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5 alime
RIO. 8 (QE) - R�gistr�da sensivel alta nos preços

d�S negros alimentícios. Espeeiali1,tas no comércio vare

jista tLCreditllJll ,que o desaparecbAénto 4a came bovina, é
a principal causa ,da; majol'açio .. seu preço, -muíto embo
ra a SUNAB tenDa tabelado o produto.

O arroz, b�tata, banha, cebola sofreram aumento nos

últhnos dias.

O arroz deyer& enUBF em fase de escassêz devido a

,redução de SOo/li� próxima safra.

A intorm"o é do. :mGA.
I\lquestã� do. leije,contipua se�do examinada secreta-

mente no 1\ inistério do Planejamento., .)
.

Segun f(lnte autorizada, estão sendo rf'aUz<Utos es

tudos para resolver os problemas dos pecuaristas, sem

que os �B do �ite' sedam majora4f,t l
.

.. •• .. _.,a •
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Coronel Ouve Ja em S� Peulo
SAO PAULO, 8 (OE) - prõxímas horas mantérá

Desembarcou �a manbã encontro com. o jUÍ$ da 2.8. .

em cor{l.<!>nhas num. aVIa0 auditoria militar e outros
da Força Aérea 'BrasileiI'l1o, müítares, que geyé ãf,t. as-

o encarre�o q.o. l.PM do essoré-lo no ínterrogato-
ISE;sE. , tio a que Janio será subme-
() Coro1'\E1l �1a. veio tido.

ouvir o :m�:.presid�te Ja

mo Qüadros.
FaJ�do a\ . impreqsa,

militar �18;J'ou q\:46

O Opr0nel Portela

sou regresso f' '1 Rio marca

cfb;. para arnannà.,
...._-.....�-----�..,...,.-.......,.;;.-- __-------_..,. ..

Jl(Jrfantes para
BRASILtA, 8 (PEl - O Flávio de Lacerda quo pe

gov.êrno tem míssões da -dâu . exoneração do cargo.
maior ímportâncía pa.ra se-' Seglincto f'mtps ["U' orL"a

rem desenvolvidas pelo mi- -das atual mln'stro 'la f[liJ

nistro da Educação.
'

cação. permanecera IÍ.o· eJJ"-

Esta foi a: resposta. do go apesar da. reforma iní

presidente Castelo Hranco nísteríal pretendída, pelo
ao titlular J da pasta mr, presidente, .

SUNAB VAI PRENDI<;R.

a mes

ma ronte acrescentou oue

a Superintendência Nacío

naI do Abastecimento con

tará com o apoio do Servi

ço Nacional de Informações
:no Combate' ao

.

contra

bando, da carne.

-----------�-.---------------------------------------------------------

·Balduioo e fabínla chegam· h�i�
uma expedição ao AmilloLBRASíLIA, 8 (OE) - O Rei Balduino e Rainha Fabio

la da Bélgica chegtrão amanhã, terç.feira, ao Brasil, via

jando em avisão que aterriss�rá no aeroporto lo.cal às 18

hora.s.
Estão sendo uItÍltlados prepar�tivos pa,ra, a grandiosa

recepção aos reis Belgas.
.

O presidente da República acompanhado de aftas au·

toridades civis e militares da nação recepcioJiará pessoal·
mente os Reis Belgas no aeroporto.
BUENOS AIRES, tl IDE) freu quint-a-(.;.'õ,ira úlU:na

_ O Rei Balduíno, da Pél informou o ;$ervi;;o de ]m

gica, e a Rainha Fai:líoJa pren.sa do Presideme �:'ia.

. chegaram anteonte-m, à. Um porta-voz da Chan,�cla

no�te, a Salto, Argenthla, ria belga informou ;aue 1150

onde 'foram recebidos pelf.1,s há mudanças de planos até

autoridades locais. agora, desmentido ()� ru-

Os Reis. dos belgas deci- môres de oue o casal ::eal

diratn,. prósseguir �na .. ia- poderta voltar à &lgi�a.

�eni pela América Latina, Afirmou..,se, por:él),1., que .�

\Jrrta vez que � Rainha.-::.vó principe Alberto é :'l. ':Prin

E,�a;beth, 'viúva do Reil .'\1- cesa Paola poderão' abrevi�l"

br.rto, 'rec..ú�rqlt:;-,!;e.· Hrlo sua viagem ao Perú, u3sim

nlenos .momeútâ',.ú�'1I.n'l.,,'..:'te, como o Rei LeOPo!<io que

;da crisé' cardíaca que 51)- está" �e preparando para
\ I

nas.

O Rei, Balduíno. 0 ,;, R,ü-
nha Fabíola enr::errar:l:) '!'ua
visita DficiaI à !\.nt-entlila
com a viagem a S�lt.:l, lia
fr,onteira cem a BOLÍVIa, de

vendo ainda pasi:ar - For
Córdoba antes de cheJ[!.J:"em
ao ao Brasil amanh1..

O distúrbio cardíaco de

que f.oi: vítiina a Rainha

Elizabeth, dai Bélgica, não

cor I""tituira motivo par:). ,o

cancelamento. da Vi8ftl Co
Rei 'BaId1,líno e da Ra:"ha

FabíoI� ao nosso país, s�

gundo informqu um lItiplo
mata da Embai-xa,h da

Bélgica. O estado cie �aúde

da Rainha Elizabeth apre
senta melhoras, ·'l.pesJ.l" da

sua avançada' idade.

!Pon):e ,s:ôere"o, Rio PelntBS
; ':g,i( :'rilmo) 'aC'ele.rado,
LAGES __ Acha-se -em exé�cito e sob a orientação go intenso de veículos, tan·

frap,po .�Ilda�mento a cons- do 20 &l.talhão Rodoviário. to para o sul, como para o

trução i da ,ponte· metálica A obm, 'que tem a sua norte do país'. Embora se

S9bre o Rio, Pelotas, a car_! conclusão, prevista para saiba' ,que as .atuais ponte

gp de várias unidades do breve, pérmitirá wn trál!e- sôbre suporte. flutuante es·

__� -- --__-+----------�--- tão dando cabal desemp&
nho, no que concerne ao

1"""'1!la,,"'dlfl Q tráfego que por ali se pro-
-T-At- GRI:I�E�\R0...ge-$I::H......-dkrc7mm': C cessa,' a poilte metálica, te-

O TEMPO (ltIeteorológlcó)
rá
Ou�o:����e�:'=l, ::�

Síntese do Boletim Geometeor'.)iogico de A. SEIXAS to Alves Oorrê'.1, coman· -

NETTO válida até às 18,23 hs. do dia 9 de novembro de 1965 dante do 2° B.A., e a· oficia·

': lidade' 50)1 se� comando,

FRENTE FRlA: Neg8.tivc: Pl�ESSAO ATMOS}':E:RICA M�- ben,l como componente da

DIA: i024.1 milibares: TEMPERATURA MEDIA:' 2q.5° Cen- tropa, estão em franca ati

tigrados; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 96,2%; PLUVIO-: vidade diária no :toeferido

SiDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 111ms: Negativo - local, bu'scando impnnur

,Cumulus - Stratus - Nevoeiro Cumular - Tempo Mé· Ul� rítmo aceler.ac).o àque-

dia: Estável. las obl'as.

En, São PHJtl'(), dl.JJ'llnt,e Aol vlsítado Ministto Juracy

MIJ.galhães, udenlstas- Jledira-.u a '<;aHer.a .(10 sr, Arlem.ar

de Barros, veíao : é . aealentadn sonho dos HeJ'he: t J...evy

e ela. A versãQ 40s jornaIs �alTl\ ,tjue' o:·;-.rini:.t o rCj)ii·
cou (Dio sem àD$es pigarrea�?) _fail!e.,.do um aJtp elogio
à figura do poventado:t de S�u' Pav.J.o. Mais tarde, dizia

que se.,o.l1tros perdetá:m a mtblón;.; êle não tinha, o dl

reito de fazê·lo, ap relembrar a "posiç�o r,evolucioná.
rb,l" do «:hefe �onal do extinto P�y.

.
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Outro.ponto:� Vjsita .
do' �x��ver�dor baiano a

Pauliceia: um eocó;"ttO·com � gen�tal :.<\rilauCY. Kruél,. o
Governá'dôt.Ad�" �e Barres' e. jolio . 'o Secretariado
dêste, Re�fiima'Çao,' dó empei:tho g�erftàmental: posse

aos eleitô� J'J1ra�;.tllmJ#lIl· s'�
. a"iS;toú coitl, o bri;adeiro

Fatia�
.

Lüna, .fiêfeijo. ;d,é :J��o : Pau:Jo� .'
o ex-Góvemador

Carvalho Pinto. ,e "Os :dii!p�t�� J'I��tt l..evY é Cunha

Bu�no. Um ·dia ch�lO' de confâb1Íi�õês Da "Terra da
.

'.
. ."

.

Garoa", em meio io. nevoeiro politico.
•

< ----
. ,

.
- ,

Insistem Do"tíÇ� de jornais; cà'riocas sôbre a dispo·
sição do marechal CaStelo Branco de ficar no govêrDo
sômente até. 31 de jaueiro «o próximo ano. Neste caso,

eonvocaria eleições de imedia�o. A verdade, no entanto,
é que as iÍlformações, até aqui, não passam de mera es·

peculação. De oflci'" ou, pelo menos" oficioso nada.
.

. -_....:.. ,\

Informes sôb�e· o sr. Carlos Lacerd� não precisam
. a verdadeira posição õaquele politico, de férias gover·

namentais, sôbre os acontecimentos. Alinal, é. difícil sa·

Jber ao t!erto 'que pen.sa CL quando está em -silêncio. O

seu estilo é �in: outro; earàcterizlju·se· por manifestar·
se li respe.Uo de".�dos os eventos políticos, especialmen.
tê aqueles. que lhe dizem respeito diretllmente. Depois
do ruidoso pronunciamento ém que rompeu com o

President-ç ,Castelo 'Branco ..techou�se em 'copas", para,
seguJido Tev,elou, �tirar·se da cena pQJítica,ingressan
do nas �tividades de .cométcio imobililírio. É difícil

aceitar o sr� Carlos �rda tora tlp, i palco,. êle que

nunqa espetou convite para opinar tudo /e todos. Uma

incógnita .. ,

.

A dança da ,retorm� partidária- prossegue. Do

bi-partidarismo, que tiveÍ'à no sr. JUI'acy Magalhães o

mais fervoroso adepto, o· govênio' expressa·se, por in·
termédio de versõ�s oficiosaS, favorável ao surgimen�o
-de mais de duas ag}-�miaçõ;es paÍ'ti�rias" .

Não há ne·

gar, ante a realidade brásiltira: -&,fórplUlà inicialntente
aveutada seria espécie de camiSa, de. fôr�. seQ1 alter·
nativas para � quadl'o político' que prima pela hetero·
geneidade.

.

mara confirmou .i rca.í

zação da oonterêncra In
teramerícana de ohanceíe
rss 1"0 Ro de Ja:13l'r0, mar
cada' para o próxímo 6ia
17.

Revelou o r1cpu'"ldJ Rny
mundo Padtlha, '�ue 1;; rii:
versas missões elo �ovérno
brasileiro aos países' do he
mísrérío para tratar dá

: ç,çmy.eniencifl.. <:,U n5.0 dOI,

ietkdtftr�:'j IJ��Íjf\V2qil rn rss-]
postas ravoraveís e rteverão

aprpsentl3T seus ;'e)atóf'IOS

ao Hamaraty esta. semuna.
Frizou que o temI). 'ôa

conferencia será a reíor-

mulaçi>o . da carta lia OEA.

O Chile defende um't das
tendencias 'Sôbre IJ tema,
pretendendQ a intP-�:arão
da América Latim.. A I:!e-

gunda tendencig. q'.l� terrl
o aU0io <lo Bra "iI pret,�nde
a integração ma'.s. clint,·1'·sa
através da. liber::ú;5.o a1ran
degáría, da libertaçfí::> ce
monocultura e da liber:;:'l,

ção ela expQrtayio d·) �':3.

térias primas. Sôure o !;QU.

to da Venezuela, (.ontlar;o

a realização a eonfe?:êll'·!.
o deputado RaYlllllnd,) Pa

d,ilha disse: "O qUe sucpde
é que a ortodoxa (lemocrá
eia da Venezuela, ... lii.1) im

pediu até hoje as vlOlen
cias e atentados, .J.ue aCor

rem naquele país. !\Cl·€õ' ...·,'m

tou qUe o caminho br3f.i

leir.o, embora I penoso e de

excessão é preferível do

qué a ·solaç.�o venezue13na,
que está com seus rumos
democráticos profundamen":
te alterados_' Em Monte-vi

deo, �'o embai"ador Antoni(\

�zeredo da Silveira con-
'

cluiu suas canversações co

m') enviado do govê,foj.{� Lra .

�neiro . pa,ra tr tia (/)11-

fp.rel1<�ia lntelttl er1ça\13. elo

Rio de Janeiro. 0 !-!Pllr..or

Az.er�do ela Silveit'o, :11:tn1·1.)- .

rá rpunião com J rhanlÜf' )
'ler Vasco Leitão da Cun!1u, )
para apresentar o rei.ut'í-

(.

ri.o de sua� cOi1verst>.�ÕGS
com o Chlle, lArgelltma,
México e C010mbh, ,,'eor r-·

lllWrlo terca,- feira f") TI 'o,
. A pgrt;ir ele -helje n') rl:Jt�;l
Glória, ,� Ilfl:11o.r:li,y tl'11l0-

cará. a. re.ceber os lj!�d:.rl os'
de creelenciais para. os' jo:'�
nalistas que farão ;�" cul;ú

são Paulo, 8 (OE'
Prossegue a greve dos,; )he-
t 1

\
. I'

\..

� urçicos pau IStal:'JS e

mtniiclpJos vizinhos à São
Paulo. Os grevistas, tX�gEm

.

maíoração salarial �J.)
O Tribunal Regiollt;.l
Trabalho reuniU-J�
para Julgar o dissidío
tivo da' classe,

O govemãdor Ademar dê Barros não se. considera
af o lo p�reo presidenCial.:emborjl. . as, condições
tenham s ...te� fún'lltlllent31mej}te após ,o estabe
lecimentê1 da eléfilo in�ta �lo Á.I. nO. 2. São deda

rpcões sua.s ao v�pértlno O G�OBO. É contrário ao .

bi.pa.rtidar,islDo•
. -

I
. .

I
•

_ .

•

A� eleiçqe!li estaduais de 1.966 não tão cedo, quanto
disseram altfUllS, .mas não' tão �ardê, éomo pensaram I

outros. vão C011StHuir assunto iié alia e�peculaç�o. "

inda2"aeão maL'S frequente Versará. ". e�u ,tfl.,·no ue.
'

sua

l1loJl�lidade: dir'etas ou iJ1diretas� De iIúciu,' o Ato 1m;·

titucIonal 'no 2 anulou o registrô I)al'; cal}didaturas C:,U�

valho Pinto e Herbert Levy,
'

fac� � extinção dos .parti-

Baianos Voltam e ElogiQn1 USAID
RIO, 8 (OE) - Depois de

vísítar várías- cidades dos
EKUU. a convite d,\ ,USAJD

,regressaram c-s fu coiouár.os
do govêrno da Bahia que
fot'aln ,aquele País fi;).zer
estagio sóore admi.n.,.;tl':·lÇf,o

. publica.
O grupo chefiàdo Tltlo

cheie da casa civil di) go
vernador da Bahia a r�r_

mou que o USAID ajuda
firmemente o projetos de

,reforma administrativ4' da
Bahia,

Novos Investi
mentos vem aí

RIO, 8 IDE) -- C;l�i;JU
hoje no Rio u mi:;sib do
Banco Mundi.al lJue es:ufla
rá junto com as aut'Jr:::h
des brasileiras pos3ibilicl:t
de de aplicação je

investimentos em progra
mas de desenvo1\riinemo no

Brasil. .!

--C'-a-ste-Io-:C-ri-a-Fu-nd-o-ie-'-.-!--(...,...,..,!
lnvestimento Socia I

BRASILIA, 8 (bEl _.- O

.,

ii-
curses Para o :financlamcn
to das empre�as de �!('r,n-
ce social.

.

'F'Ilndo es:tar'ã
te vinculado ao �)an[:o
traI da República,

presidente da repúbii.�>l ;: s

sinal! hoje ato criando o

Fundo de inv-estimen�,o �)o

cial destinado a obt�r !e-

."

�------.--+.�.��.\�----��--""'--------.�'--�------
�- .\/, r

�.

Revellion
1965/1966

Transfira de sua casa 'para o !'
. .;.\

I.

;.UUEBil.ClA PÁLACE HOTEL

, 'l }

Reservas. de mesas na gerência ".

tIos que as promo';'er�Dl.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. \;,1v".Dfitiçlo, purs() a? seu
'€<1'180 Pl:'üigrarB'a. 'á'JarÇt . üi6tí,
a Comissão de Desenvolvi

meato da Capital - CODEC
vem de concertar com as

firmas Pl�o William Vicen
te Gome��:Q.' Jorg� Joa,qui,m.
Caroeito, ;:ambas da Capit<:\l
e vencedoras de concorrn
cía .pqb.lica, o prossElgUi
meato . das obras di) pavi
m(Uit2çã,o, a paralelepípedos
de .\mpprtf;l.nte artéria do

sup.Ciistritp elo Estreito: a

rua Mal'oobal Eurico' Gas
par putra�Liberato Bittel'Í-

, 14,56
.

- Abertura 'court.

15,05 - Discoteca Musícal B A solenidade de assínatu-:

15,25 - TV L'ín.e 5 ra dos contratos',;em ques-

"l�,JI) ,-- Aul1is ('le Ing-lês • �\ tão verífíeou-se ontE>-fll, pela
,Hi,i]:;, 'fV de :m.rínquedo ao vivo manhã, nó Gl:tbinete Execu-

17,20 Pl'ogram'l Feminino tivo da COP;EC, eorn a pre-

17 ;40 - , 'TV nine !) sen�ª do Eng;o Ruy �amos
17,50, Caminhos da Vida - religioso Soares Diretor (�eral do

HI,00 -'- Cínclândia Estrêla - '(Natwnal 'Ki€l) Or�iG; .Srs. orge . oaquím
�."

'

18,4� �-_ TfiIénovela f,A Côr da Tüa. Pele) ", C_eirá e Plíni-o William
"

19,15, -- Correspondente Rertner ,'; Vice�te' Gomes; nelas f'ir-

r9,40' - , Telenóvela IA Outra)'· mas -eontratantes: Deputa-
3Q,lO'. --- Bossaudade -- show musical

..
dó" Pib, Cherem, líder do

:U,f10'-- 't'elenovell\L tO Preço de � .�iõ) ,�
,

Goymo, po Legislativo Es-

2:1.,85'-- Viage1íwa(!) iJiUlndo do· Mar � flftne'
-

. t�uR.I; �f)eputado- Ivo Mon-
.

.' / '""" �

"

.-

22,110 --- Gr:\rflde .Joms;\ Ipitanga.
I ,

;' tenegro; e, Sr. Ruy 'do Valle

',", ·23,1:) -_ Pai ful,lll1 'FantaSt:na' _:_ fúnié .;Pel'eira.;'Diretor Administra-
���_."._-'-J_ ...... ..;........._.........,.__...... ....l_-__...;__

'yEJA }!OJE (Se Iluder ., , )
. Terça�Feira, 9-11·65

.
.

sempre, •••••

Eleito no memorável pIei
to lie 3 de outubro passado
o 1.0 Prefeito escolhldo pe
la vontade soberana do po

vo, () nosso particular amigo
sr. lligino João J'io será em

poSliado no próximo 15 de

nb'\>embro.

Não resta a memor dúvi

da We o 15 de novembro de
1965 será U1illSJ. das mais I sig
nif.icatt'V8s efemérides para
o l'lGSSO Munioípio.
Qtltanóio 'do términO ,<ia

llilad'lcdato d() atual Prefeito
$egqqdo ,canseg1.Ümos a- Mdb Novais, que senlpl'e

purar como parte cios fes- mereceu o � :i!irestrito
tejos n8 próximo I]_;S de no- apôio c.ie n 'Parte, por
vembro o povo' . comparti- seu trabalho' Mftente em

lhar� duma C(y}6sal� Cbarras- favor do deseI\volvimento e

cada denominada
.

Churtas- do prog:resstt do Balneár�
cada da Vitória, ânunciada de

�

6lml'boriú, ao redigirntof
para 3. ótimos locais, \1inQ estas Cônstde�s sobre f)

vez que, é' pensátilento do pró1dJnt 15 ,dê No\'embro
Pr&feito ..� "'., ao' erq. hGmenagem a<? Prefeito
demofÍstlU' meÜlér ó,seu m,gmo João Pio, aproveita
reconheciniento ao eleito-" mos o feHz ensejo para re

rado que 3 de outubro últi- alçarmos mais uma vez a

mo sufragou o seu nome atuação de Aldo NoVilis à
vitorioso nas 'urnas.' Não a- frente do Executico Munici
penas na zona mais central paI de nossa, Praia de Cam
de noss� magnifiCf.\ Praia· borlú,

A cerimônia de diplomar
ção do Prefeito e dos Ve

readOres que irão compôr
a primeira Câmara de nos

so l\Junicípio foi reaUza(i3.
dia .30 de outubro findo,
com a presença de enorme

púbUCo, no salão de ;festas.
do' Oi:>nhecido "Marilus".

