóveis 
em 1955, atingiu o to.tal de ... 
7 .529.818 carros, ou sejam 
48% mais do que 'igual perío
do de 1954. 

A quota atribuída a Chrys]er 

panhias, que em 1954 apresenta
ram um coeficiente de 4,13,. 

produção de automóveis, 
aparecem com a produção de 
apenas, 4,32% em 1955. 

- (!Ue os recem-casados tem 
de passar muitas vêzes long3s 
e fadigantes horas de viagens 
para se encontrarem por fim 
"diante das estranhas circuns
tâncias de um hOtel distante". 

Ainda assim, Jango foi O f;;.ze-las vergeis luxuriantes, co- Nossa imprensa tornou-se, 

CONSELHOS MÉDICOS PARA Parece que há boas razões mé-

cidadão mais votado, até hoje, ffi:) elas já existem no Município assim, .,. mais anti-nacional do 
~.n tôda a existencia de nosso de Mogi-Mirim, em solos mise- mundo. Jango foi o cidadão 
P.;.is. Isso demonstra que o povo r,heis de cerrado mineiro, onde mais votado até hoje, no Bra
bcasileiN se orienta, exatamen- c:ava barba de bode, e hoje. . . sil, precisamente por ter sido 
tE> no ~entido inverso do que hoje... àá bOnequinhas admL o mais repudíado pelos nossos 
n0ssa imprensa falada e escrita, r;,, eis de cirandas, graças aos j0rnais . .Juscelino deve ter sem
o aconselha. Nunca se viu, em p1 ocessºs de recuperação das pre presente ao espírito essa
nação alguma, mais flagrante t:1cbo.s •xaustas em roçados que , erdade: nossa imprensa é con-

UMA LUA DE MEL dicas para se substituir esta., 
PERFEITA {estas gargantue~ ._ 

... uma "cerimónia simpl , cl pro,r.i. cl rep m, o povo á voz füio iibras e -guldens. siderada lo povo brasileiro , 
Um psiquiatra inglês diz religiosa com a assistência 
que- festas, comedorias e alguns parentes e amigos ínti
gracej os pesados "avma- mos, seguida possivelmente de 
gram" o primeiro en- um almoço isento de formalida-

uuanim~ da imprensa. Tem-se Eu, ~endo o sr. Juscelino como o maior inimigo do país; 
a impressão de que os brasileL KubitscllC'k, convidava o prin- o monopólio petrolífero estatal 
,o& lêe,n os jornais e ouvem as cipe Bernard para Vice-Rei fla- só foi vitorioso porque teve con
ractiofusoras especialmente pa- mengo do Brasil. Por-lhe-ia, Ir? ele a unanimidade da nos
ra tom;irem atitude oposta ao no queixo vastas barbas, á Se- Fa imprensa; essa também é a 
e JC pr"conisa os tais chamados g;smunciv Van Shopp, e dir-lhe- nzão do espetacular triunfo de 
''órgãos da opinião pública". E ia amáveimente: Jango, no pleito de 3 de outu-

contro dos recem-casa- des - concluiu o dr. Bennett. 
dos. 

R OU B OU UM MILHÃO DF
DéLARES EM LIMA E F J_ 

GIU PARA O BRASIL 

Depois de haver roubado um 
milhão de dólares em Lir,ia, 
Perú, fugiu para o Brasil v 
engenheiro espanhol Nicolas 
Pladellates Olavelo - infor
ma o jornal "El comercio", di
zendo que as vítimas do ' ires
croc" ofereceram-se para cu~
tearem as deSpesas de estradi
ção do me·smo. Pladellates ha
ria recebido grandes somas para 
certas construsçõ ~s que nem 
sequer chegou a iniciar, te11Jo 
abandonado repentinamente o 
país com o dinheiro arrecada
do. 

FOGO NA TORRE EIFFEL 

Paris - A famosa to r r e 
Eiffel, incendiou-se, tendo ini
ciado o fogo no terceiro andar, 
exclusivamente usado como Es
tação transmissora de rádio <' 

televisão. Devido a estrutura 
da torre, tôda de aço, os da 
nos não foram gra'ld es, não re 
tendo registrado vítimas. 

O SR. JUSCELINO VISITARA 
O CENTRO ATóMICO 

DE HARW!='LL 

confirma-se que durante a 
sua próxima visita a Gr.'.i-Breta
nha o Presidente eleito do 
Brasil, sr. Juscelino Kubitschek, 
visitará o principal centro de 
pesquisas atômicas do govê1110 
britânico, situado em Harw~JJ, 
a uns 60 quilômetros a oeste 
de Londres. 

é essa realmente a verdade, pa- _ Alteza, venha ao assalto hro. 
ra felicidade de nosso povo e da segunda Batava. Agora es- (11.fattJ, Pimenta - Jornal d~ 
do nosso país. Ainda a poucos turnos de peitos e corações aber- Lebates) 
dias, com efeito, o sr. Assis 
Ch .. teaubriand, proprietário de 
vüias dezenas de jornais, ra~ 
diodifusoras e televisoras escre
veu um artigo intitulado "Da 
,,ecessidade da segunda inva
são Batam" no qÜal aconselha, 
ct•m a maior serenidade e cinis
mo, a transformação do Brasil 
em colonia dos europeus e dos 
norte-americanos na Asia. 

Elogiando calorosamente a 
erguem do príncipe consorte 
Bernard, da Holanda, diz Cha
tc.-..ubriand ter ouvido dêste, as 

PQODUTOS 

(RACIIÍN!;t 
MARCA REGISTi:?ADA 

Gl~ANJJA <CA\lR<D>lLINA 
LINS & • F'ILHOS LTDA~ 

llves - Ovos -Pintos l)açoês 
llve/ina, Sud,na, Ceviilina e Gadolina 

.AV NILO PEÇANI-IA,439-TEL.55-NOVA IGUASSU 

Pôsto Presidente 
Alberto Correia 

OS MAIS MODERNOS SERVIÇOS DELAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, ACESSóRIOS PARA 
AUTOMóVEIS, OFICINA DE BORRACHEIRO MECANICA E ELETRICISTA FUNCIONANDO 
DIA E NOITE. - LUXUOSO SALÃO DE BARBEIRO, MODERNOS E HIGl~NICOS BANHEl
ROS, CONFORTAVEIS CAMAS PARA PERNOITE DE MOTORISTAS, CAFt BAR E RES-

TAURANTE, ABERTO DIA E NOITE 
TELEFONE: 30-8225 - RIO DE JANEIRO 
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Música 
Visitou nossa redação o sr• - te artistas radiofônicos de re

Hoberti Gerardi, cantor popular, noma.do valer. Entre outros ci
que depois de expor-nos um tarei os populares Paulo Pe
programa recreativo para gau- reira, Osmar Marçal, Maneco 
dio dos entregantes daquele do Pandeiro, Jurema, Jeny, Te

ttzinha, Chuvisco e o composL 
t.or H. Nogueira. 

~.~~~~le!IM~1~,.-1-41_,, __ 

- Como o veíeulo ele divul
gação das atividades recreatL 
vas, é a Imprensa, resolvi pro
curar a redação de "O Impar
cial" para por suas colunas, e 
em nome dos Associados da A. 
A São Pedro e dos moradores 
locais, agraàecer a êsses vale•_ 
rosos artistas os momentos de 

., 

CINE IGUAÇú 

9, 10 e 11 de: janeiro 
BUD ABBOTT E LOU COSTELLOS 

DE PERNAS PRó AR 
Grandioso íomédio 

12, 13, 14 e 15 de janeiro 
Finalmente o sensacional filme em CinemoScopP. 

O PRíNCIPE VALENTE 

i com 
James Mason - Janet Leigh 

Sterling Hoyden 
Debra Paget e f 

CINE PAVILHÃO IGUAÇú 

6, 7 e 8 de janeiro 
ROSTO OLVIDADOS 
Drama do Pelmex 

GATO FASCINADO 
Drama Worner Pothe 

... 1 
J <•1êimo esportivo, nos disse o 

f ~eguinte: . 

l
i - A convite do sr. Astrol,e

Jo. Diretor Social da Associa 
1 cãe ,Atlftica São Pedro, ~s:!diada 
• à rua 13 de Maio, no Ran~ho 

.,. i 1'\o,o, tomei a incumbência de 
· •' t calizar ali às 18 horas do do

i mingo t1róx·mo passado, dia lº 
i · :il; corrente mês, um show ra
i diofônic<> no qual tomaram par-Jornal do Warner e Complemento Nocional 

alegria aue 
l'Jm. 

nos proporciona-

Será inaugurado no próximo 
clí., 15 do corrente, o Departa
mc•nto Iguaçú cte Música, filia
do ao Conservatório Brasileiro 
rlc Música, sendo a sua sede 
prnvisória à rua Antonio Car-

los, n. 121 . 
O Departamento dará sua 

festa de inauguração no Cine 
Jguaçú, aonde comparecerã? al
tas autoridades Municipais e 
Estaduais, além das Diretoras 
do aludido Departamento, pro
fcf~ôras Dariléia dos Santos 
Hill e Almira do Vale Lopes. 
Compar!!cerão também as pro
ft>ssôras Darilhia Borges, Jací
ra Gomes, Norma Barone, Bri
sabela Paladino e Julieta Stei
ner. 

9 e l O de janeiro 
MOTIM SANGRENTO 

Drama Unite 
POTRO INDOMÁVEL 

i 
1 
í 
1 

PALAVRAS CRUZADAS N~2 
Drama do Monogram - Complementos 

11 e 12 de janeiro 
O GRANDE SULIVAN 
Drama do Pr. Barone 

DEPOIMENTO ACUSADOR 
Far-west do Columbia 

Complementos do Unido 

13, 14 e 15 
CANDINHO 

Comédia do Columbio 

ALPINISTA POR ACASO 
Desenho do Columbio 

Complementos do Worner e nocional 

CINE SÃO JERôNIMO 
(Mesquita) 

5, 6, 7, 8 de janeiro 
TESOURO DO MAR 

E 
ATÉ O ÚLTIMO TIRO 

9, 1 O, l l de Janeiro 
RENEGADO IMPIEDOSO 

E 
TIGRES VOADORES 

12, 13, 14, 15 de janeiro 
OS TIRANOS TAMBÉM MORREM 

E 
MASSACRE TRAIÇOEIRO 

CINE IMPERIAL 
(Nilópolis) 

5, 6, 7, 8, de Janeiro 
JOHNNY GUITAR 

E 
T!GRE VOADORES 
9, 1 O, 11 de foneiro 

O CAVALEIRO MISTERIOSO 
E 

PROCURADO POR HOMICíDIO 
12, 13, 14, 15 de janeiro 
RIFLES PARA BENGALA. 

E 

1 
NILTON 

i 2 3 

i 

1 

3S 

. I · HORIZONTAIS: 

i 1 - Dialecto Persa do grupo 

l 
1 
! 

caspiniano 
4 - Prisão cad eia (giria) 
8 - Que tem a côr arrochea

da 
l O - Tubérculo alimentício das 

ilhas Samoas 
12 - Evaristo Ebert 
13 - Tecido forte de linho 

grosso 
15 - Atmosfera 
16 - Fileira 
18 - Pão de 
19 - Caminho 

• 20 - Sol dos Egípcios 
1 22 - Nome masculino 
1 23 - Apetite sexual dos 
l mais 

24 - Ignja Episcopal 

ani-

26 - Cano de escorrer água 
27 - Partes iguais de cada 

coisa 
29 - Jogador de futebol que 

atuando mal dá sempre i vantagens ao adversário 
. j (gíria esportiva) 

31 - Brisa aragem 
32 - Substância azul extraida 

das folhas d e certas plan
tas 

:s4 - Batraquio 
35 - Pedr1t em Tupi - Gu?.-

rany (pl.) 

VEIGA 

6 7 

VERTICAIS: 
1 - Cidade da Holanda na 

província de Gelderland 
2 - Outra coisa 
3 - O maior o 
5 - Fruto da ateira 
6 - Símbolo do sódio 
7 - Instrumento agrícola 
8 - Sincero franco 
9 - Astro rei 

11 - Reso 
14 - Parte mais dura da ma

deira 
17 - Dança Es~ocêsa acrescen-

tando o A 
19 - Parágrafo 
21 - Contração de a e o 
22 - Artigo masculino (pl.) 
23 - Epístola 
25 - Animal feroz 
26 -Tomba 
27 - Falta 
28 - Camareira 
30 - Medida agraria (pl.) 
32 - Membro enpenado 

aves 
33 - Estudar 
36 - Carta de jogar 
38 - Nota musical 

das 

RESPOSTA DO NúMERO 1° 
HORIZONTAL 

LA, UT, TAL, LEI, RAN, UR7., 
MEL, TRA, SE, Nú, ROL, REU, 
LAS, BUL, VER, LUR, NAU, 
AI, AU. 

37 - Que. vive no ar VERTICAL 

Gremio dramatico 
São Jorge 

A. LUCIO 

E;sse destacado conjunto de 
Cachoeiras de Macacú, que in
centiva a cêna fluminense nes
se próspero município, está em 

vias de grandes 
a t í vidad,es, fa
zendo-se apre
sentar em nossa 
cidade, colabo
rando no 1 ° fes
tival do t e a t ro 
a m ador flumi
nense. A terra 
onde se perpe
tua o nome de 
João Caetano e 

Leopoldo Fróes, continuará a 
i;€T o celeiro da arte cênica, a 
prova são as organisações ama
dol'istas que se organisam em 
todo o Estado do Rio. Daqui, 
envio a todos um feliz 1956, e 
li:mbro aue será o maior feito 

dt'ssas organisaçeõs, o compare
cimento ~o festival que vem es
tJmular á juventude amante da 
mte de Talma, e que será rea
lisi1do c>m março próximo, no 
Teatro Municipal (João Caeta
no/, onde será iniciado o prê
mio (Fróes) do melhro amador, 
á melhor amadora, ao melhor 
(l;retor e ao melhor autor flu
minense. 

?.1andem suas adesões em um 
relatório que constará, ativida-

• 
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des havidas desde sua fundação, 
nome dos elementos do conjun
to, e qual a peça a concorrer. 
Tudo esclarecido, para, "Revis
ta Guanabara Fluminense", Tra-
1,Pss11 Alberto Vítor, 15 - NL 
t~rói, para Carlos Pereira ou A. 
Lucio, e assim far-se-á o maior 
movimento artístico teatral no 
Estado do Rio. 

GRUPO HORTlàNCIA 

ASSISTitNCIA Ã CRIANÇA 
POBRE DO "BADú" 

Essa organisação filantrópica 
devia á criacão do Sr. Norival 
Guedes, merecer ser divulgada, 
pJra que saiba os poderes pú
blicos, que existe em Niterói 
elementos incansáveis na edu
cação infantil, onde o lema é: 
"Ensinar a crianca a amar a 
terra", •~ isso nãÓ chega ao co
r,hccimento das auotridades a 
quem competia usar essa or-
ganisação. Mas, apare~eu um -
punhado de benfeitores, edu
cacl°ores de iniciativa aue não 
C':<iste diques que os cÕntenha, 
e como prova lá está em "Ba
dú" (Pendotiba) o GRUPO HOR
TÊNCIA, á espera dos homens 
r'o saber, para saberem que 
11âo é com oalavras inúteis, 
nem discurso- "burrocráti:!os" 
que se praticam boas ações, mas 
sim, co'TI a capacidade e o co-
1th ~cimento do sr. Norival 
Guedes, que rege os destinos 
do GRUIO HORTI:NCIA. 

~~..-.<~~D - ~ - a - q -0419-(_.-J - ti - D - D - D! 

1 Dçougue Santo antonio 1 
i HENRIQUE MOREIRA ! 
i Carnes de primeiro quolido~e, porcos, 1 
j vaca e aves obat,dos i 
1 Rua Marechal Floriano Peixoto, 1688 -,. 
i Nova Iguaçu 
i • 

Associação Profissional dos Em-
pregados do Comércio 

De Nova Iguaçu 
.. Séde: 

Fundada em 14 de Setembro de· 1952 e Registrada na Delegacia 
Regional do Trabalho do Estado do Rio, em 13 de Outubro de 1955 

Rua Dr. Otávio Tarquino, 57 - 20. and. - Sala 
20 .• Nova Iguaçu - Estado do Rio 

Comerciários lguaçuanos 1 • 
Não s.e justifica que paguêmos mensalmente uma contri

buição ao I. A. P. C. , sem que êste nos proporcione benefícios 
a que temos de fato direito, dando-nos assistência neste mesmo 
Município em que trabalhamos e contribuímos para seu pro
gresso e grandeza. 

Reclamamos dessa instituição de Previdência Social, apenas 
o que por direito líquido e certo nos cabe, porque nossa 'Classe 
a isso faz jus, devendo portanto entrar na posse de seius direi
tos. 

. Sob a Bandeira da nossa ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL, 
nós, os comerciários dêste próspero Município de Nova Iguaçú. 
reivindicaremos e lutai:emos ombro a ombro nesta Cidade, pe.. 
lo seguinte: 

1º - Hospital do Comerciário a ser instalado pelo I. A. 
P. C. nesta Cidade; 

2P - Ambulatório de Clínicas Especialisadas para os Co
merciários dêste Município, também a ser nistalado 
aqui; 

3º - Materndiade da Comerciária Jguaçuana; 
4º - Residências a preços módicos, financiadas igualmen

et pelo I. A. P . C . ; 
5º - Respeito às leis do trabalhD; 
6º - Elevação moral, cultural, social o política dos empre

gados no comércio .dêste Município; 
7º - Aumento de salários, condizente com o custo real da 

vida neste Município; 
8º - Instalação de uma JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JUL

GAMENTO. 
Procurai associar-vos no enderêço · acima das 8 às 17 horas 

diàriamente. · 
Ficai sabendo que só unidos seremos fortes e capazes de 

obter mais depressa o que acima, enumeramos. 
• 

VIVA A CLASSE COMERCIARIA IGUAÇUANA! 

PELO QUADRO SOCIAL 
ALMAS EM DESES?ÊRO 

39 - Falta de sorte HAL, SUL, TEU, TAL, IRA, Milton die Souza ................... ....... ....... Presidente 
40 - Qualquer quadrupedc que RE, AR, ZR, TER, ANU, OE, Jo é Givigi s é et, · 

serve para a alimenta- LUL, EU, LEU AR, l}JA, VAU, .Masnoel · · · · · · · · · · · · · ·• · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · e r ano do Carmo ............ .. ................... Tesoureiro 
ção -RIR, NAS. 



Página 4 O IMPARCIAL 7-1-1956 

J E J 
HUMBERTO DE CAMPOS ia tomeçar bem porque a primeL 

ra pessêia a ajoelhar-se diante 

u M 
-- N:'io comeu carne na sexta 

feira maior? 
-· Oh, senhor padre! Não. 

S('nhOr! 
- Nem na quinta? 
-· N,,m na quinta! 
- Nem na quarta? 
- N;,-,m na quarta! 

ueé ••• 
(Conclusão da LJ página) 

para dar aos fiscais do trabalho, 
un.a imprtância variável no 
quantum, no intuito de com
p1 ar-lhes a dignidade com o 
Ct1.tC deveriam cumprir seus de
ve: es. Tais coisas vem sendo 
dnas com tal frequência, que 
talvez venham a suscitar um 
inquérito capaz de pôr isso tu
ti. em pratos limpos. 

SOCIAIS 

ANIVERSARIOS 

Transcorreu no dia 26 de De
zembro do ano findo, o aniver. 
8ári.o dv Sr. Armando Pires, 
fjgura muito popular em Morro 
Agudo, Tesoureiro do vasqui
nho e Presidente do Centro Pró-
1\'Jelhoramento de Morro Agu
do. 

No dia 27 o Sr. Milton Belar
mino de Souza "player" do Vas
quinho de Morro Agudo. 

Sra. Odete soares e o Sr. 
Irenio Dutra Sobrinho. 

7 DE JANEIRO: 
Sr. Areo Luiz Chagas, des

portista. 
Sr. Mauro de Azeredo, fun-

cionano dii Cia. Telefônica 
desta cidade. 

Srta. Helena Cardoso, filha 
do Sr. Joaquim Cardoso. 

8 DE JANEIRO 
Srta. Maria Helena, filha do 

c:if'al, Sra. Manira Rachid e 
Lauro de Oliveira proprietário 
do Foto Iguassú e Fábrica de 
Velas Iguassú. 

Não u obstante o espírito re- lia grade foi, precisamente d. 
ligioso o que dava mostras a Gertrudtnha, esposa do Prefeito 
rci,ulação de Guaranapiraba, o -~ uma aas senhoras mais sim. 

pároco da cidade, Padre Baldui- páticas e virtuosas do lugar. Sem 
no de Mendonça, estranhava a l hapéo, o vestido simples, de 
ciuantidade de carne, que, du- gente do interior, a moça vinha 
rante a quaresma, se vendia nns tuda ga,rida mostrando em ca
a\.ougue~ • r a face o rosado explendido da 

E antes que o sacerclote 
gvntasse pela terça: 

Não são também poucos os 
trabalhadores que se queixam 
de lhe ser cobrada a importân-
1·ia de CrS 50,00 por carteira 
prnfissional expedida por essa 
A 5êucia, que segundo dizem 
age 0 xtorsivamente quando, as
~irn _procede. "O Imparcial,", 

per- 1 ão tem em absoluto intuitos 

No dia 27 o Sr. Paulino Vi
cente Di Grigori, proprietário 
do Pôsto Imperial. 

No dia 28 o sr. Salvador Si
rico mais cnohecido na intimi
dade como "Dodo''. 

O Jovem Edmar Tinoco·· de 
Magalhães, filho do despachante 
Ybicui Tin co de Magalhães. 

Srta. Nidia Guimarães. 
E' interessant,e! - refletia ~áúde. 

Ne. 
- Posso, mesmo, as.~egurar 

ao V. Rema., senhor. padre, que 
irante toda a quaresma, não 

caiu o menor pedaço de car
ne denil•J de mim! 

Esse exagero irritou o padre 
Bálduino. 

c-se:anclalosos contra a honra de 
ninguém, mas é de seu dever 
c1ivulgar o que o -povo diz a 
rt&peito de certos setores do 

1.0 DE JANEIRO DE 1956 

poôer público federal. Aqui es- Sr. Nilton Barbosa Veiga, fun-
tamos para ouvir e divulgar os ~ionário deste Jornal. 
desmentidos dos que se julga
rem atingidos, desde que devL 

2 DE JANEIRO 

ANIVERSARIO DE 
CASAMENTO 

8 DE JANEIRO 

Sra. Alda Bezerra Martins e 
Sr. Messias Martins. 

AjCelhando-se diante do con
frssioná'."io, d. Gertrudinha re
,;ou as orações estabelecidas, e, 
como a cidade fôsse pequena, 
·1legou, apenas dois ou três pe
ncios insignificantes. Ao fim 
df"les padre Balduino entrou 

- Toda esta gente é católica, 
apostolica, romana; e, no en
tanto, p;rr11 uma população de 
5 mil almas, foram abatidos, na 
quarta-feira santa, nove bois: 
na quinta feira ,oito bois; e até 
na sexta feira da paixão sete 

com seu jogo: 
bois. Quem é, então, que come 

- Ora, filha! - rugiu o sa
cerciote, dentro do confession:.í.
l"io. - Kão diga tolice! 

damente comprovem com fatos Sr. Alberto Pires, sócio fun
a inveracidade do que ora se. dador do Vasquinho ele Morro 

NOIVADOS 

contrataram Casamento no· Diga-me uma ~oisa, filha: 
essa carne? E nervoso: 

l)ublica Agudo. 
. 6 DE JANEIRO c:ia 1.0 de Janeiro a Gentil Srta. 

Maria da Penha Cardoso e o Sr. 
Ruy Ferreira, altos funcionários 
do Forum local, a recepção teve 
lugar na residência da noiva, 
à Rua Governador Portela n. 0 

260 casa 7. 

yocê jejuou durante a quares
As cifras como argumentava 

ma? 
padre Balduino eram rigorosa-

Jejuei, sim, senhor. 

O seu marido então, é ... 
é . . é. . . é. . . sardinha!. .. 

E' tempo de acabar com so- Sra. Ferdinanda de Araujo 
flsmas, que continuem a man- Vieira, esposa do Sr. Evandio 

mente oficiais, e haviam siao 
r ublicadas no j,ornalsinho da 
Prefeitura. E como o consu
r. de carne durante a sema
r.a constituísse pecado quase 
mortal, resolveu o sacerdote 
aµurar d verdade, exigindo na 
:"onnssão depoimento de suas 
phl"oquia.:as. 

Alto, magro, seco, o olhar 
bondoso P. o coração singelo, pa
dre Balduino entrara para o 
L'OHfessionário com a resolução 
firme de resolver o enigma. E 

A ln ra~·dão 
Certa vez um casal campô

nio criou um filho e com sa
crifícios mais ingentes deu-lhe 
instruçã:> superior, facultando
lhe sua diplomação como um 
dos melhores médicos em ri
riu giã gerai de sua época. Co
mo era natural, a sua infância 
foi vivida num ambiente caren
cial, própria das circunstâncias 
campesinas. O médico mdo 
tentar sua projeção nas gran
des metrópoles, depressa se es
queceu da vida simples e hon. 
rada de outrora na companhia 
santificada de seus abnegados 
piiis. E, tornando-se orgulhoso 
e arrogante, nem respondia 
mais as cartas cheias de sau-
dades de sua velha mãe que lhe 
chegavam da longínqua provín
cia, só oorque tais missivas, lhe 
faziam recordar o rincão dadi
vôso em que nascera e se cria
ra mas, que êle despresava so
knementc. 

Deposito Santo Antonio 
De 

Norberto O. da Silv;,i 
Balas, Dôces, Bombons Forminhas para bolos, 

por atacado e a varejo 
Travessa Rosinda Martins, 29 - Praça da 

Liberdade - Nova lguaçú 

• • u 1ma 1 
razado pela vergonha diante de n~1mento ao caráter de um gran
seu Chefe que o olhava com se- de Chefe. 
yc.ridadr,. Num esfôrço supre- Hontem um coração magoado 
mo, deixou esboroar-se em seu e abatido pela ingratidão de al
o: gulho º arrogância, balbucian- guém a quem já prestou rele
da - creio que sim ... Chefe. ,.tes serviços me confidencia-

Abrabão Lincoln, olhando-o va: É, Nova Iguaçú cresceu :! 

('Om paternal afago disse-lhe: - despertou a cobiça daqueles que 
o senhor está licenciado por um :;ó agora vem beber o caldo da 
roês. Vá imediatamente unir-se laranja descascada. Mas quando 
aquela .i quem deve tudo o que Nova Iguaçú não sonhava ser o 
é: que é, eu vim para cá e até 

Chegando-se um pouco para hüje chupo-lhe apenas a casca 
a janela da casa em que instala- azeda. Porque não tive e não 
ra seu quartel general disse: - tenho a ajuda dos poderes po
A ingratidão queima, aniquila líticos e econômicos desta ter
e mata. E' peor do que o pró- ra que tanto quero. Meu ser
prio fogo. Ela é a geada t~i- viço de Altos Falantes está sen
vcl que destrói e torna imper- cio solapado por um grupo que 
de:t:idos os corações humanos. O diz ir inaugurar dentro em bre
senhor ingressou em minhas t ,-'l_ vc: uma emissôra iguaçuana. 
pas e, nelas com ·tal brilhantis- Esse grupo, ao que. dizem, está 
mo se portou sempre, que• ja- êontand) com o apoio de po
mais pensei fôsse capaz desse líticos a quem sempre prestei 
gesto aviltante. Redima-se inc'Lo serviços, bem como a todo o 
com urgência pedir-lhe perdão cumérciv iguaçuano. 
e lhe seja reconhecido por tu- Fran •a.uente meus senhores, 
do o que fez pelo senhor, pode depois disto, só um pouco de 
retirar-se e ma apresente quaa- r.,editaç5o poderá modificar es.. 
do estiver de regresso". tét atitude ferina, para com um 

Bela atitude. Exemplar mo- leal servidor desta terra. 

Construtora Veras 
Pavimentações 

Agrimensuras 
Locações e 

Construções 

Lida. 

Rua Ministro Mendonça Lima, 312, sala 13 e 14 
Nova Iguaçu 

ter a incrbdulidade e a descon- Reis Vieira. 
fiança no poder legal. Entra Srta. Ivone 
Govêrno e sai Govêmo, entra basa. 

Silvestr~ Bar-

Ministro e sai MinistrO, e a si
tuação permanece a mesma. 
Não é para isso qu? o povo vai 
as urnas nos prélios eleitorais 
Não vai as eleições para ver 
c•1ntinuamente a ascênção verti
ginosa dos preços das utilida
des e desrespeito ostensivo e 
af1·ontoso aos seus mais legiti-
1:·c-s direitos. 

Alto lá, senhores! Procure
r:,os entrar no rumo certo, o da 
cl;gnidade para com os seus se
n,clhantes. Breves dias trarão 
uma era nova para direitos e 
deveres por parte de quem 
.issumiu com os trabalhadores 
brasileiros altos c.ompromissos 
de honra. 

Seduziu ••• 

sava pelo local da agressão o 
investigador Rubens Chuft. da 
!Je,egac'a de Nova Iguassú qu.! 
conduziu o agressor para aquela 
<ltipendência Policial. Na De
legacia, ;,Jdo foi trancafiado no 
Xadrês tendo antes porém per
c'lido a sua basta cabeleira de 
"Caften". Depois a jovem dezi
ludida Maria retirou-se em 
rrant-0s. 

Violenta ... 
(Conclusão da l.ª página) 

deram os motoristas em fla
grante. 

Após o exame do perito rlo 
Instituto de Polícia Técnica, o 
corpo do infeliz operário foi 
transportado para o necrotério 
de Nova Iguaçú. 

Com os ... 

Sra. Irene RObles Quintana, 
C$posa do Sr. Otacilio Soares 

Sr. Hilton Cruz e Souza. 
Menina Helena filha do ca

sal Mariana de Moura e Sr. Jo
:::é Moura. 

Sra. Justina Maria da Graça 
Hibeiro, esposa do Sr. Raimun
do Almeida. 

O jovem Reynaldo de Freitas. 

Al\TJVERSARIO DE 
CASAMENTO 

Sra. Justina da Graça e Sr 
Icaimundo de Almeida. 

Sra. Eufrasina dos Santos e 
Sr. Romualdo dos Santos. 

CASAMENTOS 

DIA 7 DE JANEffiO 

Sr. Fabio Pinto Sobral, com a 
Si ta. Orade Ferreira Baptista. 

Sr. Raphael Gilgliotti com a 
Srta. Silma Pereira Soares. 

Sr. Waldir Savério Lofiego 
com a Srta. Ivone Carneiro 
Barbosa. 

A todos os aniversáriantes e 
l'liubentes, desejamos os melho
re!> Voto;, de felicidades e Um 
Próspera Ano Novo, são os Vo
tos sinceros de "O IMPARCIAL". 

Ràdio Tecnica Moreira 
FRANCISCO MOREIRA 

SERVIÇO DE PRECISÃO 

Grande oficina para montagens e refor
mas de aparelhos de rádio, amplificadores e 
de transmissão. Eletricidade em geral, mate

rial para rádio ai:,,adores. 
Praça da Liberdade, 32 - Nova lguaçú 

Telefone: 127 

Dr. 

Rua 

Alfredo Soares: 
Clínica Médica 

Bernardino de Mell,o 1839 - Sala 17 
Nova lguaçú 

Nestor Moreira & Cia. Ltda. 
Cnostruções com financiamento a longo pra

zo. Casas - Industrias - Instalações 
comerciais 

Rua Ministro Mendonça Lima, 312 - Sala 
13j14 - Neva lguaçú 

Oficina Santo Antonio 
Consertos Elétricos e Mecânicos - Garante-se 

todos os serviços executados - Motores, 
Compressores, Geladeiras, Balcões-Fri

goríficos, Enrolamentos em Motores, 
Liquidificador e Enéeradeira 

-DE-

A pobre anciã u:na vez sozi
nha por morte do marido, re
solveu ir de quebrada em que
brada, informando-se aqui e ali, 
até que veio a saber que seu fi
lho era um ilustre coronel mé
<1ko, chE-fe do Serviço de Saú
de das Tropas Libertadoras rle 
Abrahão Lincoln, e então, diri
giu-se aquele inolvidável chefe, 
a quem contou sua odisséia de 
mãe despresada. Lincoln, que 
poucos dias antes havia dist!n
guido com as mais altas insig
nias o valor e bravura daquele 
coronel, mandou chamá-lo a 
sua presença cheio ele indigna
ção: açougue Flôr de lguassú 

(Conclusão da i.a página) 
tudo que não esteja ligado ao 
futuro de seu govêrno e solu
ção de nossos problemas, cui
da, atentamente, aos mínimos 
detalhes. Ainda recentemente, 
respondendo ao sr. José Corréa, 
Presidente da Socidade Civil 
de Proteção aos Lavradores, se
diada em Nova Iguaçu, rafir
ma o seu propósito de elevar o 
nível de vida do homem do 
campo e dá demonstração de 
que as suas atenções estão vol
tadas para todos os reclamo1, e 
reivindicações de um povo c1ue 
já começava a descrer . 

FRANCISCO M. DUARTE 

"O senhor ainda tem sua 
mãe viva? Pergunte-lhe. Ele 
caiu das nuvens. Nada soube 
responder. Nem calcular podia 
o tempo em que se esquecera 
completamente de sua genitora. 
111udou de côr muitas vezes ar-

MOREIRA & DIAS 

Carnes de primeira qualidade, porcos, 
vaca e aves abatidas 

Praça da Liberdade, 18 - Nova Iguaçu 

JOÃO F. SANTOS 
Técnico em Refrigerações 

Consertos e. Reformas em Geral - Solda a Oxi
gênio - Pintura em geral 

Av. Nilo Peçonha, 1081 - Tel. 161-Jl 1 
Nova lguaçú - Estado do Rio 
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, . 
e assim ... 

MACHIAVEL 

PERDERA A. PRESID:ltNCIA DA CÂMARA O P. S. D.? 

Process:{-se, nos bastidores da política iguaçuana, movimen
to que se avoluma, tendente ao envolvimento de elementos do 
P S. P , P. R. e etc. provocado por procer udenista, afim ,1e 
empolgar a mesa do legislativo. 

A presidência .foi proposta a il pessepista. 

-o-

1ENóRIO CAVALCANTI APOIARIA O GETULIO DE MOURA 

O Deputado Getulio Barboza de Moun lançou, em caráter 
definitivo, através órgão oficioso local, a sua candidatura a pre
sidência do Estado. O hábil político iguaçuano tem firmadas as 
bases de sua ::ampanha e promove entendimentos com destaca
dos próceres fluminenses. 

Esta semana como um estrondo provocado por tiro da fa
mosa LOurdinha ecoou nos meios políticos da velha província 
a notícia de que o proprietário da temida metralhadora apoiaria 
nas suas pretensões do Deputado da terra dos laranjais. 

-o-

CELSO PEÇANHA, O COMPETIDOR DE GETULIO DE MOURA 

Em oposição ao Deputado Getulio de v1oura, no páreo para 
a conquista do poder na terra de Nilo Peçanha, surge o nome 
de um membro da família do saudoso democrata fluminense: o 
Deputado Federal Celso Peçanha. 

A carreira dêste político da prestigiosa família fluminense 
tem sido de destacadas vitórias e quasi meteórica. Começada a 
poucos anos em Rio Bonito, onde foi Prefeito, primeiro por no
meação no Estado Novo, e depois por eleição, ela se delineia 
de maneira esperançosa .ao futuro candidato do P . S. P. ao su
premo pôsto de mando no Estado. 

Rompeu com o governador 
o Deputado Barcelos Feio 
Motivo: nomeação de um técnico de educação 
para Rseende - O ex-governador apoiará o Se

cretário Geral do P. S. D. 
Agenor Barcelos Feio, o cida- o Govên:o, o sr. Barcelos Feio 

dão gaue:ho que durante muito comuniocu o fato por telegra
tE:mpo pontificou na Secreta- ma aos diretórios municipais 
ria de Segurança ali implan- do interior sôbre os quais exer
tando o conluio da Lei com o ce influência, solicitando a sua 
Crime vem de, audaciosamen- solidariedade e convocou, ao 
te, romper com o íntegro Go- roesmo tempo, o Diretório Mu
vernador do Estado, Sr. Mi- nicipal de Niterói, para uma 
guel Couto Filho, afirmando reunião a se realizar no dia 11 
categoricamente, que durante o próximo. 
atual govêrno não mais subirá A arregimentação do sr. Bar-
as escaàas do Ingá. celos Feio, segundo se prevê, 

Motivou êste gesto, feliz pa- se estenderá à Assembléia Le
ra os fluminenses, do sócio do gislativa, onde vários integran
Barão de Mutuá, vulgo José Pe- tes da bancada pessedista o 
droso, v fato de não haver o apoiarão decididamente, colo
Sr. Miguel Couto nomeado pa- cando-se contra o Governador 
ra Rezende, um técnico de edu- Miguel couto Filho. 
cação, protegido do Cel. Feio POSIÇÃO DO EX-GO 
nomeando um técnico que se VERNADOR 
encontrava em Nova Iguaçu. Segundo se afirmava, ontem, 

ARREGIMENTAÇÃO o ex-governador Amaral Peixo-
Imediatamente depois de ha- to se definirá favoràvelmente 

(Conclusão da t,a página) 
to, dirigiu-se o Governador Mi
guel Couto Filho para a nr,vn 
estaçào de tralament o dágu:i, 
onde se verificou a cerimônia 
da inauguração do serviço: Ali 
se encontravam os srn. Léo Fe::
raz, presidente ela Comissão ele 
Aguas e Esgotos, 1;ngenheiros 
Melo Cunha e Bento Santos de 
Almeida construtores da obra 
e diversos auxiliares da C. ,\ 
E. Por o~asião do ato inaugu
ral falaram o almirante refor
mado Helciades Por'/,a Alves 
que, a pedido do Governador, 
cortou a fita simbólica e o en
genheiro Snlo Brand, titular ela 
Secretaria de Viação e Obras. 
Depois de se referir à significa
ção daquele ato, Quando P.ra 
entregue pelo sr. Miguel Couto 
Filho ao povo de Rio Bonito 
uma obra pública das mais re-
1' antes, que libertava a popu
lação do perigo de novas epi
demais, e de salientar o espíri
to de continuidade administra
tiva do atual govêrno flumL 
nense, passou o sr. Salo Brand 
a se referir a dados técnicos 
relativos à obra inaugurada, 
compreendendo os serviços de 
c:,1.tação na serra do Sambê,, e 
de adução, assim como os da 
er,tação de tratamento, com fil_ 
tração rápid.a em filtros de 
pressão, coagulação através de 
potes dosadores, de cloração, 
correção e outros serviços aces
sórios, descrevendo, igualmen
te, as instalações do reservató
rio, de cimento armado, com 
capacidade total prevista de 1 
milhão de litros, e a rêde dis
tribuidora. Acentuou o titular 
da Secretaria de Viação, que o 
vr.lor total da obra foi de 7 mi
lhões, 507 mil cruzeiros, do 
que dispendeu o atual govêrno 
h0%. As obras foram inicia
das em março de 1954, isto é, 
Ho govêrno Amaral Peixoto. 

Após o discurso do sr. Salo 
Brand, foi descerrada, pela sra. 
rerraz Alves, a placa comemo
rativa da solenidade. 
INAUGURADO O EDIFÍCIO 
DA AG!aNCIA DOS CORREIOS 

E TEL~GRAFOS 
Após a inauguração do ser

viço de águas, o Governador 
Miguel Couto Filho dirigiu-se 
ao edifício da Prefeitura, de 
onde, a pé, seguiu, pelo centro 
da cidade, para presidir o ato 
inaugural do edifício da agên
cia dos Correios e Telégrafos, 
onde foi recebido pelo diretor 
géral do Departamento, sr. An
tonio Cavalcanté Vieira da Cunha 
e pelo diretor regional, sr. Nel
s,,n Carlos de Simas, além de 
outras pessoas. Nessa ocasião, 
foi saudado pelo diretor geral 
e pelo deputado Celso Peçanha 
que se refriu à confiança do 
povo de Rio Bonito na admi
nistração do sr. Miguel Couto 
Filho. 
HOMENAGEM DO POVO E DO 

GOVflRNO MUNICIPAL ver se declarado rompido com ao sr. Barcelos Feio. ----------------------•· 
A Flôr de Maio 

Especialidade em roupas feitas para homens, 
Armarinho, Perfumaria, Bijouteria. Artefa

tos de Couro, etc. 
EDI LIO CAMPOS LOPES 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1796-Tel. 112 

Nova Iguaçu - O - Estado do Rio . 

OI icina São Domingos 
Consertos em geral de Carrocerias e Instalações 

Elétricas, etc. Encarrega-se de montagens de 
Armações e Giraus em casas comerciais 

ARTH U R PEREIRA 

Recados: Residência: 
Rua Mendonça Lima, 222 Rua D. Eulalia, 90 

TENTE NA CERTA PREFERINDO A 

Loteria. U nica 
Saporito & Cia. 

Rua Bernardino de Melo, 1925 
Nova Iguaçu - Estado do Rio 

Desejo ... 
(Conclusão da 8.ª página) 

das pelejas em qualquer das 
nodalidades' 

3º Organizaremos um quadro 
~ 'Honra" que constará da 

relação dos artilheiros, golei

's menos vasados, e o cam
peão de disciplina, juntamente 
com o scratch da semana. 

4º Faremos um "concurso de 

palpites sôbre os vencedores e 
vencidos nas 3 principais pele
jas da semana, com valiosos 
prêmios para os acertadores. 
Para tanto contaremos com o 

apoio de nossos patlrocinado• 
res desta progressista cidade. 

5° Finalmente nos -i..~•P.Temos 

pela ordem e disciplina de nos
sos atletas, corrigindo-os, ori
entando--0s, para que todos se-

jam dignos de seT apontados 
como esportistas e cavalheiros 
e formar como o ideal de to
do o atleta: "Mens sana in cor
pore sano". 

er o erviço ... 
Finalmente, realizou-se um 

almoço na se:de do Clube Re
crentivo Fluminense, quando 
foi prestada significativa ho
m.>nagem do govêrno municL 
I;Jl e elo povo de Rio Bonito ao 
sr. Miguel Couto Filho. Usa
r:-m da palavra, nessa ocasião, 
vS srs. Otavio Vitoriense, Fran
ci~c~ ~aixão, IIelio Nogueira, 
prc,s1denl ~ da Câmara Munici 
JJ<1l; A 5tério Mendonça, jorna
lista José de Matos, Euger.io 
Cordeiro, Angrense Pires, pro
m,1tor público, o prefeito Albi-

no Souza e o sr. Raul de Oli
wira Roctrigues, secretário do 
Govêrno, que, depois de justi
f1car a «usência do deputado 
!\ligue! Couto Neto, cougratu
[t,u-se com a população de Rio 
Bonito diante das inaugurações 
que acabam de ser levadas a 
c,fe-ito, dizendo que para Rio 
Bonito surgia o ano de 195G 
sob os melhores auspícios e as 
mais belas perspectivas de 
progresso. 
AGRADECE O GOVERNADOR 

MIGUEL COUTO FILHO 

Pôsto Imperial 
UM PôSTO SEMPRE ÀS SUAS ORDENS 
GASOLINA E ôLEO CENTRIFUGADO 
Perfeito serviço de bar e restaurante, 

bombonieri, barbearia, acessórios, 
mecânica e borracheiro. 

Rodovia Presidente Outra, Km. 17 

Agradecendo a manifestação 
falou, por fim, o governador 
l\i iguel couto Filho. Recordou 
,·s suas antigas ligações com 
aquela ciciade, onde grangeara 
la1go círculo de amizade, des
êc os primeiros tempos de sua 
atividade, política. Disse de 
seu interêsse em atender às 
;:einvindicações de seu laborio
so povo, de que eram prova, 
1,ão só ~ inauguração do mode
lar serviço de abastecimento 
dágua, como as providências e 
mesmo os recursos já à dispo
sição para que sejam atendi
das completamente as necessi
dades do abastecimento de 
energia elétrica da cidade. Re
f<'riu-se ao seu interêsse pelo 
asfaltamento do trecho rodo
viário, -~, depois de agradecer a 
c;.ida um dos oradores que o 
tinham saudado, declarou que 
podia o povo estar certo de 
que Rio Bonito teria realizados 
todos os melhoramentos que 
esperava receber de seu govêr
no. 

Café Mensageiro 
QUALIDADE 

PUREZA 

Convocação gera dos 
Petebistas Iguaçuaoos 

e SABOR 
RUA. MARECHAL 

De ordem do Exmo. Sr. trito. 
Deputado Edesio da Cruz 1 2ª Eleição da Comissão 
Nunes, Presidente do Parti- Executiva do 1º Dis-

FLORIANO PEI
XOTO, 1.648 
Telefone: 176 
,Nova Iguaçu 

do ·rrabalhista Brasileiro do trito na forma dos Es-
Município de Nova Iguaçu, tatutos do Partido. 
convoco todos os correligio. Antonio Joaquim Machado 
nários Petepistas do 1º Dis- 2° Secretário da Comissão 
trito, para uma reunião a Executiva Municipal 

Relojoaria 
Liberdade 

Consertos de jóias e Re
lógios de tôdas as mar
cas. Consertos com Per~ 

feicõo e Garantia. 
R. LAPRANO 

?ia~ do Liberdodel 32 
Nova Iguaçu 

Estado do Rio 

realiBar-se na próxima quin
ta-feira dia 12 do corrente, 
às 21 horas, à rua Bernardi. 
no -le Mello, 1919, 2º andar, 
sala 13, para tratar da se
guinte ordem do dia: 

1º Eleição do Diretório do 
P. T. B. no 1 ° Dis-

GRAVA~R. ,,j1,PÀP 

J-~~T:~ÓI 
RUA DA CONC-EIÇÃ0.138 

TEL. t,54-'I f 2 Of.t6t0 

Confecções king 

Travessa Rosinda Martins, 12 
Junto á Praça da Liberdade - Nova Iguaçu 

Organização 
CEREAIS 

CONSERVAS 
SALGADOS 

Chaves 

FRIOS E MASSAS 
H. CHAVES 

Travessa 13 de Março, 16 
Nova Iguaçu - O - Estado do Rio 

O NOME E GARANTIA! 

llij:1:1:iil ~-
~ 

/Jdidp~-~-•~acd 
FARtco o FARA' RICO 

Rául Antoniq da Silva JNR. 
Tabelião - Escrivão e Oficial Privativo 

dos Executivos Fiscais 
Cartório do 1 ° Ofício: 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1958-Sob 
Telefone· 249 

Nova lguaçú - Estado do Rio 

Em festa ... 
(Conclusão da 8.'1 página) 

petáculo apresentado pelo Vas
quinho do Morro Agudo: a vi
sita da equipe do Peneu Ge
neral. 

E aquele que venceu a lon
ga caminhada ou se sujeitou a 
demorada viagem de lotação, 
não se arrependeu, pois Vas
quinho e Peneu ~neral apre
sentaram bonita partida, con
digna dos grandes e exigentes 
assistentes . 

Venceu o Vasquinho! O clás
sico 2xl coroou o esfôrço, o 
entusiasmo e o coração com que 
seus jovens defensores se em
pregaram durante noventa mi
nutos contra um adversário su
perior em técnica, individual e 
fisicamente. 

Hélio e Evaldo, se aprovei
tando dos enos iniciais das 
defesas adversas, colocaram no 
placard os tentos dos locais. 
Somente na etapa de1Tadeira, 
graças a forte reação conseguiu 
os visitantes o tento de honra, 
b a t endo extraordináriamente 
performance de Anesio, o maior 
jogador em campo. 

O quadro vencedor teve a de
fendê-lo: Anesio, Djalma e 
Francisco; Nôa (bido), Nei e 
Carlinhos; Cicinho, Eduardo, 
Evaldo, Geraldo (Nelson) e Hé
lio. 

Nos aspirantes: 
4xl. 

Vasquinho 

o IMPARCIAL 

REDAÇÃO: 

Rua Bernardino de Mel
lo, n.0 1919 - sala 15 

2. 0 andar 
Nova Iguaçú 

-- Tel.: 177 J 20 -
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ORLANDO CORREIA 

MACHADO 
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De • n 
, 

u o ! 1 ! Repressão ao J ô g o em 
ASSALTANTE PR1l:SO - Foi prêso pelo Sub-Delegado de Quei
mados, o assaltante Alcides de tal, e. que a pouco tempo assal
tou um operário para roubar-lhe a importância de CrS 300,00. 

VIGILÂNCIA NOTURNA 
º · MACHADO Tere ópolis 

Já se faz sentir, prementemente, 
ganização policial, para a vigilância 
Nova Iguaçú. 

a necessidade de uma or- DETIDOS NUMEROSOS O 
noturna, do Município de C NTRAV ENTORES 

Esta organização de Polícia de Vigilância Noturna, pode
rá ser financiada parcialmente pelo Govêrno do Município. en
quanto qu~ o con )_)!emento do financiamento ficaria a cargo 
dos comerciantes e mesmo, dos moradores residenciais ,os quais 
pagariam uma pequena mensalidade, que lhes dariam segur,m
ça, sossêgo e um sono descançado, isto porql.l!e, os Vigilantes N!'
t1;1rnos, em suas r_o~das pelos bairros e ruas do Município, zeh
nam pela tranqu1hdade e segurança dos que vivem na grande 
terra Iguaçuana. 

Organizemos pois, A Polícia de Vigilância Noturna d~ No
va lguaçú. 
TRAVESSA ROSINDA 
MARTINS 

Salvo erro ou engano de mi
nha parte, a verba para o cal
çamento desta travessa, já foi 
votada. Não? Sim! Ora meus 
senhores então vamos calçá-la, 
e isto deve ser para já!! 
RUA INTRANSITÁVEL 

Os moradores da rua Vista 
Alegre, próximo à rua Sebas
tião Lacerda, reclamam provi
dências da Prefeitura, pois, rfo
pois das últimas chuvas, tor
naram intransitável esta rua, 
tanto para pedrestes, quanto 
mais ainda oara V=Ículos. 

Vamos pro-videnciar, Sr. Pre. 
feito?! 

HOSPITAL DE 
NOVA IGUAÇú 

Presen~iei um fato lamenL"1-
vel, !") I- rital de Nova Igua
çú. 

Alí, se encontravam diverso, 
pacientes, a ~spera - uma lon-

ga espera - de serem atendi
dos. Entre êstes, encontrava-se 
uma senhora, em adiantado es
ta?º de gestação que, com ge_ 
m1dos entrecortados, continh'l 
as dores tremendas das co11-
trações uterinas. 

Pelo simples fato, de seu 
marido, solicitar urgência no 
atendimento, recebeu uma tre
m mda descompostura de uma 
enfermeira, que surgira à por
t~, que d~pois de descarregar 
toda sua ira "leonina", fechou 
estrepitosam·ente a porta. 

Lamentável senhore , lamf.·n
tável. E' preferível não se rp_ 

ceber auxílios, do que re~ebe
los com humilhaçõ 0 s, imp -~i
ções descab;das e grosserias . 

Esperamos Que n~ funcioná
''ios dêste nosacômio, que 110s 

t~m prestados grandes e rec::i
nhrcidos sPrviços, pautem-se 
d =ntr' de um princípio de hu
:nildade e educação e não deL 
xem reprodm:ir-sf', fato tã1 la
mmtável. 

,._.•~-c,_,_.__,1._.._,_.1-.C~•-•,_.._,_,, __ l~•-~>-'l-'f_ 

!Corrig· do _P 1 
Embora o nosso D1.retor ResponsaV\el, tenha publicado 1 

~m artigo ASSINADO, intitulado "De Binóculo", onde faz crí- f 
t1ca relativa ao fechamento das barbearias, aos domingos, i 
desejamos voltar ao assunto para ~xplicá-lo devidamente 
pois, pautando-se pela imparcialidade, seu precípuo iêma 1 
de conduta, não con~titui clesdouro para uma direção, r co
nhecer a outros, suas elevadas razões. 

As barbearias, são estabelecimentos comerciais. enqua- i 

!º drados nos dispositivos do Decreto Lei 27. 048 de 12 de ! 
Agôsto de 1955. i 

1 Por êsse decreto, só podem funcionar aos domingos e l-

i 
foriados, os salões de Barbeiros e Cabeleireiros de recintos 
fechados, tais sejam as que funcionam dentro de Hotéis, 
Hospitais e Navios de Passageiros, parl/. uso privativo dos 
hospedes, doentes, passageiros e tripulação, na ordem res

·1 pectiva dêstes casos. Portanto, S. Excia. e os dignos Legis-
ladores deste Município ao decretarem e sancionarem a 

1-
resolução 408 de Abril de 1955, ajustaram-se aplaudida
mente, as leis federais brasileiras. 

