
o TE,
Sintese do 01 Geomct, de A. Seixas Netto, valido até

, às 23; hs. 40 �ia 3:1 de outubro, de 1967 ,"
tRENTE IA: E'\l' (l,urso;' PRESSÃO ATMOS�ERléA
MEDIA ..

" 119,9 IJuilibares; ) TEMPERAT'URA Me
DIA' 21,3 centigradbs;"UMIDADE RELI'\TIVA ME
DIA 86,2 PLUVI0S1 DADE: 25 rnrns.: Negativo
12,5 mms Negativo - Curnulus - Stratus -\
Chuvas m 10 eSP9rsos e pcssoqéiro --, Tempo me

dia: Estov

I
entre a Es-I

panha Romênia um I

acôrdo 'ereíal a 1001;0 I
prazo, e acôrdo de ,),r- :
gamentos ra 196'8�70, �(,_"
gundo an '�ou .sábado :\
ncíje a 'gêllcia romena

Agerpress. srn virtude do I
acôrdo, a omênia export"_"

• 1
ra para a spanha tratores,
equjpame s mecamcos,
produtos 'mie'os e petro
líferos. aí de artigos de

,jndústRa /es. A, Espanha
íOrJ1ecerá, odutos sidcrú� _' ,

'gicos, 1 'nados, meta-s,

llÚnfrãis p-ferrosos, teei-:
dos, peleSprodutos agrtc»."
') 'las, azei s etc. '

i

i

°1\l{ÊNIA

SUrçA

mingo pa eleger 200 mem,

b'r0s do �;;_selhó Nacíonal
e ,aois

tei
dos 44 l11e�I!

bros do ',seIha dos Esta
«los. Pel irímeíra vez na

história <l.a" as mulheres
dos

cant!dC
lingua fral1-'

eef3.a de ebra 'e Vaud, .e
de' 'lí11'gu' lemã de Basi-"
léia, parti am das �lejçõe,3:
federais, sar de só pode-]
rem vota as eleiçõ'es do j
Conselho os Estados, de;
acôrdo C as leis can�J- i '

n."l�S', O�f:)�elho Naciolutl:
-

pnnc11:amara c10' Pat- i

1 lamento::'fé eleIto de dl�Ó! I
do com a � federal. OS SI;:,

-I
Ç()S reitell amente repeli- !

, rum. a in iVertção, do '0]':'"

I' 'm�nto fel ino nas �1e-i0,�,c"
'

I federais,
I

, I

('

�
I

(
I

gra", org.
,negra, ,m' um) POlicial'I:'
'fct'iq Ol�t tiros' e, ÇÍ11 �\'< "",'

1 ,�ujda' f� ferido tamlJélll:,
,num tirp, ,gcorri(i.o,�"""a-J � .....� �.. .. ,� ),# "I' I

�'"" • "":!;' � ,., '1
, '. bude, l\U rua do baír�'o r �.
I

Ir... J 1('
\ negro dI> ste de Oaldami.'
I I

'

O líder d Pantera ,Ne"';a" I
I, ' ,., "

t ! Ht1cy Ne, ou, de 2"5 an03 ide idade, �riu fogo contra,
os- polici� ; ao SCl,' &etidu, j'.
<l"tpois d la revista JeH 'l I '

n'o ca�ro; dirigia 'Ne\\'iJ _
I

intitulava 3'H_1,llistro da� lesa" da "pm�... ,,"
tera �eg.r , i'rcqüeten1l'me I
se' , refer à ,policia cOmo i
,"exéFcito '1 oniaI de OCUP'l_�
ç1j..o" do airros �l,eg"<'U:".
O grupo icai da "Pallle.
ra Negra" recolJlizà�o

-

IU-
\,nlainento CO!!.

; tl:a os 1m
.;!

"GOMULI(';

'1
I
I,'

�

I
,

!
,

..

o prim' -secretário
Partidó rário Urllficado!

, ,

da P®lônf Vladislav Go 'I,'mulka, fê 11 ,'l.pêlo urgell- I

,te ao�"Pr ,\; para a co,,-I
vocaçao unia conferêl1, I
c�al! mune dos partidos I
cmnunista, operários, Es� IcTevend'a '''Tribuna L:

vrÉ!�, elos gentes co:n.:-In�st,qs mUI is, orgaÍüza;la
P�!O ,

jorn SOVIétlco n ) I
cmquenten da reyoJ c)..,

ção, Gomu afi,rma: "Can-
:sideran'los já é hora cie
cOlwocar ',' conferêa.:;la
mundial, a tárefa 'S\lLa

f0rt.alecer sol\dariechtde
s de bodos os

"
�

I!laZSeS na a por nos� Os

obj,E'tivo'� C n�".! O cne-
fe d0 Parti Unificado 1'0-

lonês, afinl que o· l11,,\oi�

I n1Gntó COH sta l11un()ü� 1
e�ÚL 'agOTa

'

Idi��o em d\.) ,S

1 por cúlpa diriget1' é'S

I
chineses.

,
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I
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Café hoje é mais caro

A partir de hoje o quilo do café posso o cusror

85 centovcs O café continuará subindo nos próxi
mos meses até atingir 'três cruzeiros novos por quilo
A Suncb- informou ainda que a partir de amanhã se:

rão',fixodos novos preços poro o arroz e manteiga,
na base ce 10% sôbre os níve is atuais,

; ,
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,Só milhões de
dolares I fazem
o Brasil atômico
O ÉmgE;rn,heiro j C. Melo de

clarou-se surpreso com uma

cntrs.toção do presidente (Cos
ta e Silvo a conceitos por ele
emit idcs num Ol'tlgo sobre as

0,)(05 do usina otornieo dei
, I...c;OS de Cclccs
:'Ó" er rbs opcntodcs ,Pelo

presiderite não, existem, ou

p � r' OL!Jj ro, existem somente no

ossessor ic, 'dE. SExo., no se

tor O q'�je aflrmomos.',no artl

gú, e, C9!lfl�UOiernas Gl cfir
mm'; e q:,JG se' o Brasil preten
de Ii�g;essal no era o+omico,
t .ro c.e g(j';to: 600, milhôes de
d o rcs, (n� c: to (Irias tv\UI: o (

diferente, portanto, dos 215
�'I ,,-,-.)85 de cruzerros antigOs
p,�'o 0, bros de Poços+de Cal
das Aliós, > noquelo ciccde,

,

em 15 oncs e sem resu'ltado's
prct ICOS, )lá- se gostal:otn 6 ,bl-_
Ihôss de cruzeiros antigoS' To
cos- queremos Que o Brasil in-

9'833e no era atomico, custe

qu'anto, custar, O qUe noo ad
mitimos é a forsa de' a CN'EN
ter sOmente 15 bilhões de cru
zeiros r artigos \ o n uall'nente
verba me,nOr do. que a dê um

laboíOtOrlo de fíSica de qual
quer l.:lnlversiaÇlde norte-ame
ricano Se o GNEN 'não tiver
600 milhões rde'� dolóres" em 8
\

"

(,
r

onQs, neste setor; ,0-' B[�sil cpn
'tmuaró no mOrQsmó que se

arrosto hó quos,e 1"20,' .'anos"',

, '

'5Se me dCÍ'Clll
súri:!ir um dia' a chêrla do !fo vê t;l 0"
federal; po{lem es.tar certos d�' 'iun

1 ' -1
•

saberei honrar o.J'compromisso e

engraúclecer 'a Pátria e respeitá-1.1·',
Esta fr.ase foi lJl'Ol1UuQjath 'duini::l
go peló �p\;ernadOr :te São 'Pal"�J,
sr, Abrell Sodré, dU,rante um ,11.

l11ÔÇO qu_e lhe fOI ofereeidü.,cm �J(I
Jósé do Rio Preto, 110 discurso' :-:liC

j�êz, elu l:e�posta à saudae1i'l ,'do
dé!JUtadp José .JoÚ!e Cury, na (['II:l
lançara a candidatura - do go�'e�'
nallte paulista à presidência da 1;,,-'-
pública. (

"Por quc não um militar?
acrescentou o sr. Abreu Sodré. '[:í'l

�

t liá distillÇã@ entre civis e nü�,tJ
res quando a'mbos alimentam o

ille(!I comum dc ser!ir\ o Br3cil.
Há" interessados cln dCJilegrir a

reputação 'dé miIitare� honrados e

respeitáveis,' em marcar suas l.i8�·
sOl1a<1ic_lades. Para mim' tanto o ;111_
IHar quanto o civil S}lO dignos da

"investidura" .

8is�fiS p�� 1m

�üvêrno mundial

•

,/;,

FOI C IVU godo ,ontém em y'

Sôo Paulo' um manifesto ,de
l:31�POS Gotólicos do Ter.ceiro
'Mund;, depo;s ele lido no ses

são ce ellcerramento do del,c
ds estudos sôbre a cEncíclico
"Populorum p{,ogresslo",

•

pro
movido pelo Assocloçõo 0Jos
rU�iversitórlos do B o i xqqo
Srlntisto Os preiados afirmam
no cocumenJo, bastante e«
h:.nso, que o Igreja só se po
derá alegrar ccm� o' aPareci
mento de um regit\,e menOs

T-

,afastado çlo moral cristã e lan

çam um Qpê10 paro que se Crle
um G,JyêrnQ Mundial.

'o manifesto começo diz:en-

d.o ,que: "Diante' dos movimen
t.:s profundos quê agitam ho-

I

)e as massas operórias'e COI11-'
ponesas do Tercei�o Mundo,
alguns biSpos, postôres dêsses

I
d

.

povcs, I/'Ige'm esta mensagem.
ar �eus padres, a se:us, fiéis, a

todoS" os hOlíl1éns de boa- VOt'l-
I tade" E expl ico que q corta

�e prolongo e s,e adopta sôb're
o desenvolVimento do povos
de todo o mundo.

, r

O dO�i'�gO:, n,ii� \
deu '�raiQ' ao H�rianof>91'itar)o pregond '" lhe (I fal.?etQ' q'�e

P/e�,n. Nêie, as .bel�ad?s dou,raram seus, 'COfpOS e ficár
,tI

��
�

�_�

,

/

Enl decI:eto assinado na tat:de (I�
, i:'

-r'1 i' <

ontt;l11, O governador, ,Ivo Si" '�ir"
, deúetou POJito �acultativo

'

na::; a

par't'iç.ões" 'púhlicas e' autárqni(';l'-:
. (lo ,Est�do, nos dias 1" 'e 2 di} lH':>

, • J

vembro prõximó, chitas consa\('I':1-
elas a ,Todôs os Santos 'e ?HS metr.

tos, resp�ctiva�uente.
\
\ o comércio e a indústría 10'''l's
� cerrarão suas portas si),menie i ,(:)

dia �le Finados, o mesmo ocolT,!1>dQ
c,um as 'repartições púbÍimls feli?

rais, ,de acô'rd o COI? resolução (;n

presidente ,da RelJúblicà,

Por outro lado, a partir (I c' j!t'l'n

horil! de anianhã todos os rc!ó,;;,'�
brasileiros deverão' ser I rli.lJ1ta ri 11 �,

elU uma hora, uma vez que
f

a: su,a realiiação, ,como também a

e<luipe técnica e as ,càm�n'as dil t:$-

tação ,ql�e, �Urjge":
'

" " ,."

início o hotário de verão, para "i_

gouar cm todo ,o terrHú'ri'] l1'1 ::, ':
,na11 dé aeôl'do éDm' deeretll lj"�\..,::'
dencial. Q horário" dc verão, cS�'�,l
dc-se até e {lia 1" de março' de l:YH.

, ,

Entit:mtro. marcado.
" \

,

No a-Lldifório d'a FO,Çuldade de 'Ciências Econômicas instalado solene\mcnte, dominj;lO, O 1° Encontro Na
cional de Histofogio e, PotoJogio, pmm-ovidQ pela Ass' oc:iaçõo Brasileira

te
Ensino OdQntf)ló9i�Q dÇl UfSC.

(Póging 8)

1\

,"

VI suspendeu sua

sua

J

'J Segundo a" ínrnrmaçã o
_ da(h por

,círculos pontifícios, o f;aú{o P'1d c

passou uma _.Inoite intranqüüa �, 'lI'

amanhecer com ligeira í'cbuc, ':t'''S

médicos .deterurlnarnm que de' i I

])1'111anCCe1' em seus apt)sc':lt�IS.)
Ndlhares ele pere�rinos ,j;'l se :11_

viam reunido ná Ba.<íliCli qum I )

foi feHo o comuuicadô. Sua S,\" ,j
'rlade deveria celebrar missa com cs

cardeais e bispos do Sínodo e' 11<'f)

clamar a cau onizacâo do Irrnã
ó

l�.'

lllÜI(h�, mernhro d� O"rlp'" Fil,' ,I'!

tha' dos Irmãos dl� EscoJ1s

tãs, f11\C viveu no St�(:l1!() 1'.1

Os ritos forar;l rcaüz utos (�'1 <'

presença do PWltílíce, n (lere: .ul ..

t1"P'lf, Car�tc�lj lu ca.lio L,1rl'.�q;1,t,
,

"

dil'i�lu :1 l crjü�ôni:a 'd'l (/:1111) -li';,' )l�<.:O
do 'Irmão HC!11�itt1e:-"e o Cai' ),. li

Jean víüot, o enéerrament o ('fi ,i d

da Sínodo.
",.

Em círculos oficÍ\d" dI) \{,' (' ",1' >oI

íntormou.se que o médicn 'l?c,',')" i

do santo Paell'e, professor iH:'trio

Fontall1, foi cliamad!l ao leito rto
rapa às primsiras bOI'as lhL 1l),1-

dlã de, domingo.

Espacial('

o er:nbOlxQdcr cio Un!ôG .sq-
V,8, ,co �)C IrtitJl'a; Nlcojoi Pe-

- :,....." , �
� .:I:

guv Cfll mOu Qntem que seu

país r;H(;::;0Ia'-5e' p6'rQ, realizar
�... �

...., , ':;,_

-bf-evErn'en�e' Fl1fof:s',<f ;\�� Vrlinço'- ;

menta de uma, nove espacial
r .( ... ,. �

trip,-d:xlo,. e que coso 'a espa-
conove caio em terrltorlO 'il'l
�jiano seria pecl'lda a: c'oopua
çõo cC) gov�rno de Novo Delhl

..