Dlá 15 de novembro, da
ta dils mais expressivas de

nossa hist.ória pát.r,ía, te.re
Plbs inicialmente Il ,posse
(los Vereatlor s (]U(� logo
após Omí)o;.;sa rfio Higíno
,João Pio liO (�i("vado C1U:g;O
eln 1.Q m:,mdalário ele nosso

prósperb' M.nnluípio,
No QaiJ�n,et� elo Chefe do

'

Tàls cqisas merecem ser consideradas no Bra�il; rilor
mente 'nosetor florestal. Dentro de 15 anos, nossas flü
resta.'S de pinheiros estarão consumidas: Infelizmente a

maior parte dos nossos patricios' desconhece �j L1Q :1 ma- Prepara-se para o RevM'I-
deir.a- de 'Pinheiro é uma materia' pTima UI) "aliGS8 lon em seus salões o Que-

coroo o são. o aç:),' o carvão ou opetroleo. D�;!Cf;[',h')ee-" ,

t�mbém o país que, praticamente, .na:da se estA JU7.€ndc
pata assegurar à geração futura essa preciosa m::lt�r'fI

prima, com a qual se faz os livros escolares, ;'JS jOf:'ais
etc, etc. Urge, !'lois', rever as hases da nossa polii�j('q, fl·:J

restaI, aproV'eital'l.do e desenvolvendO" os progr.amH" �K.�-
tos em execução pelo gGvêrno do Fstr,do de S, P'Pllo e ,

-do Instituto Nacional do P1rih::>, -pri:.Ç!Tamas já c ',1h'2ci

dos até aqui nos iEEW.l pelJ.us agencias< onchi., e I�or

alg1:lJffias oas 'gTand-es c{)mpanhias que trabalham no n,

mo. Essa,., iniciatIvas, entretanto não c()r!"�):5p()ndE'L1
nem de longe ao que está sendo derrubado. 0 que h"

impõe, ;portanto, é expandir os plantbs em todt.s 005 F.s

tados �ulinos, a-o ponto dos mesmos poderem atender :l

demanda futura,
'

m2 �ú realizados, te

de 24597 m2
Na oportunidade, CODVtSt-1 j� efetivada

lembrar 'que só no CCt;-�llte em
ano a CODEC já eonta eo.;ll assina-
apreciável acervo d1 OUIM..'!, dos, ontem pela manhã, pre
visando sempre ao ��(l- vêem o i6t,minQ_ das obra
rarnento da�,� W'na- f!lTrt 51 <le jan�Q de 19136
IlÍsti%l di Ca.1. ''f.Wtre .e. em cÍfJ'3S, si�icam a

elas, .clest���
. � �vi- pr�damente 'cinquenta

ment�óes f,\Sf'�as e ii pa- mi1hõ�. ille cruzeíeos. Tra-
"

ra�ele)_JÍtlec\lO dr.:; , �tes ta-se de mais uma premes
ruas: 3461 002 d!!l. avenida sa do Govêrno Celso Ramos,
,sul; 3170 m2 da Praça ')1-' desta. feita aos moradores
q�a, de -Grudas e 4200m2 1a do Estreito, que se vê cum
avenida Eng.o Max de Soe- prida em todos os seus
za (asfal�adas), tõdas em ítens.
Coqueiros e, ainda, 1508 m2
da rua Maz'>hado de Assis e

4.600 m2 da rua 1.0 � Jane;.
ro, ambas no Estreito.
Com os 7658. m2 recém

contratados, somados ar....

Discorrendo sôbre a ím-

1So.rtªl'lGi� da obra, faJohl,
encerrando a breve solení
(hlde, o Deputada Díb Che
:e,rn,

'. Vis.itam OS' EfJJtt
-

Um, gr.upo de s:iWieiJJtores 'btDs;l'êiros enc/mLi'a-s2
presentemente nos 'E'!<',UU p'ar'a 'v' '�"'a' r a
"

�

. •
�... .1...,.:.1. G· !'2�'�aü dos

:outhern PI�es", região que, cllmaticamente, tem <.ll
.g ma semeltança com os Es!ados sulinos do 131'a<;:1.

;, ' Tanto.a8��� que, re,pov.oamento_s· rea!isnç�.o�; C-"�:'l1
Pu:.us eIllf}ttll e "tªeda", nos Estados de S. Pallb, Pa-.
rana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul" i11G.�tt:arai'1
que, em termos de rendiment.o,. o resultado :.10 Bras!!

c:or,�esPo�,deu .a praticamente 'ao dobr::> do que' [dC;)�lC[n:l
aqUI no habItat" dessas· especie�;

\
Com muitos meses de antececlenc!a o U f) F.),·r.-t

Service € . .

,'
.
._ , , .. " ,

, '.

- .s.teve plamflCando o. prog'rama de P<lJr"Btras fel.

v:sl_t,as, afl�l de permitir aos técnicos hrasn"iro, um:;)
VIsao ,a maIS ccmpl:eta possível, cio que se tem fe:tG l1e:;.
te paIS· no t�rreno da 'silvicultura, Esse progTanU (''i'; á
,sendo cumpndo a risca e é certo da qUe voltar{ti) na1':1,
o Brasil satisfeitos com, tudo o 'que v;ra;ll e c:uvii'an;,

.

\ N��t.e comentaria, o .cronista l'mitar-sê-a a r!:'lrlt;u'
o �u:ncLOnamnto do U.S. Forest S€!'vice, sob '1) iL�t)N'} arl
mmIstrativo.

No últim!l sábad-O, foram.
vistos 'alllloçando no res

taurante do'Querêneia Pala

ce, o senhor J,oaquim Gui-
-, lliel'me da SiWcira e sua
,.

�sa C�, .que já.
PlI!tl'tiCipou tia Iista .ai ma

lfiel'es mais .elegu.mes -do

m'Ullllo. Em eompanwa '�o
casal Silveira. o senhor e a

sentrora' Carlos Frey.
-:-:-

'Ivo Schmithausen � o no

vo Diretor Social do Iate

Clube de, Florianópolis.

-:-:.:__

Em Belo- Horizonte teve

início ontem, o XIV Con

gresso Nacional da Hotela·
la, reunindo mais de �oo

dCtegados de :toflo o B:ragi}.
Será. eJeito o novo Presíden

te Nacional da ABIH, car-

"go que a quatro anos vem

sendo dirigido pelo compe·
tente sr. Eduardo Tapajós,
Diretor do Hotel Glória no

Rio ·de Janeiro.

'Não será surpresa para
esta coluna o ·sucesso

•

do

baile dos Formandos da Fa

culdl3.de 'de Medicina da u

niversidade de Santa Cata

rina. Norberto Baldalf, o

fabtllóso conjunto da capi-
. t61 gaucho,' movimentará a

noHe de gala.

o GrêmiQ Universitá1'iu
"Ari PauJo de Pah'a, está

sendo dirigido pela nova di

reto-ria assim _constituída:
PI'esidcnte Cesar Luiz Pa-,

sokl,' Vice Presi(lente João

Lettnel PeI'eira, Secretá·,
r-ia· Ite�aw de· Mello Via

na, Tes3ureiro' Ail1tôHio pe·
reira Oliveira. Conselho Fis·

cal:, Hernani Prazeres; Sa·

, dy Miguel Rataichesl{ e E·
.

mílio da Silva JW1ior.

..

� V EMiJ�dbr ,Negrão i:e
/ Lima, após receber a diplo- .

.' mação do governo do Esta-
,

do da Guanahara, em com

plmhia ele sua espôsa, vh

jou para a Europa,

I' ZURY MACHADO

o �ue diferencía o serviço ,Público americano dQ
n�o, e

"

a preacnpação de manter a éficiê!1;!J::\' dessa.
enorme máquina administrativa, como é 110' ,(';.'5(1 do
Ferest Service, cem os seus 25 1Íl�l funcionarios efetiv"�
e mais 20 diatistas, €ln certas épocas do an.o :;(Jn�xD.�
c;l.os. Relatorios, estatisticas e outros m�io"" yerJf:cam e

con.trolam s.e os trabalhos €stão caminh�In"o ele acói�
do 'com: ;os- cronogramas,

. Cqntticto, ,esE'a êficie�cia. é reforçada pela' clesrentira-,
lisa�ão d,a lIla,"

•

quina 'l?.!u·oc�:�1Jll!ã.ol_deyl�a :�os ·Es
tad�S\. uma gliaEàe1�' t1f.ifás� ;1,:,<;
programas. 'Os E.stados, por sua vez, transferein 'aos mu

ni.cipios eC à i_niciativa privada parCelas dessa:; illi'isões,
g�ta' chiro que, desta maneira, pode-se. exc>c1,�t[>,·�, pr()
g.ramas rápida e eficientemente,

I
I

;,1
�I

Noticias da Marinha
dênckls dt>ste Estab'+�ci

-ment-a, Deixo aqui c\ll1sig
nada' QS rneus agradeci!11fol
tos e louvQres MS Oficiais
que aqui me reCl3bêra�n.
aa) Gim. Ada. JClSE !TRE
'iI'AS pOPERTINQ _- Co
!l'l.al1�'ant.e da ll-!jO,

DEIXOU CONSIGNADO
BRILHANTE OFICIAL

GENERAL DE NOSSO E

XERC,tTO NO ;UVHO DE
VISITAS DA ESCOLA.

-:-:-

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

/

rêllc� Pa.l.a.OO Hotel. Beser

vá. de mesas pelo. telefone

?840 ou na gerência do Ho
tel.

Pelo Presidente do Lira

Tênis Clube, fomos informa
. I

dos, que Maria Raquel An- ,

drade, "Miss Brasil 1965",
será Madrinha da piscina do.

Clube da Colina, a ser inau

gurada d\a 10 do próximo
mês. Provavelmente moví-,

mentarã o mundo socíal )
elegante a vinda de Miss

Brasil a' nossa cidade.

-:-:-

Na pergola do Copacaba
na Palace, em palestra. com
o senner Geocah Amàrante,
Diretor de Publicidades e

'Promoções da "Ouros", no

Rio de Janeiro fui informa

do da movímentação que
está fazendo o Centro Ca

tarinense do Rio, para os

festejos ela Semana de San

ta Catari4a.

-:-:-

Será'na próxima segunda
fejra, '� .cMnetlta.do· ''601'

den-Party", no' "Santacata
rina COUHtry Club".

-:-:- -;-:-

'Q simpático e elegra.
'caSal, Cesar ltamo"S (tJulW
em. sua residência na cida

de de Itajaí, reuníu convi

dados para um jautar� quan,

do era comemorado o ani-'

'versário de. sua. linda filha

, R.f)SllfÚ·

-:-:-

Realizou-se dia 6, p. pas

sado, na singela Capela do

divino Espírito Santo, a ce

rimônía dOI casamento'
.

de

Nidia Coelho com o Sr. no

zendo V. Lima Os noivos

receberam 'cumprimentos
na Cllpela e logo após via

jaram em lua-de-mél para o

Rio de Janeiro.

. Sábado na cidade dé Vi

tória, o meu particwlar a

migo Hélio 'D6ria, em noite

.em black-tie, apresentou os

"lU Brotos Elegantes do

Ano".

-:-:-

Em São Paulo, o meu par

ticolar- amigo Mauro Amo

rilll, no restaura�te Faizão,

janta� em companhia do

mais discutido Diretor de

Teatro do Brasil,' Zilllhins.
:-:___..;:

Falando em Brotos Ele

gantes, já estamos com a

lista dos Brotos Elegantes
de Santa Catarina� conclui

da. Breve será divUlgada.

-�-:'-=

Bastante movimentada a

conteceu a soirée do Clube

Doze de Agõsto, sábadO

quando a Rainha do Clube

em fóco e '0 cronista Celso

�mplono:L, apresentaram. o

b�nito show Napoles em

Festa",

-:-:-

No salão 'de festa do Gran

de Hotel Blumenau, os se

nhores: Osmar Nunes e

Mauricio Reis, Diretor do
.

c'onceituado estabelec�men

to, recepcionaná convido:LdOs

e associados do "Santacata

rina
-

C:ountry Club" para

uma' Íloite em black-tie dia

27 próximo .

-:-:-

o discurso que o senhor

Ivo Silveira, governador e·

lcito profel1u na solenida
de da sua diplomação, re

percutiu muito bem nos ciro
,

colos mais representativ.os
do :nosso Estado.

-�-:-

� untada

elegancia da ,senhora dr.

MurUo Ramos (Ligia), quan
d6 'dava -entrada no Cop3ca-.
bana Pal,ace, na, "Noite do

V-e,stido Branco", com um

modelo em crêpe prêto con-

fecoionado pf.>lo costureiro

-�-:-

Dia 28 pfóxim0, o Lux Ho

tel em elegante reunião

'dançante, apresento:Lrá o

famoso oonjunto' "Lino A

maro e 0]5 Cantores de E'

olmos". Reserva de mesas

com o senhor Elias Kemper
na gerência do Hotel ou

pela telefone 2021.

Gerson.

-:-:-

Comandante do 5. Distrito Naval em

Viagem (de Inspeção
Acompanhado de Ofiçiais

elo seu Estado Maior e, do

Capitão elos Portos do Es

tado de Santa Catarina e

aproveitando sua visita a

Blumenau, o Contra-Almi
rante Aureo Dantas Torres,
Comandantes do 5.0 Distri�

to Na,val, inspecionará as

Delegaci'1� da Capitania dos
,

portos do Estado, em São
,

.

Francisco do' Sul e Itajal.
Além dessas atividade", vi

sítará oficialmente as uni

dades elo Exército sediada

em B�menau, Joinville' e

São Francisco do Sul, res

pectivamente 2�,o Regimen
to de Infant8.ria, 13.0 Bata

'lhão de Caçadores e Forte

Marechal Luz. Seu regresso
é previsto para a tarde do

dia 10, viajançlo por via

rodoviária.

, loticias da BalDaria d� Cal'D'.
(120 Correspondente

-

Executivo, logõ após, o a- cO,Jno também no's dois pon-' A ESCOLA DE A 'PRENDI

CYZAMA) tual Prefeito e I}.oSSQ ll)\Ji tós máis afastados o povo ZES MAR:INHEIR03 DE

r, digno amigo sr. Aldo No- estará tomando Jjlarte ativa SAN.TA CATARINA FOI

,i:óÚD1eros festejos assinala- vais- tr8llSmitirá o catgo ao na grandiosa churrascada. HONRADA NO DIA 4 DE

rio.cUa 15 de Novembro a seu sucessor Higino João X' pe!Wlmento do precla- . NOVEMBRO, COM A VIS!

pO,tiIíe de Higino João Pio, Pio� ro Gevemador Celso Ramos TA DO -GENERA:L DE ERI

pri!nélro �ejto e-Ieito de .. Reina qesu,ado entuslas- compartilhar das festivida- GADA iTOSE ERETAS CU-

nOll80 múnicí;plo mo aqui na Praia. de Cam- das <óra programadas, sen- PERTINO, COMAND.'\!\TE

boriu em tomo das festivi- do ttambém convidados es- DA ID-'50.

dades programadas para, o pecial o novo g(wernante
próxima dia 15 de novem- recem eleito, sr, Ivo Silvei- O
bro que terá o seu IDlC10 ra.

com salva de 21 rojões às
6 horas da manhã, segUi4-
se 'Missa em AQiô de Gra

ças que será ceiel»:ada pe
lo Revmtt. Fwe 'kt!.ul Sou
za; mui dignó Vigário desta

região.

José Arêas Decoracões
,

'Rua Felipe Schnl,iqt, 22 - sobrado,

MOVEIS ]JE CATECWR.iA Pi\.H,A AMBIENTES DF,

CLASSE

Pr:ç:}s r.;;dl1zidos e facilidades de pagamento.
Projeics ele decorações sem compromisSO.
Cc]e�'6fS ele papel de parede com nionstruário eomplEto

.
,

.

�''''�'''''''',_........_---__,._.... --....��-----IfIIIII!...-----...

..

AcaÍ10 n�e momento de
+ealw�r � ViSita deta
lhada a tôgas ilS c;le!>8n;Gn
cias desta Escola.
A minha Unprêssão foi

magrpfica" tudo o qU,e vi,
t1Jdo o que me foi .1n1orma
dq pelQ Comandante d€>ste
EstabeleCimento de ensino'
é uma prova do interêsse,
da dedicação e d'a. capad -

.

. �a.de de todos oficl&is que
aqui servem e que' mllit,(
honra as tradições da Ma.-'

rilÍha.
quero nesta oportunida

de agradecer ao Exmo. Sr,
A1mJir.ante Comandante do
50. Dilltrito Naval () amável
convite que me fe21 e ao Co

mandqnte 'd�sta Esc()1a, "a
maneira com. que m.e con

duziu na visita as depen-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ea outros palieSE' 'a seguínt., fi, list,.l. dos de venda será de 1 mílhão custo de renovação e 1110-
navios e dos países que os de dólares, cada, mais c' dificação.
receberão em emprés:'lmo,de acõrdo com a citE',d::t lei:
Brasil - 3 con::ra-torl'e

I

'I
II
tI

'WASHINGTON, �OE)·
um empréstimo de 11 .na

víos de guerra llOIt"J--a'11e
ricanos a seis nações ami

gas, entre elas o Br.��s.�l r a

Argentina, foi alw1rÍznd-c

.
.

deinos; Argentina - Z con
em projeto ele lel aprcvac,o tra-torpedeiros; Itália _

pelo Congresso e eneam: - ',2 sUbl)larinos; Espanha. .:_
nhado à sanção presiden 1 porta-helicópteros;. Tur

quía :_ 2 contra-turpedfi
ros; Fi1ipinas __:_ 1 navio
de escolta de contra-torpe
deiros.

eíal.

A !)lutorizaçãp":l:egbLtti F8,
final foi dada quan1J a

Câmara dos nepu'cadcs con

cardou com as modttíeacões
introduzidas pelo senaco.

Os países eliminados dês
se plano de .empréstlmo 10 •

ram a República da China.
Chile, Perú e Venezuela,

Se o Brasil .e a A;rgenÜ:-! .

na decidiram comprar.' os

contra-torpedeiros; 0 preço

m.edi2Jnte as quais se re
duzia o número I das belo:..'
navez e dos governos 'Cfue
as receberiam em emprés ...

timo.

RESOLVE:

Rio, de Janeiro, 27 de outubro de 1965.

l,EONlDi\S LOPES BORIO - PRESIDENTE

.�--------------�----�-------------------

-----

Clube Recreativo "6 de Janeirn":
Edital de Convocacão

,

'v--

•

O empréstimo é de 5

anos, renováveis por pu

trcs 5, à discrição do �l f,
sidente.

Os contra-torpedclrcs são
da classe do "Fle';eher, de

. ....

2.100 toneladas.

.,

-'-. �
, ,_./!.

----------

ALDO DA ROSA lUZ
. Missa de 1 AnoDe .ordem. do sr. Acelino Assonípr, Cardoso, presí

dentei da Diretoria Executivo, desta Sociedade, .de acôr
do com O' Art. 60, § 2° combinado com o Art. 7:) fI- seu
parágrafo único, convoco a todos 'os associad·Qs ,�st.;;·
entidade para uma ASSEMBLÉIA GERÀL, extra,orélh'Já�
ria, a realízar-se dia 14 de novembro às' 8,30 horas' na'
sede social, com .� seguinte

' ,
.

,
ORDEM: DO DIA

L 'Reforma dos Estatutos
2::' Assuntos Dtversos

Estr-eito; 8 de novembro de 1965:

LUliZ 'CÀRLOS DE J:o.,f'ELLo' >

Secretario Gera.!
.

-

� ...

Instituto Brasileiro do Café II.·RESOLUÇÃO N.o 344 II ,À Di:r;etoria do Instituto Brasileiro do Café, no. uso '

'

das atribuições que lhe são conferidas. com fU.ndamento II
-: ---"----.:----

nu que dispõe o art. 3.0, inciso I, da Lei n.o 1779, de
' """-

22.12.52,e "
.. /' Exame de AdmissãoCONSIDERANDO que a suspensão, na forma das

Inormas' vigentes, das quotas mensais dos cafés destina
dos ao consumo interno concedidas às indústrias de,
torrefação e moagem, quando autuadas em consequên-, '

cía de infração às disposições da Resolução n.o 218, de fi7�.1962, pode acarretar às populacões consumidoras das
áreas abastecidas pelas referidas indústrias, dificuldades , .

! na aquisição, do produto:

liCONSIDERANDO, aw;ta, que' a mencionada Resolu- !
I'j Çã.O 'não prevê medidas que assegurem o normal abast&1cimento do produt0 r.os casos de suspensão de quotas
'aqui referidas, .

I

11.65 .:
I

.

