
�-�.. '---�------------------------r------------

'p� "a.lyã;a�ms'ta
.,

...- ....1_...._...

"

nas
! fj

t.

ureOJ:upaçges
----.---�

,
-- ..,--'--_--- _________ • ....:..-.. 1. __ •

_

�_U::�l"'�I,.b'-.',MEIO SÉCULO
'LIDERANDO' A
BOA IMPRENSA
t::ATARlNENSEI

..

.,

.' .'.,
.

D I R E TOR G.E R E N 'r E - Doming�" F'\mandts' de Aquino
FLORIANÓPOLIS - (QUINTA.FEIRA) - 11 DE NOVEMBRO DE 1965 ..... \ANO .51 - N,O 15,285 _ Cr$ 50

Violentos combates entre
(

ianques e soldado.;
SAIGON, 10 (OE) .....:. Sangrentos combates foram rea

lizados entre paraquedistas, Norte-Am�ricanos e Vietkongs
na denominada área da Zoba B nos arredores de Saigon.
Os paraquedistas contaram com auxilio de bombardeiros
B·52 com base em' Guane, aniquilando' cêrca de 400 comu

nistas.

PERDAS AMERICANAS

As maiores perdas das

-fôrças terrestres no.rt�-ame- .

rícanas na guerra elo. Víet-

do comunicam fontes fide-'

dignas,
A� 'perdas estadunictenses

de um batalhão. da 173.a

Brigada de. Pára-Quedistas,
que enfrentou anteontem,
vio.lentamente, . o. Vietco.ng,
foram qualificadas de "mo

deradas", levando-se em

conta a importância dos

eretívos do. mesmo. bata-

lhão. \

Desde a sexta-feira pas- Procedente da Guanaba- «pelo Governador Celso' Ra- prolongado contacto.
sada, unidades dessa briga- bara, percorreu o. sul do. com êste mantendo. Satisfeito. com o. que viu

na, retorçadas pelo, bata- Estado, o sr. Mauro Ra- ------'"""----'--------.---

lhao australiano, se encon- mos, Diretor de Matérias
travam Isoladas Ontem o. Primas e. Transportes da

.tq,: Recomendo. que tõdas Víetcong se abateu sóbre Companhia Síderúrgíea Na-

Estacões de RádiO.' e Tele- uma companhia quando es- cional. Esteve vístoríando

visão deverão �bedécer
.

as
tava completamente retira- as obras e remodelação. e

seguintes prescrições ge-
da. O combate

I
foi assaz aperfeícoamento da So.cie-

raís. Cadá �missora de Rã- vlolento e· durou várias ho- . dade Carbo.nífera Próspera,

dío e Televisão. designará ras, com pesada mtcrven- subsidiária da CSN,' da

um responsável para tría- ção aérea. Os americanos qual é presidente. Sua ação.

gem das notícias a serem sofreram graves perdas. estendeu-se ainda à Fôrça

divulgadas,' As entrevistas No. sábado. pass.wo, a e Luz de Criciuma, subsi-

em programas de ca'ráter o.este de PIei Me, duas co.m- diária da Próspera, cuja

po.litico. deverão. ser do co- panhias da primeira divi- presidência também é· ocu

nhecimento. préVio. do. Co.n- são. aero.transpo.rtada de ca- pada !leIo. sr. Mauro. Ra
.

selho. Nacio.nal de Teleco.- valaria fo.ram atJlcadas pe- mo.s.

nluniçaçõcs ou de seu. re- los flancos, pelo Vietco.ng, Nesta capital, que já foi

,presentante n:l Estado, As quando. se retiravam. Uma 'ldministrada 'po.r éle estan::

notícias l'eiqtivas as Fôr- das duas co.mpanhias caiu do ligado. aos flo.rianópo.li·
A d· t· uI r em uma emboscad'l. As tano.s através de obras de :DR �S·LT A 10 O'ças rma as par 10 a - "':; .

',' .!:l ••� ,2>, f hl

mente qualquer mo.vimento. perdas fo.ram, nesse vulto àquela época' em- Fa�o aT'�E'

����� �ey���_:��qua�b�·fi�cad�a�s�������p���ee�wli�·��,�s.�'�fo.�i�����st'lr,dívúigâda��� r"1'
necidas pelo.s Gabinetes dos

Ministro.s respectivos.· Não

deverão ser divulgado.s in
formações capazes de alar-.

'mar, insultar o.u pro.vocar
impactos emo.cio.nais 'na po.

pulação., É também roca-

I mendada a, fiel o.bservância

das no.rmas relativas a

pro.gramas de ho.rário de

rádio.-difusão., baixada . pela
po.rtaria 312, de 16 d� agôs
to. de 65, do. Presidente do.

Co.ntel e do. prescrito. nos

artigo.s 12· e 16 do. Ato. Ins

titucio.nal nO 2 e no. para

grafo. 20 do. Artigo 1° do

Ato. Co.mplementar nO 1. Os

direto.res de: Rádio. e Tere

visão. deverão., co.municar a

entrega da circular, co.m o.s

. no.meS do.s respo.nsáveis
pelo. cumprimento. das re

co.mendações, aqui co.nti

das.

nsme roram sofridas nos

ültímos quatro. dias, du
rante os combates de PIei

Me, no. planalto. e na oha-
.
mada "zona D", a '50 km. a,
nardeste de Saígâo, segun-

Contei Determina Preceitos a Serem
Cumpridos P.elo 'Rádio e TV

RIO, 10 (OE) - O Con-'
selho Nacio.nal de Teleco

municações' enviou circular

a todos 'Os diretores de

estações de Rádio. e Tele

visão. com o. seguinte têx-

-----.... __o _

ConciHo Chega
ao Fi'm
CIDADE DO VATICANO,

, 10 (OE) - A 8 de Dezem
. bro próximo. � festa da.
Imaculada eo.ncéição., de

���;
Ecumêni� V1itl&hd .�.
padres oonciliares em n�-
mero de 2,152 aplaudiram
lo.ngamente êssa notici3 ao.

o.uvirem 8 leitura da cartfll

do Papá a. êsse respeito.

Nevo Código Civil
BRASíLIA, 10 (OE)

•

Fo.i instalada na. Câmara

Federal a Co.missão. Espe

ci�l que examinará a menç
sagem do. gqvêrno. instituin
do. o. n,ôvo Código. Civil. É

pre'sidida pelo. deputado.
Nelso.n Carneiro, tendo. co

mo rt;llato.r o. deputado Jo

sé Meira. No. 'Senado. fo.i

instalada, também, a Co

missão. Mista que cstudal;á
a refo.rma tributári'l, pro-:

po.sta ao. Co.ngresso., pelo.
Presidente Castelo. Branco..

Reforma Tribu1ária Não
Aumenta Impostos

BRASíLIA, 10 «:>E) - A

refo.rma tribqtária não im

plj:cará em
.

aumento. de

'impósto.; Esclarecimento \

prestaili> em Brasília pelo.
ministro. db Planejamento..
J<í- Q ;titlllar' da Agriçu1t1ú�

• I" 'MO- ,''''' "-"1.,; ...•

/I Vai, 'Plbr'knópo.liS, pe�f.t
primeira,

.

vêz receber as

perso.palidades de destaqu�
ligadas ao.s pro.blemas car
ivo.eiro.s, que, te\lnido.s em

jSe�nário a. convite do CeI.

está preo.cupado. co.m o.

pro.blema .. das' aqelhas. O

senhor Hugo. Leme deverá

reunir-se co.m: técnico.s ho

je no. Rio: para estudar 0.'

cambate às abelhas africa·

J

V

\'

,. .

Ma're
orere

Belga
"Viar�el:1

,
l:JO

Brasil", com ricas gravu

ras, recebendo um jÕg,1 de

cristal lapidado. Ln!') após
o. chefe do execntí vc.' na

cional acompanhou o Mo

.narca Belga até ao rampa,

.que dá acesso ao Palácio
onde. se re9Jlizaram às des

pedidas de praxe,
O Rei Balduíno visí!::IU

soberano
,'lj .. ./

lia

en

correndo o programa. de

hoje com o banquete :jue

lhe roí orerecído pelo Pro

sídente Castelo. Branco PO

Palacio da Alvorada,

VISITAS

O Rei ,Balduino ínícíou
hoje seu programa o.ficial
em território Brasileiro vj':'
sítando o. presidente cas
telo. Branco. no

_
pa�ac::> do

Planalto.
O M:onarca que está a

companhado. da Rainba.
Fabíola vísítou também o.

,SupreIPo Tribunal '�e1ard
o. Congresso. Nacional e a'

noíte foi homenageado com

banquete' pelo presídente
Castelo.
Amanhã o casal REal

viajará à São. Paulo e sex

ta feira estará na Guana
bara,

•

Dire,tor da CSN em
, .,

v e 10
I.

I, n 5 p

Prefqitos
Recebeu .seu diploma ce

Prefeito e'ieitô; ria ciúd � de
..: Joacaba, O sr. Udilo Antô

n10 Co,ppL ' vítortos-, nas

urnas d) três d'e 'outuoro,
quando derrotou Q eandir'a
to da extinta UD:.J, sr. I"m

tôn;o HClllera Ra:l1os, 11<1111

desfêcho. ve,rdadeiramente
sensacio.nal do pleit� na-

t"lva jo.gando. gôlfe; Médi-

Co.m aguda dôr no. peito o.

ex-president� Eisenhower
foi levado. às pressas para'
o I-lospital militar de Au;

gusta La Giórgia, o.nde es-

,
co.s n8.0 chegaram ainda a

{Im diagnóstico, acreditaz:).
'do. seja er�se ,cardíaoa. 'O
ex-presidente 'está inc:::n$'.·
ciente em fo.nda de o.�igê
nio..

rr��"'· 1'1):1 n''''�f-
�

visão de_�m b.iJWio 60') m:i

lhões dei"tlólares fiO. !jr.-,;..;-
mo ano.; ,tall1Po� tlll:mcjou

.

!
':\

----_ ..__

.

------

CARVÃO EM FOCO ;,1
"

O Coronel Lauro Cunha Campos, presidente da Comissão do Plano do Carvão Na.
üonal, pronuncio� conferência a convite �o Departamento de Educação' e Cultura
tla Reitoria, O conferencista abordou tema relativo ao 4esenvolvilnento carbonífero

e suas implicações com o processo econômico nacionai.
.. '.... - - _. ----_. - -------��-- ---------

jEng.o Lauro. Cunha Cam

pos, presidente da Co.mis
são. Ext;lcutiva do. Pll3.no. do.

Carvão Nacio.naí, vírão. de

bater assunto.s de Carvão.,
de

.

alto. interêsse do no.�so.

'

.."j:'A&-GRI:J:"/;elR0-aG-SI;JL-7JI/I(f�1t6: êC

O TEMPO (Meleoro16gico)
Sintese do Boletim Geometeol'iI)iógico : ele Ao SEIXAS
NETTO váUda até às 23,18 bs., do dia 11 de novembro

de 1965

FRENTE FRIA: Em curso: PRESSÃO ATMOSFÉRICA
lVI:

- \

EDIA: 1024,5 milibares; TEMPERATURA MÉDIA: 20,1°

Centígrados; UMIDADE' RELATIVA MEDIA: 95.6%; PLU

VIOSIDADE: 25 mms: Negativo. - 12,5 mms: Negativo -'
Cumulus - Str,'1tus - Nevoeiro. ·esparso - Tempo Médio:
Estável. .'

-
I

,

desperta ioterêsse
atual presidente da CSN, Paulo, instalar

'

a Siderúr
tem. co.m seu atual Diréto.r gica de Sà�ta Catarina e

Executivo., CeI. Lauro. Cunha apro.veitar .o.s resíduo.s de

Campo.s, aplicado. o.s recur- carvão,
so.s maciçps :p.ecessários· à ,Todo.s os empreendimen·
realização. do. plano. previs-, tos' garantirão. às novas ge·

to., diversifiCllndo cada vez rações um'l, vida labo.rio.sa
,mais a f�sio.no.mia do. no.sso. e pro.gressista, co.m sensível

território., estimulando-ihe. melho.ria de nossas .co.ndi
um pro.gresso. visível, ções de vida, e já sé eo.ns

tituem em ansêio.s das po

pulações sulinas.
Co.m ã co.nsciência da

sua impo.rtância prepare

mo-no.s. para receqer de

braço.s �bertós as autorida·

'des e o.s ho.mens da Em

. presa, ligados ao Carvão, e

queira Deus, possamos ver

a tl·ansform.aoão do no.sso.

Estrido., co.m -as o.bras tô

das que lhe trarão a so.nha·

eh riqueza, executadas e

em pleno funcionamento.

estado. e do. BrasiL
Desde 1953'; quando. o. Go.·

vêrno. Federal, pensandO va

lo.rizar as rfquesas do. sul,
determino.u o. estudO' de um

Plano. . que .

se transfo.rmou
�rn lei, e instalo.u um órgão.
para a execução. deste PIa

no., co.nhecido. pela sigla
CEPCAN, que o. pano.rama
do. sul de Santa Catarina
vem se transfo.rmando. no.

sentido. do. melhor Jipro.vei
tamento. do no.sso. carvão..

A CEPCAN, que co.meçou

co.m as pesquizas-, to.mo.u

ao.s po.Uco.s cpnsÇliência da

problemática carvo.eira, tra·

çanelo. então' uma diretriz a

longo prazo, np' sentido do

.
melhor <"proveitamento. do

carvão de S'1nta Catarinf!..
Êsse trabalho., que des

tacou técnicos, como o

_

Não. tínhamo.s antes a

SOTELCA, a Linha de Trans

missão. do. Lito.ral em 132

I'

Santa Catarina
o b r a 5

•

e c 1·0 n � r
no. sul, acompanhado de
sua espôsa, retornará hoje

pela manhã ao. Rio.

-neiro.

diplormdos
correra contra os srs. Er- preende os municípios
nesto Zanelatto, �h ex- atual Cemarca de Jimçabli.
UDN, e Altivo. Ram;)s, C:O' Os novos prefeitos foram,
antigo. PTB. muito cumprímenta-Ios na;

Os atos de' díplomacào cerimônia a q\le compare-
foram presídídos ' pelo (11. ceu creseido 'númer.) de
Nelson Konrad, Juiz Eleito pessoas,
ral da 18a, Zo.na, qu"J com

d.1 interior
cuele mumcipio do va:e do
Rio. de Peixe, com a 10-

conquista do. poder para as

fôrças que o apoiaram, �lJÓS
15 aDOS de pcrio' o opcsí-
cio;' ísta.
Também foi Jip:omarlo.

o sr, Aic;drs Sarai "'\, (.)E

sagrado eleitoralml',lte 1,111

Herval d'Oeste � <,,\!2 rI n-

'0, prÕXi!l;O

SA'rT'.I\:OO DO CH:LE,
BUENOS AIRES, 10
- O Chile .poderia SUb"If;

ter seu con.flito com a Al'

gentina aÍlte a Conferência
de Chanceleres d Rio de .

Janeiro - declal'Otl o Cha:

celer chileno, Gaori.el Val

drs.
O min�stw> C!u� f,�z %! a

declara�ão a saí:,a da reu

nião ela Comissã') As.�esso

ra da Chance ariá, acl'€'S

centou, ontudo, que "co-'

meça a acharar-se o. par.,o
rama dep,9is da aceitação.,
p�r p,'rte (la Arg,;ntimt,
das condições chilenas" .

Djs�e Valcles que, além -:la

prssib1jidaõe c1� leva1üar o

caso na CO�1fet'êi1(;·i.a do

Rio, também se cstuLl�t, a

cle soliCitar na m8'Sl11Cl. CDn

fel'ência a aplicação :b Tra

ta"o Ipteramerica'.lo de As

sistê-:1cia Reciproca.
Pcr sUa parte, ::J Subt:e

cretário do. Interir),', J·Ll9.n

Hamio.n, viajou pam Rio

Gallegos em aviã.) para !'C

ccber o. cadáver do. 'fenen
te Merino, assim c:mlU (;s

prisio.neiros ·e o fel'i.d) nos

) aco.ntecimentos de sábado

últimQ em Laguna Del Di

sierto.,

" GORiLAS"

Bandeiras' nacio.na.is a

, meio pau com Crapo:tl !le. lu
to. o.ndeavam ho.je sôbr·� ea

sas particulares e escritó

rios,. ,em ho.menagem ao.

soldado fronteiriço. to.mba

do, Os dirigentes estcoa!l
tis trataram de im!)edir as

queimas de bandeiras al�

gentinas alegam'o qu,� a

ira não. deve estel!de�fe
co.ntra o. po.vo argf::ntl)�o

IVA)

lacerdô ft gora é A.gente Imobiliário
RIO, 10

'ro
disse o.

!iÚS jo:rnalistas
�eiltl-l'lndo:

sefláo 'contra a "gendar-

alugà;r algum
pode pro.curar-me""
que suas atl,vidades estão
vo.ltadas inteiramente

nas que Já caUS'lram mo.rte

de pessoas e ánimais.
-:,;....,L.-..--._�.----....--.------ .. _------

'SemiuáriD I sôbre ccUVã ]

kV, co.m tôrres metálicas,
a Linha de -Tubarão.�Lages
JoaçabJil. e as substações,
cOl'l'es,pondentes, etc .. ,

A orientação' geral elo.

Plano elo Carvão pJ:etende,
além ele realizar a Usina da

Sotelca Co.I}l vistas à expor-

tação· de energi� t�s
cados do l'arana e

111er-

São

,

meria assassina" e aos "go. I
rUas" (militares) ijue" se

gundo. muitos chil'=l.nos ac!u

zem, co.ntr.olam o. go.VHll.}
dn �i:>side;;ilfq,t}Átit,l1\,\!j flllfL
Ent,retanto., o ,!lário co

munista "'EI Siglo." tratou
de v-óltar uma par�e (I') 'ir

ritado espirito. nacionalbta
co.ntra o "impe.::-iaii:::mo
ianque", e. puqlicou um ti
tulo., dizendo:

"A mã.o· do .Pentagono
está detrás da agl'eS�ã0 r;:D
rUa",. alusão. à njuc!il, h1Í
litar d9$ Estados Unidc.s à

Argentina, a') ,am:)a1'o ele
um pacto bilateral.
No México, o. .iiárb No

v,edades" disse editori�l
mente que o o.nfHto f).'l·n

teiriGo entre a Arge:nt:l1:l. e

o Ch!lp pro.jetou "aui; a
sombra" s€>bre a CaD tcrôll
cia Interamericana ::li) n;o
de J.aner;'o, Afirm·l o ar

tigo que a reunião ja ha
via tropeçado com, o e('n

flito dominicano., "c·.)!U Ullla
intervenção. que não pode
ser justificada ,ante a.8(;n

sibUid,ade latino.-ámerica
na", e que após, f:om a si

tl1aç-ã.o do próprio Bl'àsll,
o.nde atua um goverllo.
"co.m sistemas que repug
nam a crescente consciên
cia demoerática que se per
cebe eln no.ssos »aÍ:3e:5".

'

RJl:STOS MoRTAIS
,t

jaram para o Chile
do.s três carabineiros .;ap.
turadcs nesse indden�,
Um terceiro. prislJlllelrO,

o sargento. Miguel Mánri- '

l(uê Contreras, permanece
n'o Hospital da Juarmcao
militar 'local porque os �ê

.

dicos chilenos que .chega
ram anteontem à. nQite
num afri�o da Linha ,\.érea
J'õacio.nal fLAN) do vizinho
país admitiram Que l':ão era

conveniente sua· -i'emoçíio•

Manrique Contrems foi o.pe
ra'do., pois tem 'UJllà bala.
alojada na .<l'egião. intercos:"
tal.

.

Fora� devolvidos ao Chi
1e '05 restos do. tenente oe.

cârabineiros Heman Me
rino. C-orrêa, morto, no cno
Que registragp sá)Jado. ulti
mo CCI gêif'darmcs arg€n-

, tines, . No mesmo fwií'ío 'iia

Nó avião. da LAN', �l1e
chego.u anteontem à noite
às 221115m, VlaJ::tram o

subsecr.etário. do. Interior' dO'
Chile, Juan Hamilton: 0.
General de carabi:leiros
G'lberto. Junti Celado, o.
Ma'or-MÍ:\cl' Mál'lo NU
r..ez Errizabeltia,'o Tener.te
Renato. Nàvarro. Sil\ra e os

funcionários da challcela:::ia.
Miguel Amaro e Daniel F€r
nandes. ' .. ;

,
!.

