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SÃO PAULO, 18 (OE) _

O Presidente John Kene
nody visitará São Paulo
pelos dias 12 e 13 de no

vembro próximo. O Chefe
do Govêr no norte america
no deverá permanecer em

São Paulo cêrca de 4 ho-
raso Nos próximos dias se

rá traçado o roteiro a ser
peruorrído pelo cortejo pre
sidencial na capital ban-
deirante.

.

o Dia �a
ONU

RIO, ia (OE) _ O "DIA

DAS �AÇÓES UNIDAS"

que anualmente se come

mora será este ano insta

lado na Guanabara com

uma solenidade junto ao'
marco das\, Nações únídes,
certo da práia do Botafc

gn. O áto terá I ugar no

próximo dia 24, com inicio
previsto para às 10 horas.
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CABO CA�AVERAL, 18 - 'O E.) -

(UltGENTE) - A uma velocidade de "

CONSELIHO
REUNIU-SE
ONTEM
BRASíLIA, �8 IOE) _

Na reunião .do Conselho de
'

M.ni�Lros marcada para
hoje o principal assunto

será a exposição do Minis

tro Celso Furtado apresen
tando seus planos de de

senvolvimento para o pe
riodo 63-65. O Ministro da

Fazenda por sua vêz rela

tará seu plano de controle

da inflação, apresentando
documento estatístico que

to, ontem, em primeira
votação, para ocupar o lu

g'ar deixado vago peto ---------------

Chile, no Conselho de Se

guranca. A Noruega ocu- DE GAULLE AMEAÇA
ABANDONAR O PODER

pará a vaga deixada pela
Irlanda e as �ilipjn:lS ocu

ptn-âo o pôsto da Romênia.
O Brasil conquistou sua PARIS, 18 (OE) - O

posição racnmente. pois General Charles De Gaulle

obteve 101 dos 109 votos declarou hoje que aban-'
da Assembleia Gerai. A Ar- 'danará o poder rápida
gentina roí eleita. logo a. mente sem retorno se o

seguir, 'para ocupar o lu- po�o rechassay o ,projeto

de reforma constitucional
submetido a refe�endum no

dia 28 de outubro, ou se a

maioria de votos afirma
tivos rôr por margem não

convincente.

VllóRla E'SP:ETaCULAR
psp � ,41 UON - 9 PIO - �,

, ....,: .. ,

um pais africano. Normal
mente os blocos geográfi
cos se colocam de acôrdo
antes da eleição, para faci
litar a votação da Assem
bléia. Contudo, a cisão
ccorrtda entre os paraes
africanos, nessa oportuni
dade, complicou a eleição.

•
Na primeira votação, o

Marrocos obteve somente
57 votos, contra 80 da Ni
aéne: 'outros países recebe
ram diversos votos tam-

do cor-rente, nos nov JS

. murijcípíos qe Santa Ca

tarina 41 foram de PSD,
9 pela UDN e 2 pele PTB.

burgo
Barra Velha - MassarA�l
duba Navio Turbina "LEonardo Da Vinci"

UDN.

,

A'guas Momas ;

- Lont-ns
_ Laurentfn.y _ Petrolân
dia _ Plnhelro Preto -

Pedras Grandes Nave-

gantns _ São Ludgero -

.t.eneopc'ts.
Tota:l: 9 Municipios

Taxis mirins

.�"�O�,.t�� ��; realiza �i;�;���; ;����:�;���
���;:t��;cu��ose!U;!�et� o SAR tem por rínauda sua missão es�ecífica. df:- os meios existentes em

de lei 'que autoriza os cha- de lccalizar aeronaves. ou ve pr('e�rar ol"Je�tar o p�s proveito das operações �c
mados táxis mirins a tra- ,embarcações desaparprl- soai nulltar e clvll em co Busca e Salvamentc. ?').:1
regarem na capital. A pro- das ou em pe1'igo e SOCJi"- mo poderão ser utiliznd,'s (Cont. na 7.a pag.)

pO$ição não fixa porém rer os sobreviventes, qu:tn

qualquer providência quan- do n.ecessário.
to "8.s tarifas que ésses vei- O Serviço de Busca e

cUjos deverão cobrar 'Saivam�nto, além des�a

EUA lançaram ontem nave espacial rumo a lua
B RA S Il Novo Membro do
Conselho de Segurança da ONU,

NAÇõES UNIDAS, 18 gar Que pertencia ao Bra- votação, a candidatura da 107 votos emitidos. Neces- bém. De conformidade.
(V.A.) _ O Brasil foi elei- sil, no Conselho zconômr- Argentina conseguiu 89 dos sitava apenas de uma com os reeuiamentos, a

co e Social. Na primeira matoua de 73 votos. Tam- segunda votação foi restrt-
oém foram eleitas para ta apenas aos dois princi-
ocupar cargos no Conselho pais candidatos, ocasião
Econômico e Social a Aus- em que o Marrocos obteve
tria e a Tchecoslováquia. a vitória por 73. votos con-
A Assembléia Geral não tra 35 da Nigéria _ ape-

resolveu com tanta facili- nas um voto a mais que a
da de a questão de outra necessária maioria de dois

.

vaga no Conselho de Segu- terços. Dessa forma, o

rança, Quando o Marrocos Marrocos ocupará o lugar
e a Nigéria aspiravam ao que pertencia à Repúhftca
mesmo assento que, con- Arabe unida, mantendo a

forme um' "acôrdo entre tradição de que a vaga se-

cavalheiros", estabelecido Ie preenchida por um país
há 16 anos, eun-espcnde do Oriente Médio.

:19,200 quilometros horários está nêsse
momento viajando rumo a lua a nave es

pacial norte americana "R�NGER 5"- Im
pulsionada por um foguete "ATLAS A
GENA - D" a nave espacial deverá al
cançar o satélite da terra ao meio dia de
domingo, ocasião em que depois de tirar
fotografias lançará na superfície lunar u

ma cabine equipada com instrumentos ci-

I' entíficos, proêza esta que será a primeira
a ser realizada no campo das investigações
espaciais. Dez minutos depois do lança-
mento a "NAZA" anunciou que ao esgo-

S
- tar o combustível do primeiro estágio "A-

�O Pal1lo· TLAS" do foguête o segundo elemento
U li.

r
"AGÊNA - D" funcionou normalmente,

f!I!�UL�����r _

Goyerno Iemenita
�auI;;;:'i�:�t:,al�'�' ',;��� Negocia Rendição
nnã reunião no Palácio CAIRO, 18 (OE) _ O

dos Campos Elízios para govêrno republicano do
tratar do problema da Jemem está negociando a

falta de açúcar. Estarão rendição, dos "Cheíques"
reunidos membros do 01'- que apoiaram a deposta
gão controlador repreaen- monarquia, segundo tutor
tentes do Govê;no, do Ins- mau à Agência de Notícias
tituto do Açúcar e do Oriente Médio. De outro
Atcoot e dos usínetros. De lado a Rádio de Meca, na

outra parte' não é encon- Arabia Saudita anunciou
trado açúcar nem mesmo que o Iman Mohamed Ksâr
nos postos volantes da Que foi depôsto pelo golpe
COAP; que não está sendo militar formou um Go
abaste-Cida pelas usinas. vêmo provtsérte iemenita

com o seu tio o Princípe
Hassan, figurando como

.J;Irimeiro Mi.nistrq;
.�

_.

A Disputa Eleitoral em Pernambuco
- (leólas Vence com Pequenil

Margem
RECIFE, 18 (O E.)

Nâo terminaram ainda as

apurações do pleito do dia
7 no Estado de Perna':'1-
bu�o. O sr JOao' Cle0hs
Ve mmantendo a lideran-'
ça no Placal'd eleitOral pa

sivel UJTIa revirav6ta
resultados das eleiçõzs, j,.i
que em ReCife foram d9.
dos mais votos ao prefei

to da cidade, notadamen�('

nos bairros mais pobres.

ra o governo estadual. H)
je .peJa 'manhã, quando 1-

faro reiniciadas as apu�'l-.
ções em Recife o sr. Jo'w

Cl·eôfas e�tava com 222.348.
e o sr. Miguel Arráias . .:om

208,366 valos. Restam a111-

da a contagem de Cerca de
400 umas n'a sua majoria
da capital pernambucana,
o que o alimenta, a s �S9�
ranças dos partidários ""'LI

r. MigUel Am;á.Jg os Qll9.i�
_""',"""""l< seI' bast�\Jl[.C �)o,- ;.;iJlI;l.'i. hOI'fi:;;,

Na relação abaixo �là' S. Jo�ê Cet:rito·- Anrca

fígu-am ·os muníciptcsc; ce G,�,ribaldi
pru9alz:�o,·�...Gu�l}lj.á JI9�"1'" ,,���� . .a!l�f,
S�" cujos resuJtlJ,dcs caro-

Sta.,. ResJ;...' de
..
Llill�

<"..
"

cem cton(.J.rmaçao. Doqa .p;�.?n\la·F"''W:ilJ�9:r-.
�. _sum' .. ';;'

PSD. ..

Benedito Novo _. AniLã-
Aifredo Wagner -_ "ruo '

polis
do,' Carripu. I(1atos Cada � Pau .o 'i.��
:..,.saiete _ Presidente Nr!- pes
reu Ibicaré.
V;daÍ Rainos --;- Ag·.")- - Total: 41 Municipios

làndia
aotuverã - Rio do sot.

Guabiruba _' Quilomb'.)
Cei Freitas - Model«
Saudade .__ Major Gere no

G"ropaba _ S. Joao de

Sul
Meteír.. - Morro da f;_l
maça

Içara - Arroio 'rr.nte

Salto Veloso - Jtapema
Lauro Muller- - c-ava

tal.
PTB.

sageiros da marinha
cante italiana. Com turbi
nas da potencia de 60 mu
cavalos, pode desenvolver
a velocidade horária de
23 :.:lÓS; com in1>talaçôes de

estabilização, que asseg'u
ra ao transatlàntico alto

_ gra u de estabilidade mes

mo nas mais dificeis con

dições do mar, conta ainda
com uma equipe de distiJa
ção que garante o neces-

O navio a turbinas "Leo
nardo da Vinci", com os

seus 232 metros de com

primento e suas 32 mil to
neladas de deslocamento é

a maior unidade de pas-

5 MILHÕES
PARA O SAL

sàrto suprimento de agua
doce. Duas garagens, das
quais uma com acesso di
»eto ao caes, podem, abri
gar 50 automóveis, dos
seus 1250 passageiros, aos
quais está assegurado to
do o conforto moderno, co

qno Jogos ao ar livre va

randas, passadiços c�ber
tos e descobertos. praias
com piscinas, cinema, tea
tro, etc,

BRASÍLIA, 18 (OE) _ O

Ministro da Fazenda co

municou ao Presidente, do
Instituto Brasileir:_o do Sal,
haver autorizado o Banco

do Bra.sil a colocar a dis-

'posição do Instituto a im

portância de 5 milhões 670
mil e 628 cruzeiros para
atender ao pagamento -'d�
diferença de investimentos
e demais vantagens.

A CARICATURA NA

IMPRENSA AlEMÃ

NOVO
CONSELHO
BRASÍLIA, 18 (OE) -

Os Srs. Antõnio Balbino.e

';l'ancredo Neves examina�
rão com o Presidente da

Republica os resultados

das eleições e tratarão da

formação de um novo Ga

binete. Âmbos concordam

ftlle-.o. Sr_ Hermes Uma de-

1',1 continu�lr a frente. cio

(;OJm:lhQ de MinistrOS,

Ultimas'
loDeias

,
"

HAVANA -

- Cuba reconheceu otiC!at
mente o gr-verno Repúbfi
cano do .remem. O dO.;ll':
menta de reconhecimento

afirma que êste gesto fOI'

taieceré a luta pela nqur
dação do ccloniaiismo e

"

��:r..,tefocL'á ,a paz muu-

S. PAULO. _

- Os trabalhadort:S na in
ôústr'a de caJ�ad"s de São

Paulo, p�ra;-zaram suas

atividades reinvindican-lo
melhoria salarial. A grvve
abrange cerca de 25 mil

operrirlos.

CURITIBA .....:

- Imp-vtará em quase J:�
mr.hôes de cruzc'ros o tua

no elaborado pa'o S;::crc�'].
rio de Educação do Esta
do, parac a aquisição de 0-

quípamsrrt-e para as es-c
las de ensino SUPeriOr -nan

f.'das pelo governo. 3 g�,:o
las e Faculdades em tOQo
o Estado serão abrangidas
pelo programa.

�

- CURITIBA --:-
- Mais de 3 centenas de
camtnhôes estão ref'dos na

B R35 entre Ouapuava c

Larf1ngeiras do Sul onde
a rodovia se apre�e�ta :11-
transitável num trecho Ce
20 quilometros. Estão t, ...

ta:mente iso'ados os '1l1�
nicipios de Gua�rá. TOledo
Ror:d'�n, Cascavel e Ole�
mentina.

RIO -

- O Minist;o Renato Cos
ta Lima da Agricultura
pL'ometeu aos panificad'ln's
uma distribuição mais ra

cional das sáfras dl: L,i;:;-o
lima vêz que a �ua P('lIl,�
ca é o pa'al ch�'o e Ó t'i
go e genero e0 p:-im(�l·1.
nece��·d�rlc. Repreoenbn_
tes de Minas, Rio GL'ande
do Sul, Paraíba, Suo P<lU
lo, Pemambuco, Sta Ca

tar'na, Bahia Guanaburft c

Estadr do Rio inlcgraL'��;)l
a comitiva que se avi'l�OU
com o titu'ar da Agricl'l
tUl"a

RIO -

- Está sendo e�perado nes
ta capaal nas prÓ�hllà.S h,

ras, o advog'aclo L<!opq,io
Heitor acusado do as;<;a�sl ,
no de Tana De Tete. (r\';n
de Mato Grosso rnde

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESP1R1T1SMO
S A Ú D E (Transcrito do livro "Pen médium Francisco Cândido

sarnento e Vida" ditado pelo .Xavier. la. edição. Pagina
A saúde é assim como a

posição de uma residencia
que dellu1lcia as condições
do moraaor, ou de um ins
trumen.o que reproduz em

.�i o zelo ou a desidia das

mãos (rlJ.e o manejam.
A falta c07net�du. opera

em ?lOssa mente um estado

d�! W'Tl�rba�'âo, ao Qual não
se tl'IL1!e1lL si.mplesmente as

icrcas dcs'j;air(t(l�t.� de nossa

ai fet.-crul,1ncmlo flUiS tam

D/ltl!.l� ondas de ]lesar e a

cl[,';ação da vitima e de

(J1t;,1tlos se Ih6 {t.�.wf(;i(nn ao

«enumerao. insllwr(tlldo (te

sarmonias de easíus nro
]J1,rrpes no.� centros- <Ui (U

IIUi, a percltliJ ('lIt soare a

IWc .a própria lnstrul/wnta
czc.
Seme:hante sescourrcze

apresenta graus diferentes,
Pi ..vuc;uldo tesoes funcio
neis dn·ersctS.
A cólera e o desespero, n

.:nl,:;dLnde e a intcmperaPl
ci t:rfnm <:G1U1, 7)l'ó)'bid(,:.�
d.e natureza particular no

C.A;1IiO ()(gâmco, impONdo
a c::lu.as a distonia pc/a
tj�It.:_ se anulam qUê/se todos

0.'1 recursos ele defesa, abri1l
... _-/ie le,ra lerW à cu.tum
de micróbios palogênlcos
no órgãus menos habilita
d::-s à re.' istência.
E' assim que. muitas ve

zes_ a tuberculose e o cân

Cl:'r. (.: lepra e a ulceração
ilj:rk"eant como fenômenos
secundci.1'Ícs, residifldo a

eausa primána 110 dese

auii�b"i'l do' -e; exos d.i vi

da i'tlferior.
,

EspIrita de Emmanuel ao 56 a 58)
--�--- .__._-

fesla de Nossa Senhora da
Lapa e Senhora do Rosário

Sociais

C�""'1 lI{ ,,_..,_.�-..L--

D. Dayse Sanes Rect�t1!1na !-fole: Chá de Caridade
AnQuilo e Sua Orquestra no 'Iube DO-3

I _ Na bcn'ta resldêuc a da Gt>ularj de S'lUU, t'" '- do� modctor da' nova core-

do casal C"Jcmbo S3.·'� stdcntc tio mune So."n11_ çco uenr,o.
mi-sta. em- "')S!la cidade,d. DayS1:! feeepclcna conv!

dados Para um cee b�r..

ncente cuja renda .,e,;'

e-n prÓI do IiJsp!tal d�'

Reabilitação. Durante :\

tarde 'elegunte de nJJ'\
clt f latilo as �enhol'\t·>< n

senhoritas Zlldlnha nückr-r.

Mat:za Ramos, Maril!a pc·

JU�o, Elzlr M�rltz, Va'1.B

Moritz Izab-�J Bel:lgu8r'J:l·
nse Morltz, Vil'gin'a C.l:

net-o AllJl Maria scnmtvt

e C!�t:'de AraujO,
sentando llndos model:>s aa
b utlque Magle. A ap''''·

�ent(\ção do d-esfile, e3�:l

sob a l'esponoabi!'da{,�
da e:c':lnte senhora Dal�':a

10 _ O Ctuuc goenpn
m'vta e!.ti \"11 ;rramh"'. ali
vidades para '.' m'-)\'jmcn
tado Chi, que nconteeorú
lI"S satõcs ri,) Lira TCnl!'

Clube. nf' priní;IllO din 6,
em 1JI'ril d:'! Can\J):ulha B�

nertccnte.

também IJart,l!;IIOU .Ia !.t-

pre-cntal_.';'o (1� Ctnhl' em
rõcc na capital gaúeba.

5 - O Presidente G�)'1-
lart tem-se empcnnado
para que a vis.ta UJ ,?'.,
.��dente Kenn"'dY ao Br'l;!l

tenha 11 me-ma TeC2!l�.l'
com qU2 e:e f j cítst n�u!'1')
quo ndc da -ua vlstta avs

"Estados Unidos.

