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desvario de tacerda:"Castelo,uão,é digno da Bevolucão"
'. RIO., 23'"(OE),- A ,Nos:sà revolução' é anferior 'aO

' t- , .

���_.�_.� ..�.\2:C!:;:�i
golpe milftar'do àDO pa'ssado�. e confinuará. Se ganharmos
as eleições na Guanabara s.�rã apesar doPresídenté da 'Be
púhlíca e .seperdermos é, :por �ulpa·dêle .. São as palawàs
iniciais' de '�t�T"'8rte üronunciamento do sr. Carlos Iaeer
da, contra o M=.rechal Castelo Branco.

. Prosseguindo o governador carioca Irízou: a condu
ia; dn Marechal Castelo Branco é equivoca, nâbia e pORCO
digna da revolução. do govêrno, do qual êle '. é Presidente.

A palavra revolução saiu do dicionário do Presi
dente Castelo Branco.

O sr. Carlcs Lacerda acusa' o chefe da Nação de pre
tende� ver derrotado o candid.ato síhiacíonísta do' govêrnn

; da Guanabara, sr. Flexa Ribeiro e "com' isso mudar o pro
cesso do jôgo eleííoral da sucessão presidencial de 1966.

o
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Aliados
SAIGpN, 23 (OE) - �

Iôrças aliadas que reali
zam uma operação de lím-

•

peza 'no Víetnan apodera
mm-Se ontem .de um Hos-

ptta! e lle uma rábríca de

1l1uniçõ� no Vletcong, a

65 ,quilometros a noroeste
I de saíscn. Paraquenístas
norte-amerícanos da Briga
da Aérep Transportada en :

centraram no Hospítal qUe

IVR' !lfl·rl� cateuo·'r'I·CO.· \ �Z;:�!��:,d:O��15 :'t�,if��{�l ���'
'.

U U 200 Lit�, tU110is e subter-

"Pr''elft'edb se'r o I over'nan'te· que oa"'o .�;�:::};�:.u:�P:;:�:O d;r ',' HANOI�"1 IVA)' --" l\ au-

,;.t ,

'.' ," toriY-nçiR' pr>n utli.i.2-í"-r ga-
.

'descoRuCE a luta dos Munl·cl'pl·US" '!:��!sÇ;;;��i":�����1�r�:it:��;' ,

"
,

". '.,'. mente '11" •• , au+oríriade.s
"" nGr!.; i-amérlcanas de S;,11-
Sintetisamos, aqui, uma nante 'que lião desconhece --- .,' .------ .. - .. - ---- 119U 'ao -Departamento de

série de pronunciamentos a luta dos riiunícípíos. Defesa de Washington, in-
do candidatá que tem leva- Municípios fartos dão co'

PreS do S·ND.E.I AII'(�nca' Vise
formou cm Saig�):1 t.r ite

dó a sua palavra d� f� nos mo resultante Estado mais Li 'I digna dr. e'É'e1itr,
destinos c�tarinen.se&· a tõ- forte. ", , Êsse 1)€dic1o foi rcrmuía-
das es praças :pública� do 'Trata-Ios,ei com justiça, Intearacão Iconêmica aa A, L do há duas semanas, por
,.ES.,tJ'do de Santa Catarina. sejam grandes" ou pe:}u& \

.

...�
..
"

. jnt�tnléçU..b· do com-mdnn-
rorrro ALEGR.',E, 2-::1 centou qUE a .'\lLl.rC'.,a naonos. Dêstes. bIUmos, senti" . tC-C1-l' Ic

' nortc-arnerrcano
(OE) - A :r·t.cgrál';:io eco- c'eve ser írnpedír'a comolhes as dificuldades sem - . c'a zona do Paclfico com
nômíc:J da A111€1:1(':1. L3,U;,1 um vrogru11la c1:: ajuda s('�e 'nus ,m)RS Havaí, Con�
deve sa' o primpir,) ob,ieU- Norte Anh'ricana, m�; eo- _

. Sldera-sC? .-íj(jjs. q.,.) aso··vo da Aliança. pa;rã o 'Fr�;- 1110 uma associa ',� ,:) ri (" i"'- .

"licítacão ('s,á 8en:b CX8.
gresso. Isso foi O, que dc- forços em pról d;),,;)·� cül1ti- l1lh�éda 'atualment� pelosclarol,l. f'U1 Pôrto ."'l�:;re, ti ner;tc, e0111 o a Llxi!i:J (los

, D,"',part.a!1�tll1tos ria Dffesa
!sr, Jo.'�é Gc:trrclo .Toi:Ces, Estados Unidos,

e de f,sb;::�o. assh�1 como
presil.:lente do BNDE, Act'(·,; .

p:.:la Cas:i' B!:a:1ça, Assina-
lÍ1�SE', l1qste .•5c.nHr1o: (,lI I?

. .

u uÜliz:t:�o em marc;o \).1-

B.o!ivi.• � ,Pede ,lnterv<inc"ã.o, ,da .ONU: '
t,\nllJ' de, mú' gás "nau&ea-

. �. , I <' �l�i1:rl(('fJvQiiljt;ório eh Lipo' .' :�
.

,

.1 �;'" i��\.{'·,:�'-�·.�.,1'�·�·.���j1�"�''�S��"*�-
"

:;;: 'J:J,' r,gp,d"
���._�,�.��.. ,,,:1., "�"', t ,.$.�_ ...*�. �.

'e, tl-e" ,: b _ ,,' _ ;fê ri1u- �tos . �t 'l{!Q�n��, que�<ni(lo",d� . ;'ll;n.M(jer, :wem:o•.
'

ex-presiderít'e tão sendo:-' cometidOS em,
. ,':\N�rihtlJUà

"

.fÔrça; nenhiU'n Victor fassós Estetisoro p& seu' pais. O ex-presidente
'o Sr. Ivo Silvetl'à vé uma' dinheiro 'poderá' ",,,itar que d;tl que a comissã-o dá ,di·· <la .'f;3olivia deriuncia em,sua

; :iil�âçã0
. ; prõrimda.;" in,: '. êle s� nlanü'este lIvre e so- reitos 'húmanos das Nu, menSo.gei:Íl, .

nôvo e brutal
separável, nos seus .<;1spêc- beranamente' e seja cicia- ções Unicj.as Int(-lrveuha J�ú: l11�sa('W,' de operários lI}
tos entre. o fomento à pro- dão de que a .pátria neces- to as autoridad�s,. Bblivia- vades u efeito 'por poli.
dução, o fornecimento.,. de sita para o J1perféiçoarpel� na� impedindo .verdadeiros dais a rnando do govêrno
semente à época oportuna, to de suas' instituições . (16'
e a fixação de preços mí- mocratas. Nós ,trazemos à
nimos. praça pública as idéúts que

não tememos julgadas' na

qüele momento em que 6
eleitor' fica ti. sós com sua

AGRICULTU�A
É preciso cheg"1r mais

próximo 'do Campo, atra

vés do �b éfe'tivo i
ao

homem qJl;6' trabállía. sa-·
be Deu&, dom qlJe sacrifi

cios. A presença do poder
ptlbiico deve constituir não
só O eSÚrr4lo . á produção,
QPBlP' 'l>.'�t�ill�unente ,

o

incentivtl 'l'LO. I?�. aprov.el'!;3'o.
. me�to. QUátitâs' véZês irh
'yratlol' a. perd,é: à �atJ:a :}le'.\
." "

conta ao ser prefeito
minha terra"..
O candidato 'tem em sua

plataforma Úem dedicado
à cooperação municipal, que

• ve� despertando o maior
interêsse da. parte de pr&
feitos c',ltarinenses.

VOTO lt ARMA
. ..... , :. ':.'" :.

. '. .�. �';. '
..>.'

MUNIctPIOS

, "Pretendo consciência" .ser o gover-
---'--,--- -

"
.,' • • __·, ·� .• i

Acidenf'e Mata fi,lho de
��Chaf:f _5 Soyer

ES, Califór

I)!� 2�' co �. Michel

.r único iUho do famo-:
so ator Cl1'l,rles Boyer fal&
ceu hoje viti�do por' um

I qis}i)aro de arma' de fóg� sua residência.

rr� �-'--'-- :====

',-.._ GRt:.I�8Re_;tle:"SI:H:: 'dJI/'ff;j.
O 'TEMPO (Meteoro

em sua residência. A polí
cia disse que o jOVeIU
Boyer pelo que patece fe,
riu-se 'aciden,talmente on·

, tem à, noite no living de

Síntese do BoJetUn Geometeor")iogk�. de A. SEIXAS
NETTO \'álida:aLé às 23,18 hs. do dia 24 de setembro de 1965
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSÃO ATMOSFÉRICA MÉ
DIA; 1031.1 milibares; TEMPERATURA MÉDIA: 20,3° Cen
tígrados; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 92,9%; PLUVIO
'SIDADE: 25 IÍnl1s: Negativo - '1;2,5 .

mms: Negativo
Cumulus - Stratus'_ Tempo Médio: Estável.

'---'{*"'í'j;

APOTEOSE ÊMlUB�RÃO
o coiníC;io :da Aliançâ'�rocial Trahàlhlsia
e Popunar, reali�ado "em 'J:ubarão, consli
luio-se numa vQrdadéira apoteose que con

sagrou os :çilndídàl1os do'pov,o. Mais de seis
mil pessoas aclamaram"'lvo', Dall/fgna e

, r

. Celso'; eslando presen!es, aiada, o Deputa..

do .Dchr.lel dé AiÍ4rad.�, bem '�o.o DQmerO
sos 'lí4sr�s�ppU!icos"t ��" DO�. oitava. pá-'
lia" ti leilo� 'ellç�,.��i'� i�pla reporlage",
foc�Uz'jndo o' cOmício. monstro realizãl'do

'

'em Tu,ruarão ..

'\

I,

de

.

,"�

,tom.am. ,

PfOVP" : )1"'1-
testcJS 1',0 !Jll11l(!lQ ilí'tr':r" r

cHi parficnl;\r. [>�n. rrÜH'.5
Il,llados .,

tra-l'ielonalmenk
aos :Estacios vnidcl, Ta';

. guseH: .iornceido$ p"l.J {'(l-

1nando 110rt€-:-l rilETict\l1lJ,

posições .Vietcongs
foram utilizados

�

:),�hI.3 trc- tos normais de granadas
pas governamentaís sul- de gás lacrimogêneos "CN",
Vlietnamitaq, !Sev�l'<\S or- porém ésse armamento" de
dens foram dadas deoo.s via ser utílízado 'somente
às tropas estadunidenses e. contra elementos civis e

sul-víetnamítas proibín.lo a em caso de manifestaçôes
utilização de gases nas de rua..

operações militares,

Nâo obstante; as umda

des norte-ameríca.ie., de

combate conttnuarm.: 1'2-

ccbcndo- seus abastcr-imen ..

O Presidente Guille1'l1'O

Valencia queixou-se curem

da maneira súbita, e sem

motivo, que os Estados

Unidos Suspenderam êste
ano suá ajuda económica à

Colômbia, violando a carta

de Punta deI Este que se"r
viu de base para a criação
da Aliança Para o Progres-

.

SOo Num discurso de inau

guração de um sístema de

distribuição de víveres por
meio das estradas de ferro

nacion� o Chefe de ),Esta
do manifestou que "na sus

pensão dessa ,ajuda está a

razão do desequilibr:io da

balança de p<:te;amentos ela
Colômbia". "Felizmente, ar

C':esccntou 6 Presidente. Os

CIDADE DO- VA'nC;H\O:
23 IOF;) -- '. COllC'Jl,u Ec'u
ménIco cu' lU Oll�: 111

Em washíngton, l) P'3!;'

tágono declarou que a

uttüzação de gases iacn-

gênecs "dependeu sempre,

e contínua a d81l�iW('1·
comandante local. O

mandante ncrte-a.nencane

no Vietname, G;:meral Wij,
liam C. 'Westmor8htnd, sem
pre teve essa autorldade",
declarou-se no Pentágono,
em resposta ao rumores
que circularam em Saigon,
de que Washíngton volta
ria a estudar o probíemu
do emprôgo dêsses gases:

ao

Barrientos.
---o -,-�'''';'''�---' ..__ -

Trabalho Desmente Concu·rso Parcial
RIO, 23 (OE) � Umano

ta oficial do Ministélio do
TrabalhO desmentiu as no

tidas de que teria havido
preferência n0 aproveita·
mento de concursados para
a Previdência Social.
O comunicado assegura

que tôdas ,as indicações pa-

1'0. nomeaçã.o é com' a ru,

brica do Dasp e suas
....

res,

. pectivas portarias são ri-

gorosamentG controlada;:;
'pela Casa Cjvil da Pres!-.
õ,ência da República e obe
decem a uma ordem de

classificação.

......._--��-_ ..----------------

Pedida Garantia de Vida
Para JUAN BOSCH "

SÃO DOMINGOS, 23 (OE)
-' O Comitê Executivo do
Partido Revolucionário Do
minicano (PRD) solicitou
ao Presidente Heitor

cia-Godoy garantias de vi
da para o Presidente. Juan
Bosch que regressará sá
bado ao país.
Os lideres do PRD pedi

ram permissão palia rea

brir as emissoras a fim de

Gar-

que o discurso que o J:>r,Ó
fessor Bosch pronunciará
ao

.

chegar "seja ouvido em

todo o país�', segundo se

informou. O PRD realiza
uma campanha para que os

. membros do. partido. se

concentrem no Sfibado ha

capitaL �inda não se anUn

ciou de que lW1neira viaja
rá o ex-Presidente.

. _ ...._:...-- - - ---_._.__"..

l i'RSS Pró
Desarmamento
GENEBRA, 23 (OE'
A Uniúo Soviettc,u propõs,

ontem "medidas imedia·

tas", tendo em visfíl a cou

clusão· de um ucürdo in,

ternaci:onal para a proibi,
ção. do empl'êgo de armas

atônü<;as/ numa resolução
apresentada perante a con

'ferência anual. da Agênciu
internacional da Energia
Atômica. O documento, de

três 'pontos. pede aos pai·
se:;; membros' da AIEA que
se abstenham de utilizar as

-"1rmas: nucleares, que to
no.em medidas imediatas
pata chegar a um acôrdo
internacional sôbre a' proi
bição de uso do armamen,

to atômico, enfim que con

tribuam, com todos os

meios, para o êxito das ne

goci;.'1ções sôbre a suspen
são e a proibição. das

'

ar

mas nucleares e para Q de
sarmanieIlto total.

Questão Salaria" leva Caste!o.

Hoje a' Redf·e
RIO, 23, (OE) _: o' Presí- .para amanhã a víagem

dente Castelo Branco des- .

Marechal Castelo Brano9
pachou hoje pela .manhã ao Recife, de onde retoma-
com o Ministro Interino domingo,
do Exterior e recebeu o o. Pre-
Senador Aura de

.

Moura '

Andrade. Depois presidiu
reunião com o Ministro da
Agricultura e o Superinten
dente Interino da: Sunab
e concedeu' audiência

embaixador soviético..
ehefe da N�Qão

um

..

"Ubertadores" Prendem Popu-

, . r
.

�.

"

t
' �." C.Oe�,.

�Cõntrdle---·dâ·----·Nãtalidaaé
l' "

eooemo ouve· apelos.
apejo ,'O. :ô1')lt)(JO de, {ille '!l. proibi';úo elo emprego. .. de

Igrejs. CaLó]ica 'termí;w ra- meios artifiCIais p!l.!'á ü cua

pidDBlellte a rcyh�,u fi&. trôle da natalidade.
.,. " O Areebispo Kisen., All.1H

(le Moderna, rUJia, cü,se a,
AS$crnbléiu que o. problema
Já: não pede :mr' retardado

por 'mais kJ,iapo' ']' qllf; é
'. ;' urg'.oute eneontra!· imn so�

.luçãu pa'rá, êlc, li .anais de
pressa p08sjvcL

. O COIJlCí lio>, t;CU:�l \1]11 i (' ('

provocou entre 'alglll1S bb

pos a acus::lçoão de q!li! cxi:-;
'te u,na erise de çLdiénéia
na Ig'l'c;a Católica, lJ.ll bi�
po Noite All1eríc�,no ,fO.!
o primeiro a refel'�r-S-J

ela, na Ba.síllca .'(10 �. p(,�

dr9, cIlquanto . os pu
debatiam a questB') jnf;i
lada a, Igreja 110 M'mdo
Moderno,
O bispo José Mr\l:!l1. " dos

E:;tu(i'c,.s Uni"coS. afir:nOll

que S8'Dy,'sLc' a ":11 rierru
bUJ)"lcnto geral '�l:1 �torj
dac�e em todos os

tanto na Igreja ',0:11J
r'

,Estado, '

lação na Venezuelà
CARACAS, 2:3 (VAI

"Cêrca de trinta membros
das "Fôrças Armadas de

Libertação Nacional" apo
c(eraral11-se da pequena po

vO'1ção de Mapotal, no Es

tado de Bai'inas e permaDe,
cerÇ\m várias horas ele pvs-
e a-o local, depois de pren
der o prefeito e dois agen
tes de polícia em uma ee-'

la, afirma a agência· nacio
nal de notícia "INNAC",

que. tssegura ter a infor

maçãÇí de uma fonte digna"
de cl't§dito.

..

De acôrdo com a a{fêncía,
a população não ofereceu.

nenhuma resistência. Por

outro lado, soubo-se atra

vés de informações fo1'11e'

cid<:ls por camponeses que
o Chefe de Polícia e um

a&rüe, seqüestrados há elo

ze dir.s por guerrilheiros
ql1e assaltarain o municí·

pio de Concepción, Distrito
ele Sucre, no Estado de

Poftuguôsa,
.

foram condu,
zidos pelós seqüestradores
para O' Estado de Trujillo,
Fôrças governament'l.is per

seguem de perto os guêr
rilheiros e 'espera-se que
êstes sejám capturitclos em
breve.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A r·cultura poderá ser a

88JOI".0:. Comonismo'
HONG KUNG, !OE I - PO de homens POS!:t,l mudar Iidad e rnoral de lima C'Ol11U- mudanças, tão r-ipidas e

.Todos os homens -, indu- umanaeão inteira, ..:.\ gua- niçlade não é suscerivr-l a dramáticas",

síve os agrícultores russos-a

OSVALDO MELO

PRIl\fAVERA COMO
PRESENTE DO CÊU

t,.
L'

A entrada triunfante da "PKIMAVERA", dia 22
.

do corrente e, não ha 23 como muitos assina

Iam, amanheceu como uma fésta encantadora,
para alegria uos olhos e da alma. Ontem, a be

leza sem igual désta época.' .do ano, contlnuou
cheio de luz, maravilhoso, fazendo todos esque

cerem aqueles dias e noites tormentosos que

passamos.
A, nossa alma, deante desse dia mistura seus

eantos de alegria e otimismo com as vozes ca

noras e as melodias da passarada. Mas, a pri·.
mavera em nossa terra não .fez programa.

Corpo aconteceu no dia da Arvore, a Primavera
foi apenas mais um dia político.
E' pena que assim aconteça.

'e comunistas chlnescs '-.

'têm o instinto 'S:iiiie08 da

propriedade e J') lucro

declarou Daniel \YL\]fstoi1e,
comentarista

e conómíeos

Oriente,
Consequentemente acres

cantou, é prová vel q '.1(, a

agricultura se tr:.\ !'S,fL rm :

de
do

a=suntos
-Extrcri1o

IMPOSTO �REDIAL' EM

no "túmulo do

pelo menos-em 3e,,-,3 RS�){'(.-

.' tos 'teóricos".
'.

Disse o comentaríst.i <11:e,
· atualmente,' se Ievn .a ca

,'ba
.

uma

.

experlêueia .no
:kàzakstão, a", f[ppúbll,:a
SOViética que cblin(h c;j;n

FLORIANÓPOLIS
,a, .Província.de ,'Si:lkj:I,;l::L

O to
á ,

d I e empolgam
. na. China Comunista "ex-

assun o a margem e aque es qu "
• ,

.
"

h "d
. '. . 'penencJa ·:lUe, possrvel-

. A gríta, quando foram con eCl os os pnmerros '
.

.

-

.:
• . • " . mente ohrízará 1\10:.';0\.1 a

lancamentos ,d.esse Imposto, levou muita gente .: ." .:' ,
""

.

�
.

• ... 'fl
"

, li "retornar ao, sístecu de pe-
ao desespero. Prhneíro, porque, o orlaMpo,' "':

.

. ."
.

.
'

,

•

o,'

.·t. qu,e-na,s granJas ,'3, Iim de
tano estava acostumado a pagar um unpos o ,,', . ,��,', .

" .

idí 1 D
...

. ex''1'. • al:rancar a agncnlêuJ.':l ua
ate certo ponto rt lCU o. epOls porque . "'. "

'. _", . :
..

'"

'

.
'

.

.

.' .

I
'.

to
é estagnação. em, qUI:! se

gllllffi da Prefeitura, o.unposs � IS o e qu.e :'m' ! lh" "_-'
Cl)',"'l]'-.

.
. dO..· A .ergu ou apos .'1 -

apresen�asse obras vlven o a mlserrn,. go., '.' i
'. _

"

.

t d d
.

....., ·fO.'
" , v .za!!3.O, '

ra, porem, que o os se acomo am, .erl lca·se .

'

a nenhuma razão daquela grita toda.

VE.JAMOS COMO A COISA

É DE FATO

EDITAL Dt 2.a CONVOCAÇ_!Ô

Assembifia Getal Extr,iordhúit'ia

,
. .

mens "seriam.. os ].'l"o,l·1e-
tários 'da terra 'e 1. .cül�i ...
"variam SE;lTI a 'i:nt�!'rerf-n-

·

cia do govê,rno" ou el:) p�li"-.
· tl,ldo. reserv�Hi::'o-S� os h:
�ros para êú,é,
OJ:se,rvo'u ·que "jst'J é

.simi1àr .ao, qúe, ctCünLe,:f:U

na. Chin� . qúànc10 a cm-:e
àgríoola ele: .196Hi:l aÚ'l
giu o seu auge: As gra 1-

jas foram en';re�l!eS a

pequenos grupos de retb

zidos números de fam ili

as e '6 govêrnQ redUL�;n a

sua supErvisão SÔryt·c ns

comunas".
Acrescento:u o comentn.

rista qUe "parece impü.�
sível q'ue um'peq'lellO �rL'-:

Usina ·de-Acuear Adelaide S: A. '.'

EDITAL,DE CONVOCAÇÁO
i·

•• �
.,"

. . J

São convidados os senhores acionistas dq_ Vsin'a de

Açucar Ad�laide SIA., a se reunirem en'l. Assembléia Gerai,
Extraordinária, no dia 30, de setembro do, corrente ano"
às 16 horas, em seu Escritorio, em Pedra qe Amolar,. nó .

Município de Ilhota, ·Santa C'ltarimt,' pa!'a deliberaa'eni
sôbre ri seguinte ordem do dia: '

1 - Reforma dos Estatutos da Sociedade e aumento
de seu capital social, f?,ce ao que dispõe a Lei n.o 4,357, de
16 de 'julho de 1964.

2 - Assuntos de interêsse sociaL

Pedra de Amolar (Ilhota), 17 de setembro de 1965

Eduard9 Brennand
Valério Gomes
Paulo Bastos Gomes

23·%,'3,

._--- - .. :_

o "Mariner IV" Continua
Fornecendo "Dados às
Estações de Telemetria

·\-\'i).SHINGTON; \OE) _. 295;milhões' d'l qtiilô]r,etros Declarou '.1. NASA que o

O satélite_ norte-americano ca' 1'érra e >J)1Li:lli),' run- ':Ma"f�n�r rr contínua

"Mar�ner +Y" eõe.Ullli[í en- cionando ·500' horas além transmitindo 85 estacões
viandn à 'I'erra "infcrma- do 'tempo lJ:tr1,. o q,;)il' f::li de telemetria na. Cal!fo'r
cões científicas, dê urna projetado: nía, Afriea QC. Sul o Aus

distâncIa. de �erca do' dó- Em julho cl:ttnlil. .o "]\{;1- trália ínrormacõos sóbre cL

bro da que dista enu.', :1 rtner IV" J,3Dmbro'1 LS poeira cósmica, ::t radiação
Terra' e O 3')l.. astrônomos com a', . roto- espacial �_·c:-; campos mag-

A AdlÍlin·:"w�cú·) l-;aclO- grafias que L:,rrltl .r!o pia- nétícos 1:.1,:'/" -planetáríos.
nal' d€ i,ú'Jon'ÜiL:(:'1. o E ..,j:;c1- neta, Mq:rte." �Ió,3t:'ilm' essas AQ. mesm., .tcrnp.i, 1 rans ..

.

'co (NASA) ;Lf()rJl1oU que o rot,ografla,>.'QUl� 'r'!iart.8 "teI).l .míte "dados,,ri), 1�'lgenh3,:ia
"M1'!-1"Íl1et IV" :),� eucontra urna sur>el."n·.jc .' r.b';l� de sôbre as.' "H�lij, próprras ('o,n
a )lma distã!l:;íJ. d" qliE se crateras corilr; >t .:.1.", . Ltl,l, cii:;;ões,

,---,._----""-�.;.;_-� '--.-

, , ,

)icontecimentos
��

"

• I

Socjà/s

L 'A', p, E.' T� c.
.DeI,egacia de Santa Catõ'rina

AVI'SO

o veícub esp:tc'.::\! �;'?�'1e
uma traje�órh 'e:n tÔl'110 tio

Sol, a ma:j '!e ao m:lhõcs

de km al�r!l de Marte, Seu

"ano", ou Sejn., o {·('aipo ,2'11

que dará U�tla. V)lta eo;n

pl-:.ta ao re·�·)r 6.) SO:l ê de

657 dias.

xxxxxxi
I. I
I EXPOSIÇÃO DE PINTURAS HOJE NO. QUER1!:NCIA I

PALACE HOTEL

xxxxxx

:xxxxxx
I

xxxxxxl
I
Il\fARILENE O. LIMA � MISS MATO GROSSO

DIA DOZE NO LIRA TENIS CLUBE

xxxxxxl
I

"GENTE NOVA EM 80�SA NOVA", � PROMoçÃO I
DA RADIO SANTA CATAiuNA .