--1::'--
1, 
. Outros lapsos que não podem ficar sem reparos, são 

1 os que ocorreram numa entrevista dada pelo Exmo. Sr. 
Deputado Edésio da Cruz Nunes, cujo nome constante no 

1

1 

~:d!ít:~~itt~~tido e nos obriga a retifiçacão da meneio-

1 
No artigo escrito sob o título ·'Gesto de Qesespêro às 

Vesperas do Natal'', onde se lê: - Ex-chefe do almoxarifado 
da Imprensa Popular - leia-se: Ex-chefe do almoxarifado da 

i~~~~~=.~-·-·-·-·---·-·---
Casa Ninho 

Antônio de Souza Lobato & Cia. Ltda. 

Fábrica de artefatos de cimento armado 

FERRAGENS EM GERAL 

ESTAÇÃO COMENDADOR SOARES 1 

NA P R A T I C A D A "RO NDA" 

Por determinação do sr. Nil
tho Leite, delegado de Costu-

mes, foi efetuada uma diligên
cia em Teresópolis, pela cara. 

vana policial composta dos in
vestigad01es Eurípedes Tavares 

Filho (chefe), Joel Tarouqu ela 
Romano, Alcântara Alves N,J. 
gueira, Carlos Alberto Corrêa 

da Rocha, Mario Augusto Fer
nandes e Romeu Maia Dinau. 
Foram apreendidos à rua Fran 

cisco de Sá, 24, e à Rua Olivei
ra Botelho, ao lado do Cinema 
Arte, 5 baralhos incompletos e 
a importância de Cr$ 606,30 _,, 

detidos Lucio Carvalho, José 
da Silva, Custódio Av,elar, Lu
caf Gomes dos Santos, José Luiz 
dos Santos, Jaime da Silva, 
João Lourival, Flávio Bruno, 
Newton Ribeiro, Rubens Cipria
no da Fonseca, Adhemar Cardo
so, Aslasciano Pereira Duque, 
Nelson Paula, José Gonçalves, 
Armando Antonio Rodriguez, 
~fraim Vicente de Marius, GuL 
lberme Rapiso e Almerico Fur
tado Pinheiro, os quais foram 
encaminhados à Delegacia lo
cal, por terem sido encontrados 
na prática do denominado jôgo 
àe "ronda". 

Em Volta Redonda 
ses e Cr$ 535,00. Os contra 
v~ntores, saltando janelas em 
paredes, fugiram precipitada
mente, deixando no local o ma
terial acima. Da caravana par
ticiparam os policiais Eurípe
cles Tavares Filho, Carlos Cor
rea da Rocha, Américo Mota, 
Geraldo PastDri, Domingos Quin
tino Nery e Alcântara Alves 
Kogueira. O ladrão Alcides, mostrando rn mo atacou o pobre operário 

Caravana policial da delega
da de Costumes efetuou uma 
diligência no município de 
\"olta ~~donda, surpreendendo 
C'm flagranté de cJntravenção 
cl~ j g'.l-, de azar', na Casa "Es
trêla de Our o' , cuio responsá
v(l é J~sé Guedes, brasileiro, 
casado, residente na vila Geral
elo Osório, casa 18, em Barra 
Mansa. teve apreendido o se
guinte material: 152 fichas, 29 
haralho~, 4 porta-fichas, 3 me-

____________ _:_ ____________________ ------

Só até o dia 15 

MIRACEMA E SAPUCAIA 

Por determinação do delega
do de Costumes foi realizada 
,mui rigorosa diligência no mu
nh'ipio de l\Hracema, onde foi 
::preendido maLrial dos jogos 
cte "bicho" e "Pif-paf''. Foram 
cl•~t idos .Tosé Aquino, Orlando 

PORT A 
O dr. An_u~r- Farah, delegado , Por outro lado, a partir de 16 1 •·1356", c,endo que tôdas au-

chefe da D1v1sao de Ordem Po- • do corr~nte, somente terão va- tt rídade.; policiais já foram ci-
1ít1ca e S0cial do Estado do Ior os cartões de porte de ar-1 rntificact:.s dessas providên
Hio, acaba de baixar portaria ma que contiverem o carimbo c·as. 

Mercat. Alcides Lemos, GOis, 
t.mim Assad, Clovis . ola~co 
•rm res, Antonio ela Casta PI -
t •J Alvaro lVIarins Filho e i\ o
tti:1io Jos6 da Silva. Em Sapu
caia foi apreendido na rcsi
cJí,ncia de Alcina de· Jesus ma
terial de jôgo de "bicho". A 
caravana policial estava cons
tituída dos policiais Tomaz Pe
reira Filho, Alcíno Cruz, Geral
do Pastori, Mario Barreto e 
Francisr.o Sebastião Galhardo. 

deliberando sôbre os cartões 
de• porte de arma fornecidos 
por aq•1ele especializa a. De 
ac-ôrdo c-om essas providências 
o.; cartões de porte de arma 
d~ 1955 somente terão valor 
üté o dia 15 do corrente, fi- • 
cando seus possuidores obri
gc.dos a fazer entrega dos mes
mos afim de serem substituL 
dos. 

Companhia Construtora 
Pederneiras S. A. 

AV. GRAÇA ARANHA, 226 - 5.0 ANDAR 
Pedra britada ns. 1, 2 e 3 - pedra de mão, 

pó de pedra etc. 
PEDREIRA DO RIACHÃO 

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA 

Casa Roma , 
e sua 

HOJE É SEU DIA ... 

KM. 26 

Loter~a 

Motriz: Av. Nilo Peçonha, 26 - N. Iguaçu 
Filiais: Nilópolis, Mesquita, Queimados, Mor--

ro Agudo, Olinda, Austin, Caramujos. 
Telefones: 

Nova Iguaçu - 200 - 266 - Nilópolis: 2253 
Olinda: 2961 - Casa Horácio 

la 
de 

.. 
ressao 

IDENTIFIQUE ESTA FOTOGRAFIA ... SE PUDER! 

Nome ................... ... .............. .............. . 

Profissão 

Residência 

.................................... idade ..... 

Data ..................................................... 

Serviço de Restaurante -- Aberto dia e noite 
Bebidas Nacionais e ::strangeiras 

Café bar Tico-Tico 
Rua Dr. Barros Junior, 29 

NOVA IGUAÇü 

Ü(tacilio Accioly Amorim 
DESPACHANTE 

' Papéis para Casamento, Contratos, Distratos, 
Licenças na prefeitura, Coletoria Federal e 

Recebedoria Estadual. Transferências 
Corretagens e Loteamentos. ' 

pelo Decreto 58 .. etc. 

Estado do Rio -' - Telefone: P. S. 1 
~,...,.,...c..-.~~~1~c,~~ ............ ' 

CASA - Vende-se duas ca
sas geminadas, com, cada uma, 
com quarto, sala cosinha, W. C. 
água encanada, luz e esgôto, e 
sita à rua General Rondou 37 
Bairro Santa Eugênia. Facilita~ 
se. Tratar na redação dês te 
jornal. 

CASA - Vende-se uma casa 

em Austin, perto da Estaçiío, 

construção nova, com sala, dois 
quartos, cosinha e W. C.. Tr:..

tar na redação dêste jornal. 

Esc.: Rua Marechal Floriano Peixoto 2035 -
Tel.: 285 - Das 8,30 às 17 horas 
Res.: Av. Cel. Francisco Soares l 04 

Pôsto Simões 
Gastão de Paula Simões 

BAR E RESTAURANTE 
Serviço Completo de Abastecimento - óleo 

para Caixa de Mudança e Diferencial 
Baterias e Acessórios - Oficina 

Mecânica e Borracheiro 
Aberto Dia e Noite 

Rodovia Presidente Duha, Km. 25 

Solidariedade da assembléia 
ao governador do Estado 
O sr. Adolfo Oliveira, presi- dos trabalhos legislativos ordi

liente em exercício da Assem- nários, manifestam a S. Excia. 
IJ!éia Legislativa, enviou ofício o Senho1 Governador Miguel 
ao governador Miguel Couto FL C' uto Pilho a sua solidariêda
lho, comunicando-lhe que foi <.le e amplos aplausos pela ma
aprovada a seguinte moção: "Os nt'ira altamente patriótica co
àt>putados à Assembléiaº Legis- mo vem dirigindo os destinos 
laliva, ao ensejo do término do nosso Estado". 

Nova Iguaçu ' 

Sapataria Licurci 
OTACíLIO LICURCI 

Calçados para homens e colegiais 
Couros e artigos para sapateiros -

Consêrtos com perfeição e rapidez 

Travessa Rosinda Martins, 17 a 21 -
Nova Iguaçu 
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V • n· F M DA 
a e.eretar-ia de Segnran~a 

Dez milhões de cruzeiros, serão empregados - Criados os: Conselho de Polícia; Departamento de 
licial de Trânsito; Civil e Técnica - Transform Jdos as Delegacias de Economia e Estrangeiras em 

Administração; Po
seccões - Restabe 

Costumes, que voltará a contar 
com a seção de jogos, denomi
nando-se jogos, Costumes e Di
versões. lecida o Delegacio de )ogos - Criação, reajust,Jmento e ampliação de CGrgos 

Os estudos mandados reali-
2a1 :pelo governador do Esta
do para completa reforma da 
Secretaria de- Segurança Públi
ca já í'oram concluidos. Nesse 
sentido, o titular daquela pasta 
-- dr. Paulo Maurity - criou 
uir:a com1ssao, composta dos 
dr~. Anuar Farah, Waldyr Ca
bral e Halim Miguel. para os 
rehridos estudos e apresenta
ção dos planos ,de reforma que 

~m 
Queimados 

A Sub-Delegacia de Queima

dos, tem a frente de seus ser-

viçôs um funcionário dign0 

das funções que ocupa, pois 

não poupa esforços em sanear 

o prósp:ro Distrito de Quei

mados dos maus elementos. 

~- segundo apuramos e divul
gamos em absoluta primeira 
mão -- já se encontram em 
poder d<J Dr. Maurity, que sub
meterá a imediafa apreciação e 
1,ossível aprovação do governa
dor Miguel Couto Filho. 

Na volumosa peça, em sín
tese, consta uma ampla refor
ma da Polícia e melhüria de 
vencimentos para todos os set\S 
funcionários. 

Soubemos que, além de me- numia", subordinada à Delega- - de Prisão Provisória, sendo pro
füores salários, importar.tes car- eia de Houbos, Furtos e De- vwenciada sua remodelação. 
gos serão criados, possibilitan- frnudações. Também a Delega
do o imediato desenvolvimen- eia de Estrangeiros será ex
tr, de nosso aparelho policial. tinta, surgindo á "S2rviço de 
CONSELHO DE POLICIA E Estrangeiros", que ficará su-

Estas são, em síntese, as mo
dificações constantes no proje
to a ser submetdio ao governa
dor do Estado. 

DEP. DE ADMINISTRAÇÃO bordinada a Delegacia de Or-
Inicialmente, trata o projeto clem social. 

de reforma, da criação do De- Por sc-u turno, a DOPS será 
partamento de Administração, dividida, surgindo o Departa
ao qual caberá zelar por todos menta de Policia Política e 
os movimentos internos da Delegacia de Ordem Social 
Secretaria. Será criado, tam- Será criado, igualmente, o De
bém, o Conselho de Polícia, J•artamento de Polícia Técnica, 
que será, em suma o "estado integrado pelos Institutos, Mé
maior" da Polícia !que julg·:ri dico Legal, "Pereira Fausti
e controlará tôdas as suas ati- no", Escola de Polícia e Labo-
vidades. rntório de .Exames, Peririais. 

DELEGACIA DE MENORES GUARDA CIVIL 
A Delegacia de Vigilância e A reforma prevê, inclusive, a 

Capturas terá desmembrada de criação da Guarda Civil, de 
seu quadro a seção de Meno- cujas atividades dependerá o 
res. Será criada a Delegacia policiamento nesta capital e 
de Menores. A Delegacia de em determinadas zonas do in
Economia Popular, será extin- terior. A Casa de Detenção 
t~, surgindo a "Seção de Eco- , passará a denominar-se Casa 

Agredido a faca por 
Ires desc nhecidos 

A VíTIMA FOI INTERNADA NO HOSPITAL DE NO
VA IGUAÇú EM ESTADO GRAVE - UMA BRIGA 
ENTRE A AMASIA DA VíTIMA E A AMANTE DE 
UM DOS AGRESSORES, O MOTIVO DA AGRESSÃO 

OUTRAS PROVID~NCIAS 

Será criada a Polícia de Trân
sito, subordinada a Delegacia 
ti~ Trân&ito, que surgirá em 
wbstituição a I. G. T. P. . O 
Serviço de Censura passará a 
5nbordinação da Delegacia de 

Apuramos, ainda, que há em 
\'ista reestruturação nos venci
mentos do pessoal. Diversos 
cargos, como se observa, serão 
criados. Uma verba especial 
ele dez milhões de cruzeiros se
rá aberta, para execução da re
f C1rma em apreço 

SEDUZIU A JOVEM 
-e atirou-a à lama 
Triste história de uma jovem que iludida pelo 

d "O f " amor entregou-se ao namora o - ca ten 
após sedusi-la, atirou-a aos prostíbulos - Prêso 

em Nova lguaçú o monstruoso indivíduo 
,\1aria Candida Sampaio, bra- os meses e Aldo ao invés de se 

sileira, tranca, com 21 anos de 
idade, não era totalmente bel:i 
rorém pela sua simplicidade 
tornava-se simpatica. 

Como todas as jovens, Maria 
a-1mentava o desejo de casar 
e constituir familia. Mas, o 
destin.:> r.:ão pensava assim, e 
um dia Maria, veio a conhecer 
um rapaz de quem veio a se 
a-;.1aixonar. Chamava-se Aldo 
Gc•mes de Jesus, brasileiro, 
branco, solteiro, com 25 anos de 
'r:ade. ,nteiramente apaixonada, 
Maria .,e entregou de cropo e 
alma ao ,;eu amado. 

Alimentava a esperança de 

mostrar alegre em ver sua ama.. 
&ia satisfeita passou a tratá-la 
diferentemente e quase sempre 
c1Jm e.,pancamentos e maus 
t: ;,tos p;ira com a mesma. Um 
bel_? dia Aldo propos cínica~ 

O investigador Lourival Nu

nes Leite, que exerce as fun
ções de Sub-Delegado do Dis
trito de Queimados, merece 
Consideração, o respeito ~ o 
muito obrigado do povo daque
le Distrito. 

O investigador. Lourival Nu
nes Leite 

FAZIA A MUDANÇJ\ DA FÁBRICA DO PNEU GENERAL PA
RA SUA RESIDfflCIA - Elipha Leví Leite, foi prêso pelo sub
delegado de Queimados, quando roubava da Fábrica de Pneu 
General, um motor com bomba, uma escada, canos, 2 carrinhos, 
mangueiras e várias ferramentas. Todos os objetos foram re
cuperados pelo Sub-Delegado I.purival Nunes auxiliado pelo 

sargento Virgílio 

FOI P~SO O LADRÃO DOS FIOS DA LIGHT - Foi prêso o 
indivíduo de nome José Xavier que furtara diversos materiais 
da Light. Depois de habilmente interrogado pelo Sub-Delegado 
de Queimados, confessou cinicamente o crime. O roubo consta-

va de trilhos, dormentes e telas 

Maria Cândida Sampaio, a víti
ma do monstruoso caften 

Antonio Vieira de Castro, quando era socorrido no H. nente ·, sua amante que deve
ria entregar seu corpo jovem Deu entrada terça-feira últi

ma, no hospital de Nova Igua
çú, o operário, Antonio Vieira 
de Castro, brasileiro, branco, 

com 27 anos de idade residente 
- à rua Maria Albin·o, númeri, L1 

em Nova Iguaçú, apresentando, 
ferimento, produzido por faca 
na região abdominal. 

Abordado pela nossa repor
tagem, Antonio declarou ao re
gressar do seu trabalho, fôra 
agredido por três elementos, 
que estavam nas proximida<lcs 
de sua residência, alegando ser 
um dos elementos, conhecido 
pelo nome de Francisco de tal, 
e que os outros desconhece, po
dendo identificá-los, pois um 
trajava uma farda da Polícia do 
Estado do Rio. A princípio, An
tonio tentou reagir, mais foi 
dominado por fim com vários 
ferimentos, desferido por uma 
faca que achava-se em poder 
de Francisco. 

Somente mais tarde veio a 
saber o motivo daquela agres
são, declarou a vítima, que vi
ve maritalmente com Concei
ção Carvalho, e que teve forte 

discussão com Maria de tnl, 
que reside nas proximidades de 

sua residência, e por ventura é 
comadre de Francisco, um de 
seus agressores, e que tomou 
as dores pelo fato, indo tomar 
decisõse com Conceição e não 

o agredindo graças a interven
ção de terceiros. 

Segundo conseguimos apurar 
o motivo da discussão entre 
Maria e Conceição prendia-Se a 
uma cachorra de propriedade 
desta quando aquela tentara 
matar o animal. 

O fato foi levado ao conhe
cimento_ das Autoridades poli- Aldo Gomes de Jesus, o repe-
ciais de Nova Iguaçú, que saiu 1 t aft 

1 d 
. . en e c en 

ao enca ço o cr1mmoso, en-
quanto que Antonio foi inter- \ ver legalisada sua união com 
nado no Hospital de Nova o seu :imante. Porém Aldo as-

Iguaçú em estado grave. 1:im não pensava. Passaram-se 

" prústibulos em troca, de 
alguns cruzeiros e então ele 
poderia viver mais folgadamen .. 
te·. 

EmbOra repudiasse a propos
ta de seu amante não pode Ma
na Candida Sampaio se furtar 
a obedecê-lo em vista das gra
ves ame.;.ças . Ainda assim os 
maus tratos continuaram, culmi. 
n.mdo e ,m a barbara agressão 
r ,·e l\'Ia~ia sofreu por parte de 
seu am,:nte. No momento paS-

(Conclui na _página 4) 

TRISTE SORTE DE UMA "PERUA" . .. MAL CHEGOU FOI. LOGO INUTILIZADA. 

A ua utae,;;<1cia cte poi!crn ae Nova teve pouca duração em serviço. 
vemos, logo após o desastre qu e sofreu na Rodovia Presiden te Dutra 



ossa acum ada ■ 

■ Quezilh 
Nossos Palpites para hoje: 

OLIA - ALIANÇA - TINA 
JACAMIN - MARANGA ~ G. GATE 
DONAIRE - LA MQUSMt:! - CERRILHA 
QUEZILIA - GAR-EL-BAZAR - COMEDIENNE 
DEMOLIDOR - BAZú - KANTAR 
ILUSTRADO - TUCUMANA - CARTAGO 
J. FOX - ARATAú - HORATIO 
P. BOY - CORCEL - IGARATIM 

NOSSA ACUMULADA PARA HOJE 

DONAIRE 
QUEZILIA 

ACUMULADA 
1º 12 

3° 13 
5° 14 

DEMOLIDOR 
PLAY BOY 

DE DUPLAS 

PROGRAMA DE HOJE 

/ 

1.0 PAREO - As 14,30 horas 7.º PAREO - As 17,20 horas 8.0 PAREO - As 17,50 horas 
- 1.500 metros - Cr$ . . __ 1.500 metros - Cr$ 45.000,00 -- 1.600 metros - Cr$ 45.000,00 
65. 000,00. __ (BETTING). -- (BET'l'INGJ. 

Ks. 
1-1 Play Boy, M. Silva .. 60 

2 Los Angeles, O. Fernan. 54 
3 El Zorro, U. Cunha . . 52 

2-4 Vespão, V. Andrade .. 58 

Ks. 
1-1 Olia, O. Ullôa ...... 55 
2-2 Aliança, M. Silva . . . . 55 
3-3 Bong Lai, D. P .. Silva 55 
4-4 Experiência, V. Andrade 55 

5 Tina, M. Henrique ... 55 

2. 0 PAREO - As 14,55 horas 
- 1.600 metros - CrS 45.000,00. 

1-1 Quiron, A. Cardoso 
2 Nordestino, O. Ullôa. . 

2-3 Zig-Zag, x x ....... . 
4 solúvel, O. Fernan. . . 

3--5 Lafogata, Delfino ... . 
6 John Fox, L. Lins .. . 
7 Dona Rita, H. Vasc. . . 

4-8 Arataú, M. Silva ..... 
" Thank, G. Almeida . 
9 Horatio, U. Cunha 

Ks. 
60 
60 
54 
54 
56 
52 
52 
54 
52 
56 

5 core :il, A. Reis . . . . . 52 
6 Alinhado, O. Fernan. 56 

3-7 Tio Pepito, Dario .... 56 
8 El ( uapo. A. Cardoso 58 
!l Roinantico, P. Tavares 60 

4 JO Ig,,ratim, J. Martins . 58 
l 1 Revoltado, O. Ullôa . 56 
12 Aniéolo, J. Baffica .. 56 

PROGRAMA DE AMANHÃ 

' 
Demolidor ePlay Boy 

OIMP RCIAL 
,..,. NOS,.... 

DESEJOS E PL os 
Nós, os componentes da cró

nica esportiva de "O Impar
cial" em nossa segunda tira
gem e primeira aprese;n.tacão 
do ano, formulamos para to-
dos os afeitos aos esportes rJo 
Município os nos,sos sinceros 
votos de felicidade e progr<'~
so ... 

Há dois domingos que nos-

sas praças esportiva,, se sncon
tram desertas. . . Os atle' as 

remos com o apoio dos nos,os 
caros 1 eitores e comerciantes: 

1 ° Apresentaremos a descri
('ão dos principais lances das 

·1e partidas de futebol, volei, bas
quete decorridos na semana. 

iguaçuanos deixaram-nos 
recinto sagrado dos lares, 
comemorações natalinas e 

Ano Novo ... 
Hoje, contudo, por todos ,.,s 

cantos de nossa próspera Ne
va Iguaçú e adjacêrcias, várias 
pelejas serão disputadas. 

2º Daremos todos os escores 
(Conclui na página 5) 

VOCÊ SABIA QUE? 

----•-•--- Temos em_ mão, as seguin-
ANIVt~~~ILl~A E. C. tes:. 

Bambaia foi corn;iderado o 
melhor técnico do ano qu i 
finduo? 

Tem nova diretoria á A. A. 
Filh:.; de Iguaçú?. 

Ks. 
1-- Golden Gate, M. Silva 58 
2-2 Marangá, A Reis . . . 60 

3 Cleofas, J. Ramos .. 58 
3-~1 Rapineiro, A. Nahid . 60 

5 a min, U. Cunha . 56 
4-6 M,)xOtó. P. Fernandes 58 

1.º PAREO - As 14,30 horas 3-4 Sol, 1\1. Silva ....... , . 
-· 1.400 metros - CrS 60.000.00. 5 Kebraço, U. Cunha .. 

No próximo dia 28 do cor-' A. A. Volantes x Sete de 
rente, o Esporte Clube Maravi- Setembro - do Rio de Ja:i-i
lha, completará o seu 2º ani- ro. 

56 versário · Estádio "Augusto Simões'' 
56 Haverá na sua praça de cs-

No Basquetebol, mais um 
·somma vem revelando-se, o jo
\em Hilton? 

7 Bily, R .• Maia ....... 60 

3.0 PAREO - As 15,20 horas 
- 1.500 metros - Cr 70.000,00. 

Ks. 
J 1 Baicova, U. Cunha . . 55 
2-2 Apassionata, G. Al-

meida . . ........ 55 
Ks. 3 Teia, O. Moma ...... 55 

1-1 Donaire, J. Iartins . 57 3-4 Rosemarie. O. Ullôa . 55 
2-2 Cerrilha, p. Labre . . . 55 5 Taluda, :\I. Silva . . . . . 55 
3-3 La !\fousmé, u. Cunha . 55 4-6 Sur Mer, A. Portilho 55 
4-4 La Ballerina, D. p. " Fric Frac, A. ·Araujo 55 

Silva . . .......... 55 
5 Aureola, não corre . . 51 2.º PAREO - As 14,55 horas 

4.º P'\REO- As 15,50 horas - L400 metros - C1$ 70.000,00 
- -- .400 metros - Cr$ 55.000,0D. Ks. 

Ks. 
1-1 Quezília, O. Ullôa ... 56 

2 Heranita, P. Coelho . 56 
2-3 G - Gala, J. Ramos . . . 56 

4 Saira, J. Graça . . . . . 56 
3-5 Gar-El-Bazar, P. Ta-

vares . . ........... 56 
6 Selene, M. Silva ..... 56 

4-7 Highness, J. Silva ... 56 
"Comedienne, Castro . . . 56 

5.0 PAREO - As 16,20 horas 
- 1.800 metros - Cr$ 45.000,00. 

1 Castilha, A. Araujo . 55 
2 Tret . . . ........... 55 
3 Racy, O. Ullôa .. . .. .. 55 
4 Auréola, V. Andrade 55 

/ 
3.0 PAREO - PROVA ESPE

CIAL - As 15,20 horas - 1.600 
metros - CrS 100.000,00. 

Ks. 
1-1 Jonle, P. Labre . . . . . 52 
2-2 Camaleão, A. Araujo . 61 

3 Em Mambo, D. Mari. . 53 
3-4 Bico de Lacre M. Hen-

rique . . ........... 56 
5 Hotspur, U. Cunha . . 50 

-!-6 Farinelli, M. Silva . . . 52 
7 Lioz, não corre . . . . . . 50 

4-6 Cadilho, O. Ullôa .... 
" Sovéo, L. Lins . . . .. 

56 portes, no dia 29, um granC:e A. A. Filhos de Iguaçú x 
56 festival com diversas partiC:as Veteranos do America F. C 

ti.º P '\REO - As 16.50 horas 
- 1.600 metros- - CrS 60.000,00 
- íBETTlNG). 

Ks. 
1-1 Corona, J. Marinho .. 56 

2 Suave, A. Portilho .... 56 
2-3 Seta, M. Silva ...... 1'56 

4 Raspa, P Labre . . . . 56 
3-5 H 0 reusc, U. Cunha . 56 

6 Se-nua, I. Alves 56 
4--7 Siva, M . HE11rique . . . 56 

8 Místinguete, A. Reis . 56 

7.0 PAREO - As 17,20 horas 
- 1.400 metros - Cr$ 45.000,00 
- (BETTING) -

Ks. 
1-1 Nai;sau, O. Ullôa 60 

" Quepi, D. Silva . . . . . . 54 
2 Garbo, A. Caceres ... 52 

2--3 Dourados, U. Cunha . . 58 
4 P. Partout, A. Nahid . 54 
5 Marquez, J. Marinho . 52 

2-6 Magista, M. Alves . . . . 54 
7 Caãeado, M. Henrique 58 
8 G. Sombra, Portilho . 52 

4-9 Refem, J. Ramos . . . . . 56 
10 Pinga Fogo, Cielho . . . 56 
l1 Ike, R. Urbina 52 
12 Bily, não corre . . . . . . 52 

de fej.tebol. Rio de Janeiro. 

Os quadros do · E. C. Mara- Bclford Roxo x Florôsta F 
vilha alinhar-se-á assim eonsti- c. - do Rio de Janeiro. 
tuido: 

Primeiro Quadro: Marujo -
Indio - Octacilio - Zezinho -
Celio - Evaldo - Pernambu
Jonas - Lacreio - Nerino - -
co e Gaucho 2º. 

Segundo Quadro -- Eli - Ci
ro - Pedrinho - Baú - Eni
nho - Vadinho - Casatnhc;i_ 
ra, "4 Asas", Gcnivaldo Hei 
naldo e Luiz. 

Casados x Solteiros, da Pra
ça da Liberdade - às 8 horas 

€: domingo, no Campo do v,1_ 
lante. 

PROMETENDO 
Vasto programa esportivo ~!'

rã cumprido por nós. do "0 
Imparcial", para tanto cont.._ 

PRESTE ATENÇÃO: 

Bicho atrazado repete: J. FOX 
Dizem que BAZú vai dar trabalho 
QUEZILIA é outra encabulada 
CORCEL a última foi pra inglês ver 
PLAY BOY só tem melhorado, e contam com a 3.ª 
JONLE vai para o record 
PAULIN é igual a QUEZILIA 
BENGUARDA esta entre machos será possível. 

MISTER ECO 

As Obras do Iguaçú vai de 
\t:nto em "proa"? 

O novo Presidente da L. I 
D. tem muito problemas? 

O Real Grémio Recreativo 
parou de "estalo''? 

O Mesquita vai Jr.nge? 
O Califórnia não fie a r a 

atrás? 
Os Am ~ricanos de Nova Igua 

çú irão em peso ver seus ídº
Jos antigos? 

Tfm muitos '·Cob~as" procu
rando vestir novas camisaS? 

Já é grande .a lista dos a,nfo._ 
do Pl~m -X'1bV .1.l""~"ª c1uaae. e 
tendo como os mais fervorosos; 
os srs. Fausto, Acioly, Ama
deu, Nicola e Gigi.? 

Os Clubes dêsse Município 
podem fazer dêsse semanário 
o seu órgão de Imprensa? 

Esperamos que o ano que 
ora inicia-se seja propício ao 
esporte em Nova Iguaçú? 

Para a próxima semana es
taremos aqui novamente? 

"MISTER ECO" 

Ks. 
1-1 Demolidor, M. Silva . _ 56 
2-2 El Mambo, P. Marinho 54 

3 Kantar, P. Labre .... 52 
3-4 Silvestre, U. Cunha . . 52 

5 Comandulo, L. Lins . 52 
4.-6 Bazu, O. Macedo . . . . . 56 

7 G. da Serra, M. Henr .. 54 
4.0 PAREO - As 15,50 horas 1 8.º PAREO _ As 17,50 horas 

-- 1.400 metros - Cr$ 60.000,00. _ 1.800 metros - Cr$ 50.000,00 

6.0 PAREO - As 16,50 horas 
- 1.400 metros - Cr$ 40.000,00 
- (BETTING). 

1-1 Paulin, V. Andrade 
2-2 Coeur Joie, M. Silva . 

3 Jardim, R. Urbina ... 
3-4 Cimbronasso, Araujo . 

5 Renegado, O. Ullôa 
4-6 Traquete, O. Moura 

7 Hospodar, U. Cunha .. 

Ks. 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 

Ks. 
1-1 Cartago, P. Fernandes 23 

2 Seu Pires (ex-Mar de 
Ouro), A. Reis ..... 52 

2-3 Negromante, A. Car. 60 
4 Loureto, G. Almeida . ·60 

3-5 Ilustrado, J. Graça . 60 
6 Patato, J. G. Martins. 58 

4-7 Franja, M. Henrique . 58 
8 Vigilante, O. Fern. . . 52 
" Tucumapa,, não corre 54 

5.0 PAREO - As 16,20 horas 
-- 1.400 metros - Cr$ 65.000,00. 

Ks. 
1-1 Sagu, J. Portilho . . . . 56 
2- -2 Tejo, A. Araujo ..... 56 

3 Orloff, J. Martins . . . . 56 

Nossos Palpites para amanhã: 

BAICOVA - ROSEMARIE - FRIC-FRAC 
RACY - TRETA - CASTILHA 
JONLE - FARINELE - LIOZ 
PAULIN - CIMBRONASSO -- TRAQUETE 
SAGú - KEBRAÇO - CADILHO 
HEREUSE - RASPA - SENDA 
NASSAU - IKE - DOURADOS 
F. BOY - BENGUARDA - REGALC 

NOSSA ACUMULADA F ARA AMANHÃ: 

RACY 
JONLE 

PAULIN 

MISTER ECO 

- - (BE'f.TING). 

1-1 First Boy, O. Ullôa 

DOMÉSTICA 
COMERCIAL 

SORVETEIRAS 

Distribuidora Auto 

C~MINHõES 
CARROS 

PEÇAS f\CESSóRIOS 

Peças HDautop" S.A. 
AGENTES AUTORIZADOS 

2 Jersei, U. Cunha ..... 
2-3 Benguarda, Portilho .. 

4 Corrupião, J. Ramos . 
5 Minochino, Almeida .. 

3-6 Regalo, J. Baffica ... 
7 Chanchão, J. Marin. . . 
8 Eronico, H. Lima .... 

4-9 Treinador, M. Silva .. 

Ks. 
58 
52 
58 
60 
58 
54 
58 
54 
56 
52 
52 

Oficina especializada para Rua 13 de Março n. 48 72 - Estado 

10 Cunhambebe, Alves ... 
11 Miss Cotia, não corre 

reparos em geral d~ Rio - Nova lguaçú - Tel. 272 

Casa erreira 
ANTONIO R. FERREIRA 

Bicicletas, Acessórios, Reformas, Pin
turas e consêrtos em geral 

Travessa Rosinda Martins, 14 
Junto á Praça da Liberdade - .- Nova Iguaçu 

DESENHOS R U Y 
ARQUITETURA E TOPOGRAFIA 

R. OTAVIO TARQUINO, 14 SALA 9 
Nova Iguaçu - Estado do Rio 

End. Tele_g. DAUTOP 

Em festa Nova Iguá.çú 
e o esporte local 

Domingo próximo realizar-
se-á a grande pele.ia entre as 
equipes da Associação Atlétic.; 
Filhos de Iguaçú e o América 
F. C. "Veteranos". 

Visitando esta cidade, a tra
dicional equipe da rua Campos 
Salles, fará uma grande parti
da com a Associação Atlétic:1 
Filhos de Iguaçú. 

A embaixada americana virá 
composta com grandes craqueR 
do passado e deverá .alinhar-se 
com os seguintes: 1 

Osny, Vital, Aralton, Braz, ' 
Pavão, Tião, Lindo, Carola, 
Maneeo, Cezar, Lima e Orlandl- / 
nho. 

A equipe local alinhar-se-á , 

com: 
Waldü-, Louro, Naja, Juarez, 

Walter, Ramalheta. Edinho, Al
bino, Darcy, Geninho e Rodo}_ 
fo. 

Espera o veterano técnico 
"Bambaia" que sua equipe ctim
pra .o que dela se espera. para 
demonstTar . aos desportistas 
Iguaçuanos e demais ~spectado
res, um espetáculo de gala que 
há muito não vemos. 

VASQUINHO X PENEU 
GENERAL 

Grande número de aficion□-
dos do futeboi afluiu ao Cacuia 
para assistirem a mais um es

(Conclui na página 5) 
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NUMERO 4 

O QUE ESPERA O POVO BRAStLEI RO DOS SRS. JUSCELINO 
TSCHEK E JOÃO GOULART, ELEITOS PRESIDENTE E VICE 

KUBI
PRESI-

va <cue vis~ enganar êste mes
mo oovo ou fugir aos compro
missos assumidos perante a Na
ção! 

urgentes problemas, de bara de crescimentcs de escolas de 
teamento dos gêDl"ros alimen- graus primário, secundário • 
tícios e de outras utilidades, de superiOr, de barateamento do .. 

DENTE DA REPúBLICA DO BRASIL salários dignos e compatíveis, (Conclui na 2.ª página)} 
No dia 3 de Outubro de 1955, 

o povo brasileiro constituiàc na 
sua maioria esmagadora, de 
trabalhadores humildes, das ci
dades e dos campos, de prole
tários e patriotas conscientes, 
marchou :riesoluto para as ur-

Juscelino Kubitschek 
nas, disposto a eleger os candi
datos de sua preferência, juS

mentP àqueles que se com-
am solenemente d.--

fenàer a Constituição, a liber
dade dos cidadãos, assegurar e 
all\Pliar os seus direitos, a so
berania e a independência da 
Pátria, e sobretudo, trabalhar 
pelo engrandecimento do Bra
sil e o bem estar do povo bra
sileiro. 

Não adiantaram os entraves 
e as artimanhas arquitetadas 
pelos inimigos jurados do povo 

e da democracia; não adianta- a reação visando fugir aos com
ram os obstáculos da cédula promissos ~ssumidos para com 

A maioria do nosso povo, re
presentado também pelas fôr
ças armadas, espera dos candi
datos eleitos, uma politic.1 ho
nesta, de moralidade adminiS
trativa, de independência eco
nômica, política e financeira, 
de intercâmbio e relações com 
to os os países do mundo, óe 
empreendimentos e realisações, 
capazes de transformar o povo 
e a nossa rica e estremecida 
Pátria, em Nação desenvolvida, 
respeitada e culta! 

_ __;, _________________ ~,-

Banquete oi erecido única, das ameaças golpistas e 
do "perigo comunista", tão des
mascaradamente invocados! 

O pqvo brasileiro, patriota e 
consciente, já sabe se definir 
politicamente e não pode se 
deixar iludir com propagandas 
~spalhafatosas de seus ferra. 
nhos inimigos, dos vendilhões 
da Pátria e dos demagôgos e 
testas-de-ferro dos trustes inter-
nacionais, a serviço do vampi
ro imperialitsa, que, em deses
p.:!ro de causa lança qual pan
tera esfomeada, sua g a r r a 
adunca e malfaseja nas rntra
nhas de nossa estremecida Pá
tria, tentando roubar e sufo-
car os anseios de nosso povo 
e preparar o caminho para um 
banho de sangue á família bra
sileira! 

Visavam os trustes implan
tar uma ditadura terrorista e 
sanguinária, tendo a frente os 
seus testas-de-ferro e l:lcaios 
nat, os, c;is quais entrega ·am 
de mão beijada, tôdas os nossos 
principais riquesas a êstes mes
mos trustes e tentariam inutil
mente escravisar o indorr~áv,el 
povo brasileiro por processos 
liberticidas e assassinatos de 
patriotas! 

A maioria do povo brasilei
ro, que elegeu os Srs. Jusceli
no Kubitschek e João Goulart, 
repelirá qualquer conchavo com 

êste mesmo povo que confia no 
patriotismo ,e na sinceridade 
-los candidatos eleitos; P. e Vi
ce P. da República: 

A maioria absoluta das nos
sas gloriosas fôrças armadas, 
composta de patriotas de~taca
dos conscientes de seu papel de 
salvaguarda da Pátria, dos di

reitos ,e liberdade dos cidi!dãos 
e de paladina da justiça, tam
bém comunga com os anseios 
do povo, sente as mesmas ne
cessidades e Se confunde nas 
mesmas aspirações do povo hu
milde e trabalhador, como tam
bém repudia qualquer tentati-

O povo brasileiro está de 
olhos voltados para os candida
tos eleitos certo de que mar
chamos para dias melhores; 
que será dado solução aos seus 

De h'lje a oito dias 

Serão reiniciadas 

aos, - jornalist•s de Nova lguaç6 

as obras de_ Macabu' Nas fotos acima estampamos um flagrante do jantar dE! 
confraternização oferecido aos representante!!' dos Jamais de 

Serão reiniciadas, já na se- com recursos federais. Sôbre Nova Iguaçu. pelo sr. Carlos M ques Rolo, proprietário da 
mana próxima, O'" trabalhos d:, 11 . v,isuntn <:~l'.>Qra...,ae que novi1• E'SlliNIL, no restaur,>nte .ID.i.-All!Jl.Sll•lt/é" 
barr-ag-em e da ntlídalA·:ltll.illilira!!t·'i.~:i......afões- venha!tJ 8 se, di- No clichê, v -, d'à e·B41lé}'-~ a-direita os srs_ ~ 
da Central RI.dr Ele't · d ,F, ernandes Cavalcanti, do "O Imparcial", Silv1no Azer~-"o, ....... 0

- nca e vulgadas, esclarecendo detalhes e · = .,. 0 rre10 da Lavoura", J-Oel Borges Leal, do "Correio Radical".', 
Macabú, ª cargo da Empresa tio importante empreendimeP1- <::a_rlos M~rque~ Rolo, Antenor Magalhães, Coletor Federal, DiQ-
Fluminense d e Energia Elétri- to. n1s!o Bass1, . Edil Iguaçuano, o. Santos Lemos, de vários j~ 

ca. Essa notícia, sem dúvida -=-;::---=-----,----......:.....:n:ª:1,:S_:d:e::_:C:a:::x::rn::s:_:e_W_::a~l.'.::te:r_:F~erreira do , "Correio de Maxa.mbomba". 
das mais alviçareiras, decorre o s 
de comunicação nesse sentido, e r V 1· Ç O 
feita ao governador Miguel 
Couto Filho pelo engenheiro 

Camilo de Menezes, diretor ge- d M ' ,,li) • li · 
Nà.cional· 

;;:,:, .n;:;,~;!;· e::: 0e:::~ º"""'º~•clona] •• ~al~na em ,,ova lguaçú 

f_f ~~l?m~~]J;~ ~t~~i:E~g~r:}~ [~~:~~~:~~!~~ ~:.l?çt~t:)1 ~ 1 1 ~ em droon,odçõos ou Setm., ou = L-.-------------.-- ------~ :..__! bistritos ,estes subordinados sorte, que é superintendido êle xada Fluminense), sediado ebi 

como uma manhã 
frequentam os 

sozinho, pela 4a' Circunscrição Japerl recebeu como anexo •O 

Elel·to o 01·reto'r1·0 e a Com·, .. s- sediada em Niterói, e era divi- s<> Distrito, sediado na Escola 
dido em 10 Distritos aliás mui- de Agronomia, sendo aprovei... 

s a-0 E1ecut1'va do Par11·do to poucos com Estado tão gran- tado tudo lá, para sede do 'J!', 
de . perdendo assim o, Município de 

T Em fins de 1954, êstes Distri- 1 Nóva Iguaçu e sede de wn S.-r aba l h i sta Bras1·1e,·,o do tos foram reduzidos, (não sabe-1 viç<>, que e~ conaeqnênc!a + 
_t. !~~oil~ri.f!..0!~ ,,N.!!! lguaçú 

çao Geral dos Petebistas Igua
çuanos, nos termos dos Esta
tutos do Partido, por ordem do 
sr. Presidente do Diretório Mu
nicipal do P. T. B. , confor-

1 

me publicação no "O Impar
cial" de 7/1/56, realisou-se, a 
reunião dos Petebistas, do io 
Distrito às 21 horas do dia 12 
do corrente mês, à rua Bernar
dino de Mello, 1919, 2º andar, 
;alas 12 e 13, a qual de acôrdo 
com o 1 ° e 2º itens da ordem 
lo dia, elegeu o seu Diretório 
~ sua respectiva Comissão Ex-e
'.Utiva, que imediatamente em
iossada, ficou assim constitui
la: 

comissão Executiva do Dire
.ório do P. ['_ B. 

1 ° Distrito de Nova Iguo.çu. 
Antonio Joaquim Machado 

. .., - Presidente 
/.Tt f Moacyr Simões da Silva 

' l°'l(y , 

. ,,." · lVlce-President de primavera,, ela encanta a quantos e 
cabarets, em que se exibe Paulo Henrique Moreno 

Ubirajara Ferreira de Souza 
- 2° Secretário 

lolito Monteiro Figueir~do 
- '11es0 urei.ro Geral 

Euclides Francisco Monteiro 
- Diretor de Propaganda 

Nelson Gonçalves Monteiro 
- Procurador ' 

CONSELHO FISCAL . 
Manoel Queiroz da Rocha 

1 ° Conselheiro 
Expedito Borja - 2° Conse

lheiro 

Manoel Hilario de souza 
3° ConselheirO . 

mos o certo para quantos), ane.; . (Conclui na 2.8 página))1 

Ganhou a panela de pressã. 
A \;;;:10;;';'.!;il':I~;)~~~'i'~~,~ 

.2\t~!i 

Eib. nosso concurso "Idenitfique esta foto :'". . se t>udlli." 
levado a efeito no sábado passado, foi sorteada uma das neft 
cartas com respostas certas, entre as 435 recebidas, 

o prêmlo coube por sorte a graciosa wocinha, Iracema -AJl
tonia Evangelista, residente na rua Plinlo Casado, 582, neiíla 
cidade, 

A felizarda, nossas parabens. 
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o: povo brasileiro... ,~,!Fuie~,~u,~ ~::,.r~~:~~! !ºlo~.~~~~~~º~ 
· (CondusãCt da 1.ª l')ágina) clamos do povo, sedento de terninhas, bem conhecidos, que quatro anos e meio está admi- de elementos que dariam moti- a tese da maioria absoluta, vi-

ensino;- de padronisação d" li- justiça, arrancando ao mesmo sempre desejaram assaltar o rando esta capital. vo à famosa "b.italha judiciá- gência do estado de sítio e ou-
vros e de métodos a ser apli- tempo o Brasil da humilhaçãq, poder para entregar as nossas A dfierença de Minou Dronet, ria", visando anular a eleição tras. 
cados! do atraso e da miséria em que riquesas aos trustes e fihar-se menina poetisa f r a n cê s a , 

Luigi Solano, filho de um mé-
' A higienisação e a saúde, és- vegeta, agrilhoado há mais d.e a êles contra o nosso povo e a dico romano, não escreve mas, 

pecialmente para as p:ipulações ' ·quatro séculos e meio ao vam- independência âe nossa Pátria, dizem seus pais, "conhece as 
do interior Que ·ngetarn -na r: iro imperialista e escravocra- sabem perfeitamente que o po- principais obras primas da li
mais negra miséria, escravisa- , ta . relega ·l :i ao papel de colô- vo é nacionalista e que as nos- teratura mundial e sabe de cor 
d~s aos latifúndios e esqueci. nia subserviénte, em detrimen- sas fôrças armadas sempfo s~ ~t1~!tasce:~~i!s d: P:i~f:\i;J:; 
tf'as dos poderes públicos. de-. :to,·. de sua in.de:'.)endência ecº- clestacaram em defesa de nos- líricas". A criança foi recebL. 
vem ser incrementadas e solu- . nômica, política ~ financeira, so petróleo e de nessa sabera- da pelo prrfeito desta capital,. 
cionadas. . e, especialmente do bem-estar nia, querem com os tais arti- ,que exprimiu a. sua admiração, 
.rOs' campone'ses pobres .:>n- d seu povc1 gos de última hora intrigar e prometendº ao jovem prodígio 

· - •e · lhe "ceder dentro em breve seu 
~am pela reforma agrária, pe- Um dos compromissos mais sepa1,ar o sr . Juscelino da;; fôr- . cargo municípaf'•. 
la ( valodsac:-ão de seus produ- sagÚ!d-os e qu~ mais entusias- ças populares, 'para com mais 
tos, pelo seu facil escoamento mo'u a· campanha eleitoral dos facilidade preparar o caminho 
é pOr auxílios e empréstimos candidatos eteitos, foi, sem para o golpe, tel}tando arr1:star 
que lh~s· arranqu,em da miséria E 1n1bra de dúvida, o de manu- o povo n~ aventura. 
e do âesamparo em que vivem! tenção da Peü-?brás, ou seja, o Lacerda, n°s Estados Unidos 
Os assalariados agrícolas · espe. ~a exploração estatal do petró-- deseja a todo custo, juntamen'. 
raro a lei de férias e a ~xten- · leo, _que interessa fundamental- te com os trustes, criar difi_ 
são dos direitos que a cClnsoli- rner:ite, não só a maioria e~ma- culciad es e entravar a posse dos 
4ação , das leis elo trab'alho as..: gadora do nosso Congresso. rlo candidatos eleitos. Para conse
segur~ aos outros trabalhado- nosso povo e das fôrças éJrma- guir os seus intentos, nada 
r.es. das, a quem tantos sacrifícios .,.,ais facil do que afastá-los 
. -· A ·· exploração desenfreada já custou até -agora, provoca- das correntes nacionalistas que 

que os empresários fazem cont dos pela criminosa interferên- os elegeram, d'ando como razão 
as crianças em idaàe escolar , eia dos trustes, com o seu po- a "posição entreguista" do sr. 
f!:agand-0-lhes salário3 de -fome der' de persuação e corrução. Juscelino. 

No Tribunal Superior ~leito
ra!, ontem, sob a presídencia do 
ministro Luiz Gallotti, deixou 
de ser conhecido, contra o vo
to do Sr. Rocha L:igôa, o re
curso interposto pela União De
mocrática Nacional contra a 
remessa pelo Tribunal Regional 
do Paraná, de documentos refe_ 
rentes ao pleito presidencial, 
alegando a nulidade• dos votos 
obtidos pelos candidatos Jusce
lino Kubitschek e João Goulart, 
nos termos do Código Eleitoral, 
ou seja, por estar contaminada 
pelos sufrágios de comunistas. 

Este· recurso, que se repete 

Nestor Pereira & (ia. Ltda. 
Cnostruções com financiamento a longo pra

zo - Casas - 1 ndustrias - 1 nsta.lações 
comerciais 

. Rua Ministro Mendonça Lima, 312 - Sala 
1311,4 - Neva lguaçú 

~-e -n.-.c~.....,,,-.c,....,.~~~~~ 

Oficina Santo lntonio 
Consertos Elétricos e Mecânicos - Garante-se 

todos os serviço$ executados - Motores, 
Compressores, Geladeiras, Balcões-Fri

goríficos, Enralámentos em Motores, 
Liquidificador e Enceradeira 

-DE-
FRANCISCO M. DUARTE 

JOÃO F. SANTOS 
Técnico em Refrigerações 

Consertos e Reformas em Geral - Solda a Oxi -
gênio - Pintura em geral 

Av. Nilo Peçonha, 1081 - Tel. 161-Jl 1 
Nova lguaçú - Estado do Rio 

0 exigindo dêstes esforços de- dados os grarn.Ies recursos que Diz o velh{!, manh(•so e conhe
sumanos; deve s~r proibida·, possuem ~ as facilidade_s que, os cido provérbio". "Se quiseres 
porqtle representa uma · vergo. ~r-us làcaios ':! testas~de-ferr0 vencer, divide". Precisamente 

HOMENAGEM AO JUIZ SUBSTITUTO PARA, A 
COMARCA DE PARAíBA 

DO SUL . nna e ' e~ovalha _uma Nação'! lhes propiciam, contra 03 paJ fundamentado neste princípio é Desembargador 
A expulsão dos camponeses , triofas e c:intra a nossa idola- a.ue os trustes assediam Cl sr. Tôda sessão de ontem do 

de suas terras cultivadas . d~ve . trada pátria! . Juscelino: precisam de decla- Tribunal de Justiça do Estado 
ser irílédiatamente -aboUda e ·Demonstra assim o nosso po- rações entreguistas para s~pa- do Rio foi dedicada a memó
con~~da como a: mais odien-11 "º ' recnnhc-cer de onde partem rá-lo do povo e da maioria das ria do desemoargador Aires 
ta e ·calamitosa injustiçt?: que os malPs que tanto nos infoli- fôrças armadas e da maioria Itabaiana de Oliveira, a pou
infE,:lizmen~e vem assolando . os citam, justamente pelo ódio que parla1'1entar, · facilitando assim co falecido na capital flumi
camponêses pobres em diversos êsté meswo povo vota aos trus- aos golpsitas, os quais fazem nense. Abrindo os trab::lhos, 
Estados! t es e pelo entusiasmo que cau- sua propaganda deletéria, dan-

0 
desembargador Horácio Bra-

As .torturas e as violências sa as cam_panhas nacionalistas! do a enetnder que os candida- ga disse das finalidades dessa 
praticadas em todo . o Pãís. de- • Diante, pois, do assedio per- tos el •itos irão transformar a sessão especial, danr:i.o, em se
vem { cessar imediatamente e ';istente é impositor dos trus- Petrobrás, deixando qul' os guida, a palavra ao desembar
prOcessados devem ser os _po- ,tes · em relação aos nossos mi- trustes participem da explora- gador Agenor Rabelo que, em 
i idais criminosos e sádicos qu:? néri os, especialmente ao nosso ção de nosso petróleo. nome daquela Côrte, reveren
muitas vêzes assassinam, de petróleo, procurando obter de- O próprio "Reporter Essa" ciou a memória de seu ilustre 
nfaneira bestial as pessoas que clarações entreguistas dn sr. difunde com estardalhaço suas 
lties são confiadas! Juscelino Kubitschek, ora em notícias insidiosas, desvirtualn-

.A violência, · como tneio de visita a diversos países da Eu- do declarações e dando inter
re~ressão deve ser condenl,i-da ropa e da América do Norte, pretações que

1 
não representam 

em todo País e os métodos a stamos vehdo, já agora, en- a verdade dos fatos, tudo como 
.Servi o ... 

aerem aplicados para obten- treguistas conhecidos e golpis- trabalho de sapa. 
frerá graves prejuizos. 