A família convida os parentes e .arnigos para e�te aj'o
de- ré, que fará realizar na Cátedra 1 Metropolttana, cllCt,
15� de'novembr-o as 7 horas;

. Antecipadamente agradece o compareclmenro .:
"

1i-Ú-tii)

..:..-,----
, \

" :,': Vaughn Selíenta a Importância da ':,
Am,erica latina e '.Cita o' Perigo da

'. Pobreza nas Zonas;',_RIIÚt�s '

. ',"'

"".

. "<:
.

'" :,�A�ACAS, (9E_) Qs Eo;téldO'S l.�nj'-,,;
- .'. dos ·'consl.JrI·a A";r '. (,(

�:.' '.'.'."
ti m a merrca b<Ama a y:,êllnt.

mais :llnport�nte do mundo;; lião só DL) que
�onc:rIle aos seus interêssos, que não sà«
:nteressfs criados, senão em rclacão c0n� (
mundo '�'m geral" - declarou nesta capitalo sr. Jack Hood Vaugh, Sub-Secretúr!rde Estado Norte-Americano para os Assun-
tos Inter-Americanos. .

Disse o sr, Vaughn, em dicnrso pro ..

nunciado em banquete oferecido
h

eE1 SUCI

?menag';:m pelo Conselho' Inter-AmfI'ic8-
no de Comérc:-o e Produção, cuja Comiss'l(
Executiva reune-se .nesta capital, qU2 fCl'
zia �al afirmação eli� nome do Derartarn.::Tl
to Ce Esta:lo e dopróprio Pre3idcn{e Jcnh-
sono

\

Rderindose ao grave problema mIe
ções rurícolas latino americanas, d2clm'()�' f
a seu ver, reprfsenta a pobreza das populê
sr. Vaughn que "cem m:lhôcs de pC��O()S
que tem fome, que não estão 'integraàd,� 2
',,€OeJ1lf)il1Üí, qne ganham menos cIe cem .lé
lares por ano, são uma constante amCtç;
'na América Latina".

"Êsses cem milhões de � pessoas" _

advertiu - "'estão constaJ;1temente p:'essic
nando as zonas urbanas, cdando uma s

tuação per:!gosa. EI�s não estão nem v:rr

vocês, nem comigo; não estão com mlJ

guém".

A partir do dia 16 a 30 do corrente mês estarão. '1-
bertas na Secretaria do Ginásio Moderno "Aderbal .Ra-
mos da Silva" do Estreito, (aflnal do ponto de onihus
canto) as inscrições aos exames de admissão :10 Gin�:"'�.lo
para ambos Os sexos.

Os Interessados deverão' apreentar-ss m.mtdcs U0l'
seguintes documentos, no horário das 1:2 às '21 hAra.;;.'
1 - Gertidã� de Nascimento ou fotocopia da n1.:�nú ."
2 � Atestad6 Médico e Abreugrafia.

'.'

3 - Atestad!o d� Vaciná.
. \

1 - Todos os d'Jcumentos de praxe deverão estar c9m
firmas r,econhe'cidas.'

.

2 - idade: período diurno: 11 al;OS completos ou a C:0'lTi
pletar.

.

período noturno: 14 anos c.ompletos
.

Os exames de admissão realizar-se-ão nos rUas'.'
10. de dezembro � às 8,00 horas - Português
6 ele dezeml)ro � às 8,00 horas - Matemáti;::a

7' de dezembro - às 8.00 horas - COnhe!�!mcu�á'"
. GeQli& .
-. .. •

, - - -t.:
Para melhores esclarecimentos ·os interes,��dos PRd,:

r�o Se dirigir ao Seéretário daquele est,ab�;ccime?;l.t(1
Pr')f-essor José Car10S Cechinel, no horário das 12 flS, 2

horas.

4 � Seis fotografias 3/4
5 - Atestado de Quitação Militar

OBSERVAqÃO:

..

UM NATAL COM DINHEIRO NO BOLSO
,EXATAMENTE COMO·voei DESEJA -

Sim. •

Exatamente como Voce desej�:
UM NATAL' coro! DINHEIRO NO BOLSO.

Com muita alegria.
Com felicidade.

'

E com aqu;le 'seu velho sonho inte�
ramente realizado:
C t d a a fn�i-lia,' paraom�rar u o par �

Voca, para seu lar, N

sem desembolsar um( tostao'! I !

Impossivel?
Nem um pouquinhO.
Nós pl�nejàIIlOS, com todo ,o caI1riho
uma campan4a fabul0�a�para. Voce.
Voc; com,pra, este mes, tudo o que

pre�isa e �ó vai pagar em 1966.
E sao u�lhares de artigo� para as

mais diferentes' aplicaçoes ou

Usos, que colocamos � sua disposi
... ,

çao.
E .,tod.o (j nosso estoque.
'l'udo mesmo.

D�sde um simples parafuso até um

SUlCA Zero Km.
E tudo para p��r no ano que vem.

Sem nenhum tostao de entrada.
A

Rigorosamente pelo· preço de a vi�
ta. A

TudO isso �ra q�e Voce'p�ae
UM NATAL COM DINBElRO NO :SOLSO,i.

Afirmou o sr. Vaughn que, por êSSE
motivo, rra dHícil aplicar a l'e{or!na agrL'
ria como solução' global, e que, ainda' i)Ol
isso, fdi o destino do 'homem, como f.:-lÍor
humanQ, mais do que o Produto Naeiona
Bruto, as' cifras e as estatísticas, o 'que En
veràade inspÍI�ou o Presi'dente Kenned \T .F

propor a Aliança para o Progresso.
Apesar dab vitór:as conseguidas -- cb

se o Coordenador' da Aliança pál'él I) P rc
gress9 nos Estados Unidos, há aindq rnú,
tas

.. coisas, que precisam ser feitas, prmc
palmente na obra de integrar na, econornit

. nacional as grandes massô,s latino am0rÍc2
nas que não são consumidor2,s.

Dirigindo se, enfão, aos membr03 de
Conselho Inter Americano de Comél'eic) E.

Produção presentes ao banqu.hte, décla,:,ot'
o alto funcionário norte amerÍcano.:

. "Os burocratas não pudemos encor:

trar o c::lm;nho. Aos senhores homen:; ([I:-.

.
.

emprêsa, cabe rp.alizar ,essa obra".
As' oplmoes expressadas pelo sr

Vaughn coincidiram coni. as conclusô:;s F

que chegou a ma�'Oria dos membros da Cc
missão E4ecutiv.a do Conselho Inter A!Ti{
ricnno de Comércio e, Produção no que dl:':.
respeito á responsabilidade' do set01' Ji'Í"c
do na obra de melhoramento social i\rn{
rica Latina. E isto' foi constatado pelo sr

George Moor.e, Presidente do Conselhe Ir-.
ter �<\:m: icano de Comé:;,'cio e Produção, ac

declarar que o problema social merece ô

imcdiflta atenção de' todos os homen3 J .�'

.empl·êsa, não só pela simples razão d0 Sü;t
, • �A •

b'propna convemencw" mas tam em porrp_lf::
não pode .

ass,egurar Ise a sobl;evivênci:a d�.
Continente slem a solução dêsse grave PJ'(
blema sociaL.

.1 :::,[Lqét)
';n:ooo t

1)1).0'00' t
239.000 t
13.000 t

Nafta
Enxôfre

> Potassa
Minério de FÓSforo
Outros

PRODUÇÃO ANUAL DE PRODUTOS INTER!\lEDtARIOS

Amônía
i

Acido Nítrico
Soluções de Nitrato de Amônia
Ácido Sulfúrlco

15.000 t
lBO.OOO t
226.000 t
<:00.000 t.

PRODUÇÃO ANUAL DE PRODUTOS l\cABADQ;';

A'110nia
Fosfato de Díamônío e NPK

Complexo "

Grânulos de Nitrato de Amônia
300.000 t
130.000 t.

FÁBRICAS

1 - Amônia
2 - Acido Ni:riCo

4 -' "Prtlls" ele Nítra.to de Amônia
5 - Ácirl.o Sulfúrico
6 - Ácido Fosforico
7 - Fosfato de Díamõnío e NPK complexo

. .

INVERS1\0

f.
- Total

2 - Capital de Giro-
'. c-s 1 J O b'lh')ps
. CrS 20 bill10!'S

TEMPO DE CONSTRUÇÃO':

ECQNOMIA DE CAMBIAIS: lJS$ 500J;IlO 000

15 anos

(;1:>.1

ÁREA: Lt'OO.POi) ,Ie 111.2

Os órq'iVs fe::1·rnJ's «ue pronsovern o deS"'1\'()lv'1l1'?1'
to econômlco võm recebendo nas últírnas �pnlil�)r� o es

tudo técnico elabcrado para a Ultrafértil S.A. r0fpl'<:)n7P
a im'olantacão na baixada santíst a de um cpmpll'Yo in-

.

dustvlal cor-cebír'o para ur0"u7,ir anualment» +nra 'J.

a "Ticnl+urn bras'Ieíra e na Amér:�" �,S\'jl�a lN' ()(�ü 1,. fIE'

N'trato rla Amônia. �f:\O.OOO t. de fertili:?<mtl.'s 'NPJ{ rom

p]exos. além de 12.500 t. de Amônia Ani{!r8.,

A Ultrafértil S A., em_:lrêca aue v8.i ,.opet,c c (';)J1l

plexo industrial. é fruto da: asso�ja�.ão do Grup:) UEm

(Ultragaz, Ul,l"'lar, etc.) cem a PhiEips Pet:'Dlplml C:l . .'

aproximadamente 500.0CO t, anuais (1-<

5

..

o complexo consistirá de um grupo integr.ado de
fábrIcas para o tratamento de Nafta, Enxqfre, Potal's1. e
Minério de Fósforo, trans.formand,,-oS im·srr..l*?rliàrla
mente em Amônia, Ácido Nítrico, Sulfúric.o e Fpsfóric:)
e epl soluções de Nitrato, para afinal ofereec-lcs 0 o

consumo, COlho produtC's acabados, na forma ,ii) Nitrat(�
de Amônia e dos fertilizantes NPK C'omplex0.3 de ele- .

vada c.oncentração. Uma pequena quantidade ele Am()
nia excelente estará também 'disponível para 1.15') indõ�S
trial óu para aplicação direta ao ,�olo.

Sendo rruito reduzido o consumo atual dI} adubos'

pela agricultura do país, a constitpição da Ult·rafértil
S.A. r�ssalta como. um -episÓdio ma:rcahte no deseI;Lvolvi
�1ento brasileiro, devido à íntima corr,elaçãó entre a

adubação e a' produção de alimeht-os .

Porém, não é apenas pelos seus efeitos (ljretos sõ

bre a produtivida,d.e agrícola qUe a iniciativa Ultragaz!
Phil1ips assume tal realce. Na opinião' do Sr. pery Igr:-l.

presid�nte das emprêsas do Grupo ultra, é da. Ult.rafé�
til S.A., as seguint.es consequências de tal em:pl'e'endl..,
menta .,nerecem destaque:

1 - Para a industria "brasileira de m�quil1as e equip>l.
mentos, qJle participará significativamente! no �u

prim·ento pelo complexo.

2 _ Para as emprêsas inineradoras e produt.ora::; das

matérias primas, a.s quais suprirão o complexo �o�
proporções da Ultrafértil S. A., fará co.m. n,gressl\7l

dade uma vez que precisa. fazer de cada. agriculwr
'um �liente ccnvicto dos benefícios da apiicaG;'io
racional de adubo$.

6 _ Sôbr a econo�l1ia popuJa,r, a qual terá r�duzld:l a.,
, e

t'
�

no orc;),:JaTticipação «ós gastQs de aymen .a,ç�() ,..'
-

mento doméstico, liberando uma fraçao rnalO_ da

renda familiar para. .aplicações em bens �u�iivejS ou

,

para a garantia da segurança para o fuvun.
b

'

'7 ___: Para a BaI;ança de Pagamentos do país, qUe se ,�-
.

neficiará de um alívio 15Ôbr.e !1f nece$ida1es
de 01-

ví�as .

da ordem de US$ 500 n:_11hóes durante os p� 1-

meir<ls quim:e anos de oper&ça;Q das fáb�l�a.s.
8' _ Para a saúde pública, que será .beneÍlmad 1, por

,

'um r,egime aUmentar melhor balanceado e

farto.

A Ult.raférti1 S.A. deverá iniciar o ,seu fatur·:uuent,,") em
meades 'de 196-8, :esperando-se que já esteja trabalhando
a plena, ca.pa.cida.«e em. ,1973. ,.-...-::-�_
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amanhã um baile

peja nova enfermaria
no' hospital composta
com rerramentas novas:

objetos cortantes

de tamanhos diversos

torqnezcs e bisturis

agu;}1C1s de todos os tipos
e serras para rddvert.ir
os médíccs cortadores
não esqueça de vir

ao baile de amar-hã
pela nova enrermaría:

pOde ser Maria
mas pode ser você

(nunca Se sabe)

1',::).'\{•.,\;�_.I'. ���.{� ..'�._ '_', �,/"t:-'
'CINB OLUB11:' ,

o poet::t cé1tarinense MarcooS Kvl1dt:',' ttei� C'U3 ilá
11luito resi'Cle n:-t Guanabara dev':ra publicar. ,::'�c!n ê�te

tLnu um l�OVO li;vro de poema,'. '1 ituio: "Mura Am'lt.. h"

Esse novo trabarho do aute,r ('e "Meninb d,e U.Ü)" será.

editado pela José Alvaro' Editor.

IMPRENSA EM REVISTA

UM POEMA DE PEDRO GARCIA
VI

Atendendo a anseios e

projetos que não d-rtam de

Hoje,' tomou a atual Ac:mi

nístraçã., Naval a firme de
cisão de iniciar o provímen
to de meios para a Mari

nha aprcveítando, ao má

ximo, a potanelalídade do

parque Industrial nacional.

fb fato da obtenção de

meios para a MB depender
da boa vontade -le gover
nos estrangeiros, embora.

amigos. constituia séria de

bilidade para a segurança

nacional. A necessidade de
disponibilidade de (;ivjs�f'

fortes para reatívação . de

navios ou eompra de eauí
pamentos e sobressalentes,
também, .

constítula ·se gra-

ve impecílio à modnrmza-
r

çâo e expansão da" forr;uG
navais brasileiras.

Acrescente-se .::t ÚiS,) a

sangria a que serra subrr.e

tido o orçamento r_'" M�nj-'

nha, a partir elo exerctc;o
fiscal de 1966, quando tia

Benito Batístottí, responsável pela parte cinervato

gráríca (1.0 me' . sárío ILHA, está.; art.ículando [unto ,ils
pessoas interessadas em cinema, no sentido de criarern

aaui um cine clube. Com êste propósito, foi n g_l!zi'.él0

a,;arta feira últ.i.ma, no prédio ti" Rf'Sl3,pr' ,llte U".Í\ersi

tár.'J, uma relt�iiio onde ,foi debatido o assun�,).
. I

Informação transmitida

por um dos editôres dO men

s'Írio "ILHA" dá conta de

que o segundo número da·

quele Ór3'ão circulará a 30

ele novembro'. A direção fi

cou :satisfeita com a reper·

MURO AMARELO

transformação de" cruzeiros .; O Pfano Diretor ela Ma

em dólares, face à alt,t í:a- �. rinha, aprovado em '1&133,

xa, de conversão Ji ·aprQ-· prévia construção no Bra

vada pára aquêle exereício... sil de vários tipos de lla-

Há outras razões, ainda, "vios para a MB. Aquêle
.

que também ápontavam pa -'planejamento, entretanto,
ra a necessidade de ser ado "não chegou a ser executa-

tada aquela decísão: "

do
o funcíonamento do s l1,]S-

.

sos estaleiros navais com ') Empenha-se, agora, o

EMA ena atualísá-!o, como

decorrência da evolucào da

-sítuaçâo . Internaetonal e

nacional e dos nO'IGS meios

'empregados, atualmente,
"na gue rra naval,

Para acelerar, entret.mto,
a demarragern de -um pro

grama de profunda 111 Ilu -

ência nos destinos Lia \1H,

providências urgentes 10-

líam tornadas para b lIli�'io

'imed'ato das CS.l�1 T'U'�:'�S:
Recursos foram r3�,�,'Ü(Cl, s

1 u vr'�a,mento da ivla:>:inha

para 1966, totalízanrlo anais

de 5 bllhôes de crnZ�é.r:Jil, o

.que representa cêrca de

1/3 do i-dob�J de r=turscs

ele que dispõe, ô:õt:' �.'L";i,,

tério para prcsseguímen to

I

e adequara às 'Mlssôes que
lhê· cvmpétem.

de seus Investimentos .. Foi colta, além de AV,isos 'FILj.
críada comissão' íncumbída

.

víaís e outros "tipos de na-
de planejar e controlar u

ancamanto do programa.
Entendimentos toram feitos
com a Marinha e ') Goü:r

no Americano visar.do a

assinatura de contra. o 18

coparticípação nas despesas

previstas.

víos,
Êste f!:t:�,o;:i sem dúvida

auspicioso'; Aecessita, nara

ser levado,�diante sem ui

terrupçõe�:', � em extensão

prOgre5si��J do cni;,usiasmo
de �Ocj.OS�..�,:�e Integram a

MB. \\�'l,i, 'i,.� .

--\Wr)t

Foi, assim, reiniciada a

construção de naV10S de

guerra no Brasil, único ca

mlnho que possíbtlttara a

MB, no fútur,o, ;üspzlr ce
uma fôrça naval suficiente

capaeí:'ade ociosa n o � ira
Z9, cada vez maior, cem

que êles entraria,n em (;OI).

tat,o com o probl:�n::t da
construção de navios de
guerra, unidades tem mais
complexas 'que as d:'I. rrota

r,.
•
•
•
•
,
•
'.
,
•
-

mercante.

o estímulo; o ';:;)1);0 f' o

auxílio do sovér» J' e da
Marinha dr s EUA . pe!'I11!�
trr-m que da deeísã , ie ser

iniciada a const::l1cão de
navios de guerra n.: BrasÚ
para a faSe de rxw:l'.(,�ÕO
pão fn�,S?1ll ne ress-iros
mais que alguns !:OU('Od Fie

SAN1A CAIARINr\

SPs. em'::rega "os ern e"',l1(oS
prf,Jiminares índispensá-
veis.

1967: de- ]1Q','i,:s "'r ·'(l,·t, ,> •
Contra;,c rpedeiros :': E�

cussão do lançamento, cu·

j()ios exemplares foram. lws
tante procurados ri1í'1 só n"s

]-,<:ncas, C01n.o por pess.oas
aue ouviram comentários
favoráveis.

�
O

_ D imobiliária ·ilhac�p
"

'Rua FCl'namJ(. JYlachu(ll'). 6 - l.o andar - fone: 2"1·13

Diretor: Dr. Walter Linhares
,

,COMPRA E VE]\'DA DE TERRENOS, CASAS E

) APARTA1\m�TOS

rios. 2 bflnITeiros, 3 sal.�s, 'copa e dependên(';as completas
pa1'3 empregada' e' garagem. Terreno medindo 5.400 me

tro quadràdos. Vende-se também a casa desmenbrando

se parte do terreno,

PROPRIEDi\DE
.

P.REVILEGIADA: Por motivo de

trmlsferêl1cia ,VENDE-SE na melhor :wna rc�idend:11 do
\

ponto de
contendo

Casa rlc

TERRENO VENDE-SE....:. RUA WA1.DEMJ\R OURI

QUES, rua que ,liga o Estreito a Capoeiras, c (file em b"e·

ve set'IÍ calçada. Lote plano, de eS(lUina, com 450 metros

quadrados. Financia·se em 10 meses. . .M�nistério da �Mar.;nha
\ .--

NOVO LIVRO DE PAR LAGERKVIST

E"ir{'Ho, "rúximo a pl'ahi, escolas, fiambl'eria,
itnil:m" ,\m!}ll) telTeuo, cOII1)Jlei:unente plano,
·lU !1l':.l'flS de frcnte por 40 mctl'os dc fundos.

Com- ndo do S. D;sl(10 N,:v�J ,.J:1UA, VISCONDE 'DF TAUNAY - A':lTCn6m'ca � me

(Und:, :::r.O metros ouadmdos. Facilita·se me�ade do pag<:t

rnento em 25 nleses.

Flor:a'.lópoJ:s, S,C" em 6 R.ESIDÊNCIA COMPRA-SE à rua Santos Saraiva. Am

de novembro" de ÜJG5. ',' 'nIll confortável, constru(>�o, rec�nte contendo 5 dormitó-
• �.' '�� li' -q, '.",,",;,�' '?,;�� ....tPtIJ'. - , ,

''''''' 9'!
-----_--------�___'_____'�_...;.;_...:.:.o.__'�.,' . --'oI"r---.----'""--_--_._-�--�---.----

l
oU AINDA EM PRESTAÇÕES IGUAIS DE

Cr$ '45�OOO

Deverá 'sair por tClh êste mês o nONO 1l'1;'O c1r 1'0,

vcUsta SUeCO Par Lagerkv;st, HEncQnt'-o com n ma!"

num lan<;>umento da Editõci Globo, p('!a Cole tIO 83':'8'

tário. Será o g,i:'gundo livro de Lagcrkvl!õt lançHcl;) pr.iq
Editôra Globo, que já nos deu, temp')s atrá3. ::t l1CV���;.

