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Síntese do Boi �omet. de A. SciJUls' Netto, vólido até
às �3, 18 horas do �iQ 24 de Outubro d� 1967

�NTE'FR�: NegaÚvo; '����O ATMóSF�I�A MÊ
WA: lOrB,O' rtIllibares; ,'I1.JMPERAl'VRA M1WIA: 20,5° Cen

tígrados; U1'vIIPADE :flJ!:l1ATÍVA 1��9�A: 84,8%;' PLUVIO"
SrnADE: 25 nuns: Negatívo _' 12,5::rnl:nS: Negativo, -

Curnulus Stratus- - Ohuvas 'es�rsas ;__ Tempo Médio:)Estávêl.

I SINlES[
GUEVARA

i
"La Vanguarda" Iamen- I

tou em editorial, no sába.'
do, O "espetáculo de incer
teza e contradições, reple
to de pormenores maca

bros em t,ürn'o da morte. de

"Che" Guevara", . Talvez só
o temor que conseguiu' ins
pirar o legendário guer
rilheiro 'possa e�plicar em

parte' tamanho" desconeêr

'to, como' se .n;esmo' depois
de morto "(;he'" Gu<:,,'�r�l i

Iôsse uma ameaça à s�gu.:
rança do país". O rnatnfíno
indaga em seguida se isso,
não eqüívalería a reconhe

cer-Ihe popularidade maior

que a seus escassos segui- I
dores fazcln crer.' .!

i, .' r '1:
1

SíNODO E PAZ

i

.o Sínodo Católico Roma

D,O de Bispos prepara um

apêlo à paz do mundo que,

segundo .se. afirma; poderia
,coínciqir '_"::Ol)1 um n,ôvo� ê

dramático esfôrço do Su
mo P,0!1tífice, PfI;).llo v,r, pa
ra que 'se ponha têrmo à

guerra do Vietnam, � Tem·
se' observado indícios U'3

ín1prensa vaticana 'de' qU'ê
se acha em px:eparo nova

tentativa do Santo 'Padle
em favor da' paz

�'1 Ãsia, ,

NÃO Ê ESPÍÃO

.\
f,
1 O Kremlil llegóu categ'':I'

f ricamente' que' o"",c;d�dão
sov,;Íét�c� ..Ye"ge,l)y 'lt,,�nge _.:.)

, que l'ccenteJl!C'llte ,pediu a:-:i'.1
lo <j.os .-Est:ldos Unidõ� -Ifôsse um. espião,<-t�'( 'com:)
afirma.ram' fontés norte-
americanaf;, A' agência. Tass

!
Ttwelou que havi,a. 'recebid'J

_ ordem para explicar quc

Rmlge, cuja 'deserçã'o foi
dada a conhecer n�centc·
mente em Washington,. n_un·
ca pertencera aQ Exérciü,
soviêtico nem ao Servjço
de Seg�rança da URSS A

infórmação identifica, RU11·

ge como tenente-coronel .do
Exército soviético e tam·
bém destacado espião.

O Chanceler Kurt Kiesin

ger começou sim esfôrço
para persu_adir o Primeiro:
Mínistrd' . britânico HaJ'olrl
Wilson de que uma "atitude
decidida. da Ale!nunha Oci·

dental contm' a França não I
� favoreceria o de-s-ejb briVír 1

l�ico de íngt'6SSP,t no M'e:"·
cada Comum Eurcpeu. ,Full.'
cionários da AI,�ma,nha 0<;'1-
dental afirmam q.le o Pri
melro-Ministro alemão 8!Jl�'1fia em que Wilson conc(n:-

de com tal ponto de 'vist«
durante os dois' di,"tS çlc
conversações pol,íticas que
começaram ontem na caPi
tal britânica,

Régis Debray nunca foi

expulso do Peru, declarou·
se, no sábado, em Ineios
autorizados ,c,9Jp respeito' i't
acusação feita durante o

processo de Camiri' (lontra ,

o lllarxista francês,' por'

'I participaçãp nas guerrilhas
bolivianas, Debray veio a�

. 'Peru como jornalista, no

quadro de uma excursão
,pela J\mérica Latiua e esti
vera antes' no México, Co
lômbia e Equador, A -poli-

'

. , -
I

Cla peruana o deteve por i

alguns <lias e depois o de·
volveu à libei'dade, conti.

I l\uaudo o intelectual fran.
cês s!la, viag"em, indepen,!
deutemente de qualquer 01'-1dClll para que deixasse o

país,
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spectro' da·
T�rmina a Semana' da' Asa

Tarso mantém verbas das universidades

, ,

O Ministro da Educação, Sr Tarso Dutra, ofir
mou não ter ouvido falar em nenhum corte nas ver

bos dos LlIlJVCrSIC odes e que nodo aSSlhOU nem fez

Qualquer deterrninoçõo neste sentido,
O Sr Tarso Dutro chegou sóbodo a Pórto Ale

gre, in'lciando imediatamente Intensa programação,
.: NCr$ 0,10

/

'iente Médio
'� _

•
'� ,

t ',

\

Ó afundamento do destroi�' is·

raelcnse "Eilat" trouxe novamente
lIr intrahquilidade a todo o Oriente'

I Médio, havendo um crescente c11'

mor .públíco ClU Israel para que sr

:}ciotem medidas imediatas de re

presália.
Uma transmissão da rütlio oficial

do Cairo revela que o' "ccrd:'í,rh

!;(-J'al d1 ONU foj ciçnWiç:lI!(l 'rh
invasão

..

ísraetenso às ágm1s ter

ütoiiais, ,egi pcias, ',que resultou 110

ahmdaruento do "Eilat". Informa
ainda que o tcrnor ide .ruprr-sáli]
por_parte (Ir Israel ff:z l;1111 fI'H'

as nus do Cairo ficassem to tal

mente desertas.
.

do Egito poderia estimular ('I Go
vêrno do Cairo a deslocar os Isra«
lenses 'da margem leste do Canal
de Suez, segundo se soube ontem.
O ministro afirmou perante _ o

audítórín de um "kibbutz" (gT<111
ele coletiva) que a -zona do C�111;)1

"pode transformar-se numa eJÚS)lCl
que provocará a guerra", Advertiu

que um �ón,mto sôhre <1 jm.licad,;
via aquática 'Mequeada pí,cjtlJlj�:,.
ria a" grandes" põtênclas.
O Egito substltníu "os 700 t<lllqll(· ...

�(ue perdeu na guerra, af'i rmuu. ()

Primciro-Mintstco Levi E )1kfl! ,�lí.:
\j ,

clarnu que .a Un.ãn
... fo{Dyj{\t1';.:a �}I1!'\""�

titulu -S'O por cento d,)!; 11)0 a v i ii"\
tanques e nnmcrosas iH'r,is d� a r

tilharia que o E;;ilo perdeu IH) Si,

naL

"Os e"ipcios disuõcm (k rI�'/!"1't'i'" ,., I:'
�

de nülh'l'e� de -sotdaclos !ll' illl'1fl.'4
t

. ' t" t'urra e cen cita" dI' j 1l1q H;;, e'

nviõcs" - afirmou Dayan. OI1�(�I'·)
\ "l;t! I: "Q;tem .,julgar que o E�itô

guerra

As 0505 do Brasil u.ma emomJ c Ó seu últi'mo dio foi tombém� do' aviadorforam rev�re"ciadQs

, O President� ,Costa e Silva i\lsL�·

la' o
" Go�rno Federal �lll Mina�.

hoje, de ·õnde. dilrigirá à admÍ'l\ü'-t.;;::I;
ci-o do, País' até- o 'próximo sábado,

�ua.ndo reto.r�a . a Bra�íli�.' T04'1s, ?
os _ ministrl}S de Estado, altos fun·':'
don;ír.ios· d,a União, e dirigent';;s de

Ól'gio,s a,:rtónhmos ,aoomp.2'ohario "

-.

o
. Marechal ,Costa e Sillra.' O' Pn,. Em decha-acões' à impJ'ensa. o

sid�l1té go'v�rnar-i do l:'alácio dLl'i sr. Aristides Leite,
'

ild.dIJ,nistradol'
� , do, PÓl'tó Franco d; MaiVtu�, ,-.ãfit,.,:- D�s:Ptieh.Qs.;' pr:étÍicy ,(lUC ,f;ni c�:n�tr:uí'. , ,_ "' ,', .

,", do .�o ��"1? 2<tl:?-cill d·�, 't,�J;l,f'rdll� /00\1.. f�le ;-.aso �VIO, se,l�m "'tomad:J,s

r:l.1l ,é mais'lún'cional di) Cltll; 'o otitl'O "11,ruyIlJcllclas .�l»l-ra l'um�ª 'ef�ti�a' ('
"

\" �Ç�á' i;laug�l:ado.' !íoJ� Vdo CJ,lC1'l!'''1-- U1,:gcntf: ocuPa..ç_�o,
"

da,;- Am��õnja,
(,Lã 'N;lÇão: '

..

' - ,

"
com o esb,beh�C'll!len!o, de nl1(:)co<
(te cnionizaç,lio e defesa

. 'ao lon�'{)
ela frdn,teira, o 'Brásil p,oderá Vir lA

}olcrder' essa l1egião, tai é', ô', intf�rês's�
.d.as nações 'estr�n!fejras .

n\lS stilS

potencia,litlades' ecoI\ôinic'as. Fri"
sou que além do" baixo índice llC,
nfogrMico na fai"a de fr�n'teira nu

Amazônia, aind<t OCOl'lC a 'falta de
(;S ,éscassos habital\tes se sentirem

, ,

.Deputado qll:er 'Exterior
\f�la�dô 'sôbre a

ALALC e a Africa
� !' .

Q deputado rCunlla Buel1o� recém

chegado da"'Elll'opa, deverá reque,

re.r, esta semana, a conyocação d:)
, minist'I'o � ,Maglllhlies Pinto, a fim
.' "

• ,1 �

dr que- o ·I-tamarah
- se pr(\nUilClc a

�e�peito1C da '1>OSiÇ1l11 r] o' Brasil �ril .

, • )" , .....'%l"
faÇl6"dos l}1:oblema.s dê CoiQ'fJJlcmcn·
tusão econômica,na ár6.a ,tb ALALC,

r
� ") ...

Estado de, saúde'
do Papa,P'aulo:'VI::'

,

,

pr!ocupa mé��cos

I'ltOGRA1\'IA

o pnlg:I'\lma. dc\ cstâd�� do '�'h!'�"
chál Co�,..r� � SilY� é o seguinte:

Chepld':.t às 10 hora,s, 110: 3oftl'!)·
porto da Pamllulha., Do at·l'oflO,rtli.
irá ·'d.irctamtmte para () f'al.ácin �h�
Dêsp�ch(}s" pa' .PTa�a da Lillet:(!:t.
de, onde iÍlStàJ.à.ri, oficialmente o

.... - ',' 'J;,
-

Govêrno FederaI em Min�ls.' ,Em
seguida: _ dé�pfl.Chará con] Miiics.

.

tros. À' tarde, "ísitl,lrá o 1\'luseu de

Arte da, F!l>�'pl;'lha;_,onde serãQ, px�

!Jostas obras",religiosas da 'éPOC'l
colonial. � n_ojt�,'o Marec'haJ.' c ]l1i..
m:..'t�os. cOInparecérão ,:. à l'ccepçJo
qüe o:GOirehlador do Éstadn ofe· -

recerá, �1.0 :Pàláci� das Mangabeira,,,
- ';�,-

No dia, 25,: pela ]�lanhâ, deS1Jaeh1's'
conl J\'IillistI;Os do' Exterior,' -l'r1ari·

"

nha e ,Tran_Spol,'tes. À tarele, :CUj.
'diência com; diJ:igenies' de órgãos
de classe ,eco_nômica.

I. ... �: ",
� 1 c

; ;:'-

No dia. 26, visita a Ouro !)rêt_o e
,-, à Cida:d.e')lndustcial, com pal'ada" na

Cia/ Si,IIerorgica M.annesmanl1, . nll

Bã-rreii-<_>: '

,

No dia. 27, despachos c'om Nli·

nJstros e abnóço com, as classe.,;
produtoràs. 'As 1:) horas, irá à. ,h

scdtbJ(\i�: LegiSlativa para l'tweber o

título d� (,i�adã.o honorário ele,Mi·
naS Qetais�, A noite, of,crccení urna

l'ece]}ção aos mineiros.
'

DouJel não convence
" '

MDB gaúcho em

aderir 'à "FrenleJl
. o ex·deputado D1>utel dc Andra
de ,não conseguiu êónvencer os

cI';edehistas �au�hos, após seu T,t:;·
gresso de Montevidéu. "O ex-parla·
mental' retornou aõ Rio, delloi,s d\�

v,ários, .encon.tl'OS polítiços em Pôr-'
to Alegre,' tendo COIDO' ']111eocupa .

ção a:Fr.,elt1;e Aillpla:

Realizou' reuniões com dirigen.
tes plj.rtidá,rios e' dc_pqtados esta·

duais, vineUIados
.

ao' esquema' da
antürt;nte, l>�l'é�l' sem lognll' ê�i"
to cm sua ,tarefa de CÓlltô�:no'f (las
ctlnculdadis.

" !

,"

An'ies de 'regrossar, inforll1ou (Jllé
voltab" do Rio Gfil.lidc d'o Sul;. im,
}1l'essionalto ,com a �'csistência apre·
sentada !lelos, ganchos, a' (�'Ualqu'�r
intcgqção ou comp?sil;ão. com .!

l"pmte Ampla,
;.

De outra parte, toram '('1lI1lLdp'í
ontem, com hom as militares, 1",

vinte martnheirbs i5raeien"�s (1'1,'

, morreram )10 aftindamcnto dn fI,'"

truíer israelense. O Govêrno
I
(1(. T ",

rací vacusou () Ji'..rito de ter rc'lizt·
do um ataque traiçoeíro, usando

íugueres televuiadus de r..hricuca:

soviética, Segundo . notícias proc ... ·

déntes 'de Israel, alguns -dos pl'oif·
teis alcanç�nm o navio q�Illl1(l:J
êste . já' se achava indcfeso,_colll

sçus tripulantes procurando esca

par à morte.
Enquanto is!;o, o Ministr:'o da De·

fesa de Israel, l\1o'she Dayitn" ,a,d·

vértiu que o rápido 'rea:r\nameuto

-, !.

·0 Pal)a Paulo VI,�ao, dar sua 'tra-.
dieional bcnçio domilii�al aos tu·

".

�,,� l;ista,s ,e fiéis conctnltra:dos 'na Pra.
- ça de São Pedrp, voltou a preoeu·

llár
.

ainda mais seus
..mé�icos, qlJc,

lllC ,pI"eSCreveram o wa-i,?r' 'T-epO�:(,l •

l)OS�h�êl;�f:i.m 'Pde �P1't'p_àl'á·l0 lll!l.a
lt"-il'ite1'venção cirúrgka' a que' será
submetido.
o Papil, da ,jmeJa de �eu a,pal'h·

meúto, falava com voz· firme,. soro

l'indo diversas vez.ps, exortando ')

l11l)lldo t6dos a coule;'Jnol'ar o 'dia'

elas, mjssões:
Fontes da Sànta Sé ül:ÍOl'manUll

llue o pontífice amanhC:ceu õntem
<;f'm febre, ao contrário 'dos dias
�l1tel'jore&, durante ós' quais a tem·

,

'pera,tum "Oscilou fr�qllenteniente
, j'ntre 39 e 39,9 graus. Paulo Vi não

,

"lêz. menção alguma,a seu estado de
saúde (lural1te sua. breve alocuçã:o
de domingo 'e suas palavras foram
cousa,aradas ,

inteiram'e,ute 'ao dj�
das ,hlissQes.

Preveniu Dayan que Isrrel terá:

fl\ue suportar ainda unia pralongn
da campanha terro'rista apesar' (k
,,1 11a\'e1' detido mais ele 300 sabota

�lores_ Acrescentou: "Várias ee\1t�-
1

nas dêstes continuam agindo". ,.i\.s·

�inalou, Jloue Israel reconb'ecia S1:['

:rmpossÍvel 'deter todos os ten;ol'is
tas,

bem - ,c,omo esclarecer del'initiva·

l�entc as notícias contraditórias'

divulgallas· sôhre �1 política hrns,j·, �
. lei'ra, no GolltincÍ)te africano. En·

tellde o parlamentar que o (jue' si·'
vem divulgando prejudica as negL)'
'cia.çôes que as ,empresas bl'asilein<

de, ação pI'iv-ada estão entabulan('l

cC!t1I Portugal, ob,ietivaJHJo IJ,P

au�el1to substallcial do fluxo dI'

t�ocas comerciais com a ll�etrópuÍl';_
,

e as provincias ultrama.rinas de

A.ngola e Moçambique. Quer, em

sunÍa, que o Ministério das RClá,
ções ,Exteriores 'que um'l lingll:1·-

"

gení clara ·sóbre a sua atuação,
"

Ma�ait� adverte pa�!l
,

J'

o Sul em .. Manchete \

Banco' do Nordes!e

,9s perigos da
," '

-diz que não possu'i

Os prefeitos d<;l reglQO 51,;,1 do EstQdo f,l,om homenageados com um

olmôço na revisto I'MciOCh:tc", ofCfecido pelo seu direlor )ustinol
Martins e 'e�ito,r Adolfo Bloch

Govêrno emitirá /

350' milhões novos

.p�ra, lina�ciar 13°
o govêmo deverá voltar ,a, ,rnü

til' }}ap,el. moeda no valo1' de 350

ll1ilhõe� \ de cruzeiros novos para
financiar empresas que alegam
falta, de num.erário para os paga·
mentos:. deVidos pelo 13" salário.
O Banco Central rcvcI.uu que as

tlllÚSSÕes êstc ano já 11l0J.11am a

200 milllÕes de CI:ll;'eiros 'lJOV08,
sendo que enI setelnbro tais cnu,,·
�ões foram de 97 milhões, devendn
ser emiJidos mais 150 nulhões cm

novcmbl'o e dezembro.
Segun5lo o Banco Central, o

Banco do Brasil não deV('rá finan·
ciar diretamente o 13" salário às

eml}l'eSaS porque elas deverão ter
ta;is despesas em seus orçamentos
gel'ais, pois são ohrigações legais,
O banco' atenderá 110rlllalnlentl:'
seus c).ienies mas sem a obrigato,
dednde dessa exigência.

"Margarida", dc autoria do ,jo
vem oO,mpositor Gutenberg, �oi re·

cebida com agl'ados gerais, espe·
rando·se que faça hoa figura na se·

gunda fase do Festival Internacio
nal da ,C,tnção Popnhll'.

"

"

Margarida é quem
represEmJa B_!asil
no Festival da Canção
Com li classificação da música

"Margarida", de Gutcnberg, �ara
represent�/ o Brasil, en,tra, �11l sua

seglllida fase o II FesU,;al da Can

ção POlJUlar, glle se realiza na Gua·
nabara.

Quinta feira realizar·se-á a pI'i.
meira e,liminatórja, COll.l a apresen·
tacão das músicas dos 32 paísês
participantes, .esperando.se gl'ande
aflllência 1l01lUlal' ao Maracanã'Zi·
llho; lI> exemplo do que aconteceu,

quando dos espetáculos p:1ra a es·

côlha da rellreslYntante nacional.

recursos OCIOSOS
.,

O sr. Rubens Vaz da Costa. ]}I'\".

",ld(mt�.do'Éanco do Norc�este. dis·

,se; '_qu� /9)1 �e,cursos cla?:llde� t;st.l
bel"eéim('l1_Ío não estão H-:Ífl<OS. 0-

��u, e�l-c.<!i�e, -.J:!:te �_pl�yadt�, .....i5L't
cm poder elo -Banco do UJ'asil, mI(;

,0 empre�a para í.inanciar a lavou·

Ta, a indústria e o comérdu,

'inolinad s a mudar·se 'pal:a o pais
viziDho , �n( e as éid-ades \�o n;,ii..
adianta:(lás. ,,'

( "�

Ad{'ao'tóll que qnase 60" JI !los re·

cursos, �sfio' aplicados 111) (;O,ltI'O

Sul; o que permite aos el11l)l'e:�,I·
dores pahlistas, principais dep%i·
tantes do, 'RNB, gozai' os henefí·

cios 'c_om tis empréstimos ('()nccfli·

dos,. Explicou que os l'CC�lr,,"s di'

,incentivos, teol'icamente cvnfiados
ac BNB; estão na prática em po·

'der qo -B�nco do Brasil,

Brecht /e'

i

I
I

Textos d�' 8recht e S�ani$lau Ponte Prçta fazem o excelente tç(ltro

que a cidade verá em "O Fcst-ivol da ae.steiro, ql.lc Assolo Q País

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,.

