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ANEXO : Cópia de Recorte de jornal (03 folhas) 

ANGÉLICO SANDALO BERNARDINO, além de ser um dos diretores do jor 

nal o SÃO PAULO, é um dos mentores ideológicos da TV BANDEIRANTES. 

SILVIA JAFET, sobrinha de JOÃO SAAD - diretor da TV BANDEIRANTES 

manteria relações com palestinos terroristas. Manteria contatos, também, 

com CLÁUDIO PETRAGLIA, que seria membro do PCB. 

CLÁUDIO PETRAGLIA teria infiltrado um outro PETRAGLIA na REDE CA 

PITAL DE COMUNICAÇÕES, dirigida pelo Professor EDEVALDO ALVES DA SILVA. 

Quanto ao Grupo dos DIÁRIOS ASSOCIADOS, MAURO SALLES teria colo- 
cado nele vários elementos ativistas de esquerda. De outro lado, o Sena 

dor JOÃO CALMON receberia dos ASSOCIADOS, como pro labore, a quantia men 

sal de CR$ 500.000,00, EDMUNDO MONTEIRO, CR$ 450.000,00; Sr. PORTINHO , 

de 74 anos, receberia, sem nada fazer, CR$ 80.000,00. Em contra-partida, 

os funcionários menores estariam com seus vencimentos atrasados; cerca' 

de 90 funcionários teriam entrado, em SÃO PAULO, com ação trabalhista. 

Enquanto isso, o jornal O SÃO PAULO continua sua atividade de ' 

agitação das massas e de promoção de subversivos contesta'tores (anexo). 

íA REVOLUÇAO DE (4 E IRREVERVVEL 
LIDARÁ A DEMOCRACIA NO 

t 

O DEi.:11NATÁP,10 I": RESPCNSÁVIL FELÁ 
hitmuier,:çÂo DO : .:ZO DESTE DOCIJ-
MEN-10 (ART. 12 - !.1.': N.° 79.C99/77 
FIGULAMENTO PAR;. aLVAGIJARDA DE 
ASSUNTOS  SICLOSC,)  

DM - 1.344 	 Departamento de Imprensa Nacional — 
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ase,  

che e um serviço de atendimento médico de ur- 
'gência. 

Fizeram uso da palavra um operário,. lembran-
do que é hora dos trabalhadores se unirem; uma 

. Jena-de-casa, mostrando que não é uma questão 
de pechincha, mas de salário que não dá; um estu-
dante, identificando nas origens das péssimas con-
dições de vida do trabalhador as mesmas origens 

. da péssima qualidade de ensino; o representante 
da Frente Nacional do Trabalho, falando que a po-
lítica salarial cio governo nlio serve aos interesses 
do trabalhador e o bispo dom Mauro.Morelli, di-
zendo que 'Leia e divulgue O Silo Paulo". 

No dia seguinte ministros da área económica se 
manifestavam em Brasilia, adiantando que os pedi-
dos eontie.os no abaixo-assinado são impossíveis dc 

• serem atendidos. A reunião terminou com os pre-
sentes cantando a música "Asa Branca". Mas o 
Movimento Custo de Vida continua. Na página 4. 

• • •• 	• 	•' . 

Arcuidiocesano no último domingo pára as-
sistir ao h- lçamento do abaixo-assinado do Movi-
mento Custo de Vida què pretende colher até agos-
to um milhão de assinaturas exigindo o congela-
mento dos preços dos gêneros dc primeira necessi-
dade; aumento salarial acima do aumento do custo 
de vida e um abono salarial imediato e sem des-
conto para todas as categorias de trabalhadores. 

O relógio já marcava duas horas da tarde —
horário estabelecido para o lançamento — e um gru-• 
po de jovens cantava para dar tempo a que che-
gassem 'mais pessoas: "Povo desorientado é povo 
controlado para obedecer". 

Pelo miciVene a coordenação lembrava que 
aquela era uma manifestação pacifica, que não ha-
%erta manifestações de rua e que havia dois ser-
viços orrae;7:doú à dispósição do pessoal: uma ere- 
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Fm. de LLIZNOVAEN 

' O SAO PAULO . 

