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Sexta-feira com chuva, um

inferno a 

"hora 

do 
pique"

"Poü i o que lhe digo, ministro, auim não pode continuar". Ê padre Melo a Passarinho. Veja a página 3.

IRGA TEM MUITAS 
"APOLO" 

NO CÉU,

ESPERANÇAS NO A FANTÁSTICA

MERCADO DO PERU VISÃO DO MUNDO

O IRGA vê boas perspectivas para colocar arroz do

Rio Grande no Peru, principalmente tendo em vista as

grandes necessidades de consumo daquele pais. A infor-

mação foi dada à imprensa, ontem, pelo sr. Moacyr Sou-

za diretor comerciai do IRGA, que regressou de Lima esta

semana. Adiantou o diretor da autarquia que as atuais

autoridades peruanas esperai» tão sòmente que o Brasil

reconheça o nôvo govêrno do Peru, para tratar do assun-

to cora o IRGA.

— O clima é favorável, "acrescentou o,sr. Moacyr Souza,

embora o Peru produza bem o cereal, tanto no sêco como

com Irrigação'. E lembrou já ter a autarquia vendido

ur-jr ao Peru em outras oportunidades. Recentemente,

un.a firma brasileira venceu concorrência para forneci-

trentO de 10 mil tonelstrins de «rro7 ao Peru.

"Que 
mundo fantástico o que estamos vendo", repetiu,

várias vêzes, na taide de ontem, o astronauta norte-ame-

riesno Don Eisele, a bordo da "Apoio 7", alguns minutos

depois que o gigantesco foguete Saturno levou ao espaço

a primeira nave espacial tripulada do programa Apoio.

O êxito do lançamento foi total. O vôo está previsto

para durar onze dias, mas autoridades da NASA disseram

que êle pode ser abreviado se, em menor tempo, forem

conseguidos os dados necessários para o lançamento fu-

tuxo.

Está prevista para hoje a manobra mais espetacular

do vôo da Apollo 7 e que consiste em se aproximar da par-

te do foguete Saturno, da qual se desligou ontem, tes-

tando a possibilidade de 
"socorro" no espaço. (Página 2)

PEDEGOVERNO

OS PROBLEMAS DO NORTE

Às sextas-feiras, a 
"hora 

do pique" é sempre uma tragédia para o pôrto-alegren»
se. O grande movimento no comércio e nos bancos, a presta pelo muito que
ficou por faaer no fim de semana, tudo leva a repetidos congestionamentos de
trânsito e a inevitáveis acidentes. E quando chove nessa sexta-feira, os taxis so•
mem, o problema assume outras proporções, o trânsito é um verdadeiro infer.
no. Ontem, foi assim, como as fotos mostram. Os acidentes foram muitos,

um deles fatal, veja a página 8.

LICENÇA PARA 
CASSAR

RIO, 11 (Meridional) — O procurador da Re- Armadas com intuito de desmoralizá-las. visando

pública, Décio Miranda, encaminhou ao Supremo atentar for.tra a ordem democrática e as institui*
Tribunal Federal representação contra o deputado ções nas.onais".

Márcio Moreira Alves, do MDB carioca, em con- Na aucuència pública, o vice-presidente Gon-
formidctüe com o Art. 151 da Constituição Fede- çalves 01'veira, no exercicio da presidência, sor-
ral, que prevê a suspensão dos direitos políticos, teará o 'elator dessa representação, segunda-feira

por 2 a i0 anos, sem prejuízo de ação civil ou pe- à tarde,

nal cabível, dependendo o processo de licença da

Câmara. A declaração da suspensão dos direitos políti-
Motivou a representação, a exposição de mo- cos, pelo STF, constitui matéria processual nova,

tivos aprovada pelo presidente da República, do com invocarão da Carta de 1967, que não está ain-
ministro da Justiça, por requerimento dos minis- da devi iamei^e regulamentada, limitando-se a
tros do Fxército, Marinha e Aeronáutica, 

"em 
vis- emenda 17, que adaptou o regimento da Suprema

ta de ter o referido deputado, nas sessões de 2 e Côrte à nova Constituição, a estabelecer para o
do corrente, falando a respeito dos fatos ocorridos caso a competência do Tribunal pleno para proces-
na Universidade de Brasília, ofendido as Forças sar e Julgar a representação.

Legislativos se reúnem, é a convocação de Valdir

Concorde com seu ponto de vista, o deputado Valdir lhelros da ÜPI, entre os quais presidentes de Legislati-
Lopes recebeu, ontem, do presidente da União Parla- vos dc Brasil. Nessa oportunidade, será marcada a reu.
mentar Interestadual. Vlctorino James, da Guanabara, nião dos Presidentes de Assembléias, tendo por sede a
comunicação onde diz que 

"seguindo 
as dire:rlzes da Guanabara.

UPí, de prestígio ao Poder Legislativo e defesa das .ns-
tltuiçõts. comunico a V. Exa. que permanecerei em Bra- Na próxima segunda-feira, antes de seguir para a
síüa a partir do dia 14, a fim de observar a conjuntu- capital federal, pretende o deputado Valdir Lop;s fazer
ra política nacional". unw comunicação ao Plenário, dizendo das razões de sua

Asrim. na próxima terça-feira, o deputado Valdir viagem c d:s motivos da covocaçãc dos Presidentes das
Lopes viajará para Brasilla. onde estarão vários conse- Assembléias Legislativas de todo o País.

O TERRENO DA 
"GUERRA'*

Está tudo promto no LamL Ontem, os último» retoques foram dados para o início das manobras.

4.500 estão Os índios
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ÊSTE O PROTESTO

DA INDÚSTRIA

ÀS IMPORTAÇÕES

Em affcio assinado por seu presidente em exercício,

sr. Paulo Vellinho a Federação das Indústrias do RGS

exnôs ao ministro Delfim Neto os motivos que a levaram

a se manifestar contrária à política de importação de ma-

nufaturados estrangeiros. Salienta a entidade que é de se

indagar o porque <V importações de automóveis, ae o setor

industrial brasilelrc já está devidamente estruturado su-

prtndo a contento o mesmo se estendendo aos olétro-

dwn4stlcos ctmespveis, bebidas e um sem número de

artigos superfuos quando em nosso pais Já os possui-

mos em boas e até ótimas qualidades. A PIERGS é favo-

rávei a uma p-ilit ca que facilite as importações de ma-

ténaa primas que sejam integrantes do ciclo industrial

do parque manufatureiro do pais Entende, finalmente, que

ao lema 
"Exportar é a solução" dever-sc-á adicionar o de

%ua importar, indiscriminadamente 4 corrosão" (!.' do 3.')

JOGOS OLÍMPICOS

ARREM HOJE, É O

MÉXICO EM FESTA

Começam hoje na capital mexicana os jogos olímpicos

internacionais- México goza de absoluta calma após ter

vivido algumas semanas Imprevisíveis, quando se pensou

Inclusive em cancelar os jogos olímpicos. O conflito entre

estudantes e autoridades teve uma trégua com a promes-
sa estudantil de não promover manifestações equanto se

realizam os jogos no México e para lá acorrem milhares

de turistas e atletas.

Cem mil pessoas participarão, hoje. das solenidades

de inauguração dos jogos no Estádio da Universidade do

México, ás 8 30 horas locais. O programa prevê o desfile

das delegações e a abertura oficial, pelo presidente da

República Gustavo Diaz Ordaz, culminando com a chegada

da tocha olímpica, carregada, pela primeira vez na histó-

ria, por uma mulher, Enrlqucta Basllio Todo o mundo tem

os olhos voltado» para o México.

em manobra querem 
paz

A partir de amanhã, nc rio, 11 (Meridional) —

Passo do Lami, a 6 a Divl- o presidente da Pundação

são de Infantaria vai reall- Nacional do índio, sr. Quel-

car até o dia 19. exercícios roc Campos, declarou que
de manobras que vão mobl- não têm fundamento as no-

lizar 4.500 homens e 380 tícias de que os Índios es-

viaturas. Em Sar to Antò- tão atacando os colonos óa

nio começam também ama- região central do Brasil Ao

nhã os exercidos antl-guer- contrário, disse, os índios

ri lha. A esquadrilha de Re- é que continuam sofrem Io

conhecimento e Ataque da ataques dos brancos moU-

S.a Zana Aérea vai particl- vo pelo qual já pedi provi-

par das operações, além de dêncías ao Departamento
300 alunos do Curso de Pre- da Policia Federal" Negou,

paração de Oficiais da Re- lermlnantemente também,
serva Ontem, os preparatl- noticia da escravixaçãn de
vos para aa manobras eram índios brasileiros na região

ultimados. amazônica.

Secretaria de Estado dos

Negócios da Saúde

CRIANÇA

Hoje é o dia em que se comemora a tua imagem
TU que através dos tempos sempre tostes cantada em

prosa e verso como símbolo doe Deuses, das RMíglAes
dos Heróis, do Amor e da Beleza és, também o Sim.
bolo da Saúde Pública, porque és a esperança do íutu
ra como sonhamos, do futuro de uma raça torte, sadia
educada e orientada para os grandes destinos de nossa
Píitrla.

Prof. Franrluro dr Cantllhos Marques Pereira.
Secretário da Saúde
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Três americanos no espaço
Peru: Novo governo

anuncia plebiscito
LIMA 11 (UPI—FP—DN) — O governo militar revolu-

cionário anunciou, na noite de hoje, que convocará um

plebiscito nacional para que seja o povo quem decida com

toda liberdade se quer eleições gerais com a Constituição
nacional vigente desde 1931 ou se pelo contrário deseja

que se prepare outra Constituição e se vá a eleições no
momento oportuno.

Êste pronunciamento, o primeiro de seu gênero que o

governo faz, foi anunciado pelo Ministro da duerra e Pri-

meiro Ministro. General de Divisão Ernesto Montagne

Sanchez em longa entrevista à imprensa, realizada no sa-

lão Pizarro do palácio do governa com assistência de 100

jornalistas nacionais e estrangeiros.

O alto funcionário acrescentou que ainda não foram

marcadas as datas para o plebiscito nem as eleições ge-
rais. Explicou que 

"tudo isto tem lugar no momento o-

portuno. quando a revolução militar considere que eum-

priu todos os objetivos que se impôs para salvar a Re-

pública e abrir um caminho de progresso e desenvolvi-

mento econômico c social ao Peru e seu povo".

O gen. Moniagne assinalou que a posição definitiva

do governo sobre as eleições será fixada em comunicação

que enviará ao jurado nacional de eleições dentro de uns

dias.

O primeiro ministro manifestou que 
*de nenhuma

maneira e por óbvias razões" seri permitido o regresso

ao país do deposto presidente Fernando Belaunde, agora

exilado nos Estados Unidos".

Expressou igualmente que será o Poder Judiciário o

encarregado de definir a situação dos ministros de Fo-

mento, Pablo Carriguiry, do Trabalho. Fernando Calmei

d0l Solar, e da Justiça, Guillermo Hoyos Osores que estão

detidos no quartel de Potao.

Montagne acrescentou que a administração não pedi-
rá a ajuda dos partidos políticos. Expressou que o chefe

da Manca Popular Revolucionária Americana, (APRA).
Victor Raul Haya de La Torre, 

"pode retornar quando
o considere oportuno, pois contra êle não temos nada".

CABO KENNEDY, 11 (FP-UPI-DN) —

Começou com extraordinário êxito o en-
saio geral norte-americano para o vôo à
lua. Precisamente às 1102 horas da Fló-
rida, o gigantesco foguete Saturno come-

çou o Importante vôo levando ao espaço

a Apollo-7 com três astronautas norte-
americanos a bordo.

"Tudo corre como num sonho", in-
formou o comandante da tripulação dc
Apollo-7, o veterano Waiter Schirra, se-
ta minutos apôs ter sido lançado ao es-

paço Iniciando um vôo previsto para ter
a duração de onze dias. Segundo as in-
formações de Schirra, a tripulação ou-
viu apenas "um leve ruido" quando o gl-
gantesco foguete portador foi acionado.

Os três cosmonautas, dois militares

(Waiter Schirra e Donn Elsele) e um cl.
vil (Waiter Cunnlngham). vestiam o
mesmo escafrando especial que será usa-
do pelos primeiros conquistadores ame-
rlcanos da lua.

Donn Elsele, na qualidade de oficial
da navegaç&o, anunciou que todos os
Instrumentos de bordo funcionavam per-
fettamente. Do centro terrestre de con-
trôle iníormaram-lhe, então, que o lan-

çamento n&o podia ter estado "mais

próximo da perfeição".
Com o êxito do lançamento da Apol-

lo-7, a astronáutica norte-americana
equilibra suas forças com a sovié ica na
conquista da lua.

A experiência de hoje foi seguida

por Johnson pela televisão, na Casa
Branca, juntamente com o chance'er
francês Michel Debré que o visitava na
oportunidade do lançamento.

E a primeira vez que os Estados Uni-
dos enviam três astronautas juntos.
Waiter Schirra, com o vôo de hoje, se

converte no único astronauta que reali-
zou três vôos ao espaço.

Nos arredores do Cabo Kennedy ml-
lhares de pessoas assistiram o lança-
mento dos cosmonautas. Há vários dias,
milhares de visitantes e curiosos vinham
se concentrando nos arrdores da base
de lançamentos, numa movimentação
sem precedentes,

A primeira manobra orbital Impor-
tante do Apollo-7 foi realizada com tô-
da a perfeição: a cabine espacial se se.

parou do corpo do foguete que aacom-
panhava por melo de uma manobra co-
mandada por Waiter Schirra. Apôs voa-
rem lado a lado durante vários minutos,
o comandante Schirra acionou os retro-
foguetes da cabine e a Apollo-7 se afãs-
tou da parte do Saturno que voava a

pouco mais de um metro de dlsància
As manobras da noite de hoje e da ma-
nhã de sábado farão os dois veículos se
separarem por uma distância de 180

quilômetros. Na tarde de amanha seri
efetuada a mais espetacular manobra do
vôo iniciado hoje: Por meio de sucessi.
vos Impulsos a Apollo-7 se reaproxlma-
rá da última parte do foguete Saturno a
tentará realizar a mesma operação de
socorro que seria efetuada para salvar
um "módulo" de desembarque na luaque
es.ivesse impossibilitada de voltar à
terra.

Além desta manobra, os três cosmo-
nautas realizarão depois operações destl-
nadas essencialmente a verificar o fun-
cionamsnto do equipamento da cabine.

Suas observações servirão para aper-
felçoar e dar os últimos retoques à cáp-
suja na qual os norVamerlcanos farão
sua primeira viagem i lua.
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Vôo pode ser interrompido

Os astronautas norte-americano», Waiter Schirra, Don Eisele e Walt Cunntngham,

qut resta ordem aparecem, do primeiro plano para o fundo, inauguraram a téri»

de uôos tripundos do programa Apollo. A foto mostra a cabine da cápsula da

Ageté 7 e foi tirada durante uma das experiências que antecederam o espetacular

võo de ordem.

DESAPROPRIAÇÃO

Por puiro lado, o governo militar encabeçado pelo gen.
Juan Velasco Alvarado estabeleceu, hoje, que e expropria-

ção da International Petroleum Company de Brea Y Pa-

rinas não constitui perigo algum para as futuras ou atuais

inversões estrangeiras no país.

O comunicado n.° 12 diz: 'Em relação com a atitude

autêntica de sentido nacionalista, adotada para soluciu-

nar o problema de Brea Y Parinas o governo revolucio-

nário declara: a decisão adotada com o decreto n." 4.

expedido dia 9 de outubro de 1968. constitui um caso par-
t*cular em relação com a empresa cuja situação é co-

nhecida perfeitamente. Esta decisão que e«á de acordo

com nossa ordem jurídica merece o patriótico apoio dos

partidos políticos é do povo peruano. Esta atitude não

representa ato hostil a nenhum pais.
O governo deu instruções às embaixadas peruanas no

exterior para que íaçam conhecer aos governos e às en-

tidades privadas que não são planejadas desapropriações

00 Peru ou nacionalização de outras companhias estran-

g 
O caso da Internatiogal Petroleum constitui uma

questão específica.

' 
Os responsáveis da NASA fixaram

um máximo de onze dias para o vôo. mas

disseram também que se dariam por sa-
tisfeltos mesmo que a viagem espacial

durasse apenas tré.s dias.
Disseram que poderiam interromper

a experiência muito antes de vinte e dois

de uutubro, se fossem conseçuidcs cm

menos dias os dados necessários para a

experiência lunar seguinte com a Apo;-

lo-8, a qual poderia ser lançada aie 20

dc dezembro deste ano ainda à orbita da

lua.
Se chegar a atingir a duração má-

xima prevista, a experiência tripulada
do Projeto Apollo tornar-se-á o segundo
mais longo vôo espacial do mundo. A

Apollo-7, caso as condições o permitam,

poderá fazer os seus três astronautas per-
maneesrem em órbita terrestre o tempo

suficiente para completarem até 165 xe-

voluções, o que corresponde a uma per-
manêncla de 10 dias, 21 horas e 41 ml-

nutos.
Após esse tempo, os suprimentos de

alimentos e de combustível já deverão

mortos no

ter chegado a um nível abaixo do qual
não seria prudente nçolongar a experiên-
cia. A nave Já terá, enlão, provado sua

capacidade de sustentar três astronau-
tas no espaço durante o tempo máximo
exigido para uma viagem de ida e vol.
ta à Lua, objetivo precípuo do Projeto

O recorde mundial de permanência flCllffTClíflO
no espaço é detido p:los astronautas ~
nor e americanos Frank Borm*>*i e Jam?s
Lovell, os quais completaram 206 revo-
luções em torno da Terra, em 330 Inras
c 35 minutos, de 4 a 18 de dezembro de
1965, a bordo da cápsula GEMDíl-7.

Mais de 200 Johnson faz ameaça

de convocar Senado

No próximo vôo com a Apollo-7. as

altitudes orbitais deverão variar entre
160 e 430 quilômetros. Outras missões es-

paclais tripuladas atingiram maiores al-
titudes; o recorde foi batido por dois
asronauias dos Estados Unidos.

Charles Conrad e Rlchard Gordon.
chegaram a 1.365 quilômetros a bordo
da espaçonave fiEMINI-11, no dia 14 de
setembro de 1966.

MANILA, 11 (FP-DN) -

Um navio com 300 pessoas
a bordo afundou quarta-
feira, perto de Zamboanga,

segundo noticias não con-

firmadas hoje, aqui.

Segundo a rádio de Ma-

nila, o navio naufragou a

25 milhas de Zamboanga, a.

gumas horas após haver

zarpado desse porto Dois

barcos foram enviados pa
ra o lugar do naufrágio.

Apoio 7, uma viagem segura

RECONHECIMENTO

BUENOS AIRES, 11 (UPI-FP-DN) - O governo ai-

gentino comunicou, esta noite, ao do Peru sua decisão

de dar "continuidade às relações diplomáticas entre am-

bas as nações", anunciou oficialmente, hoje aqui.

O Ministério de Relações Exteriores anunciou que a

Argentina reconheceu o governo revolucionário do Peru.

De La Paz se informa que a chancelaria boliviana es-

tuda o reconhecimento do governo militar do Peru. após

a deposição do presidente constitucional Fernando Belau-

de Terry. Tal declaração foi feita pelo subsecretário de

Relações Exteriores, Alberto Zelada, que fnsou se estar

celebrando consultas sobre o problema peruano com os

demais membros da OEA.
O reconhecimento oficial do atual governo do Peru

pode ser iminente, declarou um porta-voz da chancelaria

Ao comunicar a decisão de manter relações normais

com o governo de Lima. o Ministério Argentino de Rela-

mies Exteriores comunicou que não se tratava própria-
mente de um reconhecimento do governo do Peru, uma

vez que as relações peruano-argentinas jamais foram sus-

pensas, tratava-se antes do comunicado de que elas prós-
seguirão normalmente.

Várias modificações foram introduzidas

na nave "APOLO 7" para aumentar sua

segurança, depois do incendia que causou

a asfixia de três astronautas dos EUA, no

inicio de 1967. . .
Na medida do possível, os materiais

combustíveis dc dentro Ja r.ave foram

substituídos por outros mais reira ários

ao fogo; fontes de igníção potencial, como

instalações elétrica*;, foram redesenhadas,

e uma nova escotilha de segurança foi

projetada para permitir aos astronautas

escaparem da nave mais rapidamente em

caso de emergência.
Também a atmosfera da nave antes

do lançamento, será diferente das que ha-

via nas espaçonaves tripuladas lançadas

anteriormente pelos EUA.
Foi principalmente por causa dessas

modificaçfiea que os EUA não enviaram
nenhum astronauta ao espaço, desde U de

novembro de 1968.
O novo projeto e a reconstrução da es-

paçonave 
"APOLO" só foram iniciados após

10 semanas de Investigações levadas a efei-

to por uma junta de investigação de acl-

dentes quando do Incêndio que matou os

astronautas norte-americanos Virgll I.

Orisson, Edward H. White e Roger B. Cha-

íee O fogo se espalhou por sua nave, em

27 de Janeiro de 1967, em meio a um en-

saio para um vôo que fariam no mês se-

gulnte ,. , .
Não chegou a ser precisamente deter-

minada a causa do incêndio. Julga-se que

pode ter provindo da combustão esponti-

nea resultante de defeito no sistema elé-

tricô da espaçonave.
Quando o fato se deu a nave estava

colocado na plataforma de lançamento em

Cabo Kennedy. na Flórida. Em poucos se-

gundos seu interior estava totalmente

destrui.lo pelo intenso calor e a forte pres-
sào.

Uma das razões pela qual as chamas

se propagaram tão rapidamente fei que a

atmosfera no interior da nave era forma-

da de 100 por cento de oxigênio aob pres-
são atmosférica maior do que a normal,

isso por sua vez, transformou materiais

pouco inflamávels em altamente eombusti-

veis.
A temperatura atingiu várias centenas

de graus em poucos segundos, elevando
tanto a pressão dentro da nave que as pa-
redes se romperam. Por causa do aumen-

to da pressão, os astronautas nao conse-

gulram abrir a porta de emergência.

Desastre

de avião

em Praga

PRAGA. 11 (FP-DN) -

Um avião da linha interni

tcheca Praga-Piestany (Es-

lováquia), com 33 passagel-
ros e três tripulantes, caiu,

este noite, perto da capi-

tal, causando a morte de

dea pessoas, segundo as

primeiras informações.

Os demais passageiro...
muitos dos quais feridos

foram levados ao hospital

de Kladno e ao Hospital

Militar de Praga. São ig-

noradas as causas exatas do

acidente e o número exato

de mortos.

WASHINGTON. 11 (FP—DN) — O presidente Johnson

ameaçou hoje convocar o Senado em sessão extraordina-

ria se êste adiar os seus trabalhos sem haver ratificado

o TiUtado, contra proliferação das armas nucleares.

O Senado parecia disposto a suspender seus debates

esta noite, para permitir aos parlamentares participar nas

eleições legislativas do próximo mês.

Johnson rechaçou as alegações dos que acham que se

deve deixar para mais tarde a ratificação do Tratado de

não proliferação, por causa da intervenção soviética na

Tcheco-Eslováqula. O cand.dato republicano à presiden-
cia, Richard Nixon, é um deles. O presidente disse que sua

possível decisão de convocar o Senado em sessão extra-

ordinária para ratificar o Traatdo se justificaria pela im-

portància que êste reveste 
"para a segurança C: nossa

nação e da paz mundial".

Por outra parte, a Itália subscreverá o Tratado contra

a proliferação nuclear quando os soviéticos evacuarem a

Tcheco-Eslováquia, afirmou hoie o chanceler daquele país.

Giuseppe Mediei.

O chefe da diplomacia italiana formulou esta decla-

ração após longa conversação que manteve com o presi-

dente americano.
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De Gaulle vence:

Reforma aprovada
PARIS 11 (PP-DN) — 441 votos a zero, com 39 absten-

ções[ti o resultado da votação da Assembléia Nacional fran.

íesa sobre a reforma universitária proposta pelo governeido

aeneral Charles de Gaulle. A vitória esmagadora do governo

fó loi contestada pelos 39 comunistas que, apesar disso, líml-

taram-se a não votar.

A reíorma universitária de De Gaulle muda totalmente

a concepção da universidade napoleónica. ate então domi-

nan?" A 17 de março de 1908 N*poleão instituiu a ünlversi-

dade. cuja finalidade era aprofundar os conhec mentos e pre.

narar os altos funcionários. Esse tipo de Universidade Ins-

plrou muitos paises. Inclusive na América Latina.

A nova universidade será autônoma, baseada da direção

.-.mlunto do St*to dos professores e dos estudantes. Se-

gundo o totó da reforma, a Universidade será autônoma no

«SS administrativo, no pedagógico e no financeira Serio

erigidas por conselhos integrados em partes iguais pelos es-

colhidos entre os professores c os alunos.

A reforma concede a liberdade de tnformaçio de expres-

• iu poíitics nos recintos universitários. Observadores acham

nue ÍSMi DOnto só sera aplicável na medida em que os ex-

SkSm Síudantes aceitarem a coexistência pacífica.

Outros pomo.', da reíorma sao- as iMilvers*'1' ' « V"""!!0
seuslsétodoide ensino e os normas para o •• controle dos co-

nheclmentos". isto é os exames ou qua-quer uu.i.i i.. '>

em grande r^rte. fixarão seus programas O Ministério da

Kdueacáo somente terá o direito de verificar o valor real

?e dois anos; a unUersldade deverá se preocupar com as

™J£rilüad.t de irabaiho oferendas aos estudantes. Even.

{^metóe adaptarão o ensino tm temtmmém profissional.

do Pais.

* famafilmfís

Convite paro Enterre

tf.* 

Carmem Langer Hilzend:ger e filhos.

V" Carlota Hilzendeger e filhos. V." LuUi
i anger Danilo Langer e familia. esposa,

filhos, Irmãos, mãe. sogra, cunhados, so-

brinhos e demais par:ntes ausentes do

inesquecível

OSCAR HILZENDEGER

ontem tragicamente falecido convidam aos demais

parentes e pessoas d? suas relações para assisti-

rem aos atos religiosos e scoultamento.
O féretro sairé da Capela do Hospi al Cristo

Kcdentor às 15 horas de hoje para o Cemitério

Sào João.

Antecipam agradecimentos

Vòrto Alegre, 12 de outubro de 19M.
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PASSARINHO QUIS SABER

A RAZÃO DESTA GREVE

1.° Caderno — Página 3

Jarbat Pattarinho procurou Padre Meto para saber da razão da greve na zona do Cabo,
oo out padre Melo respondeu: "Pois 

e o que lhe digo, ministro, a situação não pode
continuar".

Pe!a tranqüilidade rural
MO, 11 - (Meridional) - O ministro

Jarbas Paesarlnho está trabalhando em regime
de tempo integral para resolver * greve c:m-

ponesa do Cabo. Esteve com o arcebispo Dom
Helder Câmara intelrando-se do ponto de vista
do prelado sobre a situação socai de Per-
nambuco particularmente dis reivindicações
dos trabalhadores run-.is Revelou ter saldo
bem impressionaío do encontro corn Dom Hei-
der Depois corferencou longnmente com o

general .Souto Malan, comandante dr IV Exér-
cito. rumando em seguida pan o paláco do
Governo onde. Juntamente com o presidente
do IAA, sr Francisco Oltlclca. coníerencou

durante toda a tarde com o g.-vernadoi Nilo

Coelho, presidente do Tribunal do Traba'ho,

desembargador Armando Rabelo, delegado re-

gional do Traballho, Romildo Leite secretario
assistente do Estado, sr Augusto Novais, e
representantes das ciasses cenavie«ras Kji um
encontro sigiloso, porém, soube-re que se pro-
curou esquematizar umi sér,e *)e oroviaêr.cias
visando a estabelecer, dc-finltivamente, a tran-
quilidr.de na zona rural de Pernambuco, a
iim ds que nüo mais ressurjam focos de agi-
tação. Esquematizaram-re os seguintes compro-
missas a serem adotados por '«sinas e enge-
nhos de açúcar: levantamento Vs débitos por-
ventura existentes com os trabalhadores, para
o devido pagamento de uma t-rz ou en par.
ceias; registro profissional dos trabalhadores,
com respectivas carteiras assimdas; providen-
cias para resolver a situação dos camponeses
que traba'hem para empreiteiros, promovi»-
do-se também o registro profissional dêies.

RECIFE, 11 (Meridional) — O minis-
tro Jarbas Passarinho que aqui chegou, a-
companhado de assessores e do presidenta
do LAA.. sr. Francisco da Rosa Oltlclca,
veio com disposição de resolver o problema
da greve dos trabalhadores canavleiros ds
sons do Cabo e adjacências. O titular da
Pasta do Trabalho, já senhor da sltuaçáo,
imediatamente entrou em contato com as
partes envolvidas na questáo.

A primeira preocupaçáo do titular da
pas.a do Traba'ho foi se avistar com o pa-
dre Melo, vigário do Cabo, no prooosito
de obter informações circunstanciEdas tan-
to sobre a greve como acerca dos aconte-
cimenteis que a antecederam Foi encontra-
lo ministrando aulas no Ginásio Estadual
de Jaboatáo.

No percurso entre Jaboatáo e o Cabo,
o ministro e o vigário abordaram vários
ângulos do problema. Posteriormente, pa-
dre Melo entregou ao sr. Jarbas Passari-
nho um documento onde a problemática
e analisada e no qual propõem soluções pa-
ra conciliar os interesses dos camponeses.

Na opinião do ministro, compete à Jus-
tiça decidir se a greve do Cabo é legal ou
ilegal «No 

enter, o — afirmou — depois
do debate que mantive com o padre Melo
estou convencido da Justeza da causa.
Dês.e modo. náo esperarei pela decisão da
Justiça do Trabalho e estou disposto a en-
oontrar uma soluçáo aqui mesmo".

No documento entregue ao ministro, o
padre Melo reivindica direito dos campo-
neees aos benefícios do INP.S, a-raves do
devido pagamento de contribuições; pro-
vidênclas para a arsínatura imediata de
carteiras profissionais por parte dos em-
pregadores.

Reconhece, to memorial, o p-dre Melo,
que o problema dos atrasados deverá ser
decidido esta semana pela Justiça compe-
tente, e a queftào de horas de -«.rviço —

BRITO VELHO ESTÁ

CONTRA CASSA ÇÕES
BRASÍLIA. 11 (Meridional) — Em de-

claraçôes que prestou à Imprensa sobra os
rumores de cassação de mandatos dos de-
putados Hermano Alves e Márcio Moreira
Alves, o d3putado Brito Velho, da ARENA
gaúcha, disse que 

"apenas a ignorância ex-
trema ou a mais desvairada paixão política
pod:rlam considerar criticas ou agravos pes-
soais a determinados membros das Forças
Armadas como atividade subversiva".

•» O Art. 151 da Constituição é de cia-
reza m.ridiana. O processo Junto ao STF
com o fito ds cassar direitos políticos óò po-
dera s:r promovido na hipótese de prática
de corrupção ou de atentado contra a ordem
democrática. Não se configurando, de longa

que seja, tentativa di desmoralizar ou d°s~

trulr qulfo que tanta prezemos — nosso

Exército, nossa Marinha, nossa Aviação, que

em verdade são tantos nesses, dos civis,

quanto doe seus componentes porque do po-

vo brasileiro — agravos pessoais ou criticas
a determinados elementos das Forças Arma-

D1&S3 o sr. Brito Velho: "Náo é prect-
so ser Jurista eminente, ou professor Uni-
vêrsitario, para saber do actr.o do que dl-

go. Sabe-o qualquer advogado da roça, poi
mais limitado que seja su preparo em ma-
teria de leis. Ao tempo do governo que aju-
dei a derrubar, correndo mais riscos do que
mui-os dos que agora posam d; heróis, com
farda ou sem ela, não me cansei de falar
asperamente, deramente, Ai proced'mtnto
de vários militares altamente situados e Ja.
mais pensou alguém em me apontar como

agente de des:gregaçáo das Forcas Armadas.
. Queria eu, então, e continuo a querer, vê-las

unidas e disciplinadas, para defenderem a

Pátria e garantiram os poderes constituídos
a lei e a ord-m. Nnn menos, pnrqu* s-rla

omisrão, nem mais, porque constituiria ln-
tromlssão".

ARENA ALARMADA COM

BOATOS DE CASS AÇÕES
BRASÍLIA, 11 (Meridional) — Após o

primeiro impacto causado pela notícia

de que novas cassações de mandatos par-
lamentares entravam nas cogUações do

Ministério da Justiça, a ARENA passou
a consld:rar o fato como uma sl.uac.io

nova criada por circuns ánclas igual-

mente Inesperadas e. além disso, com

base na lei, pois a Constituição des aca

um dispositivo especialmente para dlz3r

como se processam os pedidos de cassa-

ção de mandatos parlamentares e sus-

pensão de direitos políticos.

As considerações agora se realizam

no âmbito da ARENA visando a pesquisa
do melo ou do modo tendente a Impedir

que o processo tenha curso com êxl o.

E' certo que o partido majoritário ainda

nao aceita a Idéia. Na verdade não de.

seja cassar ninguém. An*e o fa.o con-

creto que seria o pedido de licença, o

partido adotaria um comportamento en-

its os mui os sugeridos.

A primeira providência que lideres
Influenciais desenvolvem. pr:sen'em3tite
tem por objetivo fazer morrer na fonte
a Idéia, Isto é, impedir por algum modo

que o pedido de licença seja encaminha-
do ao Poder Legislativo. Se tal obJe'vo
nfto íór alcançado procurarão os seus ln-

tegrantes dar ao problema uma solução

hábil. Se as pressõ:s fo.em porém de

tal ordem que o Congresso não tenha

ou ra salda que não a de conceder a 11-

cença para a cassação dos deputados

Hermano Alv.s e Márcio Moreira Alves

não é improvável que deixem os líderes

ser o projeto aprovado por decurso de

prazo, pois como se sabe ante á aproxt-

macio das eleições municipais e a insti-

tuiçáo, a partir do dia 15 próximo, do
"recesso branco" dificilmente haverá nú-

mero no Congresso para a aprovação de

qualquer coisa.

Tanto o lider do governo no Sena-

do quanto o da Câmara, desenvolvem

grande atividade nos bastidores a flm

de evitar uma nova criss. As geslões que
ambos fazem en rementes se revestem

do maior slsllo possível. N:m os vice-li-
deres mais próximos conhecem os pas-
sos até aqvl dados em torno da questão.
Na oposição reina grande pessimismo.
Aeham alguns influentes representantes
do MDB que nada impedirá a aprovação
da mensagem. No final sendo a votaçáo
secre ia, o Congresso terminará concor-

dando. Esse p:ssimlsmo não atinge po-
rém a licença oposicionista. O sr. Mário
Covas participa de entendimen os e acha

que S3 checará a um final feliz. Teto
menos faz força para Isso.

CALMON FALOU PARA

MOCIDADE DO RECIFE
RECIFE. 11 (Meridional) — O deputa-

do Joio Calmon manifes.ou sua estranheza
pelo fato de os es.udantes brasileiros ainda
nao se haverem empolgado, verdadeiramen-
te, pela campanha por éle desenvolvida, d^s.
de 1966, contra a Infiltração dos capitais es-
trangelros na imprensa nacional. E disse que
eáse movimento bem merecia o apoio entu-
elástico, sem reservas, da mocldade, por. ue
é o mais Importante dí quantos Já se rr-li-
¦aram no Pais em defesa da soberania na-
etonal.

Tal pronunciamento foi feito pelo par.
lamentar capixaba logo após a conferência
pronunciada na Escola Superior da Admi
nlstração da OFP, quando ae submetia a
debates com os universitários sobre proble-
mas da atualidade brasileira.

A reunláo foi presidida pelo prof. Higino
Barbosa Lima. diretor da E. S. A„ e teve o
comparecimento de cen.enes de estudantes,
professores e outras p ssoas que superlota-
ram o salão nobre do eslabeleclmn o O
acad. Antfnlo atara, presidente da Ei*cutt-
va Nacional loa Estudantes de Administra-
çáo, abriu o* irabalhoe. Informando que a
palestra da nilte reiniciava as reunlõrs da
III Senana Nacional doa Estuda n'ís de Ad-
min'»*ração. reaiizeda com tanto éxl'o. gra-
gas á presença de conferencistas como Oom

por que também se batem os grevistas —
foge da competência do ministro.

O sr. Francisco OIticica, presidente do
IAA revelou que acompanha os entendi-
mentos do sr. Jarbas Passarinho para in-
formá-lo, quando necessário, sobre a posl-
çáo do órgão que dirige.

Prossegulndo nos seus entendimentos
o minis.ro Jarbas Passarinho assegurou

que táo logo seja concedida a lmlssáo de

posse ao 3RA, da antiga Cooperativa 'le

Tirin seráo suas terras discribuldxs com
os trabalhadores que ali residem. Por ou-
tro lado. informou que com relação ã Usina
Maria daa Mercês o mesmo podará ocorrer,
mas longo prazo, porque atua.mente a
mesma se encontra sob intervenção oo IAA,
tendo sido avaliada por preço que náo con-
venceu aos proprietários.

As declarações foram feitas pelo minis-
tro do Trabalho logo após reunião de duas
horas e des minutos, no INPS c:m a par-
ticipação, ainda, do governador Nllo Coe-
lho secretários assistente e de Segurança
Pública, superintendente do INPS, delega-
dou do Trabalho, IBRA e IAA, assessor de
Previdência Rural e outras pessoa*, direta-
mente ligadas ao problema.

Adiantou o sr. Jarbas Passarinho que
as providencias tomadas nos últimos dias
— inclusive liberação de 33 milhOes de
cruzeiros velhos 

para pagamento de débl-
tos antes da intervenção em Mercês —

comprovam quo o governo esá interessa-
do em resolver o problema dos trabalhado-
res rurais.