Os rumores sobre q lm inE?I1-
,

,C,,] espacial sov:étlca de gcon
de: ilwergadura poro comelTto
ra r O 50 anOs da R�vol ur:.ão ele

Outulll'o: porec�rrÍ' QSSI�'o e;tar
COllfi rrnac::s

Dt:sé.e C) lancc:mento elo

CjL,orio, sQteláe d; tiPO "Cos
'11(0', dO'SLl'le Illlcloc!a _há
três diaS o -,que nô� :- possov1
d\;.\ ILin c (_.:>,' 0,0 Ulg, ..L�lS es

pecial ;' s ,'-r')O 'cm o)Jo�en
cc, ',: 1,-10 'rLICaçÕO,lmt;J=:,r-
L IL' ;a1o () "(.osm.cs"
I [) 4 à" enlelhcwa-se segun,2o'

, ,.
V('I,-í: s clentrstas a uma; nove '

do 'po ;:SOyblZ"," usadó em

ao: II '�aro o traglcO, vóo de
\! o:}rnlr, Komarov,

1

C'

oullvia
'l

, O Preslc e:ll e Ren'é filorrlen-
, 1/

to,>, elo BolíVIÇl, ordenou a de-

tsr,çõo ele tôdos as pCsssas qlJe
mont IIIhol11 ligação com os

gu;C I rll hos recentemente des-
bOI atadas no país Bomentos
em,tlU, o lespeilo, uma declo
roca o, que d;z em suos' portes
fundamentais.

"Meu Govêrno nôo permltl
ró flenhuma detenção In)UStl
,:,cclcla nem quokjuer tropelia'
E"tó c!ecldle o, no entonto, que
serão prÊ:�os todos os Impllca-
d:,s no bru�ol expedição cha
rnaGia "guerrllha's" Estas guer
rilhos ocoS;ohoram mal;' de

cinquenta mertes entre' filhos
rlc hl;�,ilcks camponeses, de
)pc,órIOS e'de pessoas do clos
e n1éclla Seus pais reclamam
1,_stIÇO

'IAs chamados guerrilhas
,

oco� 'onorom mui_tísslmos mi

lhões c'e perdas em !laSSO dé
bil orçamento, mterromperor1
rnultos obras de desenvolVI'
mento, deSOrientaram e deso
lenlorom u,tlvldacl.;:s ele intc
I ÔS!:iC naci«'uol,

(' -
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'cerra
o l'rrtl'iUrCH ortodoxo tI.:.:

,Constantinopla, Athenag'or;�"
encerrou sua visita ol'ília!
ao vaücano, seguindo 1):\1'<1

Zurique. Antes de partir,' o

patriarca visitou, Ilela 11l1--

1111ã, as eataeumbas rOD'<1-

nas.

Q pastor Marl in Luther King anunciou que i ria

c item P4rG u Alcbomo; onde cumprirá, uma pena de

:.. dias cJe prisão' que lhe foi imposta por ter orqoni
/ .rdo manifestações integracionistos em 1964.'

,King fêz 'essa declcroçôo n'ó: finai de um· con

( -rto (Ie :'jozz" em que. pcrticiporcrn ,'Bizzie Gilles-
. .> ,

(o c I [(]r��/ Belcfcnte, em beaefício db "Conferência
I .s Diriqentes Cristãos do bUril, da qual é o presi-'
I. ente, i'ie�sa' Qpbrt�lrÍidade! í�íng reiterou suo COI'1-

I ';;naçé\ü G político ncrte-cmertcorm no Vietng, que
c;j(i:ifi�GU de injL-iSÜl ,f; cruel,

Em Oàkiond; na t;a li fórn lo; dois' paikit,lis que

,.Jzi0rT� um çontrõle de _rotjna em lima estrado tro

/oram i .rn tirotei(;;,' ,�om um ,dirigente Ioecl do §wpo
"xtTPrni:;\<J negro "Ponter0ií;; NeQío::;i'. Um dos pillli
;-iGi� rnnÍT2ii e 'n �i9riCjente extrl;lmistq ficüi"i ferirlo,

Na visita ás catacnrnba s.

Atltenagnras foi af'oJ:'nj1;J,nli:.t.
do

-

pelo' 'cardeal J!�nl,t�n(� '{'j', ..

�l�l'an't, decano do CoJi't:.'i"
Càrdinâli!;,io, e. ))1"10 :ueebir-;,:

. po de Bolonha, cardeal Ci;;
como Lercaro, O chefr (11

Igrejo Ortodoxa nrp/?,!l rp

('.QIheuose durante alf',HJi"
. minutes na capela em: fJ'jP
se venera a mais antiga i

magem ti.a ViJ.'ge:rn Maria e

entooH em s6guid� um Tdnll
grego .étll Jl,Qnra do« lTll!l'p.,
1'<'1'<.',

....- ....._--'-----------......_---:-..--,-.--,--,------,_.-.�����.�
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Visita" a
"

Voto,�',do rapa

CINEMAS
I

HOJE
ersraa
São José

;'..8 :1 'I: � hs.

Mallr,�11 Ohara

TI nq��no J�raj':'J:i
- "En-

. vn.s.' FHl'UT'l'
f-;,i:Wi!1lisrrrpe Tq31j}f [110':
f:.eTlSHJ'?' fl.t;;, í ii 1H,fl�
\

Ril�
�.§ 5 e íl 1m,

AntlU1J1Y $trfrrlJ
Lue.iana f;Wi.

.

�em."...

FR'j!:N'fE A FREN'I�E f;(rl.'i.
,

Pj§rOLIEIRO§
CilleruaRenpr. . F�stmEi.11-

['Q�j):r
�r.nBiim. Rtp J& fU!,,",

?j,� � '!S 8 J1S,
;klp·lJ 'W�yn(\
Dpªfi }yl iUtlJl

'-rm -

O:WDE (iOjl'H�Çf\; () TNFEi)-.
:il{0

CinePJascope TeClüeolol'
Censura' até If nml'l

Q1UI.ROS
. GJgril

fis I) ,e 8 hs,

H!}bert Walk€i'
� ""'" em �

O BÂRCO DO DESESPERO
Tecnicolor Cinemasco}Jc
Cen!tuta

•

�ivte
.

Imuez'io
às II l1S.

Santa
Em sua ultlma entrcvlsta

com J\ thenagoras, Paulo :l,.l

fez votos pela "plena �orn;;�
nlião" das Igrejas Cl'isL'is I;

agradeceu ao patriarca f;[;;':

visita �o Va{icano�. aCJ'f·r�_

cantando: "Nossa ,::tlegria <'

profunda ;por este er�ontrG,'
que estreitou laços' de cnr(.

dade fraterna. Damos �)','_

ças ao Senhor por estas l)r.,
ras de plenitude".
Mais' adiante, o' Pont ifir'é'

expressou a esperança (Ic
.

que, "na f'Idelidade ao E�;p;"
ríto .de vordade c C<1l'idadc',
a, Jg-rr,ll!- GaUqica, ftomatp c

as Igrejas Ortndnxas caÍ'li�
nhem para ípYjlt n1P1p r-fWlll"

!íl;liio"o
POi' §ííij, \lFi7,. AtJVJ.iiliWf!lS

f!g�adtWe�1 ati P�Jlfi, a 'ffl'ain'"
lifl,l aCf.llhilia/' qJJP fi, T�!P.i'l
'Ca�óij.rª, _!f.Qmilna Hm !iNl, ,-,.,

r,i'e8êer;.�fI,nrlm ''TV.f:nrlmr;,'
lHO§ p,gQfi1 ('fim l1fl<;"1} m:ii:;

seguro p�lo� camlnhos: �fõ.

Evai1g-rlho", '

Ortodoxos GI'Pg'os
i

O patriarca }\ ther)ag-nr.H
recebeu ;10 Vaticanq, 1l!1!:1

delegação (l� cerca de ��.(lOU

fiéis ortodoxos g-reg'os, Es

sa foi a primeira vez na ;:11<;

tória que o chef'e de �Im!

Igreja não católica deu .iu.

dtenoía 11(' vaücano. Os

membros da delegação (>.l'mll

em sua grande malorlu, de

origem grega, havendo bm.

bém alguns rllSSOS.

Na, ocasião, o patriarca «

firmou entre outras coisas:

"Vim para preparar I) rlia

!'1r.I que, como nos .dez I1ri-.
·

j1,WIl'()S "sccldos (hi Crist:n:
dr,.il,r, celelH'arrm.os R ��I:r.:;·.
rL'?ti�l, com o rtlf'smq fi;:;:! l�

fi �Hesn;JO ,'inJW' ,e ,no ,nws}n�!
ri,irkr.�'.

EtI1JHf'i1, fi }lí'itlwít'H-11linis'
tro de CUlla, filie'! Castrl.J,
rm. l':fl� ,!li:'W�ll':-;O «II; �� Ilr �r

tfl�b1'g lHJSSi1.d 11, ii.vf'ssr' ('

Jogiallp ,� Ji;�ntlr do �qITi�!'.
119 11.í) 1Vh'xl.foo mi XI í ft(').f-,
n{!íít fI;; COI1'inHa dtO lVlir. i.·'- .,
tp}� pe\ 1!t=Ül.ç(jI'S Fd pj'iüj'( ':

A��i�allog;
F

rf�Hliz;lfl;1 (oI!)
Wast.dntrton, mil' i.lí'i'lllj-·jaHL:.:C>J. ","t.> • .-.,.I.j

<!U;j.tr6Iit,{; rmHHfjotfr:;. ilk��.
('i!n�! :Wl.an�wJ lVla:Ó'h(. 1�:ll'Il;"
Hfl,§, rllríCtGi' fia,. <'.'vi,sh "T'G_

jitica" (jpgta ra-lli i:.l, ;I(·;lf.!ü\I

de afi.i'.nuu· fjUF ti IVI("h;J

. .ramperá :telll,çórs díjJlmn.:tfi
ca.s e cmnel'c)ais (:om Fi{lfl
Castra lio termino dos JO,,,:n�
Olimpkü§ de 'lQm:L

MUr[Ué, [''fi ',ITl11-;" tlilh1i.
. cado l't)1 SWI, ·1'{·ViSt:1 sflh í)

titulo "lVIex.ico: t'd� ir P :?L-,Ja.m�s Gardner
.

'. ',_ em L jeto papPl na OVA".. aL!rmn
, 'DUI<:LO ,ióVi: DIMH.O que o chahcei.ri"Antônifi ea'i

Ç,t\NYON :rillo i?lôres "a.mcaç.-.u CH}.;,.

Cellsu.m atê H ').l,JlOS
(.úa: OEA) insiriww,l(j fjW' :1

, llaciellC:Ía �I() govt:l'HO 11P Cn"

Cine Rajá tfwo Diaz Orda? rsUi, :1 ro.,:�,

::1� g �hs,. �" "; ,t,� rtc esg(jtl1l'oSt; 'llni' 'ln"H!
l .� 1 -' ,�. o • l'

R.Og'!�:r TIw�-il'le t sp.oe qnlií.i> 'tàíiHo. :l'gTfl\'ü�, e

� em - ,_,; 'nue t�wa;1'!J, lilFt!.ÍI1aR I; _rll�;n

,SW'�}t�J<:V�N 'O AGE�/, t:if�:;�!��j�,,::rf�f�" '��l, âssi.lll-,
,

"

']lE ,PAnA, IYli\T!\Jt, � ,tos cU,)ft "lie-[aS�(I SI" comj}f'

:reünjójÚn: Cl.n(:l1liis;'üJ)j�,. � "ji'l'iaó i�ÚVfj,�{'lti:bQr:a;' iLl.ml'i,d,o
;,(�n;iH�:i�;até'ni '�lr;flg "\ .' eS��,í:l�f(f�e, 'io' glry�,ril't{ó\"(i[)·

• "

'rylé�;kl).) :t'spanc::t:' r ',mr[r:;,
dHIi:,:;" ..1.,.' .,f

.

O:;m'tiç�Jlf:H, 'flil1í,go de

'C,asü'o "liá:müiJos anos; deu
�:húa

.

l\!rl
.

S�il ii.I'tigo�[Iííê S11·

IIc "P9r.que 'jama:ls o gOVCI',
-"no '110' Mhico ::itLi�ie ft' inv:\
s1Ío do's" ':Estados Unidos 110

"
. Vif!hiã, ]101' qim :não mencio
J�à; as 'desordens ([o im'pcl'h.
Hs\ni'ó '(,ln $ão noming'(). <�

,

i -:�
,- -

, iii'

,

"

�

,

.J

!\JAe> FAZ MAL.

-

,Basta telefonar �ara.

3478 e voeê'" recebe ta

vi:$it� 'Çjá "um téi,nf��,
.

e'rt} s�a ,çq.s� D!"I'f�st$ri ..
t9,ri�L W�j� p'm'o�tfu ..