11 _ Mari ia Pelu eo. uma

das ro-tes conc-rruntes no

tt'uio "Miss un'vo'srta

I' a". A (e�ta p3ra a a,:;"('

..'entaçãJ das candidal'J�;,
5CI':t O"11an:'Ift 11"::' �.>._Õ"S

d', C,\(" Doze (" Aq'o�',,)..

6 - "t9ra (l(Im 0$ re.,n!·
tad, s da" t:·e:cõe� jã pn:
t:camente ITcfinidos, 1',[1'"
r:lll\'" que' voltc a sj�.. uar;\o

n 'l'mal do pais, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 1962
-PROGRAMA-12 _ O dr. Mauricio d(l�

Reis jalJtava nõ �l1i'rCn'�i'l
Painel' "m ccr,. .,anhla dr
!el'hCr lIe'�or lIun\eir,'
Uma.

Pa:m Luz.
Dia 20 � Sábado � Às 20,30 horas novena no

adro da Igreja Motriz.
0:0 2 I ---.; Domingo � Ãs 7,30 horas misso no

primitivo Capela de Nossa Senhora do' Lapa em Ber

rO Vermelho.
Ãs 9,30 hora, recepção dos Ribeironenses no

Praça 24 de Outubro ao Exmo. Governador do Esta
do de Santo Catarina. sr. Celso Ramos. em agradeci_
mento pelo magnífico e patriótico trabalho de reslou •

ração que S. Excio. mondou fazer n� vztusto Igrf!jo
Motriz de Noss:) SenhClra da Lopo

Saudará suo Excia, o senhor G6vernador, em no

me do Povo de Ribeirão o professor Franklin Co�
coes. Missa solene celeb'roda pela Revmo. Padre Vt
gário.

Apás a mi�a dOl·.Sf.1 a inougut'oçãCl de u��É'O(
posiçõo tJ;? Artes Plásticas, no Império do Divino clt?
autoria do Prof. Franklin Coscaes, com O valoro
so pÇltrocínio da Rádio Guoruj4,de Florianópolis em

regoziio pela elevado obra sociol-espir tuor re�liia-do
ho vetu"t� Igreja Matriz por autorizaçõ:. do Exmo.
Senhor G,ve"n�dor do Estado. .

As 16 00 horas PrOCissão Com os
.

NC'5o Sr ....h
...

r� d� Lapa e Senhora da R�:�i�ns de

d<'l ""A���!l7����;a as festividades a se�agenário Ban
. .

I o Senhora do Lopo a unico cxistenlüno ,nt:r!o� da Ilha de Santo Catarina.
.

:: Soa JUIzes da Festa de Senh_oro d<:_ Lopo:
Senhores - Nelson Jose Dias � Valdemar M'1

ncel.IvHJrr.n' ." Exmos_ Senhoras - Mario. do Carmodo Sdvo Fedrrgo e Mario dos Neves Outro.

Os objet·")s ant'{: �

e,tã:J sendo COb.Ç;ldos ii .. "

c:rcu'('s sociais.

2 _ c.;omemur"u jda\le
no\'a ontem, o fabuloso

pianista Lu,z Fernanjo

Sabino. Cumpr.ment;';11 ,.,

com broto ... de felicltaço�.

FAZDl -,'NOS HOJE - srta. Dalva Maria Ber-

nardes
13 _ Tambem o C,,'n

Il'sta en tau no lestaU!a:l
te do Querênc a Pala.;!! C3

."'2nh"res: RUJJen,> P'::,'Il''l

Olive:ra, Antônio P. U:··

veil'a e dr. Lacl'o Per,,:!:a

Ollveila.

8 - Da cidade de Ita;;."

oIm brrto eh'gante pllr'id
patâ da re!':ta n" proxml\)
dia ie, quando St"rão apre·
sentados os "Dez Brot03

Elegantes do Ano".

- s:'ta. Inês Carvalho
- $1'. Rubens Silva
- sr. Nilo Nocetti
- menilu l'·!lz(l.,leth Porto
- ':r. Inani Custódi.J Pinto
- �r. Calitldo MJ\'ai;;

''T, J,lt� A!d.lltal':l, d:1

- sl·ta. Nair Terezinha Sou

srta. Jandirz Pereira
- srta. Rita de Cassh Fran
zoni
- trta. Maria do .Rnsárl;J

3 - A Semana Odonc,)

óg ca c nst.ara do segwn c

programa: Palestras, Ke!l-

a.ões, Coquitel oe SOirr.c
r..'Js 'salôes do Clube Oo,>;e
de Agosto no pró;.: mo 'tLl

27.
'

Todo$ os sin�omas men

tais depressivos iníluen
ciam G.s célwas em estado
de mitose, esta belecendo
latores de desagregação.
PaI' outro 'lado, imporia

l'econhecer que o relaxa

mento' da nutrição constran

::. e o corpo a pesados tribu_

tos de sofrimento.
,

.

Enr/lWlU!1 e. ar:�1'1tatIPs, ê

l1Jq.tural que as vidas.lin/i
nltesimais ([ue nas constI

tuem o lJinculo de exislên·
da retratem a� substãncias
que ingerimos. Nes5e traba

lho de permuta cOllstant.!
adquirimos imensa qualida
de de bactérias pat09ênt
cas que, em se instalando
cômod(/menle no mundo ce

lule", pode'm determinar
moléstias infeccionais de

varie9ado� caracteres, com·
pclindo-lws a recolh:!r, as·

sim, de volta, os resltltado�
de nOSMI i1ll7JTudência
Mas não c somente aí. no

dominio (las (!(I1lSa,� vi.�i

veis" que .�e originam os

pr(){'('.�Sos 1Jatoyênicos 11l1tl·

tiformes
.. Nossas emoções doentias
as m�is profund(l.�, (fuais·
quer que selam, geram es

tado enfenniços.
Os reflexos d(JS sentimen-

tos menos dignos (fue 0.11-
mZ71tamos voltam.; e sobre

:::t;;;;:1:��, ���:i: ::e1�7:�: 41.."",__.;:;.-<I""-;;--;_;__-"
tumultumtdo o sen:iço das liU'J!.�-
célulc.;s nervosa� Que, insla

Icdas no pelo, nas ví

ceras, na medula e no tron

co cerebre!, desempenham
...
as mais avançadus funções
têcnica.s; acentue- e. ainda,

Que esses rejle.:!:Os menos

felizes, em se deITamundo

sobre o córtex ence/ci.ico,
prcdttz�m alucinações que

/Ydem \'aria" de fobia-ocul
ta à :ocura mU_·lifest:.z, pelas
qw:.is os reflexo daque!es
companheiros encarnados
Oll desencantados, QU� se.
nos c01ljulgam ao rnodo de

proceder de ser, nos {I

ingem com sugeslóe5 de�
trllidoras. d'r�las ou. illdi

TctC:S, conduzindo-nos a de

plcraDeis fenômelws de ali

enarão mental, na obses·
são comum, ainda mesmo

quando no jogo das apaTl!n
cia.', possc.mos aparecer co·

mo pessoas espirituabne'lte
sadias.
Não esqueçamos, assim

de que apenas o sentimen
to reto pode esboçar o reto

pensamento, sem os Quais a

alma adoece pela carência
de equilíbrio interior. impri
mindo no aparêlho somáti�
co os desvairas e a$ pertur

ões que lhe são con8e�

QuenteS'!>

f'ranzoni
- s�. Lu!z

Co.rl1pns
Jlen-ique de

O Clube d:1 Lau:,. !:u

c:dade d,e Tubarâo

prÓx.mo dia 27, recepc."
nará a socie:lacte nos ',[1-'

IÔ2S do clube· 7 de Ju 110.

14 - A Diretoria du Cl:,

lJe Dozf' de Agoe·to aSSlllolJ

contrato, cem a alJlaudi
da orquestra do côn:!co d"

cin ..ma narinal. I\nquitu . .\

"-.hte� �:r
��!�:�;l�i�'\ljada� para. o

A'll('rt[l E,"'11art!e,;
r,r:l.n�el !,ri:nd�s

-----_ .._---------- 4 - Viajaram ontem I)a
ra Pó,(u Alegre. as senbo

rat;; fn1l Ta':a,*s 11:.... '4 para mais u�a pa,ra.J.a, �lS
eIegãnc:a Bangu. Po� (lL.n
ze senhOritas, serãc tXil)l-

Mano Lal'Qe de S Th'a(JO ngern s5.o susceüvel de se-
! rem unperrt:'ltas O hOlftem

O (>stáglo por que o 'espí� se!'d� um ser amda não u

rito humano atravessa _ nl\'er�almente formado. is-

E são eoucas os homens

blasilelros que demonstram
terem aceItado eSSa lespon
sabilidade.

VEõl<:le. �e uma p:'cpriedade cor>: três casos UrT'a
rle meterl': I l d' ::$ t1e madeiro. Tôdos com águo' luz e

r'sgúto' sit·, â : '�a Le;'berto Leal nO 24.
T rctal' corr: o ,'{''lhor Otávio Augus'tú do EsoH_

tn $')nto n� Fiombr,-.ría Otávio no Mercado Pilblico
(lO 38 porte interno. 3

to ê, defeituoso, não pode
conC!lrdar em que as suas

fundamentações l't:'gEllen
tais sejam perfeitas ou in-'
"v ... ,;!ve.s. l'!em tôdas e
Il�i .. cima.

Stndo o homem imper
feioo, ê cabivel que viva
num regime imperl'eito, em
bora não seja bta idéia de
todo absoluta. Mas, rt:t;e·
petindo, pelo simples 1,11,.0

de assegurar ao homem di
reitos - como o de cleger
seus gover:lantes por maio

ria; o de exercer qualquel'
atividade seja social, poli
tica, económica, cultural
esport!va e etc. .

- e dc
vere, - os quais muiws se
con fundcl'!1 ou nascem d�s
ses direitos - é que a De
moc:acia é o sistema mal.�
evoluido, atualmente.

Dai o dizer-se que hâ ne

c€��.dade de uma :eeslru

tu ração moral ou das res

ponsabllldades. Sim, por·

que num pais démocrático
em Que os .�cus ocup::tntes
mostram através os seus a

tos não pr).�sulr resp'msabi
i'dade, (;.�sc p;lis deixará dr

,>cr Unc. E quando, denlro
de '11 ntd('HI d" lrre;;p·m.�11-
bllldade, autam também I)S

que_ têm poder de rhefia

enlão novamente dI'. apare- .

cc a Iille:rlarlr (> (otn U�lJ lu

gar sul'�« um r(o"iml' lirl'n

cioso; uma pieudo-democra
ela.

de penell;uo e ll11pcl'lelçau
- nâo Ih..: permite r�ollh\!
ceI' a enorme re3p:J,n.;abHI
dade .. tanto dos seus, como

dos alos de .\oeus semelhan
tes. Foi reconhecendo êste
atraso e�pirILual, pOdemos
d.zer, que os homens ins
tltuiram o pJde: de chefia.
nesse p:>der teria a tunção
de fazeI' as leis e obsel-var [l

seu cumprimento através
a fiscalização, As formas
por (Iue essa chefia se apre
sentou e evoluIu loram as

mais diversas e assim é que
se constituiram Os diverS:lS
regimes.
Dentre esses, o mais evo

luido ? o ma!s eompatível
(;;)m a dlgrudade humana ê,
que Qualquer t('rreno, seja
êle budisla. maometano ou

cristão, enfim creia e sinta
um Deus - nas mt.iltiplas
formas que arbltrariamen�
te se Lhe dá - não pode
em qualquer hipótese, de
sã conscIência, admlth' o

decepamento da liberdade.
E a Democ:raria, cam') ela e.
tem como lráxlma princi
pal aquela que garante· o

livre arbítrio. outorgado pe
lo próp�lo Pai e Criador
Deus.

'

Entretanto, rodas as' ins

tttuições humanas, por par
tirem de humanos Imper
feitos. pcla sua próprla· 0-

Hoveró ;',.,:hu::; d.:J Emnre�;:J Ribeironen:'!e _ no
sáb"rI_ (1<: J 2 CO ho·-os e ! 5,00 horas.

No c4"nl nn'l a oortir das 7 hom .. de ho�'o em
hnrn. �,P"nto ce partido - Lorq/) 13 de maio
DU1'l11lt" M {pstc;c,s serviço de outo-hlontl"'. f'n,;o�, cuM
e também b"m churrasco sôb o responsabilidade do
"mestre" Boldice:-o Filomeno.

SALas PARA ESrRHO'RIO
AlugalT'.c: no ,'ua Je:'õnimo'Coelho 28, selo,>

poro €scritório. 'Tratar com o EngO Zenon' Carlos G'O(
CIO - Ed dos Diretor Os - 8° andar

.

26 -10 - 62 Ribeirão da Ilho, Outubro de 19(;2.
A COMISSÃO
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PROGRAMA DO MES

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

VENDf.-!E
uma I_.AMlutF:TA ,19,)':1).
Tratar Anita G.arihaldi,

(;7 - F.. nes: ;:::UJ5 _ l7�7.

�ALDO ".1.0
,

-E MAIS OUTRA .. CARTA - Assunto enlfoco airdo o me 'mo, isto é, o rio da Avenida, qUe 50:
tornou n::ltíc,o

Escr€v2_nos:
Meu caro colunista de "Nosso Capitol". Rede.

,.:ão d'''O ESTADO" Nesta. .

O o�sunt'J poréce problema dificil mos, 'hão é
de. fa�o. Como tu�o nêste _mundo começo pelo ....
prlnClp 0. �omo GIZ a filosofia popular entã.o deixe·
mos � resto para ãEpois, como seja revestimento fla
Vo e outras p!'ovidêncios poro recuperação do 1'.0 do
Avenida. .

,

Então, primeirom=nt2, a limpcLO. Remoçõo dos
entulhas f'n[ m, uma limpeza mesmo em regrq par"
qUe si o serviço começar pelo., .. fim. nodo se ccn
��9L lO,' (' método e muito conhecido...

Por agero, naco c�m o D'retorio de Obras Pt'I.
bli70� nem com a repartição de Higiêne, nem com (I
presença do pessoal do Malório, nã� € mesmo?

Agora é com a Pr-ef.eituro Municipal. A remoçãodos entulhos é com o fiscal ização d" Prefeit'..Iro.
• A elo compete fazê·'o e sem mais tardança. Ncs,

";0 'oper�ção" o que chamaremos "Operação limpê'
za d" R'o Avenida", que não vai custar cálculos do;!
engenharia

.

.nem rocodas nos cofres municipais nem
mesmo o -emprêgo de material porque no caso '0 ma
teriol humana é o maior, entóô, pronto.

'

Limpe se primeiramente o riosinha. Proibe-se ter
minontemente os inimigos da Cidade de depositarem
lixo ali. cobrinde·os de multas mesmo pezodo:; e o ca
So va( mesmo.

.

E- bem limpo o rio, entõo o' resto vem depois; p,J ...

rém não no século ....endeu.a, mas, agora mesmo. _ 5.,

.

Assegural'do liberdade,
esse regime a que me refi-
1'::0 e que é nosso. imprime :I
todo homem exepcionnl da
se de responsabilidade e dá
vazão a que êle mesmo se
eonef'ntrr mais n:lS gover
nados do que nos governan
tes ou que tem p:Jder dé
de chefia.

�GlD'Anêm S tnil;U�
(Ofilm;(HII·1I0nt,c;.:.,;n

O!.trJYf

PROGRAMA DO MES DE OUTUBRO

Dia 20 - Sáb:::do � Soir€e da FEUSC. com e�.

colho de "Miss Univers tá ia 62"

Dia 21 - Oomin10 - Encmtr') dos BrotinhoS'
Dia �7 - Soiree de Encerramento da l!Q. Semü

na de E�tud"'s Od�ntcJág cos ce Santo Catarina.
Dia 28 � Dom;ngo - Festa Infantil

- D:a,29 - <;;(?pLmdo·fciro - Bingo dos RotoriJ. VENDEDOR
Se você está disposto a viajar, pos,ui gnás-io

ccmpleto. é solteiro extroverU jo e ambic'oso, entoo
nós temos lugar poro você

Du€m lhe Exige êstes minimos e o ReminetonRond d:) Bras I S.A. que-tem duo, vagos o pl'e2nchel
nos suas Sub.filiois de Blumenou e Jooçoba Em tro
co lhe oferecemO!'. tõdo a linha de móveis de aço (ar·
Qu: ....os, fichários, 'cofres, meses, etc.) com excJusiv[·
dade, ordenado comiss-õês e diários.

Seu FUTU'KO em-nosso Organização está no ra

zão direta de seu sucesso.
Interessados apresentarem_se no Remington

Rond do Brasil S.A. � Filial de Florianópolis, à ruo

Trajano 18 � B.

lVAM o

21-10_2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prossegue
VATICANO, 18 (O ESTADO)

Fôrças divergentes do Concílio Ecuménico
enfrentaram-se, ontem, numa luta indi
reta pela supremacia da magna assembléia
da Igreja. Trata-se de um caso particu lar
mente sutil no qual se emprega a cuidado
sa terminologia ao protocolo, mas que, cn

tretanto, permite perceber claramente o.

confito.
.

No momento, a Juta centraliza-se, !X�
lo menos em parte, no resultado das elei

ções para as dez principais Comissões Con
ciliares. No entanto, parece tratar-se de
assunto capaz de afetar decisivament� a

própria orientação do Concilio.

"Tradicionístas' e "Progressistas"

O ponto focal do 'conflito reside na

tensão existente entre os líderes da correu

te- "tradicionalista" que desejam manter q

autoridade eclesiástica rigidamente centra
lizada em mãos da Cúria Romana, e os er

presentantes da ala "progressista" que dl!
fendem a concessão de maior autonomia
local aos bispos. No entanto, essas diver

gências oferecem deduções mais amplas.
De um ponto de vista geral, os "progressis
tas" procuram uma interpretação mais lj
beral da natureza da Igreja, um mais ev

tenso reajustamento das suas práticas,
maior atividade para os seculares, e uma.
atitude mais aberta para com os outros ór

gãos cristãos.