IVO Retribuiu Hom'enauem

'Não. se registraram nQ�
'vidades'.' po. conflito. cnbe
a Argenthla,'� o Chil.3 em

, co.nsequenc}a do. chr;que ar
mado. produzido sâbado pas
sado. na zoí1a fro.ntei:o:iça de
Laguna Del Desierto., r.e-,

·gundo infiYrmo'u ontem .....0'

Ministro. -de Relàcões Ex
teriores, Miguel 'á��el Za
vata Ort�.� Zavata Ortiz

� � \

recebeu os ijorna1istas no

Palácio. do GoViêm.o,. onde \

participou de . um ralmoçO'
oferecido- pelo. \. Presidellte
Arturo Illa ao, Secretário
de Relações Extel'iQres do

Mpxico, Antônio Carrilo
Flôres,

() governador eleito e diplomado do Estado de Santa Q1tarina, sr. Ivo Silvei·
I <t, retribuiu, à noite de ante·ontem a homenagem de que fôra alvo ,por parte da
hancl.Idll dI') anti!!:o PSD II Assembléia J..egisllJ,t.1viI. o-re�'ecel1do aos seuS CQl�IJ}Onen.
1es jantar qlll� tcve lugar no restaurante do l,ira Tenis Clube, O enconÜo, a que
"Ompl1l'eCcl.!· o dr. A!1(,l'bal Hl'I.mos, que presidiu !\ agremiação l1:ll'ti:!flda 'vitnl'iosa
I1H três ele outubro, transcOl;reu num ambiente' de ('aroarada�em e compreensão
111útua. O exnressivo comparecinlento às c1epen!lf::í;;cias do "Clube da Colina" é sin.
iomàticamellie revelador dos laços de al11izad� q_ue WIem o sr. Ivo Silveira aos

seus antigos companheiros'de lld"s pa.lla.,i.u"atal'ç�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Tali" Elétrico pod-erá· Resolver
Pr.ofeDl8s do Tráfego

LONDRES � Idéia que luíção do ar, assim como a grandes cidades, :Ji rança-
ajudaria a controlar a po- congestão do . trárego. em da -na Grã-Bretanha i trc-

ta-se de taxi de três ro

das, Inteiramente movído a

eletricidade, baseado, até
certo ·ponto, no popular

SociaisAconte'cimentos
ZURY MACHADO

Terça feira. em Criciuma,
o Deputado Ruy Hulse, foi

dipÍomado Prefeito daquela
cidade,

o Show "Napoles em lfes
ta", será apresentado no

próximo dia 21, no Clube

Doze de Agôsto, as 17 horas,
com moViment1Ui3 tarde

da.te. yal!8. Gualberto e

R�eves· estarão estrelaa

d� fJ apiaudido show,
)

Para um eleganté e mo

vimentado jantar, o restau
rante "Canta Napoli", na

praia da Saudade, recebeu
na última terça-teíra os ca

sais: Paulo Bauer Filho
(Myrlam); Mario Meyer
(Maria Olivia), Paulo Costa
Ramos JArlete), Fulvlo LIÚZ
Vieira (Maria Leonida) Za·

ny Gonzaga (Clotilde') Wil·

son Medeiros (Nely), Osni '

Damíaní (Licinha). Os se

nhores: Paulo Melro, Ser

gio Alberto. Nobregá, João
Arno BaUÚ Marcíijo l\iedei-,
I'OS FIlho. As senhoritas

)

-:-:-

Após a cerimônia do ca-·

sarnento de ,Rozendo V. Li

ma e Nidia Coelho, realí

zado sábado na capela do

Divino Espírito Santo;. os

convidados foram recepcio
nados no Lira Tênis Clube,
com um elegaríte almoço.
O .asmerado serviço teve.�
cargo do competente senhor'
Eduardo :RoS'3..

'

Cresce a produção
de veículos em65

-:-:-,
'

Santacatarina Countrv
. Clu�.

programa· para o mês··
.

de
nnYem�ra

Aníversaríou ontem a se

nhora . Sen�dór Atillio Fon·
tana (Ruth) - ',iEm seu a

partamento em �rasilia, o

Senhor e a senhora Fonta

na, receberam 'Um grupo de

amigos; padt um [antar a-

carro "mini".

Embora ainda se nassem
alguns anos até que ê.�S€S
econômícos veículos. j.ro

pulsados a eletrlcí-tad« pr s
'Sam ser vistos nas ruas

de Londres, os engenhcírus ,

brttãníeos e projee"'i\S (o

país estão já alé:n ct:, j".

se Q.�, prancheta. 'Nos im'·
maíros meses de 1936. tal
vez, possamos assinalar al

guns Interessantes ane-tr-í
çoamentos nesse. sentido.

Iara Pedrosa e Myriam Luz. mericano.

Expressivo aumento de produção está
sendo assinalado, na indústria brasileira
de veículos, pela. Volkswagen . do Brasil.
Essa emprêsa, que" se, mantém na lide;�an
ça da produção latino-americana do 2["túl'

fabricou, 'em outubro findo, 7.470 unida
des, superando de 9,8 r;; o total' obtido' no

..

mês correspondente de 1964 ,(6.805). O
resultado,1ndica um (sensível Incremente
d produção no curso aos mêses .de janeiro
a out:qbro de'196'5� 'quando a Volkswagen
do Bràsiltctâlizoú 60�910 .

veículos-dos ti-
'. I

pos Sedan, Kembi e Karmann-Ghia, SUpt·
rando de 13,2(-� a fabricação. obtida 'Cln
identico per'odo do &*0 . passado, que so�

. ... �-

mau 53.792 unidades. Os dados �'elati\'07'
I

.

ao conjunto da indústria brasneira de veí-
culos, há .poucà completados e refereritc�,
ao período de janeiro a setembró dêsté
ano, já apontavam uma pa.:tic::pação eb
41,6r,/� de veículos, Volkswag.en no LotaI
geral da produção nacional. Sua ma!.or

contribuição se fêz sentir na pí'odução �t'
veículos de passag,eiros, nesse mesmo pc� ..

ríodo: 56j; do total fabricado, nessa cate

goria, pelo conjunto das indústrias de :m

to-veículos, levavam o ,emblema VW .

1-':-:-

Party ,n� sede
, social, .'

á Tua Rui Barbosa, 49, 'com, IniciO:_
ás ],7,00' horas.

" T..aJ2':. Passeio. J. ,

dia ·15 _' Garden RIo: No. HQtel Glória ·te·,
ve início dia 7; a. "1I.a Reu-

níão ExtraordináTia de

Chanceleres", convocada pe

.la organização dos Estados
Americanos.

Quem será a nova Rainha
das Debutantes de Santa

Cataríria, Sábado . no Lira

Tenis Clube, o cronista La

zaro Bartolomeu promove
rá a '''Festa .das Orquídeas",
para a escolha da nova ma

[estade. Albertinho, .o artis

ta' da revoluclonãría novela,
"O Direito de Nascer", pre
sidirá a oomíssão . julgado·
ra.

Falando em aniversário,
festeja boje. idade nova, a

bonita e elegante senhora,

Layre Go:rqes (Tereza).

'i' o,.

�:'-";;,,,�,
f

__

• -..... '

...
"

dia :27 '_.. Recepção-em Black-tie no- Sal�;ó...
'de Festas. do Grande Hotel:Blttoae'�

. :�;, riau, ·com "a presença .de Elizet�,;:·tar�:·
, dof'o·.','... ')'
; Início: 2'2:,319 horas.; . ".

, ..

TrRJf': . RJgor'
,.. ".

,'; "

"v ,

O pequeno veiculo, f ti. d!
de ser. manobrado 2m ho

ras. de denso tráfego, ele

vida à capacidade' da roda
.

dianteira; de f�Z'er t;Ul'\'as
,

de 18.0 gráus, será Iabr íca
: do 'com ':plástico,' tem por
''las 'de cOrrer, e .u� oonIí-

cíonado. _Suas baterias pc-

-;-:-

Bastante comentada a

Coluna sobre �:Teatro". es

crita por M�.uro Amorín, no' ..

jornal "ILHA".

A loja Nova Record, aca

ba . de ínaugurar uma filial,
no Balneário de Camboríú,

--:-:-

!'__._'_
..

:.� I.

• �
'. .

.
I

A- Diretoria eomuaica que
. apartir do dia,

15, o clube testara aberto / aos fins de se..,

mana, a Sf'�IS ass.dciad.ot?:

Os Engenheiros: .Leno
Caldas e Cyro Vasconcelos,
foram vistos jantandO no

restaurante "Cliafariz:', dos

simpáticos ambientes de

nossa cidade.

dem ser recarregadas
poucas ·horas.

.

(Im
. Segunda-feira, as 17 ho

rás,· os Diretores 'do "San·

taeatarína Country Club",
recepcionarão seus associa
dos em' sua sede··social, no
Bairro

.

Agronômica, para
um Gorden ,Party. Aldo
Gonzaga e Neide Maria mo·

. vimentarão a jarde de ele·

gância, no mais sofisticado
Clube do Estado.

Luciano Corbetta, chefe,
do Departamento de Arte

de "A S. Propague, está de
casamento marcado, para o

mês de dezembro próximo.
A direção pode 58:- ('olo.,

cada de um lado ou (;e cu

tro do compartimento lia

frente, com unidade \ para
contrôle do motnr 111) cen-'
tro e espaço para bag-ag'�n:
de cada lado.

......... .....;.....

A DIRETORIA
-:-:-

Lino Amaro e os Canto
res de E'bano, no próximo
dia 28, estarão movimen
tando a elegante reumao

danqante nos salões do Lux
Hotel. As mesas parll esta

reunião, poderão ser ad
quiridas pelo telefone 2021
ou na gerência do Hotel;
com o senhor Elias Kemper.

A conceituosa Firma Car

los Hoepcke, vai inaugurar
sua secção· de tecidos, numa
moderna loja, a rua Felipe
Schmidt.

J05é Arêas - Decorações
Um ou dois passagei1:os

no assento de trás tcr!nm
boa vista da cidade, alL
vés de espaÇosas . jane-bs

. e\lYiqraçadas.:' /iS bate;;'h:,3 '

ficar\am ·sol)
.

os a�.3}ntés
de, p.assageiJ:os,. .

.
..

Rua Felipe Schmidt, 22 _ sobraria. ;J

MOVEIS DE CATEGORIA PA�,., _�}'C::'-':::�TES DE
CLASSE

Preços reduzidas e fac�lidades de pagamento.' •J
Projetos de âeeorações Sem compromisso. .'

CO]f.ções de papel de parede com monstruário ;:pmple�n

No próximo domingo, es

ta Coluna apresenta a sele

ção dos "Brotos Mais Ele

gantes de Santa Catarina".
Esperando a visita da çe·

gonha, o muito simpático
casal, Dr. Eros Medin (Ke·
ty).-:-:-

\:
.

ÃO t LUXO ------t..--.�_.. '

ou AII\OA EM PRESTAÇÕES IGUAIS DE ------....

29.000
AGORA •••••••..Cr$ 450.000
ou 5 VEZES: ..• Cr$ 90.00.0

QUALIDADE
SEM ENTRADA·Cr$

\.'

(

--i,---·
... -

---......-------_;___...-.............,-......�.....---�

"""
.,

-. ____........-.'

AGORA .•••... Cr$ 650.000
ou 5 VEZES

.

Cr$ ,130.000,

!
\.

ou AINDA EM PRESTAÇÕES IGUAIS DE
.

Cr$ 45.000
I
"\.

"'

O!'1SIMO-SEM ENTRADA

.

r -.:.;.
" '

1 .

� �t1
----------------�-����-----_.,.....,,�.-------

..
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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taríedade, podendo O'> pro
gressos realizados decidi
rem do futuro estado'. d�raça humana. Esta a o�i
níão de !,prd Adrlan, anti-�
go' Professor do TrillitY'
COllege, da Universidade

I
I

�
'-- - ----

ISINHD CANBERRA -. Os recen
tes progressos alcançnJcs
nas ciências da vida des
cortinam a possibilidade
não apenas de se contro
lar as várias formas de
doenças, mas ainda a de
controlar a própria heredí-

---...: -_,

\

SE PUDER... �A HOJE: Quinta-feira, 11-11-65.
15,00 - Discoteca Musical 5

1,5,30 -:- TV Cine 5

16,10 - Aulas de Inglês
17,15 - O Assunto é Mulher - ao vivo
17,50 - Caminhos da Vida
18,00 - Cipelânctia Estrêla (Os Flintstones)
18,35 - Telenovela (fi Côr da Tua; Pele)
19,0();"'_ Elas por ,Elas - ao vivo
19,15 -"- Correspondente Renner- .

19,35 - Telencvela (A Outra)
20,lii -:-- Spot Ligth.- show musical
21,15 - Telenovela (O Preço de Uma Vida)
.21,50 - Bonanza ,--- filme

'�2,50 - Grande Jornal Ipiranga
23;20 -'-: Tele-Universidade
�3,40 - Interpol Chamando '- filme.

. .

(
'VEJA AMANHA: RJ:N-TIN-TIN - FILME
Atenção: Provavelmente a TV-Piratini apresentará ho

je, o "vídeo-tape" do jô�O entre SANTOS e PALMEIRAS.
Se assim for, mais' uma vêz alterará a sua programação
normal. para que' os telespectadores gaúchos e catarínen
ses amantes �o "esporte-lei" assistam mais um grande es-

petáculo futebolístico. em casa,
.

NOVO PRÉD'IO
Encontra-se em {ase de .acabamerito,

grande prédio de alvenaria com três anda
res sita a rua Santos Saraiva no Estreito
de propriedade. do nossoamigo Jorge Briig
gmann, comerciante abastado cujo prédio
servirá para Dormitórios oferecendo afim
as 'comodidades, confortos, higíene neces-

sárias fada. iluminação.
.

e

'. ASS�l� fica a nosso tradiconal barro
elo Estreito, com mais. uni síntuoso predo
.pata servir o Povo e aos. viajàntes de [ó-.
rat Atende a .todos.durante o dia, e noite.

de -Oambrídge, .no decurso

de uma conferâncía aqui
'!>toferi<;la el1l· MemÓt71.1 de

David Bivett, ao retenr-. c
aos progressos teítos nas

pesquisas sôbre o sistema

nervoso humano. Adilt-nU·il-·
que nos últímos anos ter,-,.
havido um avanc., espeta- ,

culur no/sebr em qu') , a

físíca, a químlca el ,t biú
Iogía uniram fôrças para

._--_----!.... .. - o •• _. � - _._, - __ - •

\

Rei Hassan H Visitará a A'lemanha
BONN, - Segundo, porta-voz oficial.

\� o réi :Hassan I I do Marrocos visitará OIlt': .

aImente à República Federal da: Alemar-ha
nos djas.29 e 30 de novembro, atendenó«
a .convite que lhe foi formulado pelo Go
vêrno. Federal,

O Secretário de Estado von Hase SAu

dou .esta visita de um. 'chefe de· estado ára
be, êitle" -na primavera do ano passado, '

�'antevé's�as relações com u Alemanha.
"P govêóio Federal está con,�icto, afirrnou
que.Com, esta visita' o. Marrocos ssrvirá TA�

r� con.sOli'dar a amizade árabe ..5alemão:;.
.

-,'

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

'VOCE SABIA QUE .....

. .. Oduvaldo Cozz.i foi contratado (em bases míüonãrtas)
pela TV-Tupi? .i.,

... está prevista para o fim do ano a inauguração da
TV-Mar Del Plata (na Argentina), e que é irlteiramente

equipada com material britânico?

· .. Antes do Natal dêste ano serão feitas transmissões

experimentais de Televisão em côres entre a União So-

viética e. a França?
.

· ., Heloísa Castelar é José Castelar estão trabalhan

do. na adaptação para a TV d'3. novela de Gilda de Abreu,
"O E'brio"?

LONDRES, - A Marlnna
Mercante do Reino Unido

. contínua sendo a maior elo
mundo. Consoante esta tis
tícas publicadas nesta cí.la-

de pela Lloyd's, a. ir J�a hi .

tãníco têve um aumento de

40.000 toneladas !1a peri.x!o
cte 12 meses term!i111riq \::L11

'Julho do corrente ano. �O:1

tanto, ao todo, C')Dl embar

cações cuja nonela�;etn hru

ta atinge a 21 milhões 530
mil toneladas.

· ". a Televisão. suíssa �ecusou a transmitir o seriado

"Guilherme TeU" (de grande sucesso na Inglaterra. e na

França) alezsndo Que a TV da Suissa não brinca com os

heróis nacionais'! �.Ijllllllln

A. mesma córnpa.nhia �f;:

guradora informou que a

frota mercante muncJ '::tI

ascende c·gora a 111.,tiS de

160 milhões cJ e tO:1.t::'HI(l.s

tendo-se registrado urn ,�'J

mento de 7 milh5e3 390

mil toneladas em .10ô3 ·6,1.

No que toca aos p0b,:·lFi
ros, a Grã-Bretanha oe!:

'Pa um honroso. refe0;::o !u

gar, depois da Lib;�;.·i::l 'e

N0r,uega� com mais ,de '1 ....

milhões de .tonelaj�;s.
A frota. mundial cieclk8.

ca ao transporte �le l!�Í1!f

rais
.

e mercadorias a gra-

ATENÇÃO PARA ESTES PREÇOS:

NOVA!
\

NOVA· COMPLETA· SUPERIOR

DUVIDAMOS QUE EN·
CONTRE MAIS BARAT.OSl
SAIA DE NYCRON f'SUDANTEX, para

II ���or�>E' TÉRGÀL 5.000
1

pára' senhora .. : .. '.
4.600 I

.1 CALÇA DE NYCRON

Itpata homem 9.000
CALCA DE HELEN-

ICA
-

RIIODIA para Isenhora . . . . . . . . . .. 5.800
.SAIA 007 Douhle-Fa-

ce, co,m zíper .'..... 3.500 '111CONJUNTODE BAN
LON, desde 4.500
VESTIDO DE JER-
SEY, estampado' ;.. 2.500
BLUSA DE JER-
SEY, estampada; si
manga . . . . . . . . . . .. 1.500
IDEM, manga curta 1.800
IDEi\'I, manga 3/4 .. 2.100
BLUSA DE JER-
SEY, listrada, deg.ça·
dée, sem manga 1.600
CAMISAS V. M.
NYLON 100%, des·
de 5.900
BIJUSAS V. M. NY-
IJON 100%, para se·

nh:n'a desde
BIJUSA DE NYLON,
trabalhado, para se-

nhora. Último lança·
mento. desde
BLUSA RHODlELA,
estampada, para se-

nllm·a. dl'!Orle' 5.500

ii BLlTS \ DE MAIJHA,
II com mal1l!a reudada

I"
para senhora . . .. 1.800
MAIôS DE -HF.LAN-
CA RHODIANYJJ,

I
at� 12. �mn., . . ... 4.950
MAJi'''1 nt:. H"'TJAN-.

: CI\ RHODIANVL, pI
senhora. desde 6.500
OS ARTIGOS.· EM OFER·
TA SAO DE NOSSA EX-
CLUSIVA FABRICAº,O ,

GRANDE SORTIMENTO
DAS MAIS. MOnERNAS
BLUSAS E VES�S
IMPORTANTE: . Os 'Precos
são líquidos e à vista. Pe
didos mínimos de Cr$ ...

100.000, acomuanhados de
cheques visado com acl'PS
cimo de 10% de impõsto

de constDnl)

Confeccões LHA.MA
. '.".-.-

CALCULADORA IMPRESSORA

BURROUGHS
J·700 5.500 .

4.800

CHAME A BURROUGHS

A Calculadma Irnp:essora Burroughs
J,700 é mais rápicléi I Com a J-700

você multiplica em poucos segundos.
Bosta indicai' o muítipiicando, o rnul

tlplicador (nas tecléls vermel,has) e

pt'onto! o total. f\lão hei nad'a que
esoerai. O pmduto foi calculado GIl

oLié1nf� você indic,w,] o Ilw!'ciplicadol
,

.