Anteriormente o Serviço de 
ção de confissões, devem ser tas vulgares, querendo dividir, 
t-écnicos humanos e justos~ intrigar e separar os candida-

ús privilégios escandalosos tos do povo, inserindo artigos 
para uns e a negação do direi- no "Diário de Notícias" em de
t_p de outros devem ser liquida- fesa d.o petróleo, contra as de
<fos, se quizerem os candidatos clarações do sr. Juscelino . 
eleitos atender de fato os re- Estes mesmos golpistas, lan-

Desejam os golpistas, por to- Malária, fazia em Nova Iguaçu, 
dos os meios implantar uma di- um perfeito trabalho que era 
tadura terrorista, mas sem O orientado pelo então chefe Dr. 
apoio do povo, jamais canse- Carlos José Nabuco de Araujo, 
guirão tal intento, esp"'cial- cujos serviços eram de Policia 
mente quando O povo sabe per- de focos de mosquitos, pequena 
feitamente que êles preconisam hidrografia e tratamento de 
mais miséria, mais opressão. e, doentes• 
especialmente a entrega de nos- Desde o afastamento do Dr. 
so petróleo aos trustes! Nabuco que a assistência aos 

Já disse o sr. General Tei- doentes e outros trabalhos fo
xeira Lott, com profundo conhe- ram desaparecendo e para me
cimento e com sentimento pa- lhDr dizer a população dêste 
triótico: "Nenhum govêrno po- Município não conhece o atual 
derá governar o Brasil afasta- chefe ouvindo falar somente 
do das massas trabalhadoras". que é um médico residente na 

Mas é preciso que se diga Escola de Agronomia que se 
também que todo aquele que chama Velto Mourão Crespo. 
fizer concessão aos trustes, que Torna-se necessário portanto, 
tentar entregar o nosso petró- a volta da sede dêsse serviço ao 
leo e nossas principais riquesas seu legítimo e a designação d e 
a êstes mesmos· trustes, tripu- um médico para assistir os do
diando e menospresando o nos- entes e orientar melhor os tra
so raciocinio, nosso patr10tis- balhos. O Dr. Nabuco deve vol
mo e nosso amor ao Brasil. di- tar . 

Aires ltabilíana 
colega. Em nome dos n1agis
trados da primeira ins! 3.r.cia 
falou o juiz Pache de Fnia, 
seguindo-se-lhe o a d v o li a d o 
Ramon Alonso que se solidari-

Por ato do governador Mi
guel Couto Filho foi nomeado 
o bacharel Walde·mar José Tei.. 
xeira para o cargo de Juiz 

zJu, em nome da Ordem dos 
Advogados, com a familia en- Chefe do serviço de 
lutada. o advogado Braz Feli- educaca"" n de adulto· s 
cio Panza, em nome desta. - ~ u 
a.gradeceu as homenagens. O O Governador fluminense de. 
Procurador Geral do Estado, signou o Inspetor de Ensino 
d-esembargador Paulo Gama as- Primário, Hilda Jardim, para 
sociou-se na manifestação de chefiar o Serviço de Educação 
apreço ao extinto. de Adultos. 

DQODUTOS 

(RADIIN~ 
MARCA REGISTRADA 

Gl~A\NJJA\ <CA\lROllll NA\ 
LUNS & S:HLHOS LTDA. 

llves - o.,,,os -Pintos Paçoes 
llvelina, Sud,na, Cevalina e Gadolina 

AV NILO PEÇANHA,439-TEL. 55-NOVA IGUASSU 

Desenhos Ruy· 
ARQUITETURA E TOPOGRAFIA 

~- OTAVIO TARQUINO, 14 SALA 9 
Nova Iguaçu - Estado do Rio 

construtora Vera Lida. 
Pavimentações 

Agrimensuras 
Locações e 

Construções 
Rua Mi istro Mendonça Lima, 312, sala 13 e 14 

Nova Iguaçu 
ante do espirit-0 indômito e na
cionalista da maioria de nossas 
gloriosas fôrças armadas e de 

')sso povo, está cojdenado ao 
fracasso e repudiado perante a 
opinião pública brasileira, pas
sando a ser considerado como 
um cadáver insepulto! 

Posto Presidente 

Portanto, o nosso povo está 
alerta e não deseja se separar 
dos seus candidatos eleitos a 3 
de Outubro, confiando em que 
serão respeitados os compromis
sos assumidos. 

As nossas patrióticas e de
mocráticas forças armadas es_ 
tão ao lado do povo, como sen
tinelas avançadas de democra
cia, da ordem, da lei e do res

.peito sincero aos cHreitos dos 
cidadãos, comungando com as 
mesmas aspirações de paz, de 
concórdia, de trabalho, de pro
gresso e de felicidade , visando 
a grandeza da Pátria, a tran
quilidade 0 o bem-Estar óa fa
milia brasileira! 

·ALBERTO CORR~A 

OS MAIS MODERNOS SERVIÇOS DELAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA 
AUTOMóVEIS, OFICINA DE BORRACHEIRO MECÂNICA E ELETRICISTA FUNCIONANDO 
DIA E NOITE. - LUXUOSO SALÃO DE BAR BEIRO, MODERNOS E HIGU~NICOS BANHEI
ROS, CONFORTAVEIS CAMAS PARA PERNOITE DE MOTORISTAS, CAF!a BAR E RES-

TAURANTE, ABERTO DIA E NOITE 
TELEFONE: 30-8225 - RIO DE JANEffiO 

..,_ 

211-1-5~ 

PROGI 
1º PAREO 

- Cr$ 60.000 

1-1 Em Gua 
2-2 Don Cai 

3 E. do S 
3--4 Ilili, G. 

5 El Faqu 
4-6 Ispalmen 

" Iriswal, 

2° PAREO 
- Cr$ 55.000 

1-1 Dark Bo 
2 Orango, 

2-3 Jumper, 
4 Positivo, 

3--5 Sportsm: 
6 Samoo, 

4-7 Farsista, 
8 Federal, 
9 Delfino, 

3º PAREO 
- Cr$ 65.000 

1-1 Quatiass 
2-2· Quiz, P . 
3--3 Hogjam, 

4 Hayo, 1\1 
4--5 Navegan 

6 Radak, 

4º PAREO 
- Cr$ 45.000 

1-1 Divino, 
" Cruzado, 

2--2 Curare, 
3 Neon, n 

3--4 Johil, M 
5 Bico de 

4-6 Fluor, A 
7 Newmarl 

5º PAREO 
- às 16,30 h 
Cr$ 100.000,0( 

1-1 New W< 
2-2 Camaleã1 

3 Bomba J 

3--4 Hércules 
5 Baltimor 

4-6 Trigo, I 
7 Beguiler 

6° PAREO 
- C,$ 65.00< 

1-1 Raffles, 
2 Ãrgume: 

Ai 
GOLEADA DC 

ROXO SôBf 

Novamente 
Jorge Lima , 
aos seus adve 
2 espelharam 
nova afirmaçã 
se de passes 
os raoases 
"donos" do C 
defesa bem 1 
ta de 6 elemê 
da posição, 
minaram de 
versários ou~ 
são de evitai: 
jamos agora 
lou o match. 

Precisament 
teve início a 
S. S. l\Iario l 
se colocasse a 
e se fez a se1 
silêncio. 

Logo ao tê 
o aoito inicia 
de êenter-fon 
"bola para Ch, 
ticou na dire" 
te propiciou ~ 
rida pela pon 
goleiro advers 
defesa da tare 
do Tur1acu, 
:aos S mínutci 
defensores da 
foi mecisamei 
que Falcão, pc 
dos dríblings, e 
sárlos e fusilo 
Tio, perdendo 
chance . Er; 
decorridos 23 
tida quando H 
arrancada sen: 
,1/'alter aue se 
half contrário 
entregou a Cl 
de calcanhar 
que clominand, 
fusilou inapelà 
aherta -í ct1nti 
guir' Walter t 
nalidade nerdE 
dade lP::t"nific 
. eguir Chambs 
Falcão assinai; 
tarde, quand0 
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RETIFICAÇÃO?!! 

Q. MACHADO [ J 
Os nossos confrad~s do "Correio de Maxambomba", acharam TEATRO DA ESCOLA STA. 

por bem retificar (? !) uma notícia publicada · n'O Imparcial, CECILIA DE PETRóPOLIS 
TEN.ENTES DE PLUT AO 

.(Campos) 

PANORAMA DA 
SEM NA 

CINE PAVILHÃO 
IGUAÇú 

cotn respeito â candidatura do Dr. Getúlio Moura ã Go~·.:?rna- Coube á Cia. Raul Roulien 
dor do Estado do Rio de Janeiro. ª inauguração no dia 10 últi

Aguardamos notícias de suas 
a t ividades. Correspondência 
para A. Lucio, Travessa Al
berto Vítor, 15 Niterói. 

Estranha/JIOS porque, se 
nós,· d'O Imparcial, faze-Ia. 

retificação houvesse, caberia a mo, do "Teatro da E. Santa 
Ceei.lia" em Petrópolis, e0m a 

Abrindo hoje, nossa seção de 
cinema, que tem a finalidade 
única, de bem informar aôs nos
sos leitores, fãs d e cinema, de 
"O Imparcial", falaremos dos 
filmes a serem eKibido!;, na pro
i,:ima semàna, nas telas dos ci
nemas locais. 

23 e 24 de Janeir·o 

DESERTO SANGRENTO 

Que tivessem Contestado, 
car? Isso não! 

Pe"a "Como t· ainda muito bem. Mas retifi- "' cas igar seu ma-
rido". 

Qual a mais be a 
Comerciária de 
Nova lguaçú ? 

-:1:-

CIN'E IGUAÇú 

23, 24 e 25 de Janeiro 

CELA 2.455 "CORRE
DOR DA MORTE" 

Thriller que conta a vida de 

Filme de guerra désemolado 
no deserto de Ell Alamein, é 
dirigido, pelo jã mencionado 
canastrão, Fred F. Sean,: Ell 
Alamein, é simplesmente ridí
culo, nunca se viu tanta boba
gem filmada pelo cinema ame
ricano. Scott Brady e Rita Mo
reno são os astros. Em 'suma é 
um filme que 'não agrada, n em 
mesmo aos fãs do gênero. Co
tação: Fraquissimo. 

-:1:-
25 e 26 de Janeiuo 

N~S AZAS DA FAMA 

Sôbre o fato da governança do Estado do Hio de Janeiro, 
tf'mos a esclarecer que, em conversa com um dos nossc!> re
pórteres, o Deputado Getúlio Moura garantiu que seria can
didato ao Govêrno do Estado 

Se o Partido homologou, ou ainda 
didatura do Deputado Getúlio Moura , 
sabemos ... 

irá homologar ;:,. can
isto, francamente não 

Mas, o dr, Getúlio Moura, nos disse ... O que nos dirá o 

Partido'? ... Que pergunta bôba?!!! .. . 
-:1:-

co PASTAM! 

Em uma cidade, ,t?m franco progresso, comu é Nova 
I.guaçú, é tristemente lamentável, que se encontrem pastan
do, pachorrentamente, pelas ruas centrais, vac , cavalos, etc ... 

Carryl Chessman, condenado á Este é indiscutivelmente o 
câmara de gaz, na penitenciária melhor da semana. História da 
de San Quentin. História muito l vida de "Eddie Cantor" o gran
bôa, já publicada• em romance e de "astro cantor" do passado, 
que_ é levada á t~la, sob a Di-l n'luito bem dirigido pelo vete
teçao do canastra o Fred. F. tano Alfred G. Green, e otima
Sears, que não chegou a con-1 mente interpretado por K "efe 
vencer. No elenco, aparecem Brassele, que no filme caracte
William Campbell, um bom riza "Eddie". O cenário mon
atôr e mais Robert Campbell, tado pela equip~ de cenaristas 
Marian Karr e Kathryn Grant. da Warner, e fotografado em 

Além de responsabil\Zllr os proprietários dêstes arnmaii;, 
a Prefeitura poderia fazer recolher, êst9:S, ao Depósito Público, 
que para soltá-los cobraria uma ta:ica. 

Vamos prender êsses vagamundos? 
-1:]-

TELEFONE, UMA CALAMIDADEf 

Quem tenha a n~cessidade d telefonar, para qualquer 
parte dêste Município ou para alguma cidade do Estado do 
Rio, ou para o Distrito Federal, tem que ter uma dose consi
deráv,el de paciência, para esperar, não a ligação cm si, míls, 
a bôa vontade das funcionárias daquela Companhia. Cotação: Fraco. técnicolor, muito contribuem 

para e filme. Aparecem muito Há sempre u'a má vontade, um descaso, uma falta de res
ponsabilidade das telefonistas daquela Companhia. - .. - bem Marilyn Erskine e Will 

Enquanto isto, certas, casas comerciais, teem o privilégio 
de serem prontamente at~ndidas, bastando para tal , citarem o 
seu nome!!! 26, 27, 28 e 29 Janeiro 

TORMENTA SOB OS 
MARES 

Produção cinemascope da Fox. 
que traz de volta ã nossas té
las o ótimo Richard Widmarck 
Bella Darvi, que já mostrou sel~ 
talento em "Caminhos sem vol
ta", é sua companheira no fil
me. David Wayne, Gene F.vans 
e Cameron l\litchell, completam 
o elenco. A Direção está a car
go. de Samuel Fuller. Filme ci
nemascope e_m technicolor 

Cotação: Bom. 

Rogers Jr. Revista agradável, 
que faz lembrar o incomparável 
Eddie Cantor. 

cotação: Bom. 

27, 28 e 29 de Janeiro 

GELEIRAS 00 
INFERNO 

Uma história de alpinistas, em 
aventuras nas regiões do Alas
ka. Guy l\'ladison é o mocinho 
no filme, que apenas mostra 
para os espectadores calorentos, 
montanhas de gêlo do início ao 
fim. 

Cotação: 'Razoavel. 
-:!:-

to não está certo! E' preciso que todos sejam atendidos, 
na medida do possível, rapidamente, e não só os Previlegiados. 

Senhores da Cia. Telefônica Brasileira, de Nc.va Iguaçú, 
~11mos acabar com o •·apadrinhamentos"?!!! 

Segur•dos do 

rios M nici ai 

r . , 
. os ,unc!ona-

Barre Mansa 
Benefícios para os servidores municipais otra~és 

de importante convênio ohtem assinado 
Foi assinado ontem no gabi- através do qual os funcionários 

nete do Presidente do Institu- muni~lpais de Barra ~!ansa 
to de Previdência social do passaram a segurados da enti
Estado do Rio :im convênio dade previdencial. O ato está 

edidas d A rge • ClQ 
c:estinado a ter uma larga re
percussão, visto que, através 
dele os funcionários de Barra 
Mansa passar•ão a gosar de tº
dos os benefícios concedidos 
pelo I. P S. e marca um rei
nício auspicioso nas relações 
entre o Instituto e as munici
palidades fluminenses. Reves
tindo-se de cunho solene ó 
acontecimento contou com a 
ptesença do sr. J'oaquim da 
Costa Melo, do Conselho do I. 
P. S., do prefeito da cidade, 
engenheiro Leonisio Sócrates 
Batista e numerosos servidores 
públicos. O Convênio celebrado 
:!Ontou eom a aprovação Jnte
gral de ambas as partes con
tratantes e e~tá elaborada eni 
bases técncias cujo conteúdo 
principal é o de proporc~onar 
assistênica efetiva aos servido
res municipais. Colocandv em 
destaque o proveitoso sistema 
de cooperação e mostrando 
que o mesmo deve ser empre
endido por todos os mu:r,icípiôs, 
discursaram, em nome d.i pre
feitura de Barra Mansa, " €n
genheiro Leonísio Batista e ero 
horne do I. P. S., o presiden
te, sr. Joaquim da costa Me
lo. 

contra o -generos alto e s o dós 
Importantes declarações aca

bam de ser feitas pelo sr. Nilo 
Vieira da Câmara a.o presidir 
a r:·imeira reunião do ano do 
plenário da COAP flummense. 

Depois de focalizar a atual 
conjuntura econômica do país 
e· dizer, como técnico, de seus 
reflexos no encarecimento da vi
da, afirmou o sr. Nilo Câmara 
que, se for tentada nova inves
tida dos especuladores no sen
tido de promover o aumento do 
preço dos gêneros àe primei
ra necessidade, êle fará inst~ 
lar em cada uma das runs de 
Niterói uma barraca da COAP, 
estabelecendo, assim, poderosa 
e intransponível rêde c0nten
sora da alta dos preços das 
mercadorias. 

Essas declarações derivaram 
da interpelação feita pelo sr. 
Godofredo Pereira, represen
tante do Comércio, que . :;lega
~ª estar a COAP prejudic.:·ndo 
os comerciantes com a insta
lação de novas bar•::icas. Vale 
acentuar que êsse membro do 
plenário se referia a uma .no
va barraca que estava sendo 
instalada na rua Tiradentes. 
Aconteceu, porém, que o sr. 
Nilo Câmara afirmou não estar 
mais autorizando tais recursos, 
mandando que um seu auxiliar 
fôsse imediatamente apurar se, 
de fato; estava alguém insta
lando a referida barraca. Mo
mentos depois, voltava o emis
sário para informar que, de 
fato, estava alguém mont:.mdo 
uma barraca na rua Tiraden
tes, o que · era feito, entrr;tan. 
to, sem qualquer autorização 
oficial. O caso ficou explicado 
e o s.r Nilo Câmara afiançou 
ao representante do Comércio 

que não seria concedida a li-
1 

se, a não ser - afirmou .... sr. 
cença para o apressa.do harra-

1 

Nilo Câmara - que surja o 
queiro ... E, de fato, não se- presumido movimenlo especula
rão instaladas novas barraca, tivo com propósitos de estabe
da COAP na capital flum:nen- lecer a alta dos preços. 

Confecções king 
GORGES ZAROCOSTAS 

BLUSÕES 
CAMlSAS 

CALÇAS, ETC. 

Travessa Rosinda Martins, 12 
Junto á Praça da Liberdade - Nova Iguaçu 

Casa Ferreir 
. ANTONIO R. FER El'R.A: 

Bicidetas, Acessórios, Reformas, Pin
turas e consêrtos em geral 

Travessa Rosinda Martins, 14 
Junto á Praça da Liherdade - Nova Iguaçu 

'-:----------~---------"'-----
CAFÉ E RE~;T AU RANTE · 

TICQ.TICO 

Bebidas N~cionois e Estrangeiros 
Aberto Dia e Noite 

Rua Dr. Bqrros J_unior, 29 - Nova Iguaçu 

ADMISSÃO À ESCOLA· DE EN
FERMAGEM DO ESTADO DO 

RIO 
Até o próximo dia 23 estarão 

abertas, na Secretaria da Esco
la de Enfermagem do Estado do 
Rio (Av. Quintino Bocaiuva 
11_5,_ Jurujnba, Niterói), as ins: 
criçoes ao Concurso de · Habili
tação à matrícula, que não exce_: 
der! de ~O alunas. As provas 
serao realizadas no dia 6 de fe
vereiro. 

:tsse próspero município flu
nense, conta assim com mais 
um teatro, para a divulgação 
da nossa arte cênica. 

Oxalá imitemos essa gene .. 
rosa iniciativa por todo o Es
tado do Rio. Raul noulien sen
te-se orgulhoso em levar o bom 
teatro ã cidãd " Serrana . 

1° FESTIVAL DO TEATRO 
FLUMINENSE DE AMADORES 

Chamo atenção dos Grêmios 
de amadores existentes em 
nossa terra, que não deixem 
de concorrer a essa festa de 
cordialidade teatral, que será 
realisada em Niterói dentro em 
breve, no Teatro Municipal 
(João Caetano), para isso, de
vem enviar suas adesões, em 
um relatório, que Contará; 
atividades artísticas desde sua 
fundação, elenco, e qual a pe
ça a concorrer. E assim en
trará na posse do p r ê m i o 
(Fróes), uma homenagem a 
Leopoldo Fróes, o símbolo do 
teatro fluminense. 

Patrocinado pela Associa
ção Prcfissional doi; Eropr~ 
gados no Comérci-0 de No
va Iguaçu e "O imparcial", 
&Jrâ levado a efeito no Mu.. 
nicípio de Nova Iguaçu, um 
Concurso para Eleição da 
Rainha dos Comerciários. 
A~uardem o lançamento dês
te sensacional Concurse. A 
Rainha, eleita por votos po
pulares, terá como prêmio 
uma viagem a SalvadOr, com 
passagem e estadia de 7 
dias, no melhOr Hotel dá: 
Bahia, pagas pelo jom:.l "O 
Imparcial". C o m e rciárias, 
candidatem-se ao Concurso 
para Rainha dos Comercii
rios de Nova Iguaçu, e ._ '. 
nbam a "chance" de cc,nhé
cerem a terra de Marta no.. 
cha. 

ôsto. Simões 
João de Paula Simões 

BAR E RESTAURANTE 
Serviço Completo de Abastecimento -

para Caixa de Mudanca e Dife.rencial 
Baterias e Acessó;ios - Oficina 

Mecânica e Borracheiro 
Aberto Dia e Noif'e 

Rodovia Presidente Outra, Km. 25 

TENTE NA CERTA PRE ERIN[?O A 

óleo' 

Palavras Gruzadas 
HORIZONTA.1S VERTICAIS 

2 - Carta de baralho 1 - Rio do Brasil 
4 - Pedra de altar 3 - Que tem sarda 
5 - ~assa de água salgada 4 - Objeto de uma afeçio 
6 - Ondulação profunda 
7 - Rezai 7 - Nome de homem 
8 - Parte da cabeça (plural) 9 - Nota musical 
12 - Pedto Noronha 10 -'-- Pronome pessoal (f6&111i:. 

13 - Que não é .Profissional nino) 
(feminino) 11 - Estudar 

·17 ~ Pronome Pessoal 13 - Fileira 
18 - Gênero de palmeiras a 14 - Receio - temor 

que pertence a piaçaba 15 - Gosta 
20 - Ave do Brasil J6 - Oferece (plural) • 
23 - Observadas - fixadas 19 - Caminho mais curto 
24 - Massa de água salgada 21 - Airton Moura 
25 - Objeto de couro com 22 - ..Batráquio 

que se transportam rou- 26 - Fileiras 
pa e utensílio '27 - Contração de pr~ 

28 - Abrigos e artigo (plural) 
32 - Mamífero. roedor 26 - Atmosfera 
33 - ContraçãQ de preposição 2t1 - Felino 

e artigo (plural) . 30 - Amarrar 
34 - Exatamente; o mesmo 3J. - ·Astro do f1nn~entc 
36 - Sentimento afetivo 35 - Condimento 
38 - Nome de mulher 36 - Nome de homem 
40 - Batráquio 37 - Uão é boa 
41 - Ali 42' ·- Atmosfera 
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•' ~om dia, meus sobrinhos. 
Ando com um remorso danado, sabem? 
E' que não posso esquecer o tal jôgo em volta Redonda, 

onde as moças perderam pela contagem de 2 a O. 
As ingratas, formaram wn quadro fracassado. . . Pare

ciam até lesmas humanas. 
. E eu que depositei nelas tanta esperança! 

Mas .o que me faz ~tir remorso, é não ter levado a re-
velação do cam.peonato levantado pela A. A. Filhos de 
I,guaçú. 

Apesar de n.ão suportá-la, devia ter levado meia. 
iguais a ela . 

Que cOisa, heim? 
O remorso dói. 

duzia 

E aqueles casais amorosOs que ficam, durante a noite, no 
terreno junto ao Ministério da Agricultura, na Avenida Mi
nistro Lira Castro? 

Deus me livre ... A gente vê cada cOisa . . . Cruzes, credo' 
Que bom se o deléga desse uma voltinha por ali, heim? 

Dá até p'rá gent~ desconfiar o afastamento d•J ·,ecr Jtário 
do "O D0 bate" . 

Ora vejam só, meus sobrinhos. 
Depois de tanta correria, tanto mata e esfola, que o coi

tadinho deve ter ficado ·apaVorado ... 
Tenho a impressão que êle se mirou ºem um espelho e 

viu que seu "fisico bambú" não dava para sier saco de pan
cadas. 

Por que será que o parente do homem da metralhadora 
de Caxias ficou pacüico tão derrepente? 

Há dente de ceelho por traz deste negócio ... 
Eu, heim? 

Meus sobrinhos fiquei pensando p'rá descobrir o motivo 
que fez o Dr. Getúlio desfazer apressadamente o ")Joato" 
dêste jornal, de que ele era candidato à Presidência do Esta
do, e apoiado pelo Homem da Capa Preta. 

Também, não é para menos! 
Eu, pelo que me toca tenho um medo da Lourdinha, que 

me pélo! 
Deus me livre .. . 

-:j~ 
Imaginem vocês que o d;l~a ~irou a razão de un: pro

fissional da Imprensa, embora. eieJa êle também registrado . ..., . 
na Associação Brasileira de 1Íil'pr sa. 

Que falta . . . Heim? ,,,. M , ... :, '\ 

---;;-{:~-. - ,., 
1111 .. <i °'"'-f tlM;.. •• ·• ., ,.;-., ..,·.:• i1 i, 

Chi! Cr~~s! " . . , ,,:. 
Eu, heim? • · 1 ... • 

1
• e· :I.· .. . -: ,., 

Acontece• cada ·cdfsa .ne§ta!,'1cidad.e ® 11Iarena•1a bomba ... 
Imaginem vocês, que'.na t~vessa Rf•o/1 existe uma bar-

bearia. Até aí tudo ~e JI1Uj1p -~-
. , Mas o interessan~ ~ que !q dono dela é também "fiscal" 

'4á Prefeitura, e pratica ~~ad! &\is!, ~~ liéHti? 
Sabem o que ele·'faz? •• • í ~• 
Deixa os fregueses todo ensab~Gl~, para fiscalizar casos 

que não competeIJ, a: êl~. , ,'J.,, 
Eta "fiscal barbeir,o" das arábias. . . '-
·sr. Prefeitó, que cóisa engraçada, heim?" 

~,~~~~~.....,... 

ARMAZEM FLORESTA 
Gêf'.'leros de l O Qual idade 

Entregas Rápida a Domicílio 
Rua Floresta Miranda - Fone: 273 

Nova Iguaçu 
{,. -------,'-----:-------------=--

SAPATARIA S~NTA BRANCA 
Sapatos das mai_s afamadas marcas 
Av. Nilo P.eçar;iha -· Nova Iguaçu 

CAF,: OK .BAR 
Aberte>. {)ia e. ,Noite 

.V . Caldo de Con,a Moído na Hora 
Rua Mar. Floriano' Peixoto - Nova lg~açu 

,,, '" iiÇQe-Sanioiiiiimio 
. HENJUQµE MOREIRA , 

'•,, ' Cor.hes: ·d~ pr(nÍ\,e~ro qualidade, porcos, 
.'· ", .v,;:. .~ :, ·va~d

1 
~ aves 'a?Otidas 

Ruo M,qr.~4-~al i..!~~ria
1
no Peixoto, 16~8 - . 

"'ova guoçu 

to 
Contra a agrcsr.ão sofrida pelo dr. Péricles Lucena costa, 

mebro da A .B. l . 

. . . a imudicie na cidade, que a Pref eitura não vê . 

. . . as escolas para motoristas que vendem carteiras, sem que 
os cândÍdatos cntr9m em exãmes. 

. . . contra o grande número de grileiros que se apossaram de 
te r as i.guaçuanas. 

.•. 0 maltrato que o proprietário da E.V.A.N .I.L ., dá aos 
seus motoristas . . 

21-1-56 

ANIVEHSARIOS Aniversários de Casamento: 
Dia 21 de Janeiro 22 de Janeiro - Sra. Maria 
Sr. Walsir de Faria Pereira. Aparecida e Sr. Adulcinio Thi-
Dia 22 de Janeiro móteo. 
Sra. Semiramis Heis, esposa Dia 25 de Janeiro. 

do Sr. Carlos Marques Vieira. Sr. Elson Costa e Sra. Neu-
Dia 24 de Janeiro za Gomes Costa. 
O jovem Francisco, filho do Sr. Enesclar Tinoco de Carva-

Casal Clarisse e Franci~co Mon- lho e Sra. Irene de Carvalho. 
teiro. Dia 26 de Janeiro. 

Sr. Luiz Solomon. Sr . AntQnio Ribeiro e Sra. Ci-
Profa. Altair Ramos de Carva- déa Melo Ribeiro . 

lho, esposa do Sr. Ant,,nor Sr. Rubens Silva e Sra. Ar-. . a grand e emissão de carteiras da Guarda Florestal. dada 
graciosamente a vários elementos sem classificação. 

. . a falta de educação de vários trocadores da Empreza. São 
Jorge Ltda. 

Marcelino d~ Carnlho Jr • lPte Oliveira Silva. 
1 Dia 26 de Janeiro. Sr. José Pereira de Souza e 

Menina Margarida, filha do Sra. Luiza Lopes de Souza. 
'casal José Antonio e Sra. Jo- :Sr. Frutuozo Flores e Sra. 

. . . a falta de humanidade que vários funcinárlos do Hospital 
de Pronto Socorro, desta cidade, dispensa aos necessitados que, 
por infelicidade, recorrem aquele nosocômio. 

DE TADURASIMPLANTADAS 

O NOVO MÉTODO QUE REVOLUCIONOU OS 
ESTADOS UNIDOS. 

Aguardem dentro de breves dias, a inauguração do 
consultório modernamente equipado, do Dr. Eduardo Silva 
Junior, na Av. Amaral.Peixoto, 312 - Sala 12 - (antiga 
rua Mendonça Lima) - Nova Iguaçú. 

MOTORISTAS! 

PROCUREM SEUS DIREITOS NA 

A5SISTÊNCIA JUDICIARIA AOS MOTORISTAS 
DO BRASIL 

. "ª B'rnardino de Melo, 1919 - Sala 11, tel.: 177-J20 
-- NOVA IGUAÇú --

A ) A.1 11 ... ANHA DOS 
E ucandã ios gratuitos 

Em recente entrevista con
cedida a imprensa fluminens~, 
o prof ,Alberto Ar · · 
do GlnAi~~tJN , 

bias Tostes Machado, 2° secre. 
tãrio - Alberto Araujo, dire-

. ~ .._ AlbertQ 

ventina Rangel Pacheco. Prur,ira Braga Flores. 
Aziz Augusto Garrido . Dia 27 de Janierc. 
Odila Giraldo. Sr. Evandio Reis Vieira 2 Sra. 
Walter Faria Pach-eco. Ferdinanda A . Vieira. 
Sra. Madalena Chambarelli Sr. Ary Pere:ra e Sra. Al-

espôsa do Sr. Amazor Mor~ira · ';e rtipa da Silva Pereira. 
Prisco . . • . l I -cr~~s ra: Sra . Hilda Mes-

Sra. Iolanda Po,-t:::i Dias quita Feitosa e Sr. Feitosa. 
esposa do Sr. Carlos Porto Dias. 'Aos aniversariantes os melho-

Jesus de Castro Vieira ex-ve- f f' S votos de felicidades de "O 
reador. IMPARCIAL". 
----·-- . ' voei MORA NO BAIRRO DA CALIFORNIA? 

Então mande fazer ·seu sapato sob medida 
na SAPATARIAS. SEBASTIÃO 

L. Nunes Leite, o seu sapateiro predileto, faz 
ficar novo seu sapato velho. 

Não esqueça ... E'_ na rua MUCURIPI 
esquina da·rua TRIUNFO 

Co .panhia · Co Ls rotora 
Pederneira~ R. 

AV. GRACA ARANHA, 226 - S.0 ANDAR 
Pedra brit~da ns. 1, 2 e 3 - pedra de mão, 

pó de pedra etc. 

rt0DÕV {fflrlW+i~~~~ KM. 26 
da Campanha de Educan ãn 
Gratuitos do Estada do Rio -
e que é, aliás, o de maior ma
trícula de todo o país - pres. 
teu informações ~ôbre i=.quele 
movimento educacional n::i Es
tado do Rio. 

Com 16 ginásios até o ano 
findo, já no próximo PHÍOdo 
letivo mais 2 entrarão em fun
cionamento, dos quais, 4 em 
Niterói e 2 em São Gonçalo. O 
total de 18 ginásios colocou o 
Estado do Rio na vanguarda da 
Campanha, em constant~ ex
pansão por todo o Brasil. A se
ção fluminense da Campanh 
Nacional dos Educandários Gra. 
tuitos é presidida pelo depu. 

·tado Miguel Couto Neto, gcndo 

HoD1enage1D 
a m mória e Miguel Couto 

Dado a uma das ruas de Cabo Frfo o nome do saudoso médico brasileiro 
- Ainda as comemorações levadas a efeito ao ensejo da inauguração 
do novo serviço de energia elétrica - A p r e se n ç a do Governador 

os seguintes os demais mem
bros da diretoria: vke-presi
d~nte, deputado Eugrnio LPite 
de Lima, 1° secretário - To-

Ao ensejo da inauguração do 
novo serviço de nergia elétri
ca de Cabo Frio, foram .I2vadas 
a efeito naquela pitoresca e 
histórica cidade fluminense, vá
rias comemorações que conta-

a Flôr .de Maio 
Especialidade em roupas feitos para homens, 
Armarinho, Perfumaria, Bijouteria. Artefa

tos de Couro, etc. 

EDILIO CAMPOS LOPES 

Rua Màrechal Floriano Peixoto, 1796 -Tel. 112 
Nova Iguaçu - O - Estado do Rio 

TO CERTO DOS OtJE ACERTAM E RECEBE!! 

J.mt.u~ .·.•· 
.Av.MIRANDELA 41-NILO'POLIS • ESTADO PO RIO é 

11 

11,--s;pa~.:~-
c'alçados para homens .. e colegiais 

Couros e artigos para sapateiros -

Miguel Couto Filho 
ram com a presença do gover
nador Miguel Couto Filho, al
vo, nessa oportunidude, de ex
pressivas manifestações do 
· cvo cabofric:nse. 

tre as equipes do Botafogo e 
do América, do Rio, tendo ain
da assistido ao desfile da ban

da d e música do Corpo de Bom-
teiros do Distrito Federal que 

Com a presença tTo prefeito ali esteve para abrilhantar os 
Nicanor Pereira Couto, autori- festejos. 
dade, estaduais e ,municipais, -:-----.-·--><>=><~ .. ~-

1 

. 
inclusive os membros da Cã- 1 O IMPARCIAL 
mara de Vereadores, realizou- f 
se, também, to~ante cerimônia I REDAÇÃO: _ 
com a aposição da placa na rua f ~ua ~ernardzno de Mel: 1 
qu~ passou a se denorr inar ~ .o, n. 1~19 - sala 1;, f 
"Professor Miguel Couto", em e 2. andar_ 1 
homenagem ao saudoso médi- ij Nova. Ig1.1açu 1 
co brasileiro. · 1 -- Tel. . 177 J 20 -- 1 

Ao ser afixada a placa, pe- f ~.Zi~tisb~~:;iA j 
lo governador Miguel Couto ~ MACHADO 1 
Filho, que,. nessa oportunidade ! Diretor Comercial: 
manifestou ao gov~rnado!' mu- , \MILSON MUGUET 1 
nicipal os agradecimento da i Diretor d!.' Publicidade 
família Miguel Couto, o verea- i Alberto F~rnandes Cavalcanti 1 
dor Alfredo Dante l!'acini, pre- Í ~ . Redator Chefe: 
sidente da Cã_mara. Municipal, i 1.tNTON!O JOAQUIM 1 
pr.rinunciou expressúvo dibcur- i MACHADO 

I
P · "TJórter Policial: so. 

. .JOEL BORGES 
No domingo, o segund<i> dia S COBRAIJOR 

das comemorações, esteve pre- ~ Grimaldo Roçlrigues Laham i 
sente o governador à missa ~ 1 

1 
Os conceitos emitidos ca~pal, celebràda na praça . . 

principal de Cabo Frio por e'!! l-~·abalhos asbr~ln.daddos ' 
frei Adjuto Wagner, ao c:hur-1 .sa~ a.e .:-esponsa z z ~ 3 
rasco popular na praça Tira- O exclusua dos aiit01 es ~ 
dentes e ao jôgo de futebol en- ...,_,._,,_,_,,_._,. ___ _ 

Lo eria llnica 
Saporito & Cio. 

1 

Consêrtos com perfeição e rapidez 

Trave~sa Rosinda Martins, 17 a 2-l 
i '1 

·' .•• ,_ , . Nova lguaç,_. ., _ 1 .. 
j..,,,....,,~~,....-n .... ~1~.,....~o...-n-~,.......J11111>()-o-~ 

Rua Bernardino de Melo, 1,925 
Novo Iguaçu - Estado do Rio 
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Mate 
FRIO OU QUENTE 

FAZ 

BEM 

A GENTE 

L.ojas da 
Nova 

Civilização 
LIVRARIA - PAPELA
RIA - ARTIGOS FINOS 

PARA PRESEN'IES 
MATRIZ: 

RUA PAULO 
FRONTIN, 65 

FILIAL: 
GAL. IGUACU, LO• 

JAS lÓ/2 
NOVA IGUAÇU 

BEI1EZA 
E HIGIENE 

LARANJEIRA - As flôres são particularmente serla
tivas. Têm propriedades anti-espasmódicas e por isso nu
merosas aplicações terapêuticas ,entre as quais é importan
e otar os efeitos benéficos sôbre o sistepia nervoso :-u~ 
rexcitado. 

GIESTA - Suas propriedades medicinais são conheci
das desde a mais remota antiguidad1l. Rica em princípios 
cardiotônicos, dela se retira a esparteína. E' também ex
celente diurético. Como muitas plantas que são tônicas para 
o coração, a ação é lenta, mas certa. 

HORTELÃ-PIMENTA - As infusões de hortelã-pimen
ta têm propriedades estomacais bem conhecidas. Além disso, 
o efeito calmamente é recomendado em todos os casos de 
excitação nervosa. Essa planta é, ao mesmo tempo, sedativa 
e calmante por suas qualidades tônicas. 

VlNHO 

CAST E lCJ produ;;ido 
•) ~n(iCJ'i"rofo.do exclus1vom~nfe 
()elo 

-soe. VfNÍCOI.A RIO GRANDENSE' LT.0.~. 