Frisou que a Delegacia do Trabalho es-
tá orientada para agir no sentido de con-
seguir a assinatura oe carteiras profleslo-
nais pelos empregadores rurais e também
o cumprimento geral da CLT.
O Destacou ainda o ministro o perfeito

Destacou ainda o ministro o perfeito
entrosamento entre os governo- federal e
eastadual, para a solução do problema.

PADRE HELDER NÃO

CRÊ EM CASTIGO
RECIFE, 11 (Meridional) — D. Helder Cá-

mai- man,ies«ou-se despreocupado com os
rumores de seu possível conflnaraento, por
exlgênca de um grupo de militares, dizendo
que 

"seria 
ingrato com o governador Nilo

Coelho se d:sse crédito ao boato de que es-
teja partindo dele qualquer proposta neste
sen.Ido".

Para D. Helder Câmara, os boatos, "sal-

vo engano, devem ser balão de ensaio parti-
do d: alguma área extremista". As noticias
de confinamento do arcebispo d 3 Olinda e
Recife, provocaram forte reação no clero
cujos representantes salientaram não adm!-
tir violências, onde qu:r que ela apareça.

O bispo auxiliar da Arquidiocese de O-
linda e Recife, D. José Lamartlne, classificou
rumores de confinamen.o de Helder de "um

absurdo terrível e uma provocação condena-
vel". Entende que as pessoas citadas como
responsáveis pela proposta de confinamento
deve emprestar os necessários esclareclmn-
tos, "no sentido de que, de uma vez por to-
das, se ponha termo a tais conjecturas".

Vários religiosos consideraram a noticia
destituída de qualquer fundamento, desta,
cando que ela tem como objetivo, "confun-

dlr a opinião pública numa hora em que o
Arcebispo desenvolve trabalho de alto nivel
em prol da Justiça e da Paz".

NILO DESMENTE

RECITE (Ml — O governador Nilo Coe-
lho desmentiu forma.mente qualquer parti-
cipação "de conversações para o confina-
men.o de D. Helder". afirmando que 

"em

nenhum instante man.eve quelquer tipo de
diálogo que mesmo de leve sugerisse sanção
ao arcebispo".

Classificando a noticia de fantasiosa, a-
firmou o sr. Nilo Coelho que suas relações
com D. Helder d mara se caracterizam

pela cordialidade e o governo sabe, acima de
tudo, que a dignidade de seu cargo é in-

compatível com a situação que tentam, em
váo, colocá-lo".

KRIEGER VAI A CS

PARA ESTUDAR CRISE
BRASÍLIA, 11 IMeridional) — O preslden-

te da ARENA e lider do Governo no Senado,
ar. Daniel Krieger, deverá av.ster-se com o

pres.dente da RepübLca para transmitir-lhe
a> apreensões da classe política e principal-
mente a reação dos parlamentares aren.stas
diante das noticias de que o Governo prepara
um processo de cassação de mandato -os srs.
He: mano Alves e Márc:o Moreira Alves.

Ontem o ambiente no Congresso era de
expectativa, ante a Iminência do envio, pelo
Procurador Geral da República, do pedido
para processar aqueles dota parlamentares o

que entretanto até o final da tarde, náo ba.
via acontecido. Enquanto isso, eram Intensas
as movimentações políticas, tanto do Partido
do Governo cemo na oposição.

No Senado o s- nador Daniel Krieger man-
teve demorada coníerênca com o §eu colega
Filinto Müller e posteriormente com o presi.
dente da Casa, senador Gilberto Marinhe. Nas
duaa ocasiões o sr. Krieger mostrou-se mui-
to preocupado eom cs rumos dos aconteci-
•mentos 

políticos, principalmente diante das
tncontáve.s manifestações que lhe estáo sendo
levattas p:r teus correllg onár.os, tanto da
Câmara oomo do S:nado, desaeonaelhando ts
medldaa que foram anunciadas como itençáo
do Governe, levadas ao Congresso pessoal-
mente pelo ministro Gama e SUva.

Segundo circulou foi o senador Filinto
Müller quem aconselhou o sr. Daniel Krieger
a avlstar.se com o p eeldente A\ R-jptfblea

para transmitir aquelas apreensões e o fêz

precisamente por notar que era fora dc eo-
mum a preocupação do presidente nacional
da ARENA. O remador Krieger, como de resto
os senado-es Gilberto MJr'nho, Filinto Mlll.
ler e outros altos dtr'g-n*es da ARENA tan-
tc no S-naío eomo na Câmara, são contra-
rios a tal processo de cassação, seja por con-

siderar que dificilmente a Câmara concederia
licença para que tossem os dois p_r.a.nen«a-
rea processados — e isso representaria uma
derrota do Govêmo, podenoo gerar conse.

qüênclas mala graves — seja pela aese de
antipat.a que tal atitude iria gerar no seio da
opinião pública, aumentando ainda mais a

impopularidade do Governo.
Para os vlce-lideres Geraldo Freire e Can.

tidio Sempaio. da ARENA o que está na-
vendo é muita exploração por parte da im-

prensa e de alguns elementos interessados

em tumultuar o processo politico nacional.
Em verdade — afirmam aqueles dois repre-
sentantes govemsmentala na Câmara — náo

existe o que possa colocar em perigo os man-
dates dos dois parlamentares oposicionistas,
até porque uma medida dessas só poderia aer
intentada através de um proeesso da respon.
sabllidade da Procuradoria Geral da Repú.
bl'ca e segundo aqueles dois vice-lideres da
ARENA 8 pouco provável que o sr Déoio
Miranda envie tal documento ao Coar esso.

Os visados pela medida punitiva do Oo.
vêrno — deputados Márcio Moreira Alves 0
Hermano Alve» — mant:veram-se no Congres-
so no desempenho de suas atuações normais

O sr. Márcio Alves, em declarações aos Jor-
naltstas, disse só acreditar que a Câmara cen.
cedesse licença pa a processá-lo e ao seu co-
lega ee "a senão fosse presidida pelo general
Meira Mato». Já o sr. Hermano Alves, numa
demonstração de que não iria modificar a sua
atuação parlamentar diante da lmnêneía de
um processo de cessação, denunciada aos jor-
nal'stes a seqüência tt acidentes de trens--
tc na Guanabara em Sáo Paulo que seriem na
verdade ato» de ter-orismo praMc*do«s por
corr«tit«-s radicais localizada», ro Governo ob-

Jetlvo de «llenclar vozes que lhe sáo contrárias

GAMA É ADVERTIDO

CONTRA CASSAÇÕES

Helder Câmara, João Calmon, Nelson 8al-
danha e tantos outros. Passou, depois, a pa-
lavra ao presidente da mesa, que se referiu
á anterior visita do dep. Joáo Calmon para
uma pah.vra no estabelecimento, manlfestan.
do a certeza de que teriam de novo, naque-
la oeaslão. os universitários pronunclamen-
tos da me's alta importância sobre os proble-
mas brasileiros.

O deputado Joáo Calmon com a palavra,
disse da sua satisfação em dialogar com a
mocldade e afirmou náo ser daqueles que a-
creditam num ccnflito de gerações. Acentuou
o papel da Juventude brasileira e reconheceu

que ela liem merece ser ouvida e ter acesso
á administração pública. Falou da moclda
de nordestina, a braços com gravíssimos pro-
blemas sócio-econCmlcos da região, acentuan-
do que o Nordeste cada vez mais se confi-

gura como um Vietname Ideológico. d'ferrnle
do Vletnrme asiático apenas porque aqui ain
da náo houve lutas e derramamentos de
sangue.

Abordou, em seguida, o tema de sua con-
ferêncla. falando síbre a evolução e Impor-
t.-.ncla dos meios de comunicação, suas re-
laçf-s com o es ado. p.oV-m-s da 1'Vrdade
de infui.ivr e o fu uro dos sistemas de co-
munlcaçáo de massa.

RIO. 11 (M:ridlonal) — O ministro Oa-
ma e Silva, que tomou a Iniciativa de de-
sencadear o processo de cassação dos man-
datas dos deputados Hermano Alves e Márcio
Moreira Alves, foi advertido da reação ge.
nerallzada que o fato provocou, no Con.

gresso. Mas o sr. Oama e SUva deu a en-
tender que contava com Isso, mas náo se
deixava impressionar p-'.as dificuldades que
surglráo na traje.órla do processo, duran-
te sua tramitação pela Câmara, em busca
da respectiva au.or-zação.

Chegou mesmo o ministro a Indicar que
teria a favor da causa o dleposto no para-
grafo segundo do artigo 34 da Constituição,

que dis textualm:nte:

— -Se no prazo de noventa dias. a eon-
tar do receblmen.o. a respectiva Câmara não
deliberar sobre o pedido de licença, será és-
te automaticamente Incluído na Ordem do
Dia e nesta permanej rá durante quinze
sessões ordinárias consecutivas, tendo-se eo.
mo concedida a licença se, nesse prazo, náo
ocorrer deliberação".

Entende o sr. Oama e SUva que, ainda

que a CImara náo conceda a licença, por
fal a de quorum! e sto necessários dois tér-

ços), a llc-nça para Ins auração do processo
far-se-á de qua'./ ;r maneira decorrido o

prazo de quinze d as ds permanência da
matéria na pauta das s:ssó*s

A lntnião msn!fes>da pelo ministro
Oama e SUva aos lideres do Oovérno na C\-
mara e no 8 nado, d? premov-r a cassação
dos mandatos e a suspensão dos direitos po-

litlcos dos deputados Hermano Alves e Már-
cio Moreira Alves, foi interpretada por se-
tores políticos como etapa de uma mano-
bra de maior profundidade, visando ao fe-
chamento do Congresso.

A atitude do ministro da Justiça foi a.
nallsada, também, como prova de que os
grupos radicais que atuam dentro do go-
vérno decidiram que a melhor tática para
a execução de seus planos é passarem á o.
fenslva ab rta, pois, no mcmen.o, estão con-
seguindo êxito Junto ao próprio presidente
Costa e SUva.

Acreditam aqueles setores que, se náo
tivesse cobertura polltlco-mllltar doa grupos
radicais, para levantar o problema da cas-
saçáo dos rs. Hermano Alves e Márcio Mo-
relra Alves, o sr. Oama e Silva náo teria
feito aquela revelação aos lideres do Oovér-
no no Congresso Nacional.

Os setores políticos da oposição — e até
mesmo certos círculos da ARENA — estáo
identificando a Iniciativa do mlns.ro Gama
e Silva como destinada a fixar uma arma-
dilha para o Congresso, vinculada a d sdo-
bramentoa futuros. O ar. Oama e Silva,
disseram, deseja colocar o Legislativo sob
duu opções: negar a cassação dos manda-
tos dos srs. Hermano Alves e Mareio Mo-
relra Alves e assim a.ralr, sobre si, d.< modo
global, a pr.ss.lo e a reação das facções do
radicalismo; aprovar a cassação e, derse for-
ma, mergulhar na total desmoralização, que
ficará a um paeeo d- aeu frchamnto. per-
dendo qualquer autoridade e capacidade de
resistência.

GEFVVAR TEM FESTA

SBSSSSa.^^Br ^^tBtTwP»^ISSsI

Com o 
"Show" 

Nara Nascimento, Sérgio Nunes
Cinerama, a orquestra ACB.8 e os Vibrantes, o
Grêmio E*p:rtlvo dos Funcionário» da Varig —
GEFUVAR — fará real-zar hoje, com inicio ás
23 horas, o baile de coroação de sua rainha, irta.
Cláudia Lamp (foto), eleita para o período 196HS9.

Notas e Notícias

PREVISÕES DO TEMPO

O tempo em Pírto Alegre, até as 24 horas de
hoje, sábado segundo o Bolelm do Instituto Cous
slrat de Araújo, fornecido pelo Escritório de Metec-
rologla do Rio de Janeiro, GB, será instável, com
chuvas. Temperatura estável e ven*os do quadran-
te leste de fracos a moderados. As mesnus pre
vlsõpes são feitas para o Rio Grande do Sul e Snn-
ta Catarina, até as 24 horas de hoje. O tempo em
Pòrlo Aleere, das 18 horas de quinta-feira ás 16
horas ds sexta-feira, foi bom. com nebulosidade tor-
nando se instável, com chuvas pela manhã e á tarde
Temperatura máxima de 19,°6. ás 21 horas, e mini-
ma de 16°6, às 12.45 horas. Ventos do quadrante
leste, moderados. No Rio Grande do 8ul, das 9 ho
ras de quinta-feira às 9 horas de sexta-feira, tem
po bom. com nebulosidade, tornado-se tns ável. eom
chuvas esparsas e troveadas. Tem«>eratura máxima
de 23.°0, em .Santo Ângelo, e mínima de 12.°2. em
Caxias do Sul. Ventos do quadrante leste, com ra
jadas frescas. No Estado de Santa Catarina, dis 9
horas de quinta-feira às 9 horas de sexta-feira
tempo Instável, com chuvas. Tem*pjsra..ura máxima
de 19°, em Bl'imenau. e mlnlmn de 10.°, em Lajes.
Ventos de sul a leste, de fracos a moderados.

FUNCIONALISMO: PAGAMENTOS

Serão efetuados, segunda-fe^a, o* s-guitites «paga-
me .os ao funcionalismo estedual: I — C.E.E Cen-
trai: 'Folhas 

5.606 E e 404 F II - Banco do Estado
do RGS, Agênca Coliseu: "Fôhas 702 F. C e 702 A
III — Benco do Estado do ROS. Agência Menino Deus:
Folha 703 F. IV - C.E.E., Agência Borges de Medel-
ros: Folha 832 F V - Banc0 da Provln.ria Co RGS
Matr z: Folha 803 C. VI — Bsr.co da Behía S/A. Ma-
triz: Folha 1 404 Vil - C.E.E., Agência Palácio da
Poli-la, das 8,30 as 11 e das 13,30 às 18 h: Folha 9.011
F. VIII - C.E.E A.:ênc!a Pa-tenon: Folha I 104 F.
IX - Banco América Latina S/A (Ex-Banco Frederico
Mentz 8/A): Folha 411 F. X — Benco Italo-Belga S/A:
Folha 411 C. Os fu.-c.ona.rios que recebem através das
folhas 808 F e 803 C, cujo pegamer.to vinha sendo rfe-
tuado pelo Eanco Irmãos Guimarães S/A, a partir dos
vencimentos do més de «etembro passarão a ree:ber por
Intermédio do Banco da Produção Riograndense S/A.
Agência Alberto Bins, 669, onde deverão comparecer,
para fins de identificação.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

Acham-s- de plantão, hoje. sábado, à t-rde, as se-
gulntes farmicias: Ip ranga — Rua Dr. Flô es. \<*i. fone
4-63-83; Minerva — Rua dos Andradas n.° 788, fone
4-30-64; Popular - Av. Borges de Medeiros n.° 543. font
440-68. Popular - Av. Jo&o Pessoa, 1157; fone 3-19-00.
Carvalho — Rus dos Andradas n.° 1035, fone
4-40-08; Saúde — Rua José do Patrocínio. 413 Guarani

Av CaPru. 221, fone 2-44-30; SUva — Rua Joi-< do
Patrocínio n.° 252, fene 4-81-71; Rlachuelo — Rua Ria-
chuelo a 1645, fo.-.? 4-r3-5D; Le:l - Av Inde-e-ndén-
cia, 437; fone 4-40-07; São Carlos — Av. Bento Gonçal-
ves n.° 2033, fon- 3-17-17; SS0 Selvador - Rua Rsml-
ro Barcelos n.' 2055, fone 4-60-05; Moinhos de Vento —
Rua 24 de Outubro n.° 576, foro 2-10-31; O-ddental —
Rua São Pedro n° 1099. fone 2-21-51; Bar*o do Ama-
zonas — Av. PrOiâso Alves n.° 2Í03, fone 3-36-42; tSu-
na — Av. Ter.spolis n.° 3173, fone (Ter.l; Alvorada —
Rua Benjamin Co-stant n.° 11M2, fone 2-37-42; G-ro*a

Av. Plinio Bn:s!l Milano n.° 2, fone 2-2S-49; Indiana
Av Borgts de Medeiros n.° 982. fo~e 4-12-09: N.

S * des Graças — Av. Professor Oscar Pere'ra n.° 2229;
Gsn. Oíórlo — Rua Cr'stovão Colombo n.° SS, toar-
4-48-78; Gen Osório — Av. Protelo Alves n.° 324, fone
3-18-73; Gen. Osório — Av. Osvaldo Aranha n.° 1240,
fone 4-27-61; Gen Osório — Av Ass«s Bres-1 n.° 1*?4:
Drogafar Ir.Jüstrias - Av. dos Inddstrlárlos n.° 599;
São Geraldo — Av Pre*'denf«t Roosevelt n.° 1035, fone
2-28-16; Auxiliadora — Rua Cel. Bordlni n° 48. fene
2-30-41; Rio Grande — Rua Bít>Jam'n Constant n.»
1739. fore 2-23-71; Menino Deus — Rua J°áo Alfredo
n.° 995, fon? 3-12-88: Machadinho — Ru? Joáo Pessoa
n.° 198, Canoas; Sarto Antônio — Rui Sfo Mfiori r.»
1690, esq. Vicente da Fontcura; íSáo Jorge — Rua VI-
cente da Fontoura n.° 1448.

CAPITANIA DOS PORTOS: CHAMADOS

A Delegacia da Capitani8 dos Portos do Estado do
RGS, nesta Capital, na rua dos Andr*das, 388, esta
sol!c!tand0 o rom^arfclmento dos srs. Jairo Ferreira
e Wa'ter Paiva, a fim de tratarem ed assuntos de seus
Interesses.

AEROCLUBE DO RGS: ELEIÇÕES

Em eleiçõ» reallz-das a 29 de setembro findo foi
escolh da e empossada a nova Dlre'oxla do Aéro-lube
do RGS. flcardo assim consttulda: p-esldento de Hon.
ra. Piloto Luiz Fernando Coelho de Souza; Presidente,
PUoto Hélio Mlron Macil: Vl:e-Presldente, «loto
Jcã0 Hernani Castro; 1 • Sscretár o. Piloto José Ame-
rico Cabral Medeiros; 2." Secretário, Sr'a. Neusa C*só-
rio Peche-o; 1.» Tesoureiro, Ploto Raulina de Freitas
UJa; 2." T scurelro, Piloto Oirfdlo Rsny plete; Diretor
récn co. Piloto Roberto Venturella Leite; Diretor de
Material, PI'o:o E.vlno Faulo Reschke; Diretor Admi.
nistratlvo. Piloto Daniel Soe.--s Fonsrca; Diretor So-
ciai. PUoto Manoel Sev-.ro da Silva; Re'açfies Publicas
i.guu uf.cii Conaciiio F.*c»i. Dr, re.iutr.du Augua
S3nv cente e Pilotos João Carlos Corrêa Centeno e
Antônio Mendes Tarragô Filho.

MOVIMENTO DE NAVIOS

Foi o seguinte o movimento de navios no cais de
Pôr.o Alegre, durarte o dia de or.tem. sexta-feira: Ar-
mazéns Al: "Rio Paragu.-ssd": A-2: "Stefano P": A-3
Clópatra"; A-4. -R o Moçoró"; A-5: 

"Arma-; 
B-3:

"Deína"; B-3: "Guarapé"; D- "Grcca"; FRG: "f3áo Ms,-.
oos"; CSSA: "Ana Carolna". Navios esperados, de

porios estrangeiros: De'ta Paraguai". "Gudmundra*
*Etti\ "Zilplana", "Spes", -EHln" e "Cortua". NSo h*
esperas de portos naelonr.ls Navios saldos, para por.
tos nacionais: Guaradma". "Krit.", "Tttnoro", "Tupi*

e -Santa Maria". Para portos estrangeiros: 
"Gracla" e

"Eemland".

SERVIÇO DE 
"HABEAS-CORPUS"

Ata o dia 15, têrça-felra estarão de plan-
táo, para o recebimento de petições de "hobeas-

c-.yU 
' 

e o nocessír.c encamjiham-nto so Juls com-

petente, o escrivão do 6.° Ca-tórto Criminal, sr. Z 1-
mer Soares de Menionca, residente m. rua R'achuelo
934, e o of'c'al ds Justiça, sr. Adaio Flores, re-ldente
na rua Ciliire Fluo, 207. Estarão, tsmbém. de plWão,
o sr. Ney Vieira Gu'marã<-s. escrlvãc do Jusaíl-. Mu-
nlepal, íssti Cp-iltal resdente na tu«» He'tcr Vl-|ra,
614. em Belê-n Novo. e o orca' de Jus*'ça, r Luti

Cirlcs Azevedo i?. SUva, residente SkS At. Alberto
Bina, 860, Apart. 508.
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A reforma certa

no momento exato

Estudantes de Lireito da U

niveisldade Federal deram início

ao trabalho de preparação de

um Seminário buscando identifi-

car as metas prioritárias para
uma ação conjunta em íavor da

Reforma do Ensino Jurídico.

A iniciativa não é nova em

nosso meio. Ainda recentemen-

te alunos e professores da Facul-

dade de Arquitetura debateram

os problemas do curso com vis-

tas a uma solução que viesse de

encontro às suas aspirações. En-

centro semelhante tiveram igual-

mente alunos e professores da

Faculdade de Medicina da U. F
R G. S.

O próprio governo federa,
reconhece que a hora é de refor-
mas. Em sua última visita a
Porto Alegre, o ministro da Edu-
cação, Tarso Dutra, informado
sobre c seminário que se realizou
na Faculdade de Arquitetura foi

positivo ao afirmar que, a seu

ver, "todas as universidades de-
veriam adotar essa iniciativa,

porque ela é importante e con-
veniente para a própria institui-

ção. Como todos sabem, a Uni-

versidade é autônoma, mas o Mi-

nisterio poderá incentivar essas

atividades".

O movimento ora encetado

pelos acadêmicos de Direito não

está fora da regrageral enun-

ciada pelo ministro. Os estudan-
tes que o integram estão con-

vencidos de que o ensino que
lhes é ministrado atualmente de-

ve passar por profundas modifi-

cações com vistas, principalmen-
te, a dar, a par com a formação

teórica, a orientação prática de

que vão necessitar no desempe-
nho da profissão que escolheram.

Esta é a razão pela qual ma-
nifestaram sua posição contra-
ria às exigências do Estágio Pro-

fissional ou Exame de Ordem,

regulamentados pelo provimento
número 31 da Ordem dos Advo-

gados do Brasil, nos quais vêem

um público reconhecimento da

íalta de adequação do ensino ju-
rídico às reais necessidades dos

futuros advogados.

Nào há de fato como não
fazer tal ilação ante as exigên-
cias da OAB. E' o senso comum

que está a indicar que quando,
além dos cinco anos regulares
do Curso de Bacharelado cm

Ciências Jurídicas e Sociais se

pedem um Exame de Ordem ou

um Estágio Profissional resta-
ram dúvidas quanto à proficién-
cia dos egressos das Faculdades.

Parece claro, por outro lado,

que tais exigências não signifi-
cam qualquer restrição ao corpo
de professores de nossas Facul-
dades. O magistério jurídico do
Rio Orande do Sul e de outros
Estados sempre se destacou por
sua capacidade e cultura. Ensl-
nam entre nós mestres no mais
alto sentido da palavra, vários
mesmo de projeção internacio-
nal.

Definitivamente, não se tra-
ta disso, como não se trata de

pôr em dúvida a dedicação ou
empenho de qualquer deles.

Depreende-se entào que o

provimento da Ordem dos Advo

gados resultou de uma legítima

preocupação com a própria es-
trutura do Ensino Jurídico mi-
nistrado em nossas escolas.

Se legítima foi a preocupa-
çào, razão tiveram no entanto os
estudantes em se manifestar
contrários à maneira pela qual
se quer enfrentar a questão.

Um exame mais acurado
mostrará que somente com solu-

ções de maior profundidade se
alcançará a pretendida elevação
do nível cultural da classe e da
eficiência técnica.

Se deficiências existem, nem
o Exame nem o Estágio acaba-
rão com elas. Virão como um
remédio tardio para o mal que
deveria ter sido atacado de iní-
cio e em profundidade.

Por outro lado, há impossi-
bilidades de ordem prática que
ninguém desconhece. Os dados
da realidade mostram que é bem
maior, principalmente nos últi-
mos anos, a percentagem de a-
lunos que estudam e trabalham
sobre a dos que apenas estudam.
Estes são poucos, e o número *en-

de a diminuir. São muitos os

que têm encargos de família.
Outros não gozam de uma situa-

ção econômica tranquilizadora.
Resulta disso que o tempo que
dispõem fora de aula é gasto no
estudo da matéria dada e no
exercicio das mais variadas pro-
fissões, que lhes garantem o sus-
tento.

Os alunos com esses encar-

gos não disporiam de tempo ou
disponibilidade financeira para
cumpiirem com o Estágio. Ou
nem vislumbrariam diante de si

perspectiva das mais animado-
ras em sabendo que, findo o
curso e recebido o diploma, te-
riam que prestar um novo exa-
me para exercer a profissão pa-
ra a qual se prepararam duran-
te cinco anos.

Mais efetiva parece a solu-

ção proposta pelos alunos, que
pleiteiam a reforma do curso,
;om a adequação dos currículos
dos 4.?s e 5.<?s anos a 13 de au-
Ias eminentemente práticas.

Com isso, não só se atende

a necessidade da proficiência
profissional futura como se
abrem novos caminhos para que
o bacharel em Direito possa,
realmente, desempenhar com
responsabilidade a sua função s
o seu mandato e, em muitos ca-
sos, o seu quase apostolado.

A hora é de reflexão e de
estudo e parece que é isso que
buscam os estudantes de Direito
com a realização de seu seminá-
rio. Dele por certo sairão os sub-
sídios que levarão à reforma do

Ensino Jurídico — se realmente

necessária — à revisão de anti-

gos conceitos — se ultrapassa-

dos. Nenhuma outra posição se-

não essa, de seriedade e de intei-

reza se poderia esperar de jo-

vens que amanhã unirão de for-

ma mais efetiva seus esforços à

construção da grande Nação que

todos queremos.

Os Guarda* Vermelhos da
Chra Comunista, seguramen-
te a ma li sensacional e bliar-
ra oruen zaç&c de Juv.ntude
de toda a história, entào sen-
do emou .ailas para o esque.
clmsnto, por ordem do homem

que os criou.

Ou jovens militantes grita,
deres de slogans prenderam a
atençào do mundo em meado»
de 1966. quand. Mao Tte-Tung
os Induziu a desempenharem
um papel de vanguarda em
sua "revolução cultural", ou
expurgo.

Os "pequenos 
generais", como

eram afetuosam2nte chamados,
em pouco se tomaram "tro-

pas de choque da revolução"
Composta de universitários e
Beeundarlstas, a Guarda Ver-
melha atormentou, maltratou
¦ aterrorizou autoridades, gra-
duadas ou n&o, do Partido Co-
muntsta e do Governo, que
eram consideradas inimigos
reacionários do presidente Mao.

Ms», em agosto último, dois
anos depois de s;u aparec'.
mento, Pequim anunciou ofi-
cialmente que os Guardas
VeTmelhou dai por diante re-
ceberlam ordens ao Invés de
ditá-las. A nova vanguarda
escdhlda por Mao era a 

"cias-

se trabalhadora" que dirigirá
a integração da juventude na
escola, no campo o na fábrica.

O esvaziamento da Guarda
Vermelha foi assinalado em 15
de agosto, quando Pequim
anunciou as últimas Instru-

ções de Mao. Disse ilt: "A

classe trabalhadora é a cla.«sí
dirigente" e tem de liderar
"em todos oi campos".

Três dias depois, a 18 de
agosto — segunde aniversário
da estréia espetacular dos
guardas — Pequim féz saber
ao» Jovens mil'tantes como as
novas instruções de Mao ae
aplicavam a eles.

D:pols de destacar o papel
desempenhai" pelos Guardas
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Vermelho» o "Diário do Po-
vo" disse, a respeito das ho.
vas Instruções de Mao: "Por

easa razáo, ou Guardas Vernv.
lhos e todos cs jovens estudan-
tea deverio fazer dos trabalha-
dores cs seus mestres, rifa-
zendo-w firmemente no curso
(ia longa luta de classe, zelo-
semente aceitando a liderança
doa trabalhadores, e eonsclen
ciosamente estudando o pensa,
mento de Mao Tie-Tung — a
perspectiva do mundo do pon-
to de vista da classe trabalha-
dora.

O que houve de errado no
mov.'mento da Guarda Verme-
lha?

A queda dos Guardas i tio
difícil de documentar , -nt

a aua ascensáo. Sua carreira
foi entrelaçada com a "?»fu-

lução cultural", essa fanlásti
ca contra-ofensiva qu: Mao
lançou no final de 1M5 para
derrotar o que Ale consldara-
va a guinada do regime, do
comunismo para o capital!»-
mo.

A resistência senáo da ela-
ra poslçlo, à campanha de
limpeza da cam, de Mao, pro-
vou que em meados de IMA
éle estava fazendo prssaio pa-
ra um expurge doe quadros
do partido e do governo.

O principio 
"das 

massas, pa.
ra as massas" no entanto, exi.
gia que um movimento de
massa espontânea deveria le-
vantar-se à ordem d> Mao -
ma. nio o exército. Ideològi-
cament», embora as armas
fossem necessárias para a to-
mada dc poder, elas nio po-
derlam ser usadas para reter
o poder político. Para fazé>
»erla preciso Invocar uma
"contradição doutrinária" qut-
nem mesmo "o 

pensamento de
Mao Tse.Tung" poderia resol-
ver.

Por isso, Mao vcltou-se ne-
cessfcrtamente para a Juventu-
de do pais, até aqui uma de-
cepçio em seu papel de "her.

delro da revolucio". Especia-

Frank T. Haípin

Mstaa em assuntos da China
Comunista tendem a acreditar

que foi o exército, sob a ba-
tuto do ministro da Defesa.
Lin Piso, que desempenhou um

papel preponderante na orga-
niãaçto da Guarda Vermelha,
no Inicio do verto de 1986.

O terror da Guarda Verme-
lha, que «e seguia as primei-
raa manifestações, chocou o
mundo. Seus excessos foram
comprovadamente destrutivos
Nc Inicio de 1897, os Jovens
receberam ordens para voltar
is escolas, mas a maioria se
recusou a fasé-lo.

Em 1968. os Guardas Verme,
lhos ainda estavam contrlbu-
Indo para a violência, a luta
armada e as batalhas pelo po.
der em vários lugares do pais
Pequim, durante vários meses,
lastimou o "partldariimc" e o
anarquiamo", oomo oe novo*
inimigos do plano de Mao pa-
ra uiüfl:ar a China novamén-
te eom bases em "comitês fe-
votuckmártos" nas prcvinclas e
municípios.

No verto passado, o exército
contribuiu oom sua autoridade

para põr fim i ilegalidade e
Impor ordem e estabilidade.
Novos comitês provinciais fc-
ram formados, evidenciando a
mio forte do exército. Em vi.
riu províncias, ae organiza.
ções de Guardas Vermelhos e
outros "revoludonárlcs foram
«endo disciplinadas e até dis.
solvldas".

Em seu lugar, o novo Instru-
mento de vanguarda de Mao
Tse-Tung sio ae "equipas di
propaganda do pensamento do
operário camponêt-scldado"

que estio Indo a es-olas de
todos os níveis, • tomando
conta dos guardas e de outros
Jovens militantes.

Assim, termina uma «ra pa-
ra a Juventude da China Co.
mtnlsta. Os Guardas Verme*
lhos, para empregar um daa
frases favoritas de Pequim,
"foram varridos para a lato
de lixo da historia".

*sm

A Inglaterra e o Brasil

LONDRES — Outubro — A
situação econômica da Ingla-
terra apresenta, curiosamente
alguns aspectos semelhentes
aos da atual conjuntura eco-
nómlra do Brasil, menos a ln.
fiação".

O atual Governo do Brasil
cuida mais da promoçio da
atividade e da prosperidade
econômica do pais do que da
inflaçio. Houve, sem duvida,
no Brasil, a partir do J.o tri-
mestre de 1967, uma forte rea-
tlvaçio econômica do pais. Nio
h« desemprego anormal e oi
negócios vio bem. Ap nas a
taxa de inflação de 1968 nio

promete apresentar nenhuma
melhoria (isto é, diminuição)
em relação fc de 1967, o ms-
mo conceito se estendendo,

grosso modo, ao déficit da

Uniio.
Pode-se dizer que Umos as-

shtido mais fc institucionaliza-

çio da Inflaçio, eomo por
exemplo a regulamentação da
correção monelula do capital
de giro (Decreto-lcl 63), do

que ao ataque fc própria Infla-

çio, com 0 fito de acabar com
as oorreçõei monetárias

O aspecto de semelhança da
economia inglêsa com a bra-
silelra é o da atividade eoonô-
mica e prosperidade dos nego.
cloi. Nâo hA aqui desemprego
vWvel. Ai ocupações da cate-

gorla Inferior, eomo as de em.

pregados d» hotéis (mesmo os
melhn-esi e as de caleiros de

lojas de 2.a ou 3a categorias,
sio preenchidas por estrangei.
ros: espanhóis. italUnos. por.
tuguéses, lugosliu-os, muitos
hindus e muitos pretos das An-
tilhas Britânicas. Mai os pre.
ços 

"nio estio subindo" sen-
slvelmcnte. A Inglaterra é

atualmente um pais de preços

relativamente baratos. liso
decorre, de um lado, de um
melhor ajustamento e comple-
mentaçio de fatores de produ-
çio do que no Brasil %, de ou.
tro, do fato de que suas dtfl-
culdades e percalços do do
lado do Exterior, isto é, do
Balanço de Pagamentos. Em
outras paiavrai, a Inglaterra

parece eitar vivendo, em rela-

çio ao eitrangelro, acima de
suas possibilidades. Donde as
crises repetidas da libra estar-
lma.

Na Inglaterra » moeda tin.
de a depreclar.se em relsçio
ao Exterior, por motivos de
Balanço de Pagamentos; no
Braill o cruzeiro tende a de.

preclar-se pela perda do po-
der de compra Interno, lito é
da inflaçio lito nio é de ei-
tranhar porque as trmniaçéei
com o Exterior têm um "pê»o"

maior na Inglaterra do que no
Brasil.

Outra diferença, ainda, é que
na Inglaterra a deficiência de
mio-de-obra, para a maxlmi-
zaçio da produçio, é de "tra-

balhadores braçais". deflciên-
cia suprida pelos Imigrantes
supracitados que preenchem es
empregos mais baixos. No
Braail, temos sobra, dessa ei.

pécie inferior de mio-de-obra;
as deficiências sio de opera-
rlado especializado • de gente
Instruída e capas nos vários
ramoi de atividade.

Observa-se hoje na Ingla-
terra um fenômeno político
curioso, que aliás já ae mini-
festara anteriormente. Ká na
Inglaterra, como é sabido, o
chamado "shadow cablnet".
iito é, "mlntitérlo fantaima",

ré 
o projeto de ministério

partido que nio eitá no

podei, mai espera alcançá-lo
nas futuras eleições. k

Dificuldades para o solúvel

8AO PAULO — Notlcl*
emanada do Ministério de In-
dústria e Comércio atribui ao
titular Interino dessa Pasto
o propósito de forçar o Oo-
vêrno a estabelecer, de for-

ma definitiva, obstáculos à

exportaçio de café solúvel

pelo Brasil. Trata-se da ln-
tençio de criar, espontânea-
mente, um confisco cambial

ou cota de contribuição sô-
bre o produto destinado aot
mercadas externos, medida

que teria sido prometida pelo
ministro efetivo para «ten-
der a antiga pretensão dos
dois grupos industriais, um
norte-americano outro euro-

peu. que controlam quase
80% do mercado mundial de
café solúvel.

A estranhável «ue propósito
m.nliterlal. Na conformidade
de dispositivo incluído no nó-
vo Convênio Internacional do

Café — no que já houve uma
surpreendente conceisio do

mesmo Mlntitérlo — a
rrleçâo de co.a» de contri-
bulçâo sóbre o aolúvel fica-

ria na dependência do oom-

portamento das partas Inte
ressadat. Primeiro, aerla ne-
cessaria uma solidtocto espe
ciflea ao Conselho da Ort»-
nlaaclo Internacional do Ca-
fé. Depois, haveria a apresen
taçio de raaóee ou Justifica-
tlvas pelos palies envolvidos,

podendo até aer necessária a
designação de uma comlssio
de arbitramento, à qual. de-
veriam os Interessados apre-
sentar seus argumentos O

processo aeri» raaoàvelmente
demorado • podaria, meamo.
resultar num» vtUrto brasilei.
ra se es negociadores do Ua-
marett. oomandadaa pelo em-
balxador Oeorge. Maciel, fl
cavem eom as mios Uvre»

para defender • Indústria na-
*****

Por outro lado. uma soliel-
taçio contra oo interesses da
Indústria brasileira, te for
mulada pelos Estados Unidos
ou qualquer outro pais de
«envolvido, custar-lhes-l» •¦

preelivel desfMto político
entre os povos subdeeenvolvi
dos. Ao que parece, o Itama-

igreja sem unidade

nem disciplina

O espetáculo de bispos, padres, frades e freiras bri-

gando eom outros bispos, padres, frades e freiras é a
oarte mais confrangedora do espetáculo da Igreja de
hoje.

No Concilio Vaticano II, embora se tenhs pro-
curando ocultar a realidade, o que houve foi uma
conteitaçio frontal da autoridade de Roma. Quebrou,
se o principio da unidade na disciplina e na obedlén. '

cia, fundamento do catolicismo.
Dla i dia, a Igreja está deixando de ser católica

• romana.
E al de nós, poderá terminar também nio apoi-

tóü".

Quase que nio se encontram duas cabeças pensando
• querendo a mesma e tudo porque a Pé esmaeceu ou
acabou-se em muitos que Unham recebido o mlnlsté-
rio de pregá-la

No lugar do apostolado místico, bispos, padres,
frades e freiras procuram outras motivações na ordem
material pan Justificar-se na profissão que abraça-
ram.