Assim, enquanto- os "tradicionalis
tas" se batem pela preservação do atual
"status quo", os "progressistas" sustentam
a necessidade de uma modificação da Igre
ja para permitir-lhe enfrentar com -;11-

cesso os desafios dos tempos modernos-

._____------�-----------------

A VISO
Departamento Central de Compras

Edaal de Concorrência
Pública N o 10-09-68,

• o' o Departamento Central de Compras avisa ccs

Inreressedos, que a Concorrência Público nO 10 _.

09 - 68, referente à confeccõc de -o-ões para «or.

teias do "SEU TALÃA VALE UM MIL�O' será reo

lizcdc no dia 29 dêste mês de outubro.
Dcportcmento Central de Compras, em 17 de

outubro {lc 1962.
(Hermes JU!;tino Potrtanovc)

PRESIDENTE

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

Vende-se
Um, sala de Jantar em Imbuia. com as seguintes

peças: uma mesa elástica com oito cadeiras. dois bal�

cões e llma crlstalf'lrn e.�pelhada. Preço 30.000,00.
Um r,-u:ll'da·roupa com p'lttas e gavetas. Preço

3.500. Ver à Av. Hercillo Luz, 157 nesta.

PRECISA-SE SALA - Para Escritório
Para Escritório. r I "�,
Tratar co.>ln (' rir. José Maria, pelo fone 2604. à tarde,.

ou com o dr. Flãvio, pelo fone 61 ..., -;$0 22 - 35-96

APRENDlt. CONVERSANDO FRANCES EM ,2 MESES
•

ALEMÃO 12
INGUS 'lO

ITALIANO 12

.y A Z I G I
Matriculas abr.!rtas ná Secretaria e

RJ'11 waqWp.l

CURSOi' DE CONVERSAÇAO PRÁTfCA

Trajano. n. �.4
rJ::H F'nrm,:lcia ('0(,11':11

Vende-se 3 (asas e Um lote

o
-----------------------------------------

EUA QUER VENDER
SUBMARINO ATOMICO
PARIS, 18 (O ESTADO). - Confir

mou-se ontem em circules governamentais
que o Governo francês está estudando u

ma oferta de Washington para vender a

êste país um submarino atômico do tipo
do "Nautilus". A oferta foi feita pelo Vice
Secretário da Defesa norte americano,
ROSWELL Gailoatrick, quando de sua

visita ao Ministro da Defesa francês, PH:!r

rc Mcssmcr. no mês passado Afirmam os

informantes, porém, que a França não to

mau ainda uma decisão sôbre o assunto.

O "Nautilus" não é equipado com proje
teis nucleares.

A CHINA Abaterá Aviões Indianos
Que Violarem Seu Terriló!io
TO'QUIO, 18 - (O ESTADO) - A

China Comunista advertiu ontem que os

aviões indianos que forem surpreendidos
violando o espaço aéreo de seu territót-r-i
serão derrubados ou obrigados a pOllSdt'.
Por sua vêz. desmentiu que aviões chute
ses tenham sobrevoado território indiano,
e convidou a India a adotar ação mi li+ar
no caso de qualquer incurusão.

A advertência foi feita em nota entre

gue à Embaixada indiana em Peauim pelo
Ministério do Exterior chinês, e constituiu

resposta à negativa formulada pela India,
na semana passada, às acusações chinesas

segundo as quais aviões indianos vinham
realizando missões de reconhecimento �r'\_
brf" o Tíbet= ocupada pela China COTY1'l�
nista,

Ademar Afirma que Inic1�rá (€lmpa
nha de Esclarec!me-Illo

sobre o Plebiscito
RIO,. 18 (\'.A.l - Ao re

"grt'ysar ao Rio, depois de

passar três dias em Cabo
FrIo, no litoral fluminense,

Adomnr de Barros
conrtrmou a reportagem
estar planejando a roi-ma

Ç�LO de lima rrente nncto-

1Ut!. romo r('pllNl iJ. Allnn-

pata o Pl'llg\'{'.�so c' que
eonun o seu oesen-

25/10/62

volvlmcnlo cm c,t]abora�

"""u (;\]111 ...,Ulrus b\'uvcrd,t(lu�
rés ctt) l!;s�ad ...s, v.salluo a

um cOllllJatc efettvo ao co·

lllUnblllU.

ln!orlllOU, também, que
vai n:Ulizar Ill,CIl:;:l calH

j}-l.nho. em tudo.> o &tada de
tiao.> Pau!... , no �entldJ de
crclfl!t.:cer o povo sõbrc o

pJ< blM'llo dt' 6 de janeiro.
ACIt's!:t.:ntou {!ue c )::('sboaj
mente favorável ao presi�
denclalbmo, qu econsldera
a l1u·lilOr forma de governo
par:\. o Brasil, e.llUJt'a seu

Partido cerr� fileiras em

turno do parJamcnta:l1>lUO.
Disse, ainda. que é muito
co.:do para pensar em sua

candidatura à Presldencia
da República, em 1965.

O Govcmadot' eJeito dr
São Paulo está apl'Ontan�
d') al:. mal3S para uma via

gem à Itália, onde aco:n�

panhará os trabalhos dQ
Concílio Ecumêr!lco, a con�

vite ào Núncio Apostólico
no Brasil, Dom Armando
Lombardi. "altura para a

proClamação dos resulta�
dos das eleições de 7 de

outubro, pelo Tribunal Re·
gional Eleitoral.
Fontes do Partldo Social

Progressist:>. informaram,
no Rio de Janeiro, que na

ausência do Governador
eleito, será formado o

trunvirato, Integrado pelos
srs. Teotonio Monteiro de
Barros e pelos deputados
Paulo Lauro Rubens Fer�
relra (' Ann:mdo Cerdeira
que ficara enc:uregado da
forlllil('Uo do s('('retarlado,
em cuja ..cOUlPoslç,!io. é peu-

ra-i a sua candidatura
O sr. Adernar de Barros

afirmou. Iguatriiente, Que
uma das suas principias
metas é dar mão ao peque
no agricultor. a fim de

eouíparar a agricultura à
meteoríca evolução da ln-

dústria em geral.

.

clulu dizendo que acredita
serem suas relações com o

govérno federal tão cor

d,ais quanto as que man�

"ém particularmente com

O sr. João r:ollla. t.

�---
• Desenhos
• Painéis
• Pin+uras de

pecpcqcndc
• Fai�Dt;:
• FlâmulQs

�PUbliCid'd"l'�uo <_cnondo mO'ho"J'6

I 1° ...ndor. fone 24·13

I �Ei!fEIÇÃO- rtllPItlÊZ

tns enc.uos em pó ou em Hqwco Diverso

upos t! formulas poro O extermlnio de qual
quer especte de praga do rovouro.
Erv.crccs Total e Setetivo eliminam os er

vos comnnos evuonoc assim o improdutivo
trabalho de ccpmor. Faço uma v'sno ou

peça mrcrmocões aos fabricantes:

BUSCHLE & LEPPER··S IA.
")CINYILLE RUA DO PRtNCIPE_ \23

BlUMENAU QU ... ARUSOuf. 11�
.CU�I· .3": OfS'M8 ...RGnOO� We�T�HIIUN. U2"

ALUGAM-SEPARTICiPACÃO
Cleonildes Lie-ócki' Luiz Voz'de Assis

e src. e sra

Participam aos parentes e pessoos de suas re

lações, o contrato de casamento de seus filhos
MARCIO E SILVIA.

Borre:ros,13/10/62 Videira _ SC.

TERRENOS 'A VENDA
Rua Tiranentes 53 - Flor:anópolis

VENDEM-SE

40 lotes no Vila Palmira _ Berreiros
1 - lote 28 x 22 - Jardim At'cnt.c., _ Bor.

reiros. (Bem próximo a Estrada Federof).
1 - Teueno com 64 mts. x 810 mts frente pa

ro a Estrado Federal. Berreiros.
.

1 lote 12 x 30 na zona balneária de Camburiú,
próximo o séde do Iate Clube.

1 - lote !O x 30 na zona bcfneórn de Cambo_
riÚ. próximo a sede marítimo do lote Clube.

1 lote 15 x '5 no zona balenário de Cambortú
próximo a lona Comercial .

1 lote 15 x 3"0 na Vila Pompeio _ Curitiba.
1 lote com a A'reo de 700 mts2, junto ao Hosot

tal Prorestonte em Blumenau.
.

1 lote 14 x 30 iunto a Fundição Tuov Joínvllo
1 lote 22 x 31 em Pilarzinho, Cur:tibo

AGRADECIMENTO
Froncisço Peres condídcto o Vereador pelo

PSD, no etetçôo da 07 do cor-ente, mesmo· não se etc.
çendo vem em público agradecer a todo, que cole"
boraram em favor de sua componho, bem como cque
tes que deoos tarem coneclentemenra nos urnos o seu

voto.

SOCIEDADE CARBONI'FERA
PRO'SPERA S. A.

A VIS O

Duas salas próprias para escritório ou consultórtc
médíco. Prédio recentemente construido. a I un :-;',,<1

nha Marinho, 26 sobrado. Nesta. 'rratar no mesmo.

21� 10�6.

CURSO MADUREZA
GiNASIO EM 1 ANO

CONDICõES
1) IDADE MINIMA DE 16 ANOSi Para cmbcs

os Sexos.
2) Os Exames constcrõ-, de nove disciplinas. O�.

sim distnbuidcs:
a) 5 federo S obr.çctórfcs:
b) 2 complemerrtores obrigatórias escolhidas ps-

los conc'ídotos: .

c) 2 de caráter optativo, também da escotbo do
candidato.

3) As matérias deve"ão constar do currículo es"

colar do Estabelec menta em que o candidato se ins

crever para prestar O" exames.

4) Não seró preciso prestar novos exames do',
meterias que jó conseguiu aprovação.

5) O aluno aprovado ern todos os moté-i-s I:('�I�

bcró um documento equivalente ao Diploma Ginasial
Motr:culos à ruo Dr. Fulvio Adocct. 748 Estraltn

Florianópolis.
(Era Blumencu - Procurar o Prof. DorV(J1 Bar.

bierl)

�ep ".��! ;.i �:�.'
I
�> l. Conh·cr,ão e ecnservaesc de (:lt.inêls

• em toda o ES.t.::tbO
_. ."Atend.enda ao deliberado na Assernblé!o Geral

Extraordinária, realizado aos 23 dias do mês de [a- f!
ne'ro de 1962, os senhores acionistas poderão convcr '"ter suas ocões 00 PORTADOR em Nominativas apre

.\;.

sentcndc-ss nos Escntór.os da Sociedade, Em Criciú
ma munidas dos respectivos titulas, pa:-a serem subs
tituidos mediante os nec'essários registros �a formo
da lei.

.

Cric'úma, 11 de outubro de 1962
EngO Mário Balsini

DIRETOR TE'CNICO
20-10-62

E con-

Ben em
HAVANA, 18 (V.A.) - O

primeiro�ministro argelino,
Ahmed Ben Bella, chegado
ante-ontem à tarde a esta

capital, via aérea, partiu
as 14,30 h de ontem. Ini�

cialmente se ecreditava que
Ben Bella e sua comit.iva
de 14 comoacrfotas ficas�

sem aqui 48 horas. O lídet·

africano, que desde a co-

lorosa acolhida tributada
p;::!OS CUbanos .se manteve

ausemc do público, foi

cemvidado de honra num

bJ.::quete, ontem oferecido

�:c:p���o f�t "�noJ�;,?' e �
ela estiveram presentes o

p. !meiro-ministro Fidel Cas
tro, o presidente Osvaldo

D:>rticos, o vice-primeiro
ministro e ministro das
Fórcns Armaads, Raul Cas�

tro: o chanceler Raul Roa,
o ministro de Indústria,
Ernesto (CheJ Guevara, e

vários argelinos.

A visita de Ben Bella foi
o principal noticiário pu
blicado nas primeiras pá�
ginas dos jornais de hoje:
Em declurnções aos jorna
lista� Jocais, o prime.iro�

Bela
IugOSlávia, Tcheco-Eslová�
quia, Egito e Guiné, mas
em virtude dos compro�
ri1issoo.; do seu cargo,· "em�

preenderei as v I a g e n s

quando puder". Também
manifestou a crença de

que "0 Imperialismo ten
tará o fracasso da rebelião
no Iêmen. Nós estamos
muito alertas e não hesi
taremos em 'tomar medidas
concretas para neutralizar

qualquer tentativa".
Ben Bella proclam')u que

seu novo país estara sem

p:e ao lado de Cuba de
Fidel Castro. Hoje teve

oportu:lldadll: de observar
de perto a revolução cuba-

na que tanto admira.
Em resposta à saudação

do primeiro ministro Cas
tro, por ocasião de sua

chegad::t., na qual êste re

petidas vêzes falou do "im

perialismo Ianque", Ben

Bella. que acabou de con�

ferenclal' com o presidente
Kennedy, em Washington,
disse que "a f"aternldade
sempre reino li entre Cuba
e Argélia. A Argélia está e

estará �em.pl'p. �n 11'1.do ti

CUBA
dade".
Castro. em seu discurso

de boas-vindas, no aero·

porto. disse a Ben Be!la:

"Visitar Cuba em momen

tos em que Os Estados Unl�

dos estão intensificando
seu criminoso bloqueio,
quando o imperialismo
ianque ameaça atacar-nos,
é, de vossa parte, unI ato
101'''. Castro afirmou qLlc as

revoluçõeR de Cuba e Al·_

gélia são irreversíveis.

Ben Bella, por sua vez,
elogiou "o extraordinário

progresso" da revolução
cubana e salientou que o

Moviment.o Nacional de LI�

hertação da Argélia havia
concedido até ag�ra sua

medalha de ouro a uma I'Ó
conta com grande apóio de

pessoa: Fidel Castro.

Fontes informadas dl�

zem que Ben Bella estêve

interes:mdo em obsNvar as

experiências da reforma

agrária e de certas medi

das econõmicas que pensa

possam ser aplicadas na

Mgélia.

Desejo comprar um lote de terras que se situe
na zona Central ou mais ou menos próximo cM!la.

FONE 2441
21-10- 62.

PARTIDA� OE
FLORIANdpoll� EM
DIA� ÚTEI� AS

9horas!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fpolls, HJ-l0-03'"

D�. SAMUEl:. FONSECA

o ESTADO _ O mal:; antigo Diório (� Sank::r Catcrtnc
-----

Fpolis, 13-10-02

.........-DR. (LO'VIS DW DE U�
(L1NICA ME'DICA

Estomago Intestinos, fígado e vias biliares.
Consultório; Rua Felipe Scbmídr n.o 38

. Residência:
•

Ruo S. Jorge, 32 - Fone 2721
Oiôriamente das 15 às 18 horas
Atende dos 8 os lO_3D horas no Hosr,ital de Caridade

Prepare-se para o Futuro
Aquirindo lotes de terras, pequenas chócaras e órecs
para índústrícs em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onde está situado o Gruro
Zscolor local.

Os Interessados poderão dirigir_se dtretcmeote
ao ESCRITCRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

OUo Julio Malina
Rue Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - Fone -

2347 - Floncnóoolls.

ATENÇÃO
Mudanças locais ou paro outras cidades:

Serviços de mudanças.
Nãa é necesscne o engradamento dos móveis.

Infvrmcções ô ruo Francisco Tolentino, no. 34
I"", - 3805

(L1NICA SANTA (ATARINA

Clínica Geral

Doenças' Nervosas e Menldl�
Angustia. - Complexos - Atcoues - Manias

ProblemonccAtetivc e sexual.
Trcrcmeruo pelo Eletrochcqve com cnesresro

Insulinoterapia - Ccrdíozclc.cptc - Sonotercptc
PSicoterapia.

MISSA DO UNIVERSITA'RtO g�eç��R�� �gÀ�á��!' BORBA Escritól'lu especienaac-

DR' JOSE: TAVARES IRACEMA
em Questões trabalhistas.

Universitário assista todos os domingos o«. IVAN BASTúS DE ANDRADE In��:!nl���::aos fl��al�eru
na Igeeja São Francisco as 11 horas à

HORAhlO -

1: � t� �;: ���.!-'le::� e Iracema
Rua FeUpe Schmldt, 14

Missa do Universitário. Endereço: Aventdc Mauro Ramos. 2B8 --::-���;dar - Fones: 2611

. ::(;:-p_'o_ça� L�--Fone 3"1 -5_3
_

Departamento Central,de Compras'
Edital de Concorrência Pública N. 21- 09 - 71

vias, COI11 a ruonca dos a) Menor preço, conslde. formalidade expressamente
proponentes em todas as pr- rando-se de-contos bcni- exigida pelas Leis e a onns-
ginas, seladas na forma do rtcecões, Impõstos, despesas são Importe em prejuízo
nem 1, deste Titulo. e outras vantagens; aos concorrentes, ao Esta-

6 ...... Os envelopes, conten b) melhores condições de dO,)1I à moralidade da Con
do propostas ou documen- entrega; corrêncta.
tos deverão ser entregues CJ melhores condlçõelno' Departd.-mtmto Central de palZamento.
de t:ompral:!, a Praça Lauro

Muller, n" <! (fone 3410).

atê as 14 horas do dia 31

de outubro de 1962, medlan
te recibo, em que se men

cionará data e hora do re

cebimento, aSl:!!nado por
!unclona:lo do D. C. C.

7 - As propostas serão

abertas. RS quinze horas,
ão mesmo dia trinta e um

.

por funcionarias designados
,pelo Presidente do D. C. C.

--_ - ------------

e na presença dos proponen

tes ou seus representa:ltes
legais.