I
, r

; :x; x x x x JG .'){ x' x x x x I
I. . 1
1 EM NOVEMBRO, '-SA� A LISTA DOS 'BROTOS )
I

. ,ELEGANTES 'nQ' ANO. I
i I

Amanhã o Clune da Coli

na (Lira Tenis), recepciona
rá seus .associados e convi

dados, para a Soírêe da pri
mavera, que terá como a

tração o cantor Pery Ríbeí

roo

-:-:-

Logo mais nos salões do

Querêxicia Palace, dar-se-á

o Coquitel da exposição de
'

pinturas do senhor Mario

Corrêa.

Os senhores: dr. Wilson

Mendonça, dr. Osvaldo. Bul
cão Viana, dr. .José Márcio

Vieira e ·dr. Ivan Luiz de

. Mattos, acabaram de adqui
rir títulos de sócios proprie
tários d� mais sofistioado

club que é o "Santacatari·
na Country. Club".

-:-:-

A Casa da Arte", está em

'1tividades para a apresenta
ção de seu programa no

próxima mês de outubro

no Teatro Alvaro de Carva·

lho:

-:-:-

Prepara-se para uma via

gem· a Buenos Aires, o se

nhor e a senhora Waldemar

Costa (Hilta).

-:-:-

E� cert� roda o discuti·

do locutor Walter So\.lza:
comentava o baile das De·

butantes, re'1lizado sábado

p. passadO na cidade de Jo

inville,

,-
r Será que ficou apenas em

proJeto os comentários sôo

bre a construção :de Ioma

nova sede social, no mara

vilhoso local "Veleiros da

Ilba".

-:-:-

o senhor Paulo B. Braitt,
representante em nossa cj·
dade de "Fleischmann Roy,
aI Ltda." numa cola�>oração
exptmtânia, vai homena·

gear as Orfans do Asilo

São Vicente de Paula, na

'''Semana da Criança",

Esperando a vi

gonha para bre.v
te senhora Paulo
lho (Miriam).

--;-:-

xxxxxx.

.
Ao que tudo indica, será

bastante movimentada a

estréia do filme "O mais

longo dos dias", no próxi
mo dia 30, no eine São Jo

sé. Será em pró dos, For·

mandos da Faculdade . de

Ciências Econõ.micas, a ren-

·

da de cítada estréia.

-:-:-

De viagem marcada para

Pôrto Alegre a srta, Neda

Oliveira, Chefe da Concei

tuada firma "Antônio Riz·

zo S. A.", em nossa cidade.

-:-:-

Em novem'bro próximo:
será. lançada a lista dos

"Brotos Elegantes do Ano".

Como a tarefa é bastante

düícil; já estamos em ativi

dades.

-:-:-

"Gente Nova em Bossa

Nova", é.o movimentado
"Show", que será IRpresenJ

tado no Teatro. Alvaro de

'Carvalho, .

numa promoção
da Rádio Santa Catarina.

�:-:-

,
.

Terça feira, o Clube dos

Diretores
. LOJISTAS de

Florianópolis, reuniu para

um j�ntar no Restaurante

do Lir'1 Tenis Clube,

-:-:-

'. Muito comentado em cer.

· ta . ro"dil,- ó b�mito preselite
que Lúcia D'Aquino D'Avi·

Ia, recebe'" do ,senhor Luiz

Fernando Di Vencenzi, no

dia de seu aniversário.

-:-:-

O Diretor do Banco Agri
cola Mercantil do Rio Gran-·

de do Sul, Paulo agora es·
·

tá circul'lndo num Kar

manghia.

�:-:-.

Na última semana os se�
Ílhores George Alberto..Pei·

. xoto e Emilio SerJ;i, foram
vistos! jantando no Querên·
cia ,aIace_

�:

·

, :MelJcionou o sr Wclfs-
" tone a incapa�iriH:1 é! (�a·

Russia de ajudar a. ChiNt

.. CÇJÍn1;lnista 'cprn ')' fOrnC(�l- .

\ "O t·
..me'n,to p'e c.elis-ais, dlir::u,-

Colhemos os dados do jornal Es ado", 'o:de, .'

.te,.ac crise agrícÇi1a de,1\)60- Levo· ao ,conheci111ento' das pessoas, Ü1:Ü'):essa'das23 do corrente, d.ésta .Capital.
. ,'6.1'. o,: que "'la'll'fl'C")'l' d" "a' ; . .'

,.., �

..
que, tendo em vista a ISI ')1/65 elo sr

..
:· DIrito?' &{·I)e-Uma casa.,de 100 metros quadrados, paga::por ..

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

_

�

,. . _,'
,

C <'
..
40000 E ·BI. '.'" ",' .',o.melhor pu)JI.lcld.�cle.'.i(\ 1r1l.-.', partamento de Arrecadac30 e Fls()p]Izacao !-"(l<'�'< 0'<, cnr,

ano r" . . m umenau a mesma·.ca!,!a
" '. .

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

. ,.
k

.
"

'

'" • ':
,'" _'.... "','

. (. ) 4'9000 E C 'ti'b;' ,". �ass.o agncola"sQv!etlc<l' . dutores.,a'Utonomos de Veiculas ro"ovlar;os, .'''n: a�razo
pagana como paga . . m' Url a,' .....,. ,., . ..

.

,.' ,

"

",

70'000 E· B 'li 85000 (. t' ·)'·'··E'· �: ,,o' s.r, .Wo.l�stone, expll:;OU', com :suas',co,ntribuições para' (wm .êst::· Ir,ntitp:ry p:x!erão
. . m raSI a,. IS o e que .e. .m ,

"
'_'

'j' 'O
., "

1
. .....,' " ,

'

J. vill 102000'AN"li d ':G' 'b '···.I··40·0·0�O' .a ..:e,;pfinenmar,agne,lit. n·
... ·paglj.-al:l".U1l1;t VEZ defenda;s pe!a'JJRr,parqB�aciai).lCllW

om e, . . a n a uana ara, .

K n b- t- 't d 't té'
. .

'

(fI )
..' : �z<v>s ao CI al1 ..

o o. per,') , a,'. ,20J:. (vmti') Vl"zes, sem.o aCrf:;;�,mo .da. cOi'['eçãl) 'illO·

�lem se, a a
�..

FI'
. r' ' ... 'd' a&rí.cola ,so,vié�i�o ."V, . Zlu;-, netári'a/ prevista na Lei: -4357/640, desde ,qu.e l;;�qvel!idas

por aI se"ve que onanopo IS a c:)J;;a ��tl a--
lin."otle, dis�e>_." "

'

..

'
,

. �té.-3'l:1!iI)jj,
.

" .

está muito b��. . .

, .' ':Q�l� �. :e�l<â::�?�cÚ111ie�éx!Çl� .:. {.

.

', .. "
.

,
'

,
,

.• ,:, '_agÇl-l"â 'rfas' gj;a!Í\j:a:s. gstr-,t�lts "
:' '. FI,oriànópoJis,:. 22 de setembt·o de ·19íl5 ..

.

ou',c'aIÚlyaS? .:Se.-� ..:cÚef,� ')ll. !
.

",' ..
'

agrõnQl1lO ; ,dd�9- .
:�) '," i�'J.Q p,ed;rô i\nra�dlJ, 'da pruz ,-.:\1. 2803�

..
ere.s�c)";." a ..Jf.:á,U: j '.6?j:iTta� ��p: EXIl. 'SFDA:; ,.

t' :;" . gé '�a re�.=:\,,·. a; nià.quL1Çl.r}.�1. ·d�·.- I

, ; o" Ilif.i�a:;&� " a ','gl''ahjg 'fi�;i.Ga��.· ViSTO' ,- Rodolfo F. Finto liJa. L�z -:- ]\f:' 1927
,

\ .� .

sa� Se terí1' tei11 :'''T.nf�: ei�
..."

Delegado ·Estadual.:'
.

.

"

"

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

sito convidados os s8nhores' $CiOIii�taS ,desta �ied�,: ..p.eoe.ifica .. qUf' ClÜ?'e,}a.. têf"'
nara a Asse�lei�ej:n'8.l��din'riã'a',ieli'Hzar:s�' .r�: ��,.,qua�.lqad,� :;8. )�·C-.
'li, . &,..� :"-'1''' , , .�" prH!L&j.l'lO e 'f,.Q&01l.laiil&1ti.:P.ne1em sua séde soe. 1, .t"'edr·,

,

.m ,:. '} ip'io �.'. ·.h '4P'T�;1i:�:':-:1 ,

Ilhota, nêste Estada, no dia· Lo dé. outubro de '1965, .. às,' 16. mane te,,:: ?()de. ...0r;_",c1 •.P ;

horas para deliber'3.i:em, .sôbre a.·:�eg�,tÍnt� ,"o'r4�in, do' dia: ,em
,

qu..�; l�='sa; :g-.epte . t�gil'á
,.

..:. .•.. ,', ' ....
. ..

com se fosse o, '!'eOi'esc:1-'
,1 - Aumento oe; e;wltaL'sQclal ,

. \
,

.. ; ·t" :tO "d '·'t'dd"" ..' : .". '.

2 A t 'd
" ,I.

t' .:' 1 . an e . e 0 '.0
. j)0\ o "

.- ssunos, e ln.eresse,.,Socla .". ",.,. ..;., 1"';' ;
..

'

"t;,. .

1 '(II'h')' 17"'d' t "b'_'" d'·e. ,1965'
"

. O -a�Ua "pensame11·o·;'iO-
"Pedra de Amo ar . ,ata,

.

e se em ro. _.' . 't'· .

d'
.-

" ",', ·r.f·..
'

E 1 'd B' .

-

".d
. .

,: �le lC.O .. ,�s.sel. Q,. sr ,,\C ·S[;)-

V(l�a�.
o

.

rennan
. v

.,

n.e, -está :orle.ntádo.· <rlC) ..se.h-· .

a erl0 Gpmes
' .. .' .,,; .",; . .'

.'. , tldD de 'fraC'lOnar' as granl.
Paulo Bastos Gomes "',' ,.

. ,','..'... . .

').3':9.6" .

"Jas colet.lvas �em prngoS' de .

� 0,. 4 a' 6 hornens., 0.SS(,,3 h0-'

CINrM'J, S. t l� A�

CENTRO
CINE SÃO JOSÉ
- Fone. 3636

ás 3 e 8 hs.

: ;

OMAXIMO!
. Spenqer Tracy

Mickey Rooney
Jimmy Durante

Ethel Morman
,-em-

l h'l 1'. �

DEU A WU,c.::A NO MUNDO

Estamos sendo h1fórmar:
dos,' que será "Patronesse"

d'1 tarde de elegância e' ca

ridade, no próxim,o dia 12

nos salões do Lir.a 'renis
Clube, a. exma. senh,oxa D.

Virgína Borl;a. Miss Mato

Grosso Marilena O. Lima:
.será o ponto alto da movi

ment<tda recepção.
-:-!---

1.: * :';:

DOEN'ÇAS DA PELE
COURO CABELUDO E UNHAS

:L ti JuRGE JOSÉ DE SOUZA FILHO

Médieo JJerm'1tologista, durante sua permanência em

Florianópolis, de 15 de setemero a '15 de outubro, aten
derã. clientes 'particulares. Mar.car consultas das 16'. às
18 hs.

Rua Jerônimo Qoelho n;O �-B Salas 7 e 8,

CLUBE DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA DO l\fES DE SETEMBRO

Dia 26·9-56 - Encontr� dos Brotinhos na Séde Bal-
·neá,ria .

�,picio llo,rárlo �O· horas, � 'i 11�' i;J�hiLÜ_ ) �
i'.J" :' .

.

.ij,�:�::\ li ':} .

.- .... IM·1E �lh. '.
, __� ....._..........c.��,:.'

(

� .' I
.

'lm��ttõBR;ASI[ 5���'�'"
'Cuncur'so Público BÉ1ra'-l�uxÜiar:
., .; .'

.
.

.

" \...-' :

'de 'Escrita.

" .

PanaVision-Tecnicolor
.

CenSuda até .5 anos

CINE RITZ
ás fi e 8 hs •.

Herdy Kruger
Nicole Courcel

-em-

\ .10
......

t.,!
�

. -

...�

EDIT;.\L

Corimnicamos aos candidatos inscrItos ··no f'3L'eUI

SOo público para Auxiliar de Escrita, que as pi:áv!s !lerão
realizadas dia 26 de setembro de 1965, domingo r!o 'Ins
tituto de Educação e COlégio Estadual "Dias V:;lh:j", a

Avenida Mauro Ramos obedecendo o seguinte ':1u;'á,'j":

da� 7h. e 30m. às 9h, e 30m, - MA-ll'EMATI{'A
COMERCIAL.
elas 19 às 12 horas - PORTUGUES.

SEMPRE AOS DOMINGOS.
Censura até 14 anos

CINE ROXY

às 4 e 8 hs,

'Stewart Granger
Pier Angeli
Rossana Podes ta

-em -

a partir das 14 horas (na Agência) - DATILOCHU'.FIA
Os candidatos deverão comparecer aos toca's das

provas meia hora antes do início das mesmas. "1l111;(lOS
do cartão de inscrição e caneta�tinlei�'o,

.

Será considerado desistente do concurso ) (' .. , n�'j(!.l.

to que faltar à qualquer uma das provas.

Florianópolis (�C), 8 de setembro d!) 1965.
Tecnicolor

Censura até 14 anos.José de Blitto Nogueira � Gel'cnte,

Hildebrando Américo de Barros - Subgerente BAlltROS
(ESTREITO)
CINE GLORIA
F" 64,)-")-.- one, _t)�

ás 5 e 8 hs.
ROl)ald Foster

\

Mary Anderson
-em-

O C.-\STEL.O MALDITO

Cine�11"1Scope
Censura. 'lté 18 anos',

\ t;STREITO)
CINE IMPERIQ
- Fone, 6295

às 8 hs.
Lex ..Batker
Gort'F'robe

-em-

NAS GARRAS DO :DR.
MABUSE

Censura até .18 anos

(SÃO JOSE)
! CINE RA.JA,

ãs 8 hs,
Peter Sellers
Nanatte Newmann

O BRAÇO ESQUERDO DA

LEI

Censura até •.. anos· .J)&J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Florianópolis, 24-8 ,r.�) Ti.:l'CL'Ü'a pigitn

Norte
11

.'

mencano produz,
•

ais,e
.IGREJA DA ,pr�AINHA com

(por José Simeão).
IDAHO FALLS, Idahó, duzir energia elétrica'

(O.E) - Os' Estados' Uni�' dante e barata.
.

.

Est.á em fazede conclusão no aprazível e !JOPU�0olO
bairro da Prainha: a bela' igreja €m invocaç�o da mi- dos estão progredindo mui

lagrosa santa de Lisieux, Terezinha do Menino Jesus to em seu ·empenho de pro

cr�.ios rervorosos devotos são .íncontâveís em tõdaa 9.3

partes do mundo. Essa impressionante tnvocacão sem-
pre se justificou pela constante comprovação, lJe�·:t. Ma-
dre Igreja Católica, dos inumeráveis milagres que ro

ram atribuídos, no decorrer dos tempos, à. milagrosa
santa, a qual, nos seus últimos momentos anos tantos lo.'
sofrimentos, prometia ao mundo uma chuva de rosas

;"

A nossa reportagem aproveitou visitar as r.bras �111
execução no local daquele bairro, e com o fim: de ínror- mensário de Di\'u!gação
mar OS nossos leitores .procurou o Revdo, Padre João cuttura e arte,

Cardoso, 'esforçado' coadjutor da Cat'edral, 'qne foi en-
carregado, depois de aprovada a planta pelo nosso emi
nente arcebispo, de iniciar' aquele empreendímento.

Dissemos-lhe a que íamos, e o denodado .sacerdote,
com a finura de trato que lhe é peculiar, após as nos-

sas perguntas, prontdfícou-sa a nos fornecer os dados
necessários, dizendo: Foi iniciativa. há muitos anos. da
gente humilde. e religiosa daquele 'próspero .batrro cuja
população, atualmente, orça. em setecentas e vinte fa

mílias, ou seja, cêrca de três mil e quinhentas pessôas.
ProcuJ.'Iado com ínsístêncía, na época, por elementos re

presentativos do lugar" cientifiquei disso o �'tevrlo. Vi-
gário Geral, Monsenhor HObold, que prontamente aqui
esceu, e logo fêz vêr ao nosso querido Arcebispo Me�ro

polítano, Dom Joaquim a necessídade . de levantar nu

quele bairro uma Igreja. E;stava dado o prímeí-o passo.
Deu-se início à coleta de numerário para aquele fim a

través as contínuas festas com barraquínhas, sorteios
de prendas, jogos e doações de toda gente carídosa, re
cursos dos poderes -públícos, etc. Foi tudo iFSO. qU2 pcssí
bilitou a 'Construção da novel ígrejã, Aí está. Toda cor.s

truída em alvenária, de linhas sóbrias, mas nos mordes

da engenharia moderna, medindo ti metros d-a rren
te por '21 de fundos, ou seja, 273. metros quadrados. O

templo não está ainda, concluído, faltando o pISO que

será de ladrilhos, ,e a pintura geral, por dentre e por

fora, já estando prontas as instalações' elétricas. O nú

mero de focos de luz; em "bonitos globos, atinge a qua

Tenta e quatro unidades, dando ao 'local uma ilumlna-

ção feérica. Quanto aos bancos, num total de 7() ui íds.-.

des, em estilo moderno. Até agora,' os gastos �Yn. tôda a
_--'o

igreja montam a 10 milhões de cruzeiros, e muita coiea

falta ainda ser paga.
:(>01' outro lado, é mister acrescentar e diz <�e ('(Jl11

júbilo, que a venerável Irmandade do Senhor Jesus 'dos

Passos e Hosuital de Caridade, na pessôa do seu ilustre

Provedor, .De�. João dá Silva M.edeiros Filho, ·fez a :��

nerosa coação da bela imagem de Santa Ters'�in�ta elo

'Menino Jel;ius, gesto cativante que .mcreceu a ostírn a e

a gratidão da gente bôa do bairro da Prain11a. A íma

gem será trasladada sábado próximo, dia 25 do mês cor

rente, às 19,00' horas, saindo da Igreja do Menino ==
em procissão para a igreja em construção I!om aco;»

panhamento de numerosos fiéis, conforme progr'",:mat�o.
.

Encenando a entrevista" m�ito agradecemo') ao

Revdo Pad.t;e João Cardoso pElos informes 'lue L1flS

�f6â1airl�.·�t�em

A Comissão de Energia
Atômíea (CEM inaugurou,
um novo reator atômico,

.

que produz mais combustí

vel do que o que consome; .

e' uma usina, que remove, o

combustível bruto, trans
forma-o em novas cápsulas
de combustível e as devol
ve ao reator; á fim de que
êste -contínue runcíónaado,
indefinidamente.

..-'-�--------�--------�/�------------�--�-

Coop'erafiva Habitacional de:
.'"

Santa {atarina
COOPHAB . - se.

EDITAL

Pelo presente edital, são convidados os associados da

Cooperativa Habitacion9.I de Santa Catarina. COO:irnAB
SC a se reunirem em sua séde provisória; às 2Ó.OÓ -horas
do dia 8 de outubro do corrente ano, para deliberarem sô
bre a alteração do Estatuto, nos Artigos 42, § '2.6 e 1:0, lê-.
tra "C".

I
I

A .usín4' de cómbusuvel,
,

completa�ente a.utoJ,náti-
e manéjada por

.

contrô.e

remoto, é: ao que se acredi

ta; a primeira do mundo,
em sua classe. funciona.

corq. o combustível, de maior

radiotiviâa!de ,jp.tnàis
.

utílt

zado '�uinl sistema comple
to de re-elaboração :_ fora

da vista e do alcanee do ho

mem -, ejn bases de cons

�nte pro�uç�o.

sas dificuldadês.
o urâmo, que, se . obtem

em grande quári'tidade da.

natureza, contém apenas u-

. ma pequena quantidade de

'material cindível, o urânio-
235. Essa· quantidade é in- -

ferior a 1 por cento. O res-'
to é urânio-238 e sómente

pode ser usado como com

bustível se fôr convertido

ém plutônio num reator.'O
novo reator realiza essa 0-

operação, ao mesmo tempo
que gera calor para produ-
zir eletricidade. \

O reator experimenta! e

sua usina de produção de

,combustivel são os precur
sores das usíaas núcleo- elé

tricas dO futur.o, possível- ,
mente a; partir de' lS80 ..

As principais. dificuldades
das. usinas. atômicas, mes

mo
_

das mais modernas,
eram as seguintes:

,

- Perdiam' maís de 99

por cento do urânio natu

ral.
'

A nova usína leva a cabo

a operação com' uma rapi
dez inédita. Inicia a fabrica

ção apenas 15. dias' após a

retirada do, núcleo do rea

tor do combustivel bruto
.

"quente". Ao cabo de 30

dias,
.

devolve ao reator as

novas'" cápsulas recobertas
.

de metal.

- Tinham dê ser' reabas

tecidas periodicamente com

novas e dispendiosas unida
des de combustível, a fim
de que' continuassem �ún-

operação
díspendío-

o reator e sua usina de
combustível constituem

.

"um grande passo para a

produção econômica e efi
caz de', energia núcleo- elé

trica" - disse o' sr. Albert
V. Crewe; Diret.or do Labo
retorto de Argonne,
O reator e um modêlo 'ex

perimental, que, segundo se

espera, servirá de base para,
a construção de outros,
maiores e ainda mais efí
cientes.

cionando, e esta

era duplamente
A presente convocação é feita na' forma dó Art: 30 e.

seus parágrafos do Estatutq em' vigôr.

Florianópolis, 22 de setembro 'de 1.965 ..

(a.) ADMAR GONZAGA - Pre!Jidoo.te.

I

ÓTIMAS OPORTUNIDADES
SENHORAS . E SÉNRORITAS!! !
QUEEN
AUMENTARA' 'SUAS RENDAS

.

,PROCUR-E.,.NOS A RUA PROF. MARIA' JUI.lA

FRANCO 19 PRAJ:�mA ,NEs'T� CÀPIT,,u

Exames de admissão': aó Curso Gina�ial
Prepara-se alunol'! - rua FErnando Machado, 5

l
.

,

. feitos,um, para o (lutro ... Suas afinidades

e predileções se traduzem paios mesmos gostos ... pelo <

mesmo entusiasmo pela vida ... pelo mesmo cigarro de

-

fumos selecionados, suaves, cuidadosamente combinados.

cigarros

uma tradição de bom gôsto CIA. DE CIGA,RROS SOUZi, CFiUZ

sa, por isso que a usina ti
nha de ser paralísada para
o reabastecimento.

As novas unidades hoje
inauguradas contornam es-

M' .

ASSI�TENCIA AOS BEr7EFICIARIOS DA PRE
VIDENCIA SOCIAL RURAL: - O Conselho Diretor
do Departamento Nacional da Previdência .Sodal, pGr
unanimidade"

.

,

• ..f)�� que "ô atii�cd�rn' :ao�stã't'mo \10 -Trà�
-

, '�alhacíQr 'R�l�ã!> regido pela: Lei no. 4.214, de' 2 de mar-

ço de 1963;' crio\i o "Fundo de Assistência e Pr.evidên
cia do Trábalhador Rural", o 'quHI será COlBtit�ido de
1%' 40 valor dos pl'odutos agrO-pé'cuáríos colocado$, p€r
centagem essa que deverá ser recolhida pelo ,Jrodutr:r,

. ao Instituto de. Aposentadoria e Pensões dos I.ndustri
árias, quando qa' primeida operação, mediante guia pró
pria, até quinze di'as da aludida colocação;
CONSIDERANDO que grande parte do. recolhimento aç.i
ma nferido iá foi efetuado ao IAPI pelos pradutore�;
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de se elar
um mínimo de assístência médica aos traôalhadores 1',1'

rais uma das mais humanas' aspirações dQ homcm co

campo;
CONSIDERANDO que a falta de presta �ão de bzneficios
aoS' trabalhadores rurais vem acanetando prei1!izo f' r/
recolhimEnto da percentagem (1 %) que constItuiu o

"Fundo de Assistência e Pl1evidência ao Trabalhador
Rural";
RESOLVE _; a) tornar extensivas aos beneficiarios da
previd,ência social rural, as disposições contidas no Ato

Normativo no 15, baixadà pela . Resolução OD/DNPS
880-64, 27.8.64;
b) que a assistêncIa médica aos bevoficiárins na Dre

vidência social rural; seja ,préstada pelo Serviço de Assis
tência Médica Domiciliar de Urgência - SAMDU, me

diante indenização do "FAP!fR";
c) - que a indenização a ser rsalizada pelo FAPTR

ao SAMBU e às despesas decorrentes da a:plicaçúo da 1e

ante depósito em conta especial a SEr abelitá no Banco·

do Brasil S.A.;
d) dete'rminar ao I.A.P. dos Industriários, tendo em

vista o que dispõe o art. 79 do Regulamento baixado

com o Decretlo no. 53.154, de 10-12-63 que tome as ne

cess�rias. providências a fim de' que Q Orçamento' .

do'

Serviço de Previdência Soclal Rural, aprov.ádo pal'a ('

í::xercicio .de 1965, venha a consignar dotação própria e

.;suficiente, para atender ao fornecimento de rf.eursos

lia SAMDU e às despesas decorrents da aplica��9 da ie

-tia\"a". . "
.

. . ,.

\ e)
-

Submeter o presente. ato '-à �levada �Qnsider.àçãrJ q,o'
Exm.o Sr-. ...:Ministro do Trabalho' e Previdência . Social,
com: a sol�Gitaºão :dê que, de acÔrdo

.
coR). 'Ü ',�isf>')st� n�_

art. 14 do' 'Regimento da Pr,evídênr.;a SQeia�' R1.l1'f'd, i1.pro
"

vado pelo Decreto no. 53.154, de 10. f2.63:,seja fi.fado o

limire das � despesas COm a prestaçii.o \ie assistência mé#

diéa: ao trabalhador :ruraJ.
a) José, Viéira:'d� Silva.:..... Presid-ente.

a) José.,Rota".:._ Opnself:teiro Relator•..
{ .\.