HÁ MO,rte de'Ahaswerus".
'Endereço para inf.ormações: - Qswald) cruz, 4('

- Estreito.

O CcmaH:'a,-;1':,: chI t'o,

D:strito Naval. ,. a 1:1' "ná
do dia 5 do cJrr::�l!,,,; a�so

CiOU-SG aI) Bc. Bat8.1b:,,) de

Ca'.'a':'. .ore� na hílr,lC':agi.:111
ao Ccrol}el FERN.',Nl�O ?irA

CHADO, tendo � ocas:üo

I-------------------------------------·--------��----------

QUA�IDADE NÃO É LUXO
"

< ,

,.

AGO�i\ '.! ..
-

...

OU 5 \rEZES Cr$

prrs::::(o , c' r':nô:�'n e de

!)' s'tac1o uma na:'.ll.1. "e Lo
rêS 1'0 mel1unie:1\-'J a {-,s:c
bravo soldado catarillc:1�e._

cO",,-írução l'el:cnte com 3 dormitórios, yal':1mla (·lwidm·
.

(·;«b. banheiro complet.o cozinha c/armários, balcão, c·

xausttlt'. aquecimento central MOHTLIADJ\ e com 'rE'_E

Ji'O�';E. Nos fundos mais uma residência de madeira, ga·

r:agem e quarto de empregada. Otimo- preço. Finan'cia-se
a metade do valor.

RU�I\ f_ULVIO APUCCI/ESQUINA MACHADO DE

1\5'5I8 - Estreito -- perto da entrada de Coq6eiros com

45 metI'os de frente p/rua Fuhio Alucci e 50 metros fren
te para rua Machado de Assis. Contem duas casas velhas.

. �,

,

1.
"

./

AGORA'
'

•••••..• ,Cr$ 450.000
ou S'VEZES: ..• Cr$ 90iOOO SEM ENTRADA

OU AINDA EM PRESTAÇÕES IGUAIS DE

Cr$ 29.000

..

-.

--."_
--_

SE;,};i EN TRADA
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, Jf��"t;�.: ·�':'St.}í;�1;,.,Jt�.}J:,"t���. iwi�\'}" ",: ";t·��:\" ��;.;1;r'� �,"'I'-.";��,.""".",'!i"'''''i-'.1'''..,��'''.-"""-,-(.:;-,,�'�""_:--_'-�-fI?;-...'F"--."'•..��t���!"'jJ�j,:",,-,:;i!i"'J�.J�"�,.I,"zt!!.,,-�����.;..������;':��:"����J....-.-.-������������_jt:
Os EUA Procúr�nf, Mtiâ;��s tm�tli�i'tªs';pata

Y • ;' -;

.e

Ao iMPRESSORA MODfLO possui t()�o� os ".eurso�

e o reces�ori\1 expe·i."cia :'pora toronti,' ••�re o

mó'xi",,, .m qualquer' ••,,,;ç. do rolM. '
t

Trob�lh,. Hlõ,l'Ieo f. perfeito, ... qut V. po. ccri�i�r.,

�.

(

I

l-
i-
1--,

t � ��1
t-'-

.

�� � I _.�
�_ ,. til -J

'" .-}
:'li .1

�." 1
� 1

- i
,
J

,,-J!

.
'

__ <::::ii

fara cOnh®ÍlJle�to dos nossos' ieito�es vamos t�a'ns
creve;t;; a ResoiuÇã0 no. 875, de 8.9.65, do conseil1O Di-:!fUlr dO Departamento Nacional da Previdência Social,
qUe altera, em decorrência do preceituado TIo art. 40.
da Lei, 4.749, de 12,&.65, as normas estabelecidas" pe�a
�SOlução no. 1.333-63 para a arrecadação de contribui
çao prevista no art. 30. da Lei no. 4.281-63.

-

.

O Conselho Diretor do Departamento Nacional da
Previdência Social, por unaninúdade, CONSIDERANDO
que a Lei no. 4.281. de 8 de novembro de 1963 crIou em

seu art. 30. contribuição incidente sôbre o 130. (décimo
terceiro) salário instituido pela Lei no. 4.090, '(:e 26 de
julho de 1962;; CONSIDERANDO que a referida lei ..•
4.281 não sujeitou a contribuição criada pelo luto 30. ao

, limite de que trata a alíne'a "a" do art. 69 da Lei. 3,807
" de 26 de agôsto de 1960 pelo que êste Conselho Diretor

fixou] atràvés da Resolução 1.333, de 22.11.63, item 2 e

seus subitens 21 a 27 as regras para arrecadação da cún

tribuição:
CONSIDÊRAN'J)() que a lei 4.749, de 12 de agôSto de

,

1965, determinou €111 seu art. 40. que as contribuições
devida aos Institutos de Aposentadorias 'e Pensões

e que incidein sôbre a gratificação salarial nela r�f(>ri
da, ficam SUJeitas ao l�núte estabelecido nà legislação
de Previdência Social.

RESOLVE:
Modificar a Resolução 1.333 lie 22 de novenlbro de

1963. :

a) dando a seguinte redação ao subitem.
.

o

2 _ A contribuição prevista no art. 30.
'

�a. Lel no.
4.281-63 incidira sôbre o 130. salário J;nsitituido pela:
�ei no. '4.090', de ,26 de julho de 1962, até o ?mi�e �ixªãQ
n� Legislação de Previdência Social, e se�a ,re�olhido,
11a forma dos subitens 25 a 27 quando.�elto o �dianta�,,',
mento de que trata .o artigo 20. da Lel,,4.74;9, ãe, 12 de

Iagôsto de 1965.
'

'. '

.

b) Acrescentando subitens nos seguintes _

terll1O�:

2U - No mês em q1fe fór integràlizado o l?�g��len Ito do 130. salário, mesmo em dec:::rrencia de reSClS2/:) doO

1,c0ntJ,'ato de trabalho, a contr�buiç!,o será c�m?le!�lent�
, da, até o limito fixado na leglslaçao de PrevldeIlc.,t So

'cial regiEtrada
�

a circu.l1stância rna. fôlha
de pagf�mel1";'

to do 130. salário reférida no SUbI tem 24: _ .., '\
28 _ Para fibs do limite da contrilJUlçao crlaaa; ue

,

l' 'j 3 1 1,' 4 ?"1 de 1963 o 13o, salárioJ dev0 ser q0n t"o ar,. o, ca el .�O"" �

_

,,' I" 111 nej.11nitJ1à �
sicl.cl'D/O iWladamente, nao se \_ornancn ,�, " �

,

' �i

hipúL<::;r' rom ° s�lái'io do, Jl1és, .',' ," ,'" ú.", i:'",

. R" 'J" Tenelra 1.'üt'!(ll1.h) e'
AusenL6s: Consol11ell'o .omu 'J, "

"

,_ _

Cl'
,

M d' S' ) Róberto Eiras Furqum1 We ..,nec!",
OVIS

,
e a a " ,

C6ns, Relator.

a) José Vieira da Silva"':" ,presidente:

I I

. d : ': �';'<) :.l �,�i
i .::; .��,�; 'i' ,;I�

, �N1lrç��.' �i9, ,,(Q2í, -
"

" '� Etp.���t.JfPr.�á��l'lJe-
I rlpano, 'flâtll;llOS:' F.pst;ér. .de
�aFov. � que ISs, E$taidos UN-
,«i�,:�j�ni�cla-T prQ�gll.i
ment9. às ��iJal!:PIl1'a' ze
lréar.' a.. estpcage�, de. ar
UlQS nuclea�

"

e ' znasôno·
reduzi-Ia aqtes, d� .assína-
tura de "um tra,t30c1Q que
proíba' a

-

,prolJfer�ão ode'
ta4;

.

armam�ntp�.
'

,

li'ala;ndo .na COluissão. Po
lítica Principal' da.' ASli�m
bléía deral;; mfssc o .sr. F�s'
1ler q�, êssé: .tràtad� -

pst4
à $ta: -:- .embera 'Possa êÚ�
'impilieàr difi�eis

' !)eg�ci.<l.
,ções ___:, e proJ.!Bete1l qUe 'os

Esta,<ios l4lld0s' unio pou_ coração de Manoel Garbel
parão E!St� 'rpa\"a' eonse- lotti. As inscrições para as

�F qqr �� ,:éfiê:el1te, debutantes de Fpolis encer
:

Q,en�O-" 40 :lüenOt pea,zó pos taram ontem 'às 17 hora '3.

ai�".,,'
'

;" ..,'.: .. � :

.

-

, "� .

,," '.'�: ','. :h" .

I.
,I .I,_';

•
Os ',Esta,ci�,s, :U.pidos. ja

p�Jpuseram ,num-eróS.is me'
A SRA., LEONOR Rosset.

dídas Pára' ref-r,ear 'c :'redú-
. uma das' Patronesses cio

.;.� , '.
,

' •

, »Ó , Baile das 'Orquídea '>, ....uín-�r a estOliagfhrt:, '1e azmas '1

,:PUeleare&." ...::... ,'d�dl&teu; o
ta-feira em JoinvilJe rece-

,ir: Fos�r; "Esta� ,p,repa
berá orquídeas da 'Patro

,irados ipara. :l�hégar \a� 'um
nesse .Bra Marilú COliIlO' A

, ,. .

'Sra. Kyrapa Lacerda, .con-,a�ôrdo,: á r�e!to; '�smo
,aÍlt�s .da :âprovaçã,o 'ê as-

seguirá orq.uídeas 'de FpoHs.
I' 't'

.

Â_
"

'.

e de' Tij\lCas p�rJ. 'o baile
..8 na lira, u<c, um 'iz<atàdo de
(não-pr.o!liera�'ão :épm:,)' o

do próxímo.jsábado no LI-

qUe �presep,tamcs!: �ão. a�� RA T. C.

ditames,' em' gu� !$'ê' ,d�va
aguargaf �� tr,e,tª-€lo ,va,rn

. tomar e��_...��idflS. Ainda
. " ,FALANOO na �r1. Kyra-creJP,os· em que'"l ',réQa.çíío na 1.ac'er'.da, sua. filha. Z ,)f\de um tra,taâo para: lmpe- f i b

.
' -

dir' 'd' S'e i -
'

'

d
° su metl a li \,;;c.n' ':ao

a" IS
..

nu�açao._ �s âr- cirúrgica na Casa (:2 i),w
mas �ucleares' d<i.ve, ter' d S:. S b t"'"'. .

'

",' ": .
� e ao e as laD.

prI9r�<l;ade:. especl�lj, quando '

retorn�rm� �,Qeneàr; (a
,

C:omi:�sij,o::de 'Dêsa;rnlamen"
to de '18 'ilat�):, . .' ES'I'EVE ontem. �està Ca

,O sr:, �qs,ter ,sálié�ltl)ú.
"

a 'pital o Dr. Mau�J.C�o dos

1mpbrtâÍl,cla d� nov�, pro-, Reis, Presidente �-� Santa

�ta., dos :l!Js�d�s i.
: V�\pos �tarina countr:y. Clube.

Í)SiQ, ac' dé,s�t� �iT���: �fOTIllQ� ao ?olum,st:o. que
Y�cU\ 4e,s ;api!:� n�leárf8., ;no ,próXImo ,dIa, qumL'� ,n
9s ESt�� Umdb�' �Olll- Clu;Qe promovera

".

c.
.

Gd

pro�eter,ª,fn-�" � tr?nster.lr DEN PARTY con.cI�:··u �,,:;-

par� fi."s p'a�ittc()�" ,60,000 tava pl'Ogl·�I.LQ, "

\kg de �teriais cindíveIs.
do gráu' :V-'235, ..e .!j, 'U 1'li�
�viêtiea '·trmferir:' �
kg.

' .'
.,

ObseIVOu qu.e, pQJ'� �r
ewa qU�� de m(!,�-

i���� .f;LeC�-
:riO cles� .graIiüe quanti
dade de ann.as': "Para �er

mais espécifleo,: �,Estados
, U.n1dos, e a' União; SQviética

, 'tel'ial'n, ,�, �stril(_ v�rlo�
milha:reS de arftl�. � ::'

, \

IMPRESSORA

�'-t'�
...

';,�

fel."bOl
clichê,

fOlheto, .. c;otólogos
cartazes. carimbos
i,"preSsos em gerQl',

DOP."

...
..

''''PRESSORA N*L;@
I)E

ORlvALOt) ST�AR'f (ii CU�.

liUJ4._��ftl�':f.
FQ�2$:..��: .

�'
.

/

A BANDA do 'Zorno; dJl
. li'uzileir:os Navais;

.

S:111anla
. estara. se apt.es�nt�ncil)' 'N�

, praç:;t xv de 'N'ove,:n!::>ro 'pa
"

'

ta; Alma. Ret�e��. t!oj � P\'s;-
rá à bodo ,(1:e, um dos C(\Yl- sivel'lllente Ji.o Est;re"�o. oiJ,
fonavejs COD'va!l' +�,) '(la,' vice-vtr.:a, Em Blumen;J;ú
Cruzeiro d() Sul: ,gl:?' '!.�ni fol O' ponto aJto rIo eneép

,

para ú Baile das, (,).i:qt!iç1e�s, ,ramento da, IV J)'eiL'a d
que acontecerá ,Pt�"imq sá Amostras cOIJ'l. mü.ito SaCt;8
bado no Lira.' T. '(j�, .

: sO. ,-.

; i

ESTAMOS na semana do
Baile de Gala das OrquiT
deas.: com desfile das de!.
butantes eatarínenses de

1965, que acontecerá próxí
mo sábado no Lira T, C,

numa promoção deste Co
lunista. A orquestra suá a

de ALDO GONZAGA. De-

Amilton FemandeS' (Alb�r
tinho Limonta), üiL nóvéla
"O Direito dê Nascer", 4!S-

tará .pre��:�.,&9q�.'
"

e ,.,plLS- J. Ol;qitiã.U' ",>lr' ..",..

\,' -',,'!j ·.,f,'�.·,"'·.,l �
.

.. �"
,

...(:�
.

'J_'"

,

.,�' o' •• :""_S,
FALANDO nó ·:àaUe :ea;s:

Orquideas� as . .m�à.s, p.�r.a
a r,eferida re.st� de.i gaJa
de�de ontem éStão: à', ve,nü.r.
l,"" f(.elQjo&'� l41ille�'"

'

RETORNOU .li 1õiltvUre
procede�te de, S�Q, P�UIQ
o elegante c�sal D;;,puta:lo
Pedro Golill CMaJrHú}.

',,:"

que fWeram por Mpnt€.'vi

�o e Buencs Ayr'·s. o E,r..

'e Sra,. Dr. stravJs Kot.,iJ,S

(Maria).
F..s'I'A' sendo J'Simrchdo

para o prúxlmo Jálnd'J nes

ta Capital o destdc<leb ATor

AmUton ,Fernandes (AlbE:r

.tinho Limonta) que via:llJ.-

- NA ,NOITE, de ,'sálxldo
no Clube D8Zf de ,Agó�to
foi realizada uma mo\i
mentada soirée' ,d��')llli).a
da "Napoles ettt,';Fes'ca'''' or
ganizada pelo eron,isttl.' 'sr.�

OI Departament(} 1e As
,sistência' JuIi.d1ca; mantid'l
pelo 'Centro Acadêmico XI
de FeveteÍlro, vem funcio
nando [regularmente desde
o comêç.o do ano passado,
prestando relevanttlS ser-

viços às pessoas necessità
das e 'aos próprios e:;tu
dantes que aí !')oom em

prática aquilo El1te recebem
diàriamente emteorla. elos'

professores.
ASSIST�NCIA

Com, inStalações
- confer-

••

SlBDlRIAs EM OLEO COME'tIVEl

S.OLMAR
I, Ma••as l:asas do rallo 'p�ocure.. Sardi·

T_; '..

"nhas SOLMAR, 'um 'produio calarinense

_ para o mercado lulernacional.
: .;

-

..... .' � '" 1"1'

/,

, i

'lúal, celso Pampl0,ril de
,.

. '�
tI�' Gaze�". �L :pa,çJ(lf:).
e êstreIa � Rainha.. - yara
OuaÍberto, qUe na ocasião

recebeu da díretorta do
Clube Doze, um ramalhete
de 'flôres e� homenagem
�() :Sdu ''(niv�r''., Luiz Ne
ves participou

.

do "show"
Brotes ta jovem: !ilÍãrri;t fle

nanopoütana partícíparam
no .evento. ,;Decora.çã� de

ManOêl Oarbelj,ótti e Or
qUestra de, Sylijo.

'

.
. '". '," ,/'

I ",'
.

"
';':'.'

. '"

, 'ELIZET,Él ,Cardoso, es tar .

"erb:: Biul:pe�gú :próxúno d�a

viiíte e sete.' »>,ttliJ, .úm <i. fes .

ta: �eni "b�ack-tie", gue aC01

tecêr� no. <lr�nde Hot,!lIl
Blumenaú;'

,

"". "

..

"

�sstYM!'a �. <dl.T(',�r.()) .<iR
Rádio &.;nt� C",k,rhE,

.

Sr, Ainllcj,Z" iCl:U!O Ll�,

\
E$TA' programado prtl!'

hoje no Teatro "Alvaro d
'.ClarV�ll1o "tNCON1'RO"II
'QJ:ientado pelo Or,êtnl0 Qo
QJiat�.fl,!.Stas dê DireU:> 4�
u.s.c. - 'JograJ, Imúsica
ballet, aJro e poemas ue..

verá constar d,o 'programa,
para, hoje à nolte em rr-é
estréja. Será. exíbid� até .o

dia o.nze próximo, quint.a.
feira.: Carnlem Lúcia Lima.
é',� '�trê.tl;l. ao, �NqONTRO

Jurídicadu
.

.

.' :'

i:
, "

::

';,
'

:" � t·
,'"

Departamento .de:: Assi$.léncía
,. C.A.I.I.P.' •... .�j,::�,' .::�

(Reportagem de Rogirio táves e indeopendentes, mé- pir� ��"fiin,,!p�i;{:J!là.�t11da
d� Queiroz) sas, máquinas de aS(·.r.evcr, de. '::e ,,' ',"

"

escrivaninhas, biblictr;ca Muitos ,� ;t)S, pi"OOesSOIl
�speciaUzada, arqUIVOS rle >,que deram: -e�tràhã, ém
aço' com fichario \!Omplet::l,' jUiz'ó��elos eS1;agiá:lOS:,. t�n
telefone etc� ,o De9artamen to '�ra,balhl.s�sJ. cíveis' e cri

to JuridiC� {�incenti';() minais. .,' ,,'�',,' : í;, ! ':

àqueles qu� 'de \fato deU-

jam aprl'lnder. E'i o laDoi'a- '",it, ':

i �;4
tório �ta a'�dade de' ,

"
.

, ,- ,', ;MAPA :1»Ai$, "Olw.� i\iWt,\".S �\,'Direitó;'ass��";ç,m:>' as de
Medicina, F'a.flri�cla e Odon

tologla e�:�p�.
f- >� .J.! t.'

.; l

O at�ák;dí;efó'r dÔ' i�Ô�,
�cadé�c� :�Qp.ísio "C'pl�hl
b1 �st� emp'erlhadb."r �juilto
com

�

seus cJíegà$, no�, esll!.-
beleCimeiltç)l �e 'il�:. " pl�P9
das comarcas, ca-�ai'lllens�$,

Ab to di"
.

t
.

em que,'sera..,' 'estui$ado la ,�OS _

lo!
er �namen e no, .'

iI." ';', ,. �
período da manhã e <ia. sibiUdaqe ,:d,� 00 oc�ça!) ,). {ie

, ,futuros .bà��is.' ...!tarde o D.A.J. presta assis
, ,'t� """, ,

, ,; 1'4"
'tência às pessoas que es- Oficio �e� .J

e, tid' � :tt!l
, ��jflF In��s}tadasJ� gratui- 'd,itigiài) k'.óm:J d� fJIf-

,:,'�
__ tatfu"<ed�tde;;ltt�l" as tlll�n:as i\�ogadó$ <JC:, Ih-as....

l

Uó ped.ltldO.

11
a en 1 as' t>�l�s es"agUU"iOS;t,- l:el ,- �,t, ad-

? ,'T;:: .

,SOlic��."adOres �_ Aca1ê!lli.cOS� �P,'d�JL.'1�1th.r.�t.l�o�s.ec-., .0IL_,- sobi 'Ij." _liDe <
.

o dos adro ).1blúJo', J....,'1' '''�à.balb· erA d
,

�_.. �al':'
s��s� f. l� �duardo 5b��k� R&ve1to\)�is�ritl�

o , atiW .;� S,N't e, oao M«;>mm,'�; "apÓs'" cOrtcltil$er.i: ()

4':'...; ._,.,...... j /. �lt.'. ,

�, espacblmente (iCU;SQ. l)�q' telp' r;:ór�iio.' ,ida
,

,

�- \ flf�,,�V ii! -II L ",;l<la de �ea4â 'C9!Jlarca�
,

i���Ddí ';0.: ,:. '

••••••••
,

.-

A iís'sistênéla. irát�ita aos

l'lecessitados feita peio De

partainentG Jurídll.'O <lo
C.A.X.I.F. '� do Poi' lei
e é, úiná forma' üe retd-
bUtr ao pov(>' o qUe os �s:.