O desenho indus�:i 11 c!a J-700 é per

L)ito. Irrteil'arnerlle fid)(icé.ij� em nosso

Pais. E; quanto uo [)n:;ço. a Calcula

dOi-a Impl'essol'a J-700 custa, menos
�Io que outl'a qualquer me,quina no

o("n(;;-o _- 2.té li.fnos CO q:J& �iluitas .·f

Peça ao representante lima demons

tração da Calculadora· I mpl'€ssora

Burroughs J -700 .. Experimen\e,a
você mes?no! .

Burrouglí do Brasil
TOD(3S os PROBLEMAS t.:DNTÃEl�rS TEFUvllNAM Co.M BURROUGHS

FLORIANÓPOLIS· Rua Irrnão Joaquim. 17

I R. José Paulillo, 558

:,11 T. 52.·5694
(Bom Retiro), - São Paulo

li GRANDE si-°RTIMENTO

nel elevou-se no ano pnssa
(lo em 2. milhões 1(00 m;l

toneladas, alcançando o

total c' e 18 mtlhôes 76G mi;

atacar a estrutura do ácí'-
do nucleíco.

.

,
.

Acrescentou Lord- Ad,ia!.l
que uma MS muitas possí
btlidades ·excitantes sugerí
das pela estrutura (:0 ací
do nucleíco é a ele pr:s';Jh;�
mar uma forma �!f} �r-
111;1?'enamento de gC1J1:-t�
quantidade de ínro.ruacào
num volume extremsmem e

pequeno, pois as i:'lip·:u!;:;s,

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

são longas meaías com

urdiduras laterais que po-«,
dem ser arrumadas nun: a

HU'ieüade de T'UneiJ'23.

Assím, 'pode ocorr er que
estejamos afinal no limiar
de solucionar um ,i .)3 gran
ti:-;; problemas do sistema
nervoso, qual seja:) ,i8 sa ..

bel' a meneíra pela qual RS �

m�l11Óri2S são armazena-Ias
Do·c.ó·p'bro_

-_·'·-·--r _ ..._ ,.

toneladas:
O número de pe;.n;eiú;s

.ern servir-o subiu de �75

'para 378.

. BATERIAS;

Jl.M4tQ�. .
. �

"0
",

• '.

OS GUARDAS-NOTUR-
NOS: OS in�e'�Tal1�f:'s

. das entidades cO;:)1!!Il('lILe
designadas como "C'rtmr
clas-Naturnas'" nW1r:J, tive
ram. expressamenk. deter
mimida a sua filia(,it'}_ !-ll'f
vid·enciária. Os re�lllaÚl,;l.l
tos c:os diversos .[n:;tilvt("
de Aposentad3rias 0 PCD
sões e das Caixas antcrin
res não inscreveram qllal
-Quer -disposição a .respejt_Q,
incluindo em seu. imhi:ü
os guardas noturno,.
Ao que se co:rh:'('�, '1 p"i

meira manifesta�ã';J cficj�l

S. Exa. por ·des'�Hd1') nl�
blicado no Diári.o· Ol'lLlal
de 25-7-1945, págin,l 1 �.(l2j

.buscando "uma SOIUf'{l0 que
prop.arcione ,àO m';ü\)�' nú
mero de indivícll!0S a pLGte
Gão assistenc!al,das le;s de

previdência, ·uois slo êSilf's
não há dúvida, os prop6si
tos da leglslaGão" -- dptrr
minou a filiação rl::tCjuel[l.'l
organizaçõe$ ao I11StitutO
de Aposentadoria 0 Pensões
dos Comerciários.

Tal despacho :,e"i�' p:;r
fundamento Q ·art. 40. do
decreto-lei no. 2.122 ele
9.�.40, que reorganizar:), o

IAPC então em "igo'�, e as

si}11 concebido. "Seria tam
bém segurados - fac:l'�tHti
vos ou obrigatórios, eqnfor
me sua condição (JS er, Ipre
gadores o.u empreg'arlos fie

emprêsas ou
. iustitui.qiícs

não ·enuineradas no ar:;. ':20
que venham a ser inr.illidüs
no regime d{) lnstitní,� TJ0r
ato, do Ministro do 'rl'Htl'.
�ho, Indústl'ia e Con(!!'('!o.'

.Como se vê, a decisão
mlpisterial não era declara
tória, .mas sjm, con:::("ií:u n"a
de ctireiti:J

Grã-Bretanha: Mõiôr·Potência
. Marítima do, Mundo

!"osteriol'ment.e, :)1)1' Por
taria no. 81, de 14 (10 ma·io
ele 1947, o sr. min;,,;tro do
Trabalho �tendeu aos vi

gilantes noturnos de tÔ.ll ... s
as l0calida,des brasi'.f:Íras a

decisão publicada :;l, ?o5 tie

julho de 1945.
Desde então. :L1ssaram

.

aS dua1>das N�tur:rlas a se

rem consideradas ':!0ll10 (-111

prêsas e seUs i'n.te�plJ1les,
empregados, tjdos CfJJ;C1C) ,·e·

.

?'urados c1)rigai.ócltls do
IAPC.

Isto ao men'JS 'o:fie!�l

mente, eis que a grande
maioria de tais oi'ganiza ..

ções não contrihl1i parp. a

Previdência -Social.
Aliás, so.b o lad:)· rráti

co, compreensível :) qUi� o

corre.

Normalmente, 'iS Gl1a!'
das l'�oturna.s não tem 01'

g'anização empresa1:iaJ, .:1-10
possuem pe"soa Q'.le se i,-r

ne resp011sá vel pOi' p0s�í
veis divi-'éls._ não :lá f'l11p! e
e:adcr que suporte o onllS

de sua contribuição.

No Rio Grande (1) ;';1IJ.
para citar um exempl,), (')11

le'.'artamento rf'cente, ;1.E;o

enco"tramos meia dU7.1.a
de Guarda>:; ,Not11rnp,s,' (ju'e
venham· cúntrIbnÍ'1da U8"a

o IAPC (Pelotas, 3a�Y'··1 :.'la

ria, Rio Grande·, Ca,�hG('i:a
cl0 Sul. e Caxias do Sul) .

A própria Guarna Nuél,WR
de Põrto Alegre. (['.10 e:-;:,o.te
há vinte anos, nlln�'l fêz

qualquer contribuir;[to, .l.pe
sal' de clébit\}s levant�'.él()R,
por falta de garanth:3 re

ais para ,cobrança .il1c1ici81,
além de se desconhf'ce,� a

quem exigir o', pagameJ:to.

Normalmente, o Gnm:�iJ,
Noturno é pago diremmen
te pel') seu cliente, ,) '·a.<st

nante", constituindo setls

proventos o total (1a" im.-

portâncias recebidas, das·

'quais êJ.e recolhe pi�reenh
gem estabeleeiga ,. E'ntitia

de, para despesas de admi

l1istraGão 111Rnute:1.ção.
DIJutra paute, cs GWli:

(las Noturnas são fl.:;ca!1t.a
das, ou pelo Estado nH pe
lo Município, qU'3r deslg11zm
elo um administrado�, qUE-r
tribuição, o que íhf'.'3 onera

ria em demasia, eonside
rando-se os péqUenos e li

mitados recursos Cr)lll qUI:!
contam. pois a ativic1arie
tem quase sempre· cê1i'átl. r
ele "bico", já Que' (l, maiú-

. ria possui outra pt·afilO:;:'!,).
Se�á justo, ent!i:J, !1l.::t.11-

�er os guardas no\,UrllOS à:

margem da Previdf!nc!:t. 1'30

mantendo junto à :ull1'í:1JS

tração um fiscal seu.

Assim ponderando., yó>rifi

ca-se que, em principio, a

inscl'ÍG8o elos Gl1a�'(h!,'" No
turnos COi;10 em�:li'E'��ad'::s. é

impraticável, lJoi;s Cl, éll'3 �

rigor, cabe:óa a dupla càn
cial? Será humano continu
armos as,sistindo. êsses tra-

-:

rm S�rvic:o_.g Públí -os, c:.f\ in
"e1'r. n« itpln III;

"ce-;1,:j os .;')slad'Jli.'5 €': P-!ll

n:cipais. eonl rcl'l(:it,) éiO

pc:ôscal :1'õ",alarla;!.) elJaüs-
1ft (' m('n�a:j ..,ta qUf:' n:,o es

teia Sll' eHo a reg·i1ll8 pré
pr'a ti? previdertr;Ll socJal'

A Guarda Nl)tl.ll·n�l i,"U

estadual ·::m mUl.l:cil'c1,:I. co.

Polo .se viu é um ':'�1·':J(:.!l pú
bliC'f).

. •. Em �('gundo ,�: ,'. 11f,O
e�tá gnkitlt a reginv p:c6-
prio ·ele pl"cV1dêm;j'l.. pois
nã'l

-

se encontra n·�� C>ua
dros anexos u·) re:.�·l,l;JmC1-
to citado qU[dqu·�r alu",flO
à mesma.

balhadores, já veli.Hls c ro

entes, e seus de:Jencleltü's
alheios a qualquer auxílio
do Estado?

.

Tal isolamento, i'l1olu�l'. c

(contraria, o ·espírito de tô-.
da a legislação, P')J" êl. PJ�e Sua' filiação, assim.. fto

vidência Social (ar,�.. __:.10. I.A.P,F.E.S.P. de a,cór�lo
da L_ei no·. 3.807) ·dev(� 8'- COp1. 0' dispositivo t�·.lll,;C!·i:

cançar "a todos cs qUe i'n' to, é fora de dÚv!(h.
cem emprego ou ativiri.:1:i e E' necessário, llorr",m. (j ue

remunerada no l(,:Titr';�h) se atente para a<; pecnJ;;'.-
nadonal". . ridades ocorrentes· Nào S8

.. .

Daí porque a matér,:t 'fS trata de pessoal R�sala;�ia

tá a merecér ni.el:1.ür in''.'( >; do ÍJeJo E1stadQ diiri:,t:l ou

ügacão, para se t.ente:· }lo- m�nsalfs(,l), sendo rem une.

nesta e corajosamellt�, 1"2.- raa.Qs :por t,ercrirJs \as�i-

mover,
.

a �noinalia t:xislTn nantesl

te .

Por não ter regim�
-

pró
prio de prevjdênr:ia, con"]-

. deremos aqui C')!l1J guarda
noturno. aquele q'l·� Ioi re

ferido na Rortaria lVUn,;,;tr:
rial 81 - "os vigilantes ao

tur-110S mantido,s pn.': �ins..:
tituições particuÍft res·'.
Ora, o guarda noturno.

indisc.utivellnente, l10. ,�xc,'

cicio de sua funçú'J, ,:e;a

pela segurança púb-�iea,' Een
do as.sim um agente de aU

toriclade ..

Por .outro lado, tendo o

Estado por obrigação tute
lar o interêsse cole�iv.), ca

be-Ihe obrigatoriameute, LO

menos a odentaçã::) e :.1 fis

calização do serviço de vi

gilânoia noturna.
Em consequência exerce

o' guarda noturno' uma ::nri

buição própria elo Esta,:10
sob a. supervisão dêst3.
E', pOis um legítimo ser

viço público, pÓis na liç§o
do� Mestres, nesse ccncei
ta, també·m se incl'Ji a at.l-:
\'idade privada., :1e310 q'Je
regUlada oU fiscaliz;:lúl, pc
lo Estad·o.
Concluindo - em1lol';1 ll

tividade privada, a Guardã
Noturna é um sen·l\�o elo

Estado.
Estabelecida 'tal concei!'l

ação, exalninemos a legisl:t
ção previdenciária em vi

gor.
No quadro I, -3.nexo

1

aI)
.

Regul�l11el1to apro'la.�o pe
. 10 DccDet.o 4.8.959' :." li., :\0

5e J:elacionarem :\& (itiYi
dades subordinadas ao ]'8

gime do Instituto de Apcl
sentadoria e Pensões dos

Ferroviários e Empr.egacloi3,

São. êles que �'1f:\vencia
:1am sua própria ê.c',n1j'1is

:.l'aGão. ·Sua a ti__ i>:lar[c Yl:,o

.Jacte ser consieler:l'.1.1 ramo

'le "empregado', a3S1��1 de-

-tinida na' Consolidar:i\J (ias

Leis do Trabalho.
.

P()r -outro lado, nunc'J. se

epnseguirá a existência do

"empr,egador", afora as �i

'uações de .ordem práticf.s.
já assinaladas.
Não podemos nns deixar

levar por soluções teóricas

Inexequíveis e;impr,ü:.célvpJs
Não é de s-e 'Perpetual.fI, si

tuaçij,o existente, re.�()lvida
"abastratamente" , scm 1'e

percussão efetiva.
, Dentro dêsse qua.üro, é

que nos inclinamos a eJn

sid·erar ") Guarda Noturno

c{)mo "trabalbador' autô

nomo, por "exercer", habi
tualmente, e por conta pró
pria atividade profissional
remunerada' (alínea d, do

'art. 40. da Lei 110, 380':;, su

jeito a uma. contribuição
única. (8<;\) sôbre selt "sa

lário base', a sel' fixado pe

10 Ministro' do Trabalh::i e

Previdência SQclal (art. 73

da mesma Lei),
E' a conclusão mai.s vi

ável e objetiva. /
Ào Departamento Nat!Ío

nal da Previdênci.a Social,
órgão de administ::açáo e

contrôle da previdêncil bra
siÍeira, cabe a palav·!':t· fi
nal, para ..dirimir '1 dúvida

existente (arts. 21 e 8a. da

Lei 3.807),
E' a nossn sujesUin .

('I'ral1scrito do "C.ll·�'eiO
do Fovo" dt p_ Alü�l'ló -

a:rt;lgo assina'c]:o .pêlo dr.

Fernando Camargo I}jas,

;Proc_1.lrgd.o� dO I,:l�..�.C ..L_:...

existente foi' um des])aeh')
=====-=-=-=======.. ....-----0=.==:. elo sr, luinistro ':lo Tr!lba-

.

. f" 1b.0, IndústrIa' é Gom(_'r�io,
i em Processo origin8.do do

1.1 Instituto pe Apos(�ntado�
1�"'.;W.if!.i�IIJi!���1

ria e Pensões dos Couerei

ários..onde se soÍieitt'_ra f08
se dirimida dúv\d.l t:ôbre
a. filia�ão dos empre!Sadns
das orp;ani�a.ções d� Guar-,
ckis-Noturnas c10 Estach da
Bàh1a.

.
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Latina:Autorídades Lutam contra doencas
qUe usem métodos ll1od!�r-. desde a descoberta da pení- Serviço de Saúde P.uP!:I'a Mundial de Saúde. F'oi rea- reuniram, .há . um .ano, lia rio como "0 ponto de par- princípalmente os jcptens
nos de diagnose da sífilis e cílína, como acentua a or- dos Estados Unidos. ji�.sse lizado a instâncias de hU'- cidade do' Méxi�o. Bssas tida para uma ação ,::�!l-l f,lntre_ �5 e 24 anos àe �d�-
outras doenças, eSL\o'�:1e- ganização Pan-Amerlcana sémínáríq, que durou un:Q toridades sanitárias que se autorídades viam o semíná- junta' dos países" col'it,tâ\' ,(k

.. ,
., ,;,

.

cendo um plano para �l'a- de Saúde. semana, : versando sõore as doenças venéreas qt1e,"
.

Tomaram parte úti:�·l ní-
tamento dos casos enccn- molestias venéreas, foi pro- desde ,i957, vêm ,lti:1füIlCIo nárío 25 repúblicas a;; srr-
trados, por'meio de equí- As providências profílá- movido pelo Bureau Sanítá- altos índices, vitimando. canas.

pes de. sanítarístas. ticas resultaram de um Se- �"o Pian-Americano, órgão T'ATTWA :AMOR E LUZAo nlesmo tempo, serão minário que contou conl a regional da Orgauízaçâo
,. , --,__--� "w:":"_ ... �, .........-----,.,..--- �-

levada a efeito campanhas destacada participação 60

�e esclarecimento, com ên
fase na 'educação 'samtál'ia
que tem sido neglígencíada
nas faculdade de rí.�ed�ç.i)1a

WASHINGTON, (OE) -

Segunda anunciou a Orga
nização Pan-Am�riJ�'lr.'t de

Saúde autoridades sanitá
rias do Hemisfério O;:�cerl
tal têm ·em mãos, planos de

grande envergadura �_;ara

estudo de proliferação uas

doenças venéreas IH Ame

rica Lat1na

Apelos 'estão sendo airi

gidos aOS governos do" ');,1-
ses deste Hemisrért., PE..3

..... - ..... -- ...... ,.,.

AMELIA' .'�
•
•
•
•
•
,
•
•
,
•
•

-�,.�,.,.�,.,.,.------�

;CAFE"
·

'

•
•
•
,I
•
•
�.
• I�UA lHH� Schrauuu, �7 ES'na:rftl

• MAT,JUZ: --- Sáo Francisco de) Su! .

,Fi\nIUCt\�, - Porto t\le�n' e Curitil»

Sabor Qualidade Pureza
A . �1ais Moderna

TORREFAÇAO
DE

SANTA CATARINA

------,- ---
-- _._--"_, --��-----

"\

,ALDO DA 'ROSA lUZ
Missa ôe 1 Ano

A familia convida cs parentes e amigos para est" a1;
de fé, que fará reàlizar na Catedra I Metrop·olít.an';-,
15 ele novembro as 7 horas.

Antecipadamente agrad�ce .o c_omparecimento.
H-ll-(j;;

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

1

I
I

SARDINHAS EM OLEO COMESTIVEl

SOLMAR
Nas �oas casas do ramo procurem Sa:r�i·

nhas SOLMAIÍ, um produlo calarinense

Desenhosf Projetos e Plantas
í)c.'';{mhGs Tec.nicos, PI ojetos, Plauta� e Instaluçoes ch

M;{l{llinas e NIotores ele Embal'caç0cs em Geral; _

. PrOjetos e Plantas de Embarc'1c;ões, cfisas e Instala

<;Óí.;S Industriais.
Rua :::;,ll1lUS Su ruiva N.o 5:35 - Estreito.

E:ngenheirc El'ieh Goettmann - Reg. N o l:j:ób. C�II t

;i-Do

_�. -,---- .. • . •

.

__ . ._� 'R_' _

VENDA DE VEíCULOS,
Chamamos a atenção des interessaelos em adquirir um

Joep 63 ou uma camioneta Kombi para o Edital i:le Con
corrência �Ptibiic'1. que o Departamento Central de Com

pras mnnclou pll])!ical' no Diúrio Oficial do Estado de ,26
de outubro passãclo.·

!

\
12-11-65

Emprêsa E,dilora "O ESlADO" Udõ.
\, '�'=;�-.

P.1I.a r",II��'lheiro l\\rra 160 - 1el. 302� - Caixa Postal

1:'.11'

.-;;;,,�n
"'r�ço TelegJ'áfico ·'.E�'l'A.ucr

',," .• ETOH.GERENTE
'II:

' .•

'L' FVrrlê.IIGle,;: de t.qu\ao
'

"

... HI-:JJ.\'I'oH,('lIEFE
'\nlul!!U Fell1<1I:c!c, CII.1 AIJlrral e Silva

.OEI'!\HT:\íHENTO lW: EDITORIAL

Pec<�o Dauj() :\1HCjhad0 - ()hvalc1o Melo

'oli,' Vaz Sep"""',:·, '::pr"'(1 COSia R:-.mos

I'lJSUCIDADE
l)sr'lar .AI" (mIO Selllindwt-'lri

UEf',\I{'ff\�.IEN1'O CO.\'lEflCIAII.

DIV1ÚO M:tri01

(:( ",.' ·�C lICABOH E,..

l'I'o! HH fi t;';'''''' F'11t1O, Prol. Osv:lldo ltudl ,gu<'� (:HI'I':I<

JOI'I;(C C:ierem, Prof. Alcides ;l\breu, Walter Lange, Dr. Ar

r.aldo Santiago, Doralecio 50&r6:, Dr. Francbco Escobê\!