�dqi' r�ç�b�' ,c( orç,�
rn�nt9, eO,mbme qJJt(n�
do quer o t��h6 e

como quer �b()lr.
. /"

. /"

Jerónimo
Coelho, 5

nor que, quanclo rejejt� Lo
g9y(irno do Méxieo) a, inh�;:· ,

:v�n(;�io de países gTal1lles !lU

ne!}llenOS, não se r�co rrla

,j:'iylais de verg'onhosa dC1TQ
ta-das forças inyasoras no;,

ie-�mericanas em Playn Gi

r41._"_
hes]londcndo tais ).J,e]'g'!Hl�<

tíjS, Marqué Pa}'dilps di?
qu,e "não se trai:} <tncnas f1(;

"Jj,ul1ça da olig[uq�l�a f;lr;!'l

(} i.m1JCralismo, já �me a bt; t'

gursia mexic�na prefere ia!
eUllllll1c;idade a aj1Qiar-S,f' n',l
nG povo, mas, no, caso, (!e
(lue Cuba chegue ao rO)lwi-

· rnento de relações· por llr.:s.·
são' ianque. 'fr�ta-se am�p":i
rte ç)�,gar a isso anqs !1� 0-'
linrpi.<'tçla:s, Não s�ria o,n<;;";
[uno romper C0111 Cubq qual')
elo certamente o inundo so,

('ÍJli,.Üt - solidário. apes:1r:
'([n qüc afirma. Ca1'1'illo l;'�ó

-y.es - absier.sE'-ia. de 'COOlIC-
1":1:1' nessa empresa em (tue
() g'<lví'mo de Glistavo nbz
Oi'da?: cspera ÍJupedir a jjl'i,

�jêllÚ' flli('hra d .. tll)la 11fJ1í.
11('1, rC!1Ci0l1:'t1'.ia. íll1tipopulor.
I' fãV'1!'lÍV-I'_I' ii bUJ'pteSia:',

. I'

N"R' !'()l!1t'jllOl'i1('Ões do ;'éí;"
· timo âl1i.vrl's,tl'i()· d:ls (jomls.
sües de Hrí'·i'1i .ti! )t(;.\Tolw;::to
f'lH :?8 11(0 sf'(.('míJl�o ulHJ1lfl,

· Castrá disse rnl SI'U l!Í.selrr
fim "fllVl{>xí.CO (. o' ÚllÍCti pais
cujo gn:veí'jw l'rsistiu "is

trutat!cmí'!.rüte a todo a e:::

ta ingloí'ia c ind,ocOl'osa pn,
lítica imlleL'ialísta contr,l

nosso pais, E' o unico (;'IJ-

vêrno ,que se sente sincero

'e profundo respe.ito."
l

�

'���..���.u�������
• >,..,

... ���
� :f

Bolhfi� Prend� EJ���n,tos Li'gados aS
.

Guerrilhas
" .�.

- ... " .

'O:. scrviçfls secretos bolivianos detiveram trinta
,

'

'[1es';(')Ds· 1".[1'1' I_c, VOL sob acusa.cão. de. servirem de e!e-
�

,
..J •

I 11PJ:l.)!Y; (,I" litJc]çclÓ cnl-rc às <gu�rrilheiros e ,as C'ilu-
In�; iirbnnrl\;: (I) ,n'1lwirncnl0. As "au�oridades b0livio-

1.1//; .: ÇTI(IIII f ,�trlb rn ír:iciado umõ ·ofensivo no inte-

I !Ol' 'ti·.) IJn;, ('(';1'111'(1 'elementos op,ontodo$' cemo co-

1;11,llíil'�li!c, O II,inis!ro do Interior afirmou qUe breve

ri'ler1tc SChS' divulgaüa uma. lista de todos �s pessoas

detidqs; scJ!-)('ndQ-sc desde já que entre os presos es

l(i"O Dr, Rene, Flnres e outros m.edicos, pertencentes'
,'!-dirf'(00 �9.' on'fcderóc;ão Medic� Sind'ical. do 80-
.Ii,.�·(h

.

"�'
. �

A "I�li'>I�í(, clGS n1c61icos deveu-se a uma camPa-.

nllO iniciàçla [Jeio cor:federoção poro conseguir um

...oL.IJi'.enl,Q_ no 'Grçah1e�to do saude publico.
Segundo ínformações dos serviços secreto;s do

exercito c da policia boliviçll1a cerco ,de 300 peSSDaO;i

lolabororan1 em e,scal� nacional com qs guerrilhas
no ,suleste elo Brjliviu, "inclusive personagens que

nplJ[1arn C(H'I]OS [lllhficos".

o SUiCltllO ,IC Llm coronel" boliviano no Minis

léno da Defc�a, hú algul':s dias, e ° viagem de> 40

professores à Uniôo Soviético, sem solicitar licen

ç,!,' ap"sor ela [JroximiclodEi dos exames, teriam rela

(�60 CClrn Os gucr-ri1has dirigidos pür Ernesto "Che"

GUFvd!'(ji acre"ren1 a o rclafOrio dos servi.ços secre-
.... '

I /
.

, '
I

II '(JÍ' l)ull'O l(jdtl, fcrolll pub, icaelas pela, impren-
sa boliviano OigUi'llOS fotocopias de uma credencial

cJ'e ePresentaçúo , (' ele recomendaçõo outorgada a

"Chéli, o quül sob o nOme de Adolfo Meno, deve

ria ntuOi". orno "cnviwdo e�pt:('ial da OEA" e rece

ber Ci maximo cooperação das autoridades.

_ ..... - ...-._- - ----- - �=:_.��= _-�.---�.. lo;

.��.,

:�SINT�CATAR��A COUN,l'R� CLUBE
f"

'

\ ,,'.

r. Diretoria do S.ANTA'CATAR'INA COUNTRY
ClUDE comunlca nos' seus associados a -iúncío for
moi dq Sr tv\aqrício eles Reis cio presidê ia do Clu
be:

COmunica, que em rewnião Outubro

último, foi, no formo do , disposto no OI o 20, pc

.roqro+o 2.0 cios Estatutos, cesiqnodc o Luiz Elias

DOL\x paro exercer o cargo' de Di retor-pr idente.: até
o p'róxima assembléia geral, a ser opOr
tunamente.

EFETiVOS
/

Comunico, que a diretoria
cio, no sentielo de ser· trorisferido o i,m
ac potrirnonio elo Clube.

Comunica,. que a cliretorio

elo COm o letra, "b.'� do ort. 22 aos

guinte Comissão de Assessorornento:

providên
existente
(

ele OCÔI'-

Osmundo Wanderley
Paulo Rudi Schnorr'
Ar\; Canguçú de Mesqui'
Enio Luz

Jo�o Jorge Mussi
Vivaldi Garofalis
!'.)il1·on Cherem '

_ SUPLENTES --, Eugenio T�ompoWs,ki
!\Ives Pedrosa

I;CJulo BOL)er -Filho
Cor!os Alberto Silveira r:zi

.e'

-��.---
-'-

(

�revendedor �lJtiltiz��9 V swag�n )

\

1<. Cei Pedrc) Dernoro, 1

9rédio residenjcjoj ,.com dOis, P9vi ,os com
, , 1

ampla orca, de ter[en?· nos, f.!::lr}dos, em to, .central

do Est;eiro - Ruo CeI. 'Iied;o'; Dé'm'ot 65 Preco
\

• I
'_

,

., 't'_
,."

_.� �:
• ��

NCrS 36{009,.j_ ��Jutl,1 éO,r,1 r'o,' prOPQsl
Tr·atcLl' 'pelo, t,&I.ef.ci'foIes�':29.07e e ,&,' .

• ( ,'i .. , .. :

"1(�" " ,i-:
.

,'" .-
, ,

:)�:?� para pô,q,o -P.tEQ
para' ç U JIITIJJI ,e SÃ

,
' .

Pedido {) Ingresso da ,China.
O ingresso da, Chino comunis (JS

. Nações'
Un'iclas foi .proposto por 1.1 pciíseS;'li apresenta
ram projeto d� 'rOso)uç"õq'teco'nhe60'ri'.gç,werno de

Pequim ,�"e'nõo o' d'e :f,oipé �.', ó legítimo
�eprese,r,tonte do 'povo, chif")ês. ' ::;j_"

Por outnD' , Iodo, .'14 pq,íses,. _ � 0$ ··quais os

Estaelos Unidos, apresentaram si0ulamente pro"

jeto do resoluçõo, afirmando (rUe ,que,r modifi

cação. cio rePresentação da China

nf
U�é proble

mo, de, fLindo, se9unclo os termos d rtá,.; e exige,
em conseC]uencia,. li I\' o decisão ,:;aioria de 2

l'erços, .
I I

'

Os '11 países que pediram o jpSQ; fia China
na ON,U são os seguintes� Cuba, Â ia; Argelio,
,Cornb�clge, COngo-Brozzaville, -GuiMal'i/ tv\auri
tania, 'Pasquistõo, Rtmenia e Siria, e o!}tras coi

sas, eliz o projeto por ele.s aprestl'o:, "Devolver
todcs as/ direitos à Rep�b!iça 'Por' d9 €hina e

reconhecer seus',. representantes COI,�S unicos de-
I \ I.

'

legados legitimos do China, e e)\�r. imediata-

menl'e os rcprpscnlan�cs de Che;J.ng hcc 'do, lugar
qL!e CCll(Jom í!cgDIi"nC,;i'r 'lí�

.

O�U .� to'dos 'os or-

gonizaçõcs flliodm". ,.":, 'I I'

Es" o resoluçõo se' assemelha esentaelo pe-

los ,n �'i1110S países há vmío<1 Gnos mpre r€pelida
pelá Asspmbléia Geral. \

.1
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



s. Blumenan' Gera'm Controversíasunioipais em
,!, Na última reurnao da C·à- rar.se.á cm l!J,'�, acresce-u. (portanrc dos prefeitos l�U:'

--.-.--- ._._.
.

._ .. ._ . -- .. _.-'-- .---- mara l\l11nicipal desta cida- tando, cm seu � 1.0 que il,t. ]l'rr(j'eram a Iaculrladc de

HOJ 'AS 21 fiORAS, DOIS ULTIMOS ESPETACULOS (te, o Vereador ,J. Fçl'l'eira verá eleições PARCIAIS. no« eleger O' seu executivo) díJ.�;

(1 U � �nD D'Il:lI'T!l'Dn� OS FESTIV. 1\, I'S,
ela Silva agitou o problen», municípios, ení Ui68 e .1D(i!J. eleitos CI11, novembro de

.!'n.üIl.U1UI 3M \II U� .fI. � da 1'(_ lliza�ão das próximas que a duração dos matuia, }I!}66.

p}eiçõeS" municipais. A ,,1'\',"" tos eletivos, (leIas dee0rre:'!:- "Daí se de<1uz, claramcu;c,
peito dessas eleições, C�H11() tes, terá � f1ul'a!::'fQ neccss.i, que S0 o mmdato do� pl.'''i\'i
se. sabe, há grandes Cl,H11rfl- ria, à verjficação da e011CJ- tos das capitais, e,tã�ici,ts
vérsias, 11, Constituição 'El,tJ.- dênéia geral. O § 3.0 dGs'Õ�\ hid�o-mindl'ais, etc, é que
dna;l er'u vigni', contraãiz, 1"1\ mesmo artigo '189 da COIJ��, ['0'1 resguardado 'p,�la C:1.";:
alguns �10í'!tOS a CUl'h lVti<;:;- titlliçfC:o. do Estado, de�:,:'f- tituiçãQ e, nãG, 0;" dos ,w

na do .país. Depois de iOCR- mina mais que "a. primeira mais municípios.
lizar as áreas discordantes, eleição de Vice-Prefeito 1'é'8- "Doutro modo não se (�;):n

o citado Vereador requereu Iízar-se.â em 15 de .novem- preenderla o neternrlnatlvo
Iôsse consultado o '.egréglo ' bro de 1972, �l�S lVIESII1,'\8CONfJll{:tfi< ,;,
Tribunal Regional l<:!eitoral "Como' os demais parág·t,,- com que a: Consm{li��ãdl (',

a. respeito.
"�

ros do mesmo artigo, !i.r'll. quipara todas us prc1'eiL, "
Por serem interessantes, bérn êste último está, -rn cuja investidura dcix'HI" {!e

reproduzimos. algumas. elas flagrante contradição e!jlll ser- eletiva.. (Me.smo os ,1;..tl'
considerações do edil". 1111.l- o' artígo 16 cia CD�lStitüi�'::i.o Ioram el�itos�dois rnesés fU)_
menauense, na sua 100"lga. ex. .

Brasileira .que criou, em to. tes ela prornulgaeãó lIa (;ü".
posição. dos os muriicípios, o' car ro ta Magna r�rasneil'a. )..
"Em-seu- artigo 175"" pi'h- de Více.Prerclto,

•

determi. "Da prevalência dos >Uo.;-
nÍli o citado Vercadorr. {':1 nando que, a sua, eleição se _ positivos ([,o' art,o 189 e ;:.�e,!s
Constituição do BrasH,� 1)/,C. dê', SIl\'WLTAN-EAlVIENTE s§ <la Constituição (:\�ni';
m:uIg,a.cla em janeiro de .uiil" EM) TODO', Oe PAIS, !l!)is d. fIe.use oI!igiuar-se-iâili .. ;;1',1-

de�ermina: tIne a llri�@il:a .itos aílÍes '(j.âs eleiçõl"s ger<\!.s,. \i!,\s lesQcs a(i) �)i1te�to dos f'.

eleição g·cl.·:)l de cl,eputih�QS l?ortaÍ1�õ eÍn 1!)()8; • Jeitos em 1969, ql,IC não' pil
e a parcial <le Senadól'es; as- .' ."Se�<lo o noSso pedS:l- dcriam ter o seu· man'}.Hfl

- si1l1�' eomo. a de <:lo,rel'lÍru.h:- plento;'" confilllui o Vere:l- )a;�quirld'o;, depois da '��il
res e vÍce-Gover:nádor:eS'" :dor, "de,!! origem aos citados nÜIlg'ação da COllS·titUf,ç;[Ü)
�'en]iza.l'-se�ã.o �a '15 'de:'\,�.n- ',di�posith;ós da Ó.lnsUtuiç;\O FC�pF�l) �'edllzi'clo ]Hn'� .•,� �'-

vemhl'Q de 19.!l. ,.

,,''''. "Ést�d\liÜ,.: o. desej,ó de ""::l- ))1Qfi, quan(lo a m�sma;c.üi1s.
,

'.
. ,(, c' "'ag�a.rdâ,r· o maúdato

_
c.os tJ.tlllção 'Ü fixa em- 4.

."E;.Hl "�titro clispõ�it:ivo; '-<,1) p·'refel·tos-, el'c'l·tos e'm' 196·"-, l:)',1 "O' f 't l't
"

v ' s pre CIOS e el os,'_ ·emarr�go 16; alínea, I, ·a.;'lJ)�S- seado mlIrlá dUVIdosa iÍü(')'- 196'5 'ljo(liaÍ1l, (COlltO _ a,.l;:'o)';-ma C�rh,1 ,'i\'Iagna.' a�segu
..
l',<.l",·;t "
.'.

. ..

. .