.

, Notícias de ·Tubarão .:;
., .

. :prA DO RADIALISTÁ..
.

..
.

" .'

. .

i>Jo enc011tro futebolístico pl'Of'Tama4o" [la1"1 'a(iuê�
1e dia consagrado aos homens âo ráct:o, ç).l<.l'e as: equi

pes da Rádio Tubá e Rádid Tabaj'at'a; saiu vitoriosa pela
contagem de 3 x,2 a equipe cOO1aJ1dada pelo radialist.a

Oderi Ramos, da Rádio Tubá.

,t

DESPACHO:
CURIOSIDADE

Agora avoco o processo,
,

por causa de emenda rasa,

--que ao Grillo .deíxou p'l'CC€SSO
'em face de' tôda a Casa,

A razão apresentada
a ninguém aqui seduz
Não convém tal trapalhada,
por um bocado de luz.

Regeitamos, pois, a emenda,
por ser muito Inconsistente.
Portanto o autor nos' entenda:

o que se quer é decente,

O labor ser'noturno; .

quando houver luz - é verr'ade.

Não é bom seía diurno,
que o não quer a-Edtlidade.

Com luz ou sem luz, senhores,
venha 'O substitutivo

porque agrada aos vereadores

e ao povo � o grande motive.
r

NOTA da Redanão: - A' manr ira ele Bilac, fo: V,'l'

sejando. que um vereador a uma cas Câmaras ct� Ver:'

adores de Município .do Estado d,o S. Paulo, exarou pare

cer em processo que visava mudar o orárto ds trabalho

do Legislativo Municipal.

...·-...... ·-1-

PROTEJA ·3ClI-$·
OL.HOS,r.
� �.

use eStufos .�
bem adoptadas

"

\

ot�nde.nos com exatidão
'

suo receita de óculos
\

.

ÓTICA ESPECIALIZADA

-'-�éru&

------- ....

tA,PI dos Ferroviarios e Empregados
e'm Servicos Públicos:

,

A V I S O
"O presidente da Comissão de Concorri:)ncla, Públi

ca n. 1/65; considerando que o Diário Oficid publicou o

respectivo Edital nos dias 12, 15' e 16 do mês em curso

e que a lei determina 'que a publicaçáo se faça 15 (quin
ze) dias antes da ab-ertura da conconencia., comunica

aos interessados, que fica transferida para o dia. 1. d�

outubro p. vindouro, a abertura da concorrência ante

riormente marcada para o dia 27 (vinte e sete dêste.) ".
'Paschoal Simone Netto

Presidente da Cem. dé Concorrência

Agrade.c�e Co;nvite Para
. ,Missa dti 1. DIa

. Vva., filhos, genros e,ne.to1l de
.

. '. AUGU$TO ,LEOPOLDO, KRAE.\1ER
.

profundamenté �nsternados com· o súbito falecintento,

de"seu"qu&rido eSpôso, Pai, sogro e avô, oeorridi�nQ':dic'1,
,20', do' corren.te, agradecem aos que os eonforW-ran'l: 'nê-'3-
te 'do-Ior.oso transe é c�mviaam para a misSa de 7. �:
que s�rã celebra4a em'�à:'lnEmória, ,no. dia. 26;, (do1iu�
go), às 6 horas,' na catedral MetropolltaWi.

A todo,s que COhllJárecerem ,a· ês}e 'atP de fe· ctistâ, a:

família. 'enlutada antecipadamente agral1eCe.
'"�o ,', ;.2f.9 .

i ,Usina ,de AçúCalln�liaS'S\.A'i,
"EDITAL DE CGNVOCAÇ.110 �. ;> .

.

, ,

8ão :TorLO Batista, 17

Et!il�rdo Brenn.llDll
ValérIo Gomes
Ccsar Rast.os· Gomf's

s�etaI.: ':
de' I>f'tembro dr. 1965,

\..
'- "'"

... ' jJf'�I&, �.3·9·65
" .. �' ��.... 1\

,
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"Ce,nt� ai C,.0
".

D'l;n11!.e Hn: de cor r ent ê r�d.;� c t(lCl\l. a. p!'im01ra quínzena
(L.l "i.n��)l1; >j, D \'ep81'ÜJ..11·I'·onto Central <ln COl\lWraS premo
'��r�:.i, ln·,;:i;e-t't:o C\.!ll·:uri'Ü :.f'-·:fi'.:-. publicas, qi.l� se destinam

..,à
a,;u;"l..}f.'..) (li: n;rj\.'i'�:-- .: )'iV'u" u�ensíllos, para préãíus es

tj)l!lrc'":, l)I.!�:.'·�:� :_:ç:; ai'l:\J>�·'��.j�'.f:ào e d,-:�lcg��cia' de poltcía. Tun1"
t)(m G:>i.:l, n;nr·.'<Í.d.a n \:onl';JrrôncL" .par� aquisíção de ma

fFI,.H� f!>l.n). 1l"O C:.i� :-:"crmal'ia 'la Segurança Pública e Di

rotorln de Foliei:, T0Cni"fl e'Científica ..

----�-_ .....�---

UJ'�'U.)H.Rl:;]\CA1\. 1'()ULlCA !Ir') 65,.17

cO:vrLNIG.\çAO

o Pre:·l,k;-)�:>, do Df,::,vl.rLam.�nt\) Central de compras,
cin comonnidadc com o t.rt.. 5.0, parágrafo Lo, da lei n.o

;i.';TJ.1-, comunica aos S,�nhorc� F(in1e�edores do n:stadQ.

(lUO ::iI; eneontrn alnTl.:;J l\m\.'o,r6I1ciu ·P'.í.blie.a de !.}.ü

ti�.n7, j'll-lra r't,(flli.<.içi'ío de I conjunto de. tambores destína

(t" (:,,} :10 DQ(-�\l't:in;c.n:(' Cent rul do Compras c marcada
n t,l .....":!.ur:} di.l� propostas e documentos (li�ú."it,al n.o .....

U(!!-:1Ü-l-rJI):J. I'Hfliwacio ln D. O. 11 o í.22c'Hii2!63), para, �1

(ih, lU. t1<: outuoru rk W\i,), RS 15 horas, devendo a entrega
d.::;.8 PI'úpU>"tus c (j'.Jellrncnto:-:· :,e1' efetuada ate às 13 horas

dtJ di;l. acima di 8(:0,
•

rnbliL;,'.d') !lO D. O. n.o 7.HO:':, de 15 de setembro de 1965.

n: C'. C'.' Frioiis. em 20 de setembro de 1965

(HCUE'\fS VIGroR DA SILVA)
Pr'csk1.ente

CO:"\WRlutl\CB PÚBLICA N.o 65·716

COM.{;�ICJ\ÇAO
n rl'e�lü'�.nle do D2]xt.rl.<'.rnento Cén�ral de Compras,

ri,:, Gonfonnidade: com· o art .. 5.0, parágrafo 1.0, ela lei n,o

J.I'(H, (x}l1ltll1kl1 aos SenhoHls Fornecedores do Estado,
que ::;e eneontl'a. aJJena Concorrência Pública de n.o

!>;}-716, pa ra aquisição d\3 Enceradeira Elétrica destinado

ca)' à. Diretoria de Armas e Ml,lIlições e Diretoria de PoU�

da Técnica e Cientifica e mllreada a abertura das propos·
tas e documentos (Edital n.o 001-28-1-1963, publicado no

P ..... - - ., ""A,.", ""n.\ 1"'1"' .... n rUJO 18 de Outubro de 1965.

às 15 boras, c:lewndo. B entrega .das 'propostas e d�umen·
toS ser efetuada até às 13 hoIas do dia acima citado.

};tu.Ju",:,,«u nu JJ. v. n.o '1.,",u<ll, ue 15 (la seJ,embro de 1965.

D, C, C. - F'polis., em 20 de 'setempro de 1965.

(RUBENS VICTOR DA SILVA)
Presidente

--------------------------------.------------------�---,

(,'ONCORRENC.A PúBLICA N.o 65·113

COl\fUNICAÇAO

() Presidente cio Depart�ento Ceiltral de Comprus,
de conformidade com ° art.. 5.-0, parágrafo 1.0, da lei l1.0

:t7(H, comunica aos Senhores Fornecedores do Estado.

que I-ie encontra. aberta Conéorrênch1 Públiça ele n.o

6,'l·7.i3, parti. aquisição de Arquivo de Aço de"Unlldo (a) à

St\:?ret.'lrin. de Seg.' Pública c Gabinete do Vj,t'R. GO\'tlma-'

(lnr !� marcada a abertura das propostas f) docurrientÜ'�
fF.d1f....t n.i:J 001-23-1-1963'. p-.il:itfcãdo no D. a. n.o '1;22ã��/�y.

.

jlHr:n1 dia 18 d6 .outubro d� li65, às 1S' hÓi."as, t'levendõ o
'

l'Tltreg'1 das propostas (} documentos ser efctu::tda até às

U il0ras (.lo 'dia adma citado.

Publico.do no D. O. n.o 7.899, ele 10 de setembro de

1!}ü5,
D. C. C. _. Fpolis., em 18 de setembro de 196;;

(l.tuBENS VICTOR DA SIJNA)
Presidente

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

CO.:'>lCORRENCfA I'ÚBL1C.c\ I'\.O 65·7U

COl\fUN I CAÇA O
\

.

() Preslckn1.e· do D;J}l'utamcnto Cen:.:"al de Compr3.S.
ciG conformidade ('um o 8.l't .. 5,0, pEl,rágrafo J ,o. da lei !1..

:i.7U·1., cOllmn.i.eu. :.lOS Senhores .Fornec:cdo:r8s do Esta,do,

CJII" :,c ClJ.tX)J�t1'll a02,rt1l. CC'lWU1T(úwia P1ibliça· (\�\ n.l'

(�:).I�'.L\ p3. ra açiuisi(oão de 1 11�og�o u. (.láz.� (IOnl ti bOCAiS �.� 3

.fr�'·I)ÓS' c;�·"tin:JJdo, (Il. \ }lO Falúcio eh M:nmô:),imt c marea-

r'j:, ., .,i';;";t·'l";",(".� ""('1)""t",··" 'IOr.·I:·"-:"111.0� (''''dl'j'''1 110� • I.), (.� .\. I-.C,1. .t(.�. � .. j�r ,_1.�1_1 '1.., I .• \ ...... 'v I;"! .,�•• ""i.... •

no í·:_JU J. !!)H'1 .. nU]JliGad.r,' nr' D. .0. n.D. 7.22:3·6/2_16a I, p�ra
I,' dh OI c.k OU':."ll·O .dt' 1:':'/3:), 3" 1::) '\Oms, d.(�\'endo g '8ntT0'
;.::a rb:, n1'l'j,,_";tl'" (' (lnr,'l);'l'ntos '�lõr entregue até às 13 bó·
ra� cll} din ac.inHl cilada.

PUlJ!it:.o'l.clO no b. O, n.o 7.399, de lO de setembro de

1965.
1). é. C. - F�)olis .. Pl'!1 li} 'r),e �lot.\m11l"·i) d'� lUfi5

(Rl'RENS nC'T.'on n,\ 811.\'/\)

I .

)., ....... - - _. • • •• - •• _0 ._ •• _ • __•• _ ••

co�comn:"Cl;\ .'H:tr .y:,\ �.Q 65·6Õ:�
CO '[\' "n C,\,ç \ O

() p·"t��i ·;(.·1ít�· d:.' f)f....�' \:·I:�PF'.n�:.' C\'T1.Lral d.e C�...nn!)ra�,
rie eGnr(_l::-r'�irJ8.clé ';<>111 o r;l'L :J.O. pará!:r>'afo J�'o, da lei n.;'

:;.7,).<,' I.'UJ1"lmic'n. HGS �kl,horcs ·Fun1r;.cBdare.:> do lI:sta:io.
(lU,·: '·f·1 Ctl\�typl "i} H.l;��1·U' Ctf!)cor��.)·IV"·i�), PúhHca c1p, 'l.c)
�.'""' r:n:t� n�n':l �Y: U)..:��':::D.t) rL"\ 1\f{)veh.l d(-'·�� l.!lnd.o (s) ao .IJ'.::�par
f;"H.·r1ento di: :-�;a,üd:' F'f'h;:(>.n (.) �'!�lr('·:"!(Jf.J.. a Hhçrtura das pr(1.
, ;.) ..... f' <{._:';n:pf:n!".'·' t' r':dit"l! l�.fl 1)(11 :'B·f-I!1G3. pubUcadll

i�'�(�,: p' T,-,. 1�1!�···''':. (!{'-�I-"·J"q1· �.� r.. :)t'·\ ... �·:,"!). d!1::; pr:r;).r:)<:J.FI� \�' rl'l
1·"�'·I·.:i�,·':- :�Cl" L.;eUJ8c.j}) '-lLp ó .... i:, llot't"!::-= dc� üiu (:IGU11f! citu·

C. - 1!'pnlis .. e:l', 111 de :-ir l_PP1.h!,!1 dl:1, 1l:lG5
(RUBEl\� VlCTOR IM. SJLV,")

Presic.1L'nte

CO�COltHK'\CU PI:BJ,JCr\ � ..o 65·669
C O ), {1 N I (.: A ç A O

() P,'c!'i(knf(' (lo D01_:\").rt.3m�nr.o· Central de Com)ra�.
eom o grt.. 5.0, panigrafo l.o. ,ja lei n.('

Senhores Forneqedorcs do Estudo.

Conr,01·1:ÔTWh Pühli(1S cle n.o

�:tOO"', 1�:\Jll iUlUisiçâo de i\1(}vd.l'l desUnad9 (s) à Dh'ers!'s

ECP8JrÜ..ões (' n'H r.enda 11 nhertllra das propostas 'e' dóeu·
n,f)�1ttJ�( (lcr.l1tn' 11.0 OOV18,1·lH6:3, pU1)lic>l.do no D. O. N.o

rUl?�·()/'! 'I.i:�), p""a u dia 06 (h 01_�tuhl'O d(� 1!!6i5, às .15 110

r··��:;. (_}.tr'i:��l.lÔ:) .;.� �""'ntrfg:� UH'S (.)'·'UllPbb�tj G duet.llneuto,s SOl'

Cr8�1;.ad" a(� à� l:� llo:'a�; do CUH aeIrna ('Hall.o.
f:'U11ikwJ.u no 1).0. )),C 7.900, de 13 dó :;;ete;übro de

]!)U:'i.

)). C. C. FDI_,Jjó' .. (�rn .13 d.o· setembro de 1965 ...
OHjDt::NS VICTOR liA SILYA)

Presidente

�CONCf.!RRtNCIA pnnL�CA N�:O' 6�:(iSJ, 1\.
I

.' C·Ol\IUNICA·(),AO:·
o Presidente d� De�,rtamento Ce;ltral de CÜl11t')l'U."

elo conformidade com o art.. 5.0, paragrafo 1.0,' da h·!. n.

3.7U1, comunícs aos Senllores. FomecedOl'es do �l.C,"';().

que se encontra abevta. ooncorrêncía
.

Püblíca . eie n.o

fi5-685;' para aqwsiçpo. de Móveis Epcotares destínado C,)

à Diversas Repartig5es e marcada a abertura das propos
tas e documentos (Ecütal n.o 001·28-1-1963" publícado no

D. O. n.o 7.226:-6/2/63), pára o dia 15 de-O,utubro �e 1965,
. . . �.(

ás 1.� horas, devendo a entrega (1'-15 propostas e dooumen-,
tos ser efetuada até às 13 horas do dia acima. estado.

Publi.cado. no D. O. 11.0 7.900, de 13 de setembro de

1965.
D, C. C. _,.- Fpolis., em W ele setembro de 1005

(RUllENS VICTOR DA SILVA)
Presidente

'----_._--�------

CO:\COtlR.:€NCJÁ p(5-nÜCO :\i,e 65�6'jfl
\

c o ar n NICAÇ \0'
O Presídenta UG Df�!:l�!i'Lall1ento Central d" C01.):1,�'r:·l:·

c:e e':;n,I('Fl\id:l<k corn o ut .. 5.'), par"igr:J.fo Lo,' da' iei 11,;'
;�.'«1l, comunica aos S\3nlJOJ'os "F(}nle,��.dul',;t; do :E:!'!a':('

que se c �!"OL::';l Ul1,�7!::' ('·nGcrrencia.· PúhUe?- de n
.',

[iJ·Gí3. para ;:;quisir;:lo de Fíchário de- Aço destinado (s
ao b'�pB.rtamento CentraJ\ ele Compras (� ma"e·,ô.<l ;, . 1 '

tura das propostas e documentos (Edital n.o 00l-�l:;' ! :\,;

publicado DO D. O. n.o 7.226-6;!!i63), para o dia 1'1 ,Je "

rubro de 19t:l3, às 15 horas, devendo a en'1i,e;:;'1. (Ilh ))1")

postas P, documentos ser eíetuada até as 13 horrs ':[0 d;:l

acima citado.
Publicado no D. O, n.o 7.899, de 10 de setembro dr'

ises.
D. C. C ..� Fpolis., em 13 de setembro ele lHG5,

(RUBENS VI(''TOR DA SILVA)
Presidente

(;ONCORR�NCIA púBLICA N.o 6ã·6S-J
C01\nJ NICAÇAO

c.) Presidente do Departamento Central ele Compras,
dei conformidade OOIn o art .. 5[0, parrtgraro 1.0. da lei. n.o

,;1.7ú4, comunica aos Senhores Pornocedores do' Estad.o.
qU(> se encontra aocrt<l ·('oncorrênei.a Pública de n.o

65-1334, para aquisição dE� l)'Ióveis E!-3colnres destinado (5)
à Diversas Repartições c marcada a abertura da" propo"·
tas e documentos (Edital n.() 001·28-1·196:3. publicado 110

n. O. n.o 7,226-6!!UU:;.I, pum. o (lia 15 de Outubro ete 1�1G5.
às 15 horas, dc\'endo a t�ntrega elas pn)posras o doeumt,j1
tos ser efetuada até' üs '.a horns do <.lia aeiJu't ci.tado.

Publicado no D. O. n.o 7.90!), de 13 do seternbro dI:'

1965.
D. C. C, - I:pü]ili .. em ]8 de setembro de '19(>3

(RUBENS "TerrOR DA SILVA)·
Pr('sidente

CONCORHÉN(�lA l:>úBLIC\ N.Q e;;'680

COMUNICA(:AO
o Presidente dc Dep:\rtamento Central de Gomi.nas,

de confo!'I11.idade com ° :ort.. 5.0, parágl'aJo Ln, eh ki n.

3:iíi'l, commllca aos Senll\)reS Fornecedores do T<):t,a"
(lIW sc encontra abcrta Coneorrênc�a Pú1Jli'-:a dc n.o

6S-G80, para aquisição de Pneus destitlll.d� l S) :lO Departa
mento Central de CO;11pras e marcad'l a. nb31'tura dr'.s pro
postas e documcnt-os (Edital n.o 001-�U:L196:�. )1u:Jlieac10
no D. O, n.o 7.2�G·6/2!6:3). para o dia 14 (le Outubro c1(:

H)65. àq' IS horas. devendo a entrega das pr.cpo�ta,s e do
eumeutos ser efetuada até às 13 hOl'!1S do dia acima cítado,.

Publicado no D, O. n,o 7,899, de !O de set;ernbro çle
1�:;;;.

D. C. C. - Fpolis .. fl'l1 IR c!E' s<?t.embrn de Hl(J3.
(RUUENS VICTOR DA SIU'A)

PIIe"iden 1 e
I

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

CONCOH,R-1cNCI \_ PtmT_.ICA N.o ti5·6"3

<.:OlUt:NJCAÇAO
o I'rc<,idenf'p do Departamento Central d.e Compras,

ri» f"lnf'.'nr'idnôc com o s.rt .. 1'.0, parágrafo Lo, da lei n.o'
:1.7('í. ee,rl'uni('n. !lOS Senhorcl' For.ncec-doi·es do l':H.. ll.'1c'

(lI1(' :-f' Cll('ontr:,l Uhf'ft8 CCDcol'l'É'ncia Ptíbli_c:a ,li' n,t1
nc :,':'1, par:l Pquj§i<�ão ele Uniforme par'). os Ciu!lrdas de·
'r":,. iin cle.,tin:>.do (s) �l Direl.or;a ele Veiculos c Trânsito
'yy..';"" p: '':C'l'C'!)dJI. H nl1ertUl'U elas proúostas p docul11en
"

'. (''''''il'''1 n,o 0()1-:?8-!·lflô3, publicado no D. O. n.O ....

-; :��i: 1'. :' ',':1 1. P'WU o (lin 07 ele Outubro do 1965, u.� 15 ho

"r�'·. ""-,;e1'1r1" � ent "€ZU o'JS nl'opostas e dOCUIllt:nlos 31'1'

,,",�ill,vla "t" ii.,; 13 horas do dia acima. citado.
�.Ji)Hc'f1do no D. 0, H.O 7.899, de 10 de sctelllbro ele

l!nS.
\ n c. r,

151NHD�
,--------------------------------�---

ALMIR GOSTA

TV·I'IRATIl\I

VE,j:\ HO,JE: Sexta·Pdm .. 2'1-9-65

15,00 - Disc-Padrão Musical
15,30 - Musical 5
HUI_; -- i\.th'l.·ntures in EngÍisb
, .'7" TV l'l' Br lnquedo -. ao vivo

\ .: C; ;n:Ü.;{ '('1:1 c "!j�let,�tncia - ao vivo

i7.<�·i '1"'\- Cinp 5
. '·:.;;P C'LFdr:J1(1<: c.hl V1eh·

:0.01' - r,'n-Ti.n-Tin --- filme de avent\lras
i H,4(l ....

" (jr'!]' da Tlla Pele
")Ji) - ('�)rf(�>lpondet1te. Renner
19,15 _:_ A Out.ra

:::1J.\íi .- ��l;) dil Par:::rle - shQw musicr.l em VT

:l! .I}(l O Di.'·eito ele Nascer

2) :<:; -- N()\,,, G()1'ac[\o - filme
.).). "'1 _�. ·G'·P_!"lclP Jornal Ipira!l�n
":1)0 li:ventuaI

J

"E,iA AMANHÃ: Sábado,' 25-9-65

l4..1 j

15,00

Dísc-Padrão Musical

Panorama Pánameric'ino - filme dociimen-
tário
Imagens da. Espanha � filme c/assuntos da

CONCüRf:J:::\IClA I;Ú'6LlCi\' N.o 65·679

COMUNIC:AÇAO'
O I"tt'sidn�t0 -du D(�i)'\lti{!r;ento Centra! dI:' C{i111',Jra'-',

·de eol}f'Un.ni:d-à:d.� ('I'nu: o �L. ;'s.h, t'>ânigráfo ·4;'0 �. lEi n:.ô,
:1.70-1-. cOI'n'i.frÍka (�l'}g' Senhores Fornécedo'rcs cW·· Esf.n'"
q'Uf' �p enr,omm !21)(�rta Con('(wrôncia Púl:llica ele n.o

G:;'·H7!). pll�'fl '�Tlí"i�f.() ik 'CvTóveis clestina(lo (s') à DivOf·
:":.lS H(';Jarti(:ó('S e marc'ada. .a abertura das Pl'opost.'ls.e (10-
('llilH�JJLtH" (Editai D,O OOl·28·J·1H53, pUbiicado no D. G. TI.O

7.22ü·ü·2.'(j;ll,· para b dia 14 dI' Ouliubro de 1965, às 15 ho-
1':1';. d('vem!() t]. Cll! J:(��f, das pI'Opost;J,s e documentus �.er

dct.l!uda f.i ;.f; il.8 J:i haras do dia acima citado.
PuJ)li(�ndo no D. O, n.o 7.89H, de 10 de scteJ'nbro de

l!�G,j.
n. C, c. _. F1l0Hs., f;.ll) 18 de setembro de lfJ65

m�n�;NS VICTOR 1).-\ SILVA}

_"w" _,,_..,.;...__ .!. ......

"l
I

GO:"iCOltR1!.:1\'Cl:\. I'úBUCA N.o 65-677

COI\iUNÜ:AÇAO
O Pi(:\sidtm! E elo DCjHrtm:nemo Central de COl1lpra�,

de confonJ;liclade como Ul't.. 5,0, parágrafo 1.0, da. lein.o
:l.'i'U-i, eUlPlmica aos Senhores Fornecedores do Estude"
que se t.:I1G<"nlru ::Ju0rta. Concorrência Pública. de n.o

i'J,}-(j7'1, pa;'a <\:.)\lí:-it;üo de Placas destill'lclo lS) 11 Delega.
rj:J.:, ell' Fr.:lkia.0 Dir, de Veiculos e Trânsito púh1i.cO e

m"reDcl:::t' a abn-turu das propostas e d'Ücumentos (Edital
n.u UU1·:2U-l·1(HJ:), publicado no D. O. 11.0 7.226·6/2/63), par!;l.
o. �1i.r.:. ;)0 ll(' '�;l:!tembJ'o ele 1965. às 15 horas, 'devendo a en·

. rre:;a clns p1'D�losta?, o documentos ser efetuada até ás 13
h1cl':IS elo dia acima dtac1o,

Publicado no D. O.' n,o 7.89�), de 10 de. setembro de
J ')(lii.

D. C. C, ._, Fpólis., cm 18 de setembro de 1965.1
(J:n.1BENS VICTOR DA SII.VA)

•

Presidente

(RtJBENS VICTOR DA SILVA)
Presidente

1:1,23
Espr.nhll.