REX-MARCAS E PATENTES

Agente -Oficial da Propriedade Industrial
RegtslrO de marcas, patentes de invenção, nomes co,

merciais, titulas de estabeledmento, insignias, frases de
propaganda e marcas de exportação.

Rua Tenenle Silveira, 29 - l° andar -
SALA 8 - (ALTOS DA CASA NAIR - FLORIANO'.

POLIS - CAIXA POSTAL 97 - FONE 3912
-------

o Departamento Central

de Cumpras (D. C. C'), de

ccnrorm.dade com o artO

11, Ítem lll, do Regulamen·
to aprovado pelo uecreto

SF�l;)-08-(jl/382, torna pu
cuco que Iará realizar, no

dJa 3t de outubro de 1962,
na sua sede, a Praça Lau·

1'0 Mullcr, nO 2, (fone.

3410), CONCORRENCJA
PUBIUCA, nas condil;.:ões se

guintes.

I - OBJ�TO DA CONCOR-
RENCIA

AQUlSIÇAO
I (

I _ Automóvel, tipo Se-

dan, 2 portas, com capacI

dade para ires ou mais pas

sageiros, 4 velvcidades à

frente, motor a 4 tempos,
com potência de30 ou mais

H.P., estofamento �berto

com cap3. de plástico, ,'e

reforçado e transparentes,
co�sUmo reduzido de gazo
lina equipado com fen'a

mel{tas, pneu sobressalen
te� (estepe) e demais aces

sórios, unlcta�e_"'-;: Um Qu�n
tiup-'::-l.

:a - EST!P'JLAÇAO

Os in!,crcssllndos oeverão

apresentar os documentos
mencionado:; u seguir.

1 _ Prupo�ta, selada am

bas as vias com CI$ 12,00
de sê lo Estadual P mais a

Taxa de Educaçãll e Saúde

de Cr$ 10,00, por folha. em

envelope fechado e !acra

do, contendo:
a) DesiJ;ll:lção do nome e

endei"êço da firma propo-

nentc;

b) espedficução, a maIS

detalhada pos�ivel, Inclusi
ve marca, do material que
se propõem fornecer;
c) prcço unitário e glo·

bal, com a explicação de

que estão ou não lncluldal$
as despesas de Impostos,
taxa&, fretes, carretos, sg-

mesmo Indicado, onde será

procedido o exame de rece

bimento;
e' decraração de conheci-

mente e sutuntseão às nor

mas deste Edital E' da Le

gislação referente a Con

corrências.
NorA: Serao recusados

os material!'; com dimensões

e outras carateristIcas a

quém' das especiflcaçõ.:lS, o

que ocasionará exigência
de subô.tiwicuo, retirada

urgente, cha�amellto do

segundo colocado, exig'ên.
cia da diferênça de preço

pelo faltoso, caução futura.
suspensão do registro de

fornecedor, etc.

2 _ Na parte externa do

env"lope contenedor da pro

posta deverão constar GS

Sf!,,:u'ntes dize:es: CONCOR

Rl!:NCIA PUBLICA NO

21097:, r '\QUISIÇAO DE

U•.1: AUTOMóVEL PARA O

DEPARTAMENTO DE ORr

E!'lTAÇAO E REALIZA

C',an DOS SERVIÇOS PU

BLICOS.

oS _ En� envelupe separa

dv, CU.1."llUO os dizei"e:; do

IlU.. Jl>U lJ.lnerior, além do
Ltõ.UIO j_IIj{.;lIMENTOS em

cur'u;i.eres bem destacados,
encerrar-se-ao os documen

tos COllilll'obaLôrios de iden

Lldade e idoneidade:
a) ceri.idã.o de Registro

na Junta Comercial ou Dia

rio Oficial que �el1ha pu
blicado o docull1ento de

constituição;

b I ate�tado. de idoneida

de, passado por Banco ou

duas Iirma:; de comprova·
da idoneidade comercial;
cl prO\d de quitação com

as V'azendas Estadual, Fe

deral e Municipal;
di procuraçào, se fór o

caso, passada a pessoa re

prelientante do proponente
à abertura das pl"Opostas.

4 � Os documentos aci

ma (ou parte dêles) pode�
do ser substitui dos pelc
Registro da fir no Dep!j[

de t:1l11ento Centra) de Com

pras rlo Estadp: de Santa Ca

tarina.
'.,

:,��t���'�fáo�����t

CIRURGIÃO_DENTISTA
Preparo de ca.,idadcs pela alta .,elocidade.

BORDEN AIROTOR S S WHITE
Rodiologia Dentónc

CIRURGIA E rRO'TESE BI.lCO_FACIAL
Consultório: Ruo Jerônimo Coelho 16 _

lo andor - Fone 2225
E"cluli.,ament. com horas mar.cadas

-------------------

DR. MARIO GENTIL (OSTA
MEDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESP����L�����g �� l.DL�I���EI��OF-
OPERA NOS DOIS ·HOSPITAIS DE FLORIANOPOLlS

rlORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horas
Pera manhã, hora morcodc inclusive aos sébcdos

Telefone: 2989
CONSULTORIO - Ruo Ten. Silveira 15 - Conj. 203
FI)l FICI ) PARTHENON

ADlfOGADOS
ADVOGADOS,

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVIDENCIA SOCIAL: - Recursos à Juntas de JuJ
gomento e Revisão. Aposentcoonos. Benefíctos etc.
QUESTOES TRABALHISTAS
CI'VEl e CRIMINAL
RuO i=eUpe �chmidt no 37 - 2n Andor - Sola 4

2 - E;1Tl iVll<lldade de

condições, será da<1:::. ;refe
rênda a firma e��abelecida
no Estado.

::I - Em caso de absoluta
igua,;dade de propostas. se_
ra sorteado o velICedoi".

4 - A Concorrência pode
rá ser anulada, uma vez

que tp.nha sido preterida

Dr. Walmor Zomér
Garcia

Diplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

EX-interno por concurso da
Maternldade·Escola.

.

(Ser
viço do Prof. Octavlo Ro
drigues Lima). Ex-Inte.mo
do Serviço de Cirurgia d
Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio
de. Janeiro. MédiCo do nos.
pnat de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos
Correa.
PARTOS - OPERA(,,'OES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pelo
método psico-profilattco
acnsuttórtc: Rua João Pln
to n. 10 - das 16,00 às
18.00 horas. Atende com

horas marcadas. 'reíerone
3m::i - Resldpn�\a Rua

General "Rh,tenf'o1lrt. 101

Dr. Acác'o

Garibaldi S.

Thiago
ADVOGADO

5 - 'A Comlssao Julga·
dora reserva-se o direito
de anular a Concorrência,
caso a� plopostas apresenta
rlas não correspondam aos

interesses do E:;tado.
-

Flodanõpolis, erro 21 de
setembro de 1962

Hermes Justino Patrl.ano_
va _ Presidente

8 _ Abertos o� envelopes,
cada um dos iot�ressados

tem o direito de apâr a sua

rubrIca nas folhas de pro

po�tas dos dpmais concor

rentes.

9 - As proposta::. (modê
lo 001, a venda na Impren
sa Oficial do Estado), de-
verão obedecer às condI-

ções estabejecidas neste E

ditai, nas Instruçõe-s cons

tantes do verso das mes

rr.c1S, bem como às exigên
cias do Decreto nO SF-

25-08-61/382, de 1961,

�u��sm:l�e��::iÇ:õ�reF�t:� ...
---

-----

corrênclas. CASAS: - no Soco dos Limões;
no Agronômico, Com

terreno

COMPRA-SE CAS",.s

._-.._..,
Temos interessados na compro de (2) duas c�J
sos perto do centro.

funciona em floriônó�Glis a
Vârin�a M(�!ea

Ho cousas que ',II_ontec:em lão 00 gôsto do gen.•�N'if!i,"nr.
te, de uma maneiro tão simples e fácil que chego a
faz�r pensar no ação da varinha mágico

ravo �'O���i�;n61!r��i::���s;:��������:n��. ::� 1I1i1i.lliiiilllll"iiil
lução é de máxima faCilidade.

Um ch�fe de família Quando tinha filho a casor

�'�:�ax�:1 e:t���t�����e��:�� �r��f:;:�uec�ue���� I t;,;;';�;;;;;;;'TI
mente exced'a as possibilidades financeiro'."; ólém das
dificuldodes em enContrar quem cu'dasse do confe-::
ção quer de roupas quer do mobiliário.

Hoje funciona o varinha mág'ca do crediário
aqui introduzido pelo A Modelar. {A Modelar foi real
mente o prime:ro firmo do Estado o 'usar o sistema

•
de vendps Q crég'ito) .... Um siste[Do que coopero elide,"! WALI-PUBLICIQAOE

RA'DlO PAT�Uli-'4' SOCORRO t,mente cam o, c�,I" de 10m'I:, E como no A Me.

G nl. �4-13• delor tem cre tudo (ou q.uose de tudo) tudo tornou.se
R f ,I M �_.'.;":.�. J " _ sim2� e de solução fóctl, ua �ma�ury ... z!:,.a!.!o,,�

t16lll"E·,II.D(jfNCIA T.tL 3°1-1..... A �Od.do> '",01" fudo c9mo �i bvesse nos.m.,6.0%<•.'." ---::--:�:�. '.-i"
...... , ;' _.--� .��!\l_J�' _ \

.

,�" ,:"�." �-t·.v.�·-�-�:t4?l',R 'SSj�JJqgre9. ,< �
._

,_,"_"
.. ,','f::k'(�··�r:t-:C -.,� ,�,;

VENDE,SE

IH _ JULGAM?"',.,.. ....

1 _ Pela Com!ssão Julgn-
10ra. posteriormente, sei!\.
declarado vencedor o pro

ponente que oferecer:

TERRENOS,

1600 m2 de

Coqueiros - mognífico loteomento perto do
Praia Club. pagáveis em pequenas prestações.

�:

CI.fNI(�A DE CRIANÇ.\�

Barreiros- - vários terr�nos bem localizados

Capoeiros - vários lotes nos ruas: Waldemo;
oe Ou!'iques e Olegário S. Ramos.
Canosvieiras - vórios lotes bem situados.

Cnn�uIU,rio: "ela ma"h1i

no IIflspital de C'l.rldadt'.
'A tarde, no consu.itôri.
das 15.30 !"OS. às 17,30 bs

Çon�ullúrio: Nuno:,>

Machado. :7 - I." antl�r -

A Patronesse d. Dayse Salles Recepcionará Hoje
Desfile de Modas e "[ocklai'lI"

A Primeira Dama do ns
taco d. Edith Gama Ra

mos, será homenageada.

BRINDES

se-ãc sorteados brlnocs

ofertados por casas com-r

c'éts da cidade - Ama

nhã, menclcnarel os L,

mes.

DAl\lAS

Distintas Damos da

ciedade estarão reunirJ"ls
mais um'a vez, em bcn�;'l

cio das crtanc-rs parailti�'l;1
que estão sendo recupero
das no Hospttal de Recu

peração, fundado por o.

Ed·th Gama nem-s.

PETAUIES
Publcareí com detalhes

os mop?:los re!}fe�entaf"'i's
pelas casas de modas d.i.

"Picrtacap".

Anil Maria Schmidt. ele

gau e modelo, que, paet ct

pará do comentado desfi

le, hoje, às 17 horas.

FILMAGEM
O Dr. Armando cerrot

rãc Diretor da Preduço(!s
Ca:reirão, num gesto- mui
to s.mpáücc .crereceeã ao

Colunista, a filmagem ao

ac-ntec.mento de nojc,
gratuitamente. Será para o

jornal falado dos c.nemes

doRJ-SP-PR-ROS

e se.

CONVIDADAS
Hoje, a patrcnesse d.

Dayse sanes, r.ecepcionar:l
convidadas com eíegan

tíss.me cocuttei em SU:l

residene:a, às 17 horas. !Im
desfile de modas sera 3.

pre8entadr pelo Co un'st i.

Uma Promoção em ben-ü

-cto do Hospital de Reabí

ntação.

netro, wãnte Mrritz e zu

da Maria nücker.

MODELOS
No desfile aeonte;::ei'Ã.

mcde'es de prrmave+a
verão, lançamento: tecidos

Renaux, pela Casa Brus-

que; .ioves criações gela
Mag!e Brutlque; A Mod:'

lar de Modas; tecidos (la

Maturazzo acueeac, da Hve

pcke Fazendas mcjetos
de Jane Modas.

JANTAR

Hoje, o RotarY C'Ub do

Estreito, hemenageara o

Comandante Marcelo aan-

Bandeira' Maia, com um

jantar comemorativo J.

Semana da Aza.PASSARELA

Descerão a escaca, one

servirá de passarela para
os elegantes m-oeres: Ana

Maria' Schmidt, &Z-: .. Mo

r.ta. Elzi MOritz, oerara.na

Koning MaTia Clotl'dc ,\

raújo, Maria Izaoel seue

Guarda Mai-Isa aamcs.

Marli zíesemer. Mn-Lía toe

luso, vtrgtn:a Mariâ car-

APARECERAO

Maria babel Bela Guarda,
pronta para dc!':fiI",r de,ntr,)
de poucas horas na man

sâo do casal dr. ColOmbO

(Dayse) Salles - in.clulda
entre oS elegantes modelo-�,

SURPRESA

I\-'Iarisa Ramos, um dus ele

gantes modt"ios que log\) li

tareIe, desfilarã.

Logo a tarde, no espe
rade "Coquitel" na mao

são do casal d'r. C()iombo
(Dayse) SaJlcs, uma .�ur •.
pre!:a acontecerá. Um Shaw

ne programa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5'polis, 19-10-63
--- .�-- .-_._----_._

Dia lO no CLUBE DOZE DE AGOSTO - Soirée Promovida Pela FEUSC Com a Eleição de Miss Universitária de1962 - Mesas na Secrelar�a d� Clube

Coopere com a A.S.C.R

Ila-ma
sua

mão ...

Kennedy casou-se 'só uma vez; o resto
velt. Segundo seu marido

ê exploreçãc politlca :::��:,�:,; �:�!�io, ��,u:
refere a uma carta em que

, teria sido anunciado o ma-

a estranha "prova" fotográ cooper - Nasceu com o dy consiste exclusivamente trlmõnio. Mas essa carta
fica desse casamento. nome de Kerr, mas tomou num recorte de jornal de jamais foi encontrada.

o nome do padrastro. Prí- Miami, que o organizador Há cerca de um ano,
melro casamento com Fir- da arvore genealogtca guar- Smith escreveu para Pler-
min Desloge IV, terminado dou no seu arquivo. Diz o re Sallnger, assegurando-lhe
em divórcio. Durie casou- recorte que Malcom e o jo- que a carta não existe e

se depois com F. John Bers vem Jack Kennedy foram que não há qualquer outro
bach. Divorcio Terceiro ca- vistos juntos num restau- material que possa ser liga
sarnento com Johr F. Kcn- rante pouco depois do fim do a esse pretenso casamen

nedy, ex-embaixador em da s�gur.da Guerra Mun- to. Smith, nessa carta, res-

Londres. Não houve filhos dia!. pondla a um pedido de In-
do segundo ou do terceiro - "Pode ser que essa se- formações de Pierre Salin-
casamento". ja a causa do seu erro" - ger, secretário de Impren

disse a filha de Louis Blau- sa da Casa Branca.

POCUMENTAÇAO FALHA
O boato deriva unicamen

te daquela página 884 da
genealogia da familia Blau
velt. Esta é publicada pri-. LIVRE ESCOLHA DO PRO
vadameote pela "Blauvelt FI6SIONAIS
Demarest Foundation Inc."
que. anota todos os descen- Médicos de 13 Estados
tes de Hendrlcksen Blau- sob a presidência do Profe;

1 _ As inscrições, mediante o preenchimento de velt, imigmnte de 1683. Mas sor Sebastião de Almeida
formularias prúprlcs, estarão abertas da ciia 15-10- �od���:�:t�ç:r�e �:l�l�� !:':�i��io r!;:!�e�::Sil��62'�lté� :�a Els���;6�� õi;a. Catarina serão recebidas

Casou-se primeiro com Bers ra, estiveram reunidos, du-
na tsdtncsc-Seue da Agér.da Local - IPASE, à Praça :a��o eVi�:���:s��m Desloge �:n�: 1�!��:�n:aF�������i-ereire Oliveira, rv andai, 1.1) horário. compreendido Além disso a cocumenta., sidade de Minas Gerais, paem.�I 1':0�O��!'tO: ;'�:r�oe:�e��s��:v::bao�OS;e.gurados ção SObre. esse pretenso ca- ra aprovar a instituição do

obrigatórios do lPAE:,E Que não sejam propnetários,- �e����nne-_ regime de livre escolha nos

:�::��I�:�:t�ud�rl���:��e:jet�O�t;r�::ta :en�;é��� BOM EMPREGÔOYCÃPliAi----
.?>GS�d�lt���: ���::lf�::���af����s�:SÇ�:s�didatos serão . Vend��se uma Cosa .de dois pavimentos. cons'
observados os seguintes fatores preferenciais: �rUlda de t,!ola.> e r�ectlvo terreno, sito à rua 14 d-'!

Julho, Estreito, medmdo o terreno 15 m de frente
n.) - encargos de famílla;

com o oreo total de 3.795 m2 Mais 6 cosas construi�

OJ: - tempo de contribuição para o IPASE; ��s en� d:s:;:�d:�;�e.nt6d�:n��'�0� �;;:�oor�� ����.��:
�J) = �:tl::c;b:.�:�d�aSaF�����u:::����i���r�:; que voçõo. Vende�se; também, um terreno sito à rua 24

re�ida, por força de ação de despêjo, desapropriação de Moia, Estreito, medindo 15,25 de frente o dito
ou sinlsLI'O;

ruo e fundos com o mor.

e: .:._ ter sido removido "ex-oficio" do local de tra-
à ruaT����t�fomR�b:��o03�a�_=\g�vEe��'l io rAPC cu

balho, há menos de um ano, desde que lmp;)rte em '

'"
. �

mudança de domlciliu,
b - Olerecer menor prazo para Tesgate da. dívi

t da;
'g) - oferecer garantia de consignação em fôlha

dê vencimentos.