... pl'ctação (lo artIgo' 176 (h� 50' VI?)i aco-nteeett} .ter (il �f'UalItdiloin�a municipal "',.l;!eia COI1stitlfiçã� Federatl, \ ' mandato r,eÚnzindo. de' V1l1;:t-eleiçã'ó direta de'. PI·efd.ú); "Esse' artigo 176 determi. ulf. A Revolução de 31' (l.e
,.
c Vice' Ptefeitõ e .V.Çl'cado)'c;s, .

. . na o respeito do manda{o mal'l;o./de i964, derrog'aJido a
.,.' J;:eªliz�cf:a.; simnltaneám(1)f{O, -

,em' todo o país DOIS ANOS em CUrso dos' prefeitos CU- 'CgnsfÍtuiçâO de 19'16, :tin.lla
. f\NTES', -DAS

.

EI�E'IÇÓES JA INVESTIDURA DEIXA. podel'es para J.sso.
RA' DE' S.E� ELÊTIVA. (':<1- "Agora, o que de forJ)�;' aI

'

GERAIS\ para ..GovettmlÍol',
. pitais dos Estados, estâncias g'uma nos parece .ter· ap,).iJCâmara de Deputados c· A'<- .

hidro.11Unerais e dus l11un:. coustituciollal( é a' redu�josembléias I_egislat:ivas.

Festival daBesteira
que assola o' pais"

"Ile Bl'(�chi ai S�anislau Ponle Preta"
Com aime Barce!osN'Milton Carneiro, Vini�ius Salvalori, e
Ceci Figueiredo:
Tal\lZ seja esía a melhor apresentação de U·recht nos pál-

d@nais {Decio Almeida Pr�do O Esti\�o de SãoCQS

'Pau
No 1ah'o Alvil'O de Carvalho ,- Ingrés��s à,venda na bi·
Ihei 'ua do Te�trtl ........ le'servas 'Tel.:··3016

.'

io para eshulanles
�

. .

".

-------------_____,---.�-._'----_......--_ ..

/
"

PREfE"ÊNCIA
OfIVORTE
II SUl!

"AssiIn é, a noss.o V�l',. ú1C.
ra de qualquer dúvida, ; q\l'�
;18 'prime:i'ras ,eleieôrs pr.l!.a
Prcf.eito ,e, Verealiores dzl'(�
rão l'ealiza;.se, EM TODO
(() PAIS, a' J5 de novemi:no
(te 19G8. _', .�:
"l3:ntl'ctanto;" a C(JllSFtiL�-

.

o _ção d() Està�lg' de Sai.ifa" �,a
ta:Hn;í, ,em maüi.fes{o

. d.��m
cordo com 08 .citados fii�
.po�jtb·os ela' Lei Básica dó

',' país, determina, em se_li' in'.
tlgo Ül9; qtIe a cojücúlên�h

, "dás eleições ro\l.j.1)ci�a.is';��c!"

]

VEJA
O,

QUE
JÁ

FI2fiRAM
COM
O

, ).

1
,

.��

,·'f

, ,

,

I.
"

'""""",,"
'

.

A SOLUÇA0???
Você deve decidir"se imediatamente!· Verdade qUe- só' temos· me ..

-

de do prédio para lhe oferecer. Mas - convenhamos - o" lançamento foi
ito dia 8, domingo.
01' favor não nos obrigue a lhe dizer NÃO, 'embora já esteja" reduzido· em
%, o EQSSQ' estoque de S'IM. Se o problema é tempo, tel�fon�,'para 34�50

peça a· presença de um vendeder.

IMOBILIÁRIA A� GONZAGA
Carteira n� 1.609 do ÇRCI-' III Região

Escritórios: Rt\a Deodoro-11
" .

_._-.�._- -------.. --- _--._ ------- ----�- ------�--

,ticularés, incl'usive dos ônibus. do' mencionado em·

a
'. -

" :,' "�fê;Q; c:'ilstruéêo' de urn' centro c'e CC:-Ilpros no boir·MDA�
..
::. ,'. .."-.,' ... ,' 'FC c'e":Oficinss;,.ca:çoment:,.? p::Jre!2Ic!Jii�)2COS, de.vó-�� P/. tiOS ruas co ba:rro de Oflc/nas e do cenorro do cldo--

.

,I\'. ", '.," '.

'de; ,criaçõ:> 'e ergtmizaç�o de urna comiso:õo muni-

cipal de preços filiado à SUNAB'. o firn de disci

plinar e fiscalizar o mercad,o de feira e os p.Jeçc� do
I

c:orrlérc.ios ds um m:clo gero!; arpplioçô-:: do rêde

d':aguo; cOnstrucõo ce abrigos de passog-eiros dos
1 .�

coletivos que. servem os Iccdl'icJades "vizinhos; e
-

con�truçã:) de urna ponte pênsii s6bre o Rio T_Jbo
·•... roo,-"hO's· irfYediêf��éS ,da Cio. d� Ci9or�0s SOúzq Cruz

C> IÉgia Sõ:) Jcsé,' com o fim dt: dar Pó,5sagem aos

e::céJlóres ,e tróbalhadores l'esi,dcnt83 naquelas a::Jjo-

cÍpios declarados çle útili,la.
dç à segurança' Nacional) c,

NAS MESMAS CONDI'Z;OE�5
.'

\

de' um ano do mamlato de

Prefeitos tIue, a sl�bsistir o�:

dispositivos mendollall·),'S
,

da Constituição a respclto. consuua« .1.

OFEREÇ E P'ARA ATACADiSTAS

VESTlDQS, BLUSAS DE jERS�Y, �TC.
Momos E PADRÕ,ES. UHUSIVOS,
m.: 93-9418 SÃO PAULO

Estadu-il,
seriam eleitos cm Ul3iL ,;''!.
portanto, no rcgirna da �.1 nva

COllstiJuição/ Federal, ,[!te
l'iX:], em .4 anos a: duração ltf�,
se mandato."

'l1e�H1iha o Vereador ·,-;'e:-

Mesa da Câmara, o cgl:,�:.\jo
'I'ribunal Rf'gbnaJ. Éielt'1.-.aJ

MARIA MARCOLlN4, 426
SÃO PAULO'

"

BRAS

a rcspelto. :\ snlkita,)iin

reira da Silva a sua

nnanímcmcnte aprovada ,'e
la Casa c. :J. esta ]H']'a. ] �. r

,

sulta dCHFá C'i�al' Ü.lt!L�l '.

trada na Secretaria C!;,MII T,

p�rt;e d,r ,�Hstt�a Elr.:lo'l"ü

. �
, ..

'

,"

. '

Cir�o Rilujlin,s Banlun. :

'Iniciou Semana a' Preços Populiftes

mentação. 'solicitando fih;;e.,

Vereador do -MDS' é. Q 'mais dinâmif§Q da

Câmara de' tu.b�rão
TUB',\RÃO (de Jobes -Garcio) ---- N\e, ecc, SC'!":,

GLIVic:a. clqumc, destcque do' imP;e,-�:a'. à ot�taçêí�' do
,. __;",!

ve�eao:r Jaytric Bit tencour t ê.�né.::J no Côrnoro tv\u-
r.icipcl ce tubmão>_pois. foi ê�i(, "oré cgQ:o, o edil

que moior número c:e indiecçêes OpfC.ôe�fTOL: àquele:
ema do l@gi1:a7ivo Municipo·l,., r.ócias elo� de grcn
de iriterêsse para esta' cornuJl!o.

'ÉIE:ito pElo' MDB'. � v.é.Feador ,.ki;YIr.'],\? Coo'êo, no

curtO espoç cde 'tempo que' legis,l:u� 0:.1. seja,. de {c·

vereiro' o steembro do corí'-�nt� ci.no''., cqJrescntoL/ 29

indicGções e um, prOje<to dê I�i, o que .,c�mp-rova o
r \

r".' c.'', . j
seu I'rabatho pr:;du1'ivo em ben,sFíeio de sele/s. conter··

râne:s, e�tando, atualmente, em lice,iça, pa'fa tra

fomento ce saúde.
Ehtrde os indicaçô,es "apresentados, des.toca-

• j
mOs os seguintes: .

- Pedind� o construção de um muro de ar.,.

rimo',Ef atêrro desde a ponte lINerêu Rón'1os - Heri-

."'perto HuJs.:::" até o prédiQ' onde se locall izavo a

Agb,,:iq do Câixa Econômica' Federal,' cestinof\do
tal es,:�oçJ Pa�a estacionamento de veíc:ul,:s de .01'..1-
au.el e outrOs" const�ucão ce muro de Orrimo de
_, . . I �.

frent2 do Aoêr,cia cio Emprêso Santo Ahjo do Gum

'�Ja até· a� i�ediações do A'gência do Bgnco c o Bra

"si!, cOm o objetivo de estaciOllafl�ento de carrss par-

'cência$ ,

CAMPANHA DO MATERIAL DE ENSINO

Iniciou-se o;ltern:, o Liltima s�mana de apresen- - .

, tsta cidqde fOi. ccntemplaca, pelo Mini'stério
toçôes Em n:::ssa Capital do Grqnde Cir�à, Ringlins
B 'd

_do Educaçõo e Cultura,. com um Pôsto (e Vendo de
arnu'n, e poro qUe to os possam assi6tir Os gran- ,. ,

MJtc,"icl dq (qmDo,lho NótiHl:J1 de ('''\ateriai de

Residencia: Avenida Hetcílio Luz,
'p

"

Eh"iro, cuia. ji{iciativ'a \e . dc\:e à Cio:
'.

. ,
. .'

de.s e�j;::>etáculos ,deste márav1!hoso conjunt:) ci�i:en
se'. seU' cr,y2sár:o, o c;:;nh:cciclJ horm;íl1 c':e, negccias
IVO JANSON, rEsolveu instituir o sempn�' P?pular'.
vigoranc:o -:"5 �eguir.tes Preços: CADEIR,AS, NCrS 2'.OG".
c Geral, Nr.:::. S 1 00 Témos cCitez� que o publ'.icc :;k
n

-

Sõ:J IC:JpltGT Cicor,re.ró 'cm m::rs,o todo� �s �';1oifes ac::,.

,;' ? .'�
,

'.
•

lê CGI onde se �nconira instolocl; o cQnfo'rtÓVE'I' pavi'
Ihõo de 10:\0 impermeável do CIRCO 'RINGLI "JS
B \RNU�,l'. o Pnço cb Bandf'iro, "pora dpl:JLÍdir.e� c

.

.

nl(:;Oí e rnr lhe. C-1RÇO qLie .�·)erco:·:·e· O�" Arné-ricos;
I

'l
"

Circo Rin9' :1'15 B2rnun. Um vóriqdo .pr,cgT·,o�ci corn

nCvas numer:s e novos ortistas Está senc a dpreS@!'l
todo desce ontem o noite e cmtinúará. dura�,te te
do esta semana, foro maior comcdidade do publico'._
comunica-nos o empresa que os bilheterias estg.r60
funcionando diariamente o partir das 10 horas do
manhã, poro amanhã, Quarta-Feita'. está anunciada
urna grandio,a Matiné Escolar cem inicio as 16 ho-
raso

-REX-MARCAS E PATENTES
Agente G!'iclal ela PropnedRcle InclLl�trif:ll Registro Clt

mal'cas, pME ntes ele j.nvenç.ão nomes c:'omerciaís. tit'ulos oe

cSla])ült'cinl"nlOS insígnias e frascs ele propaganclCl.
R.ua Tenente Silveil'a, :'lU ._, s,ila l) - �'. aJ1ct:;r -- Altos

da G8.Sa Na �r - Florianópolis C�oj:, J Postal ...:. 97 - Fa
ne 3912,

,,,\s eroções dirigi'dos 00 'l-'qi CeleSle'. ern ;:,ua in

tenção; serão 'benvindes e agradecidos _

N'ORBERTO CZERNAY

CIRUGIÃO DENTiSTA
I MPLANTE E TRANSPLANTE DE bENTES

Dentistéria 9perotória pelo sistema de alta rotação
(Tratamsnto Indolor)_

PROTESE FIXA E MOVEL
EXCLUSiVAMENTE. COM HORA 'MARCADA.

.' (

Edifício Julieta, corljl.mto de salas 203
Rua Jerônirr\o Coelho, 325
Das 15 às 19 horas

t'-.�-r·on""l ('.h-("'�\'/�S (J(' 'el,("' .•

·

·d.9·" S,::�.r·i CQt�:-·inof CiU'2
. ,""J;._.,..

"

t
. \. . • � •

: '�.'
-,- .' ,"

, �

loCC< r'2;,iu' 2<fo:-c:o_stjunto�ó"Juele é"çõ; do Q�vêrn8
f?-.:�f-::-�l.. 'r:-cro' .. t-��--zrr t�!� �_Jé�·�f,:fr·S3 ;�.'l� r<:�'ud']'�t'�5
riu .... ;lÕ:J cl[:;r::·Õ.f-0.l ('0' ti·y::C·'�'?'S· rec�.ir�·1�- fr�ance;:'Qs.

"'J r'c:O' (:'6. V'.en:J:J'J ::l 'i:; ló {u"clune ',eh no

:):",j!._fO.".1 � r�:"--.:;v�i.'i_ de B:ú�:-, r (:x'rnin' ó; i;-,-tJI�r;.s:·::
...l., C'- �"'c':; �:"':"" �,l-:c'o'�;:/'"

.J
. ..-..

-, ""

· t�� c/.. AJ.\·�.,;.p!, ':'f.'!'�-�' ",o 'l!,,�,.fc,· o ,�"t'�'JG! �')O�·ici.ó
· venca, ,(dl'�IG,;a"ios/' cJ! �s

. ·I)í!'-S'. CJCC;rn03, 10,JIS
-

• �.,. L _. o,' .'. •

etc:) d2st.ina�se à populoçã'o;' ." '.iridicc;iminocloM;:n�e,
c pelo cu;;to dê:·'ta�ricaçõo.- ,,\\.

'

.�-
, ...

'.'
,

. I
,."T.