'

, tudaliteâ reüebetn ,c1êle' du-
'

I .....

ia�te todó ',o 1J�nscl)I'r(!r do'
cu:l\so dmversitário:' rratct-
dO;cÍe ! T

' -
'

,

O 'v-él1'IU sonho dos' cstu
dan:t:eS 'de 'direito :;orilou-s'e'

portanto o realidade com' o .

plel'lo. funcibnamento, de

seu Dei)(l.l'tamenfo -JUl"íd:CQ.

'1
r'

.� .,i
"

, :�"

I'
�.I t

.
'

.'
"

. i: ;'1 L � :

"
....

';',

" '

.'

';

j�:: �� �:;. �
J.

� •

'"

.

�

f.] '.'

' ...
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têxto de exemplos provei
tosos e os que se destacam

pelos seus dotes humanitá
rios e intelectuais tendem a

permanecer sem ,honrarias
ou anônimos à memória de
seus prépríos vízínhos: ,a
ingrata verdade é que os

maus exemplos da a-toles
cência .dos nossos dían a/e
taram os' bons definitiva-

" merite das CI ilunas da ím-

Difculdüdcs de um GeógraJo �r�ao�:::����es';aque
\. - �

Lu.z Sérgio:&Iiateo resentel:l;lente,
.

dado pelos
. jornais britânicos aos con

fittos entre os "Mods" e os

"Rockers" imerecido e in

justificável . pDr tet dado
relêvo a uma minoria inex

pressiva e silenciado' com

pletamente sêbre os muitos
milhares de Jovens ingleses
membros de organização
legalmente constituídas. e

que se destinam a tornar a

vida dos seus semelhantes

LONDRES - A juventude
é mais que vulnerável às
vicissitudes e atribulações
ínevltãvelmente �

associadas'
ao crescímento: de um indi
víduo. Ela éamargamente
criticada por inúmeros se

tores que magnificam seus

pi 3S ele.nentos dan$-'
�;., urna expressá- não sõ

mente nociva como indevi

da, e silenciam .em sua cri

tica sôbre O trabalho pro
veitoso ,e h'Umanitário de

vários �es �. jovens
em todo o rnutldo.
Q adolescente 'Iu.e :hOje

chega às manchetes dOS

"ornais é '��l4iê a,

xceção de um amplo coo-

S' h;:\ uma
.. '.

i 0" cr
• ,e:erc,a. (l fÍcil de estudar-se troJ ') ern

a � '" ,0e��fB pJht ca I to porque os r�hne,:; pollti's, S fronLra.s, .os ,nomes 'os países mu'd�m tão rã.
�.�:arnente, que cs geegrafos não dispõem de tempo su-
ncier te para !kalizarem seus dados

.
.

Por um .fenômmo estranho, várics paíSes ClllPli�a.
r�m-se; c�ntmuando entretanto a eeuoae a ru.es;ina .ba
Se territnríal. Tal se deu com a Aleina:nh"; a,·ri;· .: .. ;,
V'et"am 'r' "

.,so, . ",)té13, o

',. ' ,e provava mente em futuro prõXttno: �iÍl á::R
ptblica Dominicana

.

.' 2"
e

Vários países. s�rgjram na Europa oriental '13�1� �.
ma de outros pequenos, ortundos do Imp� ÁUsU;Q':H�{)
g�ro. :A Iug?��ávia, por exemplo, formo-q-se �ia.' a,glüthra
çao da Croa�'a: Sérvia, Slovênia, HercegQv!:QÍa, Mont�l1�
gro e Macedoma. .'

.

"

",

Mais recentemente, como exempl,o' ·de:"p\.;� 'p' d"
ítar :

'"
oi:

" ........,. o é-se
Cl ar a Tanzama, cujo nome não nâseeu �··'v.irtud :d
al,guma brínca reíra, como pode pa.r�r� �."''''·".:�lev··)o:: �

• _
I I . ., -r-�' ou; . lu,," a

C?mpOSlçao de Tanganica e Zanziba,r; ,qe çUJa. .UnIãO ori
gmou o novo Estado.

'
,

" ,

Os .pequ�n(ls. países, fronteiriç.ós: � �lís��' �;à,::Cb1nà
for�m estes mtelr�meÍ1te -absorvidos, o ;cít1e, .sem ditvid
facIlitou muito a cartografia. ";' a

Qu.arto às formas de govêrno, entã.Ó,:::não se enten
de maIS nada. .' .' .

.

As formas clássicas de regimes poIit.i�os,. �dmo a
pre�d€mf)s �a esc.ola, estão quase em d�s�o, e por on

h'? lade estao anarpcendo outras novas que' ,\}.n(la não
fOI possível classificar.

.

Ass�m , no Egito existe um ditador "elelt�" , Q (jne
contrara 'a própria '"'efip.ição. No Laos há um. 't-rí'Unvira
to �e chefes inimig.os en,tre si, um. �uni�; lJ:�: trp.�
tralIsta e outro terceiro anti<!omurüstá. Ne �á$j«" ii tOl"
ma ofici'al de govêrno é a República Parla,inentarisi;a
(. .. !), mas no entanto lião se 'sabe quell) maiip1., se o
Pres�dente da RelJúbPca. SP o Prin'J,eiro 'M�tt1Stt'Ô ou 'se
o secretário do Partido Comunista.

'

Mas' a c.o11fusão aumenta mais ainda, ao tentarmos
estud'ar os blocos e as allal'ças polítiCas.,

Até há algum tempo atr.ás. h8,viam �is . tttandcs
blocos: o "Ocidental", representado pelos' paises . de li
vre inicia.tiva, p o "Socialista", répreseptado' .pela' hús
sia e países satélites.

.

Atualmente ,p.orém, o úniGO blOco yerd'!l.'d'eiramêtite
cons!ste"?,+e ,é o "Sccialista', pois o blnCÇl. �'Oct��'tital" eS

tá quase todo �facelado em países "n�\!tros" i!idepen"
d{'mtcs, não compr,ometidos, tercetro mundo''', ',ete; ete.

Interessante é que êsses' países nutrelI1- uma terna

s'mpatia 't}ara com a R\í.ssia e seus E'atélites.:ll;m tôd9.s
Q�lestões ::liEcutic1as na ONU, tais pa�a "9�� 'aO .!a40
ê::\ Rússia ou tomam uma atitude que a favor.eça franea

mffi�
.' _

'

No pé em que as cohas vão indo; será. necessário
cOl'stitu;r-se um plal"tão permanente de . :es:ge�Lil1st.as
para regil,trarem diRriamente oU até hora a .11�a, as

constante'! muta'cões sofridas pelai geografia politica; flS

paíseo que desap�recem, .oS que surgem; �. caS(J$' 'la. muI
tipl:cação. divisão ou soma ocOrrid'Os 'Cont. outro� e ain-

da as varaGões dos regimes poUticqs.
.

Nãn �e ahorrecam. eT'tretal'to, os elltudiC6Ós.- cc,m
tanta dif!culc"ane, pois, SE" o Ocidente ee�"i'aT.':a to

rnar ��a at1tude d"'! coexistê'1cia e lndiferen�a' elll re

laçã(' ao Comu1"�sIl\o, êstp consegUlrá em b��ve, siau -es

�opo final: a imlJla .... taçã o na Re,p"lbilcll. UJl}ve.�al C?
IT'un1sta Deixará eptão de haver dificul"'�e, t)OlS �n!í,ó

haverá,mais fTonteiras, regimer interros, ,te\1giã.9, 'Ou

C"ralfluer outra diferença entre as "regi�" outr()t�. p$1

"e5,

- ----'-----,---_......._...._-

. '.5:J Ra�Q�'e t\�etl1 Jogue:·�ora OS'.
Seus Recibos de luz:·

Se deseja auxiliar os pobres por iriterrn�6, da;Caixa
de Esmolas aos Indigentes de FlorIanópOlis, al�rii de �t'ta

c(':ntribuição, dê a mesma os sf�'ilS 1'e<lfbos . de luZ; depOm
V'J:do.os mensalrllente na redação jornal .dA Gazetá", o'

pn�regalldo ao cobrador da Oa�a.
.- . -- .. _ ...._---_.- -. - ._-_._---,�.......-_............-

M[n[sfério da Educação e Cultura
Un�versidade de Santa ·Catarina

REITORIA
SECRETARIA GERAL

EDlTAL N. 34/6G .

CONCORR�NCIA PirBLI{IA N• .'32/65
Torno público;, para cOT'hecimento dos iri�!'E'.ssadcs,

que se acha publicado no DláJrio Oficia:l do Estado, edi
ção de 19' de outubro de 1965, o edital n. 34f�5, para
B,C!�isição de material de expediente, construção, elétri
co, Jimpeza, -totcgráfico, aparelhos,' utensílios ..

(ie cQpa �

cozinha, móveis, lâmpadas e lubrificantes, destinados à
.. Escola de Engenharia Indus�rial da l1nh�ersidade de
Santa \Catarina. .

.

Outrossim, esclarece que, a abertura da. concorlên
cia está aprazada para 'às 15,00 horas 40 dia 9 de no

vembro. do corrente ano.

Divisão do l\:Iaterial,' 29 de outubro de' 1965.
}osoé FOl'ttamp' - 1)lretol

Desenhos, Projetes e Plantas
Desenhos Técnicos, Projetos, Plantu e �tIIlações de

Máquinas e Motores de Embarcações em (léral; .

Pro.i�tos e l"lantas de Embarcações, Casas'e Insta1a
'çõ�" Ynélustriais.

Rua S�tfltos Saraiva !'f.o 535 - Estreito.
, Engen.heiro Erich. Goettmann - aeg, N.O 1326, Cart

i5-D,
.

-----

C I N E
Iniciamos com êsts arti

g.o uma nO'Ta fase (1 e rine

'ronda, que de hOJe em di
ante será c'.irigida pelo 1'e

'cl?m 'funnác'o Cine ClubE'
U'niver.i"''t1í:rto Catarinense.
Há algum tempo atrás

plant>jei com .o cole?'a "'él
ter Konell a possibili!'b,de
da fundação de UM Gine

clube em FloriailÓpo!i!.l. De

pois em cOP'versa· com 0 (�O

lega Emanu�l MedeJ�'os es-

'IIudei o _!l1esmo plano
Quem acompanha nessa cC'

luna pode Dotar que ta"1t.o
eu como ().. Emanual I('ca
·m:os sempre nêst·e pouto.

No . dila 21-9 convoquei
com alguns colege.s uma

reunião nlt qual propul'l, a

idéia que foi bem a::oe'ta.
Estudamos as pos3ibil.�:la

1ies para ,o seu funciona
mento e concluimos que a

melhor maneira par.", um

perfeito fU"lc�c'Ilamento se
ria mantennos um convê
nia com o Depat'tt'me:1to
de Oultura da UniT/Cl'SIdade
de Santa Catarina.' A reu

nião foi reaUz�.da n,p Dire
·tório Academico ·h Facul-
dade de Medicina (DADM)
Em entendimentos QU�

maI'tive com o Dpoart a
menta de Cultura· I'�tei o

. interêsse "'êste com relaf'ií,o
ao cine clube. Fic()1I claro
que iriamos recebêr· ajuda
para êste arroiado empre·
endimento, mas ulJl,a con·

t'.Lrmacão nos seria
.

çiada
talvez êst.e Mês.
Convoquei com. os ecle

gas paTa o ria 25-10 a reu

nião de funcácão de' C'ne

Clube que foi 'reaJ5zada no

DADM. Aprovam:'Js os esta

tutos, e 'resolvemCts come-

: çar a traball1ar desÇip. ià in

dep�nrJente ria res!1c'ta do

Depa.rtamento de Cultura

'Traçamos um plano inic;al
de trabalho e esh coluna
'é uma parte ,"'êle.

A d5retori::t fico'l :lssim
1lormada' para o prime-iro
pen;Qdo: .

Pregidente - Jorge Ro

'bêrto B.uchler (Medicina)

Vlce-Pres;dente - Am8ro

Alves (Medicina).
Se�,.ptâri(l Gpral _ Wal

ter Konell (FÜcsof;a)
10. Secretário - Paulo Lil
l"hares (Direito) .

'l'eso\li'eiro Geral _ Alfre
do O. CbSta (Filosofia) .

10. Tesoureir,o -- l\iárcio
Ferrari (Eng�nharia)
Qualquer p.essoa

.

poderá
(particlpar do eine clube
obedecendo porém o que
e�t.abelece os estatutos. Os

iestatutos sprão posteri�r
mente divulgadcs.
Detalhes m'aiores serão

dados após a próxima leu

mão
.

que está previst,a, p,in
da para alo. quinzen3. dês
te mês. 'I

Clne Ronna entrará ago
ra numa fase mais forte,
tel'ldo como obiet.ivo maior

intensificar a par.te d� !:rí�
ti.cas cinematográ:ficas pon

mais proveitosa e compen
sadora.

Um Melhor Lugar Para O
Mando'

Para ca<;t deprimido va

lentão nue toma parte nes

tes conflitos completamea
te fúteis entre os "Mods" e

os "Bockers", existe em

contrapartida 100 jovens
que zelosamente trabalham

para transformar 'o mundo
em que vivemos -em um lu
gar menos barulhento Í:iu
::iesajustado.

certo lhes, aparecerão à

f:çente no dia-a-dia de sua

vitill doméstica ou profissio
nah
A meta 'dà Associação Na

cional de Clubes Juveni:; da
Grã-Bretanha, que conta

com 190 mil membros per
�encentes a 2.660 clubes fi

'tados, pode .ser considerada'
um exemplo padrão dos ob

jetivos perseguídos por es-

sas agremiações britâni
cas ... "ajudar rapazes e

môças, através de ativida
des sadias, a desenvolverem
suas plenas capacidades fí

sicas, mentais e espirituais
a fim de que chegem à ida

de adulta como individuos
e membros da sociedade".

"Capacidade tísíca,
.

men

tal' e espirituaL,." Seria
conveniente dividir os movi

----�------�-------------------�--------------

fiovos Navios Oceanográficos Para a

Grã-BretanhaA Grã-Bretanha conta, nn.
verdade, com. inúmeros nío-
vímentos juvenis cujo eseo-

LONDRES _ A Marinha
. Real terá três novos navios1'0 prímordfal é o de ajU-. oceanogrãrícos. Um delesdar os jovéns a desenvolve- já' está sendo testado. E' orem o que de melhor- pos- +...

suem
"n. M. S. Hecla", de 2.860para que transpo-

nham depois; sem dificulda-
toneladas, dotado do mais

d b
. moderno .equipamento cíen-es, os o stáculos que por tifico e Iaboratérío.

O "H. M� S. Hecla"' leva
um helicóptero "Wasp",
tem o casco especialmente
reforçado, para navegação
no gêlo, e sua autonomia é

to importantísSimo quando
se fala :em: divulga:,: cine- ------...:...--------------------------
ma. Pretendo fazer em J'TIeu
próximo artigo um!l ci'Íti.
ca s'ôbre o firme "Os F'li
zis" de Paulo Guerra ape
sar de já ter passad� a- al
gum tempo e ter ,ido ex!
bido apenas uma vez na .ci
dade.

Virão a'gora dando conti
nuid.ad'e a Cine Rond.l. ftJ:ti
gos do colega Emanuel e

do colega João 'Carlos Gol
dani ambos de Pôdo Ale·
gre.#

-_

RONDA

I
F4Speramos enCóntra,r a

compreensão do
.

p:>vo para
êste emv!reendimento de

cultura em Fpolis.
Jorge Roberto :3ucnler.

- -.--. -- .-..:.-..... -

CINEMAS
- CENTRO
CINE SÃO JOSE
_. Fone. 3636

às 3\ e 8 hs.

GregoJ'Y l.'*
rvIúy

.

Badhan
_ em-

O SOL E' PARA TODOS
Oensura até 10 <tnos.

CINE RJTZ
às 5 e 8 11s.

Paulo Pôrto " '.

Sônia Dutra

Darlene Glória.
- etn .-

UM 'RAMO PARA LUIéâ
Oensura até 18 an03.

CINE RnXV
às 4 e 3 hs.

Norman . Wísdon
- etn .

NOMAN, O MARUJO
MALUCO

Oensura até 5 anos .

BATR.ROR
CINE GLORIA
(ESTH,F,T70)

às 5 e 8 bS.
'

Breno Mello
- em -

RATO DE PORTO
Censura até -18 '

anos.

rTNK íMPEr:JO
( ��S'1'REIT{})
às 8 hs

Anselmo Duarte
Marisa Prado

- em-

AS �PUPILAS'DO SENHOR
REITOR.

AnaScope - EeastmanCoior
Censura até 14 anos.

CTNF. RAJÀ '

(��O TOSE)
às 8 hs.·

Kjrk Douglas
. Elizabeth Threat

- em·-

O RIO DA AVEN'I'URA
Censura até 10 an03.

Curso de Bordado
Terá início na pr6xima terça-feir.a, dia 9, na Clube

DOZE DE AGôSTC>, àg 14.00 horas, as aul� de bo�,
com as linhas VARICOR. As in';;crições continuam aber
tas na "Casa FÔrto" e pelos telefones 3131 e 2388. Devida
aos inúmeros pedidos e ao sucp.sso '1lcancado com os mo

dernos bordad JS, será iniciada tamlJém outra turma à noi
m. Inscrições para as aulas noturnas no mesl'p0 lacal e

telefones.
,� <,.

de 19.300 quilômetros.
Os três novos navios 0-

ceanográficos substituirão
outros tantos e operarão
nos mares do mundo.
"Hecla" é o, nome 'de um

vulcão ativo. nalslândía e o

"H. M. S. Hecla" levra o no

me de um antigo navio da

Marinha Real· que tomou

parte em malograda procu
ra, de 1819 a 1825, daNorth-
West Passage.

'

007,'Mastroiani, Rita' Hayworth, tra
balhando de graça: Criança$

LONDRES _ "Flor do
Mal" ...:._ eis o nome do nó
vo filme de 007 que conse

guirá reuinr em um só elen
co Sean Connery, Marcelo
Mastroiani, Osmar Sharif,

. Alec Guinness, Rita Hay
worht, Trevor' Howard,
Jack Hawkins, Richard
Widmark, Yul· Brynner e

outros nomes de fama mun

diaI.
A renda obtida pela pelí

cula (calpulada em cêrca
de 1.500.000 libras) será in·
teiramente destinada ao

Fundo para 8' Criança, das
Nações Unidas.

'

O filme está sendo roda
do em um estúdio da Re-

viera Francêsa, com loca

ções em Nápoles, Roma e

!rã. O argumento tem co"

mo hase a última ' novela
de Ian Fleming, o criador
do diabólicó James Bond,
novela esta concluída ape
nas, algumas semanas an

tes da morte do autor;
A história trata de uma

caçad:Í policial interna,cio�
naI, contra uma quadrilha
de traficantes de drogas.
Terence Young, responsá

vel pelos demais filmes de
007, diz que fará nesse exa

tamente a mesma coisa que .

fêz nos anteviores sucessos
de"James Bond.

mentos juvenis britânicos
em categorías- separadas,
cada uma delas voltada pa
ra· um aspecto desta trin
dade de ideias. Mas 'uma tat .

divisão seria ilógica, pois
os que estão ocupados ba
sicamente com uma daque
las aspirações, normalmen
te fazem o possivel pela so

brevivência e manutenção
das outras duas.
E movimentos de base

fundamentalmente religiosa
como o renomado "Toc H",
que no próximo ano come

morará seu 50.0 aniversário

de fundação, instruem seus

jovens membros s9bre um�
vasta série de ativicl.aÇ.�§:(
físicas e mentais que
.ríam no caso da "Toc H"
, da ... construção de edificios'
e da silvicultura e' estudoa
intensivos de arte visual e

de música. Pois todos oa
movimentos juvenis . britâ
nicos.. têm o me�mo e único

propõsíto -r-r- o de transfor
mar rapazes e môças, que
se áproximam da idade a

dulta, em cidadãos úteis e

resoonsãveís no mundo de
amanhã.
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Anuncios mediante contrllto de acõrdQ com a
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ASSINATURA ANUAl,. Cr$ 10.00 - VENDA AVULSA

CR$ 50 (A DIREÇAO NAO SE RESPOSABILIZA P;&
LOS CONCEITOS EMITIDOS NOS �R'rI(,,oS A�SINA'
nos

Trajano - Sala 7 Fone 3450

LOTEAMENTO "VILA SAl.'l'TA RITA.

LOTES a partir de Cr$ lio.oOO ,em condições a estudar CAPOEIRAS - Rua D.. Pedro II -;- 321 Praia. Casa 'de

_ Poderão ser vendidos 7 lotes por apenas 500.000. Material, nova com 5 quartos e d.emais dependências
RUA MAX SCHRAMM

.