Filho, Zury Machado, Lázaro BartolomE'u, A. ea.rlo� Bri

to, Oswaldo· Moritz, Jdcob Augusto Nácul, ·C. Jam,mda,
Jabes Gill'da, Nelí:óon Bl'a5�h€r, JuLi1Je Me�des. CYZl:W1Cl
,J()�C f?lJlkrto Buecheler. Beatri7 Mont�negro D'Acalll}J\'
ra, Manuel Mrlrtms. José Sime� .) <;]P Souza, Sebastião Ne

ves, Jchnny, iit,llZ EugêniO Livrameflto, José Guilherrr:f'
de Souza. Sra. Helena Gammha Borba. Valério, A. SeI
xas Netto, Wi!son Liborio Medeiros. Luiz Henrique 1'an

credo.
REPltESENTANTES

Ret)rel:\�nta;:;ões A. S. LUfa Ltda. Rle' lGB1 Rua Sena
dor Dantas, 40 50. andar - São pahlo - Rua Vitó

ria, 657 .- conjllnto. 32 - Belo Hori7lonte - SIP - R,lj3'

dt')s Cart.íÓ�, ;jfi!! - 20. andar - Pórto' Ale�re - PR-P
PM., - R1.l<l Ce·1. Vicente, 456 - 20. andar.

l\nlwcios Inecimr1te üontr'lto dE' aeôrdo eom a tllhel::l em

,A881N.I\TUFU\ óNl1'1:l; 1'1·.� IIIf,r, .- VENDA AVtn,SA
C lU· 5u f,.. Olf:E:ÇAO" NAO SE RESPOSAB(LlZA . PE

LO!) CONCEITOS
.

EMITIDOS NOS �'i'IGdS ASSINA
DOS.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E
Universidade Federal de Sanla Catarina

.

. .

Faculdade de Odontologia
EDITAL-- NR. ti/ô5

Designa Bancas Exa-

topedlatria (3ã . série i. D;a

26-11-65, 6a. feira, Exames
Escritos. Às 08,00 -- P:'óte
se Dentária (3a. �'�ri] '). As

1�.()0 - Clínica, OdpntO!Ó1
gl�a r Ia, Parte) (2a. s('r:e:�
Dla 29-11-65, ::la.

. feira,
.

. Exam€s Práticos. As 03,00
,

as

e

- Prótese Dentária (:3a�
série) Às 14,00 - clinid
OdQnto10gica (la. P"Hte)
(2a. série). Dia 3U ·11-(;'\,
3a. feira, ExaméS EI'!�rí:c,.
Às OS.OO - Histrlo!!,J\1. ;::�1
bríología e Mlcrob'u'o-v'a
(la. série). e

-

Clín�r.·.1 O�' (.'1
tológica (Ila. Parta) , :la.
série). As 14.00 - H!2;ii;'"C
e Odontclcgía P>"'!1"""�';�
(2a. sér+e). DJa 1-:'>-'..·.1. 1'!iI.
fel "a, Ex�lrl]es Prá;;ir!c;s. Js
OS.OO - Hlst"loQ·:a. Em.)I'·'

logia e Micro\)iolo2":t ' ; (l.

série) é Clhicâ. '-'r1(·"tnj,1-
gica (I!ll. Pa:'t�) (�"'. ,.;,

ri�) As H.no .:_ "{"Lf'" e

O�lc,.,tolorr;a. P�,�.)·.:(.!" H"i'\
(2a. série). D'8 ,>_1� to"'. :)8.

f"'�fA. ·Exr 1'\1'"'''' "T?'sr�··i'1.�. l�s
(lSTO - Pu tclogta '�'\. sr
rie). Às 14.00 - Hi'd.ênc ti)

Od"mtclogia Preventi'i;:t 11 a.

s';rie). D'a 3-1?-R'1. $:3.. frio

São convidados os SOClOS do Tau-:a
para a assembléia geral a realizar-se no dia
15 do corrente, ás 20,30 horas, na. sede so

ciaal com G fim de eleger a diretoria e o' con
. selho ,:k-libr-:.1'at:vo para o' nôvo período.

.

Clemente Bruening

Preso _" Delcg.

---------,,----�--_._--"" _- --- - '-, -.

0;€0 de Babaçú 100% Puro

·VENDE-SE

minadoras, marca ho
rários e dá' outras ins-
truções para os

ines Finais.
De ordem do Ex(:('�jeIlI'�s

simo Senhor Professor Sa
muel F'onseca, Dígr.íssimo
Diretor dêste EstJb;;lec�
menta de Ensino Superior,
torno público, pa-a conhe
cimento dos ínteressados

que, per resolucão do Es::é
gío Conselho Deparrau.tn
tal, e'll Sessão

.

r?a·,izac1a
aos' três (3) dias '1.) màs
de r,:)v�1nbro [�O -o-rri. :;B

a-vo, r:r�,!n d.,:,ç;;�·nR,ip.'-;
Bancas Examína-lcraa
n131'Cf-l,lOS 0S hOl'á,;0s '),11'a

os E}'amrs Fi�als, na fer
m�. q11? s� s!,,'T)'P.: [1 � B:\N

CAS EXAMPTADORAS --

1) Aratcm'8, - T':�nf���f>
rp.o Rrlc'80 COl'so"i, TI,r

cílio Pe-'rn da Luz ? L'li,
Fl11[1"o,,1 Batista ela SHva.
2) H1giêne e Ç>jo"t()lr:gia
Preventiva ._. , Pr'J)'es,' H'e:;
GenO\'êncio Mattos N('� o,
M.'nlel Orofino e ::IcIHOcl

3)

r'<>l. Às 1ltf'f) -l-T""'!<)'" f'

0rh'-tol(',,"<) Tlr�"""'" 'I ,1�:

.s"r.:p, T)!l=l P_1°_R'. n;l. "f .... ;_

� (;:rllrg·:g (),:""lr" ... t,.",�("r'()·' P,

'p-r,:';tosa
.

-R·l'('t'"I_:,1""1";l-.... :1,·,fq"in.1.. ,

('
,. .'"

(��. S�l"'r\, .. n!g 7-'"'' (�r,. ':3..

�;/.f...

Os melhores preços
- qualquer quantidade

Disponível em S. Paulo ou aceitamos FC
uidos f I entre ga direta da fábrica.

'IEXA INDUSTRIAL S.A.
Av. 9 (1:: julho, 40 -' 5°, conj, 5 E -- . f(y-
110-15 35-1299 36-9317 teleg: am�s "'1'_
xaokos" - S.P.

.-----�-

._._-- -_. __ . __ .. __ ._-

Uma Lambreta, em ótimo
ccns: rvação, toda' equipada,
[al: com vVALMOR

.. ,

cisco Tolenüno
iA horas.

A, '1' é,i�o Ba r.ros Fili10.
:rr�+(1i('".'ft, Embriclf)g';:1 e

j\/I'5f"'o1)'('1�':'ja - PrM-sSÔ:'rs
A"'!1':r pa"";rrr e O]'v(!:ra.

e

p� .. � t-!,,""\

') "I",,-I.�' cs eX\1111::S �('

rnf) 1·('nl�7q.-ln.t; "88 de�)r··�
"ê"("as pl'ó'wias e'a I F:l

cüld.arle. ex'gÍ11(i'1:-�': (' er!11

parecJI11 p." t,ó) dos alu"(1�

nos horários p"eY's�os. 2)
O aln"';o otlé) obtiwr n1>5
"Trabalhos Escclares"· o

mínimo ele qnarefa (' j"�5
(4'2) po"tos.· isto ;\ m�elhl.

pomlerada quatro 'o do's
.

décimos (4.2), . eqUivalente
a aritmética sete '17', estn-
rá isento éle'

n.

\
---' _- _. ,_---_ .. _- , '.;._: ._- -- f�
rctlrNm�-S��;1M�úSTRIA� E

COMEBCrO DZ PESCADOS
(EM CONSTITUiÇÃO)

Ficam convocados os subscritores e interessados da
.'

Oceanpescá S.A. - Indústria e Comércio de, Pescados (em

constituleão) para se reunirem no dia 20/11/65 vindouro,
às quatorze (14) horas, à rua Jáu Guedes da Fonseca, s/n,
Coquelrcs, nesta Capital a fim de em assembléia geral, de
Jíberarern sôbre o seguinte:

a) Aprovação dos estatutos sociais;
b) eleição, da diretoria para o .prímeíro . mandato;
c ) eleícão. do conselho fiscal e suplentes, para o prí-

melro mandato;
d) fixação dos honorários da diretoria e do conselho

fi3cnI;
0.) 8SSl.mtos de interêsse geral.
F'iorianópolis, 14 de P(;1ôstc de 19'35.
A comissão incorporadora.

::ú.rlLl65
/'

------------------------------�=-� .. "

1 .�

'-.A.";[\ ntu -

,

CINE ,8/\0 JUS}.
- F"ne. 36::;6
ás 3 e S hs.

Rock Hudson
Barbara Hq�e

,. em

SEMINOLE'
Tecniçolor

Censura até 10 anos
1'���a"!·�s. A) "'\::"a'.'''''·!.'''':) '"'1 ......... _.

tór�ns - T'1�:--F ... c;_l.��.� r ...�p�l·o

C(ly1ell'a rle I\"�'·'a-·".. ·'Nil·
00 W2lmor Sé11 ';

tú, C7fl'''flV. 5)
l'J0"�'�1"
Clf-"'�pa
P:�r,<:!)

aln'1o q'� n§,o Obt.ii«'l' lllS
"T�'a1)alhos - Escolare,," o

rnínim'1 de quare:lta e

d0is (42) pontos'. !Clc'S UVf'r
a frequência min'm't �a
referirla às aulas, l)f'nl 2,'

)110 feito', no mi";E1.0, dt-z
(1(1) po"t�<;.

-

"ale ell4:(:r,
média ponderada um (1 l

ou al'it11lptica um P. sesse",

ta e �p.te CPlltéSÍll1!);'; : 1.f.7)
nos "Trabalhos :.';:scc..hlrel)",
eJ1tral'á rio Exame Final,

d t'
. ri

qual' (I es ura apl'aVarlOt j
. na Cadeira, em pril1leit�{ ,
epoca; se obtiver 111édla fi-� I
flal ponderada cinco \5) ,,-,i
considerando-se J pêsoJ,
S"iS '(6·) Dars 'n:'-1"t CIp,.'........

.

. .::). J. f ... I." .......,I-o,j
"Trabalhel) Escolar2:"" e ,o.:.
pé�o quatro (4) pHl'�l �mpr�a das provas P'iO·lÜl. e.
prática do EXa'11'3 Finrd.;:.
4) A classificarão cl �':; alu-;í
nos, pal�a to(io 'e o.ua.lqm·�·:Ii
efe1to, será feita tOi11andQ.j
se por base, tão :5ómenle,�
a.s notas dos "TrabftlhOS,l
E�cQIares".

, � .

Secretaria

da. FaeUJc
..la.de�de OdoJ'1tol-ogia da Univer-_s\oade Fede;�l de Santa'�

Catarina, liloS cinco (5) dias! PROPRIEDADE PREVILEGIADA: Por motivo de
, 'd b l ..,. tl'ansferência VENDE·SE na melhor zona residencial do(,,o mes e novem r') (.,e.
lnil noyecentos e sessental Estreito, Ilr!)ximo a 'praia, escolas, fiambreria,. ponto de

e cinco (1965).
. = ônibus Amplo terreno, completamente plano, contendo.

!til 40 metr�s de frente por' 40 metl'(}s 4e fyndos. Càsa de

Bel. Nelson l\ffJl'it1; *1 construção ..-ecente com 3 dormitórios, varanda envidra·

La POI·t.a � ça(ta, banheiro
.

éomple.to cozinha c/arm�Jios, balcão, e-

. Cnefe
.

de S·ecreta:'ja, ela. �. Xàl1stOl:' aquecilneiltó
_

oentral MOBI-LIADA e' COlil TELE·
e FONE. Nos fundos lúais uma residência de madeira, g·a·.1
� rag'em e. Quarto de empregada. Otimo preço. Financia·se

a metade do valor.

RY8.111e Fi"al.da l'çSnecLv-a
Gadeira. sendo co;�s;der� �'O
a1')rova�o, na 'mesma C8.S0

te"ha fr·zr._uencia minima

exigi-la (2/3 nas ani:?-S

teóricas e 2/3 ...ras aalas

práticas mil1t,tra:h�
rante o 3.ll0 lettvo). :�)

e

. FOUFSC

às 5 e S 11'8.
Paulo rÔL'lO
'80'1'a Dutra

Darle:1e O!�·ór.�::t.
-- em .� .'

UM RAl\1ro �Ml 'm.�
CeI" sura a�ó 18 a1'03_

.,' " .. \,\

, às 'I c 3 113.

Nül'll1an Wisdo:1
- cm·

N01\1AN, O l\1!\R1JJO
>

MALUCO

Censura até () anos.

.�A.HO{O� ,

ontem
J
1

CINE GLORIA.
(F,rrl'�FTi'O )

.

ás 5 e S hs,
Glenn Fond

o William Holden
Claire' Trever

,-em

GLORIOSA VINGANÇA
Censura até 10 anos

i Mil'�h,iU
às S hs.

Kirk Doug1as
Elizabet11 Thl'e<lt

..:_ em'-�
O RIO DA AVENTURA

Censura até 10· .1nos.

� :!N�'� RiAJA
( ç;: '\ (J .IOSF

ás S hs.
Curd Jurgens
Merle Oberel1

- em

AMOR E DESEJO
Côr de Luxo

Censura até 18 anos
Censura até.21 anos

< '
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B Imobiliária ilhà�p
...

rios, 2 banheiros, 3 saJ.'ls, copa· e depeúdências completas
• I,

para empregada e garagem. Ter�eno me�indo 5.400 me-

tro quadrados. Ve.nde-se também a ca�a desmenbrando
se parte do terreno.

TERRENO VENDE-SE RUA WALDEMAR OURI·

QUES, rua que liga. o Estreito a 'Capoeiras, e que em bre

ve 'será calçada, Lote 'pIano, de esquina, C(}m 450 mekos

quadrados. Fio cia·se. em 10 meses. .. .

RUA vrSCONDE DÊ TAUNAY - Agron6m.ica --' me-'
'dindo 380 metros quadrados., FacÚita-�e �etac1e do' pag.!'l'.
mentq em 25 Imeses.· .

1-' '

•

Nr·�-t·�.,") Ljv-.h.:H·rS [1'.\\�.-!n:,
Art:ll'll' P"'l'eira ;� 0Iivc;,.,1.
e �1<1 mino Lenes' d:1 S'1\':1..
S) Ol·tcc!ant,i'a·e (-i";)!l�:l1W-

. I'
(tltJ.(.l'lh _ Profess01·1. y� �1�

Ol'Ofil�O Gubert e Pl'()rU;�Ô
r('s Her:mlno B::JI1;.e V;'1'1_
1'8 C Rogério H�"ll';cwe HiI
debranelo da. 8'l'1a. 'I) Pa-.

tolog'iR ._. Profes'3ilt�'s M,i

g'üel Orofil"o, Ad';rcio l\:t:i�

�l)el Dcmjpgllf'S e .'\dstir1r.s

[';:;'111'0'. 10) CIípk.1. Oelou
t:J'!óg-lca (ITa. Parte) - :?éO

fE'õ�.ô.1'''S Oct8c'1iQ ele Anm

.;(' e R e:ri" o 1\ ",. J:1t'.� 1\1:1-'
ci�1 n Professô:t;3 R03; ;.3,
D' tt1";�11. lU Pnit·�w� Dell

t"l':) -- Plcff's�')l·P.S V'nicio
Ol''''!·er. LUiZ da R:J('j�3.
Freire e Vle��ner S�)·'.·ing
n'�nn. 12) Cirur'?,:':l, 0110:'1-
tr:lftg'icH

'.

e Pl'ó�e�e Bu::.c

lllilxij')cfac'a1. __ o Pl'lfé'�s.)
l'('� 83)11"p1 F "'�·\··a . .'\c!c;-

G-1::'I?"2J1r1o �78!le L .... ;y
..

c;, h)
HORAR!0S � "1'a 17-il-
65. 4a. feir;1. EX.'l.'ll'� Ii�
cri tos. As OS.OO - Fislc';8-

, gia (2a. série). às 14 ;00 -

Dentística Opera(;órIa 13a.
s';l'ie). Dia 18-11-65, 5a.
fpira, .Exames Prá�il�·)c;. As
08 00 - Fisiologia (:'!t. SG
I" e ). As 14 00 - Der> t í.� ti ( a
Opera tória (3a. "él'Jel. fJ�n,
19-1.1-RCi. Ra. feira, Exc'
ll1es Escr�t{ls. Às Nl.OO
Mqt'nri2.·$ Df."ltáriGs !lfl.
stÓriel. Às 14.00 - I%�·-,t.i!.'
tirfl O')ecat6ria (?a. 'S{�l'1é)
e Higiêr·e e Or1r1'1tclorna
Preventiva (3a. sérjpl. ;_\;a
??-1l.-65, ?a. feira, Exames
Prái'!('(1s_ Às OS.OO .- 1\,1",i2-
riais) Dentál'ios (h. sérjp).
ÀS 14.00 - .Dentíst.ica Ope
ratória (2a. série) e Hi

,giêne e Odontologm Prs
velltiva (3a: sél'ie). Dia

23-11-65, {,a. feira, Exames
Escritcs. Às OS.OO -- H'fotO
IC.giR.· EmbriOlogia. e M'

crobio;ogja (2a. série l. As
14,00. -Anatomia (ta. s'�-'
rie) e Ortodontia t) O-lO'-'
topecUatria (3a �,2�;i�). D:a
24-11-65, 4a. 'f�iF:. Exanl's

Pr(Íticos'. A.s 08.00' -- lLs·

-tc1:'?'a. Embr:oloi'�'1 e jl'ci

crobiolo�ri8,' (2a. ,,�rh�l. 'A s

14,00 - Ai1a�ól11i[\, (la. �:(�

1'le) e Ol'todonLia e Ojo�a

Rua Fernando Machado, 6 - 1.0 andar - (mIe: 24-13
Diretor: Dr, Waltel' Linhares

COMPRA g VENDA DE .TERRENOS, CASAS E

APARTAMENTOS

P,t'" 'F�}I,yH) A.01JCCI/ESQlHNA MACHADO OE

P1'f.�f. Sa.muel FHllse,�a

Diretor da' FOUli'S{)
.

12-10-65

ASS1.S -- Esireito - !:rei'to da entnHfa de Coqueiros c()m

4:; metI·os de .frente pir�u.· E\llvio Alueei Ie 50 luetro's freI}.

RESIDENCIA 'COMPRA-SE à \:ua Santos Saraiva. i\1�1' te pa�'a' rua lVla�hadó de Assis. Contem duas casãs velhas.
pIa.' COJ."l.fo�tável. construção recente contendo 5 dOl'r.rútÓ-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CIA ELEFONICÀ
CATARINENSE: PARA..
QUANDO OS NOVOS
TELEFONES? .

..

tes - quatrocentos, aproxí
. maãamente -, em cuio do
cumento a referídá emprê
sa "se compromete a con

cluir as novas íns talações
automáticas dentro de 18
(dezoito) meses 'a contar
da. data do presente con

tratá salvo fato ou situa
ção' imprevisível otc, etc...

Pois bem, os contratos, na
maioria, foram assínados
em agosto de 1964. São de
corridos, portanto, 14 meses

e não se viu até agora ne

nhuma providência por
parte da eTC. para aten
der o compromisso.

Jã é tempo de a cía. Te
lefônica catarínena, dar
os primeiros :passo� para
ampliação e reforma. da rê,
.de de telefones 'em Tuba
rão, mesmo porque a atual
encontra-se em estado pre ,CONCORftENCIA PUBLICA N.o 34/65
cário, tamanha é ::t dífícul-

.

Torno' público, pará conhecímento dos .. interessados
dade em se discar e conse que se acha publicado no Diário Oficial do Estado, edição
guír o número desejado. de 20 de outubro-do corrente ano, o Edital n.o 36/65" re-

A sorte da CTC. em Tu- ferente à Concorrência Pública n.o 34i65, para. aquisição
barão, diga-se de passa- de materíal de expedíenté, desenho, círurgíco, produtos.
gem, é contar com uma e- químicos e utensílios de cosínha destinados à Faculdade ,

quípe de telefonistas dedi- de Medicina"- da Universidade de Santa Catarina.
cadas e atenciosas qUE' com Outrossím, esclareço" que, a abertura da concorrência .

boa vontade e presteza está aprazada para às 15,00 horas do dia 10 de novembro
procuram suav�ar o proble ..... do corrente ano:

.
.

ma. Divisão do Material, em 3 de novembro de '1965.
JOSE FORTKAMP' - Diretor da DM.

.
.

Ministério da Educacão e Cultura
.

.' J

.

