
Nereu é o

.. ,

"

Ftnalmente, em fins da se

mana passada, foi enviado ao

Congressn para estudo e pos
tertor discussão e votação, o

projeto da lei contra a im

prensa, que , era tâo ansiosa
mente aguardade por todos.
Demorou muito, porque os se

nhores do Gevêrno não tinham ,

coragem para apresentar um

projete, cuja, única fmalfdade
é acabar com a, 'imprensa li

vre e dêmocrâtíca do pai••
Toda,via, não se sab� movi

do porque intenções, resolveu
O' lWinistro da Justiça, Nereu

Ramos, que sempre teve sau

dades do Estado Novo, do tem

po da, dítadura, enviar o pro
jetO' para, os deputados e se

nadores.

NEREU E' MESMO O PAI

o projeto, 'acompanhado de
mensagem explicativa, cheia'
de incongruências, de argu
mentos falsos, inclusive o de

que foi feita de acôrdo com as

leis francesas, tem como au

tor o sr. Nereu Ramos, conhe-
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. ':"�-A lei tem todos os aspectos de lei fascista �
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aça que deve ser afastada
-cído de todos os'. catarínenses,
de quem foi interventor du
rante a ditadura de Vargas.
Não pode o "austero" senhor
ministro admitir que' a impren
sa, neste pais, seja livre e te
nha o díreíto

"

de crrtícar o go
vêrno 'ou pessoas <que ocupem

Repulsa' ·de
f

..

'altas posiçoes , Isto porque, a

lega' 'Ü sr. Ministro, poderiam
subverter 'a ordem pública e

provocar uma queda dos atuais
mandatários. Tem medo que,
pelos seus contínuos erros, ga
ran{iÍdos� pelo presidénté da� Re
pública, possa o povo tomar

.uma atitude mais enérgica e

fazê-lo deixar os cargos que
hoje ocupa.

tôda a imprensa

tende o sr. Nereu Ramos que
a imprensa seja considerada
"serviço público", e dependa,
por isso," de concessão, de li

cença para existir, Um absur

do, sem lógica, mas que pode
ser explicado se se levar em,

ta . .., que intenções foi
}rf,,·1 , ..

1

r.� , _:"".to. Em outr?s tre

Í4ilioo;1f; esconElendo em simples
jogos, de palavras, pretende o

autor que os crimes, os deli
tos sejam considerados como

questão de segurança do Esta-
.do. iMelhor explicado, poderá
ser aplicada aos jornalistas a

Lei de Segurança, �amige:rada
e anticoristrtueíonal. •. Ainda

quer, <i�e a polícia, a pretex
to de evitar uma subversão da

ordem, possa apreender edi ...

ções -de jornais e revistas, ou
possa Impedir a transmissão
dé programas radiofônicos ou

da 'televisão. -- Como se pode
ver a lei contra a imprensa
tem no conteúdo numerosas

\liiolações às conquístas demo
cráticas dó nosso povo, rrtuitas
delas piores dos 'que as' que e-

(Centlnúa na 6.a pâgína)

A LEI TEM ASPE.CTOS PU
RAMENTE FASCISTAS

Pelo teor da mensagem, pre-'

Pesa sôbre tôda a- população ó efeito desta am eaça Amontoa-se o carvão - Privilégio pa ra os produtos estrangei
ros - Mineiros ameaçad os de demissão em massa - Sindicato dos min eiros, indiferente, não cumpre as suas funções

-- Mobilização do povo para buscar uma soIuç ão para o problema
A indústria carbonífera de

Santa Catarina tem em Crícíu
ma a sua' maior produção. De
la dependem o comércio e a

indústria de tôda a região sul.
No momento a indústria carbo
nífera atravessa a pior crises
porque já passou, ameaçando
de graves prejuizos, não só as

populações locais, mas, igual
mente, a economia do Estado.

SEM ESCOAMENTO A _

PRODUÇÃO

�sta crise se acentua pela
...

dificuldade enorme de fazer o

carvão extraído ser escoado,
permitindo o aumento da pro
dução e a melhoria da sítua-:
ção econômica da regtão. Es
te escoamento. não é feito, por
que não há mercado para a

venda, uma vez que o pro
duto, adquirido na América do
Norte, pelos seus privilégios
no câmbio, -torna-se um con

corrente, impedindo á venda
do nosso. Não está o problema
do escoamento ligado à falta

'.

de vagões"- transportaderes da
:,

./

Estrada de Ferro Teresa Cris
tina, que, além dos cem que já
possue, recentemente reforma
dos, receberá, dentro de pouco
tempo, mais setenta. O pro
blema se apresenta e se agra
va, particularmente, pela fa-

.

cilidade com que são adqui
ridas grandes quantidades de
filoil e do próprio carvão de
origem americana.

Enquanto isto, cada navio (e
são 12) traz dos Estados Uni
dos para o Brasil cêrca dei 10
mil toneladas, que são consu

midos por Volta Redonda, pe ..

las Redes de Viação Mineira e

Leopoldina e.' E estas emprêsas
nacionais consomem o produto
estrangeiro; porque, sendo ad
quirido por dólar privilegiado,
custa 1.250,00 a tonelada, en

quanto o nosso alcajíça o pre
ço, de 1.20(1),00:: E:_' preciso le
var em eonsideração que

nosso carvão tem um menor

teor de calorias, o que leva os

consumidores a adquirirem o

amerícano, por ser mais vanta-
joso. "

�

sendo amontoado, elevando-se
a 420.000 toneladas o que já e

xiste.

AMONTOA-SE O CARVAO

Sem possufr uma posslbílída
de de ftScoalliento, o carvão
das minás de Cridiuma está �

DEMISSÃO EM MASSA DOS
MINEIROS

Impossibilitados de prosse
guir obtendo os lucros, que
rem os donos das minas des
carregar tudo para as costas
dos mineiros, despedindo-os
em massa. Já se fala na de
missão, de 2-:50Q das minas Boa

(Continua na 2.w página)

C6m o envio do projetO' da Leí c6ntra a Imprensa. ao oon

gresso, feito pelo 'fascista Nereu Ram6S: chega O' pO'V6 brasilei
ro, a uma encruzilhada da uaYigl6ri6sa História: 6U 'avança,
conquistando novas vítôrfas, OtÚ recua e volta aos tempos ver-

gonhosos do Estado N6\'..6. "-.to

Naquele tempo, C6m a imprensa censurada, -aprElnditla, VI6�
lentada, esmagada, humilhada, podiam o govêrno e - P6� tráz
dêle - 6S piores Inímígos do Brasil faze-r uma polittoa pre
judicial à. classe operárta, ao p6V6 e ao progresso do ·Eaís. .

Derrubandn a ditadura e fazendo vigorar a �atual' Constt
tqiçã�, O' p6.V6 deu gr�ndes passos cnm a inte�c;,ã_6 de :'ganh�rr O'

tempo perdido, E, hoje, passadçs apenas. dez anos' de regime
�dem6crático, podemos sentirs-as magníficas vitórias, represen
tadas pelas heróicas 'campanhas d6S tr.abalhatIores por 'seus
dire'itos, exígfndo maior salári!1, e autonomia síndícal do P6VÓ
lnflíngíndo derrotas ao imperialismO' yankee

-

C6m Õ runétona
mento da Petrobrás, C6m a mudança da nossa polítíõa atômica;
Vitórias tôdas conseguídas com a ajuda inestimável da im
prensa LIV�E, DEMOCRáTICA E PATRlõTICA. Imprensa
que, em todos 9s instantes, tem sido Uél lutadora por um Bra

.

sil mais
c

progressista, sôbre quem paira ag·6ra. a ameaça si
nistra de uma Ieí, cujo únicO' intentO' é fazer calar ás cdticas
à subserviência de certo. sé�6res d'6 n6SS6 ,g6vêrn6 a6s impe
rialistas m6rte {tm,ericaR6s, por ob,stácul6 a livre. expressãO' dO'
pensamentO', t6rnar dificjl o desenv6lviinen�t6 das lutas dO' p6-
V6 bllasHeir6 pela sua tO'tal emancipação.

Mas a jmprensa não teme esta ameaça, porque c6nfia nO'

p6V6, que saberá, nesta h6ra tão ·per'igosa, t6mar" p6siçã6, rea
lizando c6míci6s e passeatas n�s' ,praças e ruas, 6rganizando

manifestaçõe.
s de

p.
r6tes O' C6ntra" esta lei nefanda, nas fábricas.,

�n6S, camp6S, nas escolas, em t6d6S 6S set6res' tl6 trabalhO'. Por-
que só O' novo p6de e deve derr6tl{ êste p.r6jetoc..:tã6 c6ntr,ário
à democracia, tãO' ini:mig6 dO' prO'gre�s6 do nossO' PéVÍS. .

"'.
'

�,

O Conj?�to �6Icloric.6 �u�nica, õJde Bratislavia, Tch'ecQsI6vaquja, em Isua t6rné pela América do
Sul, .eXibiu-se [em J6Jillvil'Ie c611,l eS,tr6nd6sb S'UC�SS6. N� foto uma, das 'd�llÇag, dO' maris fam6so C6n

:, ''";'" juntO' da Eur6pa CO'm.,p,6Sty! únjcatnente pOll estudantes universitários amad6re.s
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Pespeito do Projeto.
Trcbolho Rural

Dê Sua Qpinião ó
• ....<' t_

'

... ' IDe' ..Lei. Sobre o
DE �UNlmkDE EM- UN:ID�DE

s-

- A campanha de desmoralização que está sofrendo o nos

vefho, querido e tradicional .Institutu de Educação, é o que

pode dbfer um verdadeiro. trabalho. de mestre. .

- Imaginem que uma moça, servente do grupo de Mafr-a,
veio para lecionar no Instituto como lente. Quem conseguiu
a transferência dela, deve ter usado uma lente... de aumento.

- 'Mas o. lpiur é 'O ,�Rumeu Sebastião. Neves ...
"'---

- A minha veib-a 'ê'ôhhecida Bon and Share, com quem já
. tive tantos "choques", está 'com vontade da apossar-e do po
tencial elétr ico do Estado, Mal) Í10S �I:lberemos defender-nos

com energia.

� No. concêrte uttímo da nossa heróica Orqqestra-SinfÔ
nica, foí tocado o "Ballet Egtpcle", Depois, conversando com

o. Sebastião. Vieira, êle me disse que era- uma homenagem doa

músícos ao. bravo. ceí. Nasser. )

- Encontrando-me com e Mimo, perguntei-lhe 'Ü que acha-
�

va da lei' con.tra a Imprensa. Êle, com aquele geito de operário
de vanguarda, foi logo me repondendo: Olha, velhinho, quem

gosta de rôlha é bota de garrafa... .... r •

.

Prosseguimos hofe com a .publtcaçãe integral do. projeto de
lei uue estabelece e regime jurídico. do. trabalho. rural. Esta
mos �onvencido.s, que a divulgação. dêsté importante profeto vem
ao. encontro. das aspirações de milhões de camponeses que dese
jam e necessitam conhecê-lo. e debatê-lo para melhor defesa' de
seus interêsses. O projete deverá ser discutido. em' regime de
urgência, na. Câmara .. Ao. iniciar esta ,publicação queremos fa
zê-lo a título. de, Informação e não no. caráter de apóio. ao. pro.
jeto, sôbre o. qual nus manifestarem.os oportunamente depots d�
analisá-lo em todos 'os seus .aspectos. O Importante, agora, é
que os próprfos camponeses tomem o. assunto. em suas próprias
mãos, debatam a questão. em ísuas organízações, onde elas' exis
tirem, reunindo-se nos Iocaís de trabalho. ou onde puderem. E
que façam: conhecer sua opíníãe aos jo.rnais e aoS! deputados por
meio. de cartas, memoriais, abadxo-assínados, eomíssões, da forma
que julgarem mais conveniente.

vos contratos, na forma da

legislação vigente...
'

L ,

ART. 19 -'- A suspensão do
trabalho, filem perda de remu

meração, por motivo de condi-:
ções clímatericas, poderá ser
computado como .deseanso, des
de que, por necessidade do ser"
viço, tenha o trabalhador -de
ser ocupado no dia que estava

reservado pará o repouso serna

n�. _

• :;" � '.: � 'Ií) 'rI � ft
ART. 2 o -.- Considera-se tra

balho noturno; para os efei
tos desta lei, aquele executado
entre as 21 'horãs de um dia e

as quatro horas do dia seguin
te.

oI:-r .

..

CAPITULO II ' '". preposto analfabeto, a assina
tura será feita a rôgo, na pre
sença de duas testemunnas,
que a. subscreverão,

DAS NORMAS GERAIS DE

,PROTEÇÃO AO TRABALHO
RURAL .-' ART 21 _ O trabalho no

turno .ém dias destinados ao

repouso semana! ou férias }PO
de, ser exigido, sem remunera

ção adicional em casos especí
ais, consideradoa como tais os

de sínlstros, íncendíos, ínun
dações., os de praga- ou €'pizo
otia, bem como os de nascímen
to de crias de- anímaíe, ,deven
do contudo, o tempo de tais
serviços noturnos ser 'cor,nputa
do no total de horas referido
no artígo 21 e facultado novo

dia de repouso semanal ou de
ferias, quando o habíbual for
empregado nos termos! -deste

artigo,

Paragráfo 2.0 - Os ací
dentes do trabalho serão obri
gatoriamente anotados, no Juí
'zo competente, na Carteira cio
trabalhador acidecitado.