, .

:,
-: .(rj'_

,
. .'

��._--,-�
....=:..

.'
... �:...::.:....... ��.::��.__ ... _ .-.----,.. -.-y.. - ....._ _,;.___.

! II I

.,
.

Sãc J®sé
·às3c8hs
James Gardner

S:idney Poífíer
nibi Andersson

.

� em�

DUELO EM pIABLO
:-CANYON '.

Côr.dê Lll'i:O

Censura até 14 ano']

f�! i:i!;

1.11

/,

'às á @.g hs,
·

Jtoger Bl'OWl�f'
Jh'lS1íllba Neri

"-rrn-,
SU'PEIÍSEVEN, A('::'EN�!'E

.

. ti\RA. l�AT,\ r.
,

'

:E:t�ttrtanCôlor
Ct'n�fll'a até' jfl nmw·

.:�.�h�y· .

". :i.s ,1 :,,'.<;1 hs.
,:';. �i'RSÍ'!�S\� l'at�'fICjl�H�às'lWii)

'

..
j'e\!: ':itlliire. -jÜJtÚ�R,T('1N> CII1

. : J'awH\. dar,; n:Yi.ss'jje� O> }:; N.,V·,I\:N
.

: .,:., (}:�!I�O ·-,sÉ'dlTNno HÃO' M:A·
; : .. , 'I'VJ'i;ns .

(:f'J;�llra,.:l tê 5 "a�os'

'; .

. , �.'

, BAHUlllS, :'

,G�oria
.

às, 5
.

e 8. h�. '

· ]\'Íiclmel .Gallan .

�Bal'bal'a r;!dc-n
- rm'_-

·
CenSUl'll:até 18 anosFIO�R "MASCARADOS""\ '

-- , ,. \
\ �

..
' .

N6s não, vame.s fic;-�: ,ri1Rii,:-ár�dbS:'SÕ: �o:.que:.,V��geiTIq�; .em,�f:)eil� umà Sê�

mana, 60 °/0 ,do edlf1cla .D A N I"E LA,:" ,Afmal .de c:o:ntas,. vender apartaln<?fit05,
si3.m entrada, fimmeíaqo: iúri 'l?_'afiQS, C:Ori1 prestaç6.es" ii partir 05 NCr$ :260,00
?!1gfJ5ai�; I'lão'õ vant0gc.�� 'ntln�u�:'I,a;" Mas,' �1:amõs. sa1jsfehp� em poder colo=
�:r;ir â sua diS'po!5'lçâo,: a!)áftarn�i1.tos,,!1â' m�i5 -aItti .êqteg�rià •. em pofjto centrn�
!r�süno" e ;cor,..) �. gàrantia da)Hltré'€f�das c�v�s: em 22 iTlese.s, E mâis S��

t15feitolli:f1c<srnci�;' tio poder: lhe' ir(fõrrp:ár q",e �(�qa .temos 'alg�n\!> apartamefl�
i�s: �t v�rida�
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ShJi.pl�$. V;oe�,�d��e.:;.���att�e i�e�t�Ól���l, V�rdade qUé. SÓ: t.emos ,me.l,
,

. ;' �'. -; .
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t�de do I

ln:édio p�ta� llt�,toferecer. M�s'� ,ç01l,v��'b,:amos. - o"-lan-çame1!to . fOl;
"'

feito dh�, 8; 'd'�ml,tt�9-1 �;_�: �� :
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f�: la.VQr- U��j.,o�·: �Qt1��",.lJi� *���Q.�:�,bora já.fst�ja rédqz�clQ-eOl .
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·,Ga:rte�irt:;.l nt 1oe€>9.do-'C,RCI_�·, IIr�e,gi'ão
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O" ;),stn:maHL:1s SIíVit\Lj,
rns {lUf", df'SI'mlm,eilJ'f'm na

'LHa JlOflCI'RO vivpl' f'J1I g'l'!I'.
ta,FI eonstmídas nn f;'(IIu I li

. 1.:1r, qHE os Jlj'oL,'g'r6tó (1;:;;

radíaçõr-s r nos metr-m-ítns,
mais pHcjpn!;rrnrl1LP do (!ur;
rm vívendns Clllístru.hlas n 1

supertícíe, .atírmon o cicn

Nsta A. ChillllHiv.
Em artigo ImhHr:d!o na

revista Técnica e Jtrventutlc
Chibarov 'afinHOU ,(j'llP ;, 'i

grutas e as cavernas !la[:l

nus são, os. mrüm ilJírfiHr!,
rlo§ de mtll"artlll; VHü {j.: "i.

res 'llUilla<nõ,§ Ilííf' i,tlfiIiHÍ'lH
à"Lua, em fã.,!' di'i f·ôH''f,l'Ei
va.e e da 'tsf,t,tflii":l rlõ ';fjlr,

hina�o

GlrüTAS
1\

'

Ctll1Sh'ílÇlio 11." g't'llt:t<;.

'J�fe.,<g�f.!guin" )li'iJQ iiH'I"pI'$lb r�t

�-'ro.UO'_" ....--_. _�-_�___,_,, .� .. _.

G r
ii

'mui,Los g'as tos CI11 material
c Ü'f�haUIO. Para cavá-tas has
tará lançar, mediante ln

guetes, cargas explosivas
que se introduzirão no so

lo antes de explodir, for

mando assim urna escava

ç�o,
Na escavação introduzir

se-á uma câmara de ar que
uma vez inflamada, consti

tuirá o revestimento interno
da gruta, Este método, se

gundo Chíharol, evitará aos

astronautár: trabafhns (ti:'
montagr-m de dil'iciJ cxccu

ç1ío COln I scaf'and 1'(';8.

"A ,xped1'1l1;ia. dCri10nSl'ol:
- snhlfí1ho!1 Chibarnv

qnr- « l'l'e1']sl) unia IIm'a e

,illi'lil.- 1,:Uil cu}.rwin doze pm'.·
.':lS. :Fl!',s \,'(jJl-IlÍções (li- t;'ah:!·
Ihn ,hll I,na" f1H;�IHI'fl lia TI;\'

. J'íl, 11iíl1 Re g'�st:·� l'lHt'l�' "dú �fl!''-

'DiB'UTA,D:Q PEDE A JOHHSON QUE

DERaUBE�' FiDEL
o Deputada r.orte-orner icono Jerry Pertis opre

sentuu um projeto à C6mÇlFO pedindo ao Presidente

LYncLon Jonson a adoção de medidos' poro derrubar
o Govêrno do Primeiro-Ministro cubano Fidel Castre,

A resolução propõe, textuolmente, que o"Govê:

no dos Estados Unidos "formule um plano poro elimi

nor de Cubo o regime ccmunista de Fidel

ma�o Deputado não explica que medidos

Alego que Ficel Castro estó : trabalhando

Castro",
cdotcr

'aberto e

persistentemente Pa ro destru i r os Estaclos Un idos" �,

dccloro "difícil acreditar que êste grande país nôc

possn cnconl'rar o maneiro efetivo cle ror finq à agres

sõh ('i I!;,nnn".

'GOVERNADORES DOS EUA NEGAM

APOIO
f
Os Govcmacl.ores dus

ütdo-s Unidos :l h�l'do
tmn§�tlâJiiico lI1f�épm\del1t!)

.�_;u aUo' mar, rC,i"HaraiYl,
lwr' l.ím2, djfrn'n'ç;t. dr ftPü�
vütml,-íUuâ, JJr01HISt:l dr. l"I'SfI

,. lução de apoio ir potíl.iet· do
Pn�stdente Iu'l,lflHI1 JOllllsnll
no Virtna.nw,

!

I
Püuco· flrpüis, os Covrnu,-

flores del'l1m Jior eJlc('�''r'ad<l,
'à éonfmênc'i;.., fJlíl� l'l'aHzum
amlul.'llenti", algrüis volLlll

do imi"diatíilmentl.- ao ConO·
_,.
l'umte r:l:iquanto outros I)l'{�
fel'h'am esperar :l lml'tlo (lO

tnmsàííântico pflo {i,rJl
.

"h

Viã.gfUI d.e ei'UZI�iI0<i mal'e",

f to 1Iâ1':1 iPrça, fdnL a tal'(l�
{'cm Nova ím'fJlíl'.

A JO.HNSON
/\1'010 PARCli\T,

Aíg-nns nbSÜJ'ViMlores po-
liticos adlarll que arejei.
cão da. ln'oj)oSL[� dc àpôio

- � politlc,1 vietnamHa do Pl'e.

sidenic Jolmson foi em CO!!

'sefluência da decisão do Che

(115 de Estado em não viaja':
para :.).S lilhas Virgens a fim ,

de discursar, pam os Gove.:·

ua!1ül'es.

Apesar do veto à proposta
})rÓ-.JolU1snn,_ os . .llal'tfidadrl$
do Presillente norte·america·

nos conseguira.m aprov.1l'

por 26 votos a 18 nma resn

luçiio em que os Governac1n·

res se comul'omctem a r,·
o

\

pojar, até o tl'Íunl'o, a luü

pela, liberdade do Sudestl'

\

asiático.

()11111(j Coso na Avenida Mouro Ramos por

Opf-Iltl'; I ?,�:(J() CI'( I/cirns nOvos,

? -�. :l L ,jl 1'; ('111 (nnstruc;DO em Con! :eiros 1"0(;

ruo PrJil{'ipl11 "- 'i L, 11111 cruzeiros nOvus.

3 ---- (nnfnrt/'v(-I (.'-IS('I Cln Capoeiros ,no futura /\

VH'iíd,l Iv,) ',ilvt';í'-I (j))(cn(!s i 1 mil cruzeiros ;"'OVl.".

Lj .

-: (;;(1::(j,' /11<'11 ('il! 'l'kl�S !,zl/\CHOS, I'ct're'no cel'CCi
I

do;' pl'nprin pnl"l j'in'>I(j'Ji:l11 c poro plonj'oçõ6 pOr 15

!"(iil' (·['II7'i'ir·r;,.; li:WI/.:.

� M Jclf'lilu /\r,11I'lcirncn!:o na Praia co SaLi��JCle

CC'f"l1 'Indu vl'd(J' pUrl()rÓlilico - Edifício - Norman-

c!ic -- 12 mil Crll.wiros novos,

1'RAT/\r� COM UI'> w/\LTE�' L1NHARES

tas,' Lunar s
dez minllL(is' para a mesma

opernção. A.S g-nl1ai; poderão
ser enmunteadas entre ,li

por tÍlneis. J\ en trada sel�á

protegtda por cnrfina."

PaTa o e1c;"t�stít soviético .

a vantag'cm deste sístem«
está em, q�ie �s téonícos Jn
derão utilizar a camada su

perior da supertícíc lunar
como antena de rádio, por
ser esta camada radiocou.

, dutora.
RAlHO

-.--.--------.--�--?--.----r .. - .. --- _'_

PAPA VAI SER OPERADO APUS O
SIROnO

rJ..

j o Papa Paulo VI súa ". Ireu uma crise que o deixou

peradó da ljróstata. logo de· acamaelo, mas os méfpCO"i
pois do C'ncerramento <'lo decidiram adia:r a opcraçlh,
sinodo Episco11ai, !lia 29, s;:· em virtude da l'ealizaçft�1
gundo informou uma fonte do Sinoelo Episcopal. Esl,',
autorizada da Sa,nta Sé.. ve, então, sob tratameu(l'

Os médicos estão preOClllH du.rante 17 dias,
dos devido à intenSa ativi'

r· Seg'undo fontes do Vatic:v
. .

'

elade do Papa e l'eCCHll1l que no, os médicos, m,u:c<l-mln ô\

seu estado de saúde se agT,l operação para logo l1_PÓS o

'-
vc. Círculos informados cc· eIlcerramelüo do "Sínodo,
velaram que Paulo VI COI:

. (\��ejam. e_vj�m'l ',que P,lllh

}'illUa: ie�do fe�re,)� qú�, fi»
,

.VI �<.!fr�' .lmJ��"r{:'yaí�la. i)

vêzes sua tempera111l'n. ;'0' papa vem. maJ;ltendo lllTI l"."

be a 39,,5 graus. gime dc ira,ballIo intenso, és

tes dias, e 110 (lizcr cl@s mé-

TRABALHO
O Papa Paulo VI tem 7Q

anos, Há pouco tempo, soo

elicos "destruiu em uma. d.i"t
os' resultados ele um m['s ,;,�

trÍl,tamenío Ill'{'-OpCI'lIíÓti\1-,

Albania ainda' cOlupra mulheres

A compro e vendo de mulheres, o ,escrovidêio c

(1 poligamia con�tituem ,oincla prótico corrente em

vénias regiões cio Albânia e o combate a essa sobre

vivência do feudo! ismo, consequência da secular dlD

minoção cio Poís pelo impél' ia OfOll'1a:lo, é porte do re

volução cu1tuml albanesa.

A denúncia foi feito Por Rall'1i ;-\Iio, ITlenlbro do

Comissõo PolíticCl, cio Comitê Central do Partido d::;
I A rn b Ih

.

Comi1ê Centro! de Partido Albones do 1 ra o ,o em

in1: :vc:nçU8 na reunião do Cc. realizado em junhos
elil 1'.r C.II la, cllm o presença de Er-.ver Hexha, líder

móxllno L'O Parrido, divulgado cntem em Woshingi'o:l
pOI' f _níOs diplomáticas-

Ern .',L!Cl in1crvençõo, a dirigente a'lbanês, decla-

rou que I!�eró irnpossível o cnacõo dei nOvas reia

ções ue famílio no 1\lbilnia sem uma lura consequen

te poro eliminar-se o costume ignominioso do dote e

e 0,Óbit.) de eDmprar e vender mulheresj' preservados
em véu·i·os rcg�ões do nessa país, tanto no cidade co

IMOBILlARI/\ ILHACAP - Ruo João Pinto, 29 A mo nO compa"
FONE: 23-41

�

IRl-i b·l�
� 1)

.

�lh.lUJ- .
mo 1 .larIa 1 ':,acap,

• _, • .._. _ .... _ .... ...•....""",..1.'\."•• �.t>t:·_,,,,....,·,
..�

ALUGA�SE APARTAMENTO

Alwga,se um apartamentO, no Vila Pascoal -

ruo Podre Ramo., 58,

cal.

Trotar com sr, /\ntonio Apostolo no mesma 10-

"

REX-MARCAS E PATENTES

"MPRf;SA STil ANJO DA G,UARDA .tlda.
,POlc1;õ ALEGRE -: SAN'ro�ANTONJO -- OSCJRJO - SO�l

"�RIO _�RARANmJÃ:
· Horário de Florianópolis para:

4:�0 - ,{12:00) .:_ 19:30. ,e ,21:00 hol'as;
(

CRICIUMA:
,

4:00 - 7:00,..(12:00) 14:00 e 21:00 ho�:as;

IMBITÚBL\:

Agente Oficial da PrOiJrl'.'1dadO IncillsLriai H,C'gistro me' ....(6:30� -- 7:00 - (lO�OO) '" 13:00 <l7;001lol'<lS)
, , ',. -LAl.J'RO MULI,Elt - OlU,,�ÃES _,.,. �)�Çº pU NQHTl'l

marcas, patent.es de in'Tcnção Í1o:mes com('r�iaiE:. I ílulos dd
GRAVATIH.I _ ARNL\ZEM E SAQ l\'.Il\,E.TINHO:

estabclecünentos insignias e jrase� de p1'op:Lf.1,'anrl'l.
.

6:00 horas, TEltÇ1\S _ QlJrÍ'jTAS E' SA.�ÃPO'S.
Rua Tenente Silveirp" 2S -.- snla [J - 1". nnf1c: I' -- i\It"s

011 C�sa Nair - Plorianópo]is h'ix I j'lnstnl �)7 - '[Co-
.

ne '3912,
/\s oroçõ0s dil'i9idos 00 Poi C ,1(",IC,� ('1'1'1 suo in

tenção, serão benvindos e agrfldccidq�, .

TUBARÃO:
., ,

4:00 -,7:00, � (10:00 - 12:00) - H:OO - ]4:00 - 11�:bO �-

19:30 e 21:00 ba'r�s;
.

LAGUNA:
4:00 - (6�30 - 10;00 - 12:00)
horas;

J3:00 - 17:0� - c n;oQ

OBS.: Os horiirios entreparcntizcs não funci011anl a(J� t!�l·

mingos.
Estayão Rodoviiil'i,1 -- Fone 21.'72 � __o :{(;�n - Fl(lria,l1r'il1(tli';
�- se.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Um relatório com

i ens ]J. 'opondo medidas vi-

sando ',à OC\I}Jaç1L0 elo 'J'erí'i,
tório foi o fruto obtido com
.0 El}C(JI1tro promovido .peln
Instituto iErasi'lcil'o de Rcfor
ma Agrária, 'r,e.co�ilil.eHdanlllf"
entre ,outr,as PJ.·J).vJ,dnoia,�,
que o IBRA deverá -montar
com urgência o esquema
destinado a' estimular a Ini
ciativa paa'.ticuJar ,'que; se

proponha, mediante desapr«
príação : amigável, .a i.mpli,nl'
tal' projetos de desmembra
mento de imóveis rurais de

grande .extensão, inexplora.
,dos, ou ,deficientemente ex

plorados; em novas ;unj(lades
.

�gTícolas Iorrna de em-

.. Ao portador
• Correcâo
monetária pré-fixada

• Maior nenda
• tMlá*ima .gar,antia
• J..i.guidez imediata

Autorização Banco: Central
n.O 36, de 23/Ê/1953'CRE�:. :. :..• Crédito, Financiamento e lnvestlmentos

�.iS���s,L--'
�

, CRE� �AL DISTRIBUIDOrA
��""s:A:--I,

, . .
, , PREFERÊNCIA

Df NORTE
Ai stu)

Reoife.

. / ,

., ,

�. lo

i .... 1 ,,__' _::-:',
>

• '�',' I,

':-'. T,,'o
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FGTSORPEM D.E SERVIÇo' POS N.o 23/6?

\

Eixa instruções às emprêsas e aos Bancos Depositários pa
ta 'o 'recoÍJiimento,' pela Emprêsa, de' juros e' corneção mo

,netáIi\l:, rela'�ivos� a depósitos efetuafos com aÚas,o, no 4.0

trimestre dvil de 1967.
/' .. '

"

2 ,_".' Na'; ei'eÚ�a,ção dos deposiiios de qU� trata o item. D J>R,E�JPEN'.riE no 'l,3AN'Co' . NACION�'PA l;IâBI1'A.
\ÇÃO (�NlI) J�O usp de ,suas a.t_ril?l�ções e, tendo' em vist� Ô
dispbsto na ResolJ,i_ção !(lo Conselho Curador N.o 12/.67, ,bai.
ia ,as ��tes :insÚ,u.çõ�s:·

. , .

': :t
'

1 .,.,. ,Os·�fa,t{lr,es·.á .serem �tillzados para �- cáculo �(te jn·
:r:@,s.'� cw:r.eção. m.onetári,a sôbre os depósitos. em. ;1traso,
.q.�e tOlem ',ef(}t1�tlÓ�)no 'l;Q tdmestJ;C,dtivil :'dé .1967, 'liI,ão '('I\t- . �,

dos n� tabela .e.111 3J).exo;·
.

.,

.3IJJetior" deverão ser obser'Vudas as 'lnstruçõ,es .contidas -n��,

;I'OS'N.o 19/67.
.

Rio de .Janeiro,· 2 de outubro de' 1967

Pres'idente'

'·1

ANEXO'À'Po'S;N,o 2�/67.·
, .<

. "

)

M� EM QVE
O -;DEEÓSlll0
�,J)EYlPo

M�S DA EFETIVAÇÃo' Do' RECQUUMENTO (/
----�--�--------------����--��------�--------��----------�.,--------

I ·1"o'�EMB.R�
,

ir.: !
I

fEVEREI;RO/67 I, 0,205 367
-,

. .'-'��1:·---·"--,

MARÇo' '
... , ... '. '.

i
0,21l5 .367

A1lIUL "

. . .. ,.... '. 'I 0,1�7 ;32Jh�IP ... , ". "",'> ,.. Wt27 932

.TUNHO . , , , , ', 'I
0,:t27_ 932

�l:j,o ..:, '," " � ," 0,053 680
AG9SJ'o' :

'

'I b,053 680
SÉTEMJJItO v. • . i 0,053 68{)

,Qu:ru.BilO : .. , ,.;jN9V:EM,BJ,tO ii
PEZE�,RO .

OUTUBRo'
I�""

:\. PE.2jEN,IlHW
1 ......:.......·1 0,205 367, _

.. / 2,205 367

, /

0,205 367

0,205' 3(;7
0,127 9aZ

.