Ca 

O IMPARCIAL 

A espesso 

is idosa 

PAGINA S 

., 
~~~~~ 

PROCURE LUTZ FERRANDO 

FILMANDO ou_ FOTOGRAFANDO 

1 

Av. ,Rio Branco - D. FEDERAL 

· 1 Ci ne Movicor 
O CINEMA DO LAR 

Máquinas '.)_· Filme~ a 

vista ou a crédito 

• Lgo. São Francisco, 19 

- Lojas 8/ 10, ao lado 
Muitas vêzes a cútis necessita de cui

dadcs mais cêdo do que se pem,a E 
multas mulheres crê9m que a soluçã J 

da Igreja D. F. 

está num "maquillage" espêsso, a fim 
dP. esconder os sinais do tempo ou pe

quenos dQfeitos. Nesses casos, quase 
•:npre a pele, assim sufocada , se tor

na áspera, parece mais idosa. 

JORGE 
ELEG_<i.NCJ:A. 

CONFORTO. 
A CASA DOS BONS SAPATOS 

R. M'.lr. Floriano Peixoto, 2008. 
- N. Iguaçú 

r d 
o seu café 

Preferido entre todos 

Beija flor 
FRAGRÂNCIA 

QUE DEIXA 
RECORDAÇÕES ... 

O perfume preferido 
das mulheres 

iguaçuanas 

1 LEIA · Grande Hotel • mígica revisla da amir ! 1 
-·-~---.--a----.. ·--

Comunicamos a ~; s inú
mc :os interessados na 
e o m pra de Gelacleiras 
"CHAMPION" os quais 
não consegui"am faz-cr 
sua aquisição po.r oca
sião do primeiro l~nça
mento em face do rápi
do consumo rlo e.stoque 
que adquirimos m a i; 
um lote d9 200 uni:da
des, modêlo 1956 - luz 
interna - motor fecha
do com ga•·antia e nas 
mesmas c o n d i ç õ e s 
usuat~, ou 3 e j a : EN
TRÂDA, Cr$ 6.000.00 r 
500,00 p/mês; ÊNTRA
DA, 2.000,00 e 1.000 00 
por mês; à vista _ .. .' .. 
Cr$ 15.000,00. COMI'RA 
MOS G E L A D E I R AS 
USADAS OU ACEJTA-

MOS COMO PAHTE . 
DE P AG t\. ID,NTO 

R. ESTÃClO oi:. SA 
16S-A Telefone: 22-86l7 

RUY MAFRA & 1 

lRM.b.O ' 
"CUMPRlMOS O Q U r: 

ANUNCI~OS" 

A 

Dâmaso 
preferida dOs 

mens· de bôm 

gôsto. 

Nova lguaço 

ho-

1 ' ' 

primas 
em ·Artefa tes de ferro 

~-i~ ' t 

-l"'' 

I * Menor preço: 
1 venda d;rcta 

da fábrica 
* Fintur~ sintética 

à base de 
borracho clorada 

* Almofadas 
"Doublc-Face" 

Oferta EXTRA neste Na 
PREÇOS ESPECIAIS 

. '. l!' _, ... _. ___ _ 

* . : .----- ',~r!; -~~n,.; 
...... ~"'f' 

Rua 5ouio ll ri s,. ~47 o .S86 
Fone 29-J230 

11. do Cateto, 13,i · Fone 2S-lal4 
Pan•m-C.,a de All>ÍI"" 



O IMPARCIAL 

a 
01>1a, Jor

n1 lii;t:,, mn. dcufodo na A. B. I. 
'!!oh o numero 2.016 r. r>ropr!e. 
tá! lo d 11 "l,c,ja ova Civiliza. 

sua loja invadida, quando cu jhém jornalista, usou de uma dos invasores. 
filho, 'J sr. Altamir Costa, tam- garrucha para conter <> ímpeto 

ão", fr,i agrccli,Jo, ú poíb de 
i"r ·scupado de o;c·r atropdarlo 
por um auto, pertencente a um 
dm :igrnRsoros, 

Anl, da iJgressão, l<•vl o 
l,ucenl\ 'osta a 

d isTéco-TécoemA egr 
01 aparelhos pertenciam ao 

Club de Nova lguaçú 
Aero do aconttceu; Estouro fez.se 

ouvir do aparelho que cm ,se .. 
guida capotou espetacularmcn .. 
te. O P. P. C. M. 'l' . êlo Aéreo ro Club desta Jocalidade, que 

'Jub de Nova Iguaçu, pilotado imPdiatamcnte, foi enviado um 
por, Milto Viana, e tendo co- outro tcco-t~co, de prefixo P. 
mo instrutor, o sr. 'fynp de P. A. H.. C. pilotado, por ,Jo
Oliv ira, ao fmwr ih truçõcs por só Macarío, e tendo como mccâ
Al gr , i,ofrcu pane no motor nico, Vítor Hcnglcr. 
c.ilndo sõbrc aquela cidade. Porém ao chegar no campo, 

As autol'idadcs locais comu- quando o P. P. A. R C. ten-

Felizmente não houve vfü-
mas a lamentar, sendo os qua
tro ocupantes do tcco.teco, so-

corridos 110 hospital dqaucla ci
dade. Foi o fato levado ao co• 
nhecimcnto da escola de ln-

nicaram o acontecimento M> A • tou a atcrrisagem, o inc5pera• tendência da Aeronáutica. 

ra 

PRESOS OS ,. AGRED DOSI 

Com a presença ·c1e poiiciais, 
foram os ânimos acalmados, ;sep
do o sr, Pericies Lucena Cos
ta e seu filho Altamir Costa 
conduzidos á Delegacia de No
va Iguaçu, Onde o titular da
quela Delegacia, o sr. Fidelis 
Camilo Nanes acordaram am
bas as partes. 

C USAS E EFEITOS . 
Procuramos saber as razões 

que culminaram na agressão ao 
jornalista, e apuramos que o 
.ito se prende a questões mo
netárias -e também relacionadas 
com "luvas" devidas a um cer
to senhor, comerciante · tam
bém neste Município. 
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Carnes de primeira quali ode, porcos, 
vaca e aves abat idas 

Praça do Libe1'dade, 18 - Nova Iguaçu 

o gauização e-aves 
CEREAIS 

CONSERVAS 
SALGADOS 

FRIOS E MASSAS 

H . CHAVES 

Travessa 13 de Marco, 16 
Nova Iguaçu - O - Estado do Rio 

ESCOLA PARA MOTORISTAS 

Direção de GIL TO NASCIMENTO 
Horário: 
Das 9 às 12 horas e das 17 às 20 horas 

- Exceto aos Sábados -
Rua Bernardino de Melo, 1919 - 2° sala, 14 

Nova Iguaçu 

OI icina São Domingo·s 
Gcsf.o bárbaro e cruel, tcv, 

qu~~-ta-feira última o margí. 
·d, contraventor do "jõgo de 

bicho" Saul da Silva, residente 
à Av, Me ia Barreto, 324 em 
Nílópolis. 

Com afiado canivete - A mulher que explora
va o abandonara para viver vida honesta - Vin

te dois pon os foram aplicados ?ara sutura 

Quanão louca de dor Glória 
gritou por socorro, Saul desfe
chou-lhe novo golpe que lhe 
foi atingir o braço direito. De. 
pois, limpando o sangue no 
travesseiro, Saul, com um sor
riso satânico, exclamou: 

Consertos em geral de Carrocerias e 1nstafações 
Elétricas, etc. Encarrega-se de montagens de 

Armações e Giraus em casas comerciais 

do ferimento ARTHUR PE ElttA 

Recados: Residência: T~ndo horror ~r, trabalho hO
iwsto, Saul d~ a muito lançava 
lhao d qualflU •r reeurs(J para 
ohh,r dlnh iro tornando-se além 
de ''bí hr iro", "raftcm" "Xplo• 
r a<lor de mulheres incaut.is que 
larn na sua cnnv,·r a. 

rário Mario Telmo que ofere
ceu-lhe um lar pobre mas uma 
vida tranquila. 

Com isso porém não se con
formou Saul, que d sele logo 
passou a ameaçá-la e ac, ope. 
rário a quem chamava , "ca
valo", o qual \)orém nao lhe 
1 igava 1mportílncia. 

sombras, percebeu quando o 
amante de Glória saía de casa 
e rumava para a estaçfo, A 
porta ficara encostada . , 

- "Agora es.tou satisfeito". 
PRf:lSO O MISERAVEL 

Rua Mendonça Lima, 222 Rua D. Eulalia, 90 

casa RoMn , 
e Lot~ria. 

Levando na mão um canive
te afiado como navalha, pois, 
íôra preparado prêviamcnte, 
Saul invadiu a residência e, pé 
ante pé, aproximou-se do leito 
onde a mulher dormia, vibran
do-lhe violento golpe no ros. 
to, produzindo-lhe um corte 

-~~ HOJE É SEU DIA . .. 

A vítima do monstruoso in
divíduo foi medicada no Hos• 
pital de Nova Igua!,:U e o cri
minoso foi prêsç, horas de. 
pois, pelo investigador Lacer
da, que o trancafiou no xadrez , 
da Delegacia de Nilópohs es. 
tando ao que se diz a ''.gang" 

úl TIMA VfTIMA 
Sua _última vitima foi Gió-

RETALHOU O ROSTO 
DA AMANTE 

Na madrugada daquele dia 
aul pôs em prática o seu pla-

no diabólico. Prot~gido pelas 

a 

1ia sutura l vou vinte e dai:, 
pontos. 

ªª flho 

e proteção ao crime, pro
cur.1ndo inocentá-lo 

m 1 

ria da Silva, jovem de 19 ~nus 
dotada de alguma beleza. qu_ 
residindo em Caramujo, lã foi 
"a~hada" pelo perigoso indiví
duo que induziu-a a morar em 
sua companhia no município de 
Nilópolis, em um quarto aca
nhado. Desde que se aman. 
cebou com o malaridro Glória 
foi forçada a tratalhar para 
sust-entá-lo, e pelo mesmo in
duzida a mercadejar o corpo. 
E quando não Unha dinheiro 
suficiente para satisfazer aos 
desejos do repelente indivíduo 
apanhava tremendas surras, 

Orminda de Oliv~:ra Sousa, Cerca de três meses, p•·r in-
brasileira, preta, solteira, com compatibilidade de genio Or-
22 anos de idade, residente à minda veio a separar-se de Ger
rua João Ribeiro número, 732, val, que não conformado com 
cêrca de três anos veio a co- a separação, passou a insis
nhec ~r, Gerval Peres Caldas, · tir na reconciliação, sendo re. 
brasileiro, preto, casado, com cusado nela amasia. 

passou a esfaquear Ormnda ao 
mesmo temp9 em que dizia: 
- Já que não queres ser minha, 
não strás de mais nmguém. 

MUDOU DE VIDA 

Cançada de ser explÓrada, 34 anos de idade, com quem foi Segunda-feira última, Ormin 
Glória resolvt!u "dar o pira", viver em São João de Merití, da, saiu de casa para fazer 

Orminda com ferimento no 
rosto, e no peito, além de vá
rias escoriações, pelo corpo, 
caiu ao solo, enquanto que Ger
val pôs.se em fuga. 

o que fez recentemente indo à rua São João, número, 533 algumas compras, porém ao vol-
morar em companhia do e Desta união nasceu José Car:rtis. tar, encontrou-se com o ex-

Populares que ,Passavam no 
momento, solicitaram uma am. 
bulância do Hospital de Nova 
Iguaçú, onde • vítima ficou in
ternada em estado desesperador. 

op -, que conta a idade de um ano amásio que tentou novamente a 
1 atualmente. reconciliação. 

Técnica Moreira 

FRANCISCO MOREIRA 

SERVICO DE PRECISÃO 

Grande oficina para montagens e refor
mas de aparelhos de rádio_. amplificadores e 
de transmissão. Eletricidade em geral mate

rial para rádio amadores. ·' 
Praça do Liberdade, 32 - Nova lguaçú 

Telefone: 127 

Caiu no Rio, a camionete 
da Cia. Telefonica 

No dia 14 as 18 horas proce
cedente de Petrópolis quando 
transpunha a ponte de madeira 
por nome Amapá sobre o rio 
Iguaçú a camionete chapa n. 
10-6008, numero de ordem 
10-14705 dirigida pelo motOris• 
ta Manoel dos Santos, residente 
à rua dos Heróis n. 77 em No
va Iguaçú, viajava ao .seu lado 
o sr. Mario Domingos de Oli
veira, ao chegarem na metade 
da ponte esta ruiu projetando
se a camionete dentro .do rio, 
o motorista pereceu afogado. 
Quanto ao acompanhante graças 

a sua presença de espírito saiu 
ileso, O corpo do motorista foi 
encontrado a 100 metros do lo
cal dois dias após. 

Café Mensageiro 
QUALIDADE 

PUREZA 
e SABOR 

RUA MARECHAL 
FLORIANO PEI

XOTO, 1.648 
Telefone: 176 
Nova Iguaçu 

Diante-da nova recusa, GcrvaL 
arrancou das mãos da amasia, o 
mneor, atirando-o a um m.,tagal 
ali existente, em s:!guida, 8acou 
da cinta de uma faca punhal, e 

• a u no 
avião da F .a. 8. 

Decolando Quarta-feira à tar
de do Campo dos Afohsos, o 
Capitão Lameitão da Força Aé
rea Brasileira pilotando um 
avião militar de prefixo L-19 do 
Serviço cl ~ Comunicações, após 
fazer algumas evoluções i:.cíbre 
a baía aterrou na pista do Aéro 
Clube do Estado do Rio no Saco 
de São Francisco. 

As autoridades locais enceta
ram diligencia para a captura do · 
criminoso que se acha foragi
do, 

mar um 
Baieado por 

desconhecido 
O ajudante de Padeiro, Gen. 

til Osório, brasileiro preto com 
18 anos residente na E~tl'ada 
de Rocha Sobrinho n. 24, enca
miRhava-se por uma das ruas 
do Banco de Areia, ia na casa 
de um conhecido de nome Ma
noel Pedro pois este h:i\'ia.-lhe 
p1,ometido um C1J1p1:ego ue co-

Ao decolar de regresso à sua bradar na Companhia de Onibus 
base o pequeno aparelho sofreu 
'"pane" felizmente a poucos me- Nova Iguaçú Mesquita, foi ba
tros da praia caindo no mar. leado por um desconhecido'. O 
banhistas e pescadores. que as- criminoso evadiu-se tomando ru
sistiram •ao acid ente acudiram mo ignorado. A vítima foi so
o pilôto que sofreu apenas al- corrida por populares que trou
guns arranhões na face, e trou- xeram-no para o Hospital de 
xeram-no para terra, Nova Iguaçú onde ficou lnter-

nàdo. Segundo testemunhas o 
O aviador regressou a CapL criminoso trata-se de um pe

ta! e o aparelho que teve ape.. rigoso malandl'o que aten\ ~ pe
nas as asas partidas foi trans- la alcunha dé Chinrnha, a De-
portado de caminhão para o legacia de Nova Iguaçú não to. 
Campo dos Afonsos. mou conhecimento elo fato. 

Matriz: Av. Nilo Peçonha, 26 - N. Iguaçu 
Filiais: Nilópolis, Mesquita, Queimados, Mor

ro Agudo, Olinda, Austin, Caramujos. 
Telefones: 

Iguaçu - 200 - 266 - Nilópolis: 2253 
Olinda: 2961 - Casa Horácio 

-----------------=-=------• 
SAPATARIA SÃO JORGE 

Sempre uma novidade para seu bom gqsto 
Elegância 

Confôrto e 
Qualidade 

Rua Mar. Floriano Peixoto, 2008 - N_ Iguaçu 

Rua 

do so~res 
Clínica Médica 

Bernardlno de Mello 1839 - Saio 17 
Nova lguaçú 

O GURI 
Roupas para crianças 

Uniformes Colegiais 
Armarinho em Geral 

Rua Mendonça Lima, 226 - Nova Iguaçu 

SERRARIA INDEPENDiNCIA 
Madeiras e materiais .para construção 

VIEIRA & NUNES LTDA. 
Rua Ministro Lira Castro, 540 - Tel.: 98 

Nova Iguaçu 

Raul Antonio da Silv3 JNR. 
Tabelião - Escrivão e Oficial Privativo 

dos Executivos f·iscais 
C01'tório do 1 ° Ofício: 

Ruo Marechal floriano Peixoto, 1958-Sob 
· Telefone 249 

Nova lguaçú - Estado do Rio 

Café e Restaurante 
BELAS ARTES 

Bebidas Nacionais e Estrangeiras 
Rua Mar. Floriano Peixoto, 2229 

Nova Iguaçu 

PADARIA E PANIFICAÇÃO 
PRIMOR 

Biscoitos - Doces - Sorvetes - Queijos -
· Bebidas Nacionais e Estrangeiras . 

Rua Bernardino de Melo esq, da Rua Floresta 
Miranda - Nova Iguaçu 



2 .. -1 56 O IMPARCIAL 

TURFE 
PROGRAMA DE AMANHÃ: 

1° PAREO - às 14,40 horas - 1.200 metros 
- Cr$ 60.000,00. 

Ks. Ct. 
1-1 Em Guarda, Baffica . . . . . . . . . . . . . . 55 40 
2-2 Don Carlos, Portilho . . . . . . . . . . . . . 55 40 

3 E. do Sul, não corre . . . . . . . . . . . . 55 -
3-4 Ilili, G. Almeida ................. 55 50 

5 El Faqui, J. Tinoco . . . . . . . . . . . . . 55 35 
4--6 Ispalmen, L. Mezaros . . . . . . . . . . . . 55 30 

" lri wal, M. Silva ................. 55 30 

2° PAREO - às 15,05 horas - 1.400 metros 
- Cr$ 55.000,00. 

Ks. Ct. 
1-1 Dark Boy, J. Lopes . . . . . . . . . . . ... 56 35 

2 Orango, P. Coelho . . . . . . . . . . . . . . . . 5(, 60 
2-3 Jumper, M. Silva . .' .............. 56 40 

1 :?r--3 Li_oz, _M. Silva .................. . 
4 H1stónco, P. Labre ........ , .... . 

3-5 Tio Luiz, G. Almeida ....... , ... . 
6 Buoyant, D. P. Silva ........ : .... . 

t!---7 Ibaiti, N. Pereira ............... . 
8 Renegado, O. Ullôa ............. . 

55 30 
55 40 
55 35 
55 35 
55 50 
55 60 

7º PAREO - às 17,30 horas - 1500 m2tros 
- Cr$ 45.000,00 - (BETTING). 

l-1 Rialto, J. Portilho .......... . 
2 Aboé, A. Reis ................ .' . . . 

2-3 El Mambo, M. Silva ............. . 
4 Kantar, não corre ............... . 
5 Galo da Serra, M. Henrique ..... . 

3-6 Jamegão, N. Pereira ............. . 
7 Corrégo, M. Alves ............... . 
8 Idu, W. l\lazala ................. . 

4-9 Zig~Zag, A. G. Silva ............ . 
10 Fair Clever, U. Cunha ........... . 
11 Ogre, G. Donato . . . . . . . . . . . . . .. . 

Ks. Ct. 
56 30 
54 50 
58 30 
52 -
54 80 
52 60 
56 40 
52 50 
52 50 
52 5'1 
52 60 4 Positivo, A. G. Silva . . . . . . . . . . . . 56 50 

3--5 Sportsman, U. Cunha . . . . . . . . . . . . . 56 40 
6 Samoo, J. Ramos . ................ 56 5p 8° PAREO - às 18,00 hOras - 1.300 metros 

4-7 Farsista, H. Rabelo ................ 56 50 - Cr$ 45.000,00 - (BETTING). 
8 Federal, J. Barros .... . ........... 56 60 Ks. Cr. 
9 Delfino. E. Furquim . . . . . . . . . . . . . . 56 50 

1 
1-1 Quiron, M. Henrique . . . . . . . . . . . . . . 60 30 

2 Viento Norte, M. Silva ........... 54 50 
3° PAREO - às 15,30 horas - 1.600 metros 3 Danger, R. Lima ................ 52 50 

- Cr$ 65.000,00. ~-4 B-29. O. Ullôa . . . . . . . . . . . . . . .'. . . 56 40 
5 El Mambo, G. Almeida . . . . . . 6fl 5'1 
" Valentine, D. Silva . . . . . . . . . . 50 5'1 

, Ks. Ct. 

• • • 

1-1 Quatiassú, O. Ullôa ............... 54 35 
2-2 Quiz, P. Tavares .................. 56 40 
3---3 Hogjam, J. Portilho . . . . . . . . . . . . . . 52 30 

4 Hayo, M. Silva ...... . ...... ,. . . . . . 52 50 

3-6 ~l Guaoo, H. Rebelo . . . . . . . . . ... 52 5r; 
7 Alvitrador, Martins . . . . . .·. . . . . . . 5r; R" i 
" Lafogata, N. Pereira . . . . . . . . . . . . . . 56 60 

~~ 
r1- :. 

'/ 

4--5 Navegante, L. Lins .............. 56 40 4-8 Zig-Zag, A. G. Silva . . . . . . . . . . 51 4') 
6 Radak, A. G. Silva . . . . . . . . . . . . . . . 30 40 

4° P AREO - às 16,00 horas - 1.500 metros 
- Cr 45.000,00. 

!) Onix, E. Furquim . . . . . . . . . . . . . . 58 6J 
10 Saravence, P. Labre . . . . . . . . . . . 5rt 40 
" Dilma, J. Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 40 

Ks. Ct. 
1-1 Divino, J. Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 30 

Nossas acumuladas para aman! ã: 
" Cruzado, J. Portilho .............. 56 30 Vencedores: 

2--2 Curare, A. Araujo . . .............. 54 40 
DiVINO 3 Ne-on, não corre .................. 52 - RAFFLES 3-4 Johil, M. Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 40 

5 Bico de Lacre, M. Henrique . . . . . . 54 80 RIALTO 
DANGER 4--6 Fluor, A. G. Silva ................ 54 50 

Duplas: 7 Newmarket, Martins . . . . . . . . . . . . . . . 54 50 
20 12 

5° PAREO - "Handicap Especial Misto" - 4° 11 
- às 16,30 horas - 2.200 metros - ........ . 6° 12 
Cr$ 100.000,00. 

Ks. Ct. PALPITES DE O IMPARCIAL 
1-1 New wonder, Portilho ............ 56 30 
2-2 Camaleão, A. Araujo . . . . . . . . . . . . . 58 35 

3 Bomba H, O. Ullôa . . . . . . . . . . . . . . . 54 35 
3-4 Hércules, L. Lins . . . . . . . . . . . . . . . . 52 40 

PARA AMANHÃ 

PHSWAL - EM GUARDA - ILILI 
D. SOY - JUMPER - POSITIVO 
QUIZ - NAVEGANTE - HOGJAM 
DIVINO - CRUZADO - CURARE 

5 Baltimore, D. P. Silva . . . . . . . . ... 54 40 
4--6 Trigo, P. Labre .................. 52 60 

7 Beguiler, J. Tinoco . . . . . . . . . . . . . . . 52 35 

6° PAREO - às 17,00 horas - 1.400 metros 
- Cr$ 65.000,00 - (BETTING). 

"lEVV WONDER - BEGUILLER - BOMBA H 
RAFFLES - LIOZ - TIO LUIZ 
RIAL TO - EL MAMBO - ZIG-ZAG 

1 "'~fi i<a. Ct. 
- cu es, J. Portilho .............. 55 30 QUIRON - SARAVENCE - B-29 

2 Argumento, A. G. Silva . . . . . . . . . . . 55 50 
"MISTER ECO" 

~ºA!.'?~~ºa dos campos 
ROXO SõBRE o TURIAÇU 25 min~tos. A • -sante encerrou-se a peleja. O 

Novamente os pupilos de 
Jorge Lima yenceram e bem 
aos seus adversários. 6 goals a 
2 espelharam bem a justiça de 
nova afirmação. Jogando a ba
se de passes curtos e exatos, 
os rapases vitoriosos foram 
"donos" do Campo. Com uma 
defesa bem plantada, compos
ta de 6 elementos conhecedores 
da posição, os diantriros do
minaram de tal forma os ad
versários qu 9 deram impres
são de evitar novos tentos. Ve
jamos agora como se desPnro
lou o match. 

Precisamente às 17,5 horas 
.teve início a partida. O juiz 
S. S. Mariõ Ricci ordenou que 
se colocasse a pelota no centro 
e se fez a seguir 1 minuto de 
silêncio. 

Logo ao té,·mino dêstc com 
-o apito inicial, Falcão jogando 
de center-forwad empurro<l a 
bola _para Chambarelli que es
ticou na dire~ão de Jorge. Es
t~ propiciou após pequena cor
rida pela ponta esquerda, ao 
geleira adverEário a primeira 
defesa da tarde. Os d~fensores 
do Tur1açu, conseguiram até 
:aos 8 minutes o ímpeto d-os 
defensores da jaqueta azul e 
foi precisamente neste tempo 
que Falcão, por meio de s~guL 
dos driblíngs, dominou os adver
sários e fusilou o arco c"11.trá
rio, perdendo contucl.o '>tima 
chance. Eram· precisa'!1elntie 
decorridos 23 minutos da par
tida quando Herminio com uma 
arrancada sensacional ser·Jiu a 
,Valter oue se livrou do center
half contrário e de pri,ueira 
entregou a Chambarelli êste 
de calcanhar serviu a Falcão 
que dominanrlo 2 adver•ários 
fusilou inapelàv elmcnte. Estava 
aberta :í contagem, logo a se
guir' Walter batendo uma pe
nalidade !)erde uma oportuni
dade m<i«nifica. Entretando a 
seguir Chambarelli I ecebe de 
Falcão assinala o 2º tento da 
tarde, quando eram passados 

Parecia que este seria o es- E. C. Belford Roxo formou 
c~re do 1 ° tempo, aos 34 mt~. com a seguinte escalação: 
DJalma faz um l~n_çame~to so- Zezinho - Walter e Nau -
bre todos adversanos mdo a Herminio _ Arlindo e Rowal 
pelota alcan~ar .º extrema J0r- - Zeca {Maurício) Chambarel
ge que fuslla mapelàvelmente li _ Falcão _ Djalma _ Jor
o arco _conclu!ndo o 3° ~ento, ge _ (Zeca). 
sem mais novidades termma o 
lº tempo. VITOROSA A A. A. Vt)LAN-

Com apenas uma substituição, TES DE NOVA IGUAC. u 
Mauricio no lugar Walter, teve 
início o tempo complementar. 

Os craques do Turiaçu en
traram em Campo dispostos a 
ãiminuinm o placar, e logo 
aos 10 minutos Rowal se viu 
obrigado a praticar um Foul-pe
nalti no oue foi convertido em 
goal pelo - extrema visit:mtc. 
Acordaram-se os de "casa" e 
logo na saída Maurício clomL 
nando seu marcador, e-ntrega a 
Falcão oue rle calcanhar sprviu 
:;i Zeca cfe cabeça o ponteiro n
briu o zagueiro centrál servin
do a Chambarelli qu,;, não teve 
outro trabalho senão emendar 
endereçado ao arco quando 
eram decorridos 13 minutos e 
30 segundos. O melhor ata
cante ampliou a contagem aos 
20 minutos e foi. êle mesmo 
Falcão que ao- apagar das lu
zes, encerrou com outro· ma• 
gistral tento, d1·iblando 1ôda a 

defesa contrária e conquistan
do o 6° tento. 

Sem mais nada ele in~eres-

Jogando melhor os comanda
dos de Manoel Pedro, vence
ram por 2 goals a 1 a equipr 
do Pneus General F. C., com 
tentos d" Ary e Miguel e Den
gó contra, formou assim a equ.i
pe local: Carteiro· - Anibal 0 

João Martins (T. Troca) Ney 
- Bibi ç Dengo - Norival -
(Zoinho) ~1-y - Miguel - .Tes
sé e bevanã. 

Na preliminar. venceram <'li 
visitantes pela contagf'm ele 
3x2. 

DERROTADO O PORTELA 
F. C. 

Em seus domíni0s e irreco. 
nqecíve-1 perdeu ,o Portela p;lla 
elevada rontagem de 5x2 para 
o Jabaquara . Tentos do Porte
la consignaram: João Picuman 
e Operário. 

N. R.: VAMQS REAGffi? 
"CELIM" 

ESCOLA PARA MOTORISTAS 
D. MIGUEL 

A sua es~ola preferida 
Rua Dr. Getulio Vargas, 62 - Nova Iguaçu 

Posto Imperial 
UM PôSTO SEMPRE AS SUAS ORDENS 

GASOLINA E óLEO CENTRIFUGADO 
Perfeito serviço d~ bar e restaurante, 

bombonieri, barbearia, acessor,os, 
mecânica e borracheiro. 

Rodovia Presidente Outra, Km. 17 
.. 

h 
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11/ : 
I 

Procure um dos títulos indi
cados abaixo e verificará a mu-
dança gradiosa que terá na 
vida. 

A arte de economizar e poupar. 

Sê perfeito em tudo que fizeres. 

O trabalho, a saúde e o êxito. 

Domínio dos nervos. 

O empregado excepcional. 

A mulher e o lar. 

Ajuda-te a ti mesmo. 

compre logo o seu exemplar. 

,,, 

A atitude vitoriosa. 
A escolha da profissão . 
Vozes animadoras. 
Os milagres do pensamento. 
Esforço e proveito . 
No caminho da vida . 
O crime do silêncio. 
A alegria de viver. 
O corpo e o espírito . 
A prosperidade . 
As harmonias do bem. 
O poder da vontade. 
A iniciação dos negócios. 
O sucesso da vontade. 
A marcação do lugar na vida. 

MATRIZ: Rua Paulo de Frontin, 62 - FILIAL: Galeria Iguaçú, loja 10 - N. IGUAÇ-0 

Absolvido o assassino do jornalista 
Conforme foi amplamente no- do Nascimento, ocupou a tri- advogado de defesa. 

Uciado, às 12 horas de terça- buna o patrono do réu, o advc1-
feira última, sob a pre&iden- gado Alcy Amorim da Cruz que 
eia do juiz José Pelini, insta- procurou provar o estado emo
lou-se o Tribunal do Juri. no cional do criminoso e seu pre
qual, os trabalhos tiveram ini- cário estado de saúde. Em te
cio com o julgamento do réu se muito bem fundamentada o 
F.duardo Cândido, vulgo "Cân- referido causidico demonstrou 
dinho", funcionârio municipal, aos jurados o caminho -da ab
acusado dp, haver !\SSassinado a solvição do seu constituinte. 
tiros, na entrada do Restauran- Na réplica voltou a falar o 
te Monteiro, na rua da Concei- promotor Tomé Tostes, o ou
ção, o jornalista José Geraldo tro auxiliar de acusação Braz 
da Costa que, na época, exercia Felicio Panza e, novamente, o 

Termínados os debates que 
duraram cerc ade 11 horas 
consecutivas, os jurados, após 
permanecerem por longo tempo 
na sala secreta, voltaram ao 
recinto, onde foi declarada ab
solvição do réu por 4 x 3, pelo 
president~ dos trabalhos. 

Os julgamentos de outros 
criminosos prosseguiram du-
rante a semana, enquanto que 
o autor de um crime praticado 
a covardia obteve absolvição. 

as funções de chefe de gabine- ---------------------------

te do sr. Altivo Linhares, então F I d 
prefeito do município. es a os 

O criminoso deu entrada no 
recinto demonstrando calma e ■■■ 
confiança na sua absolvição, de (Conclusão da 8.ª página) avante o nome de Nova Iguaçu, 
vez que o seu estado de epilepti- q_ue deve mostrar-se orgulhosa 
c9 o deiqava a vontade para, de Freitas, 0 cantor José Ma- de ter filhos como êstse. 
sem constrangimento, aguardar ciel, •e outros. O aniversariante foi muito 
os resultad.os íianis. A festa contou com a cola- àbraçado e homenageado com 

- Funcionando como repre- boração do Vice-Presidente, sr• corbeilles de flores, oferecidos 
scn1ante do Ministério Públi- Raul Anto1tio da Silva Junior, por amigos. 
co, o promotor Tomé Tostes · que não poupou esfôrços de Foi notificado durante a fes-
M h 

Nova Iguaçu. ac ado argumentou, baseado ta a partida de uma caravana 
nas peças dos autos, a periculo- A frente da comissão de fes- á São Paulo e que partiram ter-
sidade do homicida, a execução ta, em homenagem ª Saragô, ça-feira devendo estar de volta 
do c1·1·ma p t d á t · - ·estava o jâ tão aplaudido can- ·h- ao i 

v erpe ra o ra1çao, aman a, m ngo. 
acab d 1 tor José Màciel, que apesar da an o por evantar severa A caravana era rhefiada por 
e veemente acusação con1l·a o dificuldade financeira (pois só Saragô e composta cantor José 
criminoso. tem uma meia duzia de sócios Maciel, Zuleica Barboza e Wa

Dep0is da argumentação feita quites) e com grande. esforço, ,• cely Peixoto, tendo como mas
pelo auxiliar de acusação, 0 organizou -e realizou ª feStª ª cote, "Funinho" filho de Sara
advogado José Diniz Siqu~ira quelll tanto luta para levar gô. 



do Monte Castelo· sôbre o 1~ d Maio de Madureira 
Realisou..se domingo último \ Esporte Club, de Mesquita com Madur eira. 

o encontro do Monte Castelo. o 1° de Maio Foot..Ball Clubde A princípio parecia que o o IM p A R e I A L 
jôgo terminaria num empate, 

::;n~~~~e::/lub;;~ af~:va~ . 

equipe do Monte Castelo, con
seguiu arranjar o primeiro 

tento, houve reação do 1° de 
Maio, que conseguiu empatar. 

Mais os craques do Monte 
Cast!l'lo, enfesaram-se forman

do um verdadeiro, jC,go de pro
fissionais, conseguindo marca
rem os segundo, terceira, e 
quarto, goals, ter minando a pe
leja pela a cOntagem de qua
tro tentos a um. 

-
1 r::---- 4 .,, . ~ ... •.;· . / 
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A vitoriosa Equipe do Monte Castelo Duelam-se as candidatas pela posse da 
coroa de Rainha dó E. C. Estrela de Mesquita 
Não resta dúvida que o con

curso para a escolha da rainha 
do Estrêla Esporte Club, de 
Mesquita, vem empolgando, ver
dadeiro duelo eiltre as concor
rentes que disputam o trono. 

podemos afirmar que consti
tui uma verdadeira, batalha de 
disputa, entre as candidatas, 

PALPITES DE O IMPARCIAL 
PARA HOJE 

CIMBRONASSO - TELL - TORINO 
SUNMAID - SHEILA - R. CROWN 
CATUÇA - FREZELA - DINDYMON 
IPôNICA - TROVA - ROSEMARY 
FAYR TALE - H. BRANCA - GIAROLA 
DIFUSA - SELENE - PROVITA 
GOLDEN GATE - MARANGA - REFEM 
MIMOSA - CORCEL - EL GARBOSO 

PROGRAMA DE HOJE: 

1º PAREO - às 14,40 horas - 1.300 metros 
- Cr$ 60.000,0z . 

1-1 Tel1, J. Tinoco . ... .. . .... ... .. .. . 
2-2 Cimbronasso, M. Silva . .. .. . ... .. . 
3-3 Apetrecho, B. Marinho .. . ... .... . . 
4-4 Torino V. Andrade . . .. ... .... . . . 

5 Breville, J. Marinho . . .... ... . . . . . 

Ks. Ct. 
55 30 
55 40 
55 50 
55 45 
55 70 

2º PAREO - às 15,05 horas - 1.800 metros 
- Cr$ -15.000,00 . 

1-1 R. Crown, W. Mazala ... . . . . ... .. . 
2-2 Neninha, J. Graça .. .. .... . ..... . . 
3-3 Eunma1d, V. Andrade . . . . . . . ." . .. . 

4 Garra, J. Silva ......... . ... . .... . 
4--5 Bombéa, M. Alves ... . . . .... . .. . . . 
. 6 Sheila, H. Rebelo ... . . . . ... .... . 

Ks. Ct, 
54 30 
56 60 
56 40 
50 70 
54 45 
54 40 

3º P AREO - às 15,30 horas - 1.500 metros 
- Cr$ 45.000,00 . 

Ks. Ct. 
l---,...1 Flezelá, N. Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . 56 30 
2-2 Ode, A. Castro ...... . ...... '. . . . . 58 45 

3 Carambola, não corre . . . . . . . . . . . 54 -
3-4 Catuça, G. Almeida . . . . . . . . . . . . . . 50 75 

5 Danoza, A. G. Silva . . . . . . . . . . . . . . 54 60 
4--6 Dindymon, J. Tin0co . . . . . . . ... . . . . 56 30 

" Xapuri, não corre . . . . . . . . . . . . . . . . 52 -

4º P AREO - às 16,00 horas - 1.300 metros 
- Cr$ 60.000,00. 

Ks. Ct. 
1-1 Ipônica, D. P. Silva . ..... ..... . . . 55 25 

2 Rosemary, O. Ullôa . .. _ . ..... . ... 55 40 
2-3 Brisque, U . Cunha . . . . . . . . . . . . . . . 55 60 

4 Echaporã, N. Pereira . . . . . . . . . . . . . 55 80 
3-5 Apassionata, M. Silva . . . . . . . . . . . . 55 60 

6 Kzerade, P. Coelho .. .. . ........ . 55· 85 
4--7 Trova, J. Marchant ... .... . ...•. . 55 30 

8 Sur Mer, L. Diaz . . .. .. . ....... . .. 55 45 

5º PAREO - às 16,30 horas - 1.400 metros 
- Cr$ 60.000,00. 

Ks. Ct. 
1-1 Fayr Tale, L. Diaz . . . . . . . . . . . . . . . . 56 50 

2 Giarola, G. Almeida .... . .. . ...... 56 45 

2-3 Suely, J. Marchant ... ... . ' . . .. . . . . 
4 Inaúna, J. Baffica . ....... . ..... . 

3-5 Gilzlnha, M. Alves .. . .. . .. . .... .. . 
" H. Branca, M. Silva ............. . 

4--6 Nuria, J. Tinoco ................. . 
7 Sans Gene, V. Andr. . . ... . ....... . 
8 Gineta, não cOrre ... . ........... . 

56 60 
56 55 
56 35 
56 35 
56 60 
56 70 
66-

6º PAREQ - às 17,00 horas - 1.300 metros 
- Cr$ 55.000,00 - (BETTING). 

Ks. Ct. 
1-1 Provità, P. Labre ......... . . . . ... 56 30 

2 Igia, não corre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 -
2-3 Descaida, A. Marçal . . . . . . . . . . . . . . 56 50 

4 Comedienne, Castra . . . . . . . . . . . . . . . 56 60 
3-5 Selene, J. Marchant . . . . . . . . . . . . . . 56 50 

6 Redera, B. Marinho . . . . . . . . . . . . . . . 56 45 
4--7 Grande Gala, M. Silva . . . . . . . . . . . . 56 40 

8 Sundew, D. Silva .. ....... .. - . . . . . 56 60 
9 Düusa, O. Fernandes . . . . . . . . . . . . 56 35 

7º PAREO - às 17,30 horas - 1.500 metros 
- Cr$ 45.00,00 - (BETTING) . 

1-1 Refem, J. Marchant .. . .......... . 
2 Pinga Fogo, , L. Diaz . ... ... .. ... . 

2-3 Golden Gate, M. Silva . .. .... . .. . . 
4 Penta, H. Lima ... ... ... . .. . . .. . . 

3-5 Don Juan, O. illlôa . . . . .' .. .. . .. . . 
6 Cadeado, B. Marinho .. . . . .. .. . . . . . 

4--7 Tucano, J. Marinho ... .. . .. .. ... . 
8 P. Partout, A. Nahid . , ...... . .. . . 
9 Marangá, A. G. Silva , ... . . ..... . 

Ks. Ct. 
60 25 
56 30 
52 40 
60 50 
60 60 
58 45 
52 60 
54 35 
52 30 

8º p AREO - às 18,00 horas - 1.500 metros 
- Cr$ 45.000,00 - (BETTING). 

Ks. Ct. 
1-1 Corcel, J. Marinho . . . . . . . . . . . . . . . . 56 25 

2 Danilo, P. Labre . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 35 
3 vespão, M. Silva . .. .. . ..... .... .. 58 40 

2-4 El Guapo, L. Diaz . ....... , . . . . . . . 58 50 
5 Elzorro, não corre . . . . . . . . . . . . . . . . 52 -
6 Ardéolo, O. Fernandes . . . . . . . . . . . 56 70 
" Marengo, J. Barros . . . . . . . . . . . . . . 56 70 

3-7 G. Sangers, A. G. Silva . . . . . . . . . . 60 45 
8 Tio Pepita não corre . . . . . . . . . . . . 56 -
9 Revoltado, 'N. Pereira . . . . . . . . . . . . 56 80 

10 Mimosa x x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 30 
4-11 Igaratim, Machado . . . . . . . . . . . . . . . 58 50 

12 El Garboso, x x ........ . . . . . . . .. . 56 60 
13 B. Prince, M. Alves . . . . . . . . . . . . . . 54 45 
" Los Angeles, .P. Fer ..... . .. .... . .. 54 45 

Nossas acumuladas para hoje: 

Vencedores: 
CIMBRONASSO 

FAYR. TALE 
GOLDEN GATE 
. MIMOSA 

Duplas: 

1° 12 
5° 13 

7° 24 
Conclue na 7.ª página) 

Ivone Martoreli e Leonete Mou
ra Sousa, que com graça e be
leza, indiscutível, tomam ver-

., 
m.w 
.::::-~:::::: 

±~,;; i? ';*:.~>::=~ 
Nubia Baron e Saad 

dadeira dianteira, sôbre as de
mais concorrentes. 

Em palestra com o nosso cro
nista, os senhores Abelardo 
Correia, presidente do Club, e 

PERDE O ESPORTE IGUAÇUA
NO UM GRANDE C.A R TA Z 
DEIXA DEFINITIVAMENTE O 
ESPORTE, A REVELAÇAO DA 
A. A. FILHOS DE IGUAÇU 

Ivone Mortareli 
E' com pesar que os despor

tistas iguaçuanos, lamentaram o 
afastamento de Núbia Baroni 
Saad, a "Revelação" do campeo_ 
nato de valei 'tie 1955. 

Sabemos que só um motivo 
muito forte, é qu e, nos priva
ria de assistir os col'tes e lan
ces espetaculares desta notável 
estrêla do valei Fluminense. 

Em ·..:m "furo" de reporta
gem do "O Imparcial", nossa 
tão festejada jogadora decla
rou que deixará as quadras 
iguaçuanas, para dedicar-se e 
abrilhantar com di$nidade, o 
futuro lar que irá construir, 
muito em breve. 

A grande revelação. A noss.1 
inesquecível Núbia, os votos de 
:fulicj.dade ~e "O Imparcial". 
extensivo ao vencedor dêste 
prélio, que conquis!ou o cora
ção ele nossa jovem jogadora. 

Mario José de Alcântara, de
clararam que a apuração final 
terá lugar, em maio vindouro, 
e que düicilmente poderá an
tecipar, quem será a vencedo
ra. 

Como vêem os amigos leito
res, a candidata cuja foto es
tampamos acima, é dotada de 
belesa incomparável, seu dotes 
femininos são alvo de aprecia
ção de todos que integram aque-

la sociedade. 
Como tivemos a oportunida

de de publicar em número an
terior, o Estrela Esporte Club, 
lançou a candidatura de cinco 
jovens tôdas de talentos, e pro
tadoras de traços, caracteristi
camente belos. 

Na próxima semana publica
remos as fotos das três outras 
concorrentes, ao título de Rai
nha daquela agremiação . 

Você sabia que ... 
Apicuitá, artilheiro do cam

peonato juvenil da liga flumi
nense, já foi contratado pelo 
Fluminense F. C.? 

:Miguel e Jesse, dois "players" 
da A. A. Volantes estão trei
nando no Flamengo? 

Nova Iguaçu está tornando-se 
celeiro de craques? 

Que já vai longe o número dê
les que estão em Clubs de fa_ 
ma do Rio? Senão vejamos: 

Mauro e Thomas do Vasco, 
Zoinho e Ivan do Flamengo, 
Deley do São Cristovão e age. 
ra mais dois com um pé lá e 
outro cá, é ou não é? 

No 2° tempo do jôgo Volan-
te x Pneus General entrou um 
encherto do Flamengo? 

Que o c.-ronista "CELIM" dês
te semanário eBtá .1009'> ._. ~ 
berturas futebolísticas? 

Que Núbia a estréia revela-
ção do Valei dos Filhos de 
Iguaçu, deixa defínitivamente 
o esporte para preparar o seu 
enxoval? 

Lamentamos a "'morte" do 
Real C. Recreativo, o que é que 
há, vamos ressucitá-lo ou re-
zar a missa de mês? 

Que hoje jogarã:i as equipes 
dos Facultr. ivos do Hospital 
local e os s ' rventuários do Fo
rum local, no estádio da Rua 
Santos Dumont? 

Qu~ para a próxima semana 
estaremos n vamente aqui•t 

"MISTER rco" 

Festa dos artistas 
Aliados 

Com grç1nde brilho e núme
ro de convidados, foi realizado 
na s ede Dos Artista& Aliados, dia 
14 do cm;rente, uma festa em 
homenagem ao seu Presidehte 
e Popular animador Saragô. 

A festa foi abrilhantado por 
João de Oliveira e ma carava
na compost_a de: Regina Maia, 
a morena tropical, "Wanda San
dra", a garota Sentimental 

"Edith" a morena Sapoti, e 0 

cantor Augusto Martins. 
Além de acompanhar seus 

seguidores, João de Oliveira 
ao som de :;eu violão, acompa
nhou os fu l uros astros iguaçua
nos entre éles: Wacel! Peixoto,. 
Zulei.ca Barboza, Arlete Biten
court, Ozias Santos, Nilton Car
valho <a voz de Bronze) Zenai-

(Conclu i na 7.ª página) 

Os artistas aliados 
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CHAFl[RDEM-SE NUS NHEIROS PUBLICOS, 
MASNAOMEXAMEMCASADEMARIBONDOS 

O jornal que é mantido vo, que só se preocupa com I Por coincidência é mesmo. 
pela Prefeitura deste Muni- passeios organizados pelo E, por isso, aceitamos o rep
cípio e por um grupo de c~- seu mentor político, cobran- to e _passamos a lhe dar a 
pitalistas cujos negócios de- do-lhe assim os Cr$ 30.000,00 devida res)posta. 

Ciani, que, depois de veicular 
a versão popular de que a 
Prefeitura contribuía com 
grandes somas !)ara a ma-

nutenção do aludido jornal, 
.concluiu re.clamando res
posta ao requerimento de in
formações que formulara ao 

Prefeito na sessão de sete 
daquele mês. 

O requerimento foi publl
( Conclui na 2.ª Pág.) 

pendem do govêrno munici- que, mensalmente, lhe dá, ti- .' Não ~á quem ' ignore nesta 
pal, apegou-se a uma frase rados dos cofres da Prefei- Cidade que o pasquim azu
de um artigo de crítica à tura, para manutenção de ~ado é mantido l)éla Prefei-
balbúrdia que impera nos seu jornal". ~ura e por alguns capitalis-
dias de feira nesta Cidade, o fundador do "Correio de tas que têm interêsses liga-
para nos lançar um repto. Maxambomba" leu o artigo, dos ' à Municipalidade. A 

Luz Para a Fazenda do Sossego 
O nosso colaborador, em e como se julga o mentor po- ''vox-populi" levou à tribu-

determinada passagem, teria 1\tico do Prefeito, enterrou a na da Câmara, por duns vê
dito que "o que se vê é o cr,.rapuça na cabeça e os f,fS nomes ~ mar o cor
descaso do chefe do executi- lançou o repto. Yeff i C.iAfJ, o "\,@reado Darci 

. Projeto do Vereador Antô'1io Cunha, Contra o 
Qual se Insurgiu o Pessedista Gumercindo 

Corrêa da Silva 

Dr. Renato, que atravessa 
tôda a citada fazenda. 

Visava o vereador udenista 
beneficiar o grande número 
de moradores daquele novo 

****************~i~~~,~ ** ( Conclui na 2.ª Pág.) 
D em o n s t r a n d o a sua I gel, na Estrada Carlos Sam

preocupação em bem servir paio, e dai passando pela rua 
aos moradores da próspera _________________ _ 

ORGÃO DA UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL 

localidade de Austin, que 
com tanto brilho representa 
em nossa Câmara Municipal, 
o vereador Antonio Cunha, 
da bancada da U.D.N., apre
sentou projeto autorizando o 
Sr. Prefeito Municipal a es
tudar e executar e instação 
de rêde elétrica e iluminação 
pública na Fazenda do Sos
sêgo, partindo da Avenida 

O Schiavo está, também, 
com a mania de passear. 1l': 
o exemplo de JK, que segue 
prazeirosamente, e x i bindo 
por êsses Brasis a importân
cia do cargo que lhe foi con
fiado por um cochilo do povo 

Vero ... 
Mas, no regresso, surgem 

as passagens jocosas, e, mui
tas vêzes, tristes, das excur
sões prefeiturais. 

ANO 1 - N.0 4 - Nova Iguaçu, 27 de Maio de 1956 

************************** Vital Brasil até a Praça Ran- iguaçuano. 

Recentemente, foi à Belo 
Horizonte. Recebido com as 
homenagens a que faz jús o 

( Conclui na 2.ª Pág.) 

·fechou o Comércio em Sinal de Protesto às Notas fiscais 
comerciantes c o m par e
cessem, em massa, à 
grande as s em b 1 é i a de 
protesto que se realisou 
na Associação Comercial 
da Capital do Estado. 

--------------------------•-•J! 
,._._.._. ______________________ _ 

Assumiu Extraordinárias -Proporções a Resis
tência Dos Comerciantes Fluminenses -
Carta do Dr. Mário Guimarães ao Deputado 
Saramago Pinheiro, Sugerindo Uma Reforma 
Radical na Legislação do lmpôsto de Vendas 

e Consignações 

maior ressonância na va tem debatido o proble
op1mao pública, que vê ma, destacando-se na de
nas dificuldades criadas, fesa das justas reivindi
cam a inovação, para o cações das classes conser
funcionamento do comér- vadoras os d e puta d os 
cio, mais razões para o Luiz Guimarães, Sarama
encare.'.!imento do custo go Pinheiro, Serpa de 
da vida. Carvalho e Sá Rêgo. 

Em todos os Municípios 
fluminenses o fato tem se 
reproduzido, sendo digna 
de registro a unanimida
de de apoio que vêm re
cebendo os líderes do mo
vimento, tendo a frente o 

deputado Carlos Qui.ntela 
11 

ções ;~:::::::::··;:;~~ 1 ~""A.....,.A""s""s""e""m""b._,l._,é..,ia.......,L._e._gis ... ·""'1""'a""'t""'i--~~.,.,( C_,º.,..n.,..cl.,..111.,..·,l'\n,l'\a~2.,.,.ª.,..,.P ..... á..,.g..,. ...... ) ~ 
e o sr. Antonio de Freitas do do Rio. 

Quintela, presidente da·~!- A batalha tem, por ou- e ALA A B e _.....----➔---~ 

O Dr. Mário Guimarães, en
viou uma carta ao Deputado 
Saramago Pinheiro, anali
sando e sugerindo medidas 
sôbre a Lei 2.725, art. 45 

Federação das Associa- tro 1 a d o, encontrado a 

Cancelas li uloaJálicas 
Para Nova I 

,niciativa do Vereador Manoel Quaresma 

1 
co, por serem antiquadas, as 
cancelas hoje em funciona-

l 
menta naquelas passagens, 
têm resultado inúmeros aci-

,, 
uassu 
dentes com perdas de vidas 

1 • prec10sas. 
Estamos seguramente in

formados de que o vereador 

( Conclui na 2.ª Pág.) 

JUSCELINO 
Parece que há o propósito de certos mebros do Go

vêrno de desacreditar a palavra do Presidente da Repú
blica. É só o sr. Juscelino Kubitschek fazer uma solene 
afirmativa, para que ela seja, logo em seguida, desmentida 
pelos fatos, quando não é êle próprio obrigado a recuo, 
que o deixa desmoralisado. 

Inúmeros são os casos que corroboram a suspeita da 
existência do "complot" a que nos referimos. Agravou-se, extraordi

náriamente, a luta que o 
comércio do Estado do Rio 
vem travando contra a 
execução do regulamento 
baixado pelo govêrno ins
tituindo o regime das no
tas fiscais . 

Na última terça-feira 
fecharam todos os estabe
lecimentos de Niterói e 
São Gonçálo para que os 

O vereador Manoel Qua
resma de Oliveira, através 
indicação tramitada pela 
Câmara, solicitou ao Prefeito 
Municipal medidas urgentes 
no sentido de S.S. interferir 
junto ao Diretor da E.F. 
Central do Brasil, afim de 
serem colocadas cancelas 
automáticas nas duas passa
gens de nível existentes nes
ta cidade, sôbre o leito da
quela via férrea. 

UMA DILIGÊNCIA SUSPEITA 
A linha de conduta que xívelmente, c~ntra todas ~ 

adotamos em nosso Or- as modalidades de trans- ~ 

Juscelino disse à imprensa, quando o eminente 
deputado Raul Pila colhia assinaturas para emenda par
lamentarista, que, embora, pessoalmente, fosse presiden
cialista, o seu govêrno não tinha qualquer interêsse em 
influir na manifestação do Congresso, que teria absoluta 
liberdade de escolher o regime político que melhor con
sultasse as conveniências do País. Não demorou que o 
Ministro da Guerra emitisse opinião contrária, negando 
aos deputados e senadores o direito de decidir a magna 
questão, e J. K. apressou-se em declarar que concordava 
em gênero, número e gráu com Lott. 

Como é do dominlo públi- l 
gão, desde o seu primeiro 
número, tem sido, infle-

CONTRA A li/ NÚMERO 2.125 
Ganha Vulto a Reação Das Classes Produtoras 

do Estado - A Reunião de Magé 
Quarta-feira última 

tela, presidente de FFACIA, 
acompanhado de sua comi-

• 
tiva composta dos Srs. João 

Ferreira, Geraldo Monteiro 
e do Contador Jorge Serrano. 
Sua entrada foi revestida de 
fortes aplausos. 

A direção da Associação 
Corp.ercial e Industrial de 

( Conclui na 2.ª Pág.) 

gressões as normas 1ega1s 
que são ditadas pelas Leis 
vigentes, sem qualquer 
distinção a esta ou aque
la disposição infringida. 

O propósito que nos 
anima é tão somente o de 
ver a nossa cidade situa
da entre as de melhor 
conceito social na velha 
província, afastada dos 
noticiários sensacionais e 

( Conclui na 2.ª Pág.) 

Dando curso à série de 
reunião que os dirigentes das 
classes produtoras da terra 
fluminense vêm realizando 
em todo o Estado, quarta
-feira última, no Cine-Magé, 
às 21 horas, a Associaçãoo 
Comercial e Industrial de 
Magé promoveu uma assem
bléia, a que compareceu lí
deres das classes produtoras 
cie vários municípios do Es
tado. 

JJnisliado o Major f/'eloso 