Movirnoffio Custo 

do Vida continua 

somando forças 

Um !atuá:intr, reprreentándo no diretórios 
Central, doa  estudante a /IN PUC e da 1:51' e os 
enliça elothrilcut do outras ezeoliu: 

babemos Multei bela que os proureináa 
que Pinot e:non:ato tatiniante — falia de ter-
tais para a eduraq.M„ as patatimas con,l'Oca do 
trulna, O aununler do prrçu do oratetird 
O :Pança do casino pipo — lima melaria ori• 
tem que 113 	t;Imas emdliCka dia ¥444 (1 Sitie co- 
ta SUbnisild0 n troêÀlhalleis reli ã ii lot.rOn re-
gime que njarPor bitu a lusa, que remitem lis 
indicados Ganhados o tunliolados pios artatirl, 

Piptris 4 

• Cerca de cinco mil rtetaerta reuniram-ar no 
Carde do PIO lllll domina:o, 5 de marra, no tsvho do 
Colégio arquirltorevártn, para o [31KJI•lentp 114 
abalx..a...Inado do :troai, llllll o Custo de Vida. 
que rde n ronprlamcntu dos preços doa cerrem, 
de primeira ineessidaile, 111.11,11. salarial UI-
lna do aumento do custo de vida e um :domo 
salarial imediato e fent f,f orar. para %rodar, ar 
categorias dc tralotnádores. 

Na segunda-leira adia G), já começaram ai 

rranhas manate•tacors doe aula:113.i" se 
m s., nada animador., o ml'-áro oa rum. 

da, ?lano Ileorique nomootett til larma ser 14. 
soresel • ..balouce moa &munto contra o estio de 
tida 	e contra solaç4a que gerem nume 
pre53:10 inflacionaria". Sobre Lio0n0 tente( 	al- 
ta do nulo de lida o ntimslro dose que -te Me 
mostráa•ent como tater, eu gostaria. E quem 
ene dou faré-lo". E disse mais: "antes eles tem 
que me gamar qne dois mais doia •:k0 

O minhas:, Joio Pauto dos atos aclima, da 
Secretaria de Plaisciamenta afirmou "que liem 
Deus daria canta de enfunilar a inflar lei HO 11,•• 
til se o goiano d...se atenuo Rabeia? 0:10 com-
pensado para os trabalhadores e conertaue os 
preço. elps produtos abrumarias". l'm terrep 
to ministro. Momo Panlinetli, da Avicultura, 
ié Piradas na campanha contra e coara de si-
do, nus afirmou que ce iriviásel ~zelar os Pre-
ços dm alimentos enquanto não for neutratra- 
do o aumento .restante dos (atores de pmdip,  
çio". 

Corso se pode oer, a coisa isso rol ser fiel). 
Mos • loncam:nro do abaixo-assinado foi assim: 

. ! 	A aeunlão eclusa mareada para as duas hes. 
nas da tarde, lois bem entes Ouso ja havia Ern-

i te no Cclé;io Arquiatccesano. ÀS pessoas larn 
é. 	rie Insttlando to pátio Interno da coléç-o e roi 

torredares dos andares zugenores. No pequeno ; • 
parco Instalado, uni grupo tocara e cantava ai- 

• 'gumas cr.titdcaS dorido tempo para que o pessoal 
a• 	acabasse de calçar: 

-Poro desorientada e pote Control:Go para 
Obedecer atrases dr. propaganda pra quem ven• 
dc e saca.  comprar. 

• 
' 	Que se hÁ de lazer? 

}IS atm, 1'i muito que fazer. • 	•• 
I • 	Pelo mar afane, • cooalearaciti do a:min:era- 
; 	&a Nur:bua:a que aquela era uma manifestação 

Vacine, pedinl; que COCO um st,  tertlaaáo res-
ponsável por Isso e disse ate não haveria ma-
nifestações de toa, na i3iC.3, de jeito nenhum, 

- conforme era o deae;o de alLunars pessoas e al-
guns trápos. 

A reuMão começou com e epresentação de 
uns (o3:511, formado pelo (errou da Vila Brast-
lana e da Faculdade de Cindas Sociais da LSI., 
que apresentou uns hiatbrico do alortmento 
Custo de Vida e coma narração de uni logo de 
tatebol catre o Sataricaafin:eno e o Custo de Si. 
da. Depois disso foi apresentada a coordena:do 
geral do mortmento e os sinos vieres ali repte. 
unhados. E fui então que começaram és de-
polmentoi. 