0,1;�7 932

0,127 932
0,0'53 600
.0;053 (i80

0,053 680

0,127,932
0,127 932

0,127 932

0,053 680
0,053 680

0,053 680

I
.

I.,

I
,
,.

,
v

..

\

P.ela Sadi.a, voç$ viaja
direto para SãÇ) P.@ulo,
a 450,km por hora ';iiiiiili_iJno jato-hélice Dart-He rald"llll
equipa�o com radar
e turbinas Holls-Royce.
Tudo por tarifa econômica. Consulte' o seu agente de viagens

ou a Sadia: Pça. 1,5 de Novembro. 24

I
I;
,

"

prêsas rurais médias.

Recomendou g. Encontro'

Iq�ue '(as .C:o(J),lJera'i'4v<l-S .. de Pru-:

dutores e .';rrahalbadorc,;',
Rurais elevem' ilic3}-' isentas
do pagamento' do ICjM rerc

,r.ente às ,,'-eJ\l�ras de ;b�ns de

,CO)lS1m:w .13 'de.. produção ef'e-,
tundas pelos .seus coopera-,
tívados. As Cooperativas dl'
Tnrbalhado'l'es' Rurais ,deI
"mil, ta,inbéql: 'contar .com

'

il

fa.c;iJid�cle ele ',créditg , jur�t(J\
aos órg.ãos .de fínaneiarrrcn
to.

colonização. 'í'rabalho para. el'alJo1'<1(:;:( I

'PUl'a tal, serú dad{) 1!��S.L:l: .de antcpro,1ctf.J de lei, a rua I.

q;uc ,p:;Jra, as ún,as s'it.l;La:(\:1;, JJzf,llettl
.

e' co��s,ol�qla�ldQ a ;",
ad l.o,ugo dos eixos nu,ios '.te, g',Ísla&í,l.o· ríe 'Ee.il'Gls. J�ú_lJli('a"
penetração, em, espccí al no- e de reg'j,tro ih, I"r{lpr;i;;,[,�
queles que tlcnlandnlll 'Jt1".' de.

. .

sIilia; UfilS ,'a7riõs d.elTJ.O!'1;a';Ífi. f)'ecidiu' <1'1. E,tlc·t.'HJ'Íl'f:l qH�
.eos �i;i\t\�,(lQS ,l;1aS iIílJ:Q�imif{:�. I. con�,tit�Ii ne(\�ssid�de ,i lil1l)f!.
.des (los g·.raultes centros, p. ríosá a fllQdiJ,icaÇ.ão tla atu;�
111Ü �10 JLtonll do Estado. "lp

.

J{�giS'laçãó _refexen.te ao pro
'Rio e São Paulo; e .nas 1\�'. cesso jUdicial, de desapl'ollrh

.

g'liÕcs üú'tÍc cSlrã.o ·0tl VC1'IJUI'1I>1 -' çã..e, ._Plor ,p.r,@�ccs's@ espcc;iar�.:
a ser implantadas gTaÍHlu:
o,oms .de íntra-eserutura.

\.

:Tustiçá,'Agrária

C0111 rito s,ulila(�rio. t('nt{c:;(\,�
evitar injustas' imlcnjnf!0"",
atualmente ohtkh1<; .;pe,!O'i i,
tifundUé'10S. �e�.'uml,@ rr -,,'o

meudaçãn ([o c ;nGJ3�·e. a.im! !

,to (tos jpÜ�!lW,lll,ill ,1�JIQ��.d,iskí ri '! "

. ,C'(J�H liiri)lió�\(',J 1I1,lí.@ .(>'�ePGte,1' '1

Ilíl\IóiLulo' fia l",�)hl.a .em ,lJiue s,

a.oha si,'til!(adllíl' íC 'nu!�: possui r
assatarãartes, ,�l;c,v,e S,e.y ,cml'

.s<itléI:àcto .

,C,OJJHl ,tHii,U ild!B.nd (\ I
,r,�wa:l. '.

f, .

"

':,' ,�i41t��'I�' . DA·;·c'.I�H�IA�
'? .

.. ;
o<

,,', I '
"

,,�, �.
'

XXXIV -- .AS ..DIMENsõES DO-TEMPO
. '. -

,
,
,

A . Seixas 'Netto_'

'(Do I.nstitl�;to Brasileiro de Filosofia). , o�

. D\)min'go à tarde.: passeava p,do jJCI,r,:::uc 0)!T1 os

O
'

te
..

-

nos ú!-tim::s ónos, objeto de m'ogrkB1os;' falavanl de +uco, Gritic�vor:n cs· coseis
'tempO, m. SICO,,, '" ,,'

' , '

Drofur.dos es't�dos/pelos m'o1'emQikos, e p;e!Q'.rar'íssi .que an.c:l.Gxem·c:braçados,: o ;folt� de pudor 'nos dias

;"os f,ilóso(Bs do Século XX. ;parece,' d,'·um ;pGÍ·r,e.n,te- de n·::>je. ·S,· 9'rondf'".,.frustro,ção ero nÇíç ,poGér, usorQ vé,k.1
, '.

f
.

d
'

'

'. " -

.

e PTê.to 'r'lct m,i,sso. Foi 'a ma.-e- c.·lue,Rl,'..l. .e-::.c·�brl·_u. /<·M'.".pu FI'sis que Os Filóso os ten em· o aesoporecer; JO r:lOQ -

,

.... � '" -

xistem os .gmndes, reorizoç·ões. do P,efl.sor:!}ento corno. lho: Q. qu:e' _{ iss-j/)': Você de ..véu t"IO fr[ file Giê,sse espê-
,.

'

'lho.
-

.Ti:rt:' ,.h.so'< . Sol,viozin4lo ba.teu.:-se em frico',·es.sempre.surgirqm de'sde os Gregos. c'lássicos Q ,George
.

-

SantaYaneJ. e MjgueI�é Unamino, .pl.o·w GS ,Civi,l,i��- 'c.n::··mnd0.corr:eu ,pQ,r,Q ° cOS,o dos solte,iíOt},Ç1s .o,contor

cóes Ocide�tâis; os poucos que ainda ex·i.sf.c'lll· 0p6r;.e é1 c{i.S'c0;rd4� que tive-a com.o suo' mamã. Elos sempre

'-�em o m�do' n'urn emaranhado ,de ê'outri,nas .sóéi'.Gl-'e- (2) (e�eb,ia:r');.l o,e :b'ras:os dbe,r-tbs, .€nsinarorn ...no à fozer

conômic��'\. de -s,oml�as 'in;p@ttâ,ncid 'çJord � 'e�p,ír.i:t; e !tric6.e +hé ré�.eIG,ro;n'1 os segred,os 'do ornar, 'gue êle ou

DOra o e��lué60 do Cons-ciên cia 'Humano; n�êste' sé- 'viu -pel,o vêz. prirneira 'cor,n os faces r,ubras oc�itos
.,

I
' "

aundo meio de _ século,. nihguéRl \·opres(?'n,ta""m0p.umen pe os duas R100S. AmOl';1t,e ,do.s artes', CQJ.iífI(2) s.e dizie,

;;s de saber e,p€�qu.isa- em busca�de àlgul'J()Q co.�sa fêz COAl �t;J�'9 R;lõe,compms,s.e 'um .pGf ce sapot·j'lhas

Y�rdodeiro',
.

co��� ()s� or:!tigos .. Restam -os' Ma't�mát-i- :de 'bÇllé p�à'[G:!' prot'j(çn no qu,orto.·.As_solteir@bas bate

��s O seu trQbalh:�, e· mo'is 'exausti'vor' por.�'Lie ·fo.lt'o a· ,rClm J;ilolmos')'e, C.0r:t.e�te$ a;) � s9b_e're� .que ',O Pl,Jdico
,. ·:''''o�;(lio ·;f1!-QSê){í�b.��:-t�1;dem também 00 di;?S�p�l:éei-, dOPlçQr,ie t;iqr@:e,i�os:; Todos/os di:Çls.' ,f3�ploi;i 1i:e. enSàiol'

m.ento po.r .,,':ia, do '�x.istê:ncia do rsobot� 'de calc�lor no �eu. qur�o, acet':l�va' 130m ,·.Gl ,C;OS� obs !.ori;,(gtli'f'l\hêlS.
dO,-s/�e.', r.eb.. r_?s.,,:�.-'Iettôn. iC�S, oíC'juiyos ,.éstac,. io�áriQs �e Era o sinbl"1.Ele,.r'l6o· çl�.A}ororib "'CJ dernpnstrm. sua: le-

L-. ..,_» d O" d Y,I2ZO de·�'az.éta, p\Jpul'eolldo'::'enti! par.. .o· GS ,':Qml'a�;s,cakul-os JG leitOs ,e Incapazes e cnGl\ '_o
S

. 9'\.on os
,
.'

::1
":, '. I, ",

'I ;
,,---

campos/do ,:sàbec. se IEstõo extingui,ndo. estGrá'a ,hu- Te:-ml.nodoi 9 "€l;GInç?,' tcmo;,om- CIO e co��;erítQvom só

(Ilonido'de J1,�ódef:na; ap6s um apogep, FLlmanôo
_ Pil-ro' .bre .ds 'ú.i,trr:i}aq· do cicode .. > qu.e G 1,;'todGIirlÉ:, �qble hOr

.
"

.

'ri '. .• A" T
, .... ,-e. 'd'"

-

ror. hovro �;éçtd�, 5.. c,ue nõo. �'e ccn.f.-e,:.'.�o.vÇl'.:.
.

declínio? l�\GS iste na'"a l.l�;porto jO. v empo,' 12':10" '.' -

,mos; é ci objeiti-�0-pesqu isoco pelos .M::ltemó.licos. Ur3n �n8,:;;õo's:u;J:rtondo moi.;;,.,o gr�ssQ.r,i:J do

B
' . " " . 't' '-.. :. ,-

o t''a:
"

-do e r+(�e co ch :lrnó,:jO' 'de "I�Q'·�c;O' .-,. I -'o.' .,." ,p#,.� '11 c,� ,�.
.u,cem 'UIllO quar d conSlonl2 05'C ns ,n.l':s I!m n- ,

", - .<" ,. "
.. , .... ç , ..... -" ,

.r. •. -doo�: S "d' T A d' E ê-o�' :Tamnr.· CJ:..··(JL'Oy ba<'3"f� l�: '�b:'a' ó
�

c:aso dés ,o'@-!Y"\ec:.O·r):u'cfcOl"<:,,o.-:\+,OII
Sionol"':) sr,iCJ ·erra.: .. IFY1:·n .. Ü'l ·1·':"'�0. '",,, ,- ",' ," '

.... '" " ..

, ", .. _" /.

'- .. j, ,.

:e :0 J.i;o, "�,l",��lcà r:riôo :,1/0' c,r�c:
.

-
. "

tã ,dim:énó<õo':, E�so dimensôo po-rece' ql;ie lÊ: fí,sic::o,. po-
.

. ".', ,

ro é:eYsn;ir'l6dos' r:rlOmf'n:to5 e qúímica pbro oicltrcs, ()U �,,'_i,,' .pc-'! •. ',ç-z, e djs�e�,�"Oh, sou 1�5-5: tri'.t,sl/l

fisioquimiço'pàro .

um terceiw momerl\o, o·q�le ge,-,:]
/

/ i\?,sol':_�ir:�nj'� 'O ��'J\l$n;�,"�ji;'n; ;!he-c�rc.r:n.:c(iI�"-,cir'
á c:Jntinuum espà'ço-te!1'lDo ... As poli-dj�enSGes J?ram ies que' c PQi.�,iir'1�� n9'{oFlI'IÓç·io :,"> .....' �.

. aDreciad�s dçsde 'Einsteil') óté' o prGs�[lte .. E c; o€'squi "� HonoóQ, ç\P Vo�.ês me oGba'm;J A m1Jfhô

s�. ce�ti;;�o dep'ôis_ q�e -Emíl ia Segr'�des c�bríu 'os 'nel ·me cho:m�� diÚ';;,.:·(f: De�;'bow em' pr�n�o�'
�

: c'le�s' d�' ��,rite-mat�ria .. siso nllCleos· materiãis c<e' ?r-
f Fel i�:s ,âios-foEam. Qqu�éL'E;s e�' :qu,e ,o p.u-Gi,c0 mo

'. dem su.t3atômTca, inversos do matéria cqnhE·cida . .o rou no .coso d 'éfaTIíl1acé'lJ,tici::f 'Acof'da'va cêc'o I�aro, o

te:.npo 'matemáticO, em diversos dimensões,," �,ma' -préo ginósic�� �b.�i� os: j�ni:ii,aS'. ��;o- respi-ror .0 pr. sadio

cupa;Ôo constante; 'tàl�el: haja,' en; galQxias dist�n� co manhql (f� depc;lis tompYa,� XQirÓ;P,e qUle ,)Jm,Cl .<rlGS gê-
tes sisn�,mas: dimensionais 'd iversos éa terceiro dimen me:;' �h.� punha na ,póço, cO,!íh 'Cl c.olhe;·z.i'l1'hat Vivio .. se

SÕ0 dc' Sistema Sdlor, então tudo ocorreria de modo bem naqu.e1o \COS9" ÇlS duas ,e �Le l:lrostrovQm-se no jo

fantosticp; o ser quo.cridimensiorÍal poderia at,raves-
Gelo poro comentair-:6s·�ú�'PÓlssQvom .

sof â matéria comO o'ser tridimensional atravessa o Num/segunda feir,Q.',à tarde" SalNio.binlí\o ,resoveu
,

J
�

I
I '.>..

fumaça; pederiá ver através de paredes comO vemos dan�or ba!é. O cOroç'ão p:Glp·i4:avGl de 'ne/Noso; hó mui

em cálculos nucleares, no relação de átomo. para áto- j'0 tempo que não ensa·iove(e. poderio errar. Çalçou (JS

mo 'atrQvés do yidro. sapatilhas nos pés o's5udüs e pequeninos; esPerou que
'\. urna soltei;on,o entoass1e ,no; aç9�ê;eõo L:lma fnelodio

As poljdiménsõse sôo r e o I i d o,d e s o - bem suave, enquon,to que
.

° ,old-tro .c:lcorripan'hosse
mo; t:ioderio isto ser transferido· para campo optica- tri cam palmos.' Nos ptim�iros passcs, o pudico errou

dil�en�ional; Quem o sobe. Há. _em AKqU.€olog�a Cps, três ve2:es. As sólteironqs entreolharam-se e riram

malogicéJ notícia de operações em mais dE! três' di- baixinho, Sálviozinho, indigr,ado e nOVOll1en1.ê ,entre

m;'r;sõ�s numa dos quais influe :0 Tempo; mGs a per prantos' incontidos, jogou-'se 00 quarto e aponhando
gunta constante é: O Tempo fluirá pelo mQvimento, seus pertences, soiú correndo feito louco pela ruo

e, consequentemente, de�enderáfda velocidadé Ou Chegou em cosa pál ido e abraçou a mãe que o espe-
. • V • .. t r

O Tempo é imovel como campo e o que se altera é'o ravo� cam um bonito v,éu prê-t0 .nas mãos. Era o sel�

observador? ,Essas complexas perQ'untas, se resppndi" Presente.

dos certas, poderão resolver problemas de cosmologia
como a fuga das galaxias, GS variações e os abst,Jrdos
da linhó de Doppl;er. "lTizeau, para determinas posi
ções no Universo, Há -em tudo isto umó pergunta .cru

cial: Q Tempo correspon,çl.e a que?· E' material? r

uma abstração equaciono,,:,eP Neste último coso,.

pOr' incrível, voltar[amos a Pitágorôs' de 5a'(1os, \ de
que tl,ldo é número, tudo é equacionGlVe'l. E assim,

,prOssegue o Astronomia, a mais importante das Ci

ências, . e agora, principólment€, o seu trabalho em

algu:nas centerlos de pequenas estaçõe� esPalhadas

pelo Terra� onde há um astronor,no inquiridor dos

C€Us, dos Ciclos e das Leis do Unive-rsO.

1

11
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,y Congresso

'-g MÍlB tem quatro pl!Qje.,
tos de emenda constítucío

nal;: .,formu1�dos, .ao longo'
do_ mês dejllnhó�' Nenhum
delés com'�çou ,'a' �ti:amitaJ',
COIÍtudo, a' Constituição de

t�nnil1a: que
c o Congressu

delibere sobre proposta de

emenda constitucional, den

tro de 60 dias a contar de

sua apresentação:

"
I\.S ,emelJela:;, �l,a Iiderança

uposicionIsta vi�am a, resta
b{_�ecel: a eleição direta pa

xa: a escolha. "do" presidente
ü:t Rcpublíca e' dos pretci
tos "lIas capitais, suprimir o

�!stituto ,
do decreto-lei e

exigir previa aprovação du

Congresso 'para' a decreta

ção do estado de sítio, Ê

claro que iJ l\'lDE não tem ,t

ilusão de consef,:'uÍl" a aproo

vlição dê qualqúer ddas,

Se-u :,objetiv� unico, no mo·

,l:nento, é, ahrü: ,e impOI' o

debate 110llticv sobre a ne·

cessídade dc relO?:mas <jlle
tornem a Constituicão eOn-

-

,

sentanea CÜ'IR as' norinas, de
vivenda democratica�

, - .
);,

Más nem 'o debate, - que
é ó mínimo' da :sua ohl'Íg'a·
ção -'- '''O MDE' tem aJcança·
do. Reclamou duas ou três
vezes � observa-ncia ,do' prâ.·
'zo certo p'Ura a à11reciaç,<)'j

• 'das emendis, se!'!! C�P1"ie,·

guir, no elltanto, quebrar �

a. "barreira dos ]1!'etext:1Q"
(e�j)ressão ,elo ]ÍeJer Nbrjó
Cil,;as), cam �luC. a ARENA

tlei:;dúiJpi'c 'o pl'eceitd CI!Í1S
tJfticionat.- Agem-a, a (I,pu':;ii
ç;:íoo, qu� vem, obstruindo us

1l'ab<tlhos da Câl1}ai�\, em

pi'otesto contra .. discrimina·
ções de que se jUI�'ll v[tjm;�,
pron'tete cobrar cmn Vig'l)l"
-Q,inicio,do ,cxaJue de Sl:aS\

entendas.,

iii
QUARTA PAGINA'

Os dias' atu.ais não têm sido dos mais amenos

1'1(1 po!í,tka interno dos Estados Unidos. ,I Além da

acentuada queda da popularidcde: do Presidente
Jchnson - cQusad� pela gl;lerra do Yierncrne e pe
b- anunciado -cumento de dez' por cento no im,pôs,
to de

_

rende, a f!m de manter os soldados norte-ame-

'-riconos no sudeste asiático - o Govêrno dos Eeta

clo,ª Unidos tem encontrado graves problemas nas

manifestações por;�lares pacifistas e ontil-segrega-
.

cionistas. <,
)

Por ou�ro lado, evidencia-se o desgaste sofrido

I)do Partido Dernocrutc, enquanto' que cs r�publica-
na' vitóri'a (Ias elei

do próximo ano. EI11
nos, mantêm "úma quase certeza

cõe!" presidenciais, em novembro'
, -� •

4!
'

-

1952, vencedor da segunda guerra mundial, Eise-

'nho\"er foi condi doto à Presidência dos Estados, Uni-
/

dos .e venceu OiS eleições com (J simples promessc

de t;'ozer os soldQd�s l1(lrt(�-ornericono.s que 'se''fn
conrrcvcm no cxte'riQr de volta poro casa.

_
Hoje, v�-

> se que () feito pode ser repetido, com um republicc
no que assumo posiçdo equivalente à ,do ex Prc�,
den�e. "

08-mais altos escalões do

já nêio esperam uma recuperação de John_son até o'

épocà da!1 eleições, pois os inquéritos de op_iníQO pú
blica são {-(lx'otivos nas Suas i::onclu!�õe-s. AcresçR-!.e
Os manifestações raciais, pelas q�Ctis _ pode-s� f:àcil;_
mente constatar 'que os negros qUe saíram às n..as

nas l!asseàtas de prOtesto não votarão no atuai Pre
siden�e, em � 968 O� jové,ns em idade \cle, prestar \

,

serviço ,militar' não concordarão nas u,rnas com a

otual""p'olítica do "Yietname, \) que diminuirá o dife-,
I

'

�

-ren,ça dos quin:r.e ou vinte milhões de votos que, fi:r.e:-
roin (I 91'i:ln-de maioria de Johnson sôbm, Gol�waterJ

POs resultados posttivín- da polític-á' econômko
financeiro do :Govêrflo do,,- _Marechal C_9sto e 'Silva'
ap'rese�tom previsões 'de que a inflação não<stl:pe{e
em muito,

-

ês(e dno, � casa dos'25%. Os c:á1cúlos

�e;nÓs, ,otimistas colocam em ,5%-.0 Gresciimeryt'o' do"
.

c. _ ,.- �
� .