A hora aprazada chegou 
a Magé o Sr. Antonio Quin-

O Conselho de Justiça da 2.ª 
Auditoria Militar, sorteada 
para julgar o Major Aroldo 
Veloso pelo crime de deser
ção, absolveu-o, ontem, à 
tarde, por unanimidade. 

O julgamento do oficial re-

belado de Jacaré-Acanga não 
deveria ter-se realizado na
quela oportunidade. Na au
diência de ontem, os mem
bros do Conselho deveriam 
prestar o compromisso de 
praxe, cumprindo-se, a se-

guir, as formalidades refe
rentes ao acusado. Todavia, 
como não se apresentaram 
testem unhas e o sumário 
transcorreu sem percalços, o 
Auditor propôs o julgamento 

( Conclui na 2.ª Pág.) 

Juscelino autorisa a exportação de algumas toneladas 
de óxido de tório, e logo depois suspende a operação, em 
face do veto do Estado Maior das Fôrças Armadas. 

Juscelino discursa no estádio do Vasco, na festa do 
1.0 de Maio e afirma aos trabalhadores que, dentro de 
trinta dias, assinará o aumento do salário mínimo. ·vem 
o Ministro do Trabalho e retifica para noventa dias o 
praso necessário à conclusão dos estudos. 

Juscelino reune o Ministério, e, na sua presença, se
gura o microfone da Hora do Brasil e anuncia para todos 
os recantos do mundo que, no dia imediato, seria tornada 
pública uma resolução da SUMOC que importaria em 
nova abertura dos portos brasileiros, repetindo a histórica 
atitude de D. João VI. No dia seguinte, nada de resoluções 
da SUMOC. E, só decorrida quase uma semana, o Minis
tro da Fazenda noticia motinas instruções que não en
cerram q1wlquer modificação na política cambial vigente. 

Ora, diante de tantos fatos expressivos, só resta a 
Juscelino um caminho: calar a bôca. Limitar-se aos pas
seios que tanto bem lhe fazem, receber as homenagens 
encomendadas, que servem à sua vaidade e comer os 
"pirões" que lhe preparam os áulicos. 

1 

Administrar, não pode e não sabe. Governar, muito 
' menos. Entretanto, se seguir o nosso conselho, o Brasil 

progredirá; porque a nossa terra só caminha enauanto o 
· dorme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' l 

Nós não vendemos consciência. Por isso os nossos anúncios são selecionados 
' r 
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echou.o Comércio em Sinal de Protesto ás No tas ... 
(CONCLUSÃO DA l.ª PAG.) 

Na sessão noturna da 
última quarta-feira, con- 1 
v o c a d a, extraordinaria
mente, para debater o 
ptojeto . do deputado Car:-

' ío's Quintela, revogando a 
f • \ 

fnstituição das notas fis~ 
. cais, o líder udenista Sa
ramago Pi n h e.ir o t~ve , 
,oportunidade de lêr a 
ccarta que lhe dirigiu 0 , 

dr. Mario Guimarães, , 
Presidente da U.D.N. nes
te Estado, mostrando a 
inconveniencia da extgên
cia governamental e su
gerindo uma radical re
forma na tumultuária 
legislação vigente para o 
imposto de vendas e con
signações. 
· Transcrevemos, em se
guida, essa carta, que de
monstra o zelo com que o 
eminente homem públi~o 
estuda os problemas que 
afligem o povo fluminen
se, fazendo votos para que 
· as suas observações se
jam meditadas pelos que 
tem sôbre os hombros a 
responsabilidade de diri-

gir os destinos da Velha 
Província. 

Eis, como se manifes
tou o dr. Maria Guima
rães: -

Prezado amigo deputado 
Saramago Pihheiro. .. 

Venho acompanhando, com 
natural interêsse, o desen
volvimento da questão susci
tada entre o Govêrno f lumi
nense e o comércio, sôbre a 
instituição das notas fiscais. 

Meditando sôbre o assunto, 
cheguei à conclusões, que 
desejo transmitir ao eminen
te líder. 

A tumultuária legislação 
vigente, reguladora do im
pôsto de vendas e consigna
ções, divide, praticamente, os 
contribuintes em três cate
gorias: 

a) - os que só possuem o 
livro de compras, e 
pagam o tributo pe
lo sistema de "lota
ção"; 

b) - os que escrituram os 
livros de vendas a 
vista, de compras e 
de registro de estam
pilhas, e que pagam 
o tributo pelos lan
çamentos feitos no 
primeiro dêsses li
vros fiscais; 

e) - os que, além dêsses 
livros fiscais, pos-

CONTRA A LEI NÚMERO 
(CONCLUSÃO DA i.a PAG.) 
Magé, tendo_ à frente o seu 
prestimoso presidente Sr. 
Magid Repani, atrevessou 
o salão, dirigindo-se para o 
palco onde estava instalada 

d-.. o:ra l!fOb 
ção dos comerciantes pre
sentes, que lotavam àquela 
dependência. 

O Sr. Magid Repani con
vidou o Sr. Antonio Quintela 
para presidir a reunião e, 
ainda, os Srs. Jorge Serrano 
que representava a Associa
ção Comercial e Industrial 
de Nova Iguaçu por dele
gação do Presidente da Asso
ciação, Sr. Pinheiro Victory 
e a Associação dos Contabi
lístas e Despachantes de,No
Iguaçu, João Jahara, Nilton 
Pereira dos Santos, Manoel 

• Therezo e José Ascar. Por 
último foi, ainda, convidado 
o Sr. Acácio Campos Santos, 
representante da Delegação 
de Itaboraí. 

Usou da palavra o Sr. An
tônio de Freitas Quintela, 
que em tom de palestra 
abordou a inconstitucionali
dade do Art. 45, da Lei 2.725, 
apontando como principal 
inspirador da .mesma o Dr. 
Orlando Vilela, pois, a seu 
ver, o secretário de Finan
ças é um técnico mirim em 
finanças de Estado. Disse o 
orador que a maior preo
cupação do Sr. Orlando Vi
lela é taxar a nobre, dinâ
mica e respeitável classe 
dos comerciantes e indus
triais do nosso Estado de la
rápios e sonegadores. Isso é 
uma inverdade - afirmou o 
Sr. Quintela - pois todos os 
anos as classes produtoras 
arrecadam muito mais do 
que o previsto no orçamen
to do Estado, no que tange 
ao Impôsto de Vendas e 
Consignações. Basta uma 
simples consulta à seção de 
estatística · daquela Secre
taria. 

Finalmente, depois de te
cer vários comentários a 

respeito da incoerência do 
"monstrengo" que se deno
mina Art. 45, da Lei n. 2.725, 
âíirmou categoricamente o 
presidente de FFACIA que 
êsse Artigo foi injusta e 
in à ltôt!'lffll:et1·te tntrodundo, 
como corpo estranho na ci
tada Lei, às 2 horas da ma
drugada. Note-se, essa Lei 
nada tem em seu bôjo que 
diga respeito à regulamen
tação de impostos ou taxas 
ele qualquer espécie, muito 
menos a Impôsto de Vendas 
E. Consignações. Logo, afir
mou, foi uma traição do Sr. 
Governador às classes pro
dutoras, o qual, em sua cam
\>anha eleitoral para gover-

Anistiado 
(CONCLUSAO DA t.a PAG.) 
imediato. 
PROMULGADA A ANISTIA 

Paralelamente, o Presiden
te do Senado Federal pro
mulgou o decreto legislativo 
que concede anistia aos ele
mentos, civis e militares, en
volvidos em crimes políticos 
de 11 de novembro de 1955 a 
esta parte. O ato, cuja publi
cação será feita hoje, no Diá
rio do Congresso Nacional, 
entrará imediatamente em 
vigência, anulando, assim, 
todas as demais iniciativas 
que visem à punição do ofi
cial rebelde. 

O outro Conselho de Justi
ça, que funcionaria sob a 
presidência do Brigadeiro 
Eduardo Gomes, deixará de 
se reunir. Julgaria o Major 
Aroldo Veloso por delito de 
motim. 
CONTINUARA DETIDO 

Não obstante ·a sanção ao 
projeto de anistia, o Major 
Aroldo Veloso , continuará 
detido. Terá de completar o 
cumprimento da pena de 30 
dias que lhe foi imposta, por 
transgressão disciplinar, pe
lo Brigadeiro H e n r 1 q u e 
Fleuiss, em virtude de entre-

suem escrituração 
comercial, e que pa
gam o tributo pelos 
lançamentos feitos 
no livro de vendas a 
vista e pelas dupli
catas que emitenJ.. 

Pretende, agora, o Govêrno 
instituir as notas fiscais, sob 
o pretexto de melhor fiscali
zar a cobrança do impôsto 
devido pelas duas últimas 
categorias acima enumera
das, já que a própria regula
mentação isentou da obriga
toriedade de sua emissão os 
contribuintes da primeira 
categoria. 

Atingirá o Govêrno o seu 
objetivo? Não acreditamos. 

A segunda categoria de 
contribuintes, por determi
nação do Sr. Secretário de 
Finanças, está, praticamente, 
sujeita ao regime de "lota
ção". É que os fiscais, apli
cando êsse sistema, e verifi
cando que, por êle, o contri
buinte deveria ter pago mais 
do que consta do livro de 
vendas a vista, o notifica a 
recolher a diferença, acres
cida de multa. 

Consequentemente, é bem 
possível que o Judiciário ve
nha a entender que essa ca
tegaria de contribuintes, -
que representa noventa por 
cento da totalidade - goza, 
também, da isenção da obri-

2.72 S 
nadar, afirmara jamais res
sucitar a Lei 2.114, tão com
batida naquela época. Fina
lizando, respondeu o Sr. 
Quintela a várias perguntas 
àe comerciantes presentes, 
esclarecendo-os sôbre futu-
rai, multas que lhes venham 
& ser aplicadas. 

Antes de terminar, falou o 
Presidente da Associação 
Comercial de Magé agrade
cendo a presença de todos 
os comerciantes dos distri
tos, que se locomoveram de 
tão longe para vir dar o seu 
apoio a seu órgão de classe. 

Os trabalhos foram irra
diados pela Rádio Difusora 
de Magé - Z.Y.P.-24. 

o Major ... 
vista à imprensa. Cumprida 
integralmente a pena, p Ma
jor Veloso deixará o Depósi
to da Aeronáutica, onde se 
acha recolhido. 
OS QUE SERAO 

BENEFICIADOS 
Além do Major Veloso, se

rão beneficiados com a anis
tia o Tenente Petit, o Capitão 
José Lameirão, o Major Paulo 
Vitor, o Sargento Gunther, 
um civil que participou das 
operações de Jacaré-Acanga, 
e os dezessete oficiais que se 
recusaram a obdecer às or
dens superiores nos golpes 
de 11 e 21 de novembro. 

SINONÉVERO 
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Município de Nova Iguaçu, 
Ari se preparou para rece
ber a chave da capital mi
neira das mãos do Prefeito 
local, quando Bassi, que, 
como sempre, estava presen
te, interrompeu a cena : 

- Não precisamos de cha
ve, porque eu trouxe a ga
zua ... 

E exibiu, satisfeito, um 
exemplar do Correio de Ma
xambomba" ... 

gatoriedade da emissão das 
notas fiscais, prevista no re
gulamento para os su1eitos 
ao regime de lotação. 

Por outro lado, o que pre
tende fazer o Govêrno com 
as milhares de notas fiscais 
que, diariàmente chegarão 
às Coletorias e Recebedorias? 
Arquivá-las, simpiesmente? 
Não é possível. Elas terão de 
ser examinadas, cuidadosa
mente, em confronto com os 
livros fiscais dos contribuin
tes, e o Estado não está apa
relhado para êsse exame. 

Serão, por certo, adqutrt
das máquinas do tipo holle
rith e contrata.dos técnicos 
para interpretação de suas 
conclusões. 

' Dest'arte, o sistema, one
roso para o contribuinte, 
muito mais o será para o 
Estado. 

Portanto, o que se impõe é 
uma reforma radical na le
gislação do tmpôsto de ven
das e consignações, que ve-

nha simplificar a arrecada
ção e fiscalização dêsse tri
buto. 

Os processos em vigor são 
obsoletos, embora vigente1; 
ainda nos demais Estados, o 
que se explica pelo jato de 
que, anteriormente, o trtbu:
to se incluía no campo de 
incidência do Govêrno Fe
deral. 

Depois, porém, foi criado 
o impôsto sôbre a renda, da 
mesma natureza do de ven
das e consignações, e com 
um sistema de cobrança e 
fiscalização muito mais ra
cional. 

Porque se não o adota 
neste Estado, unificando 
nêle tôdas as categorias de 
contribuintes? 

Parece-me uma sugestão 
digna de estudo. 

O contribuinte farta sua 
declaração de vendas do 
exercício anterior, no mês de 
janeiro; a instruiria com os 
dois últimos balanços, e sô-

bre ela pagaria, em doze 
prestações, o impôsto. 

.A fiscalização, com os fla
ào's constantes dêsses 'balan
ços e dos livros de compras, 
calculado um lucro que osci
iaria conforme a naturezà 
dos produtos vendidos, terf(f 
meios de verificar se a decla- ' 
ração corresponde à verdade. 

As firmas atacadistas, for
neceriam novos elementos 
esclarecedores. 

Assim, teríamos as despe
zas do Estado reduzidíssimas, 
porque a fiscalização se f a
ria, apenas, uma vez por ano, 
e os comerciantes livres da 
presença, sempre desagradá
vel, dos fiscais. 

Examine a sugestão, com a 
habitual clarividência; e é 
possível que venha a prestar 
mais um inestimável serviço 
ao Estado do Rio. 

Um abraço afetuoso do 
amigo e correligionário, 

MARIO GUIMARÃES 

CHAFURDEM-SE NOS DINHEIROS ... 
(CONCLUSÃO DA i.a PAG.) 1 
cado no "Correio da Lavou
ra" e nêle se indagava quan
to recebia da Prefeitura êsse 
veterano órgão da imprensa 
local, qua•nto estava custan
do o "Correio de Maxam
bomba" e quais os motivos 
que haviam levado a Muni
cipalidade "a preferir -um ór
gão, com as tradições glo
riosas do "Correio da Lavou
ra", por um semanário re
cém-fundado neste Municí
pio". 

A resposta oficial não veio 
até hoje. E, agora, o "Correio 
de Maxambomba" responde, 
apenas, à última indagação, 
com a cínica afirmativa de 
que o "Correio da Lavoura" 
"não tinha capacidade téc
nica" para publicar os atos 
da Prefeitura, embora tal 
publicação viesse sendo fei
ta, sem reclamações, há de
zenas de anos. 

A resposta à primeira per-

gunta não era segredo. A 
Prefeitura, durante a admi
nistração do Dr. Luiz Gui-
marães, pagava ao "Correio 
da Lavoura" Cr$ 2.500,00 
mensais. 

Restaria, portanto, a gran
de interrogação: - Quanto 
cobra o "Correio de Maxam
bomba" que prestava o vete
rano hebdomadário ? 

O silêncio do Prefeito e do 
fundador do jornal, diante 
do requerimento formufado 
pelo vereador Darcí Ciani, 
Justificava tôdas as conjec
turas. 

E se, segundo. o próprio 
pasquim azulado, o preço de 
uma de suas páginas é de 
Cr$ 5.000,00, não foi exage
rado o nosso colaborador ao 
estimar em Cr$ 30.000,00 a 
contribuição mensal, já que 
o espaço ocupado com as pu
blicações da Prefeitura e da 
Câmara, excede de uma pá
gina quase tôdas as sema-

UMA DILIGÊNCIA ... 
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desprimorosos na impren
sa diária da Capital. 

Nova Iguaçu reflete no , 
cenário político fluminen
se, todo o esfôrço de sua 
gente ordeira e trabalha
dora, e por isso merece 
dos seus governantes o 
respeito e ; acuidade no 
trato de suas reivindica
ções, entre as quais não 
podemos ignorar, inclui
se o saneamento da sode
dade, para tranquilidade 
do seu povo. 

É certo que ao noticiar
mos as diversas modali
dades de jogos proibidos 
que são mantidos por 
protegidos políticos nesta 
cidade, não visamos so
mente a estes, mas prin
cipalmente aos seus pro
tetores, que deles usu
fruem vantagens ilícitas 
em proveito próprio, cor
rompendo autoridades 
subalternas e desiludindo 
o povo, que acredita sem
pre naqueles que elege 
para seus representantes. 

Continuaremos à com
bater esses politiqueiros, 
que sequiosos de lucro fá
cil, exploram os seus 
amigos, humilham os ini
migos e oferecem ao povo 
o espetáculo deprimente 
da degradação dos costu
mes. Mas, por outro lado, 
não se iludam eles, por
que não serviremos de 
instrumento à persegui
ções pessoais, como assis
timos sabado transato, 
quando uma turma da 
Delegacia de Costumes e 
Diversões aqui chegou 
viajando no auto oficial 
d a q u e 1 a especializada, 
chapa n.0 22-62, aproxi
madamente as 16 horas, 
e depois de confabula
ções suspeitas, efetuarem 
apenas um a " batida ", 
justamente na casa de 
um opositor dos políticos 
dominantes. 

A prevalecer êsse crité
rio, como já prometemos, 
apontaremos casa por ca-

\ 
sa de contravenção nesta 
cidade. 

nas. 
Conseqüentemente, aos au

tores do repto é que compe
te esclarecer a opinião pú
blica l'Ôbre quanto robram • 
da Prefeitura e da Câmara. 

Não ficaremos, porem, nas 
informações que prestarem. 
Temos, repetidamente, sus
tentado, e, ainda neste ar
tigo, o fizemos, que o pas
quun azulado é mantido pela 
Prefeitura e por um grupo 
de capitalistas com interêsses 
ligados à Municipalidade. 
Se formos reptados, também, 
quanto a essa s~gunda par
te, treinos indicar quem são 
êses capitalistas e quais os 
favores que objetivam. 

Chafurdem-se, portanto, 
nos dinheiros públicos, mas 
não mexam em casa de ma
ribondo. 

Cancelas ... 
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Quaresma, já tem redigido 
projeto dando ao Sr. Prefeito 
meios para construção de 
uma ponte atravessando o 
leito da Central, nas proxi
midades da rua Lira Castro, 
fronteira á Cia. Aço Fino, 
e ainda outro para a cons
trução de uma passagem 
subterrânea para pedestre, 
na Praça Chopin, em frente 
ao edifício da Prefeitura, 
saindo na rua Bernardino de 
Mello. 

Essa passagem elimin::i.ria 
os perigos a que estão sujei
tos os alunos que diàriamen
te para se dirigirem aos co
légios são forçados a atra
vessar a linha férrea, com 
intranquilidade para os seus 
genitores. 

O PRECEITO DO DIA 
Na puberdade e no início 

da idade adulta a tuberculo
se apresenta-se sob forma 
extremamente grave. Nesses 
períodos da vida é necessário 
que, de seis em seis meses, 
se consulte um especialista 
e se façam examinar os pul
mões aos raios X. 

Durante a mocidade, faça 
examinar seus pulmões 
pelos raios X, ao menos 
de seis em seis meses. -
SNES. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nós não vendemos consciência. Por isso os nossos anúncios são selecionados 
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~.~~~~~!R~!~:;~~~:~:!~~~~!~~I 1~~~~!~~ ... 1~, .. ~ai Antônio r No li e IA s SOCIAIS 
da Liga Iguaçuana de Des- -- - - Vai começar a sesão. Quem fôr da banda de "Ogun", !~ Vítrine de Novidades 
portos. saravá o "santo"; quem fôr de "Até amanhã, - até ama-

PRIMEIRA DIVISAO Desperta grande interêsse nhã''. . Por AR I E R E P 
o jôgo entre Filhos de Ígua~ - Mas meu velhó, nunca vimos sessão aós domingos, ~ 

1-.º Time , çu e Belford Rôxo, dada as d . . "h d ,, d t f . F·ESTA QUE PASSOU 
CLU 

_ eJ.Xa isso para a ora ' gran e e sex a - eira: ~ Cm;n muito prazer ouvi dos 
tucadas do F - que por si
nal são bem titimadas (que. 
mau (há) em o garôto se di
•vertir). 

Col. BE P.P: suas colocaçoes e invencibi- - Ah! Ah! Ah! 1::xe muréque antão não xabe que 
l' d d té t ctue estiveram na "Boi te , 

l.º Beiford Rôxo O 1 ª e ª 0 presen e. temos uma falação "bassinha" para hoje? 
D. 3 d · h ·á t Show" do E. C. Iguaçu, voto 

2.º Filh<:>s de Ig·uaçu . . 1 1ª e Jun ° J ere- - Si é para isso "maleme" meu "preto velho''· l i d.e louvor pela harmoniosi-
3.º Mesquita . ·. . . . . . . . 2 mos as partidas finais do - Não . . . não é sôbre o preto velho não; deixa êle ~ dade da música e go$tosura 
4.º Queimados 4 turno. lá na Rússia. E' mesmo sôbre ... ":txe comundige", :Êxe , /_ do "Show" tudo bom, espe-

AGORA A COISA VAI 
· Você sabia que a constru

ção dó ginásio dó E, c. ~
será recomeçada no princí
pio do mês entrante? (Ve7 
jamos). 

5.0 Volantes · · · · : · · · · · 5 comund1ge · · · ~ cialmente ótima freqüência. 
·a.0 Aliados .. .. . .. .. .. 6 A I - O Schiavo? fO essencial) . 

PRIMEIRA DIVISAO SSOCiação guaçuana - Que "Exú" nada! · · · FESTA QUE SURGE 

d I 
- Não falei diabo meu. velho, falei Schiavo. -, Dia 16 na quadra de bas- ANIVERSARIO 

Col. 
2.º Time 8 mprensa - Não .. . não. he comu.n.dige . .. :txe "muréaue" que I_ quetebol do E. c. Iguaçu, 
CLUBE P.P. Reuniram-se, 2.ª feira na não vai a Queimados! . ~ início dos festejos juninos 

Aniversiará no próximo 
dia 29, o nosso amigo e cor
religionário Wilson Lemos, 
residente à Rua Tamôio, em 
Heliopolis. O aniversariante 
é alto funcionário da Es
trada de Ferro Central do 
Brasil. 

1 o B lf d R" o - O Miguel Julio? ~ f l · . e or oxo Câmara Municipal de Nova - a am numa grande atra-
2.º Filhos de Iguaçu . . 2 I - Não ... êxe não vai porque é malandro e não liga c..fi_o _ (gm· kana de sala-o) gua~u, os jornalistas mili-
'3.º Mesquita 3 pro seu povo. E' o outro. Aquêle comuna que não vai lá (aguardemos). 

3_0 Queimados·· ·· ··· · · 3 tantes na imprensa daquela porque já entrou no "zinco" do sub-delegado, e parece FESTA tNTIMA 
cidade fluminense para es-

4.º Volantes · · · · · · · · · 5 tudar a possibilidade de que goStºu! · · · 
4 o AI' d 5 - Por quê, meu velho? . ia os • • • • • • • • • • criar-se a Associação Igua-

- Porque já está doido prá entrar no "zinco" 
çuana de Imprensa. Juvenil 

()oL CLUBE 

Queimados ... . ... . 
Volantes .. .... .. . 
Aliados .......... . 
Mesquita ... .... . . 

P.P. 

1 
1 
2 
3 

Compareceram os jorna- lngá . · · 

************* 
Filhos de Iguaçu 

SEGUNDA DIVISAO 

1.0 Time 

Col. CLUBE 

listas Raul de Almeida, Vál
ter Ferreira, Luís Azeredo, 
Dionísio Bassi, Antenor Mar
celino de Carvalho, Rui Afrâ
nio Peixoto, Sílvio P. Dias, 

5 Alberto Cavalcanti, Orlandi
no Flores, Antônio Miranda 
e Roberto Lima, sendo a reu
nião presidida pelo Sr. By

P.P~ ron Dore de Almeida, presi-

~~! 
Escritório: - Rua Getúlio Vargas, 58 - Sala lB ~ 

1.º Vila de Cava · · · · · · dente do Legislativo local. 
·2.0 Vasquinho . . . . . . . . 2 

_ Diàriamente das 9 às 12 horas - i 
2.0 São Roque . . . . . . . 2 

Col. 

l.º 
2.º 
3.º 

SEGUNDA DIVISAO 

2.0 Time 

CLUBE 

São Roque ... . . . . 
Vasquinho .. .. .. . 
Vila de Cava . .. . 

JOGOS PARA HOJE 

P.P. 

1 
2 
3 

Filhos de Iguaçu X Bel
ford Rôxo, campo da Filhos 
de Iguaçu; Mesquita F. C. X 
A. C. Aliados, campo do Mes
quita; e A. A. Volantes X 

DIRETORIA PROVISÓRIA 
i-.-.r.-.•.••••••-.•••••••••--••_,,._._ ••••• _. ••• ._ • .,.. •• w.•-••--•.r...-.-..-.•.••••-.•--•--

Por votação, foi eleita a 
diretoria provisória, que será 
composta dos Srs. Luís Aze
redo (presidente), Raul de 
Almeida (secretário) e Rui 
Afrânio Peixoto (tesoureirG). 
Para a comissão de redação 
dos estatutos foram votados 
os nomes dos Srs. Péricles 
Lucena Costa, Deoclécio Ma
chado, Orlando Machado, _ 
Darci Cianni e Antenor de 
Carvalho. 

************* 
Luz Poro o ... 

.. 
A 
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bairro, a tanto tempo esque
cidos pelo Poder Público, 
apezar de contribuirem com 
soma elevada para os cofres 
da Prefeitura. 

OBA!!! 
COM 

~UCATEX 
Trabnlho satisfeito, 
.com pouco esf or o. 
9ue molerii !. .. 

Graças a um processo químico especial, 
patenteado, são destruidos, na fabricação, todos 
oe micro-organismos, tornando as chapas re• 
fretá.rias à umidade, môfo, deterioração e ao 
ataque de germes e insetos. 

A disposição de fibras, em diferentes senti
dos. dá às chapas grande resistência estrutural. 

Fornecidas em diversos tamanhos, podem 
ser aplicadas com grande rapidez e com o 
mínimo de perdas, o que torna o seu uso 
muito econômico. 

. De bela aparência, podem ser usadas ao 
natural, ou então pintadas, forradas com papel 
ou submetidas a qualquer outro acabamento. 

As chapas podem ser serradas, furadas. 
pregadas e folheadas. Graças à sua estrutura 
homogênea, não lascam nem se desintegram 
facilmente. 

Distribuidores: 

Não fugindo a regra, por 
il'1compreensão ou má fé, o 
vtreador pessedlsta Gumer
êindo c. da Silva, votou 
contra o projeto, justifican
do a sua ignobil atitude 
através falsas a 1 e g a ç õ e s, 
culminando por afirmar ser 
da exclusiva alçada do Pre
feito, tal iniciativa, o que é 
um absurdo. O prefeito sim, 
é que precisa de autorização 
da Câmara, e o inverso seria, 
como diz o adágio popular, 
"o carro andar adiante dos 
bois". 

Não ficou ai o vereador 
Gumercindo. foi mais além. 
Agiu junto ao Prefeito afim 
de evitar fossem colocadas 
manilhas ou uma ponte sô
bre o riacho fronteiro a Pra
ça Rangel, também de ini
ciativa do vereador Antonio 
Cunha. Sabemos do fato, 
mas o Prefeito prometeu as
sim mesmo mandar realizar 
êsse melhoramento. Vamos 
esperar. 

Programa de Festas 
do Mesquila T. Cluh 

Dia 27 - As 17 horas -
Club Alemão x Social (Voli
bol Feminino). 'As 18 horas 
- Club Alemão x M.T.C. 
(Volibol). AI, 19 horas -
Social x M.T.C. (Fut. de Sa
lão). As 20 horas - Domin
gueira com "Eletrola". 

O time do Mesquita de 
Voley, terá a sua constitui
ção na base dos seguintes 
elementos: - Luiz - Auré
lio - Clóvis - João - Mo
zart - Milton - Lúcio -
Antônio - Manoel - Edgard 
- Arthur - João Ribeiro. 

VIBRAN "' PRAÇA DA LIBERDADE, 52 - NOVA IGUAÇU 
.. O de Futebol de Salão com. 
os seguintes jogadores: -
Aurélio - Garrafão - Ar
thur -· Beq1tinho - Ely -
Adriano - Quintino. FXWW 

No convívio de seus pais, 
demais pessoas da familia e 
amigos, estive na residência 
do prezado Otacílio da Silva 
Falcão. Confesso que gostei 
imensamente das atenções 
dos seus familiares e ainda 
mais do saboroso almôço 
(bom que o Falconieri ani
versariasse todos os domin
gosJ . 

"Nada de music" 
Tão bonitinho, tão 

[ engraçadinho 
Gostei muito ! . . . 

NÃO ME CONFORMO 
Com a tristeza do J. 

Também pudera tão de re
pente foi forçado a modifi
car os seus planos (alegria 
rapaz, quem ri por último ri 
melhor). 
GOSTO DE OUVIR 

Os galantes D. e O. e seus 
pontos de vista diferentes 
acêrca dos seus mais recen-
tes "flirts" (isso cada. 
pensa a sua vontade). 
NA BERLINDA 

um 

Certos casais terem prefe
rência pelas sacadas do 
clube para o habitual na
môro (a diretoria não 
gosta). 
LEILÃO 

Quanto me dão pelas ba-

A êle os nossos votos de 
felicidade. 

Hospital e Maternidade 
Tel.: 94 

Delegacia: Tel.: 189 
Ponto de Automovel 

Tel.: 138 

- --------------------------~ ~--..------------------~-_..._,._..,já_,._,.._._..._.., 

A OPOSICÃO 
.jt 

ORGÃO DA U. D. N. 
Direção e responsabili

dade do Diretório Muni
cipal de Nova Iguassu. 

Redação: Rua Mendon-
ça Lima, 20, S. ;:; :Novã.---
Iguassu. 

Nota importante: Este 
órgão não aceita anún
cios que comprometam a 
sua linha de combate a 
todas as formas de cor
rupção. 
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CONFESSIONÁRIO 
Frei Jacinto 

- Tudo o que é feito para o bem, conta com o apoio 
de Deus. Só os fracos de espírito, os pecadores renitentes, 
os que estão com a alma corrompida, só estes encontram 
no puro a mancha do pecado. Já começaram a investir 
contra esta secção, dizendo que estamos brincando com 
as coisas sagradas. Taxaram-nos de franciscano dos tem
pos antigos. Inicialmente temos a dizer aos nossos leito
res . .que nunca nos passou pela cabeça, tamanha levian
dade. Em segundo, aceitamos "o franciscano dos tempos 
antigos", porque todos conhecem as obras dos franciscanos 
no Brasil. Em nada nos desmerece o título que conside
ramos honroso. Em terceiro, dando como penitência "ao 
grande pecador", a apresentação de um projeto em bene
fício do povo, não estavamas ratificando nenhuma pro
ficuidade. Apenas achamos que êle como mentor do Pre
feito, estava mais perto para externar os nossos anseios. 
Supomos ainda, que o chefe do executivo deve estar cego, 
ou encoberto por um DIP, para não tomar conhecimento 
das queixas diárias do povo, expressas pelos jornais da ter
ra. Se assim não fosse, providências por certo já teriam si
do tomadas. Porque considerá-lo profícuo? Por certo não 
seria pela sua intromissão em todos os atos públicos rea
lizados. O prefeito não pode dar um passo que êle vai 
atrás, seja ou não cham'ado. 

Por certo não será por ter prometido gratificar os em
pregados' do Cine Iguaçu, e até hoje não ter saldado o 
compromisso, para com os humildes trabalhadores, obri
gando ao Sr. Vaz Teixeira a pagar do seu bolso quarenta 
cruzeiros para cada um. Quando o "profícuo" arrecadou 
12 mil. 

- Eis aí meus filhos, a resposta que este reverendo 
tem a dar. Outras revelações surgirão. E vocês por certo 
não ficarão surpresos, mas comentarão - que escândalo! 
- quando elas surgirem. 

-------·---------------. ..,._._-.. ...... -.-.-.-------------------------------------------

······················································~· Nós não vendemos consciência. Por isso os nossos anúncios são selecio11ados 
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Mesquita Quer se Emancipar PlANTÃO OE POlÍCIA 
A exemplo dos nilopolita- , 

nos, os mesquitenses se con- 1 

gregam neste momento, fer
vorosamente, num movimen
to tendente à emancipação 
daquel próspro distrito. 

À Frente da Campanha os Principais Homens 
Públicos Daquela Localidade 

O movimento é nobre e 
pelos ideais que encerra, 
encontra fácil receptividade 
no seio do povo, que cansa
do de ver preteridas suas 
justas reivindicações, aceita 
a idéia, principalmente pela 
desilusão nos homens que 
têm tomado a sí a incumbên
cia de representar aquela 
crescente localidade. 

Para a nossa Câmara, nun
ca é demais lembrar, os mes
quitenses mandaram como 
seus representantes, homens 
sem qualquer parcela de 

ideal, como - Antônio Go
telip, comunista confesso, 
José Paixão, que trocou os 
interêsses do povo por um 
cartório; os transfugas Ma
noel de Almeida e Salustiano 
Cunha, êste vendendo a al
ma por uma vaga de coletor, 
e aquêle por uma carteira de 
comissário. 

Presentemente, Mesquita 
,:ião tem representante em 
nosso Legislativo, porque o 
que para ali mandou, diz 
apenas representar o Parti
do Comunista. 

Todos êsses fatôres vêm 
contribuindo decisivamente 
para que o movimento al-

cance grandes proporções, 
acrescentando-se ainda, pa
ra que tal ocorra, os des
mandos da atual adminis
tração que suga daquele po
vo milhões de cruzeiros para 
os cofres da Prefeitura, sem 
que ali seja empregada qual
quer verba em melhoramen
tos públicos. 

Achamos, em princípio, 
desaconselhável o fraciona
mc1Uto do nosso Município, 
mas não podemos deixar de 
dar razão aos 'llOssos irmãos 
mesquitenses, na luta pela 
sua emancipação, embora 
nas administrações udenis
tas aquêle povo nunca tenha 

TRANSFORMADAS AS CALÇADAS EM OFICI
NAS PARA CONCERTOS DE AUTOMÓVEIS 

Impassíveis a Fiscalização da Prefeitura e a 
Inspetoria de Trânsito 

Parece incrível, que uma 
cidade da grandeza de Nova 
Igua,:-u, tida e havida co,o 
uma das mais adiantadas 
da baixada fluminense te
nha as suas vias pública:; 
transformadas em <Yficinas 
mecânicas para consêrto de 
calhambeques, quase todos 
coletivos concessicnários da 
Prefeitura. 

colas e são obrigados a 
transitar pelo centro da rua, 
por se encontrarem as cal
çadas tomadas pelos veí
culos em consêrto. 

Também a Prefeitura, pelo 
seu órgão de fiscalizarão, 
deveria tomar uma provi
dência nesse sentido, proi
bindo terminantemente que 

as nossas principais artérias 
fôssem transformadas em 
imundas, ilegais e até mes
mo imorais oficinas, pois os 

' que delas tiram proveito, 
em11regnm onerários na sua 
quase totalidade maus edu
-a ·1os. que s6 se entendem 
através palavras obcenas, 
ofendendo impunemente as 
senhora<; e famílias que se 
vêem obrigadas a transita
rem próximo dessas espe
luncas. 

As calçadas, destinadas 
ao trânsito de pedestres, são 
tomadas de assalto por fal
sos mecânicos, que não pa
gam impostos e ainda exer
cem a profissão em concor
rência desleal com os legal
mente estabelecidos. 

A Tn,:;uPt.arla de Tdtlld , 
que obedece as ordens do 
Sr. Eurico Côrtes, político 
miliiiante do P. S. D., não 
toma qualquer providência 
no sentido de coibir êsses 
abusos. 

TERCEIRO CAMPEONATO 
MUNDIAL DE VÔO A VELA 

Temos recebido diversas 
reclamações de pais de 
criancas, que vêem nesse 
absurdo, constante perigo 
para seus filhos quando 
êstes se dirigem para as es-

A Federação Aeronáutica 
Internacional está envidan
do esforços para o maior bri
lhantismo do Terceiro Cam
peonato Mundial de Vôo a 
Vela a realizar-se em Saint 
Jean (França), entre os me
ses de junho e julho do cor
rent~ ano. 

Bspetáculos... da Semana 
Não fôsse a feira tão cêdo, 

teríamos certeza de que o 
Sr. Prefeito poderia fazer 
uma visita ao trecho onde 
funciona aquela impecável 
desor'!'anização. M as. se 
S. Excia. "acordar cêdo" e 
se predispuzer à visita, le
vamos ao seu conhecimen
to de que somente por dois 
lu~ares poderá entnr. Ou 
pela cancela da R. Dr. Thi
báu ou pela escada da pon
te da estação. Fora disto, 
não é possível. Esti tu'.lo 
bloqueado pelos barraquei
ros aue não admitem a de
sunião. . . das barracas ... 

* * * 
E os ônibus da Viação 

B r as i leira continuam a 
constituir um espetáculo ... 
Que "pneus"? Como são lin
das as "carecas"! ... Os vi
dros ... Maravilhas que não 
existem ... Os bancos e suas 

buracos ! ! ! . . . Até parece 
vida de pobre... cheia 
dêles ... 

* * * 
Magistral é aquêle espe

táculo em que vemos as 
professôras municipais em 
reboliço. E tudo porque as 
moças, diaristas que são,· 
ainda não receberam "tos
t<i o" ... e isto há dois meses ... 
Esperamos p ar a semana, 
um esnf'lt-ãculo melhor: o 
do "guichê" & "gaita" ... 

* * • 
O prato do dia. 

çi:uizado com mais "quia
bo ... 

A frase da semana. 
Mal fala quem fala ... 

"bassinho" ... 
• * * 

Notícia de última hora 
confortáveis molas. . . que Somente mediante o reci-

. furam o assento e as calç::,.s bo do pagamento do ágio 
do freguês. Que espetáculo (radiografia de 250 cruzei-
maravilhoso... ros) a Prefeitura pagará as 

* * • professôras ... 
Digno de ser visto por N. R. : - Qualquer outra 

qualquer turista, é o prns- radio?;rafia não prova estar 
seguimento da Rua Mal. ou não os pulmões em con-
Floriano. Aquêle pedaço ·que dições de enfrentar. . . o 
vai a Mesquita. Quahtos guichê ... 
1 ~ _._._.,.,._ . .,._._._._._._,._._. _________ ,._._,._._.._,,.,,,._,,._.._,,,,.,._._._ ... ____ _,._._,._,,._._._._. ___ __ 

Foi fixado um limite de 
trêr equipes para cada re
presentação. Não sabemos, 
ainda, com quantas equipes 
o Brasil comparecerá a êsse 
certame. Certamente os 
nossos aficcionados estarão 
presentes com o melhor da 
sua técnica, do seu patrio
tismo. 

Dos países sulamericanos 
sabe-se que a Argentina Con
correrá cGm duas equipes, 
cujos componentes foram 
designados a 17 de março. E 
o Brasil, quantas equipes 
mandará? 

ESQUADRA 
DA RAINHA 

Foi recentemente- reve
lado na Câmara dos Co
muns britânica, que sua 
Majestade a Raínha Eli
zabeth II aprovou a pro
posta de substituição dos 
aviões "Viking" da esqua
drilha de Sua Majestade 
pelos aparelhos "Heron" 
(de Havilland) e permitiu 
também a adição de dois 
helicópteros à esta esqua
drilha. 

...._ •••• -.. •• -.,._._.._._._,._._._~_,._._ • .,._. ••• •.••••••w-•.-.-.-.-•• _,._._._._._._._._._.._ •••• -.-.•.•••••••.J• • ._._._ • .,. ••• •.••••••-.•••~ 

MÁRIO GUIMARÃES * FERNANDO BRIGAGÃO 
- ADVOGADOS --

Rua Ministro Mendonça Lima, 188 -: grupo 201' - Nova Iguaçu 
.-- Telefone: 417 - E. do-Rio --

Diària.mente das 1 O às 12 horas 
t,,,,f\,/",,,,,..,._._._,,._._._,._._._._._._._,._._._._.._,._._,._,._._._,,._. ________________ -"'-_•-:-·------------------_,._,._. ___________ .,._._~-----------..-. 

sido esquecido, mas, ao con
trário, receberam melhora
mentos ali realizados pelos 
Prefeitos Arruda Negreiros e 
Luiz Guimarães, o primeiro, 
transformando a fisionomia 
da cidade, calçando as ruas 
principais e o segundo, dan
do o máximo do seu esfôrço 
pela solução dos angustiosos 
problemas do abastecimento 
d'água e sa:neamento. 

O Que é a 
legião da 

Boa Vontade 
Inauguração de um 

Pôsto, Domingo em 
Mesquita 

A Legião da Boa Von
tade, organizaçij.o de filan
tropia social - cristã e de 
caráter cívico, visa o ale
vantamento moral do ho
mem sob o preceito evan
gélico do "amai-vos uns aos 
outros", não fazendo ao 
próximo o que não deseja 
que lhe façam; por isso, 
não é sequetária nem tem 
pretenções políticas ou elei
torais. E' de Deus, por 
Deus, mostrando aos sêres 
do mundo, como serví-lo, 
vivendo em humanidade, 
p o i s, precisamos progre
dir; no trabalho, na cul
tura, nas artes, na ciência, 
na sã política, no patriotis
mo sem jacobinismos, nem 
intolerâncias religiosas. So
mos todos, filhos de um 
mesmo pai celestial, e ir
mão em um mesmo Jesus 
Cristo. 

Ninguém, por muito que 
possua, levará da terra ao 
morrer, alguma coisa, nem 
mesmo o sêu corpo, só o 
espírito sobrevive para 
Deus, o criador imediata
mente e gradativamente, 
segundo suas obras na vida 
terrena em comunhão com 
os outros homens. Por isso, 
o lema da L. B. V., é: "Gló
ria a Deus nas alturas, paz 
na terra aos homens de boa 
vontade". 

Terça-feira, a Circular 
da SUMOC Sôhre 

Crediários 

Na próxima terça-feira a 
SUMOC deverá elaborar sua 
já anunciada circular deter
minando aos Bancos a res
trição de crédito a várias 
operações, inclusive para as 
emprêsa.s que operam pelo 
sistema de crediário. Segun
do foi revelado à nossa re
portagem, o adiamento da 
medida pela Superintendên
cia da Moeda e do Crédito 
resultou de um pedido da 
Associação Comercial do Rio 
de Janeiro, que está prepa
rando um documento, com 
sugestões a serem encami
nhadas sôbre o assunto. 

. ---------------------------------· ,,, ........ .....,,. ................... ... 
A TRAGÉDIA DA SEMANA 

Ao ser interpelado por seu filho de criação, o 
estivador José Rosa dos Santos (prêto, 57 anos, ca
sado, Rua Coronel Alberto Neto, lote 5, em Areia 
Branca) assassinou, a facadas, a cunhada e feriu a 
sobrinha e o próprio filho. fugindo em seguida. 

CINEMA, A CAUSA 
Maria de Lourdes (16 

anos), querendo acompa
nhar uma prima ao cine
.ma, pediu ao tio permis
são para tal. A negativa 
do velho estivador foi 
motivo para que Walter 
Santos, seu filho de cria
ção em visita à casa, in
tercedesse em favor da 
menina. Fulo de raiva 
por ver sua vontade con
trariada diante dos argu
mentos do filho, José 
Rosa muniu-se de uma 
faca e investiu contra 
êle, ferindo-o. 

FÉRA HUMANA 
Vendo o rapaz ferido, 

acorreram p ar a evitar 
m a i ores consequências, 
Maria de Lourdes e sua 
tia, lracema da Costa e 
Silva (40 anos, casada). 
A furia do estivador, en
tretanto, era incontrolá
vel e José Rosa passou a 
esfaquear os que dele se 
aproximavam, ferindo 
várias vezes as duas mu
lheres. 

SOCORROS E FUGA 
Despertados pelos gri

tos de Maria de Lourdes, 
visinhos acorreram o que 
obrigou José Rosa a fugir 
em desesperada carreira. 
As vitimas foram removi
das para o Hospital de 
Nova Iguaçu onde, não 
suportando os ferimentos, 
lracema faleceu ao dar 
entrada. Walter e Maria 
de Lourdes depois de ope
rados, foram internados. 
O cadáver da infeliz se
nhora foi removido para 
o necrotério do hospital. 
LOUCO POR BRIGA 

João de tal, depois que 
provocou os que se en~on
travam no bar de proprie
dade de Joaquim Belmiro 
de Souza (prêto, 31 anos, 
casado, Av. Vital Brasil, 
80-Austin), voltou horas 
depois, quando já o esta
belecimento estava fecha
do e, munido de uma fa
ca, esfaqueou por dez ve
zes o comerciante. 

Joaquim Belmiro foi re
movido para o Hospital 
de Nova Iguaçu onde fi
cou internado em estado 
grave. O criminoso, eva
diu-se tomando destino 
ignorado. 
BALEOU O COLEGA 

O auxiliar de polícia 
Antônio de Moraes (23 
anos, casado, motorista, 
Rua 13 de Maio, 385) ten-

,,,,. .............................. _ 

tou intervir em um dis· 
turbio no bar das ruas 
Concordia com Nilo Pe
çanha. O provocador, 
Leopoldo de tal, comple
tamente embriagado, in
vestiu contra o policial, 
agredindo-o. A n t ô n i o 
Moraes, sacou de sua ar• 
ma e fez um disparo para 
o lado, indo o projetil 
atingir a perna esquerda 
de Jorge de Moura (20 
anos, casado, Rua Fru
tuoso Rangel, 232,cXIV). 

O auxiliar, com contu
sões e escoriações apre
sentou-se a polícia e co
municou o ocorrido pelo 
que foi autuado em fla
grante. O ferido, funcio
nário do_ D.F.S.P. depois 
dos primeiros socorros, 
foi removido para o Rio, 
aos cuidados daquele de
partamento. Leopoldo 
fugiu quando ouviu o tiro, 
a que tudo indica, ileso. 
ATROPELAMENTO 

Eugenia Maciel da Sil
va (pard~ 7,1, anos, ~ 
do, rua B, lote 3 - Cera
mica) foi colhido por um 
caminhão não identifica
do, na altura do km. 20 
da Rodovia Pres. Dutra. 
O motorista atropelador 
depois de constatar a 
morte de sua vítima 
fugiu. 

TRIPLA AGRESSÃO 
Era bem tarde quando 

Pedro José Gonçalves (22 
anos, solteiro, morador 
na Vila São Francisco, 
lote 6, em Queimados) 
atendeu a uma intimação 
(falsa) verbal que lhe 
trazia o engraxate Ab
das. Inocentemente acom
panhou o engraxate mas, 
ao dar alguns passos teve 
o cam1nho barra~o pelos. 
indivíduos Nilton e Leone. 

Um visinho que passa
va, extranhando a atitu
de dos três para com o 
rapaz, foi a casa de Virgí
lio José Golçalves (63 
anos) pai de Pedro José 
e contou o que vira. Mais 
que depressa o velho e 
sua esposa, Maria José 
( 57 anos) correram em 
socorro do filho que já 
tinha sido subjugado pe
los atacantes. Ao vêr o 
filho caido e banhado em 
sangue o sexagenário in
vestiu contra os agresso
res do filho. Os gritos de 
Maria José atraiu a visi
nhança, pondo em fuga 
os criminosos. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• o. 
Nós não vendemos consciência. Por isso os nossos anúncios ~ão selecio~ados 
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BAX A FO 

A Baixada Fluminense foi honrada com o convite feito a um de seus representantes, o Deputado 
Oaso Coimbra, para integrar a comitiva do futuro Pr esidente da República, Marechal Costa e Silva, em 
,·iagf'm ao Sul do País. Durante a viagem, o Deputado Daso Coimbra teve oportunidade de conversar com 
o Marechal-candidato, quando Inclusive problemas d:i. Baixada foram abordados. e que serão alvo das 
atenções do futuro governante do País. Regressaram na têrça-feira última. 

TRINCHEIRA DE LUTA 
Nascemos pequeno. Mos 

pretendemos crescer. Se er
-ros ltá neste p,•imeiro nú
mem de JORNAL DO MU
NlCIPlO, aos poucos ,roo 
sendo sanados e atingii-emos 
a feição que nos propusemos 
enlr•egar ao leitor . Muitos já 
nnsce,•am antes de nós e fo
ram forçados a desistir, mas 
temos fé em que Nova Iguaçu 
ainda terá um jornal como 
precisa ter: noticioso, real e 
completo. 

Muitas cidades menores que 
a nossa possuem diários até. 
A pi•oximidade da Guanabai·a 
nos tolhe esfa aspiração. Mas 
voclc,•cmos ser - e para isto 
nos la11çamos - um do~ maio
SC'manários do Pah Esta ter
''ª t em ptdança basfante para 
isln e valô1·es também. 

Precisamos, é óbvio, da boa 
acolhida do povo, bem como 
não podemos dispensar do 
auxílio do comércio, ind1ís
t,,ia e dos profissionais libe
rais. Com todos contamos 
para editarmos um jornal 
ve,•dadeframente completo e 
não feito anenas para um 
peoueno g,·upo 

Noticiaremos. Esta é nossa 
p'l'incipal meta. Notícias. O 
máximo em pequeno c1tpaco. 
cob1·i1•emos os vizin1,os Mu- \ 
nicipios aue reclamam cober-
t ,rrn: São ,oão de Meriti, 
1. ur,u::·uuu.n. 2 .1:ne1u1 
varemos a êles as no.,um.s no
tíc;tis e traremos as dêles. 

O grupo de jovens aue 
com?Jõe o JORNAL DO MU
NICIPIO e&lá todo êle im
buído dos m,a;.~ sadios nrin
cípios jornalísticos e dispos
tos n aceitar n colaborncão 
de todos r,uantos nos queiram 
ajudai•. Somos do povo, pois 
"Iara êle nascemos e quere
mos o leit'>r do nosso lado, 
nos ajudando . 

QuerP1'1ns que cada um fa
~a do JM a sua tribuna de 
lufo democrática e patrióti
ca para a conquista de me
lhores dias para o Município 
e para a Nação. 

SIMÃO SESSIM: 
"ÊSSE, SIM" 

Dos três candidatos da ARENA 
à Prefeitura de Nilópolis, não hã 
dúvida de que o Profes~or Sim~o 
Sessim é um dos favontos. Nao 
só por sua juventude, mas tam
bém pelo fato de ser conceituado 
professor na Baixada Fluminen
se , o P1•ofessor Simão Sessim tem 
amplas possibilidades de vitoriar
se no próximo pleito, haja visto 
já ter demonstrado sua capacida• 
d e administrativa à frente do Ins
tituto de Educação de Nova Igua
çu, isto tudo ao lado de uma 
forte corrente de amizade feita 