. Acaba de circular mais um rúmero d�) bem

feito boletim infor'mativo IJTE,Ri:;:VIN', do Es1rada

'd� Fer,:ro D Tete�a cristina'. trOZ8<hc<c> ,em dest�que'...
no primeira' página/ a mensagem' que o presidente
do RFFSA, gen, Antô!1io Adolfo M�nta, dirigiu aos

, ...

ferroviários, por ocasiõo dà passagem do 10.0 anj-
·

versário do Rêd!? �errovi6tia F.ederol.
Destaca-se' tambér;n, do ref,erido Publicação'. a

palestra proferida; há p:::LiClü,' pE:Ô professor MLdler,
através de uma emiss::ra local, versanr o sôbre o

temo liA l\:·resa Cristino- no céciJj')::J oniver:ório cl:J
, RFFSAu,

Os ferroviários do "Teresa (ristinCl" estoo de

parabéns com ci publicação dêsse excelente inhrma

tiyo, que Os coloca, peri?dicamente'. o par de tudo

aqujj.o 'qu,€' ocC}tre naquela ferrovid, sob o seguro e

dinâmica direção do superintendente gen Ftanci,<('o

dos Chagas MeJ.o Soares.

Móveis • Vende-se

Estofados - Sala de jartar entalhada-Mesa
elástiç.a com dez cadeiras. Quarto de casc;1 Comple
to - Safas-coma - Cama de solteiro. A�guns mo

veis coioniais brosileirQ - Orat6rio, D. Maria ! -

Comodas - Geladeiras - Fogão a gaz, etc,
Trotar. na rua Rafael 8andeira, 64.
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"

,NA' SOCIEDAOfE
", f "

"

, ,

Q' aquém ,8 d' além mar
,) ! I

•

,

"
•

• ..: � I

d,

de' Ciêncics ,[GO-

,� . 'Q-fceI{on.fo ol94mas ó,rtor'es, fr?'"qo9íssi�o; e

Sem que' estivesse de'fe'ndê'Iil�,' pojlítico flQre: - ,In'ias, êle disse ,i:J0l 'ret!-lm8ónt€ -, NAó'/-' P ..ituo

tcl-urbonísticc ido ;Prereito, ',de'tF.l�n<lá()ppJis, 'já,;qL:l€ çõ€s' que 'S�'o,' YGlli�Qdas pelo: na;Sos h6'BitO e julgà-
no artigó �nterior apenas proCli.!r�'ra,' int-�rpl",�tàr'" ou- ; m�rJtQ cons'erYo'�Or,', �"
tros motivos 'que ê:e ��8e ter Para d.jzi�or:, venerón-

" ,

da� figueir�s, abs�rví, 'grat�it'�r.n,e'r;Jte� blgun�' pro-: '
; Há r1{uita gel1lte que diz _. N,AO ,_'-, a torto e

testes que antes eram di rigidos; :com,;os di reitos i rn I, a direito, 'CO�i 'o óleg.r:ié i0�,�a, érh, c:mstat6r frustre-
nentes ela Çlç60 monopolistc, Qó th�fe, do' e�ec�Üi'l0 ções' ri'q sol,i,cit�tite,;pr6xim'o:' '146, poitarito" muitos

local. "\,": '"',, >"
'\,

_:-:.:_ N6�s - q�e'n6�9 '�ssam' de, ;eações imaturJS de
,.

I' imb�Oísr �hQt�, 04 pobrES G,i�,$s que;cndatT,aró5
Na óreo dos- mois sensíveis, quànto às s6licit 1" 'e� opOrtuni'çlqd�� p�a eornpensoê seu,$" s,e,ntitÍ' entes

ções estéticos, minha reputoçõo baixou mai,s' do, �'.:Ill
.

dei in,t�:io,ridade. A �e�Qçãp, dá:l'hes',,-, ",omer-.tônea
o nível c'o ,tutebol da' capital. De rne,u estim�do' êo..i�rf seinsóç60,

- de, poderí_O. Pará :exerÍ1p>lifiçar.! dios a,t'ré�'
90, cujo' julgamento' é sempre t�rrível; na ,base obororo para minha ogitadl;J.· Foculdode de Fil )50-

•
�

1
-

"

, r_,\ ' • • • \

Velho Testam�h.to, o Prof. Nelson Nunes, ';s.óm� '�
'"

l� .urn pla'r,}ej'GfTl,entp para um curso q�ÇlS€ sempre.
não, recebi polcvrões porque. s�a extrerllà .t dél ica;cres� tãõ\�ompl icode quanto o forT'lidsa fes/a do Fczendd

lhe freio nos ��mentos:: elecisi�os-.' i','" d; kam,ado Três 'co!eg�inh�s, lmíssonas, d'i,s ;e)�a�t'
• _.. ,'� , )-., _

_

•

De outros "tambérn recebi condeàdçôes..:' nem Nã.o!',.-'_, e todo o trobclho de' alguns dias Je' re-

sempre 00 ,nível da' inte: igên,ci�, �ssu�tat1o�� db .ci: 3- H�XG, foi" <'lançado na ',sarjetQ. E�ti-�ta,rito� . diõs :ie:JOis
.t, I' �

• "
'

"
-

\ • "ti

do, doo:'ju'lg()rr}el'ltQ.J'�l\Je ..�itü?va, p',p,'o,no ,pl.:lrna', ci�cunS-:o
'I

\

., , t9Iiléia"d!ii,da;(r\íp�õq .e!Ç'rniô",'.os""tr:�� ê:ole�t,.J1n�os, ,co�
.,

oq�éfa�' tr�s pe,r.s01;),a,g�,mvOei 'úm,c cC»)to y'cl"epl�scuid'• .'

'- Oi
"

f , '
•

','
•

'I" ,�.

,cos "bf4xas' ,,' ,ápres�nfqr�r1;l" ,
um cutro(: 'QUe,;r:1 ()

'!'n'B.��,9 recl:lsa9?" com, al.g}lm?s, .. tçU�es '. enxertadqs
,rara,�da,r la, inq�fectívél, to,gu�'$l,� :'or!'gjnal·'�9de".

,', .: '_ ',,-01;
...
," '_\

" '·'0. ',t ,,>' �"',:\ /',,_�
.

,

"

b _'_' lNA.0 - dó Sr. ,Pr:ef"eito, �rri relaçcJ ') 'às,
,

,
•

I� � ,I \, •
f

.. i '
I

" _ ,

'"�referenci!'lS pópu!6res" riadq':tem a ver 'com o )x�m-

,o ',: 1�� ���e�/9ir::..
·

. '"',.;,, ",,,
"

' .; ),
'

""
'

-O GOVERNADOR L, Src.. q;. Ivo Si'lve'il::a,. o,f€-'
: reccrárn _.um,' elegante [untor. aos del€lgados dq. As�

'. sQci'aço\.J 'Médica Brasileiro, no, Palácio ".da Agronô
'mka," se�v'içc�, do Restourcnte "Br�sei ro".:

, I
'c "

"

HOjE, -o "CG�ndante dó 5,0 I Distr.ito Naval, Al7

,rPil�ante, jüãó -Baptista F rands,coh i t' 'Serran, dey�r�
ii;lspeçionar a, Deleg\'lcic, dos, Portos de São 'F�al11çi6-
'�o do, Sul!.", E�tqrá' �r.ese: te o .copitào ci'O'� iP.oijO·S

': Gópltã'ó de. 'fragatd' 'Lúcio ',Be,rg,',Mai; .. '

.

,

o PREFEITO e Sro. Acácio SOr:ltlagO; oferece-,
rorn' um clmôço típico na Lagoa, ccs delegados da

/
,

trcrr,spor-
j

rópic'ós: .

, >" Ffu�.t�rqfl�q ,o. ,flo:rjqnop0Hto�p de' a.lgün� , p�clà
ços, de. pr9cinha� ,rijmddQ�, pc'lfJ" :�érilsi:bii:i,âCjd�" e' pe1lo
'HpÇiito,; ,e ,'de' ��I9:umqs qrvor�� ,qu�: 6.c�Í!l�túa�, o be'l�
zq, primi�iY:qJ/�q:(;idf)J�e, o iPr�fejtç' procürd' cornpeQ-

,

;,;6-:ib ':,CG('n ;', ESJ�;A.çO :12, .tYSYj't-i:\�NT9; :ex,q:t'omen ?e' 'os
requis.'if�s,·; qy�. P'e�c�rte� qn�aVÓ o

atrás,"�"9 �e 'sE:r

um deús,.' . ,.'
-

1 '

o

.

"

"

--- -,-------_._---'-�.

, .,

'.� Dep()j(do'$uCeS50 altanç�do no Rio�São Paulo e.�urltiba·.
"

Confinnoú tâmbéni�o' sucessêi=absôluto!na:'é'PitaCÇatàriRlnse., . '

/
, -' i.

• l r j

SEMf\:NA�' POP�LAR:�-Cadeiras!,' ncr$ tOO' ,
•.Geral: ncr$ 'I,UO

, !

" �,
),

Hoje:�:
82

, ,

,i '

"
,

I-
... rJ'� n " �' ':,'

,

�j II! li'

F�f
"""-..('

" �,'10'y,n:" �:;i. . "n"�n
� ��� "r11" \'k., '� 11' 00' �,\o. .f'� �r�� �, � t� I' íl �ijhJ�i" ��D '.'�

. 'r� "
.... �,. 'f-'t' o!\ �" '. \

i . ��, {f, , \'t��1 "

, t� . ii U��' ,�, I' r1B
j � ",)j " 'íl<gj 'I,&; , � �i;u , (�

, I:,
"'" 1 ',U!}J 1 ,I'

,
i"

I
____.,: t ,Á, ,/'_�_"_""''''''l'H__ , •

mI � .I�a,'l\·S,I'l��, " .,
"

'Uj\ :.. ',I'

,� ,
,
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Florianópolis, 31'-10-67

o Bánco do Es,iado
GUSTAVO NEVE:.,

Llá poucos dias, fiz rd"

rência ao movlmento
'

fI,1

Banco de -Desenvolvimento
do ,Estado' de :"S'l�nta Catari,
na S:A., durante o excr'cíc;;)
de 1966. Aludi � ��a org,tni.
zação, no gnvêrno do atual

scnador-. CC)tiO i�,1l110S, C r':t
maneira ativa como o atua]

govc�'lJaÜol:, d�:. Ivo Sil�e;I';1,
está aplicando ao conceitna,
(lo estabelecimento

.

bl;'Íc,i.
rio' catarínense 'gTiludc Nll·.
te de suas preocupações ;1t!

ministnaflvas, com vistas
ao desenvolvimento de San.
ta Catarina"

Propunha.rue, então, \ '/01-
tar ao assunto, e . oJfa(;.o
a.�ora, não J<l; apenas, para

. ressaltar dados do COI�lp1F.
to

. � dOClii1;�iúo da ação
.

ri!.l
BDE, mas para

.

acentuar,

1111? a considerável expansão,
cm ,tôdos.) os sentidns r.h:,

S�U::i olJjetivQ_s jll'uH:ipais"
'lla,ja "vista {niCo qIWnl,)

, ,

iI o t:a·lhia.l de Sua: tormaçã»,
que 'cr;� de \.�Cl'$ 300.00Ó,OO,
j;, cm dez.embro ' de 1966 fi

,NCI:$ 1.200,000,00, sendo prp.
sentemente de, -NGrS

,

1.927,487,87 (conforme c:\.•

trato do balancete' g'cral en

ct}.t;,rallo em 5 de setemhru

úUitilO),"E evidente qUe" l1:1
cÕit:-;ólidaçáo

.

definitiva dó
]3:�ilCO, ocorreu' um, Ilc!o

surto' de efdiyo"'desellvot\,i
meu,to, que. situa o Banco

â9' E;iado em posição 11m ;';

que muito auspici.ns] 'no

�lleio, econômico-finance-iro
'do, país.' �!.

Lance.se uma olhada ;11)'';

índices do movimt;nto (,i,l
caxteira de dep6sitos: /': ..

nhalll·se clevando
1!)(i2, que el'lUH ÜC

NCrS 8i1G.76G:23, at{�' IjUíl.' "

�1c-zCJ11]Jro' !'I e 19GG a r:n , :

tUll vulto de Ner"
] ::.OVLfJ7L50 ç; 110 C ,,1:" J

du balancete.: geral' de( ,i dI'

!\(;h'l;lhd )l, pa�;s;;!)t), j:\ �,H-'

bia a NCl'FJfj.:{��J,)'U:;. j: ,_
J)l�:essão do crédito a que � e

il)1pô� ,o esta ôclecií�1C;,t;;
êsse. acelerado crescülle.do \_\
dos depósitos depõe Íl�s�'�i ',_
màvell1lente sôpTe a soÚcl:.:z.
d'o' Banco .do 'Estado (Ie'

, Santa:: Catllrina; que" gat;i,.:�
situacão' honrosa entre as

ol(gm;izacões oficiais CU;). '

,

- ."", .

g'ênel'es, '1l0 Bntsil, autu;'i-

za:ne10c;a pr'üvisão"de mái;ir 'é
m:als l'ápidá asce!l.são a ea-,

. ,
.

. \
'..:

da ano que passar.

)'jna..

• .1

Cum;uijtlad'a. a. sua siíu�',,-
�'ã(), COlHO orgltnismo ([lli)
integra as fôrças 'propubl),
l'l\�de lJl'ospcridade catai .:.

nelJ::iC, o ,nancl) \ do Estado
tem sido d!!;tinguido jlCLl
'Confiança irtestrita do r ,1:
vêrllo FCllcral, que, pur é'CU

intc'rmédio, movimenta �;i:;_
nificativas somas

\ dc J'e�r;"

sos firÍanceiras, destÍl.nd ;s

a ,'árias frclÍtes' de sc",'i<;:'o
c que vêm rcu:1ir.se aind 1 a

recul'SOS do Estado e du
próprio Banco,' orieiltaud:!.

. I

os para a cxecuç'ão dun1'l

ámpht e uma JloHtiea (le

dcscnvu.lvÜllenüf econômi!;o
tia região. ,

Com êsse intuito, sem rlú-

vitla, é que ·0 g'ovel'n;!�l()r
clarividente-Ivo Silveira,

mente, não recusa o

mais Iarg'o apoio ao BàncQ! .

de Desenvolvil1lento do Es

tado fIe 'Santa Catarina, ('n·

JllO instl'Umcnlb

t:'S('ll!!.E!l.

'\

."