�:j.45 Automobilismo em Foco -'- esportivo
�6,05 Dona Mimi tíll'iina... - ao vivo

ii, is ITD Show - eip "video·tape"
17,05 Telefone Musical 5

j 7,'j:) .- Fem,na fi - progl"lma feminino

1 H.10 DisneyÜmdia: - desenhos

1!'l.1.'i OJrrespondente Renner

19,35 Eventual
2G,lO A Caminho do Sol - filme

:�l.'?O .- Show Willys 65 - filme longa metragem
2'�,OO - G,'ande Jornal Ipiranga
23,30 - Eventual Encerramento

O JUIZ GARTH, da série "O Homem de Virgínia", na
rf'u! "('.l1an1a·se Lee J. Cobb' e' como sB.bem, está entre os

artistas veteranos e famosos do ·cinema. o· Curio:o é que
sel1 "'dubládor" (Êni.o Sar-tbs) pàr-ece-se Qt>lYi ê!e',

.

embora

seja mais' jovem. E até a riI�rieira de movinlent'.ir os lá

hios é ldi'ntica. O Sucesso de uma série cinematográf�ca,
!la TV. 'depende em grande parte dos "dublad:0res". Nes-

I S(� f1'ipceto (como em oútl'os)
'
..O HomeJ:1l de Virgínia," tem

Llldo pal'a .<tgradal'. Pois seus artistas, parecem falar ° le

gItimo português.

PROCURE na "banca de jornais" do Sr. Beck (de

fremte ao Hotel EstréIa) cu com o Sr. Paulo Cidade, o seu

c):cmplur de TV-SUL, apenas 150 cruzeiros .

I

VOCE SABIA Q� ...

Gentil Cardoso (que tem 36 'à.nós de profissão) afir

ma que atU'llmente, como' comentarista .Esportivo da

TV-Excelsior está ganhando muitei mais do que como téc

'nico de futebol?
-

.

,�-------.-------�.:
:

-

CAFE AMELIA :
• Sabor - Qual�dade _:_ Ptu'eza :
:

A

TORREFAçÃO :
• UE- •

: SANTA CATARINA :
• itLA i\'lax �h....amm. �7 ESl'ltEl'fO ,

• NL\TRJZ: :_- São .Francist;o dI) Sul •

, FABRICAS: - Porto' AiegJ"e e Curitih" •

._--�------------

.w ...... __�_.__w""T'"·,�.--_

CONCmUtÊNCIA PÚBLICA N.o 65-682

COMUNICAÇAO
o Presidente elo Dep-'i.rtament-o Central de Compras.

rk e(lnrorm!.dml{! com o Ul.'t.. 5.0, parágrafO 1.0, da lei n,o

:UO�. (·ül.1mnÜ':1 uos :'lenhares Fornçcedores do Estudo

que ;:«: encuntra. n.l'H'í'ta COIworrência 'Púhliea. de n.o

. !':;.nw) l'>�lT'l nQ\l1"ú;:jo d0. Móveis deslinado (8) à. Deloga
"i:, de f'.;'l";;!'::lmh'�5 C' n-wH'nda H abertura das propostas c

ri",")n1C'll:"� (VdUG.l 11.1_) U01.·2U-l-J!):1:j. nublil'3do no D. O,

11.(1 i �):) • .'·ti·�:.,fj:;l. )l:l.J'1I o diu 11 de OUtul'Tll úe 1(163, às 15
h ';·a:'. (l':'\'f'�H1rJ 'l t.'(1' ''\'7,:1 das u!:OJ.)O:;,ti\S c d(}(�ul11cntos ser

, �'d llntlll Hl'�; ilé- j:1 hCI1'us do dia acima citado,
PlIl)1i(·:,H10· no D.O n.o 7.mW. de 10' de setembro de

]gq.;.
D. C. C. '["·\oE". 'Cm IH (.l(J '''I,t(J1'Ylh-n oe 19135.

OU.:nJ<'::NS VICTOR DA SiLVA)
Pl'eRldcnre

... _ .... �_.. __��

:.
. o_._. _ ... ...-._...__�_.. _,_�__

CO"\COH.lt,·'j'i(;J,>\ 1'1;nLl(;A 1'\.0 U;)·(j';1
CO�'[trN lC.'\Ç.�O'

() f)res_ijGl1te do Dep.'irtammito Clmtrai ele Conrpt'us.
çj(� "i �1<'orml.lh:de com o nrt .. 5.0, parügrafo 1.0, da lei 11.0

�, �'(l �. l'Oi11uniea aus Senhores Fornecedores do Estadu,
"'l:�� "t·� ::neoni l'r, :Ibert.a ConcorrêncIa Públiea de 11.0

n�,_{l';l. l.):;,,'p, p.qu.i.,i<;}í.O ele Móveis destinado (s, �i Di\'ersas I

p,··.. .,'·l;'·rw" 0' n1nJ'('c>dH,r1.abert'Ul·a das propostas e docu·
11H"'�')'< (F,c1ilnl n.o 001 :,U)-l-tPG:l, publicadO' no D. O. n,!)

7 "�""'. "!. !.;�". D:.1 nJ o (!.in 0'1" clp !')f_1;·Yl.'!'n'o ciG F'65, ·rb 15 iH)··
,'. ,'J '·l{,-,:t 11r·ju H \.'ntrC<l;U t_:,US ·}JIupCtstas G d.Ot;Ulll.eptos SUl'

el't'1:'.I,.!rla ,:.i'> as 1:; ho"us da t.!ü:i.'wi.nm.. c:itaà.o.
Pu!J)imüo 1]U

.
.o. C. C. 1l.O 7 .3D�), _ctt;; 10 de setembro de

D. l;. C. _.� F'polis., em lu ele setembro ele 1965

(RUBENS VI(,'XÜlt DA SILVA)
Presidente

COl\CORRJ1:NCI.\ PÚBLICA N.o 65 675

COi\IUNICAÇAO
O p ·é!�«:t')1t·� do -Dt:p"lrtaml'nto Central dA Co:no]':ts,

C!t� e )h�0nnidade com o (rt.. 5.0, parágrafo 1.0. da let n.o

fln," se cncnntro aberta Concorrência Públic'a de n.o

::'-':7:1
. p�.,.'J "qll:si�iio de Un!fm'me par8 Se,wntes desti·

p·.'l') (�) à Diversas P.epartir;:ões e mareada a ab€'Itura (lu<;
""';')1: ";1-')<; p. (�oc1J'1'epto, (Edit.�.l n.O. OOl·28-1,H)í>��. publica·
",') po D. O 11.0 7.2�6·6/2 T3). para o rua 08 de Outubro de

191i3, r.'l 1:) hol''ls, devendo a entrega· das propostas e do·
. r::11"2'.l!OS Ee, efetuada até às 13 horas do dia acima cita"

P1.,h1lcad·J no D. O. 0.0 7,899, de 10 de setembro de

D ..e. c. - FUi)1i..,., "m Jl:l (le setembro

(UUBJ�NS VIC'Jq,c 1)A. SI

Presidente

de. 1965.

Uma Incorporação Dentro da Lei
() Ul'ur.lün�'lJf.o SOLAR DONA TEREZA. reconte lan<;al11L'i1lo dest.a Imobi·

H'::H1 fOI or�tl;"lZrdD na Bstritu. observúnda ela Nova LE'i de Ineorpomções Imo·
hj1iárifls, a Le.i ·L'fil de 16/12/61, do Deerelo 55.815 de 8/3/ti5 que regulamentou a

Lei e das Nonnat; P·NB-140 da, A5sociaç[io Brasileira de 1\"ol'1n'1::; Té\.lnica.s, que es

.! ..1beleceu clil'C'lrizcfo' para. ao parte técniea da eonstrução.
O sqr..'\l-l. nONA TERl'JZAJ rüj rogistrado às folhas 126 do Livro B·A, do Regis·

t l'O ele Imóvol::; elesta Capital, nob n,o 1.

K P«l't:Ultu, o SOLAR DONA TEREZA, a La lncorpúração organizada em Fio·
�'ül!16polis e muito provavelm�nte em Santa Catarina, uentro das severas e sanea
dol'US exigeneias da Legislação lmobiliãria em vigór.

Desejamos também salientar, que os preços dos apartamentos do SOLAR
nONA TEREZA são fixo, sem qualquer reajuste.

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

-,

,Empresa fddora "0 ElTAOO:' . ttda�·
.

•

,�l
'

'," :-

HUlI ,...'m�.. lhl'it''U· :'\larrlt :l.b11 _- 11'1 ;:iU:�;! - Lab:a " .."t�1

l:�!1 .,..... Endert'ço Tel('grá fico .. ESTi\ !lO"

J)JRETOR·GJ<.::REN'l·I<:
Durulngt.''.i Fernandes' de. AqUll1tl

. ItEDATUR·CIU;FE
'\l1tôni.o Pel'uando do Al1ll:ll'al e ::;U, n

i}l<':I).'�R1'AMEN'TO �E Enn'ORB,1.
Pedro ."'aulo Machado - Osvaldo Mel(,

.lo:k Vai Sepetiba·- SergIO CostCl RUn1('"

PUBLICIDADE
'()'![)J(lr t\r.tónio ScllUnQWell)

IWP",RT:\1íENTO COl\U:tU" ·\1

Divino Mario�'
GOLABOltAlJORt�S

. .

I 'lI.'! Btiírt'lW:< F!lho, Prof., Osvaldo Rodrlgutls Cabral.

.Jorgfi Chetem, Pro.r. Alcides Abreu:, Walter Lange, Dr. At·
1"llUO Hantlago, Doraiedo So::.rcs, Dr. Prlmeisco Escobar
Filho .. Zury iV[ae!1gdo, Lázaro Bartolomeu, A. Carlos Bri

to, Oswaldo Moritz. JJ.cob Augusto Nácul, C. Jamundá,
,Is.bes Garcia, Nelson Brascher, Jaime Mendes, CyZ3trlJ.i
�.I'.J.s�; l{.übeno Buec11eler, Beatriz Montenegro D'Aeamp(f
l'a. !I1::.nuel Martins. José Siméào de Souza, Sebastião Ne·

ves, Jd1l1ny, Luiz Eugênio Livran.1ento, José Guilllernlf'
de Souza; Sra. Helena Caminha Borbà, Valéria. i1. Sfl!
);33 Netto, W!!son Liborio Medeiros, Luiz Henrique Tuu·
credo.

ltEIJRI!�SENTANTES
R,r-"pre::;t'ntu;;Çle.s A. S. Lara Uda.. RíC' (GB I -- Rua Sena
clür nãntas,. i-O - 5.0. 'andar - Sao Paulo .- Rua ·Vi.tÓ
ria. !l57 ...

'

et'mjunto, :�2 - Belo Horizonte - SIP .�- f.ha
d,)�; Cnr.ij9s. �!l�. ,-.. 20. andar - Pôrto Alegrt· PRO
PAr, ..:: P.,l.W, Cel Vkenle. 456 - :lo, andar
.�.mr:, 'H)� .rr."'tiinnt:> {'t'l'It.r'utn df' a(;ôl'do C<JI};· ?\ I ullola enl

rigor
A8SJNATCH.A d.NIJAL CrS lO.ílO - VENW\ AVUL:='A
CR$ :x1 'A. DlRI<JÇÃ() N.i\O SE ftESPOS�.BILIZA PE
r OS ('O!'\('T';fTOF lí:MTTlDO:q Nn� AR'l'H}()S ASSINA
OOS

���������x-�;���f��.$5__:tt�(J'.1ôt:;_w.:�

��,g""��";�"""",,,,,,:=ª
l.I\{lO B I L I A R LA

3450

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Lazaro Bartolomci

�GU� para o Rio
de Janel:ro, ontem, o coman
dante do 5. Distnto N:avfl1
e Senhora Almirante Áureo
Dantas Torrés. Pela Varig:

o LIRA T.e. amanhã
promoverá a "Soirée da
Primavera" � Devera estar

corno. atração o cantor Pé

ry Ríbeíro.
. ,MISS RADLA..R de S, C.
65 - Marra de J:<�át'nl[� sn

veíra e M'ss Rad;.lr de.se
64 - Eva Maria Lísbôa, se

rão convidadas pata a co-

,róação da Rainha da Pri

mavera, de Tubarào.

o GOVERNO do Estado,
representado peão Chefi7
da Casa Militar - Major
Edmundo Bastos, ontem no
Querêr-cia Palace, orereceu
Uni. almoço ao Ministro ca

Fazenda Unt:rinrj) Dr
Edua-rdo Lopes Rodrigues.

MARIA Alice Clasen. se

sunda-reíra próxima":-i.
bordo do' "Cabo São Vi
cente", saíra de Santos com

destino . à Barcelona, r;e
onds viajará por cerra com

destino a Universidade de
1'u1u8i, na Françá, para
U\TI Curso com :Jolsa 4e
Estudos.

- RADAR na' S'1,ciedade,
.

. prograI!la social, apresen
ta'o pelo Oolunlsta na Rã
dio ouaruja todos os do

míngy.s, patrcclnado por
Machado & Cia. - dia 26,
encenará com o 'horarío
dàs 12,30 às' 12,55 hs em

virtude do prazo de P'l'C-
paganda polít'ca que vr..i
até o dia 30. A )J3.l."tir co
dia trÊs de oututll.·J 'do-

mingc) voltaremcs feilz ...

mente como horárb nor

mal dàs 13,35 às 14 horas.

LOGO às vinte' horas no

Querênc:ia Palace Hotel, "0

Sr. Ma:rio Ralph. COrrêa,
recepciona-rá Com un� co�
qu�teI afim de lpaugur�r
a sua primeira E1CpOa'çãó
de Arte, com apnR�r.taç?;ío
de Tl'ab{j.lh� em guache,
óleo e aQ.uarela, DO$' quaiS

, . _'�ipc9 '., �flo ,,.���I�1!�:n�.3� _

para Q, 1, Salão- Pr:), .:.-: .Iti'te
Nova d� BluIIltmau. que tl�·
rã' iraugurado n"); �� ��

. �. ..

de outu oro. .

- E POR falar em Radar
na Socie 'ade - HOSS) Men

sário Social, estâ. circulan
do com o n. 4. Vamos pro
vidéDc[a'r em organizar O

número 5. será editado

após o Baile das.Debutan- ,

'h ,��. ,dj} ��r..� T .Q';" ·qve aco� �J Í'�
tecerá no dia 9 p:çóximo..

.

- O B."-ILE MuniCipal

- AMANHA MLs.s; Raõar
de S,C.·� Mál'ia de Fátl�'
ma Silveira, ira ::);0 J\,silo
·dos Velllinho� "Il$.lo }oa

, qU'm''', levar' td.UPf!..S' da
. camp�!'ha" da'-lv-F�sta fie

Confraternização da'. Sa
ciedade Catarlnens-ê, reali
zada. no Clube Ooze.

de Fpolls. 66, ariontecerá.
no dia dezoito de fEvereiro
(sexta, feira); A atração
será o Concurso de Fan

tasias - luxo - originali
da"e - autencldade e- orl

ginaiidade.

NO J!lntat que :J Osca'r

paiace Hotel oferecen as

Garotas Radar de SO 65

domingo, O pianista. eh!:

valier, deu "show".

A PATRONESSE Se"ho

ra Dr. Percy Borba (Vir,gi
nia), em ativldades para o

coquitel, que acontecer2. no

Lira T. C., com Miss Mato
Gros!!o - Marilene de Oli
veira L'ma. - "Um dia na

vida de uma miss'·.
'

-O SANTACATARI!-lA
o COLUNISTA em mai.,

do pró�imo ano vai (lrga
nizar uma hom=nagem ao

Exército Ntleional, pelo
Centenário da Batalha do

TUIUTY, com baile de ga-

la.(

'Country Clube, l'ecl"pciona
rá seus assoc'adcs no pró
ximo �ia quinze de novem

bro, na sua sede soela!.

HOJE &s ctlzessete horas

na Guanabara seriÍ inau

gura "a a Feira' da provi
'dêneia. Santa Catar�lia,
partic1pando naque:e' aeon
têcimento filantl"opiCo.

"P4SSARELA" Brusque
em 'p,reparativos para o

VI Jogos Abert,J3 de S. C.
- x .:_ O eOLU:",TST�\ l1a
'da tem cem nota ..política
divulgada no, "O Globo",
sôbre Curitibanos - x -

FALANDO em -política, es

tou de fóra sôbra o a!':::;U�1-

to - x - QUEM' vcnc::r
o.s meus po.'!abens, - x -

Quem per"er . prepare-se
para riércler outra vez

x - A ilusão politica leva

CH�GOU ontem a esta

Capital, o Sr. Walnl1r Ças
tela Bra01co, da' EncIclopé
dica Britânica. H",;slJ�e do

Querêncla Palace.

o candidato a derrota pQr
duas vezes - x -- Uma

por não ter condi.ções de

vencer e outra i)or temo

sia - x ---: Por hoje é. só.
Tchau ...

foferido onlem- pelo sr.
�., .,

Exmo. Sr.

Ceiso Ramos:

EXJllS).s. Autoridades I
Senhores - Senhoras!

Hoje, aqui nas margens
dêste fabuloSo Caftóas, nós
encontram�s para inaúgu
rar esta obra Que' será o

marco do desenvolvimento
,

desta rica região serrana: a

po,vo . cat'1rinense e. particu
la�nte o de Curitibanos

q'!ie já pode ver dentro dos

seus lares, sentir dentro

das suas indústrias e feste-

,jar nas praças e ruas da

sua encantadora ciwuoo. a

realid�e daquilo que fôra
sonho e esperança: a ener

gia a})Undante a trazer-Ihés

cOnf6rto, progresso e bem
estar..

Mas não fica nesta usina

apenas a solução do prcb'e
ma energia para tôda e vas

ta região serrana, pois den

tro do plano energético que
a CELESC executa, a inter

ligação de Curitihanos

Lages se impõe pela neces

sidade de mais, enefgiSJ. pa
ra o. futuro, não ignoramos
que a demanda exigirá de

alguns anos novas fontes
de suprimento, e assim sen
do, precisamos estar 'prepa
rados para nue o desenv-l

vímento não venha a ser

prejudicado. A ínterlígacão
Curitibanos-Lages �possibiJi.
tará o suprimento de ener

gia f!6rada pela SOTELCA'
em Tubarão e ligará Cu!'i
tibanos e tôda essa reg'ão
ao sistema CELESC aue

hoje alcjincSJ. o lon�ínquo
Oeste, o Norte, o Vale do
!tah,f e o litoral de Floria-

·nópolis.

Felizes estamos n6s, os

Aos senh'1res en�enhe;r"'s
na prancheta de trab�llio'
projetaram êst.e. empreen-

I'ntegra do DiscurSD
1'4 .: ,

, ri

,'e,r m,
II'i' '

(CELESt) par ocasião da
< InauDuração dJ

Usina Pery em (uritibanos
GovernadoF era impossível. E o desen- ,_.�..J.3. Pery. Projetada e cons ,nergiá .etétríca não somente

, volvimento tão desejado truida pela' Centrai$ E;lé�ri- lJIH" esta cidade mas tam

pelos' catarínenses, uma cas de Santa Catarina, esta bém para os municípios de

quimera: SaI.lta Catarina usína roi sempre a' aspira- ,Santa Cecília e Lebon Ré
estava paralisada. ção dos curitibanos que das gís, Dentro em breve aquê-

Pel� sexta vez consecuti- Impunha-se então, face de o ínícío da administra- las prósperos celeiros de

va em menos ,de cinco anos, ao quadro que se apresen- ção Celso Ramos pleítea- trabalho produtivo, serão

momentos como I êste da tava aos Olh06' do povo. que vam para a sua região uma alcançados pela energia oue

maior significação . históri- novos métodos fõssem in- fonte de energia capaz da que demanda da usina Pe

ca repetem a operosa admí- troduzidos na
. administra- mitigar a sêde de progresso ry. As obras não terão solu

aístração de V. Excia., Sr. ção, medidas mais eonsetâ- e acalmar a ânsia de desen- ção se continuidade e a ve

Governador. que em lapso neas com 'a realidade 1Ô5- volvimento.· Compreendeu- lha aspiração daquela nobre

de tempo, em breve perío- sem adotadas, nõvo sangue do e sentindo o problema, gente será concretizada.
do governamental, entregou fôssé injetado nas velas do V. �cia, fêz incluir no seu

ao povo' de Santa catar.na organismo combalido. E as- programa de Govêrno a e

seis usinas que produzem a sim .foi feito. E trocou-se o xecução .desta obra. Iníc'a

ríquesa que gera o progres- ranço de uma admínístra- da no ano de 1962, foi di

so e acelera o desenvolvi- ção viciada e areãíca petos mensionada pelos técnicos

mento do nosso Estado. planos elaborados dentro para uma capacidade de ..

Sã� essas seis unidades, . da mentalídade Ilo�a. are- 3.500 quíluõtes em d�s e-.

das quais cinco inteira- jada, sadia, !( .\lone&t$., dei- tapas de 1.750 cada uma, a

mente nov.as·, e uma total- xando antever a rendenção primeira das quais é a que

mente recuperada e amplia- de Santa Catarina, hoje bra concluímos. Não foram

da. complementàdas pelos pouco tempo deecrrído poucos
.

Os problemas que

milhares e.milhares de me- uma realidade I
.

tivemos de enfrentar para
· tros de linha de transmís- Energia, .tt:nsino, Rodo- a sua execucão. Situada em

são e rêdes de distribuição vias, Crédito rural. Saúde, local de difícil acesso e a

implantadas por todo o Es- tudo isto mereceu do nôvo carência de' material neces

tado, frutos do estôrço, da governante as atenções, o sário ao seu andamento nor

capacidade, do dinamismo desvêlo, o carinho e o que mal, foram fatores que c-n

de um Govêrno planejado, é mais importante: a vonta- tríbuíram para que .I), obra'

dírígtdo pelo pulso firme de síncerra de dar .I)"S s0119-- tivesse a sua conclusão com

de um homem que conhe- ç,ões que o w-omento esta-, demora além do prazo pre
cendo os problemas da sua: va a exigit. visto ... Ós recursqs que a

terra, debru�ou-se por sôbre No que conoel'r!:e pJ;'Qpria- possibilitar8m· ,vienmi ,-lo'

o seu mapa, com o compro- mente ao setOr ener�ético, Govêmo Federal e do Go
misso de dar a êsses pro- como já frizemos in,ioial- vêrno do Estado através do
blemas as soluções exlgi- mente, 'neste perlodo de Go

"

Plano. de Met<ls, além dos

das. E são ess'1S obras de vêrno, fotanl' impla�tacta.S recursQs próprioS, da CE
infra estrutura que, aliadas no Estado seis \ISÚ1as gera- LESC e da particioar.ão de

aos empreendimentos dos doras. Desde o meio-oeste um punhado' de curitibal"en
outros setores como o de ao litoral dq" norte .I),(} Vale ses que ent'rP-Tltflndn os cé

estradas, educação, saúde, e .do Itajai, n�s regiões da ticos e
.

os indife"'fln�es. �r.re- .

agricu1tura. hão de perpe- serra e no- sul do. Estado, ditaram nA. reR.1ização dêste seus colaboradores a (111e"1l'

· tuat
.

na lústória barriga- nasceram, q.e um 'plano pre- empreendimento. V. Excia., Sr. Governador, Senhor Governador; mais,
vereie, o nome. honr$J.do 'de viamente elaporado, as fon- confiou 'á tarefà' de execu· uma etapa vencida. A')ligar

· V. Excia. Sr. Celso Ramos, tes cI'iadoras 40 'pro�resso. Estão feli�es aqueles que' tal' e levar ,a têrmo o seu a chave que SJ.cionará a tur-
como o maior dos gover- Milhares de quiluótes tr!:lns �m· rierlhum mpmento. si- m�.gnffico prrgr.!'lma de Go-, bina e produzirá energ;a
nantes de Santa Catarina! portados por' mais de dois quer duvidaram da capaci- vêrno, per;-"itindo-nos, nes- que irá se transformar' e..'Il

_ ._ j S. :;�� " \.>2:;�u.�lPil q1Wqme�..ÃIª, __J� _ ,c1ade rSal��à� qo.-: .ta O!l-�,llI1,� a !"'�k� "'�Q.� ,fgrt��t:iqu.e�1. ,por, -�

Precisamente há quatro de transm$.sáa a distribui- . vêrno realmente devotado . tacão 4e, nosso melhor a- certo. V. Excia. há de se'1-

'anos e meio. pela von�de çã.o a1can� tôda$" as r� ,à. c,ausa pública. Estão de gradeciment.'1 a t"n.O'l anl'e·· tir-se feliz e recomuens9.Õo
livre e soberana do povo giões e. urna nova éra . �e parabéns os curitibanos de les Que col"bor",rflm n'1 rea- pelo trabalho llidormido

catarinense, manifes�da prosperidade e des,envolvi- boa vontade.' Está feiiz o lizacão desta obra. '

em pról da sua terra.
nas urnas de 1.960, V. Ex- �et'lto' sacudiu Santa Ca�
cia reaebia nas mãos, cerca- riDa, oolocando-a em lugar
do pela. esp�ran<}a de todos, de gestaque • � concêrtQ
um Estado . inerme, comba- dos demais Estados da' Fe

lido, parado. Indústrias pa- deração. fazendo.-a reeI1c:>I�..

raliS'ldas por faIta de ener- traI' .0 caminho da prospert
gia; horas de trabalho re- dade e do progresso.
duzidas ao mínimo, produ
...indo menos e dando me

nos aos seUIl oper,ários; em

fim, tôdas as eonsequên-
, cias naturais que o fenôme

no acarretav.á. A expansão
do nosso parque industrial

Daqui desta usina nascem

os cabos condutores da e-

--------��--�----------.-,�----�---------.

dimento e enr:ont ..."m, no

jôgo frio dos cálculos ariti-

. ,.

métícos a fórmula mágíca
de uomínar um rio ímpetuo
so, transformando o seu

caudal em fôrça pujante ,e

movedora de turbinas. e

geradores;' aos administra

dores, runcíonãríos dos

mais categoriz'1dos aos

mais modestos, aos operá
rios e a todos enfim que de

uma ou outra' forma contrí-

buiram para que essa ma

gestosa obra fôsse .levada a

têrmo, manifestamos aqui
as expressões do nosso

mais profundo reconhe cí

mento; à Campanhia Cons-·

trutora Nacional e à Hi

dráulica Industrial,.I), pri
meira responsável pelas 0-

bras cívís e a segunda pe
lo fornecimento do equipa
mento de geração, e, bem

assim as demais' e&,mpr.êsal!
fornecedoras de matertaís

elétricos inclusive 11 firma

SADE . que construiu a li

nha de transmissão, dnseja
mos manifestar, de público,
o nosso louvor agradecido,
pela execução esmerada

dos
.

trabalhos que lhes. :elt,
tavam afetos.
E deum,mod'J especial a�S

c�ritíbunenses que acr :di

táram n�ste empreendi '�en-

.
to, desejamos' estender o

nosso reconhecfmento, pois
do incentivo constante, d9
apôio moral e do carinho

com que nos cercavam,

gu.ardaremos as mais gr'1-
tas lembranças.