,AR'T. 16 -"..Recusand@-se o

empregador a fazer as anota:
ções devidas ou a devolver a

Carteíra, expirado o prazo do'
art. 19, deverá o trabalhador

.

rural, dentro de trínta días,
comparecer, pessoalmente, ou

por intermedio de Entidade de
Classe, 'perante a Junta Muni
cipal de Serviço Rural, para
apresentar reclamação.

.� ..

• ... II ,Seção I �,
...., O aparecimento. do. nosso jor�al só fo.i notícíado pelo

do. Men�z'es que tem também defendido o. Po.VO co.ntra uns.e
outros, Mas' o. resto. nem uma In�nha. Porém não vamos brí

gar. Pelo' contrário, a hora é para nos unirmos todos contra
projeto da lei contra a imprensa,

DA CARTEIRA DO TRABA
LHADOR RURAL

ART. 10 - Fica ínstítuí
da a Carteira do Trabalhador

.

Rural, para as pessoas maio
res de 14 anos, sem distinção
de sexo ou nacíonaüdade, a

qual será aorígatõría 'para o

exercício do trabalho.

Paragráfo úndco - O�, dís
positivos' .referentes à Cartei
ra do 'I'rabalhador Rural apli
cam-se, no que coube, ao em

pregador rural, ao colono ao

parceiro rural e ao pecuarts-
I ta.

�RT. 11 _ A Gartefra do'
Tra,balhado'r Rural obedecerá
a modêlo fixado pelo Ministé
rio da Agricultura, em Regu
lamento a ser baixado dentro
de s,essenta (6 O) d.as p.or a

to do res�ectivo Titular, dela
-constando., IÜIprigatoriamente,
Of' elementos de identifkação
do portador e as anotaçõe:s par
tinentes ao seu contrato. de
trabalho.
ART. 12 _ A 'Carteira do

Trabalhado.r Rural serª- expe
dida pelo Serviço Social Rural
e distribuida, aos' trabalha,eJo
res, nos Municípios, pelas jun
ta,s MUlni·ci"pais do mesmo Ser

Vi'Ç0.
AR'].'. 13 - As juntas' Mu

nidpals do Serviço Mural são

obi,gadis a organizar o cadas
tro' doS' empregadores rurais 'e

o re,gistro nominal dos porta
dores da Carteira, mencionan
do ac;, atividades exercidas e

as' outras circun'stancias j(le

que trata o art. 11. Sem.e�
t:r:almente, as Juntas MUlllcr

pais enviar:ão, 'rnapas dos re

gistros aos, Conselho�, dos Es

t�d(')s, dos' TeJi'ritorios e do Dis

Ji'ito Federal, e êstesr anual:
mén�te, farão remessa identica
ao 'Consêlho Nacional do Ser

viço, ;r>ara or,gani�ação do ca

dastro do trabalhador rural.
ART. 14 -A Carteira s,e

rá expedida gratuitamente, in.;;

. clusive a fotografia, dispensa
jél� a exigencia da letra d do

artigo 140 do decreto-lei· n.o

9.500 de 23 qe julho de 1946

e servirá como documento de

i.qentificação l'.rof�ssional e

civil, sialvo naqueles atos para
os quais a lei exija, expressa

mente, pas�,aporte ou outro

documento .

ART. 15 - Dentro do prazo
de trinta (3O) dias, contad08
da admissão {lo trabaJJhador ao

serviço, o em·pregador ou seu

:preposto será abrigado ,a !a
zer na Carteir.a, as' anotaçoes
reÚriélas lnes:ta LeJi, :;tutentican
do-as @om �I\la assinatura.

,p�m,gWáfo 1.0 - Em ·se
""�..., t.,_rl"; ,.ln o."YV'\n:'ro(""j\IQr1,n,� noll

PAlPO CHEIO
11'

� .- -'

�,

Indústria Car»onifera;�·.A �:

da a menor ímportãncía a tão

grave problema, . eonvocando
assembléias do sindicato; para
discutir o assunto, tomar uma

posição' e resolver o problema.
Não é gastando doze mil cru
zeiros em pro:paganda do sin
dicato que os mineiros vão ter

melhorada a sua situação. Ur
ge que uma mobilização dE!

massa seja reita, inclusive, com

a participação de comercian
tes e outras pessoas ligadas
ao problema do cárvão, lide
rados pelos sindicatos _dos mi
neiros 'e d,os mínerado(es- pa
,ra, com uma aç.ão conjunta.,
terminarem a crise.

(Conrínuação da La página)
Vista, CBCA e Siderúrgica,
Não se pode admitir que tal
medida seja concretizada, por
que vrra tornar ainda mais
miserável a vida miserável das
populãções trabalhadoras das
minas. E' importante e tt!rgen
te que. o sindicato se movimen
te para impedir. ,esta medida
tão desumana.

Paragráfo 1. - Reduzida a

têrmo a reclamação! a Junta
convida"rá o reclamado, para,
no prazo de quin:z,e (15) dias
a contar do avi�,o, pessoalmen
te, ou por intermédio de pro
curador ,bastante, sindicato ou

E:ntWade de Classe, fazer a le

,gaLização da Cartejra e sua de

'volução ou apresenfar just<ifi�
,c'ação de sua recusa.

Paragrafo, unico - Não se

verificando as' condições espe
dais a que se refere o_.artigo
o trabaLho noturno tera a re

mUineração acrescida' de 2 0%
(vinte por ,cento) ).

ART. 22 - Serão olbserva
dos os uws da região e o ti

po 'de ativi.dade quanto ao i'ni
cio e fim da jornada de tralba
lho e intervalos para refei

ç(õtes, rrãl:> 'oomp'lltad<0/s 'es1tes
na duração ,do trabal.ao!

SINDICATO INDIFERENTE

Todavia, até agora, o Sind'
cato, que congrega a maior
parte dos mineiros, não ,tomou
qualquer providência nêsse sen
tido. 'O seu presidente;' Alze
nir Guimarães de Carvalho,

. que vive esqu-ecido dos seus

companheirosJ nos clubes Mam
pituba e C0merciário, des�

fÍ'�tando prazeres, não deu ain,\

Parágra-fo 2.0 _--. Deblíando,
(> reclamado, de -atender ao
. (. ..

·con.vite., ou a aceitar a conCI-

lioação propasta pela Junt.a,
esta r,emeterá a reclamação _

a

Autoridaae Judicial que, S8
-

a

jUJ,gar procedente deteI;min� \

Tá a Junta qúe faça as devidas
a(llotaçõee� .)

�

..
"SOLUÇÕES ,PARA O

PROBLEMA Seção In·

DO. SALARIO MINIMO
C0m esta mobilização devem

todos 0brigar o sr. Governa
dor Jorge Lacerda, C'lue na Câ

mara Federal tanto dJscutiu o

problêma, a tornaI' uma atitu
dê jünto' ao Govêrno Federal.
para cOnseguir ,melhores con

dições de venda para o car�

vão do sul do Estado. Uma
simples mudança na categoria
do ,dólar, poderá determinar
um alívio passageiTo para a

crise. Porém, o que importa
fazer, é adotar uma soluçã'Ü
definitiva, que está contida no

Plano Nacion�l do Carvão, por
cuj-a: aplicação devem bater-se
os nossos deputados.e senado-.
res no Congresso, jlmtanÇlo-,se
à luta dos mineiros e minera
dores de Santa Catarina. M�s,
no momento, devido à .gravi�
dade da situação, o r,nais im
portante é o escoamento do
cavvãp, que se está acumulan-'

'I do crirn"iposamente, lJÇlS cida-
....-...-------....-...---...-...--.....-......-.....---..-....---- des e lportos mineiTos.

ART, 23 _ Ú tra;balliador
rural emIire,gado t�rá

'

,direito
ao salario-min'imo. 4

AR,T. 24 '_ Se parte da. re

muneração dOi trabalihador par
ceiro for ·,em .dinheiro, não p.O
derá ser infeFior ao terço do
salanio-minimo local .

" 'UNIDADE " I
.,

". Seção II

DA'" nu'RA.,CÃO DO T&ABA
.

LHO" RURAL:EXPEDmNTR
II
..

"

r

ART 1 7 -' A dura.ção ,(Ia
� jornada do empregado rúr��
poderá ser ampliada"ou restrin

Igida, conforme as exig€1t1eiaS
das at'ividades �xer.cidas'; de·

forma a !não exceder, em ca-

'da semestre do ano civil, o nú
mero 'de horREi corpesponrdenc'
te a (8) Qito. pôr dia de. tra-
balho.' -.

_ .......

DmETOR PROPRIETARIO
D'R.ALDO PEDRO

DITTRICH

lt.EDAÇÃO E

AD1\UNISTRAÇÃO .

: RUA VITOR ME.JRELE.s�
18 - SALA 2

FLORIANOPLIS -'

SANTA CATARINA

PREÇO DO EXEMPLAR.-
0,1'$. 2,00

ASSINATURA ANUAL.
Cr$. 120,00

..

ART. 25 _-- Serão 'permiti�
dos os descontos previ,s;to� na

legislação dO salario-minimo.

Para-gráfo l1nico _ Odes
cO,nto de maradia só será 'per
Yitido em habitações que ofe

reçam condi.ções miln,ilmas de }ii

gi.ene e requisitos técnicOSI, se
,gundo as Í!>osibilidades da re

gião, de acorde com o artigo.
seguinte e sob a fiscalização
da Junta MuniCipal do Servi

Ç(} Social Rural.

ART. 26 - O regula.!,IlIento'
'a que se refE�re estta lei esta-
1: .:::,,:.c·�;:':� �2.S ·condi'çõe's minimas
€te ·conforto e" higiene·da'm.ora
dia, .\ de :acor(Jo com O,�í possi:t:li
lidades de cada' Rr�gião.

I '

.. o'·

..

p1a:ragráfo úni'co' - Se 0-

contrato de kabalho se in

terromper antes dC)}s" seis· me·
s�s, .previstos neste artigo,
sem cu'lpa do empregado, se

r�o pa.ga�, a este, as horas efe
tivanwnte dadas' ao traJbalho.
ART. 18 _ O tnvbalhadOl'

empre.gado terá direito a re

pouso semanal' remune,rado
durante a vigencia dos respecti �Os melhores ternos _:._ Os melhores preços

WALMIR SANTOS
ALFAIATE'".

, .. �

•�
:,f*.
,. -CONSTRUTORACIVITASLrDA.

,

.

:PROJETOS IE CONS�RU>ÇOES
. � -' .�

"�.�.._.�. ".-

�

:ti'

RUA �EI:IPE, SCH.MIDT N�o.18�
r� ,�I\ >

�

;P� );... I."!
�
.. 1

.:r' ;,�i� .,.;li ,.' FI
.. , I·' '_'Ji'l. "

.'

..:\ ... ,.., . ,:.-; :t:>;',.. .

_ orlanopo' IS .,,"" ,

.
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.
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p

...Rua' Felipe Schmidt, 42·��',-"':""·: 1.° .f\.itdar
'F'I • , L·

. orlanopOIlS--
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� 1_ ,_"\ _. _
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Não Podem (asar as Jovens Operárias de Joinville It�jai .::_;);
.

Nem siquer o noivado é permitido - Ordens sumárias às operárias· O Caso do
.

Telefone ,,�'P1iblico
jovens - A ganância d·'ó lucro impede a formação da família - Abôr
to .e prostituição como resultados - Apôio aos sindicatos pelo respei-

to aos direito dos trabalhadores

Joinville é a uma das' cida
des de maior desenvolvimento
industrial do Estado, possuin-

.

do cêrca de 15 mil operários,
trabalhando em fábricas, labo

ratórios, fundições, etc.... Em
bora o desenvolvimento seja
muito grande, nem por isso são
menores os sofrimentos dos

trabalhadores, explorados pe.!.
los capitalistas, de uma manei
ra revoltante. Nesta primeira
reportagem, focalizaremos um

dos casos mais tristes, que é o

que se refere às .operárras join
vilenses.

NÃO PODEM NEM NOIVAR

Por incrivel que possa pare
cer, em JoinvHle as [ovens tra
balhadoras das. fábricas, ,e ou

ti"as indústrias não possuem
nem o direitol de. noivar. Há
ordens proibindo terminante
mente que as'moças noívem,

pooque assim elas logo serão
esposas e mães, prejudicando
Q lucro dos patrões. E estas
ordens, tão .revoltantes, tão
inhumãnas são transmitidas,
cinicamente, pelos diretores e

proprietários a tôdas as ope
rarias, como vem acontecendo
no Laboratório Catarinense, na

Majharia Arp, na M!al'qu�tdt
e em 'outras firmas, que aure-
.rern lucros fabulosos à custa
do suor das infelizes operárias.