NOVA YORK, outubro (I�
BRASA) Agora não há dúvi
da de que a noticio de que
o presidente Kennedy co-

meteu um erro na sua íu
ventude- casando-se com u

ma certa Durie Malcum,
para denote divorciar-se e

nasar-se com Jacqueline
Bouvier, foi divulgada pe
lo -wusn'ngton Post" exclu

A "prova' consiste num

paragrafo reproduzido de
uma pubücacão privada.
,. A genealogia da família

Blauvelt", que no fim da

página 884 diz: "Durte

(Meu) Malrom Isabel O.

stvamento para ser desmen
tido. Não há Iornanete que

não tenha, na sua gaveta,

OI;,!';I;9S - OUVI()OS - NARIZ,
'''''''' e - ·GARGANTA
·,'�l_. ': ...

�

,... ; ".,'

o.per.Q<;õ.1'$ .óo,' tlMíGDALAs por ",o�e.550
•

,"': .'.. QODERNO.' , .
'

e:<lÚIP9 de OTORRINO (único no Copitot):"
p�,a exame de OUVI.f)OS, "NARle" .:'
,,:}1: .. '. GARGAN,TA ',. < ..
�'Retf"tf BAVSCIt,a LOMB p<i,ra�J���tp"
::.;.':4J)i';' . .I:�:; ,de':: OÇ",LO�,

_ "'�\E·_(;.7i�
trO:1Q.il.rilltdQS.SINU5ITE�:P'" UL'IRA�Ot.l.:··
Óf;::GUÉRREfRQ. d!_l FÓNsÊ�A.
;". �,9NSUL'fAS.: �itl;-A MANHA'.;E' Af}��-!r'.�,���
�:�:r��:!:':; =�� ;�,f�'��nh':t�;��_�:�: ,;i�!g··

(lUSO f'reparatório Contbenl!l
CU 'SOS ESPECIAIS

.'ARA PRonSSORES
"E DATllOGRAr,A

Aur�AS PARA CONCURSOS

:�(�I�I�:�11�1��!!�SSErO 't,�R���)E O ��,'.
D) r1LOGRAFIA

- Baseado no! mais mode;-nos processos pe' 0..
gógicCls.

- Eqú 'eede com máquina. navallo

- Diri�ido pelo:
_ PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS: DIURNOS E NOTURNOS
Faço sua inscrição o Rua Dr. Fulvio Aducci an_

tigo 24 de_.Mo..o, 1'48 _ 1° O'.ldat.
ESTREITO FLORIANóPOLIS

lPASE
E.r»TAL

1. '-' ,':'elegado do IPASE em Santa Catarina - torna

punneu que, de' a"on.1o com o Decreto nv 1.223 de 22

ue junho ce 1&6�, publicado no' Diário Oficial" de

20.6.62 e o disposto nas Instruções nos. 105/62 - 106/
62 de 17 uc sesernbro de 1962 e Ordem de. Serviço
nv DC-5, de 17-9-62, do Sr. Diretor do DC, terá imcío,
em todo o Bstado de S.C., o recebimento de inscrições
para ebtençao de fmancíamento, para aqulsiçâo de

ua, a próp.Ia, cbedec.cas, entre outras as seguintes
condições;

O QUE HOUVE

O boat.o circulou até há

pouco, nas esferas republi
canas. Nos Estados Unidos
a percentagem de homens,
e sobretudo de mulheres,
contraria ao divórcio é su
ficiente para fazer pender
balança eleitoral para o la
do do candidato não dtvor
ctaoc.

Ora, em virtude do boato,
desde hã cerca de um ano

comeca.am li chegar cartas
de democratas à Casa Bran

qa e a todas havia uma só
e simples resposta: "O pre
sidente Kennedy casou-se
uma só vez: com sua mu

lher Jacqueline Kennedy."
Até agora um desmentido
mais clamoroso não se tor
nou necessário, nem util,
porque serviria apenas pa
ra colocar uma pulga atrás
da orelha de quem jamais
ouvira falar no boato.

Recen.temente, porem (e
é preciso não se esquecer
que em novembro próximo
haverá eleições parciais), a

revista-suplemento "Para
de' publicou uma 'carta à
redação", na qual o leitor

pedia ao jornal que 'lhe
respondesse se nessa "his
tória do primeiro matrimô
nio do presidente havia
qualquer cotsa de verda4e'l.
rc'' .. A revista desmentiu-
que o presidente Kennedy
se tivesse. casado antes de
contrair matrimônio com

Jacquellne. Nos ultimas tem

pcs, as arusoes de colunis
tas começaram a aumentar
e a própria revista "xews
week" publicava artigo re

conhecendo a dlftcíênola do
boato e fazendo de tudo u

ma história.

ASSOClAÇAO SANTA CATARINA DE REAB1LlTAÇAO
Envie o seu Donativo para a Rua General

��:oad��:u:�:oSI�ud�C:��! Bittencourt, 101.

�:;!���:�;:��:;,���:� Instituto de Aposentadoria eeleitores e 14,16 e 19 de no-
I

:;:��s �::�:!Ld:}�} Pensões dos Marítimos
���f!��Cfo;!;t:uu;� Delegacia Estadual de Sta. Calarina
Pala a eleição de suplentes E D I T A L horas do dia 16 de novem- Para as referidas inscri-
da CA. e CF sabemos da blO prôximo vindouro, no ções os candidatos deverão
existência de' cabos-ele.ito- O Delegado RegIOnal dE local acima indicado. apresentpr as credenciais

Vende-se
NO ESTREITO - VENDE-SE 3 LOTES (só à vista,

I no bairro No. Sra. de Fátima
1 no Av. Sto. Catarina
1 no ruo Tobiàs Barreto esq. Casemiro de
Abreu

TRATAR COM DELCYR SILVEIRA

no "A· MODELAR" de Móveis

=�.-=wPREVIDÊNCIA SOCIAL "II
ii

a,��_a
APOSENTADORIA MOVEL institutos de previdéncia

social. O sistema, cama é
do conhecimento dos leito-

DOS JORNALISTAS
,) Ministro do Trabalho e

Prevídencta Social deter
minou ao Depa'rtamentli
Nacional da Previdência So
ciai, um estudo sôbre as

repercussões financeiras que
a aposentadoria móvel dos
jornalIstas terá nos institu
to de previdência. No pro
cesso· sôbre a matéria, há
o parecer de que somente S�ICAr..IZ4.ÇAO· RURAL ':"'

por lei poderá se� co�t�""
. .,�� 1." .......�.t..J.-... --",.Ju:-aa a aposentaoorta mover:-' �undo nformações vin
das do Rio deJaneiro, esta-

APOSENTADORIA DOS AD mos informados que apre ....

VOGADOS vidênclà social mobllizará
todos OS recursos. possível e

res, permitirá, de acôrdo
com o artigo 121 do Regu
lamento Geral da Prevídên
era Social, a escolha do n.f
dica ou hospital de sua CDU

liança,que é fator de fun

damental Importância psi
cológica no êxito do trata
mento.

Composta de um represen
tante do Ministério do Tra
balho, um ca Ordem dos
Advogados do Brasil, um
do r. A. P. C., e um do IPA
&E, deverá ser constit.uida
dentro dos prôximos .dias
uma comissão para a ela
boração do anteprojeto de
regUlamentação da aposen
tadoria dos advogados.

imagináveis para estimular
a sindicalização rural e ci
tadina, principalmente a

pi ímelra. Um vasto _ plano
foi elaborado pelo Minis
tério do Trabalho, através
da Comissão Técnica da O
rientação Sindical' e da Co
missão de Impôsto Sindical,
com a colaboração das de
legacias regionais do traba
lho.

ELEIÇOES PARA AS JUN
TAS DE JULGAMENTO E
REVISOES - Conforme te-
mos noticiado e de acõrdo

:��s I��:���ee�o t�:t�rO !��t·i
co, procurando angariar a

simpatia dos futuros dele

gados-eleitores. Daí o inte�
rêsse qne. está dispertando
o próximo pleito, que, di
ga-se de passagem, estão a

exigir Inúmeras complemen
tações burocráticas, o que
levará muitas entidades a

desistir de escolher seus re-

CASA GRANDE mesmo velho OU ARMAZEM
.

poro depósito
pr.óxlmo do centro

COMPRA "A MODELAR
presentante. Com o sabem
essas exigênCias partem do
Departamento Naclor.al da
Previdência Social.

QUARTOS Em florlanópoliS, conhe-
cernas diversos líderes sin
dicais que estão prontos a

disputar as vagas nas JJR.
Não é ,para se desprezar um
51mbolo 5F ..

BJlR

•

V _ Serão considerados inscritos os segurados que

tiverem requerimentos autorIzados pelu Presidente

do �PA$E ou pelo Diretor do DC., até a data das Ins

truçocs nO 105/62, desde que venham formalizar sua

inscrlçâo' no pr�zo própriO, comunl aos demais segu

rados.
2. as Inscrições que prevalecerão para atendimento à Com <lU sem PensÕo. Caso de Família.

conta dos recursos orçamentários atuais e os que fo- Ruo EsteV'es Junior, 34
rem aprovados até 31 de dezembro de 1963, far-se-ão

nas seguintes cate�orlas de financiamento, no Esta-

·M·
.. ·-

-u·SICALdo de Santa Catarma:
MlIDIA . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . .. Cr$ 1.000.000,00
POPULAR Cr$ 600.000,00

3. Comidel'and::> o sistema de seleção a ser adotado, fi- ,'ARA UM BOM PASSA TEMPO COM SUA FAM.:a.I1�. _ R.�UNIOES SOCIAlt.
ca esclarec:do gU'l, em nada impona. a ord.@l de
inscricáo dos c(mdidatos.

Fl;rianoPOljs, 9 de outubro de HJ62

;.t,:t�_._ ,,' L.I\URO CALDEIRA DE ANDRI\DE
'._.

"_"-i(;t;(i:":;:�::"�êM;�1 UI.ASa:- .'

·2'õ{J.lt/Ç2

�
, lA

_ In .. '!; �=--- ·xkJ ·

A."Eu me garanto - murto duro aprenaer a eneer na mrnnc

idade .•• Os müscu'os nõc obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover os pernas. Damos oiguns passos com oti
mismo e, de repente. os fôrças. nos faltam e nós ccrn-os. Mos
nas levantamos depressa para andar e tornar a cair. Às vêzes
a gente chora .•. Assim difíceis sõo quase todos os nossos exer

cfcios e estudos. Maso�acrifjcio compenses eu, por exemplo, já
melhorei muito e estou certa de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser como Você. Para prosseguir minha recuperoçõc e de
tantos crianças como eu - poro ofender a milhares de outras

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxílio. Ajude
-nos l O que é pa�co pard, Y9CêJ;�� �\JF:t��do para nós 1

,,: !'1 '"

II

I. A. P. dos Maritimos
Estado de Santa Catarina,
no u"o de :mas atribuiçõe.i
e tendo em vista o que di:;

põe os Atos Normativo.; n�

4, 5, e 6, de 5 de setembro

do c::>rrente ano, do Conse

lho Diretor do Departamen
to Nacional da Prevldéncia

Social, e a Portaria DNPS

nO 5.023, de 28 de setembro

p. passado, CONVOCA os

Delegados-eleitores para es

colherem os membros efe

tivo e suplente que deverão

integrar a Junta de Julga
mento e Revisão, e os Su

plentes dos Conselhos Ad

ministrativo e Fiscal, e to
marem parte nas Assem

bléias que serão realizadas

nas horas, dias' e IQcai:; a

seguir discriminados:

Para Suplente do Conse'"
lho Fiscal - às 9 horas do
dia 19 de novembro prô
'ximo vindouro, no mesmo

local.
As Inscrições dos Delega

dos efeitores candidatos de

verão ser feitas perante a

COmissão Local de Eleições
das 12 às 18,30 horas, n�
Séde desta Delegacia, a rua

Felipe Schmidt, nO 23 10
andar até as seguintes da-
tas:

.

Para membros" da J. J. R.
L 11. 62
Para suplente do C.A.

6. li .62
Pal'a suplente, do C. F.

9. 11. 62

.a qUj:! se referem os Atos
Normativos ns. 4 (art. 16),
5 (art. 15) e 6 (art. 17).
A �ssembléia de que tra

ta êste edital será real1za
da com a participação de
pelp menos 2/3 (dois terços)
de Delegado& eleitores e em

segunda convocação, no dia

imediato à mesma, e à mes

ma hora e local, indepen.
dente de convocação e com

qualquer número de Dele

gados-eleitores presentes.

Oswaldo Maurício Du·

tra, Delegada Estadual

21-10-62

Para h. '�bros das Juntas
de Julgamento e Revisão
- as 9 horas do dia 14 de

novembro, próximo v.Jntmn-

1'0, a Rll:1. F('lipc Sl·hmic\t

CONVITE MISSA

DAliÇANTEF', COQUITEJS - FESTAS DE ANIVERS1.rUOS _ CHA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PlDIIO PAULO MACHADO

RIDA rORES-AUXlLlAQS,

., ....05 Df U.IUT" CONS1AI".f.

PELO PROG,ESSO Df

SANTA CA'tARINA

NO SETOR

lSPOkTlve

MAURY 10RGT.!S. IIUI LOBO II

GILs.nO NAIIAS

COU.SORÂDOR�: DlVERS05

�aul �[v!ir� �lU a [On��[er a li�la �ol �lle ��rão
J"�";",,;;�o�t�l� i�?����!1��::���td:I,�i���;liiu����li::1�:t:!r:���iti.c�F.C�;,��'�:�: :�:�l�i;:;� �;�!}I��\�a�' V:�::',ed���:�

c c��i�:ORennux - 'retxci- RIO, 18 (v. A.) - u.n

CI-DCO me"sesros passos quanto á I:"... inclusive a de recorrer-se ri���l:rc�:��ã�altlnh('. :�t�!�:�m����l de i��r:��t
:�;::ns�Oq��k�r��;:�:')a c�� ���.çasC�I�I���:S ��u7C.S�:� Caxias _ Norberto nop- resp.-ndente em LisMs

n-asnc.ro de Futt�bol. diadas, que sempre presta- pe. �:�V�:saf��:;a�Oa:e�:s :�� be (cujo nome não ror r�- cerca de 50 .mllhôea pe.a
Estavam prt':if,nl(!!I Saul ram R.cU apóio ao esporte Também prestarão SPIlS

vctndcr, pelo período de 5 sua paructpacéo em par. i-
Oliveira, técnico da sctccac catnnnenso. servíccs ao selecionado, c�· seguir a íransrcréncta ce

meses. das amtstosas. fi rCVC1.I-
e mais OS memb. ,., dn C·'- fi palavra final, entre- mo coordened-r. Lauro PELE' um empresário íta-

O empresártu oferecia co çâc foi retta por um (;1<'-
missão Técnica: Ciro aon- tanto só será conhecida �;�I��:i, M��t�l::l��i: ��J�� ����r�;�:�e�a�:I�::toSd: mo garantia, ao Santos. o

���I, �:�! fI:'Mi:a:sa���:� 6��7d�e�: ��eeg::�:� �:'i parador üsco da Comissa' 200 rnii dólares - o equí- seguro do jogador, na qua.t
Moracl Gomes e o soe-e- tentar concertar a taeate �:�:�cé� professor Arruca ;:�::ltr�s a_l�al,�i��':Spe�� :�: ���g�:s�:s a;�i�l���, p���!��� da FCF, o popular ��;:�;n���:;es;:;:. é cont-a

Ficou assentado em prj}l sr-ja emprestado a um cr-r- lém de oferecer a P2.é

};,�=i d��d�,:voo:���'��� � ��:,::'l:l�'.��::�r::l: Amimaria BeckaoRepórter:-"Se Não Houvu- Contratempos,a seguinte: Metropol: au- ,

bens, Tenente Sabiá, D,- ;:,���a_�:,a;;v,�.�ia n::�!'::� Eslare! Pre
. se'nte aos IV Jogos Abertos"�il�te�:;.l, Nilzo, Márcju e

exames radiográficos e Reportagem ac
de de Jolnvllle. Mas, noves R. � Sou FI'lminensc.

dentârtos, sendo pensa- GILBERTO PAnA
valores estão surgindo. P. Qual o melhor 'les-

mento do técnico -eaüae- P. Teve alguma rte- po-r-ta o-asttetrc em sua
o primeiro treln ... no dia 2',. Pata ndo à nossa r.eÇoil!'-. ceocãc durante sua vida opin:â,,?
Somos de opinião, que o tagem a campeã brasírei-

esportiva? R. '- Embora o 8.:1.�iJ
certame estadual deva ser ra de tênis Anamnrta B(!'Lk R. _ Sim. algumas der- pOSSUH, atuamente. gt an-
paralisado a r.m de nac afirmou que se não �urc;ir rotas [nosperndns poderiam
prejudicar nem ao qualquer contratempo "5-

tarll. presente aos Quart,-s
Jogos Abertos de senta

Catarina a efetivar-se 1'0

p-ôximc ano. na cidade de
.retnvíne.