no seio de seus colegas e alunos. 
Pelo visto, Nilópolis só terá a lu
c:rar com a eleição do jovem pro
f essor. 

AGORA: "SHOW" EM 
"JORNAL DO MUNICÍPIO" 

O conhecido colunista Ignácio 
Loiola a pàrtir desta edição es
tará oferecendo aos leitores do 
JORNAL DO MUNICfPIO a sua 
conh ecidíssima coluna «Show» 

o 
CRUZEIROS 

Passado, presente e futuro 

Na foto acima vemos es omens que mm o 
si por Nova Iguaçu, João Luiz do Nascimento, 
José de Lima, Presidente da Câmara no exerci 
feitura e José Haddad, candidato ao cargo, e 
feito por ocasião da passagem dêste do primeiro 

CELI EM f'NUDISTA A FORÇA" basº ~::oi:: J:: 
treou em agôsto «Nudista a Fôrça», com o discutido come
diante (lo teatro e TV, Costinl1a, e a ,morena de olhos verdes 
Celi Ribeiro (foto), que breve deverá. vir a Nova Iguaçu . 

(arquivo «Show») 

Nova Iguaçu 

õriial 
do Município 

Atrn 1 * NOVA IGUAÇU, 23/SET / 1966 * 

ARENA de ilópo 
esco//,e candidata 

NA Convenção da ARENA de · 
Nilópolis, realizada nos dias 2 e 
17 do corrente mês, foram esco
lhidos os seguintes nomes para 
candidatos a Prefeito da cidade : 
João Machado Barcelos, João de 
Morais Cardoso e Simão Sessim. 
Para Vice-Prefeito foram esco
lhidos, respectivaniente, os se
guintes nomes: Milton de Morais 
Sarmento, Gilberto de Castro Ro
drigues e Washington Bitencourt. 
A fim de reunir as diversas cor
rentes de pensamento rr,inantes 
na a,.. ~mia~. or-::>Tf' formadas 
duas subJegendas, além da pró
pria legenda. 

Foram ainda escolhidos para 
concorrer à Câmara Municipal os 

seguintes nomes: Jerônimo' 
rais da Rocha, Luís Alves, Gu
mercindo José Carneiro, Samuel 
Pereira Júnior, Oscar Portela, 
Jacob Abdala, Miguel Abraão, 
João Monteiro de Queirós, Aníbal 
TeLxeira de Novaes, Paulo Reis 
de Carvalho. Danilo Gonzaga 
Maia, Rui Vieira, , Alirio Pereira 
Cardoso. Artur Pereira, Lúcio da 
Silva Ramos, Valentim Lemos, 
Antônio Pedro da Silva, Clave] 
José Rios, Mário A:r.i Silva, Mário 
Martins Brás, Ari de Albuquer
que. Jorge Antônio de Carvalho, 
José DeJardim Vhagas, Gui ,1er1-:ie
Herculano Rodrigues, Jerônimo 
Alberto de Carvalho, Josué Pau 
Ferro e Virgílio Cardoso, 

JOÃO BATISTA PRODUZIU 
MUITO EM POUCO TEMPO 
APÔS DEIXAR a direção do Executivo Municipal de Nilópoíls, n'> 

último dia 15, por ser obrigado por lei a se desincompatibiJizar, 
visto que vai concorrer a uma cadeira na Assembléia Legislativa do 
Estado, o Dr. Jc,ão Batista da Silva legou aos nilopolitanos um saldo 
muito grande de realizações, numa prova de que sua passagem à frente 
da Prefeitura Municipal, se bem que por um pequeno período de pouco 

, mais de dois anos, foi realmente marcante. 
Sendo Nilópolis uma, das menores cidades do Pais, embora seja 

uma das de maior , dr,nsidade demográfica, seus administradores têm 
por obrigação dotá-la de melhoramentos, tendo em vis!a o fato de s~r 
fácil conhecer de perto todos os seus problemas. Ate a arrecadaçao 
de impostos pode ser feiea a domicílio (como passou a ser na última 
administração). Desta forma, cumpre aos Prefeitos fazer obras em 
benefício da Cidade. 

O Dr. João Batista da_ Silva. entre outras obras, tem como a de 
maior relêvo a construção do nôvo prédio para ' a Prefeitura, um dos 
mais bem equipados do Estado, saindo da condição quase humilhante 
em que se encontrava a administi:ação municipal, montada em prédio 
velho e alugado. Também foi marcante sua preocupação em pavimen
tar · diversas ruas de Ni!ópolis, fazendo em tão pouco tempo o que 
muitos não fizeram em muitos anos. 

A construção de oito pontes sôbre o rio Feri-Feri também é outr'> 
ponto de destaque de sua passagem pelo Executivo Municipal, bem 
como a aquisição de novas viaturas, construção de escolas, além da 
remodelação do hospital, para o qual ainda está tentando conseguir 
um nôvo transformador de energia elétrica . 

Ao assumir a direção do Municipio, o Vereador Zélio Barbosa, Pre
sidente da Câmara Municipal, afirmou que teria a máxima preocupação 
em seguir com o plano de obras do Dr. João Batista, por achá-lo bené
fico à Cidade . 

Mesquita recebe melhoramentos por 
iniciativa de Montes Paixão: MDB 
MESQUITA, quinto distrito de 
Nova Iguaçu, foi por muito tempo 
desprezada pelos Podêres Públi
cos. ficando entregue à própria 
sorte, sem receber grandes melho
ramentos. O Deputado José Mon
tes Paixão era, pràticamente a 
ilnica voz que se levantava para 
defender os- interêsses do populo
so bairro. Nos últimos dois anos, 
principalmente, fruto de união 
entre podêres estadual e mumc1-
pal, o Depu!ado mesquitense con-

seguiu realizar inúmeras obras 
destacando-se o Reservatório de 
Juscelino, que será brevemente 
Inaugurado, diversas iluminações 
a vapor de mercúrio e vários cal
çamentos. José Montes Paixão 
candidata-se à reeleição para a 
Assembléia Legislativa pelo Movi-
mento Democrático Brasileiro e 
conta com grande número , de sim• 
patizantes naquele distrito igua
çuano. 



Jornal ilo lllunicipio 

Tribunal lixou 36°'0 aos metalúrgicos: desagrado geral 
indicato da Construcão e do , 

obiliário tem nova diretoria 
FOI EMPOSSADA a nova diretoria do Sindicato dos Trabalha

dores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Nova 
Iguaçu. A solenidade de posse foi presidida pelo Sr. José Nasci
mento de Ass is, Presidente do Sindicato dos Comerciários, t endo 
sido o único a discursar, ocasião em que teceu considet·ações sôbre 
o que se e,~perava dos novos dirigentes, almejando-lhes profícua 
administração. 

Dentre as personalidades que compareceram ao ato, assina
lan10s as presen!:.as dos senhores Omar José Gomes e Ari de Lima, 
resp::,ctivamente Presidente e Tesoureiro do Sindicato dos Ro
doviários, Arlindo Américo Ramos, Tesoureiro do Sindicato dos 
Químicos, Dr. Antônio Ribeiro, conhecido advogado, o candidato 
a vereado,- Ovídio dos Santos. O JORNAL DO MUNIC1PIO fêz-se 
representar pelos seus diretores Pedro Perelli e José Maria 
Fernandes. 

JULGANDO, dia 21, o dissldlo «ex-ottlclo» suscitado parn dellbe1·ar s6bre a!I reivindicações salariais da 
classe, face a iminênc-ía de greve, o Tribunal Regional do Traball10 concedeu um reajuste de 86% aos 

metalúrgicos cariocas e dh baixada fluminense. A durnç.ão dêsse aumento será de um ano, a 1mrtir 1la pu
blicação do acórdão no «Diário Oficial». Os advogados do Sindicato além dt! outras relvindieai:ões Alei'en-

dernm um aumrnto núnimo dr 70% sôbre os salários atuais. Entretanto, o Tribunal concedeu apenas 36%, 
base mó.x.lma que poderia ser concedida, de ncôrdo com ns normas da. polítia. salarial do Go\'êrno, fixadas 
pelos decretos 15, 17 e recente Portaria do Ministro do Trabalho. 

Com essa decisão do TRT, foi 
úastacla n possibilidade de ser de
flagrada a greve prevista para 
aclodir à zero hora de segunda
feira próxima. Com êsse pronun-
~amento da Justiça, o moyimento 
grevista nos têrmos da Lei 4.330, 
passaria, se deflagrado, a i::er con-

1ideradl) ilegal ,com risco de pu
nição aos grevistas. 

A noite, após a decisão do Tri
ounal. os metalúrgicos estiveram 
reunidos em assembléia no Sindi
cato. O percentual de 36 por cen
to foi l'e cebirlo com insatisfação, 
ma~ n maioria dos l)raàores julga
ram que apelar para o TST se-

ria medida Inócua, já que aquc,la 
Côrte também está bitolada pela 
atual política salarial. 

Por outro lado, al>êlos forl'l.m 
feitos aos empregadores para nãa 
recorrer desta decisão, pois R elas
,e es tá enfrentandl) sérias dificul
dades, não podendo as•im, esperar 
mais por essa melhoria salarial, 

Ili Encontro prossegue nos 
dias 24 e 25: baile e show 

Ficou assim composta a nova diretoria do Sindicato da 
C,m:.truc;ão e do Mobiliário: Diretores Efetivos - Américo de 
Deus Rocha, Sérgio de Deus Rocha e Jorge Alves Ferreira; 
Suplentes - Aluizio Anselmo da Silva, Waldir Alves da Silva e 
Will:ams Corrêa Nazareth . Para o Conselho da Federarão, foram 
eleitos os Srs. Américo de Deus Rocha, Sérgio de Deus Rocha , 
e Jorge Aives Ferreira, como Efetivos, sendo eleitos Suplentes 
o:; Srs. Rubens de Lima, José Bittencourt de Oliveira e Manoel 
Luiz. O Conselho Fiscal ficou tendo como Efetivos os Srs. Rubens 
de Lima, Antôitio Ferreira e Edison de Oliveira Nacarati, sendo 
que os Su!)lentes :ficaram sendo os Srs. Argemiro Pereira da 
Silva, José Bittencourt de Oliveira e Manoel Luiz. 

Dando prosseguiment4 às suas atividades, o 
m Encontro dos Jovens Mc•.-alúrgicos apresenta a 
srgu,nte progrnma~o para o próximo fim de sema
na: dia 24, sábado, grnndioso ba.i.le animado por 
cxcelentr conjunto, com infoio pre,•isto piua as !S 
horaa e término às i da madrugada. Para. o dia. 25, 

domingo, está progrftlnado um. ,;randioso «show» 
com artistas do rúdio e da, televi!llÍ.o, com Início às 
l'1 horas . O 111 Encontro dos Jovens l\letalúrglcos, 
que se estenderá at.é o dia. 11 de novembro. tem 
sido na. realidade, nm ponto de encontro da juve.a1• 
tude que milita na indústria metalúrcica. 

A NOVA 
iMPERATRIZ 

Co::ifecções de Bom Gôsto -
Armarinho em Geral 

MATRIZ: Rua Ant<inio Tel
les Menezes, 22 - S. J. Meriti 
FILIAL: Praça Pindorama, 

H - (Banco de Areia) • 
Mesquita 

nmDICINA AÉREA E 
CÓSMICA VAI TER 
SEU XV CONGRESSO 

t'RAGA (Especial) - De 26 
t'lo corrente a primeiro de ou
tubro realizar-se-á. em Praga. 
., XV Congresso Internacional 
ne Medicina Aérea e Cósmica. 
Cfrca de trezentos especialistas 
de 25 palses examinarão, na 
up!lrtunldade, os efeitos do ca
l or. do ruido e do excesso de 
gr::.vidade nos vôos cósmicos, 
bem lomo assuntos relacionados 
com o estado de saúde dos pl-
10:os de idade a vancada. sua 
ca••acldade de orientação no es• 
pa•'.o e os problemas radlobloló
g:c0s que surgem no8 võos es
ll~-dals. 

-DEU A 
LOUCA NO 
CORRETOR! 

TERRENOS POR 
Cr$ 1.000 MENSAIS 

Rua Otávio 
Tarquino, 14 

(Centro) 
PARREIRAS 

Dez por semana 
Léo Jrínior 

I Primeiríssima: - Elementos essencialmente apolíticos sondaram o 
colunista S. Pereira Dias sôbre a possibilidade da 1eali2ação de uma 

exposição canina no NICC, dando oportunidade a que os eJ.-positores 
conhecessem o bonito clube iguaçuano. 

* 2 O PROGRAMA de comemorações do oitavo aniversário do NICC 
está repleto de festividades culturais e esportivas, e o baile de gala 

do dia 15 de outubro será o ponto alto dos encontros sociais. A pista 
de boliche deverá ser inaugurada no período comemorath-o. O recital 
de piano da Professôra Mai-ly R= e a lil ~ -KWica 'do .. 
duaa grandes promoçcSes eulturafs. 

* 3 UM GRUPO de pintores jovens está procurando local para a reali-
zação de uma exposição de pintura. Foi lembrada a antiga sede do 

Esporte Clube Iguaçu, que ficaria naquele período sob a inteira respon
sabilidade dos expositores. 

* 4 A PERMISSÃO do traje de passeio para os que capenas vão assis-
tir> o baile das debutantes do ECI, causou péssim9. impresão entre 

diversos associados. Vai acont.ecer é que, depois que o baile começar, a 
turma do «passeio> acabará se misturando. Quem fôr, verá.-

* 5 ESTÃO SE TORNANDO tradição os almoços familiares dominguei-
ros do NICC; por apenas 1.500 cruzeiros, o associado _tem refeição 

farta e gostosa, com excelente sobremes-

* 6 A ATUAL DIBETORIA do ECI está ativando as obras da sede para 
que em dezembro aconteça um grandr creveillon>. Será um cpré> 

completamente original, uma espécie de cvenha como estiver>, com prê
mios para os mais originais. 

* 7 O .JOGO ENTRE empregados e empregadores que será realizado 
nas comemorações do dia do comerciário, terá cobertura completa 

feita por êste jornal. 

* 8 QUE l!: um nôvo jornal? Perguntamo~ a diversas pessoas. Uma das 
grandes respostas foi esta: «Em Nova Iguaçu, é UJlla necessidade, 

pois sõmente com um terceiro semanário. ou com um diário, teremos 
notícias completas sôbre tudo o que acontece em Nova Iguaçu. Você, 
leitor, está conhecendo hoje, um nôvo jornal. Colabore conosco para 
que possamos trabalhar por você. Envie para nossa redação tôda e 
qualquer notícia que fôr de interêsse para seu bairro, sua rua e mesmo 
seu lar. Instituiremos um concurso semanal para as melhores corres
pondências. 

* 9 VAMOS INICIAR uma série de reportagens de vulto sôbre o que 
há de importante em Nova Iguaçu. Em nosso roteiro temos enti

dades como Aeroclube, Rotai,y Lions, Associa<:ães e Lojistas. Depois a 
assistência aos menores e outros assuntos palpitantes, 

* lo A CÃMARA MUNICIPAL de Nova Iguaçu estará reunida para a 
entrega de títulos de «Cidadão Iguaçuano-. a três destacadas per

sonalidades da cidade. Drs. Moacyr Marques Morado, João Batista de 
Vasconcelos Tôrres e Fausto Ladeira; um Juiz. um Senador e um Ge
rente de Banco, três atividades comoletamente diversas, onde cada qual, 
no seu setor, soube fazer um grande número de amigos. 

(MISSA DE 309 DIA) 

DR. OTAVIO PARAÍSO 

A faro.ma enlutada convida os parentes e amlgos para 
a.qsistlrem à. missa de 30" dia p ela ahna de seu saudoso 
pai, espôs o, sôgro e amig o, a s er celebrada no pró
x imo dia 27, à.s 9 horas, n a Igreja Mat r iz de Santo 
Antônio d e Jacutinga. 

S-OCIAL JR. PERDEU 
EM BOM JESUS: 4x2 

PARTICIPANDO das !'olenldades 
comemorativas ao 43• aniver

sár ·11 de fundação do Bom Jesus 
E. C., da Tiha do m esmo nome, o 
Srn::al Jún ior, compareceu com 
suas equipes de amadores, aspi
rantes, juyenil e veteranos . 

O quadro 1>rincipal do Social 
Júnior não foi feliz e teve de ~ 
der a vitória para o Bom Jesus, 
que deixou a cancha com o pla
car favorável r,or 4x2. 

O jõgo tie aspirantes foi vencido 
pelo oc.llu ..lÚJ].Íor, q11e•-pani u..,_ 
veteranos por 4xl, registrando-se 
empate de 3 tentos no jôgo JU• 
venil. 

O time principal do Social for
mou com: , Fuinha: Jamelão e 
Didi ;Tijolo. ·Pirilo e Manoel; Gi
naldo. Macalé, ~ssé. Almir e Mau
ro. Gessé fui o artilheiro do So
cial, marcando os dois gols. 

O LiDER 
SINDICAL 

O Subsecretário de Estado pa
ra Aosuntos Latino-Americano, 
Prof . Lincoln Gordon, ~nligo Em
baixador dos Estados Unidos no 
Brasil falando na sessão de en
cerramento do curso promovido 
pelo Instituto Americano para o 
De~envolvimento do Livre Sindi
calismo, em Washington, disse 
que a fun,ão básica dos lid<?res 
sindicais é a de lutar por me· 
lhores condições de trabalho e 
por salários justos através de n~e-~~--,--:-
alfJll ohFlcoNtt.u empr 
gadores. 

Pôs ainda em ~lêvo que é, 
Igualmente, de importância Ln
damental para o sindicalismo par
ticipar do aumento da produtivl. 
dade, estimulando o desenvolvi• 
mento econômico e social. 

1 
VENDEM-SE 

A.rea e 18 lotes situados na Estrada da Pra.ta., em 

Nova. Iguaçu, próprios para «INDtJSTRIAS OU RESI

D1!:NCIAS». Tratar pelo telefone 23-1057, Sr. PIANI 

- RIO - GB. 

Chaveiro 
RELÂMPAGO 
Faz qualquer tipo 

de CHAVES 
Conserta qualquer 

CADEADO 
Abre qualquer tipo 

de COFRES 
Trav. Rcsinda 
Màrtins, 11 

N. lg ~açu - RJ 

EXPEDIENTE 

1-ornal do Município 

Redação e Administração 
Rua Bernardino de Melo, 
1919, Nova Iguaçu - R.J. 

Diretor-Responsável 

Pedro Perelll 

Gerente: José Maria Fer
nandes - Diretor de Pu
blicidade: Alberto Fernan
des Cavall-:mti - Redator• 
Chefe: Ililton Coelho - Se· 
cretárlo: \Valdo de Alen• 
car. Colaboradores: Ign{t.eio 
Loyola; Léo Junior; Julio 

Mcllo. 
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Mário Pedrosa afirma ·que a 
Estrada de Madureira pode 
ser totalmente iluminada 

Murros estranharam o fato de 
ter o Sr. Mário Pedrosa (foto) 

deixado a chefia da Divisão de 
Obras da Prefeitura de nossa ci
dade. No entanto, o fato ocorreu 
em vi!!ta, de ser êle candidato a 
Deputado Federal nas próximas 
eleições de 15· de novembro e ha-

JORGE LIMA: 
RENOVAÇÃO 
E TRABALHO 

D~ 116 JICIUCO• dlu, a abe
rto. de Oab!nele d:1 Prefl!ltura 'Mu'llrl
cipal de Nova Iguacu, .Jorge Ayres 
de Lima (foto) era o mais nõvo 
Integrante da administração João 
Luis do Nascimento. Ali, na ante sala. 
de seu companheiro, Jorge Lima, 
foi um auxiliar eflcaz, auxiliando em 
lôdas as ocas:ões que se fêz chama
do e resolvendo vários problemas 
dos distritos lguaçuanos. notada.men
te de Belford Roxo. para onde con• 
seguiu diversos melhoramentos. Ago
ra, Jorge Lima é candidato pela 
ARENA à deputação estadual, pois 
- segundo suns próprias palavras 
- é multo nõ,·o ainda e quer aplicar 
suas energias em beneficio de Nova 
Jguaçu, 

13' SALARI() 
CONTINUA 

O Ministro do Trabalho, Sr. 
Luís Gonzaga do Nascimento e 
Silva, declarou, no principio des
ta semana, que não tem qualquer 
fundamento a noticia divulgad,1 
por alguns jornais de que o Gové
no estaria propenso a extinguir o 
13• Salârio por um sistema de 
participação dos empregaàos nos 
lucros dos emprêsas . Também o 
Sr. Roberto Campos, Ministro do 
Planejamento, afirmou que ne
nhum órgão estaria ~.)gitando de 
estudos neste sentido. 

ve1· um prazo legal para desin
compa tibilização para aquêles que 
estiverem exercendo determinadas 
funções. Assim ocorreu com Má• 
rio Pedroza Lins. 

Sua passagem à frente da Di
visão de Obras foi por demais efi
ciente, principalmente na coloca
ção d.,. postes de iluminação. Bom 
é frisar que, quando de sua ascen
são 8.CI põsto, Nova Iguaçu pos
suia cêrca de pouco mais de mil 
postes, tendo agora qu~e que o 
triplo. graças à atividade do Dr. 
Márh• Pedrosa na direção do DO. 

Ainrla no último sábado, quan
dc. da i.nauguração do calçamento 
e iluminação da praça de Cabuçu, 

u35 

D'A 
EM 

ANOS" 
EXPOSIÇÃO 
NOVA IGUAÇU 

Dizendo que há 35 anos Nov1> 
Iguaçu já compra na "A Exposi
ção", o Sr. Dimas Correia, d ire
tor da organização, Inaugurou 
sol<?nemente no sábado último as 
instalações daquela conhecida ca
sa comercial em Nova Iguaçu. que 
já está recebendo seus freguêses 
na Trav. Rosinda Martins 50/54. 
O fato de ser a filial iguaçuana 
inaugurada no ano <:!m o_ue .. A 
Exposição" comemora seu 35• ani· 
ven,ãrio, vem demonstrar que a 
direção da flrma con~ece mwto 
bem o valor de nossa Cidade, 
cujos nmra<lm-e9 não têm mais ne
ccssldad'? de se de~lo::ar para a 
Guanabara para fazerem suas 
compras .. m um excelente maga
zine. porque já existe um bem 
ao alcance de todos. 

BANCO DE AREIA 
TERA PRAÇA: 

JOSÉ MENEZES 
Nossa reportagem têve oportu

nidade de om,ir o Sr. José :.1:e• 
nezes D u a r t e. que s e n d o 
instado a responder por que ha
via se candidatado a Vereador! 
afirmou oue havia tomado ta 
atitude pefo fato de deseiar fazer 
muito mais por seu bairro, Ban
co de .Ar<?ia. e pe'.o Município .. 
Numa prova de que tem gabart• 
to para exercer o cargo_ o Sr. 
José Duarte declarou que, gra· 
ças à sua solicitação junto ao ex
Pref'.ei Lo João Luiz do Nascimen
to. Bartco de A~•?ia terá inau
guradas, até o final do més, duas 
praças - Pindorama e do Povo 
- a primeira totalmente pronta 
e a segunda em fase de acaba
mento. 

onde ele angariou muitos amigos , 
Mário Pedrosa teve oportunida d e 
de afirmar que, gra ças a planos 
elabora dos por sua Divisão, é pro
váve! que até o final do ano em 
curso tõda a extensão da E strada 
de Madureira estará totalmente 
ilumi:r..ada. 

GOVtRNO USARA 
ATO N• 4 PARA 
APROVAR CARTA 

A edição do Ato Institucional 
n• i. fixando o prazo de 60 dias 
para o Congresso votar o projeto 
de nova Constituição. é a saída 
i!neontrada petc- gov~rno para .neu
tralizar a obstrução dos opooleio-
11ísta.,:. 

Contudo, o Executivo pretende 
realizar entendimentos com a Opo
sição, através os Srs. Moura An
drade e Adauto cardoso, frisando, 
porém, que o marechal Castelo 
Branco não desiste da exigência 
de inserir na nova Carta o veto 
às anlstirui e a não revisão das 
cassações de mandatos. Para tais 
entendimentos, o Marechal Caste
lo Branco poderia, no máximo, 
assumir o compromisso de • não 
enssar mandatos, durante a tra
mitação da matéria. 

DOLY 
Fotógrafo 

R. Otávio T arquino, 
45 ~ s/321 

AUTO MECÂNICA MERIJl ·S IA 
SERVICO AUTORIZADO 

PEÇ~4.S GENUÍNAS 

WILL VS OVERLAND DO BRASIL S / A 
ROD10VIA PRESIDENTE DUTRA - I{M 4 

Estrada de Caxias, 301 - T el. 26-24 - S. J. de Meriti 
Estado do Rio 

Fatos & Notícias 
Hilton Coelho 

«No •lia lã <le marco de 19G7 o Brasil terá um nôvo Govêmo. 
O Pre~idente Castelo Bran co íol sincero ao declarar que não 
r,erma nec3r!a no pôsto um dia devois do f im do seu mandat o», 
f.li o (!Ue d eclarou o Ministro Juraci Magalhães, no último sábado 
e. diversos narlamentares norte-americanos. No mesmo dia. o 
Chanceler visitou os escritórlos da Embaixada do Brasil, nos 
E stados Unidos. f!uando condecorou õ Embaixador Ilmar Penna 
M arlnho, e mais cinco funcionários, com a Grã Cruz da Ordem 
do Rio Branco. 

* * Morreu Mário Filh,o, criador do Fla -Flu, dos Jogos da Pri-
m avera, d os Jogos Infantis e outros grandes empreen d imentos 
esportivos. o · extint o er a D iret or do «Jornal dos Svort ii:o, e s eu 
falecimento ocorreu às 4 horas da madrugada do dia 16 próxi
mo passado. deixando uma enorme lactlltla no seio da crônica 
esportiva nacional. Como h om enagem ao seu idealizador, já foi 
proposta a adoção do nome de cMário Filho» para o estádio do. 
Maracanã. 

* * 
O Departamento de Trânsito do Estado do Rio adquiriu, 

em São Paulo. 15 sinais amarelos, para instalar.ão em frente aos 
colégios tle Niterói, como medida de prevencão contra atropela
mt:,,tos de estudantes Espera-se que igual medida seja tomada 
c»m referência às grandes cidades do interior, especialmente da 
BaU::ida. 

* * 
Quando do recente comício realizado na Praça da Liberdade, 

pela ARENA municipal, foi de inteiro agrado o discurso do Go
vernador eleito, Gcremias de Mat tos Fontes, principa lmente ao 
declarar que não ficará prêso às paredes do Palácio do Ingá, 
mas que sairá à.s ruas para ouvir o que é r.eccssá rio fazer-se 
em cada cidade. Aliás, o Sr. Geremias Fontes tem realmenee 
demonstrado um invulgar interêsse em sa ber o que ocorre em 
todo o Est.ado, já tendo, cert a ocasião, decla rado (!ue ir á dina
mizar a Agência Fluminense de Informarões - AFI, fazendo 
com que ela não só informe a o povo o que fa z o Govêrno mas 
quo diga, t ambém, ao Govêrno o que precisa s er feito pelo povo. 

* * Com o objetivo de im!)edir f!Ue haja prejuízo com a obstru-
ção que será na certa levada a efeito nela Oposl.-,ão no Con
gresso Nacional. por oeasliio dos estudos da nova -Constitulção, 
o Presidente Castelo Branco está uronenso a editar o Ato Ins
titucional n• 4, no qus:.l fixará o prazo- de 60 dias para a aprova
ção da nova Carta No mesmo ato estarão vetadas as possíveis 
pretensões de anistia on revisão de cassa!)ões. 

* * Falando-se em Prefeito, não seria interessante se a pra<'.a em 
frente ao Patronato de Nova Iguaçu fôsse totalmente urbàniza• 
da e conservada? Seria a sala de visitas da Cidade. Fica a su
gestão para o atual. o intervent-or ou o futuro. Mas, que ficaria 
bonita a praça, disso não temos dúvida. 

* * Não resta •üvtda de '!~ o Sr. Frederico Wangler, Prefeita 
dn cldado de Miguel :Plll'e,ra. é um dos ma.is fa.-oSOII homens 
.f~uminenses, peJo menos na Justl!:.a. Num espw.-o de dois anos, 
Já respondeu a nada menos (!Ue oito processos por calúnia in
júria e difamação. H:á dias comecou um caso com um p~dre 
local, por haver êle (o Prefeito) construido uma bo:it.e. cujas 
despesas, Cr$ 7% mlihões, é a metade da receita de Miguel Pe
reira. A;-ora é a Vereadora Arist.olina de Almeida que resolveu 
enrascar o Sr. Wangler, pedindo seu dmpeachment» por desvio 
de dinheiro público. 

Protestantes em martba 

1 

O PÃO DA VIDA 
J61io Melo 

.. 

coNSTRAN(!:E-NOS o coração quando nos lembramos que milhões do 
. p~ssoas ';_Stão morrendo de fome. Homens, mulheres e crianças, ªº!\. 

m_ilhoi:s, ~stao per_ecendo de fome, e sa,Pendo que não escaparão, pois 
nao ha pao para eles. 

No entanto, existe pão para todos. A terra continua dadivosa. Ela. 
não renega o fruto que se lhe pede. São os próprios homens que, trans
formados em demônios, sujeitam os seus semelhantes à fome e à morte. 
Tal afirmação é terrível e trágica, mas é a verdade. 

A mesma coisa c-stá acontecendo no reino do espírito. Milhões. tam
bém estão perecendc de fome espiritual. :e: a fome da alma. Tudo Isto 
porque lhes falta o verdadeiro pão da vida. o Senhor Jesus Cristo. :S:le 
não disse que outro era o pão da vida, mas garantiu que êle é o que 
era - «Eu sou o pão da vida». 

Sendo assim, ninguém, exceto Cristo, satisfaz aos anseios do esp!
rito, como também nenhum sistema de doutrina ou a prática de boas 
obras, ou cerimônias religiosas. 11: só verificar que multa gente há que 
procura alcançar uc bem-esta:.- espiritual por outros m eios que não 
Jesus Cristo, mas J:\Unca " consegue. A razão é que só Jesus satisfaz. 

Portant o, ninguém precisa perecer por falta de pão espiritual, pois .. 
Jesus, sendo o pão da .-ida, pode e quer suprir a todos. Basta ir a êle. 

HOT~S 
- O Deputado Federal Daso Coimbra estêve visitando diversas Igrejas 

de Nova Iguaçu, no último domingo, o que não é feito apenas em 
época eleitoral. 

- Grande festividade será realizada no próximo dia 12 de novembro 
no Orfanato Evangélico 14 de Dezembro, nesta cidade, em bene
ficio daquela entidade. 

- Está em fase final de acabamento o templo da Assembléia de Deus. 

PAPELARIA IGUACU LTDA •. 
A PREFERIDA D_OS ESTUDANTES 

ARTIGOS FINOS PARA PRESENTES E ESCRITõRIO 

RUA JOSÉ HIPÓLITO DE OLIVEIRA, 88 - RODOVIÁRIO 
DR. ARRUDA NEGREIROS 

. .. 



ova lg ao 
vencer a id decisiv 

ópolis 
·por 2 X 1 

PELO XX Campeonato Fluminense de Futebol Amador, a Seleç.ão Iguaçuana derrotou, na tarde de do
mingo, a Seleção Petropolitana pela contagem de dois tentos a um. A vitória dos rapazes da LID foi 

valorizada pelos adversários que mostraram um bom índice técnico. A grande torcida que compareceu 
ao Estádio do alvi-negro. em Mesquita, onde realizou-se a contenda, vibrou rom o bonito espetáculo. O 
primeiro gol da tarde foi feito por intermédio de Carlos, para Petrópolis, em jogada individual, aos 17 mi
nutos. Aos 32 minutos, Zeca Neném, empata a peleja com muita propriedade. Inicia-se a etapa comple
n1entar com algumas modificações nas seleções, que continuam com o mesmo ritmo da etapa inicial, num 
jõgo muito disputado. Aos 16 minutos, Jaú testou o balão e assinalou e gol da vitória iguaçuana. ,\ 
peleja permaneceu com fsse escore até seu final, mas com· movimentadíssimos lances travados entre as 
duas equipes. A torcida, a partir daquele momento, aplaudia a Seleção de Nova Iguaçu. pela vitória de 
2 x l e pelo bonito jõg~ apresentado. 

,/' 

1\., 

JORNAL DO 
MUNICÍPIO 

ANO 1 
Nova Iguaçu, 23-9-66 

TUPI GOLEIA O 
VOLANTES: Sxl 

,I 

Jogando domingo no Municipio 

NOVA IGUAÇU - Roberto. Eca, 
Adilson, Jayme e Toinho: JB e 
Naná; Antônio <Bené), Xeca Ne
ném. Braz e Jaú · 

PETRôPOLIS - Màzinho: Zi
nho,. Renato, Tinoco (Aranha) e 
Dias; Carec~. e Marinho; Oscar, 
Carlos. Vavá e Luís. 

O trio da arbitragem formou 
com Altair v·eira (boa atuação) 
auxiliado por Marcionilio de Oli
veira e Hilton Dutra. 

A renda somou a importância 
de Cr$ 740.000. 

O jôgo preliminar apresentou 
um empate de dois tento•3, entre 
as equipes do Morro Agudo e do 
Aliados, com tentos assinalados 

por Careca e Carl"nhos, para o 
Morro Ag-udo, e Haroldo e Tuta, 
para o Aliados. 

Antes do inirio da peleja prin
cipal. 0 Presidente da Liga Perto
politana. Sr. Darcy Paim de Car
valho, homenageou os integran
tes da LID. oferecendo-lhes uma 
cesto de flôres naturais. hem 
como flâmula-3 lápis e caramelo!<, 
t.endo falado o President,. da LID 
agradecendo a gentileza. bem co
mo o Deputado José Haddad. 

Com o resultado de domingo, 
a Selec:ão iguaçuana hnb litou·se a 
enfrentar a de Duque de Caxias, 
\:)rovàvelmcnte no pró. ·imo dia 2, 
em nosso próprios domínios. 

IM FALA DE VETERANO 

colabora: ACENI 
JM agradece 

A equipe do JORNAL DO MU
NICIPIO agradece à ACENI pela 
cessão de suas dependências, onde 
está provisõriamente instalada a 
redação de seu jornal. Graças à 
compreensão e boa vontade dos 
cronistas espurtivos podemos ini
ciar nossas atividades como se es
tivéssemos em nossa própria casa. 

ANTONIO REIS, o popu'ar Sa
ragô~ (foto) é ma's conhecido cm 
nossa t"!rra como o "homem dos 
sete instrumentos" visto ter si
do êle produtor. eri1presário, can
tor animador, locutor cenogra
fista, ator, humorista: te:1trólo
go enfim, um esforçado pela arte 
iguaçuana. Com "Os Artistas 
Aliados" realizou os mais anima
dos programas públicos pelo mu
nicípio, ocasião "!m que lançou 
muitos artistas, hoje famosos. 
Para fortalecer uma Campanha 
sua em pról de um Teatro Muni
cipal. criou o "Teatro Experi
m ntal ônia Pinto". do qual 
saram também bons valôres. Há 
cêrca de dois anos,criou o Movi
mento Artístico <MOVIART) e 
com êle uma formidável cara~-a
na qu"! se exibiu em vários esta
dot. 11:ste ano, para não ficar "de 
lado" resolveu projetar-se :iumo
risticamente, formando par com 
o "p,alhaço Pimenta", e lançar-se 
nas diversas programações de rá
dio TV e "shows". Durant~ sua 
car'reira Saragô ao lançar a es
trêlinha Mar"ia Helena. contratou
a eternamente, contraindo matri
mônio com ela e aumentando a 
família, pais duas mais bon~tas 
estrêlinhas e um robusto "pim· 
pôlho" compõem agora seu lar. 
Saragô_ um v~terano porém atual 
artista nosso, merece todo res• 
peito e admiração. 

Show * RADIO J * CINEMA * VARIEDADES 
IGNACIO LOYOLA 

* RIO LOYOLA SHOW E,M OLINDA 
Os «Anjos do Show», «Trio Saravaá», «Os Três Patetas», «The 

Gonzales», dupla «Baby Twist», «Os · ,nris», Luiz Martins, Nlcomedes 
de Oliveira, Otclinho, Fernanda di Carla, «A11jos do Ritmo» (ex-«Re
beldes»), Aldenúr Mário, Jorge Cunha, Carlindo Reis e muitos outros 
artisfas estiveram quarta-feira, dia 12, «mandando suas brasas le
gais» durante a festa-show em hotnenagem no quinto aniversário de 
«Aqui l\lnnda a Juventude», quadro JOVEM-GUARDA do programa 
«Rio's Loyo!a Show». ~ste colunista e \.Vllmar Xavl~r, o Gordo, anima
ram a progran111~ão. enquanto na téenlcli tle som estêve, o bo~, 
\.Valdem..iro Nascimento, e na locuç.ão o «enjoado» l\larcos Reis. O pu
blico que estê,·e nas dependências do Cinc São Jorg-e, em Olinda; 
encheu aoncla sala co1n seus cnlorosos aplausos. O Vereador Adjo
,•aldo Sih-t•lrn, «Danclão», oue n<:s11min, nnauela data, a Presidência da 
Cíi.mnra l\Junicipal de nossa Cidade, enviou rcpresentante. * PEDIDOS DE VOLTA 

Para atender a inúmeras solicitações, a emprêsa J. C. da Silvo, 
concessionatia do Cine São Jorge, martou nova audição de «Rio
Lovoln Show» para < próximo mês de outubro, no qual teremos a 
voita do conjunto Os Anjos do Show», < Os Garis•, Fernanda di Carla 
e mais Décio da Sanfona. Machado (o homem zoológico), Saragô & 
Marlene, Glorinha e Mnrli (jambetcs da TV-Rio), Durval Costa e mui
tas outras surprêsas. Para esta programarão, o Veieador Adjovaldo 
Silveira enviará brindes para distribuição no auditório. * AGRADECIMENTOS 

Aproveitamos a. oportunidade para ngrndecer à emprêsa J. C. da 
Silva, ao Set vh:o de Censura e Diversõe,: Publicas de S. J. de Meriti 
<Censor Vnrgas e seus auxiliares). ao produtor Paulo Moreno, da 
Rádio Tupi. ao Seiviço de Alto-falantes ,,Saúde, Paz & Amor», de 
Santa Eugênia, bem como as autoridades de Nilópolis, pela colabora
ção prestada à festa de «Rio Loyola Show». * ALGUMAS "EMBALADAS" 

Jerry Adriani, dia 24, sábado, estará no E.C.I. Vai ser «Legal, 
mora:o. Além do Jeny, uma caravana jovem irá exibir-se na ocasião. 
Ingressos - Cr$ 2.000. Os sócios pagarão Cr$ !-000. _Não p~r<;am. * O GRES Imperial, de Comendador Soat es, realtzou, sabado ultimo, 
uma festa de sambistas. Várias agremiações do Estado do Rio e_ da 
Guanabara estiveram presentes apresentando seus sambas de enredo 
para o Carnaval de 1967. * «A Noviça ~ehelde», fil\ne 20th-C:entucy·~-----,.=.c 
Fox marco sucesso no Cine Igua u. Tr · a ,., f uid • 
domingo último, em J!:: son , m vn _ O erec a 
por Jorge Lima aos moradores daquela localidade, ocaslao em que 
foram aprel'entados ao público presente_ vários _c1;1-ndidatos da ARENA. 
Diversos artistas de nosso <tbroadcastmg, ex1b1ram-se no show co
mandado por Coronel Tibúrcio e. Jamil J?rge * O ?ir:ie Santa Rosa 
anuncia a. apresentação de «Viva Mar1a:o, com Brig1tte Bardot e 
Jeanne Moreau. Preparem-se porque as _duas _não são de. brinca_r; 
são «fogo». * O Vereador José Rosa C,golo 1_naugurou, sabado ul
timo a praça principal do Jardim Cabucu. Anos um r.hurrasco. foi 
apre~entado um show, que teve a participll_''~º _de Risadinha e outros, 
e que estêve sob o comando de Dmo de Oltveira * DOCUMENTOS PERDIDOS 

Os radialistas Machado (o homem zoológico )e Luiz Martins per
deram, entre outros :!ocumentos. suas carteirai, profissionois da Or~em 
dos Músicos do Brasil. So:icitamos a quem as encontrou entrega-las 
na Rádio Solimões, ou em nossa redação. * DIA DO RÁDIO . . . 

Quarta-feira foi comemorado. em todo o terrltorlo, .º _«Dia do R~
dio» e o JORNAL DO MUNIClPIO associa-se: aos rad1allstas do pais 
por ' esta data festiva. 

~ de Paracambi, a equipe do Vo
lantes não foi muito feliz, sendo 
goleado pelo Tupi, daquela cida
de. p<?lo alto escore de 5 x 1, que 
todavia não disse realmente o 
que ocÓrreu em campo, visto que 
houve um certo equilíbrio na~ 
e.ções no gramado. O primeiro 
tempo t~rm1nou com a vantagem 
de 2 x o para o Tupi, ocasião em 
que foi anulado um gol do Vo. 
lantes considerado legitimo pelos 
atletas, tento êste assinalado ;,or 
Edgard. Na etapa final, os inte
grantes do quadro <10 Volante~ 
com~çaram a jogar com muito 
mai" disposiçã'O, chegando a mar
car ·o tento 41:ue seria de honra. 
No entanto, com 15 minutos fi
nais sendo jogados sob a luz dos 
refletores, os volantinos por cer· 
to estranharam a iluminação ar
tificial, quando. então, sofreram 
os três tentos qu~ completaram 
a goleada do Tupi. Ao final da 
peleja o ar(}"Jeiro Ari alegou que 
não tinha sido feliz nos três ten
tos finais por nã.o ter enchergado 
bem a bola. A equipe principa1 
do Volant~s jo~ou e perdeu com 
a seguinte formação: Zezinho 
(Ari) ; Gago, Didi, Bali e Coca
da; Arnaldo e Moacir; Edgard, 
N1lson Maurício e Murilo <Ke
linho): O tento do Volantes -foi 
assinalado por Nilson. Na preli
minar, o Volantes também foi 
derrotado por 3 x 2, tendo auta• 
do os seguintes atletas: João 
(P~dro); lndio (Tomás). Cabelei
ra Tebinha e Cid; Sérgio; Pe
pe' Jair e Luiz Carlos. As equi
pes do Tupi não tiveram suas 
escalações fornecidas à reporta
gem. 

NOTICIAS DA 
FEDERAÇÃO DE 
UMBANDA 

Cabaça agradece o calçamento 
de sua praça: João e -Cígolo 

BARRA VENCE NILÓPOLIS 
Dando prosseguimento ao Campeo

nato Inter-Prefeituras, estiveram pre
liando domingo último. as equipes 
representativas de N!lópol's e_ Barra 
Mansa, quando saiu v!tor1osc, o 
quadro de Barra Mansa pelo escor<> 
de 3 x O. Os tentos do vencedor 
foram assinalados por Mauro, · com 
dois, e Peixoto, com um. Os conten• 
dores se a.presentaram com as s., 
guintes constituições: Barra Mansa -
Inglês; Sabará, Marcelo, Geraldo e 
Roberto; Aiks e Clcber; Altair, Pei• 
xoto, Ivo e Mauro. Nilópolis - Car
linhos; Doutor. Noel. Roberto e Ma• 
deira; Ademir e Nlquinha; Sidney, 
Baiano, Reginaldo e Gilson. Os atle• 
tas Doutor. de Nilópolis, e Marcelo, 
de Barra •·~nsa, foram expulsos dA 
r,'llPo. o primeiro por desrespeito_ ao 
árb:tro e o srgundo por reclama,:ao. 
O juiz da partida foi o Sr. l':ilsOQ 
Acenjo Garnica. auxiliado pelos Srs. 
Omlro Alves e Luis Gonzaga. 

«Olorum o orlxá que não tem ori:.cã. O 
tempo sem tempo, a causa sem causa, o 
fim seni princípio. Vive no Androginato 
de Odudua e Obatalã, isto é, no mundo 
manifestado, no subconsciente do mundo». 

Assim E, senhores, a Federação Espí
rita e Umbandista do Estado do Rio fará 
sempre nesta caluna uma explicação doa 
eneinamentos da Seita de Umbanda, a 
partir da próxima semana. Procurem na 
aede da Federação o seu exemplar do Jor
nal, para que todos esieJam ciente& do 
que vai pelo setor de- Umbanda. 

A Feaeração Espírita de Umbanda #; 
cons1d~rada de utilidade pública, e única 
no gênE"ro, que está à altura de difundir, 
ensinar, proteger Jurldicamente os seus 
filiados, e tem sua sede na Xvenlda Ma
rechal Florfano, "" 1744. nesta cidade. 

INDÚSTRIAS 

CABUÇU viveu momentos de ale
gria no sábado último, com a 

inauguração do calçamento da 
praça, obra de iniciativa do Ve
reador José Rosa Cigolo. Apesar 
da chuva, grande número de mo
radores comparet'eu ao «show~ 
realizado no cinema. Momentos 
antes suculento churrasco foi ser
vido na padaria do «seu» Correia, 
onde estiveram presentes: Mário 
Pedrosa Lins, Aluísio Nascimento, 
Dino de Oliveira e muitos outros. 
O Dr João Lu!s do Naséímento 
e o Deputado José Haddad com· 
pareceram ao «show» no cinema, 
sendo recebidos com grande ca
rinho popular. Na atual adminis-

tração, com a inauguração da Es
cola Estadual, por iniciativa do 
Vereador Geraldo Miquelotti, os 
moradores sentiram que já se pen· 
sava no até então esquecido bair
ro. Com a inauguração do cal1;a
mento da praça, os cabuçuenses 
sentiram que pelo menos na ad
ministracão João Luís do Nasci· 
mento, álguma ~.:>isa ali fô_ra: fei
ta e foram agradecer no cinema. 

O Vereador José Rosa Gig,111:, 
foi muito parabenizado pelos rr.o
radores nor tudo o que tem foi
to :pelo • bairro, notadamente no 
setor de esportes, tendo sidc o au
tor da nroposição que doou no 
Gabuçu F. C., a sua praça de es
portes. 

[ 
GRANFINO S.A. 

Papeiar1a 
Santa Luzia 
Artigos Diversos 

Estudantes 
Para 

R. Mal. Floriano Peixoto 
(Praça da Liberdade) 

No jôgo entre as r~presentaçõcs ill' 
Nova Igun~u e Itaguni. ;:calizado no 
campo do Morro Agurlo F. C., saiu 
vencedor o quadro iguaçuano por 
4 X 1. 

FUBA DE MILHO * CANJICA * FA
RINHA DE MANDIOCA CRUA * FA
RINHA TORRADA * S:l);MOLA * FA-

")S PRODUTOS GRANFINOS SÃO SEMPRE OS MELHORES 
RINHA GROSSA * CANJIQUINIIA 



INST. HIST. GEOG. Poaçao de 
. Nov~ lguaç' 

Deâ;~·~~Tv;~do um futebol 
Jí.11..t .. f.lp_~fi.íll'P. , J?e_1if.of~ 
ao lnst. liist. Geog. ~ • 

vts oso·, 
rapazes do Aliados abateram de 
convincente o OueimadoS Futebol 

fórma 
Clube 

------- ........ C .JST A JUNIOR 

Ao inicía,•cstR <'rônica, devo dizer nos meus 
leitores que não ,sou ncnh,nn •11audo~ista> p,,is 
que, contando "11pena<1 25 ªºº" clP. idade, o pnuro 

elforü Roxo 
vj-anil 

que co11heço de esporte, data do adv,mto do pro- S"m dúvidn 11rna gran-Je clube àlvi-negro, que µor Err.pregaram-.se 01 22 elemen-
fisisionulismu part , la de futeb ,1 foi a qu,e iutel"medio do arqmüro Osny, tos com fibra e galhardia, oo 

No entanto, nõo posbo d rixai· de condenar, 1 :,prP•·iJmOb 110 d;.mvigo último ofececeu I ma arti,t;ca liâ- ofã de con,eguírem o Íouros 
110b todas as formu~ 0 chamudo •amadorismo nu Estadio Cnel ,,, ,la Rocha roul'a ao seM .,audos, c-t1-irmâu. da ..ítória, rna8, em momento 
mnrron > ou, c<•m outras pai uvrns, ª a t itudc de O a<:ontecimtntp marc;1Í1te Este iqaode espetáculo •Jp algum, csqueeç-am-se.de IDHD-
c,ertos falsos ,le,;portistns que pere<'bem dinl..tdro antp, elo )11 icio do prélio, foi Jesporti,jdade, i;ião foi es· ter incólume -a parte d,isci-
cm troca dn prático do eRp<H'te que. dizem, •por sPtn dúvida o g,·sto nobre do quec1Jo no decorrer da luta. plinar. Imperou o cava-
esj>Ortc•. Ou o atlt•ta é amador e srndo nssim, lhe1r1smo, e foi esta talvez a 
dedica-se ao esporte, apenas, •·m benefício de sua :::::_-_:::::::::"--·-:_-:_-:__·_· _______ .,.... ______ ...-_

0

mq1or ckusa para que 1gua• 
difusão, prucnraridn dêle tirur saúde para o ••orvo l "1!111111""' .;,uanos e belforroxen>res oro• 
e aicgria para" <'8JJlrÍlo, ou~" enL 1 <'g«, ..;., cuq,u "1· . porciona~sem ao grande pú-
almn, á prática do e;; 1ort,. viRunt~o utna con,_,_,e_n · 1 · ;. ·- blicp pre,ente nm êspetáculo 
i,;nção rnonetária e pns~a a denom111ar·se • proh~w- ,.- de ~~J,.. • 
nal•. O meio têrmo é que não é admi•~ívf'I, ~<'i. A partida 11µresentou-noe-
pcrftilamente, qu<' u vida de hoje se aprc~cnt:i a algo de aprpveitavel. O duelo 
cada um de n6~ cada vez mais difíril. nu toc,111te travado entre o quintetoat.u-
à parte econômica. ~us st:i também que ••xi,-tc cantp do B. Roxo e il defesa 
uma coi!!a eh·1mocla vergonha que não po,le ser do R. C. Iguaçu .foi dos- a\!lie. 

vendida ••m nenhuma loja rnas que todos nó~. "º l'E ,~ )lf'i ~a~ ilD') 11·r líf w o real-tidos o alvo negro deu 

;::;;:;::~ t;:~"/'t~:',~";e ;,::,::~,~:;;;;~~<~.ia_'~':';re!'i;~ 1 : ~ it'j ~ ~-11~\. Jl(. " ~:i,b:;}e d;}f~:~iºd~e m~,:i~ 
aenhor, da vez, com es~a prai;-11 q,u· dômin!l O •·s· ------ f ----, l'Ípio. f"ã a sua ofen,iva 11~0 
porte in<lependentc, ro1 bc-nf'fício de pr6prio e~por- \ O I 1 - C Nume"' {. 4 .se apresentou em tac<le feliz. 
te c• se conseguirmos cxtc,rminá-lu, ter, mo,- frito 1 9 4 9 __ ( )RGAO ASSO IADO Julho 141 P.,,ueo entendimcnt,, e falta 
urna grnnde cnifln rm prol da eui:,·nia brasileira. , Continua na pagioa 4 '1..--------------------~ 

tei .. ia •intre\. P. 
A;d~ .. /~Hé;1viÊ 

1 v1 f 
A.MI.à .11> 

1 o resultado 1 

Mi ionários e Mo.ro 
~ f Wellington David 

Vamos aproveitar a colu-_____ .,.__....,. 

li 

,1 'Valorosa eqrtipe do Jlilio11drios E. e. debutcmté no campeonato local,_vem se 
portando dis maneira hwejavel no atual certame, ocupando a 3.• colocaçao. No 

cliclzt: ai11da aparece a madriultu do quadro ::,ta. Nice Cruz de Sottza 
e Juiz Artw· Lopes. 

no dests semanário. para sau
dar a um bravo, outróra, o 
melhor quadro de futebol de 
Nilópolis. 

1 eu nome, ainda hoje, é 
respeitado por todos aqueles 

. f 1· . ' ' d que t1\1 eram a e 1c1aooe e 
ver-te jogar. 

Tua bandeira, com o seu 
fundo rubro e o seu escudo aureolar, conti• 
nua tremulando em nossa mente, como que 
um lenco acenando em sinal de despedida. 
Guard~remos para sempre os belos feitos dos 
teus rapazes, porque eles traduziam, em cada 
partida, a força esportiva de uma cidade em 
crescimento e solidificavam as bases que 
suportam o atual prisma do.J futebol nilopoli

tano. 
Alguns cfas teus defensores continuam 



• 

No estádio Xavier da Silveira em Nilopólis 
Domingo dia 17 defronta-se-ão dois campeãos: Nova Cidade 

( c:ampeão do torneio inicio) e o valoroso esquadrão 

pró-Flagelados) 

do 
Frigorifico (campeão do torneio 

1 

G ~ L iE mil li[ A ror um escore arraza~or o Nova Ci~a~e 
• 

dos crc1cks 
iguaçu n s 

derrotou o Oriente 9x3 foi «placard» 

ilRY PEREIRA é 
urn grande ás do bo
la-ao-cesto neste m:u 

Iniciou a 

No campo do R,ryal, 
em Anchieta, campo o
ficial do Oriente, foi rcu
lizada domingo pa$sado, 
uma das partidos da 2.ª 
roctlda entre as equipes 
do 'ova Cidade e do 
Orit>ntr, O placard de 9x'.1 
traduz bem a !iuperiori
dnde novacidadina po!"ém 

não traduz o n:ío menos l lc foi boa, jogando com 
grnndc e~pirito de Cúlll· nítida superioridade o 
bati\·idade doe ;;ric•ulais , quadro norncidadino 

A ~wsur de 1-star per- que soubt~ flpl'Ove!tar as 