EXPLORAtAO CONTRA A
FAMíLIA

Sabendo que, por efeito lei,
as operárias, durante a gravi
dez, tem direito a doze sema

nas de fér ias, os patrões as im

pedem de casar, levando-as a

-viver maritalmente, fora da

'lei, sem garantias para sí e

para os seus. E' .assim, 'explo�
rarrdo as trabalhadoras; quê os

-oi_ "

��Postos e Leite Jambêm
t.t
�

Barreiros e' Capoeiras, no Município de São José, recla

mam, com insistência, ,a construção, de postos para venda .de

leite. <:> senhor Governador fêz uma p.rolV,€SISa de mandar

construi-Iôs, enas até agora nem uma pahha foi movida nêsteí

sentido. Esperam os' moradores daqueles bairros que a pro

messa não tenha sido esquecida e que, dentro do-imais breve

tempo se" cumpra, para que as críanças possam ter o seu ali

mento básico corri facilidade, livrando-as dos absurdos preços
dos leites da Nestlé. Deve o senhor Governador providenciar
a construção e, mais importante que tudo, mandar que os pos

tos vendarj leite.

,-

?

MARCHA
Comissão
Comissãq Estadual .

Comissão Castro Alves .

Comissão Monteiro Lobato
Comissão André Rebouças

. Comissão Felipe dos Santos
Comissão Felipe CamàTão
;Comi;são Osvaldo Cruz .

Comissãp Floriano Peixoto .

... Comissâ0 José do Patrocinio ..

Comissão Siqueira Campos
-

Comissão Estillac Leal .. _ .

Comissã0 Presidente Bernardes.

T O T A L ' ..

Cota Realizado
95.000,00 26.417,00 27,8%
�5,000,00 7.096,00 28,3%
1á.00Õ,00 3.310,00 22,0%
10.000,00 230,00 2,3%
,lQ.OOO,OO 6.100,00 61,0%
10,.000,00 3.500,00 35,0%
1O.00Q,ÓO 6.350,00 63,5%
5.000,00 2.070,00 41,4%
5.000,00 550,00 1.1,0%
,5.QOO,00
5

..000,90
-

550,00 11,0%
5.000,00

200.000,00 56.173;00 28,0%

Este é o resultado da campanhiQ, até 0 día 14 cÍe outubro'
� ú'ltimo mês da' campanha. Os resultados alcançados são ainda
baixos e :dev.em ser elevados., porqua há tôd1!s as condições para
isso. Para frente!

A COMISSÃO ESTADUAL PRel'-IMPRENSA POPULAR. ".

��XP()SIÇÃO
Confecções finas. para homen8�' senhoras ,e

criança�'- Variado sort.i�ento de casemiras,
linhos nacionais e ,estrangeiros _ Sedas -

Tapete�, congoleuns e passadeiras _ Máqui
nas de costura importadas.

Vendas, à ,vista e pelo sistema credi,rio .

Rua Felipe Sch�idt, 54 -:-TeleEone ' 3603

Florianópolis

...

o bairro de' Santo Antonio,
di ta· a 'poucoS' paEISOS d� ci
dade de Cresciuma. Possue a

c.omel'1c1ai�l, 2 salões de ,cliver
são, 1 barbearia. e 1 Igreja.
Entretanto em Santo Antonio

Apesar desta ser uma ,reivin
p,roximadamente 100 casas d-e",
xa "oA.od as,s.;:}p �,gnU1:l 0115'BD!p

''S'DP1ala 011;'>t:IU!UIUn 11lf o·l1u
.0'.lUa'UI1Jalaq'l:q�ài g 'UTIP'BJOW
pIorado 'p.elos floliticos ''locaes
em epocas, de eleições, conti
nua até hoje sem solução.

a �o�;:�p�� �����. c�:!i; José Giuliarl· 0- Carrasco' do ·Mol·nlho
.

ve davam 200 metros lupll)s: '
, ,

'

.

'

de fios" cor.respondentes a sli:, �.'
'ii- ,

da da rede até o começo do
...
Este senhor, na�ci�o em Bupeva, veio para Joinville, para;',bairro, mas os postes apodre- tré!balhar co:uo faXl11eIrO �o Mo�nho. Para conseguir um lugar

ce'ram e a populaçã.o não foi._. melhor,· e �ao t:?�? capacld,ade l11telectual para tanto, começou
',atendida. .

.

a fazer � a cavelra dos s�us companheiros de trabalho. Assim
'. C0mis,sões populares em va- consegun� a fun��o de administrador, e.squecendo-se de que fô-:�
ria,':1 ocasiões se diri'giram ao Ta

.

um dIa operar,lO,.explorado pelos patrões. Agora vive pers€::
'.encanegad'O dos serviç.os da gUl11d� os companhelr?S, inclusive, arpeaçando de surrá-los, éo-
OLa Luz e Força de Cresciuma mo aconteceu outro

_

dIa em que obrigou alguns .operári0s a des-'ao Prefeito atual, aos yerea c?rregareI?- um vag-ao de trigo em urna hora, o que êra impos-dores e até mesino aOr.rJelega sI,veI. CUld,ado, s�u José, seja mais c'onsciénte e trate malhor
do de' Policia, mas os resulta os seus companheiros, senão. . .

ç

dos no ,decorrer deste� ent.endi J/..I'

industriais de J·oinvi11e ofen
dem a moral, aumentando ain
da mais a prostituição, só mo-.
vides pela ganância de maio
res .lucros,

ABORTOS SAO FRUTOS
DAS ORDENS PATRONAIS'

As trabalhadoras, que vivem
maritalmente, não podem go
zar, do direito natural de ser

mãe, porque tão logo. é nota
da a gravidez, são despedidas
Então para não perderem o

emprêgo, elas disfarçam e.,

quanto podem o seu natural

estado, recorrendo, por fim, à

parteira' ou benfeitora, como
elas dizem. E, por êste meio,
fora da lei e jão perigoso, con

seguem manter-se empregadas,
sujeitas aos caprichos e à al- .

vareza de .patrões inescrupulo
sos para quem o lucro 'é tudo.'

APÓIO ,AOS SINDICATOS
PÁRA TER DIREITOS

'�.

Só 'há uma maneira de se

rem evitado êstes crimes e a

continuação do atual estado de
coisas:' é . através da luta sindi

cal, do fortalecimento dos sin

dicatos, com a entrada de t,o-'

dos os empregados e com a

eleição 'e bons e corretos di

rigentes. UnidoS' e organizados
em seus Sindieatqs, pO.dem es

.0per·ár;los:)utar pelos eus di

reitos, ímjredindq a exploração,
que sofrem, por parte dos pa
trões.

, I
I

'.,z, .

'"

..

r
,

mento.i;i é O "vanLOS ver". E,
agorâ, por ultimo dêcidiu o en

,carregailo da 'Cta, dizer que
.não vai lu?" para 0 Bairro San
to A'l1t())Fli.g� Terá que fica·f na
eS'curidão eterna.
Por esta razão, lançam,os
no.sso protesto ·contra 'és·se

,qescaso e desinteresse para
no�,s'os problema,s, certo de

que t::t-i.s administradores pij.
blicos nãor 'permanecerão eter

nament@ .nos postos que atual
mente' _ocyp�m.

,
..�

�

.,

..
'_

." v.'

, I
A Vila Operária não possue nem médicos, nem automõveís

de aluguel, que possam servir aos moradores num caso de ur

gência ou de emergência. Durante ,a campanha eleitoral, quan
do foi instalado o M.N.P. T. da Vila, estando presente o sr.

Paulo Bauer, então prefeito, foi-lhe solicitada a instalação de um

aparelha telefónico para 'ser usado pelo pessoa} da vila. O SI'.

Paulo Bauer atendeu o pedido e mandou colocar o telefone do
lado de fora jío clube, Iocaí 'onde melhor poderia servir a to
dos. Porém, o sr. Lit:o. Seára, atual prefeito, contrariando os

.

desejos dos residentes na Vila, mudou o telefone para dentro
de sua farmácia, o que vem prejudícando, grandemente, os in
teressados em usá-lo. .

Devem os moradores da Vila, que nos pediram para dar es

�� no�a, organizar uma comissão e ir ao sr. prefeito expor a

situação e razê-Io ver. que tal situação não deve continuar por
mais tempo .

Cremos que assim serão prontamente atendidos.

o PRE,FEITO LITO SEARA :Ê MUITO BON-' -:
ZINHO .' .. MAS... SEI LÁ !

Há certos bairros, como "A-'
silo D. Bosco", "Fiuza Lima"
'e "Rio Pequeno" que estão.
precisando de uma boa dose
de macadame para 'impedir
que se forme lama depois das
chuvas. De nada resolve man
dar a rnáquína revolver as
ruas para deixá-la, dntransítá
vel, até mesmo para bicicletas,
por causa das pédras.

Na rua Silva, no trajeto do
Grupo Floriano Peixoto a Rio
Pequeno não foi colocada nem

uma só pá de macadame, ra

zão ,Iporque um dos moradores
da "favela" nos disse: - .Poís
é, seu moço, diga lá no seu
jornal que gestames muito do
seu Lit,o porque não' poderia
haver prefeit.o melhor, mas ...
sei. .. lá.. . d�presou por.
completo o nosso. trecho de

.'

...
' .

;��EMBRETE A�O SR. GOYERNADOR·
,

.

Os moradores ainda não be
;neficiados com a -rede dáJgua,
aguardam ansiosamente as suas

,
providências. Se forem aten-'
didos, muito gratos, senão ...

'"

tro .Grupo Escolar para aten:-'�
der a mais gurís; 3) canais pa-
ra escoamento das águas dá

' .��

.chuva, que criam lama e rnos

quites: 4) calçamento das ruas

Andrade Muller e Alberto wêr .,-;0

ner; 5) um t>ôsto d'e saúde,
� ...

porque o outro é distante rle-

Em Itaiaí, à Vil; é quase u
ma cidade diferente: é a Vi
lá.. :LVIas nem por isso ela dei
xa de ''passar dificuldades f os

moradores deixam. de reclamar
um p01!lCO mais de con��rto,
um pouco mais de beleza pa-·
:ra o seu bairro. A Vila pr,e
cisa de muitos melhoramentos,
dos quais, damos abaixo uma

pequena lista.
Os mais sentidos reclamos

são os seguintes:'
l'

, 1) um parqu�,. i1;lfantil na
Praça 1.0 de M��0.; 2) um ,ou-

mais.

Cotn,o vemos, são reclamos
muito' justos, que não podem
deixar de ser·' atendi<Jos pelo
sr. Prefeito, cuja eleição �,
em .grande parte, devida ao e-
leitorado da Vila�. "

Joinville .-

�#���##���NNNN���_.

Livraria Aflita Garibaldi .Ltdao �
i

Livros � .. Jornais Revistas !
'

.

Pr,a�a �V, 27 'Flori��ópolis
i

A liv�"ar� que pos,sue O livro; "

, '" _

e a pubb'cldade Ique você deséja i' ,li
,

.'
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�',: DIA 22 �M POR�O ALEGRE, O I Normas Para Ilekões Sindicais
::E:',�' Congresso Naciona I dos Bancarlos fr!�ra�r;�: tr���;���d��!;� .: ��L��iabe�in����ia; ��Cl;�'aç��
�(�, ,

'

-, " participarem das eleições sin- a que se refere o § 1.0 do ,re.,

� ,,' � - ,
"

,

'

" ,
,

dicais Um dos pontos que tem f�rido àrtrgo.
"

'

O Congresso Nccíoncl sua ínatcloçõo se dará no I., porcr tal fim cedidos. dificultado à apresentação de Para o cumprimento do dis-

d05 Bancários se realizará Tecíro Sã0' Pedro, recrlí- Foi lançado um manifesto chapas, é o desconhecimento posto no art. 11 das mesmas

de 't d t b Ih d d instruções é o presente apre-\:-1- '

02 d 28
.

zcrido-se as sessões plená- a tôda a classe, concitem- 'parr e 'os ra a a ores as
do dia, z.' ao ia s nc ci-

narinas sindicais e principal- sentado em três vias, para um

�.,,: dode de Pôrto Alegre. A rJas nos salões do 1.A.P" doo 'a cornporecer d êste mente da maneira prática, vt. só efeito, sendo assinado pelo
'.

,

'

moemo conclave, rnúnído sande dar uma ajuda aos tra-' cabeça de chapa, denominada:
:,:,' ;�

�
'.

b I h
de' teses ,e trcbclhos sôbre balhadores transcrevemos os

�,;:�,',:,",��,:,�I U' ,'5 t i ça d o, T,ra a o, os
'

problem.as atuais, prin- �����,:��entos exigidos para as

.

J
_

, cipolrnente sôbre a ""apo-
sentadoria integral". In

forrnoções mais gerais SÔL.
bre o congresso serôo for

, necidas pela Federação Es
tadua.l dos Bancários do

; RiO' Gronde do Sul, que
está encarregada do. orga
nízcçõo desta próximo reu-

)

lt1 de Outubro de 1956UNIllADE
-,

,PA'RA A DÍRETORIA (três
membros) descriminar o nome,
filiação, naturalidade, estado

___civil, n.o da matrícula no sin
dicato; n.? 'e série da carteira
profissional, nome do estabele
cimento ou local onde exerce

a profissão e tempo de servi
Ço na atividade profissional.