Inventaram um Evangelho para uso próprio, ln-
terpelando nele o espirito de Marx. Eis tudo.

A fúria com que membros do clero acabam de sta-
car D. Geraldo Slgaud, porque *»*e bispo defende l

permanência da Igreja na fidelidade de sua missio
sobrenatural, é um sinal do grande dll»ceramento.
Debalde o Papa derrama lágrimas sôbre a túnica sim.
bóllea, de antiga inconsutllldade.

A Igreja esti. fraturado e agónlea. Uma parte do
clero afunda nos negócios do reino deste mundo, por-
que nSo crê mais no reino do outro

iuttregetilo ie Athayde

Eugênio ttudin

Ha oêrca de uma dezena de
anos atrás, o chefe Ilustre do
Partido Trabalhista (fora do

poder), Hugh Gattikell, lutou
com a ala esquerda de seu

partido: comunistas etc. Ago.
ra é o chefe do Partido Con-
servidor (Toiy Heath, tom-
bém fora do poder) que luta
com a ala direita de seu par-
Udo, que promove a elabora-

çio de um projeto de DESES.
TATIZAÇAÓ INTEGRAL, fl-

zendo voltar »o setor privado,
i«te é, vendendo aos partícula-
res as empresas governamen-
tais e cancelando a importan.
cia correspondente à divida

pública.
A gerência estatal na In-

glaterra é má. n0 lentldo da
inferioridade em relaçio fc ge-
rencla privada. MAS NAO E
CATASTRÓFICA como no Bra.
sil (Mlvo esparsas exceções),
onde se chegou ao extremo de
ACABAR COM A NAVEGA.

ÇAO DE CABOTAGEM em
6.000 quilômetros de litoral!!!

Um serviço gerid0 pelo Go-
vêmo. e que na Inglaterra se

destaca por sua perfeição, é o

dos CORREIOS, o que me fan
lembrar a oplnlio de um gran-
de • conhecido professor de

HARVARD. qu« Julgava do

grau de civillsaçio de um pais
por seu serviço postal.

Sem quebra dos "brios na.
clonais", bem poderismog chi.
mar um» missio Inglêia para
reorgantur nouoi Correios.
Vários sio os casos, na Euro-

pa, d» missõe. estrangelns

par» Uu especlflcoi, mm que
oe países que as recebem ae

oonsiderem diminuídos
Naclenillimo tacanho como

o nosso, só conheço «qul na

Europa o d* DE GAULLE, o

que nio é a mesma coisa que
dlser 

"a Fiança".

ê.t*iieto Ribeiro (Dt* 
"D.A")

raU nio terá aproveitada sua

capacidade negociadora «,

igualmente, oa norte-america.
no» »«rio poupado» d» «uri-

quar esffrço. poli «mm»
nisterio da Industria tCmtr-
elo vel lutar pela InstítuHio
imediato d» um* medida, que

poderia e deverl» ser evita-

d».
No programa anunciado hi

Igualmente forta dose de ln-

gtnuldade: ¦upõemsetMld»».
liaadores out poderio mtab»-

leeer. aqui meamo, temtm

pam o solúvel destinado »p»

na» ao marcado norte-amarl-

cano. Ninguém lgnor» qu» o»

dol» grupo» controladores de

SS« dVmerendo mundl»! d»
•eitmapems* »««». tom

bém a» «urop». no ftwdt

o no Jfcpio. eujos governo»
mio pressionado» par» qu»

e«lj»m seja o conflseo cam-

bial extensivo ao produto bra

sileiro a êle» distlnado» Es

exigência, ness» caso, seri»

tranqüilamente atendida pois

o precedente aberto nio dei

xará margem a mialquer ar-

gumentaçio contraria.

Cente e Notícia

SALVAMENTO AÉREO

A crlaçio de um serviço de busca e salvamento
aéreo, eom a intervenção de pára-quedlstas, figura
antre o» motivos — e foram dois, inclusive este —

que originaram a demissão do brigadeiro Itamar, dl-
retor das Rotas Aéreas: O outro motivo? — ter o
brigadeiro Itamar defendido a aç&o do coronel Velo-
so, no Pará, episódio de todos conhecido.

Quanto ao Serviço de Busca e Salvamento (e náo
i risonho que esse salvamento haja, como aç&o lnl-
ciai, posto a perder o brigadeiro?!, a Idéia e adaptar,
ao Brasil, o que já existe na Inglaterra. Trata-se do
"Rescue 

Air Service", incumbido de socorrer aviões
militares e de passageiros. A inovação residiu na ln-
corporação, no organograma respectivo, de um corpo
auxiliar de pára-quedlstas, constituído de oficiais da
PAB e do Exército. O pára-quedismo é privativo-do
Exército, mas o» aviadores fizeram ali o necessário
estado, na maior camaradagem. Nunca houve, assim,
qualquer atrito ou disputo de influências entre Exér-
cito e Aeronáutica, ao Inverso do que pretenderam
insinuar os dois deputados federais, hoje sob alça de

mim, m*. Márcio Alves e Hermano Alves, cujas Idéias
e cujo» sobrenomes os colocaram na mesma área ideo-
lógica. O brigadeiro Itamar, porém, embora concor-
dando, vetou algumas particularidades da sugestão.
Indlspóe-ie. também, sei, eom a perspectiva de reti-
rar dM Rotas Aéreas algumas de suas atribuições do»
seus oficiais, para tarefas correlatas. O grande de-
fenaor do ponto de vista contrário ao do sr. Itamar
foi o brigadeiro Burnler, técnico de grande conceito
na PAB, multo ligado ao programa de renovação da
nossa frota aeromilltar, além de linha-superdura do
movimento de março.

A coisa andou tio quente, que ambo» procuraram
o sr. Eduardo Oomes, no seu leito de acidentado, no
Hospital da Aeronáutica, a fim dc que o ex-ilder da
também ex-UDN lhes servisse de juiz. O prestigio
de EO ainda é Imenso na FAB.

Por outro lado, nio tem qualquer assento na rea-
lidade o rumor de que oficiais aviadores, exaltados,

pretendiam exercer o serviço de busca e salvamento
para vindltas políticas. O boato de que até o presi-
dente da República aerla raptado foi pura mvenclo-
nioe, oriunda, quem sabe, da marca deixada, nessas
questões de raptos políticos, pelo cassado ex-militar

que organizou um plano de seqüestro do ent&o go-
vernador Carlos Lacerda, ao tempo do sr. Jo&o Uou-

lart.
Mm que há muito gente insatisfeita com a de-

mlssfco do brigadeiro Itamar, isso posso garantir que
há.

ESTRILO

O marechal Godofredo Franco de Pária teve a

gentileza de enviar a éste reppõrter a sua 
"Carta-

aberto, em particular ao presidente Costa e Silva e

em geral ao clero". I um estrllo soleníssimo.

Bem, isso t capai de dar um galho ainda maior

do que o referido no tópico anterior. Enquanto nao

dá, na sua dedicatória o marechal discorda de alguns

dM meus pontos de vista, aos quali chama de mlnhM

ÍÍÜMÔes aVespelto do golpe de 31 de março, que Ja-

nials se converterá numa Revolucio".

E B eu que nio me sabia eap*z de ser iludido...

ENTREVISTA

Na entrevista que o ministro das Míiuw e Ener-

da concedeu, anteontem, á imprensa, sôbre a Ama-

Sônia havia uma amazonense presente. Acompanhava

íudV'com a maior atenção. Era D. Haldéa Omleutt.

senhora do ministro. Ela é uma apalxonaua da Ama-

sônla, e uma dM IntellgênciM mais ítoM que conhe-

STÉ sinceramente, é a melhor pubUc relatlom do

marido Enquanto o ministro falava sôbre a Integra-

3!r.2^aBMK D. Haldéa, sobrlnha-neta de Artur

â°A^T2Sevia H c^lernlnho. Po-o divulgar,

em resumo, o que ela escreveu.

-Três hom da tarde. Estou no Ministério, ttt**

tindo^Sa entrevista dada a SÊsm.lAtmmt^gM

Je*t O»s»unto: 
"A minha Amazônia". Digo minha,

m*iàStm mim o mntue daquele. MM*

Sdo., que deram o seu amor; e M *>*««". .*»

a^uri» Wllo. tio primitiva e ^lvagem. defendendo^

das ambiciosos que d*»ej»v»m a Ama»0nla par», o»

SI mtom^ojrel» S *** **** clvillmd». Mm

JKTmSte do **! primitlvl«no^«tanü^o que

TJSS, perderá. Como mmpre. m eelneldêndM em

írtnh» vida! Vim ao Mlnlrtério falar com José e, no

íta^to^prMWciando » su» entrevisto, metrando

S'mXmssWmamaêS riquem daquela arm

¦muUante- 
"Sempre digo que o» olhos do mundo es-

,-1^- 
nam» minha Amazônia. Mm o que que-

*•*»:fí?Sfir<rquTseJ»m « olhos do» brasileiro.

Z¥*TUamtí****S** 
,quelâ lni^,ldi0; 

2?
SLTímSShm^eom honestidade, com boa vontade

SÍTauTM riaue»M que se escondem naquele solo

SSü flSuíí» «**°° mt o progremo deste meu

Ími de qu» tonto gosto. pmo e »dml»o, mu qut

Se'de mim sacrifícios enormes".

B terminando, sem perceber a curiosidade do re-

0Ért_w:^H»Je. a no«a neto Dwüela está completan-

a* mm meses Aliuém Ji disse que ela era o talismã

£ fi «£'** m«». • ««» ° **>«*** ** vWt*
So ÜJTavóá terra de raa avó seja de progresso na-

donal Estou emocionada, lembrando, nesta hom. a

minha meninice e a mocldade. nessa Manaus tio dis

tante e ao mesmo tempo lio preoente".

Mmrfcfa C0tttüths és Lacerda
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Jotaká informa
0 deputado Pedro Simon prtocu-

pado com as pequena» verba» que tf
tão sendo destinadas para a com-
tração da Aço» Ftnct Piratini. O par.
lamentar vai solicitar, inclusive, umt
Comissão Especial, destinada a ge»-
tionar junto ao governo federal para
a liberação de mai* verba». Disse o
deputado Pedro Simon qut todo o Rio
Grande do Sul nescessita do imedia-
to funcionamento da Aço» Fmot Pi-
ratlnl, que será a mais moderna si-
derúrgica da América Latina Fés

questão de ressaltar, o lider da opo-
tiçãc, que tal trabalho em nada deu-
merece a atual Diretoria da AFP, qut.
disse, está condutindo muito bem a
construção da obra, ma» que necet-
sita do apoio de todos os gaúcho». Pa-
rabéns, deputado Pedrc Simon. O se-
nhor está auxiliando o Rio Orande tto
Sul.

DESTAQUES

A Fetrobrfe bifotmaodo qne ido hi
perigo de contaminação d» .praia de

O deputado Silvertuj Kiit fiz um pro.
aunciamento lôbre a cobrança de direitos
autorais em pequem» clubes. O parla-
msntar t contra Ul tributação, quo onera
as pequenas entidades sociais e culturais.

O deputado GeMlio Mareântonio, lider
«U ARENA, discurso» ontem «Sta* u atl
vfcades da «PetrofatAa em domo Estado.

Na próxima terça-feira todo. os depu.
tados deverão estar em Porto Alegre. Im-
cortantes matérias «etário na Ordwn do

O deputado GeMlio Mareintanie. Hder
Sm mu, reitto. Esteve participando da
campanha eleitoral. Mat Informa qne nes.
to fim-de-semana, novamente, rumará ao
interior.

O deputado Moisés Velaeques, do MSB
Informando tam na sua região, santa Ma-
ria, Sio Sepé, São Pedro, Ptorrnlg-ueiro, 9
seu partido nio vai perder as eleiçóet
municipais.

O deputado Rome» Hdielbe tnformaa.
do sobr. ewirençoss manldpsis da
«arena.

Em Victor Oraèff serio candidatos
arenlatas os «rs. Ivo Listo • Ludo Loeech.

Em Tapera ae mr». WmttÊm Dotigon e
Hermes Creetaal.

Em Selbach ot ars. Adolfo Werleng e
Joaé L. Flach.

Em Santiago o m, l**o DênHee, ehef»
da Cata CM1, esteve presidindo a eonven.

«io da ARENA.

O deputado Harry Sauer devera viajar
lo Rio, a fim de acertar convites a llui-
tres personalidades que participarão do
(I Ciclo de Estudos Seclo-Econômlcos do
nosso Estado, que ser*, promovido do 3 •
( de dezembro, pela Assembléia Legisla-
tiva Estadual.

Oar. Favorino Mercio -tsaumiri meeis
dU IS o Mbrittérie da Macacão, tendo em
vuta a viacon, aa terca-feii», d* Miais,
tre Tsrss Dutra pan «Faria.

O Ministro de Relações Exteriores do
Brasil, tr. Magalhães Pinto, serl eonvi-
dado para participar do II Ciclo de Eatu.
dot Soclo-aEconômlcoa da Assembléia.

Chega hoje a Pôrt» Alegre • ft, Nestor
Jsst, presidente do Banco St Rrasll. Vai
a «Bagé inaag-uar nora caaa do BB.

O governador .Peracchi Barcellos, nova.
mento, neste flm-de-iemana citara no
Interior do Estado, inaugurando obras e

prertiflando os candidatos da ARENA ks

prefeituras e Cimara* «Municipais.

O depatado Elisto TelH
ao citar • Oevernador do
Estado, sempre asa a st-

gaiata espreecte:
— O toe* coleta rodo-

vttrto...

O governador Peracchi
Barcellos em Bento Oon-
çalves prestigiando a can-
didatura do sr. Moisés Ml.
chelon, qu* é um dos mais
fortes candidatos A pre-
feitura municipal. Deve
vencer.

At dcelaraçêot de dtpa-
todo Alexandre Machado
de iae 

"situem «sta tn-
mando a ditadura" leram
motivo de muitos eosaea-
tAriot, ontem, aos kaatlds-
res ds Palácio Farronpi-
Uu.

EM PAUTA

A viagem do Minirtre
Tarso .Dutra A França se-
rá toda ela paga pelo go.
vérno francis, lnelutlve as
despesas eom sua etpôsa,
ttt. Pastorinha Dutra.

O dopatado Elido TelH
soHeltea mais am gtaisi»
notnmo pan a cidade dc
Santa Marta.

O prefeito CéUo Marques

Fernandes até agora nlo

cumpriu sua promessa de

ssfaltamento da rua TU-

conde do Herval, no Me-

nino Deus.

O depatado Um Eardo
Informando qoe ttr Gari-

bsldl • MDB sseethea «po-

n soas candidata ot srs.
Léo OtUotto, DéUo Kaack
o obtbbo rfwwfto

Também o deputado U-

no Zerdo informando que
tm Nova Bassano os can-

dldatos Já est&o escolhidos
• sio os srs. Zef erino Zat-

tis e Silvio Seganfredo.

Em Parei, e MDB aprs-

sentará eom candidates à

Prefeitura os trs. .Leta Fln-

seta s Amhrtow Dal Paa-

eo.

Em Motas, e deputado

Ary Alcântara continua

trabalhando multo. Diaem

que sua candidatura vai
"de vento em popa".

Em Porto Alegre • jor-
¦susta Dnrral GarcU, dl-

totor d* Instituto Nacleul

do Cinema * da DO Fü-

PC 
Nem a ehuvo trá atrapalhar a eamjMmha eleitoral que tttá se deten»

. 5. oolcenio num elima de tranqüilidade — Alta* att dia S dt notwmbro

poderão ttr rttiradot ot titulot ie tleitoret — Dia 15 do cerrtnte

terá mteio a propaganda gratuita na» tmittoTat de rádio t ttlevição. JC tenham

todos um bam fim.áe*tsmsna.

TINHA UM VERÃO AGRADÁVEL

fAIXA FCPNOiVIICA FEDERAL
Vm* L OO RK) GR CX) SUL I

Adauira «eu eoiwaeionador de ar e seu refrlger»dor, oom financiamento a longo praeo.

lnformaç«5es à rua General Câmara, 78 - 1.» andar - Pone 4.85.06

Ontem, na Câmara

Condenando os extremismos,

vereadores armam confusão
Na Câmara Munieipal, ontem, o aatun-

to meemo foram as entidades de extrema
direita. O CCC — Comando de Caaa aoa

Comunistas, a TFP — «Sociedade de Defesa
à Trediçio, .Familia e Propriedade, e o

MAC — Movimento «Anti-Comunlata. O

começo foi a denuncie da ameaça da de-

predacio da casa comercial qut (asia pro-

peganda eleitoral do vereador César Mm-

quita Jaiü tMBMm X fa'.cj os rapte m
atris Norma Benguel o até m pet}» 

"Boda

Viva". E houve multa discussão

O primeiro a talar sobre o aatunto foi
o vereador Revoredo Ribeiro. Elo denun-
elou a ameaça que fizeram n um comer-
clante, de demolir a sua caaa, as nte ti*
raaae da vitrina uma propaganda eleitoral
de César Mesquita. Entio condenou uma
série de arbitrariedades qu* distt estarem
tendo praticadas pelas autoridades contra
oa cândida'-» da oposição E aproveitou a
oportunidaae pare lembrar o cato de Nor-
ma Benguel. raptada em Pio Paulo, cha-
mando a atançio do secretário de Beguran-

ga para esses tetos.
Depois, quem falou foi o vereador Ru-

bens Alcântara. Informou que tambem so-
freu arbitrariedades na campanha eleitoral.
Atacou o CCC s a TFP, (Unindo que gru-

ri 
como toses sio "totalmente contrários

Constituição estabelecida pelo Govéreo
atual"

O vereador Sommer Asambuja eomen-
tou a medid» tomada pelo preside-Mo Gosta
• Silva .par« que sejs (sito um levanta-
mento das atividades do COC, MM e TFP.
Dtste que estamos vivendo "diaa ds toas-

gurança", lembrando o que tem aooniteldo

am Mo Paulo — terrorismo e priaOee o

«onclulu .afirmando que 
"ee verdadeiros

democratas devem reagir".
«tato "momento de Insegurança" que

•atamos vivendo também fot salientado pe-
lo ve-rftor Lúc o Viera, que «piorei^u

a oca «Co para fVar das traradaçOee ds

teatros e omanoamento ds artistas Claati-

tlsou o CCC it 
"um 

«grujK. dt fascistas

que invadam tsatres, eepaiwsm artistas".

Nêsso momento, notando que o rena-

dor Lúcio Vieira estava at referindo ao

caso ocorrido oom a peça 
"Roda Viva",

Rubens Alcântara começou a fatar lo»

mo tempo quo éle. Quaao entanto êUdl-

sta: "Aquilo era uma .barbaridade! Pomo-

gráfico, nojento, indecente! Quem quiser

que vá para o mercado, ouvir palavrlp de

mça". òwwador que ocupava t tribuna
-tr, narrni d* falar Estabeleceu-*» uma

graneis confusio. Muitos feltrem ao mamo

tempo e a campainha da Meea custou

muito a conseguir ordem.

FISCALIZAÇÃO ATACADA

Quando o vereador Rubens Alcântara
ocupou a tribuna, também falou aobre o
trabalho da Memoraria «Tlorianl. aa nia
Alcindo Guanabara, que funciona também
durante a noita e incomoda e populaçio
qus reside nac redonrtesaa Afirmou que
já pedira provldénclaa ao dirator 4a Diri-
tio do Flacallaaçio, Armando Tsllinl, que
já falara em progremae ds Adio, maa qua
nenhuma iniciativa tinha «alcançado «resul*
tado Diiae, entio, qus deprende dal que 

"a

bola" rem correndo 
"dvrem-nte. 

porque dlss
continuam trabalhando de noite" Depois
Mt aeuuçots ao sr. Armênio 1>1 inl tfsen-
do qus, atrore. espera qus o prefeito faça
eom que TelUni, "que ttm «'do apenas ob-

Jtto deoontlvo". oomeoe a uu o Cédlgo
de Posturas e ate permita que esaa mar-

moraria funcione mala.

ATENDIMENTO

O «remador José Aletoio FUfco .
te da Cimara, cfatnbu u »Vto sos versa*
do-es «•obr» S nrov Atritr- q 

•» torre*, trtrt*i
«Io a*3ndhr"-»o so otlVIe.- .t.«ra mi"*n

qu!a-r nrrtf- eon»i'o e**n a* vfre»d-«res
ae-é atoneüdo lu esostnda-.. tu»rt»t • i-*rt*s-
felmt. no recinto du ae-eéeo, apot o en-
cetramento doe trebelboe.

Carta de Nicanor em debate, Ariosto elogia o secretário
Na sessio de ontem da Assembléia Le-

glslativa, o deputado Rom Flores esclareceu
alguns tópicos de seu Ultimo pronunciamento
a respeito da convenção do MDB de Cal •
que foi respondida, por carta, pelo tr. Nica-
nor Kramer da Lui, secretário da Fasenda.
Voltou a registrar a presença dos srs Faiwto
Leio e Orlo Hartmann, elementos arenlstas
na convenção oposicionista. Na ocaslio o sr.
Fausto Leio, em discurso, mencionou pala-
vras que teriam sido proferidas pelo secreta-
rio da Fasenda, quando da convenção are-
nista de Cal, segundo as quais as taxas e re-
tomos do ICM para os municípios onde a
ARENA nte ganhasse as eleições, seriam re-
tidas na Secretaria da Fazenda. A carta do
Secretário desmente o pronunciamento do sr.
Fausto .Leio, que inclusive afirmou que aban-
donaria a ARENA em raste do discurso do
secretario, que considerou deplorável. Im a-
parte, o sr. Alexandre Machado esclareceu
que participou da convenção arenista de Cai,
ocasião cm que conversou tanto o dr. Fausto
Leio c com o ar. Clrio Clemente Hartmann.
Nesta oportunidade, os dois elementos are-
nistas teriam manifestado ao parlamentar
sua desconformidade diante dos nomes apro-

yados pare concorrerem pela ARENA, nio
tendo feito mençio alguma ao discurso do sr.
Nicanor Kramer da Luz. O sr. Alexandre Ma.
chado qualificou de deplorável a atitude to-
mada pelo ex-secretário da Executiva Muni-
cipal arenista daquele município. Ao consl-
derar encerrado o episódio, o sr. Rosa Flores
diste que diante das duas palavras, preferia
ficar com a do dr. Fausto Leio.

O deputado Pedro Simon também anall-
sou os termos da canta enviada i Assembléia
Legislativa pelo secretário da Fazenda e lida
na véspera pelo ar. Ariosto Jaeger. Diste que
respeita o atual secretário deFesends, quaesta certo ao afirmar que náo faz dlstlncáo
entre qualquer município. Apenas discordou
das «afirmações do sr. Kramer da Lus no que

^OT^.!" :de8afl0 * o**4**0 **•*
governo . Entende o parlamentar que a atua-
Çio da oposição presentemente tem te volta-

m\ _£-...•£ 
Sntttt**** 

5° 
«•**<•<>. *•*•<> devendo

tal atitude ser encarada como provocação da
sua bancada ao governo ou mais diretamente
ao secretário da Fasenda.

O deputado Ariosto Jaeger respondeu ao
discurso do líder oposicionista, afirmando que
a carta que lera inquestionavelmente demons-
trava a autenticidade do ar. Nicanor Kramer
da Luz, que com ela náo pretendeu ferir ou
ofender o Poder Legislativo do Rio Grande
do Sul. Protestou — afirmou o lider do go-
vérno — eontra uma provocação injusta ao
ser atingido por um fato provocado por de-
claraçte que nio fés. O sr. Ariosto Jaeger
diste que te deve fazer Justiça a um homem
que até com prejuizo da sua própria saúde
vem tratialbando oom exação para regularl-
sar definitivamente as finanças estaduais. Ao
concluir, o lider do governo pediu que náo te
confundissem ee termos da carta oom uma
afronto ao Poder Legislativo, o qual o pró-
prio secretario já Integrou como Constituln-te.

REFORMA AGRARIA

.Durante o 
"Orande Expediente", e depu-

tado Pedro Simon voltou a falar sobre a re.
forma .agrária, contestando o ultimo pronun-
clamento feito na Assembléia pelo deputado
Alexandre Machado. Disse, inicialmente, que
no plano da Economia 

"o 
deputado Alexan-

dre .Machado é, sem dúvida, um confuso, pois
é favorável A iniciativa privada, desde que o
governo assuma a responsabilidade pelos ris-
coe dos Investimentos; nio quer tatelamen-.
to de preços, mas nada diz sobra as causas
que oneram os produtos; é a favor da pro-
prtedade privada, produtiva, mas nte men-
clona a improdutiva; quer reforma agrária
desde que seja política agrícola; quer obras
públicas, progresso e riqueza, desde que tu-
do fique como está, que os minifúndios sejam
cada ves mais minifúndios; c, finalmente,
que o governo compre torres, desde que nio

seja por polo". Após contestar, também, ou-
trás afirmações daquele deputado da ARENA,
quanto ao decreto que considera nosso Esta-
do área prioritária para fina de reforma a-
grária, disse que u suas teses tóbre falta de
ajuda financeira ao setor rural nio tem o
amparo de outros setores que, com seriedade,
se preocupam com o problema. No tocante
ás desapropriações amigáveis, afirmou o ora-
dor que a Delegacia do IBRA no ROS até
hoje nio tem conhecimento dos propósitos,
alegados pelo deputado Alexandre Machado,
de que o IBRA tencione adquirir as terras
dos pecuaristas gaúchos executados judicial,
mente.

EMPRÉSTIMOS IMOBILIÁRIOS

O deputado Renato Souza .reclamou ur-
gência naa providenciais que o governo fede-
rei anunciou a fim de regularizar o proble-
ma da correçlo monetária aplicada sobre os
empréstimos imobiliários concedidos direta-
mente pelo Banco Nacional da Habitação.
Entende o parlamentar oposicionista que se
m medidas nio surgirem de imediato o pró.
prio plano habitacional do governo correrá
sérios riscos, podendo, inclusive, desaparecer
pelo desinteresse de novos contratos e desls.
téncla dos atuais. Citou o exemplo dc uma
vila popular construída em Ouail», onde a
situação é alarmante. Nos primeiros meses
de ocupação das casas os beneficiados paga.
vam uma mensalidade de NCr$ 18,00, cifra
que agora, após duas correções monetárias,
elevou-se psra NCrS 80,00. Orande parte dos
mutuários — salientou — terio que voltar
para suas antigas casas por estar a maioria
ameaçada por ordena de despejo que attn-
gem já a 40% dos financiados?

GINÁSIO NOTURNO

O deputado Bizio Telli registrou o mo.
vlmento encetado em Santa Maria, visando
A criação de um ginásio noturno estadual pa.
ra os trabalhadores. O Colégio «Santa Ma-
ria forneceu suas instalações para o funcio-
namento do colégio, que é atendido por Ir.
mia como professoras e estagiárias das es.
colas normais da região. A anuidade é de
40,00, sendo acessível a todos os traballiado-
res. O fato comoveu o sr. Elizio Telli, que
dirigiu da tribuna sua satisfação pela Inicia.
Uva, para a qual solicitou a colaboração dos
demais parlamentares do próprio governo. O
orador apresentou requerimento de congratu-
lações ao Irmão Pedro e Irmã Consuelo,
ldeallzadoras do novo colégio, bem como a
todos os que estão colaborando no funciona-
mento daquele curso, que no próximo ano le.
tlvo Já possuirá a terceira série ginasial.

PROFESSORES PRIMÁRIOS

O deputado Alcides Costa comentou a
situação criada com os professores do DTMEP
nos municípios de Cerro Largo. Sio Mulo das
Missões, Guarani das Missões, Roque Oon.
reles c Cslbosté. Ocorre que ot professores
desta região mlssionelra nte percebem seus
vencimentos há seis meses, criando sérias di-
fleuldedes financeiras. Lemtirou também as
providências tomadas pelos moradores do
Distrito de Santa Luzia, em .São Paulo das
Missões, de adquirir um terreno para a cons-
truçte de um colégio municipal. O material
foi depositado no local ainda no primeiro go.
vérno do sr. Tido Meneghettl e até agora as
obras não foram iniciadas, causando também
a destruição total dos tijolos lá depositados
para erguer o grupo escolar. Ao criticar o

governo, o orador lembrou também o fato de
terem alguns agricultores construído is suas
expensas duas escolas no interior do mesmo
município e que seriam encampadas pelo go.
vérno. Tal providência ainda nte chegou a
es concretisar. estando t professores tendo
pagos pelos colonos, num total de NCrt 450.00
mensais. O Estado vem contribuindo apenas
com 100,00. A» escolas, diante do problema,
estão ameaçadas de serem fechadas.

GOVERNADOR CONFIRMOU A

DECLARAÇÃO DE ALCÂNTARA
PELOTAS, 11 (pelo telefone)

— O deputado Ary Alcintara,
durante uma entrevista conce-
dlda aqui, diste que o deputa-
do José aPsderzolll Sobrinho
fora um dos quo te manlfes-
tara, Junto ao vegemador do
Estado, em favor do lança,
mento de tua candidatura, em
«ublegenda da ARENA à Pre.
feitura daquela Municipio.
Posteriormente, o sr. .José Pe-
deraolll Sobrinho, também em
•ntrevlfta concedida em Pelo-
toa, nsgou que tivesse tido tal
Interferência. Entretanto, •
¦governador Peracchi BareeU
ws confirmou o fato, através
do seguinte telegrama que lio.
Je enviou ao deputado Are
Alcinttre, qus 4 o candidato
a prefeito nela sublegenda n.»
S da ARENA:

"Deputado 
Arr Alcintara.

Pelota*. Tomei conhecimento
da entrevista em que refere
a interferência do ilustre depu-
tado José FedenoUl Sobrinho
junto o mim no .sentido de re.
forçar o esquema sucessório
esta cidade, por entender que.
nte obstante es qualificações
pessos-ls do candidato já lan.
cedo, tomava-se imperiosa s
InsUtulçio de sublegenda t sa
possível incluído o nome do
distinto amigo, nte obstante
Os pre tuiaos materiais quo oo-
flertam lhe advir. O deputado
Pedereclli encarecia, nessa
ocaslio, a minha intorferén-
cta pare demover qualquer
oblce que porventura se apre.
sentasse. Preocupado em as.
segurar a vitoria da ARENA
•cima da preferenclaa pes.
soais também aceitai a toes
da neoetaidade da inttltulção
da aublegends. Eram tm** o»
esclarecimentos que me cum.
priam prestar já que fui dta-
do na referida entrerista.
Aproveito a opottunidado pa-
ra dirigir aoa companheiros
um veemente apelo no senti-
do de auperartra tódat ae oca*
slona«s dlvergênc'as, porém de
parto quaisquer desmtsndl-

mentos tendo presente o im.

peretlvo categórico desta ho.
ra que reclama e exige a união
de todoa quantos integrado*
na ARENA e fieis aot Ideais
da Revolução de Março «e dis-

põem a lutar denodadaments

pela vitória da nossa legenda.
Atenciosa» saudações. Walter
Peracchi Bareelloa".

Eaas telegrama esti .todpdo
a mais ampla repercussão nos

meios políticos locais, recor-
dando-se que não foi o depu-
tado Ary Alcântara quem inl-
ciou a polêmica, pois ao con.
ceder a entrevista estava ape.
nas respondendo a afirmações

que lhe haviam sido dirigida»,
ás quais considerou não poder
deixar sem resposta, mantên-
do, contudo, o alto nível que
vam canctariasiMlo a sua cam-

panha eleitoral.

CEEE
Interrupção no Forneclm«ento

de Energia Elétrica
Para executar serviços dc manutenção nas cima*

ru transformadoras numeras 3 e 3, locallsadas A .Pra.

ça «Senador Florênclo, serão as mesmas desligadas Do

MINGO, DU 13, ficando sem energia elétrica nos ho-

rarios abaixo indicados os seguintes locais: DAS W.M

AS !!.#• HORAS (cimara n.° 9): Rua dos Andradas

tado dos números pares, trecho entre a Praça .Senador

Florênclo e o n.° 808- Rua dos Andradas. lado dos nú-

meros impares, trecho entoe o n.° 1133 e a Rua Oen.

Joio Manoel; Rua Caldas Júnior, lado dos números pa-
res, trecho entre as ruas Siqueira de Campos e dos

.Andradas; Rua Siqueira de Campos, lado dos números
impares, trecho entre aa ruas Capitão Montanha e Caldas

Júnior; Rua Capitão Montanha, trecho entre as ruas

Siqueira de Campos e Bete de Setembro; Roa Sete de
aeiemoro, trecho enue au rau Capltãu Montanha .
Caldas Júnior; Av. Sepulveda trecho entre a Rua Si*

queira de Campos e a Praça Senador Florênclo, in-
clusive. Também aerá atingido por este desligamento o

Cine Guarani. DAS ll.to AS M.M HORAS (câmara 3):
Rua Oen. Cimara, trecho entre as ruas Sete de Se-
tembro o Oen. Andradet Neves; Rua Sete de Setembro
lado dos números impares, trecho entre a Rua Uruguai

e a Praça Senador Florênclo; Rua Sete de Setembro

lado dos números peres, trecho entre o número 1116 e
a Praça Senador Florênclo- Rua dos Andsadas, lado
dos números Impares, trecho entre os numeras 1333 e
1073; Rua dos Andradas. lado dos números pares, trê*

chot entre o .Wlftclo Netúnls (próximo ao n.« U03) e a
Praça Senador Florêndo.

Porto Alegre, 13 de outubro de Mes

COMPANHIA .ESTADUAL DR ÍNERGIA BURRICA

VOCE 60STA MESMO DA SUA (IDADE I

MAO SEI CANDIDATO I

5ay Marquss
Para Vereador de Porto Alegre

Ontem, na Prefeitura

Jardim Sabará terá duas ruas

com o nome de Getulio Vargas
O prefeito Célio Marques .Fernandes tancionou lei

mudando ob nomes de seta ruas. Duas dela», vão
agora, se chamar Getúllo Vargas. O mercado livre e &
usina de asfalto da l.a SeçSo de Construção e Con.
servaçáo vio ser remodelados. O SMOV já está cul-
dando disso. E vai ter mais um parque de estaciona.
mento na cidade. laso foi o que a Prefeitura decidiu
no dia de ontem.

No Jardim Sabará, duas ruas vão ser homenagem
a Getúllo Vargas: a 19 de Abril — data de nascimento
do ex-presidente — e a rua 24 de Agosto — data da
sua morte. Mas, além dessas, outras cinco ruas vão
mudar de nome, de acordo com as leis que o prefeito
sancionou ontem. A rua 4, da Vila Ingá, vai se d»-
mar Joio XXIII. Nessa mesma vila, a rua 9 vai ser
rua .Papa .Pio XII, a travesaa 1, rua Gabriel Mlatral •
a travessa 3, rua Chateaubrland, em homenagem ao
escritor francês. E ainda, em Ipanema, uma av:nida
do loteamento Santa Izabel recebeu o nome de Ar.
lindo Pasqualini.

REMODELAÇÕES

A Secretaria Municipal 0» Obras • Vtaçio está

rrldenclando 
na remodelação do Mercado Livre e

Usina de asfalto mantida pela l.a Seção de Cons.
trução e Conservação.

O Mercado Uvre que já deu multo o que falar no
inicio deste ano. quando .ameaçou desabar, vai, agen,
ser mesmo melhorado. Até a sua cobertura, que ain-
da está em estado bastante precário, vai ser subs-
tltuida. O secretário Moses do Carmo designou três
engenheiros — Lauro Pllla Grossl, Nilc Edgar 3utheil
e Antônio Cantisani Filho, para receber e Julgar as

propostas que forem encaminhadas ao SMOV. A pe.
lavra final vai sair no dia 18, to 16 horas.

Apesar de o .SMOV pretender remodelar a usina
de asfalto da l.a Seção de Construção, a Prefeitura
assegura que, mesmo em má sltu.*çãc, ela está aten-
dando aa imposições do plano de ssfaltamento du
ruas.

PARA OS CARROS

Duas novas pare os proprietários de carros: a ave-
nlda Protásio Alves vei «er asfaltada até o Passo Dor.
neles. Por isso, vai precisar ser prolongada um pouco.
As máquinas da Prefeitura já estio lá, trabalhando

E, junto ao mercado da Praça Garibaldl, vai ter um

parque de estacionamento de carros, que também Já
está em andamento.

Companhia Estadual de Energia Elétrica

ALUGUEL DE VIATURAS

A CEEE avisa aot Senhores Interessados que te

acha aberta TOMADA DE PREÇOS para aluguel d*

veículos, camionetas tipo Plck-Up ano de fabricação
1981 em diante, com capacidade para 800 kg„ e com

motorista, para serem utilizadas em seus serviços na

cidade de CANOAS.
As condições estabelecidas para tal prestação de

serviço acham-se impressas e à disposição dos inferes-
sados á Av. Getulio Vargss (BR/118), N.» 3.007 — Ca-

noas, onde serão recebidas as propostas, até às 17 horas
do dia 35 de outubro corrente.

Porto Alegre, 10 de outubro de 1968

A DIRETORIA

Empresa Santo Anjo da Guarda
Nrto kitars - Florfmtpolit

«JMà_?2*n.t* 
»e «MO - M0 - 10,00 - U.00 - 1«JB0

1M0 e 91,00 horas.

Carro Leito it 91,00 horat.

Reservas to passagens: Praça Ruy Barbosa. 140 m
fones: 4-1S-8J — 4-38-78.

S dia da criança <J

j 12 de outubro ^í

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RIO GRANDE «DO SUL

AVISO
Convidamos oe senhoras contribuintes .baixo rebelo-

liados a comparecer na Prefeitura Municipal de POrto
Alegre - Prefeitura Nova 1.* Andar - Seccfc de Reviste
ds Divida — dentro do menor ptwm possivel, a fim de
ti «tau mmtm dm ama interéea*.