'E estamos certos, Senl1cir
Govem<tdor, que os C'l t'l ri
nenses haverão de re�on""e
ceI' o muito que tem feito
e saberão fazer-lhe justica!

Programação Para os Festejos do

39° Aln�V'2rsário do L I C.
DIA 25/9 -,'A 23 horas � Soir�é da primavéra - A·

presentação do cantor PERY RIBElRO - Utna homenr

gem do Clube às suas d<lbutantes.
DIA 26/9 - 'As 20 horas -. Coquetel oferecid:> às é:·

butantes do Lira Tenis Clube e a sua Diretoria, pelO Di

retório AC'ldêmico Djalmlj. Moellmann da Facultiade. da
.Medicina da U. S. G.

DIA 5/10 - 'As 20 horas - Coquitel oferecido às debu
tantes do Lira Tenis Clube e a sua,Diretoria, pelJ O�eal
Palace Hotel.

DIA 6/10 - 'As 20 horas - eoquitel oferecido às de
butantes do Lira' Tenis Clube e a sua Diretoria, pelo Que
rência P,'3.lace Hotel.·

DIA 7/10 - Jantar de confraternização nos salões do
Lira Tenis Clube, às 20 horas. Sendo convidadas especiais
a Srta. MarHena Oliveira 'LimI1, "JÍvIiss Mato Grosso 1900",
madrinha das debutantes e as mesmas.

DIA 8/10 - 'As 16 horas - Lanche oferecido pelo ca

sal Sr: Joel (Magali) Moura, na sua residência, às debu
tantes.

DIA 9/W - BA'lLE DE GÁLA - Iniéi6 às 23 horas.
Orquestra de Waldir Calmon e dec.<;>ração de Manoel Gíu

belqtti. Apresentação das debutantes' pela Lady Cronner
da Orquestr'1 do Clube. �rta. Neide Maria.

OBS - As mesas estarão a venda, na secretaria
do Clube, a partir do dia 27/9/65 às 08:00 ho:ras, pelo pre
ço de Cr$ 15.WL.'

\
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.-
Florianópolis, 2.J:'·fJ-6ú,

aMai etade do Pro leto A olá
, ,

cqngressô. Astront.ütico 111-, dos e submetidos a. nume

ternacional.'·
, oi

rosas testes !lr€paratóriO!3
Muitos "os mais emínen para o vôo".'

tes ctentístas e peritos es- O Programa "Apollo", o'
pecíalízados em roguetes e maior projeta: de engenna
assuntea espaeíaís, ínclu- ria já levado a cabo nos

síve vá'dos da' União SQ- Estados Unidos, cujo cus

víétíca, �olõni:l e Tchecos- to será de 20 bilhões de

lováquía, foram convidados 'IClóla,re.s, foi íníeíadó em

a assísttr à ·con.ferência de 1961. pelo Presidente Kell

Atenas, que se prolonga- nedy. Envolve mais de, 300
rá por uma semana.

o l' i': 'U:-a, ál?t es dê' 1076, Ac:ies-,' a
�

exclusão dós pr(ÍbI$.::nás
'<'. ú).- c : í ou cue os trabalhes c[á' técnicos . ini.previ.sto�, 'o

, ':l, ,:::l I:Cll).' a )aSS03' fbM8 Q'b,ettrc nacio�lal dos :Es: a-
:::1.�S- .8.1'a a -onc.usa», dos Unídos de dasembarcar
c; �1 "Admítin o a .eonrínua- homer.s na superncíe da

:',2n- çâo dos níveís orçam.edá- ,Lua, antes do término dês
\.. ,,,'11 na nos de que se carecem e te decênio, ser-i. alcançado '

,

�
. '.

declarou o :dr� 'Von
,Braun, chefe" (ia eqmPe q.'tp
astá : cOD-\truindi) (J gigan
tESCO rcguete: lunar "Sa
turi o", ao ,ce1atar' o Pro-

grar'1á "Apollo' no -XVI

,."

'1 CQ

, ..... f,
... -' ..

à rua Tenente Stlveír� n.o 88 _ �ffi.
":

' .te, Inforrnaçôes na mesma i aa

\

di Soares

"A TARDE E o TEMPO".

" - () "; �""G" é o título do novo livro do
::PE lV:ois.és, lançad.o recente..,

� ':·:·s. Seu livro nos _noStra um
o. ';:-".0 60 universo lírico, um 1)0-
�. e�,':;ibrió a fôrça migiea. das
{\": D"ais revela(�or�s, \lcansando

o "'1 "0� r1f! rara beleza. 'Bom exem
.

" "Tarde":.
( , [ :':e brumas sôbre a terra.

r

':1 r a alma deuses tantos?
,.l' rte s'Jfrer, de on"e vem?

1''1l tP8S ,"''5rs p iá não 'sou:
" de naus franjadas.

"

<'''m dtaras de tédio
'--T:� mE abato

· .... ,..·..,8.
r' .. :s!
,'" ,"ore a terra.

1 "r l ,J,'Sf:,g:m primeira,'
1. '),,}'> ,'0

pm teus 'cuidadcs.
i" 'r 'e ("':' baços,

" ':! :u_: sofro,

') v: í'o,
; ,'�" ,1" c"1"1struo êste poema.

R"
•

P � l:-trssam
l' c 1 cne me abarco!

r
_In. "t':l' -�""""'f)P""'ce.

(i!:rl' � ..
"'- 'n-�_"'� __ �r"' Plane'Ja-

'c
O e cn.pa de Pedro Paulo Vicchietti).

o loT -,' -1
'"

,'::-:'8 RODRIGO DE HARO

Est6 n 1'Y'
' ,1, ncr utY1a edjtôra �E'sta cir.a,d�. o

:- 1 ·rle Ham "Eros Fii:l1ebre". Se
'" ",... ; '8, Poemas" o E'p.u novo livro de-

.

�!) ��s do próximo mês.
"

"",:)VA DE BLUMENAU

<; �'" ,,-' a rlos nc�so,s artistas l)lãstj�os
- r'nl�') T'r';' Arte Nova de' Blumc.nau
....

,C">":1 os primeiros dias do pró�imo'
"O '"';, iulO'ar (IS trab::tlhos inSC't'itos es-
1; l-Mté p6r;('!es Pra.c1e e ,mais dois cri-
'-�'-';:;,'ia. Segundo femos

�,"" '-"-oi), :;.mcstra concorrerão
.; ''] 1:>181' de Cr$ 500.000

informar'os
a vários

r

':�11I O TEMPO'

atr'

'
... , '_'.'" 'a-'I''1''q a "Ii!nitAra Globo, no

� "" 'I') -'0 "'-"rie"'al .Tustl.,., Alvps !�as
, '�''-''r) f'r)m o 'Temno", Nê!'te traba

'"'O"""+r-;: -r",lal'lonatios com a histó�
-r do Bi'asil, alilrangindo opetio do 'que

- :,.,., qlJ,artel' do séc1.d0 e se prolónga
''', -0:0 pa-'"te mais im';Jortante dêste
ITInf: a eYDosic'io dos fatos que vh

" ""..., " PO"'01,,('''í,o -'p �1 dI" Mar�o de 1l}S4
,1' rq." "'''.-me:�te a fisionomi.a uo nossa

[e�'1r.hY. � ...
t

-

,.[. I?�''''' �1...... -1,..
...

Q -,p trp

pais
EI'("�n,,,,, "'!:t:!'a ,lnformlil,gões: - Rua Oswaldo Cruz

'43 -� E"h,: "o.

O dr. Voti· Braun, Dire
tor do Centro Marhall de
Vôos Espa.eia�s, €m Hun�s
ville,

'

Alabama; ilustroo

·I!-"fofundaniente .

á' sua a-

presentação -eorn' slidcs. que
mostraram o grande pro-'
gresso quê �á' se fez na
éonstmçãó 'dO. .. "Sat\1mo·'" "O objetivo do Progra
frguete de 1.5 .intlhões '�g ma "Apollo" Ú. dar aos

libras de 'ernj)ux-o; a as-
'

Estadcfs Unrdos -- e a tô-
3. tronave "ApoIl-J", uma cáp da a ,humanidade - uma

sula de 45 toneladas, com ampla capactdad-, de ex

acomodações' para três ploracão e utn'zaçãt'> do
homens; e .0 novo c gran-

'

espaço sidera). O programa
de� complexo ie Iancamen- proporcionará os meios de

to de Oabo Kennedy, -; de realizar missões tripuladas
onde partírão os' astronaú- e não-trípulatlas em orbíta
tas em s�a: v-tagem íunar. ela Ter!a, em tôrno da Lua

i, e Q.08 planetas".
O nrímeíro . ':-"s�türn'O", .' Por 'exemplo, ObSlli:V0U o

transp'ortando uma as{rb- d:t:. VOt:l Braun que o "S:;1-
nave "Apólld" náo·.. tripufa-' turno", de 110 metros de
da, será lançado "do . novo altura, colocará .maís de

pôrto lunar e eotoeado em 120 toneladas em órbita

órbita em tôrno da Terra, terrestre. Essa tonelagem
em 1967 - declarcu.
O primeiro lançamento

"Apollo" tripulado. tam
bém numa traíetóría em

tôrno 'da Térra, está pro
gramado para 1968.
"O desembarque de as

tronautas na �ua. deverá
concretizar-se antes de
1970'" - esclareceu o dr.
Von Braun.
JCatt-acterizando 1965 co

mo o "ano de' testes no

solo", disse o dr. Von,

Braun:

ALUGA SE
Aluga-se 'nesta Capttal à rua Francisco Tolentlno, . 3,},

prédio industrial com
.

cêrca de 250 m2. Tr.atar em, Pôrto
A:legre - RS -r à Av.' Senadór' Salgado Filho n.o 220 _.

fones 8574 e 7659 (escrever - telefonar - telegrafar (J11

entrevista)
�'.I j ,ii jlt

r
. Agradedm'énto e Missa de 1. Dia

Jorge Katcipis e filhos, Anastácio Katcipis e, famí

lia, ainda profundamente nonstemados pelo rude, golpe
que sofreram, com o falecimento da sempre lembrada
Júlia Píedade, agradecem sensibilizados às pesscss que
'os confortaram no doloroso transe porque passaram,
assim com aqueles que enviaram condolências e condu
ziram a ínescuecível Dona Júlia à sua última morada.
Outrossim comunícam que mandarão rezar em sufrágio
de sua alma, missa, às 8 horas, sábado; dia 25, .pa..�il--
pela do oclégío Catarinense.

-

A-os que comparecerem a êste ato de fé, antecjpam
agradecimentos.

26w9

"A maioria . CI!l.5 instala

ções exigidas pelo Progra
ma "Apollo" já está fun
cionando e, estão q'tase
concluídas as que se acham
em fase de construcão" -

temas .e sistemas estão sen

,do. ment� f; examína-

Usin� de �rf!r?r TnHr�s S. A .

EDITAL DE 2.a CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Extraordinária

São comridados Os senhores acionistas destii Sociedr

de para a Assembléia Geral Extraordinária a rea1!zar-s'

em sua séde social, em São .João Batista, nêste, Estado
, no dia 1.0 de óutubro da 1965, às 10 horas para délibera-

rem sôbre a seguinte ordem do dia:
1 - Aumento de capital social
2 - Assuntos de interêsse social.

São João BR.tista, 17 de setembro de 1965

Eduardo Brennand

Valério Gomes '

CesaJ.' Bastos GOJlleS

.'
Nu Sdor...
(continuação do 7a pag.)
do Sul. Segundo ManeeI
Silveira, às guarnições m:s
tas que representarão .San-

.

ta Catarina no próximo
brasileiro da mol!a,lidade,
estão pràticamente df)li

neadas, faltanjo apenas
ai1guns !retoques.
A Federaçã-o' Aquút'.ca

de Santa Catarina, sviici
tou à diretorIa do FI'lmen-.
go, o empréstimo de al
guns barcos para às dis

putas do .certame nacional
de canoage.m
,Todavia;, os flamenguis

t'as alegaram que seus bar- '

cos disponíveis p.stão em

precárias condiçõp.s, dai a

nossa entidade pe::lsar {'m

.so\icitar_ ao Tlête -

de São

Paulo o empréstimo de aI-:
guns barcos.

•

Des'e�hos; Projetos e PIBntas
Desenhos Técnicos, Projetos, Plentas e Instalações de

Máquinas e Motores de Embarcações em Geral;
Pro,ietos e ?lantas de Embarc:ações, Casas e Instala

'ções Tndustriais.
Rup Sant,')s Saraiva N.o 535 - Estreito.

En�enheirc Erich Goettmann - Reg. N.o 1326, -eart
.Ó-D.,

,

,.

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

Dr. Norberto Cl{�rnay
:rr"r"

- -

aRRGI1l0 . DENTISTA
rMPLAN'l i , • .::>t-')JANT.e. DE DENTES"

Oentisteria Operatória peJo sistema I)e alta rotação
(Tratamento l\1i'olor)

PltóTESE �lXA E MOVEL '

EXCLUSIVAMEl'1TE COM HO:R,A MARCADJ
Edifício Julieta cunjunto de saJas 203

'Rua .1eronfíno Coelho 325

,

. fl_" 11 1" tQ 1,.,,,.,, '

Residência: Av. Hercílio Luz 126 - .apta 1..

é 35 vêses maior do qus a

da "Gemini V", a astrona
ve pilotada . por Gordon

Oooper e Charles C(ll1r�ld
em SEU recente V(1) Espa
cial de 8 dias.

V,ENDE SE

n1il cíentístas, engenheiros
e -operãríos- em todo, o

país.
Lembrou o dr, Von Braun

à sua audíêncra interna
cional que o :?rograma
"Apollo" ,vai além ,do sim
ples objetivo de um "pou
so de astronave DP. Lua:

Uma casa de madeíra à rua Joaquim Margarida, �5.
no centro.

,

Tratar (com O sr. Canuto, fo�� 2514 -:- das 12 It 18 hS�

'·E MP R'EG O
Precisa-se de uma secretária 'que seja datilógrafa e que
tenha prãtíca em serviço de escritório e contabilidade;
dando-se preferência a quem possuir conhecimento de

inglês:
Tratar no. Cabo Submarino à rua João Pinto. 26.

'Um terreno com 360 m2 no Bairro Ipiranga, próximo
1').0 Grupo'Escolar Wanderley J1in�or, por Cr$ 600.000 a vis
ta.

Tratar à rua Aracy Vaz Callado, 250.

,APA'RTAM'ENTO'
ALUGA-SE confortável apartamento de esquina com

3 quartos, 2 salas, demais dependências. e/área.
Local: Padre Roma. n.o 48, sobrado
Tratar p/tel. 3670 ou 2065.

•••

MELHOR

NOVO
/

Magazine

DESPACHE SUAS CARGAS E ENCOMENDAS DE 'SAÓ-rAÚLO
E CURITIBA PARA FWRIANÓPOL_IS POR

TRANSPORTES NEVES lTOA.
MATRIZ - FLORIANÓPOLIS

Rua Padre Roma, 43 - Fone 2159 - Caixa Postal, 507
Enderêço Telegráfico "NEVASCA"

FILIAIS
SAO ?AULO ..

CURITIBA
Av. Anita Garibaldi, 2576

Fone 4-5247

Rua Anhaia, 820 a 826
Fone 52-3222

�
,O

n Imobiliária Ilhacap

.AMPLA PR0PRIÊDADE -' Vende-se co�fortável ,residência de construção recente edificada em vastíssimo terreno de
61 x 90 mts. 'local aprazível e com lin� vista panorâmica, à nia Santos Saraiva, Estreito.
Contém:-"Hall. sala de visitas,' sala de jantu, 5 dormitórios, 2 banheiros sociais, copa, cozlnÚa, ga.ragem, quarto de e111-

prega.M e completa lavanderia.
.

I

Casa edific!!da cam 't0do capricho e acabamentos. Propriedade ·ideal para quem deseja morar confortá.velmente em

lugar sossegado.
Estuda-se também, á venda da casa, desmeml»'ando-se parte do terreno.

Confeccionam-se f1?mnlas. Informacõ�'. ,

nést� Redação Com OSJ\1:AR ou pelo telefône
�o ,- �2. ' " �i.,\',����:,l

A T E N C 'A O
Motivo de mudanca, vende·se apartamento por preço

de ocasião.. Tratar, com Ad,bemar B. Tolentino à R� Je
ronimo Coelh6,' 1 B - Sala, 12.

RUA FERNANDO MACHADO, 6 -, 10 AND�. -, FONE - 24-13

•

DIRETOR: DR. WALTER LINHARES

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ser,sáção em quatro, cidades
.. .,

'---'�-'.'7- I ...--.- �. � • __ • • '" ._

<
.

A fla� final do eStadu3.I sera �..erta an..... ..I, à
·

noite, com. o encontro 'antecipado entre Av�i e Olímpico
·

e' seri. efetnade, em. mumeuau, no estádio da 8aixààa�
OS' di�tes do campeã. eatarinense, teudo em vista

vàrias solenidacfies, reli:iosa,S que' serão .
efetlradas.!

· domingo em Blumenau, solicitaram aos dirilentes do
·

Av.ai a antecipação do, milteh"· cam o q�e concordou o

time azurra.

c )

• I �

REDATOB-: PEDRO PAULO M4CHADO ,COL4BORAD�BES: MAUR:Y BORGES'. -- qILBERTO, ·NAB;AS
'GILBERTO PAIVA DECIO BORTOLLUZZI - ABELARDO ABRAHAM -- ,�CEL'C� .

-XXXX-

TI rb�eira nuínsena d,
,:' aberrr ra: Co' 11'1."('
f '�igão" Sar ta ():T

I.OOmo se vê, bons Jogos pela prím e.ra roda-la ela
-fase final pela chave "A", com Aváí e Olímpico abrin
do a grande caminhada firuil.

-�XXX-

A chave "W', qu.e reune os clubes d� oeste'! da 5'�r-

ra, sêrnente será miéiada r?

'tubro. Jogarão: nesta ror!a(l;
Intcn1a.cionai em ."ca-;aba
Videira.. -rÓ»

....Partida das mais. duras para o alvl cel.ste inet,i.'o-.

polítano, tendo em vis�a d,o. só os tatores J.q'/t''tS(lS C?-
·

mo campo e torcitUt como também a pos'ção d� time'

blumenauense que 'ostenta o título de .camp:ão EStaçlu
aI.

,
'

T'
I, r,

OD'C05 r·�
. Domíngo úll:i�õ hI' rev
i'i�afrG a.·pehWtilna . regata
pelo. carnpror.ato .:caríoea,
de'" remo dêss� ano,': Empa
tades ._em ',cprimeirJ .

lúga r
chegaram Flamengo e Bo

tafefo, tótalísando '. ambos

.67 pontos. Portanto, contí
nua "ji�taud(). . o camneo

:: -nete carioca : de rerú�, o

.
.

.
, . Flaim'engp com .a dÚr-.reúc:a

. Nesta ·capltal.·o Figueirense estará e!)fre?��ndo;ao. �de 46 pontos sôbre, o Bóta
Heréilio Luz de Tubarão" em outro.' bom espeta�)1lI» COl? . fogo: segundo celflf!a ';0. Dos
o time sulino. d�sfr,u.tandQ de grande: cartaz nesta, capl-,. 'páreos dísputados '(\ qua-

· ta;l. . tro. c/petrão, dois, c/ua �

.

-- X, X X· X '_
: úã.o' e sldf fOrani.·Ga elas-.
·

se., clã seníors e' o "'resto' d�
··:nOmis�bS.·

. , ,"'. .

'.

, .

- x x x

o quatro c/pajrâo do

t'0tatogo que venceu do

mingo eronometrou para
os dois mil metros o tem
po de ,41 .. cpnside'cado fra

co para os que eDtt'l1dem

·

de remo. o dois c/pu.tr:?o
venc�dor foi também elo

BotàfogO que venCthl o do

Flamengo por meio bar-

�iJTEBOL DE SAT,liO tado que se prepara para co, com o tempo
<

de Q,31,
DIA W'DE OUTUBRO. intervir nos VI Jogos al:>t'T- no dois mil metros No pá-

lo. CotnETcial (Joaçaba) versus Internacion3.-1 (L[:;l·�i;). A .seleção de _ futeb'l! c.e tos de . Santa . Catarina, reo de skiff também &aiu
20 Perdigão '·(Videira) versus. E;anta Cruz (Canom.1.8.f,l). salão que' representará voltarão a se' mOVllnentar. vtmcedór o Flamengo com

- DI4 17 DE OUTUBRO santa Catarina l1�S eI;,n1t- Nesta oportunidade, o trei- o l'é'mador já noss) conhe-
10 . ..,- Sant.l;t Cruz (.Canoinhas) versus ComerClal ',Jo-

l1la,ooTi&s pelo bra;lileiro a nadar José Barão, tirará cido Belga, Que '''ez o P€l-
àçaba). . . .ser desdeb'rado em Sã,::) conclusÕes. a"respê'lto: da. cusso em 8,35. 'fodus (lS
20. - Internacional (.LaJ·es) versus Perdig:'io IVidei- f'] ,.,: 1·

..

Paulo, voltou· a trainar co- crmaçao (a ....e egi'��h) q'Je
.

tempos . asslnalados foram
ra), I'etivamente

. apOs. longo nos representará na maior bastante fracos � delHons-
DIA 24 DE OUTUBRO

período de inatividade. De- festa esportiva . barrlg;l.- tram que 'os. cari,nas não
10. - Santa Cruz (Can,oinhas) versus Internacicual

vida a longa in-ativi:iado o verde. estão assim tão peri�(O'lOS
(LaJes), . treIno surpreendeu, com os como xegcam pelos j;}r-20. - Perdigão (Videira) versus Come�c�al (Jl)a�:J-

atletas enipenhando .s� à FUTEBOL DE SAL.iO nais.
ba).. . '.__:_;�-��'.-",y ...... ... "#'iI!< ......., ;a. •

-

l'\ffi<T.r,' .satlSfátIí!ftÚO'�� ------ .�-
. --. -_. '

.. - • . .. . --- -�: .....�<,,:-�� • .,..,

�
..

ro.
...·SC.".tllt�.O. t.ur.n.,0. naverá ínv..ersão dos Clubes e gra;: .

.

_<t . 'ao treinador. Pa,,-tlinh'J foi Continu.a'm· fl,bel't'as ·a ---'-..;.,-.--_............_.",... _

mades.
'. "

. ..

o que 'teve �aior destaque. inscrições para o Torneio

"Y'''-�.'
.

t:.;7 ri d -1
.

VELA :aP:��r:���a,pel�rff;�����I:,,;.·.} ._. ". rOiUn'\lO
..f.
(
...

(]uei7'd •••
eão Catarinense d� Futp-".c_ /', 'I! IUiÁ ICom·a abertura da tem- boI de Salão. O lin!il,� :uã-'

.

fl 'i!;"!;1.:.JO "14A�
pora"'a de vtla <:10 últ·imo ximó de idade é de 17 anos I D

.

/', '-�'_:_ .. !_!!- --- �.- .

fini de semana, ,1.S guarni-' c�mpletos. devendo as ins-
.

-- --- - ___j

ções que estarâo repreS011:- criçõe;s serem enc:mlinha-

tando Santa Cat'rm� em (las a sed" da �!1Lidaue,
m�is um brasileiro da n�L)- anexa da FÀC..
dalidade, estiveram Ge

.Domíngo maãs tr�s. préÚos. ': sCi'ão:·.' i:lesen�ól"id�g,:
complementando ilt. ilrúneira r��:':a, p�la. .'ohÍl,ye. "A".
Em CriellÍma "o �oniérciário estará, rectpcionanil0 e {la

, :das .de JWÍlvjJie," qu'� como (lampeãÓ d�, zona .} vai' à

,CIdade do carvão cumprir duro eompromíss«,
r-

--------------,------------------------�----�------------�------------�-------------�--�,���--� ..

. '�

A: Tabela
.

'd\as� Sem IfiOãlJl:,do
Estadual de Futebol· de ':: 1·965

f

TABELA DA ZONA A (CLASSIFICA"MISE
PARA AS FINAIS.

Caxias x Sulino
D.LA 12-12
Comerciário x Olímpico
Caxias x Metropol
SulinQ x Avaí

,

Figueirense x Marcillo Dias

,TABELA DA ZONA B (CLASSIFICAM .. SE

PARA AS FINAIS) ..

2 CLUBES

..

.. ' ·Enq�ant<t',·.i�l'lo. -em Ita,iaí; estarão em. Juta. .i�. ;revre-
S�Dta.çQe� -dQ._Ma�cílio Dias e do l\letro,?ol. O.�n.,ca�
peão terá no conjunto praíano um obstáculo nos mars

lificeis, face a vantagem marcilista .de jC'g!a.r em seus

próprios domínios.
-X X X X

IL nagem ea de}.e·ga,;"o
de �anta Ca:aring, que fS

ta'rá çl.isputando às t::limi

natóri'as em São Paul:�,
deverá ter o dia de seu

embarqUe antecjpado para
6 do próximc ·'ll.�S:

-xx��--
Nos últimos exercicios do

szleeioi;1ado saloni�ta, ci

treinador E:allülton Berre

ta:, exigirá o má:xi1l1�) de

seu pupHcs para apura!' os

"cortes" que ainda terá

qUe realizar.
- x x x .. -

_
.