, ,j .

_produto i.hteúw.' Mas apesar de todos êsses, u'Óns 1'e_�

�u!t(jdcs, é' ine9áv�1 à exist�ncia de uma cert_a Jn-

No conicço,' os q....mkQ'
-! .' • -;-, ") "'" .�(.... , í!. ...... � ..

Pl"oJ�tos !'oralü sustados
ent face

_

da pendencia entre
o senador Mourá A�ldrade e

o sr. Ped.rú aIeb.o, pl,lra su- quietação nos nossOs meios empresariQis: sendo
ocr qual ('los

-

dois presidiria fá se .vis1umbrÇlm as s_uas causas,.
o Congrésso.: O MiJE -, sus·

'

t t· Um,a de,las é o" deficit orc;a,mentário, apesal:, -

en ca, ,po!'em" �ql!e -!11esmo'
naquela _ epoca não se jus. dO$ declarações do. Ministro D�lfim Neto, r.o senti-,

-

tificava a ll!'lbservancia do do de que, elnbora substandois, as medido,s adôta
in'azo, pois o senador exer· das pelo G'lyêrno eram �ufidentes_ para mantê-lo
da; de fato a presid.en,cia' e

-, , ,,01> co-ntrôle. Durante algum, tempo tolou,se do des-
llra,ticava todos ,os atos ine:"
rentes à ftmçiíó, c ntentamento de alguns Minís,<tros ,pelos cortes efe-

,--- .l\gcll'ir, como' aütes" (I re"

gunenttl COlmuu n5.o previa
aé"forma de tramHacão llUi ..

crita;, !lá ,Con�titlliç.ão, ou.

S�,ia, ,a flisc�SSão e a vot�
-çao das em'eudas em ses·

'sões coüjunhis da Câmara e

,cl<x Senado. Sustenta o MDB

que

tuqdQ� em verbos dO)i sel.:,s respectivos íninistérios.
'\�( . '\

,t, 1�'J\m�, Go,,�r'nadores de ,Estodç;;, t'ambém.; compan:�
cera'", di�nte d'Q Gdy'enlQ F-e�,er(l! alegQt:ldo estarem

05 sU,QS, eco!1omias' à beira à,,;, f�léri�io,; ,�orit;a�fci·j-,di,
t' �. .. ,

.
-

de quem o atu'al Presidente '11>orte-americario execute
-'

Q 'programa pelo manes no qiUf diz respeito ao

Vietname,

Há" cinde, ncs Estados Unidos, um grande mo->

vimento de resistência ao recrutamento militar, o

que dimim.ii em mi:ii�o as possibilidades de, recupera
çéio política do Presidente. Trato-se de um movimen

ção política do Pr�sidente. Trata-se de,,>um, m�yimento
nome, sol> OI palavra -de ordem de "semana da, slis

pensão 'do rQcrutamento, com COmícios e demons

trações pacifistas. Para se O,voliar o pêso ,do movi

mento basto ver que o ato de devolver um cartão
de convocação P01-0 Ó serviço militar ou queimá-lo
em praça públ,ica, cOmo esté sendo fe,ito por êsses

,

dias, 'ii coisa que sujeita o autor a penas de cinco
anos de' prisão e déz mil dólares de multa.

,_;
Diante de to,ios êsses problemas, que surgem ao

mesmo tempo "em', tQdó, o território dos Estados Uni

dos, ,é realmente di{íoi! paro o Presidente Joh1)sol1'
\,

'

, . ""

recupe�ar Q presfiqro perdidos. Qr,J�,lquer outro que es

tivesse em seu lugar, enfre ,ta�;do a;; mesmas difi

culdades, sofre�ia' idêntico proce>:iso de dCl;90s,te,
sem possibilidade de reéuperocão im€diafil,� oin�a-

,

que' para clcancá-la éfetuass� uma m�donçc.1 ra,di ..

_cal em sua politica, o que no prático é inyiávcl.

Para quem acompanha o cur$O dÇJ histórfa ,da

nação \�miga: nii? é difídl 'prever-se a deno.ta ,do
..

'"
'", ,

_>.'

Governo nas prO�B:rtos e1eicõe:;; norfe-amerkanas_
, .,.

Um nome; talvez, entre i) Partjdo Democrata, pode-
, , , ' /

ria sen,sibilizar o opinião públ,ica �daquêle, P�is: O de

Robert .KennedY, mas mesmo ás�im' enfrentand:o !,ImO
'- ",

vasta, série -de dif_icu1dade,sJ que colocari�m e�' ;is-:,. "
- - .. I

CO sua eleição diante da tendência hojo libe,ralizan-
,

,

,
te de alguns candidato$ em potencial do Partido I:e-

publicano.

Econômica
maior" esClarecimento do Govêniú à op,iniéío público,
a, respeito do- processo econômico que,,\ está st:;!,do
pôslo em IHqtka c os êxitos até, aqui a1concadvs.

:Em v�rdade" na 'fase de"�ran'sição �qu� ahavesiamos,
I, o simples dúvida quanto à eyolu�ão tuturu dà eco

',' nor:n,i!l� po�'elá:
-

�i9n;ifiGar, Cilha'vés:; dt> formaçóo, de
cJiiTIo ps'icp�Ó9ico neg�tiyo, c pa�sagem da prospe
:rid.ade atual para uma !�etraoão' generolizado dos

) -" - .

nC?gódos.
- Ás recentes, "medidos adotados pci()" Govêrno

FedeTol c,o'�sGlram em 'pOnderáveis setore" da ncss,a,

ecol'!0l'tlia um j�stificáyel' ip1pacro" sem q�le -t-el'lhom
havido as explicações necessárias de, q�.e" elas tâ--

7.io'm p"arte de um programa de �ção ecQ,nômica 1'a-,

cjQnalmente definido. �'

O am':lI1c iQt para breve, do Plano Trienal, tam
bé:r" n'ão resolverá o problema -da

\ f�lto' 'do' conhe
-"�,iménto pLi��nco �J5brC? .",o'ssa situação e<:onóm'lco: Se-

.

, -

.

cGm o q,-,""lr"1/ ger(l! qu,e se ..a.ce."hlll.' O c?i,�ód'k� d_,H o ,ria' npc�sséàjo_; ,que ó Govêrno, otTovés' da "p;.:ilovra
rCvh�es $(lI<:ú-ilJi� <;(ln:-�;tl)��m d� m�rnÇl forma' l'I1ol'i- '1>o'ssool" d� ';Pr��'id'�'n�'e Costa �l siivo, ou, entÓOJ do

,que iss.o Jlão i.nlportava, 'co. fi:ccd! foi ij,tctDreh:!da C:11 Cl�g'"lns circu�oG como uma

'l1�O 11ã,0 importa, em lmpe· fe:'ltat'vcr de' con"'olm' tImo' ;;ituoção que anHi�c;a se
dnl1euto_ O regimento é do '

'
' ,'.. '"

_

'

,

'

, xc� tOrnaI' C!'II-Ica. , O contrôle do câmbio 'manl1QI ,t,emten;tpo CI;J:l _que a Câmara' (>' I,

11,,0 ,Sel1adv ,.deliberanim'- 'se: sido, outro fat0f que leva' alguns a dem'Jn0'tra r os

paratlaínente, luas Q, siste- SUas -prcol::l.ilpaçõcs com a estobilidode, do ,sjtI,lQCÜO
':liüi 'de deliberação eolljun. ecol1ó�ica nacional.

'
'

,,,

ta não é novidade, imphtn. -I-'Ido• isto, porém, não devel:,ia ser motivo paratado e Obedecido que fl)i

enqllan,to vlgeoravam os Ato's' inqu,icl'oções, de ocôrdo' com o pon�o ,:Ie vista uos

Institucionais. S�1'ia o caSo técnicos em economia. As medidas gove1'nr.lmentais
de aplicar, simplesmente, o" resul'fam do esfôrço- qUe se está taxendo para -re
pi'õ(:edimento da,queJa ia.'

) ,

se_

Solucionada a disputa en· I

t1'e os
{ ,

S1'.8. 'Pedro Aleixo e�

Moura Andrade, 'em ag'os,to,
llS dificuldades perdUJ!,1ra111_
Só 110S1 ultime)!:;' dias" �llÜ'<t.
raUl a caminhar o:; e;:;iu<los
soure o problema l'egÍl11cu-"
tal - é 'por causa disso
que o 1residente do Sl�na.
do, sendo c,,"ndidato à l'ül'hti.
�',ão, rcsolvell aparent,ar hoa

e!)n�ivellcia e colaboracão
I,;OlU o presidente do

/ éO!l"
grc:t;�,o.

() pwblema I'e.gimenl<!.l é
simples. To(iavia., Iwve me·

ses depois de promulgada a

Gonstituição, �persiste co·

1110 empecilll(} ao cumpri.
mento de um l?l'eceito cons·

titucional, O que 'é pior,
para o Congl'esso e para o

país, não é que u ARENA

faça, corpo moJe a fim dc

atender ao in,tel'esse do g'Q.
verno. Péssimo, é que ,1, di-

"reção ldo jJl'opl'io CongTes·
so -;- dois meses passados
da, resolução que asseg'lÜ'Otl
ao S1'. Ped)'o Aleixo a pres\
Ilcnci,t - mantenha emper-
1';J{lO o func'ionamento da

i.twlitlli,!ÚU,
.

cr.peràr no .medida do possíN'el e sempre- mais, a�' fi�
nanço!> d'o' País. () que, falta, evidenterilento;

-

é um

Nossa
,

.... J.

QSVACPO
-

MELO"

FLORIAi'JOPOLlS RfCEBE 1\ VISITA DE
UM li'lSPIRADO POETA FLUMINENSE

Ach_o-s� el� Florianópolis CIT1 v}Sil'(; a pessoas de
�uCl ,fOl'ní),ia, o �'poeta �Ví'rmor ,de AbrEll:l ;_,Lassance; ,

membm da Academia Flurninense de Letras" que'
vem rever nossa Capital do auol é UII) admirador e

visitar 'Parentes que aqui residem,
Esro é o teréeira visito qlUe o Io-ureac'o 'poetai

faz o Florianópolis, O -sr, Vilmar Lossonüe, veio em

c-::moanhio de suo espôso, d, Ernestino" S(la grande
incenti,-:acOra,' cüadiyvando .. o' em Sl,JO brifhante car
reira, artístico, literário e cullural, pois tombem é

pintor e pianisto, / _

Vilmor d'2 Abreu Las5anCA acabo de loncor seu

último· trabalho intitu'ladG .GÜ'I,�idoscóPio, �ditQdD
pEla Edil�ro Pon�eti'

'

,',. '\ ", , '

A noite de autógrafos do poeta patriCia, foi

sucesso, quol:lr'ü autografou seu trabalho na Guono
baw, que me'o;,ec'2u críticos . fovoraveis ,de diveJsos

� ,

literatos e""eó'c.rit'ores, através cio imprenso carioca,
comu igualmente dos blha::; flum:nenses,

DÓ�GJorl)ü" ao ilusllc pccla e membro do ACCl-

Minht.ro dQ�P!cmeia'me!1to ou do Ministr�1 d,.., Fo;r.ói1'

ela, trágos�," I} quanto a1�t�!l um qlJadio� am�;� do
I·

-" ,. d'P' d
l)

ahHl,' situoçao economlco· o, al,s e as, SIJiI)5 pers-.

pectivas, demnshandOl, q,uc o sucesso até âq'ui a!-,
ctmçado não é ohro 'dQ ocaso mas cemstítui o pri
meirô p�ss<? de wm extenso programa do ,1'ecOnstru ..

-

ção no<:ional. , ""

I,' preciso que se rCconlü:ça que a 'situação oco

nomico-financeiro do Pa'ís, atualmente, apresento

perspecÚvas �l1finitam.ente superiores q\Je aquela
, .

que a falta de cónhecimanto áa <lpinião pública, por

o'missão dos órg90s govemameitaisJ é cc:pa:z: de su-,'
" l-, ",,'

\pato

, (

• I

\.
- �

. ..," �
,-" � .�..

. ,
.

,demia FJull1iner:1�;e -'de' �efj'a�, feliz -estqda ell), nossa

,ç:apital em ê()i'n,pal)hla dos' ,que lhe spa corOs,
,

" '

, A CONST/\NTE FALTA D'AGU/\ TEM' CAUSADO
GRM,JDES TRANSTORNO� ,NESTA , CAPITAL '-

'\ ,�
"

". : { ,

'

,,� �..::... '"",

, Ultimamente;:. ne'C'teó::;ú'timO�' di:qs tem. foi'todo
agua em todo 'a cidade,

'

" ,,,' w:,

Grande transtornos, tel'l1 causoc"o a supressão
'do preci��so- liquido, Pri�cipa'imente às residências
familiares, cousondG um mal estar geral, principal-/,
ll1eu\te repetimos, às donas 'de casos,.

E pma pioror a -situoçpo, chOve todos os dias,
nj..llll trémendo P:::JrOdOXD,

' '

Dizem que a cou�a promano lá dos' "Pilões",
que de velho' e estragaqo, têm seu encanamento eln
petiçõo de IlllóÉria,

Mos, di!ílol, 'há lelnpo istJ vem Se I-epetin('o?
O vet'õo I:i;é ,sê J'àz'_anunGim p':;1', - siRl,al _'serçjI du', "

'

ro,

E entsCl, quo' serçJ cios florionO.politan('s' si tive
- rem o' 'o �o,Sr:1r o orava do 'sêdo e levar-se 00 seco::>

" U":�·J�D�-��idf;lciq sério "e urqen1e 00 I f:;_,z neee�'
,ó rio poro I iVI-a!'-llo's do s'eca com, ,tonto agOa' que
há nos nasecn flS,

�-------------------��--�--�-------------

o MÁIS ANTIGO Of�ío DE :SAH1A CAtARINA
\ 'w �

• ..' -, •

I �.. r, "

DlRE1'0R: .José Matusalém Cometi' - qE�mE: imlllipgOs Ji'e.rl;laudes de Aquino,
.'. .''',' f":l, '

JI��tíTICA� & ATUALIDADÉ',
"

"'.k-/"

Marcílio 'Medeiros, filho
"

,

d,uzindo para o Brosil inteiro,
sofre,!,do as ,agrurã's da falto de
finonciomento.

Voltando ainda ao que
disse -o senador Fontcnc, hó
que se ressaltar a verdade de
que, no Nordeste, l'estao sur

gindo 'orojetcs de emprêsas de
grande vulto numa região que
nôo rem uma, �, infra-estruturo
D6�ica nem ,condições de aOsór
ver a Produç�ão industrial, por.
que o poder' aquisitivo do

'

po
vo, lá,,' ,continuo muito' baixo"
Continue o senador,

'

dizendo
qLj€ seria' necessório ,f"um gran.,
çf.e estôrço po ra p. repa rqr 0- hq
rnern, meihorcndo o seu pa-
'drão de vice"."

,

"

,Ést6 aí ur'n', bom tema DO

rc Glcuco José Côrte, a_m�g;) e
,.eoLaboi-ador de, O, ES1J1.DO,
:óbordar em s�us excelentés ar�

tlgOS', ecpnô,micos,' numa ' da�
�,�xtb,s-feira-s' "em "que' com

pareDe a esta pógina:
) .,,' " , I....)· , , ' �

A VEZ DO SUL
,

'

'-Estavà fozendo falta, no

Congresso Nacional, um, pro
nunciamento nOs moldes em

qUe o fez ° sencdor Atíl ia 'Fon
tana, acêrca dos benefícios fls- '

cais que sôoconcedidos no N01'
deste, em detrimento da ex-

'pamõ'o econômico do sJ.Jf:
'

Embora me .pqreço (�diosa
€�.a ciscr iminoçôo

'

do �rasil
em, r.egiões - pois tudo nãO
deixo ,de ser uma úni;:�� e gran
-l.i{ h:itr'lo _' estou inr€i'�'omen
fé de acordo com 'o ,ponto' de
.visto' do parlamentar T cctor i-

nt. nfie,
"

'

. �isse êle q�e .11,,] lógica
qU,\lllaa se inst,liUl um Imp..,-:lo"
é que esse tributo ÍJeneficie O

próprio, l�giõo onde.' ,é arreca
do", O que' ternos

'

ve,ri r.;cawQ,
er,t60, é que os 'incultlvos fis·
( . - .

, " , �

'CJi.õ çonceçJidos 0,0 �orp�s'te! aQ)

c:,:;ntroriO',Go que' se'(ms"s:Q :supor, � vot'Op �SÚL, ;,\"
estõo entroq�e.cendo � sinsíyel- '\ :.,;-, � e. ':i " ".;: '"

'

menté a, econo'mi'a: ,I;:,a�i-onol, '

,::';;,
- It- :voz do ,uot/sa- Neide Ma.

p,ois os ��cursos S9'O, qCi1Gli�q-
�

:', ' riG brrari�'ou' àDI:àÚsos do Ma.
dps paro, uma ár?a que, 'n�o"" .-'

'I' 'rdtciPl6zitipO; clu'ra�:te � as suas

,-'.pôssui
.

concjições ,de gOJaqrir ',,' ,:'drirJs:�r;it6ç08s' �'�:d�{��<Mndo as

:úm desel1volvi-ment!0' á' curt.o
�

".,
-

,!Dys.Í<:as :"Thral'5, '�de,', Paulo
prazo,' cc;m9 S'erl'Q ((d,esejá�,el. ' , Gú&tavó,"dá' Silva Cons'tanza, e

�

Uestq' maneirÓ', _o' Sui, que
"

��vci.Lte)le, ':D€�'p��i��"" de Édu,
tem de' c�ll1prir' à ri$cd os suas """,�P�9 e��C;opirb(l:I1.�k�,á �arte na-

oorigações tributárias, Ye�.?e to-
'

(;'ionol' cô f'esfiv'O'l �rlternacioilal
i h loe no ?uq 5=,8POC Idaqe (cá; ex-, :' di]' Cbp\fõ'Ü; < ,,";,,.

pansCro industrid�; é�):n o fqga." :"",� =':>! �:, .L,:;'�'.,",' �'"�,�.",�,
.

" r . I ,� "

U.Us COpl�'G'I�i' jegiOn81S 110ca"· O , /"',', 't,.:l:u,::,�n,Q] põrfit.llo, é�ítico de
,

I"
,,' ",'<': , " ,"

"

"j' I d'"-401'012:;,\(:: ,\JuQ.,quer nl'0GíI(.C;: quQ'
,

,',:,;J11l,JSCÇÇl "fxlpu q.r, 00:;,', orna Cl

tE!:>uite (:,;� 'vene;icio '(;0' ,d�'s'€'rl:;: , ;!3rósil!i '·fQ'ah�1:)""sôbj-e á prirnei-

volviln€n\c5, ,co' N:;ndesr'C" ueve '''ri), 'n:iei�aia �"Terraii', 'asSim se

ser. respeità&í 'com �s<:;>iid(lril;cJa-
-, 'Y�xnr�,:)lJ: "(o�'o:Lítêr' desperdi--

'de e 'patriotismo, \NJnpa" pr.;; -�� Ç()U� 6tima�, situqçõe,!.>, çe ',' tasa-
r,ém, ,p:_:tlenioS odmitlr, O ,.pro

' �"m'éntQ": érit're··" . l�tli'6;:; e� música,
gl:essó: �aquela, r�Sliõo

'. t.�rí:q:, , ,(i:1ps, :t;çy� "'? ,'S�9;;:fqr)ÇÇio _

valori-
cOnseqüênclo do. empobreci., ' 'zadb" � p'e.ld I.

1'r1tyrp�etaça0, da
menta' co Sul, ,

"�'O, ,>,' " .• morar ç�:JrltorjJ_ do f,ystival, Nei-
Esse modo ,de ,enfe:nder' nôO ,: ,:-qe'��-�ri<!;J,�.R6S�,,:r /i :

'
,

,é exclusividade' ,n6inhq;'�:Gd-f;.1hQ,:;;; t ,',tt' :�-' iornali':sta Gill:la Chataig-
. '�>rt"', i.J, • �It� -) ". ""'� ,. , .� -, '.. . :: �. ,> I'

.

r'
...

.