- PEDRO PAUL,)menta ligado à delegaçfto
do Santos que acrescentou
ter sido recusada de une

diato a proposta.
Com os propósitcs mais sinceros e elevados, as

sumiu Q presidênc a do Clube Nóotico Francisco Mor�
tinel!i a nossa colega de imprenso Louro Soncini, P

leito que fo por aclamocão, conforme divulgamos h
dias. Jovemibotalhador

>

e ideulistc o filho do 50

doso prócer martinelino da p�sada que foi Libóri
Sancini, mal ero investida no alto cargo, jó se punho
em ofividede pois seu objetivo deixou cloro 00 'ia

eleito. d ... r o melhor do Sf!U esforço e do suo int-eli"
gêncio em pró! do símoóttce clube rubrooeçrc fczen
G(.) experimentar uma fase de proqresso sem igurJI
no história gloriosa do agremiação do ruo João Ptn"
to. Prett'nde,..N_undo no" informou, fazer crescer

potrtmón.o do clube mais vêzes campeô., cotcrtnen
se de remo, através de um acôrdo C0m uma emprêz
imobiliória e corr-trutoro para levontar em teeren
pertencente co-clube e- loeolizcdo-oo Iodo do sede d
mesmo, um prédio de oito andares. O clube cede-i
o terreno em apreço em troco de três dos oito cndc
i.es do prédio o ser construido, Nas três andores o
Martinelli instalaria vórios deoartcmento, sociais que
o novo diretoria ccctto criar, nõo desprezando, é cio
ro, o elemento feminino tão impresc'ndív,ef aos clu·
bc." que S2 dcstl.lcom por sua organização impecável.
O Martim,lli. no dizer do seu jovem e operoso dirigen
te mor, tem 'CGndições poro ser uma das maiores po
têncins l'sportiv:Js de Santa Catarina, podendo dar se
�o prát co dr> oütros cspol·tes aquáticos e mesmo, tN.
rcst {·S. Sóbre o pr.Jrticipoçãa do "oi lo' martincl'il10 no

COnlr('C'n('Io 5u'.'\mericano de .Q.emo corno repr'2ser}
tnnh: d" Bro�il disse-no� Sancini quc o guarniçõo de
verá vcnCN rÓis von!odf' e apuro lécnico nõo faltam
n()� "rrW(,I'�" "ob a lic'oeronca de Manoel Silveira,
Louro Soncini e<>tá imbuido do essencial que,é vontn.
de f' copoc·idnd(' dI" Imbclho rara �'lergllcr cm bases
sólidas o Club.= Náutico Francisco Mortinelli, expres.
são lídilTICl d., ('sporle remíst:co borrigo-v('(d� e If'p-i
timo fôrça do {'spart(' nocional. Porlonto, todo mar

tinelino não porll" {' não d{'v2 dl"ixnr de cerrOl' file',
ras em lôrno de! "ua I'lf'ssna poro o cons('cuçõo (h ide
01 tão caro 0(' dnr a Santo Catarina e ao Brasil eS"
so porcpla de esfôrço pelo seu progresSo no tc-rrcno
esportivo .

Varias assuntos foram a

bordados na reunia-i pr=,

peeatóna sendo o Pr' n,.'I
pai prrb:r-ma ap-r-sonta-tn
a questão co alo] emente
dos atletas, já que c nror-

ocs e fabulosos despor ns
tas na minha opin'l.l,O »â-,

se 'Pod� negar o va.or de
Adetnar Ferreira da Si:"-:1.

P. _ Estarã prc,:t:-nl:c aos

Quartos .rceos Abertos de

Santa Catarina?

ser ccnsrdcreuas com" t.<'i.

P. - Quantlo sagrçu .. se

campeã pela primeira V87.�'

R. _ Foí em 19J6, quan
do pela Primeira vez le

vantei o campeonato est.v
dual de lnrants ,na catl'

guria de 13 a 15 anos.

P. _ Faz muito tel·ir.)
que sagrOu-se camp�:l.
bros.ilelra da 1ll0oalid,Hi(,?
R. - Um ano c a·ll.uns

mós('''!. pois foi,nlll julh:J
de 1961.

i'. - V<lcê trl'cc por ai

gllm cluhe dc flll �bcl?

andamento dci� tretnarre-n

tos, nem aos clubes "-;"I'-!
ainda 'utam pela ctassítt

cação, medida aliás que
vaI ser apresentada :10 �:-.

Osní Mello e que achemos

- SEMPRE A CBD -

Volto e meio, a CBD, ou melhor olguns hom(:r..5
que comandam certos dEportamentos de nossa ent.

dode máximo cometem desdóinos tõo flagrantes, pro
ti-:om injustiças tôo desleais. opadrinham tã� �bert��
ment::!, que po" €S'"f' ações, caem no descre�lto !,Lr
blico !"Jjcitàm ';(_� o �'I'iticos s('vér,�s e o q�? c: tor,�ão tachados rn('r('cldamcnt� de Cartolas, ln ese.

jáv('is de nossoS ,_e"porl es.
Uma COI.'>O é certa: toi9 medidas não portem do

Sr. Hnvellonge, homem corr-.=to que, nos seus múlti.
pios afaz:er('s, de�conhcce CCl'tas irr-egular'idadês. por
tidas do alguns de soc'us auxfl ores mais diretos. Co
nheço bem o C130 c sçu, diversos áreãos. Sei .l?omo
trabalham alguns d('pOl't/lmentos e como nada fazem
,Jutros. Sei como agem alguns dirigentes e como no"

do fazem outros juS1amente os que tomam medidós
geralmente contráric" aos interesses de outros. Vez
por outro, tais homens, conquanto tarimbados e i"!t�.
ligentrs, agem de má fé, dão mancadas de propos�.
_to e tornam se ridículos.

O SI'. Curvei lo Diretor do Departamento de FU"• tC'h,,1 dn CRf'! 'Im dn' ó"oõos que t-.=m podêres ilimi.
todos no entidade, confeccionou a tabelo do campeei

nlJfU OfaSIIt"ro oe tutl'bal. e leviamente, esqueceu se
de que Santn Catarina, no último certame bateu a
gaucha;; c po: \l:Jenses, me,., cendo por isso' jogar con
tra o vencedor de R:o Grande do Sul x Paraná. To!
não sucedeu e S.S. cc/acou �anta Catarina poro dispu
tor o pl'tmfiro jogo ('m Curitiba, dondo, não se sabe
porque, d'reit_o �os goucJ�os de ficarem no espero,
quando êste direito por justiço, no;; pertence Que di.
reito tem G.;; gauchos? Dirõo êles: Sorteio. Por que sor
t<eio? EVI geral os campeões de vários certames, com.
petições e 10rntios ficam sempre no espera, como o·
contece no próprio br<l.sileiro de futebol na Taça Bro
sil e, inclusive no fndn Campeonato' Mundial de
Clubes, pois enquant� o Santos empreendeu uma ver.
dadeira maratona, jogando com Uruguaios, Chilenos,
Paraguaios, Bolivianas, o Benfica que éra campeão
d'sputou apeno', dois pré/ias com o Santos. Na Taçâ
Brasil, -enquanto vários clubes disputam um gronde
nÚmero de joi;loos, o Santos e o Botafogo ficam previ.
leg'odamente no e�Dera disputando os finais.

Precisam aaueles diriÇlentes do CBO saber que
tSanto Catar'no iá está perfeitamente enquadrado co
mo o melhor futebol do Sul. quer queiram ou nõa,
pois ficou provodo no último campeonato muito em
boro nós mesmo', reconheçamos que o futebol gcú�
cho, pelo �eu profissionalismo, é mais técnico e mais
cheia d'i) bons volôrcs. Isto. entretanto, não nos inte
ressa. ° Presidente do FCF acertou em levar o CBD
nosso protesto pelo medido tomado, medida desele.
aante e chc:a de má fé. Alió-s, par folar em má fé, ne
{,/timo campeonnto brasileiro de juv·enís, reÇllizado
na Guanobaro Santa Catarina Çlonhou à 1oço Disci.
plina sàm3ntE� p�rque o nosso Presidente fêz volel
no�sos dirrito$ f"o!s o Sr. CurveI lo queria dar como

--empatado ':.:mtr'e nos e os coriocos o que seria um cú
muln de pri;!('(�(ío aos guonobari'nos, pai" ehquont.J.

jogamO'.; 4 partidos s('m cosas disciplinares, qs cario
cos realizaram u�enas dois cotrjos,. Ai e9tá pois,
m(llS linl(1 r"Kcl'J " " qUi:> agem olendendo l"edarnOS

��(' lerc,'if()�:: dr mó fé. demonstrando co,:,",plcto fal-

.���s�Od���?:�::�. �,�;��dQ:�::����. =p�:�a:;�\:

Afirmou �na.. 'lue ini�

cku-.�e no tênis � 1Q.H,
quando se-u pai mlnif5trou

lhe as primeirai\ aulas de3-

se esporte. Dis�e que, alem

do tênis pratica o vOIp-i
bn! c jú' p,·at.icou' o b:1�

queLeb"'l e o aUetismo.

flP-.ovcltalldo a oportu-
11idade pel'guntamo:_>·ille
qual o 'melhol' ou a mC"l�r
t('nlstn de nesso 'Estado 0':1

sua opinião. E a l'csposlja
prontamente se fez senti":
- Sem dúvida algllma .<\ >'

mando CapareJli. da ci(J:)-

acerLada. R. _ S·lll, isto é, Q� nãü

.surgirem contratcmpos.
P. Con;;idera-se a llW-

Ih:)!' tenista calarlll'llse"
R. - L" n'�"! de mim ""ti

tal p('n<;:lm"nto, l'r-('Cl.'O
!'ubir nlu:to p�I':1 111" l·"n·

side!a1' fi ml'lllOr dCl�t]'l

Conto na 'ia.

Falando à nrssa re;:E1r
tagem o técnico Saul O;i
velra disse que rccenhp.('e

que -exifltem ()lltres Vq!O"I::S
em evidência. F.nll'lolal:!/',

dado ao pouc.. tem.po '1ue
nos resta e lendo 1'111 vlstu

a boa ap;'esentação dos V'I

lores convocad('s, acredlta

q"g C('i criteriosa c út.il a
.

'vocaçã.o dos eicment'Js
"..

,0100 se observa, mt
..

atlétas veltarão a .'

PADRE ROMA F· C, Em Ponto de Bala
Segue Hoje Para Pôrlo Alegre

Carlos Luiz Paim h.--je sexta-feira às 20 h:l

ras viajando num conC,,;'

távei ônibus PuUman, te!1-

do cõmo ponto de part.õcla
a rua Patlre Roma esqui
na de Conselheiro Mafra.
E�ta a�sim c<ll)slituld'l a

d{'ler;.açfIO padrl.'ronl('n�e:
cil�fe d{"egaçií.o c t.écnic'l,

Omlar Anlõnio SCI1!Jn:
dwe'n; massagi�la: flnt'l

l1io Kowalski; guarda-es
prrte: José Carlos Soares;
jogadores: Marco, Paim,
L :�z Antônio, Osmar, Re

nato, ArnoldO. Sepitíb'.J.,
Tico, Anésio, Ar Luiz Ro

cha, 'Demaria, Mel", DjO,l,
Paulinho e Dan:eJ. Awm

deste' perfazendo um t0-

tal de �2 Pessoas, acompa

nharão, também a delegll
ção a·guns. sócios e s!ml)l
tizantes. O regresso do pã
dre R�ma F. C. está pr{'
visto para ás prim21ras ho

ras do dia 23, seguI1't'l-

-------1 Maury Borges
Os jogadores Ivo e Ide- jog-ador treinou entre .1<;

sio ambos pertencentes u,' profi.f;si<>nais marcilistns e

CI�be Náutico Ma:·citi.J dcmonstloll ('star -t'1l1 exc�
Dias que se enconiraV3.·?l lentes condições léemc,\;;.
em litígio com o clube. vol- Prrém. a direto)", rh � h,r ..
taram às bõas, tcndo ln- cí'io Dias deverá desistir .le
cluslv.e participado do pll- �ua c:mtrntnçã" Hl que o

f-mlo culdivo rca1i7.ndo Jll!� N('!'ocsLe de Sio Paul<l, íl�

lo Clube na. tarde de terra- XOII o pr{'" ... (11' ":"Il nteM.a-
Celra. elo liberatório ('1lI d<lis n'l

lhões de cl'u7.clros,

,

xnXxxx
À hora em que escrev'omos estas linhos, estava

sendo esperado. nesta Capital o sr. Osní Mello, ilus·
tre prr"identc do Federação C<ltarinense de Futebol,
qUf' foi ao Ri., trateI' com os "cortai a;;" do CBO ele
assunto relacionado com o tabela do pI'óximo com.

peonoto Brasileiro de Futebol. Ignoramos o que tenho
hovirln nos eonvNsocões €'ntr,e o prócer barrig:1 verde
e os homens da entidade cebedensc, -esperonch ii""
ré:rn, que tudo tf'l1ho sido solucionado, Lcv,Ou o' Sr.
Osní Mello a incumbência de protestar contra a ta.

�:I�ac�����sd§u�e�ra�Lilleei r��I�u:e:��osvC'��i;O.S;o��
preteridcs como 'c:tbeças-de.chave" em favor dos
aouchos. numa traição como poucos já processados
no entidade que controla o futebol no país. Hoj,e �st<l.
({'mc; com o Sr. O"ní Mello para conhecer os res\Jlta
d0s da sua missão ao Rio.

xxxXxxx

O Padre Roma F.C., es

ta pl.ename11itc preparado

�:;: aa:l����a���bad��(l
na cidade de Parlo Alegre
Jogando contra o G.E. A

eropo) Jaca!. O kgJ cstá
despertando reai Int.eresw·
por pal'te dos associados ê

torcedores do r,lllbe da rua

Atem das duas gunl'lll
ÇÕes catarlnense� que re

Presentarão (l BI'asll, :-IO

SulAmericano ele remo I!,'_'

barcos do Dois Com e OPu

Os cariocas eoncorl'�I'ão tum

bem com duas gU:l.rniçces
ou sejam o Quatro S!'m c

DoiS Som. Os gallch<ls de

verão conlrlbuh' Çcm o

Quatro Com e Skiff.

x x x

MetropoI e Marcillo Dit!s

enCcntram-se em entendi
mentos para a' re2Jizaç:.o.u
de uma pal'tlda amistos'i
llit noite do próximo saba
do. cm Crleluma. Enqua{'�
to o clube rubro anli !),,�

tuál'io aguarda resposta vaj

realizando seus coletiv"'.1
normalmente Prrgramados
pela direção técnica.

x x x

O atacante Nilo que ';:e

en('O\1t]':l com contrato t,...I'

minado com (' Esp"r!(' Clrt
be Noroeste_. esteve nn ct
d3.(lc 'dr� t�'hJ'!-OllL'I,' m. n�

O feito da guarniçao
Cachreira de Joinville :;,.\ .

eliminatÓria reaiizada'!lo
manhã ele terçn feira :1:1.

Lagõa Rodl'ig<l de FI'citas
vem sendo cOllsidel'ado
como um dos e:randcs rl'i"'.).�
do remo brasileiro poi� hi!

quebrado o reeord d:'! todn:;
as competiçõ:'!s até a�ora
realizadas neste 1'110 ;le
barco para o percurso 'i'!

2.000 metrçs. O tempo 'le
742 seg:undos foi o ml\xi
J�O até agora cunquisla1a
superr1l1do inclusive o "pw

c('rd olímpico.

Padre }toma VIS,,"O qUe foI

bem sucedld� em seus do,.;
últimos compromiss,'� ,V'=ll

cendo a ADE por 6xO e a

batendo ° Atheneu por lxO

Mesmo assim, nesta sema

na, tendo por local a F�

culdad.e de Direito, os ra�

pazes do Padre Roma, rea
lizaram um ligeiro indivi
duai seguido de bate-bola,
para' o bom conServamen

t(\ da fonma. Por outro lad"
o preparadOr alvlrubro ja
.estâ com a formação ao

onze -em mente, deveno:]'J
dar conheclment,� scmen:e

sábado pela manhã, já n�l

capital gaucha, no hotf:l

de concentração. Todav\::t.,
os atlétas pndl'el'omen3('s
também estão crnflant,C's
numa bela exibição e _es�

o técn;co Saul Oliveira há muõto rE'o".nduzid ... no::
funcões C:2 preparador do seleçõo cotarinense, iá fi,z
o distribl,lição do listo dos convocados para o formo.
ção do escreteoorrigo"'Verde que em dezembn;> práxi.
mo (>storá intervindo no Campeonato Brasileiro de
Futebol, Forom convocados 16 iogadore!õ;, pode"
do à listo ser aumentado. Metropol e Marcilio Dias.
Que constituem as duas maiores potencias futebalis
t'cos de Santa Catarina, contribuirão com mais do
metoJe dos convocados. O bicampeão do Estodo dcv�.
rá (\?der Rubens, Tenente, Sabiá, Décio Leal, Nilzo,
Marcio e An.tenõr e o vice-campeão Joel I, Joelll. I
voo S"mbra e Iclésio. Os demais convocodos são Tei.
x,ririnha e Brandão" do') Carie'., Renaux; Nelinho e Rc.
bl'rtn. d .... Almirontc Barroso; \,onZAQO e Galego do
HNcíli LlJz; Ronaldo, do AtlE:tico; Varerio. do Paula
Rrom(\s� Almerindo, cio Atlético Overário; Voltinha,
d., Comercial e NorbNtg, ,H?ae�.. do. f��ias, os qU�Õ$
cr'V""(l!) 1".1(11' IlP"ICl C!!prtn! no pn-'Xllno sen1ann,
n�(:lnd ... '>l'ró kvnc!0 a cf::.itn n rrimeiro treino tudo
rlp'pf'nclenclo, na� f-lralmente, do deci)ão que o FCF to,

d'bnt. na 7a.
,

'.

feira.

O conhC'Cido zague!ro
Enisio que integrOu divi>r
sas equipr� da capital. jp
verá se transfel'ir Pura (j

Flame-ngo de Curitibanos,
{'luo:' e-m <!u.' lll'litam tJu

ti·,!> _i"gadolC's da capltql
do _r;�I:tdo ('('lllO c o :'fi�('I

� "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ORVO f.J�-'l�I':tO". P-elicula prem�adaf com "GOWENJjlOBf" Porque (orvo.Jmarelo! EXiBiÇÃO UN!(A
Obra prima comovente. Lição P�ra Todos os Pais.

