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Lance-livre
* Presidentes das Assembléias Legisla parlamentar, que exige um nome de
tivas de todo o país estão reunidos em guerra. No Executivo, dispensa-se o hí
São Paulo e debatem a extensão da imu fen. Da mesma forma, o Executivo dis
nidade parlamentar também aos deputa pensa outras normas.
dos estaduais. Ontem, almoçaram no res * A empresa Esplendor Filmes SA infor
taurante da Assembléia paulista. Dois ma que os cinemas Lido-1 e Lido-2 estão
pratos do cardápio: Salada Russa e Filé sendo programados pela Art-Filmes S/A
há três anos e o serão por mais dois.
à Cubana.
* Há um mês que o Sr Cláudio Lembo * Clara Ramos, filha do escritor Graciviaja pelo interior de São Paulo. Depois liano Ramos, lança terça-feira, na Argu
de visitar cerca de 100 cidades, está de mento, o livro Mestre Graciliano, Confir
alma leve: vê boas perspectivas para o mação Humana de uma Obra.
PP, principalmente para os políticos que * O Secretário de Saúde do Rio, Alberto
estão começando. Explica que o PMDB Coutinho Filho, revogou sua decisão de
está estratificado e no PDS só há espaço não abrir concurso entre os sextanistas
de Medicina da cidade e autorizou prova
para velhas vedetas.
* Os Srs Theophilo de Azeredo Santos e de seleção para preenchimento de 45 va
Carlos Alberto Wanderley, que estão em gas nas especialidades de Clínica Médica,
Paris, seguem hoje para Tóquio, para Cirurgia, Pediatria e Anatomia Patoló
tratar dos preparativos dos Seminários gica.
sobre Investimentos e Comércio Exte * Círculos financeiros ofereceram on
rior do Brasil com a França e o Japão. tem um almoço em homenagem ao Sr
Ambos seminários serão em abril próxi R oberto T e ix e ira da C osta, exmo, sendo o primeiro nos dias 3 e 4 e o presidente da Comissão de Valores Mo
segundo no dia 25. O Ministro Eliseu biliários, no Country Club.
Rezende vai ao da França e o Ministro * Proposta praticamente aceita pelo
Karlos Rischbieter ao do Japão.
f l IBDF: a Escola de Artes sai do Parque
* Se a Associação de Supermercados/ < Lage e vai para um prédio atrás do Horto
concordar, a Prefeitura comparece comi j Florestal. A Delegacia do IBDF no Rio
apoio técnico e um elenco de atividades passa para o Parque Lage A troca tem /
para ocupar os estacionamentos dos su por objetivo conservação do Parque.
permercados cariocas, que ficam ociosos * Pelo menos um parlamentar suspeita
va da indicação do Sr Ibrahim Abi Ackel
aos domingos.
* Nenhum hífen separa Abi de Ackel no para o Ministério da Justiça, no próprio
sobrenome do Ministro da Justiça. O domingo em que faleceu o Sr Petrônio
hífen surgiu em atendimento à norma Portei Ia: o Deputado Castejon Branco.
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