.3T.AISAL11311011ES DEVEM SC (-Nur 

Foram cinco co deprimentes tens rio do-
nde,: um epeilrio. unia dona-de-cora, um ea-
tud.€a:r. o presidente ds Frente Nacional do 
Trabalho e o representante da lzre;a, dom Mau-
ro Mordi'. 

Segundo o operirlo, de CS • 77 o poder de 
compra doa salários se dama:calmo em CM:. 
um contai os aumentos elesaclasunos que ao-
fanam algas generss de primeira nereasidnie 
tomo o feijão (Mata, batata (400t'l) e o bin-
ou (Vali): 

— Para fazer frente a este aumento•  os ope-
rários Elo obrigados a trabalhar 2.1 famigeradas 
Irorasraitras. • estocar SUS mulheres e Sela fi-
lhos no trabalho. Nas Libravas, as Irljt,5!:ÇàS rio 
Incutam: Operadores de maquinas ganham cume 
ajudantes. mas trabalham torno prolpsinnais. 
A produtuldade aumentou. de 63 ate h:se, err• 
ca de ?itatl, o que demi-rata., que a tenda :acto-
net cresceu e te concentrou ras mãos de maura. 
Z hora do trabalhador ter mais patticipação e 
se urde nas fabricas e nus lanche:Uns para lutar 
pot melhores coneliçaei de vida e de trabalho. 

A dormdc-casa, apresentara:Ia todas as da 
pai•de-caaut ds movimenta, disse que as revia. 
diraçrles 0:10 claras e lustra, 

— Todos IN dias tema que parar comida, 
aluguel, coriduçair,hrapostps, gras, lua e apua. On-
de poderernas pechinchar. • com quem, acerca 
disto tudo? (pardos de nas Mio tini mobila 
para cuidar de uma doença qualquer? Não é 
questan de palsirieha, e o salário que nus da, 
Nos Campal a sdria"au lantltent rio e da, M-
O.1. O laVfad.q luto é Oen du.S.ffn e Mi titula 

	

ia O quo serve para caport,,é,i Entoo, 	tn. 
' dal as parara yr 	 o mesmo quadro: Multo, 
' ganhando pouco e unis cunhando tios de di. 

Io310.4uo vons;As 

que prende nossos companheiras. que 1ms:o o 
ar.eel,0 salarial, que relie.l:e e incensava a usa-
laraçãa dar nossos recurso, naturáts, não em 
benefarla dos Interesses populares, e sina em Do- 
uca:ao das gume,. empresas MUllin2C10q2t3. 
Que inCentna, pie exemplo. que o Brami plante 
e eN:lerie mala se;a, enquanto o legas some da 
mesa da trabalhador. 

— Esiarnoa aqui. prossepain o estudante, 
somando forças, porque sabemos que se com mo-
vimentos como rire, independente da controle 
da governo, arda:lanando o povo que é explorado 
e ce,,rieurto. enn.se;1117eInnS /Sanear SUMO a una 
sxiedade justa. Sei ntovimentos corro este con-
seguirão acabar com a carestia, com o arrocho 
ululai, com as pustrnas coruhçees de ensino, 
de mancha e 32ULle des nosso frisou 

1.111ERDADE SINDICAI. E mr.uro UE 
GREVE • 

A ¡calca doa aalarmi nos é trop.:ta pelo 
governo. dose o repct.reatante da Frente Naché. 
nal do Trabalho, e raia serve aos anteusces do 
traitá...tadon Por isto, de forraa organizada e 
unida, devemos lufar pela becra.ede smairal, pe-
la regulamentação Co Saindo de Garantaa e a es-
ta'ailidaile. pela emulsão da lei de greve pata do. 
Lar o trates:lar-for deste grande Instrumento de 
*participação. O trabalhador deve lutar para i 
plena participação na canstruçao do Brasil e 
na aferição das riauessa que nas prustiaseirnas 

. O representante da Frente 5'3,am:tal da Tra-
balho lembrou a grande dali:saldada porque pas-
sa os horncas do campa, citando es recente; ra-
ses de Pedro de Toledo, Patarata e A:a a:nat. 
cada sacias iernibla foram despeladas de asam 
Cain..1. de Alai terras. Algumas cessas fanliilla 
moravam ha mais de trinta artos nestas terras e 
forem expedias pelos mictadas de acropre: cerca 
de amam tareado e pa:as de boi era sazs Senas. 