dendo por um C!-ocorc ele- foll,as ti~ Oriente e mar
rndo os pupilo~ dn folio cnr logo na fase inicial 
deram prova de büa t'd\1- do embole o elevado e:.
cação e<.portiv a e .,,•:wrn- core 5xl. parn depois 
piar Jisciplinu. elevar para 9 enquanto 

A partida tecn!camen- que c,s orientais sô con
signavam mai3 ~ tentos-

práttca r' i esporte 
"Yankte" no E C. I
guaçu, e até, hcje de-

. fende sua~ rõ,,.es. Nãol A d f , & · 1 
11~~ faltaram convites << vez Q sexo ra } >> 
ayim de que e traris-11 

Os IPnto..; foram con
c;ignndos por: Lauro J, 
Eduardo 3, Jorginho 1, 
Morio Martins 2 e Mi
guel 1 para o Nova Ci
dade; para o Oriente, 
Wilson 2 e Tito. 

t•r•~se para quadras 1 · . Ch •i;()U n "CZ dc1 quadr0 gu:içu 1,;l ir.do rn r.o-,ccito es• 
cariocas. l feminino dll Voley do E e. portivo do E .. tado do Rio, al-

Toda1,1a o consa- 1 •u:1•511. 1't>;ta fc ta vimo~ rnej rndCI, pqr" o f .tu·o con· 

1 
" • ,, • _ < m nt r , encor,tro co u o t::.r uma po·lerosa equipt fe-

graao encestador do tive ah;-.-negro nao ~a:a:..r,•lh f e., do q 1a' sai- mi 111>'.I 

Os quadros formaram 
a~sim con:1tituidos: 

Novo Cidade: Walter, deixou impressionar pelas ofertas que I rnru ven 1 '!OS 05 tuO"!lS j. ----...;;~~---HJ- •.•- . Ir Hl~SlºI>{ ... }ip l 1l Ot ff!rl'O• , 
rãm -µ,c. s e tttltniu(Jtt" ttett:rz, ndO-' ; acresc-~:, 'Ir ~s Je 6Ín• 11 en1s de esa I.]io ü vo; Zuli, Lauru. 

e Pernambuco; Miguel, as cores do quadro orientado pClr Chico re,o~ .• JlRtllbeM" à ca,!'IJO· 
B · . - . . . neates do qt111dro <te \, oley 

aram,. Foi campeao do primeiro torrie1n Jo E.C lgua•-ú. pçl l bri,hn•1- Sociedade Esportiva 
inicio realizado pela L.I.D. No campeonato te. vi:nria akan(,'<1• .• s<'!Jr': e Liberdade 

Mario, Eduardo, Jorgi
nho e Jair. 

1 

l 
· d ~• em10 dn cidade de ~ nclue-

atua 1 Juntamente com seus colegas e e- ta. Vencedoras p!lr 210 SúU· 

quipe, encontra-se na previlegiada situa- bcram clemon11trar fisi::1 e es-
- d z · • · )Ortt vamn,h-. quc e5tao pou 

çao e id~r invicto. coa pouco ad iuirioao prove,-
Antes de praticar o basquetebol ten- to elos ra,a,os sob o com,mdo 

' · b - ' d do J:i c-011h<·1;ido de,porti-ts 
tou a pratica do esporte retao atuan o . r.h,co Baro'li " , ~obressain-

na ponta esquerda. Preferiu, entretanto, do- (' to'?ª" num eó nivel de 

ded
. . . f. , t d comli:i.t1v1rfodc e ri,p,de2. For
icar-se COm maior a tnCO Q ar e e en• maram !IS, im as 1gna ,,unn!I•:• 

cestar deixando seu nome gravado na his- Miriam, ~trncy, Aà:., julia 

t 
, 1 • d Ni céa e TPrezinllA. As-im ca-

Orta esportiva o munidpío. roa leitore~, está o E e. I· 

·J Organização Técnico Cont~ 
Executa-se 

perfeição qualquer 

com 

Bcparta01ento Especializado de Contabilidadt' 
Serviços de De,rachante: J\linistério do Tmbalho, Ins· 
tituto~ de Previdenci,., Contratos, Di,tratos, A verbaç·êie•, 

Plantas. Defesas Fi~~ais, Legafo:a~·ão de Firmas, etc. 

René Salucio Pitanga Granado 
Despachante Oficial 

Manoll Joaquim Ribeiro Filho 
Perito-Coa tador 

Manoel Pedro de Almeida Couto 
ContaJer 

Av. Nilo Peçonha 23 - 1.· and- - Tel. 4361 
Ed. Nice Nova Iguaçu - F. do Rio 

serviço gráfico 

Gráfica 
lguassu 

Rua Marechal 

Floriano, 2391 

E n· continuação ao 
carnpeona o interno da 
S, K Libnclarb jn na 30. 
Rodado 6 o seguinte a 
,·oloc, ção dos jogadores: 
1'. lugar: Jorge Martins 
e \1ilton Lniz com O 
pontos pt>r<lídos. 

2°. lugar: José Pinto c 
Luiz Carlos com 1 pon-

Orio:nte; Torgc (Samu
el) Antonico e José Moa
cyr II, João e Manoel; 
Wilson, Napoleão, Moa
cyr 1, Tito .e Samuel 
(Jorge). 

Na preliminar venceu 
ainda:o Nova Cidade por 
2xl. 

VIDRAÇARIA 
tu !Jt"' diclo. 

3°. Lugar: José Paque- São ~ebastião Ltda. 
let com 2 pontos perdi- Defronte do Posto ESSO 
dos. Espelhos, moiduras 

1°. Lugar: João Jun-, o quailroq 
qudra e W. Paulo coro I Marechal. I-'loriano 2,133 

3 pontos perdidos, -------.,,__,,...._~ 

CARTORIO DO 1.0 OFICIO 
T,\BELIÃO E ESCTHl'ÃO 

D1~. Egas lvlorl iz 
F~crituras, Publica Forma, Procuraçõe8, etc. 

Edificio Forum - Telefone 268 

1 

1 
Escritas f~C'ais e corucrciats, Contrato~, distratos, cscritu-1 
raq, µagamcntos rle licenças cornercioi•, Veiculo~, impostos, 

1 

te~u' nmentos, M. T. rnhRlho, fnõt.iluto, Plantus, 
Lote.imento8, T, an•fcr·l'llCÍás, etc. 

NEM-!Da C Y = ~FAIAIE 

H11rnber1:.o dos lxeis 
Escritodo Ccmr,rcial 

A v, Irmãos Gulnle, 285 Queimados 
T<'I. P. S. 1 F,. !)O IUO I 

TE ~~triz· Rua M~I. Floriano Peixoto, 2363 

LI G Q ! 11 :, '."~,~:•:'::,~,!~ Peç~:",~ ~;,~ç~~if;~!_;;~ 1 

t 

Filhos de Iguaçu e Iguaçu, diVidem a previ
legiada situação de ponteiros do campeo
nato municipal promovido pela L. 1. D~ 

• Dctlicarcnios o coroentúrio <lesta ~emano no 
jôgo realizado <'ntre os quudros do Belford Roxo e do 
E. C. Iguaçu, nos dominios do primeiro. 

Sinceramente. podemos gnran tir que o ll Roxo 
colheu sem111cional vit6ria no domingo <1uc passou • 
Todos sobem que ao terminar o lutá o '' placard •· as
sinalava o empate de um tentó e certamente esturão 
s<ir1.reso,; por nos virem comentar a vitória do qua• 
dro oi vi-nnil. Fncil é a explicação: 
·- Por trndiçüô, por co1nenlários que nem sempre es• 
pelham com fidelidade ou por fatos outr<>s <prn nos 
scrí,1 dificil l'n11mcrar, o quadro do B. Roxo f'ra te· 
mido qunndo lutava em sua pró1n-ia "cancha''. Te· 
mido niío como adversário tet•nicamente poderoso, 
n1n• sim eomo 111n quadro qu.e venccrill s luta por 
hem ou por mal. Os proprios árbitros <la L.1.D.,jun· 
tamente com os amadores dos quadros inRcritos, mos
trava1n-se receiosos por atuar em a vizinha cidade • 

Falava-se ,,ue o Iguaçu de maneira alguma 
venceria o B. Roxo em tma própria casa. Realmente 
não venceu. 

Não venceu porquê encontrou no quadro do B. 
Roxo, adversários capazes de oferecer tenaz resistên· 
eia a ofensiva alvi·negra, rapazes que se emp,ega· 
ram com ardor e com lealdade, ob,itaudo os pa8&0s 
da vanguarda comandada por Edson. Não se diga 
que o Iguaçu empatou a peleja por temorosidade ou 
algo que 11e lhe assemelhe uma vez que de maneira 
impt'cavel conduziram-se jogàdores, dirigentes e tor· 
cedores do B. Ro,i:o. Esta foi a vitória do quaclro.· 
Vc:nceu na disciplina e a con,.cqui-ncia lóaica foi a
quela atuação de gigantes cumprida ;:,elos rupuzeF bel· 
fonoxcnscs. Enquanto a maior parte aponl:iva o I
guaçu como favorito, a disciplina e lealdade com que 
11c houve a equipe local rleu margem a que se verifi
casse o equilibrio técnico bem truduzido pelo ucore 
de lxl. Que para atuações futuras o E.C. Belford Ro
xo continue a diretriz traçada pela sua atual diret<>
toria são os nossos ardorosos desejos. Envillmos da
qui 011 nossos cumprimentc>s aos jogadores, dirigentes 
e, admiradores do B. Roxo peJ,. maudra ca,u,udr.-.. -
ca com que receberam à equipe vi,iitante. 

Antes do iuieio da luta, à flâmula que o lgua· 
çu r,fereceu ao seu co-irmlio o B. Roxo, parecia um 
prenúncio feliz do!que ~ucederia no decorrt'r da bata· 
lha. E assim o foi. Embuido~ de alto espírito des
portista, os vinte e dois elementos souberam se cotn· 

. penetrar de seus deveres de reais atletas, e proporcio
naram ao grande público que compareceu ao Está• 
dio Co<1lho da Rof'ha uma parti<lu vibrante e decente.· 
Que airva de exemplo a todos as soberba1, demonstra· 
ções de cav11lheirismo que proporcionou o prélfo B. 
Roxo x Iguaçu. 

ARTILHEIRO. 

- -----•--•-, ........ - _, _ _. .. ....,...,...._._,__,. __ - .. r• ____________________ ..;.. 
ARMAZEM NOVA CIDADE 

Liq11idos e Comestiveis de Primeiru Qualidade 

- Sebas ião José Teixeira -
Rua Julio de Abreu, 841 - Nifopolis Est. do Rio 

CaFé e Restaurante São Sebastião 

de Sebastião Coelho de Souza 

Bebidas Nacionais e Estrangeiras 

R,•frigcran lc ern ger:il - Frios " Conservas 

f:osinha de 1. • Ordem Uefd.;õe.; á minuta 

Ruo Mar. Floriano Peixoto 2357- 1
• Iguaçu -----------------~ 

Surpreendente derrota 
do Queimados Pe e~ube 

Caiu frente ao Aliados por 2x1 
. O gramad.o ~·~ e~!:í.dio Fran· r lo Aliados A.C. Êst~ foi o I Na prelilllinnr o Queima<lo& 

c1<r.o Baron, lo, palco de uma melhor quadr~ _em campo e saiu-se vencedor pelo 4:erore 
1ntNes3:mte uartlda que vp,o mereceu a v1to1•1.ó. 1 de 2xl. 
,11, prt!<>:ider uma grande parte 
dos af;rcionatlflS do esprirre 
bretão. O Queimadns F.C. a
µresenta,a •se cvmo fran•~ 
favorito pam o seu compro
misso frente ao Aliflrtos, mas 
o futebol nns rPsetva inco
measnrh•eiq su•prêsa5 o Alia
dos •deu uma rlentro> nn prll<t 
sente uertame, ubátcndo de 
maneir·a in~crfismavel o qua
dio dirig;rlo por Pedro Cha• 
gss. E'· ·digna de registro a 
di~ciplina e re,ignução com 
que s rapaziada queimader1· 
se recebeu o ~.urpreenJenLP 
revez. Fornoo sinúa inform&• 
dos qua os "pl<tyers" do qua• 
dro de Queirn1<lo,; estiveram 
presentes na fe➔tq d. •nbaào 
último que ~ru .-lub-,c,fereceu 
ao quadro st·óal ,, que ainda 
and!<ram abu.,..nd , bebi
das alco61ica,. Q•teira Deus 
que ~stc df'::,loravcl fato não 
se venha n r<'relir torlns !ls 
vezes que o Q11eimado" F .C 
tiver compromi.<,OB ofo:rn ;s no 
dia imediato. 

A partida trll'Tlst•'rre11 num 
ambiente de cordialidad~ e 
1•nm divulaAc-ÃO 11r.im;1 nii'P 
queremos des~ertcer a "itó· 
ria brilhantemrnte cclhida pe- Sr. Jíari11lro Jl/agalhães, di11amico President.; do 

Mleticos Clube Aliados 

:=============:=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Vende se Uma casa coro 6 otinios comodus á rua Esperan~; 32.êm 
• NUopolis. Tratar orno Juli<> de· Abreu 84í-Salão Nova Cidad~ 

CARTORIO DO 8. o OFICIO 
Hcgic;tro de lmovi:is de ~ilopofü 

ESCRITURAS, CONTRATOS E FIRMAS 

Tabelião P. Oficial 

RODOLFO QUARESMA DE OLIVEIRA 
Substituto 

DARC~LIO A,RES RAUNHEITTI 
RUA GETULIO VARGAS, 62 - NOVA IGUASSU 

AMANHÃ ESTREIA DO 

5r;oo tirt@ tg}il;&~ Ar~~1rihm, 
O Maior das Americas 

90 artistas de 26_. paizes em 180 atrações é . grande
espetaculo circense. 

Armado a Rua Otavio T arqu_ino 
APROVETEM SO' UMA SEMANA 



ampeonato de Xadrez = Acham-se abertas as inscri
ções para o l.º Campeonato de Xadrez no Ginásio Afranio Peixoto. 

N. _Iguaçu. Poderão participar todos os enxadristas que residam no Município de 
Prevalecerão as regras internacionais de Xadrez sendo a contagem dos pontos 

pe 10 sistema da Federação de Xadrez do Rio de Janeiro. -.. ---~---------------
o Flamenguinho 

1friuorifico venceu o &entrai Continua 
. . 
lil VI cto 

• 
:Mai~ um sério compro· periodo complementar, o 1'ía 1:1eguiute etapa,, A p~rtida r•indpid ,lo 2°, 1 Crizolino «no :;,)ai do Frigori-
. f · 1 :1 d I d I 1 l ~., mostra como J0 a' d1°SSbffiOS o rodl\da foi d,,put idl\ :i<, cam- fico. • -1 FI · h !JO ·Jo F 1 igor, f1t•o qne sofreu Os qu~dro~: Frigo.-ifico Cri-misso 01 sa t a o pc u qua ro ueu "'" • , 

Flamenguinho. Enfn•;1 va visi, elnJl'nte fat1gat o, amengmn ° não en- grande, mod,f1c:,~·ões. z•1l11111 Lttuqueiro e Bill, Joa-
'1:ando em seu próprio e o FlaoH:ngu:uho uão coutrou grandes ob:-:tácu- Esperava se uma g~an,le 11a Luiz e Campo,, Gernldi
campu o ld iiL não cnH, enc0nt~GU ~;b.;táculos pura lo-, ás suas pretensÕl'S o«rti,ia ~ foi exar,amenl<' ,. nlw, Cnrlinhos Asildo, Waldir 

mu·ta facili•lade o Flu-

1 

a «saraivdda• de goal que Marcou a contagem para que se '"'· Uma bonita t>xi- e els)n. 

7 f 
b1,;ão i!e térnic~ e entusias· C1•11:,ral; Russo Ary e ,Tobe 

meni):uinbo i uoõs-se pt:1a consegl!ÍU lll'Sla etapa. O seu a,,or. tentos JU,) d:ldi.\ µor amb:1• ,,- equi- Cuiea, Lêl;l, Dar18, Domin-
eleva<la contagem de 7 O enoontro agradou marcados por iJemétrio í?e'. V placard de O,ct) cb I.n ,:umhos R0,:ério; Ivan, Fer
x 3. O Id12al aprt'Seo- pela didcipliua e comba e D ugo (3), cabendo a l_a~l! tru luz o Pq11il1b.-:n ti,• nandinhn, e Ruquilha. 
tou-se em campo cmn lividade dos e1Pmenl0:; Pai,·a completar O mar- torçno dos esquadrões l) trio final centr.,linn de•cn,·olven ln 

apena;, IO elementos, ma-:. un cmnpo, e a despeito cador paru seu bando. nm fotebol acima de suas Empataram 
ainda com a desvanla- do •pldcard• a1armant1· o Flam,•nguiulin for- p11ssibil1dades eu41Janto qne ••• 
gem numérica, empregou o prélio foi bem dispu- IUO\l com: Dt>dê-\Va!dir Waldir nn linh

1 
-!o Frigor:fi- Conclusiio 

se a fundo e vendLU bem todo até O i:,eu uerradei- C \iomô-Tião- Jabur(1 e co fazia UIUl\ ólim,l ah ('()lll de agrP.Ssividade. Apena li 
caro a sua derrota. ro minuto. Silvio.-Den~o-\Yalt1·r-· 0 

p,mtdro Nelson, TraLnlha- Darcy empregou-se com afin-. ,·aro bem pelo setcr e não fô. co. O~ dem!lis estiveram dis• 

N
a primeira fase hou- Ao terminar a fase Zinho-Dem'trio e Chico. ra •evw ·1,,·1r. • d \ " - · " ,. ~1 ,u,cia e , r)' e plirentes e morosos, quando 

ve uni relativo cquili- inicial, o marcador aru- lde<\l: L

1 

êlê talvez uro de!élse• u,,i, e• e:1tovam de possr da estera 
brio entre as duas equi- sava :a vantagem pata os Otávio - Panesi e Bar, ementos tive~se con,iguido 

O 
de couro. . d l b 3 ,., b D ·1 p . tento t1lroejado na 1.a fa~e. Um fato cur1·oso que ob• 

pes, pms GS PZ e emen- ru ro-negros por x -, 03a- am o - an·a e o 1 1 1.us üo iueai uãu nuu11a- "Uiil'> l'vU',;,,,ll<l\:u;, por z~ ,.,1.;;-;:;. z~~ Yid::! - · an:e principa • da ! a fa· servamos, foi no que diz rei• ., ,.. ,- .., 1 ~-- uu.> ,u, µ1uµvri.;1u11au1 pu1 peito às ações doe quadros 

vam energias no ~fíl de \\Yalll r, D rm trh, e Chi- Joãosinho. e Binhu. Geraldinho que attrou contra nas dua 9 fa•!!~ do encontro e 
~onseguirem snprir a ro para u f la nl n,,:uioh,l . r a preliminar ainda O 

reduto ceutralino. A pelota os tentn• consignados. Na ~ \:b J b , t ) B t . f F: . h veu~ u o ,oleiro Russo e ai- pra· m~·1 a fa•e, o lgua"'J loco-
la us que ,,e arn,::;enta- e ..i 1HU em ra e l!Ca nun ou o • ,amengum o d • · ~ ,,, 

1 

• 
3 

car,çav 1~ re es qu;:mdo npa- moveu-se com desembaraço, 

• m cm suas inhasA Nu ~arn e.• l lea1• p0r "• X . rec u Cu r · · 
___ ....,. _______ 

1 
e ' ,ra e a iviou 11 situn- e11\'olv1>ndo o qUtidro local 

e r Sociedêtde Esportiva ção, o.·, o e tl boa ven com Tela tiva faOíiídade. E êst,e 
c~ra n hnha de goal quend:i periodo tcrmi'1ou com a van-

;..,. ~. Liberdada O n,,.t <\t:rou. tagem para o B. Roxo. 
Ai 16,4'.! minutos o jogr, No periodo complementar, MILIONARIOS 

No dia 1°. Htalisou-se fo, re1<uct.iJo µor intermédio o clube de Osvoldo retornou 
REUNIÃO DO DIA 

Resoluções da 

12-7-1949 

Diretoria 

• • • · d T de Ivan. Decorrem 5 miou- úO gramado entendendo 1e 

1 
o torneio J111tmm 1: e d 1 · to, e uh" mten~a Tobe oue melh•1r, chewnndo :::ie~mo a 

nis de ~1· sa da Socieda- va ·11a t I r· · "' ., , n u uan o m;1.gm 1camen- ser quasi absoluto nas ações, 

a) act>itar como s6cios con• 
tribuintes osSrs: - Lucia
no Nogueira Ramalho, No
berto Hope Filho, Jeaus 
Baesso, Domingos Panela, 
Paulo Viana Teixeira, !varo 
Moreira Cavalcanti, Ru
bens Marques da Silva, 
Cario:, Alberto G o m e s , 
Leonidas da Silva B1trros, 
João Azevedo, Darcy Aze
vedo, Rubem Batii.ta Gui
marã%, João de ~1ello 
Ferreira, Pedro Moura Sá, 
Geraldo Guimarães e José 
S. Fortes. 

b) F.oram designados p a r a 
exercer os cargos de Au
xi1iar de BaRquetebol e 
para auxiliar do departa, 
mento de Futebol, resµec· 
tivamente os Srs. Ery 
Lima Caetane, e Armindo 
Gonçalves Covinha . ., 

vem se portando em ajuda 
a êste clube. 

e) Deferir e pedido de licença. 
por tempo iadeterminado 
do Sr. Luíi Sá do Amaral. 
do cargo de Diretor de 
Tesouraria. 

f) Nomear os Srs. \V i I s o n 
Barbosa, Diiio Rsbeiro ~ 
Adir Au~u~to Gonr;11lve~, 
respectivllmente para '" 
car6os de Diretor de Te
scuraria, t· e 2· tesou• 
reiro, 

g) Resi,onder o oficio n. 345 
do River Futebol Clube, 
do Rio de Janeiro não 
aceitando o jogo amisto,c 
de futebol, em virtude d 
time e~tar a t;u a I me n t P 

disputando o campeonato. 
h) Oficiar a Liga lgunssuan~ 

de Desportos, a re8peit 
da partidR dé futebol re .. 
lisada domingo entre ê,te 
e o Morro Agudo F. C. 

e) Responder o oficio do Ideal 
de Nilopolis, 1<ceitando uw 
jogo amistoso de Voleibol 

d) AgradPcer o associado Sr, 

1 
J u'io RebPllo Torres, pela 
rranell'a brilhante, como 

fValdzr de Faria Pereim 

Díre•or Je Sccret arí 1 

-----------------------
Arteçatos de Fabrica de 

s ·r1 e, J o r 
Cimento 
g e 

Caha~ d'ngua, F(lssn.•, Ta'lques, Muro~, Manilhn~ 
Pi s, Soll',r~, e Peitoris 

de Esportiva Liberda::le te para O couro dentro do O Iguaçu parecia aniquila
em que partilharam n~ MCt> tent .. ui Jra Wald,r; e,;- Jos, e fui just!l.mente nesta 

. . J le ton, 1-,he a pelota e as~i· 'ttse que o alvi-ne@ro empata 
segmntes JO~'ldorcs: or- n~la o Ju. goal do Frigorifr , pugna. 
ge ~lartius: José Paqnr- co. U t •uto de empate surg, No quadro local, a ofensi
lel; Jo-é Pioto;João Jun- :;omente uo➔ 30 mts. de luttt va esteve em plano destaca
queira; Luiz l\lonteiro; A vig,lnn la de Crisohm io. Pich:mnha e Lélio supe
\'lilton Luiz e W Pa11- fo, lu ·l,~uo p11· Fernandi11h, riores aos demais, que não 
io e Sebaqti-a<) Rabelo .rn i,·ee,her um ut11no pas,e c,,mpr.,,ueternm . 

• ,e ,H,.,ger, 1 • :"l'o qt1adro de Abelardo· 
D\. pc,i:; de -.,ulorozas -r. ... u:.n-'::= P .:!=•};. n.:.1nutc::;' !>~uto. (! mo j~ di:,semo;:, a. 

disputas, f ni o ',,•guin le O p, ra t.er ui,iar 11 pt'l<'J 8 quan- ofeu ➔iva deixou rouifo a de-
rµanltac¾n- do Cadiuho- ~proveit_andn I se?ar, ex_cet~11ncJ0·8e o dinn• 

e 
_ J , p l u u L..u' u t1io\:!I 11 , 11 ~ 0 u::u,.u rn1sJ.J0 oe Uàrcy e a comba-

,ampeao; OEC aque- da v1to,:w PJ a ~1igoní1co t1vid~de de Edson. Já e. sua 
li;:t., 1 o~ do,s q,1 .. Iro, LJ\·eram a· deft>s;;1 esteve em tarde feliz. 

\'ire - Campl'ãO, Jor-1 çõ,,,. l!qnd 1111 a la:1 de,tacando- Samuel, Quint.ino, Bacará e 
rtl:' l\1arLin. e rr t,ptnnto o tribalh, de Tinhoso, tiveram soberba a-
,., A · ~- d f . Russo no gonl ,1 Central tuaçã~. 

os veue~ 0rcs, 01-
tht>i. ofereciJos medalhas ---------------------

PALMEIRA X 

UNIVERSAL 
Contrn um- equipe sem o~ 

•ell~ melhores elemPnt.oe o U 
niver~al niio teve difcu!rlades 
em abate io pº,r 4xl, A par· 
,ida foi disr,atada no campo 
do Central de :--il6µolis oficial 
do Palmeira onde eorr.pare
ceu :wqueno número de a3si ➔• 
tentes 

Vencen•io ao PalmPita por 
4'(1 o Univer5al garantrn " 
~u .. pns;•;no de i·lrr nu tabe
la <lo Campeonr,to ~iló;.io!ib.
no de Futebol. 

O j llZ da partida foi o sr. 
IIe t,•r da Silva q te tc·ve u 
ma at ,rrção Ji c eta em fa•e 
da condut-. 111T, tanto :ispcra 
d<:"• ton•Adores pt, an,b'\s as 
equipes. 

Scratchs da. emana 
Nova Iguaçu 

ltalo (M.A F.C ), Qui1,ti110 (E C.I.), e Samuel 
(E C I), Ti11h11so (E C I) Bacerá (E C.l ), e Ary 
(!\.AC), Filhinho (M E C), Adyr (M,E.C,), Lélio 
(.bC.Fs,B.J i\ry (1víECJ PWalter (.M,E.C-) 

Nilopolis 
Htno (C. N.), Pires (ORIENTE) e WalJir (FLAI 

Dêdê (CNJ Paiva (IDE..\L) e Cardeal U.N. V.) 
Dominguinho-1 ( C.N.) Walter (FL&.) E.JuarJo (N, 
C.) Jorginho C~ C) e \elson ( FRIG) 

O Crnck• da sPrnana foi Pires full-back direito 
do Oril'nte qne teve otirna a luação no jogo contra o 

N.C 
X 

Artilheiro: 
J\té a pre~rnte data o art.illt,.iro do campeo

nato é OLwio Marlrns do NC, com 6 goals, 



f • a 

função social da terrQ 

não é prob!ema complicado 
Embora lLnl ,•:110s sido, 

alg-um te1111,o. "um País 
c,s ncial111:,rl! agrícola", 
a verdade é ,1,1t' j';111a1s 
nos prcoc, i;c,r.ws, real
mente, com a «gricultura. 
c,mtuclo, o pn,};1ema da 
"reforma ;-,.,!rá··rn". tão 
agitado n(>s t1Je1os políti
cos. é, pn ,ri p ; · 11ente um 
prol,lema • e, ,11,"imico e so· 
c-111, cuja ',o>l ,,-fi,, porá por 
t"" ,,_ ·le n 1e.ras forti· 
{icaçõrs <lo !,!!hrlescnvol
vimento. 

Uma pcm:ão rnnsiclcrá
VP' <la popa'.H,;iic ,brasileira, 
os camponc,1>s r.ão está 

21 MILHÕES PARA 
COOPERA TI V A 

O Fundo Federol Agropecu~-

1) 
o5o efoborodo p.,lo Cooperativa 
Agcopecuóci<J de Surubim Ltdo., 
de Pemombuco. 

O plono compreende a cons
truçoo ele dol$ armazéns poro u 
lnstoloc;;õo de móqulnos de be-
11eflciof" oloodao • depósito, lns
talac;;é5o de conjunto m~nico 
poro deecoroçomento e conjun
to elétrico. As obras ficarão a 
oorgo do cooperativo, jó estan
do a verbo à disposição no Ban
eo Nacional de Crédito Cocpe
rotlvo. 

d ·• finitívam-:,.1tc integrada 
na civilizaçã.i ~t11ante do 
País, pon ·t·,mo que 
C5tãn mil'•{ ,anrlr, as popu-
lações nas Zv rurais. 
(Na págin. i, 

Dólar 
fechou con1 

Cr$ L440 
Com o atww1,to de Cr$ 

50 nas últin,a~ 24 horas, 
fechou hoje n dólar, na 
Bôlsa de Valmt-5, com Cr$ 
1-440,00-

0 aumenta do dólar, 
nestes 1 O primeiros dias 
do ano já se elevou a Cr$ 
210,00. 
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■ uase ao e meio 
arrecadou a União em 
Nova Iguaçu em 1963 ! 

v,,. (NA SÉTIM~ PÁGINA) 

Na avenida Nilo Peçanha, 

rua Otávio Tarquíno e Aveni

da Amaral Peixoto estão sen

do erguidos mais de uma de

zena de edifícios funeionais e 

modernos, ao passo que ou

tros ji estão prontos, a. espe
ra dos imJuilinos. A cidade 

de Nova Iguaçu, como o de

monstram as fotos do pé da 

página e da sétima pá:;ina, 

batidas por Zanon de Paula 

Barros, está tomando 1111: as
pecto arquitetônico que bem 

poucas capitais do País apre

sentam. lê: fora de dúvida que 
as conquistas C$téticu de 

nossa gente correspondem ao 

Intenso e ininterrupto avan

ço desta terra no campo In

dustrial e comercial. 

Em outro locai damos pa

bUciclade a um kabalbo, pe

lo 1aal N -yertfica IM a ar
r~ efetaala pela 

Unll.e - 'M- ...... aMa
~ a eifns ma&'llífleN. num 
cre,,eeado apreetável. 

v..re, poriaJMO, fixar, • «ui
• • reclamação, o -tru
h rrHante entre as Mll9tra

çóe8 devidas à lniclatwr. par

ticula.r e N próprios eflciall, 

onde funcionam, preeàrla

mente, servi9o,;; esaencials ao 

povo, como o d<!'5 e-tos • 
Telégrafos e a mesma Cole

t-Oria Federal. 
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O nn n:s,-o i1 du~l! .. i da Baixada 
• e, 

Flu11 1, 1,, n ,t·,damer.te ,fa áre.: ü.1 11111 

n1d1ú de .N" •va !gu~çu. j,.:~1 fic·a o nns~o 
apare<·t•ncntu. 

,. 'ão ,, est,unos preench--ndo uma ]<1-

ctma'', come se costnm:i. dtz.~r quando 
surge um periódico. Saímo,· à luz do dia 
no momento exato, preci5am~nte quando 
o alto grãu d.,e desenvolvimento do parque 

indust~ia! fluntine-nse ~;~ia que o fizés

aelllOS 

Nt~TÕdú & NOTICJA não é uma 

aveotunl jQ«-naUsrica. nem se rnnstituirá 

numa tt-ibaaa. ~ relações J)OUi'Íca$ ou 

de regi.t«> de negações 'ldP.ini~trati-Y&.'-. 

T~..mt111 - lac-w,o hoiiZOtlte il ro11"Sa fretr 
te, as..~ o c,ompranusso de 10iciar 

um morit1lft'ltl\ de congra,çamento entre 

o:s qt.c ~ e os que retthem. 

Os JW ~ e os q,,, 1'U~bfffl, ve

jam ~ • ~~. A <.onrJnhão entre 

pattões ( • q.e pagaisi) e empregados 

('GIi que r~) é a prir .. cipal missão 

de.<ú f6thR 

::,e Q h~ qae l'Oloeb;: aen.1fn am 

~ per-Nlile, « o que pago; ~,or
ri,;m,a: ~ ~ par& o hom <k-,,cn -
~a---=-- oo SC\'l -l~riaõ..,, ·incra 

Pl"od-~ ........ tat • •• "<fW' - • 

da,<; as ca.ract<.>rll"ti<:---s nete.-sária.~ à 911a 

act:itacio pelo consumidur, como. também, 

s~ benefk"la o industrial, que recolhe 

maior lucro com o cr=imen,o do "YOlume 

tle vc-nda.11 e a pcei~ência 1fo ni<:n-ado. 

Sob o pon,,o de vis.ta !50Óal, a famf1ia 
düs que r~ebffl1 se 5e1.lte pr-:>t~~ida, o lio

nr:-m nio part. para o trab'l-li10 deixando 

t 
1)111nhm 111 L ele ~e di:-.,-,ot·ia ·'os dramas 
de ~ us e 1tcs qucnd'<.ls. T rain lha. m, l' 11,10 

o LL,. com.o cérebro e o corac;ão A pro· ' 
d11cao é, então, defcitnos . 

'.'>cm concepções de ordem doutriná
ria, EGóCIO & OTlC'l..\ será um 
elo na complexa engrenag~ n que disci
plina a vida ewnôm1rn ,la Baixada Fhr 
1n:nt·11"e. 

Aqui direrrn.,~ o que as lHJ"-.-.U f ál,ri
cas pmóu:z:l:'m. Aqui --erão ex::lt:idos os 
q~ romrihuem par.a a gr.m·na <l:i tt>rra 

flum.ínense. Aqui :erã mdic,hlül' Of -pro-

<luto" manufatur:. <lo. de que t'ada don,1 d,r 

,aSl nec ~sita para mai?r ,onfort du 

~1 J,ir. Aqui serio in..fo.: • •. condi~. 

•,ar;: qne Glfia tnlha.lhador ~11! r>!' deiro~ 

de nma po]ftica ,.:ilai;:il h 1111,:,na. 

muml doi. 1H;gÓC.•'i , nculmm~ 

notic-la dei -.i.rá de ,-er kv. <la púhlk . 

Serem(>~ UlTIII re~ha atnali.1 da do~ pn~· 

~ d~-. utili doinbitic~ ~ gêne-

ro,s iie p.imeir nece~datle. 

Com os noe!I05 algari3n mio, 

ads. on1em bcTi qua~o n,!'l i-11a ma

nutf'YtÇiio. Sem R"r rmm b-:lhll d'° vnlc,r~. 

•.) .,'tlt! eol-u "' ?"'!"fü ti~..v. a vi ~1. 

dor tenha maior aplicação, wmf'1•, 1tW1 t 

NEG1\CIO & ;TQT!OA. ,mo se vê, 

tem uma nobre missão no pP.riodismo de 

n ten-a.. P<>=mos. com a ,·nlaborã(ã 

· 05timávd do leitor, 1t: •ar !l(JII~~ ideiais 

à irentt>, e teremos correspiJn<lido à con

fiança que NEGóClO & NOTlClA jni;• 

séri~ problemas para a mul\.ier rc.'l()lver ... pira-

1 

t 
1 
f 

CA 

L 
MOIOR S.A. 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

ROS MODELO 196 

1, DAU~IMI, RURÃL, PtCK-UP, JIIP 

EHTltNA IMEDIATA 

f 
DIVERSOS H,ÂHOS DE flNANCMMEHTO 

-M. 

' 
1-===============--=--==......,===-

-~-,--------=-=== 

VVAI ,I ,IG VISORETTE 
AUTOMATIZADO 
• Conlrôle de tempo 
., Relógio elétriço de 

oito preci1õ0 
• Contrôle ovtomótico 

de temperoluro 
• 4 ·queimadores regv· 

lóveí, 
• Vi~or panorâmico 
• lêmpado no interior 

do fômo 
• Pés cromados 
• lindo~ tôres 

8 prestações de 

10.855, 
sem furos 

] 
ei.-n1, 

, 

I 
L 

0SM~ 

êsa\ 
Não se coniprecnde a existência de uma omprêsa.' 

sem o cumprimento daquelas condições mfn-imas para a 

onsecução ck um i<kü1 - o homem de cmprêsa. Essas . . . ' . 
<liv:i.g-içõe~ 1>.o!' vêm à mente quando FeJJtim · ~ que consi-

derável parcela do pcriodi mo flumir,euse ~ rc~ 

é:;w fatôr que ca.r • .t.etfflzam :'! vt:rdadcira emprês, • E 

é pneci"o dí~r-15c que, particularmente oo rampa ela pa

hvra e crita., )1á impe,-iosa ~(')fil;idade de «111stituu~ 1 
num bem coletivo e que pertenc< a um 8Ó iadivt.duo. 

U jornal é uma izwtjtuição, como. o é t. Co~rt:sro 
Nacional. A6 suas e,oluoos .~ a trilmna do pevo. As 

sll66 g16rms, as suss derrot'lis, se · tegram ne i..~r crr 

muro da~ coi~ eia vMa ~ ooktividades. O pen!OOOfur 

JJ1(J J1 e, tOti1 ll r onde J)Ofltilha o <linhruro tio )ci~s-, 

onde centeh a ,.,...meia do público. 

P-ot' .i660 n.cwimo, nio pcrtenc a nós, qu,e favt'.M-OS 

NEGóCJO & NO'l'1CIA, o palnmooio que f"!-;tamos 

conslitumdo. ~lc é <lo povo que noi, e::1timula. E a ,1ucrn 

virtillwirffl105 o nosoo progresoo. 
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O CR:ONISTA JOÃO BARBOSA INFORMA: 

NOVA SEDE DO E. C. IGUACU SERÁ 
CONSTRUÍDA EM TEMPO "RECORO"! 

o E.,porte Clube Iguaçu é a agrem ação mais antiga do 
r.osso munic1pio. Varias têm si!lo -0.s dil'etorias que empreende-
1·am o maior dos seus esforços, sempre com o propósito de pros
seguirem firmando o clube no conceito da sociedade iguaçuana. 

Contando com mai~ de 51 anos de existência, o tradicional 
E. e. Iguaçu é hoje uma enl dade onde se reún,;, fl'"ande parte 
de f1gurns exponPnr1ai~ cto nosso '".,ociety··. 

:-i.EDE PRÓPRIA 

li: pensamento da a1,Ual dl
retorla, lendo à pre,;ldencla 
o diné.nüco Arthur Maurício 
de Lemos, construir, o ma.is 
depressa possível, a sede so
cial do clube, ao lado do ma,
eest-oso gioàsLo ele esportes, à 
ru11 Otávio Tarquino. 

O aluai prel>id~nte, depois 
de reunido com o;; demais di
retores, resolveu faze-r Intro
duções nas plantas antigas 
d.a sede. Assim é que o salão 
d-e festas será a.mpliado; nas 
:partes laterais será incluida 
uma galeria, duas saunas, 
uma ducha com 5 mt>t-ros de 
extensão, criação de um dP• 
partamento de 
COAI ll\aSS8,jjlen&, 

a., 

Nicar,or üon,;,,.:n•,. Pereira 
cque muito colaborou na. a~
ministração passaàa), etc. 
Com ês~es elementos e ou• 
t-ro.~. o Sr . Arthur Mamiclo 
t;On,;eguiu const.ituír uma dl
re!A ria capaz de dignificar, 
sem alarde. o nome do que
rido Esporte Clube Iguaçu. 
Os demais diretores, cuja po:-
se fôra realizada no dia 17 
de novembro de 1962 - data 
em que o clube completou o 
seu 51.0 aniversário - são O!I 

Srs. Braid de Almeida Mau
ricio, Vice-Presidente; Nel
son Marcos Belém, Te.sourel• 
ro; Lamartine Pires de Mel
lo, Díret-or Social; Nlcanor 
Gon;mlves Pereira, Diretor de 
Divulga~ão; Sr. Darcy Chu!f, 
Direfor Cultural; e N!lton 

U e.1:·.PT~jl, Dr N~i .Soe,, es cr&mi>ntae11t4 Sr Àrlh.ur 
Manrfcto íle LnnoB, apô..s e solenidade tü. posse 

RES1\\tTR.\NTE E SEDE 

O clube está construludo 
um re.;taurante provisório no, 
tundos do atual g;násw, para 
atender princlpalme11te no 
per1<'.cto carnavalesco 

c,~Jc1.1la o pr~idente que as 
dlr .,_~ da sede cu.;;tari"lo rérca 
de 7ti milhões de cru:wlros. 
A cimstrução será !e!tl\ com 
mc.!,erial de primeira qualida• 
ctie, procurando a 1\t.ua.l dl,~
tor\e. pre'1ent.ef.r a scc!f'dAde 
de Noya Iguaçu com um cen
h-o de fe&tN à A.ltura do .teu 
bom &(Isto. 

O NOVA IGUAÇU COUNTRY CLUB LANÇARA 
1.000 TITULOS DE SOCIO PROPRIETARIO 

OUTltOS 

HRLHOltAMeNTO!I 

Com o fim de me.loor 111r.' 
Ylr ao MU. quadro .Y-lCJal 
atualmant.e oom o41·oa de • , . 
(.SOO sóclOOI - a. diretoria du 
J:. C. Iguaçu instalou apa
relhos SOIIQl'<XI em Yolt-a da 
plscln"' o que veio R dar uni 
melhor confõrto a~ associ.n• 
dos. Segundo O Sr. Arthur 
Mi!.uricio, o ciube acaba d .. 
tec-har negócio com a !inn .. 
"Pisctnas Ruril.l l..t.c,~. ·· .. r.1 

Instalação de duas sauna~ 
Como o E. C. Iguaçu \'inh11 

<te uina diretoria- que muiLu 
fêz pelo seu engnmdecimenfo. 
cujo ex-presidente, D:·. Nel
&011 Soares, empregou o mP• 
lhor de seus esforços. o Sr. 
Arthur Maurício de Lemo~ 
convidou a continuar pns
te.ndo seus serviços, como rll
retores, algume.s dns fio;uras 
que multo realizaram. denlrt 
os quais os Srs. Nelson Mar
cos Belém (grande baluarte 
<lo clube) , D r . Darcy Chuf!, 

ln.si.a.lado na Rua Dr. Barros Júnior, 862, à margem da 
Rüdo~i11 Presidente Outra, o Nova Iguaçú Coun(;ry Club é a en
t c11<1! "bP.m .. desta cklade. Seu fundador, Senador Domicio Bar• 
ret-0, ~te o d.a em que deixou a presid~ncia do clube, sempre se 
es!o:r.,.-ou para nele ma.nt.er o conceito de ponto de reuclõe.s da 
alta. socit>dade iglu,çuana. Hoje, o NICC, com :,uas belfssimas 
ln@ta.laçô~, pode ser coo.siderado a sala de vlslta.s do nosso mu
niclpio. 

Seu al.ual p1·esideme e o in<\ust.rial Ed11ard Hor~ de C&m
POli, que s«- cercou de uma dir~lõõria. CAptt: PQI'll man~ o tmo 
~~lfmt~ ~ s~ n~ta no c:hi«. 

LAl'tÇAMli:NTO DE TITULOS 

i: peoga,mei:no dli direl.-Oria 
do Count.ry la.nça.r. até o rim 
d~•" mê6, 1. 000 rlt.ulos de 
sócio-propri-et.ário, e s ta ndo 
aguardando. porém. a aSllina
'ura do Sr. Domkio Bai-r,
:o n11-1- escr;r.uras do clubt. 
Como l;,ncRdf'r dos tftulos e. 
ciire(orL-i c~o Countrr crintr-a
lou o Sr. \'ic-t-.r BerbarP.. O 
preço tot a: de cada t-itulo se
!'á de 320 mil crnzeiro~. cu,io 
pagamento dividi·-se-á em 20 
mil de entrada e o restante 
t'l11 30 parcelas de 10 mil 
cada 

EMPREENDIMENTOS 

A renda da venda dos títu
los será revertida em obras, 
tais como um cine-teatro, am
plil\çiio do salão nobre, fa
chada contendo a .secretaria 
e portaria (no andar térreo), 
terraço para o salão nobre 
no andar superior (obra em 

!!nal de acabament.o), wn 
bs.r no centro do terren_o. P,,.· 

ra 1ácil a.ce81SO a t-óda, "' 
Quadr"as de esporte■ e pl$c1na, 
c:iaçáo de sauna. bollche, ta.la 
de malha, um campo dt fu
tebol para. bate-bola, ampl!it
çào do resturan te t-rnnsfor
?llando-o em buate, sob a cii
reçã-0 de Dona Eurídice Ba
r oni. cr:ação de três quaàras 
de têni;; e unrn pl~t ~- dr ii!>i!> 
pa,·a patinação. 

Tôcias r.,sns obt·as estão or
ç2da& em 250 milhões de cru
zeiros. Isto foi o que nos ln
tormou o atual vice-presiden
te do Country, Sr. Ari Tra.
vassos. O responsável pela 
execução ctns cbras é o arqui
teto Dr. Ari Afrânio Peiico
to. 

OS SôCIOS 

Atualmente o Nova. Igua.• 
çu Country Club po.ssul 600 

sócios-proprietários. Com " 
emissão doe futuros mll titu-
106, ficará, logicamente com 
1.600 sócios. E a.li, é bom fri
sar, nota-se que os a&;0cla• 
do5, em sua totalidade, são 
118"ur.as que freqüentam rea.1-
ment.€ as :reunLões soeial1 da 
cidade, n.io .96 no Counb-y, 
1nu te.mbém em outrai; ...-•
miaçõea. 

.A NOMA SOCIEDADE 

Pecgun~a.do pdo c.roniota 
~óbre o que acha da socied11• 
de ig11açuana, respondeu o Sr. 
.'l.ri Tra vassos: 

- Aie és~e desenvolvimen
!O ind,1 t!·ial e comErclal. No
va Iguaçu ~chava-se aquém 
do mov1mt>nlo social. AcredÍ
to que na Baixada Flumlnen
SE "I sociedade iguaçuana se
ja a melhor e mais fina, co
mo podemo~ constatar atra
vés dos clubes que temos, 
exemplific011do o E. C. Igua
çu. o NTCC. o IBC e o TC de 
Mesquita. 

CARN.>.VAL A VISTA 

l!: pensamento da atual di
retoria do Country apresen
ta.r, · êste ano, um dos seus 
melhores carnavais. Para o 

dia 18 dêstc mês programou 
um grito de carnaval intitula
do "A Noite do Confeti". Pa
ra o dia 25, "A Festa da Ser• 
pen tina". Para o dia 1 de fe
vereiro, "Baile do Bola Bran
ca.", e nos 4 diRS de Momo, 
8, li, 10 e 11 ele fevereiro, 
serão realiza.d-O.; . que.tro bai
les que serão ab!llhantados 
por boas arque~tras, dentre as 
quais a da conhecido maea
tró Odilon. da '.Rádio Nacio• 
na!. Ainda para o c11mava.l. 
haYerã. hailes infantis n06 dias 
li e 11 de fevereiro, com iní
cio às 16 horas. Até o perío
do carnavalesco. reEolveu a di-
1·etoria do Conntry instalar, 
à ent.rada de .,.de, uma "bor• 
boleta". onrfr funcionar·í um 
v,uarda a fi!"'~ rt" fi,<::citlizar a 
identificsr~" no sócio. 

D :ETORL'\. 

A diretoria do Novn fa::ra,;u 
Country Club. emposs,,dtt dia 
3 de junho de 1963, é a se
guinte: Presidente, Edgarll 
Horta. de Campos; Vice-Pre
sidente, Ari Travassos; Se• 
cre+;:;rio. Mário Pedrosa Lins; 
Tesoureiro, Hugo Somma; Dl• 1 

retor-de-Obras, Ari Afrànio 
Peixoto; Diretor de Sede Fer• 
nando »á.,ile e Gei-ente, Epa• 
mino1ícias Ramos. · 
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orno e 

estufo 
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em 
Em l'-1(i3 a Cdetoria Fe

deral de Nova Jg-uaçu ar
recadou Cr$ ...........• 
·1.355.452-881.Sf ultra 

' pa1<s:rndo " arrecada<;ão 
do ano ante, ;01, <mr foi de 
Cr$ 688.991.4,17,80, em 
Crt 666. '155-47,i,70, e já 
bast:anle maior do que a 
di: 19ól, , te montou a 
Cr$ 409.SúS 024.20: 

O que 3C verifica, c:-im 
as cifras que arabam•J3 de 

' citar. é qt1e n-.,, úhmos 
três anos f,1.- criadas 
condiçõei; ex• (a,,rclin;',rias 
ôe desenv1,lvm1n1to r.o 
muuidpio, co:11 a~ m1 ·es· 
ii-<bcle~ paralela~ que, •~ 

stm maior p,·rção. no to
cante aus en.:11rg-os da 
União com os munícipes, 
não 1estão sendo lievadas 
11'...a devida co:1sidernção. 
COLE'fORTA T,\MBÉM 

ESTA MAL INSTA· 
LADA 

t lamentáv~l qu.e No
via Iguaçu, carreando pa
ra o Tesouro Nacional tão 
pnd(."r0sa cont:•buição, na
da, de contra1;artida, aqui 
fique. Até mesmo a re· 
par1 ição :irre,,1dadora da 
União funcic.na iprecària-
uwnte, com i•1stalações 
inadequadas. C,.t,.st itui 
ela. no cc11~ri,i do pro· 

~AI,I,JG VISORETTE 
AUTOMATIZAC>O 
• Contr8le de tempo 
• Relógio elétrico de 

a !to pre<:isõo 
• Contr81e automático 

de tempercturo 
• 4 queimadores regv• 

lóveis 
• Vi10r panorâmico 
• l6mpodo no interior 

do fômo 
• Pés cromados 
• Lindas côres 

8 prestações de 

sem turos 

{ 

·• 

r 
I 

L 

ps~ 
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e aç 
bi hão e meio. 

gresso local, uma triste 
evidência do clamoroso 
abandono a que foi rele
gada pelo Mini3tério a que 
eslá subordi11:1.da. 

t de notar, nas hora,; do 
seu -expediente, sempre 
niovimenrt:adissimo, os sé· 
rios embaraços do contri· 
buinte limitado no espaço 
exíguo, e o vexame dos 
servidores da repartição, 
que, não ob;;tante, aten- / 
dem ao público como boa 
vontade e ~li:itnde. 

SERVIÇO BARATO 
Face às :-ep:irtições ar 

recadadora municipal e 
estadual, hem instaladas e 
em nú,nero qua!-e dez ve-
z.,.s maior, r.:1cga-sc à con-
clusão de que n:io há na· 
da irai bar to, r,ara o go
vên-ro da Criã,,. em maté
ria de pr •~( ,-ão •le servi 
ços, do qu 

ftu .çãri 
~;>9'!!-_,,.ú,.va•,...,... __ u-.c 

EXATOREC: SE 
ORC-\~JZ-\M 

Em ca<ia sede muni.ti· 
pal existe uma Coletoria 
Federal, ~n--ida, de acôr 
do 1 o :;eu vulto de ar· 
recadação e. serviços, por_ 
um ooletoc, um e~crivão e 
fuuciQr..ários cujo número 
vari.l de um a seis. Tndos 
sã.o exato~s. na maioria 
com a ua a,;sociaç-ão cie 
cia.S!le na capit,,l dos Es
tados-

BELO MO\'IMENT0 

A Associ1çã'.} dos Exa· 
tores Fede1ais do Estado 
do Rio, que c,rngrega mais 
de duzentos a~sociados, 
estál, no m•ID1tnto, empe
nhada num belo mO\·imen· 
to de união, ,a1actcrizado, 
principalmel'.,te, r-um su· 
bstan ·ioso tr .~alho de pes
quisa ' e,:,tatística, <lesti· 
nado a levar 10 conheci· 
mento do G,wêrno :lS rle
f iciênci~ deploráveis dos 
importantes órgãos Ja re
ceita federal, c.n~ e s~"~i!m 
tão mal as,,;;st:"m- pelo po
der público em -rua,; n es
sidade:-; e nas ;;ua --e·.- -
dicações mais ;u~ as grar
de parte •1P~t,~ 1 gad ,s, 
como ac.o "ec em Nova 
Iguaçu, às prÕ~Jl ias nece,;· 
~dades ia arrecàdaç.ão, 

que, mal gra<ln essa cir
cunstância, se pn,ce-ssa aus· 
piciosamente C'l1 todo o 
Paí.s. 

DIR_·:TORIA 

Integram a Diretoria da 
Associação dos Exatores 
Federais do Estado do Rio 
os Srs; -'e Iro Bezerra 

(lJfesidente), An.t.enor 
Amaral (V'icc· l'1esidente), 
Francisco MolitefT,Q (Te
soureiro) e José Campelo 
(Secretário) , respectiva-

mente coletores federais : 

em Barra do Pirai, Nova 

Iguaçu. Magé e Rio Bo

nito. 

Arquitetura dá u 
passo ' o 
em Nov➔o 

f r-en 
lgu-oçu 

.l!on?L1r.en.tal conjunto arqw.telômco ~tá 11e1ulo 11.lttmado na 
Av. Nilo Pe~nh.a- Na Tlld Otãvio Tarqut7lo cam:i11ha apressa
aa a comtruçlfo iu um ell.i/ici.o que &erá 1tl'1 dos matm-es da 

cidade. 



1/ovà Iguaçu já sxporta pintos de um dia para todo o país 

A ~ria na E · ,ada flun,inense 
,aio se ~ue, apenas, d;)S altos fomos 
ele aço. vomitam · d· .. e Roite, 
f.orja.ndtr~renagens para os nossos mo-
tores @ · !ando implementos pa.ra uma 
mfo,id. _ de manufaturas. Há. ao lado 
daB for;., outras grandes (!rnprêsas, que 
aão tênt altas chaminés, i'.as, igualmente, 
cmitribucaa para o enriquecimento da 
economia do Estado e do mtt•nicípio de 
Nova Igi11AÇu. 

FÃERICA$ DE PINTOS 

Há mMiios anos que a fa.mí . Uns se 
lu.sta.lo\l e111. Nova Iguaçu. Te,üava a. 
~ de uma 1,?C?qUCl'la gnr, · , ãea

.... .a..tecer de aYM e..,... .... ,.~ 
~ locill. Os primeiros auo6 de tnbe
A.ci foNIIIII cheios de dificuldaoes. Mas 
~ caciqaM JO&é Marques f ,ms »ão desa
aimou ta !IÓ instante. I'erseguiu tôdas 
aa forrrv,s de economia, :nandou o filho 
mais lllOlj,O aos Estados Ur..id~ ver co
mo é que as galinhas <le lá põem dois 
oV-Os por- dfa e atacou com firmeza e, 
)l'obl~BIM q_ae tornavam a avicl,]h~ra um 
~CIO pengoso. 

Com o sucesso de seu" mét<,dos de tra
balho, ~ Lins viram o niome:ntu de esta
belecer uma fábnca de • ntos. Atra1dos 
pela qualidade das ma,rizes da Gi:anJ<l. 
Cacolina, centenas de peq~1mn" criadores 
procuravam os ovos <laqueia granja para 
reformar seus plameis. O nrgôl..io cresceu 
de t;.l forma que th·eram de parar a ven
d& de OYOS e instalar poderú:;as choca
deiras pil.ra produzir pintos ue wn dia. 
A produção já atingiu a ma,, de 5 mil 
unidade diárias, sªndo de,p .. ,hadas pa
ra todo o território nacional, de avião ou 
em carmonetas providas de câmaras fri
goríficas. Ainda recentemente várias par 
tidas de pintos foram remeli.:Ls ao Esta<l, 
do PH-&ná, para a implaatiu;ão, ali, de 

mõdern,. granja, 

RAÇOES: SEGRfiuODO 

CRIADOR 

Ninguém desconhece a importância 
da ração no desenvolvimento das aves. A 
Granja Carolina é a pilmeirn na indus
trialização de rações para aveíl. Dispõe de 
bem aparelhada fábrica tie rações, que 

abastece os se11tS própri(', aviários e 
é comerciali!':ade. nas C'iSJ.S do ra
mo. Desde a seleção do farelo. remoído 
ou outros integrantes da. 1 1ão, até a 111 

dicaçã.-0 recomendada para rad:i idade das 
aves, a seriedade dos Lins e.,~ prt1Sente. 
Constitoo ponto de 1,oom J,'.lofil êles for 
n°cer rações que coP..trtbu ,m 1,,;11•a o maior 
cre<;cimen-to das aves sem 01wrar o seu 
custo. O comportamento das galinhas c~tá 

.em função da propriedade do seu alimen
t-0. Se as r~ões contém t:ôdas aquelas 

1u~lidades etógid.as pelo ~rii!'õmo das 
aves, 9e a elas se a-cre.sccnt0,• antibióticos 
e31pa~ de ass@gl.11"-ar a snú<le e" clesoovol
v-imento do pl-antel, os cri-ad.,.. e6, ev-kle,-Jt,e• 

Texto de TOLEDO NETóT 

mente, níw cleixarão a H;..i:xada Flwni· 
nen.ge pa.ra se abasteCerem n0 Rio de Ja
neiro ou em São Paulo. A Gumja CM"O"' 
lina est& ali me~mo, para suprí-los • 

Sil~o.:uneute, sem .l,!s. a familia 
Lins hmdou na Baixada Fluminense o 
qtte se podre chamar de , ria básica" 
acessória da indústria do aço. da rrNKJ;Ui
nária pei;tidn, a indústria <l-a ~li1-n@ntaçãi>, 
sem o que & col-etivicktde l'lefinhu e »edn 
realiza. 

Outros 8,5,J)ec~os da "hidúst-ria de P.m.-
tos 'e Raç 1

' ~rão fOCllili:mdo.s om tlOOSoll-S 
ooh-1~,e, n P 6xi,ma edíç~,,_ 

o 
Na Petrobrâs, que vem de 

completar o primeiro decenio 
de atividade - o que quer di
zer dez anos de lutas e vitó
rias na batalha pela emanci
pação econômica. do Pa.1s -
o homem tem sido tudo, :ll:le 
é quem enfrenta a. hostil!da
de da Natureza, em regiões 
como a Amazônia, como no 
nosso próprio Estado, aqui na. 
Baixada Fluminense, onde um 
charco foi aterrado e dêsse 
atêrro brootu uma das maio
res unidades da Petrobrás: a 
Refinaria Duque de Ca.xiaa. 
ll:le tem enfrentado os perigOll 
da terra., do mar e do ar, em 
sua. missão cotidiana de le
var, Bra.sil a. dentro, a men-

sagem que, agon, não ma.is 
é de espennça, lI\IM! de oer
teza nos nosos altos destinos. 

A FORMAÇAO DO PESSOAL 

Porque ent,mdeu que o ho
mem é a sua peça ma.is im
portlmtoi, a. Petrobrás não se 
descurou no problema da. for
mação <is pessoal brasileiro, 
que, gra.dativamente, substi
tuísse o ooncurso da técnica. 
alienígena. O Centro de Aper
feiçoamento e Pesquisas de 
Petróleo (CENAP) vem co
o~denando e executando o 
programa de formação e aper
feiçoamento do pessoal da. 
Emprêsa, ao mesmo tempo 
que desenvolve atividade no 
campo das pesquisas tecno
lógicas e de documentação. 

Vários são os processos e 
métodos, inéditos em nosso 
meio, que o CENAP vem pon
do em prática, refletindo a 

constante preocupação de do
tar a Petrobrás de um di
nâmico e atuante sistema de 
qualificação de mão-de-obra 
brasileira, consentâneo com o 
grau de desenvolvimento al
cançado pela indústria do pe
tróleo. 

A característica fundamen
tal cio treinamento do pessoal 
de nível médio, por exemplo, é 
a sua execução descentraliza
da. Assim, as unidades Indus
tria.is da Petrobrás, sobre
tudo a.s de grande porte. como 
as re!inaria.s La.ndulpho Al
ves, Presidente Bernardes e 
Duque de Caxias. elaboram e 
desenvolvem programas de 
seu interêsse especffico. su-

pri..udo-se da wão-de-obra de 
que necessitam. 

O órgão central a.penas in