Cai IJO, nó med;'cô e'rh:";' '-!', se'-" -;, ,n'i:' r,,:"t ,I u,Wo .'.seg'u1-rífe' de Neii"
,

"'1.'/"", "

ap,OIUl1tlpm -- :" , v��" é'''tse'nsaciànal�
\

nêsse' sent.ido, �� �,'
"

' �
fals te�<1:��n�-ríY'tr3 e

dur,ante as palestras- ,Çj.�r@.:�qui -f _', ,fís:i:cqm'çnt�, Ler1rbr�at1,: : riíúito; �Li-
" ministrou, a convite "deli' ES�G '-'�" Jj� ;tef'� 'Cardps�, }N,;6tutol� de Fio-

,o 'econom'l,ta, ,!'e,,(]I'fl'lo a'�._,A"z-e(_.-.c_"','-�; f;,_:,�
-

;'

6" I
-" ,', ff 'I "'d�

�

'C:.. '" - [IOri po is;� ja; 0L r:q iO-atriz e

do Saí,tos ',Ievantbu o questãO, lócgtora. '!,A)es:éobetl,a por\' 9ér-
,citon'do como exernpl'o à�s co;, 9)'\{ ))orto;, fe� 'fp,eq,uen9 tempo-

_

- pitais ociosos que ,emgolorom roda: n'a'Casà G'rc:mdej alcan-
,;: 'nos cofres c'o Ba'ncô do NordeÇi ", ',çqn:�b: oyaçõ'O', 'da :-

'

plaléitl .exi"
te, sem ter onde investir. En- ,� :: g_�nte�",e;��ê9r)heçed9'rq de músi.
quonto isto, o Su'l fico aqui p;o-� .

çq", •. " i .-:'

",

,

,

UMA,rESTlIRA
,

sérgio
,

costa

,
.

'

.

! K 1" �.•. _ .�". �. ,:-... .

..
,

fi'� �

çàdinH.o -se PÔS\q� inlitcr a'"está
Al!la carioca, e0� Mari�quinho -que
,,�bde "ser:,,�;stq- d:ando vaÚío
�qqúd:as "'lec,;ss,d(j'd�5 .fisiológi-
� CQ:>" prc5v:cji1Ienrcs da inqestão

, ,deh1e�iQd()_ 'dós, )(quidós 'dju�e-=
"

"titÕs: +-Iou\1e entõo' 'uma '

peq!-Je·
'::I)l§ 'gçrusó 'h;? fest,a p',J!,q que( os

):;6isôs v,Olt'G::;ser'rr a nG;malidadc
'(:.1) ii Ü' tipO t6sse devida�ente
éricàminhodo àquele çosté!o
omor.eJinhó ali do Praça (I,ocal
,digr{o, d� l,J,rn hjppY); onde per�

, _mbnéâ'u âurahte lôda a hoite
'À bancqrido -sir Lanéelot, '0- càva

'Ieiro da Távora Redondo., Do
'alto da vigio chamava apaixo.
nado p,ela sua amcca rUínha

, Ç;uenevere,
,

' No reduto "hippie" Q noi·
't

c!
1 A'

'

;e ma começara, Iguem q4ei
.rnara incens(l) e acendera urli8

'lu�iflhQ vermelha/ Ob,5s�sSiYa.,
-Num grupo fazio-m de conta

que todos estavam ppssuídos
daLSD/das bolinhos e do ma�

rijuanCi, Brincavam de contar
:Sl;lOS reações às drogas alucinó

, genas, Uma adorável garota
co'frw'a inscrição J'Flower PoweY'
gro:VÇlEh no tosto di7,i(l que era

'Eva, que fôra expulsá' do 'Pa
,'''ra.íso 'sito à Proça Pereird'-e
J

"Ol'iveira e que tanto eia como
. Àd66 nõo haviam encontrado
,

"urna únic,a /blhà de parreira pia
ra cdbri r suas vergonhas e supor
tar assim o anáterr.3. do Se
'nh'or:

Como o Paraíso estivesse_
em falta de árvores e ,]rbustos
I-esolveram -enhor 'meSrl'1D nO

-ônibus da "Trindqde, -,

�, ,Resumindo: saí
_

da festa
n\J(Y1 doce_ estado etílico, Eté-
'r,€'o,; incorpóreo, cheguei e!"n 'ca'-

50, de manhã, com o tanger
dos sinO$ chamando os fiéis
poro ó Santo Ofício,/<

, Alguns ga�o� bntovalíli
enquanto procuravn cor:- ,jeito
no reS'SClca com "umo das boc;s
co(,;os dà vida": Café Orro
o 11('ar90.

, '

_v,

\

,ramos

...

, ,; Ertt. ei sabado, .

: o;, :_ n,.la jJ_,lc..c.e,i,iC.O qu\C., r'cpre"en-, -'

y_� 'Lu porei l11i'i-n um d& i�;íHjs be'::�' ,';
,

,,"
' ,u,,/.' niomentosi Jamií-is, - vividos,;-:';' fé

';"-;0�'�l;í,egL;�i_,_�€stidG G:\ c�.l��ter:: 'cC;;p�:;,,';�:,�'
";c'o Lee� dest>Ofa'da''''éci'nisar, -de:"

'

';

'p�lucià,verm'é,Ir;;;� (�'àiend�, .êom'
, ,.) '" "

pTa'oe ;�a h�F-; Jáção dás' t-ojas' "

,':"', p,e,rnombunas), -slllilCía'I'lc]::; fro'r, .. " ,

ciscanas' .tsímDal� "CiG' huml'tldá. ' r','�

de), meias de mei,a (vermelhas)
e Q indetectível cruz oe ril_aaei-
ra o cÍltura do peito, No ,testo
CI ir-,::,c(lçào Ipaci_fist.,J:

-

"Make
Lave; Nót '\-vor",

'

Greenwhich \lillage, teu

nira-:,'e num recinto escuro e ,-"
, � '" " ,

'

, 'mGlI cheiroso (nem rar]to Qssirrl
/' .

d'
,

tmas se vos Isser que 'o reem o

estiava feericamente iluminado'
é ,finam�nte àesodorç;do" a fes�
tinha teró 'púdido todo o se,u
charme 'fi os h;8ples Qó'g me

perdoarõo) A "cev·;" r8gurgi"
tava de o!egria e nl:mco tantos

pecacor�s cum�rirQm o um só

tempo' o hierático prec:_eito Qí-
• �

I f \.
' ,

,:b'IC�" do
;, Çlrl��-VO:;; uns ,90S cu ..

,:,hos ,O ler1\: 'estovQ em to-
;.".'� ,

- \ �.
'

.-.

,

dos, os conto', qhlPresente, Ca-
so'(s dan§ávom frenericaln'ente
f\lgl;:lllS faziam' trejeitos artís�
ticoq" outros:� ím itavam' "oerso

"Ií1;àgens fQP10SO's '"
ou, ass�miom

poses universais d� C0J1;,ecidos'
,
,.

V' f'monumentOs, I, nG (on l;JSÕO, 1

muitos estáduas do Liberdacje';
Timdentes (vQrios') agonizo-
,vam "em c'ispnéia e diziam a::>
cOI:rasco' qué �el am ,"·r.iÔ';OS'- dc-:
mais Poro morrer";" Pon teca·
va flauto e dava u[n "s'h::;w"
d esõPateado 00 so� dos pró·
prjos cas'cos; Cupido dedilhava ; k',

, çf-tdre,s �, ocalE;,ntova ,amores;' D:
"Pc,.::!io:;, primeiros 'proéla11'lnvam �,

certas independências é' algu'
mos mocinhCl5 rõ.,da arriscavam

" ' 'p' cJ o" 'fuml,Dara,elJ!T" w:,' ,':
,

O, Happening ganhov'o a

mhd'r1:rçÍoda-- quando. uni E'l1grft-,

r
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'S.'UC'ie's s O' A b s O I li t O nos (ampe n t sRACAR NA
,

"

'''c", (jinasios .. (olegiais ��e ,Atletismo
� S,OG1EDA��

'"

Conforme -foro ornplcmente divu[gado, tivemos Escola lndustr!cl" Federal, Colégio' Cctorlnense, Co-
,.

no tarde de sóbeco
.

e manhã de domingo a realiza- légio Coração de Jesus, Colegio Nossa Senhora de

ção dos Carnpeonoro Ginasiais Çolegia-is' d� =Atletis- Fátima, Colégio Imaculada Conceíçõo € Abrigo ce

mo, tendo per bebi à mcqnificoçpisto da 'Escolà de A Menores.

prendizes de Marinh�iros, ,gentiímente cedido .pelo
seu COmandante Càpitõo de Fragata Morcy Horoldo
Gomes de Brito. A responscbil idade dos certcrnes es

teve Ó 'COi',go do' Inspetoria de'· Educação Física, que
prossequs assim d9ridO cumprimento' 00 Calendário
oprcvcdo no iní�iQ �o ano escolar pelo Exmo Sr. ,'Se
cretór io de Educação e Cultural No tarde de sábado'
após o Hino Nccionol- executcc o pela Banda da Po
lícia M;lito�r do Estado, desfile e juramentá dos -atle- ,

tos e a.)e-r�ur:J' dos Certornes pelo I nspetor de Educa,
ção Fisi ca Dr, Nilton Pereiro, tiveram início os com

petições que congfeí;Jaram nado menos de 2ZiO atle�"
. ra� dos sequintes Estdbe}ecirnentoê de Ensin� . de

1 ,,', .
�

Grau Médio de nosso capital: Ginósios Normais Jo-
oquim "de 'Ojiveira Costo, Brigac€i�o Silva Pces, Hc

toldo Ccllodo, Rb�ubldo-:-de C Barros, Edith Gamo
Remos, Ginósio Industrial 'Aderbal Ramos da Silva

,.
._ •

'

I-
I .'

J"��:1\�
"

, ;
,

,

t·_:.,,.

Bartolomeu
Estabelecimento ccmpeõo ginasiol do atletismo

de 1967: GinÓ'sio Moderno "Àderb'al Ramos da 'Silvo' NCONTRA-SE I"i<:;,ta Capital, o mais alto' au
toridade da Igrej:a Ortodoxa ..Grega, no América d�

J : I .

Sul - Bispo Aristeios Meletios. Estó visitcndo a Co-

lónió Grega, €(11 vórios cíocdes ,b�leiros. Acorn
ponhodo do Padre Pcnciótis Meintonis, visitou on

tem, Caldas da Irnperorriz. Quinto-feire seguirá Pa

ra Pôrto Alegre, de onde part.irá póro Pôrto Alegrei
de.onee portiró para Buenos-Aires.

,
..'

cem 55 pontos. Equipe vice-campeã: Cotcrinense

com 42 pontos, CAMPEONATO�lGtNASIAL DE A

TLETiSMO FEMININO: 75 metros rasos: 10. luqcr:
Aldeci Ana de Souza do Joaquim de Oliveira Costa

com o tempo de 11/108 20. lugar: Dalva Maria Lu

cas de Romuald� de C. Barros 11/10250110 em altu-

Os campeonato apresentaram os seguintes re

sultados: Campeonato Ginasial Masculino: 75 metros'
'li.

'

r�50s: 10. lugar: José DOmingues Rodrigues do Giná-
sio Industria" Aderbcl Pomos da Silva com o tempo
de 9"09 em 2o,' IU�Qr: João Batista da Rosa do Nos
so Senhora de Fótima cOm o tempo de 9/106: Solto em

altura: Campeão: Clcudioncr Cruz do, Abrigo de Me
nores COm ,,1,45 .vice: Paulo tfechetto, do Rornuoldo
C. Borras. com J ,40. Salto em distôncio: Ccrnpeõo:

ra: 10. ,lugar: Sonia Botelho do Joaquim de Oliveiro
Costa com o tempo C:� 11 "08. 20. I�ga'r: Dalva 1\\0

ria Lucos ce Romualdo de C. Barros \ 1"02. Sol <u

em ãltura: 10, 'Iugar: Sonic Botelho do Joaquim .íe

Oliveiro Costa com 1,25 20. lugar: Vera Regina Li

nhorcs do Brigadeiro Si:va Pés com 1,25. Salto' em
•

- I

distância: Maria Aparecida Souza d9 Romual� de

C. Berros com 4,41 20. lugar: Regina: de Fótirno De:
mario cOm 4,24. Arremesso de pêso: 'Ú o. IUgOí: 1-\1 :=

,

, .,!'
de Jesus co Romualdo de C. Barros com 7,85 20. '\..1 ••

gar: M�rii co Silvo do Aderbol Ro:Jmqs do Si'vo c n

- x x "X x x-

HOJE, às 20 horés.: n� Auditório da ,Faculdade
,. Ciências Econômicos. sere 'reo izada a �\ .lestra

éb TIr. Niconor Luz. Presidente do Conselho Munici

,;0: de Turismo de P. Akgre. Turismo. Foror de De-

senvolvirnénto Econõrnlco - será o terna,l"<lceu Rodrigues.,'do Abrigo de Menor,es com 5,.21, vi
ce: Teodoro Gevcerd do Cotcrinense, com 4J5. Ar�
rérnesso de pêso (5 quilos): Cornpeõo: Daniel C�rva
lho do Aderbal R. da Siiva com' 10 10' vice: Luiz Ro-

o .' , •

mos do Cafarinense COm 9,56: Revesomento 4 x 75:
Equipe vencedora: Aderbal Remas da Silvo com o tem

po de 38"07' Vice-Coléqio Cotoririense.

-').C, x ,x x x-,

ESTIVE em' São �C!,ul?, onde fiquei quat j ikiS

'10SfJec':e co Hotel Donúbio. Tenho m0itas no'! dodes
lr.iciclrnente com o do Concurso de Mis-s Objetivo Nó

; onol e lnternociono l..7,75, Revesomento de 4x75: Equipe Vencedora: c.;

nosio Aderbal Ramo� da Silva com o t;empO de 47/1,),5

20. lugar.: Nossa Senhorc de Fútirno. Cornpeõo Gi 10

siql Femin ino de AtletislTlO de 1967: Ginó�io Ader

boI Rames' da" Silva. Conforme 'poci,e�s-el notar. tante o

c(jmPeonato mascu!i�o c�mo Q feminino somente ioi

decicid o c�� o rev�sament�.· Os Ginosics Norm,)i5
.

-, x ,'}( ,'X X X _'
,

de $oe; c�'S Limões e Cqqueiros, que apresentaram-
'A FÊSJA f�l i�aIíÚ;d� �

no. CI,I��;Pi�eiro" on-

s� otimom�nt� nOs' p;'ovas' individuais fãlhoram com
de reuniJ "bonitas é, '�,ie9dr;tt;s, cahdi�t9S�. ÇJo t:tulo

',i
.

.'., ,I. • , !€o . Miss Objétivd "do Stdsil.e ,Internooi'onot, O Con-
seus r;eyeSOfl!entos dando ens�jo d que o Ginósio do í

Estreito fósse ô cómp�ão. curSO te�e: Úfh �d��fi\e."p�rq 'fjrpr Aif�:':.f��,ci,H�taE dos
, ".: o �dmpoenato' Colegi.al de Atletismo mascu-

. cois cobi ç�dos tftUlb.Si( Â.·�Oni;issã.o jl.llgqqo.ra esco-

lin; disputado pelo :Colégib�,Cátarinense' e Escdla In- Iheú:�\Míss· Gi-ohd.�s� Sdq:Pau1o,' Mi�s 'tstq�6 Rio qe

dustci�I' Feéera) ,Apresentou os�' segu intés 're�!J'ltodos': J o�ei;'o, .0i55 Santo' d�tarir:iO, ,vüss Rio, <Srqnd,� d�
.

100 metr.so rasos': 10. :Iugor: �Paulo'Cesar t;nsoni do Sul, Miss Vrug�ai" ,Mi�s' Mi:riQ� �erdis; Mis� Ceará e

C�tarin�nse' �o�' � ,tem'po de 12;'09. 20. lug�'lr� Jósé Mi�5 São. PouIO>-
�

; .

." ; ,,::>,,' "

Carlds Soeék. da ·Industriál com 12/104. Sólto em altu -." x .X ,'.. x. ,:.� .� -,-, i." ,.'

r.a:" lo l�.Qçir:· Lorcenir Lucio,!o Tourníer da,Escola ln DESTAS ?itcs fina'i'i-stas .foj,el�ita',M-iss Obieti�

du-�t�i�I,-com 'l,q5.. 20, lug�;.: Rob,€rtQ c<isto do Co< VU Internoc'i0nql.' Rcs'er?nar:y" F6�nari, " representante,
. do-<RiO .Gr�nde dQ Sul; ,MiSs. Oh

..
jeti.va <k> ,�ras.iI.. Mal"1€9io Getarinense C0m 1,30. ,8\)0'metros ra�: 10., ,

-

IY R,atno,. d� :Mil1oS GeÍ'.,�i's.;,:Ad. ri�Jna, .U.',',r.. u.·g'uoia .foi (J
lugo?: Moisés Coe!ho cOm o tempo.dé,3m04 'S.'20.'lu- ,,-

gor:: Silvio. beeke dã Indust'r'iôl' 3,09$, Salto em dis- "éJurída �oI6�ada. ' Mi,55 pp-j�ti.v,a Int�macio!,al.
,

' ,'.' ,,' . )
tância: .10". lugar:' Roberto M9�c0n):ies do Catorinen-

.

_ x 'x x >Ç x --,
'

Se com 5,03 cm."20.' lugar:: Alfredo Aurea da Jndus- FAGANDO .�l:J. Miss Obí�tiyo i�te�na�ipn'�1
trial com' 4,5'1. Afren;,eo$so do pêso '(5 qiJos)': lo. lu Rosemary' Fornori, �lbJrêBlme�t� thel:"e'c�u; -:0 t:ftu�o.
,

'

',' , U;�� maçá .·muifq' bonit�'",� 'r,epr.esent,oú bem Ci � eLoI E�
g.�or: M9rio [ourinçJo do Catarinénse com \10:53 em ' .

. '.." ,

20. 'Iugar Têlmo Armanimi da Escola. fndustrial com I tc'20 R:G, �o �ul. A d,�'Minp§ Gerais, out�� copd de"

"9;75 ,ê:�. Revesdmen·fo ;de 4x100 metros: Colégio-Co tD muito bon}tá M,arlj? Côstro, t?leit:J' ��ii.s C 'c, f\' a

. tÚinênse coi1151'(4' 20.: I,....tdust'rial dom Só". c B���.,F�i u� ,ré�uIJQd�,:just�.· ,'.

Com esses resultados o Colégio Catar'nense f,,:: i -.
- x .x X X" x _

c6mpeão col,egial de atletismO do ano de 1967. MARIA Eloi Machqdo, foi',úm,a ,represe! té nt,�

. ,:::�têntica, :fez 1\1.uitas omi�ade,�s com os can�id�!.t("s e•

No setor feminino C�legial o Colegio Coraç ío .

C'companhhotes: �D,o,no '.E.dite M�,nde�, fói uma óti-
de 'Jesus, competindo' sàzinho, conquistou .. O ,títu1c ' .

Portçmto; coroodÇ1 de plenQ êxito mb}, esta realirJ.. :;y/acompqnhante, dqMdó ,tôdd' as�i:;;tê'ncia ne:essá

lo a nOss'O._candidata �:J� Jez'- SUC�S5':o. O' nork, ,56
çõo do"lnspetoria de E_ducação Fis.ica.: Np sóbado r:

.'
..

:1 • .

xirnb aia 21 'às '80,30 'horas .eh manhã leremos o' cons�'9uiu cqlocr .uma' finalista. 60S 'seis canel'datas
, ;. " ,

,

G
' '

, .

ue er vio,U
.

Pemambuco, RGN, Ceará, Pará, Behia
camp-enootQ de -t-ole'ibol Para -l'blpeS Esco ares :0 '�, '.. ,

, ,

Estádio da FAC. a Alagoas ..,. . ....

.,
o _��._,_::._ ,_;_"__":,,,, ,�,_}_,_,_ O JRAJE·típico áe Mis�,Obj:etivo de se 67 _

f'/laria Eloi Maçhqdo, ,41enominQdo "&rrigq Verde".

u;;o :mini:�dia pr'�teadQ, com. ú'ma capa do mesmo

!eé'ido; fOri'� verrf,�lho; >CIma t�íxa ve·�de 119 cH'tu ra,
botas 'Prateados €. cha�u €'Ç>�,b�fÕe$:�efd�s. ,I :�\r6n
do uma be.nga'lâ bordcí�'j;a, com as mesrnçlscõres. Con �

,

�fcciot1ado 'por um ce'3t�re'irJ" de I?àsso Fundf:'- Pój
muito ap'laudido na pdssClfel�·,?�d6 Clube PinheH�:, O

<"
f rJje� de gola, em zeb�llne também muito bonitO,.' f,
Maria Eloi Machado, qUe fo! Miss Chôpe�ó, teve. u

ma atuação espetocuiar em São Paulo, na festa' qu-e
enc,errou domingo pelGl'madrugada. Cumpriu sua mis

x- x _',x x

MARIA ELO.! Ma�hClldo,. representou bem a, be

leza da Ml,ilher Cotori��� � tO�4rSo de M 55 Ob

jetiva NacioMI- e Jrite�acj0�1 1967. E.lo\foi umq
das oito' fj�alis:tQs. �:.:'

. ."
� ':�.