AbOlo Mvctlloo Ioáclo
ASitt da Rota Santos
Adio das Saatos Bocha
Adie Msrtlis As Minada
AdtUao M. tta «aatoa * CW

Ltda.
Adriano Baolaaoiuo
Alberto ElManlnit
AleW-s rirrtT» ds Sil»»
AMfevands de Oll-srin Ml.

cem
Alftu Evlláne BodrlcvMs

Anttalo Lui» te Ollsslre
Aitflnlo Panlr» ds Souaa
AatOalo «amola
Artur Lcrch
Auajuito VllarWb»
BalduUo «Schivs-rtss
Carlos Ditad«
Carlos Vasco Nui.es L*ntler
C Aidr.atta * Irmlo»
C. Pim * l-«i Ltdi
CSOn BrtaSK ft Palm Ltda.
Clo«y ds Ciwik Oranlot
Ooop. Coo* Tmo H. AaeksrM

OondocnÍBlo HtfMe Msrotdss
Del Klo A Cia
CoshecSss .Vespas Wsctraslo
L«és. .

Divino CeawMtsi s Técaie*

Cm?rlra Tr««»ori*» Ltds.
g-,»i'»m *V.«¦<«-'.>.•» *'»»s i*

r-ar—r, ,»*»r.i.«Ti «.tia.
ndo * «-•» tf»

feto tUdsstor LMa.
J. A. Morais * Cta Uéa.
Jtnlo Ramos
Jorgt Klrstsn t Os
Jeat dt .rrslt-J 86
Joaé PUcIdn «"«-aro «Téilar
Lopes a Vieira Ltda
ManoM Piso» da gtlvstts
Manas KapeitBit
MétloPUbslre
Mscáalsa Trls I éwl-Sm

Ltda.

Mirsoda A Oalludo Ltda.
O. rrltsch S CU Ltda.
Ornar Vilas Boai Martlots
Orlando r. Caprt
PanUl'i Androili.
Ptdro Rodrtfit** ds OUtitr*
R-.-aldo B'i*r,o â OUvstrt

Ltds.
R beiro A 40rae» Ltds.
Rita Costs
Roberto riamos»

Rodolfo gpttaer
Rodrlsssi A Ssslvrhslm
Ronaldo .Morst-s Brea

Said Sob
SesresMky « OtMSMIa
So<-l«dsde Téealm s Cosunilsl

Hldrotlltnes
T-aoinorsad >ra tat* Ltt»
U-V-o !¦"' .1"» irei' ¦ •- »

fér-to Alegre, t de Outuh'

L*'l

P.VPt » dOAHFS
Chefe dt Seoçte

¦**-¦- 
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Economia & Finanças

TâXâs de Câmbio

no Mercado livre mCOMPRA VINDA
lfi» «dólar» M7J 8.10
OFt Cemt tdólar*onv«iio> 3.S75 3.70
£ .tibr» eterltnal 8.7S744 1.8456»
W» (nortn) 1.0CS89 1.01881
1% Fr ífranco-«u<oo> 0.85517 „°JX5Í
Lrf (Ural O0D5898 O.005S57
rr Bl| (Iranoo Mig 0,073023 «•°2?'JÍ
» r (franco.fr* .c»»> 0.78887 0,74555
¦Sw. Kr. coroí ai rea) .. 0.70937 0.71595

J.-D Kr. (coroa -|inam»ioiJ»a) ., 0.48170 0.49387
S-h (achüllnj aiutrlaxo) 0,141671 0.144Í85
Ele («acudo po- a«i*o 0.137532 0.130340
M»N (ptao arg n Uo) O.O09Í55 0,011581
-11" (plao orujua' » Nom'n*l Nominal
No Kr (corta •onitriW 0,51339 0,51874
Ptr (PM'ta) .... NonTnal Nominal
CM Cas <ídar cooa«e.oè) 3,47328 3.46505

fiai. 
(libra *rii\f 'Ia 8 76744 1.84559

>M (mano alem*» 0.92243 0,93053

Clube dos Gerentes de Bancos

tem testa e posse m meMiâ
O Clube dos Gerentes fe Bancos de Porto Alegre.

devera realizar, hoje, ao meio dia, um churrasco d: con-

fraterniiaçáo, o qual reunirá associadjs. amigos e Jorna-
lls*a». Ka oportunidade serão mostradas a todos as de-

pendência» da sede do CGB, localizada à Rua OI. Mar-

cos. 1080. na Pedra Redonda. Também faz pa-te da fes.

tivldsde a posse da nova diretoria, que s:rá presidida

pelo ir. Carlos Kuhn.

ESTIMATIVA 00 CONFISCO CAMBIAL

NO CAFÉ EM GRÃO
em «nithõvs de o menos novos (correntes)

SAKRAS ||
i9bu't.t 

pHHHHHÍi
A»/» m
»9b«'M ¦ mt
«965 6«| ¦

'««?/«) pB
<9t*/«?||

1960/M ¦

19S9/60fe

1958/59 ¦

tfòtnt I
1956/57 

|||

1995/56 M

1954/55 I

1955/54 ¦

100 200

Homens & Negócios^

SOO 400 500 €00 700

hnçâ aqui este mês o

to computador eletrônico de mestx
Neste més de outubro, a

Olivetti Industrial S/A. lan-

cara em POrto Alegre, o prt
mtiro computador eletrônico
de mesa do mondo: Program-
aa 101.

Tratajt de mn grande a-

Fundo
Ficrei.de
investimento
.K..H,,io 

Ac 
r> yK

conteclmento para e mundo
empresarial gaúcho. O com.
putador de meia é revoludo-
nario em tudo, Inclusive pelo
tamanho, pois é de dimsn.
aô:a reduzidíssimas.

O computador de meaa O.
Bvetti Programma 101 resolve
grande número de questões
de que antigamente só oa

grandes computadores podiam
ewarregar.se.

Do ponto, de-vista operati.
vo a característica, principal
diste 

'computador de mesa"
está em possuir uma progra-
mação análoga à doa compu-
taíores eletrônicas de grandes
dimensões, tle pode ser usa.
do de maneira ampla e versa-
Hl já que t completamente
auto-suficiente, no senKoo

de que é capaz de aceitar
"ptogramas' 

previamente pre.
parados.

A decisão do governo brasileiro de também aplicar o confisco cambial nas exportações

de café solúvel, à exemplo do que faz com o café em grão c o cacau. Além de representar

uma derrota em sua capacidade de nepociar, poderá determi,.ar a perda do poder com-

petidor do produto junto às demais indústri s de solúvel internacionais. Os pareceres dos

juristas Pontes de Miranda, Orosimbo Non to e Vicente Rio. condenando sua cobra ça

por si io respondem, no plano interno, peta sua ilegalidade. Anda no mtsmo plano, é

de se ate.itar para o fato de aue, de 1953 a 1967, nada menos de 9SS milhões de cruzei-

ros novos em cruzeiros correntes foram cantados pelas Autoridades Monetárias e cana-

lizados para outrtos atividade, que, sem o confisco, teriam exigido emissões de papel
moeda em volume correspondente, agravan'o sensivelmente o processo inflacionário do

Pais.

Excesso de títulos públicos
âgitâ o memdo de capitais

JÜIZO OB DIREITO DA

A* VARA CÍVEL

IMTAl K CITAÇÃO

Praao: 10 dias

O Or. NATHANIEL MAR-

QUÊS GUIMARÃES, lf
Jata ii Drelto da «.* Vara
Cüv I da Comarca 4a Pfe
te Alegre (RS):

FAZ SABER que HELENA
S JHREIBER ajuizou ação exe.
cutlva contra OTTILIA NOR-
LING, atualmente em lugar
ignorado, pera haver desta o

pagamento da quantia de NCr$
1.005jOS. correapoodento k dl-
vida do «-locatário Edgai
Norling. pela qual t responsa-
vel a ré, na qualMade de fia-
dora. Pica citada a ré, para, no

prazo de 34 horas, efetuar o

pagamento da divida. Juros
honorários, custaa e demais
comnaçôís de lei, pena de ae
rem penhoradoe bens auficten.
tea k garantia do débito, tu
cando citada para todos ca
atoa e termos da ação P Ale.
re, T da setembro de IMS
En, (a) Brasil Sonsa d- Al-
meida, ajudante substituto dl
escrivão, subscrevo.

(armado) Nathente! Mar

quês CMmartea — Juiz da Dt.

reite.

Edital de Praça

e Leilão

O Exmo. Sr. Dr. Cario»
Eüuardo Viam» de Axamtaja
Ma d- Direito da (.• Vara
CAU deste cidade te Porto
Alegra. Capital 4o Estado do
Rio Grande do SuL

Pas aaber qus se há de ven.
der no dia 23 (vinte e aois*
da outubro, as 14 hs., no 3"
andar do Pai. da Just.ça os
bens aba xc descritos, pinho-
rados da Evaristo Massaro
Cunha na ação executiva que
lhe move Arlindo Martlnelll:
"Vm 

televisor marca Colorado
n.° 46106. avaliado em NCrt
500,00. Uma máqu'na da eo<-
tura marca Stnger, n* 694344
em NCr| 15000. Um refrgera-
dor GE. n.° 56677, avaliado em
NCr$ 500,00.

Case não haja Kcitantea das-
de Já fica designado o da 39
do mesmo més e hors a loca.,

Sra 
tir lugar ao publico lei.

>. pelo maior lance. - Mt
to Alewre. 14 dj setembro 

"di

IMS, Eu. Hélio da Silva Plm.
pão, ajudante, substituto do
••cr.vio, subterevo.

Carloa Edaardo Vlaana dr
Azambuja - Juls da Direito

da 5.» Vara CIveL

RIO, 11 (Meridional) - O ministro Del-

fim Neto, foi alertado pelos empresários

financeiros para o excessivo volume de

titulos estadua s oferecidos em São Pau-

Io e na Guanabara e qua vem criando

sérios tumultos no Mercado de Capitais.

Entende o referido circulo que a exis-

tenda de papéis públicos no mercado o-

ferecendo até 3,54»/t> ao més, ou 4348% ao

ano provocará, inevitavelmente, um e-

tovação geral da taxa de Juros.

SP ALARMADO

A comunicação do prejuh» que o re-

tomo desses papéis vem causando ao

mercado, foi levada ao titular da Pasta

da Pazenda pelos presidentes da ADECIP

• da ACREFI, este último tendo vindo

especialmente de São Paulo para o de-

bate
Sepmdo os empresários financeiros li-

derados pelos srs. José Luis Morera de

Souza e Américo Oswaldo Camplglia, a

açio doa Estados de São Paulo. Minas

Gerais e Rio Grande do Sul Já levou al-

guinai financeiras a operarem k taxa de

15«'c ao semestre, a fim de enfrentar a

competição desigual.

PASSIVIDADE
"A 

passividade das autoridades é ln-

compreensível, pois a concorrência ile-

gltirna e predatória desses titulos preju-
dica a própria política financeira do go-
vérno".

A afirmação 4 do presidente do Sn-

dioato dos Bancos da Guanabara, proles,
sor Theophilo de Azeredo Santos, a pro-

pósito do incremento da colocação de pa-

péis estadua's no mercado, principal-
mente no Rio e em São Paulo.

Destacou o também presidente da

Comssão Consultiva de Mercado de Ca-

pitais do Conselho Monetário Nacional

já ter a Comissão aprovado, por unani-

mldade, renovando a proposta em ou-

trás oportunidades, demonstrando a ur*

gencia da regulamentação da emissão de

titulos públicos. No entanto, destacou, a

matéria confnua até hoje sem solução.

« evidente que ninguém tem dúvida,

prosseguiu, sjbre sa implicações negati-

vas de tais titulos no mercado: —

Em primeira lugar, transfere a

poupança do setor privado para o setor

púbico;
Perturba o mercado oom lança-

mentos em doses maciças, sem prévio
exames de sua assimilação e,

Concorre para uma elevação da

taxa de juros das instituições financeiras,

pela concorrência predatória, que provo-

ca, pbte puxam a taxa para o alto.

Companhia Estadual de Energia Elétrica
CEEE.

AVISO
Comunicamos aos Sra. Acionistas que «a encontram

k disposição na sede da Companhia - Edific o da Pre-

teltera Municipal, 11° andar, o§ documentos a que m

reíre c art'go M do Decreto-Lei n.° 3627, de M de setem-

bro de 1940.
Porto Alegre. 8 de outubro de 1M8.

Pag.' José Maria Baetld' Schneider
Presidente

Profissão de R. P já está

regulamentada por decreto

AVISO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE PERRO

CONCORRÊNCIA

EDITAL N.* 6-CPC/68
Tomamos público quo, no dia 14 do mês de novembro

próximo ks 14 horas, na sede da Comlssio Permanerte dr

Concorrências k Rua do Mercado n.° M. 17* andar. Rio

dl Janeiro. Guanabara, serão recebidas propostas para
obras de Terrapl nagem, obraa do arte correntes o ser-

viços complementarei da infr«estrutu-a. edifícios: linhas

telegrifloas • cercas marginais, todos os servços locall-

aados no Trecho Itapeva Ponta Grossa — Tronco Sul
- Estado de Slo Paulo

Oi UiU re»sados poderio obter os Editais * todas as

informações ne-essi*rtes na sede da Comlssio. no expe-

atente normal da Repartição

Rio de Janeiro 7 de outubro de UM
Jato Carlos Gnrwl B-rb-sa

Presidenta da C P C.

Depois de três anoa de lu-

te. oa profissionais da Rela.
rfe* Públicas obtiveram regu-

lamentação, através do deere.

to presidencial n.« 63.383. pu-
blicado on M de setembro

passado. Agora, para obter

registro, no Ministério do

Trsbolho, é necessário perteru
eer k Associação Brasileira
dr ReleçOea Públicas —

Seção Regional do Estado do
Rio Grande do Ml - que
tem Jurisdição efltee Santa
Catarina.

O ar. Wilson Raffo. presl-
dente da ABRP/R8 Informou

que 
"aproximadamente 40

r 
ofisslonais Já estio fllladoe
entidad;. Aqueles que com.

trovarem o exercido da fun-

es.o. pelo preso mínimo de
34 meses, até 13 de deaembro

de Méíl - date da sanção do

decteto — não necessitam fa.
ser prova de cuno superior
de Relações Públicas, que só
e«ste no Rio d? Janeiro e

em Mogi daa Crases, Sio
Paulo".

A profissão de Relações Pú.
bUcas tém lido muito dlstor.
cida ultimamente. Para o sr.
Raffo, o 

"RP é um jornalista,
que Já ultrapassou a faixa
cotlaiana de informações. Seu
trabalho é feito atravée da

pesquisa, que Implica em pia-
nejamentos." Dm exemplo
disso sio as sondagens de
opinião pública a resoelto da

popularidade de políticos, a.
cel» ação de produtos indux.
triste, etc.

No parágrafo H, artigo 4.°
da lei qua regulamente a

AGORA VAMOS DEIXAR BE IMPORTAR AGUIHAS
A maio* fábrica de agulhas

de máquinas de costura do.
mestiça da América foi Inau.

gurada pela Slnger, em In-
dalatuba um munlciolo de M
nú' habitantes, a 133 km. de

8ár Paulo, que, dentro em

brava poderá ter seu mane

conhecido am multoe peleea

como importante centro ex-

portador de manufaturados.

Com essa fábrica, o Braall
deixará de str Importador de
agulhai to máquina de cos.
tura doméstica, paliando a
exportar até 15 milhões de
unidades anualmente. Ela re.

presente também o esforço da

mz3

0 DE EMPRESAS INDUSTRIAIS
nceme

CONSULTE MOIIOt iw
I mnco ««MML K KKNVOlVIMniTO 00 IXIMMO WUMatrisi tftm«Ra±,l55 2* aR«arel«âaeiaiPraça l$,Ed.renlx,13#«ndar

Wilson R. MflJier

fflssbla 
lançou n? mercado nacional mai» 9 28S 260 ações para aumento de ca-

pitai. São içótt preferenciais do mesmo tipo das fi existentes. As ações que
nío ji rem torrada* pétm atuais acionittat, serio subscrita» por um consórCo de
banais ie Hvestinento e sociedades financeiras, lideradas pelas seguintes msti-
tuições. Banco d» investimento e Desenvolvimento Industrial; Banco de Invés-
timetiio io Btasil. Banco Federal Itau ie Investimentos; Bradesci e rtnasa. O
lan^mento So au-nento ie capital foi realizado durante coquetel, no Rio, estando
presentes o ministro Héli- Beltrão, empresários, acionistas e o presidente da
Mescna, sr. Heirique ie Botten.

s*LUBE ds Garantes to
^ 

Banco. rsaUaa hoje
orna festa de eonfraternl-
safio, am sua sede nova,
na Pedra Redonda. Será
am ehnrrases, ao melo-

PRESIDENTE do INPS.
* 

Torrea de (Mlvelra. de-
verá vir ao sul em 5 de
novembro vindouro. Betará
em São Leopoldo para
Inaugurar a moderna a-
génda do Instituto • nes-
te Capitei, para manter
novos contatos oom a dl.
reçio local da autarquia,
com segurados, sindicatos
o empresários.

profissão, está enumerada a
relação du atividadss espe.
clficas do RP: 

"Orientação de

diligente» de instituições pú-
blicas ou privadas, na formu.
laçáo ds politlcoa de Relações
Públicas; promoção de maior
Integração da Instituição da

comunidade; lnfcrmsçio e o.
rientaçio da opinlio s4bre
objetivos elevados de uma ins.
titulçáo; asseasoramento na
solpçio de problemas tnsti-
tuclonate que lnluam na po.
aiçic da entidade p:rante a
opinião pública; planejam»-
to e execução de campanhas
de opinlio pública; cônsul-

torta externa de Relações Pú-
blicas Jnn'0 a dirigentes de
initttulçõu, e ensino de dis.
ciplinas esoeclficss ou técnt-
cas de Relações Públicas, o.
ílcialmente estabelecido."

INTEGRAÇÃO
'to 

«xtremo-sol dt Pais
será motivo to raplemen-
te especial to "Correio

gaúcha está preparando
mst-rial a respeito, tra-
taado do nosso Estado.
Santa Catarina a Para-i.
t diretor to sucursal do

jornal carioca, rm P'rto
Alegre, o Jornalista Ga-
briel Mathlss.

raUVETTI apresentara

para empresários, au-
toridades e imprensa o
seu computador de mesa,
o primeiro do mundo, bvi-
rado de "Programma 101".
Rsvolucionírlo oor s"«s
dimensões e pelas earac-
teristlcas, o minleomputa-

dor resolve grande nume.
ro de questões que só os
grandes fariam. E um
computador eletrônico im-
pressor, com capacidade
de memória e flexlbilida-
de excepcionalmente ele-
vadas. devido k possibill-
dade de gravar os progra*
mas de cálculos noa car.
tõee magnéticos doa pro*
blemas a serem resolvi-
doa. O lançamento e a-
presentaçio desse
computador será dia 17,
àa IS horas e M minutei,
no Plasa Hotel.

fOMISSAO to Desen-
** Tolrimento de Alegre-
mm eonTidando o cohinli-
Ia pen a XXVI Exposl-
«ão Feira Agropecuária
do Município. O convite
tob MSituido pelo presl-
mente da dlnímle-» antMa-
to, ea Jabás Bica to
Freitas.

pROJETO 
industrial das

Fazmdas Aricary 8. A,
dirigido ao BNDE, foi en-
centrado pelo sr. Agenor
T. Aguiar e encaminhado
ao BRDE. Os Interessados
no documento poderão
procurá-lo.

abVB Irá empossar bo-
^va diretoria no préri-
mo dia 15, en ten'ar sole-
ac, no Pl*sa. O presiden-
te eleito é o sr. Gnather

Steab. diretor das lados
trias Micheletto.

rOMPANHIA de Eletri
^ cidade de Alagoas ele
triflcou, em setembro, na
da menoa de 7 cidades:
Colégio. Coltá do Nota. Ta

quarana, Belém, OUvença
Canapl e Inhapi. Para
conclusão do programa or-
bano estadual, reatam ape.
nas 16 localidades, que es
tarío abastecidas de ener

gia elétrica até março de
M.

cXGM. Fábrica to Má
11 

oolnas de Costura, o
Brotter Corporation, do
Japio. formaram a "Bro-

ther Interamericana". cujo
eanl<sl InlcUl Se ISO mil dó-
lares está dividido entre os
do!s growoe tnnutrisls. A
Bro'her é om dss maiores
fabricantes de máquinas
de escrever, calcular, ele

trodnmésMeos, eqnlpamea.
tes tadnstrlats. miqolr-s
d? costura domésticas, in
dostrtals e de tricô; a El-

gtn é, no Brasil, om dos

grandes nomes ns fabrica

çio de máquinas ii tm'n
t»% e compressores pan
refrigeração. Inclns've *t

portando. A llgaçio das
doas grandes empresas

propiciará a ambas nm ln
tere*mbio com-rclil em
sens se'fires. no mondo In
teiro, além do Intercâmbio
tecnológico.

Slnger em lnteriorisar seu

parque industrial, visando ao
trinamento da mio-de-obra
loca para elevação do nivel
racial e econômico da comu.

niJade. A primeira etapa des-
sa Interloriração foi a Insta.
iputr, da fábrica ds máquinas
de costura em Campinas, naa

proximidades de Vlracopos.

_;.,-.. 
• '^L 

7 AMA :%__**_¦ 

^^J^t 
- 

jflfc y^^J

Esttv: novamente reunido na sede da Delegacia Regional do Inda, o GT tn-

carr-gado drs providenciai para a elaboração do cadastro dat cooperativas gaú-

chãs, visando io equacionamento de uma política que realmente atenda aos an-

seios ias 791 entidades ds RGS. Participaram do enentro doto), os srs. UktMt

Poggtttt, renretentanio a .1SCOOPER, a USBC e a OCA; Joté Francisco Felice

Rui em Noé Wilke e Ciáudio Martins, áo INDA; Ely Af. Souza, do 1EBE; Carlos

Boemer, da FE ARROZ; Oleno Maré, da FECOTRIGO; Oltvio Oh'ghi, presidenta
da FECÜMATE e Darcy Fortes, representante da DAC.

INFORMATIVO AMAZÔNIA

Projetos Aprovados pela SUDAM

CIA. PIAT-LUX de Púeíoros de Segurança — Belém — Part. .... NCrl 1.732.64300

AGRO PASTORIL ITAPECURÜ 8/A - Maranhio " 1.618.000.00

COMPANHIA CERVEJARIA CUIABANA — Cuiabá — Mato Grosso " 5.347.000.00

AGROPECUÁRIA DO ARAOUATA S. A-. Barra do Garças - MT J 4.810.000,00

COLONIZADORA E RBPRES. DO BRASIL8.A. -B. do Gaiças-MT 5.490.832,00

M. SANTOS ét CIA - FABRICA SAO VICENTE — DOCES E

CASTANHA8 - PARA " 500.000.00

TAPIRAQUAIA AGRÍCOLA EPECUARTA LTDA.-B. do Garças-MT. " 3.359.20600

CIA. MELHORAMENTOS DE LIGAÇÃO - Agropecuária - Para-

gomlnas - Pará 9.436.275.00

A AMAZÔNIA BRASILEIRA ABRANGE A REGIÃO COMPREENDIDA PELOS

TERRITÓRIOS FEDERAIS DE RONDÔNIA, RORAIMA E AMAPÁ E 08 ESTADOS

DO ACRE. AMAZONAS e PARA, NORTE DE GOIÁS E MATO GROSSO E OESTE

DO MARANHÃO.
HANCO DA AMAZÔNIA S. A. - Av. Borge» de Medeiros, 646 - Ponee 4.54.15 . 4.10.98

Capital, Trabalho e Previdência Social
A Delegada da CNTI, no Eatado ae

Rio Orande do Sul, vem de divulgar, pa-
ra conhecim:nto dos tndustriários e dos

sigurados em geral da previdência social,

a Resolução n.° INP8 501.10, de 13 de

agosto último, nos seguintes termos:

li bicam dispensados da revisão médica

periódica os segurados aposentados por
invalides an:?s da vigência do Decreto

66/66, que é de 31.11.1966, que se encon-

trartm nas seguintes condlçõis: — ai

mate de 5 (cinco) anos de manutenção do

bemficio. — b) — sem qualqu;r limite

de duração do beneficio oa que tiversm

completado 45 anos de idade. — 3) —

Picam Igualmente dispensados da revi-

são médica p:rlódlca os segurados apo-

ssntados por invalides cujo b-neficlo te-

nha sido concedido a partir da vigência

do Decreto-lei n." 86/66. — 8) - Aoa ór-

gáos técnlcoa de periclaa médicas do

INPS ficam a.rlbuidos encargos de pro-
cederem ao recurso de casoa individuais.

ücaeáa que u»j<UU óúUdUv&O ?s" p**"" 
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aposentado ou que razoes de ordem téc-

nica, principalmente as relacionadas com

a evolução da medicina ou dos processos
de reabilitação profissional, assim o Jus-
tifiqusm.

A propósito, o sr. Edlr Inácio da SU-

v». delegado da CNTI, em nosso Estado,

dis.e que a Resolução vem terminar oom

uma série de problemas para as enUda-

d:s sindicais, para seguradoa em góao ds

apoarntadorla há mais de dneo anos s

que tem que se submeterem a exames

constantes, com interrupção o cancela-

mente i> benefícios 
"Multo feito - frt-

sou — foi a decisão do sr. presidente do

INPS. tomando essa atitude, que é a Re-

solução n.° INPS 501.10. de 13 de agosto.

Néa, que reclamamos o cumprimento to

lei e nr.didae qne venham resguardar os

interesses doa seguradoa noa congratula-

mos com a direção da previdência sotlsi.

por este ato, qne é humano, social e ds

resguardo aoa direitos doa segurados".

r-i

O pnsMaat* do Sindicato daa Tra-

balhador-s nas IndúCrtas to "Tafão s

Tecelsgcm. sr. Vaetal S'rof. realtoará as-

s-asbléis geral to «'-asa. ao pròilmo dia

16. pira dellb-rar sébr* a esmnanha da

nvlel» •-•afal, a"towda cm areemblíla

aaterisr, na aaa* it U par reato.

O Tribunal Regional do Trabalho, ho-

mologou o processo de dissídio coletivo

dos trabalhadores do gropo de alimento-

çio. de IJui, na base de 32 por cento, »

com vigência di 31 de Junho do corrente

ano.
)-(

A diretoria to Sindicato dos Contabi-

listas de Porto Alegre, empossada na se-

mana passada, flooo assim constituída:

presidente, Artar Daniel Binst; vice. —

Urim Cônsul Feiretea; — lf s-eretárlo,

Severino Mandelli; — I.* secre'ário. RI-

rar*-» Pranchner; — 1.* teooorelro Ariln-

do Undolpho Hoffmann a tf teooorelro.

Leonel Caodnro. \ (
Transcorre a 30 deste més. o 

*Dla de

Comerclário". A Junta Governativa do

Sindicato, decidiu, tendo em vista aque-

la data. qui oa funcionários do SEC, Ia-

rão apenaa o expediente da parte da

manhã.
i

Oa dirigentes da Associação dss Das-

pachantes de Veiculas, Janto ao Departa-

men'o d«. Polida .Tndloliria a Mesas to

Benda, neste Estado, ¦fcOÚMlJll *•_

vf-r MUo e SUva • Sekastlio P»n'o to

Almeida, viajaram. «o'sm. a Sio Parto s

Gnaaabaiv. ond» entrarão «m con'ato

eom entidades eongtaera. essa sa Mg*

tre'-** ti, mdformlsBeio to profissio
em todo o Pais. >-<

Noa dias IS. 19 o 30 ds novembro.

catará s* rea«sando ele!cõ»s no ffnílvtto

dos Trabalhtdoras nas Indústrtea Metalúr-

gleas áo Sio Leopoldo. Para a validade

do pleito, será nec-ssário a votação de

3/3 doa associados inscritos.

Devora ser talgado pelo TRT local, aa

aréxtma semana o mra« do dtos"la
7,1 -. tais's"rad« eps Slnd»ea'o dss

Trabalhadsrsa aaa Indtotrte. to Panlftea

«to o StanOana to Pelotas.

Encontram-se neste Capital, os srs

Adolfo Prejgang. prealdente da Pederaçio

dos Trabalhadores nas IndúsTIas da

Construção « do Mobiliário ds Santa Ca-

tarlna. e Henlns Lange, prialdent: do

Sindicato dos Ttmbe' -dores nas ir-iús-

tr -s «»* Construção i i Joinville, os oual»

têm processos de sus» entidades, no TRT

local.

Waldomiro ChtVAts
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A garotada está de para* ratini apresentará a partir
béni com a nova térie de do dia 14, de 2.° a 6.a'fei-

deienhoi do ilmpático Zé ra, às 15:35 h.
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considerada mundialmente

como o programa da famf-

Retorna a premladíssima lia. Diariamente, a partir

PDPOI SIBE TUDO

Retorna a premladíssin

térie PAPAI SABE TUDO, das 16:55.

fef 
*'

UACEIROS DE DERODLR DE BENGALA reforno' com

Um doi programas maii uma térie inédita, para a*

populares da televisão nor- gradar grandei • peque*
te-âmericana, LANCEIROS nos. Às 18:35 h.

ÜNTONIO MARIA

A comovente história do imi*

grante português, vivido magis*

traimente por Sérgio Cardoso,

prosseguirá empolgando os a-'

preciadores de boas novelas.

Agora, de 2.° feira 6 sábado, no

«horário das 19:10 h.

CAVALO DE FERRO 
americano, palmo a palmo,

através dos trilhos dai primei*"Western" 
de 60 minutos, que ras estradas de ferro. Quin*

narra a conquista do oeste tas-feiras, át 22:45 h

ALMOÇO COM OS SUCESSOS

Programa ao vivo, nos estú*

dios do Canal 5. Artistas e

destaques da semana partici*

pando de um almôço informal

todos os sábados, às 12:20 h.

0 PRISIONEIRO

«&Z!

retorna agora noutra emocio-

nante série filmada, que a Pi-

Você se lembra de DANGER ratini apresentará ás sextas-

MAN? Pois seu excelente in* feiras, no horário das 22:45

térprete, Patrick McGoohan, h.t O PRISIONEIRO.

A partir do dia 14, oi telei*

pectadores do Canal 5 esta*

rão em dia com o que ocorre

no mundo DIÁRIO DE NOTl*

CIAS NA TV estará diàriamen*

1e noi leut receptores, ài

19:45 h. Serão 15 minutos

movimenta^ issimos com e

mais perfeito jornal audio-vi-

lual do tul.

CIPITlO ESMRUIE 
ras. O CAPITÃO ESCARLATE

comanda a Spectrum, uma or

Oi bonecot eletrônicos esta- ganizaçào de defesa da Terra

rão emocionando a garotada contra seus inimigos. Muita

todoi os domingos, ài 17 ho* ação.

EM RITMO DE RVENTUM

Aoi domingos, às 17:30 horas,

os telespectadores do Canal S

terão um movimentadíssimo ves«

peral, com aventuras sensacio*

nais: RATOS DO DESERTO, UL*

TRA MAN, JESSE JAMES, A*

GUIAS DE FÔGO, PISTOLEIROS

DO OESTE, etc.

I ESCUIR DO DIDDO 
nal 5: A ESCUNA DO DIABO,

programa de uma hora. £ a

As 3.° feiras, às 22:45 h, os mais extraordinária aventura

telespectadores terão uma de guerra, vivida a bordo de

grande série filmada no Ca* um veleiro.

Os melhores filmes já apre*

sentados pelo cinema esta*

rão desfilando todoi oi tá*

badoi, às 19:10 h, na PI*

ratini.

CINEMI)

EM

SUA

CDS

AtenJendo a ínúmerot pedidoi,

o SHOW SEM LIMITE, programa

lider de audiência da televisão

brasileira, retorna à faixa de ho*

rário nobre; 20:00 h. Quartgt?

feiras»

rorto Alegre - 12-10-1968
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1.° CADERNO

Aflições

da

Cidade
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O ocidente foi na quarta-feira, pouco de-

pois das nove horas. Um bonde da Carris

descarrilhou na esquina de Riachuelo com

Vigário José Inácio. Por mais de uma ho*

ra, o trânsito virou pandemônio. S nào sào

tó os bondes que causam esses problemas;
ot troteis também, quando desengatam ot

cabos, da rede aérea. E o trânsito é,

sempre, o prejudicado

__Rr 
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H
A CRT está sempre a mexer com o trâi-tti

dessa cidade. As ruas já estreitas e afoga-

das ficam mais complicadas ainda. -' a

caso da Riachuelo, por exemplo. Mas a re-

petição pode ser encontrada todos os dias,

em vários pontos do Centro. E há, ainda,

as obras intermináveis que a Prefeitura

realiza em diversos nontc- O" as crateras

abertas pelo DMAE i

ü
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O pessoal da Vila do IAPI já cansou de pe-
dir. Querem, faz muito tempo, um guarda

para policiar o trânsito nas imediações do

grupo escolar Gonçalves Dias. Mas os re-

ciamos não são atendidos. Todos os dias,

os alunos vivem o mesmo perigo. Já acon-

teceram muitos acidentes, felizmente sem

maior gravidade. Parece que esperam um

caso fatal

__h_*\ Jr*' —mWSÊRmztwemzm

Fata-se muito nessa cidade dita do sorriso.

Fala-se em incrementar o turismo. Mat

isso só será possível quando se cuidar do

embelezamento da Capital. Quando fôr
uma cidade realmente limpa, que ofereça

atrativos para o visitante. No prolonga-
mente da Rua Ramiro Barcellos, os cantei-

ros de divisão nunca foram ajardinados.

Não melhoram a paisagem, ao contrário

enfeium. Mas parece existir uma Divisão

Municipal dc Parques e Jardins

QtirrtfQiiero

É 0 TRÂNSITO DE SEMPRE E SUAS VÍTIMAS
Valo a chuva a com ela os acidentes de trânsito. Fo-

ram muitos ontem. Houve uma vitima fatal. E foi on-
tem. ainda, qu. os homens-râs do Corpo de Bombe ros
-et.ra.an. do Guaiba o corpo que estava no interior da
camioneta "Fargo". Ela havia caldo na quinta-feira de
tarde, depois de romper a amurada da Travessia Getulio
Vargas.

MORTE
O acidente fatal ocorreu is 10,40 horas, na avenida

Brasiliano de Morais, quando foi atropelada a anciã
Ibaldlna Freitas (78 anos, av. Brasiliano de Morais, 452)
pela camioneta de placas 83-63-30, dirigida por Vitorino
José Colatto (rua Andaraí, 896). A anciã foi conduzida
ao HPS, onde faleceu as 12,40 horas, n&o resistindo os
ferimentos recebidos.

FERIDOS
Ficou hospitalizado, oo HPS, Lourlval de Faverl (26

anos. Vista Alegre — Gravata!) com ferimentos graves
pelo corpo. Lourlval, ontem pela manhã quando tenta-
va atravessar a rua Voluntários da Pátria, foi colhido
pelo trem "Dlessel" n.° 6172, conduzido pelo maqulnls-
ta Adão Xavier.

Na avenida Assis Brasil esquina com a avenida Bra-
aillano de Morais, is 12,40 horas, colidiram o taxi "Volks'*

placas 52-60-73, dirigido por Esaul Barcellos Dlnlz (rua
Ce'est. Gobato, 61, apartamento 302) e o ônibus de placas
17-20 96, dirigido por Domingos Nunes Lopes. O "Volks"

sofreu danos de grande monta, como também ferlu-se
com gravidade o passageiro Daniel Veronese (21 anos.
rua Lima e SUva, 546) que necessitou ficar hospitaliza-
do no HPS.

AÇOUGUEIRO

Faleceu no Pronto Socorro, na manhã de ontem o

açougueiro Pedro Machado Freitas (18 anos, rua Nossa
Senhora da Boa Viagem, s/n.») vitima de atropelamen-
to. O lovem se encontrava hospitalizado desde o dia 22
do mês passado, quando foi colhido pelo 

"DKW" dirigi-
do por Henrique Buffo, na BR-116, próximo i ponte do
rio Jacui.

RETIRADO

Ontem i tarde foi r*tlrado das águas do rio Guaiba
o corpo do sr. Oscar Hllzendeger. A camioneta que dl-
rlgia caiu na travessia Getulio Vargas, no Saco da Ale-
moa quinta-feira i tarde. A camioneta "Fargo", 

placas53 5608 íol retirada das águas, ontem pela manhã. A
vítima Unha 43 anos e residia no Jardim Llndóla. Era
sócio de uma firma retificadora de motores. Por isto.
diariamente viajava para a cidade de Guaiba. Todo ln-
dica que estava sozinho na camioneta quando o veiculo
arrebentou a amurada da ponte e se projetou nas águas.

E MUAMBA DA GRANDE E AZAR DE LADRÃO
A sala ocupada pela Secção de Furtos de Veículos, que

investiga mais de perto as atividades da dupla Fanor Le-
mos da Rosa e João Pereira da Rosa. transformou-se num
grande depósito de fazendas e confecções das mais diver-
sas. num conjunto de mercadorias orçado em cerca de 50
mil cruzeiros novos. Toda esta mercadoria toi trazida de
Venancio Aires num caminhão tombadeira de proprieda-
de da Prefeitura Municipal daquela comuna

Foi resultado da batida efetuada na Casa Brasil lo-
calizada na rua Júlio de Castilhos, 729, de propriedade do
sr. Francisco Elpidio Fagundes. (63 anos), baseada em
confissão formulada pela dupla de arrombadores. Naque-
la casa comercial estiveram o Delegado Regional Itamar
Oliveira Reis, de Santa Cruz do Sul o delegado de Poli-
da de Venancio Aires, Leo Loewenstein. e mais os agen-
tes da Seção de furtos de veículos, Pires, Osmar, Catarina
e Cunha.