terfere na medida em que seja 
preciso coordenar os centros 
de treinamento das unida
des, incentivando-os a im-• 
plantar novas programações, 
articulando-os entre si e com 
86tabelecimentos de ensino e 
industriais. 

De cunho essencialmente 
prático, o treinamento de pes
soal de ni~el médio se desen
volve, sempre que possivel, no 
próprio local de trabalho, 
aproveitando as facilidades 
all encontra.das. Embora a 
maioria dc,s cursos vise a ca
pacitar imediatamente o pro
fissional, outros existem cujo 
objetivo é proporcionar pre
paro adicional, ilnportant-e 
pa.ra a atuação eficiPnte de 
uma equipe. Enquadram-se 
nesses os cursos de relações e 
métodos de tr~halho. preven-

Mi:GGCIO & NOTí-CIA - Dez:i,mb,o • 19631 
dgl e 9 

:HTA r· 
D.A. PEl'R, 1BRÁS 

ção de acidentes, combate a 
incêndios etc. 

TREINAMENTO 

Numa Emprêsa. de grallde11 
proporções como a Petrobras, 
cuJos serviços se distribuem 
práticamente por todo o ber
ritório nacional, reveate-i,e de 
excepcional importância o 
treinamento proporciona.do ao 
pessoal de administração, em 
nfvel de ehefla, sob a forma 
de seminári06 e reuniôea. 

O alcance de t&l método t 
calculado pelo ensejo que pro
porciona., não só de dlfullo 
dac técnica..s maie avançadas 
no campo da administração, 
como também de troca de ln
formações e pontos-de-vlflta 
entre os representantes dos 
diferentes órgãos da Emprêsa., 
em proveitoso Intercâmbio. 

Em face da. impossibilidade 
de o sistema universitârio do 
Pais provê-la, a. curto prazo, 
dos técnicos de que necessita 
cm seus empreendimentos 
prioritârios, a Petrobrás t-o
mou a si o encargo de for-

má-los, ill6talando curs011 de 
pós-gl'41,duação k.mbém oen
dUll!idos pelo ClilNAP. 

A tais om.sos têm acesso 
engenheiros e determinadoa 
pr-oell!Bionals de nivel superior, 
que se eepeciiwizam efetiva
mente em ~ia, perfura
ção, produçAo, retlnaçlllo e 
manutenção de ef!U!pamento .. 

smlPU :HOVOS 
'IW)NICOS 

Pelaa proporções que 11.SSU• 

mem, mereoem Nglstro espe
cial M campanhas 1ue 1111ua.l
memte o 81:NAP promove, 
por ·l'Olta de aetembro, oom o 
ob,etr,o de atnlr para cum,e· 
~ pós-,r&duaçfi.o elcmentoe 
reeém-fonnados pela.s escolM 
WJ)8fltl)l'ell do Paf■ A exe
cução de la-Ili campanhas ê 
entregue a equipes Integra.das 
por funcionârlos da. Petro
brâs, que prestam esclareci
mentos a respeito da Emprê
sa e sôbre as vantagens con
feridas pelos cursos 

Ta.Is esclarecimentos prece
C-Condul na página 15) 

Ty 
~ 

• Som de oito fidelidade 
• Seletor de canais de oito 

sensibilidade 
• Seletor de voltagem interno 

• Tubo retangular de 23" 
• Gabinete moderno de mar• 

fim ou caviúno 

ENTRADA DE 

~~! 
sem iuros 



Péigipo tõ 

Flll\d.ada em l~. a. fábrica 
Nacional de Vagões é .uma en
~ priva.da com capitais 
~os e procura oferecer 
uma ~çio nacional à fabri
alollh iw vaiculos :rerrovi:irios. 
JA. produaiu cêrca de dez mil 
i'8io\1100I dêsiie tipo. que se en
,oontrA121 em t.ráfego em tôdas 
aa !errovia6 brasileixa.s e uai: 
i\nb.U férreas uruguaias 

Igualmente, em suus ofici
BM. Jnilbares de unldaae.. fer• . 
rovfArlu foram recuperadas. 

:o. produção inicial de vei
wlm e equipamentCl6 ferro
'flÍ1ri811. a F'NV e~uiu no sen
lllllf da diversifíca,çá.o de pro
dúafio e, ampll!llldO seus meiO& 

industrialização, iniciou a 
-rí.\:dcação de- .componente~ e 
eqµJpementos automotivos. 

à,aa fábrica de Cn1zeiro 
e;. construida- segundo Oi. 
~ e.lto6 padrões técnicos, 
stlias,ãa em terreno de 560 
%llfl m2, t.em uma área cober• 
ta dl, 45 mil m2 

A técnica emp,egada em 
ilU& pwdu~ é das mr.us 
avança.das e a Implantação dP. 
llnhwl de produção seriada 
penmti.i. elevadn desenvolvi• 
mento da especialização. Do 
equlplunento em funciona
mento em Cruzeiro, ressaltam 
d 11.1.1 p ens!I.S mecânicas de 3 
,nll t _,ada uma (as maiores 
da. Amér1.ca Latina) e varias 

:ce;ptixa~!!'rntS U-

CS.S, ú: laas em funcl namen
to no Hcm!sfér,o Sul, e de 
l.númer05 equipamento:; da 
,oldaiiem automática, prepa
ração, corte, tran!IP()rte, lab<>
;e.tórtos, etc 

Sua linha ae pro<1ução atual 
aMtm ~ apresenta: D Ma.te
rl&l rodante ferroviàrio; 2) 

Material rodov1é.r!o -'- rodu 
li aros para caminhões, õnl
bua, automóveis e tratmes; 
'S)ellU prensadaa, longar!naa, 
ln,~ e suportes para 
1:baals de caminhões e auto
móft!la, pAra-c:hoques; 3) 
~ent<> rodoviário - ro
lN compressores para. pa.vi
~; i) Peças prensa.
-dM par& a. Indústria em ge
~ 5) Estruturas metâllcas. 
l)ar&: edlflclos e galpões tn
duaCrial&: pentes, tõrres de 
trlLillmÚSSÍÍ-0 e subestações. ar
mlU!éns e silos; 6) Recip1en
t61 para líquidos, botijões e 
cilindros pa.ra gases liquefeitos 
de petróleo; tanques e reser
~tórtos para armazenamen
to de combustfveis, água e me
.laço. 

A FNV já projetou e cons
trul.u mais de 100 tipos dife
ren de vagões. entre os 
qu.a.1.s: vagões fechados metá
lloos, vagÕ"...;;-tanques para ga
soltna, vagões para transpor
te de ga.clo, vagõcs-t-remonha, 
vagões •caboose", vagões-gôn
dola para minérlo. 

Quanto a carros de passa
geiros, dentro da variedade 
produzida, sallenta!l"-,e as 
unidade e composiçõe r'é
tr!CftZ destüy .das a servi ·os 
B iburbano , Com a 1 til. ,ação 
de suaa gra.no.es prensas, pôde 
a FNV 1n1c!ar no 'Bra..-il a fa
bricação de coberturas estam
padu para vagões. de acõr-
do com as mais rigorol!Mi -e.-

sas cobertura . ., em produção 
seriada. estão sendo usada.s 
tanto para unidades novas 
quanto ps.ra a reparação de 
v~ões. 

Vinte mil chassls oompletos 
para caminhões : a cape.cida
de da FNV. Sua. linha de pro-
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t1ução supre a lndústna auto-
motiva braslleira com o mtll.a 
pessàas componentes de seus 
veículos, eomo longarinaa. 
travessa.-;, pira-choques, etc., 
para cl!entes como Ford, Cha
vrolet, Mercedes-Beru:., InteT
nntionsJ. Rarvester, FNM, Sca-

IT. 
.nia-Vnbl.s, Volkswagem, VnJ• 
met, CBT, e'- Quanto a ro
ctas e aroc para caminhôa, 
Ouibu.s, tratõre:, e automóvel3, 
é de um milhão sua capaci
dade de produção. São do 
mais elendo padrão de qua.
l!dadc, gnrantlda pela assis-

têncl'n técnica da Flrestoue e 
da Oood-Year 

Aliás, cêrca de 20 por cen
to do pêao total dos ce.m!nhõe:i 
de porte médio produzidos no 
Brasil .são consti luídos por 
componentes fabricados pe
la FNV. 

Uma cooperativa agrícola no 
da selva coração A . ■ 

amazon1ca 
Era apeu:is ,m1 euorme 

ra.sgií.o na. selva bruta, ein 
junho de 1954. Três anos de
pois, Jacaré-Acanga jli se 
transformara em aero;;x:,::-to 
moderno, aparelhado com to
dos os requisitos tecuicos, ra
ctiofarol, pista de ateri-agem 
de mais de 3.000 metros, 
ene..-gía elétrica, e um pu
nhado de alegre,; casas de ti
jolo pintadas de branco. En
tre elas, uma no,·a escola. 
com quase uma centens de 
crianças. E eis a maior sur
prêsa: uma florescente coope
rativa agrícola em pleno 1 JD

c1onamento 
Siln, uma coopt.r~ 1va nc 

coração da selva amazoll1ca, 
a 2.300 quilometres em Unh 

5ec> qutMm~•tn,~ 
c:nco dia de vi~gtm p o 

encachoe1rac:D TJipa ló.s li. 

quase meio mllhar de quilô
metros de 'Manaus, e a. 280 de 
Itaituba, que é a sede do mu
nicípio. Sua posição geo!;Tá
fica.: - 6º 16 latitude Sul, 
570 44' longitude Oeste. A hi,
tória nã.o é antiga datando 
propriamente de 1950. Exis
tia ali, desde os princípios 
do século, um lugarejo cha
mado Burtti. habitado por 
uma.a poucas !a.miltas de se
ringueiros, castanhadore~ e 
pescadores de jacaré. Manti
nham-se em contat-0 com o 
mundo só através do regatão 
que é uma embarcação de co
mércio ambulante muito co
mum na Amawnia e a cujo 
bordo se encontra mt1.ls ou 
menos tudo para comprar. 
desde artigos de armarinho, 
mantimentos e remédios di
versos, até a muniçí\o para o 
!ndispenEável "papo amarelo" 
(carabina calibre 44). 

Foi quando a Fundação 
Brasil Central, que vinha es
be!ecendo bases a partir de 
Ara.garças. rumos a Manaus, 
fundou um põsto ali perto. 
em Jacaré-Acanga, à mar
gem esquerda do T;i.pajós Is
so em 1950. Uma clareira na 
mata foi adaptada precàrla
mente para campo de a•erra
gcm. Três anos depois, a Fôr
ça Aérea. Era sileira tomou 
conta da base /i>ntremen•es 
abandonada p la Fundação 
Bra.s!l Cent--al1 prra •an-s

formar Jacaré Acanga, que 

sigmfica Cabeça. de Jacaré, 
num dos mais importantes pi

lares da- grande ponte aérea, 

a qual, em bren, llgarhl. o 
R1o l1e Janeiro a Manaoo. 

Foi traçada uma nova pista. 
com 60 metros de lai·gura e 
mais de 2.000 de cornprtmcn
to. Arvores gigantescas tive
ram que ser derrubadas 11, di
namite. A longa cicatriz ras
gada no corpo da floresta 
acabou tomancl,i !orm de 
campo de aviação, onde futu
ramente operar am t~ qua 
dri-motor~ 

O calor em Jacare-Acanga 
é amazónico. Bilhões de pmns 
e carapanãs, aqueles de cua, 
~ste de noite, infernizavam a 
vida e perturbanm o sono. 
Não havia nem ve tIMo do 
mais rudim~ tar confõrto. E 
a alimentação? E ... ~ o grande 
probl C'la. que ex.: ia U'"gen •e 
solução. Como o.1 mcr ar cê--

descomunal, a· ;iropeza da 

enorme àrea1 a ~struçã(! da 

pl,;ta e da.s casas? Os pouco, 

nath·os da região viviam pre

càriamentc de farinha dâ.gua. 
e de peixe Arroz? Milho1 
Feijão'/ Banana? Não havia, 
e mngu m plantava. O açú
c , o co.fé, os fósforos, o sol, 
a roupa, os remédio,;, o quero
sene, a ferramenta, a !ll\llll• 

ção eram comprados a preços 
""' ,rrhantes do regatão ex
plorador a. maJs do àõb-o, a 
tres ou quatro vêzes mais que 
e preçc.s ccbradoo em Sa.n
t rem ou em Manau . 

Foi dai que o rr.ajor Ha.rol
do Vel so e seu =is tente, su -
boficlal Jo,,,é Femnndes da 

•t 

<lo, e possl velmente tóua a re
gião. Mandaram vii- semen
tes. Ensinaram o plántlo dó' 
arroz, de milho, de feijão, do 
cana., de araruta, de café. Ar
ranjaram mudas de bananei
ras e árvores frutíferas. E 
onde seria. a roça'/ Ora, na.s 
próprias áreas desmatada.~ das 
cabeceiras e das margens do 
campo de aviação. Uma roça. 
ideal e enorme 

A primeira experiéncia re
sultou positiva, e a segunda. 
ultrapassou a.s expectativas. 
Vastos e verdes arrozais, mi
lharais fartamentE pendoa
dos, com trés ou quatro lon
gas espigas em cada pé de 
mais de dois metros propor
cionaram colhdtas gencro. as: 
para muls de 2. 000 ,:ai,os do 

(Conc'u, na pá.pina 

URBANIZADORA FERROVIÃRI ._ S/ A - SUBSIDIÁRIA DA RFFSA 

DE TERRENOS 
A Urb..mzaáora Ferroviaria SrA comlllllc~ que fll,l"ll. concorrê11c!e. p&ra a ver.da dos 

terrenog de propriedade da RP'FSA. abatxo relacionadm: 

Area 

510,15m2 

152.28m2 

431,llOm.2 

610,00m2 

3U,28m2 

609,20m2 

preço mmt111,0 

760.000.00 

1.m.000.00 

1. 700. 000,00 

1. 800. 000,00 

2.500.000,00 

3.500.000,00 

)00 . 000 .00 

360 . 000,00 

.00.000.00 

450.000,00 

500 000,00 

1. 000 .000,00 

l - A, proposiae deverão se .referir a cada terreno, lndlcando o preço da compra, for
ma de pagamer:to, nome por extenso, profissão e enderêÇO do proponente e ser en
tregues em envelope fechado, no Departamento de Investimento, situado na Rua 
Visccndc de Inhaúma n ° 38, 13.0 pavimento, contra recibo, até às 12 horas do dia. 
23 do mês corrente 

2 - A abertu;-a das propostas sera realizada no Departamento de Investimentos, :e.o en
dereço cltadc, às 16 horas do dia 23, na presença dos interessados que desejarem 
ass,zti-la. 

3 - A Urbellizadora Ferro1,iária S/A dará. pre!erênc a às propostas cujo pagamento to
tal seja à T 1sta e, quando em prestações, àquelas que o!erecereni menor prazo. 

4 - Em caso de empate a Urbanizadora Frroviária S/ A abrir4 nova concorrência re6-
trita aos car.::lldatos empataC:m; e, pers!stindo o empate, selecionará O vencedor por 
me!J d,. sorLD!o a. ~er realizado na presença do~ interessado, 

S - A empre M re< -va o direito de cancelar a concorrênc1a se o total das propostas 
não p e ':/ er e.s cond!ções exigidas. 

6 - OS c,iso om: sm Rr6 o resolvidos pfla. Diretoria da Urbanlmdora Ferroviária S/A, 

A. BER.GAMINI DE ABREU 
Chefe do Departamento de Investimentos 
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Pess.edisl1os e Govêrno võo 
bem com o Reformo A grório: 
Juscelino é o med iodor 
O; enlend,men,os entre li de

I~S p1ss;di,tas e homens .-,o 

Govfrno no ,,.-nti<lo dz diminuir 
cu mcS>T\O afastar o opasiçã:i 
pe,seJi, :o ao decrelo de desa
propriação oos faixas de terra 
oo longa dos roáovios federais. 
encontraram no sr Juscelina 
Kub itsc:h~k um m •.;iodor n~ce;;
só·io a:, bom ondamen1o da 
que~ õo. 

No cur ,o de vários encon-
1101 reserv:Llo~, os prócere~ pes
sedista~, c-1..X'n o presença do ~,.. 
prnJidenle. formularam •Jma ;f, . 
rie de suoestões qua o Presici-~n-
1e da R~púbtica tem monife~
fodo o desejo de ace itar, qu~
bran:lo o impasse qu" se mon
tinho omeo;ador. 

A opos1çóo que setôres pes
sedisto responsáveis faziam do 
projeto .c;e decreto se locolizov,:, 
principoJm.,nte em dois cam
pos: 

1. A fro.,iuloção gener•ca 
do d soproprioção poJeria le
var o pânico ao ccmpc, ameo
çondo não o;,cnas os propri1-
tó1 io óe lo·.ifúndios improdu-
111-os. mris também os àirigen-

O ,to n,c,nsogens do Pr~si
dente d::, R€pública, cincc rias 
ouois pedindo obe1 turo de cré
ditos especiais num to-:ol de 
Cr$ .120 bilhões, chegoro-r, 
ontem, oo Congresso Nocionc::1, 
A solicitação àe maior vulto é 
a de Cr$ 95 bilhões, 699 mi• 
lhões e 84 mil. poro atender 
a despe;os extraordinárias dos. 
Ministédos. 

Numa outro mensagEm o 
Presidente da Repúblico pr.:i
põe o transforêcia paro o Tesou
ro Nocional, de parte dos emis
sões d~ popel-rr,Jeàa fei:os pelo 
Ministério do Fazendo, poro 
otend3r às operações do Car
teiro de Redescentes do B,:mco 
do Brasil, 11edian:e re:gole de 
àtbito d-O Tesouro naquele es
tabelecimento de crédito. 

Os outros créditos pedidos 
sõo os sequintes: Cr$ 25 bi !hões 
poro a Rede Ferroviário Federal, 
Cr$ 391 milhões paro a Compa
nhi-o Nacional de Novegoçõo 
Costeira; Cr$ 39 m ilhões po ro 
o reolizoçõo, em Brasília, do 
Seminário da Cepo!, que reuni
rá peritos govennomento is da 
comércio ext;,,rior; e Cr$ 14 mi
lhões poro atender às despesas 
com a elaboroçõo dos antepro
jetos de reformo dos códi!JO• 
ie,kro-,s, 

Duas mensagens solicitam o 
{nsençõo de impôsto de faróis 

' pnrn novios estrongeiros con
isignodos à Petrobrás e à Com
panhia Vole do Rio Dote e po
tro ro tificoçõ_o do texto do Acor-
do Básico de Cooperação Tk-

:es ci:" fozenaas proout,vos si .. 
tuodos a m::irg.,,11 ÓJS estrados 
E:st., pânico em nodo ajudavc 
o reformo agrária: pelo contr".l
no, ampl iav::i a área de otritos 
o v:ncer. Ero nece:;sário loco!,. 
zor e inimigo e impedir que ~ 
pânico C:crninossc. todo o inrer101 
brasileiro; 

2. A tormu1oçõc n?stes 
têrmos po::ie11a fazer bo1>.o r " 
gêlo sôbre as margens dos ~. 
tradas d,; pen~t·oçôo, ,mpEedin
do que o ,n1eg,cçõa nacion..,I 
proSS•"gui;-:.:?.,jÓ q•.te elo sP. f07 
necessôriome~te c·trovés c:10s ~s-
tradas de ;:,en,0 troçãc e toó~• 
terioni se 1n5tolor numo ár-e:o 
que es:á omc-:içcdo de de,;,., 
prop: ioçãc. 

Esra; terem e. ;,, inc,po,s ,,c,. 
jeções fei ,os pele• pessedistos 

rasponsóveis, iá que o s2tor :r~ 
responsével (Armcnc'o Falcõ-o 

etc não foi possível engrenar 
nas conversoçõe>s, Para superar 
ta is ohstócu bs suaeciu-se uma 
série de mcdificaçõas oa texto 
primi'.ivo, den+re os quais cs 
seguintes: 

1. O d-ereto de,xario cloro 

óo Alemanha, assinado recen
teme>n,e em Bonn pelo Minis
tro Egí'.!io Michaelron. 

JÃNIO CANDIDATO 
O Movimento Trabalhista Re. 

novaàor homologou ontem o de
cisão do Convenção do port;do, 
qu~ escolheu o sr Jânio Quo
r.ros poro candiàoto à Prefeitu;-o 
de São Pau lo. 

A ccnd,d::ituro do ex-Pres i
den:e Jónio Quadros foi homo
logada por 15 votos contro 3 

EXPANSÃO DAS 
EXPORTAÇÕES 
BRITÂNICAS 

Continuo o demando mund,ol 
pelos produtos manufotururlos 
britónicos e os cifras correspon
aentes às exportoçõ2s de novem
bro indicam que as referentes ó 
Europo Ocidnteal sofreram um 
ligeiro declínio. 

As mesmas cifras do trimes
tre setembro-novembro são opq · 
nos menores que as do trim ~s
lre anterior, mas um exame 
em detalhe vem sugerir que, 
opós tomadas em conto carocte
rí sticas especio is, o exportoç-5o 
britânica mantém-se em expan
são. 

Ainda assim, os importações 
c;cntniuarom subindo e no !ri
mesre setembro-novembro seu 
volor foi dois por cen-to maior 
que no anterior. 

que sôment~ seriam óasopro
priodos os terras improdutivo, 
quem esavesse cultivando suo, 
fozendos poderia ficc,r tron
otiilo; 

Ty 
«:u~ 

2. Não seriem desopropriu
dos fazendas inferiores o '500 
ha nos lugares di1;tantes. e J 00 
no nos proximidades dos gmn 
des centros em têrmos que o 
r!ecreto procuraria deixar fixa
dos; 

3 As desapropriações ,., 
riam fúlos segundo um plano 
onual do SUPRA, de acôrdo 
com seu plano de aproveit<l 
mento. Isto é: codo ano o SU
PRA faria um plana de colon• 
zoçõo poro o ono sisgu,nte e à, 
desapropriações corresponderiam 
projetos de o prove itOCTiento dos 
tecras. Com isso. os áreas -ie• 
1opropriodos seriam previstos 
l.'.Cm IJm on0 rJ,:;, ..,,.,t0 c:-eAên{'Í("'! 

Estas ,uges.àes aplicados JO 

projeto de d=creto configuro
riam uma reformo agrário , con· 
tornados os seus grondes <1b•· 
!óculos. isto é. serio feita sem 
reformo do Constituição. serio 
borato, pois o valo, dos terros 
o serem desapropriadas coir•o 
sensívl:}lmente com Cl assina·tu
ro do decreto. não geraria põ
n,c,:, rut'OI, não impediria a \1"• 
tegrocõo nocionoJ através dos 
grondes eixos rodoviários 

O Presid2nte do Repúblico -
•egundo anunciou segundo-fei
ro oo Sr. San tiago Dantas -
concordou com os sugestões " 

os Incorporará oo decreto. que 

com esto novo formo passo o 
comor com opoio majoritário n~ 
seu esquema político. 

• Som de oito fidelidode 

• Seletor de conois de oito 
sensibilidode 

• Seletor de voltoi;em :nterno 

• Tubo retonglllor de 23" 
• Gobinete moderno de mor 

fim ou coviúna sem 1uros 

MEDIDAS DO liUVÊBNO PABA 
EVITAR O PBE1X.NDIDO A UMENTtJ
DIIS .ANUIDADES I:SCOLARES 

Despachando com o minis
tro do Educação, na tarde :l•) 

Govêrno Estados 

combaterá a miséria 
e advoga a igualdade racial 
No primeiro mensGg~m que 

enviou ao Congresso. o Pre;i
d"'nte Lyndon Johnson solici
tou o aplicação de um progra
ma de poz. O chefe do Govêr• 
no norte-americano advogo o 
iguoldade rociol e o guerra à 
miséria, no documento em que 
foz um balanço ào polílico que 
pretende seguir como chefe dJ 
Casa Bronca. 

Disse Lyncbn Johnson q..ie 
leva:á avonte o programo de 
Kennedy, não por motivos .;an• 
timentais, mos porque os planos 
do seu antecessor estão cerkis. 

O líder republicano na Cê.-
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Producõo de veículos .. no ono 

passado foi menor que em 62 
E,1q1111nto at.é novemb10 de 

1962 .à produção ae HICUIOS 

som-.:iu i13.3'18. em 1g·ua! pe
rí(>t}.o do a.no pli&lado atingiu 
&pen&S 159.957 untda-Otõ. Du
rante o mes de dezembro não 
tol possiv~l l"Obrir a d1teren
p. 

ntoon;io 

A r.nidusão autom bllistic-:'1, 
no pe, ioJo de j:ineiro n r.o
t mbr de 1962 e 19f.3 !oi a 
se~uint., ... 

DKW Vcm;l,f: .. 14.08:\ 13.120 
Sinl1'a do Bcasil 6.319 li .'719 
V•ilkswag '11 • 48.639 5{.500 
Clt'nera! Motors 17 131 11 020 
Internll. I ,::al l .'.l33 32~ 
Merc~u ~ B n:c: • 8.' 77 õ.203 
Willvs Ovrrlnnu 55.~9 i\' 726 

&a.nia Vabis ..• 

F N. M. ······ 
Toyota .•.•••.• 
Ford ......... . 

'755 991 
1.341 l.52j 

519 1.300 
19. 453 11.500 

CAUS\S 

O n•c-olhimento regi~trado 
r.a produção da.s emprésas é 
< on:,t•quência. em gr:inde par
te. da política de contenção 
o:iuc, ri11 resultante das rl's
!:lçúcs crediticlas ofictals pos
-s~ em prátic11 nos cinl"o pri
T'l< ,< s meses do a.no Tod~-

:. 1~0 explicaria a.penas 
pan·,almente ês:se dccllnio de 
pl'(-d ;ção. Rê'almente. outros 
rnto. e5 tamb~m atuaram nc"
~e sentido. li: o caso, por 
f•x.-mplo. das dificuldade~ im
;,ost~ à importação de peça• 
.. :nela não produzidas entrP 
nó~ pr<:'blem:1 comum à qua
se to~nllcmdr das emprP:-ns. 

LIIWIA:X 

• O melhor e moi~ per• 
f~ito gg bine te produzi
do no Pois! 

• 270 litros de ccpoci
dode 19 ,5 pés) 

• Âfflplo con9efcdor ho-
n 1:onta l 

• C<:mt~õle automótiGo ct. 
t-p«aturo 

• Gaveta plóstko poro 
cQflg~lamento répido de 
<lOrnas e peiiuH 

• Nôvo e mocie-mo trinco· 

horiz011tol 

15 prestações d~ 

sem 1uros 

Na realidade, as re:.t.riçõc• 
creditícias somou-se um ou
tro fator, tal,~ ainda ma.is 

importante: a iniciativa go
vernamental, ma.nd&nao ins
ta.urar inquérit,o para apurar 
tl.S causa.s das constantes ele
vações nos preços dos velcu
los. O impacto psicológico 
des:.a medida foi bastnnta 
acentuado, refletindo-se nu
ma retração do..s consumido
res que ficaram à e~pcra de 
me!horPs preços. 

Por outro Iaao. emt>Ora a 
produção t-0t-al lenha regls• 
Irado uma queda. verih'a•se 
q:.1e o número de carros de 
ptissagelros produzido:. :rn
ment.ou i,;~t<> fato r r:rte a 
d6Sp~eocupação da maioria 
das emprê.as em conqu;st.r.r 
outros mercados :-lt'm da re
:;ião Sul do Pai:. O predo
minio dêsse t1p0 de veicuios 
e conseqi.,encia natur,., de 
um mercado con,:;1m1dor ior.a-
izado num~, pt-q1;enn are 

p~&;pua. caracl-erizada por 
boas rodov1a,;, etc. En t:eta.n-

:. u· u,,m • ca n 
t, llnfoa. <loa> ~ 
atualmente a ex,., llnl"la 
maiores facil!da.à~ par a 
aquisição de carros âe pas
seio e, além disso, há tam
bém uma crescente renoTa
ção da frota de táxis do 
Pais, feita quase que exclusl
rnmenie, à;, base de au,om6-
<"Pi~ nacl~ais. 

JEEPS E CAMl:-lftoES 

li: nesse .,etor que ~e rei:11<
. ram a,; quedas mais a.cen
t •ta.das . No c~o do J~pe 11. 

•xpHcação provável é o fato 
le que êst.e veiculo. ati' ~o
. a. I;er-se constituído numa 
spécie de sucedlmeo do ca.r

" O de l)lL,«sageirt:M!. Com o llJ
ctemento das fa.cilide.des !!e 
•quieição dêste.s ólt\m()jl, o 
:itcrcad.o &eria :,,nfrlôo ~•f
·,el redução . 

No que se refere: i.o,; ..a
:ninhões. o problern2 rt!Jlide. 
orincipalmente, na falta· de 
financiamento &deq_uaoo pe.r.1 
sua. M!Uisiçio. Como ~e sabe. 
alguns vefc'.llos deS11a cat~o
ria tem seu preço por volta 
,,,. 15 milhões e com "~ ,iur~ 
.• 0 ncarg-oi; rela ti vos ao n
na.nciamento. cn"'-t::in1 a.D con
c.umidor cf.r"'\ ri"' ?2 mi1hfl""s. 

Willyi; e Vvlk,wagen con
tinuam respomáv0 is por qust
se 2 3 da p1·o<l'lr~' 1l:str ann. 
todavia. regl~trn-::· L''J'i alt<'
raçáo dns P"•içõ,s n ~, nndo 
a segunda a lider,r ~ tnb'.'·
la. Ontro f 'o a r1 •t0 c::tr é 
o avanço da s·m~a. q 1~. t" ·a
dtivamente, vai tcmnn-:lo con
ta de uma crescente parcela 
do mercado. 

Exportação do 

de ferro pede 

minério 

menos intransigência 
~tudo i;ôbre o mercado de 

minério de ferro, divulgado 
por •· Al1állse e Perspectiva 
Económica", fornece campo 
para conclusões a quem se in
teresse por êsse comércio e 
pretenda avaliar as reais po&• 
slbilidades do Brasil para 
transformar-se num arando 
exportador de t-111 minério 

QUA-DRO 

concorr · ncfa cadn v~z mais 
dinâmica , carecLeriznndo o 
mer<'ado tomo esLritnmente 
do romprndor. Por outrn la
do, apeMtr de certos miné
rios t.ransacionados ~erem de 
baixo tf'<lr, c-m alguns caR0S 
~A.o êlt>, autofundentt-s e a. 
sua proirnnidnd( das ui;ln&a 
produtorr,s dl\-lbes vanta
gens de frete~ não descontá
veis pr!a melhor qualidade 
de mmt'rios cstrangc iro, a 

Cérca de 60 p:ilses sli.o pro• lmponar. Os nnmço~ nas 
dutores de minério de ferro. t.écnlcru- de preparo de mlné-
o que demonstra não se tra- rio dt· alt" forno por benrft• 
tar de matéria-prima escassa cinnn~110 e a.glomeraçõ.o pela. 
ou estratée-lca. Além disso. a .interii>.sc;-A.o e pelotiza~·ão e a 
produção em 1960 !oi ligeirn• disseminação do processo de 
mente supenor a 500 milhÕE>B a.fino do I\Ç{1 com oxl11:ên10, 
li.e toneladas, tendo ha\'ldo eY- d,minulrnr:1 multo a sl~n!(!. 
portaçã.o de aproximadamente w<;:\-0 econômica dos miné-
30'"';, dessa quantidade (151 mi rios de nllo teor e de tipo 
lhõe8 de toneladas\: os gran- compacto. 
ctes !mportadore~ dt' m!nt"rlo TJ::\Il'O 
de ferro :;ão. em ordem do- Assml\ln a APEC: "Dcs-
cre:;cente, E•tndos Unido contadas a., troe-as entre pal-
39 milhões de tonelad115: Ah•- se. ,•binho, l feitas em gera.l 
manhn Ocidental - 33 mi• J)Or trar,sporte terrestre nu 
'hõt>s: Bélgica-Luxemburgo - 11unnl, pode-se dll!E'r que o 
20 milhões; Europa oriental merendo potencial para o 
- 18 oilhõe;;: Reino Unido - m;nhio cie ferro de tran$-
17 milhões e Japão - 15 mi- port-E oceánico, inclusive os 
!hões: nesse regime de trc>· de origem bri.~ileira teria sl-
~as hà que descontar os su• .,. do em J9fi0. d:,, ordem de 90 
pr'.mentos fe;.tos por paH,e~ a 95 m1.hõi·s de toneladas. 
fronteiriços. às vêzes em regi• A.Sfinl :; PN~ib11\dade real de 
me reversa.!, tas como o 011- t'Xp,)r!r.cõe~ sllbstanciais de 
'1Rdá ao:; Estados Ur:ldo.s e a minério d, !erro do Brasil, 

- •A1111JJl&llcba.--- ..... _,~,-- ua.lldar-
bem como o lnllercaai'!tilo en v~.,,Alm!~~~-..11~~1!!-.!i~.....,,,,..-~=:'{: 
tre cerws paises do mundo mf'nte ae umh c-0mpreen.são 
,oc!11lista · e.no~ os pnlses r.dequ11d11 ào me,ca,dó Jnter-
produtores são poucos os nacional , do rPcc,nh~cimcnto 
principais exportadores de mi- da pxi,ténc!a ele plwalid:i.de 
nérlo <acima de mll tonela- d&.~ Jonte, ,\lpriàora.~ e da 
elas) toram o Canadá - 17 adoçlio da atitude reali~la. 
milhões· Estados Unidos. r> qrn,. sem esqmcPr o interêsse 
milhões; Brasll. 5 milhões. nacl<ina:. não inflacione o 
Peru, 5 m !hões: Algéria. 3.5 ,·erdadeiro valor atribuível 
mllhões : Libéria, 3 mllhõe~; ao mlnü;o de ferro, cujo po-
Serra Leoa. 1.5 milhão; TUn!- dt'r àe ba:ganhn \'8I diml-
sla. 1 mllhã.o: França. 26,7 mi- 11,.lndo assJstndoramente 
lhôes Noroega. 1.1 milhão : dt'\' óo ;. ín:•ar.sig~ncia e u 
Suécia. 19,5 milhões : Espimh~. ai.' ruó~ d~m:\tic11s tomada,;: 
2.5 milhõe.~: Rúsi;'a . 15 mi- no P11!~ nf'~~es últ.imos 40 
!hões; Indi11. 3.4 milhões: MR- am.-. H:.,·erl\ 11inda tempo 
laia, 5.5 mllhões: em suma . par11 e, B·:ail c11nqulstar um& 
19 grar:des exportadore~ P-"l'R p<iRiçíu impo:tant~ no qua-
')OUCO ma's de mela dú,,IR -.ir. àro d06 ~itpor•l\doru de ml-
·,rnndt-, países import.arlor<>&. nério d~ ferro ou contínua

COMPETIÇÃO 

o i,p&l'~tO <k várw. 
projetos de el:~ de 
mlnê!'io de fecro toma & 

rlo nc-.:~&& reserva~ fprrlfe
ra.a como tc~temunho cio M
c~mno nac!o11a.J 11.to.nte 4., 
r ~al-id&de dO comércio mu11-
dl:.T?" 

Nova sede do E. C. lgu~çu será 

construído em tempo "record" 
tC<>nclu,,ão da :;_• pãgina) 

Mach~do B ~~t~, Di-retor de 
F.sportes . 

SóCIOS 
PROrRlF.TARIOS 

Está tendo acei lação .,xt ra -
n,din<irta a nova emissão dr 
tít••lo., de sócios prooriel:írlo~ 
F.m ap•nas 3 din.~ foram vi>n
did~s 22, o que vem demons:
tr3.r o grandr. interêsse por 
T''lrle d'l ll",Sa S' clcdaõc . Ca• 
do titulo cst t ~endo vendido 
a base de 300 '!lil ruzelros, 
com men. aliJade de Cr$ 10 
mU. 

1ºR0(..!lAM.\C.\O 
flf" l,\~'l':(ftO 

Um va..sto programa •OClal 
foi elabo~ado pela clir<'t orla 
do Iguaçu. para o mê~ de 
Janeiro. Dia 11, às 23 horas, 
~st-á programado o Carnaval 
Brshma Chopp /no ginásio). 
com a orquestra de Raul de 
Barros. Dia 12, às 9 horas. 
Ginkann A utomobillstica Dia. 
19. b'.lile carnavalesco dos ca• 
sa.do~ . Nos dir>s 19 e !U, às 18 
horas, bailes Infantis e banho 
a fantasia na. piscina., às 9 , 
h. ; dia. 26, baUe carnavales- / 
co dos solteiros. 

DESENVOLVIMENTO DA CIVIUZACÃO NÃO. 
1 

PODE PRESCINDIR DO ;v ANGELHO 
"0 homem moderno - dis

a,e 1> Papa Paulo Vl, em Je
J'U&'l.lem quaude se prepara
"ª para regressar a Roma -
e~t,t orgulhoso de !-u~er as 
co l>IIS por si mesmo. Inven
ta co1~as novas e realiza coi
sas assombrosas. Mas tõdas 
e_,.,,as realiz11ções não o fazem 
melhor, nem mais ditoso 
Ni\o dão aos problemas do 
homem uma solução radical. 
dr.!in tiva. univ<"rsal". 

AP~LO 

o Papa Paulo VI lançou 
n" mar.há do dia 6, desde 
B e.ll'm . um apélo 1\ Igreja para 
q11e permaneça unida. aos Ir
mitos separados para que vol
trm ao redil, ao mundo para 
que compreenda a missão pa
cif ,,11 do cristianismo, e aos 
que professam o monoteísmo 
_ i~to e. aos muçulmanoa e 
110s judeus - para c:ue aco
lham os votos de paz na Jus• 
t,iç:R da Jgreja 

Oepois de um,, pr.-fis.-ii.o <IP 
ti>. de f'hperan<;a e dl' amor, 
:f Plta em nome de sua Jqr"')" 

11Jo VI lt'. 

NôVO 

momento histórico em que a 
Igreja de Crusta d1cve vlv~r. sua 
unidade pro.tunda e vis1vel 
Devemos acabar nosso Concl
li'l Ecumer.ico. devemos 11~se
gc1rar a vida de. Igreja, uma 
nova. mane.ra de sentir, de 
ql1erer e de comportar-se. Fa
zê-la .,ncontrar uma beleza 
espiritual sob t.odos os seus as
pectos: No pensamento e 11!1 
palavra, na oração e nos mé• 
todos de educação. a arte e na 
legislação canônica'. 

o Santo Padre, dir:glndo
se aos Irmãos !epara<los, a!ir· 
mou que não se pode evitar o 
problema da unidad,: 'Mesmo 
r:ae c ircunst!incias em que nos 
tencontromos hcje. devemos di· 
zer que êsse re.sultado não de
ve ser obtido cm detrimento 
da15 verdades õa fé. Não de
vemos ~er ,nfif'is ao patrimô· 
nlo de Cristo, que não é nos
so, ma.s seu. Somos apenas o~ 
depositário& e Intérpretes·. 

Aeresceot.ou o Surno Ponl•· 
fie., QUe e.sl.á dtspo,to a toror,.r 

,.m conslder..ç~o qualquer mele 
mzoflvel PI'"" 1'plalnar o~ ea-

LAR 

John-John e carolme, filhos dilelOJ do Pf'Cl!llteado pre-
3tdente John F. Kennedy. vigiados por um agente do ~1/:.: 
cnegam a s11a 11 01,a residência. John-John. como o e 
mavt1 Kennedy. traz orgulhoso, a bandeira ão st~ !ª~~:;4: 
compreendendo, ainda, o grande drama que en u o 
11.umam<J.ade e atingiu em cheio, o :ieu lar. 

mmho~ do diálogo, .. no res
peito e caridade, para prepa
rar um futuro e.ncor.tro, que 
Deus queira que seja breve• 
mente com os irmãos 3ep1k 
r11do3" 

" Absti:r-nO!o-emo- - acre~
centou o Papa - de sol c!t-ar 
~estões que não seriam livres. 
nem acordadas, Isto é, movi· 
das pelo espírito do senhor, 
Que vira quando queira, ei;pe

raremos esEa hora bem-aven
turada. No momento. só pedl-

mos aos nossos irmãos separa

dos o que nós pedimos a nós 

mesmos: c;ue o amor de C~

to e da Igreja Inspire tõda 

!Cestão eventual de un.!ão ~ 

aproxtm~çáo". 

Prosi;egulu d zendo Paulo 

VI: "Farem()s de sorte que o 

dei;ejo de compreer.são e de 

união permaneça vivo e ;nal-

tE'rndo Oepo~ltamOl5 noMa 

conrii1rn;,i nR orac;áo. embora 

n"o sela comum. maa. -pelo 
uirnr.,,, pc,ne ti.Pr ...-fmuJtAne-n e 

eie,•nr-se para Ie'amente de nos-

sr.s corações e dos cristãos se• 

parados para unir-se a.os pés 

do Altissimo. o Deus do Uni

verso. 

EXORTAQAO 

o santo Padre Exortou a0& 

po\'OS abert05 a ação apostóli

ca. e missionária a que parti

clpi>m do universalismo do 

evangelho par-a encontrar nE• 

le um feimento capaz de de

s::n volver a ci v!lizaçl\ o. 

Paulo VI dirigiu palavrns de 

simpatias mesmo àqueles que 

ctilicult':lm a m $$ão da Igre

.!-a: 'Nossa salvação nii.;; co

nhece limites: vence todas a.s 
barreiras e quer chegar ate os 

homens de boa vontade, mes

mo os que, no momento. nãç 

dão mostras de bene,•olêncla 
pill'a com a religião de Cristo, 
que se esforçam por lmpedlr 

sun dlfusllo e combater o~ 

fléts. Mesmo aOli que perse

iiueui o catolicismo e 9.08 que 
ne«a,m a Detts e a Je.,us Cris

to, er:vlAmos n~ pensamen• 
to triate e doloroso e, serena• 

meRte lhes perguntamos: por 

que? por que?". 

"Com o c01•e.çlí-o pleno dês

tas peu!IBmentos e orações, 

concluiu dizendo o P8pa, pe
dimos desde Belém, Pâtrla de 
Crlsto, para tõda a humanl· 

, 
TRAMSISTOR COlUMBIA 

nANSUPER Vil 
• 7 transistores 6 prestações de 
• Alto folante super po•, 

tente 
• 6 lindas cAres 
• Caixa plástica 
• Antena FERRITE de l on• 

go akonce 

dnrle " abunóanc:a do:; tavore~ 

ctn1nos·. 

VISITA AO PATRIARCA 

ORTODOXO 

Em meio a um clima de 
1,mmde cordis.l1dade-e de fra
ternidade realiwu-se no mes
mo Clla a visita que o Papa 
Paulo VI têz ao Patriarca AtP• 

nágorns, na residência õe D. 

Benedlcto, Pa.t.rlarca Ortodoxo 

de Jerusalém. O Papa abra

çou e trocou O beijo da Paz 

eon1 o Pat.rlarca Ecumênico. 

que o esperaYa à. entrada da 

grande sala de recepção. 

Paulo VI, gue vinha direta

men!.e de Belém, ~tava acom

p11nhado dos Cftrd{lllis Eugene 

Til!@eH,nt, Decano do Sacro 

colégio, Ous!Alve Testa, Secre

tário da Congregaçiic de R ito 

Orle-nta.J, e ..+.mlEto Clcognan1, 

secret.ãrlo de Estado. No jar

dim que 86 Cltiteniie diar.te d-a 

residência do Patriarca de Je• 
rusalém, D. Benedicto, cerca

do de bil!pos e dignitários de 

3.855,: 
sem iuros 

DS.M 

sua Igreja, rf<:ebtu o Santo 

Pdre. 

Todos os presenu:.s, profun

damente emoc.onados. bei.1a

ra.m o a.nel de _Paulo Vl. cujo 

rosto refletia t-ambl.'m uma vi

va emoção. No momento em 

que o Papa, sorridente, rstava 

rodeado pelos membros ào 

Clero Ortodoxo, t"oncordou em 

posar par os fottigri.fos Na

~uele momento, o helicóptt'ro 

vermelho do Rfi H;.1s,r in àa 

Jordãma., sobrHoou o Jardim 
do Patrlnrca. Di1. cal•!T,-~. o 

soberar.o !éz ge.stos ~.misf.r,80S 

com a mão t\s pe~ro~ c;.uc se 

ara .. -tavam no jardim. 

Do a-lt-o da ~11dnrlF. .-. Pa

trtaroo ,\tenqoras .-,;,'<lerllVO o 

Bumo Pontífice . Quf .. ndo o Pa

pe. chegou ilté e1e. nbrl11 os 

braços, e 06 cto·s preJadoi,; se 

est!"eitaram em forl-<' sbw,;,o_ 

Imediatamente depois t>ntnu am 
no sal!io de recepç.ão. onde i·ea

l!imram rápida entrevista prls 

vada.. 

t.. 
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Ni'to obs~a.ltt' t.:OllSaLituir lll
C,ll,iYO àr :,1,;11ith,;11;ao pa1t1-
t'llier ao c,õab.,ec'.meulo de 
uma eor:-u1te exportadora de 
p:• dut( s manufo.t.uractos, a 
l11cltr:.iç,:o núme10 258. da 
SUMOC. de\erà ter como um 
ctr.s &eu, c,·,mp,ement.os esst>.n• 
~1a,, . o financiamento às ex
rcr.;:"Õt>~. ,em o que a m
t!ú.-:ria 11:i.~ional de màqul
n.,~ e cqu,pamentos continua
n em sit!i«<;ilo de inferiorl
tíJ.de diante do, c:impctidore1 
externo~. 

O ru.anc1a:nen &.s expor-
taçõ.-;; ja foi ,bjeto de deli
oernc;ão c!o Con~elho dr SU
MOC atr11.Vt-, da In,trução 
nümern 215. r2!lulsmentsda 
p1;lo Comunicado número 138. 
c->njuntament-e emitido pel11.s 
Ca.rteiras re Cà..'nb10 e C.imér
c·o Exterior do Banco do 
Bnsll, em ::?6 de novembro 
<k rnRt. 

A. dispo~i►-s govt:rnamt'n• 
ta is no tocaute a.o financia
mento ct11s exportações poucll 
prC'dnzirnm de pni.tico, até o 
pr.!sente. Enquanto bso, os 
pai. cs des(·nvo!vidos. como al
guns ctue ab:.t ixo citamos. as-

-----····~--·-•"'"''"ª f r s e->! mu os aos 
export~do ..--;. de, nLs.n11f~ um~. 
ln~! ;3iv<' f,::r.nci:\mento que 
ofC'rece a f,;~s ex~epcional po
ll-r de ro~1p~;içR<' no exterior. 
C's f'K,>mnlo:; r seculr mo~tram 
0 q11?,nto a.;11C:a teremos oue 
~ nd.-ir p.2rn r!>Õear da prote
çi'i.o ne~.~;.!,,ria uma corrente 
rxpol'tadr>ra de manufatura!\ 
qu~ pr::du?.a ,·alôres crescen
t~::-. 

Ei;tímulos à export<1çào con
redidos por alguns palses: 

ALEMANHA OCIDENTAL 

l ). I senção de lrnpôsto de 
r -,n:-.un10: 

'.l I Ls&u\>ao do imposto <1e 
v 0 l'd~s, e co;1~lgnações; 

31 O.:t s~·,;uintes critenog .em 
r ! :,~ o a s lmpo:,,os de ren
da. , <lbre :t:~ro~ e outros; 

a - rHênc,;ão pela firma ex-
:,r r,.<do,·a pars pagamento 

·n 10 anos seguintes diml-
1 , n1~ s, .. tm, pele. sua rea
pl , .. , ção d·n·ante impostos d e 
r~nd'\. sindical e a da indus
t ri 1 !' pro1hsões; 

>i - b e:nrão de imposto.5, 
q tu "~•iam de 1 a. 3 por cen
lP c:o v.'.!J,~1·. con[orm~ a na

,_, .. ,~ du mt:'rcad')ria. 

., , ;s :v;ão trtal de Impôs to 
;_,, i ·>n·~ ;-;óbre sezuros de 

.,.,t,rtf" . 

JAPAO 

l, T1~tament:i prererenc!al 
r ,l ',1rnortação de matéria."J 

.i. erem ·manipuÍn.d~s e, pm,te
r , mente, exportadas como 
;.,reduto japonês as•,lm dfscrl-
1,1•Pados : 

a - c'!mitt~rf,0 dii c1)effciPn-

te porcentua.l exigido para 
outros tipos de importação, so
bre o.s quais é fixada uma 
dgida percentagem; 

b - eliminação do prazo 
para essas importações, M> 
passo que para outras há pra
zos rígidos e fatais; 

c - isenção de especl11ca
ção de bens, vaJõres ou áre~ 
de preferência para importa
ção; 

d - suplementação fácll aa 
quantidade e valõres, no caso 
de esgotamento das quantida
des previ~tas. 

2) Facilidade para as ope
rações compensadas, visando 
prtncipalmente, a criação de 
mercados novos e slmultinea 
aquisição de matérias-prlmu 
para sua lndú~tria; 

3 utilização de 5 por cento 
das divisas obtida! por seus 
esforços. Além dls.."'O, gozam o., 
exportadores de fsencão dt> 
impostos. facilidades de trans
porte e fretes baixOE, beDl 
como de amplos f!nancian1en
tos. 

ITALIA 

11 Regulamentaç!\o, pernu
tindo e facilitando a inctu .. trla• 
Iízação de me--c11<iorias impor• 
tadas tempe:>ràriamente por 
conta de cont.intnte es:-rangel
ro, as quais poderão ~er t: an$
formadas e também oomplP.. 
ta.da., com ma.te-fals nac10-
nal6. 

2) l, fim àe permitir às rir
mas exportadoras a colo~ac:\o 
de seus produt-0s em n!VPl rt• 
concorrência com o& exporta
dores est,ra.ngeirO!\. estão prt
vbtas a.s see-ulntes formas ae 
aurilio~: 
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À 

a) créditos para. exportação, 
suJeitOll a. riscos especiais lta.la 
como riscos em negócios com 
países política. ou monetària
mente instáveis); 

b) alguns fornecimentos ello• 

peciais, sobretudo negócios 
vultosos e continuados (geral
mente consistentes em beni. 
de investimentos) gozam de 
rlnanciamento em condições 
especiais: 

CJ reembólso do valor cor
respondente ao impõsto de 
consignações que lncide sôbre 
os negócios desde a matc.'rl:i.
prima até a sua transforma
ção em produto 11cnbado. 

ESPANHA 

1) As mercadorias sâo cla~
s!fica.das em cinco grupos, 
com uma e5cala diferente da 
percent-1111em de divisas, para 
l'erl'm nt>11;ocisdn~ em Bôl n 
que vai de~de 10 até 90 por 
cer.to: 

2' O reajuste das l!stas é 

feito de acôrdo com a situa~ 

,;-ão ou circun.stânc-ias do m~r

eado Interno ou ext,-rno. 

3) o~ produto~ e~pectn1~ 

•BC objeto de a tencâ'J dn 

''Imt ituto Espafiol da Mon<'

àa Exlranjera", que fixa o~ 

~~.li-rios que achar convcuien

t..!. pa.rn que os produ t-0s es

pa.nhóis tenham cond1c1io de 

ccnconêncla. no mercado mun

:linl. 

GRA-BRE'I'ANH,\ 

1) Financiamentos: 

A Grã-Bretanha flnancla 

desde 1954 a expo1 tnção atra
vés de: 

a.) operação de de~conto de 

titulas aceitos ou emitidos 

pelos cliente~ cios exportado

res; 

b) operação de crédito ao 
exportador contra a 1nu·11ntia 

de títulos por êle; 

e) concessáo Cic crédito 110 

importador estrani;elro, mo

dalidade muit convenltmte 

qunndo se tr11t.a de várin~ 

comprns de um mfsmo cJlt-n

te. relacion. <i0s com o mes

mo projeto. 

O óri:iio tncarrcgadc dr 

financiar é o 'Expo: t Cre

dit GuRrant.ee D e p n ri a

ment ' \ECOD>. 

2 ) Fadlida.de · amplai. p11.ra 

a imponação de materia-pri

ma o. ser utlll:i!adn na elabo

ração de produtos t-xporlá
veis. 

PRANÇA 

1) Plnanc!amtnto por pni

ws superiores a dois anos, me

diante apre;,entaçáo de títu

lo de crédit-0 do cliente no ex

terior, o qual é negociado por 

banco. Depois de obtido um 

seguro, o titulo é avahsado 

pt>lo "Bancque Francals pour 

le Commerce Exterleur" JJO· 

dendo ser redescon tado. sem 

limite, no "Cred!t Nallonal", o 

QURl. -por sua vez, pode> valer-

1 

G.01VÊ:B"NOi 

se da. "Cabse eles Depôw, et 
Conslgnations". 

li Pré-financiamento e fl• 

nanciamento de grandes eqtü• 

pamentos industriais, ao~ pl'o

dut,ores. fet,.o pelo "811.nqn~ de 

Frnnce". 

Mll:..XICO 

1) • Sub>iidio r e!ercnt~ ao 

l(llal do lmpôsto de importli

ção, que incide sõbre as ma

tl•rias-primas. materiatS amd• 

Jillres e pe.rte& ou pe(,,a& que 

ni\o se fabricam no pa.is, quan

do sejam uece.,sárias para in

tegrn.r o produto da i,xport.,

ção. 

21 Subsidio referente lt per

centagem de 18 000 no impõ.s

to sôbrt> vendas, quando se 

tratar de exportação con~u

mada e com a condição 

de que o impôsto não tenha 

sido transferido ou trnslo da
do para terct'!ros. 

3 ) Uma redução ,:ulJ,'tar.clal 

elo impôsto sôbn, a renda au

rerida com a exportaç:\o de 

produtos nRclon~ls, 

COLôMBIA 

1) Isenção de lmpóf.1:-0 só

bre a renda aos ingressos r~

snltante.., da.< exportnçõps que 

não sejam petróleo e s.!US de

rivado.~, prata, ouro, metais 

preci=-, e ca(é cru. 

a, Outros (>t,Umulos !i$r.als. 

~lllltl11Ul01111ltlltlllllHlttltlllllliffllllHIIHlffllllfll4lil!flllfllllllllllll •l1+14lllilttffflfllfttll111111tfUllllm1ttflllttlflffflltlHltffttllllllltllltl1Hlllllllllttl111111tftlllfltllflllttllUHllllllfflfülllllftlUHHlllrH1"11tllllltlHIJI.'.: 
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(Conclusu.o da 10 • pá.!!inn) 

t\a mnndioca e do niplm. 
José Fernandes, cearense de 

bo~ cepa e mulla fibra, tra
ba!hador e disciplinado como 
l)Je ,ó, 1com 23 a noo de ster

viço na F. A. B .. na qual 
~trou aos 16), para expllrar 
o mil~re de;;sn abençoada 
tf>rra amazônica, dizia na sua 
ltngunp;em pitoresca: 

- Táo bom é êste chli-o, tão 
formidàvelmente bom, que 
ba61.a plantar chumbo J)ara 
na~r,~r pólvora ... 

Sim, um autóntico mil11&re 
11a ~elva, mas um mila{lre para. 
o qual Deus só eot1 a com a 
terra, o sol e 11, chm·a. O 

ret-1.o , é o esfôrÇo dêi;.ses ho
mens que, dentro do preceil-o 
cri6tã.o, fazem do trabalho sua 
prrce e amam seu próximo 

tant<1 ou mais que a si mes

mos 
Com a. sl.\!ra e o luero das 

Yena!\i', a oooperatiYn se apru
mou. Em meados de 1967 con
ta.va. uns 70 associados Se111 

bens imóveis Já beiravam um 
mllh!l.o de cruzeil'03, e outro 

m ilhão cm1t11-rla. seu barco, que 
w;tava s"'ndo construido 1111 
mt'llllnO, com capaci,da.de de 25 

k>!,f!ladu liquid.ll.l. Triunfou 
Uflim a cooperativa, e com 
ela Jac1tré-Acnnga om mea
,A..... ioo r Jc.\ '-'vut .. vn ~ 

ele 300 habltN\te1n sóbre 06 

!aUlrl,s adversos q_ue lhte em
bara.r;.avam a emanci~.çâo e 

um nlvel de vida melhor. 
Em principio!; de 1956, o 

:iaajor Velo,;o !oi ~ubstituido 

pelo então tenente, hoje capi
tlo COiombo Cristóvão na 
eherla da. R ota. Rio-Manam, à 

crua.J se subordina Jacaré

.Aoanga.. Se outros mérit.oa 
não t!Võl!Se o nõvo adminis
trador, capixaba. trabalhador e 
inteligente, bastarU1.m êstes 
doils para eternizar-lhe o no

me na. Rota Rio-Ma.naus: a 
mtroctuçl,o do da.nprim para 
prev•n1r ou superar d malá
J!tn, e O nitrosin pa.ra deno

tar a saúva. Sera virtual.men
• impo111>lvel calcular o ro
-.no de benetlclos que resul

~Ao do oombe.t-e a êsses dois 
flagelOtl que casUg&m grande 

t.e do BrMtl, e particular

mente r. AmM&nta. 

: A peça ••• 
(Olnclusito da 9.A pál{lna) 

dem ob l.este.s de 4;eleção e as 
entrevlsta.s, :ie:ndo para. os 
meiimos utlll.r,acio" filmes e 
out.ros ma.teria.Is de ih1stra.
\tf.o. AM candidatos self'<liO
aa.dos, a ·Emprêlla fornece re
oursos para transferência e 
tnslll.la.ção no local do cuno, 
proporcionando-lhes, também, 
llvros e material escolar de 
que nece.s•Jtam 
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