Universidade de Santa C�farina
R E.I T O R I A

SECRETARIA GERAL
;lIDlT�, N.o 36/�

(Do Correspondente JABES
GARCIA).
A Cia. Telefônica cutart

nense assinou contrato com

centenas de' novos assínan

,

..

Lazaro Bartolomeu

( .

As lmnerlacões Norte-Americanas de
-, .

.Sábado Baile de Gala 'das Orquídeas no lira T. C.
,

.

o REI Bamloin e a Rai

nha I<)tbióla" vãe homena

ge.i'i· o Presidente Castelo

Branco, cum um jantar no

próXimo sábado.

ao título de "Miss Mundo" Café Aumentaram em Setembro-x-x-
-x�x-

WASHINGTON, on - A
.

.

nunciou .

o Departamento
c'e Comércio dos Estados
que as importações nor-te
americanas de café em se

tembro do corrente ano se

elevaram a, 239.700.000 li
bras, avaliadas el1� ." ... ".

83.500.000 dólares, em com

paracão com o total t�e ..

'

219.500.000 libras Importado
em setembro de .1964,. :DO

valor' de 90.500.000.
.

Estas cifras representam
um aumento de 9

...2 por cen

to na quanttidade e uma

diminuição de 7,7 per cen

to no valor - segundo de
clarou a Divisão de Tndús
tr'as Alimentícias da Admi

pis�1:ação de NegóciOS e Ser

viços de Defesa.

A ORQUESTRA de Aldo

Gonzaga, está em "l?()ntq de

bala" para o baile das 01"

-quídeas, do próximo -sába

do no Líra T. C.

1965, foram de 132.000 li
bras, no valor de 147.000
dólares, em comparação
as .importações de> 237.000
libras, no valor de 445 OGO

dólares, feitas em 'setembl'Q
de 1964.

o GOVERNAJ)()R eleito,
Dr, Ivo Silveira, no' Lira,
'1'. C., recepclOnoJ com um

. jantar os. ueputados da A.
L. de S. C.

-x-x-

FOI marcado no Querên
cía PBolace Hotel, próximo
dia vinte e seis - a .ínau

guração da Exposição de

Pimura (Vertissage). O au

tor dr. Cesar Cedra recep

danará com um coquítel,

-x-�-
12·11-

-x-x- .

A BORDO do CT Bauru,
encontra-se a famosa Ban

da de Música do Corp_o de

Fuzileiros Navais. Hoje nes

ta Capital, vão tocar em

Retret"t. O maéstro Avila

dos Santos, -tem sua orques
tra Bossasamba composta
de vinte e uma figuras en

tre os Músicos da referida

Banda. 'Eles tocaram no Fes

tival do Cinema e tem con

trato com o Canal 4 do Rio

de Janeiro. E' pena que via

jarãó amanhã: para o Sul.

Seria urna bôa oportunída
de para se apresentar à

socíédade flOofÍ"I,nopolitana
próximo sáJbado no- Lira T.

C. no Baile de Gala.

Banda da PM. Vai ao Palco do T.A.C.ONTEM no Oscar Palace,
o matutino "A Gazeta" pro
moveu o jantar de contra
ternização da imprensa lo
cal. Como convidado espe
cial o Dr. Nilson . Bender,
Prefeito eleito de. Joinville.

Ministério da Fazenda
.

Alfâ.ndega de FJórianópolis
EDITAL. N.o 10

De o�m � Senhor Insp.etQr da Alfândega de Flo
rianópolis, fica' intimado o Comandante do' navio argen
tino "LUCHO V" � apresentar suas' razões' de defesa' nt>
Processo n.o 1.202/64, dentro do prazo de três ("3) dias;
contados da data da primeira publicação deste Edital.

. Florianópolis, 8 de novembro de 1965

A Banda da Policia Mili- nárío aquela casa de espe-
taculos.

LJ conjunto da P.M. es·

pera bríndar o
'

público
desta Capital com. duas

noitadas artísticas de in&

pagávei fixação.
A regência é do Capítão

Kel.

tar do Estado, em sua tem

.porada artística do cor

rente ano, comparece ao

palco do Teatro Alvaro de
Carvalho nos dias 14 e 15,
cooperando, assim, com a

intensa movimentação mu

sical de que tem' sido ce-

-x-x-

,

.

BAI�E das Orquídeas,
próximo sábado no Lira

T. C., com o desfile de Con

fraternização das debutan

tes .atarinenses de 1965.

Joinville, Itajaí, Rio do Sul,
Blumenau, Brusque e 'tu

barão estarão representados
na esperada �esta de gala,

-x":""x-

o JORNAL "A Nação" de

ltajaí préxnno sábado, vaí
comemorar o seu terceiro
aniversário.

O nreco médio do café
importado desceu a 34.8
centa voos de dólar· per n .:

bra, em setembro, em com

pm:ar,ão com os precos de
".'" I'l cer+avos de doiar, em

avôsto. e de 41,2 centavos
(' e dóla r, em setembro do
ano passado.

VI�O�IA JO�E - Agente Fiscal do Impôsto A.du�
neiro Nível �6-D

PROTEJA seus

OLHOS'
�

use Óculos �

bem cdcptcdos
...

-x-x--x-x-
13-11-

ESTOU cuidando da apre
sentação das treze DAMAS
MAIS ELEGANTES de San
ta Catarina de 1965 - �De
zembro próximo serão des
tacadas.

NA Sociedade Guar'li:li de

It:;-,jai, dia vinte e sete pró
ximo acontecera "Nqite em

Grande Gala", com' um

"shaw Esponhol".

WiUys: 134 BHhões: Para Movi.menta"
.

çao de ·Outras .lndúsírlas
. \

A índustría autQmobüística, ao atíngír o nível de d�
senvolvímentc alC8nçJldo em nosso país, passa a compor
um setor de atiVi<h!-des que 'não apenas se revela p.rofWl!\- )

damente sensível à conjuntura econõmíca nacional, como
também, :Pe.l.3. .sua íot:ç,. ;:�"\';,\i:i.pli�;adCl,nl\. 'U'�.iOO ao� de
mais setores �Ô�·��'Wfo>�w ao suas e�àI'1..l
tuà.is dificu1�. .

". .
.. .

. O fato. é .:»!3rfeitmnente.· e:&'P.licáv.e.l: . ao redor de um�

fálnicll d� :}imd'�tr�U:d1dS.· s�gê, .$�nJ}té, .p\ira 'd exercícto
de função. cqmplementar no fox-nt:cllnt:mto de peç� e cem.

ponentes, � vasta P,ldústria satélite.
O relatório da diretoria da Willys-Overland do Br!i

s11, qu� acompanha a prestação de cont�s aos acionistas
sôbre o comportamento da emprêsa no exercício findo a
30 de junho último, é 'um documento bastante elucidativo,
nêsse particular: mostra que a organização Bodquiriu, no
Il}ercado interno, de jUlho de 1964 a junho de 1965, maté
rias-primas, peças, componentes, equipamentos, matériais
de consumo etc .. no montante de 133 bilhões e 687 milhões
de cruzeiros, o que representa 57%' da renda. bruta. da em .

prêsá no período em análise.

Compl'âs dà Willys
(em rililhóes de Cr$)

1963

-x-x-

I
O B-rasil forneceu 30,4

per cento das ímoortacoes
de café correspondentes

ao. mês de setembro.
A cifra da importação de

,café correspondente aGS 9

/ primeiros mese{! de 1965
.

elevou-se a 1.825.000.000
libras, no valor de .

691.000.000 de dólar.es, em

PREPf\RANDO as malas

para uma excursão no exte

rior o baterista Tida, que

participará
.

do conjunto de

Dolores' Montenegro.

-x-x- -x-x-

o Presidente Castelo, Bran

co vai babml' Ato dos Parti·

dos, que amda está concluo

indo o ciclo de conversa·

ções. A tendência e para

juntai' três Partidos.

LOGO à nnite no Teatro
"Alvaro de Carvalho"; acon·
tecerá a últinla apresenta,·
cão de "Encontro" promo
�do pelos Quartanistas de
Direito' da U. S. C.

atendemos com. exatidõo .

sue receito de óculos
� CJ.:iUBE �ai.sa:ruiú '! de:

'

"Comf'l'l.:ra� :e0In"'� "
••••.••

Brusque,. este ano p 2.178.000.000 de libras im
ri baile/de Deblltantes. Pa- portados no. mesmo perío
ra aquele acontecÍlÍlento a- do de 1964, no valoi de
cabo' de recebei' convite do 848.000.000 de dólares.
jO�'" Rieal'do l'Vilar!- As importações de café
nho solúvel. em setembro àe

CTICA ESPECIALIZADA

'MODUNO LABORATÓRIO-x-x--x-x-

LIRA e Clube Doze, dIa
27 próximo vão promover
"Festa da Amizack" ,

DIA dezoito próximo Miss

Brasil n.o.3 Berenice Lunar-.
di, em Londres, concorrerá

_< "<lI"

. UM' NATAL COM DINHEIRO. NO BÔLSO
:, ..EXATAMENTE COMO voei
i. :;

.

,> ,,..:' :;"', . J. ." i'
.

'.

--��------�------�-------------

JARDIM\
ATLANTICO

1964 1965
�ténas-ptimas, :peças, ébn1ponen·

tes e materiais de' consumo· 47.613
Outtôs lllli'tetials:

.

, .

.

. 2.586
72.456 123.952
4.112 6.505

Equipamentos . 1.855 1.725 3.230'
Totais 52.054 78.293 133.687'
índices 100 150 257
(x) - Exercício encerrado a 30 de junho de cad� ano.
O crescimento das compras efetuadas pela WillYs:o.

verland dt> Brasil no mercado int�rno, representando au.

. mento de 50% em 1963/64 sôbre 1962/63 e de 70%_"em
1964/65 sôbre o exerCicio de 1963/64, foi fator de seguran-/

.

ça e de estímulo aos seus fornecedores. que," pqr seu turno,
(" retranstr),itiram a outros....$etor�s. os efeÍ\to{i,'p9$itiyos .' de

t,ão., vol�Qsa �emançla 4e. mat�:ri�s-primas; � pe41J&�� de

�o�ponent� destiri<ldo$ ',à Pt.ógúção ou' à 'inéórp01�Ção
aQs veículos.. '.

.. .'. .

", �;�,,�I.'1Ainda :·I}o �qe r�$eit� à.1� mq.�m�ntas.ã? ;pe' ampla rê-'
de de Ül�stria�;jau.xlIJ.ar�s, "vcab,s ,4e�tac�r. que a Willys-.
Ov�rland dt) Brasil lião se fimita � c'ontl'ibt$ir com enco.

m$.d�s vuI,tosas. :."f'i mais lqp.ge.· F��,O!�ce Ó s�u àpex1.ei.
,. 99áinénto tecnológico. É que,' exigip:dO . ó máximo de p'f.e
cisão c4ts peç�s e, lcompQIle.es apíic�os aos �eus .veíc1,l:l�s,
a Wpl�s-Over��d,{�(t �ft�il ;estj�ulliL' ;a. P�f4üç�o; t�Wfa,e o. fez IDclu�ve.-i, megíl}#��. i:O of.ê:t:ecP,üe,nto de ... assi�t��waespêci�líz'��; 'l�n1�!é'$��i��\qa,�f.-!,!é�ê§�.'.��gfie:í�b-
Jie�.PEl9as.::f ����mnjlt(�1 ,.

' �t���dIW�:ir4\?:h-.·:'za1fdõ os ��u�· g.\'IJJt«M!w.��� '

... ', P\l�;}!Ümfpl:d�r�ijsq\: tecnológi�O, �cioU'
.,. j�!f .}�l. '.1 ·hll fig b!lJ� !< V�:fi·

, ' COl}Slçl�r��se' �� . ·

..Hill Qld'�des enfi.'entaçlas
pela eçondriim" na,cional,. no períOdo abrangido pelo últi.
mó retatpr!o da W:i#y��td.Sf$ras�,. 8.,�iesençà �s-.. .... ..1 ,,-t. ..<, � .-. • .,�. .,

• '1

'�a e,:r;n�(�s1'l n�, pl�rcado:"re�li.zand6?!:aq�is\�ÇÕ@i tã,9" �osas, fOl urn fator de equilibno, contnbwndo para queilÍlim
número apreci��r �de., ?*g����S, in$:l�tri�i'�nf���s.se com menores riscos a fase mais critíca+v!\r.ida:' �la
econoIlÚll privada desde 'a 'àplidação� da nova politica 'de
estabilizaçãO IÍlOnetária.

.

", !j

.

Possui fatôn�s concretos p,��a rápi
da . valorizaçã� 40s t�rrenos rf#B vende.

Con.sulte-nos.),lqje . Ip.�.�m91í sobre as

excelentes faci,�aáes..
' qü�'oierecemos

a V.S.
'.' \<

.

'.
Telefones: 2381: À"MQdelar e .3917
Escritório: R�a Traja�q1:�33 - Tra

tar com Benjamim iAverbuék.l,

SER�IÇO AU
- ÁGUA E.

, I

precisa e 80 vai pagar em 1966.
E são milhares. de, artigo� para as

mais diferentes aplicaçoes ou

u�os, que colocamos � su� disposi
çao.
E tod0 o nosso estoque.
Tudo mesmo.

D�sde um simples parafuso até um

SDlCA Zero Km. i'

E tudo para pagar ;no ano, q'tfi Ve,�.·.I :

Sem: nenh� tos��o>.(çle entrada. ",, '. Ao
\ t· r� I _. •

Rigoros�e.��� �t� preço �.e. �,yi! .� .

ta. .' \' '.�I� 'i�i'), i' ).�', '- : ."�
• . _

Tudo isso para que v�ê . pa��� ,;
UM NATAL COM DINHEIRO NO, BOLSO

Sim.
..

Exatamente como Vóce deseja:
UM NATAL COM DINHEIRO NO BÔLSO:
Com muita alegria.
Com felicidade.'
E com aqu�re'8eu velho sonho intei
ramente realizatlo:
Comprar �udo para a familia, para
Voce, para ··seu lar,
sem desembolsar um tostão!!!
Impossivel.?

. N�m um pouquinho.
Nos planejamos, com todo o ca�knho
uma,. campanha f8.bulo�8. para Voce. .

Voce compra, este mes, tudo � que

.

�
,

. .�,

\' '1
.!Bonifleações e dividendos ,

Embora:'atraves'sa�do periodo de düic�l�des. gerais,
a Willys-Overland do Brasil ainda conseguiu defender da.

. corrosão. iriflaéionãria os investimentos de seus aeioni5-
tas. Exemplo: ainélá, tste mês, a diretoria proporá à assem
bléia. geral a �leva;�(') do c�pUiil social da emprêsa para
66 bilhões, 957 milhões e .800 mll cruzeiros, metliante a in.
corporação de parte .do resultado da' correção monetária
do valor dos ben� do 'seu ativo fixo. Efetivado êsse au..

, Se deseja 'luxiliar os' pobres pGr intermédio da Caixa menta; cada' aCionis,t<i receberá 'uma bonificação em ações,de� T'::Sl1lGJ<,S aos IncÚgent<:;s de Florianópolis, além de sua novas,. equivalente a 500;.\) "da!;; que possuem. Além dessa\ '

contribuiç�.(), dê ?- mesma os seus recibos de luz, daposi· bonificação, que será livre de quaisquer ônus fiscais, os
tarado-os mensz:..1mente na' redação jornal "A Gazeta", 01 ac�istas receberão, em' dinheiro,' dividençià de 8%, cor-.

entregalldo ao cobralior ela Caixa. respondente ao exercício findo a 30 de junho de 1965.

\:
-

J Nãó Rasgue :Nem Jogue Fora· os
.

Seus '·Recrbos. de Lui
j' -

}
��:�"� �1?>._· �__� .��� _.. Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- Ao recomeçarmos a ].'u
blicação das cartas que tan
to êxito obtiveram na Im

prensa floríanopolltana, re

ferentes à descrição meticu
losa do que foi observado
nos Estados Unidos e na

Europa, numa excursão de

quase seis mêses, plll' JO-.
vens engenheíros bre slleí
ros e por um dêíes estere .

otípado em correspondên
cia epistolar de íncontestá
vel mérito. muit.o agradéce
mos, a tonos que se têm
''Y\::>''if''�·ac'o c-m l'P]C',G?O a

=ssas cartas, as expressões
de entrsiasmo que as mes

mas lhes suscitaram - in
dice d� elevada cJlltur� C3,

tarinense .que sabe aprecí
ar, em seus Justos têrmo,s
o trabalho dos q:.l� clc'll
cam à eultura e il !!rá-;ie.:\
�a- bras r-orn-as súe,uít. .\

·.,;",'h�r parte 1,0 tempo .;�

QU� d',,:-õrm e qUE' nf..o (,,.

ve, numa ciV',l.lza -ã� eríc

er-te. ser malhara-ado pelll
íuventud., em futiJi�l:?,des q

Dl'!?'lig.êY'cias condenáveis
Superàdas as díftculda

des que a deficiê·.�cja de

tempo e de saúde nos C(:a

síonou, nestes últimos tem
nos da jornada t�rl'ena., ài
ostão novamente, ;;ob f) 0-

:har amigo dos nossos lJon

dosas leitores , as 'maravi \
'has da técnica e <'h cultu

'

··a'.

Florianópblis, l10Vembl'o

ne 19'65. Arnaldo' S. 'l'lüaÉ';o

por isso,' o meu interesse
em todos os instantes, em

saber de tudo, desde suas

origens até suas consequên
cias, com o caso desolador
(Ia monumental capital,
Berlim, completamente 01-
,(;n',l<l l1P10 famo�o muro,
muíto .bem gestg!1ada por
muro da vergonha;' que
chega a nos embargar a

voz e a nos comprimir a

contemplação. Em todo!'; os

contactos que aqui tive
mos, Q assunto era sem

pre encaminhado para êe
te setor,' em busca de 'um
melhor conhecímento, sai
do ele todos os níveís da
sociedade alemã, nara uma

conclusão que nos satisfi
zesse, tendo em Vi3t3.· que
só o tempo e o acúmulo
ele dados nos podiam €8cla
recer. Aqui .muítos falam
o espanhol; uma grande
maioria na lndústrta, devi
do aos laços de união com
, Brasil, falam o nortuguês
e ta ias, da cama i:l. mais
alta da sociedade, falam'
o i:n�lês: por ísso a conver
sação se torna fácil; Nos
locais onde o

'

all1mão era

inevitável, tínhamos um

tradutor oficial" r�p.,:,'·'sen
tacto pela pessoa do Eduar
do. rUm dos jovéns enge
nheiros excursionistas,.

KOPEN,HAGEN, 7 de cas, cada uma ida;:; com

maio de 196!;'. Queri.dos pai; suas infindáveis chaminés

e irmãos. São' dez horâs deixando fugir por suas

da manhã, do nosso- príme, enormes tocas as bafora
ra dia, nesta pequenin�l. ca das de fumaça, branca e es

pita! da Dinamarca,' O�mr cura, trazendo-nos a ím
ço a. vos escrever, movido pressão de que por a�í

. pela saudade 'e por uma suspira a Alemanha o seu

grande \ vçmtade ele levar desafogo; o seu anseio de ii
a tod;ós t\ld,Q o- que pude- bertação, depois 'de total
mos observar, e viver, na mente destruída por uma

grandiosa Alemanha, para guerra que ainda não ter
mim, o .país mais adlanta-, minou, pois ao Ia-to tudo
dQ Que :já. pude ver até a-o isto, de todo éste soergui
gora, pOis nele tuQlJ é gran: mente, pela -iinplantacão de
de, tudo impressiona. Falo. indústrias, encontra-s., a

vos, maturaímente,' da A- Alemanha vivendo o seu

'pmanhá P'êçlerallsta, situa +rama, qua chega a nos

"'Ia na parte ocídentar da causar trenerrdo mal- e-star
Alema'1ha. Lá ohegamos completanente ocupada pe
dia 9 de abríl, para uma . las nações aliadas, . quais
permanência de 28' dias. seíam os J�tados Unidos, a

.�a pequenína cidade de Di Rússia, a Inglatérra e a .

nsburg, 7 após um� 'Viagem França, pequenas
'

partes
dI' 3 hQ1'aS, de trem: desde sob seu ccntrôle. 'Ma�, deí

Haya, a pouco movimenta xemos que esta (lisserj!),·.
.-la cap'tal d� H::>lanra.: / ção transcorra, ii 11l2diJ�
Após nessa passagem IJ� que as �E rracões "01''-''\1 SE'

la' frorteira· .. H�la!ida-Ale- ::. .. ..;cllend.c, do contrário
manha. o�de,;'h()'.1Ve ínspc- ·.�ão posro concatenar as

çâo de 'ba�aie1'ls e passs > ídélas, tarna+ho é ) ar-úmu
portei, torT'ou;..se hnpcssi.. lo de corsas que aqui a'

vel qualquer ',:. desinteresse p'l'��núemos. Bôbre a hís
nosso pe.lo pá:norama ii!úe tóna desta segunc ,1, guer·
se podia':i:deseorti!"!;:>r. em la mundial, quase não te
ambos os . .ladcs, pelas jane nho conhecimento algum
Ias .do tfem;�Podemo-g dl- devido à minha, natural
zer que ó 'símbolo ,(ie, A!e- tendãncía para leituras re

maJlha Ocldentàl. são as ferentes:;>, outros campos
chaminés. O' qUe 3e- via,' r.o da atividade in(;electua!;
tando-se

-

perfeit.amente a

transição de 'um �)aís para
outro, era o nrimero \l'uen
so de indústria13 e de fábri

'Esttdo de Sanla Catarina
, /

5-ecreíarra da Fazenda
Dep�rt�MQ"tfl rpnfr�1 d� rnmoras

CONCORPENCU PUBUCA N�o' 6$'%93
COMUNICAÇÃO .