COMERCIANTE
O sr. Francisco Elpldio Fagundes confessa que teria

comprado uma parcela mínima daquela mercadoria de
um indivíduo desconhecido a que agora lhe dizem cha-
mar-se Fanor Lemos da Rosa. Quanto a totalidade de
tecidos o confecções afirma que possui todas as notas e
pode provar que são de sua propriedade. Queixa-se ainda
de que as autoridades não lhe deram tempo para que en-
contrasse todos os comprovantes, mas no entanto asse-
gura ter trazido o suficiente para liberar sua mercadoria.

Lamentava-se de que, agora velho e doente, teria de
fechar definitivamente sua Casa Brasil, pois não via mais
condições Dará progredir neste ramo de negócio. Além
disso, toda essa paralização e o recolhimento das merca-
dorias para Porto Alegre acarretavam-lhe grandes pre-
juízos, fmpedlndo-lhe de auferir o dinheiro suficiente pa-
ra saldar as dividas que possue e que têm o seu venci-
mento marcado.

RELOJOARIA

Com respeito a relojoaria de propriedade do sr. Ar-
mindo Pedro Rizzi, localizada no municípo de Tapera, da
qual Fanor Lemos da Rosa e João Pereira da Rosa "Cuba-

ninho", haviam levado grande quantidade de jóias- reto-
glos e outras miudezas, a polícia conseguiu recuperar já
grande parte. De fato, recebendo a lista de mercadorias
roubadas, os agentes desconfiaram da dupla e passaram a
insistir junto a João. que também usa o sobrenome de
Ferreira da Silva. Este não se fêz de rogado e "dedou"

imediatamente o seu "amigo" 
que guarda as peças valio-

sas. Comparecendo na casa indicada (cujo endereço é
mantido em sigilo), os agentes da DFR localizaram 26 pe-
quenas jóias, 16 relógios de pulso, 3 relógios grandes de
mesa a 8 bombas para chimarrão- Outras ainda continuam
sendo procuradas, pois jà haviam sido negociadas.

Dada a facilidade com que fala "Cubaninho". o dele-
gado Rillo está certo de que ainda não foram detalhados
todos os crimes praticados por êle e Fanor Lemos da Ro-
sa- Muitos deles poderão ser melhores esclarecidos quando
este último puder falar, pois ainda está internado no Hos-

pilai de Pronto Socorro, recuperando-se dos ferimentos

que recebeu quando reagiu à polícia.

OFICINA
Por enquanto os policiais estão procurando acertar e

esclarecer as dezenas de arrornbamentos e furtos pratl-
cados pela dupla. Posteriormente, examinarão a ligação
que mantinham com as quadrilhas de ladões de automó-
veis, ou o que eles realizaram neste gênero de crime pois
mantinham na rua Porto Alegre, 448, no município de Al-
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vorada uma verdadeira oficina mecânica aparelhada para
modificar os veículos furtados.

Buscando esclarecer todos os detalhes ligados as ati-
vid(ades dos ladrões, especialmente no que diz respeito a
Fanor Lemos da Rosa. o delegado Rillo, da DFR, ouviu na
tarde de ontem a mulher Terezinha Pereira Alves da Silva
(rua Mario Totta, 2210), amante de Fanor. aa '•asa de quem
a polícia apreendeu grande quantidade de mercadoria rou-
bada. Quando soube da prisão de seu amado a mulher
tentou o suicídio jogando-se da ponte sobre o rio Guaiba.
tendo sido salva por pescadores que estavam nas proxi-
midades. Contou a vida em comum entre os dois e afion-
çou seu grande amor pelo criminoso, mas não adiantou
multo no aspecto que interessava mesmo à polícia.

DESASTRE

O horóscopo estava ruim, por isto o ladrão Osvaldo
Valsaupt, ao fugir de pessoas que gritavam 

"pega ladrão",
foi colhido por um táxi na rua Voluntários da Pátria, re-
cebendo ferimento, disseminados por todo o corpo. Após
ser medicado no Hospital de Pronto Socorro foi conduzido

pelo soldado da Brigada Militar. Valdemar Dutra da Silva,
até a Delegacia de Furtos e Roubos, onde foi lavrado o au*
to da flagrante. Ainda estava de posse do roubo.

RELÓGIO

Tudo começou quando Osvaldo Vaisaupt (branco, bra-

sileiro, casado 30 anos, rua Clemente Pereira, 384) e qua
se diz mecânico, entrou na Joalheria Ledur, avenida Al-

berto Bina, 460 por volta de 11,50 horas de ontem. Mos-

O azar desse ladrão foi grande. Roubou, fugiu e trou-se interessado em adquirir um relógio de alto preço

foi atropelado. Agora, está na cadeia y™ -fjf£ 
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avenida Alberto Blns, 456 — apartamento 51), sócia da fir-

ma, providenciava na extração da nota de venda, o "com-

prador" fugiu pela Alberto Blns, tomando depois a Pinto
Bandeira com a intenção de entrar na Voluntários da Pá-
tria.

A mulher saiu gritando 
"pega ladrão", o que movimen-

tou vários populares tendo um deles atada tentado deter

o meliante. Mais adiante, estava o brigadiano, que diante

de tanta correria tomou a si o encargo de perseguir e de-

ter o fugitivo. Não precisou ir muito longe, pois ao cruzar

a Voluntários, Osvaldo foi colhido por um táxi, tendo si-

do jogado a distância. A praça, como primeira providência,
o conduziu até o HPS para que fosse medicado e consta-

tada a gravidade de seus ferimentos. Posteriormente, o

levou até a DFR onde foi lavrado o auto de prisão em

flagrante, pois o meliante ainda estava de posse do reló-

gio.

QUEIXA
Ao tomar conhecimento do roubo através da palavra

de Udia, o outro sócio da firma, sr. Carlos Arthur Ledur
i34 anos — ma Senhor dos Passos, 235 — apartamento

1.003) encaminhou-se para a DFR e registrou a competen-

te queixa. Logo surgiu o ladrão com êle estava o relógio

roubado.

CADEIA
Osvaldo Vaisaupt, antes de ser recolhido à Penitencia-

ria Estadual, foi encaminhado ao instituto Médico Legal

para ser examinado, tendo em vista o grande número de

ferimentos resultantes do violento choque que sofreu. Além

disso, foi anexado ao auto de flagrante o laudo do HPS,

quando foi realizado os primeiros curativos no ladrão sem

sorte.
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Êle alega ser homem velho e muito decente. Está

às voltas com a policia. Comprou roubo

Um tiro lá no

fundo de casa
O sr. Venancio Borges foi averiguar um ruído nes fundos

de seu quintal e acabou recebendo um tiro de arma de fogo
no pescoço. Acabou internado no Hospital de Pronto Socorro,
em estado que inspira sírio, cuidados. Éle mora à rua Mutua,
lidade, 285, Morro de Santa Teresa.

SOCORRO
Foi socorrido pelo seu vizinho Glueceff Gatto, que pro.

vldenciou na sua condução para o HPS. Através dele, os agen.
tea de serviço tomaram conhecimento de que o sr Venancio
auvira um barulho no galinheiro localizado nce fundos de _u_
caaa e foi verificar o que estava ocorrendo. Divisou três ln-
dlviduo. e gritou-lhes para que dali se afastassem, caindo
logo a seguir atingido por um projétil.

REVÓLVER
Agentes da Delegada de S.gurança Peascel, tomando eo-

nheclmento do caso, imediatamente se deslocaram, para o lo-
cal. fazendo um completo levantamento do terreno. Encontra-
ram um revólver "Taurus". calibre 22, provavelmente p"rdido
por um dos ladrfies 9a pressa de fugir. Ontem mesmo, o de.
legado Augusto Worm pediu o levantamento de impressões e
confronto no arquivo do instituto de Criminalística.
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Os donos da "Sakuta'' 
foram na delegacia reconhe-

cer o ladrão "Pingüim". E agora*

Assaltante vê

situação ruim
Com o reconhecimento afetuado na tarde de ontem, con.

seguiu o delegado Marciano Rillo, da DPR esclarecer mais um
roubo a mão armada ocorrido esse ano. Comparecendo àqu'la
e-peciali-ada o sr. Luiz Nebenzahl proprietário da "Sakura

Filmes", que reside na Jullo de Castilho.', 454. primeiro andar,
e mais seu secretário, sr. Antônio da Silva Marques, nao ti-

verem dúvidas em apontar o ladrão Luiz Carlos Gonçalves da

Bocha como sendo um dce três que, no anoitecer de 12 de

Julho deste ano, armados de revólver e punhal, roubaram cer-
ca de mil e trezentos cruzeiros novos em moeda corrente e
ainda eels máquinas fotográficas num total de 30 mil cruzeiro»
noves.

Após o roubo, as vitimas forem manietadaí e amordaça-
das com tiras de esparadrapo, enquanto oa aasaltantes diziam

que há 60 dias estavam "acampando" a loja.

Mais uma vez o ladrio "Pingüim" acompanhado de seu ad-

vogado negou a autoria do assalto, íembrando-se, de imediato,

que naquela época estava em Caxias do Sul. Todavia, ante os

elementos Já apurados, t quase certo que a prisáo preventiva

de "Pingüim" será solicitada a Justiça nas próximas heras.

O fim de

Magda, a

traficante

Foi autuada em flagrante
na Delegacia de Costumes,
na tarde de ontem, a mere-
triz Magda Tereslnha Al-
me ida Costa (30 anos, Ho-
tel Estoril, rua Voluntários
da Pátria). Magda foi de-
tida pela equipe da seção
de tóxicos, na rua Volun-
tários da Pátria, quando ae
encontrava no Bar Mlrita
Com Magda os policiais en-
contraiam 18 àmpolas de

••PervH.n". A traficante
para tentar ludibriar oa po-
Uclals trazia aa "Oarrafl-

nhas" escondidas. Seis ám-
polas estavam escondidos
nos cabelos e 13 nas meias
Magda foi encam'nhsda ao
Reformatôrlo Feminino.

O SIU

REPÓRTER

PREFERIDO
(FALAMOS DO REPÓRTER SULBRA, NATURALMENTE)

A noticia viva. O mundo contado com a fala da gente

A informação de primeira, no melhor horário de noticias.

Anote: da segunda a «abado, ás 8, 12,50, 18,50, 20,80 e 22,30 horaa;

aot domingos àa 12,55 e 18,50 horaa.

FARROUPILHA É RADIO PRA FRENTE

Os acidentes horríveis,

operário perde a mão e

menina morre pelo fogo
Arno Soldires Macedo (34 anos, operário, Ru»

José Oanbaldi, s/n.° — Viamão), após medicado

no HPS foi removido para o Hospital Ernesto Dor-

neles, onde ficou internado em estado grave. O

operário acidentou se, na manhã de ontem, quan-

do estava trabalhando em uma pedreira, próximo

ao Autódromo de Tarumã. Uma carga de dinamt-

te explodiu dilacerando sua mão direita. Já to-

íreu amputação.

Não resistindo à gravidade dos ferimentos, fa-

leceu na madrugada de ontem, no HPS, a mer na

Maria Terezinha S Mendes, de cinco anos. Foi

internada na noite do dia três passado. Veio de

Encruzilhada do Sul, apresentando queimaduras
de terceiro grau, produzidas por fogo e, embora o

intensivo tratamento a que foi submetida, veio a

falecer O corpo íoi retirado pelos parentes e re-

cambiado para Encruzilhada, a Um de ser sepul-

tado.
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FIERGS CONTRA IMPORTAÇÃO

DE ARTIGOS PRESCINDÍVEIS

Mais duos unidades escolares serão construídas em Nova Petrópotls, através da ação

conjunta da comunidade, da Prefeitura e da secretaria de Obras Públicas. O eng.* Um-

berto Pergher e o prefeito Albano Hansen assinaram convênios para construção da Es-

cola Sarai Isolada de Unha Olinda e do Grupo Brotar Padre Werner, num total de 45

mil cruzeiros novos, oriundos do Plano Comunitário de Investimentos, através de apóli-

ces do Estado vendidas na comunidade. Também com o municipio de Boa Vista do Bu-
rica, foram firmados convênios entre o eng.* Umlerto Pergher e o prefeito João Mário
Braum, para construção da Escola Rural Isolada de Araçá, Sacola Rural Isolada de Bom
Jardim e Escola Rural Isolada de Bom Principio, num total de 48 mil cruzeiros novos- Na

foto aspecto da assinatura do convênio entre a SOP e a Prefeitura de Nova Petropolis.

Gaúchos vão propor comissão

para a uniformização do ICM
O ROS proporá a criação de uma Co-

missão Técnica Permanente para unlíoriní-
zar o ICM pa Conferência de Secretários
da Fazenda, na Guanabara, a realizar-se nos
dias 15, 16 e 17 do corrente. Segundo a su-

gestão, que é uma das oito que o Estado
submeterá á apreciação dos demais da re-

glão centro sul, os futuros Integrantes do ór-

gáo terão função opinatlva, buscando cor-
riglr a aplicação de dispositivos legais do
tributo.

O titular da Fazenda, sr. Nlcanor Kra
mer da Luz, viaja domingo para a Guana-
bara. Com êle. seguem: o diretor geral do
Tesouro, sr. Carlos de Los Santos, o ins

petor geral do ICM. sr. Buby Mathyas Diehl.
o diretor da receita do Estado, sr. Luiz Mo-
rettl o diretor d» assessorla geral, sr. Jos*
Vargas Marques e o chefe da assessorla téc-
nica do ICM, si. Nlcolau Vlcecontl.

A segunda tese gaúcha visa » definir a
expressão "preço de venda" no momento da
remessa, que consta do artigo 53, peráfrafo
ao do inciso H, do Código Tributário Na-

cional. Outra proposta visa. a acordar uma
listagem geral dos bens du capital, dintro
do Ato Complt-meutar n.o 36. Uma definição
do alcance das disposições da cláusula sétl-
ma, do Primeiro Convênio do Rio de Ja
neiro, é a outra questão a ser exposta na
Conferência. A quinta proposta gaúcha busca
uma interpretação exata ao Inciso IV do
parágrafo terceiro, do artigo 63 do Código
Tributário Nacional, que define o empreiteiro
que fornece material par éle Importado. Ou-
tra, prega a obrigatoriedade do estorno do
crédito referente a matéria prima, dando
disposições permissivas de procedimento di-
verso, (artigo 7.o parágrafo S.o, do Ato Com-
plementar n.o 35). A sétima explica o* cr*-
ditos do ICM transmitido* nas operações ln-
terestaduals por notas fiscais em desacordo
com modelo próprio. A oitava e última tese
quer modificar a redação do capitulo item
7 do Termo Aditivo do Convênio, celebrado
com a Comissão de Financiamento da Pro-
dução, referido na cláusula sétima do Con-
vênlo de Pôrto Alegre.

Continuam negociações do

aumento para os bancários
Baiqueiros e bancários gaúchos realiza-

ram, ontem, a quarta reunião conjunta para
apreciar o pedido de melhoria salarial da Fe-
ileração dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários do RGS. M proposta» do Sindicato
do* Banco» serão estudadas outra vez pelos
lideres dos empregados, sendo pouca» as di-
ferenças introduzidas na posição Inicial d<w
banqueiros, de cencader trinta por cento de
aumento, sem as vantagens reivindicadas pe-
ia Federação dos Bancários. O professor Clãu-
dlo Candiota, um dos diretores do Sindical')
do* Bancos, disse que ae estuda a concessão
de algumas vantagens, em troca d* um recút.
recipreco, a ser estudado pelos bancários. Os
i0°/«, »alárlo profissional, féria» de 30 dias
remuneradas em dobro, retroação do aumen
io até agosto e anuênlo, exigidos pela Fede-
ração, ficam multo acima do alcunce dos
banqueiros— segundo afirmou. Disse que qual-

ouer vantagem a ser concedida depoi* da
aprovação da proposta em assemblAa geral.
só a meema poderá voltar atráa. Mas terça-
feira, em nova reunião, alguns pontos poderio
ser modificados, motivando um» apreciação
do Sindicato em Assembléia Geral.

Por sua vez, o sr. Elvaristo Amaral, pre-
sidente da Federação dos Empregados em Es-
tabelecimentot. Bancários, disse que terça,
feira a situação será a meama, porque a daa,
ae não aceitará as condições do* banqueiro* •
"nós não vamos desistir de direitos que «m
outros Estados estão plenamente em vigor".
Frisou, que a classe esti ooesa tendo êle re-
cebido o apoio de todos o* sindicatos do BGS.
A sra. Tomásia Myon, preaidente do Sindicato
dos Bancários de Porto Alegre, tomou parta
da reunião e mantém os núcleos *m penna-
nente contata

Encerrado o IV Congresso

Brasileiro de Nefrologia

A Federação das Indústrias enviou um oficio ao ministro
Delfim Netto, expondo oa motivos que levaram essa Entidade,
a se manifestar contrária á política de Importação de manu-
faturados estrangeiros. Assim se manifestou a FIEROS:

'Senhor Ministro,

Em fins dé 1966, medidas governamentais Iniciaram um

processo de desgravamento de produtos importados. Assim, ti.
vemoe a extlnçfco da categoria especial, a redução linear de
30% das tarifas alfandegárias, oem como as Resoluções 63 e
33, representando, em conjunto, expressivas laçllldades para
que o fluxo de importações aumentasse consideravelmente.

Julgamos terem sido excessivos tais estímulos, visto que,
em conseqüência, se registra um vultoso aumento de importa.
oões de produtos manufaturados, muitos deles, talvez a sua
maioria, perfeitamente presclndlvato ao nosso processo de de.
senvolvlmento econômico. ,

Somos defensores de uma política que facilita as im.
oortacões de máterlas-prlmas que sejam integrantes do ciclo
Industrial do parque manutaturelro do Pais, e, contrariamente,
entendemos necessária a adoção de tratamento bastante res.
trltlvo ás Importações de manufaturas, destinadas à simples

comercialização.

Evidentemente, a* dua* pcalções apontadas admitem ex-
ceçôes, porém, as defendemos como regra geral, visando, pre-
efeuamente. atender, devidamente, ás necessidades de Indus.
triallzação do Pais; e, por outro lado, aplicar rigorosa seletl-

vldade nu importações.

Mesmo «endo o processo Industrial do Pato Irreversível, as

emurésas se ressentem de um mercado mais amplo que possibL
Ute produção em escala. A atual carga tributária onera so-

bremanelra, a estrutura de preços do manufaturado brasU

lelro, bem como as despesas financeiras tambto ae cunstl.

tuem em fator notável na formação ae custos. Diante de tais

latos, julgamos completamente ilógica Instituição de uma

política liberal, no que se refere á Importação de manufatura-
dos que. de modo geral, nenhuma contribuição traz e pelo
contrário, talvez, até retarde o desenvolvimento tecnológico.

• de se Indagar, por exemplo, o porque da importação de

automóveis, se o setor industrial brasileiro Já está devidamente

estruturado, suprindo a contento c, até mesmo, possuindo ca.

icld.de odosa O mesmo se extende á importação de eletro-

domésticos, eombustivels, bebidas e um sem número de outros

íSraiiwpérfluos. quando em nosso Pais, já os possuímos em

boas e até ótimas qualidades.

Sendo o Brasil um Pais em desenvolvimento, é preciso
consílwrttoar a todos da existência de uma responsabUidade

S^wto futuro de nossa Economia. O vocábulo AUSTERL

SaSe^Xo deve somente «er utlüzado mas, 
¦ 
principalmente.

aplicado por todoe os elemento* que compõem a noss» socleda.

dí1numa »ma de esforços que dê condição para .tingirmos

um real • sadio desenvolvimento.

Para o Balanço Comercial, relativo a 1968, é previsto um

déficit de 150 milhões de dólares e, tal fato, como em épocas

ousadas certamente, virá • prejudicar negociações comer-

ciais com o exterior, inclusive programas de reequlp»mento de

nosso parque Industrial. Tertamos, então, o essencial, sofrendo

o ônus Imposto pelo supérfluo.

Somente no mês de agosto passado, as nossas importa,

çõe* Mtagtown a soma de Mt milhões de dólares. De Jenefro
rüóstodo corrente ano, as taporU^ atingiram um todl-

ce de *A2%, a maior do que em igual período, em 19S7. Consta

Sue"n"5>£ente ano. o Bmsil Jã ImportaiijmmMMtmAm consi-

derados dispensáveis, no montante de 160 milhões de dólares.

ConflrmsdsTas cifras acima, é evidente que num futuro

multo próximo, «das ss dificuldades econômleaf lnancelras de

um desajusto de nosso Balanço Comercial começarão » per-
turbar, sèriamnite, » Economia do Pato.

8* compromissos de ordem internacional não permitirem
a supressão Ae Importações de maneira indiscriminada, estas.

ieto aem. M*mt7 obeScer rigoroso controle seletivo não

S petos tatõres apontedoe mas, igualmente^ em »tençáo ao

elevSto objetivo de combato á inflação. Cabe no caso a

aplicação átTtarita» alfandegárias que desestlmulem Importa,

còes debens considerado* presclndivels, principalmente daque-

les já produzidos no Pato, mesmo se tratando de similares.

Ao lem» de que 
"EXPORTAR C A SOLUÇÃO". dever-seJ»

adicionaiT d* Sue "IMPORTAR. INDISCIPUNADAMENTE.

1 CORROSÃO', pois as "suadas" reservas cambiais, para as

ouato t&al* cáeSvktod» colaborou, são sobrepujadas por
S^ toportaSS «ST certamente, vêm satisfazer aspira-

SSTrwtota?d?u£a faixa de consumidores, ainda bastante

25*3» leta llusãoTdo "eetrangetrtomo" em suas aqulaU

í6e*E 
Indispensável sermo* realistas diante da atual conjunta-

ra, eferin5rcon.tantemente. u possibilidades deinossa rida

^nSSSTeonduzlndoji, exatamente, de acordo com o nosso

grau de desenvolvimento.

Confiante* no elevado espirito pttfllco de Voas» Excelên-

d» e^nftoStes na ação do dovêrno. valemo-nos d» oportunl.

dade wm reaftomar-vo* o* nossos protestos de elevado apreço

e dlstingüld» consideração."

HOJE 0 ENCERRAMENTO

DA lll SEMANA SOCIAL

Com duas palestras programadas e a apre-
sentação das conclusões finais encerram-se hoje
os trabalhos da 3-' Semana Social do Rio Grande
do Sul. A promoção do Instituto Social Cristão
de Reforma de Estruturas foi aberta no dia 7.

Hoje, às 14,30 horas o eng." José do Patrocí-
nio Motta falará sobre "Energia- Transportes e
Industrialização". As 15.30 horas, haverá debates.
As 16 horas, o econ. Jorge Gerdau Tohanpeter fa-
lará sobre o "Delineamento de uma política in-
dustrlal para o Rio Grande do Sul" \s 17 horas
haverá debates. As 21.30 horas serão apresenta-
das as conclusões finais e haverá o encerramento.

H
PORTO ALEGRE

SÁBADO - 12/10/M
2.° CADERNO ZZÚ

ALIMENTAÇÃO RACIONAL
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Fot encerrada ontem a V Semana de Alimentação Racional com um painel sôbreoprO-

blema da alimentação no Estado da produção ao consumo dos alimentos, o coordenador

dos debatas foi o prof. José Martins Job diretor do Instituto de Gastroenterologta e

catedrático da cadeira de Clinica Médica da VFRGS. Participaram representantes dt

ASCAR. Colégio Americano. Faculdade de Agronomia e Veterinária Escola de Geoogta,

Associação dos Nutricionistas, CNME. Secre fria da Saúde, SEC e ITERS.. A foto é da

sessão de encerramento.
- -'

Odyr teve PERACCHI VIU COMO VÃO AS

homenagem 0BRAS EM BENT0 GONÇALVES
do Beira-Rio

A programação cientifica do 4.o Congres-
so Brasileiro de Nefrologia foi encerrada on.
tem. com uma conferência proferida pelo
professor argentino, Victor Mlatello. A noi.
ta houve Jantar no Country Club.

Cerca de trezentos especialistas em rim
do Pais e alguns do exterior participaram do
conclave que teve Porto Alegre como sede,
debatenüo mais de uma centena e mela de
assuntos da mais alta relevância para a es.
peclalldade. Somente ontem, o dia mato e-
xaustlvo de quantos tiveram os congressistas,
foram apresentados 49 temas, culminando
com a conferência sobre "Uso de Elementos
Imunossupressores em Nefrologia", proferida
ao fim da tarde pelo prot. Victor Mlatello,

chefe do Instituto de Investigação de Do*n.
ças Renais de Buenos Aires, uma das auto-
ridade* estrangeiras especialmente convida,
das.

No Jantar de encerramento, às 22 hora*
de ontem, no Country Club, houve a posse d»
nova diretoria da Sociedade Brasileira de Ne.
írologia eleita quarta-feira, na assembléia
geral realizada dentro das programações do
congresso.

A tarde de ontem, as esposa* do* con.
gresslstas foram recebidas em Palácio pel»
sra. Stella Barcellos. primeira dama do Es.
tado, e hoje de meio-dia haverá um ebur.
rasco de despedida para todos participante»
do conclave, na Fazenda Chambá, dc* "Diá-

rios Associados" deste Estado.

Quotas para os municípios

serão depositadas dia 25
O delegado estadual do Serviço Nacional

dos Municípios, «r. 0*>oar Oarpes, recebeu,
ontem, telegrama de Brasília informando que
a quota do Pundo de Partlcipaçãc dos Muni-
clplos, relativa ao mis de írtembro, será cre.
ditada na agência do Banco do Brasil no pró-
ximo dia 25 do corrente.

Por outro lado, o Con»elho Técnico o»
Economia e Finanças, do Ministério da Pi>-
¦enda, Informou que ainda na» toi caicuiadu
o "quantum" que corresponder* aos ectficlen-
tea para o próximo exercício. Entretanto,

aqueles municípios que tém praao para atu
trega de suas proposta» orçamentárias até o
fim do corrente mês, deverão acrescer em
20% «obre a previsão deste exercício.

A Delegacia do SENAM recebeu comunl-
cação do Conselho Técnico de Economia t
Finançaa informando que a Portaria 172, do
ministro do Planejamento, modificando a co.
dificação orçamentária, não i extensiva aos
Estados e Municípios, devendo tstei se r*-
gerem pem iegÍM»v*" vigcaU, Ltõ ó üCm* lc

4TC0 e demais instruções do Tribunal de Con
tas da União.

0PERÂRI0-PADRA0 VAI SER

APONTADO EM UM CONCURSO

SSteiar o tadustriário, ra sua atividade funcional, familiar •

Sl^^S^o^toJto-úS. numero de filhos, par-

tMTtt^ã tm asaociacõcs culturais e recreativas, etc.

AMcÓ^^bSecVa várias tose». Inicialmente, a* firmas

™w.™i!«Z Star representadas no concurso, devem iiwcre-

£? $X\1?«££Srboperàrio <iue tõr escolhido pelos

Uligm dto KtoToomo o nShor. Mta a eleição, as nr-

m£ deverãoComunicar ao SESI o neme do operário. Junta-
S^teí«r»v5» btepafla. A «tapa final do concurso ittit»

Síl^o"w?(&aKsSl.%£XReglcnal do Tralho.

s£íetaítoTdo iríbalto e Ittbltaçto. Serviço Nacional ds, In-

dd2ri?D«leSa5ir*"confederação Nacional dos Trabalhadores

* S75S^l«íismSdorl?ic*bert um prêmio ds um mllh*>

d* S^^v-SS ?««£&> fli-ltoS receberão 200 »H

CnU0^»\mTtol 
lançado ante onUjn^ul. ejá à UxAt, M

meamo AuVmi candidato havia •* inscrita. Por enquanto, a

SuSnção Ao re«iltado final não tem data¦ marcaíta BM. *f

SSSÍTiSformaçOes dc SESI, a solenWade de entrega dos pr*

üvios deverá ocorrer, até fins de novembro.

INPS tem 62 milhões para

o Plano Trienal de Obras
O Plano Trienal de Obra» para l»6»-1l

da superintendência Regional do INPS eon-
ta com uma previsão na ordem de NCrt
62.000400,00, verba essa destinada para com

plementação das obras Já Iniciadas e cons-
trução de novos Agências em diversos muni-
clplos gaúchos e ainda para reformas no edi-
flclo sede do Hospital Presidmte Vargas e
construção do Centro de Reabilitação Prolls-
stonal. Almoxarifado Central e amplo edifício

para estacionamento de cem veículos, nesta
Capital.

Pensa o sr. Irahy Carneiro de Paria, tl-
tular do INPS gaúcho, que, dentro de um

periodo de três anos. a partir de IM». esta-
rão concluídas i^daa as »?rte« para Agências
da autarquia no Rio Urandn do Sul, Inrlulndo
as existentes e as que nc-nlrmcnlo loram
criadas.

Num período dr- quatro m"i t, df\er*o
ser 'naii«iir»da» noda MSN do qu1" lr#a
Agências dn TNPB, aaandn a InaiimireçH» da
Agtacla de SAo Leopoldo, qua oonta com uma

área de 3.141,31 m2. aer realizada em noven.
bro vindouro, dia 6 com a presença do ar.
Torres de OUvelra, presidente nacional da
autarquia. A Agência de Taquara, oom
2.015,00 m2, devera ser Inaugurada até o tlm
deste ano enquanto que a de Livramento,
com 2.184,00 m2, dever* aer Inaugurada em
meados de fevereiro de 19*0. Com a progra-
mação de obras, do Urupo de Engenharia da
Superintendência Local do INPS, serio be-
neflcladoa, além de Porto Alegre, os munici-
pios de Saplranga, Santo Ângelo, Santa Ro*
sa, Pelotas, Osório, Lajeado, Oualba, Ere-
chlm. Carazinho, Cachoeira do Bul, Bento
Oonçalvea, Bagé, S'<o Gabriel, Ouaporé. São
Borja, Sáo .leroulino, Passo Pundo, Santa
Cru/, do Bul, Mcmiriifiirn, Cruz Alta, Esteio,
l|in, Dom IHdrlio. RonArio do Sul, Itaqul. Sto
lult Cionsaga. Palmeira das Missões, Lagoa
Vrrm*!ha, Rnled^d», R o Pardo, Alegrete,
San iaco, 'Ir*s n*,' i. Tui-an-irKk. Camaquá.
Encarnai» .laguarao, Sáo Bebaatlão do Cal e
Rio Urandr.

FAB10 TEM APLAUSO DO

COMÉRCIO DE ESTRELÍ

O sr Fábio Araújo Santo*, vem recebendo manifestr

de aílauo. £r su« declaraçõ-prertada. á toP"?»"^;

temente, quando, em nome da Pederação das 
.A»?»1??*"?."-

mSSU do Rio Orande do Sul e da "»££> ***.g£

de Pôrto Alegre criticou uma P<>utler^ttf«*f'*J ,£?!££.
lista que novamente se ob*erv* em eflieclal atravta do enca-

mlnhímento de projeto, de lei no 
Çongre«o 

N*»1^' 
AraüJo

Da Associação Comercial de Estrela o sr. Pitao Araüjo

Santo, recebeu oficio, no qual. aquela enUdade c^P?»"^

presidente da Pederação «^A^SS^^T"^/0™?^
STnde do Sul tecendo considerais sôbw. o 

,«*">»• 
D^Q°

oficio de Estrela em um de seus tópicos: "Aplaudimos seu pro-

niA^atrZH^á,náo «im decl.raçõ*. «^«ando MM*

mesmas independem de ratificação, pois V. Sa. J* tem os mato

mano» poderes para Isso. não só como porta-vos das classes

KtoSTcornip^rque. nesse particular, foi expreuamente

K«3o Não va^no. abordar as injustiças existentes pratl-"das^or 
empresa., pois qúe M há. e felizmente tais coisas

Xt^imenTapem» em no»o pato Em 
^«^'í*0'»

que também é Incontestável, a maioria das emoréaas Mal»

bldo corresponder aoa «forço. * as **™™*****'deJ^JÍ*

se e de vontade de progredir na escala hlerárquloa. manlfea-

tada. p*los seus empregados. As Uis'as eeu m*ta_am mama

rlados d-rlvam das relações humanas qúe se etwltam • apri-

moram segundo a ertioaçáo o grau de Ins.ruçílo dr.s partes

que nelw Intervém. T. conclui, dtoendo, "Pronunctamonto co-

mo de V. Sa., antea de serem um Justo wlimo da classe. «¦

constituem em um ri-ronheclmrntn da dlgnldadn do trabalha-

dor t um alertam.no aAbte o falo d- que as Mrçaa Internas-

da* *m promover a discórdia em aocledade «atão atuando

O governador Odyr W.
Silva esteve quarta-feira
reunido em assembléia cora
o Rotary Clube Porto Ale-

gre Beira Rio- Aquele clube,
em sua reunião festiva de
outubro homenageou o go-
vernador Odyr c sua espò-
sa às 2030 horas no Res-
turante Sacy, no Estádio
do Internacional.

APEC promove
a semana dos

incentivos
A Associação dos Professo,

res do Ensino Comercial, vai

promover a 1* Semana de
Investimentos e Incentivos
Plscals (SINIP), sob o patro.
cínlo de Expositur.Certames
e Empreendimentos, eti nos.
sa Capital, entre os dias 21 a
36 do corrente. Para convt-
dar o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal, a
dar o seu apoio e a tomar

parte no conclave, visitou a
Delegacia Estadual do IBDF,
uma comissão da APEC. ten.
do a frente seu presidente
professor Fenlclo Buchalqul.
Nessa oportunidade o gen.
Odacyr Luiz Tlmm. titular
do IBDF. designou o eng. agr.
Antônio Rabello Lara, para
proferir uma palestra sob o
tema: "Reflorestamento e In.
ccntlvos Fiscais", que será
realizada no dia 22 do cor.
rente, ãs 2030 horas na sede
da FARSUL.

Eletro-Mercantil

solicitou

concordata

S/A. soítcítouTÜtem, ooncor-
data preventiva, ao Juiz da
Vara de Faltadas e Concor-
datas de Porto Alegre- O mo-
tivo alegado pe!e empresa, na
solicitação, é que o sistema
muito ampllad-' de crédito,
não lhe permitiu saldar sues
obrigaçõc, à vista.

AGASA vai

aumentar

o capital
Especialmente, para tratar

do aumento de capital da em-
presa, os acionistas da AGASA
S/A. (Açúcar Gaúcho S/A.),
estarão reunidos *»}} u»am-
bléla geral extraordinária, ás
10 horas An ü>,e «m Sinto
Antônio da Pa nUha A se*sáo
ser* realiz da na sede da Dsl-
na, naquela oraUdade, por
convocação feita pela dlre'o-
ri» da emorê^s

O Es'ado. Mi drtém 90 nor
cento das açft- d»1 emp,'í*'.
vai entrai- com «0 ml" cruzei-
rna novoa no , .menti» de ca-

pilai drotlnnrta t ampll.çfto a
m-KlTnlaaçto do parque ln-
dustrikL

O governador Paracchl Barcellos, acompanhado do Che-
ís da Casa Militar, Cel. Augusto Álvaro Leitão, visitou quln-
ta-íeira o município de Bento Gonçalves, durante a Semana
dc comemoração do aniversário daquele município, a eon-

vite da ARENA local. „ 
* 

_,.
O governador chrgou aquela comuna por volta das 1B

horas. \ia Garibaldl, onde íol rtrebldo pelas autoridades lo-
cab. tendo a írente o Prefeito, Sr. Milton Rosa e o Presi-
deme da ARENA, Sr. Ulisses Vicente Tomazinl, candidato*
a prefeito, vereadores, e outras autoridades civis, militares e
eclesiásticas.

Logo a seguir o governador deslocou-se para o local onde
estão se desenvolvendo as obras de terraplenagem e corte do
trecho da estrada dc São Valentim. que dará continuidade
a de São Vendulinn. antiga aspiração de mato de 30 anoe
dequela região e iniciada pelo seu governo.

Depois de regressar a cidade, o governador visitou o
Colégio Estadual Mestre Santa Barbara e Grupo Escolar
Bento Gonçalves da Silva, onde estão sendo construídas no.
vas instalações cm prédio onde funcionarão, além de mala
salas de aula, a biblioteca municipal, restaurante para esta-
dan'i's, cinema etc. O go\ernador visitou também a subesta*

çáo da CEEE. Regressou a Pôrto Alegre ia 22 horas.
Falando em Bento Gonçalves, o governador teceu cot-

slderaçõts sobre criticas que vem sendo alvo, acusado de Ia-
zer campanha politica e inclusive sobre a legitimidade da
seu mandato. "O meu mandato — disse — é um mandato
legitimo como se ífisse um mandato concedido diretamente pel»
voto popular. Na época, o que valia era a lei da elfl-

ção indireta e se esta era a lei, tendo eu sido votada
da forma cumo esta mandava, minha eleição 6
legitima. Pouca importa a discussão da legitimidade ou não
do meu mandato tendo procurado ser no Governo, antes de
tudo um governador dc todos os Uograndenses". E acrescento»
mais adiante: "Ninguém seria capaz de dizer que nós reaU-
zamos esta ou aquela obra apenas para nossos correliglon*-
rios. Escolas, estradas, e todas as obras Iníra-estruturato que
realizamos não se fazem apenas para nossos correligionários
mas para toda a comunidade, Inclusive para os adversai»

políticos".

COMISSÃO DA MEDICINA §

VAI ESTUDAR REFORMA §

A assembléia de quarta-feira, na Faculdade de 
com a participação de professores e alunos, proporcionou t—.

estudantes uma tomada de posição, frente á reforma da PM»
versldade. Durante a reunião, foram aprovadas trêa propost-

çõe. básicas. A primeira delas foi a formação de tuna eomtt*
são para estudar a reforma, Juntamente com o Grupo de 'ir»«

balho da Reitoria. A segunda medida votada pelo* estudenteU
disse respeito á criação de seminários, organizado* por séri*.

que terão como objetivo principal, discutir a reforma do* cum-

culo* e da Universidade. Por último, ficou decidida a distribui»

çáo entre os alunos da Faculdade, de um questionário, para e

O Centro Acadêmico Sarmento Leite pretende enviar ae
Reitor, tidas easas proposições, além de um documento ond*
está explicita a sua posição, a respeito da reforma untvenU
tarla.