Sr. Presidente do Sindicato.
Em Joinville, é hábito generalizado em tôdas as emprêsas,

o pagamento .da metade do salário mínimo ao menor �e. 18 a:
nos, além de profundamente ilegal, acarreta graves pr:JUlzos a

classe operária, em primeiro lugar, porque o menor nao apren

diz produz tanto como o operário adulto, ganhando apenas a

m�tade. Em segundo lugar, os operários de maior idade estão

permanentemente ameaçados de desemp.rêgo, porquan�o. os pa-

trões, na ânsia de maiores lucros, substituem as operarias e o

perários, adultos pelos de meneá idade
..

A lei entretanto e clara e, nao permite que se pague menos

pelo fato de ser menor ou maior. Assim, o art. 461, da Conso-

lidaçãoã das Leis do Trabalho diz:
..

"Sendo idêntica a função, a todo trabalho de Igual valor,

prestado ao mesmo empregador, na' m�sma locali.dade� corres

ponderá salário igual, sem distinção de sexo, nacionalidade ou

.idade. " ,

'
'

,

E não poderia ser de outra forma, já que a própnia Cons

.tituição .. proíbe 'taxativamente qualquer diferença de salários,
com base no sexo, na nacionalidade ou na idade do trabalhador.

De maneira alguma se poderão identificar os menores que
trabalham na írídústría e no comércio de Joinville - os quais
produzem tanto quanto' os maiores --:- com os menores aprendizes
de que trata o art. 80 da C. L. T., que diz:

:'Tratando":se .de
-

menores aprendizes, poderão as Comissões

(de salário' mínimo) fixar o seu salário até em metade do salá-

rio normal da região, zona ou sub-zona.
,

Parágrafo único - Considera-se. aprendiz o trabalhador me-j ]
nor a'e '[8F e maior de 14 anos, sujeito -à '[ormação profíssignal
metódica do 'ofício em que .. exerça o s€u trabalho".

'

É é o nosso comentarista da Constituíção das Leis 40 'I'ra
balho, M. V. Bussomano, que na pág \ 20(') de sua obra, declara
textualmente:

"Autoriza a lei a redução do salário do menor aprendiz até
50(\ do salário mínimo imperante na localidade". Mas o#é neces

sério que seja aprendiz., não basta que seja de menor idade.

... ;,,",
Desde que produza em condições semelhantes dos do maior, o

" menor não poderá ser considerado 'de maneira alguma apren-
�.' I

. .l-

Giz. 'E é ainda Russomano que acent.ua:t� .

>61"

"Nunca porém devemos aceitar a tese que todos os menores
podem ser considerados aprendizes .. Se. �houvesse uma 'lei (que,
n6te�se não existe) dizendo que o menor de dezoito arios, pelo
,simples fato de sua idade, poderia ser Iremunerado com 50% do
salário mínimo normal da região - essa lei admitiria, portanto,
a diferença de remuneração entre o menor e o adulto, embora
ambos, desempenhassem, em cOl1dições idênticas, o mesmo servi-
ço. Logo, essa lei seria inoperante, pois seria inconstitucional
ferindo o princípio de que, no Brasil, não haverá diferença de (

salário, !tara o mesmo serviço, por motiv0 de idade, sexo, na

cionalidade ou 'estado civil '(Constitujção· Federal, art. 157, in
ciso 11)".

Os operários de Joinville devem portanto pr0testar energi
camente em seus sindicatos para obrigar o delegado do Minis
tério do Trabalho a fazer cumprir a lei que, obriga o pagamen
to inte'gral do salario mínimo aos menores de e18 anos.

o infra assinado, tendo cons

tituido uma 'chapa para con

correr às eleições da Diretoria
e Conselho Fiscal desta enti
dade, vêm solicitar >a' V. S.'
mande proceder ao registro da
mesma, juntando para êSE,e fim
a relação exigida no artigo n
das instruções baixadas pela

PARA SUPLENTE DA -DI-
RETORIA (três membros)
descriminar (idem).

PARA CONS�LHO FrSCAL
nião.

.'

...

(três
Hdem)

membros) descriminar

Elevada •

a Diária
Dos, Acidentados

'PÁRA SUPLENTE DO CON.
SEl.JHO' FISCAL (brês mem

bros) descriminar (idem) .

. ;,'",

N. T.
P. D.

-�

Uma nova lei altera o pará
grafo 3.0 do artigo 17, pará-

• grafo único do artigo 19 e o

art. 44, Os quais passaeão a

ter a seguinte redação:

uma incapacidade temporada
a indenização devida, ao aciden
tado e corresponderá, durante
todo o período. em que perdu=

, ..rá- essa incapacidade, q uma
I diária igual a trigésima parte
da sua remunêração mensal,
observado o eque dispõe o 'art.
27".

(nome com firma reconhecida
do, cabeça de chapa)

,�

neve -dar juntada das .carteí-,
ias profissionais dos compo

, nentes dá chapa, .bern como do
I seguinte requerimento' assíria

do por -cada candidato:
Exmo. Sr. Delegado Régio

nal do Trabalho.
.

Declaro que não incorro em

qualquer das causas legais de,

inelegibilidade previstos no Tí
tulo V da Consolidação das
Leis do Trabalho.

�

�:z:' (��tra e' firma reconhecida)

Só podem votar e se,r vota�
dos os trabalhadores inscritos
no sindicato ,com o mínimo da

seis meses e doi.s' anos de ati
vidade profissional no setor do
sindicato.

"Art, 17, parágrafo 3.0
Nos "casQs de ·,....cegueira fatal,
perda ou "Paralisação de mem

bras' super iores OU inferiores,
e de alienação mental, recebe.
rá o acidentado, além da -inde
nização de que trata o pará
grafo anterior, a quantia, cor.

r-espondente a 20 por cento cal
culada, sôbre a � referida inde
nização, paga de uma só vez",
O texto anterio,r, aQ invés de

,201 por c:ento estapeleciá a

qu�antia fixa de 3.200 'Cruzeiros
de indenização para esses ca.

sos.

"Art. 1.9, pa,rágrafo único -

Quando do acid€nte resultar

O texto anterior- ao inves
de uma diária igual a trigé
sima parte da remuneração
mensal, estabelecia uma im
portância equivalente .ao 70 por
cento da 'remuneração diár i
do acidentado.
"As 44 - O limite superior'

-

de salárie para efei,to de cal-
'(o
cuIa de indeniz,ação, por aci�
dente, do -trªbalho, é., fixado
em uma' vez 'e meia o· salário.
mínimo de maior va,J.or vigen
te no país".

._ ....

'"

ELEiÇÕES S I N D I.C A I ·S
MÊoS DE OUTUBRO Sindicato Trab. Ind. Ext. Carvão

ORLIEA'S - 21-li-156 .

Sindic�to Trab. Ind. Gráficas
'nLE - 30-'11-56.

. ..;

,i _

Sindicato Trabalhado're,s Ind. Trigo, Mi
'1ho, etc., de JOINV.J'LE - dia 2'5-10-56.
.�... S'indicato Trabalhadore.s Ind. Consto Civil

, "\, .

de .J.qI'NVILE - dIa 26-10-56.
Sindicato Trabalhadores Ind. Met. Mecâni

ca - de JOINVILE - dia 28-10-56-.

de JOIN-

CLiNICA DE CRIANIÇAS DO

Dr.'M. S. Cavalcanti
'MÊIS DE D:EZEMiBR,O

Sindicato dos Estivadores - de lTAJAí -

1-12-'56.
Sindicato Trabalhadores Comércio Arma�

zenador - de ITAJAí - 1-12-'56.
Sindicato dOiS, Cond. e Cons. de Carga e

descarga - d� S. FRANCISCO - 4-12,-56.
Sindicato 'Trab. Indústria Met. Mecânica

- de ITAJAí. - 10-12-56.
Só pode votar e .ser votado o tr.abalhado,r

sindicaliz,ado ' que
- tenha.' mais de seis mêses

d e inscrição no quadro social, e mais de dois
anos de ,exercício da ativi-dade ou da profis�
são, bem como S'€J:' maior· ,p.e 18 anos e estar

n_o gôzo dos I$'eus direitos sindicais. (Artigo
, 529 da C. L. T.)

.

Poderá haver môdificação na data das élei
ções, qué' deverão ser procedidas dentro do

prazo máximo de ,9' dias 'e mínimo <de 30 dias,
antes do' término >do mandato dos dirigentes
em exercício. (Artigo 532' da C. L. T.)

To.do trabalhador tem o dever de perten
cer a seu sindicato de classe.

Puericultura - Pediatria-- Alergia
RUA SALDANHA MARINHO N.o 1

MÊS ,DE NOVlEMBRO

Sindicato Trabalhadore.s, Ind'. 'Fiação e Te-
celagem - de JOINVJ.LE - 1-11-56. 'f

Sindicato Trabal,hadores Ind. Fiação e Te
,celagem - de BRUSQUE - 5-11-56'.

ISindicato Of. Ma.rc. 'e Trabalhadores Ind.
Serraria - de CAÇADOR - 5-tll-'5,6. /

Sindicato Empregados Comércio /"Ârmaze
nadQr - de LkGUNA - 10-11-56.

Sindicato dos Estivadores - de LAGUNA
- 10-1,1-56.

Sindicato Empregados n0 ·Comérdg - d.e
JOINVI'LE - 16-N:56.

Sindicato' do.s Estivalores - d,e LAGUNA
- 10>-1,1-15'6.

SPALDINI & LOPES
Escritório de Contabilidade ,e Representação

Terrenos para Instalação- Industrial

Sindicato. Empr,egados riO Comércio - de
,JOINVILE - 16-.11-56.

:Sindicato dos T,rab. J:l0 Com. Armaz.�nador
- de S. FHANCISCO 20'-11-50.

-

Rua 15 de Novembro, s/n.o
Capinzal - Santa Catarina

"
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DEBATEM A· LEI DE IMPRENSA
,

J

Atendendo à - recomendação
da Federação Nacional dos

I

Jornalistas, que coordena na-

cionalmente a ação conjunta
dos. órgãos síndlcaís .da cate

goria no que diz respeito à

execução das resoluções do

Congressos Nacionais, os Sin
dicates de Jornalistas Profis
sionais de todo o país iniciam
nêstes dias o debate do proje
to de Lei' de Imprensa, envía
do à -Câmara Federal em Men

sagem do Executivo. Ú texto
integral da nova lei, logo após
a sua divulgação pela impren
sa, foi remetido pela 'secreta
ria da F. N. J. P. aos seus

filiados em treze Estados da
União.

DIA 18 NO' SINDICATO DOS'
JORNALISTAS

O Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Rio de Janeí
ro iniciou' os . debates da nova

Lei de Imprensa, tendo em vis-
18 horas em sua sede, com u

ma conferência do professor e

[ornalísta Hermes' Lima, sôbre
a imprensa, sua ímpórtâncía e

sua função.
f. N. J. P. CONVOCA

ASSEMBLEIA
Com o objetivo de definir

e fixar a posição dos jornalis
tas profissionais face à nova

Lei de Imprensa, tendo em vis
ta os debates que em tôrno da
mesma serão travados na III
Conferência Nacional dos Jor
nalistas, a realizar-se em oe-

Coisas Que Precisam 'Ser Feitas,.•
<

No Estreito, justamente, num dos, pontos de mais movi
mento como é o <Janto, existe um caso rumoroso que J:".<;tá a

exigir imediatas e prontas providências da Saúde Pública tl

da 'Prefeitura.
o peixe é vendido em carrinhos de mão. Ora, _. isto leva

pa_ra o local onde. êsse estaeíona, mõscas, mau-cheiro, sujeiras,
. etc.. .. Acontece que, ao lado da Soberana,. há um mercado po

'pular. Sugerimos; então, ao senhor Prefeito, a criação de um

stand para a venda do pescado naquele local.
.

Qual será sua resposta, sr. ,Pr�feito'Municipal. Haverá QU

não o mereadínhu de. peixe no Canto?

Ao lado. da creche há .um- Iindo pl�y ground. No entanto,
ê'le está comjrletamentc á�and9riado.. ,--Tbdo cheio

-

de mato e
,

fechado. Ao. 'mesmo tempo, naquela zona, as -cr ianças brincam
no meio Ida ,rua, sUij�itas a serem atropeladas ..e .atrapalhendo
"o trânsito. -Pedfmbs, a quem de direito, que volte seus olhos

para as criança-s e of,ereçám-'lhes uma !QfânGia mais j)'Ur-a. Lim
pem 0 capim, .!'! abram o. play-ground 'Ip,aTa aIS crianças brin
carern,"

_ Será que o pessoal de -lá só 'quer receber' vencímen ..

tos? Nã0 veem a Importâncía soeial dêsse divertimentoà '�en-

sem- bem. [14' uma coisa que precisa -ser feita.
-

. . ,

Até agora não sabemos dos resultados a que c,hegaram os

contadores que estão fazendo o levantamento da;s· posses da
,

Emprêsa 'I'ranscuntinenta.l - a famigerada e antropófaga Ií

nha Estreíto-Epolts -, contudo, o povo deve estar alérta para
não surpreendido com um resultad'O adverso. Deve ser feito .

desde já um� Comissão popuUh)l'para or.ganizar a campanha .....

pacífica - contra qualquer á�mento nas passagens de onibus,

Os trabalhado.r'e:s do Estado e todos os inquilínos, dirigi
rem_'s,e aos SJ'S'. neputados Estaduais, ,exigindo tQniem pos,ição
no debate pela aprovação do projeto Aarão Steinbruch que
prorroga por mai.s dois anos a lei do inquilinato. Esta lei não
permite aumento de ..aluguel. Querem aprovar uma outra em

que o aluguel é livre, p0de \Subir. ,

O 'deputado Colodel apresentou telegrama de apôio, mas 'O

deputado Lenoir Vargas - que sempre defende os tubarões �

votou contra e a U[)N- que é maioria, mandou o telegrama
.

pa·ra 'a gaveta da Comissão. Se nólS; não tomarmos a defesa

�
do ,projeto steinb.ruch estar;nos fritos,. os aluguéis sobem e 0<]

deputados sobem ,seus venCImentos, fIcando o povo a v'er na-

vios em tanque d.e lavar roupa. ..