- B_ARREIROS _ Lindíssimos _ Area da casa �90 m2 do terreno _ 1.060 m2. Entra-.

lotes C<ml frente para .0 asfalto e fundos para o mar _ da 5.000.000 saldo. em 6timas eondições - Você mes- ,

1'erreno todo aterrado com muro de pedra com água . mo poderá fazer sua proposta.
.

encanada em todo seu comprimento - Area de 1.464 nl2 RUA JOSlt MARtA DA LUZ N.o 18 - NO BAIRRO DO

Cr$ 5.500.000. JOSÉ MENDES - :2 casas ótimas. Uma' d� alvenaria

NO JARDIM ATLÂNTICO _ A 100 metros do asfalto, e outra de madeira. Frente para ó asfalto e ftÍndo$ pa-

lindo lote de terreno mertindo 412 m2 frente de 18 me. ra o mar. Terreno com 340 m2 - Preço Cr$ 12.000.000
, tros 2.500.000 em condições a estudar. em COtldições a combinar.

TERRENO NA AV. SANTA CATARINA. _ ESTREITO RUA ALVES DE BRrrO '13 _ Excelente residênciS de
_ Vende-se um maravilhoso lote com/área q_e 350 m2 fino acabamento, entrega imediata 4' dormit6rios ......

Preço tie C$ 2.200.000. . 4 salas é demais dependências terreno'maravilhoso dei

TERRENOS. óTIMA LOCALIZAÇAO. _ ALTOS DA 22x30 mts. Preço _ Cr$ 35.000.000.
RUA PROFESSôRA ANTONIETA DE BARROS. 'Terre- PRÉDIO PARA FINS DE LOCAÇÃO _ Vende-se

nos ainda a venda por apenas 1.000.000 em condições a Um prédio de 2 pavimentos com 4, apartamentos li Ar

esttidar _ 2 lotes mE"dindo cada: 12x25 nits. venidll Sta. Catarina _ Esquina da' Rua São Pedl-o.Oti-
nUA. SÃO JUDAS TADF.U BAIRO JOSlt

: mo �eg6cfo para seu investimento. Condições de pa-'
MENDES _ Terreno de 16x27 cadll. Temos ainda 3 lo- gamentos .

a combinar _ Cr$ 25.000.000.
tes para venda, total cu parcial os 3 por apenas 900.000, ESTREITO - RUÁ SANTOS SARAIVA 46 _ Residên-

�ni condiqões a combinar CiQ, de tino acabamento desocupada _ 3 dOrInit6rios_1
LOTEAMENTO NO JARDIM ATLANTICO _ Terrenos -·2 salas e clemais dependênCias com garagem. Cr$. !
em 6tima localiza.ção área de 798,20 m2 entrada 600.000 10.000.000 ou em condições a combinar. '

a combinar. CASAS _ JARDIM ATLANTICO _ Com 2 dormitóriOs
NO CENTRO _ RUA AI,MIRANTE LAMEGO, 252 vas-

_ Ampla sala - Cop� -' Cozinha e Banheiro.,... Toda
tissimo lote com área de 1.140 m2. equivalente a 3.10- de Madelra trabalhada � Preço de ocasião. Caqa ...
teso 12.000.1'100 Cr$ 5.�00.000.
BAI�O BOM ABRIGO _ 6timos lotes bem junto à /NO ESTREITO ;_' A RUA FULVIO ADUCI _ 670 UM

praia na rua· TEÓFIY.J DE ALMEIDA - Vende-se os PRElnú de 2 pavimentos para fim de locação ótimo

dois, ou sOmente um pTeco a combinar Entrada 500..000. ponto comercial preço base 7.500.000. Aceitamos pro-
RUA PROFESSORA ANTONIETA DE BARR.os postas para pagamentos em condições. ..

BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA ESTREITO
I
NO' JAR)JIM ATLANTICO _ A poucos metros do as:

_ lote c/207 m2 Por apenas 1.400;000. falto. Vedemos bela residência com jardim, Living -

l.aTEs ENTRE COOtmIROS E ESml1:tTü _ perto a quartos _ Cozinha _ Banheiro Garagem e quintal
da Sub-EstaQão 'Elétrica _ vários lo'tes a partir' de com inúmeras arvores frutiferas. Preço 15.000.000.
SOO.OOO eom financiamento até 40' meses.

. RUA CONSELHEIRO l\IlAFRA 132 _ Maravilhoso pon-
LAGôA DA CONCl!:IOAO _ Riviera. Magníficos lotes to Oomercial _ casa grange por Cr$ 13.000.000 em con·

de 14x26 por apénas Cr$ 500.000 ou condicões a estu- dicões proposta.s pelO fone 3450.

dar.'
."

'RtTA PREFEITO DIB CHEREM - no Bl'l\rro de Ca-

RUA ,SAO CRISTOVÃO _ COQUEIROS ..,... Terreno de pOeiras _ Casa de l'\lvenaria com frente toda 4e pe-
2OXl&.50 ,mts. :Bem jWlto a Rádio da Várig preço de dra. Terreno medindo 24,20x40 em forma triàngular.
o�!l!'lií'ín Cd 1.000000. Casa medindo 13,50 com: 4 auartos - 2 salas cozinha
NA AG:R,ON'OMJC\ Rue Joaquim Costa _ Lote de TeT-

_ bqtlheiro tlOmpleto. rlep6sito e garagem. Por ap&-
reno medindo lOx2!i AO mts. _. Preço: Cr$ 3.000.000 nas 8.000.000.

TERR�O EM CAICANGA ACú ._ Na Prabl uril Ter- VENDE-SE; FINA RESlDENCIA - 2 pavimentos a

.

renO rrlaravilhoso c/Area de 84.475 !Jfi2, por apenas.. Rua Almi.rante Carneiro no Bairro da AgronÔmica
Cr$ 1.100.000. '

'

com: 3, quartos _ 2 salas - cozinha - Bar _ e Ade-
EM BIGUAQl'1 - TERRENO bem situado _ Rua 7 de ga _ Banheiro Social -- Quarto de Empregada Area

Setembro, 39' - ,medindo lOx30 mts. - Apenas Cr$ .,
'de 150 m2 Preço Cr$ 22.000.000.

.w0.000. FRENTE A PA�HOCINHA EM C.OQUÉIROS, bem pró· ,

'.1 .._'PR_A_I..A_.,..
,OO

__JU_R...ER_""1;_.......T."e""rr..e_n_O......
b

...

S

__m,.._IO""c_a..,l_iz_a""d",O__E_S"_ .....
x

..

i

...

m

...O_d..
,.

e_a_ç_o_u_gu_e_,...8_I...r_1"...
az

...,e_,m_...
e

..m_f...l'_en..._te_._c_a..saõiillll_C,.,onill'}_:_2quina 'da principal rua, medindo 15x30 mts - Preço quartos' - 2 salas, e cozinha - por apenas Cr$ 2.250.000

por apenas 400.000 ou a combinar. Aceitamos propostas para pagamento em condições.
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Nova decepção experímen :r>aiJa venê� :Amaury (Um

tQU a "t()l'cida" avaíana na _� il'espei\á'n,l '
..

tarde de 8mte.entem, ql!lU$ Mas, dez �nutos após
.

do o pelotão ori�'.l,do por eis que o I;Iercilio Luz des
J0sé Amorim voltou a ser faz a va,.nt�em avaíàna, f
batido em pleno .estád.o través de Gonzaga, que se
Adolr.e . :Ronoer'\ €iest,SI, fei servira de lUX). lan..eamcntc
ta pelo esquadrão do Herc de- Jorge, tendo no lance
lío Luz que marcou ctOIS falhado a l1e.tagua.rt.a con

tentos contra uni do aívíce trária, inclusive o e-c.1ciro
leste que; assim, permane- Batista que se celoeou ",".'1
ce como "lànterna" ao la na def�a de seu' arco,
ao do Figtleirenle (ôj_Uç: con tCOJl);l 1 x 1 foi e!leel'l'��de
timw ,como o uruco clube. 'o ,pl'j,meiira tempo <1, reilili
sem vitória no certame, ten cíado o jôg,:f cem a dis:pnta
do domingo sofrido mais clo segunà.o· período da lu ..

um .revés, sendo suplanta ta, lomr; aos 2 mínutos
do pelo Marcflío Dias. num "fra,.l'lgo" de llIatlsta, c

Não gostamos da atua Hercilio Luz, através de Jor
cão do AvaCque

.

em na ge, q}:le atirou de fOl"il, ca
nhum momento ca re:rE'ga; área, coloca-se em vanta ..

éncontrou o seu verdadeiro . gero ;assa qUe �l�:rarh I S
jôgo. Faltou-lhe .0 que so té o final do Iôgo,

.

. brou no quadro tubaron
..

en Elogiável SGb 'todos os a:

se: ânimo, cornbatívtdade peetcs a "performance" 're:
harmonia- conjuntiva,' sen- cilista que soube aua,r a de
do uma vez mais deplorado senvottura ao esforco titã
.o comportamento da. "tor- nico de seus rapaz�s que
icida" "azzurra" que', nos assim, passaram de venci
instantes mais precicsos <los a vencedores, ahás com
dos noventa minut0S úel méritos ·indiscutíveis. Pedr,
xou de levar aos jog:dores nho, Valmir, Luiz Car;us
o seu incentivo, :> que nâo Mü�í(), J,')rge e Gonzaga _;o':
deixou de ser frequente em ram as fi:guras de l"':lalce: do
nQssa úniça praça em con· q1:ladro alvir1:lbro,.. t;abel1do
dii;ões de abrigar públicos a .Luiz Cw-Iog as ·1101'1r[,,'3 de

,

numerosos. ' melhor homem em -.:ampo
I Os demais' esforçado'3:

..

O Avaí teve .o Wl inau'gu No Avaí, apenas Deoi!a-
.' ral, o qual ocorreu ao., 18 . te atu0u dentro das sua�
minutos da etapa ínie'l3J 13oss-1b"iliclad-es reais-, eom

qua�dQ Cavaftlazzi �p�'viu um tra,balho admirável. Se
Mário com um �ass� em cunda.TMn...ao, sem

.
ent!'e

profundidade, ten:1o o ex- taDto renderem :tU68 '(1- que
tl"ema 'direita ;1pj_·r)\·cj�:a.do sabem, o zagueiro Nsry

Rio - Novembr.o - (Cortesia da Cruzeiro do S11l)
- Os últimos jogoOs do certame da Guanabara, tem !n0S
trado ao público. e aos comentaristas um futebol que
,via de regra, é jogado mais na base da "retranco..", evi
tallldo os times.. de levarem gols, satisfazendo-se caiu .os

e,mpates 'sem abertura de escore, num -preparo que vai
desde o técnico, passa, pelo atleta (interessadIJ ]'lO "bi
cho") e atinge até o árbitro da partida que se contenta

'. C0ill1 f') empate, como na mataria das vêzes S2 ,�oT1tentam
os diretores. Assisti a todos. os clássicos envol ;'endo <;3
grandes clubes, Flamengo, Flum�nense, AmériCf!., Vascn.
Botafogo e Bangu. Iniciam tais clubes suas acões ül1

bUsca do gol, e se êste chega, a se concretizar:' acomo
dam-se depois na defesa, permitindo o avanço dó aa
Versário qUe consegue t�mbém um gol, ou, na maioria
<tas vê:zJes, nenlcum, jogando .em sistemas .ernCtCS" onde
desaparecem os ataqu�s, aproveitando-se extrema., para
arm,arem e recuarem pegandO-Se atletas sem condiçõe-s
para fazerem tais servicos. cOmo Telê no Vasc), Zagúlo
e PauIo Checo nel Fla��go. Os atacantes se revezam

no ir e voltar 110 .meio de campo, os atletas são escala
dos fora de suas posições, cOffi.Q Amoroso no Fluminen
se, Jair no Botafogo, Paulo Choco no Flamengo etc ...

Várias vêzes sã.o os clubes, representados pelos seus ti

mes, vaiados pelo péssimo futeb:.ll ap1'9sentl3,do, onde
não aparecem J-ogada que fazem vibra!', onde a acamo

dação. aparece a olhos vistos, onde a "cêra" apareee
.

a

toda' hora.
,

Num balanç� rápido das pOSSibilidades dos times

neste final de turno, apresentam OS clubes os mesmos

'defeitos' e virt'udes e seria prematuro apresenta:;: o fU�?
ro ,campeão, embora minhas observações, recaiam J ÇI

. que o Fluminens� embora vice-líder. esteja apátIco e111

seu ataque, o Vasco e () América caem assustadcramente
'I. e os pequenos nem chegam, a bons valores, n�J aCf)rta.

,

O mais certinho, quI:' não muda a \sua eQ1üp.e, e .\:0:
mo sempre acontec-e, vai be1":'l at� o fim e depOIS cal, e

o Bangu, já que cs rtF'FiP'", ""r·:�"rl�s" tem 11'lu,dado cons

tantemente .suas f "("-'
,� n -. ""rveita.ndo alguns at�as

dos times de b::üxa s�,..,
.. n' ::1.:�ecerem com destaque, sai

vo Rodr�g'ues e Al.rO·- �'-" [!o duas grandeª promessas. Co-
- ....

. U &maroll10 craque de � �.d" '(11_1alida4es mcUAo S Vl}.
Gaiinetene, .Jair, Célio. pU:�::J.('a além de go)eirOJ co$O

�ga,l, l\l!arco Aurélio No mais estão perfeUia.melllte pa

.recidoli em tudo.

-

Terreno Residencial .r

'" ..

Vende"'Se com 13 00m. de fre:&te na Rua :AhnirMoo

�gO Parte calçaâ�. Info_Ções pelo Te!.: 35:�.i.

V E N 0[- S �E
, I.

.

'

.' 'i:' e a"lCasa de Wiadeil'a réCem�!1Strujda - ?l,oO P <
ç .�

cOJ:n -S;Uarto de banho _ Rua Araci vaz 'C�lado -- Junt,o
ao G�násio N. S. de Fátim.a _ Informaçoes fone 2687.

OiS dl,anteiJriO.s CavA.ila.ni, Pedrinho, Valmir c Pedre

Toninhe. Os demais abaixd ca; Luiz Oarlos e Triunfo,
da crítica. Máircio, Croaré (Jorge),
Na dire:,.ã.o do .!\�fateIl ser O:O�1za.ga e 'Tarci,sio. AVA

viu o Sr. 'Arno B008, 'd� I.il :- Batista; lJ4mj.lt'Jn, Deo

ga Ita:jai-ense, com dessm- dato, Nery e Gercil"lD IBi

penho aceitável. Apenas elel nha); Luízinho 'l Gílson;
XtOU de expulsar H?tlstai Mpjrlo, Mor-eili.; cav:>.l!a!lzi

por ter desferido um ponta e Toninho.

pé em Luiz Carlos qH�_,"XiO Na prellmina.,r ft)!"am 1;a
êste lhe pUXOl: f: CiUljS�l, e vel'sár]os Ava·í e São Paulo
o lateral Elemar por uso e pelo certaI):le citadln;) ele ju
abuso do jôgo víolento € venís, V,enc.eu O Avaf . pelo
desleal e por ter, (:l qHe escore ele 5 x)�, . passando
mais grave, feito gesto� ob para a q;lonta juatal1l€jlte
cenas para a torcída aVJi- com o Paula 'RamoS e; o Ta

ana que o' apupava sempre mandaré. '.

qlie o jogador Herems�a a Renda,: Não foi forneci
·

pelava para a ignora. .da, IDIloS calcula-se Cl.Ue te

Os quadros: !-IERCILIO. nho ultrapassado a casa

LUZ - Amaury; Elemur dos 500 mil cruzeiros.

... -

. .\ '
. ,

No dUülo nela vice ..tlid�rança,·· Otm-
- '\", -

pico levou a me'hor :Sôbre o tomer·
c;ár;o: 2 }( , .... A c�8ss.ificácãO

.."
. . ''_

A esquadra do . Olí;"l1\)��'()
terminou o turno, rêceben-

·

do a visita do Comerci:'ir!o
·de Criciuma. o, preE,) iml'ls

·

corr1:'U bem' dispu1;ad,) cn�
as duas equipes �el1tanc1o a

todo custo o gol que pods
ria lhe dar a vitót'j,k () 0:
límpico neste particular fOI

maIS fel� e conseguiu mar

car duas vezes contr'l. uma
.. cle seu al'ltag,!i)J<lista; peI;ma
necel1do desta fOl'iTI:t· na vi

· �e:"Iider!tli'l<:.a do' cstf1lchml.
Apés êstes jogos, i'nelusi·

ve Herdlio Luz 2 x A'\'�ü 1

-{ue !) pre.senÚlmos ne�ta. c·

dição, cem detalht�s, e!s c,o.
. ,a1O- te.rminaram, �)G equipAS
3?US comprclIÚssos pelo €�.
';adua'l em pontos per,didos
10.) Metropel com 2 p.p

.

'20.) ,OlJmplc& com 5 pp.
So.) 'Ma�cílio Dias, .comerCI

irio
.

é Hercílio Luz com 7

p !).

40.f Ca�_f,8.g 'C0Í'l1 a ';>.i�.
'5e>.) Avfl'Í. . e- Figheiten.'J'e
com 10 p.p,

./

o

Campeonato Carioca de Futebol.
presentou as' segaintes ('.on "50. lugar: 'Vasc9 dei. Ú"a,ni3
tagens:

..
com·'l) p.p.

Sába(t.�: ..Fla.mel'},go 1. Jt Pnl' .160. l'Ugar '''':'''__ Bonsucesso
tuguesa O com 11 p.p.
Domingo: FIUlll...inen.,e 2 . x 70. lugar - América e Por
Vasco 1 tu�ueSa com 15 p.p.
B0tafog.o 1 x Amériea 1

Bangu 2 x Bonsucesso '1
A Classifica·çã.o: l�. lug'ar
Fla.Ín.engo com 2 p.p.

.

Sábado - Fluminensí�
20. lugar - Bangu com . Botafogo
p.p. !l}0mingo - Flamengo
30. lugar: Fluminense cdm Bang1:l
7 P.P../ '80tlSUeeSs.o

.

� AmérICa
40. lugar -- BOf.a-fogo, ('cm Vp.,sco, x PCl'tugl1?�a.

FR0XlMA RODADA.

II I
'RE»4TOJ.t.: Pl!)DRO :PAtlliO Mft:CHA'BO -- C6iÃBéR:ADORES:';MAURY BORGlllS ..... G�T() .. l\tlASAS
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-

- ,

Q Figueirense·Goleado em

" Italai neío MaJ,Dio:·· 4x1
. "·A eqwpe do' �'ig�irC'!!�e trárit'l 1'0�0 �r, -GaiP1a emA x CaoS' 33: osm Mar com .renda aproximada de

e Dão. �no' Poora, foi o' ár'uitrç, 1=00 míl cruzeiros.eneersou >SeUS' ·c0>l\l').'!;j.ro.mrs
.ses til\'} tWlIle att!l.a"!!1de fla e.

'chl.d-e de ItaJi!a.í, e�r:l1.€-ntando
lllJO Ma'rciliG Dias. Os ànte
ceq�ntes. a:p!!)l'ltavam a €qu.
Pe

. marcil�sta como franco
.fai'orita (!) qlie «ess� . fatio
.�e9.e a se coPlf\l!rmar.

. O clube portuário" ftl� fil

'r>erio!' 'em 'ooeles os -98, tm'i�li
tO$ fazend.o jus poritanto

.

ao marcador por 4 x 1. No

FigueirenE,e, aPéria�'3 o tJlW:r
teto de zagueiras mereca ci
tação .pois realm�nt.G desdo
brou-se para realizar a sua

tarefa e a ele seus compa·
nheiros.. Já na primeira. fa

Ee, venCia o clube maremS
ta por 2 x· O e 10�Q no liml

ar da segpnda e.tap:'J. aU

mentou para 3 J!; J ql:land·í)
então o FigutHtens9 logrou
.altepu; o �ca.do.r fi, ...s.eu
favor' ritle� se apresentava
mudo.. .

(

A . meia- cancha do FÍgueJ
rense esteve S®1pre" p�r·
turbada �em marca:.:' e sem

abastecer o seu at'3.quc _fi·

cando praticament,e flt1]rl.

ante o trabalho do çl.u·) c(,n

lPerdeu 'o FigoNej,r-ease e

continuou, fia laIllte[·,J.qil, ®
,.oarnpetj:l'lat&, :tá sam cha.R

ce de logra.r, a clássificaçãc
pc:il3 pstá <:J.eila.eveCilitaGlf)· e

tem se 'aptesenit&d� a�àti
camente.; .

"

São Paulo lança "80'0 Es!)ortivo"
A diretoria do, São Pal1-

le ial11'�au também na pr.a·
çQ. dia's atrás, (') Bolo E."po>r
t!v�, tentando desta f(l'r-lina

. al'lQ.ui'r1r fundos para a M'

'Ncação de sua �ede pró

pria a sêr construlél� n

Praça da Bande1'ra.
A. eX:emplo do �iaeh'11cI6

.o $ão Paulo vem �btel'l(le
suceSso, graça,!>., a. COlabora

ção dos desportistas.

O 'Figueirense apl'esentpt·
�e

'.

'com -Ed�o� que fê,: :huas
defesas. Marreco, Bi, Adail
tort e Valter, ,o pJr1'(o' aho
çla, �Quipe; Hl;llinho e Zf;zi

nho. fracos. Cesar., Caetanc

lJb�jara e Ronalclo (.;\gui
nallo), não e�istiu. Louve, Doze tem nov.o treinador

.