O Presidente do Departamento Central 4e Comprl'l.s.
c1.e ("mf"Tmidarle com o a:rt. 5:0, p,arágrafo 1.0, dá lei
n o �,704. comunica aos Senhores ForneéePoJ"I'lS do Estado,
filIA se encontra aberta Concorrência' Pi1blica

.

de 'N.o
65-793, para aquisicão de Diversos cl.esti.na4o ($) ao Denar
ta.mento Central de Compras e rniJ,rcadâ.' a abertUra das
propostas e documentos (Edital 'ri.o 0(11-28-1�i9�.' p,"blica
do no D. q. n.o 7,226-6/2/63). para o ,CUa 17.de novembro
de H165, às 15 horas, dévendó a' entrega d!\s' proppstas e

documentos ser efetuada I'I.té às. 13 horas do' ,dia aélmà ci-
tado.

.'

_ ..' .. '

.

"

�
,

Publkado no D; O. n.o 7.928.. de 21 de (nitubr(j dá i965.
D. C. C. - PnoUs., em 8 de n6vembfõ,d� 1965.

(RUBENS VTC,'Y'()R, DA SILVA)
Presidente

I

13-11.:.65 .

).CONCORRENCIA PUBLICA N.o 65-789 .'
I

. .

COMUNICAÇA9_ O:
.

O Presidente d'o Departamento Cê�tral de .:ComprfiS
de conformidade cem· o art. 5.0, parágrafo' .1.0; ,da lei
11 o 3,704, comunica aos Smhores Fornecédores dti Estado
"'18 se encontra 'aberta Concorrênclil PÍlblic� I de N.r
fiS-78!J, para aquisiçãfJ de Relógio Ponto e Móveis destinado
(::;) à Imprensa Oficial do Estado e marêada a abertura
d9.8 propostas e documentos (Edital ,n.o 001"28-1,1963" pu
blicado no D. O. b.o 7.226·6/2/63), pl!ora o cua 17',de 11 .de
.1965, às 15 horas, devendo a entréga:.das PrOp<)stàS' e do
cumentos ser efetuada até às 13 hOras do dia '8Cima. cita-
do.

.

Publicado no D. O. n.o 7.929, de 22 de outubro de 1965
D. C. C. - Fpolis., em 8 de novembro de 1965.

(RUBENS VICTOR DA SILVA)
Presidente \

.

13-:111.65 ,

CONCORRENCIA PlfflI"ICA N.o 6;;;'795

COMUNICAÇÃO
O Presidente do

.

Departamento Central de Comprl'l.s,
de conformidade com o art. 5.0, parágrafo' 1.0, da lei
n.o 3.704, comunica aos Senhores Fomecedore� do Estado
que se 'encontra aberta Concorrência Pública de N.o
65-795, para .aquisição de Diversas Fazendas destinado (s)
áo Depart'lmento Central de Compras e marcada a aber
tura das propostas e docum<:lntos (Edital n;o '001-28-1-1963,
publicftdo no D� 0. n.o 7.226-6Y2i63), 'para O dia 17 de no

vembro de 1965, às 15 horas; devendo a. entrega das' pro
postas e documentos seI' efetuada 'itté às 13 hoias do dia
acima citado.

Publicado no D. O. n.o 7.928, de 21 de outubro de 1965.
• D. C. C. - Fpolis., �m '8 de ndvembro de 1965.

(RUBENS VICTOR DA SILVA)
Presidente

13-11-65.

CONCORRENCIA PUBLICA N.o 65-798

COMliNICAÇÃO
'

O Presidente do Departamento Central de' Compras,
de conformidade com o art. 5.0,' parágrafo 1.0, da lei
n.e 3.704, comunica aos Senhores Fornecedores do Estado
qW3 se encontra aberta Concorrência Pública de. N.r
65-798, para 'lquisição de �end� 1 C� Cheyrolet
Ti<rre e marcada a abertura das prop()S�1I e docuni�tos
(E'lital n.o 001-28-1-1963, pub1lcado no p. C).U' ".:J64'/�63).
pr>"'a o dia 17 de novembro de 1.965, � 1$ h.... dtweQdo
a �ntreg'l' das propostas e doCUtnelUoS·_ tf� até
às 13 horas do dia ,acima citado.

'.,:",: .j� '�"�

Publicado no D. 0, n.o "I Q?'�. dê.?l liA onf:1'\no de 1965.
D. C. C. - Fpolis" �m @ ®® 1l1l@W@lMiiblNl • �9ô�

(RUBENS VmNJ.t\. lJA,lSu..V4)
Presidente'

..

Cine ron -la interess:'t-se
por Cinema em t.o"os os

seus aspectos e :mplica
ções, Existl1 paTa divulgar
criticar e- debater cinema
1 .

.

em todos os sentidos. Pc r
isso apresentamcs hoje

como início de 11m3, sérJe,
a biografia e fil�nogr3.rJa
de um. dos mais importan�
tes cineasta$ atuais:

JEAN-LUC GODARD

Godard rasceu em 3 de
dezembro de 1930, em P�
ris. Etnólogo formado, co-'

meçara seus estudos em

N:yon, doutorando-s0 mais
tarde em sua ci"lad," natal
Descobriu o vel'dadeIl'!J ci
nema no "Cine Cluhe do
Quartier Ls,tin", .onde eri

controu-se com Bazin, Tru
ffaut, Rivette e RJhmer.
Escreveu sens primems ar

tigos na "Gazette. ChI ,cine
ma". Mais tarde sob o

pseudônimo de Ha:ns Lutas
inicia-se co'uo critico no
"Cahiers dtl Cinen'.a" Ali
os Sf'US artigos· nun':!lt fc
ram muitos alJreciacins, sen

do class;flc!,l.nos" de "bizar-'
ros e medíocres, 5USi os '001'

mome1'Jtos ,incommeensí-
'veis em sua maioria".

Aventureiro, "glohe ·trot
)

,

ter", Godard, em üma de_
suas anr'lancas, quando ira
balhou como siinnle.<: OlJe

rál'io na' reprêsa "Grande
Dixence', te'"e oporTunidade
de reall1zar seu primeiro
filme, um rurta mef-ragem
'em 16 mm sôbre as obras

de barragem, Várias. outras
experiências D,O curta me

tragem .;;e seguiriam. Em
1956 inicia-se como profis
sional da montagem, orde
nando trabalhos alheios, o

que lhe seria de grand" va

lia no futuro. Seu rri�ei-
1'0 longa metrage�, ;'A
Bout de Sovffle" (l9:;!)} foi
realizado em apenas 29 di
as, com orçamento de 45
milhões de francos a,ntigos
segundo uma idéia de Fran

çois Truffau�.

RONDA
E' Go"ard um dos melho

res cineastas surgidos ela
"nouvelle vague". Sua lin-
guag9m é espontâ.nea e ri
ca em movimentos de câ
mara, (iiz' que 'les trávellill
gs sont affaire de moraJe".
SeuiS 'film,es pr-oc11ram a

verdade existencial, mere

cendo serem vistos e moti
vand.!) á reflexão.
SUa filmografià é a se-

'

guinte:

CURTA METRAGENS: �
1954 - "o.peration Beton"
1955' - "Une Femme Co

quette", com Marie Lysan
dre e Roland Tolm�t. ] 957
- ,"Tous les ·Garçons f!,'A

ppellent Pabrick', com" J.
C. Briály e Caroline Dim.
1961 - "La Paresse', ep5só
dia de "Os Sete Pecadcs

Capitais", com Eddie Cons
tintine e Nicole MireI. ...
19'62 - "Le NouVeatl Mon

de", episódio de "Rognpa.g
com Alexandra stewart e <'

eJan Marc Bory.
1963 - 'Le Grand Escroc

ep;sódio de "Plus B'ellies Es

croqueries du Mon(10" "om
Jean Seberg e Chat'Jes Den
ner..

LONGA METRAGENS�-
19fi9 - "A Bout de Souffle
(Aco�sado) com Jean Se

berg e J. P. Belmomlo. Hi60
"Le Petit Soldat", cOm An

na Karipa e Mich�l Subor
1961 - "Une Femme est u
ne Femme" (Uma mulher
é uma mulher).' ('..oro Anna
Karira e Michel Subot..

1962 - "Vivre Sa Cie." (
Viver A VIda), com An11a

.
Karina e Sady Rebbot...
1963 - Les Caralliniers"í
com a1\1:rino Muse e Genevi
ev'e Galea, "Le Me];.'ris",
com B. Bardot Jack Pa!an
ce e Fritz Lang. 1964-
"Bande a Parte', com. An-

.

na Karina e Sarni Frey. "

La Fcmme Mariee", com
. Mácha Merril e t>hi1li.ppe
Leroy. 1965 - "Alphaville",
com Anna Karina e Eddie
Constant�ne. "Le Demon

a Onze HeuregÍ ,

Vencedor ines
perado da ...

Continuação da 7. pág.
�mtanto, não nutre lluslies
sôbre os obstáculos que S8U

país terá de el1frentar: "A

parte a Inglaterra, o BJ'a-'
sil terá. adversários for.mi
dáveis na Hungria, Argen
tina, Portugal, nã:h, Es

panha e Alemanha Ocideil
tal"..
Não desconta ôle, no en.

tanto, a pOSSibilidade de
uma surprêsa: "M'1S tal·
vez. o vencedor seja quem
menos se espera. Pl)!' ora,
nada digo ·a. respeito dê5-
ses possíveis fantasmas. De

quaI(luer modo, vamos jo
ga!' para vencer, �e I não

tirarmos o "trl", não será
por falta de treinamento e

preparação".

A IMPRESSORA MODÊlO possui todo'! os iecursos
e o necessório experiin�io poro varonti, sempre o

móximo em q'uolquer serviço do romo.

Trobolh._ ldõ"eo e perfeito, .... que V. pode conf�or.

, I
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IMPRESSORA

desenh'ol
.; c;lichês

foihefo. - c�tQlooos
cartazes e carimbos'
ilT,pressos em geral

papelaria

�

,IMPRESSORA r.10DÊL:O
OE

ORI\'Al;),) STUA�T. ÇIA.
RUA DEODORO NI 33-4 ',.

!=ONf: 2517 - FLORIANÓPOLI'
..... .

,

Á R I A

Trilj'ano 12 - ,S'ala 7 Fone 3450
(

TERRENOb

LO'I'EAMENTO "VILA- SArrl'A RITA:
LOTES a partir de Cr$ 110.000 em condições a est\1dar

-:- Poderão ser .vendidos 7 lotes por apenas 500.000.

�UA MAX SCHRAMM - BARREIROS - LindíssimoS
16tes com frente para o asfalto' e fundos para o mar -

Terreno todo aterrado com 'muro de pedra com água
enmlnada em todo seu compríment9 j Area de 1.464 m2

Cr$ 5.500.000..
.

�

NO JARDIM ATLANTICO - A 100 metros do asfalto,
..
lindo lote de ter�eno'mectihdo 412 m2 frente de 18 me

tros 2.500.000 em condições a estudar.
TERRENO NA AV. SANTA CATARINA. - E�ITO..:.. Vende-se um maravilhoso lote com área de 350 m2

PJ;'eço de C$ 2.200.000. ,

TERRENOS. OTtMA· LOCALIZAÇÃO. - ALTOS DA.
RUA PROFESSORA ANTONIETA DE BARROS. Terre
nos ainda a venda por tÍpenas 1.000.000 em condições a

estudar - 2 'lotes medindo cada: 12x25 mts.
RUA SÃO JUDAS TADEU BAIRO JOS�
MENDES - Terreno de 10x27 cada. Temos ainda 3 lo
tes para venâa, total ou'parcial os 3 por apenas 900.000,
em condições a combinar

.

LOTEAMENTO NO JARDIM ATLÂNTICO - Terrenos
em 'ótima Jpcalização 'área de 798,20 m2 entrada 60'0.000
a combmar.·
,NO CENTRO - RUA ALMIRANTE LAMEGO, 252 vas

tissimo lote com área de 1.140 m2. equivalente a 3 lo
tes. 12.000.000.
BAIRRO 29M· ABRIGO - ótimos lotes bem junto à
praia na rua �OFIIf".J DE ALMEIDA - Vende-se os

dois, ou s9mente um preço a coml;linar Entrada 500.000.
RUA POOF$SSORA ANTONIETA DE BARROS
BAIRRO' NOSSA SENHORA DE FATIMA ESTREITO
- lote c/207 m2 Por apenas 1.400.000.
LOTES ENTRE COQUEIROS E ESTREITO - perto
de; Sub-Estação Elétrica - vários lotes a partir de
500.000 com financiamento até 40 meses.
LAaôA DA CONCEIÇÃO - Riviera. Magníficos lotes
de 14x26 �o:r apenas Cr$ 500.000 ou condições a estu
dar.
RUA SÃO CRISTOVAO - COQUEIROS - Terreno de
2�10,50 mts. Bem junto a Rádio da Várig preço de
ocasião Cr$ 1.000.000.
NA AGRONOMICA Rua Joaquim Costa - Lote de Ter
reno medihdo 10x25.60 mts. - préÇo: . Cr$ 3.000.000

.

TERRENO EM CAICANGA AÇÚ' _,_ Na Praia um Ter
feDo mal'llvilhoso c/Area de, 84.475 m2, por apenas ..
Cr$ 1.100.000.
EM�BIGUAÇÚ - TERRENO bem situado - Rua 7 de
Setembro, 39 - medindo 10x30 mts. - Apenas Cr$ ..

400.000,
PRAIA DO JURER!: -

I

Terreno b�m lecalizado -Es
quina da principal nta, medindo 15x30 mts - Preço
por apenas 400.000 ou a combinar. ""

Depois de analisar as

preparações que estão sen
do feitas no ·Brasil,. Fehla
termina seu artigo' àizIOlldo,
que, conqu8lDto a cO"lltitui..
ção final d,o Hme nl:) te.
nha sido ainda decldid'l., a

rseleção será feita entre ;08

seguintes craques: Pelé.
Manga, Valdir, Ec'son, DJal
ma Santos, Lima, Murilo,
-uliani, Ditão, Rildo, Al�

Jtair, Renato, DudI,J. Blan�
chini Fefeu, FláviQ, Cé!l.o e

Paraná�
• _�) =--========-mm__mm.. a. •.m �__�__----..----------..-----

RESID8NCIAS

CAPOEIRAS - Rua D. Pedro II - 321 Praia. Casa de

Material· nova com 5" quartos e d.emais dependências
'_ Area 'da casa 190 m2 do terreno - 1.060 m2. Entra-

da 5.000.000 saldo em ótimas condições ,- Você mes

mo poderá fazer sua proposta.
RUA JOS� MARIA D4 LUZ N.o 18 � NO, BAIRRO DO

JOS� MENDES;;";;;' 2 casas ótimas. Uma de alvenaria
e outra de madeira. Frente para o asfalto e fundos pa
ra o mar. TerreIlo com 340 'm2. - .Preço Cr$ 12.000.000
em condições 6 combblar.

,

RUA ALVES Dl!f BaITO 73 - Excelente residência de

fino acabamentQ, entrega imediata 4 dormitórios
4 salas e demais dependências terreno maravilhoso de

22x30 mts. Preço - Cr$ 35.000.000.
PRltDIO PARA l"INS DE, LOCAÇÃO - Vende-se

um prédio de, 2 pavimentos com 4 apartamentos a A·

venida Sta. Catarina' - Esquina da Rua São Pedro.Ot�_·
mo lleg6cio ,para seu investimento. Conruções de pa-

, '

gamentQs a combinar - Cr$ 25.000.000 •

ESTREITO - RUA SANTOS SARAIVA 46' - Residên·

,
em de fino "acabamento deSocupada - 3 dormitóriQs
- 2 salas e demais dependências com garagem. Cr$.
10.000.000 ou em condições a combinar.

'

CASAS - JARDIM ATLANTICO � Com 2 donnit6qos
- Ampla sala - Copa - Cozinha e Banheiro - Toda. I

de Madeira trab.alhada - Preço de ocaf'!ião. Cada .•

Cr$ ·5.500.000.
,

NO. ESTREITO - A RUA FULVIO ADUCI - 670 UM
PREDIO de 2 pavimentos para fim de locação ótimo
ponto comercial preço base 7.500.000. Aceitamos pro
postas para pagamentos' em condições.
NO .1ARDIM ATLAN'l'ICO - A poucos metros do as

falto. Vedemos bela residência com jardim, Living -

3 qUartos - 'Cozinha - .Banheiro Garagem e quintal
com inúmeras arvores frutiferas.· Preço 15.000.000.
RUA CONSELHEIRO MAFRA 132 - Maravilhoso pon·
to Comercial - casa grande por Cr$ 13.000.000 em con-

dições propostas pelo fone �50.
.

'RU" PREFEITO DIB CREREM - no Bairro de Ca
poeiras - Casa de p.lvenaria com frente toda (ie pe
dra. Terreno medindo 24,2Ox40 em forma triangular.,
C�l;la medindo 13,50'com: 4. quartos' - 2 salas, cozinha
- bllnheiro completo. DepÓSito e gatagem. Por ápe-
nas 8.000.000.

'

, (
VENDE-SE FINA ·RESIDl!lNCIA - 2 pavittlehtos a

Rua Almirante Ca.rneiro·no Bairro da Agi".onômi�a'
com: 3 quartos - 2 salas - cozinha - Bar - e Ade

ga - Banheiro Sociál - QU!3.rto de Empregada Ares

de 150 m2 Preço Cr$ 22,000.000.

FRENTE A PALHOOINHA EM COQUEIROS, bem pró
ximo de a.çougue, armazém em' frente. Càsa c,oro: 2

quartos - 2 salas;' e cozinha - por apenas Cr$ 2.250.000

Aceit�mos propostás� lJar.a. pagamento em corldiç6es.

..
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que o assinará
- .._-_._------

e�cedor Inesperado 'da Copa do Mundo?
Feola tSCre,uem2 JorDal� Inules e �a Im�ressões.

LONDRES' (BNS) - Um opinião, a Inglaterra; }O-"
.

,
�""'"

vencedor· inesperado àa gando em casa, terá, uma '-. -- �._.--- -.-.-:- --..- __

Cljpa do Mundo eonst..ituí. magníríea chance ::i� ga'-
'

uma di,tlnla possibílídade -nhar .• Copa do 'Mundo, O�' xzi-� ri à

I" ';
�::�:::;�:Ui::�:'��� r:'��A�;�;::::::en: a..t.l,=1� I I • I�I2I�

Continua na 6a. pág.
-

_'-

Campeonato Estadual de'
'Futebol -- Chave A

_ .... -

-- .....