-_._._-

•

I
As e)'cu5ações ·mútLb,ps que se t,az:e'!l no Con

gresso Nociónol as bancadas da ARENA c/ CIo MOS

dão bem uma idéia do êrro em que incorrem. em nõo
, \

saberem se afirmar politicamente no plano nccioncl..
através de uma' adio que viesse 'corresponder � ex-

, y...;o ,

pcctativa da opinião público; Apescr de tudo, en-

tretanto, não se, pode esperar demcis 'do atual siste

ma- bi-partidário, on,de se ve,rifica entre os compo-
.j , .

,

!,e'!tes das" duas ag�em.iações uma falta d� cOnvicção
política' que só t1"(lZ prejuízos ao processo constitu-

,

I '
'

cional em vigor.
-

"
,

Ne.m ARE�A nem MOS estão .colocados dentro

'da realidade, pois possuem entre si' o traçá 'com'um

do desinterê3se, em vivificar e prestigiar o regim:
eons+itucicnc! de� 1,ti'67, t�lvez pelá pouç_o opor+uni
d;(de dê se ap�escnt.�:rem cç:lI,diçóe� poro o camércio

ou a �argoflho polí�t"içó cio'!l' o' E_xe,cutivo,
'

O Partido situo�;i;ql;i'stg cumpre uma ',ação estri

tOrTl(;:flte de'finida., n� sue co�e�t�ra pqrlamcntar 00

",Govêr�o. Enir�toj,to,'"peca .pela· ,sua talta de ir:lic.i'a
ti.va e' 'pelo ausência de capacidáde. criadora, ...

de

mOnstrando-se' selnpre perplexo diante. de sif�ações
..

" . ". \. .

que, uma ve..; bem enfrentadas, pOderiam aumentar

cOllsideravelmente o' seu pre�tí9iu junto à opiniã,o\ . ,

nOCiOL'1al e o seu conceito como entidade política.
Já � agremiação oposicionis�a, procura�do" pau'-'

tOi' o -::eâ trabalho em favor dc' timo sé'rie de reivin'

d:cClcões, 'onde so,bressai-se a qu�stão do �retôrl:!.0 d'as
eleições djr�tos paro a Pr'esidencici da Repúbliql, o

.

. �

fa� desordenadamente, recaindo numa dara" de-'
l ,�J,

•

monstra�ão de imatJ,'ridode politica' de -m.uitos dos
, '

�eus representantes.
\P.ssi,m, vai·se o'cu!)an�o o COl1gresso, de Cijues-

4!�':o.:?;
'i

�UAltTA
'e ,{,!-_._----_. ----------. - .......__ .........-----_,

tões de rnencr interêsse pqnil g vida' nccioncl, c�f�n
tes desde g (011:: dó necessário realismo, cOm que .de-

,
.

í
<

• ,

'- \.', -

;' .)
veriam ser cnfrentcdce. sem preocupar-se

.

comO '...
devia da apreciação das. leis ccmnlemenecres

,.

à Coos .:
,

.. .

'.·.DIRETO,R:tituição.' O interêsse imediato que , as ·'Ie!s. com'ple-'
mClita�es importnm« poro ,todo O País fica em plano

.

inf�rior i,OS :discussões ';fisiológiccis" dO! nesse pàr-'

lamento, que t�lvez espera' que' o préprio Executiv'��
que fêz o modêlo do contrcro pOlítico em vigor, pro-: \

viclcnck tambén1 a Je9isl�ção complementar,
Protela, ossim, 'o Lcgislativo, uma grande opor-

tunidáde para que se imponha OO,S' 01l10S da Naçã�
em tôdo a magnitude do PO�er que realmente deve
ria, representar, p�eterindo ecomodcr-se n·a

- confo�.
.. ,

távfl posi(;êío de um ól'góc at.é certo pon·to homolo,
g(!,dOi' d os cros do !Exec�tivoo o Congresso não se re

fé.x; cinda da� ;.J.trib�,1ações em que se viu . env:oivido\
ciurante o período\ q� pri'O:teiro Govêrnc Revolucioná
�io. Nel'l1: o retô,rno da. País 00 leito eonsfitucicne!
prov;;co� na �ai(}ria ,dos parlamentares, a �'eaçõo (j,o
sitiv-à qr�e determinasse, ao Legislativo a s'ua integra
ção pl�na no papel que lhe. cabe repes.entar 90 vida

pública naci01Lal:
'é)

, Nç mO,;,C'nto el'"' que a" institwição parlamentar'
atravessa uma ?'eformu1acclo mundial" caberia ao

)Bra$iI, dentro da -���e�' 'implantada ,",o País,', uma

.Lpç;sição de pioneirismo na- s�a readaptação, g'O$" ver-

dadeiros anseios naci.5lnaiS. O que n.õb .pode (ocorrer
é� a sua· dispersãO paro atividades' qu·e" nesta hora,

pouco inte1'es�am ao� destinos' do Pátria: O' Congres- '

so deve comporta,r-se corno u� organiSniG revitali-,
· zado, palpitando cOm o vid� Plesent ee pressentindo
com lotimisn"o o nOsso futuro ..

O'rçam Dto 'Pluri ual

Aqui'o sim· é que ela' empada. E\ lembram-se
d:::> preço::> Apenas duzentos rérs c�da utl1a, que.
cruzeiros oind8 nem havia-' nascida" E Os pGíes de
.pet,'ópolis a cem i'Éis c:Jda um::> E por aí VC!li numa
dif� I'ença c e preço e de tamanho, que a gente nã�
p�,de esqut;re,r. Mais tatc:e, inauqur�� Confeitaria
('o em Q�C)un"'a f,.."e)

q.�)
,'.

•

"'. ,.I

"-.� um re. aUlo� oe o nOite O. pf"O:Jresso nõo odmih::: I�lais o' qu§' :,5'e
('On':JOI'('<:'nl�,nc; rOI (l comer U lS ld.t;?S bifes / velho
com !'lCJCQrrUo, POGJQlH"lü élC; cnr=-=-"""'"' l1nl1Orla 1 O IJrugr",s:,u ljuer ccntlnuor,.

/ \. :\ / /".f.
,

,� .

'_'_r";....,

,

�em 'entrar na análise do aspecta legal ou, cuns-

titucional do matéria, �u 'ai_nda na questão do pra-"

L
-

é ,particularmente ,se�sí,�el. Apesar da ,cp�tenção o'r"
<çQmentaria,' é preciso r"1conh�cer-se q'ue, no Brasil,

G�rante os dois illtimos ,anós" Os in:veôtirrlentos públi-.
cos cehtribuiram de forma dccisiva pára qu'e se êvi-�
t;)�:sc uma' crise ec_onôm,Íça de JiH<;lporções iildeseja.

J •

veis. '. '

.z'o' pena a sua tram_ita.c;õo no Congre'sso _'_

..

ti
. "ue.

pé.dej:-ia ser fàcilm"ênte criticável - é necessário di-
I \

zer'se .ql;,e o projeto é�nviado ao Legislativo ,pelo Pre-

sidel'lte da Repúb!i�ÇI,4 q�e trota dê:> �rçaniento pll4-'
riQnual, é da mci_is alta im[),ortância, para. a vida eco�

.(
E se, lilÇlS anos anteri01.'e.s, nômioa, 'nos d'i,as atuais.

ll!;i aplip:wões de recunios ) .

Os inv'estimentos púbJicos nO Processo de, de-
nós difereÍlites se,tores: !.l,.'.,

.
,

suas oph'açôú fotalTI ". dl� ,sen.v,,-olvimento de uma comúni-dade assume.' proper-
m.olde· a confimnar.lhe a ç�es. verdadei·ramente r�levantes., principalmente nQs
plenitude do êxito de SU,lS poís;s-. sub-desenv·olvidos, em Que a falta d�. cap.itaisaÚ"idad,es ".fins," nã.\) !1il\,cr:t
como dejxal' 'de registar ii
<I lllJ?1 iação que se, tem ou.

sCI�va(lo, a é;\sse l\esjlcito,' no
pl'()(;eSSO ,.de financiame"Cu"
,t que se cledica., denh'o de

s'e�ls qbjei:ivos �specífi:-:üs,
Sent�l11.no .0':-; setores in_

dust�iais e comerciais do

!,=stado, as üJiciath'as (�e

produção, que,' antes dl'
funciom1111ento do Bancil t:e

Desenv�lvimento �o ,Esbt(i",
.não desfrutavam os e,;: '. o Govêrn') tem de ass'um'ir a resPon,s,abilidade tina"'
nllllu� e auxílios de,l'eCl":�. ce'ira' :de investimentos ql,le se realizam' n'um, pr�x;o
sos externos, tão direbs c

-

superior a I.Jm ano, nõo se pode cOntentqr, com' dishncdiatQs peio l1.1cn.os: Vai,
pois, 'o UDE cumprindo 'a- pôr de recursos votados anualmente. E' preciso que,
sua função e ponilo de ma.

'

às a'ytor!(:Iades possam' ter a certéza de que d'isp!?rão
nifesto ó equívoco dos que, dos. recur$OS necessi;rio� pOJa' lev�r 'qdionte 95- �eus .

por ocasião de seu plat},;"p. . \ _.

mcnto, não dissimulavam progr�mas. A votação de Lrím orç�mento pl..urianual.
ps seus rcceios sôbre a 5tH: consHtui' uma garantia quanto. à realização dos in

inoportunidade. Verifi<:t) tI. v€sfimelitos e represent� um meio de evitar grandes,
se, porém, desde Ioga,. qne
o Banco do Estado COlTr".

pondia "a �ladiável ncét:.,;.

sicl�de, na estapa desenvoI.'
vimentista q� e já se havia

inaugurado em Santa CaLl-

o si�femg de or-çQme,ntoz> pluriam.-.rJis não é ori

ginário, da IMOSSO País. Tem. sido adol'odo em nlJme-
(

,

ro�às n�ço(?s, principal'mente nas' mais desenvolvi-
dos,' entre �s quais o �ranC;Q, Com efeito,. de�d'e que

�t"a!i'Os, -. sempre' custosôs - na con�retização, dês-
ses programas.

,
..

t;
...... ',

OSVALDO ,MELO

CONFEITA,RIA CHIQUII'\]HO FEC}'LÁ SU/c;..S
PORiAS E DEIXA SAUDADES f(.. ,I

sim fv\uitas· saudades
nha gerpção. ,.-

1

mesmo paro cs de mi
I'

E a Confeitaria ChiquinhO foi 'f'requentada por
auasi tre', geracõ95 de n�ssa r�'I'Ta. Quem nos' dias
de Irje que tudo é "mi.li" poé"e:ó eSq'uecer' as ayon
tajadas e'mpodas do' Chiquil"'ho, tre's vezes maiores
dos que os btuai-s so .com casca e pÔuquissimo re-,

cheio.

seu

.,

equ·ilíbrio
impede",

"rol pl'ocedimento .não põe em risco o

o,rçamentár,io .. O orçamento plurianual não
. 7

ql.1'e" O. Executivq ,apresente. o mo�.tante. das par,c�las
anuais I a 'SeTem g,asfas, portelas .i'ndu,ídas no o�c;a
mento nqrmrl 'e que p�derãQ ser ;eajustada$ a 'coda

exe'ióci�, e1h"' fUlicãt'll"da' d'e3�(I·'tirizadio '"o da' moeda
,/ ..

"

, \ I" ..:> " -

,

nos países que sohem IJ.ma, inflação_ est�uh�ral. A
, vota�ão do areamento pl1urian'ual é apenas uma ga

rantia quanto �'ao' prossegui.mentÓ' dos pro��'amas ..
'l. -Paró 'ser, válido: o' orç�me'nto �1�Tianúal exige a

existência 'de' um ��ograma a se� cumprido ,Q longo
prazo. Sem, tal plane�jaméhto, n'ão haveria, cOhdicões
.. ,

- - \

Rara avaliar a validade "das de:;pesas previstas. Por
'isto, é de se es()e�ar qu.e o G'oyêrnó do Presidente

. '- I .

Costa. e Silva possa apre,sentar .o seu plano d�ntrOJ
. '

mem-do� prazos previstós, Q fini de permitir aos'

b!'o" do Congresso tomar uma decisão· baseada
,

-
• J

dados COltcretos e objethus. f. " ,

\.' Isto, evid<entemcnte, não i'mplica em: que o as�

pc'':to r: constituciona', d,a m'atEiría deva 'ser desp�e'za-
\ \...... -

'

do. E" necessário, antes de' tudo,' 'encontrar a, fó'rm�-
I� que harmonize "S justas reivindicações dQ Poder

lc'gi.lal'ivo cOm� a ,eficiência administrativ!]. O. 'Cun-
. gresso p,ode e deve dar Q súo', co,ntri.�uição af) aper

'feiçoamento do projeto énviado pelo Presidente do'

Repúblico-� dentro ,de um pra�o q�e corresponda às

necessi'dades que flllma matéria d,e tam'aohq, "relcvân-
,

�

.

'1\ _; , I, ......"

cio está il reque�er. AS,sim }cito, o o�çame.nto
é
piu�

rian,ual poderá vir a se trQnsformbr ':'0' in'st,rumento
que ,efetivo;"enté' vá apol'elha,r -o Poí� para que os

investimentos publkos' pc,titidpem do desc'1'volvimen
-' .

X" nacional, juntando'se '005 esforços dQ 'iniciativ,a
, \'

privàdo.

"

conlp:Jl'onc!O CCl"n os precos de
· cxc.ri ibi tancia.

hoje, que 50,_, UI.l1a

I':o:s, o feéhamerü'J- co'
(I(;'i�J-nas funr'os' �a\JdocICs e

. \

ÇQs c oGúela é-,oco, reminicênci'as ineso·ueciveis.
I\go,o,,, c:orr0L! �uas r::odas, aquel�s portas, ho

j'e encravadas el-,tre duas farm'ócias, O. pr�dio: de
tr-es a:ldare's' fOi Jendiclo e dize.m, qU,e seu ccmpró�
dor, vai m.ontor n:::; mesmo loc011' "uma c"ufeitaflo\ '-. "

_.,

mOc'emi'simo e c!-ignCl d� nossa ió adiantada cicla-
ce. A ConfeiJaria Chiqyinho, aq�ela da minha �o
cidade, um casarão de um andor só, coberta. <;fe' 'te
lhas antigos, O velho' Chiquinho, ,q�e acabarb ,d.e
venoer a 5tlO Padaria ô rlJa Deodoro e que s'e está
b<:'lecero C2m a Confe'itmi,a vendeu-a depOis 00 sáu·
doso Ferrari, também falecido hó !:>àst'ante anos"

,

Ero o Confeitoria,,'uma verqap�i ra ·traciçõo', qu'e
·

agOra. desapareCe deixando lembranças, ISo'l-ldadês,
reminicências:

Confci;ac(o ' ,Chiquinho
traz paro' todos' Os m'o"'

").