Se o �fô:rço
.

de Ei.ra. ,O
Ma,rcíliQ Dias venceu· com.' DeVidq a,o seu enlace ma a�ím' ficàrá respOnf?âve
,Zé darlos. Marzinh», Ivo,' trimoriíal, o despo.rt1.st.-t Ro pel,o quadro nestas "iÍ1tlma;
Djalm� e Joel; Galo1� 'oI zendo V:�s.conce!1os Lima partidas do campeonato rt.

Pão. :Ratinh,o, Renê, Ilton !JlUEi �m se q.edieando in gional, quando a eqrupe do
-

A ib
"

--.

Xoffi)e ",' s 9m "1111- ...teil:au:tent.e. >a;o,.....� .� ..��--PJ+l.Cura as.&agural:. o

t
m :�SlO. 'V etO •

�
I

a
de: �gõsto, ffi'8.'Btel1El'O a e- t�tulo de Bicampeã da. ca

oSba :r�u a cOI; agem p!r qui.pe �té aqui, i!lviel"a, I-as .pital, classifican::ln-se as
. Am rOSlO amp ,ar pa.ra ... x •

.. d .

t 'tO ... �
'.

'.

Re
"

.

.

5 i
sou a cargo ao eK-a't.:ef,,\ o ,SIm, au orna Icalnen"e, paO aos 33m. ne, aóJS. m -

, .

.

. t' f" 3' O Capta
clube MaunHo Borges que ra o estadual.

nu os' ez .. x para _
.'

./

no aos 30 m, 'cobrnnd,> ·uma

falta d�longa distância di

ininurro para 3 xl, mas

Ma.rzin�o 'fixou o plao!ud

------�..----------------�--------------------

(

.. Mefropot Camp'eão 1nvitfo
do Turno /x �----------------------------�----�------------

'-'x

Continua,. a seleção da ca

pital, treinando ativan�e�te
Eob a. tireção de QuiroJo
entusiClsta d(). esnorte base;

Os treit<Os visal� as dispu
tas do campeonato estadu
aI de atletismD feminino

- x x x··_,..
.

:.......: X X X ---

R-ecep�ionand.e. ao elenco
clt> Oaldas, o Metrppol man
te'Ve-se na ponta tnvkta do

campetmato estar,lual, ven

eendo-,o por 4 x O. () On2le
..

joinvi�len$e c(msegl1.�u eH'),

parelhalr as !ações 'até 3ã.

�s finais do eampennz,to
estadual de futebol <'\e stt-

lãu, serão des:!.obrados na !>. Federação' Aquática de
. cidade. de Lajes;' no proxi Santa "Catarinà ll.inda nãf!>

nlb mês 'de j;aneko de '1!l56 ieg')lÍa,-rizou a situa?ã.) .de
Anteriormente serão re:ü!·· atJ!eta Michel, pam qué
zadas eliminatórias, 'contor remador aprES�"lJte condi

.

.

:��es para .às �i81)'Jtas 'c,}J.g,
':'i�óx!mo csm;ji:o:En�' i�jti3i_·'

':;<;tFr�':'ú:a'i�o de rerno� A l:at:ilnt�
vemente pa secre eh. entida ,<SoO elo rEmador r:stá corrEm

.

de amadorista. do os canais competentes.

minutos da fase inic1al
quando então o avante lelé
eio abriu o caminho da VJ
tória. Desta forma, ") Metro
poI continua na ponh in
victa do estadua1.

?i"'>
:!.;��: :,'
;;j.t1í.;. �:...

PROTEJl. seus

.-.OLHOS (, ..

Jujz da Magé ,j'Ustifit.�, processo
mfnaí contra jog:tior Que

agride outro

cri-

<��i,tl�:;;� ,.._: '�\�;'I� ,,"", .�, <fi'i...�
use Óculos �

bem adaptados
�

Rio, 8 (V;A.) - () Juiz
de Direito d� Magé, Sr. Ous
mar de Abreu Visconti,
pr·estou a O GI,.OBO, as ,se

guintes declarações:
- Tomarldo �onhE';:imel'l

to do teor da en!;r0vlst:� do
pr,ofessor Oscar Stevenson
em que textualmente diz
ser um d,espropÓ<;i:;o a apu
ração da respónsabiEhde
de atleta por lesão dtJlcsa
e agreEsão, aconseL.'1.al1do
me a cuidar dos crimes que
devem eXiiJs,tir em minha
co:marca, tenho a E'sc·.arecer
que as minhas portarias
têm . recursos legais p'a!ra
os interessadas as anula
rem e não "para merec�re.m
.olêmicas de llrofessôrE'S

�cedores de clubes.' No
tv,tebol há faltas que visam
a. coibir atos contrar-ios à

f!Iêlf(�,� �t� ,que
vlo desde a violênda sem
.. t»1a até 8Jgi'-eBSM> EIClS
'li. ameia os crimes e0:ntra
a homa., como a. o�lsa ao

árBitro. Tal:vez -o. f)].!0!f-éssor
aeestu�ad� a�s �]a�bra
- <'los glI&ndes cen'iil'OS e
ês àM1:trageys de juizes da
têmpera de Már� V4a.'l'.Il>. te
nha asSistidG m'Uitus jogas
'.de fl:ltebol prà.tiead-,s den
tro da leg.i'timida€le do es"

po!rte. Todav.ia;; v{ü'i'JS in

qUeritos foram ir,sê2.ura..;
- 1 J •

dos por agressao e,e ,.joga-
dores dentro do campo, e

o caso não é virgem.
O que vem acont,ecendo

ultimamente' na G'lanaba ...

ra com repercussão em to.
dos oS lugares onde o "vi
deo-tape" chegà., l�ão é a

prátiCa do esport·e com fn
tuito, de educar'.) povo \)U
aprimorar a ràça, porém o

exemplo de como nã/J se
deve praticar o espm·te_
Graças à med'da tomada
por mim como Juiz de Ma
gé, pôde um clube do Rio
l'eoeber 'um autêntico .cra

que de futebOl, o;m ccmdi
�ões de progredi_r. Por .ser
o ;melhor jogador'.do mUlll

cíplo� êle era .sempre vis3-
do 'pela 4eslf>.alda.4e e ilie1
tu.4e das açqE'.S -dos a.d;versâ
J'lQ.!i"O 'Oô4Jgo fuq.sileiro .®
�tebol, ,ue tàJv� o pr,·
feliSQf desconhe� tem trê,s
:faltas QOm d.enolJ)ÍllaeQes
car�rW;k:as dJJer�Jltes:
j� brPto. 'Wpl� " �..

1

__�� _

gr�sáQ. � �inleJ.Jo '�a.w.
a elQPUw,o C'� h�,J'.

I
-,

I fi �i � ri -fiap;ós a ���a do ,ª,�bi nterl1l€IO(ll 'e r......O.O ·�...SSI CD-
tJ"P•. Se o C�o �eWJ, re·· ��JW. p, cam:p,p �s �Jr '-" dos o:ari' RS fil1�iS no E�t�d,,:tlcunstâncfa� é porque foge o., . ,U

o a'tleta à �eP.itt.miêiardé àn� M 'ôg0 de �,Pêt-d.í c6r em Joa�abà. � lSa'll1ta
regras do futebol. o jógl... gão e ;Internacional ernpa- Cruz ')ar 3 9C 2.

dar, �a�do lesões "o ad t'aram na tarde de 'ariteon-
.

a) Olassifica�ão ��mtl é a

ver�rJos, está pra11ieab(!}1!J W!tt 'j)elo IDM'ca&»r 4e 1 x s�in1Je: ,

dtl'lito e deverá. 'Ser ea�... 1, o que �es ;.ateu. -CIas'Si 10. lugar - Perdigãt9 e In
do de acôrdo com o que de 'ffc:gçã� atit��a ipa'rà:a ttMIadiena[ cem. 3 p.p.
termina o Comigo pecaI. 'Es próxima fase do cel'ta:rne es 20. lugar ._ Sai<Jtn Cl'UZ e

ses delitos sã.p pra'ticad0s tadual. Corn.eréÍ;al 'com '1 p_p.
com B complacência de ár 'No outro C'ote'j"t:l o (lomt'r Próxima Rodada a última
bitros que pão cumprem c ciéü consegUiu sua primeira do returno:
que m'anda o. 'Códi!?,o 'Brasl vitórla nellta ,�tal'Ja ,tio ea.tn Ci3lnercla:l x perdigão
leiro de Futebol..

-

peonato, chave B, aG venq Santa C�·uz x InternaciO-OSIl

-xxx-

Dirigentes da Liga Atlé
tica BlU!llenauense deverão
viajar até a capital :I!lQ ten
tativa de resolver com (l

.presidente da FAC, sr 0-

dy Varella, a reliolização do

certame estadual de atleUs

nC!fS com e"ôtidõo
receito de õculos

mo. ')TI� ESPECIALIZADA
, ,

MOOf:RNO lABORATORIO-:-xxx

,
A i"ederação Atlêtl.ea oCa SatDe--se ex1ira0fietaJim.en-

tarinense ainda. não 'mair de que B:mn,.enau $�nte
0011 as datas para a realiza deseja servir de se� 4,(') as

9"io 'do ea.m-peanato .estadu tacduai de atAeti&mo �m ca

a\ 4le tênis de· ttlesa, .fllle ·de se.de poder -pat,rootnar 'o

ve'rá ser �do'bràdo li'à 'Pi'i maseu1in.e e'� fezn1f':1no, .q

mék'à qathzeBa de �- �e -errtJ:e1;antct, ae,� 1>9..;' '" ".;' ,,_

b�, f)a8Si'9'élroente ,:em Blu- _ réce, .ã0 é'-.Q.e�g�� :(dá: .....�. f'; ! :l'�:��' ;.�::. 7.:' :'i�.,'\, ';-'-'. .";'

menau.. FAC. '

, '
..,�'" -1: .'f.

,-' "., �
.

': } ;f.a \. c"(' .'( d. "::�';.. � It •. .., �.:

•

•. 0, .,...:

Sidérurgica'de Sanf-a Catarina S_ AD
IDfSC -

,
. t.e�s ao conhecimento do público qUe a Sl'DE

RURGIeA -DE �NT-A -DA'i'ARTNA S. A. _ SIDE8e. re
colocou à . venda as Ações Ordinárias e PreferenCIais,
podendo os interessados procurarem o Eserit6rjl) ca In
eorpora�ão, sito à.Rua Dos Ilhéus n. 16, ou pelo telefo
:Bê n. 3MJO" .qaaniG ser.ão prestadas todas:;as lnfbrma
çães...

. l�ra bem orientar o ·p(tbHco, informa o Incorpont..
dor que Cil valCilr Ida Ação é de Cr$ 5.000 .pagando no ato
Cr$ 1.000, com.o parte de' 'tlagamento do vaI.qr tia .4ção,
�en<io-'"lhe passrvdo Recibo Integral e sem qualquer co

brança extraordina.ria, seja a que título for.
Osmar Dutra.
'IncorpOla.d�

....m��

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CODcíliô·.
.

no último mês
CIDAN 00 VA,T!iciNo, , �o�;' +:0 'Cllncílio Ecumêirlco realizará ama·

.

ehã seu últimó mês de trabalhos após reeesso. df! unta semana.

O Papa pa�o VI COIlf�: em 'CJue as ses�ões setão encerradas (JefiDitiv;J.men.. ' .
'. :

te a 8 de:Dezetn)lro próXimo; � à. lnU,.culada. ConCeição.
.

'.
.

.,

;.
. .i .'- Em sua éiC'ortslçãó publ1-

PAPA. PEDE 'ol\Açtl�,' "

. c�. ", ··Mtéo�t.eip; o' Pll.pa. . ,.

........
.

:ráillo VI :enca.receu tanto

. o. Papai PatUo Vi� �os Bispos como aos' catÓt'
eiltem aós catóÍicos .

ora;- Ucos eIIl .geral que nâo

� especiais .qJJe co�� . cesserp' Seus esforços c1e
dam com o fliil

.

do COnet. ppis 40 téinino 'do concilio.

Uo Ecumênico' do Vaticano OtdenÓU a,inda' trêS d.i8s de'

éIn deze�bro próxima.. A:f,

palq.v;ras 40 Sttni0 Pontiú·

�;;pronuncil}4as . �
.

dia A'manha- a Allla 'Inaug'ura'l do�,�pqis :.4�,: ter �40 Pllbli� 1\
, \11 '" �

d.ft. sua�· �toraJ..
"

':C��..·ir·.so·.d'e· Ps"lcl\'log'l"a' .

li._ .� 'UlllIl' continlÍa . c U

�; da IÇ,eja. de� Ser� am
.. ��. às

..
,

.. 20," �.'.,9' ÇÕ6S htJ,Ín;anas;. ��tu�48 �erito (ia cbxi-
�, a aWa. ·l,na.UgnraI d.O humana; grupos sociais e

"o. retletiu ..
a pr�p!L- putS9 tle pisicol�gia das Re-

I
famflia.

çio do' pá� peI?, �riodo �ções HUqlanas na Famf,.
CJl\Je se segUi:rá � Concilio. .lfu� })ri>movi4o pelp Servi-
Falando.

. ante_ elb-ca C!-e 15 ço' 8'oc181 da Indl1strie" por Palácio das IndúStrias, pc
mnU p�ssoas q�e se haviam

.seu Departamento Regio- dendo os interessados
�

fa

OOI;lcentra.do na rl'<LI;a .. 4e nal de 'Santa Cabarlna, zer as inscrições no Núcleo
Siío l>� para l'eceber Abranr'f'l'á os seguintes do SESI, das 14. às 19 ho-

�. llabi� � domi- te�as;" CO�lceito de rela· raso

lllÍcal, o Sa�to Pádre disse: _.-�-------

"PublidamO{> uma exorta·

çáo
.

en1' �irt��e c�:sã:pr(j:i" .
. f'Relator Estuda Iln!!,r se

. > q.. 1.' ' .. ', .! "0': t ..
.

.; c.... .

Concl1fo.', '�eth -llUt
.

��:' � �. 'j'c h ,i �. r!j.' :

�:: 1�:7�diC�!�r:���e :!' t' ..',:' Aumento do FuOc!ónuPsmo
rem consíderamos i. impor'

.

".'

tante dentro ue contexto

de .'um .• �cdiiteciJJneqt'o; '�e
tarlta: Sigllmi�açãii", ..

, .-

O Papa, que falou ·'.da j!'t- BR�StLIA, 8. (OE) L. Q ,

'.

O senador aCre'38�ntou

nela de seus aposentos. paro) Senador' Eurico . Itezende, que está estudando' a hipó
tic!.Uares, acreg'cefitQu que· relator da 'mensageJ7l

.,

de \ tese, devendo o seu relat�

d��j8Va qUe o.' fitn do C:�ll� autnento a�. � funciop.alis,�� rio ser entregue l\ Comis

&io estiveSse' todeado ··de civir' � J._llill�al" dâ _Umão, são ainda esta semana. '

.ovas: ol1}çé)es.. Afirmóu� a.fi,"rnpu ,l:j,o-je .,que ,a .reivin· _.--'_.- -\ '

fA oração
'

c0íetiva, é
..C?titô �,$���ã�\:.��: ifppPf?�á��� d,e

'. : ..
> '., •

_
,,' ;�, 'i-

tltn.a atmp.sfet�,. espÜ'ltu"l..V,nçJ�er�f;. .��rt.}#. �e :5uilanO�i8�Af.agao.,ro qu� amadui'eQetn :as'd!í� J�ne:�:.';� .. '. .�. â��- ; .', .'. ,". ,.

•

.

��as .I)rov.(�ncia� Od,b, '. �éi";
1

tÔ·�\r�JO.r·ae 46%, ao lD;vés
..J" .,.' �

.. '

·t'· ;H'.'no 'de<Oe�"! l' .,:' .>.,' ,;. � do'
.. �e1;l·):)ltreela�ent.o.�. em

'.
U or,men O .' oJe

,

; ,,",�sin�lElU;� :(%U�. ,��.���� três ;�ta�!s� mere��:; ,��p�
.

�;ro_..8. (OE} '{�P Su:\?�
també� CÍlf�

.

os catõ1i�9� c,ia� ��n��;_ ;.i _� ,,' ,
'riOI� ·i.Tl'ib;tuw �ilitar., jülgá

$e ajustass,enl à re��vaç� .
Embo:rat fíáo tel�ia Qm�a '.

rá 'lmanijã (> proces�o' eÍn

fís�abeléai&.a '. pelos" �ecr� sld(). �opUit'ad.o ,p.or nm-
que' estão in�ciados' o AI.

tos do Concílio;
. ; . guém sobr.e o ·�ssunto. \ minmtp Ped"'"" Paulo SUZ'3.-

til:_'_4i�-b{l·'_:.;),,,�.- .....;......-._.-i--_._.,._._�. - �:,,-,,',-,._ . ..,..

no, ex-lVPfI;"tr'l rl.a Mar'n'''l .'

�\i';".·''L'�ii;de -r r.�Jt�,m.·
;

ssão: e (). ex-�.l,.,.,i":'a:Jte Câ�d'�o
B Ufllf,hl' A-"�'í" nrl'",l" na" Embui-

t�P\;fH'�eELESC APOIURI ;"MA�ERl� ts
.,

;.

UMateriaiS esnecf�hl)c; '. f'e- ' cia púbÍica que estipulo'_'. ,: :, .i "

'oladquidos pela 'CELESC, para � ,ptó�m.o -dia.<25, às R'U'S�OS 'f�m! ·novo·f� as obras dá. linlla' de 10 horas, em. sua sed� (],o '.' ., .� t·

.

J ni)l�isf>ãp .�oinville:Garu- Setor JoinvUle!' à rua 15 de FO-'I1I.t.o,fe'f (trecho. dft Pirabeirabaf Novembro. :naquelai . ciciade. {I

ia Bonitci e':Garuva),'.bérp AscondkQss encOliltram- l'v'l'('SC0U,8 fOE):._ .. ,A
domo a�

.

rêc;les de �tribl:ll·· se cÍiscdminadas ;tO edital UR....C!S apreseptcu um n0vo

f,flP. 'Aquel-'l' 'êmprêsa.
.

ViSlf e�mpadq na edição de 5 tipo de pr·o.iet'J inte� .én-
cic;iqir�.los t?-à cpnç0rr�n- d,o C? : .. t�, .

ti? órgão ofi- tinental novos t:no'3 ele l�-'"I
.' '., ", cml catnrmefiSe. Jéte!s tático� e nó;ril8 t�l�-

' . ..,..

•• -

d'
.

-

d 10R'1It�lmir��ê,(�;}-l�-��·:�!l,iI�li��i!r,nefro qu,.,

P:::i::�'!le;�::�, Prefl!it6S· catariopnses P3rtlc1parao
.

e convencal[ O· .... II'; i

f·
. NQssa: redação recebeu. a visita dO.'Mmir$.lnte', ·Carlos 'gésimo oita,-o

.

arli'l"-rsá.:io
'.

'O instituto Brasileiro de
.

planos' , deSénVolvid-0s por nir 397 prefe�tos. de muni- 13, encontra-se em Floria- tos com o Sr. José Braf

,d�·Sil�eira;qa.tp.�iro. qUe (lontinua em sua: tarElfa de elabo- da re"olução sociali::;r,.l de Reforma -AD'rária - IBRA aquêle ·br�ãÓ p-"l.ra 'a reaH- cípios catarinenses e gàú- nópalis o. Sr. Itamar Car mam, representante do. ór-
1 ra.:t'a Enciclopédia dê Sar..ta Cl1\tarina, obra de vulto e fô- outubr.o,

,
- pr0InOve;ã, a partir do :z�ção do cádasttamentó rV- chos. .' ,

, b.ral, Chefe, do S�rvi90 ..qe gão da,.. reforma agrária
··:te�o sôbre o n6ss'o Estad() e suas ca�actetíst�caS)áist6rl- O ministro da Defes9., ma . próximo dia lO, ,um� :série

.

,ral, previs:to nfJ. Lei do Es- Coordenal).do pl�nos pa�a Glldastrànlento do, I��A, �este .Estado, ,"
'co-sociais,

' .. , ;; '" '�jrechal MaUinovski, -&CUS.c.u· de nove ·'convençõe�.com tátutO da Terra,
.

visándo '0 conclave regional do :
dia. :que vem mantendO éo:q.táç-

O 'alfpirante Silveira '(rarneiro, que atualqlenti :.:.eSid4 oS EE,UU, de imperialismo prefeitos municipais de to- ·�b. perf�it.P� ;cohhe�imeJ1to ------.....;.�:.,;.;.,;...·-�--,-.!"'... -..-..-�----'-----,-.-�---'""7':"""7-7-

;-no Rio de J�IlE;iro, Já exer'ceu o Comando do 50 Distrito e interferencia :los fJ.sslm': dos os estados da União,' aa estrutura !;lgrária brasi�" ,
.

.

.
.