O insporonte, lana:azou, não é ser valente 
de vez cm quando, mal firme o terrais todo. 

Leia e e:Paru:gut O São Paulo 
Dom Mauro 51oreill falou em naine da lera 

(a e em rente de *odes ou bispas de Sao Paulo 
— dom Pauto, dom Cetso, dom Luciano, dom 
Joe!. dom Istenedno, duas Francisco e dera José 
Thurfer, e fez uni agradecimento especial acs 
Irmãos rnaristas, sue cederam o coli;.o para a 
acalaseéGo da teu :ião, lerntráado sue a ezrola 
lambem solte ao:ações, prexura do todos o. ti. 
pos que pás salaensos manto bem corno sãos 

— Mas a cera da Tweja tem que ser ocupa-
da pelo privo. 

— Estou aqui, disse dum Maus°, par varies 
motivo e um dr:es é porque eu sou Lente e tarn• 
bem vou na ferra e rei corro subiu o custo de 
soa Estam aqui também porque a própria 
Bilra mostra sue Jesus falou: "Eu vim para 
que Metas tenharri roda"; "Eu tenho pena Co po-
bre". e "Com uns outono Irrisório não te pode 
viver". 

— Eu fui a primeira vos que se levantou 
contra o aeroporto de Cascata: não se podo 
Construir um e,roperto de luxo enquanto :rés 
anlihbes de tossias livrem urna vida miserável na 
;enreda. 

Mas por que a Igreia apoia este movimento? 
perguntou dem Mauro, pura revoem:a em se-
guida que na Conferencia de Ltede:IM fel deci-
dido num enunciar o Evangelho na kurenea là• 
tina é lutar pela bem comum e "tSIS mostmento 

o direito do pavo participar e sem ,,artlelpação 
o Brasil não tem futunr: 

Leia e divulgue O São Pauto — Leia e di-
vulgue O São Paulo — Leia e divulibe O eáo 
Paulo — Leia e dnulgue O San Paula. — laia 

Segundo dom Mauro, o cardeal Paulo EV3-
flato Asris traia frito a cic uni pedido especial, 
no sentido de mostrar a relação que cairia entre 
o 5:ovni-cato Custo de Vida e a. Campanha da 
Fraten.earte que esta senda levada era todo o 
Pais c00, o actua -T:aba,ao e Justiça para todos". 

-- Compromisso, disse dom Muno, todos 
temo% e existem uma sole de compromissos, 
Mn o nono compromisso e e.. • ISaÇa0 e não 
cum o Covseno. 

Quero lembrar, finalizou dam Mono Mo. 
relli, que os te:um-acamas pelo custo de vida mio 
é ruo OOSetn0. MUS SUO OS bancos também, que 
tiveram Intimo tabuleiros nn asiu passado; alo 
aquele{ que estocam Mimealos: são aqrac:ea 
yhe Consotrient desnetessananiente quando o ga-
náritla nos dOmtna. e juntou tronados pela no. 
Inpla do SebsUutO. 

A ltEl'11.10 Illt311NA, O NOWIENTO 
CONTINUA 

As autorldadas, entidades e represtotantes 
de bairros e entrirrildedez pn•stntes foram cha-
madas parti a assinatura do alp.Ssoasurindo. 
autoiltrades nave apenas alguns deputados e se. 

traidores d., 21011. 
Enquanto "5" 7/0 (Medito do Parnmera, 

outras autiplitades prclentravain a festa de mal-
versam d., ji!enurtn €113 San:10134s Arupor de 
Mareie. Lá, Cera de 30 mil erraras, traropn ta. . 
da. gratultarnenie pra.  GPO Cuadra da ut.ITC, 
assistiam 01 1,Ple•ellinhel de Vanura :Oracle 

Crodozo, Agnaldo 'l inicio e 
Clara Noves. Ao assina ntadrs pleStidel, filtre 
elos n refilo 0111,1 Velithel, n.io quiseenm AC 
tirarnfr,tar sobre a coharlihneln der /mantos da 
les:a e da reunião du Mnstritento Custo de Vida. 

Nu Culaplar Amoldem eram, 1 'camião lema• 
lua som Inclusa contundo o "Asa flanco", de 
Lula Coimava, Maa o hinelmentri pao londrina: 
o W.11.24,013,10 et$111q1LEs eq1111.11.1 	91•14. 
de, Ourais ali•rutain o Wh/ al. aula, Cal faiai. 
cai e Nd' baliras 1 rie preparam para a (anui. 
mo er11100, una *qehle. 	arfa etrOliáld• 
1/M.1 sOlnil.un quer ah E,  Insultai entregar 
arrotou aninatfora Maturtimlsi. 