-

�

. ,
,: ' ; .

'. .�. .

'PJ
;:>
Cl
<.
44

g
�

ui

<

'\
,

.

\':'0"
..

,

..
,

TPETES \

,
-

NÃO FAZ MAL.

Basta.,..telefonàr para'
347B.e você rac'eba a

v4sita' de. um técrí'ico� ,

". ;t·,

e:m sua casa ou escri-
tóri,o. Veja o mostru-

. ária, receba a prça�.
mento, comb'ine quan
dO quer o trabalho e

c:bmo quer pagar. ,

,./'
"

; ,

,.

-

jI""",

,

:

sôo como eu esperava,
!'c.

\
'.___:_'::_ ...:___- -- :-.� •. _-"-

• �._-:' j. :.--- -, -'-. -- - -._-- .--:-- ....':...".:,_.�-_.- .. -:--- - - ._

I.
- •. _�� .•_- _.__.._--

�
___ • • -,_._. ._.�__ .• ...;;;-__ ' ' --- -7

, .

Depois do sucesso' al(anç�do no Rio-São Paulo e Curitiba
·(o'nfirmou fambém o)ucesio-�absõluio:nc1'"êap'iÜd (á:iãrinense

� �
.... .

. 1

Hoje 20,30 horas,- ,

sessao as-

82 arti,stas - 60 atrações internacionais

eUheterias ab,eda,s,,, diariamente desde' às 10

.. 10 'palhaços
manhã
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Primeira," Divisa0 de·Profissionais
1""�. �'·t;$�r'�"" e ,S· •.�.. �nlo� ,

J� ��n(i �,�, ..�" ,g ,�� '.1:G II '

_", '

..eti r
CÚ'n1'orme resolueão do, :Serit:J .adversáríos 'na noí

,Conselh.O' Arhitral dOe reall-'
�

te ,de hoje os ',times .do T:1'

zar os jogos do retU::'n� às mandará c' São Paulo, êste:

terças ê I!uirtas feira5, com líder juntamente com O ;?au
itúció às 21 huras, t�rá co- la Ramos e "aquele "lanter

mêço, hoje, esSa seg>Ul\'da 'mi" ao lado dO' Postal Tek-
fase' do Camlleo.,1):ato ,da P,ri- gráfico. ,

meir;:t Dhisão de PrQ!issio- � No turno" a 'Vitória coube

lla:is, o qual apontará o l'e,i ;aos sãop�nlino pel!) escore

presentante . da Oapita<U à de 3 x 2.'

disp,litit }lo estad�al. CO'�O
,se sab.e,,' {} 'cFJnlpeao ca,tarm
BeSe da Pl'imeira Divisão I:lc

Profis�onais logo em se,

guidá disputará com O'S qua
, tI'O últimos colocados do Es

O campeonato. de futebol entre os homEns que ,tad:uaÚle ,Futebol tIa Hi.vis1íçl
trob(lJlhanl no s3tor de energia elétrico, está fadado 'Especialllm tornei.o e1'fl qn�

ao sucesso, dis,púta de dllas 'Vagas para
o divisão ppncipal da F. C.Por ocasiõo da realhacão dêste I Campeonato,

, ", F. que "passará, no próximo,
seró assentado qual ç E�todo que servirá de s'ede pa llno, a ,colitar ,CO,PI 18 dhbes
1"0 o cerfame de 68,

'

.'li!} i'Q.vés d� 20.
I

BIASILEIRn Dr: ff"rÔBçA E'LUZu,
SEIA ,E�� ·p[;ni�l ALEGRE

Rio Grande do Sul tera @ privilégio de sediar o

./
I

primei ro -cun'lpeonato brasilei ro de "Fôrça e Lu,z", no

próximol m,ês de dezembro,

O certame' s'erá disputado entre se!eçõ�s dO$ Es

�'Qdos do Ri eGrande do Sul, São Paulo' e Guanabara

que ja corrrirmartlrn suas participações e possivel
mente Paranci,,,,,e Santa: Catjrina que serão ofiçia.lrnen

.---t-e conviQ1odos.

\"

- ces de. sensação, prineipaI. QUADROS
- mente frénte ....,s duas m�tas _

" ,

que foram bem defendidas As formações fO,raIH es:tas:
pelós_ arqueii'os que 'revehi. FIGUEIRENSÉ· '_ Cârlos
ram extraordinária firmeza � Alberto; ZUlmar,' Jura" Ger-
a0 agarrar o balão d'e cmito . cino e Didi; Zezinho � César �

Carlós Alberto foi o que 111/' Alécio, Moi';m" Osmar e iRlL. Está cor;firmddo que o TORNEIO DOS BARNA
lhor impressionou, demons� �mos. :8ES, será realizado no Estádio do Figueirense F.C,
tr�lidó' que tem, apÚdões c FE�ROVIA1UO Aríge-' , no Estreito, géntilme�te êeáido pe!o seu digno Pre�
para"set',um gránd'é goleirÓ.' gçlo; J. Batista, Osmar, ;l'aii- .

sidente, Sr, Waldir Alboni.' No prQximo dia 28 hOS1'0. sou eMl1n�es (Luiz Ca.x·los); ,

, .

ZuÍlllar,iZeZinhci, 'César e Tóia, e Tareiso (M'!.mdes). perícdos da manhã e da farde, fstardo eh1 luta 14 re

_Morell, 'de �m lado, e �óia, Freita�� Mário, ,Madalena' ,e .pÜ'rtições pljblicas ou sejam (per ordem da chegado
Mendes; Tarciso, Madalena Eunilson (Tareiso.)-, .

dos ofícios): Departamento de Estrados e Rodag-e'lTl
:z::... --::;==- '.:.,==�.........._ DeDto, de Engenharia Sanitária - Tesouro 0:0- Esta-

- -�,�---- _,- '<",
,

__._.• ,, .. _, .L___
, 1/ do _'_ Depto, de Obrais e Sanegme;'to -. Hospital dos'�'"

,,�, 1\- ly" Sh�iclo;es -;MQIi5'rJ,à�- ReitOria da 'Universidad,e

�nent I I' 't3\3ri'$! ��!;;��:--C-ãoT�:U����e��aCo-n-to�n-st-it�:P�::�on�fiC��
,

\�CàS�
.

I p;n���ó:o:o�:;����o: P!a�:�i;enç;ó"a do E"a(io

� OP�,�""a\S II OS, ,Prêmios sãó os seguint.es: ao Campeã::; - u-

" f li ,�,' , ma ta.ça e 15 medclJl.has; ao Vice Campeão uma taça

1 "ro
"

I ao a,rtiJheiro: urna toÇ'] mini(ltura - a ogoléito ITlf> '1'
! ,'\gC.,.O,�,�"

'.,
ó\j."ia, 'nos' vasado:' uma taç�' miniat�(l"a, Após o Torneio, hq

I

�� verá um sorteio de uma bola, entre as repartições per

ficlpantes,
A Comissão Org'onizadora <Sio, ref.erido Torneio

.

avi�6 à'� �epcirtições· i'ns-crita's pql�Cl envkl'1-m um ,r;_
pr,escntonte, ,hoje às 18,30 horas no Depto. de' Cultu
rà ruo: Soldonho Marinho 47 (antigo Instituto Esta

\d.uo! de Educacôo) para os segi)intes casps: pagamer1�
ia do tax,a, en�.rega ca relação dos atletas.. p(eenchi-

, •

.'tA.
t' .;

das, elaboração do tabelo, e outras provieencids a se

rem aore�ent'{]das e 'discutidas, \
.

Out'rcssim, o'lisa aos funcicnórios públicos" de';'
Santa Cotarina, que o Torneio dos Barneb�s terá se'u
início à� 8,00 horas da manhã, com pontõês abertos,
e so·licita tôníbém o ccmparecimento em ma�sa aque

Ia Praça de Esportes dos funcionários e do públi<;:o
em geral, a fim· d� prestigiar mais êste Torneio, co-

rno yêm sendo feito o 4 -anOs cnosecutivos,
)

, ,

PRELIMINAR

Tendo ein vista a desisiên
eia do A'VaÍ e 'Gl}'d:àní, o

Quadrangular Juvenil "Júlio'
c. R!� pOderç'í. ser, decidido,
'esta noite como preliminar,
bastando/ao _São 'Paulo um

empate frente i ao Figueiren·
se para conq�star a Taça,
de vez que está dois ponto:;;
à f.rent.e (lo ahinegTo.

Prejuízo considerável reve
o 'Figueirense, fazendo efe

tuar, r(a noite de sábado, o

seu prélio de despedida do
Estadual de Futetlol d�) "

1:967 .contra :}. .equãpe do Fer
roviário. , ()

.

tempo ameaça ..

dor: de novas' chuvas, o cam

po enchareadíssimo e, por-
'. tanto im}1a'atícáv61, :nã.6 1"],0':
m,etia;m és-petácu.lo \��).'e, com
pensasse .o ,que se' (paga pa
ra 'Ver Jogos ofieleís do es-

. porte do báil'Ípod:o. �lém dis-
,,( ,

80,
.

muito ,€sp(ll·tista i.l!nt.es
da resolução _do dois clubes
de antecipar; o' prélio havià
.eeraprado ingeesso 'pam ,-<)

espétácJ]Jlo,de luta liV:l'el\l:l;1� i.t
mesma Jiora- se' efetuou no

estâdío coberto da FÃC.
Resultado:. um; 'público' in.

fim'{)" talvez o .màds l'eduzHl.o
visto'mim ',. jóg;o da c'�.r�'m.é,.
Foi. um 'público que' deixou
9

'

estãdío ' da rua Bocaiúva
com fisionomia' de 'fubel'1!-l:
,Um ténto . paea, eatía lado

, acusou .. o 'mal'dldol' ao final
da refrega entre' 'aÍvi-negros
e rubrollegros, após noven
ta min�ltos d'e futebol com I
alguns �'méritos técnicos na
ra os dMs' lados, :P9is üuvi
damos que, num campo ala
gado, se obti'Vesse melhor

movimentaçã;o. luas jogadas:.
fossem oútros os litigantes:
Não foram pouc,os os Ian-

"

ESTA S"EMANA -INICIO AS 20,30 BOlAS
GlANDE 'íC,OLEÇÃO' DE r,E:IAS AMÊSTIADAS�. "L'EÕE,S .
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t;LOBO DA 'MO_'TEI
- TRAPt,noS V'OLAMTES.- CAMA ELASTI;CA·-.\C'ES ..

TO DO AE'ISMO TAXI lTONlto. - CANHIO O HOMEM,

BALA - LUZ NEGRA, E OS LEõES ASSASSINOS -

Coube ao Fígueírense i

naugurar 'o escore, isto aos

10 minutos da fase inicial
o(luando' Morelli, de fora il, .

,á'l',ea., após, ctJ.er Zé;zil;lho Cél

brade .uma falta que Jailson
rebateu, .também mal, ati
rou no canto esquerdo' �If)'
arco, vindo esta primeira $3-

. çôo pois ,0 delegaçõ dÚzisto seró C'Jm,posto de 18 péstapa do cotejo a terminar _

fallorável ao qüadro
'

local"

. .,

pela. -contagem, mínima..
,

Aos ;(;6 InllJ,UÍ'OS do, períod»
:C(Unplel�entar, Máfrl@; 1ll,:a!,·
nifieamente servídô "por .l\:I:i
dalell'_, atirou pat��; dentro,
das redes, àllóS ,dICgâr 'pri-'
D;leÍ.r@' âi) ,balã.ü'. de cou�o d�-i' ."_ -

'_.: "

que o arqueiro Iecal que foi
apanhado ,d€ surpresa no Mas para que i;>sq--oconteço, os responsóveis pe

.Iance .rápido da cernbínação., ' lo Clube DOze de Ágôstó terão q,ue soluc,ionar 0, im
entre os 'dois atacantês. '.-p.ôsse cem çOJ1dução e óindo COfi1_0S gastos de climen
O; resultado nos parece, tacão�que córreró por conta do ciube visitante.justo" pois' o equilíbrio de a

.

,

'. .

"

di
"

ções -fienu P;tente: Portanto, esperemos que desto . vez a I retoíla

.»: 'co 'ciubé Do�e de. Agôs1'0 ler1care o problema com se

ARBITRAGEM veridoce e confirme, com antecedência, a participo
. .Q local Iolando Rodrigues _ção do clube nas semi-finais do estadual.referiu o ,enca,ni,i'O, 'co,m ir,-,- ' ., ,

.

,

pal1u). fàcilítàqo pelo bom Noa,'e admissível que o' atuol,éan'1peão. r,e-gianol
.

.

,-,

-t I -" ,..",(JS' d;'\..I,,,,_'I,S'� cotego", ,'a",' 110'-0' p·órtl'�ip'e' -das' sé� i-, finaisr�comp(}l'tamen o (as uuas �, , �

qttipe.. :
por Problemas' de cOnduçõo e alimentação,' ,.

'VEM ÀI\'O TORNEIO DOS' BA'BNADES
'

,

\

J

.
e Mário; de outro, í'oram ,ou
tros que convenceram. os

demais com altos e baixos.

t osj)OiJS' TEN.TOS.

errAS OUTRl�S ATR1ÇÕE!:t
,

CONREtIDt] I:MPR1�SABIO 'ESTEVÃO ROBATTINI

Av .. Sla. Cal�:rina em frenie a thurrascaria�puro'Ve,de,
,

. ,

. rBES UMICOS ESPETACULOS NES1A CID-ÁDE

SEMANA DI}.' A!,'�'� 'redonmo.u a ,caie" �STADU,lL ltIllliCiLIO VE'HCEUr
'"'

.

COMPLETANIaO O taU'ARTETO QUE
g@ria d� ,Painei��s ,ªu��e '0' iªlvenil do Doze

Tevê seguimento na noite de,ontem_os �ogos p.ro

gramados em cOmernoraçõo a S'emailtl da Asa, nes

ta capitai.
.J

No estádio Sento Catoritíla, 'ü1priil1cipq_1 gtração
·foi o match....áe futebol ,de. salão que protagonizou as

ésquadras do Paineiros e �o Clube Doze, d� Agôsto,

O elenco dozisto formado po'� atletos do equi
pe 'de juvenis cOm o reforço do tituldr Chiquinhot deu
grande trabalho ao Pain.eiTas que· se apresentou com

sua força máxima.'
"

, ,

-, ,

" ;(
A primeiro etapa terminou fo�orável ao Painei

x O, com tento conquistado através de Pau-

l
ras por

linho.
,

,

\
'

I
Na segunda etapa o marcador foi alteracb\paar

3 x '{, tendo chiquinho marcado à único pOhto dozis
ta equonto que TQmino e Arno, completaram para a

esquadro de .osvaldo Olin9'err,
Formou o Pqineir'ds com: Beta; Meira e Nenem

/,.,.
.

Paulinho e Tomino' CArno}, O D6ze com: CaPela; Ji-
pão e MaLlti; $.ergio (Chiquinho) e Machado (Ze-
119) .

•t

DISPUrÂRA O flTilJLO"" \ �_. ,

Terminou a fase de classificação do Estadual de .

Futebol de 61 é, agora, s6 resta a disputa do etapa
final qUe apontará o campeão do ano, O Marcílio Di
os, com a vitória de 2 0,0 obtida ,frente 00 Palmeiras

completou o número de clubes que disputarão a suo

premacia do futebol barriga-verde, O Caxias, que a

guardava uma possíyel derrota dos marci{istas afim'
de com os itp-j'6ienses' t'raverem a batqlho pela vag3:
que faltava, derrotou por 5 x' 1 o time do-Atlético 0-

pérário, líder do seu grupo, Metropol e Guarçni, 'já
classif icados, foram derrotados, o primeira diante do
Comerci�1 Par ? x 2. 'r- o'segundo 'frente ao Peráigã�
por 3 x 2, O Avaí, jogando t')o\ cidade de: Tubarão;
qu.ase conseguiu o empate após estÇlf perdendo por
três tentOs,'b jôgo saiu favoráv.el ao Hercílio Luz por
3 x 2, qu� assim éJesforrou-s� do revés aq�i sofrido,
O AmérioQ nõo comparec'eu paro' enfrentar o Prós-

� • < ,

p',�rÇl que QS$irn foi proclamado yet'lc,edor j?or 'W-o, A-

qui' joga'rem Figueirense @ Ferroviário que empatà
.rom � mum tento: Demais resultados:' Inter:nacional

.
3 x Carlos Renau� '1, Olímpi�q 1 x -Barroso l' e C0mer
\ ,

ciário' 3, x Ct-u7-eirO' O.

PERDIG,ÃO ROlE BESTA tAPITAL
.'

PÁBA OS JO'GOS ;DA TAÇA BBASIL
Visando os· jogos Pela Taça Brasil, o del,ega

ção do Perdig<1ío @€ve�Él eS,tar hOje .neste capi·tal onde
permanece,rá até (;) �mbarque para Curitiba, Como se

sabe' o Perdigõo estará, estreitando na Taça Brasil

'dia 10. de novembro, enfrentando 00 Ferroviário, com
pe,50 pqranaense:"

:DE'CISÕES DO T:RIDUNAL DE JUSTiÇA
,

DESPOB'fIVA
/

Esteve -reunido' o Tribunal de Justiça Desporti-
,

va, tehc:O apreciado e' j�lgado vórios prOcessos que
l':Onstavam da pauto. O 'colend6 aplicou os seguintes
sentenças:

J

f

Orfal'l�p do Ol,í,r;ppi�o sus'penso por dois jogos
:Helinh0 çõ Figueir�t'ls� si,Jspenso põr 31" 19995<
Marreco do Figueirense suspensQ por 4 Partidas
ya}érío também do olvi negro absó'l'Vido
Osvolo do Perdigão absolvido.
Nélio do Internaéiona I ,absolvido'

,

QV<;into ,ao prote;;to inter,postQ pelo 'Com!;lr,çiprio
contra o validade da pa,rtida que realizou' contra o

InternacioRal o Tribunal decidiu toma.r conhecimen
to do protesto e negar provimento por falta de pro�I

vaso

'I·�·.·,
,I

fJ DOZE EIt! l!rltu;tDA.'l!JES PARA
PARTICIPAR' DO ES'TADUAL

SALONlSTA -

A reportcqem conseguiu saber que a diretoria
do ,Clube Doze de Agõsto, através de seu Deportrimen
to Esportivo, vem '€nccmrondo urna série de cificul
dad.es poro se opr-esentar' !�a próxima semana em La
afim ce cumprir os jogos esrobelecirnentos pelo calen

, ,

(16rio do entidade solcnisto, validos pelo certame es-
I

taduol,

As dificuldades prende-s-e à conclusão à condu-

sOas, oproxirncdcrnente, urna vez que "no qualidade
t"e- córnpefio reqioncl e 'cI-assHicados nos elirninató.
rias, 'estará se d1Jresentandc, em Lages, com suas equí
pes de t'i·tulare� e juvenis!

'e Serôo dois títulos que .os dpzistas tentcrõo tra

zer poro a capital do Estado, nesta caminhada que

',vai-chegando ao seu finot .

\

Es'creveu: l.S

ES-TABEL:EClllENTO BANCARIO CO- ,j\
\ LAU'ORA COrt, O ESPORTE A'-'ADOB

.,

A diretoria do Banco Nacional de Minas Gerais
nutl1a atitude qLle m,erece registro vem de conceder
um empréstimo de NCr$ 6.OOO�OO o-d.iretoria do' Fe

derpção Atlética" Cátarinenset permItindo' assim· q4,e
a eclética possa terminar as obra;; em seu estádio'

c'ra em andamento.

T�I empréstimo cor/tau cOm a. parfJ'ópação da

Prefeitura Municipal que serviu de "aval" à entidade

amoqorista,
O foto todavia, aí está e se c'onstitui numa sa

tisfação po(s pouco a pouco o estádio Santo Catari

na vai teno:o suo constr'ução te;.IT)inada <::om o colocOl '

'ção dos janelos laterais,
---,__ .._-,------,-----------
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Afirmou que os aumentos fabricação.

havidos na indústria autc« Por fim,' lU,OPÔS
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"
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Santa
cl

Calar in .:1

c
/

A' .redução di. carga tríbu

.taría, sobre ::l, produção,' da
.

indústria automobíâseíea

.
brasileira,

.

proporcíouaría
, maior árrecadação d e írn

pôstos ,peJo Govêrno
sustentou na C P I da

,

Camara sobre preços de

veículos nacionais, o pre
sidente do, Sindicato N:I
cíonal da Indústria de Trato

res, Caminhões Automõvets
'e Similares, sr, Oscar Augus
gü de Camargo.