.'

tf�:;e..d_�_:a_��_:_ê.....'�_�...l�_:e_��(;...:_::-;:...a_�' _es_t_a_n_d_O_U_g_a_d_o-a-o-....p-o-v-o-c-a..ta----�-e::
mt'rnos

�' ��� poi- q� �rio =0000' � ?ª,1f:��di� Cunha .CaI1IpOS'fala do catvãO '

'.I:jt � Pti.:.· �.,'
. v".I'.;,'··e ,5': ,em'a.oa 'm./·'o·v' IliWeDIa'da' �:u���gr�ec�:�V-"l.�:;tal::: Si����:�:ê;�af!Ôb;r:. =�r q:��:t��i�ab:��� �i�s t�=:::::l dÓd:'6a�i�

Belém e Br�sília, os pre- nunciada. às 20 horas 'de Florianópolis será setie de cujo 'programa será Objeto
feitos terão amplas explica- .ontem, no auditório, do p.IJ.:' um simpósio' naci�l,

.

sô-
.

de pormenorizadO noticiá
ções sô�re � maneirl,l como lácio das Indústrias pelo bre carvão, com iIúoio no . rio, haj-a visto a revelância

Schaia, musicista paranaen- serão desenvolvidos os tra- coronel engenheiro Láuro próxima dia '28, o segundo de que se reveste para os

balhos. de cadastramento, Cunha Campos, presidente· ;auspicia:d,o por aquela .llJlo- 1;>arrigas-verde:;;, ;em parti
as SU'1S finalidaAes, .e as- da Comissão do Plano do tidade, no sentido' (le to_r- cu�ar, e para os brasileiros,

sinarão convênios de l:)ssis- Carvão Napional, que' cha- nar mais conhecidos doS em geral. . Intensos prepa
téncia mútua com o IBRA, gou a esta Capital' por vol· brasileiros os aspectos rela- rativos marcarão !lo fase

de real interêsse para os ta das 15 horas', proceden"' I' Uvos ao desenvolviD;lento que ,antecede aquele con-

municípios e para os agri- te. d8. cidade de Blumf)nau, carborúfero é suas impU- . clave, segundo declarou à

cultores, onde esteve a convite' da ,caçOOs c'õm à propesso eco- 'r�p�rtagem de "O Estado"

'C�missão Organizadora da. nômico nacional. coronel João Luís' ela Cunha

A convenção que tn�eres· FAMOSC. O dirigente da' O .coron�l Lauro CmUla Cost�,. diretor da CPCAN

sa diretamente a Santa Ca- CPCAN fql convidado j)ela Campos retorna ao Rio de em J
Santa ;..--Eatarina, ao re

Reitoria da Universidade de J-'lneir<? 'na, manhã de hoje, velar a medid8. eXQ.ta com
(

Santa' Catai'ind par",,' ex- devendo e-st'ar de volta: pa- que se e'ncara a sua reali· fpõi' �9I.m;J um tema. que as� 1'a. lJ<l:l'tic1l:Jàr t:;tive.n'lente zeção nesta CiG;l.ade.
._ ..__

Em Sta.Catarina
� , ConfO�.�U1A,� em nossa !,ltiina ediçiÍu, o Trtbunal.Regional Eleito
ral :dq Estadc,,' em sessão reaJi.zadà à, tarde de. sexta fei.I'R pro. edeu a ",Ül"e<r.a tls)s

diplomas IU)� 81'S.•\1() SÍl"elra e FJ.anciljlco: DaU'Igna, eleitos Gevernador e' Vice·
-qovein�or de Santa c�taTiDà:, nas eleições de 3 de outubro,' ../

, Na ocasião, �
o desembargador �dão Bernardes, Presidente do TRE, saudan-

do OIJ cUplo�dos ptonunciou disc�o; que, dado a sua importância e oporluni·
�e, pul»Hcalilos na ín�Jra,

.

"NÓ' momento em '�ue, que o eleítorado catarinen- , Sob determinado aspec-
aqui nos reunímos para, .. see com o eleítorado todo to, ela se apresenta,. mes

proceder à entrega, dos ;db . o povo 4e S�ta Catarina, mo, difícil. Mas est2j'In
plomas l'eiatiros aos

'

�r-' venha a encontrar, na es-
.

tranquilos os nó"ei" gl

gos 'de Governador e V�ce:. éolha que fêz 'de seus go- vernantes: essa míssãn, :par
Governador do Estado, vemantes, mottvo de satís- árdua e difícil que se re

conferidos'
. 'MS:' :.: cld.?dã.os, fação e orgulho. ve.e, ela será grandemen

respectivamente, 'rvo 'SIL-' 'E; ísso., não em urna ou te facilitada pela excelente
VEIRA e; FRANCISbo DAL-. outra fase do período go- disposição em que se en

L'IGNÁ, legitimalT'euJe -eleí-! ;vernamental, mas ínínters , contra Q povo catarínense.
tos no pl�itó" de três' .de 'rúptàmente, em' todos os " l!:s'te generoso povo. com o'

outubro :y .ültímo, sê)â:·ltlé días, em todos os meses, seu pronunciado espírito
permitido, em nome do'� .•

'

ero. todos �os; anos do. quín- de compreensão, tem de

bunal .e no meu próprib)1�:, �âJhç).l r' '_ .

. 'i
.

nionstrado, em todos os

cumprimentar ,os eie�tos,;,: ,.Árd�\l": .sem .dúvj..d.ã.. � Q. l�ces de sua história polí
do povo ,e aç

.

mesmo . t�Il1�'::'�iSsão que acftbil de' 'lÍ1es -" tiCÓ-administra.�vs, grande
po sll.udá:los. fazendo vó�s,,' s�r confiada pelo povo. nas capacidade de sac�io e

ardentes e-: Sineeró!':l•.�a . 'Utnâs. I
de renúncia, mesmo nos

orações especiais em tôd'ls
a.s igrejas do mundo p"e "e

dendQ a, festividade católi

ca da Imaculada Concei�o.
Isto parece' . confirmar. os

rumôres de que o ConcOio'
terminará nesse dia, 8 de
dezembro próximo.

.

o local é o l3uditório. do.

Federal Sem Parcêlas,

xad'l T}ruguaia,

........�-�-�..;--------------
,

CONVITE
'Vivendo semana artist�ca

.

bastante movimentada, o

Teatro' Alvaro de CarvaTho
. abriu as suas portas às
noites de sábado e· domin-

. .

A ,DIS1'RIBUIDORA 'DE PRODUTOS NACIONAIS LI-
MITADA "Dipron8.I",. deV'el1do :rooeber, hos dias.11 - 12 -

e 13 do cOl'tente, uma: €quíp� especia:Iizada' "

da WILLYS

0VERLAND DO BRASIL S/A,.C O N V I D A aos proprie
tários de 'veicules (iH �1nha Wil.lys a comparecer· em SIWS

, Q[icÜ1ilS mi· i"<'nt jdo eh! sec('m S(l1.1S veículos submetidos a'

go, para a apresentação
conjunta do soprano para
nuense 'LuÇJréeio Darin e o

tenor caiarinense Nibet

Deucher. No -'lccrnpanha
nJ.,ento musical .est�ve o

CO:l1:pO:::'tOl' e impstro \Vol,!'

Antecipadamente [';gn1,doce o comparecimento de seus

clientes.
,

DISTRIBUIDORA, 'DE PROr;n;S l'T_'�';�-N-:_::J L".::D�l.
'�';OI.PRüN.AJ:.. -4

.. _.�.-_.��-_.....

as esperanças
--�....----�---.-�------. �-.,�._'--.�.:--�--�------------------------------

"Operação Eqú�dar;':
.•. colaboração ... .teuto

De 12 de setembro .

a 17

navios dividiram as tare
fas, postando-se o.' ME
TEOR, rundeade, em pleno ,

mar, no exato ponto de en
,

contro do equaddr geográ
fico e do magnético 'e mano

c

•.tendo um destacamento de
pientistas em Fernando de
Npranha., �edicandc-se o

ALMIRANTE B�ROSO a

relllizar péffiz oceanogx:á.:.
ficos perpençUc\l-lares. ao

. Equador; Para melhor. co
laboração destacou o AL
MIRANTE SALDANHA três
oficii:tis, Um para o ME
TEOR, dois' para Fernando
de

.

Noronha, e r�beu por
..
sUa véz,' um / destacan;teI1to
•. 0ieDtist;as do MET!X>.R,
os C1OUtores IQ.aus Gum
p�ht e Gunter mtrich
H�inrich Neurann, t>ietr!ch
Helling, do Deutches fri.
drographisches lnstitut :. de,
�a.mburgo...Hej,nz Schone e'

Kerl-Heinz s,z�elda, .do
.------------------------------� ----�--�.-- -���--.

Novas denuncias c,�nlra JI
RIO, SI (O�) - Novas de-

.

nhada
.

por um promotor \ a .\Ôn8. embaixada ,estran·
nuncjas seI:ão apresentadas militar à· JustiÇl8. Comum geir,a..
pelas autoridades miUta�s com o pedido de p�ão. Adiantam que o ambien-
contra O sr . .Juscelino Kubl· preventiva. te � área mÍlitar é fávo-

. tschek, rável a que no caso seja
Por outro lado alltorida- concedido o salvo ,�nduto .

momentos . mais erti�ntes,
em que as n'ecêssidades . do
povo se emparelham com

as difiouldades do erário.
E assim procede a admi

rável gente éatarínense,
porque ela confia em seus

governantes, ela se.' f'Jm
pr�z na espp,ança de r que
o seu sacrifício lhe, seja

de .outubro
. OI> dois maisdevolvldo em forma de be- ,

n�"�n'n modernos navios' oceano-,h ..S, .
.

Mercê de Deus, os nossos ..

'

gráfipos dp. mundo, 0\ .AL-··.
g.o an°t d' d

MIRANTE SALDANHA,.bJ'a-'vern es, e mo o ge- .". ,'., '" .,. " ,.

. ral têm sabido COf'res:oon-.
sneiro e o l,i,t;TE\)R, ale-

'. rnào, realizaram conjunta.der a essa confiança; têm
sabido honrar as espersn- mente um grande programa
ças

.

do povo.
de pesquisas oceanográfi-

Obras aí
cas na "região marítima

e realízaeões
estão, à vista de todos, es- .;���!���l.�:t�o:o:: ed:palhadas pon todos os qua- foz do Amazonas. Os doísdrantes do Estado, a ates-

.) tarem a operosídade dos
nossos Governantes, a'; sua
honradez, o seu critério .

construtívo..

E se isse _ tem ocorrido
com os nossos GQvernan
tes do ,passado, se isSO eS
tá ocorrendo com' o Go
vernante que está pa,ra, se

despeQir, o mesmo aconte
cerá,' por cerlo, com os�i
plomados de. hoje, CiMdãos
de �arga folha" de serviço
prestad(;)s à. coletividade e

cuja vida pública, neste úl

tiino quinquênió,' tem sen

tidà, de perto, o .calor de'
uma administração quê

.

o

povo --'ll.Caba de consagrar,
com ,a escôlha de quem
deva dar-lhe continuidade.'
Justas, portanto, e· funda

dàs, as nossaS espe�ças,
COItlO sinceros

.

e cordiais,
os nossos votos de felici
dades."

O ex·Presidente é acusa-

o imposto
des do 1° Ex,h:ito prevêm
que o sr, .Juscelino Kubi
"'tschek pedirá asilo ·polítiCQ

40 de sonegar
de rend.sl..
A' .denlmcill será �

Instítur rur Meereshunde, .

de Kiel,· e a Doutora.�e'
M-a;:rje Alken, 'do insti'tut'
Meéresforchung de. Bta-"
men. Emba.rcara.m no .AI.-'

MIRANTE SÁLDANHA, no

ensejo da pesquisa, os'nOu
tores' Lourinaldo Cavalcan
te e M'il:ise Paranaguá . do

Instituto Oceanográfico de
Pernambuco, o Dr. Lauro

Xavier Filho do Instit�tO
de Antibióticos de Recife, o

Biologista argentino Guil-,.·
lermo Tell; da Faculdade
de Ciências de Mar del .

Plata e, o Alferes de Fraga
ta C{Jrlos Menágrn,' da Ma
rinha Uruguaia.

Os dois navlos lograram,
durante pesquisas, Ciar�cte
rizar a forte corrente sub

marina., Q.enominad.3 . de

Cromwell, que' sob a cOr

rente' equatorial se qirlge, a

gratide -Velocidade,; dQ :Bta·
$ü' pâra 'a' África, 'e. pa,te,
cem t�r comprovadO:' a te�
brasileir-'l que esta, corren

te
.

periodicamente aflóra,
trazendo a superficie. gran
de fertilidade. As�im. f�
que,ntemente O :METEOR
pescou, . à nolte, tunídeos
na plena supe:rficie do mar.
A previsão de : ais ressur·
gências abrirá perspectivas
inteiramente novas a pesM..

M�q&

imediato a, exemplO do que
ocorreu com o sr, Miguel
�rrais.

,..�

Ing'leses Sem Pena de Morte·

Desde Ontem'
Porfuga'l Vaia
Natal

LONDRES, 8 <OE) """'-: A
pena de morte

.

foi abolida
ofici.aJ.mente na Grã-Breta-

n' ·

I �l_1a/qÍíando a Rainha EU-
J\ac Ia '

:";'.' zabeth assinOli; ,,:na'� mlUlhã
" JOHÂ:r�àmSBURGO Áfri- Ç\� �?J�. ,.a}.e.,..,i �po't.�.. ;. ':pela�â.dO S�I, li {OED

; r: "'MàiS' ���l_dQS,colnub.S e pela
de ÚOO pessoas, em sua . �ãma� do!'>. Lordes, e que
maiOrià. :n�gros;; ,fQram pre: ·f.oi proposta pelo Deputa
S-"l.S neste rim. de semana, elo tra�alhista . Sidney Sil

na' JÚâi'br ; _, batida pOlioiál vernamm,

contr� a� delinqüência· ,nestª $egundo !:!:i nova. léi, a pe
cidade, , informou: ontém. a na c:;tpitlil-l ,soinente será

ASsociáçao Suí-Afiicana: ci,e aplicada pelos crimes de

Irp.ptepsa, Os' p;olic�ais ..

fo- tradição, pirlLtaria' e
.

mcen

rrm � iurlados -por �cêtc� de �iQ .Y0111Dtárip nos portos
P'lil ";f.-··l,-�,, da Er.:cola n':) db reino:

•

PeFI""p r�e PretÓria, capital,'
admi.ni,,�.!)r:tjva do país .. O
Bri!!adeir" l.flUis Rtevn,

Chefe .de polÍcia de .Joh!in
nesburgo, afirmou 'q\l-e es- RIO. 8 (OE) - O Minis

sas batidás serão realiza- tro Ot1vio Gouveia \ ele Btl-
das de vez em quando até lhões d" Fazenda anunc'du
que não haja nenhum' ou- que nf''1''un''a alte'"acão 1'6-

tro caso de. roubo· armaq1o, r� in.troduzid".
.

no n�ojeto
. ParticiparHm das operações de Reforma Tributária, f.'!l-
mais de 2.500 policiais; viadll.' ao i CongressQ pela

'. ','
__._�-,-------- -_-., -r-.--,--------.......-------------------------......-':"""'

Afrka do Sul:

Imp�rio do "ldio

NATAL, -8 (OE): Está
sll.ndo esperado em Nil:tàI o
General' Damasceno Por'tu·
,gal recentemente empos-,
sado nas funções de. : co
màndante do 4;0 E�étcito
em s1j.bsti'tuição ao General
Lima Tavares.
Trata-se de sua primeira.

visit'1 dê inspeção as Uni
dades do Exércit-o sedi$<ias
em Natal.

.

'k ',.hm;! t nbutária Sem AUerações
Presidente Castelo Branco.
Refutou por outro la

d"", as deçlaraGões do go
vernador Magalhães Pinto
de que a Reforma provo..
caria a queda �e SO%i' da
'lrrecadação.

,. ,

se.

Um balanço da última se

mana na casa de espetácu-
10s da' Pracinha ieye:Ia que
se apresentaram, em seu

palco, o Coral
.

de Gàmera
da Faculd'1de de. Filosofia,
da Universidade do Rio

Gr'mcle do Sul e o Coral da .

Univ):lr�idade ge. S�nta Ca

tarina, além dos 111encio-'
llud0::» SOpl:2110 e tenor.

!"

-tarina será rea.Jizada em

Pôrto A.legré�· no qla: 13 do'
COl'r!;ll.te mês., 4li;;ijçudo l'eU-

do
� .

, .

t-

SUCesso d
brasileira

,
'.

,

,,_... '

O ·ESTAD
.. ,� UnGD DllIJO DE SAnlA CAtABtHA

.

,
.

. FlorianópoHs, (Terça-feira), 9 de Novembro

Ielecemunlcações. SSP Realiza
. .

,

A execução do convênio
firmado' . entre' a União,
através . do De.partanientG
dos cOrreios e Telégrafos,

. e o Estado de Sànta Cata

rl� 'pars' a construção da
linha' de ondas portadoras
entre Joinville e Blumenau
!oi 'atnbuida 'à Secretaria

� Segurança Pública.
:'
'.'

mais órgãos da. admínístra,
.ção, sempre que est� cola,;,
bGl'açãol'j' puder importa
em maíor eficiência no d

sempenho do encargo que
lhe foi deferido.

{ll'UPO DE l'E�I.

:\�f
-.

�ÇO.ES

Notícias e'm

Síntese
r -,

_ Ato na Secretaria

,�urança Pública fêz

signação de Elpídio
no de 'Oliveira para.' fun'"

cionar como perito
'

vistQ
riador, durante o emplac�
mento de ·v.eícu1.os no

nicípio de. Araquari, no
rente exercicio,

.

�.
Recente decreto '. dO Go-

.. vernador Celso Ramos dis

põe sôbre o -'lssunto, deter
minando caber àquela pas

ta, COmo órgão executor,
promover tôdas as medi
das. administrativas.. e mais

próyiqêncms que resultem.
no. cuni.prÍI�ento do men

c�oriadó cO:Qvênio; nOS têr
mos ,e prnzos marcaQ.os.

,j..' S.S.P., -"I.inda de 'acôrdo
coiu o ato do Chefe. do Po

dtlr Executivo, poderá soli�

cit�' o conClUSO <los de-

Atrnvés do edital

requereram a expedição do

t�tulo definitivo de pro

priedade de terras pessoa
- residentes nos municípios
de Itai6polis e Mafra. Os

. processos caminham pelos
ca;nais competentes ?-o Ins

tituto de Reforma Agrária
se, no prazo legal de 31)

dias, para que se manifes
tem outro.s çidadãos, se os

houver, interessados ruís
glepas requeridas.

Concorrêncià

Pública p-.- .....
t

A Secretaria da Ordem.
dos Advogados do Brasil,
Secção p.e Sant;a Catadna,
tomou- público que solicitar
ram suas inscrições defini·
tivas naquela entidade O&'

bacharéis Marcos Flávio do
Oliveira Schiefler, Nelson

. SaIles de. Oliveira e :Nqno
. da Gama. Lobo D'Eça.

.

Concorrência pública que
será· reBl�. pela Um.

.

versi�de de Santa Catari-
� .�.. 1-5- �, -iies
tina-se à aquisição de apa
rêlhos científicos, produtos
qumucos e �tigos odonto-·

·IÓlgioc).s. ' pe;ra . a.�
de OdoatoldKJa. .daquela
t1Jpversidade.

FESTA DA CERVEJA
-. '.

,Contorole fôra anunciado, realizou-se, dia 30 ll1timo,
nos salões do' Lyrll Tênis élub, patrooinada pelo "Lioos

GIub'�, a Festa da 'Cerveja, em beneficio do "Lar São Vi
cente,de Pàula�'. Foi a primeira vez que se realizou em
,ilo� Capital uma. festa regada a "chopps", bebido em ca

rjeqõ6s. 'especiaIs, em. estilo tipicamente germâhico. O baile
tt8ns�:i:eu animadíssimo; prolongando-se até madrugada,

. A .ôrqriéstt,!;\ Tremmel, de São Bento do Sul, realçou a nota

ti� ci)m. as SWlS 'mús,ica� caract�rísticas, tendo sido mui
to elogiada pelo público. t.Ias o· ponto alto da festa foi o
�fi1e da Rainha da Cervej.a do 4°, Centenário da Gua-.

nallara, a g�áciosa srta. Dagmar Heidpch, que exibiu uma

"tbi,lette" típica, e da princesa Ruth Strecker (Miss Brus

que, tslmbém com vestido típico, representando. o "Lions .

chib" de Brusque) e da srta. Mima Lenzi, representante
do '.'Lions Club" de Itajaí, apresentando-se em sua deslum
brante "toilette", um vestido típico'classificado em

.
.1,0 lu·

. gar na festa da cerveja do 4,0 Centenário da Guariaba�a•.
Tanto a rainha como as princesas foram vivamente aplá.u

.

dida:;;, Após o desfile, o "Lions Club" confel'iu um prêmio
, I .

, '.. . .•.

à Rainhll, Srta, Dagmar, produto da Fábriea"de Rendas e

Bordados Carlos Ho�pcke S,A" e duas amjveis .lembran�

ças, cabendo. uma à princesa Ruth e a outra à Srta. Mirna.
Lenzi, gentilezas /do Leão Jacques Schweidson e do "Lion�

.

.Club" de Florianópolis, respectiv.IJ.mente,
.
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