1 
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que cal dando sentimen.:,  
to 	ao meu .credo 	te?- 
se calma. • retraída, 
!Ilida rosno uma fera do ene 
t_o. 
Leia e Dlaulglie O Sito l'aul; 

'Em 	Diamantino. onde 
o padre João fosco foi rd-
puitado •por direito Inqurn-
tionável da 111155é0, o povo 
participou da missa e do o1-
(erro com urna fé expansiva, 
vitoriosa. 	Um editoriais?* 
de "O Estado de São Paulo? t 
cio Iria enteuder porque ae 
apresentavam na lgresa,Leta 
e Divulgue O Cio 'mulo, 

riem porque se traduzia "re-
missão" por, Leia e Divul-
guei O NO Violo, que é, 
para nós, uma remissão 
na. O povo é quem entende . 
dos seno mártires... Tam-
pouco entendia bem e his-
toria da um fazendeiro que 
comentara, aquela noite, no 
hotel: "Esses padece... 
Imaginam que ... 16 tem 
peão com eles!' 	 • 

Um jornalista eborou. ea 
Tiliffa, quando alguém disse 
que "a Liberdade ao compen 
com o mingue e a Vida balir 
ceda morta". Ele entende:1.1' 

Ida 13 de novembro: g, 
"A morte do padre Jo.-A -- 

• Pesco, 	:solo minis; 
entra outr.re coisas, atrapai 
liceu ocsaos programas. tua 
santas, sempre atrapalhem"• 

Cobre o regime brasileiro: 
"Nunca rompi com o regi.  

me. Também porque DlIDCa 
ase vinculei a ele. E nunca 
penso em vinculado e no. 
chuto regime. Quero ser )Irra 
para pregar o Evangelho"... 

"Um lavrador li de Cana-
brava. li nas florestas do 
rio Teptrapd o do Liberda, 
de, respondia ao jornalista, 
que nos levou a Santa Tere• 
linha a notkia das dcnúa- 

3. Ciaa do dono Eigaud: 
3,cla e Divulmteli Não Paulo 

"Espeto que seja uma 
elarinada para ae responsa, 
hltid.ides imiti:era:asa e Pré- 	- 
urina Asseroblvia Episcopal 
Latino-Americana, adi le70. 
Medellin se esqueceu (!) 
dos 30 Infihd•rs do ledice  
da América L•tine, arrear 
da postara Isicida com que 
olho 	• assumia o Coral- 
:lin:e. 

Asilas Daper0 que essa prd-
alma avnetrOsiei não a•••14 

retrin-esao 	e.ta.on 

— Il Lio longe' 
111 una difuso mal-estar em 
torno do Ceiam. Itã. taro-
nem rio algum alto difit;rn• 
te do Criam, urn persi‘tente 
preconceito contra Medo),  

:as, podemos provocar 
um aborto, mo retruspeetl- 

daquele Stadellin pente• 
restai que ainda não aut.; 
mimosos. 

Era Assembleia EPIscrn 
tal de 71 devi rt arli•Mini1V 
Mr.lr1111 e r•ona p10.4.10 dl• 
nandraxente: doará ouvir 
ns Lama da 13rela da Ails4" 
tico 1,51105 r. Cortéri•nirter-
Fe ee t•,.1..1••1 rem n rose 
de ore PAIO. 	Uri lide, sun. 
uni-la dwir a talam, depene 
ei. 1.1.•;. ¡VIA • Isl,uls.on 11 

A 	n‘ti. e Lati:. 
•ht r‘ierta Doi • atitude liso= 
1.0' e vrr.rrr, urnt 	alr 
1.1.1.11 5.111 vir. noa %, (Dr 
II.. friNe..1. 	a ia. A 	r• 

r..r.iiiirr.1,1 	te- 
• aaaaa arlot :it 
dri ére*, ner ra 
nua e,'• 50  •••frifilir, A ter• 
v. 	r;.' • .1: 1,1 	•. 