,
.'

MARMORARIA,
O. c. B\ENEVlENUTTI - RUA BOCAIUVA, ESQUINA FREI
CANECA - COM AS MAl� MODEH!NAIS MÁQUINAS PARA:

.... Mármores, Granitos, Marmore em cores

Pisos para Cozinhas, Banheiros, W. C., Mesas de Pia,
Escadarias, Terraços, Balcões, etc.

FABRICA DE LADRILHOS HIDRAULICOS
Em tôdás· as cores

'

IMPRESSORA TUPY
A CASA DOS BONS IMPRESSOS

SA,L.DANHA MARINHO N.o 1
ll<

Florian�poli.

Dada a importância - de que
se reveste a Conterêncía de

Goiânia, a Comissão Perma

nente do VI Congresso Nacio
nal, Comissão Executiva da III
Conferência e, a F. N. J. P. de

liberaram envidar todos os es�

fôrços no sentido de > tornar "

possível·. a concentração de tô
,

das as delegações estaduais no

próximo dia 19 nesta Capital",
objetivando: 1 - que os dele
gados à conferêncía possam as-

.sístír à assembléia da F. N. J.
P. e acompanhar a díretoría e

delegados conselheiros as au

diências; que serão solicitadas
ao Ministro do 'I'rabalhc e Pre

s,identl!' da' Repúblicaá 2 -i par
tida conjunta dê tôdas as de

, lega�ões. �estadaai� .numa .de;
�o.p§traçaq .da unidade dos ror
nalístas proflssicnais e de seus I
órgãos de representação na de-

I'fesa, da Iibendade de ímpren- .

sa e de .� suas, .reivindícações
"

�����##,,�������,,��������,,������

.iânia, de 21 a 26 do corrente,
.� diretotia da Federação de

liberou convocar uma assem

bléia geral extra:ordinári� do

Conselho de Representantes
para o próximo dia 19, às 10

horas, em sua sede provisória.
Em sua circular de convoca

ção dos delegados conselheíros
a diretoria solicita que tragam
à assembléia as conclusões dos

..!� •

debates travados em seus SH1�
dicatos e o ponto,' de vista dos

[ornálístas em cada Estado, de

vez que, sôbre a Lei de Im

prensa e demais questões co

locadas na ordem do dia, as

resoluções do Conselho é que
serão levadas à Conferência
de Goiânia e alí defendidas.

CONCENTRAÇÃO PR�VIA
NO RIO

comuns.

....• ';: .,.�' ...

• r",
. I '

.
'
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O dep. federal do PTB Aarão Steínbruck apresentou um

projeto, que deverã ser discutido esta semana na Câmara,
prorrogando por dois anos a atual lei do ínquilfnato. Deseja
com ísso : imk>edir sofram os aluguéis majorações absurdas,
tornando ainda mais difícil a vida do povo. A

'Com a intenção de apoiar êste projeto, na. Assembléia J,.e::.
gfslatíva Oatarlnense, foi pedido pelo dep. João Colodel UIJ:]

telegrama.

AFASTADA A PRÓPOSTA
...

- I
Todavia deputados de diversos partidos, manifestando-se

sôbre o assunto tiveram a coragem de 'ser favorável a au

mentos nos aluguéis, como o dep. Lenoir Vargas do PSD. 'Ou ..

tros deputados, como Luiz dé Souza e Laerte Ramos Vieira,
. da UiND, apresentando uma série de argumentos absurdos, fi

que a proposta' fôsse parar nas Comissões Especialí ..

DIS:CUSSÃO NAS éOMISSõE'S :t BOICOTE , .

..

Por dois' motivos não poderia ir a proposta parai as C0-

missões. 'Em .primeiro lugar' tratava-se de um simples telegea ..

ma de apôio·:a. um projeto [usto; segúndo, porque, quando aca

bar de ser .discutida; já terá aido votada, na: Câmara Federal,
.a proposição 0 deputâdo petebista Steinbruck, de nada: va-
lendo o resultado das discussões aqu( .,.. •

.

Mas por tráz, de tudo se pode sentir . q i:rJ.t.�r:��s�.de certos
deputados catartrienses' em ,não -quererem tornar � uma posição
'firme e. decidida em favor do P'QY,o, corno era seu dever. O
P0VÓ catarinense deve tomar nota destas atitudes para exigbr
'cQnt'a,s nas ,próxímas eleições, quando. 0$ candidates lhe iODem
pedir osvotos.

-"

'.�

MOVIMENTO I·N'T·ERT\.'AC·10'NA' l'� ,"��
.

. �
� . :' ,",'

�

'\�
.

.

-

'.,: . -;'} �.

�.
.

::

Está na ordem do dia; o debate sôbre á participação do Bra-
sil na exploração do petróleo boliviano. O deputado, Pedro Bra- �

ga, interpretando o pensamento da Frente Nacionalista, discursou
na Câmara, fazendo. ver que os trustes estavam mapobrando con

tra .O'S interêsses do país vizinho; que essas manobras estavam
sendõ v.e;�culadas por intermédi" dos entreguis-tas nacionais, tes
tas de ferro da. Standard. Disse' o parlamentar nacionalista que
o petróhw brasileiro é d(_) 'Brásil 'e O' da Bolívia é dos bolivia
nos. E que' a Frente res,sálÍav.a a delicadeza do assunto -

e só não
o combatia porque não via, qualquer. resquício de i:inperialismo.
Contudo, ressaltou o direito da Bolívia,' defender seus interêsses
I!�cionais caso çapitalistas nac,ionais', servindo-se 'do, prestígio' da
Pe�trobrás, tent�ssem explo,J.!�r,ê" o' petróleo boliviapo. .

POLITICA EXTERNA

PETRóLEO BRASIL-BOLIVIA - Existe, na Câmara Fede-
.. ral, uma Frente Parlamentar, Nacionalista, composta de 55 de

putados. Esses são, justamente' os parlamentares patriotas que
têm lutado, diuturna,mente, pela emancipaçãO' econômica dO' país,
têm defendidO' e mostrado os contínuos sucessos da Petrobrás,
têm exigido a denúncia de acordos lesivos entre· nós e outras po
tências. (Recentemente, obtiveram maiúscula vitória conseguindo
do Govêrno a denftncia dos acordos atômicos entre. -Brasil-EE.
nu. ) , vêm lutando pela ·ampliação de nosso comércio exter,no.

Tem-s,e verificado, quase· di
àriamente, na Câmara Fede�

ral,_ -deputados �lue assomam à
trlbuna para discursarem em

favor da '�àbertura de nGH'OS

portos aoSl países do mund(l".
Contudo, <> que malor l'epE'r
cussão c'ausou foi ü do líd�ir
Fernado -f�rtari, na última se

mana" dizendo que t�:t:lbamos
dê mandar da nossa "djploma
cia de salão" para outra" base
ada no interês.se nacional. O
ilustre parlamentar 'prec,onizG\,l

'. o reatamento de . rélaçõ�s· .co
merciais, do Brasil com todos

o�, paf�s' do ca:mpo socialista,'

.ol.J
"

crise será superada; verido a_

Egito. suà soberania assegura
da e vendo a Inglaterra e Fran
Ç:a alguns de seus interês'ses'
salvaguardados. O canal não
será internacionalizado.

.

COLOMBIA - O ditªdpr Pi-:
nilla manobra, no sentido de
sufocar a opinião· pública. E·

. xiste, também,' l1é1'quele país;"
uma lei' de arrôcho.

um mercado dOe 660 milhões de
almas.

EE. UU. - O candidato de
mocrata, em sua campanha,
vem fazendo continuados afa
ques à administração Eisenh(:)
wer. Este, em defesa de seu

,Govêrno, tem dito que não fêz
um, govêrno só !para ricos. A
discussão continua acesa. Mui
ta ooisa tem sido dita, prinêi,.·
palmente, 'pelos demooratas, a

lega:nd.o que é necessário fa
zer uma ,gestão ,em benefício'
das classes "de escassos recu:r
sos fi�anceiros" que' é a gran-
de maioria. 'MOVIMENTO INTERNACIO

.NAL

MELHORES PERSPECTIVAS
PARA' SUEZ - O ..

\caso do ca

nql de Suez está sendo discu
tido na ONU. Porém,' em ses
sões secretas. Pouco tem tI" ns

pirado. Todavia,
.

.s�be-se q1:le
há jndfcios seguros· e Ót.fmas
perspectivas de qlJ·e será con

seg,u.ida a conciliação dos in
,terês.ses. Os Mínistros das três
potên"cias Ociclentais es-tiveram
reunidos com o '-Ministro do
Egito .. Reina ,grande otimisfl:lo
pois tudo leva a. crer que fi

. EM QUESTÃO iNDON:tSIA
E HOLANDA - Na ONU a

Ind(i>llési� e outras'14 na�õ�s
d() ....gtupo .. Asia-Africa, pediram,
na semana passadã, a inseri
'ção da questão da Nova Gui-,
né na O:rdem do Dia da pró,-'
xima sessão da Assembléia: ge-:.
ral da ONU. o. litígio é "o se .. ,

guinte: a· Indonésia" sustentà
que a Nova Guiné oc'identa:!
pertence a 'sua soberania "·có- .

mo part: integrante das' '1nti:

'-i.,:i.r:gas IndIas· Holandesas �
, .. 1
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..Quase 90 Mil Obrigações
e,

Entragu,es
Aos Contri'buintes da Petrobrás

..' ,!

UNIDADE ESTUDANTIL
,. :perr: PHErLI'PE DOS SANTOS,

CONCURSO DE ORATóRIâ

.,
'

O XI de Fevereiro, 'c.yj.os dirigentes vêm desenvolvendo
um grande trabalho,' realizou, no dia 12·, um grande concurso

de oratória feminino, sõbre o tema a Emarreipação da Mu
lher

P·or dois motivos tem especial significação êste concurso,

Em primeíro lugar por ser mais uma prova da que pode fazei'

um diretório, interessado em trabalhar pelos seus associados;
em segundo lugar porque - parece - é 'Ü primeiro concurso

dêsta gênero, realízado no Brasil.
Quatrro garotas disputaram, com real brilho e muita inte

ligência, o primeiro lugar, tendo sido premiada, pela Comissão
Julgadora, a universitária Maura Zilli ISilva, aluna da 4.a, série,

Ao Diretório e �à vencedora os nossos mais sinceros para
bens por êste grande sucesso,

(IV CONGltESSO NACIONAL :OrE ECONOMIA

���
-

"

Em Pôrto Alegre foi realizado o IV Congresso de' Êlcono�
mia, do qual participaram delegações db Pará, Ceacá, Per

nambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São

Pa.uio, Paraná etc, .... Apenas alguns estados não, puderam to"

mar parte, porque era muito dispendiosa a viagem. Todavra,
ri'ã"o -se justifica a ausência de Santa Catarina, que' é vizinho.
nevoem os acadêmicos da nossa Faculdade de Ciências Econô

exigir dos dirigentes do D. A .. explicações a êste res-

PROTESTO CONTRÁ A !POLITICAGEM

- Domingo, empunhando cartazes, desfUaram pelas ruas

cidade, dando uma grande volta ao jardim Oliveica Bello,
os estudantes' de curso superior de Elorianópolís. Com esta

passeata quizeram demonstrar o seu repúdio .à criação, pelo
governo do Estado, da Faculdade de Engenharia em Joinville,
atendendo únicaments aos .hrterêsses políticos de- alguns, des
centcalizando desta .forma o ensino em Santa Catarina.
- IEstamo5 "c-om os estudantes, porque não podemos admitir

que sejam criadas faculdades no interior do Estado, quando
sejam ,'criadas faculdades no, interior do Estado, quando nada
faz o govêrno ,pela criação e func ionamen to' a Universidade de
SaBta Catarina.

Ao Centro Acadêmico da Faculdade de Direito, organiza
dor da passeata, os n0S:SOS mais oalo'rosos aplausos e,'o mais
írrestrite apóie. _,

,'1. .'

... ;

Tarde, Dançante Go�t(H,a
"

,,, '\. .

.� Num ambiente do m�i's jj>uto ce1-eg'uismo, rea,ll:wu-S'e
uma tairide dançante1:1.. nova sede' próipria do XXII de Janeiro',
no domingo. "Foi' urÍna bela festa, na q:ual aconteceram muitos
boÍ:!:s p-adr'Õ'es".