-------------------------------------

deve ser

Entidade
A Petrobrás nào
encarada como

tnndn: "l'j'cc'isa:nr?"!tr pr-lns
seu indi.\c�utívr.i� õxnos na

cunstàne:a dr n8.0 haver

a ra rcr omeca e elevar-se,
tuando-so nos últimos dias,
n"o nivel dos 97 mil barris
d'ános. A perpectiva é de

que ('s�n cifra em breve, ui
trapas-e a caca dos 100 mil
o-u-rts-rua. permanecendo

d'l. errm-esa na loealízanàn, ôssc nível ('01'10 média de
õtmeneronamento e exulo- producão diária do nróxt
racâo acteou-utamente co- -Tr'0 ano, pois a previsão bru
mereial das javíríns. O Bra- ta »ara 1963 é de 365 mi

si!, desgracadamen te não

eretos. - esquece �t's cnnr

rnr-a rnncutoaoes com que
lutam :'t� equipes técnicas

.lhôes-de barris para um con

SERViÇO SOGAl DA INDU'STRIA
A V I S e

D:a 21, domingo próximo com inici'l às 20 horas ncs

safões do Clube 15 de outubro, realizar-se-á a movi
mrnlad-i e elegante sotrée das rezas, promovida pelo
Gl'Ur.1 lia Amizade.

A venda de ingressos e mesas, serão adquiridos du
rante o hora rio das 13.30 às 19,00 horas, no Núcleo Re
gâcna! "êo SESI Felipe Schmidt, 71 ou no local
da festa.

'

A 'COMISSÃO 0;IWANIZADORA

S. A.R Realiza m�ssões ...
i�to e 'Po.��!v€:l obter

coop�raç5.o eficiente ;/.)s

bu�ca (' salv[lmento fo,"_>m

Ilmitados.
Atua:m�nte no Brasil ('-

la'1!O arn:J.r]ores. o:,:;'�n '<:"1-

çi),!� rnl;c'ai<;, DCT, Ey.;,'-
xi':tem duas un'rll"·'es rlc

!alvamento o L 6 Gp A! n

o .2 10 Cr> Av. O 1. 6 Cí)c't�, Mn,inh'l, nnv'o, 'TI;.!r

c:m'.cs,.. av:ócs
l)rletlm"ni.os 0",(,,·,(10 rom helic�pL81'0S

II_1!} r av:(ics SA 16bomh�7i'o;',
elc,' )1,1::\
dcde :1

)1".,' ·(juedi.�!.J i

-

i':�nl a"pf'('h'1� dos fl.'·;'j('s
8.1\ .. 16 A in!;r(,z da. F.',q (

do C - (j1 "Noro�d;-"l�I"

jnformr� f' cl!,,�rli1 n'lr:w
elas Informn<";õ"� ;lU' 1. ]jfl.'

tic:pr('i't d:rela em

são BAR.
11111')O� '''11(P:1cJ�S para o

R" vi"'1 rlc Bu�eas, 8aI7'\
m"nlo e evacuação crom"

eI;('a.UNIDADES Dr.:

BALVAJv.'RNT8
SJ<:MANA DJ\. AS'\

peral' com r""W':J.!1<";fl e !'�.

pldez ó preci<Q que "ejC'_' 1
oJ'gan-z.1das un:r!;H:!"" ck'
Salv:1.m('l1to P" vê a visit.ação pbb'icfl f>•• '

insl:1.lações ela nossa ba_lé.'te na<; r(!� Õ(l�
melas disp' IlÍ'/r p.1:-: a aCl'ca.

JI( ROMPEU
COM AMARAL
RIO, 18 (OE) - Noticiou

se 'que a falta de visã.o do
Sr. Amaral Peixoto, em as

suntos politicas, fato que
se acentuou no episódio da
fixação da data do plebis-
cito e posteriormente no ••

aj;ôb oferecido pelo PSD
par;). a candidatura Lopo
CJelho levou o Br. Jusceli-
no KUbitEchek a i'Omper
com o Pre idente pessedis
ta. O Ex-Presidente da Re
pública deseja agora aber
tamente a substituição do
Sr. Amaral Peixoto na pre
sidência do PSD, como

medida pura evitar seu

[1':1.('a$1>O !)O p'l.Cito presi-

Encontrei desta vez, rE-

gressando da terra natal

para esta vida agitada na

Guanabara, um ammente
ne tranquilidade pé feita
na cidade maravilhosa, nu

de as ete'côes se processa
ram em ausoruta ordem e

cívrce disciplina, com- ,i

li.is em todo este imen,'o

colégiO eleito, a; do Bta�!1

que é atua'meDte :lo oiw\';1.
potência� globo, aprescn
tãnd� u míndice de l)r.�s

c:mento populacional de

3,6% na décaqa de 1950--

tentaram subverter a cr
dem consti tucional e a

tradicional dlspos;cão;ll"
convívio fraterno ccs ora

süe.ros tud� entrando 1IOS

e-vos �al'a maior gtó-ta 'la

"pátria do Evangelho e

coração do mundo", que e

a nossa linda Plndcramn
n� sugestivo d:zer dé Hu.l'.

berto de Campos.
Logo ao cheg'llr em ca''lt,

encontrei sõbre a vel�a

mesa de trabalho expre�t.i
vo t.e:cgrama elo Presid�n

te João G�u'art: "V<!nh,')

Como se v6, o sr. JO,3_,�

Goulart é um e�pírito aoer··

�:m::�;��;��::�;�:;n::�;'�� "uamarl'aintenções, para distin!,"\:'u- ��
las d�quela<: que somcn',e Conto da a.

v;sam a interêsses pess')I'.�s do Estado de Santa Cata- Forta'eza e de passagem,
nem sempre confessáveis, rina. em R�cifc. Alem disso, (;0··

P. - Qual n maior f\a�i�- nheço -:- Rio de Janeiro,
A vitória do sr. Ade'lllF,r fação ele sua vida espoi'U-

de Banas está demon�- va?

trando que o povo bra"'i- R. - Havet levantado o

leiro nã" s,e af\�ocia :lOS camp('onato Sul Brasi!ei1'o
inLúilos vingativos dos C:V(' de Infantis, .em 1957
se valem de cargos pú:,'j- P. - Gostou do públl':o de praticar (1 tênis?
r.os para t:r;lr desfcl'i'as bande:rante? R. _ Sempre! Mesmo
pessoais. O quc ê��", no R. - E' o melhOr, dent!"o quando não entrar e:n

mcm sofrcu, em d.e"fi>i'�·j- do Brasll. Tenho dêle as competições,
nada época, vend .... -�e ,,- melhores lembranças de C::::m e�ta declaração a

brigado a I'efup:iar-se r:m m'nha vida espo1·tiva,
paises estrangeiros, par"" P. - Quais as cidades do

fugir à cÓlera dos que o Braúl qUe cnnhece?
perseguiam, parece tCl' S'- R. - São poucas, em 1:·
do de molde a confrang,��· a lação ao núm::ro dt: Cl0.;'..-

alma popular, -dai a v;tó- des que aqui existem () Educação e Cu'tura do Es-
ria com que � p"vo pau- nOrte é quase que compi"!- tado de Sant.a Catarina.
lista agraciou-o nas urna�. tamente desconhecido pa-

:�ti:::va
d, exemplo .0'

-C--ft-" R"-'R'-:--U S SE-L'Ao pre<;tigio do Sr. C�lr-
.valh .... Pini � nenhum abalo

causou essa vitória e a

con�equenle derrota do s�

José Bonifácio. Cerno bem

afirmou o JOl'nal do Co

mércio .em seu editorHll

de 10 do corrente, "o Pr;:t

fessor Carvalho Pinto P1'28
tau um grande serviço no

País á custa de percepti
vc1 sacrifício pessoal - ao

cortar (' mal janista pelr,
raíz. Foi a sua firmeza �m

não aCeitar qualquer t!p:l
de cõinbinação com o l"<;!_

nunciante de agosto que
possibílitcU uma divisão {le

forças fatal às pretensões
do ex-Presidente"�

que soube dar notório �I'�

temunho ao assumir a

Presjdêncln da República e

cem o qual poderá satve

o 1108S- belo pais de �O:1-

turbacô es internas, dando

lhes eementos vitais. que

o capacitem a manter-se

em equ'Iibriu e5tável du

rante o' eonfli to que �e

anuncia iminente.

Deixemos, porém, a po
lítica paur os que enten
dem 'do riscado ,e trf\lt'
mos, embora ,sumàriame"',
te, dr maior aCJ�lte�
mento dos nossos dias' o

concílio ecumênico, hoje
aberto em Roma prr Joa"

XXIII, o benigno Papa qUI.'
pr,eside agora aos de�till')s
ela i!rrCju, qlle comp;eturr.
81 anos nn pl'óximo me"

cano Inserto nos jornais
de hoje, "que o objetive
mais imediato do c-nau-o
Ecumênco é pôr a igr(',1 1

católica cm. dia com os

tempos moaamos. porém o

fi mde utte-Ior é ntncar

todas as religiões crtstás",
E c�mo, ainda no d:zer .to

m,esmo despacho, "�e eSll!'-

1'a que, em sua pera· �J.(��\')
• de abel't.ul'a, r Pepa imi�tJ.

��<;::��a �� q,_�df'S�:;j;

devem reunir-se sob J.

mesma tenda", muís alví

car-et-a perspectiva não

J'''''erj,:, te::- a Huma�ac'!

nos dias conturbados PI"

OU� ainda vivemos. Aguar
demos, pois, o eesenrota.
dos trabalhos dêste nctã
vel Concilio, para que nos

posse.':,::,:" pron:mciar n

re�pe,
RIO. 11-10-96.2

. Milagrosa
RIO 7 V.A. - A Pell'O- apresenta uma geologia das sumo de 100 milhões no a-

tiras errada suorctudo p.u-a mais favoráveis sob o aspee no.
dar �() alll:O-slliil'i�'n_ Lo da extstenora de petrôl,f::l. Esclareceu, a certa altu-
ct.t em núu devo Dai,!la sarmos muitas vê- i-a. que a Petrobrás poderia
:,,( r f'lll':""r]:t {." "" OII.Hb- 7.('S Ulll 1(1ll��0 período no si- rücumente elevar, de modo

p·ndo (I,)s nouete.nos, dedi- arur.ciet. a produção de
:1') tro.bjl!ho anómo seu. poccs. se rôsse essa a

dn pesquisa, até preocupação demagôgica
1']1f �a mos fi um resultado dos seus dutgentes e técni-
pl'((UI'') que, não raro, eom- COSo Bastaria, para tanto,

ou mesmo na- abrir as vávulas e deixar
empregado por sair o óleo represado nas

engenheiros e ardas já em atividade. Is

so, entretanto, representa-
que a attvt- ria nada menos que um cri-

!hlln, pe:.roquilldr:a,11o rL'l{lf' cxrnoratõna está, a- me, pois uma exploração

V(:%f:;; fi pe�ro'��,�,� é ��il�;�l;�> ,��,a������e��: d��;;�O,�n��� ��:j�a n;!�re�:s:���,P�:���
, da com »cves-ídade pela clr- t-is do uets, informou o pro- que lhes reduziria a pressão

resso- Pr-to de Aguiar que e, por conseguinte, poderia
eneontruoo. a.ndn em I'OS- a producão de petróleo _ levá-las a uma exaustão
1';'1 j):li ') suneronte óleo b'ru que estõve realmente em prematura. Por isso, o que
to-que nus parmitn d' pen- deeceneo no primeiro se- prevalece no programa de

do ex- me-t re rtcstc ano _ já ,explpr(l.f:ão e pr-Odução de

óleo pela Petrobrás, frisou

é uma orientação exclusi
vamente técnica clentiüea
e por eons:equên�ia, verda
deiramente patriótica. "Te

remos de aumentar nossa

produção mercê da desco
berta de novas e novas á
reas no pals, jamais à cus

ta da demagogia", declarou
o prof. Pinto de Agutao.
A respeito do programa

de investimentos aprovado
e aplicado no presente €Xer

cicio, esclareceu ó entrevís

tado que a Petrobrás, até

o fim de 62, somente no se

tor do refino e da petroqui
mica, deverá realizar con

correncía de alta. signHica
çáo ,

ccstacenoc-se: duas

refinarias (Pôrto Alegre e

Belo Hcrtzonte) ,
três .áurt

cas de asfalto rcea.a, Ba

hia e Guanabara) e fábri

cas de amônia e uré,a, na

Bahia também.
Além. disso, todD um con

jl.mto pettOquünico,
preendendo obras que ini
ciarão a I::tb!'icação de u

réia" butadieno, estireno,
metanol, dodccil, benzeno e

coque de petróleo, está sen

do U1-üntado ou em fase fi

nal de concorrênciã e, em

breve, já deverá atingir a

etapa de operação. São ês

ses elementos essenciais à

produçao de plástbos, fer

t!llz;J.il"es, borracha sintéti

c.a, detergentes, eletrodos,
g'ás liquefeito, etc., dos qua
is o pais tem enorme ne

cessidade, estando alguns
ainda no sistema da impor
tação.
Apesar de estar enfren

tando um encarecimento

progressivo dos custos in
ternos sem uma correção
dos r��pectivos valores de
venda - pois os seus pro
dutos são faturados, ainda,
tomando por base o dó]ar

petróleo de CrS 235,00, o

que representa verdadeiro

subsidio ao consumidor -

a. Petrobrás vem cumprin

do rigoro,amente o seu pro

grama de investimentos fi

xado para êste ano, cujo ni

vel de aplicações é de or

dem de Cr$ 42 bilhões." Ja

para O próximo exercício,.

����'��n:���r��sb:�:���!� .��
tuando-�e nfl ca�a dos CrS

75 bilhr;"s" finalizou o prof.
Pinto de Aguiar,

60. durante a qual se �'e- agradecer distinto patt i" o

gjstra'am mais de 10 mil atenção sua ca,ta viro1,.,
indústrias e 100 mil es�a-

-

agosto pt João Gouia:-L
bl'·-;!c'mentos comerciai�. Presidente República".
a :ém de cêrca de 1 milh�o
e 020 mil estabeelcimen
tos agrícolas que fOraM
instalados no pais, acrec1i
tando-se que "no pri'tIH" "0

quartel d(l século XXI a

Qu<! carta era essa? Pos

sr; apenas dizer <lIJe ver:lU

va o mesmo tema de que
tr'ltei no f\rUg:'Ü insedo
nêste di:i.rio, rd'cfw dr n

de agô�to último, snb '1

epigrafe - NA DOLORO
SA IMINENCI"A - e 00"01 a

ementa - "Saber pa-a

prever, a fim de Prrve.",
de A. Comte, terminando
com apêlo ao pr;meiro
mandatário da Nação ,1')

�ent;do de manter aqu2Je
espiritr de pacificação de

Arnaldo S, Thiago

Beck ao...
ra mim. Estive uma vez E'm

São Paula, Belo Horizon�e,
S;lnto�, Plfac!caba, pôrto

Alegre, S'3nt� M<tria, Curi
tiba e Paranaguá.

P. - Até quando preten-

I'g_mpeonissima Anamal'i:\
Beck despediu-se da ,'e

pC1'tagcm de "O Estado",
]",e(r rnando à sua mêsa de
t �bJ_Jho na Secretar'ia de

Cont. da 6a.
mar no próximo reuniõo, quando o presidente Osní
Mello dirá se Santo Catarina participará ou não d,
importante certom-e.

xxxXxxx
Como urubús prontos p:Jra se lançar à preso o�

clubes italianos prosseguem na t2ntativa de obter' de
qualquer maneira o concurso do jogador mais fome.
So do mundo na atualidade: PELÉ, já Se falando num
oferecimento de 5 bilhões pelo at2stodo liberatário
que desfalcaró sen9rVefmente o futebol bro:>i!-eiro do
famoso "Sacy" do Santos, Agora vem nôvo ofereci.menta. Darão 120 milhqes ao Santos poro ceder por
empréstimo, por apenas cinco mêses, o notável astro
da pelota. Mos, a resposta do Santos é sempre a
mesmo: PEU É I - N - E - G _ O _ C _I �

� - L!
__ . ,� _

VENDEDORES
Temos vogas para v€ndedores no interior do Es·

lado, devendo os interessados satisfazerem as- se_

guintes exi!1ências:
IDADE': 25 o 30 anos

Instrução: GINASIAL
Capacidade de vendo\! e disposiçõo poro ttaba
Jhor,

_
f ..l�1

Exige.,e fontes de referência
Possibíliaodes de remuneração mensal Cr$,

Ó-��'���'r��-:; E��t��':1�I��:a���;��. ����e���o;tdencial de 65

população brasiieira ul-
trapassará a norte amei'J

cana que atualmente e
cêrca de duas vêzes mf\ls
numerosa", diz o Jorna, rio
Comércio de 16 do mps
!indo.
O Bra·.. i' reagiu nob,'e

mente à atitude demagogi
ca de alguns arrivistas 'l'1e

A Petróleo BrasHeiro S.A. - "PETROBRÁS" a.
vilSa a. seus ocionis1ãSê a� público em !lera I que algu
mos frrmos, cuja constitUição não é do conhecimen�
to desta Empresa nem com a mesmo têm qualquer vinc'Jlo

.. adotando, muitos vêzes, sigJas semelhantes "ti
elo :'egistrada, qu�r no prefixo, quer no termínação,
v�m inescrupulosamente, se utilizando dessa seme_
Ih-:.n'ço poro fins comerciai"

A PETROBRAS sente.>;;e portanto, no dever de
esclarecer que não possuí sub·sidiórios n:em proced€tI
jornais, à encampação de qualquer Empreso atuantê
no lavra, refino ou distribuição de petról�o e s�us de.
riv:Jdos_

-

Adverte, outross'rli;--que, atuolmente, não está
procedendo à subscrição pública de suas ações, aler
tando para o fato dos já mencionados Emprêsos es·
tarem propicíando o lançamento de s-eus títulos me_

diante insinuação de ligações com a PETROBRA'S.