INCIDÊNCIA DA VARÍOLA

FOI BAIXA EM SETEMBRO

Apesar d* ae temer um «urto de varíola. v*rifloou-se f*e,
durante o més de .etembro. o Índice foi dos mais batooe, do
ano. Houve aó trta casos de Incidência da variola «n Wr»
Alegre, durante o mês que passou. A informação, bem eom»
outros dadCfl sobre Incidência de vária» doenças «ntre o» ppt-
toaltgranses. é do Boletim n.o 9 da Secção de Eplium .-gie

da Secretaria da Saúde.
Segundo tese ooleiim, eram estimados sete caso* de tarjo-

Ia no Município. Foram notiflcaics quat-c, mas só tr*« aatt.

veram conflrmaçto Aaslm. em todo o m_ ocorreram «òaent*

15 c*»o». E, ver.flr-ando.s- os índices em c?da mê\ c n ttt 
jm

qu» em setembro (0,4 por cento), tol um do» mais baix ». Bm

bn''ro deste ano, por exemplo, o lnilr^ f i d 1.5 p'i c«nio

Em m-rço, um por oento e. em Julho, 1,25 por cento
A S cçáo de Epldemlologia da Swetirla da S ilde tamt«^n

Inic mou que, durante setembro, houve oito SM s de coque-

luche. em Porto Alegre. E 33» caws dc Br'..:c tot > *"? 
;>l

no ano todo quntro ea.o. de menln^re!, aguda»; quatro (IJ
nolloml^llte. 11 ta aaramp-v "A de vnrlcla. dois de Wtnno, «3

da atfiU. »¦ ie de hepatlto lnf*oclo»a • «õmente um d* tpMAoi*
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Uma luta de 57 municípios

0 CAMINHO PARA

O OESTE

IDENTIFICAÇÃO

:S0m||< \-.

¦

0 »r*/etto José Delta Pasqva, i$ Medianeira, no Paraná, foi o Mciador dojwo-

tímenio pela Estrada do Colono. Na foto «le aparece com o «rtnírtro Jfdrw

Andreassa, dos Transporte», também wn lutador jwto cama.

jrSTA 
é uma luta de 87 municípios,

de quatro citados brasileiros. E'

um movimento que está mobilizando

as autoridades federais. Sua flnalida-

dsT Uma estrada que, na verdade, são

duas. E que vai ligar o município de

Irai. no Rio Orande do Sul, ao de Dou-

rados, no Mato Grosso, passando, «a*

tes. por 1S outros municípios do es-

tado mais sul do Pais, por 15 de San-

ta Catarina, 22 do Paraná e ainda seis
de Mato Grosso. E* a Estrada do Co-
lono, ou a BR-163 interligada k BR-
966.

Além de Estrada do Colono, estas
duas rodovias que poderio ser tater-
ligadas se chama Caminho para o

Oeste. Ela vat ligar Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato

Grosso e. segundo a Comissão Técnica

que a estudou, sio vários os aspectos

que fazem com que ela seja mesmo

multo importante: primeiro, social e

economicamente. As BRs-163/386. Ser-

Tem de interllgacSo e escoamento da

produçfto de vasta região dos quatro
estados por onde ela passa, que vem
apresentando alto Índice de produtl-
vldade. aos oemtros consumidores dos
mercados nacionais e multl-naclonals.

Depois vem o aspecto da Segurança
Nacional. A sua diretriz segue, em

grande parte, paralelamente á linha

da fronteira. Mas ela ainda tem lm-

portlncla para o turismo. Basta dizer

que ela atravessa a reglfco das Cata-

ratas do Iguaçu e das Sete Quedas de
Gualra.

Por tAdas essas, e por multas ou-
tras razões, é que surgiu o movimen-

to: é preciso que as BRs-163/386 se-

jam incluídas no plano Plurl-Anual do

Govêrno Federal, a fim de que seja

efetivada a ma implantado no me-

aor prazo possível. Sio quatro esta.

dos que o exigem. Faltam o parecer
• as providências do Govêrno Federal.

O movimento surgiu em um mu-

nlciplo do Paraná: Medianeira. Josí

Delia Pasqua foi o prefeito que. auxl-

liado por Pedro Soccol, também de

Medianeira. começaram a chamar a

atenção sobre a importância da Es-

trada do Colono. B foram togo obten-

do apoio. Primeiro, no seu Estado.

Os prefeitos de Toledo. Marechal Cán-

d Ido Rondon, Patotinha, Terra Roxa

do Oeste. Gualra, Foi do Iguaçu, Sio
Miguel do Iguaçu, Matelandia. Capa-
nema, Planalto, Pérola D'Oeste, San-

to Antônio do Sudoeste, Barracio.
Ampére, Realeza, Santa Isabel d'Oes-

te, Francisco Beltrio, Marmelelro, Re-

nascenca. Vltorlno, Pato Branco e 8*1-

gado Filho, ao todo 22 prefeitos,
apoiaram o movimento. Depois vie-

ram os outros trás estados que tam-

bém podem ser beneficiados. Em San*

ta Catarina, 18 municípios se integra-

ram na luta: Dlonislo Cerque ira, Gua-

rujá do Sul, São José do Cedro, Gua-

raclaba. Sio Miguel d'Oeste. Descanso.

Itaplranga, Palmitos, Cunha Por&,Ma-

ravilha, Palma Sola, Anchteta. Rome-

ltndla e Campo-Erê. No Rio Grande

do Sul. 13 municípios: Carizlnho, Sa-

randl, Rondlnha, Constantina. Planai-

to, Irai, Ronda Alta, Vicente Dutra.

Caiçara. F. Westphalen, Seberi, Pai-

melras e Chapada. E ainda sete do
Mato Grosso; Rondonópolis, Coxim.
Campo Grande, Rio Brilhante, Doura-

dos, Pôrto Felicidade e Pôrto Mo-

rumbl.

No dia 18 de agôsto, ésses prefel-
tos se reuniram em Medianeira, para
um primeiro encontro. E, hoje, em
Irai, eles têm o seu segundo concla-
ve. Vio objetivar detalhes e positi-
var ações Junto ao ministro Mário An.
dreazza, dos Transportes, que, por si-
nal. já prometeu apoio. Agora, oom
os 87 prefeitos, quatro governadores e
o ministro dos Transportes juntos,
tem qua safar o Caminho para o Oes-
te. Para que um Brasil todo seja br
neflciado.
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VEREADORES DE RIO GRANDE 
QUEREM 

AJUDA DO ESTADO

Pelotas
PARA UNIVERSITÁRIOS

V CENTENÁRIO DE CABRAL

Realizou-se, em Pelotas, no dia 4 do

corrente, um ciclo de palestras sôbre o

V Centenário do nascimento de Pedro

Alvares Cabral, promovido pela Faculda-

de de Filosofia da Universidade Católica

de Pelotas, sob o patrocínio do Conselho

da Comunidade Portuguêsa de Pelotas,

da Sociedade Portuguêsa de Beneficên-

cia, do Centro Português 1.° de Dezem-

oro e do Vice-Consulado de Portugal, da-

quela cidade.
Participaram como confer*ncistas os

orofessôres Dante de Laytano, As rogildo

Fernandes e Stella Ribeiro Maya, do De-
-jartamento de História da Faculdade de

?ltosofla da Universidade F"4-*»'

tio Grande do Sul e ainda o Cônsul de

Portugal em Pôrto Alegre, Dr. João de

Matos Proença.

As palestras foram apresentadas no

auditório da Faculdade de Direito da

UFRGS. A sessão foi aberta pelo vice-

cônsul português, Dr. Maxlmiano Pombo

Cirne, que destacou o papel de Portugal

na história dos descobrimentos mariti.

mos e fêz a apresentação dos conferen-

clstas. Participaram ainda da promoção

Manuel Pereira Bastos, presidente do

Conselho da Comunidade Portuguesa de

Pelotas; Dr. Delfim Mendes da Silveira,

diretor da Faculdade de Direito; Dr. VI-

torino Picclnlnl. diretor da Faculdade de

Filosofia da Universidade Católica; D.

Antônio Záttera, bispo diocesano e reitor

da Universidade Católica, além de outras

autoridades, alunos e professôres daque-

la Instituição de ensino superior.

O programa apresentado foi o se-

Juin.e: 

"Portugal nos mares", pelo Dr.

oão de Matos Proença; A Personalidade

de Pedro Alvares Cabral", pelo professor
Astroglldo Fernandes, 

"A Europa na épo-

ca de Pedro Alvares Cabral", pela pro-

fessora Stella Ribeiro Maya; 
"O ciclo de

Cabral e os descobrimentos da Renascen-

no Brasil", pelo professor Dante deta no I
Laytano.

¦

Carlos Barbosa

VAI HAVER INAUGURAÇÕES

CARLOS BARBOSA (DN) — A *>reíM

tura de Carlos Barbosa, tendo à frente

o prefeito Calixto Blsi.ena, , uie.

nmy série de inaugurações no próximo

dia 18. que contarão com a presença do

governador Peracchl Barcellos.

O governador e sua comitiva serio

recepcionados às 1030 horas, na divisa

do Município, na estrada de São Vende-

llno. As 11,10 horas, será a inauguração

do Escritório da ASCAR e, ás 11,30, no

Ginásio Santa Rosa. serão entregues os

diplomas aos Pedro e Paulo Mirins.

Ao meio-dia, após a Inauguração do

Ginásio de Esportes, será oferecido, lá

mesmo, um churraaic ás autoridades e

convidados.
A tarde, o programa de inaugura-

ções prossegue: ás 14 horas, o monumen-

to ao patrono do Município, Carlos Bar-

bosa Gonçalves, na Praça 25 de Setem-

bro; ás 14,40, o calçamento da cidade,

no comêço da avenida Rio Grande; ás

18 horas, a rêde elétrica Farroupilha-

Carlos Barbosa: ás 18,30. a hidráulica da

cidade; ás 16 horas as novas dependta-

cias do Grupo Policial de Carlos Barbo-

sa, na rua JOhn F. Kennedy, e. ás 16J0.

uma nova ala do Hospital Sio Roque.

Uma das grandet obras que integrarão a Cidade Universitária de Santa Maria seri a

do Estádio, com capacidade para 45 mil pe ssoas, cujos serviços de nivelamento e dre~

nagem já foram executados, sendo recentemente iniciado o projeto estrutural, (foto)»

O moderno Estádio da UJ.S.M. um dos maiores do Pais, terá, além do campo para lute-

boU pistas e áreas para atletismo, uma área para atletismo, uma área útil de 35 mil

metros quadrados, abrigando a Escola Superior de Educação Física, alojamentos, ves-

tiárics, departamentos médico e de espertes. Junto ao Estádio haverá Ginásio cober-

to para a prática de basquete, vôli e outros esportes, e, ainda, um conjunto de pisei.

nas, sendo uma olímpica e outra de salto ornamentais, e vestiários, numa área total de

cinco mil metros quadrados. Além do Estádio, tóáas as demais edificações que se le-

vantam no 
"campus" localizado em Camob i, foram visitados por numerosa caravana de

consultores-juridiccs e advogados-de-oficio do Estado, terça t quarta-feira ultimas. A

impressão geral foi de admiração e aplausos ao trabalho que ali se desenvolve, sob a om

rientaçõo do prof. José Uariano da Rocha F ilho. Reitor da Universidade, e sua equipe de

mestres a colaboradores.

S. Sebastião do Caí

0 QUE 
A CIDADE PRECISA

Os vereadores rlograndinos, Nilo Corrêa da Fonseca

e Adélla Lasarini, encontram-se nesta Capital tratando

de várias reivindicações daquela comuna, junto ao Go-

vêrno do Estado. No DNOS. foi pleiteada a dragagem

entre a Ilha da Pólvora e dos Cavalos, diante da impra-

tlcablUdade do trânsito em época de estiagem. Na Secre-

tarla da Educação e Cultura, a criação de um Ginásio

no Grupo Escolar Alcides Barcellos, na Vila Getúlio Var-

gas, em Rio Grande, núcleo habitacional que conta com

mais de 30 mil habitantes. O grupo Escolar que lá exls-

te. inaugurado recentemente pelo governador Peraccld

Barcelos, comporta perfeitamente adaptaçõs para o fun-

ctonamento de um Ginásio. Também foi pleiteado na

SEC o pagamento de um grupo de professôras, em nú-

mero de 41, que não recebem seus vencimentos desde

março. Os edis rlograndinos manifestaram ao DN a sa.

;isfaçáo ao terem boa receptividade dos assuntos rcivln-

dicados para a Cidade Marítima, através do chefe da Ca*

ia Civil do Piratinl, sr. Joio Dêntice.

Região Norte

Sucursal de Passo Fundo

Coral do Província

PASSO FUNDO (Sucursal) — Deverá se apresentar

em Pa?se Fundo, no dia 19 do corrente, o Coral do Ban-

co da Província, composto de 11 figuras, sob a regência

do SÍíl GU da Roca Sales, pessoa Já bastante conhecida

em nono melo artístico, quando aqui estêve como pro-

fessor ae regência de coral durante o II Seminário de

Artes, realizado em julho do corrente ano.

A apresentação do referido coral deverá ser no Cine

Teatro Pampa, e esta promoção aerá em beneficio do

Clube da Saúde Dr. Arthur Leite.

Esta é uma iniciativa da agência local do Banco da

Frov'nua, representada na pessoa de seu gerente, sr.

VUmar TOrrlani e de sua exma. espôsa, dona Senir Seadi

Torrlani, que Íntegra a diretoria do Clube da Saúde 
"Dr.

Arthur Leite".

Sertão

ARENA JA TEM CANDIDATOS

SERTÃO (Pedro Teixeira Machado)—

Km convenção realizada no Oia 28 ae ae-

tembro, a ARENA sertanense resolveu

concorrer is eleições municipais de 18 de

novembro com três candidatos a prefei-
to e vice-prefeito. De acôrdo com a vo

tação realizada, ficou assim a nomlnata

dos candidatos: 1° — Euclldes Borghettl

para prefeito, e Antônio Duarte para vi-

ce; 2. — cap. Marciano Pereira da Sll-

va e Adão Ferreira do Nascimento; 3." —

Severino Orso e Gentil Desordl. Na oca-

stto. foram apontados os candidatos a

vereadores, tui uúiUeiu vlt 14, que sio os

seguintes: Lirio Antônio Maschio. candl-

dato a reeleição; Clodoveu Nogueira do

Amaral, candidato a reeleição; Dalvir

Antônio De ColL José CornéUo Dorosa.

Ernesto Bernierl, Antontaho José Rosset*

to, Frederico Moisés Benvegnú, Aldo Na-

bor Gradln, Aclr Clori Capoanl, Amadeu

Goelzer, Fortunato Joio Negri. David

Mecoa. Avelino Maler e toreno Jacobs.

Em Sio Sebastião do Cal, e presi-
dente da Câmara de Vereadores é um

dos candidatos a prefeito, da ARENA.

Antônio Silva tem 32 anos de funciona-

llsmo municipal e 12 só de Câmara. Es-

ta é a terceira vez que éle é presidente.
Por Isso é que éle se sente bastante lden-

tlflcado com o seu município. E está

procurando trabalhar, mesmo antes das

eleições, para ajudar o desenvolvimento

de São Sebastião do Cai. Na têrça-felra.

o vereador Antônio Silva procurou o go-

vernador Peracchl Barcellos, no seu dia

de audiências a prefeitos do interior do

Es:ado. E trouxe a reivindicação do seu

município.

Neste momento, há duas importan-

tes obras que precisam ser feitas, em Sio

Sebastião do Cai. Uma delas é o prédio

para um grupo escolar no distrito de

São José do Hortêncio. A outra, é tam-

oém um prédio, para o ginásio de Capela.

Para Isso, serão necessários 60 mil cru-

zelros novos em apólices. E para essa

verba, é preciso a ajuda do G"vêrno do

Estado. _ ,
Na audiência que o vereador Antonlo

Silva taiqbém aproveitou para demons-

trar a sua satisfação com a iniciativa

do Govêrno Estadual de iniciar a cona-

trução da ponte sôbre o rio Caí-Matlel.

As obras foram Iniciadas no mês 
passa-

do e o vereador informou que estio em

franco andamento. A colocação dos pi*
lares está quase concluída e. segundo

éle, a ponte vai mesmo ficar pronta

dentro úu prato: sei» meses-

Antigamente só havia uma velha

barca para se fazer a travessia naquele

trecho. Agora, São Sebastião do Cai va

ser grandemente beneficiado, com a pon
te. Principalmente a Cooperativa Har

monla, que arrecada multo para o mu-

nlclpio. A sua arrecadação de um ano

daria para cobrir todo o custo da ponte.

CONCURSO

último foi realizada a escolha daa 8 me.

lhores vitrinas das lojas de Passo Fundo, numa inlclatl.

va do Clube de Diretores Lojistas de nossa cidade» como

parte da programação da n EFRICA.

As E melhores vitrinas são as seguintes: 1." lugar —

Joalherla Hexsel: 2." - Papelaria Líder; 3 
o — Casa São

Paulo 4.* — O Mundo dos Plásticos e 8.° lugar Atualwa-

des GE. A entrega dos prêmios às firmas vencedoras es-

tá prevista para as 20 horas de amanhã, no recinto da

II EFRICA.

Camaquã

Canoas

NOVA DIRETORIA DO B0LÀ0

MACA VIVE DA BOA AÇA0

CAMAQUA (Dlorl«'n c-'~— ¦*-

za) — A Sociedade São João Bolio %

Bocha, realizou, no dia t> de*., uu, u...-

reunião para a escolha da nova direto-

ria. A reunião começou ás 10,30 horas e.

ao meio-dia, os novos membros da dire*

torla foram empossados, durante um

churrasco oferecld*. pelo ex-presidente.

Na oportunidade, falou o orador oficial,

senhor José Joio Rolg.

A nova diretoria ficou assim eonstl-

tuida: presidente, João Crlstmann; vice.

Marco A. P. Silva: 1." secretário, Silvio

Magrl; Io secretário, Edy Ribeiro; 1-' to-

sourelro. Lula P. Farias; 1* tesoureiro,

Sll vio Soares; diretor do Patrlmônl? *A-

son Ribeiro; diretor social Ano Ixrasln;

diretor de Bolão, Eruy Meyer; ass.isor

de Bolio, Cláudio P. Machado; diretor de

Bocha, Jecy Andrlotti: assessor de Bocha.

Arnlldo O. HUbner; orador oficial, l i-

Relg; Conselho fiscal Gaudêncío P. Ma

chado. Augus o C. da Silva o Augusto

Heldrioh; suplentes do Oonselho Fiscal.

Ney Dia* Schertr, Francisco L. D. Sche-

rer e Selmy Schertr Departamento Fe.

mlnlno, Silma Pinto Machado.

O Movimento Asslatendal de Canoas —

MACA, fundaoo tm IMS, e».* no isu se.

lundo ano de atividades, t uma Instituição
canoense que as destina a reunir tôdas Jow
vens que possuam títulos de belesa no muni-
clpto, para, em promoçto de benemerênda

arrecadarem recursos que sAo olstrlbuldcs

entre as entidades beneficentes de Canoas.
Para tanto, o MACA tem Intensificado seus

trabalhos deede o primeiro baile de escolha

da Cinderela de Canoas, quando venceu A-

msrylis Bens (depois lsureada com o titulo

máximo da FENAC). Na oportunidade sl.

csncou.sc a rends ds NCr$ 1.200,00, dlstrl.

buldos entre 13 entidades:

A Presidência do MACA oabs semprs *

Mlss Canoas; outros cargos da Diretoria ss-

rio preenchidos por garotas que poswamoa
títulos de belesa da cidade, tais como: MIsí

Objetiva, Olamour Oirl, Rainha da Wn»-

vera. Namorada oe Canoas, Mlss Brottnho.

Clnderels de Canoas. Os demais cargos oom.

plementares sio os seguintes:

ral, um Jovem escolhido por Mlss Canoas,

Tesoureiro, uma pessoa de reconhecida Ido.

neldade; Patrono, Prefeito Municipal; P«*•

sldente de Honra, Presidente da Câmara de

Vereadores; Homenageado de Honra, Presi-

dente da Associação Çomcrelal 
de Canoas;

Conselho Deliberativo, Presidente dos Clubes

Sociais, Gabinete de imprensa, cinco lorna-
listas da cidade. Tendo como principio a fi.

lantropla. o MACA nlo tem patrimônio; o

produto de suas promoções * lm-dlatamente

dUtribuido entro •• aaeoclaçftei út caridade.

A Foto Moderna, de propriedade do jomaltsta DewMet

Ciamansky. encontra-se presente na II EFRICA Ciama .s-

fc>. 0 repúrte fotográfico e o cinegraiista da Sucursal dos

DIÁRIOS E EMISSORAS ASSOCIADOS de Passo Fundo,

fu- desta forma, juz ao seu alto conceito iun<o ao lemna

da fotografia do planalto médio. (Da Sucursal/
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PEQUENO ROTEIRO
TEATRO

"ENTRE 
QUATRO PAREDES" no Teatro de Arena,

áa 31 horaa.
"DIVINA 

COMEDIA", no Teatro Leopoldlna. Estréia

segunda-feira, áa 31 horas.

EXPOSIÇÕES

'ACERVO 
DA GALERIA RUBEM BERTA" Edifício

d« Rádio Farroupilha no Morro de Santa Tereza.

ANDREW STASIK bo Museu de Arte (Altoa do Tea-
tro Sào Pedro i.

"ASTRID 
HERMANN" - Cerâmica, relevos e pin.

turas. na Rua Eng." Teixeira Soares, 310 'Bela

Vista).
«EDUARDO 

CRUZ" - Gravuraa - no ICBNA (Ed
Unlio, 13.» andar).

PETRUCCI. na Galeria do instituto dos Arquitetos
do Brssil iAnn«s Dlaa. '66^.

DESENHOS E GRAVURAS de artistas Italianos

na Escola de Artes.

ARNAUX5 BRTO — pintura na Galeria Pancetti,

(Caaa caa Moldura*).

SVNTHI RUN — pintura, nm Galeria da Aliança

Francesa. Inauguraçào segunda-feira, áa 1830

horas.

EDVTNO RIEGER • ROSA HELENA, na Galeria

Pancetti. Inauguraçào dia 16, às 18,30 horaa.

MÚSICA
MARIA BETHANIA - na TV Piratini e Encoura-

«•do Butlkln, segunda-feira.

CAIO PAO ANO — plano - no Teatro Sào Pedro,

eegunda-feira, áa 31 horaa.

Artes & Espetáculos

Cartaz do Dia
com»

VICTORIA - (Coes 4-10O4)
-i--S2.it. '». 18. 30 a
» horas "O 

Inearto
Aaaahl" tam Ulebaal Cal.
«a. Taealiolor (Proibida
at« ta aaea)

CACIQUE - tico» 44004)
Aa 14. 14. '8 JO • 23

hans: T' 'ogti 4a Tarror",

rLtaa 

lua-ta. (Proibi.
até 18 «ao»

IMPWUAL - item» 4-4428)
At 14 W. 18. 31 • 33

boraa: *Cl*t • Solltario"
oom Famaud. Sanches —

(Proibido «té .« «roi)
GUARANI IFoat 4-0870)

At 14.sn I' I0.3P t 23
horat: 

"^aasioo 
Royal*"

eom Pater S*U«w 'Proibi,

do- até 18 uioai.
RKX - Aa 14 1* ll 30 a

23 horat: A bfla d* Tar-
de", oom MIM Neuva
(Proibida at* 1» anoa)

OONTINENCf - A» 14. lé.
II. 30 • tl hera»- 

"Oa 
Po.

darotot* -om George Ha.
mlltoa Co.ort* (Proib'do
até 18 aaoa)

C GOMTS ipon. 4-6723)
At 14 30 t V.. horaa:

•O Pilho 4, jatar « cito.

patra", 
-ora Mark Danon.

tt,Proibido *.<J 
¦

CIDADE BAIXA

MAX NBA - (íod. 4-6061)
At 19. »*> a 2,30 ho.

raa: 
"Sio 'auli 6/A" com

Walmor íhaiu (Prolbdo
até 18 an.*)

CAPITÓLIO iFoot 4.7110)
Aa IS. tí 1» * 31 30 ho.

nt: 
"Ot ("of>t£i«als". coa

Burt Lancaater Colorido.
(Prolb'do M U arot).

AVENIDA • (Pone 4-Í366)
At 15 n.tf t VM ho.

rat: 
"Ot 'odaretot' cora

G«or»a Ham!!*» Croitldo

até 18 aaa)
GARBALDl - rerhkdo tm.

ra rttormst
renta de divarsôes -

Av. Bora» « Mrdelroa.
atqulna rua 

'oto 
Alfredo.

DlVamti* da» U àa 32

horta. »tr"«et para adol-
iri t erlaocat

INDEPENDÊNCIA

coral — aj it ia aa •

33 horat «Oi 
Pacadoa da

Todoe Nós cc» Eliabatb
Taylor. ColorMo (Pro'bido
até 18 anoa)

VOGUE - A» 1» 2t * 23
horas: «Nascer Oo titu
Naaeer" ll»ro blde até 18
anoa).

F10USTA

IPIRANGA • <ron* 44101'
Al 19 S t 21.44 horea

"O 
Incart An.anhl" eom

Michatl Otm< (Proibido

até 18 aoot

COLOMBO (Poi.* 3-8882)
Aa IS. '«.«.« » 3' 45 ho.

raa: 
"Ot Oodt.oao»', eom

Suaanoe -.aihetU Colori,
do (Prolbdo até ,u hoi)

ASTOR (ex Ort.ui - At 14
17.15 t »V> ho-aa "Grand

prlx". eonn jobn Garoe

(70 mm) Colorido (Prol.
b'do *té 10 ai"*)

PRESIDENTT A» UM e

31.30 hora. Tm homem,
Uma Mulher" (Proibido
até 18 ano»)

ROSÁRIO - lione 3.3730)
As 19.30 t *1.3i horaa:

"Roberto ar'o« oir Ritmo
de Aventura" com Roberto

Carlos.

ELDORADO - (Poa. 2-1749)
Ae 19 30 e 3:.3( horas:

"Trilogia ;p Terror, com

Lma Duarte iProlh'do até

18 anoa).

PASSO DA AREIA

REY - Ae 19H a 21,45 ho.

ras: 
"O ncerte Amanhi".

com Jane «Wa (Proibido

até 18 ano»)

MENINO DEUS

MARROCOS - As V a 13

horaa' 
"'•'..nho» d. Cem-

peio" eon. q»»«ri R»aa.

TERESOPOUS

TERESÔPO' V* - A» 20 ho.

rat: 
"O 'neeií Amanhl"

com Mlrhar-1 ''ktat Tecnl.

color. (P-"'b'de até 1»

anoe).

AXENNA

CA8TELO - (P«oe 4-IOlé)
- Aa 14 • jr hora* "A

VelU ao Mundo Sob o

Mar", coa MoyC Brtfftt t
"Ot Gled <tore> Biparta,

aot". (P.o<bldc alé 10

ROMA* - At tf 30 • KM
borat: 

"A Trllnsta do Tef»

ror". eom 
'An Duarta. —

(Proibido .té 1» tnoa).

•0M HM

R. BRANCO - 'Poe 8-4364,
- Aa ta.i» t 31.4.' horat

"O Inetrto 4mti>hl eom

Jaca Tonia Colorido. —

(protbdo até <t a«ot).

SAO JOAO

TAL7A - Po«e 4-7770» -

Ae 1930 • 1 9c horae- 
"Ea

Sm tt*~.?T -SS"- IPANEMA MK^elou.

(proibido >W ** arot). pro«ramae»o

PARTENON

PTR AJA - b IW I »#

horat: 
"O Ae-nt» S««s'o

PX 18 i aca ooir Kta

Clara. Cooldo (Proibida

até 14 aom

PETROPOLIS

ATLAS - At IVA. . 31.30

horaa: 
"P ot e solitérlo"

(Pro'bido "tí * aoot)

BOT. - Aa '4>0 N 19J0

t 33 horet 
'< Vale dai

Boneeae" -om Susar Hay.

ward Coiorid (Proibido

até 18 aonai

IPANEMA

**éfr
***®m^vM

Segunda-feira uma estréip. no Teatro Ltopitdi.ta: 
"7 

gatinho. — Divina Comédia, de

Nelson Rodrigues.

¦ 
;¦

NOTAS CURTAS

Edvino Rlefer e Rosa Helena no próximo

dia 18 comsçam moslrar sua arie na üaieria

Paaccl (Casa daa Mo.du aa). A Inauguração

da mea .a es.á marcada p-ira ás 1830 horaa.

Até o aia ló, iu fancett., oa traoailKS oe Ar.

naldo Brio.

Tèrça-felra, d^a 13, no sagu&o do Institu-

to de Educação Ge»ieial Flores oa Cunha, a

inauguração da mestra de trabalhos premia.

doa do II Concurso de Arte Infantil.

A exposlçio que peimanecerá aberta k

viaitaçio até o dia 19, das 8 ae 13 horaa e daa

18 áa 17 horaa, aerá r-omovid-» pelo Departa-

mento Farmacêutico da Produtoa Qolmlcoe

Clba « Swlstair.

Segunda-feira, no Teatro Leopoldlna, a ea-

tréla ae 
"Div.na 

Comédia" de NJlscn R-oii-

gues D.reç&o de M guel Grant. Ingr;s-os na

Xangr.-La.

gegundajeira começa o ddo de cinema

alemio. Sete filr..es s ec^iudos, iodados en.

tre 1931 e 1931, s:rio apresentados no Audi-

tório da Faculdade de Arqui etnia, át 20 horaa.

Na segunda-feira, o primeiro filme ale-

mio: 
"A 

morte cansada" (1921); 3* fair», 
"Dr.

Marbute, o jogador"; 4.» feira. 
"Dr. 

Ma:bu»,

inferno do crime"; 5 a f:lra, 
"Nibelungen, 

a

morte de Krlemhild; 6.» feira, 
"Nibdung», 

a

vingança de Krlemhild; 2.» feira, dia 21, 
"Me.

tropoüs; dia 22 
"M, 

uma cidade procura um

assassino. Ingressos na secretaria do ICBA.

Programação da TV
CANAL 5

13.05
12.30
12.25

13.40
14.40
18.08

Padrio
Abertura
Imai^na da Eanaoha
'Documentário'

Rtpor.agra Esportiva
A Grande Chaoct

Atuallda^ee
Catat^oeoaía
(RtTortaieot «ir tllme

a wtptlio do E-tado

de Santa Catarina)

16.1S Aatroe dL D1k"

17,15 Cl-qu'nho piratini

18,50 TOnel do T'mpo

(Film* 1» flcc8o)

30,00 Cnu.JO tarnumental

20.15 Hebe oo 1

23.15 Lonte M»traiem

00,30 Encerrameoto

CANAL 12

14,10 Abertura
14.05 Panorama Italiano

14.20 Feetlfi.1 d< Deaenhot

ISJt» GR lhow

13» Allee no Palt daa

Mararllhae
19J0 

"L-íllo dot

Etqueeldot"

19.4S ln(ormati»o
\*M "A Muralha"
30,30 Encontro com

Luis V'e'«

31,30 "O Diríltr doe Fllhot"

22.00 III roetiva da Cançlo

01,00 Eecarramento

Programação da Farroupilha

66,03 Acorda fon Máalca 18,00 86 Suct^t
btlflO Matjtlno Allrad 1BJ0 Rapô-tei Sulbrs

(7J5 Ba.rt.ul trhamt: 18.05 Momtotc Eeportlvo

Alé -\i* Ora.de Brahma
08,01 Repérvei Sulbr. 18,25 Turfe eo hevieU

08.10 MlnlNoetl» 19» :iub, ár* ProMtor

0840 O Juvlrt. Pae Gaúcno
Buceeto 19,45 Um rema Um» Aaélltt

OtM Cor eoponoenta Plerel 19,50 Múttct Ptla

08,08 O Ouv.no Ftr Farroup Uu

Sue tea"

08.30 Supei Sho» Marumby 30,00 Graoae Jurnad»

ia.00 Corr.epo.dn.ie Flcrei Eaporti.a Brahma

10X15 PKt-nisco» 20.30 Repor e. bulbre

11.80 Corfttpon. e.U Flcrel 30,40 Grande lotrtda

11,05 PKM. >troi Etport>a Brahma

tl j: Patru ha dt Ciotde
13.8(. P6rv *leir.e 23,30 Plantão tiporVro

U^O Rípórtei «ulbrt 23.40 Repònei Sulbn

13,10 No»;li. 28.50 Inlorinafe. PrrvUcla
"Dole »aelfcvoe d» C4u" 33,55 Grand» lornal Falado

14,00 Cormpoa^xnt* ricrel FerrouDl'h.
14.10 üarumin eaa Aml(ot 00,81 H-*ln riariro da

l?,00 Grani» I rr..de Noite

bpor-ivt Brahma 01,00 Encer-amet.io

Ronda
ie NOITE COM "RAINHA DA PRIMAVERA"

UOJE t DIA DA CRIANÇA... — Reparem bem que o dia de hoje nio d o de sempre

11 
Deve haver, p;r todos os lugares, o aom eublime de um riso d* criança, a fantasia

delicada de uma série de brinquedos, que aervem para elas, como também para nós,

que, embora adultos, deixamos refletir «eguldam:nte o mu.to da infância que ainda sen.

trnos. Deve haver maa flores p;los Jardins, para que melhor, no d'.a de hoje, as enan-

ças sintam o perfume das plantas, emoldurando suas traqulnloes Deve haver,^ ar, a

oraçío e o enslnamentD que nos vêm do mistre, sab:ndo que, antes de tude. deve-te

deixar vir a nós as pequeninas criaturas. Porque ns criança exste o amor, que vem

de todos os amo;es, o mais alto amor. Criança, que é um verdadeiro poema inteire.

tma estrofe de amor delicado, uma Imagem que reflete o bilsamo para todas nossas

df.res. Hoje, tomara qve vejamos crianças brincando em su« cirandas, igualzinhas,

porque criança nio tem raça, criança nio tem pobreia ou riqueza. Criznça só tem,

em sl. os atoa Infantis, que o Criador legou, para que f zesaem a noasa velhee nrlhor,

nas alegre, mais amparada. Hoje é teu d'a, criança, e nos meus Paulo Antfinlo, Airtô-

lilo Carlos e Ana Maria convido a todos oa pequmlnos para uma rondada por ai, onde

exista um pouco de musica ds realejo, um cree embanderads, pipocas pulando na

panela, um elefante que nio tenha tom:nho, um macaco artelra como diabo a ura

prjsépio bonito, calmo eom um Menino Jesusl

pERENTES 
DE BANCOS - Vai ser uma

° 
delicia, logo mais, na seie do Clubt

dos Gerentes de Bancos, quando haverá

um balta, churrasco de confra':srn zaçâo

X que o C. G. B. eompl:ta seu primeiro
ano de vida, fertinho oomo só êle. No mo.

mento, haverá, também, a posse da nova

diretoria.

rpREVO DE OURO — Tudo bem certlnho
* 

pa-a o balte, na Sociedade Eapanhola.

que a Sodsdade Cultural Beneficente •

Recreativa, Trevo de Ouro" reaVsará. na

noite de hoje. No salii de ferta, eetario

na passarela, em desfila para o titulo de
"Rainha 

da Prlmav-ra*. as candidatas: Ana

Maria Rodrigues, Berenice Terezinha Mat-

tos, Gessi Rodrifruas. Irê» de OV.v" —, "o-

ma Be-enlce Gomes, Msrla Cláudia Silva.

Maria Eunice da Sllva. Maria He'.::-. Cos-

ta e Silva, Noemi Souaa Soares, Solla Cal-

deira Xavier. «Vara Ldc'a Santes. Pazen.

do música estarlo The R3cklng's, Ot In-

cendlárics e Roblnsont.

JUVENAL 
— Agora, quem anda ali pelo 

"Juva's", 
nio f.ea só no delirio daquele mo.

"* coto, porque, na ca;a da Av. André dá Rocha, ex sto agora uma varlsçio de pra-
toa. que faz um bem danado. I como dia bem o lunar, que o manjar, por lá, tam

sabor de poesia.

A. Onofrm

futebol com

BRAHMA
que coisa boai

_-M \_J_^Ê___È\

Ky %¦¦¦¦¦

<£m\°
Ou$o o Rédlo

FIRROUPIUM
• vlbrt

cora oc locutofOf

quo mais ontondom do ffuloboll

%

KOJf, a partir das 20,00 horas

DIRETAMENTE DO MARACANÃ

GRÊMIO vs BOTAFOGO
Narraçáo: ARMINDO ANTÔNIO RANZOLIN

ComwMrloa: INIO MILO

Oo OO Isportivo aa demaJa tnformaçiea. Plantio:

LnJm Carloa OUrcba. IseaU nacional: FUvlo ílmáe^

Coordenação: Rajr Vergara Corria.

tom •

Informa Herthon de Leon

PRIMEIRO TEMPO

fo*ntnta-*e qve a banca*ia da ARENA teria feito uma prévia para tonãar «a

rre-erèn-las no partido à sucessão do governador Walter Peracchi Barcellos

às próximas eleiçfies e que o nome apontado teria sido o dn secretário da Fa

zznda em 90 cento das opiniões expressa*. Será verdade? Cruzes e as fofoca*
continuam.

O 
w. Ne-tor J.-.st m acresenta como um grande candidato Indicado maclsaa

ment- pela ér?a 
'ndusWal 

à qual o Banco do Brasil terá aberto as com

portas do crídito Sofreria, entretanto, enormes resistências na zona Agropecua
ria do R!o Grande do Sul. que estaria vivendo uma hora de pré- nsolvêncla de-
vendo cêr.m de 700 bilhões de cruzeiros nos mercados paralelos, nos bancos par-
ticulires, nas Cotnnanhlas Financeiras e no próprio Banco do Bras 1 tendo em
conla conheci'as restriçóe» de créditos, impostas pelo Banco Ollclal à zona agro-

peciáila do Estaito Sabe-fe perfetamente, que nas regiões irdustr***• "pnWõf

o ele torado trabalhista, liftado, hoje, ao MDB e, na área rural, à grande torça dos

partióus que hoje formam a ARENA.