. NOTÀ SOCIAL
No dia 9 do corrente, na maternidade Carlos Corrêia, nas

ceu a menina Anita, filha do dr. Wa�y Bittencourt e de sUa

,es'po$a D. Zilma Martins Bittencourt, a quem n6s apresenta
fu.Q:s Os nos,sos paroa-bens, c'Om os s1noeros desejos de uma vida
f,eHz:

'En�iado aoCongresso ...
(Continuação da 1.a práJgina)

o POVO PODE COM OS JOR.
NALISTAS DERRUB4R A LEI.

inyade' sucursais de periódicos,
espanca e prende jornalistas,
censura emissoras, quant0 mais
se ela tiver a seu favor, uma

lei, aprovada pelo Co.ngressô.

�dstiram, durante a ditadura do
Estado NoVoQ . P0r seus inúme
ros

. çHspositivo.s antlconstitucio
nais e antidemocrático.s, a lei
contra a impTensa, cujo pai é
o sr, Nereu �amos, é uma lei
fascisat, que não pqde ser a

ceita., nem (l_p]i'Qvada
'.

pelo Oon
gres;so.

Todavia a ler não tem que
sex obtigatóriam:ente aprovada.
Ela pode' e d.eve ser derrubada
pelo povó ê os jornalistas, nu
ma batalhá que ,signifique não
só' a derreta' do projeto, mas,

igualmente, a do seu autor e

Tão logo se totJ1.0U conheci- de todos 'quant'os ainda sejam
do 'O pro.jeto, imaJrensa escí.'ita InImIgos da Democracia no

e tal,ada de todo o País se ma- Brasil.. Para tanto, faz-se. ne-
nife�tou centrá_ria, sendo apoia- cess-ária a mais ·pronta e de�
da pQr inúmeras assembléias, cidida açã'o, com a realização
câlJlaras., .sindicaots, �ntidades

'I'
de :palestras, c�mfctos, passea-,

estudantis,' etc Não podem tas, envio de teleg:r:amas '� men

os jorn,Hi,stas. que ainda têm sagens' aos deputados e, sena-
b�n clara .a. lembrança ga ce» dores, ta_�tn'l,qo s(:utir ao gavêr-
Bura do DIP, aceitai!, �ste mons-' no que não pode {) Bra:sil vaI-
trio, sob p.ena de estarem

per-j
tal' �traás, sob pena çle vir a

rnit.ihdo que o B!illsH caminhe'· ser arPa nação ainda de maior
.para llma ditadul'll, Âinda a- mis�ria, de m�aiol' fome, de
gor·a, com a Constituição. em mais p.obreza, ainda mais sub-
vi&or, a Polícia apl'�ende e" 1 metida ao domjnie coloni.ali�-
di,�ões de Jornais e' revistas. ita dos Estado;� Unidos.

nEAçAO DÀ. IMPRENSA DE.
TODO O DAIS

o movimento no Rio 'e '·em São Paulo ,até o dia 29 de outubro
.DesdIe que ;3. ,pE'Tl}OBRi:\.S

deu inicio à distr-ibuição de

Obriagções aos seus contri
buinte dó Distrito Federal, a

4 de julho do corrente aBO,- e

aos de ,S. ,Paulo, a partir do
, dHi 218 d� agôsto, foram entre

,

gues, essas duas capitais, até
,
o .día 2r9 de setembro último
8'8.582 .títulos, no valor total,
de Cr$ 6,7. 761 .8:()Q',OO.

O número de contribuintes
atendidos até aquela data ele
vou-se a 44.941. ,O valor dos
juros pagos foi de Cr_,.$ .

8i9i3. '3211.,40.

O montante das restituições
(dinheiros cobrados mais na

época do pagamento da contei
buíção compulsória referente
ao ano de 1964), atingiu a Cr$
e70.08t3,OO, 'enquanto '0 das re-

posições (dinheiro cobrado a

menos) vai a Crs l.166'.,llO,OO.

O MOVIMENTO EM S.
'PAULO

-

serviços efetivos, foram entre
gues 47.'9.91 títulos no valor
de IOr$ '3'6:.06,1.10.0,'00, �,n,do
a tendidos 24,903 contribuintes.

Cumpre destacar que tem si':
do vultoso o. movimento da

agência da., PET-ROBRÁS em

S. Paulo, onde, em 2'8 dias de

o valor dos' [uros pagos' atín
giu- a Cr$. 2.922. 717-,3,5�' o mon

tante
.

d�,s restituições ascendeu
a Cr$ 2'5'.433,00, elevando-se e

das reposições a Cr$ 94.900,01•

Os Bororás Estão se Preparando
Esteve em visita a nossa redação destacada figura do tra

dicional Bloco dos Bororós, atualmente dirtgido pelo sr, Osmar,
Cunha Pereira, pata nos comunicar que esta asseciação carna

valesca já se etá preparando para o próximo reinado de Mo
mo ,e que precisa do apóio de todo e comércio e da indústria,
a-fim de 'que possa, nos festeJOs mímísticos de 57, br'ilhar
como sempre.

/

leo da Ven�zuela. :'Devemos
tirar a cenclusão terrível de

qUe' êste é o futuro reservado
a tôdas as nações que ,se dei
xam explQr,ar po,r outras', dis
se' o sr. Dagoberto Sales. Sob a

aarpa de aimiz-a'de,. há país,es
que faz;em tertiveis expóliaçõs,
Falam eÍn fratérnidade e re·

vendem oS nossos produtos, au

ferindo nes.Sas tral'l-5açôes lu·
cros de usurá'rios".

E�. "reeisoModificar asRelalões
Comerciais tom o E,xterlor:'

;
.

o ,�'r. Fernando Ferrari, num

. dTseurso em 'qu,e 'estabel,ee€ li

,gação en.tre o pgnamericanis
mo e a necessidade de modi
ficação d,e nossas relações co·

.merciais com o exi.:erior, deu
margem a qUe se verificasse,
há dias, na Cymara,' um debate
de grande inte'rê·s .;e.

Segundo o líder dn PTIB é
preciso "dinamiza"J' 'o pànam:e
ricanismo" e ao mesmo tem·

po súbstituir a "diplomacia de
r,alão" do Itamàratí por uma

outra, diplomacia, lastreada no
.

;iIilt'ercâm):üo de mer'cadoriJ.J
_ . 'I'

cOm tod.0,� Os povos.
Teve é0rhO objetivo prático,

o di.scurso do repre:sentante
rio-grandense, apresentar um

I proj eto relacionado com 'Ü '!yn
cionamento' de escritórios co

i merciais do' Br'asil no estr'an"
geiro.

'No mom�n.to em que .o ora

dor, a \_I;>r'Opósito do panameri.
canismo' e da recente Conte·
r�nei,a do Panamá, preconiza-
,"v:1 mé,i!i;lrs de dar um sentido
prátko à, fraternidade interna·
dona!, e sr. Neiva Moreira, em

aparte, observou que nem

.sempre as f6rmulas, ap"arente
mente belas, ,co!rpespondem' a
um conteúdo hone�to. Lem

brou, a· propósito, que a ·In
glaterra, usado à legenda "por
sell

.

Deus e por seu 'Direito",
chegou a dominar meio mun·

do. �
A VENEZUELA

Óti�s propostas, de intercâmbio dos países 50·

cialistas deixam de ser aceitas devido à resis

l,tência do Itamaeatí - Sustenta o representante'
.

rio-grandeuse a necessidade de- se subatituir a

. "diplomacia de (àlão" por uma outra, -baseada
.".

.

no/ 'lnterêsse nacion�l
.

,Ta.mbém aparteando, o sr.

Dagoberto Sales ,refere-$'e 'a

urna nota da revista amedca· .

na "Times"', ·onde s'e � diz qU€
r dentrü de ,20 ano'f,i ·estarão ex,:,

gotada.s as reservas de petró.

Generoso em seus conc�itos,
° sr. F.a.rrari, a·o çoncluir, apon
tou como "diplomacia de salão
"a visív'el sabotagem do, !ta-

.-:

I�--------------------------�-----------------------------

DIPLOMACIA DE SALAO

Vitória dos
.

(Continuação da S.a Página)

aprovada, de:vido, a o.bstrução
desleal e antloperária do in
terventor da Fed,eraçã0' dOll
T,ra.balhadores na Indústria, srj

r(alírio de T,U, que presidia
os trabalhos. S�ei e tenho
earteza qúe se o.S" sindicatús
de minha terra estiv,essem em

maior Búmero. nesta Co.nven·
ção a proposta. seria aprovada
Estamos ,certos de que se o re

ferido rp,r''esidente Dalirio cÍ61
Tal reprresent.asse realmente OIS

trahalhadores catarinênses e se

fosse eleito não teria a_ ,petu-

� , ��"
'má atí no que...;se refere -ao co-

. rnércio com os países socíalís
tas.. Deu testemunho 'd,ê- que,
numa visita feita ha mêses a'

Víarsovia, mosêraràm-Ihe ali
urna list�, de 'cem produtos que'
a Polônia se' propõe nos fG>r
eafé, f.ume··e aiJ.godão .

Em nome de que, po'r que
fecha ras portá s dq mercado,
brasileiro quando. nos ofere,
cem . máquinas de qUe tanto

preci.óamos para o desenvoTv_i,
,mento. de riossa indústria? �

pergunta o· orad_or. São· propos
tas de venda de maquinariç.,
não em troca d� divisas, mas

em troca de excele.ntes para
os quais ,até hoje não temos ·en·

contrado compradores, acres

centa.
Suas palavrras finais constitui
ram âpêlo ao ministro das Re·

,lações Exteriore,s, n9 sentido
.de que apliquemo.:; a diplo
macia lastreada nas rela§!ões
econômicas e nos efeti-vqs in-
terê·sses do !Brasil.

'

Maritimos... ,

laneia de se colocar eontrq
aquela moção. Sei que a m�io,
ria dos sindicatos de Florianó�
polis e de Santa Catarina não

pactuaram com esta atitud('
antidemoc-ratica do interventolí
da Federação, pois recebell1o�g
apôio de vár.ios

.

sindicatos ca ...

tarinens'es.

'Terminando posso dizer ao�

trabaihapores ,e ao povo Gata
rinenf,i,e que a nossa gr;eve veio
ulITifkrar e solidificar' a-indâ
mais os laços de amizade e ge

-

sólidariedade com todos os trá,
balhado,reos brasileiros".

, ...... .. . ., .,. .

Ediçõ�s da "Editorial. Vitóri�"
se encontram à v'e.ndá na

Livraria Anita Garibaldi .Ltda.
Florianóp,olis

p ....
-

•• .". ..
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Para Inicio de ,Conversa

� ..

Escrever sêbre esportes, num semanario, importa em. pro
blemas alheios às fôlhas que circulam diàriamente. Assim, fi
ca prejudicado 6 noticiário, tão ligado à divulgação in:ediata
dos fatos. A notícia perde o interêsse, em sua simples divulga
ção. Torna-se.> pois, necessária' uma feição diferente à nossa

página esportiva.' Relegando a plano secundário o serviço pu
ramente informaitvo, traremos aos leitores os assuntos corre

latos aos esportes, sob aspecto diferente.
Assim, sem desprezar a notícia, condensaremos o que de

mais importante sucedeu nos bastidores do esporte cataeinen
se; Procuraremos colher �quilo que tenha fugido

.

à divulgação
diária. E., a par disso, procuraremos focalizar 0S principais 'a

contecim:entos da nossa vida desportiva, mantendo sempre a

tualizada. a nossa página, dentro de sua feição semanária.

Aqui estaremos, portanto, com a intenção de algo fazer

pelo esporte catarinense. Informando,' comentando, fazendo da
crítica unia colaboração na luta comum - o progresso dos nos

sos desportos Procurando interpretar os anseios do povo ao

qual pertencemos e procuramos servir.
E colocamo-nos à disposição das. entidades desportivas, .sem

diferenciar grandes de pequenos. No trabalho a que nos dis

pusemos, não encontramos a expressão "grande" OU "pequeno"
clube. Reconhecemos apenas o "todo", o conjunto de tôdas as

f6r!:;as que compõe o desporto "barriga-verde". Acolheremos
com satisfação o noticiário Interno dos clubes e entidades, co

mo da mesma forma receberemos críticas e sugestões.
Vamos, então, iniciar nosso, trabalho, de forma organizada,

nesta seção esportiva. Imbuidos das melhores intenções e es

perançosos de podermos, de algum modo, contribuir para o en

grandecimento do esporte em Santa Catarina.

I�.. L,

<l'.,

,.'

'y

�.
�.

(..,f'

rw: o.' �
� j

Càmpeonato Brasileiro à Vista
':1 1

.

Iniciados que foram os trabalhos de preparaçao da seleção
que representará Santa Catarina no próximo campeonato bra
sileiro de futebol" cabe, por ora, tão somente a expectativa pe
lo desenrolar dos esforços desenvolvidos pelo jovem desportis-"
ta Waldir Mafra, "

Encarregado pelo sr, Osni lVI:ellQ, presidente da Federação
Catarinense de Futebol, de colocar-se. 'à testa'do trabalho pre
paratório que levará à formação definitiva 'da nossa represen
tação, Waldir Mafra procurou não perder tempo e organizou um

esquema que desse oportunidade de serem conhecidas as con

dições atuais dos elementos que- atuam em diversas zonas do
Estado, Dêsse esquema nasceu a sequência de apresentações das
seleções de Criciuma, Tubarão, Laguna, Florianópólis, bem co
mo das do Vale do .Itajaí e Joinville.