A chave "A", (llrj apre
entou nesta capital J. vi·

'li� do Rercílio Luz sôbre

4 x FigGeirense 1
Em Criciuma: Met�Jpol 4
1{ Caxias c: \

.,.
REDATOR: PEDRO PAULO MACHADO - COLABORADO PJES: MAURY BORGES

GILBERTO PAIVA _:__ DECIO BORTOLLUZZI - ABELAR DO ABRAHAM - MARCELUS

vaí por 2 a 1 e I) triunfo Em Blumenau: Olímptca
o Marcílío Dias, em Ita i a í 2 x Comerciário 1

.

i�:'lte do F'ígueirénse por
a 1, apresentou em Cri

íuma a vitória tranquila
o Metropol sôbre o Caxi- Com êsses resulta-tos a
de Joinville por ·i tentes chave "A" passou a oíere

O , num prélio onde a su cer a seguinte eolor.acãu:
do t.ri-campeão Por pontos ganhos:

.

e fêz presente durante os 10. lugar: Metropol com 12
oventa minutos ele com- pontos
ate, embora tívessê o Ca- 20. lugar x Olímníco com 9
'as resistido até aos 40 do 30. lugar: c.ome�ciir'::l, H.Ú
rimeiro

. tempó ·0 placard cílio Luz e Marcílio Dias'
m branco, quando Idésío com 7
bríu a contagem. Com es 40. lugar - Caxias com 6
e triunfo o Metropol fir,,\' 50. lugar: Avaí e Fígucíren
nau-se ainda mais na lide . se . COIi1 4 pontos ganhes.
anca do certame invicto
espantando com grande
ose de favoritismo para
aurear-se CQm o título má

-_ x x x-

GILBERTO NAHAS

Continua a presidêneia
da Federaçã.o Aquátíca de
Santa Catarina,

.

tentando

por todos os .meíos conse

guir do exmo. sr. ?reslden
te da República a assínatu
ra do ato de naturalízaçâo
do remador Michel, visan

do ás disputas do campeo
nato nacional da canoa

gemo
A documentação encon

. trá-se na seeretaría da Pre

sidência desde há 'slgumis
semanas, porém ité ag'ora
o sr, Presidente -'a Repú
blica não .assínou, JuLl'OS

meios, foram tentados !le
Ia FA$C através de políti
cos porém, sem solucão até
o momento, o que vem cau

sando sérias dirículuades

. para o páre.o de DOIS Sem

que está bem trein ad '.J e,

. em condições de brtlhar na

Guanabara, desde que 8.

naturalização do atlera em

fOCQ seia assinada. Em ca

so negativo, a direção téc

níea, (a FASC fará uitera

cão âe úlcíma hora, o que
;rirá ·sem. dúvida entraque
cer o conjunto, mas que se

rã. . a única solução.

____ .__

.

__ I

•

Rio, Novembro (fJ(lrte�ia
da Cruzeiro do Sul) -- Faz

pouco. ,rui chamado a de

por num inquérito uuanda
do' instaurar na FCF, r�or
ordem da Presídêncía, a pe
dido do Vasco ela. Gll.ma,
Para apurar .responsabilída
eles do trio de arbitragens
que referiu Flameng') x

Vasco da Gama no Maraca
nã, onde além dos váríos
erros cometidos pela arbi

tragem =xístru uma jogada
que r'�'p"dou ..m gol,
quando uma bola centrnda
foi' ajeitada, com a mão
por' atacante do FlamenEo
que finalizou em gol com

sucesso, Está bem, fui co

mo testemunha, já que ha
via preenchido meu reiató
rio do Depàrt::).mento de Ar

5ltros,: ri�a. qua:lidaç!.e ú(� ob-'
se.rvador do Depto. 'r?cni-

rios atletas do Vasco, que

protestaram (justa razão

mas infringindo as leis cJo'
jôgo) quando o árbítro deu
o gol em causa. Psícologíca
mente ficou perdido r-m

campo, deixou correr arar.
tída �e foi na expressão da

palavra "iLfeliz".Ja vendícos
Entradas

Brasil 3.000
(Opl de 66

ao

pãra a
A. p'lblicidade

.

serão também

rmpressos e dístrtbuidos
com grande profusão,
Os bilhetes de entrada

para as diversas partédas
já foram vendidas ale o
presente momento a 75

países. O llrasil está à
frent� da lista de <.:Olnpl'a
dores com, 3.000 f'rHred3.s,
sefiuido dQ México, Fra!l;:a,
Israel, Africa c'o anl' e Es
tadDs Unidos.
O sorteio dos jog,)S r:-elá

efetuado em Londas a 6.'
de janeiro próximo.

LONDRES· (ENS)

Associação Inglêsa de' ru
tebol mandou Imprtnnr
cêrca de 1 'e meio' 11\HhEes
de programas eomemqrun
vos d6 Torneio pela (_;r_,pf:l.
Mundial, que será difoPutc,-

I

da na Inglaterra' HO a: II)

próximo.

o mesmo aconteceu no

FlaxFlu, or.de um r,0m f.r
.

bítro, cheio de virtudes a

provado em prímetro lugar
em aulas é e regras, lJWÜ
C0U uma séríe de- c.ar is er

ros, permitiu e vaüdou gols
em impedimento, uor ter
sido mal auxiliado', p/r €'f.

tar mal colocado .. E'.! sem

pre digo: é nacessár!o co

nhecer as regras e as I�t:
cisões oficiais da Irrserna
tional Boa��d, é nec'�'Hário
ter autoriàade, mesmo er

rando, mas, é mais ne( e::.sá
rio ainda um ótimo prepa

Só' poderia confirma-r o ro físico, um grande p;epa
que vi "e observei dUrfl!lte 1'0 pSicológ-ico, prátic'l, e

os 90 minutos de 'partida acima de tudo , confia�l�'a
sem olhar côres de cami�:l.s em si e nos auxiliares. São
deptro do mais alto pad::âo erros cons,;antes' tIue a-::-:n

de honestidade,' tecem,' s.em direito a pro-
Logicamente que vi, eo- testos, pois são passívciS

mo todds viram a Jogada oe falsa o':lservacão do ár
infeliz desperMbida pelo" bitro, mas que, mesmo as-

árbitro (nlinha óWllIãl'), sim, dão vitórias imerel'i
Rpssalte:-se a p�ssi::na. {:rJjo das e derrotas il1ju:,;t;as ori
caGão do árbitro !lentr;} ôo undas de erreis imoercJ.cá
campo no mOlI).enl;'o dos a- veis, qup, causam 'proble-

.

:contecimentoS'. más aos árbltros, 'c\OS clire-
tores, aos a'Jetas e v'i;) eon
tra ps--Dep'�os de árbitl'{'s.
E' preciso que o árbltro R

companhe com decisa:J os
ataques, corra dentro elo
campo, os auxiliares prp.r.f
sam ter firmeza e per.5ona
!idade nos acenos, não te
nham vaciI8.ções e saibam
agir nas djf.f·rentes o..:asir.cs
para resolver com rapldez.
os CÇlsos que surgem. Emb�
ra se diga sempre, que os

ár,bitros apenas e.úam, são
hcimen'l hcne.stos e I�sfor('a
dos, nãf) S� pode artmif.lr
constanl:el:ll�ll:e que des er

. rem por Ci.111Ja prtÍprm, ;'"
aue tais erre·:;, s�:iEpre vem'
em prejuízo de algl'lr"a e

Quipe, que, 'Como êle,;, le

vam veríodos de estudos e

se ,,�forçam pam apresen
t.i:U (1 melhor � ,'!ampo.

- x x x-

J. Batista Com Passe livre
O lateral J. Batista, reve

lado. .

'llI#,o PAllla �� a

que se 'encolltrava no fu�e
boI itajaiense atua.ndo pelo
Almirante Barr,oso, acaba
de retornar' à �apitar do

Esta::1o onde aguarda pro
postas, pois está l\'lre com

o atest�do liberatório no

?C x x--

Por pontos .perdidos:
10. lugar: MetroPoI com 2
20. lugar: Olímpico com 5'
3Q. lugar: Marcílio Dias,
Comerciário e Reremo Luz
com 7

40. lugar - Caxi�s c()m,8
150. lugar - Aval e Figüel-'
renSe com 10 p.p.

. Mais de 500 toneladas de:

papel serão empreg':lda,;; p;:,-,
r� a protluçãó tio prog!'a
ma, ql,le terá' 64 págins.s e

capa em côre�.
Cartazes e anúncios de

Na cioade de Blu",v'nan
Oi:r\�r :co derrotou n(; �o
err:1á,.ic de Criciuma pe
ma·('ador de 2 a 1 num

a!l'h de duro comba.! 1.:., élL
o timr- mineiro vel'.C "li

o a (!errota, ma :ltendt)
maH'Hlor de 1 a ' até
l\Tm�itl' das lUl'Jes do P:1

ntrn, ouando .o O!í. " :"ic·)
1 'bt.scur o seu goi eh -.-:
ria

.

bolso.
J. Batista.. io,i _ .sondadc.,

por mentores do Avaí e do

Figueirense, porém até o

momento nada de eoncreto
existe sôbre o ingresso do

vigoroso lateral num.l das

duas maiores equipes do I

futebol ilhéu,

co.

x x--x

Vento sul tem dificultado os Jogos Finais do Cer�a'me Sa'lonisla.

A próxima .rodada, a 1-1'i
meira do returno, marca

para domingo o�� seg'ubte's
encontros:
Em Joinville: C8xias x Cf)

merciário
Em Criciuma: M;t�Ol':ol x

Marcíldo Dias.

Em Tubarão: HereiUo Luz

x Figueirense
Nesta capital: Aval

límpico.

tre�namentos
Eis a relação Je Jogcs,

constantes c'a divisb espe
cial, cuja r,!)dada final es.
tá marcada .para segunda
feira à noite no estádio

. ,Santa Catarina,

Roje - Doze de Agcsto }':

IndustriaL

_.- x' x x-
O pres�dent-e da ::-'cdera�

ç;ão Aquática de S9.nt3. Ca

tarina, num encontro casu

aI com, a reportagel'U, mani
festou-se um tanl�o cOJ'J'tra

riado pela paralizaçib mo

mentânea das guarniçÕV,s
"qUe estarão reptesent!l.ndo

. cios.

.

A nova diretoria do Esporte

Santa Catarina no próximo
Campeonato BrasilêL'o oe

Remo, devido $).0' constant.e
vento su� que tem torna
do a raia da baia s:.l iL1-

praticável para os exel'cí-

Repetmdo os resu\tad.:s'
sta capital: RercH::). Luz
x Avaí 1

Itajaí: Marem;) /Dia3
x c-

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

jôgo não terminado. o Paineiras
(

Sexta-feira - Indushtri
ai x Paineiras

C�':avana do Ar �� Doze
de Agôst'J.

Sngurtrla-fr:+cs - r'ldust::-i
aI.:, CaraVa'l'l db Ar.
Doze de Agôsto x Pa,ineil'as

venceu o Cruzei roo por 4 x 1 Entre TheiJacker e Prats o Skiff para Clube Tabajara
..

o 'Brasileiro.de R�mo
Recebemos e 8,:?:j_'"dece

mos o seguinte ofíeio:
"Brusque. outubro de

1965.

'campeonato re?;ic!l'lal
,futebol de salã'.), cal e
la especial, DroS,legniu
m mais uma p3l"cida
ando estliveram frente
ente, os conjuntns do
eiras, atual vice 1;,IEr
uzeirq, último coloc�r.lu.

:jôgo inacabarlo 'dEvi
a expulsão de dots atle
Cruzeiristas, o .Paineir�1s
SOU f' '1aCl mente. )1")') -',eu

adversário pela contagem
de 4 x 1, mantendo-8'� af·- •

sim na 'vice lideranc,:t isc

iada do campeona�o, ('0111

tlspirações, embora l'r.n-,o

tas, de chegar ao ti�ulo \ 'Já

ximo da temporada.
Na partida entre juvenis

Torneio da Pl'innvela, o

Juventus, logr,ou venqer ao

Caravana do Ar pc11, con.

tagem de 3 :k L

Santa Catal<ina te mês.
. Sabe-se toc:lavia que a éS

colha está entre o marti
nellino Sidney 'Ell'ats e o

joinvilense Herbert TaJia
ker , pertencente ao Cacho

, I

_, I .�,,..;�

Apraz-nos
. comunicar

lhes qUe em reuniáo reali
zada dia 28 dÇ) corrente, foi
eleita e empQssad::l, a no

va. DiretorÍa do E.C. Taha
jara, que por um ano; rE'ge
rá os destinos deste Clube.
A m.e$nla ficou assim

composta:
PRESIDENTE:

não tem o remad)l' defini

d,o para o páreo de Skiff

que será disputado entre os

sete 'páreos olímpicos, áo

campeonato naci,onal de'

remo, marcado para a .Uua

nabara em fins do corren.-

Prezado senhor:

eira.

Odi!Oll
Barni
Vice�Presidente: Jacy Bran
des
lo, Secretárw: Adilson Luiz ,

Gamba

,

.• � _:.:±:._,_

C3r"",5 K�ritz Filhj
Ssm m.ais, para o momen

to firmamo-nos
latenciosamente.
ESPORTE CLUBE TABA
JARA

Odi�son Barni - PreSiden
te,
Adilson

Secretário.
L. Gamba

D v r.i a e s t a r v i r, a
do para o campo 1Je:1.'�o das

traves, já que havi.a sido
.batido um escanteio; e el!'

tava perto da meia-lu::t, nu
ma distância de qu<i.<J,e 5

mE'tros, encoberto pelo atle
ta que praticou a !l'Ngula
ridade. Foi infeHz como SC
é muitas vezes, 110 [,r8,Il>;cor'
reI' 'do prélio. Não :leve.i.'ia
contudo ter havido mRis
atenção por parte d·) au

xiliar qlle .corria pelas la

terais? Lõg'ico que stj1.

Ner·hum árbitro, 'llúne$to
capaz seria capaz c13 '.lli
dar gol feito com a. m:".
ASE'im accnteceu com o 1:'1'.

Má�io Vinhas, ·um Dom (lI'

bitro, que ficou ::m:n"":''''

mente perdido em
.

campo

após o lance, expul.;;ou vá-

FuteboJ-Divisão 'Especial
salonisfa:

Classificacão
,

Após a realização da par
tida Painej-rag 4 .". Crll'lF>ir:>
1, inacabada devido a ex.

pUlsa0 de dois atletas do
Oruzeiro, eis como ficou
sendo a atual el�!AISiflca('.ão
do regional. em sua divisiío
especial:

10. luga�' - Doze de Agôs
to com 1 p.p.
20. lugár - Ind:.rstriftl e

Paineil'as com 4 p.[).
30. lugar - Caravana c:o
Ar com 5 p.p. ,

40. lugar - C�zeil"o e Car
tolas com 16 P,P.

o campeonato da cidade
categoria de juvenis, teve

sequêIlcia domingo no A

dolfo Konder, apresentan-
.

do o encontro AV9.i e São
Paulo, como preliminar de
Aval x Hercílio Luz.
O São Paulo mantinha' a,

ij,derança do certama J!K.la
CIo lnvictó. c� Zef:> ponto
perdido, enquanto q'le O' ti
me az-urra, vinha em tJ�
do lugar também Invicto
c�m apenas um pónto Pf=:r-
diqo.

.

Jogando melhdr

Com o triunfo aZ'lfl'1l sô
bre o tricolor o certame de
juvenis passou a oferecer
a seguinte colocação:
lo,' lugar: .Avaí, Paui.l Ra
mos e Tamandaré

.

com :1
p,p.
20. lugar: São Pa:ulo, Peso
tal Telegráfico, Figueirense
e Guarany com 2 .

3ó, . lugar' - Atléti�o cOIq
3·p.p.

do que
o seu adversário o Avai.dl6
gou à vitória pelo elevado,
marcador de 5 'ten!:"')s a :::,
em jôgo que apl�esent.ou
um bom desenrolar.

.fi" COLQCAÇAO
"
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:ilábado, dia 13 do corrente. às 20 'horas será aberto o JO CICLO DE ESTlj·
nos SOBRE ASPE�S E PRÁTICA DO. JORNALmlHO, promovído pelo Sindica
to dos Jornalistas Protrssíonaís de Santa Catarlna e pela ltllitol'i.. .L;, Univet: :;ida:�e
Federal dt!! Santa Caiarin�.

.

," ,,

,A ,primeira aula' será ministl'ada pelo professor Nacín Bacíla, Diretor da. Suo " .

('ursàJ.do "ESTADO DE SAO PAULO" no Paraná e Catedrático das Universldades
Católica' e Federal do Paraná. O renomado jornalista abordará o tema: HESEN·
VOLVIMENTO DO JORNALISMO, ASPECTOS ATUAI.S E SUAS PROJEçõES.

A Universidade Federal, 'o Sindicato dos Jornallstas. centerírão certícadcs
as pessoas que frequentarem tio mínimo a 2/3 das palestras, A Inscrição é giatuita
e aberta a todos os interessados, poderãe fazê-Ias no Jornal "O ESTADo", Rádio
Diário da Manhã, Rádio Santa Catarina 'e Sindicato dos �oJ:llalistas Profissionais.

,

QUEM É O PROFESSOR BACILA

O professor Nacin Bacilá é professor de His'tória do curso de jnrnaHsmo da
Fasuldade de Filosofia da Universidade do Paraná; professor de Técníca de jnrnal
c periédlco do curso de jornalismó da Faculdade de Filosofia

, da Pontifícia Uni
versidade Católica �lo Paraná; professor de História Econômica Geral e do B�asil
da Faculdade' de Ciências Econômicas da Universidade do Paraná; Diretor da Suo
cursal do "ESI'ADO DE SAO PAULO" em Culitiba; Redator e Editorialista da
"(jAZETA DO POVO"; Redator Politico 'da Revista 'Panorama e da Revista Norte,
do Paraná.

A aula do professor Bacila, terá aspecto mais prático que teórico;

,

opararlo
diploma
o Departamento Regio·

nal do SESI de Santa ça
tarína está promovendo me

didas para a cerimônia fes

tiva de entrega do diploma
de "operário padrão" 'ao

, 'senhor Leopoldo Ferrari,
, eleito recentemente em carm-

panha efetuada por aquêle
órgão e pelo jornal O E&
TADO.
A cerilnônia deverá se

efetivar no próximo dia 16.
com a presença do vence

dor, em ato público que
contará com a participa
ção de' autoridades, dirigen
W.s do SESI e elementos

representàtivoS das classes

trabalbadoras.
Segundo co�os a·

purar. O senhor LeopoldO
Ferrari deverá viajar p�r�'
a Guanabara 'no dia 17, a

fim de tomar parte nos

atos de eleição 'do "operá·
rio padrão" do Brasil, con

correndo ,como represen·

tante de Sant.ll. Catarina.
...._----_

.....---

contra em visita. aos s�us
familiares, devendo perml!
necer alg1.l.IlS dias eij:l � no. '

sa Capit�.,; .", .. ; "
'

Os votos. d�W��!> 'i��
de "O EST�":'" ;'��' t.; 1
..._----'""-,f, ''t �i,,!"fo!t"

. .. ��i�1i4t;;���f,r1(,
Assembléia' e'IA l\,'!,

/ ,o�;
,

'as Flôres

i 'I -I.

A Comissão de ::;01:;i'1[;:-
, I

ção, Legislativ8õ e'\ J\.!s. ':;a
ésteve reunida na tarJe
de 6hle�.,,�Apreciou 26 ma

. "':; .

"-

térias, entre men.pgens go
vernamentais e pro'Jeb1s de

origem parlamentar. CCim

J!�r�ceram os de;,1utCluc<s
Pa-ulo Preis, ,residel1':e,
Dib Cherem,-Nelson pedri

ni, Abel .,A,vila dos Santos,
'

Epltácio Bittencourt, Wal-
'

ter Vicente Gomes e Ger.ir

D�tri.·
!

padrão .. recebe
dia dezesseis

Oposi'ção V'ence Eleições
nas' Filipinas

MANILHA, 10 (OE) - A

oposição está vencendo as
.

eleições nas Filipinas. O

candidato Fernando' Mar

c?s já re�ebeu mais de 600
mil votos contra menos de
SOO, mil do atual presidente
da República, Macapagal,
candiCÜl-to a reeleição. Os
situacionistas porém têm

grandes esperanças no in
terior do pais, pois conside
ram que o forte da situa,.
ção está exatamente no in
terior.
São claramente; favorá

veis' ao adversário_' direto

do Presidente Diosdado Ma-
I.