Para Dèntice, medalha de
Santos Dumont

f* 
sr. Joáo Dèntice, o Chefe da Casa

Civil do Palácio Piratin', vai ser

agraciado com a Medalha do Mérito

Santos Dumznt, em solenidade que a-

contecerd no dia 17 deste, às 9 horas,

na Base Aérea de Canoas.

Nesse sentido, o chefe da Casa Ci-

tu do Paldc'o Piratini recebeu oficio do

Comandante da V Zona Aérea, Briga-

ielro Ney Gzmes da Silva, comunican

do a entrega da comenda. Comi voctr

devem estar lembrados, recentemente

o sr. João Dèntice fzi condecorado com

a Ordem dn Mérito Multar, conferida

por decreto do Presidente da Republic.

marechal Arthur da Costa e SUva.

\\\\\&_W^K^__\\\\\\\m
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Na Festa do Ano, a internacional Lisa Veiga, em companhia do
tr. Lauro Macedo

POUCAS & BOAS

Sábado, 
Inaugura, «sn Oa.

tias do Sol, a Feira da

Ternura A Barraca de

Porto Alegre fel organizada

pela primeira dam» do mu-

..nlciplo, a Mnlta sra.

Maria Marques rernandea,

que nio poderá estar pre.

sente á inauguração, pois

também no sábado haverá

ama grande fesla rm ho-

navem «o prefeito, numa

das vilas da cidade.

f\ Circulo Militar realiza-
v 

ri, dia 19 deste, seu ja

tradlc onal baile de Debu-

tint s, tendo po: cenário o

Grêmio Náutico üniio.

A morena e bonita Myrlani
A de OUvei-a, que é ca-

rioca, fêz sua estréia social

il. Baile de Debutantes do

Leopoldlna Juvenil usando

modelo eom «Uqutfa da

Boutlque 
"Le Novitá".

Jacyra 
Domingues Werner

está convidat.do p?ra

aua mostra de pinturas,

qu» vai inaugurar às 17^0

hores do dia 15 íêste, na

Berwen House, na 34 de

da Outubro.

pwsto, 
• cabeleireira.

r tnzugu.ando novo de-

cór do aeu concorrido

ateller de eoiffure", na

Independência.

k 
Martha TTiomazonl Por.

tuna vai Iderar um gran-

de grupo no 
"bufett 

froid"

d0 dia 31, nos emblr tes

orlusivtss^mos do 
"Coun-

try Clube", cuja randa fa-

vorecer* aa Obras de Re-

cuperzçüo Social, dir'-' 
'as

pela primeira dama do Es-

tado, sra. Stella Alolse

Barcellos.

o oje, à tarde, a bonita e
n lou. a ara Célia Lulza

Kramer R»cha estanl re-

cebendo, à hora do chá, um

grupo de rmlgas, para co-

memorar 
"nlver"

¦peruando 
Duval, o artista.

* 
envla-do convite para

mostra de seus trabalhos,

que acontecerá hoj-1, na

Galeria 
"Golds", de Copaca.

bana.

4 crlaçio do Baneo Auxl-
A 

liar do Mercado de Ca.

Ditas, vai constituir ums

das teses a serem anr?^n-

tadas no III Encontro Na.

eional daa Financeiras, que

estará ae realizando em

PArto Alegre na segunda

quinzena de outubro A

teee tem a simpatia, inclu.

•hre, de parte de autorida.

des em finanças, como o

prof-ssor Octavio Bulhões

pstêve 
raovtmentadisslmo

¦ o Jantar de ontem, a

noite, no Encouraçado Bu.

tlkin, ond: Jane e Álvaro

Torres lidera rrm um grsn-
de mroo Aliás. ~ mais »x.

cluslvo da no.te.

wa tarde de anteontem, o
n 

ex-gi reador lido Me.

ne.hetti descon. av» om

cheque no Banco de Crédl-

ta Real.

» bonita e Jovem sra.
A 

Magda Frota Lisboa

preocupadlssima eom a tn.

tervençio clürgioa que sua

Unda filha Ans Lulza tol

pacl nte, na manhi de on.

tem.

A filantrópica ara. Maria
A 

Célia lasler re !Tará.

antes do fim de 68, nma

promoçlo social em bznefl-

cio do Centro Social 
"Fre-

derico Ozanan".

pontinua 
a circular em

V temporada carioca a

loura e elegai.te sra. Elsa

Duarte, em seu panorâmico
apartamento n» Avenida

Atlântica.

j-|« 
cartazes par» a Ml

*-^ 
da Dva, remetidos por

dois candidato» do Rio,

apesar de nio terem rido

classificados, foram adqul-

ridos pela comlssio exe.

cutlva tendo em vista soa

grande beleza plástica Se.

rão ImnressCs e distribuído»

como publicidade da Festa

da Uva.

pstéve concorrldlsaima a
¦ "Mestra d« Des rJios a

da G.avura It?'l:'nos Cen-

temporâneos" qeu se rejli-

zou na Escola de Artes da

UFRGS, e que contou com

a presença do Cônsul Geral

da 1'âlia. Alfredo e D.na

Dl Mattei.

ao melo dia da hoj», e
A 

Clube dos Gentes le

Bancot está convidando pa-
ra om churrasco tm con-

fraternlzaçis em aaa sedt

da Pedra Redrnda. Pelo

eonvtte, 
"Mercl".

O PENSAMENTO DO DIA

q 
melhor meio de cura i a moderação (przvérbio

sueco)

¦ —
\-* cobres selvioens^-^

£ r novo lançamento de
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Horóscopo para hoje
CAPRICÓRNIO

21|12.a20 1

Pense mais antes de fa.
lar. Suas palavras podem
*er deturpadas, e isso lhe
iiwjfc oompHcftçoof.

AQUÁRIO
«|1 a 1813

Não sombe do afeto que
alguém sinceramente lhe
dedica. Seja mais agrada-
vd para eem as pessoas
«ne lhe rodeiam.

FEIXES
»|2 a 3013

HOje o dia é bom para
o smm\sm*\~T* S15J* ownprccnsi-»
up com a pessoa amada.
Mo brigue.

Procure entrar em con-
tato eom a pessoa amada,
•Ia o espera ansiosa. Não
dseepdone.

TOtRO
Jl!4 a MS

Controle o seu dstema
nervo**. Procure dcacan-
«ar. Se fl**r Isto e dia se.
i* formidável.

GÊMEOS
ms a nio

CnWa^o eom addntes.
Se voe* dirige não corra.
No aetor *entlmental • dia
é bom.

CÂNCER
31|6 a U\1

Controle o que dis po-
dera magoar alguém, quo
multo lhe quer. \

Ótimo psra a vida *<¦-
dd. Divirta-** bastante.
Hoje, poderá enconrar o

grande amor de sua vida.

VIRGEM
Z4]8 a 2319

Não ligue a comentário*
maldosos no que dis res-

peito à sua profissão. —

Prosdgs na sua vocação.

LIBRA
2419 a 23110

Possibilidade de dlscus-
soes domésticas. Mantenha
o bom senso e não perca
a alegria.

ESCORPIÃO
24110 a 2011

Receberá uma visita ine*-

perada, que lhe trará mui.
tas novidades. Voe» teri
um dia ocupado.

Surgirá nm novo amor
entretanto sja prudente.
Os negócios vão bem, não
se preocupe*

Pahwrm Crnimãm

mi 
JL 

13 
|(B[íJ"'~[r"r"Í!l""IÜ„_I_

N. • 407PROBLEMA

¦ORIZONTAIS. 1 • - Pesar. 4 — Homem qut
•sou na historia por sua valentia e nobreza. 7 —

Bebedeira. 8 — Periodo. 9 — Lista. 10 — Tomba.
II — Mulher histérica. 12 — O mesmo que des.

de. IS — Perfeita. 14 — Parente. — 15 — Ofertei
16 — Sem gosto. 17 — Outra coisa. 18 — Terreno.

VERTICAIS: 1 — Descortinar. 2 — Invocação
mística dos hindus. 8 — Preciosidade (pi.). 4 —

Magnífico, divino. 6 — Morrer. 6 Raivosos, condena-
do*.

SOLUÇÃO DO PROBLEMA N.° 406

Horizontais. 1 — PAPARROTAOEM. 11 —
ARRS. 12 — ANCO. 18 — NO. 14 — RU. 15 - AR.
16 RARA. 17 — PI. 18 — OM. 19 — HO. 20 — 18. 21
— BAL. 23 — SD. 23 — AL. 24 — SA. 25 — HOBO
M — ONHO. 30 — ARREGIMENTAI».

CAIXA ESTADUAL «mKif|ÉNP|0

<^É»s

Santa Maria em festa hoje para

a escolha de sua representante

a*wB-, 
'¦ i 

^m, ** ^^^k*~* 
*mWimmmwNr*mi. 
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Anu Maria Morai* j.assa hoje sua faixa de 
"A 

Matt linda
Prenda de S. Maria". A joto lembra tua eleição, no ano

passado.

Numa promoção do Jor
nal 

"A Raião" e da Sucur-
sal do* 

"Diários 
• Emlsso-

ras Associados" em Santa

Maria, será eleita esta noi-

te, naquela cidade. 
"A 

Mal*
Linda Prenda de Santa Ma-

tfa-1968", que sucederá a

srta. Ana Maria Morais. De

acordo com o qua nos in-

formou o jornalista Paulo
Gomas de Oliveira, diretor

de 
"A Rasão", a escolha da

representante da 
"cidade

ferroviária" ao certame pro-
movido pelos DEA • Caixa

Econômica Estadual ocor-
rerá em festa a ser realiza-
da pela noite nas depen-
dências da Associação Tra-

dlclonalista 
"Estância do

Minuano", devendo concor*
rer quatro candidatos que
sio: Marly Tavares de Mel-

\

«SásS^
*&»

*$»

DO RIO GRANDE DD 8UU

lo, do Centro de Tradições
Gaúchas "Ponche 

Verde";
Elizabeth Kruel, da 

"Asso-

ciação Tradicionalista 
"Es-

tãncia do Minuano"; Cleu-
sa Maria Bordín, do CTG
"Piá do Sul" o ainda Nara
Inard Ramos, do Centro de
Tradições Gaúchas 

"Sala-

manca do Jarau".

Ainda de acordo com o

jornalista Paulo Gomes de
Oliveira o certame em San-
ta Maria, que foi inclusive
a sede da primeira edição
de nosso concurso, está em-

polgando os tradicionais-
tas daquela cidade e a fes-
ta desta noite deverá se
constituir em êxito abso
luto. uma vez que a Drocu-

ra de mesas e crnvtes, na

Associação Tradicionalista
"Estância 

do Minuano" foi

bastante promissora no de-
correr desta semana

QUEM JA É CANDIDATA

ESTÁ NESTA RELAÇÃO
ARROIO DOS RATOS .. Tânia Maria Sousa

£~Iír0,,!£?XÇALVES ¦• MarlB Câml>» R Bor«*s
BOM JESUS  ssrita Borges OU
BOM RETIRO  Erna Scheld
BUTIA  Rosane Marrek
CAÇAPAVA  (•)
CACHOEIRA  (•)
CANOAS  Marly Conceição D'Avtla
CARÀZINHO  Aríete Silveira
CAXIAS DO SUL  Lory Maria Dedavld
CRUZEIRO DO SUL .. (•)
ENCANTADO  Maria Isabel Borghetti
ESTEIO  Antoninha Camargo
GUAÍBA  Maria Tereza Dal Mo Un
GUAPORÊ  Tereslnha Berta
JAGUARÃO  Jussara Abel
LAJEADO  (•)
LAGOA VERMELHA .. (•)
MONTENEGRO  Neusa Tereslnha Kuhn
NOVA PRATA  (•) 

-

NOVO HAMBURGO ... (•)
OSÓRIO  Roseli Andrade Dubal
PASSO FUNDO  Tânia Mara Feldmann
PORTÃO  Rosells Farias
PORTO ALFGRE  Ana Msrla Pinheiro
RIO PARDO  Beatriz Dorneles Sá
ROLANTE  Glória Pinto
ROSÁRIO DO 8UL .... Vera Regina Ribeiro
SANTA CRUZ  (•)
SANTA MAMA  (•)
s. ANT.o patrulha .. Maria Claudete OUvelra
S. Fco. DE PAULA ... Nlsete Lucena
SAO GABRIEL  Ana Maria Kotlinski
S JERONIMO  (•)
S. LEOPOLDO  (•)
S. LOURENÇO  Clara Maria Ohrist
3APIRANGA  Lorena Maria Quadrcc
TAPES  Maria Oládls Nunes
TAPEJARA  Elaine Regia Batista
TAQUARA  Carmem Vera 8artori
TRAMANDAÍ  Nlúra Aparecida SUva
TRTUNPO  Waldlra Ramboi
URUGUATANA  <•)
VENÂNCIO AIRES .... Erll Ornélia Rosa
VIAMÃO  Carmem V. do* Reis

(•) A indicar

TALARA

AQUI ESTÁ COMO SE DEU

A ESCOLHA DA CANDIDATA
TAQUARA (DN) — Encerrando as lestivi-

dades da Semana Farroupilha, foi levado a
efeito no galpão do CTG 

"O Fogáo Gaúcho"
na noite de 30 de setembro passado, animado
fandango que culminou com a eleição da Ma;.
Linda Prenda de Taquara-68", sucedendo a
Neusa Berlitz Inicialmente, foram apresenta-
das pela srta. Jussara Barth, "A Mais Linda
Prenda do RGS-68", as candidatas represen-
tantes do CTOs locais, srtas. Lourdes Rejanf-
e Carmem Vera SUrtori, do CTG "O Fogãaj
Osúcho"; Celt Morais, do CTG "Lanceiros ái
Tradição" e srta Beloni Terezinha Kolling,
do "Coxlllia do Rio Grande". Além das candi-
datas, desfilaram, tambem, dando brilho k

promoção, as srtas. Neuza Berlitz, "Mais Linda
Prende de Taquara-67"; srta. Glória Pinto,
•Mais Linda Prenda de Rolante srta. Glidis,
Dreger, 1* Prenda do CTG "O Fog&o Gaúcho".
A Comissão Julgadora, integrada pelos tradl-
ciondirtas dr. Antônio Augusto Fagundes s
Otóucus Saraiva; deputado Alexandre Machado

• sr. Valdir Peres, dos "Asioclados" e flltazar
Coimbra, inspetor do INPS, decidiu-se pela
srta. Csrmem Veia Sartori como "A Mds
Linda Prenda de Taquara-68". Carmem, após
receber a faixa de Neusa Berlitz, foi saudada

pelo sr. EJo Macedo.
Todas as festividades foram programadas

a coordenadas pela 10* Zona Tradicionalista,
cujo coordenador, sr. índio BrasUeiro C?sar,
não mediu esforços para seu pleno êxito Foi

ponto dt0 a eleição da "Mais Linda Prenda
de Taquara", além de proveitoso debate sóbre
"Erros e Acertos do Movimento Tradldonalis.
ta", a cargo de Antônio Augusto Fagundes •
Glaucus Saraiva. Durante o transcurso d*
fandango, houve ainda a posse da nova patro-
nagem do CTG "O Fogão Gaúcho", para o
biênio 66/70, encabeçada pelo patrão Sido Ivo
Klein, que foi mais uma vez guindado so ele.
vado cargo. Na fot0 abaixo, aparecem Car.
mem Sartori e Glória Pinto, respectivamente,

»Mat„ Lindas Pre-idas de Tsquara e Rolante.

^^^m| ^m B B^ amW^mm^mm
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• CLASSIFICADOS • CLASSIFICADOS • CLASSIFICADOS •

MATRIZES

MATRIZARIA
Fabricamos formas para

plástico Bakelitc e Za-

mak ferramentas de cor-

te • estampos para for-
k-riaa aceito serviço de

PANTOGRAFO

Raa Dr- Jo&o Inácio, 653

Roçados pelo fone 278.62

FRAQUEZA SEXUAL
Tíatamento cientifico a

base de vegetais, hormõ.
nios sexuais e vitaminas
concentradas. Efeito rápl.
do e duradouro Regenera

e tonifica as funções
sexuais

VIGORCIN

COMPRIMIDOS

Em tódas as boas
Farmácias e Drogarlus

AV. FARRAPOS

ANTIGÜIDADES

flnmpm obleto» de prata, porcelana, móveis antliín .

tapetes, moedas de ouro e prata. Vou a domicilio.
Bernardo — Av. Borges de Medeiros. 410 — Sala

1113 - Telefone 4.20.25.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Organização de âmbito nacional pre

cisa de moças para o cargo de auxiliar de
escritório. Com Curso Ginasial e Datllo

fãfia. 
As interessadas deverão dirigir-se

Rua Sete de Setembro, 1123 (Departa-
mento do Pessoal) para o devido teste de
seleção.

DESENHO

B NA ESCOLA MODKLO Dl: DK.Sf.MIOS

ex I.T.D.

Nossa experiência e cenu-nas de aiunot. ja co-

locados em todo o pais, comprovam a eficiência ds

¦ossos métodos.
Cursos dt espssciali/aaçAo >•!>. ossenho tt MA-

QUINAS. ARQUITETÔNICO. AHT18TICO. PUBLI-

CITARIO e PINTURA. oflrlsllí*d<* pela Recrrtsrla

d* Educação • Cultura, permitindo o Ingresso no

magistério.

Sem taxa dr meiruul* atendimento Individual.

turmas rrduíldaa. horários pels manhã, tarde, noi-

t*. Incluslvn bm i sImuIi ••

Vlgãrta Jo* Inàele ».• ttt - II» andar, sela

r. ALBUQUnQVE - CRCI
13711 — Vend. ¦¦ terrero de

23x11 ni , at Rua R..m!ro

Bar-a-aa.*!. pr«ix'mo s r«rr«-

poa Tiat:,.- lia' Floriauo. «1
. l.t Ssdas Sala t

T ALBl-Q-iEHt.L-E - CRCI

1378 — VmsXmtSt RptrtaMtato

d* í qu«no!> cum 120 ml., da

alto hino r.a RamTo Bbrcelloa

a 20 metros 1a C-Istóvlo Co-

lombu. Trstaf Ma. Floriano,

61 • 
' andar - Sala 4.

DUX olc rece pr próximo
Bsrros Canal, iipartamcnU-

de frente em andar alto

com 2 dormitórios, living.
LUS>Uil<s. ajalimca.o, X1U,Ç,(A..

sa. WC auxiliar, sacadas
com vi«So panorâmica. D«-
corari:. Edifício com ele-
vadores Construção re-
cente Ivsoiupado Preco:
NCrl IIMWIO.OO cum tacili-
dade. MM de M ml di
área .oiislnnrla Tratar.

Bor»**, 43n te an-
. CRCI ?. AU 51-12.

disque

4-7124
e venda o que

quiser. ..fácil!

classificados' do ^

DIÁRIO DE
NOTICIAS^

lWãl a*»Jk

AV. ASSIS

BRASIL

P, ALBUQ JTOQUI - CRCI

1576 — Vaad* ar.a no Xd

Brasília, eoa «0 ml. dasocu-

pada. Tratar V%l riorlano,

íl . l.t andar Sala 4.

r. ALB1IQ'!IHV|UB - CRCI

157B - Venal, ara* co» duas

,'rentss d* 300 mi. na Aasla

Brasil. Tratai Maa. Floriano,

tl - l.t aadar - r.ila 4.

F ÁLBUM ITEROUE - CRCI

1578 - Verdt ura terr-nu no

Saraodl a 50 metros da Aasla

Br»*ll 50XÍ0 ui Pre.o NCr»

M.000.00. Tratar Mal. Floriano

SI - 1.' andar ¦ BaU 4.

r. AlaBltQoHHJUI - CRÇi

157S - Vend. or aluía loja

na Assis B.asl! con*. «0 ma

a<> lad^ da Iireja São Joio.

Tiatar Mal TorianO 61 - l.«

andar - Sala i

AUXILIADORA

A PARTE ALTA. Vende-

se beli-sima residência Ur-

rea, com esm-rad i w».

mento, nova com hablte-s*

com as seguintes acomo-

da<.ôes: Hsll de entrada,

gabinete, living com la-

relra e sala de Jantar, »

amplos dormitórios, do.s

banheiro» soclale. cozinha

americana, água quent*.

quarto e W.C. de empre-

gada, lavanderia, garagem

psra dois carro*, terraço

quintal gramadu. linda vis-

ta, condução na porta.
Preço 130 mil novos a com-

binar. Inf Chaves na flr-

ma A. Slmfles Pires An-

drade Neves 155 s/loja. F
CRCI N.o 1.

CENTRO

A DVX dispfle d* aparta-
ment.) detocupado á Ria-
ehuelo cum 70 m'J. tendo
1 dormitório», living. *•-
tinha bnnhvlro, árra eom
Ianque em 2" andar d«
f'ii"l Preço: Apenaa Hcrt
ISOUUim n.;ru p»K«irent'»
em Vi m* • rhivsa k A»
Rorgfi 4.m 5'> -widar.

CRCI 3 AU MOVA.

LOTCAMOS o seu terreno
- Tr. Albert * D'Ang*lo

(CRCI 14) Dr. Flore*, 3«3

4.o and.

CONJUNTO ocupando a

DUX dispõe no Coração da

Capital (Rua Duqua ds
Caxias) d* fino apartamen-
to oom 380 ml d* ãrsa

construída, em edifício de

alto gabarito e de frente,
tando amplo living, oom
lareira, hall de entrada
com cabideiro embutido,
sala de jantar, 3 amplos
dormitórios com armários
cmtsiiliflot nona a armário
de fórmica, cozinha com

piso paviftat e pia tnos.
. banheiros sociais com a-
zulejos em cores, dep.
empregada, amplas, e de-
mais peças, inclusive gara-
ge individual. Preço: NCr$
Í5.000.00 com NCrt 45,000,00,
em 13 meses o rrstant* em
730,00 mensais Chaves o
todo* os detalhes ã At
Borge», 430, S.o andar,
CRCI 2.

CENTRO
APARTAMENTO n.o 303

do Ed. Alpes, vende-se si-
to á Av. Bsnador Salgado
nth:* n.o-330, composto de
vestibulo, gabinete, sala
balcão, 3 dormitórios, ba-
nho, corlnho, terraço. WC
e Q serviço Tratar na
Nn 15 A Rua Uru

gual n.o 35 - Sala 538 -
Fone; 4-43-45.

HIOIENÔPOLIS

i* b*<lif ro * 'iua. arta»
T alar V .si» Tavaiss t

I nii .. A tit-ini»*. aU num
I éla eu íi s.rs'rs .,„ dlanM.

Assis Brasil

APTO. 0/3 qtos. de trent c/sacada, o. i> emp

dsc. s gesso, slnteco, área c/tanq 32 mil, Tr Mal

Floriano, íl. oon], 413. (CRECI 1641).

Terrenoi junto Praia da Alegria

Vsodo ótimos terrenos de balneário com ..,/.

águs, ônibus Ousiba s porta com grandes faclllda-

de» no pagamento. Trat em P Alegre, rua Mal

Floriano, 91 conj. 412 (CRECI 1641).

I Depósito junto a Farrapos

I 

Vendo depósito de construção nova, de alvena-

ris 330 mts de drea, terreno 13x33 mts. Pars qual-

quer ramo de negócio Preço 45 mil com facilidades

de pagamento Tr Mal. Floriano, 91 conj 412 -

(CRECI 1641).

Tri» Figueira» - Fina Residência

Junto ao Colégio Farroupilha c/3 dorm.. amplo

living lavabo. cozinha, copa, banheiro, tudo com azti-

lejo ate o teto a oorci, dep. ds empregada mm****,

garagem ampla. Te>reno 12*) x H mta Preço 6o

mil. aceita permuta por apto Fac.llt..-«' pagto T^-

tar M*l. Floriano. 91 conj. 412 - CRECI - 1641).

Praia de Belas

VEND garagem indiv. c,'20ra3. 5.500, acelt

prop. Tr. Mal. Floriano, 91 conj. 412 (CRECI 1641)

NA AZENHA
SUCURSAL DO

DIÁRIO oe
NOTICIAS

Rua Marcílio Dias. 1525

quase esquina da Rua da

Azanha - Fone - 3-12-60

ú assinaturas, venda avulsa

ú anúncios classificados

TRISTEZA

2 casa» sendo 1 de aUenaria c outra de madeira, 3 dorms. 2 ba

nheiro», 2 living cozinha c azulejo*, área c tanque, terreno medindo 10»

61 m. LocaliEada próxima íi Igreja. Preço NCrS 25.000 ou faeilita

•r c; 10.000 ent. «altlo MO.00 Matai «em juros. Desocupada, ver e tra

tar e o planlâo ptriimnenlr M Ud I à rua Padre Réus, 1261 ou na ADE

CORI Av. Otávio Rocha, 1LS conj. 601/4.
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TROFÉU DA VITÓRIA ¦¦

pan âs reuniões

tk amnhã e segundâ-feirâ

S 
l^___________^J_- 

_*^____a ff 
M*,a t* •"» l*ntttnt*gtm ft Primtira Semana

de OtUnUotUpldtrla e OrtocUmtia Preventiva dt Porto Alegrt. Venceu Halto. condusido
por Anselmo Morais. Na foto, os drs. Ltda Alberto Arregui Kramer t Joté Veríssimo,
guando em ato realisado no **Borbo__c", no Hipodromo do Cristal, fatiam a entrega do
troféu ao proprietário do vencedor na pessca do diretor José Ricardo Martins Lino,

eom msUttncia do pretidente do JC, dr. Olinto Streb.

Fogo Pato é a figura central

da sétima competição da tarde
A disputa do sétimo páreo valor-*- em

multo o programa a ser desdobrado, hoje,
k Urde, no Hipodromo do Cristal, com lnl-
cio previsto para às 12,50 horas.

Beservada a nacionais de 3 anos, com
2 e 3 vitórias, 4 anos, com 4 e 5 vitórias,
e I anos, com 6 • 8 vitórias, recebeu eleva-
do número de inscrições e, o que é im-
portante, de excelente categoria. Fogo Pa-
to, que, na última, venceu, mas íoi dlstan-
ciado para segundo em favor de Barra
-.impa, por prejuízos causados a «ste nos
metros finais, volta como favorito. Sua ca
pacidade locomotora já está comprovada
de há muito e seus privados sto dos mais
expressivos, bastando confirmá-los, na
carreira, para vencer, ou na pior das hipó-
teses, produzir grande atuação, pois a ver-
dade é que 

"barbada" 
não pode ser con-

siderado. Os inimigos sfio muitos, princi-
oalmente Macimaio que, na última, ganhou
disparado, em 81"3. deixando longe seu es-

cudeiro. Estrondoso, vindo de escoltar
Acomado, em 88"4, a menos de meio com-
primento, outro excelente corredor e mui-
to perigoso, mormente se conseguir uma
partida favorável. Egípcio, dos restantes,
o melhor azar.

"BARBADA"

Caliandra encabeça seleto lote no ter-
oelro páreo. A filha de Caucaso vem de
perder uma "criminosa'' 

para Aguala e a-
gora, livre da presença desta, desponta co-
mo a maior "barbada" do programa.

DVPLA CERTA
Apesar da estreante Dama Venuaiana

estar muito "falada", 
acreditamos que no

segundo páreo a dupla será formada por
Frisia e Bablnet. Ambas contam com o in-
teiro apoio do retrospecto e estfio fi von-
tade na distância. Em todo o caso, no con-
curso simples, nfio t bom deixar de fora a
citada estreante Dama Venuziana.

Caliandra deve impor-se a

3*õ páreo
suas inimigas no
1*' Páreo, 1.300 mts.

Lucilla volta multo bonita e,
n&o sentindo fait. de um
maior agueirimento , será a
encedora desta prova inici.il.

Dldet ganhou firme em
seu reaparecimento e pode re.
petir .Na dupla. Ourxpjra,
em chave oom usura e Qui-
zenao, a terceira força, apa-

•"•endo Humour como bom
azar,

2.* Páreo, 1.300 mts.

Frisia nio ganhou em seu
reaparecimento por ter encon.
trado pala frente uma Tj.íh.i-
nha "voando". O páreo saiu
mais fraco e, melhor encarrel
rada, vai ser difícil perder.
tíabinet, terceira coi. cada na
mesma prova, a inimiga e 16-
glea para a formaçSo da du-
pta. Dama Venuzian8 e Ima-
tirada, as forças seguintes.

3/ Páreo, 1.500 mts.
Caliandra perdeu uma -cri.

mm-Ma" para Aguala, em
103 «- Ae°r«, Uvre da p!*esen_
Ça desta, _«•« triunfar. Luta
entre at demais pela formação
da dupla, apanecendo com
maiores possibilidades Satsu-
ma, bem situada na distancia,
e Halcysta, flu. correu multo"
em seu reaparecimento.

*,• Páreo, 1.400 ml».
Ltxlkon e Pape Satan, ou

vice-versa, dupla de lnaioiçào
lógica e que dificilmente dei-
xará de vingar. Ambos con-
tam com o inteiro apoio do
retrospecto, seguem em plena
forma • estfio bem situa-*:.; na
distância. Remin melhorou
muito. Terceira torça, Quan].,
a pOf-rfví-i fuiprèu.

5.* Páreo, 1.400 mts.

Itagére nfio vanceu na an.
terior por tar "manhelrado"
durante ot 300 metrc-s finais
da prova levantada por Klan-
gela. Km corrida normal, nio
será derrotada. Elmar venceu
firme, em 83*1, deixando longe
sut -Mcudelr- Etangela. Maior
inimiga. Cuidado com a Las-
caville, que segue "tinindo" e
esta bem na diatáncia. Alce.
a possível surpresa.

6.* Páreo, 1.200 mts.
Franco favorito Itapitocal,

poli vem de grande atuação
e o páreo saiu mais fraro que
da ves anterior. Just-a-Penny
foi quarto colocado na meama
prova, correndo multo. Maior
Inimigo e lógica para a dupla
que, no entanto, poder/i tar
desfeita Unto por Razante
como por Dark Blue.

T.* Páreo, 1.300 mts.

O favoritismo de Fogo Pato
é perfeitamente justificável, já
que, além de co .tar com o ln.
teiro apoio do ratrotpecto.
possui ótlmoj privado*. Maci.
maio, teu -naior inimigo. Nt
última ganhou facilmente, em
81*- e tem carreira ptra rape.
Ur. Multo perigoso ainda o
XStrondoao principalmente ta
conseguir folgar na Vanguar-
da. Eglplclo um bom arar.
Blgarade, ex-Maravilha, nlo
eorrt.

f.o Páreo, 1.609 mts.

Ünion Str-et, n ftmft ti*
prfia da prova, taes k regula-
i-tdad. e >e M
atuaçAr», fora daclttadu "lor.

fait", p"i t-r-aa eprat mado
-MoUlfj de um do- rvmos. As-

¦am, Tlfio, que melhorou, pas.
sou à liderança do préllo, co-
mo força, podendo levantá-la,
de salto a salto, se obtiver boa
partida. Em seus encalços,

multo próximo, situa-se Pátea,
que está bem e tem a distancia
fi feição. Subiu det urina, 4
verdade, mas ganhou em bom
tempo e vai multo aliviado.

DOMINGO
1.* Páreo, 1.300 mts.

1 Maasllap — A. Sallba c/etp
3 Barthou — L. Peres

Uffimla — O. Nobre
Ourocruzado — O. Ricardo
Vale de Sol - L.
Fagundes

Poeira - A. Morais" Haldna — R. Araújo
2.o Páreo, 2.400 mts.
Prêmio J. F. de Assis
BrasU— NCrf 1.600,00

1 Barra limpa - A.
Esplnoea

3 Liberato — A. Sallba
c/ esp.

Akrow — o. Pires
Fogo Pato - M. Rossano

8 Quany - o. Batista
3." Páreo, 1.300 mts.
Acumulado NCrf
4.669,60

1 Tesouro — I. Cardoso
3 Jurupltan - 8. Silva

Flan - M. Vas
Le Capucln L. Fagundes
«omancero — O. Ricardo

_ 
»ía«* Bore__ - T. sS5a°

8 Qualéo- c. Martins
4.» Páreo, 1.400 nita.

Hormlga — w. Santos
Bayuquinha — O. Batista
Oabarra — L. Costa

t ffssssr--L $&*
?»_Vv__Ric*rdo

5.* Páreo, 1.500 mts.
X Bública - A. Alvanl

Peana - O. Pires
! F1-» ~z A* pSBpLady Gazela - M. Ros.

sano
8 Denmarck - W. Santos
8 Bangul - o. Corrêa

6.o Páreo, 1.200 mts.
1 Maclumba — O. Batista
3 Cambuca - A. Santana

Mistranga ou - L. costa
Ourolegenda - L. Costa
Plrabela — A. Morais
Itajuni — A. SallbaQuantas - A. Pereira
Sulnam — O. Ricardo
Ares - R. Araújo

8 EUvette — O. Pine
Real Carona — E. OU.
veira

7.* Páreo, 1.200 mts.
Halcyone — R.AraúJo
Mar Pó - M. Rossano
Bstradelro — a. Sallba
Sonko — O. Batista
Barroco — O. Pires
Albafar — M. Vaz
Arco e Flexa (•) — J.
Abreu

Arlel — A. Santana
Town Rear — 8. Munhos

8 Zio — X. Raymundo
8." Páreo, 1.400 mts.

1 Chantagista — B. Morais
3 Matai Var — T. Silva

Reinol — A. Santanalatghterman — E. OUveira
Mar Dark - O. Cabreira

8 Mangai! — O. PiresTficito — A. Pereira
Arai — L. Fagundes
Monstro — J. Martins
Secretário — M Rossano

9.0 Páreo, 1.500 mts.
1 Piloneto — O. Ricardo
a Rutilo — L. Fagundes

Lord Guará — H. Cunha
Cambalacho — A. Pereira

8 Notfvago — J. Alegie
8 Stanvllle — M. Rossano

<*) ex-SeHor

SEGUNDA-FEIRA

1.° Páreo, 1.400 mts.
1 Barquito — A. Rosa
3 Miss Sul - A. Santana

Jogada — C. Martins
Clajonto — E. Raymundo
c/esp.

8 Ei Qalopeador — A. Sallba
c/espa

8 Biandqueen — R. Araújo
Anay - O. Ricardo

2." Páreo, 1.500 mts.
1 Zitella - A. Rosa
? Hal-Bueno — A. Morais

Madonna Mia ou — L.
Fagundes
Maço — L. Fagundes

El Carljó — A. OUveira
Oran-Seflor — O. Batista

8 Hyades — A. Sallba

3.' Páreo, 1.300 mts.
Exltoso — W. Santos
Drimis — H. Paret
Herolno d'Or — E. Cardo.
to
Estiva d*Or — R. Araújo
Ouassú Boi — D. Ruas,
c/esp.

« Habbata — H. Cunha" Halada — A. Morais" Ataquée — O. Ricardo

4,o Páreo, 1.400 mts.
Pranch&o — A. Santana
Firmeza — P. Zózimo
Navldad — H. Peres
Olytius — O. Batista -
Oorja — A. Alvanl
Polo — A. Morais
Perlmbo — O. Ricardo
SunUght — 8. SUva
BaUer — O. Corria

5.* Páreo, 1.609 mts.
Esbelto — H. CunhaGullvete — O. Ricardo
Pernoite — A. SantanaCopo Verde — R. Araújo
HaUalata - A. Morais
Mangari — E. Etplnota

r, Uleblue - M. Braga
Xispe de Ouro — A. Rosa

6.» Páreo, 1.609 mts.
Slr — O. Pires
La Pompa — R. Araújj
Nemul — O. Ricardo
Fernandel — A. OUveira

6 X 8 — R. Arede
Halto — A. Morais
Provincial — A. Sallba" Asfcron — A. Pereira" CarelU — L. Fagundes

7.* Páreo, 1.400 mts.
I Colorado — M. Braga
3 Bombeiro — E. Raymundo

Dry Last — L. Fagundes
c/esp.
Inédito - O. Batuta
Polvo — H. Cunha
Raléa — L. Costa
Montenassau — fl. SUva

Retrospecto para as carreiras de hoje

lil él ********* ** rama-n-u «_aa_uu «ounmcm •» o_n_u ********

1.° Páreo:

1-1 LUCINA

2 AXUM

2-3 DIDEL

4 TALEIRO

3-5 HUMOUR

6 ESPINILHO

4-7 OUROPIRA
" USURA
" 

QUIZEN20

SíffSELA?J!í,,S2"**S - vm ******* - (RECORD: PRINCESA MOURA. St»> - PRÊMIOS:
¦2S? Í___?_V 

¦**••*•¦* "Ml »8,83 E 38^8. — NACIONAIS DE 8 ANOS E MAIS IDADE GANHADORES ATE
NCrg 1.000,00.

Sl (
Sl 7
50 I
St I
55 s
51 I

56 t

41 4

SO i

R. Aratjo

O. Corrêa (I)
H. Col».

A. Rou

J. AU,™

O. Nobr.

A. S.llb.

E. Ra7mondo

L. Faiaadat

1_ SS SS-S-47 .obra \*t»t 78"2-N S
4.0 SO 2»-» par. Eapalalko BS" -N H
S... Sl 21-10 para Se.ill.ailo 9S* -N M
«o l*-t para Albina
l.o S4 4-1 aòbre l««o
2.» SO lt-» para Barlbon
3.» St If-» para Barlboa
4- 54 7-11-66 para Sindico

7»"4-N M

81" -N M

91"I-N M
92-l-N M

?2* -N M
l.o 54 2-í eôbrr, Bati Gall tt"4-N M

1- 54 8-9-67 it.ro )oel«Joo
S.o 47 5-1» para Eaparrtalbo

l.o Sl 29-9 atbca Ken.no

7.o 24-9 para Didrl

l.o 80 23-9 atbre Crédito

3.0 SS 23-9 para Homuor23-9 
para Hoa

84-1-N

»l"2-N

at-n
aa"i-N
79"2-N

7»"2-N

79"1-N

9- SS 12-11-66 pt**> Poreirlno 7t" -N

ío SO 16-9 para Barlbon 92-2-N

CONCURSO SIMPLES (NCr* 0,10 — 7 PONTOS

2.° Páreo: S^T2í_.AL12?*,.5l_?^s - vm **T-*-M>» - itoteom*. princesa moura, **** - prêmios:
WCrg 800,00, 380,00, 138,00 E 80,00. - EOUAS NACIONAIS DE 4 ANOS SEM VITORIA.