.

, ... , ;: .. f::;.'l;\�'.:<1
MENSAGEM DO PLURI'ANU'AL PEI71:'.A1ABEtf

,
'

:;" .��\. �

.

�;: :1,"" L.':.
..

1 ',I
, _ f', #_

, W - ",. � ..

A ARENA busca cOmpleta' ,,,,' rJ�à,r d-prdiro,- sem qu sso irn-

sol ucdo paro o' problerrro :gerado 'pedisse o oprecioçõo d rojeto.
peln m'ensagem. do' Executivo, ',Advertiu-se, pcrém, c. ue o

cnvlodotco. Congresso; sobre ".o i prelim1,nor. da inconst] ionali-
- -t, . r", "!

-

_.

projeto d�'lei complen:entor, d�s dad� poqeria' resuLtdr' <orqui�
tinac.O a';) regular ,o 9TOC€SSÓ de ;{o"nlentb de' toda ii ma i'à, Dai
e aboração',dos orçamentos pIu· ter :iOndodo-o MDB 50 'a pos,,.

rianuais de cao'ita!."
,

Verificado sibilidadé,"<� ·um cear para
que. q mensagem co�tr,a'ria' a ctram.il'oçõó ropida . de

,
rojeto"

Constituição, ao ,exigir. .0 exafhe 'st:::b,b'ito ·peleis dois,·Jp dos,
I cCinclusivo da materia em '40 ,'.:' 'o sr, 'Rafael. M'f;J 6es e

áias, só haverià uma soidp sim- i 6'defensor {io té$:e d�"e'·o.ca�
pies: a devo'lução 00, gCíve-rno, a minh� segufo 6a�a 'Q '�olido'

." pecido dele ou por ato do R,resi"., ç60,eras 'instit'uiçi)es: oluci<i
�

dentê do Congresso,. .nOr,iÇJs" COr;lsiste no ·forecimen·
"

Há' al.gum' tempo; t'alvez 'to do.'Congresso·ôentr 'o. siste�
1rês meSES,' o senádm ,MC-Lira mb por elas.' ef'1g�ndr '., ' 15$0:
An'drace devolveu 00 Palocio do, sé 'reali.zaria., ,pelo', pi 'o.miqio
PklnoltO aut:::grafos. de Iv�t9s in· do, 00tl9re'5s0 'no, ccirf 'rnfU1to-
cbnstituciçmofmet')te Çjpqstos .'0 côo ·db �teX'tQ constif6' GL Ó
determinado pTQjeto, Se o ARE: regis:iãtiY�:�s€;Qrmà.r;:ici-·� :,lns'tru-.
NA deseja .poupar ao presi;denfe '! "mer.fos� n6HGessat,io!; ,Q er.cíC,ÍQc
de; Republ ica _'_ e 'ao sr. 'Pedrp' . d�$'. �eLis poderes, 'rem' 5CE?nreS

_
/\Ie > o: que' ogoro

"

preside,
.

o
'

i1-,eêi.anté:o 'elaboroçã as leis,
:

-

COngles� o - esse constrangi- c �mp.lem�ntàres 'r'ef'e te:s aos

'mento, ceve-ria entender-se com
'1' pr.çamEnti:Ís· pluriori�Q,iaos:pIQ

o mQrechal Cesto, e Silvo p.a:J'o· nos nacioilois. e regi6r. dO,go-
qu0 pro�ovesse o· re{lrádo ,da

'

vcrno 'é éi fis'ciÚzà:�ó rlam'cn
mensagém' e SI,JÇl :substit�Ji'çõo tQr :805 atos· :d�"., �d i;strcição
por ,outra em !?OZ cpm a Consti� >, • ,central' e'. dest�ntraJ-'i
tuição. ,Mas o Partido: oHcio!'" ,

" ""0 d�pu.ta9ó :(Qri, .-

p!'efere ,o CÇ)/ll.inho dà acomq,oa- . cir'ob: :dos.' es'tud�s '

C05O, EmbOra difíCil neste' cdso, _d�: Q�ve'fmp' sôb�'� .

� scipli�G1.,

SêgundG.o,·deoutclôo· Djal-
\;

�'dos órcGrtlJentoS' ':'plL!Jruais -,e,
ma Mq_rinhó, a" I ideróriçO. do ó�,tes da' reme.ssc{ do .

S'G'gem,
gove.rnó está es-fudando, uma ,est'qv:ci ,sahsfeit.o,: \. N hoveri:a
formulo que permi.to o ".acolhi- ' ! pf,GÍ:.O. rigidq;."p�j,s q,: rnÇ> .fÔ-' ,

mento da, me�sagem impugnD-. r,a' 9IértQ�6�p<Gro o 'r.6 cansti-
do, çonl d ressalvo de qu.e, em tl!ci;)r.:Idl-é,infor'm9�o qu.e· o

face" de nOFI1la c6nstituciona I, C:,ng�resso 'sg'ria o rh, ir1t�res-
r;lÕO 'f",:ode:m' ser:, aplicados oq, .' J s'Qdoo:rém,}regtllgr;oo ,n�Sltezo,

,

p�gjçto? . ',j.e lei com pl.Ein1,el\)ta( f Os _pre,c,éitr,s< i:ap:ae:::" of.irm@1;,.
prazos fqtais. de

. tracnitõçâo'. s\lP "p,resénçd'l-no qyq. in;;tHu-
Esse ;tipo qe :"olução é ,'tão 1<H'fi- ,.,.b ç�icn,QI'., 'Sqrprle,RnGtidó1 -"re!'Qt0r
'ci I que 0:. presidente 'da (6)-his..: ';'ési�te:, . oté�,'p.Qrque'1'i votciçao'
ISÕO de Justiçó nõo' s@' animou : de::pr8;z,o 'ómeac:a dp! ,i r.;"· toda.

<' :.'. ,'" i

a comental, ,a infol'maç'õ.o' pOr 9' 'S\,::lO, fOrn:iLllo,çpQ -pt co ',:cd-,
'ele m�sm'�) divulgado.

f

'. . ,1Í:'l.i·tid,o' b pr'i,,;,cipi'o o aprova-
Criada a Comis�õo .. EspeJ ção ciutomáti'cà;pÇl� � "rso, :q�__

cio I par,a 'opinar sobre o ossun· pro-l:'ó," o Ex;eéu'tivó' t,' ��Jímo- -:" \.
to� seu''relat'oT, ó ·s,r, Rafael Ma- ziGi'.fambém .no elGib cõo, das.
go'lhões,' Pensou' qL!e poderia I, •

) I léi� �ompl;ementor�s:
�

0, C:o��- \:
conç,iliar, opresenfonoo pqreçer

'

qresso e�t('Jvó ainda is inde,-
centro a mensagem, para d�r:- fes".

, .

- \
- ( ;.

'

..
'

\ ..

"

,r :"{

,

."/

,

1

�'"'jos 'Pert1bmbucanas Seria o

'f-ilb(f do dono da 'vlf; que fico

, lia, e�q,l:Jina e faria jl10 nGit_e
: "esfrel,acjq um juranto de eter
, .

�, ,.� . � \ I
,

_- . r:'lo"'0'f:A0r 00 seu eltEL:l °

.... elçit�, "me �rgulha;: am todo
, :.' 'o, sempre.' desse

�!Ór
oss,irn

..... "'c' l

'I. '< ,( : 'ir,oneo e assim co i" .

o:' .;'� -:" �gõr('J� no 'ver ondoriq
.. .' ; hlOS�,enl�vad�s .pe! ,alomçdos

e Pelos lardlns,' CiSOOS entre\-

.' 1 'o'
(. ·'lb,ç?ldqs., 'os olha�,es,cruzanâo,

Cigarras' cantono1, enql!Jonto
tcmóssemós sorvetü:e' mOron

§O qli /10. Chic{h'icb' PrQ'ia de
Foro. Depois, ciu9pmos um'

� cClrrinho de cavalo! nê1e pas-,
,seq ríamos oprcçoQJfem des
p.ertqr indiscrições. cocheiro,
um hi,.milde e um roo Os, do

x ;nos dos veículos otorizodos
" ne.m r:çlomarimi! I mor_osklo·

c c da ,noôsa COngem, pOIS
todos na Utopia

tlcróm
bons

e ,o soci�óQde ,n60 haverá de
cor'romper, j<'ll'lld ,Co:'te:zEjs,
ê'es evitorialll 'si bu.:f.i,hGJS
!d.uardando: respei 'I 00 '\omo;
eterno qUe o carrO tra:lspor-
tC;VC1 "m seu bôjo_J

.

.'

Term'inolíGnlO n:Jite, se

f';�:e rlominoo, no/.to do Jar
dim Oliveir�".seb�jndo o rc

t�::-to dá bando I'j)r à Art'E/'
'ehIJp.Ç1ndo r.rco'(: Jframboezo:soborcanco l,arCln,e cOlllondo
torradinha, t

sergio
- cOsta ..

'

ramos'

o

" ,�t ,�� ';1, _

1 �, ... \, �;. ,., ,�.•
'

{ ..:,./': '

' '\ ,L

'

�,

',c ."0 .rEis, qwe ého.ra.'dos espíritos.

cf 80S homeQs se· :kbimarein,
poi,s 'qu;(%e, 'él che.gadá' a· doce,

· estbt;ão: O verão, de sóis can,,'
, .. ' .' �dentes,e de mares ozuis, reflexo; '.

';éos ./céus, i'gualmente, azuis!,
sern'pre bole com o

.

áh;no '�do
'J gerite. �E' cómq se 'UÇlJ têflue l-u
me de repente se erguesse [las
ch,::mia's dançantes de uma 10-

'. ,'reirc;; o� naso chamas vivi:J" de,

"'algum banza d� , Vietno'm;,,· O
'aroma que asJlôres exalam são
bem o el ixir da vidQ, qtÍe' não
preciso ser necessàriamente
i'lnga; mas q:ue' não pode deixar
de ,se,r feliz. "'\Jma ,vicjo infeli�
r,ao é uma' vida; podé' ser' l:u::r\êl

..

e�pectoti\ia ou um arr�ll1êd� G�,
E só, fico irnaginando se vlves-

'.sêmos atualm�nte- num estooc).;"
· de .notur�zà.,_ sem h(pocrisias ou

mo ed:cêncs.i3Js, Seria bOm se' ,\,-

está fós,ce Utopia, o ilha ce Tho
ma;; Mor.us, no verão, Não vive
'ríá:rriós,�r\�sfe ,mui'ldÕ' es'tr:opic(d:y

· sürdo; !mud�, mas num' outro'
simples.,' frat·erno e amigo,

'

.;,
I Assim seria a minha vida:.

teriÇl 'urma namOJadinh'q' ihgênuQ;
e meig9 sempre, be:m o)'Fi:.;"ll:adi-,
'n!1o, \/cs'l ida com chitas cOm-

·

prados na I iqLlidação dos "Lo-

. I
f
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eaça séria
iactluelo

\

Meus arnig'Oi, qu!n:Q�felrü houve reunião' na

'sede da F.A�S,C.; ipe:ro recebimento das inscrí�;õ'es
das guarniçÕes para o Estcduol de Remo do dia 12

de Novembro próximo. A reunido em si esteve tran

quila, apenas com algumas flechçdcs um pouco

violentos por portê' óo presidente do entidade"
\

xxx

No abefturo dos inscrições o José Carlos

Muller virou-se CClro 0, Ernesto Vohi Filho e faioú:

Vá' torna1ndo ,no;(l, Ernesto. No. hora que o presi-
, .

� I'

dente leu a ipscr:ção do quatro sem do MOrtinelli o

Jose Carlos ficou meio sem e jeito. E' qUe o Manoel

Silveira inscreveu' o qUÇ.:ltro com' mortinellitlo para
dobrar rIO )quatro s:�m, E' mais um Páreo perigoso
paro Os riuchueli:1G's q:;e ;Jretendem 'ver,Teer os sete

póreos do progrcma, I

xxx\ (
Ern dado mornn�o ,da reunião, o Ernesto pediu

Q palcivro e sugetiu co presidente que, es-coihesse

pafo JUIzes 'do reg::Jta pessc os que tivessem conhe

cimento de causo e que conhecessem 'remo. Aí foi
\

,r Q diabo" o presicl::H�'te energicamente respondeLi que

se havia alguém que i'1ão podia fazer aquele pedido
" �

'era o Ernesto, porque era um' remador que sempre

crrou COSO para (.1 FecÍemçfão .

Aí foi um Ideuso
•

nos

acudo. O homem ficou vermelho e'não disse mais

nodo. MFJu,S deus, como. 8i1trou de ..sola o presidente
em' cimo· do Erne�to. Cruz; crédo!

x x x \
\

'Na esco'ha dos JUizes da regata "Urna luta.