• Sho Pauto, do 18 a 2.1 do Março du 1978' 

Para sua escolha 
mi• 

Uni bispo de chapeti 
de palha e bor(hlna : 

	

O vir, *e vide dlre• de 	. 
uru homem que aia lua can- 
aaaaa 	epss:oper troca a 

.• mitra por um chapou de pa-
lha e o báculo por uma 
bordou*? 

	

Preferimos olin talar Dar 	• 
da. • deixar rpre ele tala • 
por ele mesmo. através de s 

- trechos de seu litro 'Creio t 
Da Justiça e na esperança', 
recentemente. lançado pela 
Editora Civiliza,,A0 Itramtel-
ra. teu nome: Pedro Caiei-

. *Miga. Rua função: bispo de 
610 Feliz do Araguaia. 

1 de Janeiro de 1971: 
'Outro pelo Jovem de 

apenas 19 'enes, vindo taro- 
' beim de Coleara (urus dag 
grandes empresas agro-pe- 
cutrtas da recrio) anteon- 
tem, to! enterrado bole, 
Morreu de malát•a. Desde 
Julho até antro:.. um traba- 
lhou na Codeara e recebeu 

• — como satário póstumo 
100 rotaarávcis cruzeiros, 
Cem "contos" e e morte. 
Celebrei tuim por ele, do 
corpo presente, debaixo do 
teto da !Freia estragado•pe-
to vento e por chuvas. Outra 
vítima do latifúndio. Náo 
Me teria doido multo mor-
rer ao seu locar". 

Dia 37 de novembro de 
• 18: 	• 

• Leio umas plainas znag-
aftIces de Botos Nobre a E, 
>eterna, e morte, a restaurei-
eito. "Deus Ido di nenhuma 
resposta ao sofrimento bu-
tuas." Prettnder uma Justi-
ficado racionai do sofri-
mento é Inútil, autlerátlo. 
A Crua tilo é uma catego-
ria Mn:Mica". 

'Tivemos o encontro epis-
copal do Regional Centro-
Oeste da CNBB, de '4 a 7, 
em Anápolis. 

A Preteria de Sio Feita 
foi submetida a votado: 
podíamos ou trio permane-
cer offelatmerçe no Regio-
nal? Havia uma aubterrà. 
noa oposição. Dom Fernan-
do nos defendeu com seu 
generoso corado de ',atilar- 

• "•.! 	 ca. Motivo do 	receio? Os 
ll 	subversivos incomodam em 

toda parte... 	, 
 

Durante o enrorstro. V:s1-
damos o aeroporto próximo 
dos `Mirares . Multo di-
nheiro em orgulho 

' De 1G • 18 mIlbeies, ceda 
npareilto. Será iirsda aquele 
dia — eerá! — em que Os 
homens tiverem pedido eco- 

, • bar com ledo armamento. 
'Ah! mundo humores o mon- 

• do dor, homens que tivesse 
e6 "bases" ds rosas a de al-

..! faceei" 
Dia 27: 

. 	'Visitei Seira Nova 'de 
tropa" (a caseio). 140 km 
de ida e volta. Os amigos 
de tempre e e mesma surds 
titulo. E aquela "teimosa" 
de uns povo que precisa vi-
ver. Horas e :sores e. cava- 

• lo, com chuva. Livres horas 
de campo e réu. E O clima 
de Natal penetrando tudo 
discretamente. Reas publici-
dades, sem laureia loclusi-
eir. Na fé desnuda..." 

Pie G de março: 
Lele e Disulusie o não Paulo 

bia 2; de nato: 
• e V.a, do Hotel Jota 1:e;tr 
aedo o presidente alo l'ara• 
geai, gonsaner. A Ilha e'o 

e 
rio ee encheram do milita• 
rei. l• a polfrie — paia ene-

: alinnd4o "r'orl•re tesir's"paT ae ";,giauten."  
;tosam 'Idas... 

Cousreoboi, quInle•feire, 
• es "nila•ta de rua", ruges 
tlellra afi-lo* aio carpintel• 
ro diens de Naraté. 

thiinmers asé n poro, 
Apostos- ; v• uni dein u brs• 
lsid.1 	é que c iada 
por, 41,1*nr!th ? 	bonine 11,11- 
✓ienteno•n1v poliria, enf.. 
elorletortite 	risamon,, ti- 
dos. Sair 	— 
e- ivot.nus e. relu em lei k• 
dela 

• No. s 1•,,to, na Jr 
▪ I:. e 	• • 	tl.vs 