Inegável o valor dessa iniciativa, pela equidade de tratamen
to dispensado pela Federação e pelo elevado sentido em que
colocou a intenção selecionadora.

.

Começou bem, -portanto, o sr. Waldir Mafra, que. vem me
recendo todo apôio do sr. Osni Mello. Merece um crédito de
confiança da parte dos desportistas catarinenses. Vejamos ago

-e
ta como se portará no decorrer do tempo que lhe resta.

Tememos, apenas, que o método adotado pelo selecionador,
venha retardar a formação definitiva da nossa representação,
pelo menos numa base que permita o início do desenvolvimen-'
to do trabalho correspondente ao, selecionado própríamente di
to, Porque, se sobrar pouco. tempo para os treinamentos de
conjunto da representação que enfrentará os paranaenses, em
muito ficará prejudicada a intenção que vem norteando cs tra
balhos atuais do sr.. Waldir M�ra.
\

+r·.:,,"'_.":"·

,,�
fl�
"

.

Enquanto isso, os nossos. amigos do Paraná já
-

se preparam
�ar� enfrentar os ... pa';llistas. Como semp-re, despresam '

...os seus

Irm�os �e Santa Catarma. Esquecem, porém, que 9r"seu. fut,eboi est.a bem longe daquela fôrça que -lhes reconheeiamos há
alguns anos�atrá,s. Ret�oeederam, enquanto·' nós,' na piQr das hi
pótéses, estaciemamos. E pela vontade _ com que o trabalho �oi
eiJilcetado, a-'disparidade de fôrças 'béiü qüe 'pôde desapapece·r.
Continuem, pois, amigos do Paraná, a al}tegozarem a vitória �ô
bre os "velhos fregueses". Apenas nos estarão ajudand'Ü no 'sen
tido de que possamos rir por último ...

, ..."

Gráfica 43' S.::,A�
Indústria le ComérciO

LIVROS EM BRANCO - ARTIGOS DE ESCRITóRIO E
ESCOLAR - TINTAS - LI'.I1ERATURAS - ROMANCES.

- OBR.AS DE CIÊNCIAS

,
Rua Trajano, 18 - FLORIANÓPOL�SFILIAL

. '

Misc,elânea '.

Esportiva ,1_ �
Os que sabem e por certo a

.todos ínteresa, é qUe consta

d.e ata duma das ulti as as

sernbléías realísadas na Fe

deração Catarinense de Fute
1'001, 'um item que estipula O'

prazo de 5 anos para QSf clu
.bes' que praticam o futebol
profissional em F'lorianopolls
possuirem seus estadias .pro
prios. Passa.do ês'se pr-azo e

não podendo apresentar um,
campo proprío, não mais pode
rão disputar campeonatos em

igualdade de cO:1di.t.õles com
seus iguais do Interior. Por

tanto, em 1961 teremos "tem

po quente" na F'.C.F. a me

nos' que surjam oa ·estadios

próprios dos clubes illheus.

-x-

No proximo rnes de novem

bro teremos em Joinville o
,

.

campeonato catarimense de vo

Ieibol, com o reaparecimento
do "Aventureiro", filiado à

Liga .de Tubarão. Uma grata
noticia, pois que

'

os rapa
zes de São 'Ludgero sempre co

operaram' decislvamenté p-ara
a força de nosso voleibol. Ve

jamos, agora, como reapare
cerão.

'-\I.

�.,.;.' ..:�,": .

"'"!'J:.:' _ X �f.�. .' ,1",,'\
I

...; Ainda aproposito do cam-

peonato estadual de v,olei, -se

rá o mesmo dis{!)utado no gi
nasio coberto .de Joinville. Re

almente o uníco local em. todo
estado, que comporta a rea

Iísação de competições dessa

natureza, sem a, ameaça ,(lo
mau tempo. Enquanto isso, o

estadia da Capital, vergonho
samente abandonado cae por

terra. Da bonita obra de anos

atras, resta apenas o esqué"
leto, retrato fiel da incapaci
dade admínístratíva dos ho

mens que aceitam- responsabí
Iídades superiores as suas for

ças; índice .pouco lisongeiro
do interesse que se tem, em

FlorianopoliS', peloe desportos
amadores. De nada adianta pos
suírmos bons atletas. se, na
parte dírbgente, não. aparecem
homens com o indispensavel
valor.

Resultado da Ro
dada de Domingo'

Passado',·
�. , "-

NO RIO:·

Vaf,'.co 6 x Madureira O
Fluminens'e 6 .,t Canto do Rio O
São Crisbovão 1 xx Bangú O
Bonsucesso 1 x Fla!mengo 1
America 4 x Portuguesa O

Botafogo 2 x Ol>aria 1

:0:

rROXIMA"RODADA DO

CAMPEQNATO CARIOCA

Portuguesa x Vasco.
Sáo Cri.stovão. x Amer,}.ca
Olaria x FlumInense
Bang� x BonsuceSlw
Madureira x FIEtmengQ

I{otafo,g'o x Calho do I\io

"

-

.
"

.-:' t e

.?;, -�,�....... '

,

.� ll".,

"�O

Tabela do Returno da:-€ertame Cartoca
1

I

TERCEIRA RODADA ..:_' 28.:.1:0
� ,

,o., .,.

AMERICA x CANTO DO RIO - Em Campos, Sales,
BONSUCESSO x VASCO DA GAMA - No Maracanã
FLUMINENSE x PORTUGUESA - Nas Laranjeiras
OLARIA. x BANGU ..:_ Na Rua Bariri
FLAMENGO x SÃO CRISTOVÃO - No Maracanã
BOTAFOGO x MADUREIRA - Em General Severíano

� '�

l
.. J

_- -... -...

"

,.7'

.J

QUARTA RODADA - 4,:,11
",

/ . ..,:.

AMERICA x BONSUCESSO - N'O Maracanã
VASCO DA GAMA x FLAMÉNGO - No Maracanã
FLUMINENSE x MADUREIRA - Nas Laranjeiras
PORTUGUE$A x BANGU - Em" Campos Sales
CANTO DO RIO'x OLARIA - Em Niteroi
BOTAFOGO x SÃO CRISTOVãO _, Em General Severiano

..
'

,

l:.��
.,

" ,.�.,..', -

..

- .... ,

lfrti..

QUINTA RODADA - 11-11
'

•.

�

�

<;..:.�AMÉRICA x BOTAFOGO - No Maracanã
CANTO DO RIO' x VASCO DA GAMA - Em Niteroí
BON:SUCES'SO x OLARIA - Em Teixeira de Castro
BANGl x FLUMINENSE - No Maracanã
PORTl. GUESA x FLAMENGO - Em Cainpos Sales
MADUJ:tEIRA x SÃO CRISTOVãQ - Em Conselheiro

�,

• I

. ,
�. 'lO' '�

,.>;

GaIvão
� ���. f

'tiO
�r
.

,.{.

•• ? ,J.!

SEXTA RODADA - 18-H

FLAMENGO x AMERICA - No Maracanã,
VASC( DA GAMA x FLUMINENSE - No Maracanã
MADU !EIRA x BANGU - Em Conselheiro GaIvão'
BOTAi OGO x PORTUGUESA - Em General Severiano
SÃO CRISTOVÃO x OLAiuA .: Em Figueira .de Melo
CANT' I DO RIO x BONSÚCESSO - Em Niteroi

r

SETIMA RODADA =r 25-11

MADl.·,{'tEIRA X
,I

AMER.ICA - Em Conselheiro Galvão
VASC) DA GAMA x BOTAFOGO - No Maracanã
FLUlV INENSE x BONSUCESSO --; 'No 'l.Maracanã
FLA:M�NGO X· BANGU -'- No Mlaràcarrã
POR']',UGUESA x OLARIA':....:. Em Campos Sales
CAN1r O DO' RIO x SÃO CRISTOVÃO - Em Níteroí

l.,
J

,'J'

..., �.
. <:, ':1f OITAVA RODADA - 2-12 �1 I��,,'I

BAN �U -x AMERICA '-.2 No Maracanã-
.

SãO CRISTOVÃO x VASCO DA GAMA Em'·Figueira de Melo
BQ':Í \.FOGO • x FLUMINENSE - No Maracanã ....

•

FLA VIENGO x OLARIA - No Maracanã
PO] TUGUESA x CANTO DO R�O - Em Campos Sales
MP )UREIRA x BONSUCESSO - Em -. Conselheiro GaIvão

NONA RODADA - 9-12

VASCO DA GAMA x AMERICA - No Maracanã
FLAMENGO x FLUMINENSE - No Maracanã
BANGU x CANTO DO RIO - Em Moça Bonita
BONSUCESSO x BOTAFOGO - No Maracanã
OLARIA x MADUREIRA - Na Rua Bariri

. "'fI. ..

.. ].);

TÃO :lND,lJS1PEtN1SiÁVEL ,,"
AODAR

QUAN'T!O O SOL À VID�
FRIGIDAIR�.

..

À VENDA NA "�ELE,TROLANDIA"
.

E.D lPASE, 'TtRREO
.

(
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-' Participação da Maioria - Deemoralízadê o Diretõrió
,

mj.asâo Parlamentar de Inquérito
.

'I.>
'

A' d
.

'"' té "

ln a noo €3" a esquee:l�
I .� ,.-

-do o bárbaro trcdornento,
Oi 'I

...

dado' -a um, jornc:disla €, F(l-
� . �

diaUs;ta:1fdie Joaç:a:l::,.a: pelo
lCapitãO' NerQ'C'Y Neves 8;

,

.
� .

.seus -comdndcdos, Vrolou- I

do? Hagrante1mente' à Cons-

1itujç_�o e �om·etendo 'Um

orimescontrd a. pessoa hu
mana. 'o sr, MJgnoni, vi
timo do- brutaJl �span.€:'G
mento que" pOlr pouco, não
lhe' ecusoa 'a, morte reGe,-
.'. '.. ' ,

beu d� tôda a .populoçôo
de- Jooçcbc '�' Hervcl do
Oeste -o mais, irrestrito .(1).

pôio le"� a moiór solídorie-
·dada, dcmdo mostres-que
.....

o 'Povo não mais consente
na 'çonsecução de crimes,

QllJ-er centre Q pessoa, quer

centre, o díreíto de' crítica,

contra a liberdade' de ex

pressôo;

-BOLETIM OONVrQCA A
GREVE

Tão logo' foi conhecida a

gravidade dos fetos, apa-I'

receu um boletim corrvo-
ccndo o povo, de' JQaçabcr

- ;;
..

e Hervcl do Oe·ste a uma as cidades, Iozendo parar
greve' de 24 horas, como o comércio 'e' a indústria,
proteêto.rpelodesumrmo mo pare: que" em toda a' porte
do com, quel foi trotodo um sé soubesse que não po
homem -�e' . imprenso. qUE! deria deixar de hover pu
t:evê ,a: ;corttgenl: de fazer níçôo, aos, perve'F-SOS espon

crítíccrs a poderosos sonho- cederes .do deputado M,ig
res da situação. J .noni . Quiz, assim, o povo

E aO' cpêlo do boletim demonstror que já nõo ma"

I oespondeu o- povo 'das du-
I

is ,Jqle'ra 'dbúsos, nem. ,per-.
mite a menor violência a

os direitos .sorrrodos de' co
do éicladfro .por parte' de

quem.' quer que seja. E�' u
ma béla dérnonstrcçõc 8'8'

ta, que' aparece, iustcrnen
te., 'quando no Ccnçresso
tronsítcr um .proieto de lei
contrn imprenso; procu
rando, pelas sues .corccte-
rístíccs, permitir poss_qm'
ser cometídos orímes ídên
tícos ao de Herved.. do 0-

..