Ninguém se'rl/ia, Ventilaram o nome do Theodoro

Vah! O presiden{e da entidade queimou ,de cara

OI ho�em. Esse não" disse odes.' Ary- Pe,wira Oliv�i
íO. Chega de cçln'h�sãv que êle já �riou C,OIn1igó gra
tuitamente. Ele �'em suas razões, ou nõp tem Zé

TCados;:>
x x x

O Ma90ei Silveira não se

Riachuelo botado no timbro dos

cOnfor,ma em ter °

suas corre�spondên-
cias o titulo de camPEão Estadual de Rem� de 64::

Diz ci Silveire_ que o campeão de fato e' de direito foi

o Martinelii .. O presidente da F.A.S.C. pergu'ntodo
G respeito, disse, que exisiÚo na Federação e mos

trou o documento em que o entôo presidente Osval

do tSi1vei ra dava como campeãb da regatá" o C.N. F.
,

Martinelli, mU,ítO embora não homolOgasse o reg8to
porque deixava poro o Conselho d� Julgamento <;la
entidade o palavra final. Ary perira" Oliveira reve

lou que o presidEnte é :autoridade suf_iciente para
homologar uma regata, Daí o Silveira tem razôo

em 'hão concordar com a mdnici dó Riochuelo, diz'er "

que é, o campeão. de 64.
,x, x x

O mais engrodo é o José Carlos Muller fazen
do·s'e de inocente perguntor para êste cronista se esta

và escrevendo sobi'e rerr:O OUfl o vêz. Meu Deus, quan
ta ingenuidade Por acaso o José Carlos não lê jor-. ,

naI? O "Estado" está Çlj com as' minhas' 'crônic:;as a

respeito do Próximo r;sfcdual de Remo. Aliás, para
o José Carias só é bo� o cronista que escre�e' a fa�
vor do Riachue!o. Aí êle' é o'maior. Se nõo fala do
Riachuelo o cronista não vale nada e outras coisas.,

Estou certo, ou errado, Zé I Carlos?
x x x

,

,

.Aldo Luz e Martinelli fizeram as suas inscri-

ções- sem nenhum despi.ftamnet� já 'o Riqchuelo
usando aque!a ve�h:J técnica dê rapoia matreira,
colocou -diversos ren"adbres poro serem subztituio'os

nO diá. A Base Aérea iu,tificondo o fato, disse que
ê!es querem "gernhor os sé�'e póreos. Daí o, despista
rr�ento. Cuidado, Base, Cb vê:_es c tiro sai pela cu

latra. Martinelli, .Aldo o C�choei\a estão sedentos

de vitória. Por hoj� é Só. I\té domingo que vem, se

Deus Iquizer.
JANJAO

Amanhã estaremos

\.

as

eu- Ríachuelo, com seu .galpão
préxinio ii. baia norte, arrls,
cou a ida' de alguns barcos

'

àquela pntel do Atlântico
onde'

.

treínou boa' parte da
-maühã,

Hoje, espera-se calmaria
na haja sul e, então teremos

treinos puxadcs, com, cada

guarnição procurandó 1nniol'

rendimento téenico.

trando no mês .do remo, aso'
"sim denominado, pois n�'J

eneontramos outro que efe.

tue certame de maior reper

cução em Santa Catarina du

que Q Campeonato Caial;i
nense de Rtnno.

Treze dias faltalTl, para' ,'1
teaii:l;ação da ,comllctiçã5
maior do Calendário da Fe

deração iliquática de S:lXJ.ta,

Catárina e fi, medida que se

+tproxima ,o dia 12 mais eros

cc ,o entusi:'1smo, tanto dos

remaU,orc& e diretOly/$ dos
_

clubes, com3 do público que,

Na última reunião
'FASC, :r.ecebId;ls\ as
ções das �ual'nl.ções,

da
'

...

inscr.i.--
verui

estará 110 Btêrro' I do Pnü- - eou-se que, estarão, piesen
xi.l!a ou, se prcf.erinjJo� t.ra- tes em tados os ]1il'eos do
piches, Par l. im'cer, pelos programa da regata do-dia
seus favor15:os. I 12, os três �lubes locais e o

fi Íuta 'pende para o H:b. Cachoeira, de Joinville. O

clmelo, mas �lOS últimos Atlântíco "irá somente pa.'
dias, o iVIurtinelli Burge co. ra o pire:) de ,"4 com" c ()

mo uma uCJ,eaça. às preten. América, para o de "oit,f,l".
sões dü Ria.chuelü de leva,,!. , Sol'teada,s as IJalizas, vedo
tal' o título )tl'ela; 1,erccita vez ficou.se {) seguinte resulta-
consecutiva.

o"

do:

I

do-

1.0 - páreo - '"4 cOlil" -
1 �- �&:1clweh'<l;..-,2 -,AtJ.Mi.
co;'
'3 -'-,Mdl) Luz; 4 - RiaehIlc�

,

, lo e 5 IVIa>r:thlelli.
2.0 páreo -,. "2 sem" '-"' 1 �

_"- Aldo Luz; 2 -,lVIartineHi;
3 - Cachoeira e 4 - IWt-
chuelo.

.

.',

...' 'SI"fr' 1,1'.".0 pareo "7 I U - .-

Cachoei:r-a; 2 - '�Iartlllelli;
3 - Riachuelo e 41 Aldo Luz.
4;0 páreo -:' "2 com'; - 1

- Ria.chuelo; 2 MaTtinelli;
3 '_ Cachoeh:à. e 4 ...... Aldo .

Luz. i'

5.0 páreo - "4 sem"
í - CachoeiJ:a; 2 '- Rlachue
lo, 3 - Aldo �uz; 4 -- Mu:r
tinelli . ..-

6.0 parco -, "Double.Sk'ií'f
,

.:.... 1 - ·Mal'tinelli· 2 :_ Ca

chaeira; 3 - Aldo Luz e '4
- R.iachue1o.
7.0 páçeo - "oito" - 1 �

Cachoeira; 2 -"-': América;' 3

lVbrtinelJi; 4 - 'Aldo Lu�r.; 5

( ,

iit'é o diSf.' 'da cOl'rrpetiC{[,l'O
só se fa:lal'l1. na dftspl'lta que
é uma das mais finno'�as do

c

esporte bar'l'iga.verde, ffi:lS ()

Campeonato ,de Remo ,uã))
fica; bem perder, (I que, 'njio
debra dé ser uma . verdade
'inconteste. E' SQ, 'comJ}ai'eeer
á baía sul na manhã de duo

mingo para vibrar cO,m'�s
sete páreo,> do programa [J"

Umpico.
\

I

Tempo Não :Ajudou

Embora sem ch.over,
millg'o e seJunda fei,ra niio

ajudaram muito ,os c1nllC'l

IQ�ais que a ·12 de novem

bro estarão intervindo, no

certame maior da canoa�em
b�rriga-ven]e. E' qüe o t'ej'n'�

I

. po nui> SOpl."<OU fa,vorável na
baía sul, forçando rias!1ur.

linos, martinélinos e <tldhbs
a limitar/' seus prepara{.ivos
ia, e�crcícios 'de física. O Riachuelo.

(1 Dirreloria
".'Recebemos e agradecemos o ofício que segue,

.remetido ,à redcjçã6 pela Secreta.ria d; Biguá Futebo!
Clube: ,

"Biguaçu, 30/ de outubro. de 1967"
Ilmo, Sr. Diretor de' Esportes do Jornal "O

.
'

- FLORI�NOPOL!S
Prezodo Senhbr:

Vimos, Por intermédio' dêste, levar do vosso co

nhecimento 'que, em reunião realizada m 27 do cor

rer:lte, err� sua séc!e ,social, à rua Francisco José

Sod'ré, nesta cidade, foi eleita' e empossada a dire-"I '

torio do 131GUA FUTEBOL! CLUBE, a quaL dirigirá
os destinOs da �agremiaçõo Idurante 'o período de)
27-10 167 à, 27-10-68, ·ficando assim constitoida:

. ,
'

Presidente _. João Venceslau Machado
1.0 Tesoureiro 'C'i. Mário },Aachodo
2,0 Tesoureiro - Osni Venceslau Machado
,Secretário _, Canuto Edmundo de Andrade

Estado.'1

Leq!dino _

Si lva\
Cori�elno' Fiscal
Idalécio Silva
Sem mais paro Ô mom�nto, antecipamos Os nos

sos melhores agradecimentos peta publici9ade cio
prêlsente, Q'J mesmo tempo em. que apresentamos o

nosso protesto de eIevada estima e distinta c011sjde-
( .'

raçãor com que nos subscrevemo,'$. mui
atenciosamente

Joãó Maria
,

,

João Vencesl<1u MachadQ - Presidente
, �l(Jfr;;; Edmundo De Andrade - Secretório
mdn!�"1hQl'lo i '

Viojou parq. :::'õo Paulo ° diretor dei futebol do

Bcrroso" José Duarte" que foi cOm a missão de' en-
I '

troar em nreridimentos com os. drriqentes do, Palmei,
ros, visando uma .port ido amistosa em )toj�í. Coso' l)'EetNlpOl Vence�! a. La

nõo aeerte. com, O Palmeiras José Duarte tentoró o

São, Paulo ou o. Portug,uêsa .de Desportos. ,�
I

Pata os devJdos fins, levemos onheci.l'llenta".
-

'S>' t.'l....- ,- ,

,)..

c'os senhores desportistas e, do pov geral, que \
'

em virtude ,do que es'tabeiece o pjlei. N,o 64 I,

de 11-11-/)6, do Exmo-: Sr. Preside \ ,R€público, 'I
Os ingressos do promoçõo esporul clL!Jbes da-

1:0 Divisõo de r�ofissionais\ seró sr pela Lo- J

teria Fed:eral do' dia 23, d

éezembijorre'ht€
ano, 1,1,

,

e nõo como estava previs.to 'no r,�rt4.resso, ,_: ,
t

',� Outro�sim infcrmornos que ·e olksl,\�:: fi
Aval Ven,ceu em São João Baiish't r ,\ ,se :encontro o dispo,içõo dos ir.'iter los n� ,

com dUicúldadeiLao onze do cidade,

•

A IM?RESSORA\ r�ODÊlO possui ,tO{!o� os recursos
e o necessório experiência paro go�t1l"jtir $empre o

máximo em qualquer, !en,iç� do rO'fIIQ.
inib!llll'. Idônl!O e. perfeito, S!f' Que V. p",d"l cOflfi()l�

-"
_

J

. " , I.
jl'> ,. \

\ (/'

NOTltJAS

"

' .J x x x

A .equrpe do Barroso nõo porticiporó do tor

neio que reururo quipes de B.Lurne�au e Brusque.
Éntr!i1tanto( mentores de Brusque e Blurnenou manter

hovos �nten6;imenros CO!')1 o presidente Cidio Sandri,
o dm de que o Barro:>o participe do qucdronqulor',

.

.1��\X, x -x
A P,orti.r da desta semana o Figueirense fará

seus 'coletivos no Adolfo Konder, uma vezi que o

gramadd do Orlando 'Sccrpelli seró . totclmente re-
''"

forrnqdo
xxx

'Deverá sair um torneio Hexagonal entre clu�

bes de itojaí;, JOinville, Blumenau e Brusque. En

te�dimentos nesse sentido', foram ma-ntidos e' o .tor-

neio poderó ser iniciado nó, '��óxima semana,

'

.. X'x x

O ve�erano Valeria poderá ser, nôvo treiricdcr

do Figu:eire'nse. Conversacões nêste sentido .forcm

divulgadas 'por' _dirigéntes do olvi-neqro.

I, '

Campeolu\lo Cadoca
Resultados 'd� Rodada Ba11gú 1 x Olaria. O

.

BOllsucesso 2 x Vasco 1

Flumillense 1. x Flamen;;'oBotafogo 1 x Al1léricJ. I)
S. C�i.'Jtóv.ão '2' x P�J.'tt�gne-

Sll. 2 c; Grande 1 x Madureh';1 1

o Avaí jog'ando em Sã.o
João Batista, frente, ai) ,Usá

ti, �oeal, em partida inteúm.l- .

niêipal ilHnistq�á,\ .' v�n�cll
'

illterioràno ,por' 2 'x 1, gols
de Cav�Hazzi e Orlando, !;ClJ.

dQ' l\!Jang;t· descontado.
,

"

'Campeonal'o
.

PauHsla
Jogos realiza(IQs:, Santos r4
x Pabneil'as � ,

,P. Sautista' ,r J.( Guarani O

Corintians 3 x Comercial (J
-S. Pa:ulo O x s. Beato I)

Bolafogo 2 x Priulentina 2'
.".

.\

(

I
I,

r

(" .

,. ,I \
..'"-:"
/,

/

r

\,

- .

(

<-

I
I

o Campeonato Estarlm!l!
, em sua fase final,' foi inici:t,.,
'do na tarde 4e antecntem

com o desdebraráent» da

prímeíra rodada do tu�'!O,
composta de dois jOgOfi.

1 li Seer ão Houvh

t�c:q�.
-

O ",e,l"t r cOleJo do esta'_
dual hi�l, .. verdo. foi (l",;.
tiobrm'!oti Lages, sendo
[ll'otti?;i'lrY s as equil)yS do
GUUl'/l.!}{1 o M:"lrcílio nm�,.
i\ prir:�1 ,etaín, termhwlt

s�}n al1q ti de cdntag,mi..
,

Japona 1)' 3 abríu o rnarc,
doi' pan: BUg'l'e serrano,
tendo {1 "cílio Dias dl{�� �gando iH pate aos 11::1 m. I

})Ol' ínte: io do extrema
1\!htlü'o :i Carlos Bez('iT<1

Metropol e litJético OjJ!';·lÍ.
j'io, foi o .olássice :rcghm!ü
que.ahríu a fase final tiu {",

t<l,q��* o público' m·jci�m1en.
s-é.
A 'àlternaéiva 'do' marca ..

dor foi a tÔlliea princípal (li!,
p,arti(�l1- que transcorreu l'

qúilibtadi). cem ações nas
duas áreas, mas fiue termi ...
nou COI11 a vitõría do ·r�Id'HJ.

I?olA .X 3.

'I'ol,lil1h.o( ,Adalton, 'Madu-
'reÍ!:a e· ,Jla'IÜel, marcaram

"

para os vencedores,' teíldn
Sissa 2 e 'Zéihiho, assÍi;luÍ;Hto,
para -es atletícanos. Virgílio
.Jórg:� foi';o árbitro, te'''ldo I()

est�dio ,Evalqo Lodi, rece

hido UITla grande : assistên,

mas

1\PÓ8 ': i·csl.!!tados G

Metrol1tJ,
•

ou o cel'tame,
nesta: f<ll iat, como Hl�e�'
,com o 11 'uido do Guina
ní e Ma Dias com 1. pp.
e, em 3.' r o Atlético o.
perárío • 2 p.p,

I

(
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Nelson Can,il G::trcia _. 'São Paulo, -

Dr, JOS8 da; Luz Fontes -- TdmC:l' p
A!exanci'E: Corio:oe -_ E. �. -Pau!o ror
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