1-1 FRISIA

2-2 BABINET

3-3 DAMA VENUZIANA
4 VASCANA

4-5 IMAGIRADA

6 MALVACEA

3.° Páreo:
1-1 CALIANDRA

2-2 HALCYSTA

3-3 SATSUMA

4 BARBA

4-5 OUALÉNIA
6 BO.NNEVILLE

S6 I S
56 4
56 f
56 1
56 I
St I 2

O. Batiau

H. Cnnba

A. Alfani

L. Fainndoa

J. Abrfo

L. Cotia (t)

St Sl-S para Laadraa
St II-» para Ch-_pa|_t

"a" 
7-9 mn 

' 

íiaaaV Hiik 
'

Sl 21-9 para C-a_pa|DO
St 14-1 p«. Brajollaa

SS-l-N M

SS"4-N M

Sfl-N M |

J.a St 29-9 para L.loa.nba
3.a St 29-9 para Lalniinba
ESTRÉIA

6,a St 14-9 para Urniuaiana
4- S3 29-9 para Lnlniinha
5- St 29-9 para Lolaainha

SSa-TSt-H.fff í0-"8 
- iMt «««O» - <R«CORD: BERERE. 8l»l/8) - PRÊMIOS: NCrf

800,00, »5,00, 115,00 E 90,00. — PAREO ESPECIAL PARA EOUAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAR.
S6 I 2 | O. ttm

A. Sallba

A. Alftnl

O. Ricardo

S. Manáos

J. Alegr.

56 7-» «4br. Atuía 00*2-N M
1- SI 25-9-66 par. Meaa-mara 143'4-N M
3- St U-l para Canina 97"1-N M
9- St 11-8 para Craiaa 97"1-N M
... 52 30-9 para Pirltlo. «0* -N M
2a 53 17-8 para Eatr.no. 96"1-N H

4.° Páreo:
1-1 LEXIKON

2 DON BRAZ

2-3 PAPE S-.TAN
4 DON RUFINO

3-5 RFMIN

6 A DON

4- 
-, 

QUANY
¦ CORBY GLEEN

1-1 KTAGÉRE
" 

FESTUCA (•)
2-2 EI MAR

" 
~--Ãl.lÀ

3 "I 
USCATILU

4 NEMROD

4-5 ALCE

6 TEMPORONA

la St 5-11 para A.nal.
3,a SS S-ll para Ainala

Sai St 17-8 para Ea.r.n_i

f- 54 S-10 par. A|nala

4.. 54 5-10 par. .«...cl.

5.. 53 2S-8 par. Rama Ci

102-4-N

102-4-»
96-1-N

102-4-N

102"4-N

89-4-N

ZiíEVlLi*J££ 
"?*A8 ~ •*¦*• «««OS - (RECORD! LORD ZIRCON. 88-3/5) - PRÊMIOS:

NCr!? 1.J00.00, 325,00, 185,00, 150,00 E 68,00. - NACIONAIS DE 3 ANOS COM 1 VITORIA.
M. Rü...no

O. Ricardo

R. Araojo (I)
O. Batuta

A. Alvani

B. Morai.

A. Santana (I)

A. Oli-tira

55 30-6 wbr. Capilão 76" -N M
St 3-8 para Pr .motor. W'4-N M

3.o 56 20-9 para Liloai.r ST1-N M
l.o 55 7-9 aibroRaunto 77* -N M
l.o 55 21-4 aíbr. I.iiht Romn Hl" -N M
J.o 56 6-7 par. Aromado 76"I-N M
5.o 56 15-9 para 1.1,1,1 Roma 139'4-N M
6.o 56 21-» para E|ipcio M"l-N M

3.0 56 8-9 par. Mar maio
7,o 56 1-9 para Macimaio
2.0 56 S-10 para Cropol
5,o 55 6-10 para Maciero
4.0 56 6-10 para Maciero
7.0 56 6-10 para Mari.ro
5- St 21-9 par. 1-ilom.r
l.o St 6-10 para M.cirro

81-3-N

811-N

83" -N

81-1-N

85-1-N

81-1-N

88-1-N

82-1-N

PARTIDA AS UX* HORAS — 1.400 METROS — (RECORD: LORD ZIRCON. 88-J/5) — PRÊMIOS:
NCr? 1..100.00, J25.00, l»*.*), 110,00 E 85,00. — EQUAS NACIONAIS DE 3 ANOS COM l VITORIA.

| 56 A. Sallba
St I 7 I A. Partira
56 l 4 I O. Rati.ta
o» I » O. Piro.
54 ' 2 M. Vaa
56 3 | II. Rirardo
56 I 8 I A. M..r.i,
56 I 1 I A. Oliveira

I 56 22-9 para Pr.li. 83" -N M
... 55 29-6 para Comauia 77"!-N S

Ia 56 3-8 por. Alre 84-1-N I
4.. 56 22-9 par. Pratia 83" -N M

3- 56 Í2-9 para Pratia 83' -N M

5,a 56 22-9 par. Pratia 83" -N M
3- S6 28-7 para Pr,tia 77" -N S

6.a 56 13-7 para Elcira 8J"2-N M

36 29-9 para Elan|ela
l.a St 28-9 atbre Miatrania
Ia 31-8 atbre H»l.n..llle

4.. St 29-9 par. Flanaria

J.a 56 29-9 para Flanada
T_ 56 29-9 pare Elaniala
La St 3-8 .ihr. Área
6.o St 29-9 para Flanaria

Sl-S-N
89-1-N
«J-l-N

89-l-N

(l'i"3-N

89-3-N

84-I-N

89-1-N

6.° Páreo-" E**™-"* 
*« "¦•* HORAS — 1.Í00 METROS — (RECORD: RACHA B LORD TROVADOR, 74") —

PRÊMIOS: NCrt 1.-00,00, «5,00, 195,00. 130,00 E «5.00. — NACIONATS DE 8 ANOS 8/ VITORIA.
1-1 ITAPITOCAI

l.UIGIVILLF

2 J JUST-A-PENNY

POLACO

3-5 DARK BLUE

ALIM

4- 7 R AZ ANTE
" TREVI90

8 C-ÜâW

7.° Páreo:
m

I-l FOCO PATO

2-2 MACIMAIO

MASSI FIRST

1-4 ESTRONDOSO

CARRASQUERO

t-4 EGÍPCIO

BIGARADE (••)"«.«Páreo:""

I 56 I 5 I A. Salib." 
' t M. V..
'4 0. Biiiata
1 1 A. OllTelra
18 0. Nobr.

SR. Moraia
< 9 s. Macho.
1 2 , W. 

"-.nioa 
(

I 7 I S. Sllra

S.o 55 lt-t para Mariaro 7t"l-N M

2o 56 29-9 par. Dom Fin

6.o W 4-8 para Mane

56 5-11 pere Cropol

St 22-9 par. Carpe. B.||.r
90-1-N M 4.o St 5-10 par. Cropol

FSTRÍIA
-N M 6.o 56 25-8 par. Corby Glom

7. St 1.-10 para Et Arith
77" -N M *.. ií «-10 para El Arl.h
76- -N M 

' 
7.o 55 14-7 para RWelino

 M 7.» S6 5-10 p.-a Cropol

83" -N

75'4-N

83" -N

76-3-N

81-2-N

84-2-N

89-1-N
83" -N

PARTIDA A8 17,40 HORAS — 1.300 METROS — (RECORD: PRINCESA MOURA. SIT) — PRÊMIOS:
NCrt 1.300,00. 3t5,0O. 1M.00. 130.00 E 85.00. — ANIMAIS DE 3 ANOS COM 8 VITORIAS, 4 ANOS COM

E 5 E 5 «iNOS COM 8 A 8 VITORIAS.
¦» » r. 9

S7 I 6
51 12

85 ' 3

51 I 4
55 I I

Sl I 7

sol s

W. Roaiaao

S. Sllaa

L. V*t**

J. Ale.ro
O. Rirardo

A. Alnnl

A. Ollfolr.

1-9 para Tibalda 11" -N M

55 S-S para Major Vaao 75* -N S

56 29-» para Prinack 83" -N S

51 21-9 p/Pri..,r.a Moura 80" -N M

35 18-1 para Fo,.. Pelo 80-3-N M
56 8-9 par. Macimaio 81*1-N M
SS 26-5 atbre Elrlra 90"4-N M

2.0 57 8-9 para Barra Limpa 101 
"3-N

Lo St 8-9 ,*,hra Mana 81"3-N
Lo St t-10 N*,br. Pilonelo 89"2-N
1 32 5-10 par. Aromado 88'4-N
7.. 33 28-9 p.r, Princ... Mara 80" -N

Lo St 21-9 atbre Lliem.r 82*I-N

2.. St 7-7 para Rondaria 1111-N

——..>-., tao.ov, lo.cn), ou,»* _ ia,o». A"9in*tII9 IIK 7 E ¦ A*M)I9 l<"l*«n*lUUKr.1 ATE niers f.l>00,S0.

I-I UNION STREET 37 14 F. Op-MS l.e tt 10-9 para Tw.J.dof IJ"-N 57 S-ll para Lord Peej.lm vt"I-N
I-S TIAO S7 I A. Al.ani 6.o 54 16-9 para Union S.roM 9S't-N I- S7 S-ll par. I rd P.o,.iim •)«."'-N

3 01'HOFRANCO St I O. Rlrar.lo 10.. 37 28-9 para Par. Cnl 90"1-N l.e 37 7-10 tibre Bombeiro H*I*N
I 4 PATEO 57 I A. Moral. 4.o St 30-9 para Trot.Jado, IJ-I-N 7.. ST S-ll ptr. lord Pr quim N*|a N

S HTYX 14 ! A. Pereira t.e lt 22-7 par. Sea Tadf 104'1-N í.e tt I-I par. Dal.ior 81*2-N
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Centro-Sul, hoje: Cruzeiro

e Santa Cruz na 
"Colina"

O Cruselro poderá dar um grande passo
para a sua classlílcaçao na fase derradeira do
Centro Sul logo mais à tarde. Os estrelados
enfrentarão em aeus domínios a equipe do
Santa Crus da Capital do Fumo. O confron-
to é por demais importante para ambas as
et*qu_draa, que desejam prosseguir nesta com-
peticio. Os alvl-a-uls levam . vantagem de
um ponto de diferença. Reata frisar que o»
alvi-negros disputarão a su» última contenda
neste etapa. Os aM-asuls em caao de vitoria
estario classificados, o empate deixará a de-

cisão para o préllo em que disputarão os »•
lenços do Cruzeiro e do Novo Hamburgo. Oa
santa-cruzenses, entretanto, estão dispostos a
lutarem com todas as forças o que significa
que o "mateh" deverá ser dos mais disputa-
dos. O CRUZEIRO jogará com Silveira; Jor-
ge, Aírton, Cláudio e Eraldo; Pio e Jarbas;
Júlio César, Marino, OerO e Vieira. O SAN-
TA CRUZ com -ori; Joel, Qunga, Olldo •
Pitia; índio e Paulo César; Cuca, Romualdo,
Rudl e Silvio. O encontro tem o aeu inicio
previsto para ás 15,30 horas.

OUmpíadm pa|meiras x £ pau|0.

outra atração de hoje
começam

no México

CIDADE DO MEXICO, 11
*- Com a chegada do presi-
dente do México, Gustavo
Dias Ordas, á tribuna oficial,
inicia-se amanha, fts 11,40 ho-
ras locais, a cerimônia de a-
bertura dos Jogos Olímpicos.
Após homenagens ás autori-
dades do México, começará o
desfile das delegaQOes, enca-
beç*d_s pela Grécia segundo
. tradiclo, cerrando fileira a
delegação do México.

As delegações dos outros
paises desfilarão seguindo a
ordem alfabética. Esta parte
da cerimonia durará cerca de
uma hora.

O presidente do Comitê Or-
ganizador dos Jogos, Pedro
Ramirez Vazques, pronuncia-
rá em seguida um discurso da
boM-rindas, ao qual respon-
dera Avery Brundage. Este
concluirá sua alocuç-o, solid-
tando ao presidente do Mé-
xico que proclame o inicio dos
Jogos. O presidente Diaz Or-
daz pronunciará . frase ri-
tual, e a bandeira olímpica,
levada por cadetes da Escola
Havaí, será Içada no estádio.

Pala prlmaiM voa na hiato-
ria dos Jogos Ollmpicot, um
representante dos árbitros, o
professor mexicano Lavin,
prestará juramento, em nomi
dos membros de sua corpora-
çáo. Depois, haverá o tradi-
eional juramento dos atletas,
. cargo do mexicano Pablo
Oarrtdo, especialista em ma-
ratona. Depois serão soltos
vários pombos.

O presidente Ordas deixará
rs tribuna oficial sob os açor-
des do hino nacional. A salda
das delegações terá lugar em
ordem inversa a de sua en-
trada, durante mela hora, a-
proxlmadamente. A duração
total da cerimonia foi ealeu-
lada em pouco mais de duas
horas.

Palmeiras x São Paulo é o grande clássico bandeirante
desta tarde, pelo Roberto Gomes Pedrosa. Os paUnelrenses es.
terão colocando a invencibilidade diante dos sampaulinos nu-
ma jornada árdua para as suas pretensões.

Os esmeraldlnos pertencem ao grupo A. O quadro da
Pilpo Nunes perdeu até o momento três pontos. No momento
se con-tltul em sério pretendente á fase final pela colocação
que ostenta. Os tricolores bandeirantes, por seu turno, apre.
sentem um maior saldo negativo pois perderam des pontos,
E um quadro com posição regular na sua chave.

O SAO PAULO atuará com Picasso; Celso, Arlindo, Ro.
berto Dias e Dé; Carlos Alberto e Nenê; Miruca, Nelsinho,
Babá e Paraná. O PALMEIRAS com Chicão: Eurico, Baldochi,
Nelson e Ferrari; Ademir da Gula e Dudu; Copeu, Servlllo •
Serglnho. O préllo tem o seu Inicio previsto para ás 15,30 horas.

Grande Área
ESCOLAS — Foi um grande jogo, embora o

estado pesado do gramado. Mas acima de tudo, um
duelo de duas escolas. No Vasco o futebol brasileiro
tradicional, com suas virtudes e seus defeitos. Muitos
pssses laterais, jogadores conduzindo a bola nos pés
mais do que o necessário, numa ansla ineontlda de
proJetar.se aos olhos da torcida, mesmo com zacri-
fido do conjunto. No Grêmio uma rígida e absolu-
la disciplina tática, com o treinador tirando o má-
simo de rendimento das qualidades de cada jogador.
Mas estes preocupados com o sucesso da equipe e
esquecidos da brilhatura individual. Outro ponto lm-
portantlsslmo: superior o Grêmio no apuro fisico.
Não se diga que seja o método empregado pelo pre-
parador tricolor o mais eficiente. Cremos que, nesse
aspecto, influi a compenetração do próprio jogador,
o desejo de progredir, de cuidar.se. E possivel que
possa aer mais tranqüilamente um atleta, sem as
solicltaçfies do melo ambiente para que se descuide,
como ocorre numa cidade como o Rio de Janeiro.
O fato é que, aos trinta minutos, enquanto o Vasco
se arrastava em campo, o Grêmio corria como na
primeira etapa. Note.se que nos referimos aos trinta
minutos da segunda etapa. Dal ter nascido o se-
gundo tento de Alcindo.

DESTAQUES — O maior destaque do prélio,
para nóa e para os críticos cariocas, foi a segurança
tática do Grêmio. Afora lsio, três nomes; Alberto,
Jadlr e Alcindo. O arqueiro chega a ser cogitado pela
seleção brasileira. Jadlr * apontado como um Denil
ton melhorado e Alcindo provou que é dos melhores
pontas-deJança do futebol brasileiro.

BOTAFOGO - O Botafogo jugará, esta noite,
eom Gerson e Roberto. Mais Importante, contra o
Grêmio, é a presença do ponta.de-lança por suaa ca
racterístlcas: velocidade e faculdade de jogar pelos
flancos. Pelo miolo da área, com Jadlr de libero, «
multo dificil entrar pelo centro da área.

Enio MeUo

Auto-Notícias
A Toyota do Brasil id estd entregando aos revendedores as primeiras

unidades ao noto * 
pick-up" AHattdeircmte com a série de aperfeiçoamentos que

caracterizará daqui para diante os veículos deste tipo. Estas inovações foram
desenvolvi-las pelo Departamento de Engenharia, com vistas ao conforto, segu-
rança e \'-ibf/i___-> tanto para motoristas como para acompanhantes. Agora,
além de manter as características de resistência, economia e durabilidade, terá
também comodidade e eficiência.

o Ex-BST-ttIA
(••) ---MARAVILHA

As novidades do novo "pick-up"
Toyota Bandeirante são: 1) Nova Ca-
bina, mais reforçada, formando um con-
junto resistente e rígido para suportar
trabalho pesado; 3> Novo desenho nos
tetos e nas portu, possuindo mais ae
rodin-mlca, eliminando os cantos vivos.
O desenho liso du portas facilita con.
servação e limpesa da pintura. 8) Aces-
so mais fadl ao interior, graça ás por-
tas mais largas e estribos mais com-
pridos. além de banco mais largo e con-
fortavel, agora ajustavel através de uma
alavanca. 4) Visibilidade panorâmica,
fundamental para quem trabalha em
melo ao tráfego denso das ddades ou
estradM movimentadas. Vidro e quabra-
vento facilitam a ventilação Interna.

6) mais conforto e suavidade de mar-
cha, com nova suspensão dotada de mo-
Im auxiliares e novos coxins do motor.

5
Além destas mm» alteraeães -anda-

-Mntals, a -pfokap" T070U Bandelran-
te vem agora, também, eom alternado.
a Ignlção Base- • aovaa freios saptr-

O uso de radladores de alumínio
deverá ser absoluto nos carros america-
nos de 1871. Uma economia de três dó-
lares por unidade e 3,8 quilos de pfso
também aconterá oom oste medida. A
Ford parece ser o fabricante mais Inte-
-restado, embora tenha sido a Gene.
ral Motors a primeira a utlllsá-la, ds
que cerca de 900 mu Corvettea. desde
1880, usam éste tipo de radlador.

Os anto--*T__ amerleanu para 1888,
sofrerão au aauente mm* nâ» sapa-
rior a 1%, «t seja, e-rea de 188 dela-
na per vakalas. O aumenta cobrirá aio
0- a majoração de ealárles, eauo m pre-
«ea de -farias matarlaa primas, eomo •
aar* nttr oT^mnln nna ****tra**i mmt an.

atento de *_*%. Ettaa cifras pareceu
-risérias, comparadu eeu m au-entos
da Indostria AototaoMlbUea Bradlelra.
qae êste ano teve anusato q-aaae qaa
menul, aaa ada primeiras mmm de
ano. nenhum deles Inferior a 8%.

Os modelos Dodge Polara-88. virão
equipados opdonalmente eom um quin-
to farol, de milha, que fundona inde-
pendente dos quatro farda usuais do
veiculo, projetando um ralo orientado
para a direita, num plano horizontal

corretpondente á metade Inferior dos
veículos que vierem em sentido contra*
rio.

A simples instalação de nu espelho
externo, circular, eom diâmetro de 125
mm, oferece nma resistência de 430 gra-
mas qaando e carro, no caao am Volks-
wagen, viaja a cem quilômetros hora
rtos mas, aabe para 870 gramas, mais do

qae e dobre, se a velocidade chegar aos
180 quUômetrof. A estes totais deve aln
da ter tomado o piso de espelho.

Até 10 de novembro próximo seráo
aceitas inscrições para o Prêmio Lúcio
Meira, do VI Salão de Automóveis, este
ano para o projeto de uma carroceria
sobre chassis ou motor de qualquer vel-
eulo nadonal. O vencedor receberá 8
mil "novos". _

O GEIMEC, através de sna resolu.
eão n.o 316, aprovou o projeto industrial
apretentado pela Karmann-Ghla do
BrasU, visando a expansão da raa fa*
tfricaçáo de mat-rises e ferramenta, ue-
dldas, pesadas e aapeipesadas. A em
prtu investirá aw próximo, dou meses
1,8 mllhSes de ernselros novu cu equi-
pamento o maquinas, além de 8 mllhüea
eu construço-i e montagens.

Está fundonando no km 877 da ro-
dovla Ribeirão Preto-Passos, em São
Paulo, o primeiro Poato de Serviço Vol-
kswagen. construído segundo o modelo
idealizado pdos arquitetos da Volkswa-
gen do BrasU. Em 17 Estado e 1 Terrl.
torio, já existem 170 postos de serviço.
Cidades históricas e climáticas também
aão servidas por estes postos de aasltên-
da técnica.

Bá menos de dela uesee da aberta-
ra de Salão de Automóvel», promovido
peto Alcântara Machado, ne Iblrapnera,
aa indtstrtes aatouoM-sUeas estão in-
i-»iMff1-j*-«nii,ft am n\**a*r**r*i |VM rmr% aaa

tartidpaçãe naquela mostra. A Volk»-
wagen, por exemplo, vai ocupar ama
área de 3-88 metroe quadrado», onde a-
preaentará aea tradicional Unha de vet-
catos e e nove lançamento: au 1.808 de
quatro portas, projetado para atender
especificamente ae eondlçtes de ase ne
BrasU. O «odilo é totalmente diferente
de todu w atodetos produsMoa pela
Volkrw-ren peto mande afora, taelud-
ve e recente 441, modele de qaatre per-
toe lançado na Alemanha,

A esqueriu. o umo "pu-k-tin* 
brasileiro com o m< r Hicvc*/ 4110 ttfertce tração

na* quaiio rolas como equipamento standard, /.'•''' auilut dc ranacidiule e II

quilônielios )*or litro ilr amhuttivtl. A direita a nora, ampla e a>nfortavel ca-
bint. & o iiAva "-pick-t.p* Toyota Bandeirante.

Heron üa Loranti
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Ê»te i Ricelino, tem dúvida o maior valor do Co-

rinthiant, atração à parle do tensacional cotejo.

FOtTO ALEGRE

SÁBADO - 12/10/68

2.° CADERNO

Sob grande expectativa da torcida

gaúcha o Grêmio volta a jogar hoje pelo
Robertão . enfrentando, à noite, no Mara-

caná, ao famoso conjunto do Botafogo. Os
tricolores, depois da estupenda vitória co-
ihida frente ao Vasco da Gama. assumindo

a liderança da chave B por pontos ganhos
e per ildos. tiveram sua cotação altamente
elevada no mercado futebolístico, a ponto
da crônica gu&nabarina achar que vence-
ti o Jôgc aquêle que melhor aproveitar as
oportunidades, já que sob o aspecto tático
e físico parece nio haver dúvida sôbre
idêntico equilíbrio.

O Grêmio que continua Invicto na Ta-

Ca de Prata ao vencer ao Vasco também
confirmou sua invencibilidade no 

"maior

estádio do mundo", onde Jogou diversas
véses sem nunca ter conhecido o amargor
de uma derrota. Hoje o heptaeampefio do
Rio Grande do Sul pisará o tapeta verde

do Maracanã para defender tudo isso,
além. naturalmente, do prestigio do futebol

gaúcho e nossa supremacia sôbre as equi-

pes guanabarlnas que vem desde o Rober-
táo-67.

O Grêmio que já tinha cartaz na Gua;

nabara, depois de vencer ao Vasco desper-

tou ainda mais o torcedor carioca, moti-

vanuo-o para comparecer ao jôgo des'a

noite. As pecspectivas de arrecadação são

ótimas, esperando os dirigentes de Grêmio

e Botafogo, que mai<- de cem mil cruzeiros

novos passem pelas bilheterias do Mora-
canft.

Será um jôgo de campeões, já que o
Grêmio é heptacampeSo gaúcho e o Bota-
fogo 6 bicampeão carioca. Alcin <;i ~so. 

o
Grêmio defenderá a liderança da sua cha-
ve, ao mesmo tempo que o aivlnegro lu-
tará por uma melhor posição na sua.

Apronto do Inter confirm a

a volta do 

"tripé" 

amanhã

O elenco colorado treinou coletivamente,
na tarde de ontem, sub as ordens de Datro
Menezes, aprontando para o ccmpiom ?so
diante do Corinhíans. O en:(V'o t'urou cin-

qüenta minutos corridos e foi ganho pelos
reservas por trés a um.

Oton, Bebeto e Rudi foram os artilheiro*
da equipe ganhadora, marcando C'.aud:omlro
o ponto isolado dos titulares

Daltro Menezes colooou em campo as duas
equipes assim integradas:

EFETIVOS — Schne!der deoois Edgar,
Lauricfo, Scala, Pontes e Sadi- Tovar e E.ton;
Carlitos, Bráulio, Claudíomiro d Dorinho.

SUPLKVTF"5 — Gainote -V-,o -'<•>
Nascimento. Reginaldo, Macau, Luiz Carlos •
Jorge Andrade; Lombarí e InQ-.o:
depois Oton, Bebeto depois Rudi Mirciano
depois Caio e Balzarettl depois Canhoto.

Carlitos foi a baixa do tremo, lesionondo-
se dez minu-os an^s do final, felizmente sem
suavidade, razão pela qual seu estado nfto
inspira culciadoi.

Gilnei foi o único ausente, ainda aos cut-
dad s do Departamento Médico

O treinador Daltro Meneres, que boja
irá realizar um derradeiro ensaio, de dois to-

ques. já tem a escalação da equipe que vai
começ.ir o prélio diante do "mosqueteiro 

pau-
llstn", a qual va! snlr Joeandn 

«ssim:

Sehne:der. Lauricio, Scala. Pontes e Sadl;
Tovar e Elton; Carlitos, Bráulio. Claudíomiro
e Dorinhe.

Dezoito Jogadores ficaram concentrados
depois do coletivo de ontem. '<ue sio além

dos onze esca'ados para sair jogando mais
Galnete, Marau, Jorge Andrade, Balzarettl,
Bebeto, Marciano • Valdomiro.

UMA GARANTIA

O Bota vem de duas der»

rotas e quer reabilitação; o
Grêmio, embalado pelo trl-

unfo frente ao Vasco quer
manter-se invicto no Rober-

tão e no Maracanã. Êstes

detalhes sio suficientes pa-
ra justificar que o espetá*

culo de logo mais, à noite,

poderá fazer vibrar inten-

samente àqueles que com-

parecerem ao Estádio Má-

rio Filho.

O Grêmio vai manter a
mesma equipe que venceu ao
Vasco, inclusive com Sérgio
Lopes, Volmlr e Paulo Sou-
ca. O esquema será o mes-
mo, Isto é com Jadir de li-
bero, fazendo com que o
Grêmio se defenda com 8 e
ataque com 6.

O Botafogo com a recu-

peração de Valter.cir, Gér-
' son e Roberto, vai com fôr-

ça total para cima do Grê-
mio. Zagalo que assistiu ã
vitória gremista frente ao
Vasco também vai de re-
tranca, Jogando mais fecha-
do na defensiva para Impe-

dir que Alcindo Fiecna e

Volmlr possam fazer o uso

da velocidade através das
"metidas" de Sérgio Lopes

e Cléo.

PEÇAS IMPORTANTES

* 

DETALHES GERAIS

Quadros; Grcmio com Alberto; Renato. Paulo Souza»

\urco e Everaldo; Cleo. Jadir e Sérgio Lopes; Flecha. Al-
Indo e Volmir. Botafogo com Cáo; Moreira, Chiquinho»

Leónidas e Valtencir; Carlos Roberto e Gerson; Zèquinha,

Roberto, Jairzinho e Paulo César.

ArbiU ngem: Agomar Martins, da Federação Gaúcha

e Futebol-
Horário; 2130 horas.

\ •

Sérgio: 
Quem fizer

primeiro gol 

vence

Ger»on reaparece no grande jôgo desta noite. Ao

lado vemos Sérgio • Alcindo, quando visitavam a

Agência Meridional, no Rio. S6o três ettrêUu a bri•

lhar no Maracanã.

ZAGALO TEMEROSO: BOTAFOGO

TAMBÉM VAI DE 

"RETRANCA"

Voltou o bom senso ao* Eucalipto*: Torar, Elton •

/rente ao Corínthian».

Dorinho na mtla-canrha

RIO 11 íM> — O Botafoüo va1 lotar

o que sabe e talvez da mesmt maneira
cOmo o Grêmio Joaou contra o V. x4o, is u

é. na retranca, oari «u preender em cor-

tra-a'.aqu' a — diise o técnico üa^alo opô

o bom treino que sua equipe féz onten-

como ap.onto paia o Jògo de amanhá h

noite, no Marac^nfi Zajal0 aflstiu n
Grêmio derrot-r o Vaico, e sem fazer eo

mentârioa achou fa'has na equipe g&ú
cha

— Se: & um Jôgo que a cabeça dev- fun
clonar acima de tudo. Temoi que no»

ÍirecJver, 
pois élea Jog m na b:so do eon.

ra-ataque a Aicndo Já morrou que eit<
em forma —, explicou Zagnlo.

Zagal,, aabe que o Jfljo contr» o Cri-
mio Frrs dlflrll, .mbira os titularei te-
nham tre .' ado bem e vracido o coletivo.

— A tática vale como provençio, nã

como p.oniessa de vilo.1.^. Heiw»iio íuuiiw

o Grêmio e. Justamente por re^ne.tíl-lo.

que estou tentando adeptar o Bo.afou

a sua tAt:ca — explicou Zas :o.

O Botafogo, s gundo Zagalo, vai er.

frer.-.a.- o Grêmio com sua Wçi maxinin

já que Valtencir t: mbém J1 se rccuperou

Mc'-m0 as?'m o técnico se mostra prto-
cuaado e nS > esconde qui a ietrar.^a uti-

lizada por Sérgio Torres dificultar!» bis-

tanto a atuação do bicampeão carioca

ZAGALO ELOGIA

Zagalo elogiou a equipe do Orem o

Disse que contra o Vasco havia exibido

um futebol moderno, com multa objet:-
v.liaòe. Cu.at.ituu oa jogador».o «,-u
choj impressionam pela facilidade com

que dominam o seu campo e possuem a

qual..!ades necessárias para saírem jo-
gando cm obediência dr seu r>'--o ti-

tl.o Salientou que o Vasco foi comple-
lamente envolvido na; tian:. : '• o

maior volume ofensivo nSo significou qu»
tlve«e Jogado mais do que o seu adver-

sário. Disse também que o gol de Nei

foi realmente cm visível impedimento e

portanto nfto havia nenhuma justlflcatl-
va para atribuir ao Arbitro as comeqUêi:.

cias da derrota. — O Botafogo terá que

se precaver, embora dista vei o time se

apresente com todos o» aeug valores —

concluiu Zagalo.

RIO. 11 (M) - Sem pro-
blcmas para furir.ar u equi-
oe que enfrentará, amanhã,
o Botafogo, o Grêmio reall-
.ou hoje pela manhã, em

tíeneral Severiano, um tre'.*

no individual leve. O trcl-

nador Sérgio Torres afir-

mou que não forçou muito

os jogadores porque estia
semana todos foram multo

xigidos com dois jogos.
l'r isto. o treinamento da

hoje foi apenas uma recre-
:ção para desintoxicar o«

músculos.

Apesar de não ter visto

o Botafogo jogar ultima-

mente. Sérgio Torres- tO J"

uico do Grêmio* acrcdUu

que quem fizer o primeiro
gol amanhã ganhará a par-
tida. pois os dois times a-
tuam com um esque.i.a

quase idêntico

Sôbre o jôgo contra o bi-
campeão carioca, Sérgio
Torres, declarou que será
bastante difíci' pois o time
alvinegro deseja uma rea-
billtação dos últimos insu-
cessos. mas tem confiança
em seu time. que se man-
tém invicto e líder da cha-

ve 
"B", 

por méritos e não

graças a outros fatores ex-

trajôgo. Disse Sérgio Tôr-

res, que a retrancía empre-

gada pelo Grêmio é bem ex-

piorada pelos atacantes,

principalmente pelos dois

pontas que sio muito velo-

zes e levam sempre grande

perigo à defesa adversária,

abrindo-a. ptira que Alcin-

do inrovelte os lançamento#

de Sérgio Lopes. Disse qua

com a retranca será mal*

difícil para Gérson fazer

seus lançamentos, mas sa-

be também, que Sérgio Lo-

pes não vai encontmr facl-

Udades no sistema fechado

do Botafogo. Acredita, no

entanto- que consecuirá

passar por mais êste adver-

sário e continuar Hder do

Roberto Gomes Pedro sa.

Aposentadoria 
integral

aos 10 anos de

contribuições 
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CORÍNTHIANS CHECA CONFIANDO NA
\

REABILITAÇÃO CONTRA 0 COLORADO

* 

A DELEGAÇÃO

A delegação do Corínthians chegou ontem à nosso ca-
Mal por volta das 13,45 horas, viajando com apyirtlho da
Vasp. Eis a composição da comitiva do clube mosquttei-

ro: Chefe, Wadih Helw presidente; diretor do dep o de

futebol: Nési Curi; supervisor: Osvaldo Brandão; treina-

dor: Aimoré Moreira; médico: dr. Orlando Plantullo; pre-
rfarador fisico: prof. José Teixeira', massagista; Oscar Da-
vidson; mordomo; Paulo Dias; assessor do depto de fu-
tebol; Otávio Muniz, e os seguintes jogadores: Lula, Dto-

go. Osvaldo Cunha, Luis Carlos, Clovis, Lidu. Wanderlei.

Cat ntão, Rivelino, Paulo Borges, Buião. Tales. Zé Luis¦

tlavio, Eduardo, Gilson Porto, Carlos e Dirceu Alves.

PELÉ BRANCO

Treinador e piesldente do Corínthians
ainda no Salgado Filho, falaram à nossa re.
portagem, ooasláo em que obtlvemoa as se-

gulntes declarações;
AIMORÉ MOREIRA: Tenho a featlsfa.

C&o de rever oa amigos gaúchos. Fls:moa
ótima viagem, apesar da chuva. O Corin.
thlans vinha fazenco grande campanha, em
fas: de ampla recuperaçfto. mas perdeu dois

Jogos exatamente para aqueles dois adversá
rios que Jogaram melhor c o que nós. A ver.
dade é que o quadro do Corínthians é nôvo,
de apenas um ano. enquanto existem outros
lá formados há multo tempo. Isto náo che.

gou a nos preocupar, pois o quadro está cer.
to. Apenas vamos continuar jogando sem dois
titulares, Benê e Edson, que se encontram
leslonados. Quanto aos demais sstto em per.
feitas condições. Aliás, formamos um quadro
ndvo que. logo de Inicio sofreu um pouco
com a salda de Adinam e, agora, depois do

Jógo com o Atlético mais estes dois. A par-
tida de domingo, tel bem. vai ser difícil para
nós. Já vi jogar o Internacional, uma boa
equipe, com um ataque perlgoslsslmo e uma
defesa bem plantada. Além disto, está muito
bem orientado. Para nós, com um sistema
nôvo de atuar, em fase de recuperação, seria

preciso ainda uns três ou quatro Jogadores
com características diferentes daqueles que
temos mas. atua'mente, é tio difícil encontra'
Um bom jogador, como encontrar ouro. A-
manhã vamos até o Olímpico, fazer um leve
ensaio e Ceflnlr a equipe. Nfto escondo que

a nossa esperança é alcançar a classificação
mas, também, tenho a convicção de que, pelo

menos um. da dupla Ore.Nal vai tambérr
ae classificar 

"

WADI HELU: "O Corínthians vem mal.
uma vez a Pôrto Aiegre. como tem, feito no1,
últimos anos. Isto e. cheio de alegria e sa
tlsfação, por se tratar de uma cidade qu>
para nós sempre foi toda carinho, toda amt.
zade e onde os nossos dirigentes só tim a-
migos. Nfto posso encobrir que o Corlnthian,-
nfto está cm boa laae e. além disto, vai tci

que enfrentar o Internacional, o coloradi
que sempre se agiganta diante das grandes
equipes, principalmente em Jogos do Rober
tio. O Internacional, aliás, é uma das gran.
des expressfles deste Torneio. Nas diversas
vézes que enfrentamos o clube rubro, perde,
mos algumas delas mas Isto não tem impor,
tinela pois, se «lrs nos ganharam é porqin
jogaram melhor e, se voltar a jogar melhm
eu não tenho dúvida que tornará a ganhar
Entretanto se a sorte nos sorrir e o Corin-
'hlans for portador de tuna exibição como po.
de e deve fazer, então poderá ocorrer a nes
sa vitória. O gaúcho Fl&vlo, meu afilhado,
não anda bem, esta numa das piores fasr
de sua carreira e não produz nem des poi
cento do que deve produzir e isto é uma da,
causas pelas quais o nosso ataque perdeu o
seu poderio. Tínhamos encontrado era Ben/
um bom substituto, que se adaptou bem a»
sistema de Jôgo mas êle sofreu uma dlsten.
são e nfto acomcanhou a delefraç&o. Sera
uma grande oportunidade para o Flávio r£
encontrar • seu Jógo, atuando em sua terra
natal".

iViO ADMITEM DERROTA

A confiança veio com o* Corinthiano», que só pensam em vitória contra o Inter»

Na foto um atpecto da chegada.
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