'.
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Emilio BonfanteDemaria à U'N,IDAD�,:·· .;
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,VIT'ORI_;�DO'S:�MA··IITIMOS -E·M GR,EVE
• ': ,-: -t,' ::.. .... J

.•
, ',� .. '., v_ ) .:., -'0

• •
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.....:::. LaÍnénta a 'atitude antidem ocrática dá Presidência da, iComissão ,Contra ,a
� �

'\." �r:.' Carestia - A, legalidad,e da greve' "

""
.. -

:Esteve ,em no:s,S,a CapUal o "le,ttoJJes dé "UNIDADIE" ,da-
Comandante Emilio Bonfant;e mos aqtlí a entrevista d:e Emi-
Dem.aria , lid'er dos maritirfios., Ho Bonfànte Demaria q�e toi
que cdncedeli à; "UNIDtADEM respongendo as n0ssa; p�rgun-
uma en'tr�vi�sta. Nosso entre- ta,s:'" '"

...

vistado é uri,l nome de prod,e.;; "A GIRIEW DOS iMARtTI�
ção nos meios sindicais bras�- .MOS DE"FILAGRA'DA NO DIA
lei,roB, on.de goza de r':eal pres" 21 P. P. FOI VITORIOSA OU
tigio motivado pelas atitudes> OEI;tROTAJDA 1"

-,

firmes e decid'id;:ts em defesa '�Fq_í piJ.enaItle'1:;üe vÍ-tOFi0sa.
de sua d<l!-sse. politiêa. e ê1donomicame�t.e. Po�

.,

,Emiliô (8enf.ante 'lDemaria, líti.ca ,ente ,·poríque mais 'uma '

nasceu ,ém Elorionepolis oIld,e, I
vez reVJoganios na, práÜca, ��

mánt'ern um. '. eley�do:.·· cirCilHo famíg'erado Decreto-Lei 90.70
de am.igos" ·e admiradores que n'os' 'p,rbiõ'e de fazer greve; irfi�
!entem or�ulho em 'ter por pedi(pos q,ue o MinistériO' do.
çonterpaneo um lfdEtf. cUJo no- Trab?[ho C0nsumaS�le. a intel'�
m� 'é· querido. e res.p'et�do· PQl' - ven�'ãJ:�: J!,a nOSl1a F'ecleração 'li

:ii<li-lh@es' de tra.b:alhÇld-or'es bra-' 1 finalrrlente porque ó go-vê-rno
�Ueims. 'Quando .o. na,vig "La- reconheceu a� legaUdad'e d�'
guna" chega em Fl_orian6;pb>li$ 'nossa greve depois de ter "Sido
do' c[ual é comandante noss:6�;' d:edarada- ilegal. Econ'omic.a
entr,evIstado, os trabalhadores merile porque t0dos' as .. nossa,g

'logo pefguntam - "Onde- ,está" re�vindicaçÕ'es dessa' "ordem fo-·.
'0 l�onfante?' Preciso, tãJài�;c'om ram satisfeitas. O acÔ,pdó feito'

ê.1e".
) - estabé"le"0ê' urfi- prazo de 60. di'als

-". A. E,NTREVIsrtA .para q�é 2,�'%" elo aumento ta:-
\ ....- rifár.io de março "p. p, S>e'ra iÍl�

.conforme p,rOl11etemqs ,.taiS ';: tégt.almerite .a'plicado a_os, nos-
-'; .r-, � _.. �

,

ftio�a ExistCi'�JerD8S le Roupa 1 Cr$ 4»5,00
I

Quando só lun, ,feitio, mesmo que dê mégia qualidade,
custa' ,ce.rca de·mi . êtuzei os, COII!l!Q., é possível. v:ender ainda
h01je, .Jm.: terno 'pl"onto, pOlf apenas 'Cl'$ 49!i),OO?
'" ,:"E! um� 1-. p·ê:I'gu�Ilta t.ãC?,. desnonteante, tão cheia· de ló;g�ca
que se'riaillirrespotJ.ídív.e1i não iO'Bse o C"imhedmento, que temos';
da "exi.:stênrcia dêss�s ;ternos' m.lln:a importante loja desta pta�a.

, )

.AHª-$" q fenomeno é' _f)erteitalXrl·ehte 'êxplieáv,el: são t'ernoíS
eheg,ad-os: "liá t'emp'os e",em grandes ·quaQtidades. Houv€ várias
aiJ..tas, mas: �p seU ,;p,f·eçO ,c'o'J1tinuou o !\l;ês:t1"lo'. Não foràm riemar

.

C'aJdo's,.- Nã"ü �.ó :.esse:s íerno.s, como muitos outros art_igos. Haj,a
vi,§tQ lqU( NO cita'ao e,s.tabeledm.!3nto ainda: se pode·' com1?rar
boas ,car.ni:sas' de algodãJ;J, xadr,ez �' '515r cruz.eiíro,s. Pijamas a '139

.� eruzeipo8". ·lCamis,a&.",�cle <Jse�d�, ,lDe-m <boas, d�ssag. chamadas ,espor�
,

':t�v<rs; ª 9'S'· crl!l.zeirol? !Camisa:;; 'de' veiJ,'ão' "da ,Helting, qe Bl,u�

lín.eJlaui a.�,nrcta a 63. CI uz-eíros.. :
t:

Ali,á.s�. ao, Jadó dessa,� mérc'adorias .q\:l!e' bem pp'a�mos. de�
nominal'" de "v.e!l'dadi�ltas gali�1has modas?) ,eX'iste na tA MO�
IDELAR também" ª.Igufls milhares de ternos bons ec find,s. Ter.,__,
nds pail',a"'b.or:rH:!�ns 1€ iapaze.s. 'Ternos que re'P4�:se)).ltam a máxima
expres:sã'0 'em 'q�a;_lid_éJi.<;:i;e � ,elegân.cia, T�l<·nos ... :fabrl'Gad0s Ipela
DUCAL! por LA. SALLE, pel'a WO!JENS � outras ma,rcas
fam0sals:.

.... ;
� _ ,',�i,

<' .

'

s�s salári@s. C'om isló o.;; '4'1'08- A 'QUE' ATRIBUE ESSA VI-
..sQs s1;llártos serão egufpa:r:adG>,s TólRIA E. O GOVERNO 'DE'R,
""aos nossos companheiros au- FINALMENT,E RECONHECI-
tal'q,uicos marftimos. oe quál- pO A ·GR.rElY!E' LEGAJ_,?
que]). maneira" esta grev'e "já Aitribu0 à ' n0'ssa organiia-
trouxe-nos uma grande ,1i:tó:ria ção, à nossal l,Úlidade, "à juste-
i'med,i-ata 'que :Irai ,á, equ�pa;pação 1

za de nossa causa ;e principal.
�e :,�,ários do pesso.al maríti- n:iente à so"lidariedade' por nós
mo dos Estados ao do, Disfri� recebida .dos demais si:qdicp_tos
!? F��eral e u,� alJ,mente geral de traball:fadores, dos. ,e\Stuan�

��e.�Iatq de JJ% 'a. conta.r ªe. : tes, de parlamentares �em todos
�ar ç,o. p. ,�,

A .

os esca:lões ,e em qu.asi ;trodo Q

.
�1em de tudo e.ste no_::;so mo·

Brasil, pois a nossa .gr'eve foi
Vlmento por eqmparaçao S"ala� de carater nacionaL
riraI, que nã'o é outra coisa ls,e·

.

_
. , . , ,

,não a
- aplicação do. preceito _

Na0 tor�, .esta sollda!fl:u'a�e
constitucional "PARA :"TRA!BA- tao ne(!essana e o nosso orgao

LHO LG'lÍ.AL S K"L A R I O marítimo, a Federaçção, teria'

'IGUAtL'�:"�deu' ensejo ao De� 'S0:Or�.«:lP tn1lerven�ã0 Ilil!inilSt>e-

putaÇlo
. Jonps Ba,hie:l1se, do p, r�aL A pr'ÜP�sito. de interven-

''1'. E., a apresentar à Câmara çao e de s911dane�,�de nos s'a-

F,ederal o projeto de êq"Ui;Pai'a� benros qué na pcaslao de l!.0s,�;a
ção salarial por região ,ec0uô. -gr!ve houv,e uma CONVEN-

mica:. Ist-o qu@'r dIzer -que .

ÇA_0 EiSTADUAL -DE lCOM-

apro�do este piroj-eto, \, adas os BATE A CA'REiSTIA em FIo-

trabalhadores � de um . ,esmo riariópo},is, .oUàe toi ap,rêsenta- ..

.0fk10 numa mesma região, te. àa uma moção de solidarieda"
rã6 o:s seus salários' iguais.

. de ao nosso mo-vim,ento (qUEl

,-M<ils �ste projeto sÓ s,e tor� ,
reaJmente, como se viu, não

nará Lei quando os Sindicatos era"ii um ..�ovimento q�e üit:e

de
. TrabalhOOores unirem�:ge ,ressava somente a nos) de

}ilUffia luia como a do salário equip9raç,ão §alárial, ç que não

mínimo, ex,igindo aprovação. .\
AJé'rn (ias ' ..

'

vit6rias c-itadas, (Continúa na 6.a pá,giná)
de-vemos �acres'ceb;tar o paga
ment0 dos ,efi-as de .greve e a

nã0 punição d'0S. g·re'vistas e' de
seus' órgãos de clas.se em todo

o teáítprTo' n_p.dohal".
QUE RAZOE:S 'TEHIA 0-

,GOV,�RNQ,. DIANTE DE, íl'.!O
JUSTA. CAUSA, !PARA iDE":
CLARAR A G'RiErvE I-LEGAL?
O nosso goVerno ainda nãó

lepr,e�enta :fielmerite o poso, o

trabalhador principalmen te.
-No�so's 'patrões tem preponde
.rância acept:J;P.-ada' S'obre-,no.ssos
governos.
Os ríOSS0S. int'erê,sses' ec.an.o�

, .-6i I
• �_�

..

mhws estão em flag,rant,e C"Ol1- Ao �esmo tem.po.. um grupo de politicóides (,outro i!ãp' é o'
tradição com os de n�ó�s0s pa- têrmo)" á cuja fren"te está o Nereu, envia ao Congresso, DES

" ;trões;� Dai as lutal? d;ê élàss-e,sj -CAJtÁDAMK�'TE, uma lei para imp�«\ir q1ue a imprensa lev�,
as grev.es. Estas, como as .reyo- a cada' dia,

....' aos que não f"requentam �'scol�S, ne,m QibUoteca;�I'
luções ar.mà-a;S, nãó s�o legais, I um pouco de orienta..ção .e irnstruç:ão, contribuirid'o para, ser-

nem ilegais â prior,i. ISi ven- ' ,mos um povo rico, 'viven�o �um País livre e prQgr�ss.sta.,
eem" s'ão' legais se perdem�, .sã,o

",

n.�AS . V�LHO
ilegais. ., ""- .�

• ,,� i(&.:/� ,

._ ,,. fI�':"""�:
�" '

. �-".#/r::' .."'� .'

Prossegue a Co-

.este centre a livre moní-
, .

(
íestcçõo de_pensau):'6nto,.,
DESMORALIZADO Q DI
RETóRIO UDENISTA

, ,

Lego após, 0' horrível es
pcuncarhent6 do- jornalista

,>

IN11gnoni, os dir-e'tórios ude'-'
njis;!.as de JoaçàbQ e Hervol
do "Deste, bem Gomo G', jor-
nal .Resislerrcia, se kmço-
rorn à-rua com a intenção

\

de deturpar os fotos, pro
curando faze):' crer a todos

que O> jornalista agreclld@ I�.�
é que tiverrr a culpa, Iô- , '

rcr quem, b�scara Cl próprkr ..

ag�essão. O jornal Resis
tência disse mesmo que' O

. jornalista nem. fôrcr muito, "

1Q9redido, €, /que' .
o ,que';>'8'5-

"

tava escrito nas. cestos, Iô-
ro feito nãó com s:drrgue',

, , 1-

m,gs. c0'm . mercun0' çrom,o • �

... Porcr desmorolizar JE?stcr: des
lavada

.
mentíro. esta fere- .:'dosidã'de, o povO' das cí-

,

dcdes, ostde se deu O< CTi� .... :
�

..

m-e; 'foi. à ·'greve· pccííícc, :.
:-Fica: crssírn, mais umcr vêz
provado que êstes senha'· ·r��
res, que d:e:fendem 6: estu- ,�

pide·z contra 0' jornalista,
Mignoni, .o' faze,fi Grpenm�
pàra salvaguaràar ·�os irt.
"terêsses, da UDN, a qu-em
cabê a rpq:ior responsabi-'
�!dade:"I,·

.

� � �

P'R!OSSEGTJiE A CO'MIS-
SLÃ!O DE INQUÉRITO·-

, lA Comissão Parramen·
.(

"""t.;t _.,-;

tar de· Inquérito prossegüe i �

n0' s,eu trabalh6, a fim de
apresentGr um "felatório,
n0' qu<ll s-ejam narrad0's to-
dos os Qcontec'Ím.eutos e a-

\

pontados 0S culpados. De"
p0'is de p:r0'ntas as investi-
9açôes, e'speramps que' s.e·

j.q
.

Jeita a justiça' devida',
para que não mais se c0'·

metGm brutais atentado,s,
-. I<; ,.- I: 1\ " ..• #

• .:.:;;:'" ,

19tUdlS a este,,' que ndoi so

ating-:em a libe'fdade' pes,·
soaI de cada 1:lJm, ?nas vão
ptingir, também, a liberrdÇII
de de imprensa, Q< dÍreito
de ,aada-

.

um opinar sôbre
qualquer fato.

·'i·'��-.M.:INHA CIDADE
.. �c -:

.� l1,á em "terr,a firme" ...,._ com,o d1zia um parente" tn�U; refe�'"'
rind,o-se ao Estreito - estão instalando uma biblioteca do Mu

nicípio para atender a-os m�lhare� de moradore& daq,uele bairro, �-.
,

Vãõ a;diantaé!..as. as obras, que um grupo de peslsoas €&for:
çadas, progressistas é e.s'clar'eddas 'estãô' :faz,endo. Elas sent'i.ram
qu:e ·0 -Estreit0, bai.ror'0 pr9i-�t;�.rid ... pr,eei.S'ª,va de, l.:l.rrí' lugár, oU,de
os s€us habitantes estudass'em, .a,prendess:ep1 mais, ad'quiri.s,s'ém

r maior visão ,e,· lí>uct:e,ssem, 'por i,SSO', ajuda'r de forma roelh,or
'.
o

pro:g,ressà do' Bra.sil. .. . .�
"

. /.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