.,.

A diretoria da CGmi�;;H.o

Municípal de ES';lm:te�, ,,:lI

.àpelar também para ,0

. Conselho Regional de Des

portos, na tentativa, tie

conseguir verba 3ufieiente

·�ue possibilite a FlJriar'.0-

polis estar presmte aos Jo

gos Abertos ..
-x xx-

O Bolo 'EsportivJ idefl,Ji

zad peja diretoria elo ,Cl11-
.0

be Náutico Riachlle�:) eD-

contra-se no prélio, ·r1l?ven.
do se'l' lançado '1,?�;;a es.Pi-

Comerciário x Caxias.

Olímpico x Avaí
Marcílio Dias x Metropol.
Figueirense x Rercílio
DIA 30-9
A"aí x Marcílio Dias

Caxias x Olímpico·
Metrepol x Figueirense
Rercílio x Comerciário
DIA 10-10
Comerciário x Metropol
Marcílío Dias x Rercílio

Figueirense x Caxias

jDIA 17-10

Avaí x Figueirense
Metropol x. Comerciário
Hrecílio x Olímpico
·Caxias x Marcilio Dias

DIA 24-1trf--: .

Figueirense"x Comerciário
Metropol x Sulino
Caxias �AvaÍ

.

Marcílio D,ilis x Olímpico
DIA 31-W
Comerciário x.Marcílio Dias

Olímpico x Figueirense
Avaí x Metropol

.

Rercílio x Caxias

Avaí x Rercílio

Metropol x Figueirense
RE'uNO
DIP. 12-11
caxias x Comerciário
Avai x.Ólímpíco
Metropol x Marcílio Dias

Suliu-o x FigueiTense
DIA 18-11"'

.

Marcilio Dias x Avaí

Olímp.\.Co ,iK Caxias

Figueirense x Oaxias

Figueirense x Metropol
ComErciário x Rercílio

DIA 21:"11
.

Avaí x Comerciário
Metropol x OlímpiCO
Sulino x Marcílio Dias .

Caxias x Figueirense
DIA 28-11 .

comerciário x Metropol
Olfmpico x Sulino

Marcílio Dias x Caxias.
'DIA 5-12

Comerciá:rio x Figueirense
Sulino x Metropol
"Avaí x Oaxias'

Olínipico x Marcílio Dias

J)IA 8-12
"

"

Marcílio Dias x ComercIano

Figueirense x Olímpico.
.

Metropol x Avaí

4

TURNO � DIA 26-9

La! nos pl'lm_iros Ola'3 GOl
mês de outubro;

- x x x -

Do carnet de ,9aliJites de

jogos, consta partict-':.s 1;€.
lo camIl'eonato eat;�rinen-.·

se,. carioca e pauíisbt. ca
da palpite �al-érá 100 mil

cruzeiros.
-xx x

A diretoria do R.i<:l,ehu.elo
estará reunida- ainrl� !;sta

semana pa'ra +:r.lÜl,l" da

compra de um bare::J a oi

to remos qu� de.ela efe

tuar-Se' no mercadQ ga'l
cho. Duas são as prC'pC1s
tas a serem estu�ladHs �€
los mentores ri-a,��·lUej;nüs .

-x x x -

SErá julgado quinta-fei
ra o recurso do 0lub� c!o

Cupido, contra.l decis'lo

da Federaç.ão Catal'ln011se

de Basquetebol flue homo

logou o titulá de CRP1]JlOã
estadual, ccinquistud'l pe

Jo C:uzeiro de JOinvi.l".
Devi do às irrer�uls:rj;'3,

des flagrantes e:::p{ru-ss
qu'Õ' o campeonato venha

a SEr anulado.
�---------_._-;:__-+--- ----------�-----"-_.-"-·---I

exercitando
baia sul de

na r:1.ia ela

flo!,i,anopo:is,
REMO

A diret.!}ria CO Clube
Náutico Ria.chuelo vem. de

divulgar rue n.os pr6ximos
dias encomendará um bar;..

.

co a oito rêmos que virá.

aumentar a sua ·frota; A
Enc'Cmenda será feita' �m
eEtaleircs do R'o Grand8
(continua na 7& pagina)

---;....-,.

o assunto·é Jogos .A.rlos ..
'

,.

':111-

l'
,

f [, Si' Cf "�,
"'I pr .·sir? �te

CG�segl", a

estreando inclusiv9 o nô

v:o velame adquiri10 no ES

trangeiro.

ATLETISMO

No próximo sá!J'3/lo, as

maGas que compõem 8. de

lega'ção da capital do Fs-

O sr. Presidente d3. Co

missão Municipal df� Espor .

tes, esteve present.e a reu

nião do CJube elos Diréto-
r'is Loj!stas. re:t1izadn.
Churras'2aria Ili;)sul?r·s�.
Apreve!tando d t;p.�!"lU'1],'3.
de o sr. João Pec1�'0 /NU:l�'S
em DOl'!le da j'1ve�ltude flo

r'a:nõpolitana, fêz uma ex-

posição' àS' motivos sóbre
as dificuldades que envol
ve a, Comissão Municipal
de Esportes .para formar a

delegação da capii;a,l que
estará . presente -

aos VI io
gos Abertos de Santa Cata
rina
A palestra do sr. presi

dente g,a, C.M.E. teve boa

ll'ecepção entre os lOjistas
tendo estes através de seu

preSidente, Moacir- Pereira
e O . demonstrado in

t(:l1' . deI;' COlabcra,r

esporte amador .de
Catarina. Uzenâo

correr uma lista 'de contri-

buição entre (),S comerciá
<rios. A importânci!l. apurada
'Será entregai=' ao próprio.

" presidente da O�E.
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. O sr. João. Pedro' Nunes
depois de falar em nOlrie
da juventudê �tarinense
na ieunião realizada pelo
Clube' des Direto,:es Lojis
tas. de Florianópolis, saIu

deveras impressinnado COM

ao irecepçãQ de que foi alvo

na noite de onte;n:.

x x x --'-

na Ta'TIbém a CO')1;,,3a:) :\I[u

;"'�c�'''DI (12 Z:_�):)':t.�-S e.ste\'e

'c' todrs os r irnav res

'.'�" estão eonvocados 'la-
. \ os tre': amento s 'da' ·,os

. 1 s�lrçâo. 7'ara �cS'J re-ne

!"u o�:c'o a todos os' lrí
,

"':-. s : de p')artiçê.?,S a f!ue
r-stão subo ....rünados os re

f'srídos atlêtas, e f\)i a+en

(lido em todos. Not!l.-s'� que
o-dr. l\�Y 2ererra 3 Oliv"ir�
:J·taca dé

.

todos C.'i lados

11;.' ra que SE forme re_ai-
mente uma

. seleção que

d·� 0::1-

'';C'S .represente é!i�nHmen-.
te' no car-roeona co Prast

lejro. dêst: ano na Ç(VD,lU1.
bara.

- x x x --

O dr. Ary' Pereira e (;11-
veíra já passou telegrama
ao Vasco da Gama pedin
do se pOl's'vel a posslbili
dade daquele clube ceder
aos catar)r:as alguns de
seus barcos e a �ua gara
gem para os nossos trE:i
namentos na .GnunRcara.
Os vascainos resl)::mderam
Que possivelmente estgrà.o
em condi:;ões de at.�'1der
ao pedido da F.A.S.C., 'nas

que responderão em :)reve
confirma""C'o ou '1:3.0 o ('!n

préf't!mo "los ba�co'3. '�'lrm
to ao caso da, séde náuti
ca dizem os cruzmaltiõ::os

que não há duvidas quan-
to ao atendimento favo""
rovel em ceder para os

catarinas a sua' g3.ragem.

Rio - $etenibro (Cortesia da Cruzeiro do Suil -

Fala-se na 'revisão. é'O Código Brasilóiro de Futeb'Jl e na

revisã,o de cer�os artigos da. Ir:ternacicnal Boal'd', eru al
gumas de suas l'egras.

"E' justo que se faça rC' -isão no CBF, ma') revist:.')
sem i-r.terferência., dos clube,Ó ou d, seus advcgadcs. Re
visão a ser feita por dúutcres em lei, pa,a se evltar es

ta aiJOmalia que se vem notando de algum tempn pa-.
ra cá, um embuste sem par, quando -ja aplic'lção

. �,as
penas. Vimos dezenas de casos de e:lipulsões por Jogo
violento, agrEssão a advers<'.rio e a à-roitros. serem pu ....

nidos, nos Tribunais, com pequenas multas, ou quando
·

su,spensos, trar.fcrrnada a pa.a em multa, da lo-se

chance a determinadoNS de estarem na mesma sema

na da infração cometida praticando em campo os !nes- ,

Inos .desma.ndos.
Se a justiça dúsTribunais têm sido branda par:l mu,itos e'

\ muitos casos sU'rgidos e julgados é preciso, então que os

árbitros, de Uma vez por todas, tomem decisões acer

tadas, não permitindo� -de forma alguma, a presença
·

{ln campo d':! cGstumazes indiscipHr.ados, lançando
nas súm1.1las c relatórios as infraçõ� de atletas, diri

gentes etc. , mas punindo incontinente com castigo;
alijando do cam�-:o do jogo os atletas faltosos, sem cem

,templação e a li' alJ
.

o da boca dos túneis os técnicos e

massagistas valttl�ES e descldeiros. Ist.o porque, se êl-;s
serão absolvidcs amanhã ou apenas levemsnte PUllidús
terão contudô os árh:tros um consolo. Aplicaram cem

severidade a lei maior que o TrIbunal não lhes pode
roubar.' Alijaram de campo, ,talv�z com �raves prej l1Í-
zos para as equlpes, determinados atletaS, Lógico que

"

J.�(c «('VE' sel' �<;>ito dentro da lei e da justiça. s�m pr�
v_r;'f(:'S CU, i 3 Um árbitro vingativo, 'deso"'lest'J ou
pare'a! ,

o ; '. :m:1ir, já deve ser €liminado
A 9� "2. .:", ;Jura punir atleta que pratica jô-

go·· viole:' te ,::., :.�. a·c·o. Que falta ao respeito com o

.árbitro dn·er � ,
.. t. "-,:u'n' 'IJara 5 pa:ri;idas, ;:;�m direi.-

to a pagamei.1te c:r: �1:;"::: O a·l�ta expulso deterníina- ..
das vêzes no peria �: (f U"" !".. 'l. d'e:veria ter umc1 pu

nição maior. Arbitro qu�' p2r'i1't.�se desmandos (·m

campo, violência ou fosse desmorali!ac!o sem tornar a

titudes enérgicas. deve:ria ser. susperso ou l'ebR:xado

e, em caso de reincidência,. eliminado. Os treinadores

massagistas e' diretores que se manifestassem
.
cont'ra

as ar1J1tragens; 011 contra autoridades esportivas. d�ve�
rtam ser encostacos por muito tempo .. tendo a sua pena
em dôbro pOT terem que dar exemplo a seus comanda
dos. SOmente Com leis'severas poderá se monlizar O

futebol naciOnal. Quanto a mudança por parte da 'FIFA
de certas regras, não creio que sejam aprovadas, mas·

ainda ��tos casos, que bem pensa os pod'3rhlM ser

modificados: Partic1,1laTm�nt€ sou favorável a qlH! ao

FIFA decidiss� 'que "jogador' que sai, de caml'o cl)l'ltun.. ·

dido;,Sen) eO,Q,âlções para regressar; pode ser s�lbsmll.
dó". A m� consiclero justa, pois não é iusto que
uma equipe numericamente inferior por casos de 'eonJ

tusões, continue a disputa com 8 ou 9 atletas, num es

fôrço desumano, tendo as VêZES, como normalmente �
contece, perdico seus melhores atletas pO'r entradas Vl-

rís e covardes do adversário.

Que sejem aprovadas logo, o CBF.e as modificações
da FIFA, para melhor, são meus votos.

"':

.

tem, tra �!J.r "jc,
.

p:ar'_13 para
os VI Jr.gcs Ab'3rt IS dê
Santa Catarina. Na op'Jr

tunidade o sr. João _Peil'o
Nunes ressaltou ao/) sel.'S

pa\1'eS, a reeeptivtdali.9 õe

suas palavras entre I'!S Sé

nhorEs membros d� diret"�
ria dos Diretores �jistas
de Florianópolis.

x x-� X --

Ontem a noite, - as sele

ções que representará, Flo'
rianõpolis nos. Jogo'J .Aher

tos estiveram !�a1iUt.njo
mais 'um ensaio coletivo.

, A equipe de baaq.uetebol,
dirlgida por CairIas; Brog
nolli, esteve .se l'!lQvlmen
tando na FAC, o w..esmo a

conticendo cbm o 17o�ibol

-xxx

Três jogadores da atual
seleção de,Florianóp'>lis de
fut1'lbol de salão, será'j cor
ta�'os da delegação catari
nense que· ira disputar às
el!mlratél'ias dê F3ão Pau
lo. Dos dez em atividade

apenas sete .seguirão para
Joinville e daí para São

Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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aMai� etadedo
, rolete "Apolo

" ',:1,

de l!)7(). Acres-

0$ .trabalhcs éá
.m ;'1['m 'a :�assg3"' rb�8
ara a >bn:c�tisa'l.'
"Admítín 'o a' conünua

ç&o 'dós níveís ·orc;aniedã-.
r.os de que se carecem e

.) :)L'::'-
, � j:otl

;0,1 CQ
..

. 1 t.' f ::;�ll na'

----.;.;------,------_.'-----

...
,

,a

à 2T8. Tenente Sjlveil;a n.o 88 _ Faclli
•
::'�'" te. Informações na mesma J �a

�

1. •

ano
\

di Soares

TARDE E o TEMPO".

'c, f O � ''''''')0'' é ° título do novo livro do
" ::'Tpe Moisés, lançadO recen-te.
,- r::':' ".."s. Seu livro nos ..lloStra um

, , .'

� '::;;0 do universo lirico, um uo
,

,:-:c €n: :libr!() a fôrça m'igiea. nas
,-,_ rrais revela(�or�s, llcansamfo
"'''''ro "'f! rara beleza. Bom exem

"

,01, "Tarde":.
.' (0 1 (2e brumas sôbre a termo

r 'n r a alma deuses tantos?
0,1' rOe :::'Jfrer, de on"'e vem?

P'11 tras ,-,5(1S p i� não 'sou:
a d," naus franjadas.
_ �-m cí�aras de tédio
, •

-'�73 me abato
. �r -s.

'-':l ':'"'sl
, .

" f:; rll'e a terra.
;'�" à >'l'�agêm primeira,'

e p n,o:"< é", 0.:' em teus 'cuidadcs.
tarie ,: í", O'? C'�0 baços,

.• '\ �.... 4l") 111� sofro,

'c :1:15 lonjuras!
inha v;ia >" :--0,
inha v' 'i[l ') v' éo,

c""'struo êste poema.
.

q' ,2" p'pssam
�or P'1 que me abarco!

.')."

(�d'
-

" ,,-'r ·n .. ��,"" �_ � I"' _ PlaneJa-
��. [) e capa de Pedro Paulo Vicchietti).

.

O N -,' �I
....

-:::, ::- i.:j RODoRIGO DE HARO

n", ,1" '''e1' uma er'1jtôra élE'sta cira.d�, O

.:- . °r'e H9"0 "Eros FÍll1ebre". Se
_.,�' ,.,.... : .e8 Po�mas" o i;'P,U novo livro de-

J r'" :� -a' :�s do p'róximo mês.
-,

n° 0-; '''':VA DE BLUMENAU

� �,' 00 ,,- ') ros no"sos artfstas nlãstj,!os
� rnF0 T'r';-Art,e Nova de' Blum<.nau

� .,..n 2 cs primeiros dias do próximo'

i1)19"ar os trabf1.lhos ínSC'l'itos es
"

,�,� I-,"'-+p ,ppficles Praàe e mais dois cri
_'.- o�, ,,-'::"ia, SegU'1do femos informar'os

.

r'E r'0�:::a amestra concorrerão a, vários
:; ''C valor de Cr$ 500.000

r-íl)'Jr O TEMPO'

",_.·L'- _'" 'a"',..","-í a '1<1nitlira Globo, no
"

•
__ oro r'" "',crie-ral ,Tust1"''' Al"ps !�as-

',- ,L�n ('(Im o ·Temno". Nê!'te traba
",'-".-t(l� -rp1a,..10-narlos com a hist6�
l' d'J Brasil, abrangindo operio dO'que

,� .'. r':,o quartel do séc'Ulé e se prolónga
. :;. Como p8!'te mais importante' dêste
-:"_""-.,,,,,,,,,,,,,,,",

"lF' a e,ruqs1c8,b dos fatos que vi ....
� � 11 ., pO"01"cóio -lp ,�1 df' Ma:r�o de Hl64

•

t;:'; �?,"'Õf'''me:�te a fisionomia uO nosse

país
E:nf.:'�""pf1r\ "'���. i�forJTI.��ões: - Rua Oswaldo Cruz

'4!) -� EQb:e:;'o.
(
I

a exclusã., :lo.;; problemas
técnicos hliprevistoil, o

Qb�eti'io nacio�-:1f�'1 dos ES:a
dos Unid9s de desembarcar
homer.s na superricíe da

,

. Lua, antes do término dês
te decênio, será alcançado"

declarou o .dr. Voa

Braun, chefe Clá' eqm.l)é q:t;l!)
Está: COD\trulndi)

"

() glgal'l
tESCC' rcgúete" Junar ,"Sa
turrio", ' ao .l·elatar

.

o Pro-
. grama "Apallo" 1.,0 -XVI

dos e submetídos a, nume

rosas testes preparatórío ..,

para o voo".,'
O Programa "Apollo", o

maior projeto, de engenna
ria já levado a cabo nos

Estados Unidos, cujo cus-
to será de 20 bilhões de
'ldóla-res, foi iniciado em

1961. pelo Presidente Ken
nedy. Envolve mais de, 300
mil cientistas, engenheiros
e operartos. em todo. o

O dr. Von:' Braun'; Dire- país.
ter do Centro Marhall : de Lembrou o dr. Von �raun
vôos ESpaciajs,' em' H-unts- à sua audíêncra Interna
ville,

.

Alabama; ilustrou cional que o Progi'ama
·�rofundaniente ,á: sua 11- .: "Apollo" -vai além ,do sim-
presentação 'Com glides. que ples objetivo :le um ', pou
mostraram o grande prn-' so de astronave na Lua:
gresso que �á "se fez na

construção, 'elo. ,,"Satl1'rn'o",· "O objetivo do Progra
fcgueté de 7,5 mtíhões 'pe ma "Apollo" Ú. dar aos

libras de 'empmso: a ,oUS- Estadds Unidos - I? a tó
tronave "Apolb", uma eáp

'

da a .humanidada ...:,... uma
sula dê 45 t;oneia,das, eom ampla capaoidad-, de ex-

'Um terreno com 360 .ma no BairrQ Ipiranga, próximo

ploraçâo e u,t·.I·",ZaGa-" do :

M .Grupo·Escolar Wanderley Jfuljor, por Cr$ 600.000 a vis-
acomodações para três ' ',' u

homens; e 00. novo e gran-
'

espaço sideral, O programa ta.

pro'porcíonará os meíos de
Tratar à rua Aracy' Vl1Z CalIado, 250 ..de' complexo 1e Iançamen- '"

to de cabo Kennedy, : de . realizar missões tripuladas
onde partírão os' astronaú- e não-tripuladas em (Ir!)üa
tas em sua � Vtagem �uriár. (ia Ter!a, em tôrno da Lua

e Q08 planetas".
O prímeíro . :"s':itttrno", t' Par 'exemplo, ObSf�i:V')U o

transpor.ta·...do uma astro- dr. VO:lil Braun que o "Sa
nave "Apól1o" não-tnputa- turno", de 110 metros ,de
da, será 1::p'1i;ad,o "do novo altura, colocará mais de 3

pôrto lunar e 'colocado em 120 toneladas em órbita
6rbita em tôrno da Terra,
em 1967 - declarcu.
O primeiro lançamento

"Apollo" tripulado. tam
bém numa trajetória em

tôrno
.

da Térra., está pro
gramado para 1968 .

"O desembarque de as
tronautas na :t.ua deverá
concretizar-se antes de
1970'" - esclareceu o dr.

Von Braun.
Catt-acterizando 1965 co

mo o "ano de' testes no

solo", disse o dr. Von,
Braun:

congresso Astronáutico 1n-.
te�naci(m�l.

,<

Muitos' :'o'iJ mais emínen
tes cientistas. � peritos es- ,

pe<;ializados em fcguetes e

assuntca espaciais, ínclu
sive vá'dos da' União So
viética, �olõni:t e Tchecos

Iováquta, foram. convidados
a asslstír à conferência de
Atenas, que se prolonga
rá por uma semana.

é 35 vêzes maior do que a

da "Gemini V"" a astrona
ve pílotada, . por Gordon

Cooper e Charles C(lnr�d
'em ssu recente VÔ9 Espa
cial de 8 dias.

'V,ENDE SE
Uma casa de madeíra à rua Joaquim Màrgarida, �5.

no centro.
Tratar Icom o sr. Canuto, fo�e 2514 - das 12 a 18 hs.

'oE MP REG 0",
Precisa-se de uma secretária. que seja datilógrafa e. que
tenha prática em serviço de escritório' e contabilidade,
dando-se preferência a quem possuir conhecimento de

inglês: ,

Tratar no Cabo Submaríno à rua João Pinto 26.

VE.·ND.E-SE

.APA'RTAMENTO·

tonelagem

ALVGA-SE confortável apartamento de esquina
quartos, 2 salas, demais dependências c/ãrea.
Local: Padre Roma n.o 48, sobrado
Tratar PIteI. 3670 ou 2065.terrestre: Essa

'"A maioria' das instala

ções exigidas pelo Progra
ma "ApolIo" ja está fun
cionando e estão quase
concluídas as que SP acham
em fase -de const.rurão" -
temas .e sistemas estão sen

,do. ment� e examirut-

��'r.em �;_,..
'

.
,

roNftic:mll,sr',Wlt_'"
"

DItIlAVI' -

·

fio
... t...:s..,_4o,

.-s. __ .._ .. _"�,
,

2
. •

� "..IÃ) •
· �.
· -�------,'

Nu Sdor...
(continuação do 7& pago>
do Sul. Segundo Mantel
Silveira, às guarnições m's
tas que representarão ,8an-

.

ta Catarimi no próximo
brasileiro da moda.lidade,
estão pràticamente deli

neadas, faltan:lo apertas
al1guns lretoques.
A, Federação' Aquút!ca

de Santa Catarina, sviici
tau à diretoria do F'l'lmen-,
go, o empréstimo de al

guns barcos para às dis

putas do .certame nacional
de canoage.m

:Todaviai, os flamenguis
tas alegaram que seus bar-'
ccs disponíveis fJstão ehl

precárias condiçõp.s, da.i a

nOESa entidade p8::lSar -em

so\icitar ao Tlête' de São

Paulo 00 empréstimo de a.l.,.
guns barcos.

•••

com

AMPLA PROPRIEDADE � Ven,de-se conrortáveI .residência de const�cão,'recente edificada em vastíssimo terreno de
61 x 90 mts, 'local aprazfvel e com lin�. vista panorâmica, 1:1 !'lia Santos Satáiva, Estreito.
Contém:/HaIl. s.àla de visitas, 'sala de janU>or, 5 dormitórios, 2 banheiros sociais, copa, cozinha, garagem, quarto de em·

pregaM e completa lavanderia. ',
.

Motivo de mudanca, vende·se apartamento por preço Casa edificada com -todo capriChO e acabamentos. Propriedade 'ideal para quem deseja morar confortávelmente em
de ocasião. Tratar, com Adbemar B. Tolentino à � Je- , lugar sossegado.
ronimo Coelh6,' 1 B - Sale, 12. Estuda-se também., á 'venda da casa, desmembJ:ando·se parte do terreno.

MELHOR

NOVO
"

,/

Magazine

ALUGA-SE
Aluga-se nesta Capital à rua Francisco Tolentino, ' 3-i,

prédio índustríaf com
.

cêrca de 250 m2. Tratar em Pôrto
A:legré - RS "l:" à AV,' Senadôr' Salgado Filho n.o 220 _.

fones 8574 e 7659 (escrever - telefonar - telegrafar ou

entrevista)
�'I iii ,-_d jJi

'.

Agradedm'énfo e Missa de 1. Die
Jorge Katcipis e filhos, Anastácío Katcipis e famí

lia, ainda profundamente 'conste'rnados pelo rude golpe
que sofreram, com o falecimento da sempre lembrada
Júlia Piedade, agradecem sensibilizados às pessoas que
"os confortaram no doloroso transe porque passaram,
assim com aqueles que enviaram condolências e condu
ziram a inesquecível Dona Júlia à sua última morada.
Outrossim comunicam que mandarão rEzar em SUfrágio
de sua alma, missa, às 8 horas, sábado!> .dia.-. 25;�,1i(i1-
pela do ColégiO Catarinense.

Aos que comparecerem a êste ato de fét antec�patn
,

agradecimentos.
26�9

Usin� de Arf!r?r Tiiur;J$ S. Ao'
EDITAL DE 2.a CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os senhores acionistas desbÍ Sociedr

de para a Assembléia Geral Ext.raordinária a realizar-s'

em sua séde social, em São JO,ão Batista, nêste. Est.ado.
. no dia 1.0 de ôutubro de 1965, às 10 horas para délibera-

rem sôbre a seguinte ordem do dia:
1 - Aumento de capital social
2 - Assuntos de interêsse social.
São João Ba.tista, 17 de setembro de 1965
Eduardo Brennand
Valério Gomes

Cesar Bastos Gomes

.'
23-9-65

DESPACHE SUAS CARGAS E ENCOMENDAS DE 'SAÓ-PAlJLO
E CURITIBA PARA FLORIANÓPOLoIS POR

TRANSPORTES NEVES LTDA�
. MATRIZ - FLORIANÓPOLIS

Rua Padre Roma, 43 - Fone 2159 - Caixa Postal, 507
Enderêço Telegráfico "NEVASCA"

FILIAIS
SAO �AULO "

CURITIBA
Av. Anita Garibaldi, 2576

Fone 4-5247

Rua Anhaia, 820 a 826
Fone 52-3222

•

Des'eDhos; ProjetQs e Plantas·
Desenhos Técnicos, Projetos, Plelltas e Instalações de

Máquinas e Motores de Embarcações em ,Geral;
Pro.ietos e 'Plantas de Embarcações, Casas e Instala

'çóes Tndustriais.
RU2 Sant'1s Saraiva N.o 535 - Estreito.