EDITALN.o 98
CITAÇÃO

Pejo presente e no forma legal, cito o Advogado
Maciel Berendt, em lugar incerto o, dentro de trin�
to (30) dias, contados do publicação do presente, 0-
pres-entar defeso na representação que contra o mes.

mo corre nesta Secção e formulada pejo Tribunal de
Justiço do Estado,
Justiça do Estado.

Cordialmente
Altamiro Silva Dias

-Seerctnrio Executivo
19-10-'62

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Apresentamos. em seguida, os resul
tados finais do pleito de 7 de outubro, em
todo o Estado:

PARA SENADOR
"

KONDER REIS - UDN - 262 720
Attilio Fontana - PSD - 248,565
Doutel de Andrade - PTB - 105,836
Martinho Callado - PDC - 75,290
Saulo Ramos - PST - 44,167

L_.-.......�'"
CAMARA FEDERAL LEGENDAS

PSD - 210A49
UDN - 201,190
PTB - 65,589

Diferença a favor da legenda do PSD
9,259 votos

O PSD. elegeu 6 deputados federal",
a UDN, ô-e o PTB. 2

ASSEMBLEIA LEGISLATIV� Legendas

PSD - 205.655
UDN. - l44 670
PTB. - 62,057
PDC - 27367
PRP - 26,904
PSP - 18.120
PST - 11.480

Diferença a favor da legenda do PSD
61.985

Pelo quociente partjrl6ri�, o PSD �1�

geu 17 deputados, a UDN 12, o PTB 5: o

PDC 2, o PRP 2 e o PSP 1.

farifl1!J ff!dvziáa<

FLOflIANdPOUC, /Tlk'l1( JOtNV/lE.
CURITIBA, PAfll1A/A(jUA: CANTor; • /(/0

TAC - CRUZEIRO do SUL
�fMP{(f UMA B()A VI!1CEM

Prolestantes Traiam da Unidade
CIDADE DO VATICANO, de trabalho realizada

18 (VA.) _' Os rePresen- conjunto, desde QUe o c'm

tantes das Igrejas cristãs cUio Ecumenico Vatica!1o

pl'otestantes se reuniram II foi inaugurado na quin-

novamente com cS mem- ta feira passada. Um po--

bros da Secrêtaria do Vã- ta voz da Secre�a d.s�e

ticano para tratar da ltl�S depois da reunião qUe .lao

tão de unidade cr!stã. F.� seria transmitido qualqü�r
ta foi' a segundo sês.,r,ó comunicado.

Em sen costumeiro estilo RAIVINHA, o deputado
Laerte Vieira, algum terhpo ant�s ,!-o pleito de 7 do cor

rente, discursando na A,ssemoléia, susten,:ou que Os re

sultados das urnas servfriam para um julgamento da

ação governamental do senhor' Celso Ramos.

Agora, quando regressar ao:; debates, o representan
te udenista terá que relatar os EMBARGOS DECLARA

TÓRIOS em que se envolveu, Os números eleitorais não
lhe �ervem à tese sustentada, préviamente, da conde

nação popular ao atual governo. Demagogia barata,
contar sões da lógica, fugas e expedientes que tais não

iludem os números, que ai estão luminosos e definidos a

proclamarem justamente a antítese.

A matemática, já dizia o Conselheiro Acçício, é a

ciencia da ex(;.�idâo.
No cu'o ela não entra com capitulas difíceis ou

cmnplicad('s, em que se exijam cáiculos d� logaritimos,
de raizes auadradas, de operações cipoentes de geome
tria no espaço.

Socialista é forte
candidato a pre
sidencia do Chile
SANTIAGO DO CHILE,

18 (V.A.) _ O dirigente
socialista Salvador Aliende,
firme admirador da revo

lução cubana, predisse ho

je que sua "Frente de

Ação Popular" (FRAP)
"vencerá na eleição presi
dencial de 1964" e modifi
cará drást.ícamente a es

trutura económica, politi
ca e socíat do Chile. O dr.
Allende, médico psiquiatr�
de 53 anos de idade, per
deu por um punhado de
votos a -eleição presiden
cial de 1958 e é considera
do sóhdo candidato à vi

torta nas eleições que se

rão realizadas dentro de
dois anos. E' considerado

como candidato certo da

FHAP, uma poderosa alian

ça esquerdista de cinco

partidos, que inclui o pró
prio Partido Socialista de

Allende, o comunista e ou

tros três grupos.
Allende declarou que o

Chlle poderá chegar, atra
vés "de meios pacíficos", a

básicas reformas econõmi
cas e políticas, as quais se-

rão parcialmente seme

lhantes as estabelecidas
em Cuba. Diferentemente
de Fidel Castro, que nos

primórdios de, sua revolu

ção manteve suas inclina
ções comunistas e sua filo
sofia política. em segredo,
Allende colocou as cartas
sóbre a mesa e tornou sua

posição claramente defi
nida. Está oficialmente
aliado com o Partido Co
munista e anunciou aber

tamente sua intenção _

caso rôr eleito presidente
_ de nacionalizar "tôdas
aquelas empresas que ser

virem oãsicemente para o

desenvolvimento econõmico
do país", inclusive as

grandes companhias de co

bre norte-amertcanas. Cuba

dependia fundamentalmen

te, para sua subsistência
da indústria açucaretra,
que era de propriedade de

ínterêsses dos Estados Uni
dos, As plantaçôes e refi

narias de açúcar foram o

primeiro setor da indús
trra cubana nacionalizado
por Castro.

�Giltnto MarinM:
J.K. O candidato de 65

RIO, 18 (VA.) _ Lan

çando a. candidatura do
sr. Jucelino Kubitschek a

prasidencia da República
em 1965, o sr, Gilberto Ma
rtnhc concedeu sua pr'[meí
ra entrevista à imprensa,
depois de 'reeleito senador
peia Guanabara com o ':1.

paio de vuuos onnid')s
minoritá -ios e !>fincig:l!
mente da UDN e do gover
nador Carlos Lacerda.
Ac-orceutou que seu par

tido - o PSD _ enfren
tou mais uma vez uma e

leiçân no Rio de Janeiro

em c-nd.ções desvantajo
�as, pois neste Estado -s

ppsições pouucae se radi
causaram novamente en

tre tj-abalhtsrno e udems

mo qUe pràticamente ab
sorveram o eleitorad» cm

detnment- co peseecêsmo,
que ,,'n:--� crescendo sue

p.c.osarcentg.

ce-te Marinho confessou

"que sua reeieicêo foi mais

auspiciosa que a de 1954

poiS ganhou mais duzen
tos mil votos quando o P

SD. da Guanabara, c-me

se sabe, tem apenas qUcl
rente e cinco mil eleitores
convictos.

Fatou, também de .,;la
futura ação na cama-a

Aita que "será eficiente e

em 'benefíciO do povo",
Segundo c sr. Gilberto

Marinho, o povo carioca

\d.emoI1strou, nestas elei

ções, que deseja ver rea

llizado o seguinte prsgra
ma: 1.0 - legalidade e

vlgencta p'ene da Ordem

[uj-idíca e democrática; 2.
_ ilaz social; participaçaiJ
ativa dos produtores e era

balhadores na conaonca
çâo do Progresso da eco-.

nem.a nacional; 3.0 _ es

tabilização e desenvolvi
mento economico; 4.0 _

%Iolitlca internacional
serviço do desenvolvimento
economico interno. e ajus
tada ao Estado; 5. - com

portamento ,e (lbrigaçoes
que impõem a comunids.

de de nações livres para
a Preservação da paz mun

diaL

PANORAMA DE CULTURA
DEMOCRA'T1CA

. Conforta a todos quan
tos lutam pela consolida

ção d'emocrática no pais o

panorama político de San
ta Catarina, onde acaba de

proceder-se - como em

todo o território nacional
- um pleito de grande
significaçáo para a estabi

lidade do regime. Em o

nossd Estado, cumpre as

sinalar para justiça do
elevado nível de politiza
ção da nossa gente _ as

eleições decorreram de ma

neira verdadel1ramente

exemplar, sob a mais per

teua ordem e garantias
absolutas para a livre ma

nifestação da vontade elei

toral. Ademais disso, da

experiência das novas prá
ticas ou processos de exer

cício do voto saiu O
.

elei

torado catarinense com a

plena dignidade que tanto
lhe exalça a cultura polí
tica, o discernimento dvi':
co e a cousctênctc dos seus

deveres.
Mas é scbrerudo o pa

norama de disciplina, de

superioridade moral, de

acatamento racional aos

resultados das urnas o que

especialmente depõe de ma

neira honrosa para o nosso
Estado. As eleiçÇie.s.. a que o

alto espirito
'

democrático

do Governador Celso Ra

mos presidiu bem identi

licado' com a Justiça Elei

toral, que déle teve a mais

ampla e espontànea coope

ração, marcaram indubità
velmente para nós um

triunfo a mais da convic

ção democrática do nosso

povo. mtenso manifesta
mente a quaisquer ideolo

gias que não se COad1l.7.lem
com a nossa formação
sentimental e com as tra

dições sociais do pais, o

eleitorado barriga-verde
soube reatírmar, ftravés
do veredito das urnas, o

senti4b da própria forma
ção histórica, que ãeseia
mos preservada-mesmo _na8

crises mais agudas por que
se vem consolidando os

principios mestres da nos;

sa politica social-democrá
tica,
No mais, o ambiente de

trabalho, de ordem, permi
tindo o curso rítmico do

desenvolvimento, está de

pondo em abono da men

talidade progressista dos

eeiartnenses, que tem a.

dirigil'-lhes os destinos um

governante honesto, em

preendedor e compreensi
vo. Santa Catarina ofere
ce, pois, ao pais inteiro, um
belo e eloquente exemplo
de verdadeira integração
no anseio de crescimento e

::r:pansão de suas l)OSSibili
dades. "Fôrças orgânicas
que deflue-m para um es

tuário comum", _ como

Os conceituou certa -oêz, o

Governador Celso Ramos,
_ Os partidos politicos que
concorreram ao pleito re

tornam à função normal

em prol de melhores dias

para o povo e para o Esta

do, sem quebra dos obje
tivos a que terão de su

bordinar as suas ativida

tes.

• C tarina
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SR. WALDEMAR VIEiRA
Com involuntário atraso

noticiamos o transcurso do

aniversario natalicio do
nosso íluatre conterrâneo
Sr. Valdemar Vieira, ocor-

rido ontem.

O Sr. Valdemar Vieira,
um dos mais atuantes
membros da câmara de

Vereadores e seu atual pre

sidente, por várias vezes

ocupou a chefia do Execu
tivo Municipal, onde se

destacou oeto elevado tino

administrativo.

Ontem, ao ensejo do
transcurso de seu aniver

sário natalicio o conhecido
homem público foi etvo dc

inúmeras homenagens as

qua's nos associamos for

mulando-Ihe os mais ar

dorcsos votos de felicida
des.

EMPRE'STIMOS NOS IAPs'

TETO ELEVADO

Ministros assinou ato fi-

BRASíLIA, 18 (OE) - O simples a serem concedi

Presidente do Conselho de dos pelos Institutos de

xando em 5 vezes o maior
eeténo mínimo do pais, o

máximo dos empréstimos

Previdência Social ii. seus

segurados. Anteriormente o

této era 5 vez2s o salário
mínimo págo na região em

que -o segurado trabalha,

Cabe açui o que, 1)or

ocasião dU1n encontro pa- « � .....__

írccnuuio em São Paulo

pelo Instituto Nacional de

Estudos Superiores, em

maio do corrente ano, dis-

se o eminente Chefe do
Executivo de Santa Catari
na eoércc das eleições, que
se feririam ainda cinco

meses após: "O Congresso
e as assembléias que elege
remos em outubro devem

ser legítimos. E para que o

sejam, não basta apenas o

voto secreto e universal
sete voto não voae ser ma-

culado pela coaçáo, nem a

do di/theiro, nem a da pre

potência, Estamos ama

durecidos para adotar nas

eleições proporcionais a

cédula única oficial, já
provada em .sua viabilida
de no Estado da Guanaba-
7(('.' .':'

S. PAULO 18 (O ESTA
DO), _ Ao embarcar es'a
manhã para Bra.;:ilia o Se
nadar Lino de Ma ttcs de-

LlNO DE MATTOS OUER JO. NO PTN.

Registre-se.. já agora, a era-cu não estranhar
�
que

exata coerência entre'" esses "ra UDN, saia ii. p'rs.ça. púbtt

palavras e os atos do Go- ca, para ccnclamar o eíet-

vernador, que tudo fêz pa- torado a não votar no u'e

ra que, em Santa Catarina, biscito de sc.s de ji:meiro,
fôs�em os resulta,dos colhi- adiantando que só assim a

dos nas urnas a expressão eg-em'acãc poderia impe�
legítima, liberalmente ma- dir a de-rote certa de �<)-

nifestada, do pensamento e us pontos de vista sôbre a

dç vont.ad.e do povo, se-

br�m-nos, assim, rceôes

pa:�� que nos orgulhemos
do panorama de cívi�mo

que conseguimos oferecer
ao pais, como testemunho
de nossa cul1ura democrá-

AlOU IIAII PE"'1Et1I DO lItAIu. tica.

realtzacào da consulta 1',0

pular. -O Senador Líno -te

Mettcs disse ainda que a

pesar de derrotado o c-.

Jànio cuedros continua a

ser Iórça politica de ;Jr;
meira ordem e disputado
POlI diversos partid,s. Dls
se Lino de Mattos qua la

rá convite para que o Ex

presidente ingresse eias

hostes patenjstas. Movi
mento neste sentido será
iniciado dia 20.

ULTlM'A ESPORTIVA:
Sanla Calarina Cabeça de Chave

no BRASILEIRO DE FUTEBOL
O Dr. SauI Oliveira re- Volta atrás assim a CBD

cebeu cabograma da CBD, da medida injusta que

comunicando que a enti- havia' tomado contra nosso

dade máxima resolveu al- futebol tudo indicandu

terar a. tabela do Campeo- que o Presidente da F.C.F.,
nato Brasileiro de Futebol, que fora a Guanabara pa

colocando Santa Catarina ra resolver esta situação,
como Finalista do Grupo foi bem sucedido.

Sul, isto é, jogará contra Nossa estréia está mar

ven.cedor de Rio Grande do cada, assim, para.os pri�
Sul x Paraná. .meiros dias de Dezembro,

Argelia Apoiaria Cuba no Sentido
de Que os EUA Abandonassem a

Base que Manlém Naquele País
WASHING,!:ON, 18 (OE) ricanos disseram não estar

_ Funcionários norte ame- surpresos diante das il1�

formações de que o Pri�

melro Ministro argelino
Ahamed Bembela, tenha

afirmado estar de. acórdo
com o pensamento do
"Premier" Fidel Castro, de

que Os Estados Unidos de

vem' abandonar a Base Na

val de Guatânamo, As au-

r.i-ec mais o senador
Mar.uno que o sr. Kubits
chek saiu !ortal�cido jas

últimas e:eições e e .,cm

�úvida, .() gran(�e candi
dato do PSD à sucess:to
pccsidencial, em 1965, De

pois de elogiar o sr, Ama

ral Peixoto, pres!dente (I.e

seu partido, o Senado( ;::r!l

Câmara Júnior Felicita Secretário
O Titular da Pasta da Pelo presente ofí(!io, que-

Educaçã{), Deputado Ru- remos agradecer a V.

beús l_,jazareno Neves, vem. Excia., em nome da Câma
de receber da Câmara Ju- ra Júnior de Florianôpolis,
nior de Florianópolis, um .tôda colaboração prestada
ofício de agradecimento à nossa organização, para

pela colaboração que aque� a realização da P. Feira

la Secretaria prest.ou por do Livro, desta Capital.
ocasião da realização· da As�im sendo, aproveita-
1.a Feira do Livro, desta mos o ensejo que se nos

Capital.
.

oferece, para nos colocar-
A seguir publicaremos mos inteiramente às or

na integra o ofício recebi- dens de V. Excia.

do pelo secretário de Edu- Cordiais Saudações
cação e Cultura: Ass. Deodoro Lopes Vieira
Senhor Secretário Presidente

toridades norte americanas

atribuem as r;\eclarações
de Bernbela. principalmen
t4 sua delicada posição
interna na Argélia, onde

conta com grande apóiO
de elementos esquerdistas.
Afirmam tambem que os

E.�t!Mi0s Unidos nã') p�e
tendem deixar' a B:1se rlo

GUfl\"�nflmfi.

Depois de. uma longa discussâo sõbre o custo da

vida, de feira em feira mais agravado sem causas

dh etas, como à.e hábito comprei meus jornais e

abalei para os lençoes, que o tempo anda manmndo
gripes e resfriados,

Minha maior curiosidade, nas fÕlhas, em virtu
de da discussão, foi s'aber das enérgicas e imediatas
providências que estavam sendo anunciadas para
conter o aviltamento da nossa moeda.

De positivo nada encontrei nos jamais, alusivo
ii matéria. De negativo, aconteceu que paguei pelos
diários mais uma quebrazinha de cinco cruzeiros.

Mas, nem tudo está perdido. Essa cOl]clusão
ressafta da ce.rteza de que .o nosso premiá, Prof.
Hermes Lima, manteni-se em estudos l)rofulldos,
como muito bem destaca o CORREIO DA MANHA,
na seguinte nota:

"Em virtude da alteração no texto do Decreto
n,o 34.7�2, .de 8 .d� dezembro de 1933, sancionada
pelo prImelro-mmlstro Hermes Llma, soldado casa

do não mais poderá tocar corneta ou' tambor eln

banda milita!'. Apôs profundos estudos sõbre. maté
ria de tão grande relevância, o primeiro-ministro
chegou à conclusã.o que falta ao homem casado fo

lêgo e vigor para soprar corneta ou rufar tambor.·
A decisão já foi publicada no "D1:lrlo Oficial" e ca

sado doravante tera de se conformar, filando a cor
netinha e o tambor de seus rebentos tôda vez que
desejar satisfazer suas a.spirações musicais."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