.

Depois de .esclareeer que
os' tributos sobre veículos,
no,. país, representam -até

. 350;0 de seu preço, enquanto
a .media mundial � de 12?lo,
afirmou que- "reduzida aque
la. carga, por força ele seus

efeitos multípltcadores, a

industría teria fatalmente

mente condições para gerar

receitá maíor, Em. outras

palavras, se o governo re

dnzísse e!eti,:amcnte. os tri

butos, de modo particular
sobre os .automõveís, é certo

que havería uma ampliação
elas. faixas': de' mercado, c,

consequentemente, incre

meúta.r-S'e-�a. a produção."
Assinalou que a medida
< '.

"

trapa, duas consequencia:
para uma -aprecíavel- redu·
ção de preços, em benefício

,
do ;,c()nsumidor, e provoca.
ria

.

reação 'em cadela, extre
mamente salutar, em toda
a gama de atividades . que
gravitam em torno d;.t . in·
dustria automobilistica.

Aumentos

f' ,

.�. , ..

"

,

I

I
I

I
j"

I
I

e Investimentos

',,-

(ia, (a t a r i n'e n se· de

Financiamento
j'

CIA.·CATA I
; ..

A PIONEIRA

Em

DE CRÉDITO, FINANCI,AMENTO E INVESTIMENTOS,

1;.

, Rua Anila Garibaldi, nO 10 - fones - 2525 - 3033 e 3060
. ,f' �

...

Florianópolis � se

Industria
a redu

mobílístíca não cobriram as

niajorações no 'custo da pre.

dução e que "um-dos pontos
ele estrangulamento do pro

grama de aumento de pro

dução, para reduzi!' os cns

tos de fabricação e os 'pre·
ços de venda, e a falta de

financiamento adequado aos

compradores."
Já foram fabricados no'

pais - disse - um mílhão

e 600 mil veíeuíos, O fatura

mento .da índnstría, cm 1966,
foi superior a' 2 bilhões de

cruzeiros novos. 'I'rabalham
no setor 'perto de 52 olnil Iíl

perários tecnicos. Para os

cofres publicos, a índustría
destinou, no ano passado
400 milhões de cruzeiros nu

vos.. além de realizár como,
pras' no" mercado Interno
se elevaram a um ;bilhão c

,

270 milhões de cruzeiros no

vos.:

ção da carga tributaría, e .o

desenvolvimento da engenha
ria automobilítísca nacional,
como outros meios de bara

tear/ a produção.
A

. par dlsso . CQJlsta
tAda a.' tliferôl1ça ',de mais

de 7% entre f) indice de'

autopeças e o de veículos
em junlIO' de 1967, uma poli
tica nestes moldes fixada SOo.

bre -este mês, além daquele
inconveniente, . víría manter

permanentemente essa di!f::-

reFíça. ,)).,'tllB

� que as empresas terminais
estariam obsolvendo

.
esses

acréscimos em forma de re
dução de seus custos. A.

.

constatação dessa evidência
-estásendo objeto de estudos

por partr (leste sindicato e

as cop.clusõ'es' de tal feno.

Poderá parec�r falta de �ode;iia� mas em

ápenas Itês anos de atividades já financia�
mos muitos bilhões de cruzéiros ao comér�
do e indúslria de nosso Estado, numa pUn
jante prova

.....

da capacidade realizadora .de
nossa gente.
Agora' numa politica de DEMOCRATIZA
çÃO de nosso capital, Você é convidado a

participar dos resuIfa�os do 110SS0 empre�
endimenl0.
Nossas AÇÕES também são um ótimo ne

gócio p�ra quem 'quer' investir IEMG
J.NFORMACÕES E VENDA

• • . �. ,J,

nossa sede ou com os agentes cre�enciádos.

A meta da industria. - (I,'

-fírmou -- é atingir a ecoao
ruía-de escala na comercíalí
zação atravez de sistemas (Ú�
financiamento das vendas,
e nacionalizar progressiva

. mente os inst'n�lhClÜOS ele

3. O� indices que
-

passa

ram por maiores 'elevação
de preços são aqueles onde

ocorreram alterações de me-
I .

delo a pedido das montado
raso Excluído esse efeito, os

indices de tais componentes
estariam bem. pl!oxftnos. do

campoportamento médio.

4. O fato dos preços do

setor autopeças em condi
ções normais, .jamais terem

ultrapassado os de veículos

pode sugerir que isto somen

te foi possível graça' a Uma.

constante elevaçãio 'da pro
dutividade daquele', setor,
Isto ocorrendo, viriaAndic:il l'

mostrar a conveníencía (1(;

toda e qualquer fixação de
uma política, de contencãe
de preços ter por base um
levantamento real e tão com

pIeto quanto possível daqu
lo que efetivamente foi oh·
sorvido de custos em cada

meno serãe: apresentadas um dos setores intermedíá
em futuro préxímo, rios e na próprio automo-

5. Esses fatos todos vêm ..,bilistica ..

<:

Coimbra
�

defender o café brasileiro

O sr, Horocio Coimbra; presidente �? Instituto

Brostleiro do Café; regressou ontem dos Estados'U

nidos, Colcmbio e Méxic,o, mantendo nesses. países
€[ltendim8ntos com exportadores e imPortadores de

café, com respeito à renovaçõo do acordo in�ernaci
anal, cuja vigencio expiro em setembro do ano vin

douro e que deverá ser reneqociqdo por novo perro
do de cinco anos, ne próxima reunião do Conselho

do DIC, em novembro próximo,
Na cidade do México, o sr. Horacio Coimbra

conferenciou com Miguel Angel Cordera·, presidente
do Instituto Iv}.exicano do Café e novo presidente da

plC, sobre a' prorroçoçõo do convénio e assuntos

correlctos, Entrevistou-se COm 6 rninisrto -do Fazendo
"do Méxicol com que_r:n tratou igualmente de questões

'. retot'iyos '00 conven [o:

para PÔRTO ILEGRE
'11;·ra" CURITIBa estio PIIUlfJ
-" .

" .

'.

---"'--'"=r:':-,--,_::_,--�--�,-,�--,�.-,----,._.,-,-_....: t;

P:elrobrás: aum�rd;a. suas reservas

A Petrcbrós distribuiu noto informondo que as
,

' �

reservas de petróleo no Brasil apresentavam" em 30

de junho dêste ono volume provado de 704,74 mil

Iões de ril3, sendo 517;43 milhões de m3 na 8a;"iâ

e 187,31 milhões em Alagoas e Sergipe
Diz ainda o Petrobrás que o volume original de

.

gás era, na mesma data, de 47..510,43 milhões de

m3, 'senda 43,589;32 milhões nos campos boíonos
I .1 �

e 3,921,11'mi!,hões e'l1 Alogoos e Sergipe.

NOVAS AREAS

Depois de registrar o feto de que a Petrobrás a,

tende hoje -. - após 13 oncs de atividades - a moi"

de 40 por cento das necessidades de combustlvel lí,
/ q4id� do País;" a I��ta se l'efere às v6rias ocorrências

de pe,t.róleo já verificados somenté no curso dêste o�
,

'

na cemo em Aracás e no Fazenda Santo Estevõo, no'
Recôncavo Baiano, A primeira de-verá produzir cêrca

de 238(5 m3 di6rio$, "'"

No Morahhool ap€sar das dificl,r!dades operaci-
� .ornais, da �órea de,. Borreirii1hDsl a Petrobrás tem .obtido

do resultados positivos enquanto c pOço de Nativo
no Espírito Santo, continua sendo explorado e tem

oferecido dados úteis aos estudos do plataforma con

tinental" A Pet�obrós pre.pQTa-Se poro atuar na pia·
_. .

tafo�ma 'continental' brasileira em vas�o áre.a eonside

rada de interêsse para a pesquiso de p,etróled e que

se estende pOT 400 mil quilô';1etros qupdrados.

��----7-"---'--'----�-'-""---'-'1--�-

tinta

P'OSI'ÇAO BRASIl:EIRA

eDn .(tÓ

?' I

I
I

Disse o sr. Coimbra que, no México I ,todos es

tavam curiosos por CQr1heC6r a cOnduto brasil.eira fu

tura, quanto à exportaçõo ca,feeird. Demonstraram

receio�s de que o Brasil deixasse d'e agir com ortodoxia

na comercialização externo de suas safras ,de cófé,

Coi'm'bra expliCOU, que as vendas de setembro ú!ti
mo traduzem apentJs d nova, (:onceituoçõo btas'ile,irq
de que café é produzido papa exPortar e isso o Bra

sil fará dentro dos, cotas e qs r.egras ad�itas �9bera
namente ao sl;lbscrever .os COmpromissos 88tabelecj

dos paro os m8rn.br'os da ole I

exter,nas !IS emhl�ieza�
�iml'ermeahiliz;a,�

Depulado quer exportar,algodão'
"'"'\'

o deputado Sérgio C01"d'OSO de Almei�q jOUYOLI,
no Camora Federal, a Qtitude do presid@nt'e Cpsta e

Silva defendendo a necessidade dê exportar nosso ai

g:::dõo a fim de aproveitar as condições favoráveis cio

Illercacio internaciOnal.

Oestqcou1 aindà, o parlamentar, a qfirrnat,íva
do président� de que ninguém poderá se opor q liber -éeons·el·va
(Jade de exPortação do algodõ.o e a recomendaçã() pa'
ra que se desenvolva a cotonicultura no País. Isto

segundo o sr. Sérgio Cardoso de 'Almeida, é um ex-

"

r

II
I

troordinário estímulo aOs agricultores.

TEXTEIS APROVAM

O pensamento dos, industriais texteis paulistas
ao problema do algodão, foi exposto ao secretária
da Agricultura, sr, Herpert LeVYI que" especk:rln1en
te convidado, cOmpareceu à reunião plknária do, Sin
dicato da Indústria de Fiação e Tecelagem ,em Ge r.o I

no Estado de Sõo Paulo. Saudando o titylor dpquela
Secretarial o sr. Luiz Américo Medeiros, presidente
do entidade, reafirmou o suo. compreensão quanto à

necessidade da exportação do ?-lgodÕo. Ponderou que

a indústria textil paulis'ta jamais pretendeu reivin

co/ o prOibição da exportação daquela matérjq"pri
mo, Esclareceu (jue, a exemplo do qUe ocorre em cer

tas épocas, agora o setór textit está tendo dificl.llda
de Poro obten�qo de determinados. tipos de QlgOdôo
motivada, d� qrn ladQ., PE?la e$ça,sse� do-prgdyto e, de

o.utrol pela falta de capital de giro, qy� !fí� impede
de adquirir o produto no início das safras. Desta

cou a necessidqd!;l de O gQvêrnü possibilitar financia
mento· às' emprêsas' paro compra dq ma.tt§riCi-prirno
assegurando, pois'l o nO'rmol abastecimento do merca

do in'tern'O. Afirmou, por outro !ado, que os industri

'ois texteiâ Paulistas estôo cOn�ciente� da situação di

fícil doS! plantqdores, que necessitqm realmente de in

centivos para o plantio do algodão.

Enl

MUITQ DA

PINTURA EXTERNA

Um produto
de qualidade

SIKA S•.A.
Produtos Químicos para Construção

Repres. em FlORIA�ÓPOllS: 'TOM T. WliLDl Ia elA.
Avenidq Rio Brdnco, 85 • Ter, 2850

À vendd nos Doas Cdsas de maleriois de construção.

---,----------------------

VERDE-SE
Uma propriedade à Ruo Clemente Rovere N.o

78 (Rua Corçado) o terreno mede 780 n,2 c6l'r1
2 CO;ias Lima de material e outra mixta Ou troca-se.

Tratar no mesmO endel'B'ço.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Paris expondo em duas Galeriàs'
I. � ,..........,. \

. 1 • �
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· ,

A catarin,sTlse' Eli Heil leva' sua .arte.. 0- Pari$,. à
iJCídaâe luz"; 'à8Pirancio 00 _�sheldtO maiqr' a ,;qu:e

Ib Ia...
.' '. '. o. "À .,j:"'. ,

,

��;<)i��: '��i��C�j��eg��sdl!::' °j'�'rr:�j����:"d�a:Z�
.

'

.••. r.<,-.a.· •... ·.I,·.:,·f····· ..m··8, ",C··�:u·,n· :.".;, ·.··e··"0·.'1;0".'.:·.··\:·,.·C.-:O·':' ',.m'.' '.

lo cidCil,c::eJ hgurerá· na Góleria_ ;°ÉlE;tnezi;t; er'Q ouhit:}ro, .' -.

'-';]'yG.:::JIÇlIie, Sci1stico. E' cÍ, prêmip. 'i1'-loior às,' quóndo-'
oes tQD','8xenlpl�rmente 'cultivqqas cpelq'rio�sb�,CGn�

':, ,: " . .

� ....

�:-
.

'-,'
'.

terrônea, El pportuniâ,ode paro ,6, grànd'e afirom0t6o
c'e 'ur]�a VOCOCÕb artístico."' ,

.
�

ANTECE'DENTES' ,�.
Em 1963/. H.e-il expui;_ha a-s' ,S$JçJoS tel{)�"pelq ,�fi-

'meir'a, ",ez' nc�MuS'�u de Arte Moderna' de 'fl'clrianóS:
p01,is� 'Iançodd ao pl�Jhlko peJo 'p�o-{ess& '. )00.0 "'E�9�- �

gelistà: A.-:J Qj:m3ciar suo (me, ·Carlds H. 'C0rrêà�� di; '. ,

l'ei'Or ��'aq_u'e�p ,'caSQ, d;ii:zia: :"Q' ql,)e :.mais, imp';e,:>.si,o� ,SegLindo reso!uçao 'tomada'. nO 1, Enconho :sób:re'
li> âxpectado� ao: 86: _de.p€lrar "cqrn--, 1lJ'lI'I'l -trcà,�Jh:(')· ••�,(i�;: ft

.

d:\ T' -, ;',' ,"I' ':< ",:,,,.. �
.. �,,,, .,,' ,

'

. , . .

, . 9c"Ip�Ç�o 'O '�;�f"rI:foi,�, ���..�� '-'s:Óbádo· .n�, 'a'G-
E:i é (\ Frlun(l]o estronho a q'U'2 ela 'nos trórís[YÓr.ta.' ' ...

'

,
," ,.\. " :

' - .

,< ...

sem' sentirmos, envo')vendo-nos .numa: atmosfera cio Tiradentes, o IBRl\ d�vel:6 firmar eon�êniO$ com

ogradaveh'nente' cheio, ce ,tE'I1�6:; ":vivã e ó6' rnbàno O)_ �óvern.os estaduoi,;; �. flm' de; 'discri,mi"l'H CI�: te;1'�$
tempJ alegre,' brrnco,lhbno,-' infa�tH'- mesmO, A sen_!' .p:.tbliéa� ,dos. Estados, cOm- o::.o�l@ti�o/�e· feg,'.',eds:a.rsoçoó é a c.e 'soe estar .cbnvI\iendo com seres"des't6-

. tít·uh)s de' 'd'omr,nio' e pOsse �,'a;,cp'ropriedade. í)r1'vada,
nhecidos, que, . ,austerómente': nos Heixam (:;6;;'p\�- ' . - ." '.

.... " "identif,ic'ar. 'as terra,s de'volutas,,' ode'quada,$ à 'tol�.,nj�tame'nte sem térir:nônia;, 'integrados em, suas. vidas, .

:õ8US
_
pensamentos; seus desejosí': temas' � aregri�" _

xação_- destaca�ndo ao longo .do,' vó;ios,., ei'��� 'd�'"
E, mais ódiante: "Os' seres de Eli pensam, São gen.. penetração, region'ol e,0.5 yczios demo9ráfico� 'dà's
te que.. moro em' ca;;inh'Js que pórecem seI' de brih. proxiínidlldes do�:'grandes centros:;-,
quedo, más possqem vid'a como ,tôdas às coisast que .

" i'-;_

as rodeiam: rochas, ár'0.:res, ba-rcos; ca'rroças; Pdn-
' �,;, ; 't�)!i" �c

.;

tes, tudo bem arranjadinho, " oCUpoh'co 'cada um; o _Esta .foi :\1111a çiasoQ8,-dt)-. do :texto const'i_tticiopá.l,qu�
SE'U _ devido '!ligar sém 'G:onfusão;.; fórmando ·u� :ê0M- cis.ões 'aprovadas ,e que ser '. estabei:e:ê�, o fndiçe� húnimo
junto eópétoculor numa cor;:nposição �st4tica perfei.," virao dê subsídios pára ,no" de _100 pectares .

e< 1l'i.áxinio
tq e équilibrada",

' "

va reunião do IBRfi
. e, do de 3,'mil, como' liJpit�s ,p�,

,
:-

.

',- INDA, já em nível de dir'e-. ta, : a aUêiiação . de" terras
. , .' eX ':, ,.. ção, com yistas' a' pr0Q19- públicas e. devoll:.\\ls:. Rece--

,.CêJnselho,· . de;.'.0, 'd,.onioloft'ia 'áI"or."e;"·, �'_.. ',,' ,,_.'
'Ver a càtón;ziI�ão do pàis, :,beü aptóv.�rcão' tarnbé� a

:»
,_

em ma-iór índice,
, pr9pqsiç�o �cj.ue f;ugeté cria-

,

insc,rif!ões pr':a.. ràl,refinS!�Q. a,:m,'.. '.. '�e�, ·�.':"U"-.".�;,d.:rc::.o·,·",'.··.", ;. k. , '0ão urgêl�tr,;' , óe·. Uni: gI1lPo
:s \. iZ 40 'L,.. , Q< CONST.I'l.'UÍ,ç'.'-o, .".: o ...... "

.' ·t· U l'h ",'
'1 b. , .,\ ,t1. ,qe' 'l'aua 'o· pJra. a oe a onh

O Conselho 'R�gir::)i"Çll di: 'O�ontdlcigia dei g.ànta �
. - n , .. , , '.

-çãb: dé a:ntépi:ojeto, d�: lei
.

(ata-rina abriu it;ls:-riçõe,�; a;'tõéJ6s'�i()s p;:6:fissip�ds� ',�� O ple,r;ário aprq,j�u (\inda
. pat�-atuàlizâ�, e'�eói1s01ic:l2!r

'-/ '. ç,d@ntGlogia ',leg'Ofniente hr.Jbi ita,(J:os"
. CIp ,éx'c;'rç:rció uúia ,moÇão, qU(l reç'Oluenda {J; ',leglsla,ção 'de 'terras :pú"

,_ d? p�ofissão,' poro regdro em' séu' quadro. Pe�mó- Ó, eshid6,. p�ra mOdificação, blicà,S e: t�gistr:o.: �le 'ptoprió
� neeerãd abertos aes inte:�ss(Jd0'S' até o oi.a 1 O� (;je

.." -,',-

dezembro,
'

às, 1-8. horo�; na seóá provisório Ôp GR0/
.

:
.

",

SC, à'l:�ua São FrancisCo de' Assis, n�sta capital,'.se
gundo informaç'õo' do' presjdente Migue'l 'Orqfi'no.

.

'.tria
,

,

< Com, úma, série .de . festividosíes. orgânizbdp�
-, pele Destccómerrto c'e ,3óse /-\éi'€o de' F,IOrio.íiãpbl is,
fOi encerrado ontem o Ssmc: a da Asa: Nó parte da

rnonhô, fqi cficiodo f..;\i",so na', Coteorol MetrO'poli
tone, à quo] comparecúam altos autoridades civis
e .rnilitores, entre as quais gove'rnador, Ivo Silvéirc,
o' tenente-coronel Hcroíco Luiz da (';'os"to .. coman
dante, CÇl Base Aéreo, o olrnircnte João 8,' F,(oncis
c�hi Serron, corncndente dó 5iO' Distrito Naval e o

comondonte do' 14,0 Batalhóa;,-Óe Caçqdore's, CeI.
Rcbson Pessoa"

AI J!.!Inta. Adminishotiva 'e o Djreto�i'� ,dó"B'anco
de DeSe!lm�l'fjlMiei.:t()' ,;i,,,,' :':dTemo S!�I, arn �ua "últ:i�
ma reunião aprmforam' flna�dClme�tos 'no .

f1,(;!ntan� -

tê de dois miih5ell e 191 mil c;LI'zeiro,f ���'?� poro
(I'l,j1.!t'ltrO e:llll'rCl$ cmp"€! �a�; c,:lfar'üllenSEl('l', representam

de êste o �oior 'fintmdtlli11ento já cpro,vad0 'porO"
'Santa 'CCltcn:inê. , ,

\

I

Comissão orga'nizsdora, do Ca.rnaval se
.