En�enheitc Erich Goettmann - Reg. N.o 1326, eart
.Ó-D.,

-------

�
·0

D lmobillá:ria .llhacap

Dr, Norberto Crernay .

rr'!f""'> .ClRnGI1l0 óDENTISTA
rMPLAN'! i "or')"!\l'JTc. DE DENTES':

Oentisteria Operatória pelo sistema d,e alta rotaçio
(Tratamento lui'olorl

PltÓTESE 'li'IXA E MOVEL
EXCLtTSIVAMENTE COM HORA MARCAD.&

Edifício Julieta conjunto de sàJas 203
Rua .1eronlmo Coelho 325

n!t!O 1'1 -t", lQ hora"
Residênc,ia: Av. Hercílio Luz 126 - aptP 1.

FLÂM!.ItA �
ConfE'ccionam-se f1�mnlas. Informacõ�'. ,

nést;;, Redação Com OSJ\1AR ou pelo telefone
�o � ��. '*i ..",')�:�:,i

., ..
-

_ •.... ,;-

RUA FERNANDO MACHADO, 8 -. 10 AND8., -:". FONE - 24.13

•

DIRETOR: DR. WALTER UNHARES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A fIa$e final do eStadual sera _...erta an.... _.!, li

noite, com o encontro 'antecipado entre Av�í e Olímpico
,

e' sea-á efetna.&l, em Blumenau, no estádio da Baixada�
Os' dirigentes do campeã. eatarinense, ten(b} em vista

ririas solenidades, religiosaS que serão ,efeti:radas"
, domingo em Blumenau, soJicitaraDi aos di�entes do

'A�aí a antecipação do mi1.teh· cam Ó q�e coneordou o

time azurra.

-XXXX-

-x 'X,X_.X-·:

. Domingo maés três. préii�. :", SCi'ão, ,dese,�vÓlvjda$,
complementando iá:, ,rÚlleira Nila/:a" p�la. .ehave "

.
.4.".

Em Criel�
'"

o �oní;erciál'io e�tará. �ect'Pcionanilo o, {la
, xías .de .wmviIie,'.pre como campeão d�j �na ,J vai à

,cÍdade do earvão cumprir duro ilomprOmiss�.· �." .

AC.Tabe·la. d\as� Sem.ifinãiS�Cd:o
..

Estàdual' de Futebol de :'1:965'
TABELA DA ZONA A (CLASSIFICAl\I,SE
PARA AS FINAIS.

4 CLlTBJ�f{, Caxias x Sulino
D.LA 12-12

Comerciário x Olímpico
Caxias x Metropol
Sulino x Avaí

Figueirense x Marcílío Dias

TURNO � DIA 26-9

, .

..-TABELA DA ZONA B (CLASSIFICAM .. SE

PARA AS FINAIS).
2 CLUB$S

,

,

r

....

""i

a nagem ea de,'ega';<io
de Santa Ca'.:arina qUt! �s

tará c;Usputando às dim;'
natóri'as em'" SãD Paul,"),
deverá ter o' dia. de s�u

embarque antecjpado para
6 do próximc ':il,�S.

-xx:t--.

Nos últimos exerci�ros 'cio

sslecioi;la'do salonh;ta, Ó

treinador Hamilton Berr�

ta. exigiri o máximi) ele

seu' pupil-cs para apura:.- os

"cortes" que aintl3. ,terá

qUe Tealizar.
- x x x ,--

A diretoria di CGm1��'l�O
Municípal, de Esporte3, V::l.l

,apelar també.m piua ,o

,Conselho Region:ü de Des

portos, na tentativa. \ ce

conseguir verba .;uf'lciente

fI/lue possibilite a f,'l.Jrian<J-

polis estar presente aos Jo

gos Abertos.
- x xx-

O Bolo 'Esportiv) ide9.Ji

zad pela diretoria dn C1n-
,o
.,.

be Náutico Rmchlle. ') eli-

contra-se no prélio, 'neven.
do se't lançad.o ::F,',�a c3,pi-

La! nos pl'ân_irO's Ql:a'-l GOl
mês de outubro;

- x x X 7

Do carnet de ,?alí)ltes de

jogos, consta pal'til,s 1;(.
lo eam!l"eonato eat"1rinen':",'
se, carioca e paUíist9.. Ca

da palpite �al-érá 100 mil
cruzeiros.

- x x.x --

A diretoria do Ri'0,ehtwlo
estará reunida' aim�it esta
'semana pa'ra 't,rata,r da

compra de um ba re:> a (li

to remos qu� de;re,,'ã efe

tuar-se' no mercaóQ ga'l

chO. Duas são as prepos
tas a serem estudadp.s �)E
los mentores tia,�3uej;nüs,

-:X x X -

S�rá julgado quiuia ...fei

ra o recurso do 0lub� do

Cupido, contra..1 decis:�w

da Federação Catal'm�nse

de Basquetebol flue homo

logou o titulo de cRP1j)\oã
estadual, cónquistad0 pe

lo C:uzeiro de JoinviJ".
Devido às irreguIs'rLa

des flagrantes e2péra-se
que o campeona�o venha

a s<,r anulado.

___________
------- _.;.---------"-'-----:--'-_,-'-_-I

Com a abertura da tem

pora"'a. de V'ê.la ,1.0 último

fim de semana, ,18 guarni-'
ções que estar30 represr�n
tahdo Santa Catrü1� e111

m'�is um brasileiro' da 0"0-

dalidade, estiveram tle

exercl.t-ando na r�ia ela

baia sul de f1o!"ianopo:is,
estreando inclusive. (.\ nô

vo velame adquiri'il) n:> f-S-

trangeiro.

ATLETISMO

No próximo sáí)'l.�O, as

moças que compÕ'em a de

lel5a'ção da capital do F.s-
"

REMO

A diretoria co Clu.be

Náutico RiachuelQ Vl.'nl de

divulgar rue nos próximos
dias encomendará um tal'

co a oito rêmos que virá.
aumentar a sua frota; Pi
enocmenda se-rá feita' em

et;'taleircs do R'o Gta(lch�
(continua na 7& pagina)

.. .. " _.__._,--- ----..

o assunto ,é Jogos ,Aftrfos
na noite de ontem"O sr. Presidente da Co-

missão Municipal de ESPQr
tes, esteve, present.e a rea

nião do Clube elos Dirêto

r'is Loj!stas. realizada na

thurras�al'ia Riasul?r's�,
Apreve!tando d t.:p,:rtu',j"a
de o sr. João 1"cc1:'.) jNU:l('S
em Dome da j''JVe:ltucle ilo

r'anopolitana, fêz uma ex-

posição' de motivos sóbre
as dificuldades que envol
ve a. Comissão Municipal
de Esportes ,para formar a

delegação da capi1;;�l que
estará ,presente aos VI jo
gos Abertos de Santa Cata-.
rina
A palestra do sr. presi

dente 'g_� C.M.E. teve boa
',I il"j!lC.l!jpÇão entre os lOjistas

tend,o �stes a.travé� de' seu
preStdente, Moacir Pereira

.

:a, .' demonst.r,a.do iQ
éfér COlabora,r

esporte amaÀicl' ,de

Sa�ta Catarina. Uzentlo
correr uma lista 'de ,cont.ri
buição entre O,S coPlerciá-,
Tics. A importânci!L apurada
6� entregn:=, ao pró:orio.

• preliclente ila CME.

-,X X x -

•

O ,r. João, :redro' Nunes .

depojs de '�� eqJ nOlrie
da ;'I1Ve�tu.' �t.at"inen.iJe
na reun�ão realizada pelo
Clube' des Direto':"es Lojis
tas. de Florianó'polis, saIu

deveras impressionado com

a it'ecepçãQ de que foi alvo

x' x x --'-

Ta::nbém a CO�)l;nii') :.rvlu

�"'�c:'''�ll d2 )�3�;O'���S C.3teve

r,'H! ::,'a ':a ·'c5.te ll,� on-

: tem, tra�::L'::'lc. 'p:an13 para
os VI Jr,gcs Ab,:;)rt JS dê
Santa Catarina. Na op')r

tunidade o sr. João 'pe:i.l·O.
Nunes ressalt()U aos sel'S

Palres: a reeeptiv!datl.� de
suas palavras entre �.s St;;

nhores membros da diretr.!
ria dos. Di'�etore$ �j1sta.S
de Flonanopolls.

.

X x-- x -_

Ontem a, noite, as sele

ções que rep'�esentarã, Flo'
rianõpolis nos JogJ'J _-\her
tos estiv.eram �liZanjo
mais 'um ensaio coletivo.

, A equipe de baaqueteboI,
diri!gida por Carlos;' Brog
nolli, esteve se nlQvimen
tando na FAC, o mesmo a

eont'fcenclD com o vo�ibol

-x x x

como se vê, bons 'jogos pela prím ):ra rodada ela
'fase final pela chave "A", com Aváí e Olímpico abrtn
do a grande caminhada ünal,

-XXXX-

A chave "B", que reune os clubes à� oeste e da ser

ra, semente será iniciada r s 11 d:.,eil'a nuinzena d, '111-

'tuDro. Jogarão, nesta rol!at'l:- ,-. aberer ra: CO' 11'1:(' 1 y

l-ntm"llacionai em ,"'cI3'!,:aba 'f '�i,giio Sar-ta (}:'�: !)'>

Videira. :,'
.

Comerciário x Caxías.

Olímpico x Avaí
Marcílio Dias x Metropol,
Figueirense x Hercílio
DIA 30-9
Avaí x lV,[arcílio Dias
Caxias x Olímpico·
Met'ropol x Figueirel18e
Hercílio x Comerciário
DIA 10-10
Comerciário x Metropol
Marcílio Dias x Hercílio

Figueirense x Caxias

jDIA 17-10

Avaí x Figueirense
lVIetropol x, Comerciário
Hrecílio x Olímpico
Caxias x Marcílio.Dias
DIA 24-10 --:
,Figueirense 'x, Comerciárin
Metropol x Sulino

Caxias x_Avai'
Marcílio DifLs x Olímpico
DIA 31-10

Comerciário x.Marcílio Dias

Olímpico x Figueirense
Avai x Metropol
Hercílio x Caxias
Aval x Hercílio

Metropol x Figueirense
REUNO
DIP. 12-11
caxias x ComerciáriO
Avai x,Ólímpico
Metropol x Marcílio Dias

Sulino x Figuei-rense
DIA 18-11'

,

Marcílio Dias x Avaí

Oljmp!.co � Caxias

Figueirense x Caxias

Figueirense x Metropol
Coméfciário x Hercílio

DIA 2F,ll

Avai.x comerciário
Metropol x Olímpico
Sulino x Marcilio Dias'

Caxias x Figueirense
DIA 28-11 .

comerciário x Metropol
OÜmpico x Sulino

.

Marcílio Dias x CaxiaS,

'DIA 5-12 ,

.

Comerciá:rio x FigueIrense
Sulino x Metropol

. Avaí x Caxias

Olímpico x Marcílio Dias

J>IA 8-12
.,

"

Marcilio Dias x ComercwrJO

Figueirense x olímpico
Metropol x Avaí

Tóp�tOj P
. :o.omi,ngo úl+ímo f')í rev

l'i�a(r() a penáltíma , l"eg,,'l. ta

pelo, campsor.ato .carion.fL
devremo çlêss� ando Empa
tados �_em 'príméíro lugar
éhegàràm Flamengo e Bo

',taf'oro,' tótali:llj,pdo ',a!Íi.bos
67 pontos, Porta:ntQ,' contí
nua, UdleJran(lo -o campeo
·natfl carioca de remo, o

" '. Flam'engó com .a. cÚfr,reúçâ
, Nesta ·Caplt::tl.o' Figueirense estará e'pfr�?��nd{);ao � de ,,46 pontes sôbre .o :So.ta.:.

Hercilio' Luz de Tubarão" em outro' bom espeta��I» com, .rogo- segundo CGlfl�� "0. Dos
Q time sulino, desfrutando de grande cartaz nesta, capi-" -páreos disputado"

.

o qua-
,ta;l. ' tró. e/patrão, dois c/ua-

-- X ,X X' X � -,
'

. tião' e sk�ff foram' da elas",
• ':se 'ele }'i\l�iors ç 'o�rpsto: de

,

'.' 'Enq�a�t.Q1 :i�SO",�m Ita}aí, estarâ» em, luta à�, .repre;.. ":iloldSsimos., ' .

senta.çõe� -d()·-Ma,�cilio. Dias e do Metl'ouol. O. t,n.,ca�- .Ó.s
_ X X x.'.,...

peão terá no conjunto praíano um oF.stáculo nos mais
O quatro e/patrão do

t:ificeis, face a vantagem marellísta .de j,c'gta,r em seus
t'0ta.togo que venceu do-

próprios domínios. mingo cronometrou para
X X X X ,

os dois mil metros o tem-
------------

po de, ,41 .. epnsidtmdo fra

co para os que en tt'l1i'iem
de reino. O dois c/pl.!.tr�,o
venc�dor foi também do

Botafogo que VenCél.1 o (lo

Flamengo por lneio bar-

FUTEBOL DE SAf.í'iO tado que se prepara para co, com o tempo' de l3,31.
DIA lO'DE OUTUBRO, intervir nos vi Jogos abeT- no dois mil metros No pá-

10. CotnEtcial (JoaçabaJ versus rnternaciona,l (L8j,�:;). A 'seleção de. futeb'll ce tos de . Santa Catarina, reo de skiff também M1.iu
20 Perdigão ',(Videira) versus. Ejanta Cruz (Canoin.19.(»). salão que' reoresenturá voltarão a se' mOVimentar. vencedór o Flamengo com

DIA 17 DE OUTUBRO' santa Catarina n�s ei;,n1t- Nesta. oportuhidade, o t'rei- o r€'mador jã noss) conhe-
, -10, ..,..:.. SantB. Cruz (.Canoinhas) verSUS ComerClaI ',Jo-

IIIatlÓ'l'ias pelo bra;>ileiro a nador José Barão, tirará ddo Belga, Que "'ez o peI-
acaba). ,ser desdobrado em Sã,o conclusÕes, a·'respeito'- da. cusso em 8,35. Todos 0S'20, '- Inte'rnacl'onal (LaJ'es) versus perdl!!:3.o (Viclci- _.

f
-

ela "'e'l'egn�'i) q'Je .

I d f� Paulo, voltou a trainar co- crmaçao UJ !�"al ," tempos' �S!lla a os oram
ra), letivamente

'

aPus, longo nos representará na maior bastante fracos � del110nS-
DIA 24 DE OUTUBRO

per.íodo de in�tívidade, De- festa esportiva 'barrlg,,- tram que os carhnJ.�f não
10. - Santa' Cruz (,Can,Oinhas) versus Internç\cicnal d. vido .a longa inatividade o ver e. estão assim tão peri�:o�:os

(La'JesL ., treino surpreéndeu, com os. como Tegcam pelos jt>r-
20. - Perdigão (Videira) versus oonw�c�al Uoa-;a-

atletas empenhando ,s'.) à FUTEBOL D� SAL10 nais,
'.�.;.....,.......-.- ��"";;"'''''''-,--l'llfi1-<tr;-mttM�tto.""'�· - ....� __�4,....�•..-.-� �-�-�. �> '.� . - . .:......._ .. ::...""'-;t.-',�- ... _.. . ...,.._

Clubes e gra.;
'ao treinador.' Paulin�Q foi Continuam, �bert;9.s ,a _--'�_''''''_''''' ''' , _

o que' teve 'maior destaque, inscrições para o Torneio
,

da Primavera, ':>rgar..izado
VELA e promovido pela Federa

Ção Catarinense d � FutFJ,"

boI de Salão, O lirei!'3 :ná

ximó de idade é de 17: anos

c�mpletos, devendo. �s ins

criçõelS serem enc:tminha.

elas a sed o da �nLidacle,
anexa da FAC.

'

, . , ,Partida das mais �u�'a� para o alvi cel.ste metro

polítano, tendo em vísla nãosó os rato-es adversos .co

mo campo e torcttía como também a pos.ção d:J time'

blumenauense que 'ostenta o .título de .camp:ão EStadu
aI.

Três jogadores da atual
seleção de,FlorlanóP?Üs ue
fu�b.ol de salãD, será·.) CQ'r

taé'çs da delegaçãO catari
nense qué'� :i,spq�r ,àS
e1!mlra té,:ias dê f3ão Pau
Lo, Dos dez em atividade

apenas sete seguiráo para,
Joinville e daí para São

pau1e;) •

CG�seg1"l a �'::"e:-;:) r1:,
,�, tcd;, os r irnav res

';, -; estão convocados 'la-
, 1, os tre': amento s da ·,os

<t s-leçJ.o, !'ara �fS'J re-ne

'"u o�!c'o a tOd0S os ir i
,

,;"-s de r�')artiçê,".s a oue
=stão .subcrrítnados os re

feridos atlétas, e f�)i a'·r.n

rlído em todos. Nota-se que
0',(11'. Ary ::;>erei'ra 3 Oliv"ir�
�,taca de todos C� lactas

�'? ra que S2 forme rf'jll
m,:,nte uma

. Se12çÜ? que
'';('8' .represente c'!i�mlD'en-,
te' no car-roeona so Prasí

leiro_dêst. ano na v1:'Vm1-
rn:1rs,:
-x x x--

O dr. Ary' Pereira e Olí
v€ira já passou teleg�ama
ao Vasco da Gama pedin
do se po�s'vel a poss:b11i-

.

nade daquele clube ceder
aos catarJ.nas a,lguns de
seus barcos e a �U3. garfi,
gem para os nossos trei
namentos na Gnan!1.cara.
Os vRscainos res11:lTIderam
Que possivelmente est<�rà.o
em condj�ões de at"!'1der
ao pedido da F.A.S,C" 'Uus

que responderão em 3reve
confirma-"clo ou 'lio o f'm

pré:;-Umo ios ba':cos, '�'1rm
to ao caso da, séde náuti
ca dizem os cruzmaltir:os

que não há duvidas quan-
to ao -atendimento favo_.
rovel em ceder para os

catarinas a SU!\' gal'agem,

, Rio, Setemoro (Cortesia da Cruz,eiro do Suil
,Fala-se na 'revisão, c'cj Código Brasil�iro de Futeb'Jl e na

revisã,o de certos artigos da. rdernacicnal Boa�'d', em al
gumas de suas l'egras.

E' justo que se faça 1'21isão no CBF, ma') revisb.'J
sem ir:..terferência dos clubp� -ou d, seus advcgadcs, Re
visão a ser feita por dcutcres em lei, pata ,.,e ev:tar es

ta ailO�lia que se vem notando de algum tempn pa-,
ra eá, um embuste sem par, quando -ia aplic'lção ,as

penás. Vimos dezenas de casos de expulsões por jôgo
violento, agrEssão a advers�,rio e a à-rüitros. serem pu ....

nictos, nos Tribunais, com pequenas multas, ou quando
,

su,spensos, tranforrnada a pena' em multa, da] o-se

chance a determinadoNS de estarem na m8sma sema

r.a da infração cometida praecando em campo os mes- ,

Inos ,desmandos.
'

Se a Justiça dlc.sTribunais têm sido branda pau mU,itos e'
\ muitos casos surgidos e ju!gados é preciso, então que os

árbitros, de Uma vez por todas, tomem decisões acer

tadas, não per:mitindo, 'de forma alguma: a presença
'(ln campo d':! costumazes indiscipli.r.ados, la;:.çando
nas súmlllas c relatórios as infraçõe$ de atletas, diri

gentes etc, , mas punindo incontinente com castigo,
alijando do cam;:o do jogo os atletas faltoso,>, sem cem

,

. templação e ali'ar) 'o da boca dos túneis os técnicos e

massagistas vaI n�Es e desc.'i'deiros. Ist.o porque, SE êlss
serão absolviclcs amanhi ou apel:.as levemEnte püllidos
terão eontudli os árb:trcs um consolo. Aplicaram cem

severidade a lei maior que o Tribunal não lhes pode
rGiubar.' Alijaram de campo, ,talvez com �raves preojui
zos para as equlpes, determinados atletaS. Lóg!co que
J,<;:c (('VI:' S2t· f2ito dentro da lei e da justiça: sem pr'1-
v_r!"i;'S cú" (, Um árbitro Vingativo, 'desoIlest9 ou

pare'a! , ? � ". 'Ju"1ir, já deve ser diminado
L"., 9"�' c'

, ':H )0 ra punir atleta que pratica jÔ
go' viole:' t(; ';:" �'�' a','o, Que falta ao respeito com o

,árbitro doe: � � , é ",'3r'<1' 'para 5 pa'r1;idas, 3�m direi,-
to a pagamelitc v:r: ;llJ.'-'2., O f1Lleta expulso d�ternlinn.-

'

.

das vêzes no perie" � (p U""� 9,' '), d'e,veria ter uma. pu·

nição maior. Arbitro qui p2r;i1't'.�se desmandos f:m

campo, violência ou fosse desmpral�3.do sem tornar a

titudes enérgicas deveria ser, su!!perso ou rebtl.:xado

e, em caso de reincidência,. eliminado. Os treinadore�

massagistas e diretores que se manifestassem ,contra
as arb1tragens,'ou contra autoridades esportivas. d�ve
riam 'ser encostaeos por muito tempo; tendo a sua pena
em dôbro par terem que dar exemplo a seus comanda..

dos. Somente Com leis 'severas poderá se monlizat' O

futebol naciOnal. Quanto a mudança por parte da FIFA,
de certas regras, não creio que sejam aprovlldas, mas

ainda. AAl'tps .ea.sO$, que bem pensa os pod�r;'lM ser

modificÍldos: Pa.rtie1,J]a't'mr:ntE sou favorável a qUtl ao

FIFA decidisslt ',gue "jogador que sai de caml'o CI)11tun.. '

dido,' ãeJl) co!!cUções para regressar; pode ser s�lbst1tl1,
dó". A m� co:n�clero justa, pois não ê insto que

umQ. �'p�nlmlêricamente inferior po:ç casos de eonJ
.

t.�,
- çentlnue a, d'iSputa com 8 ou 9 atletas, num es

fôrço desumano, tetido as vêz€s, como ne1-maltnen�e. a,..

.contece., perdido seus melhores atletas pO'r entrar as vi-

rís e covardes do adversário.
•

Que sej.em aprovados logo, o CBF e as mOdificações
. da FIFA, para melhor, são meus votos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



t"
, l

petecs
"

...--------------

E
" r!' -

DI .(
V r;:r If' • !f.:';ro�� !r�!i1s1 �i)ltl L.1'V, Y �J tj 'fd.,�.�

B,ro, 23 (OE) -. E'1l en

trevísta coletiva ,o gover
nador Carlos Lar:e-rdB. ri.Í"'''e

�nt,e!", nue o Presídente C"s

tela Branco e o embaíxa
tior Negrão de Lima, mar

cha.m unidns viS"Indo a 11m

tlnico objetivo para as pr6- .

ximas eleições de outubro,
evitar a realização

.

de e'ei

ções diretas para presidên
�ia da Repúb1ica e� 66. Se:
gundo o chefe do Execnti
vc carioca· êsse objetivo
poderia causar a derrota
do seu candidato no

.

pr6-
ximo pleita.

EXPLOSAO DA BOLSA:

peL".:CIA 'INVEST':GA

.

P:oE.sel','u:rão hoj� a�. in:
vrstiga�õ" s para estabeie
cer a ·explos3.0 ocor.rida na

Bô�'a de Va:ôres do Rio de

Janeiro, O ir:quér:tJ
.

E'stá

afctt ao Suped1,tendente
da políc'a Jl!d:c:á,:,:a.

A. K,1IiTREV'STA DO

MIN::STR.O

o Mir>istro da Agr�cultu
'ra concede entn!vista à

hnpre�'sa h0ip "'"" "p" o:a
binete. Falará sôbre. I) en

cpr':'ame1')to da Sé ma_la,
mun.-ial de alimentação.

RECEBE BULHõESFMI

o Ministro GO'H'::lll. ai!
Eul:té�s da Faze:ld'l - vi�
jou metem para o,> EsCados

Unidcs, ti.1 partic }151' da

reunião co"j�nta �10 ftm.,..

do Monetár'o Interrac:o-·
nal do Banco MundiaL

TRIGO PARA O·BRASIL

o Ba'Jco do BrasiJ anun-

como primetrO orador �
. jovem Rob�on Wl'lstphal,
que taleu' 'em nome da
.

-r,:cidade Estudantil Tuba,

it'onense.

Seguiram-se, com a pala
zra, concitando o povo a

votar nos candidatos Ivo

Silveira, para 60vernador.
.Franclsco Roberto .Dall'Ig·
na, pa� Vice-Governado:r, •
StéUo Caseais BoQbl1id, pa.
ra \ Prefeito

.

,Munioipal de

Tubarão, os senhores" depU·
tado estadual Olíee Caldas,
do PTB; deputado estadual
Waldemar SaUes, do rSD;

. Dílney Chaves Cl3.bral, pre

,feito munícípal: dr. Fer

nando Bastos, , represen
tante do PSP; dr. Jade Ma

galhães, presidente da Co

missão Executiva Estadug,l
do '. PRP; deputado fe-de
ral Joaquim Ramos, do

PSD; deputado estadual
Francisco Roberto Dall'Tg
na, candidato a Vice,G�ve'."

nador: deputado estadual
Armando Cr,iil, do PSD' e

.

deputado federal Doutel de

Andrade, Vice-Governador
do Estado e Presidente do

Partido Trabalhista Brasi-
leiro. os oradoresTodos
foram vivamente ovaciona
dos pela multidão; porque
souber.'lm traduzir os

•

an

seios e as, aspirações do

povo catarinense que está

ccnfi!!nte na vitória de Ivo
dou a aSsl!1.atu-re de a!)n� Silveira e- Francisco D"'.ll'Ig
trato par a aouisicão de" na, para que continuem no

290 mI! tomlada2 de trigo' -mesmo ritmo de trl'lb"lho
em grão, de t)l'oceclén�l:1 do Governador' Ceiso Ra

Arge!it.ira. Tal cúYltralo mos, de auem s."lota CI'lta
'stá p:evisto no ic,}r "0 fir rina tem rece1:Hdo, indabi
mado enl Nov'.'!!lbro do tàvelmente, ·obras extraor
a: ....ó pa.s"'açl.o, ent!':? \ gover- dinárias para o bem estar
rlOS do Bras]· e da Arger.- de seu povo.
tina_

PTB QUH:R F('RCA F�DE

RAL: PLEITO NA GB

b PTB vai rrqupter na

Justiça.Eleitoral, l'crça fe

deral para assegurar a

normal'dade das eleicões
ra Gllanaba-:-a, O reque-r!
men.to nesse' sentid:> 'rlará
f"1tT::l0a hoje 1"0 Tribm:al

R�gi{)TIal Eleitoral.

1"_N}\.W-';IA�f1'.") P'ARA"
.

INDUSTR:I �

: O J"l1�C�i) de fin'i'�cig.men

to, a P-f'(·l�,�:T'18. :: !r�(�:C\ (:;m

presa aD11rc!.(U tr.r ap]Jca
do até ag'era l4 l'11:h')ps de

cruzeiros exp fLnancir.n".en
tos :ll:sses fi!1;J.·'�c'3111ento.s
benef;c'am in 'ustr:a·; da

Guarabara São P:lu1o e

Estado do Rio.
..,----------�

Você sabe quanto' paga o

f1.or:a,,:o'politano it Prsft�l

tura?
.

Cr$ l.�OO "per caplta".
Acima ,de�se índ�;�'i), exis-

tem 15 capitais, n;1O se

co..,.,tanclo entre Fi.as Rlo e'

Brasília.
No entanto, Flor'anópo

!is possue Re�ld'l "p:r ca

p�ta" superior a 16 capl:tais.
de Estaé:es bras]e:rcs!

A exemplO do que ocorre'

em outros Estados da Fe

deração, em que os gover
nadores participam das

campanhas políticas, t<lm-

. bém estêve presente ao co

mício o Governador Celso

Ramos, que disse achar do

seu dever prestar contas

ao povo, naquela ocaSlao,

das opras que realiz:Ju em

todos os setores d� admi

nIstração'
.'

piíbifca, e que

atingem os mais diversos

pontos do território cata·

rinense, procura�do desfa

z�r, com a sua palavra,' as
intrigas de set).s oposito
res. Enc�rrou sna oração,
dizendo que desejari'1 ver'

no Palácio Róseo, "amo

seu sucessor, o honrrdo e.

dlgn0. deputada Ivo Silvei·

ra para continuar o pro

grama de seu Govêrno, 'ao

mesmo tempo em que re

comendou ao. eleitorado tu

barcinense aue votásse ta.m

bém' no dr. Stélio Cascais

Bo.'1baid. para Prefeito de

Tubarão.

Por último, ouviu-se a

" palavra do candidato ao

Govêrno do Estado depu
tado lira Silveira, que ti

nha sua brilhante oração
interrompida, -a cad'l ins-

o: (omici
ampanha de A c á c I o :
exemplO de dignidade

Desde o seu lançan.e .. co, cional e íneonteste de tõ- AC'l.cio Santiago, tanto as.'
a candidatura Acacio San- das as camadas socíaís. sim que em seu govêrno
tliago, vem alcanç':mdo enor- Numa capital necessita- está prevista a valOrização
me receptív idade' no seio ·da de empreendimentos que destes dois setôres da eco-

.

da gente floriarrtopolitana. a tomem de fato uma me- nomia do munícípío, de
.

Apresentando um plano trópole desenvolvida e pal- forma a se obterem condi
de govêrno' exequivel e· in- pitante de progresso', já ções efetivamente humanas
teiramente voltado para o não se admite mais que o e econômicas para os que
desenvolvimento social e pensamento retrógrado de se dedicam a tão relevan-:
eeonômico

-

da bela capital alguns, impeça a gloriosa tes aspectos de nossa eco-
catarinense, o candidato eamínhada para um porvir nomia.
das fôrças populares, por repleto de altos significa- N� capital onde as
onde tem passada vem re- dos para, o povo floríano- possibilidades \

ihdustriais
cebendo o apoia íncondí- polítano, são restritas, e onde a na-

------ ----�-- ----.--__ o tureza foi tão pródiga,

Comem,ora·-se. sesunda fel-ra
As injustiças sociais, pc:;- apresenta o candidato 'da

tão .I1í a clamar 'por rápi. .Ali.l1nça Social Trtlbalhista
das soluções, e não p..i.lél.- uma completa e concreta

D V Ih
tivos, como certos' polítí- motivação para fazer fIo-

O I-a
. .1.O' 'e I"nho cos pretendem, impor ao rescer.o turismo em nossa

U povo. E o plano de' govêr- terra.
no racioQlft que Acac!o A par destes fundamen
Santiago elaborou junta- tos iniciais de um progra
mente com seus auxiliares, ma .de ação, entrelaçam-se
está trazendo em' primeira outros aspectos de uma
monta a correoão destas admínístração Inteiramente
disparidades sociais. dedicada ao futuro grandio-
A pesca e a agricultura so -que aguarda Floripnó

aes no�sos irmlos em Ctis- também mereceram a má- polis com a· eleicão à 3 de
to, que poderão, ainth vi- xima atencão no planeja- outubro de Acacio Santia-
ver das no.ss..as alegrias. mento admihistrativo de go.
Lá es�aremos tojos, que

tanta, pelos aplauso'S e "'vi
vas", devido à eloqüê�Cta
CO" que falava à mUltidão.
-.:ausandQ, por isso'mesmo;
a' melhor. das impressões' a
todos quantos lá <:Q!l'l.pare
ceram, Ao finaUz8( disse:
"O povo catarinense não
vai eleger a 3' de outubro o.
candidato Ivo Silveira ne-n
o candidato Francisoo Dal.
:J'Igna, mas Sim" o p1'Ql:res
$0, o desenvolvlinento da

rJ

terra ®�r1n9nSe"'.
Setep'ldçl 06 aplausos' ao

c.andid.t&.�o vitorioso' Ivo ,Sil-
'veira, (OI Me tirada, do pa-
Ianque .per operários que o

catregàram nos ombr,os'até
o seu automóvel.

'1:ste foI, incontestável
'mente, o maior aconteci
mento politico de oue se

tem notfci& na história de
Tubarão.

l

-=

o EST DO

(��� de J�S OÀRClA)
''"'

conrorme fOm �,;, pÓlttioo.'" ,

:

mado, 'realizou�ae, nes�,.,\ �Aó chegam, ao P8'azi_
dade, n� }leite,

,

de ' :h. do, .. qüe;, foram os 'lntegran�es
corrente, 'o con.toío 'Ínonf.-' ·liá :cá�avàn� da Ali"lnça Sj
tro da: Aliança Social' T�'�' cful � Tl'abaihista e Popular
ba'lli.:ta e PopuÍar, qúf, - fornlada pelos pàrtidos
transeorreu com uín entu- PSD; PrB, PRP e PSP
síasrno ínrlescrítível parti- recebidos com um verda
do da multidão calculada deíro bombardeio de fogos
em mais de 6.000 'pessoas, e rQjôes que cobriram os

numa concentração PQP� céus da "Cld.Qcle Azul", ao

lar' [àmaís vista em Tuba� mesmo tempo em que a

rão. Banda Musical "Lira Tuba-
Bem antes do íníeío

'

do ronense" executava um do-
comicio já se' encontrava brado saudando os vísítaa
literalmente, tomado por teso
enorme massa popular o Ante a enorme expecta
largo do Mercado Munící- tiva, o comicio transmitido

paI, à margem esquerda do por uma cadeia de e+ís

Rio ,TubarãCl, ende teve lu- saras eatarinenses teve íní

gar o concorrido "meetíng" cio às 20,30 horas, tendo o MAIS /a}lTiGO illAJUO ú& �AJI:A CàlnBIHA

Florianópoli�. (Sexta-feira), 24 de Setembro de 1965

NA PRóXIMA S:iI:G'ü,N-,
DA-FEIRA, dia 27 de s�

tembro corrente os Vovcs

que 10(1 abrígam no Asihl de
Men�cidadi Irmãio! Joa

quim, nesta Capital, terü,o
horas mais alegres: na co

memoração,' restritn. àque-

Politico é
N:orda

"-

O dr. Roberto Mattar.
percorre .mais uma vez o

Vale â.o Itaja!,
,

êonclaman
do os democratas-cristã '1S à

luta co� Ivo Silveira e

Francisco Dalligna.
Em Blumenau, o dr.

Emydio Sada, conforme é

'do conhecimento púbiico,
rompeu com a convençãp
que, apoiou o sr. Konder

Reis, proclamando, há al

gum tempo, a sua solida
riedade ao c'mdidato Ivo

Silveira. Aquele comb�tivo

pec1�cista participou do co

mício que' teve lugar, do

ming.o ).Íltimo, . nO municí·

pio de Ilhota; com a pre

sença de Ivo e Dalligna.

"Chega daqueles que s1
fazem tumult.uar o proces
so eleitoral", disse o dr.

. Fernando B<lstos, represen
tante do Partido §0cial
Prcigressista� no comício

reali2;ado 'terça-feira última
.

na
.
cidade sulina de Tuba

rão, perante um público
a�liado em .aproximada
mente 7.000 péss0as .. O ora
dor referia-se à onda de

Intrigas lançada$ pelos ad
versários das candidaturas
dos srs. Iv.;> Silveira e Fran
cisco D'l11igna.
O dr. Armando CaIH, do

PSD, condenou aqueles que
não "tendo feito a revolu

ção delas se aproveitam co

mo seu,s gigolôs".·

Primei;-; -;�barqu; de--�iiho�]
, ,� ."

São Franciscoparanaen� por
- . __._.. - _....:.-_ -- - - �---_._..

lei. Regukméni'a D�sir�buição
·

EnergéHca
BRASÍLIA, 23 (VA)

As wefeituras dps muni- .

'.c!pios atravessad�s por rê

de de energia elétrica de

companhias mistas terãCl

prioridade na '.clistribuir;ão
çle eletricidade para, todos
os fins, segundcf projeto do

�puta:dO João Lisboa, que
mereceu pat;..ecer flivorável

do Deputado Math�us Sch

midt. O representante g::ú·
cho vai apresentar Q seu

parecer, à Comissão ckl

Justiça,. logo após o rece�·

so parlamentar.
-_._------

. ,.

lu�hero Pe�la forças Federais:.
rUMA NA GB E' 'DE TERROR

RIO, 23 (OE) - O Presi

qente do PT:j3, Lutero V'lr-'

gag, determinolJ ontem ao

advogado do partido 'que

s�icitasse às autoridades a

garantia de fôrças fed.era;s,
pa,r!l as elelr!ões da.GB. .0.

.

.' dir\igente tmba1�i'sta dé'�r<
minou tal prnvidê-:pda rI'e

pnis ·de den'11J.ciar o clima

de "intranqUilidade e ter

ror" que' 58 .nrocura e"t?
bt1ece:' 11") =.::i�L.(h): Y13��"l:�v

'ii proyocar UlTm i.nterven· ,

C;ão. "a Hin de impodir a

�itórla da opOSição> que é

certa"..
No comurtic'ldo . laMaoo '

ontem;. o presidente pete
bista declara que "o povo

sabe que a nós, da oposi
ção, só interessam as ele�-,
,ções. porque através delas,

,

o povo responderá aO arbi-

friO, à violência e à corrou

çã;o que éámpeiam na GB.

Através de'l;'l.s, derrota e·

.mos os q:ue infeltcit'lfi Ü

);870 u,u �nesmó tempo em

que prOCUra111 ludibriá-lo,
fingindo ser os SeUS defeI1-
sores":

�.
Em conversa com nosSJl

re;:>0rtagem-;" o. s8i:J,hor Bra

sil Castro, Superintenden
te do Porto d� E;lão Frhn

cisco do Sul, informou que
'já foi efetivado o primeiro
embarque de milho. para-.

n�se por aquêle porto
catarinense, dentro do que

ficou estipulado no acôr,do
efetivado com o GREMOS

Grupo Executivo, de

Movimentação de Safr.'ls,
órgão encarregado de coar:

denar a exportação dos ce

reai$ nos Estados do Pa·

raná e qe' Santa Catarina.
.

O embarque foi efetua·

do no O'1vio grego Maria-N,
constando de 2.500 tonela
das de milho procedente do

Paraná e que se destina à

Itália.
De acôrdo com o estabe

lecido pelos GRÉMOS, o

porto de São Francisco do

Sul terá o encargo de em·

barcar 100.000 tonelàdas da

quele cereal, esta.ndo pre
visto o eD':íb.''lrque de renais

'Li)) t:meladas' nos próxi
inos dias, em navio t�;�:co,
igualmente para a Itáli,.....

TI1JQnl'Ol� �).i))àa· o :-enhúr

Brasil Castro, quI'! "o por-

to de São Francisco

le estabelecimento de am

paro e proteção, do nIA
'DOS VELHINHOS.

Não, pasmrã a d�ta sem

registro, mu:to menos sem'

aquelas manifesta'ções de

s:mpatia e de soU -arieda
de que lhe -dóverncs kdos.

Alí, naquêle casarão, em

que os que já .
c\)!1taram

h:stór:as aos filhos e aos
netos; em. que os que lá vi
vem já viveram ,1S m"smas

emoções que a eXIstência
Gferece a. tôdas as crIatu

ras; em que' os 'lue lâ en

contraram um lar amigo
que, finalmente: os Ouo lá

revivem, na lembrança d:Js
d:as, os acontecimel1LOIi que
o destino lhes reservou -

lá, no AsJo Irm(5.o Joa

quim, exemplo fiel de elo

quente manifestaçãb de fi'a
ternidade e de �stoicisnlO,
haverá,. na segunda-!êira,
inuita alegria e muit'�s rl

·ses. Haverá um 'j,gl,lITll:rado
d'e velhirhos, vovó.:)·.e ,VC

vós, munes até !ndiferen
teso à' pró'pria detnOT1Etta

ção -'e' car:rhosa ac<::1hida

contemplando, com o c()-

ração aos saltos ele prazer,
aquêles que levar:;-o a êles
o calor da sua sclidarteda
de. Lá estaremos nós
homens de tôdas a3 cate
gorias socla:s -- pal'l dizer

caminhamos o mesmo 1'0-'
teiro. que �rcantnll1(js, a

caõa passo, as mesmas pe
dras e a mesma poei��t da.,
estrada que êles palmil�1a-.
ra:m, para afirmar a np�sa

solidarie 'ade, m9.S, tam

bém, para ceTcar 'lhes éom
o calor da nossa, ·üo bra
s'l:ira e tão cr:st� mani

festação de simDatia, res

peito lJ -considera(;âo.
Lá estaremo� tCdo3 pa

ra dizer numa 8:'lquen,�ia.
tôçia do nosso'cora�ãí), ql�e
"êl, t, vivem também. as

,nossas al:grias".
E para cantarmos, a.

uma só voz as h'Ci18merên
cias do cr::s.ianisll10, ') 110-
saIla a Det's, por tant:i f3.1'·

tuta'"de -aiegri'as-::-.: -

... :porque élcs Vivem das
nossas alegrias.

._ - __
o

..
•

_. _

Reacão Contra os E.U.A.
•

"Pravda" Diz Que InJervénçâo
é Banditismo

LiMA, WASHINGTON,
MÉXICO, BOGOTA ;E MOS

pau, '23 (Vf>,)..- A câ,ma�a
de Deputados do Peru ex

ternou, na noite passada,
sua estranheza .e seu pro
testo contra o acôrdo ado
tado pela Câmarà de Re

presentantes dos Estados
Unidos ,que ",Pretende ele

var à categoria de' princi
pio de politica in'ter-ameri-'
cana o intervencionismo

unijateral e armado". O
acôrdo peruano, adotado

por todos os grupos polí
ticos, foi proposto pelo lí

der aprista: Andres Tow

send Ezcurra, que fixou a
,

posição. do pais, de respei
to ao prilJ,cípio de não-in

tervenção e ao tratado in

teramericano do Rio de IJa-

do

cana, que, afirmou, pr.ovo
caria o desequilíbrio da or

dem do hemisfério e a vio

lação dos, tratados iÍltera
mericanos vigentes.

,

ções Exteriores do Senado,
e o ex-SeGretário', de Rela.

ções reiteraram a "oposi
ção do México a qualquer
intervenção,. seja por .um

país ou por um' grupo de

países"';
A Colômbia repele a de

terminação d'l Câmara de ,

Representantes .
dos Esta

dos Unidos de intervir uni

lateralmente em qualquer
país do continente com o

pretexto de sufocar rebe
liões comunistas, é o que
se deduz da vigorosa rea

ção manifestada' por nrotá
veis personalidades, inclusi-

.
ve 2 ex-ministros de Rela

'ções Exteriores.
Os ex-Ministros de Ex

terior e líderes dos P.'lrti-

.

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

RIO, 23 (OE) - O Supe
rintendente Inte:r:fI1iO' da

Sunab, sr, Fernando Bu

lhões relatará hoje ao Pre

sidente Castelo Branco âs

medid.as adotadas pelo 01'

gão, visando a normaliza

ção do comércio da Carne

Bt'tvina. Tôdas as barreiras
. rodoviárias con.tinuam sen

do vigiádas para imuedir o

desvio de' rebanhos. A

Sunab reafirmou que não
admitirá o aumento do.
preço do boi em pé.

Paqu!stão Insiste:
Quer P�eb�scHo

I '

nha l,lUla soJ)uçãa para o

problema da. Caxemira,
, A resposta de N:n;:'l. Deli
ao- oferecimento de me:lia
ç:io formulado pe!.:> Go
vêrno de Moscou foi en-'

tregue no Min1stérlV do Ex
terior pelo Embaixador m
diano T. N, Kaul. Contudo,
um info:t:fllante da reprE;
séntação

.

illdial1ll. lr�o.:c('u

que "levaria algum .tt'mpd"
até o conc.êrto dos PQrme-
110res da,� reunião. Os 50-

,viétlcos 1'hencionart\-t11' Tash
kê:iJ.t, na 'jÁsla Cenr,ral, co

.
mo possÍ"�cl local pàra a'

Paquistão, tambél'l a In entrevista'.
dia areitou a p'rop,)$t�� do �

A aceit�ção indiana, t.an
Primeirô-Ministro soviéti- to quanto a pnquist::Ll1ense

,co, 'Alexei Koss'glün, para da or:-em de ces"ação 'de
que representantes ,dos dois hostilidades baix3.dn. pelo
um encontro e111 território Conselho de Segurança dns
país:s asiáticos tenham Na�ões Unidas, aSSégun q
da URSS. a fim de prOCll- 'restabelecimento da. caln:.a
rar um acôrdo. Espera- se, na Z0na da Caxemira. (.n11
ccntudo,

.

que tal reul'Jlão informan.te indian.) ina:cou
"leve algum tempo" para
ser preparada.

KRASHI' 23 (OE) '--- O
Pre�idente do Paaulstão
Mo'hammed _.tyup, Khan 1e
clarou hoje qu� suas tro-'
pas manterã.o suas atuais

posições, durante a cessa

ção -'
e fogo com a lnd�a.

Advertiu .as· Naçõe, Unidas
no sentido de que haja
imediatamente um plebisci
to para solucionar. a qu,�i.! .

tão de Kashmira. Acentuou
que caso co '1trário, a. Ásia
terá se envolvido num can
fl'to de grandes prQp.or-

--

�õõs.�
- .

:-
. .! .

Enquanto isso, rJ�s Na

ções UnVas e prillêipais ca

pitais de todo o· mundo,
ohservavá-se ontem sensí
vel alívio. da tensão . que
caracterizou os 'últlm;::>s

, dias. O Secretário-Geral
da O";U informou que pre/
tende enviar obs-ervadores

pa,ra a linha de trégua en

tre a India e o Paquistã9.
Da mesma forma, na zona

fro'\"terriça entre :t India e

a China também existsm
sinais dei desmilitarização.
Após a aprovaçãú "em

princípio" dada pel:> Pa""

quistão a índia aceitcm o

cferecimento feito pelo
Primeiro-Ministro Alexei

KOsiguin, para qU0
-

sej'a
reaÍizada uma reuni� dos

govel1pantes -la índia. 'e do

Paquístão em terr!tóriú neu

tro, a. fim de que se te-

que seria importante Ulna

entrevist�· dI> Primeiro-Mi
nistro ida �Ildia, Lal Baha
dur Shastri, com o Presi-
dente iP>aquistanellse Ayub
Khan, para trabalho con

Junto no sentido de uma

;acomo -ação permanente
do prOblema da CJ.xemlr3..

OBSERVADORES

O S�f�etáirro-Geral� U

Thant, anunciou panos
para deslocar ao lonf$ 1a
linha de trégUa e::11;l."6 a

índia e o Paqui8tão um

grupo de 100 ob3ç�vadOl;es
militares, que contarão
com a colaboração ,de um

pessoal ciyil, composto pC'r
60 pessoas. Um ;:lort'l.-"OZ
das Nações Unid:1s

.

decla.-

I rou que a vanguarda desse
grupo, integltado pat- 30

obsEr'tadores, partira ht,je
com destino a Caxemira.

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

Gabinete de .Psicologia 'Começa
a Fundonar�'Hoje

com exceção dos sába,dos,
O trabalho de Orienta;;ão
Vocacional será gratu'"ltor

A.s pessoas inscritas de

verã� sujeitar-se aos horá

rios estabelecidos. quer pa

ra a realiziJ,ção de testes,
quer 'para as entrevistas.

O Diretor da F\tculdade
de Filosofia Ciéncll;ls e Lp

tras, da Universidadl! de

Sa"'ta Catar:na, esta in

formando que foi instalado't
na Faculdade, um Gabine- "

te 'de Psicologia, que terá
como' atividades :,-ortentes,

'9-.partlr de hoje 24, a rza

lização e Testes de Apti- .

dóes e.. Interesses, para can

dicatcs a �xa'me� veSe);;U
láres bEm como realizar
Aconselhamento PSfcológi-.
co nara' acad�micos àa Fa

culdade, de 'acõtdo com
pla:no elaborado. para as

atividades rio corrc11te a11').
.' O qabinete ,�llnciÓnará
r'!;"1r;amepté. elas � 4 .,às 18
horas 'e, aos sábari')s, flU

do's períodos1 das. 9 as, J2
.

horas e das 14 às 18 horas,

As inscrições serát/ feitss
l1IL sala de P.sicologia, no'
horário acim.a me!1dionado,

Bulhõ'es Vai
'

ao F.M.L
RIO, 23 (OE) - PMa pre

sidir a delegaçã� brasHei·

:ra à reuniã.q do :Fundo Mo

netái'io Internacional e do

Banco Mundial segue I hoje
para os EstadfJs Unidos o

Ministro da Fazenda, sr.

Otávio Gouveia de Bu

lhões. Os demrüs merl\b:ros
da representação brasilei

ra. já seguiram, ,
__ .__ ......-J

Sul, no m.omento está em

perfeitas condições técni

cas para .I1tender às respon
sabilidades que lhe fr ..,,'1l

'atribuidas pelo GREMOS",
esclarecendo que "o mes

mo está
.

dotado para as

operações de embarque,. de
uma esteira transport'1dora
e sugador, . &.cnda que nos

próximos 60 dias, est-rá
( .

em melhores condições cQm

a aqUlslçao 'de mais .duas
esteiras, uma empilha,ele'ra .

urna ba,lança . in�lr,qdora e.
-três ,trato. áquinas .

qu� serão adqú'irid'>s C�l?1
a' verba de 170 millllões de

cruzeiros do Fundo de Me
lhoramento dos Portos".
A notícia, como se pode

observar; é das mais aus

piciosas par.'l Santa Caf;ari
na e, mais particularmen
te, nara o porto de São

•Francisco dei Sul aue, as

sim. volt� a sé' ob;et", das
atp.DrÕes d8S' autori.dafle<;
federais, tr.'ln<;fr!r'T1w'I'''o .. -e

em rroêlfJ de e1;coamento da

pl'cdução de ; �ereais não
só de nosso Estado, como

Lambem elo Elstudo do Pa-

dos Liberal e Conservador,
neird. Finalmente, repu- Júlio César Turbay e' Fer
diou a decisão norte-ameri· nando Gomez :vIartinezi -

até há quatro dias chance
ler - assinalaram,' em de

clração pelo rádio, como

funesta. essa determinanão"
·contrári,l3. aos princínios do
sistema interamericano.

Em Washington,' o Depar- _ O diário "Pravda", ór-
tamento de Estado fêz sa- gão oficial do Partido Co

bel', que a resolução do munista da URSS, disse on-.
Congresso não coneorda tem que a Câmara ri""s 'Re-
com a p0Htica, exterior dos 'I')�.esentantes· dos Est!'Ídos
Estados UIiidos. Unidos aurovou "ações . de

'

Os editoriais de quátro banditismo" ao. ::tprovar
jornais mexicanos censu"a- uma resolqr!ão o.ue se re"e-'
ram a resa1l;l�ão, e o S�n'1- \ re ,ao uso de fôrr:as arma,

dor'Manuel TelIo, presiden- das norte-ame,.i.c<lnas no he
te da Comissão . de Rela- misfério oCidental.'
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