. re�ne ,:ar� ver .como será, o�. de 68
Estev-e reunicc ontern.. pelo man�ã, no. �e

réflc.ia Pd ace
- H0ttil,. o com issõó orgoni,iadora ,do

Carnaval de." 1,968,
.

Presenjes'� O�' dirjgent�s das ;s.ó.,
cicLiac€5 Carna'valescas' Tenentes do· Diobo·'e Grà-'
nQ,dei:ros da Ilha, qu'e' expúsetoh, ao presiqente :da
quela c· 'missoo, radiólista AcY Gcibral 'l;'eive, ,0S/$eUS

.
.

.

� .,

planos e orçamento. '
"

"

'. "

.' ...'
,

Air:,da na' presente semano, serão ouvi,dós QS

,presid""'I€S .çio� ·três e�.c:cla.s dê' so:ryrbO dã'. Çppi�9J, j,�
. . , . ....

... '. � '.

Os pedidos de finatlG1ar Móveis - Cimo S/A de Rio
mentos �P'r9va.dos são � 'Negrinho" '�o 'montante� .' de

Ing,ústria 'rêxtil 'Cia..io H& . 100 rniLcruz.eiroS no�-os.
"

'ring, de Blwnenau no valor . OS . financiamentos, p,fl.ra a

de . 'lHll milhão e; 50(): mil Pe_r<iiiãó ;siA. ;e: Indili.trias
cruz�iros. n0vos;.· Perdi, ' Géraís' Cas�io 'Medeiros - ,

gão SIA Indústria e,Comér- ê�te nó V�Ol�' de 4p mil' c�
cio, .400 mil cruzeiros no- zeiros' novos se destinam .8,

vos;' Intlúst'ri�s Texteis Re:. caPiW' de."'· giro;' e 'for&m
nam:; 'de - BDIsq{ie. "no 'valor concêdioos

é

com
,.1 rec1:lrSos

.

. de 68 mil. ci-uze�so novó,s e,:' do ;�:FqNb�CE': 'd��tro, do
. :,;,'

'

..

'
..

"

programa: ;d� ,
demecratiza

ção do eapital, das emprê
sas, ,

. ra. os financiamentos, pa
ra as dewa� índústrías ' f'o

ram concedidos com recur

sos. pr,ópri<?s ',do . BRDE,
FINAME' e', FÍP,EME e. des=
-tinam-se.' . a,. proporcionar

.

a

-moderntzaçâo .da- lnçÍúStrIa
'através' él<J. aquísíeão de

'n<;)voo, equipamentos e
.. par3/

conqtry.íçÕé� .civis na, emprê
sa..

DQ to�l çl.e dó,is, milhões
197 o Jtl,ill �.ruzeiro� o. p.o�os .�
Participação ,de, �reCUFSOS·

prop'riO&' ,

do, BRD�,' foi de'
,_ •• < ,{ t':'. ..' .• ,,,'

2�9. Ipil, Cl'U.ZelJos novos o'

q).lC repre�ta a ,eç.fTade.
.

9.e
'

�t? .:.;cruú:r\os,.. nôyos e
<I

, .'.. � �. . ,<

o députodo ',Evo\Jo Amorol- requereu 1)0 ses

são ;de" cntern da Assembléia "Lggislativo, a expedi
. ção· qe, tel�,g.ràmG '.00 ,r0inistro t?elfirr Neto, cOng;'o-,
tU!;:l"ldo,-,sc pela r,ealizaçõo de" reuniôo com, Os secre •

...tói'j'ê:;s de Faze'nda dos Es+odos, objetivondo o rcfor�
" , ,." rnulcçãó' co critério na ccbecnoo co Imp'ósto '/:Je Cir-

quarenta: e . oito centavos ' "

. '�culaçQo ,de Mercadori.as., A m�q.sQgÉ.m reafirma. Q
'pára ,c�d.a cfuze,iro aplica- 'f" I

d L
'

,

7' .COD lenço, O· 'eq,i3Iativo cqt:Jrinerise na ntucçôó dodó pelo .Banco Regional de " ' '

. , , ,sr. Del,fi'm Neto à.' freni>e�dos�·neg6ci,oS foiendórios, .

DesenV'olviment,o do, Extre-> ,

mb Sul. ' .

·"não p�,rmi�indo ,q�ue medificoçôes na 'siste&'!ática.

tri,bÚtq:)_? 'yenham" ,dd\8rminor,.,0 el,l!raqul(t�r'!'entol.. dos �omr;In,as. braSllel r as, ' quer aUqv8s do redução
percentucl €'.,sua_ 'r:,:],rtic;poçãe: 'no referido .. tributo,
(,�i�> . nlterondo rJr}ncípio:>. nb:,oiuti:lI1'1ente justos que
regem seu r�'c:olhlmento cos cofres municioois".

,

'ii
'

. ",
� "1

',-�

BRHE no PARAN�\
,Foi aprovada a .índícacão
do ecoriorpista'Mauro L6bo
Nogueíra para. ocupar o

cargo de -ciii:\?tor', superinten
dente dq BRDE pelo Para-

ná. h
:.

.....,/

\\

" �\;.
O:"sr: l\1auro Lôbo Nogu�i"

ra a.ssume o. cargo em Stl

bs�ituiçã:ó' ao Dr, ,Jairo Or,

,tiz q1:I� acaba d,e 58r ,degig,'
nado. p�ló govenmdol', Pau
lo Pune.nt01 para respon
der pela.' y presiüêncii' _

dc1

.CODEPAR"

estados
. .'

\

i)

,Compra �e avi5es'-,de" contbaie volla '

a s�er assunlo em círculos ,�a·.FA.ll

'1

C:i 'u désm
\ o probl,ema da compro de novos, 'aviõe� 'de cotn-
bate' para o B.rpsil evoluiu e toá1cu-se a-SSl,llnta pre· . '

���::7��:��,��:�:i�:�F1ª,�5;�����:�� Costa . cO1118cariacombate ,,", ,
.' .

...,
.

. -.'
'

·

.ijsses aparelhos" embora .. ii1feriores 00$' Mi r� '."
'

i
'

';', i' o

. ge, seriam 'mais acessíye� em ,tf5rmos de ';pre§o� Q ministro '.R.ol'l<fon� Poch�ó' chefe dó Gobinc·.
, �uncia-ge que o assunto pó�tá ser' deciq'ioo' ni:S,< _ te Civil da pi�sidén'ci�' da R.e�u�k�' de'sm�e':t" '

-
, 'h" I G" 1c"J ,J;"l

� "'
.
-. 11'" , h lU a,S

o correr, t'Fls proxlmoi; o-os pe,o :wernO r:e<.Jel'U�
,

,', (,' .',..i-�_.' .. , •
",", .': :

AFIRMA',ÇAO' E Dr:St,;I,':!'HIGO .. ' " ,noticias de Q1Je. o Con9r�1O ,serlC� convocadp extroor-

..

-

Piérre 'VQ1�in, jornalista e �!itico de avi'açao 'de ' dínCllri:amente. lielo' marechal Çôsfo �, S'üV(!, :em' ja,
Paris, ' redator e' colunista. dó ,:'Le . Figard",' ah_un-o' ,neiro,: para examinár em tempo util os orçameritos.
dou, ao' desemborcc:r. � que

• os, n?iner-ais Louis':: G�- �;I�ria�uais,' ,,;;, :-" '

:
<

dando a tra:mitação�:de ',un
'Ford Bonte' e �iche! "?, 'YmL ",.-1' Lc,�SE'net, qUIj! se ,en'- "

•
" ,",,",',.�;. ,

. ; projeto de flmdament�l' in-
c0tntram no. Brasil, vieram âiscutíl' com'as' àut&ddo-

.

,,' � '.

, .� ·teresse para o país � ,'l re-
des bfQs'iieirós ,prõblC:!'l1:1sé reltlcidhbô6,s co�:a volr:lda

'

' "�,ão, v'e}Ç>
.

motivos que necessario 'à· d'esôbstrução >

fonnulaçÍÍlQ do FuMo d'3
dos Mira'g-€'. No entanto, o gabih'eté, do n'1ihistro - da - j\lS,t�i'cHl�m essa metlicÍa::::,:-"" d,q" . pauta "dopcCongresso: Reserva; Orçamentária _;

l<\ero�aLlfica aprsSsoli-se. em ,.d:es'��ntir' eis' infor·ri;o- :gi'si:>8.::':', pois, segundo'. os Uma dias ,provià.encias nes�
•. ;êaÚ;ulo:� 'das lideranf'<t� par-. se sentido será 'o não comçõesô'prestadas; 'no aeroporto' 'j,nternacion� :0o, Ga- "'"

'leão, pelo jornali;ta,' assegurando que a' pres:ençq: ,18.n{e'n�g;rê�, ,até o d� 3{)'d'é ' pa..recimento
.

& nenhum

cos- dois', milit:ar�'s ..estava ligada <i;às. fesfividoqes' co-' ,noyembro pelo- medos 90, �l�lnentô da .AREN4 às
memorativas Gla Sem'ón01. do A'so .. '

POl� 'cénto das' mensagens Comissões Padâmentares do Depois de afirmàr que se

FA'BRICA DE, :t<VIÓES � ,;\�, "".,'. . .'aJ?,resenta.da� pélo EX'ecutj- Inquei"ito 'que êstão se reu, tr,'1ta de umà lei essencia'.'
.

, Pierre V61sin afirrnou" ç6nt'udo, t60 ,ioga ,che.- vO' s�ffãb:. vo,tadas pélo COÍl- 'üindo< em. outras capitais, mente fiÍlanceira e de natn,
>,
gou ao Rio, �l1e' a"'co'!lpró de Cl�,i,ões M.irage IV,pelo' 'gresso," '

� '�
, de f�.rmil: a ·gai-ântir 1"3. pre-- , ,reza urgente; que, pela no-

Brasil �era assunto encominhadq nos altos escclões',
,

" \ ' sença em 'Bmsflia do' mai€lr va Constituição, PodeFia.
o .oficiais &e que-,:os tI,ois º'�nerais vi,n�am 'ao: .RiO' pcrra' ,p' sr. Rondon Pacheco num�ro po�si\lel de depu- . ser'baixadà na formà,' dg
cOr)dulr os entendimentos, ç respeito com os. auto- 'af�rma que os;,líderês Ema, 'tado� e Senadores da par- decreto,��i, obs,ervou que ,o

,

rjdades brasi leiras, : rii Sátil'O e Dame!' Krieger presidente Costa: e' Sil�a
De igual modo afi rmou estarem bém adianl'á-' desenv.olvem intenso tra,' tido governista.� o' ,preferiu subrnetê-la à 18.1:rÍ'o;o

qas os conversações para a instalação em· nossO b;'111!0 dei arregimentação vação. previa do Cbngresso
pçlÍs de urnCl fabr,icà de cp/iões Miroge e revelou que das forças iar�rüstas para Por decreto, se preciso na fornia de ·projeto. Iss�

visitar�ç] São P0U!O, assim c'Jrno manterá ent'endi- garantir, a partir da prn· Q chefe do Gabinete Cl· não impedirá, contudo, que

mpntn<; com as Clutoriáarle-s oPron<lLlticCl<;.· xiln8, se.liutnft, o "ql1ClTmll" vil com;idera legítimo {) ra.. o Executivo lance mã.o da-

I

daeles. ' i' o' , .'.. ",planos· de tráo;<ilho, beu.�,
�:ful>érn}'�' Lr4datlva'�at" "çomo recursos 'humanos. e

,

ticUl�t;�', ��i1, €�;y{�l�'êll;.;; :p,ô�. finafle�ítQ:S, �àm v�st'as. ,a'
p.rocessO � de .. colonização, eCOlfomizar tempo, ,no tia

pois Ó ÍBM' deverá
..

;mon- ,ba1l10 de ascensão do ho

·'ta'r Com �urgê!lCia un;Í 'es,

. 'qu�ma,coln êSse 'setor, pa
�a' estimuiá-lã a implanitE.r
,projetos ,de d�sxnénb'ra�
mentos de imóveis . rurais

de'
l.
grande extensão mas

inexplor,agos, a fim de" criar,
nova.s ,\lIiidades .(.lgrícQlas,
'spb"a 'formá de. médias em

piêsas 'ruTIlis,·
•

,
< •

"
•

< � f.
:._ :::'co

EXJ'ENSAO RURAL
- ,�

.

'

A àssistêné�ia
,

técnica) ';Í()
meio" rural,' será intep.siHcâ
�a, '.

flID, cal;,�ter�€ciucativo,
us,.-'úldo pata iS130 -o sist,eu13o
intégtado ,de extensão

'

. ;m<

1'a1;,,01€1' que estejám repl'O-- �

sentàdas:""eritidades �pú8li,
, I

t, -'
�
\

� ,
•

'"

, ca� ,e privadás; as quais �de-
verão, silUPÜ1:iCa.l' - e prOl:lC,
ver ,� a iliteg:ráção 'de sems

vadu"
Para que," isto :rertha .

a
...

Jaguaruâa faleceu d0111ingo ""

ser consegllldo,. fiCOU elecI' ".' .I. ".' d
..

,. ,

elido que serã.o itens\fica- ,Falec'�u domingo e foi, ontem sepu.ltQdo 110' <:;i-

das' as' gestões 'júnto às As- cede' dr:; Jagu8ruria, o sr, Luis Schm'itz ex-prefeito
sembléias ,Legislativ,"ls, só- do rnunicípio 'C', fiq,_jra muito conhecido nos meios

licitandiY o benefício,
-

, po! íticos da 're�'iõo, tendo exercido, há tempos, a

')' presidência do Dir-etór;'() Regional, ,do extinto' PSD.
. O' falecico' deixa yjúvo e sei.s .filhos, todos casados,
Os funemis 'de sr., Luís' Sehmitz r.eali2laram-se' on
tem, as 16 horas tendo o férel ro saído de sua resi
de'Ícia ,pa.ra· o cemitér·io municipal de Jaguoruna,
com grande acompanhamento,

" ,

mem

soCial.
�o campo. na escala'

COOPEnATIVAS

As ,cooperafi\'i'ls de ,pro

qutores e trabalhadores TIl

rais devem ficar, isenta,s do

Pagamento 'do impQsto I só.,
bre circulação de mercado·
rias refer�i1te a venda :' de
bens ,de consumo, e de pr'o'
dução, desde qi.i.e tal opera·

çã'o "SeJa efetu,8.da pelos
seus 'cqoperadi)s, acôrdo

com ou.tra resolução apro

, -

Congress.o
GurSO

'

de obstrução' que o
.

quere recurso, 'iB (i) CO�1S�
MDB" vem emi:n'e�ndo c6..:n,' dérar irHprescindivel.
eildto, l�as ultUtl3.s· /seSs0ei>
da Câmara. Lembra., entr:')- Advertéilllcia ao i'l-IDB
tanto, que isso está reta.r-" O ,sr.'Rondon Pacheco eôr

tranha as' queix,'J.s da ÚP0-- '

sição feitas para justificar
a obstrução, ele que' os seus

pedidos, ele urgencia para

tram,itação de ele�erminaelos
projétos estão sendo prete
ridos pela Mesa da Câml1-neces(l'ario inclusive para o

pagamento do funcionaliôr
mo publico.

rÇl,
<IA boa' convivencia

ma,loria com a minoria; na

area parlamentar, relativa

mente às pra:x:es adotael�s
para '05 pedidos de urgen
,cia,_ tem sido uma. constan·

te I;la .vida p.'o Congresso.
Fui 'líq,er ele pàrtidO e 'não

"me lembro de que tenha

ocol'l:ido qualquer divergen,
cia quanto aos criterios

,adptados para a, distrDJui

ção das urgencias prGfel'en
ciais", disse, E fez uma �la
Ia advert.ellcia à Oposição_

!éCDic� ��l ��,hUaçãó e ur�anismo "

�di� �.."s,��'vié1gem' à.CapiJal . ",

.

-. ,,:"0 sUDerintenêente .do Serviço Fecjerol de Habi
toçao, e .Ur[>o'nisrmo,' sr, H,{") Coi, que era .esperadq,
arr,orhõ nésto capital, adi:u' "sirí2 eI;E;'� SUtl �iogem
a Santa Catarino; qUe, tinha por. objetivO' tratar com

aukriBádes, c'atoii:nenses de a'Ssunt05. relacio\1€ldos
cqm' o.;,pldnejqmE7ntQ ,de ar-ea:�' met�opolitanos, Ao
c?muniC'ar Ó adiamento de' su'o visito infor,ma-se
Quê pr€iúde-s'( ao fato ele ter viÇljado �ará Bel� Ho-
rizont:e, a-tend(\nc'o convocqçÕO de seu.,s sup�ri,ores, �

,

Funcionários doKTesouro elegem direloria
.z j

•

� ...
".

�
• �

,

•

de'enlidàde"de cla'sse a�lé fim de �8
'""Eol'ám �Ieitocr_i ern:::m;s,odos'üs novOs dirigentes

da AS50CIc)çã-:J dos
�

Funçic/lários do Tesour,O do Es
todo dé Santo Catarina, para o ,períoGo o,dministra·
,tivô 1947-1968', �f seu 'presidénte Jorge 'Migouel
Atherino.s, ficando os ceri'lais C,argos assim d'istri·
buido5:

."

,"
1.0 vice'f)'residentf�; Euclides LogO; 2.0: Waldemar
Egídio da ��iIYa; -1 o:

. secretório:, Maurício José 06

Lir,nà; 2.0: J06'0 'C�rI9s Marti�s;' tesol.ir'eirS geral:
Pedro Gui'herme d.e OI'iveiro;-l.o: t.esoweiro: Luiz
�eIIp"e BClZodono Dutra; 2 9 SOdY Vieira.'

, l
, " ", 7.,

Capital r�gistra ano do lutismo com

palestra na Ciendas Econômicas
o Ar"'ó Infernoc:iOncil dJ Turismo, cricdc- plZla

Org?.nização ,cm Naçõs6 Unidos, seíá r8g.ist�ado ho'
je, t:;'m" F ori,aróDolis, por iniciat'iva �8a AssociqçõQ ,

Bri::J�ileiro de Indústria de H:téis Seccão de Sd-nta ,"

Cota'ri'no, As 20 hoj'as de amanhã, no �·ud.it6�:io· da ,.
Faculdade de' C;êncioo;'" Econômic:Js,;o 'dr. Nicanor
Luz .prcnunciOr5J-po·I'esHo obordand,.o, terno "1"uris
mo -=-; Fator' de Desenvolviment"o 'EconôiniGO", '

.,4';0" éonfer-e:ncista' é ,presit'ent'e Elo Conselho'Mu-
nicipal de Tl:!risÍllo de P6rto Ãlegre,

"

Deparlam.enl'o do Impõslõ' de Renda faz
f • '"

#
•

II

operação 'apêrto" conlra a sonegação
O ,peportamento do Impcstd de Rendo,' do Mi·

nistério da Fazenda, já iniéiol,l o "Operação ApN�
to" e sé prepara palo Dtor;:!1SSQr, .criminalmente, 05'

�onhibuint€s. que' nõo recoihercm aos cofres do Te·
souro Nac.iqnal os quot-a�; de,vicas, <

O sr, Orlando Tro\tancas, difetor cjo ImpOsto
de, Renda, Q/lunciou q�e, "t.9dos os contr!buintes que

'

so enccntrcom em debito paro com,. a Fazenda, já
foram" notificoc()s e advertidos das cOnsequencias
que Doderão ,advir ç'a falta de pagamento do impOs-
to cevl��C)", '" '"

'São d;r.ca de 90 mil os contribuintes' de'vedO'res,
.iI)

Sessenta mil se" encontram em· São Pau'o, Todos oS
, <!"

,

implicados ,serão processadq:;-s' "ex·oficie". Terão d'e
compàrecer 'à Divisão··do (j'mp::-sto de Renda qara es�
clarecímentos,' .}.!

"

O sr. Travancos está disposto a �oíicitar a aju·
co ec:;lS aut0ridqcles militar.es, "caso j',;so �eja neces�

�sario". Já avis.cu que "'não recuo um .rnilirnetro na

suq c'ecisão de obrigar os d�"v�dores a entregér à
Fazenda Nacionql o \ que a ela devem",

,

FI RMA P,A,ULlSTA

O primeiro devedor da Fazenda a ser proces
sado é umal e'm'presa paulista �tle fem um débito
com o Imposto de Renda; no total 'de NCr$ .. , .. ,

3,000,000,0.0, 'o c'Íl'et:or, da Divisão anunci,Ju, tam

beJ.;11, que as penas pr.çces-suais deverão ser esten

didas. a dirE,tores, c::::f1radores e �dvogados das fir
mas que tentam bur!or o fisco, A campanha deverá
desenvclver-se em sete Estados brasileiros,
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