.

capagal 0S resultados par-
ciais das eleições presíden
ciais realizadas ontem nas

Filipinas. O Senador Fer
nando 'Marcos, presidente

.

do Senado, soma 207.972

sufrágios contra 147.574 da
dos.ao atual Presidente. No
enl1anto,' os observadores
acham que tal resultado
não constitui uma iridica
ção geral, pois é hábito, na
capital votar·se contra o

Govê11lo. O ,!:erceiro candi
dato, Raul Mslngldpus, ob
teve 51.500 votos.

Ultimas Notícias
1.° DISTRITO NAVAL:
NOVO COMANDANTE
RIO - O contra' almiran·

te' Mauro P.l'l.lsier, as'Sumi·
rá hoje o comando do pri·
mair6 distrito naval, se-

gu

,GUERRA NO l\IT

CS llOJÉ"EM"NITERÓI
NITERóI - O presi&en.

: ..

r �: ,:.

, O deputado; Diq Gher�lll,
presidente d'a comii:�Ê;,v és;
pecial qUe estuda t� qct�!!)r.;
tação da Constituição' �f
Estado, Lei Orgâlúcâ� d,�
MunicÍnios e Regiment:) ln
terr.o dfl. A.�s�nibléi3, C'.l!11
vocou rEllmião de selJ� mem

bró's para hoje,. às ',lO onrus,
em sala do Poder Leglslati
VOo

,
'

SENADORES ESTUDAM
BRASIL

RIO - Chegaram ontem
�o Rio os senadores N I)rte

0u ti'as ·ci·

FRANÇA AFASTA EUROPA
DOS E.UA.

BONN, Alemanha Ociden-.
tal :_ O chanceler alemão

LudwW' Herharcl� .;.res��lt�ti
fj's1,_tanttttivas !jf"s.;l'ÍÇf3s�' :,\�e
j 't'IU:! r,-:'17 " '�J";!' "P��;
'J �i;lvJ:«�Il:Wl.r, 3i:.l!.iUr9pa: ,'),QOS
Estados Unidos.· O chánce

ler falou à imprensa sôbre

êste assunto.

CONTRA SABOTAGEM
...

RIO - 400 policiais faro

.dados e oficiais' a pais9.na,
continuam exercendo cer·

rada vigiIância ao, Minas

Gerais e aos demais navios

que parti.cipRm da o)'Jer,q

çã, DNITSS 6, As belona·

ves encontram-se fundiadas
na Baiá de Guanabar&.

iJUSTINO NO 10 EXÉRCITO
: RIO - O General Justi
íno Alves Bastos foi no

irneaáo com9.ndante do 1°
Exército com QG na Gua-

I nabara. O General Justino
vinha, coman-1."ndo o ,3°
'Exército sediado no Rio
Grande do Sul.

JQAQUl1vÍ POUGLAS

Cemo se sabe para a iro

portante promoção virás a.

F!<JrÚ\ÍlópÓlis
"

.

renomados
proríssíonaís de imprensa,
as maiores autoridades no

país, em suas
'

re8�ctivas
especialidades.

'

Assim, astará: em FIO! � ,<.

nópolís o Jornaltsta J,13,-.
quím Douglas, A.,,�istE'I;�3
de Dírecão do "ESTADO
DE SÃO' PAULO" e a

maior autorídade no contí
nel�je em Díagramaçío. O
conhecido homem de im

prensa discorrerá :;:óbl'Q
problemas de d'fl ',T[',1 ma ,;:lo
ncs dias 2 e 3 de dezem
bro.

,YAMASHIRO: JORNATJJB-
MO ECONÔMICO E IN"-

DUSTRIAL

NO que diz respeito a' Jor
nalísrno Econômíc-, e In":
dustríal, viria a Flonanó
polis. o jornalista Jcs� Ya
mashíro, Chefe do Depar
tamento de Editorial Da
"Visão".
Infelizmente o estado c:e

,

saude empediu oue yama
shíro, viesse agora, 'tendo
por isso transferido ai S�Hl

palestra.

TÉCNICA DE. REPO:WTA
GEM E PROBLEMAS DE
\, SECRETARIA

Ideo Onaga, ex-Redator
Chefe de Visão, e autor de
vários tra.balhos sôbre Téc·
nica de Reportagem, abor·
dará o importante assllnt9.
Flávio de Barros Pinto,

Secretario das Fôlhas àe

.São' �aulo, Virá fala!" sôbre
probl.emas de secretaria.

CLYCIE,' DISCORDARA'
SOBRE JORNALISMO TU

RISTICO

"irá 26 E "7 c1 � CO'.'.' !": :.'.'.

srrtm.FTiiRTO fl."':R �" r,�.s
FôLHAS TAl\1B1j:�

Claudio' Abramo, Secr!')
Jiádo- ,Geral das Fô:hlH dr.

U�ã���ai.Ilo: CÜSCOl'l'Hl:fi a

�1t�spe.;.to dt:", COll1unicaçiio
'.\tl:ê;'f'Ma$j;'3!li;l��ião 'públicf'
e' concepcã� ,'de ',ornaI. Ain'a
:mo é considerado rJ() pais'
u�a ,das malares autnnua
'des ,em concepção. dr: Jor
nal.

Washington NOvftes, $p
cretário de Viação, faiará
sôbre Jornalismo de Re
�'·,St8.

("' •• .f.�� ..... ·f"'r· ..... nl.;,,'·�. (;8 r'�-
��'- .?] � f'lle p;:,r

t .. ·

...·'·,· q�' 'f'" r_ r·-r!!" 'r T'E
""8'1" '-')("� Sf'PRE ASPI!�C
Tr'e:; ',' -�u "'T"(;I\ P,-) .T()R_

Nl\L!S"i'ÍO ,é Ma'lrír,!Q �TL1-

p�iro Gama, S"f'l'i'>;)r;r: clr
"A GAZETA" de S;\') Pau ..

lo.

BENEDITO J()S�' DOS
SANTOS

O Professor Benedito Jo

se dos' Santcs, r,;:10m,ad0

ca,tedrático da ��'�vló[l'le
de' Filosofia da UniV81'sida-
-------- ------------

Prefeitos do Interior e,m Florianópolis
A' capiÍ,al registrou (a mo- Tr��budo Central.

�enta:çã6 de prefBitos do Falando à reportagem o

lli'terior do Estado, aqui sr.' Ttir�k disse que pros
vindos para o trato de aS-: seguem os trab!!lhos de pa·

sunt,Os de suas administra· vimenfação' 'asfáltica da ro

ções. São. os srs. Herberto dovia SC-2l, ,'1 cargo do

Tureck, de Rio NegrinhO, GôvêrnO do' Estado, me

Rbland Dornbusch, de Jar diante, contrato com firma

raguá do Sul e Leandro empreiteira especializada.
Lenzi, do muz:u,cipio \ de

Joinvill�
·

'�ábado Capital das Flôres
, - .

JOINVILLE - A partir JQinvillense de Amadores dQfilos joinvi1lenses mos· que CHIos .�.ssumpção Car-

de sá,b8do, a "Terra dos de Orquídeas (AJAO) e Ex- trarão todo o encontro e a doso, Coman�nte sla Arti

Príncip�s" est'1rá, engalana·· PQsição de Flôres e Arte beleza da flora nacional, lharia Divisionária, da 5.a

da, e �esti\'a para receber Domiciliar (EFA). As sedes. realçando a raridade dos .Região Militar, acompanha·
milhares de visitantes, vin· sqciais, do Clube Ginástico seus .matizes e a originali· do de sua 'espôsa, dona Ma·

.ci.0S para ""'sistirem às tra.. e da Sociedade Harmoni.a dade dos especimes. ria Luiz'1. Assumpção Caro

clidonais e magníficas ex· � Lin\ estão sendo convepien· dqso. O ilustre' casal est8.rá

posições de crquíc"c2.S te�11ént,e p::epsradas para a .... Será patrono da 2[),& Ex;- acompanhado do ajudanto
flores ornamc"thJ., ,1-"",,' \",' ._'" ' • ,'''� ,�J.�".LlHu'" posiç:;\o de Flôres e Arte ,1;.; ordc:ns, capitão Justo de
nadas peltlr .• _� ... -...�_ .....�_.J 'w ... _ :;:�!� .. .:.:� �:.\,ioo"'; ;:� ��-c..:�.. _\,J... ...I._...J.__ .:� \.J �v:·�\..·,,·'-...;. :..!..:.���... l�l,."I���· � ��v.\..��·

_ , .. _ ..._w

de Federal do Paraná tarn- O jornalista, Reinaído
bérn virá a Flortanópolis. Fagundes Michel. Diretor
Vai acordar o' terna "H'I,
COLOGIA DA, �ANCHE
TE".

DIRETOR DOS A�AW
TAMBÉM

de Anaí» Cient itíccs e As

sessores de Imprensa 6.0

M_inistro da EduCdÇ.i,) ,�

Cultura, estará nest., Ca

pítal quando prcrertr.i au-
. la prática .sóbre !Jl')Olel;laS

.

do jornalismo de revista.

Escotismo
Florianópolis, (Quinta-fe1ra), 11 de Novembro de 19G

reestruturacão a vist
.

-

' t,
A partir de janeiro de' dos Escoteiros do Brasil,

1.966, o escotísmo em San- contratou o Comissário 'Exe·
'

ta Catarina será amp'a-r-en- cutívo Ney de Ararlpe Su
te reestruturado, através' cupira, nomeado pelo Esco·
eh aplicação de um Plano teíro-Chefe Nacional, cuja
de Organização e Expan· incumbência precípua será
são do Movimento Esco- assessorar a Comissão Exe
teíro. Para tal objetivo, a cutiva Regional na realiza

Direção Regioru.l,. da União ção daquele plano.

(

·Iniciado O (urso de Re�ações
Humanas na família

Tendo coma local o au

ditório do Palacio da 1:1-'

dústria, realizou-se na noí
te de' ontem, a certmônía
de instalação do PUlSO de
Psicologia elas Relações
Humanas na Farnllta, com
o Professor Alexandre 'I'�-'
kara (de São Paulo) mi
nistrando à aula inaugural.
O át.o contou com a pre

senÇa de grande número
de autoridades e'dirigentes
do SESI, bem como (lOS

alunos, em número St�l:,e-

rior'a quinhentos fato que
atesta com eloquência a

receptividade dessa promo
ção realizada pelo, Depar
tamento Regional el,o ShSI
de Santa

I

Catarina.

Em próxima' edição, tere
'mos a oportunidade de pu
blicar entrevista concedida

pelo Professor Alexandre

Takarh, durante fl. qual o

mesmo labordará assuntes

relacionados, com ,) Curso

que está ministrando.

Previsão' de Safras em Marcha,
Com a presença dos téc

-nlcos Ivo Guedes, Ernesto
'Rubens de Oliveira e Cé;iO
Sampaio do Ministério ua

Agricultura, foi implanta
da a .planificação dos tra
balhos de Previsão de Sa

fras M�rícolas em SaJ1L:1.

Oatarina, c'iretame1J.�;> lide
rada ..Ai ':'B. uma açã» CU!)'

peratíva com a Secretaria
da Ag':'lCultura através da

)

sua Dínetoría de Orgn.ni
cão da Produção.
As atividades dêste

tor é parte dó pro�o
com o Departamento E
nômico do Mínístério
Agricultura, no .oual,
Secretário da Agr!.cult
dr. Antônio Píchettí,
penhou .esrorços para
Iízá-los.

Gravafal Também na Era da TV
Lei sancionada pelo Pre

feito de Gravatal, sr. Ota

cílio Cardoso Duarte, 'a.uto-,
rua aquele município, -a

ser propríetãrío do equípa
mento de retratransmlssão

( ,

do sinal da Televisão Pira-

tini, de Pôrto Alegre, e re

transmitir o sinal daque
la TV, que já vem servín-

do à cidade sulina e 1
dades circunvizinhas,
dendo em seu nome re

trá-Ia na CONTEL. De
tra parte, poderá
convênios com entidade
técnicos para supervísã
sua, manutenção, desde

previamente submetidos
Câmara de Vereadores.

Renomado Cientista ministra
(urso na Facuidade· de Farmáci

,
�

,-

Prossegue na Faculdade
de Farmácia. da Universida·
de Federal o curso sôbre

Eletroforese�JIrlnistrado pe
lo professor Gunter Hoster.
uma das maiores autori
dades no assunto n� pàís.
O professor Gunter é for

m'1du pela Universidade de

Gen(;bra, possuindo cursos

da Faculw.ae . de Ciên<?ias
ele �e&•.. ��.e.

. serve Íl� Hospital das Cij.·
nicas da Faculdade de Me

dicipa da Universidade, de
São Paulo.

o curso é realizaslo sob

o p"ltrocínio da Reitoria e

da' Faculdade de Farmácia
e foi iniciado dia 8 do cor·

rente e se prolongará até o

'dia 13.

"O ,'ESTADO" ouviu, o

professor Gunter Hoster
sô;)re problemas da

.
.eletro

forese e sua aplicaçãQ nu·

�JEÁcllJtVW.e Qe.h�
e publicará em suas próxi·
mas edições, inte.ressantes
declarações do cbnhecido

cientista.
.. --- ,---------,.....--_......----

1"...
,' 'í":t�'D' lAC:.L r\a": L� 1",·1 om.nge no .' ·

N.s dias· 14 e 15 do ,0r

rente, às 20,00 horas no

Tea'tro Álvaro 'de Carva

lho, a' exêmplo do al1') pas

sado, se' apresenta;:';l, em

n0VOS e espetaculares con

oertos, à Banda de �v'lÚS;ef�
,

da Políc:a Militar do Esta
do de Santa Catarinn, em.

benefício do Natal d) Mil

li'ciano Catarinen.3�, numa

promoção do Serviço de Re

lações Públicas e do Servi-

ço S�cial co. políClCl !\11nt&r.

AtJfomóvel E�perim'ental Com Tet

de Vidro Construído na 'Inglaterr�
LONDRES, (VA) - Um veritUação de automó

áutomóvel que dá a seu. tornam vijÍvel a �xistêllfl

'ocupantes a sensação de de automóveis qu'e, pas
veículo aberto m:a� '1ue os estar completl:j.mente nlJ

protege Completamente do. tos à luz do sol ..lll.3.S
-

q

aifi'l!Jrn.tl��r .
êtn �e' 'Mio se convertam em

ser conlltruído por c:'uas dadeítos fornos mó7eÍs.

companhias britânica,s. A primei:r:;a, tarefa serÍl
.

Trata-:se de' um protófi,. de áperfeiçoar um vid;t>,)
po de provas coin tetc) i11- segurança '�bsorv3nte d

teiramente de vidro cúns- calor, que possua qualida
tI'uido pela David Oglé adicional de captar os l'ÍI
Company, a fim de petlni u.JrIl'l1.iq1etajs ,e inf.::avll
tÍ1� e�periências práti:as melhos mas 'que l'3duz9,

com vistas a co!'struca,o de me11te um pouco a visi,bil

éarroceri'as inteiras ele vi- dade luminosa., O vIdro tç
dil'o triplex� rá uma apar'ência leveme
Para as provas escalheu- te es\-erdeada para 0.'3 q'

se a forma de furgonet,a ne o olharem de fóra.
,

passageiros a fim d.ç �e Investigações poste,t'Íúl'
obter a m.aior superfieie de tratarão de encont:lJ.l' v,
vidro possível., dros refletores. de

Ai, companhias empéúha- que mudem de côr

das, neste projeto, afirmam me a intensidade.

que 0$ novos siste.mas; de solar)

.

O Governador de Maryland Visitará
o Estado' do Rio

ANNAPOLIS, Maryland,· wes qu eanunciará o pri·
(OE) O Governador meiro ere uma série de

T2wes. de Ma:ryland, anun- bôlsas universitárias em

ciou ,que pretende fazer Maryland destinadas a es

ur,'''. visita de qu;atro dias tudrntes d:) Estado do Rio.

ao Brasil, a partir de 14 Também fará a entrega
do corrente. de uma máquin'1 de ..fazer

O propósito essenci'll da filhoses fabricada por um

viagem será estal(eleccr re- industrial de Ms.ryland. Es

lações mais estreitas C::JUl o sa máquina fará , filhosos

Estado inrü'i,:) de Maryla'�d' com a.lto índice de proteí·
_ o E�i1do do Rio áe' Ja- nas, para distribuição en

neiro. O Governador .. fa!'3.rá tre' os escolares.

11,<) Assembléia Legislativa O Comitê de Companhei
do Estadp. re.ceberá um ' ros d'1 Aliança de Macyland
grau honorífico da Univer- pa,rticipou da construção
dade Católica de Petrópolis de duas escolas, uma delas ,

e será declarado cidadão denomínada Governador

hpnorário do Estado d.:>' Tawes, e de oUtros proje
Rio. to::; ele desenvolvimento ::lO

Quatro representantes do Estado do Rio.

Comitê de éompanheiros Declarou o Governador

da. Aliança ,de Maryland que êle e as pessoas que o

acompanhar;ão ó Governa- acompa,nharão em su� via·

dor no início da viagem e gem 'estudarão como con

passarão duas' semanas no tribuir para outros progra

Bra�iL mas técnicos e de assis·

Disse o Governl'l.dor "
Ta- tência.

....__ .. - .-'---

"

Só Oeoufados e Senadores Fundam
Partidos Provisórios

BRASILIA" 10 (Or�)
Foi diVUlgado à noite pas-'
sacla ,o esboço do ato CX:l

plE'fY'''nt.ar n. 4, que' tr<'.ta
ela formaf''5o de novos lJur
tidos pol1ticot Hoje, ,:íc:;e
res dos exti�tos partirlos
voltarão a eikaminar com Q

MinisÚo da"Justica a" l'U

gestões parÇl. o Àto eOI11-

plem·c.1...,tgr·, �Ôbl�(-lo fl. l'f'1}'?:q-
..

l"iZ�'('i'í,o d,:::sv'p,a,;,'tk�� d('>n
t:·o do Si.E:;'"l113 por"i�o l�J:ra
complementar diz T18 se:rá

de . cem o número mírümo

de deputadOS neces�irjos a

formação do partido politi
co provisÓrJo. Os no"os y::tr
tir1('s não poderão utiliza!."'
siglas das extintas agr,e

miações. Os deputados e

s,enadores terão ') prazo
de 30 diàs para se inscre
verem nas novas ag1'0l11ia
ci'\es uartidárias. O Ministro
da Jl1,StiP,i'I. pooprá odeD:U
o fechament .... de quaisq,[er

Cõrrente GOvernista� Monopolita
Parlamenfares

PRASILIA, 10 (O�)
Gn'pos de cem parlltnwn
tar!'s poderão rp.q1.lerer lC'-

gil,tro de noves partld,)s,
segundo esbo�o de Ato r(;m

plement?r, nrltem apl'esE:n
tado pelo Ministro (,t Jus

tiça a mentores �olitic')s,
liga"os ao Movím�nto de

1. de- Abril.
.

O ... nÚq1-ero ,de parj�l,me.�
tares. existentes possiblli.:·,.'t
ria teoricamente a con3t�-'
tuição de quatro partidos.
Acontece porém, que 50%

c;los Congressistas furrrw,rá

no partido' do gov�rno,
restando ·poucos para fúr

mar as várias corrent.es po
líticas.

BLOCO DO GOVERNO ,i
TEM 193

O I"11tliStl'O ela

Juracy Mag;alh8I:)S,
a se reunir hoie �I):n

líderes cl'illj extint0s parti
dos' políticos, ouvinJo su

gestões quE' êstes çief,ej,l
rem fazer sebre a fQrli1?,çií.
de novos partidos, oohtic,J,
Enquanto isso,' fontes cf

ciais disser�m que t) bl')

parlamentar 'provisório
apoio ao govêrno, .iá C'lnt
cem adesão de 193 deputo
dos, I esperandO-Se qne é�

número 'se eleve a �20.

.

CUIABA - O Ministro da
Guerra permanece, em Ma·

to 'Grosso. Ontem o Gene

ral Costa e Silva inàugu·
rou um Grupo d� q9.sas.

�,���ráb�� q��iG
!�r��9�'�� �utlnaHa�:

r;;j�t�NiMfln���I�!j hdill{ .

\, '(sX'6' 'PAULcr" - "'Violétito
irÍcêncüo destruiu enorme.

quançipade <;ie mere:.j<dorial>
! ,j no depósito da ; firma

Comissão Externa da ':AiS- Isnard. Os prejuizos estão

sembléia Legislativa� "requEr avaJiados em uni bilhão de

rida pelo deput'1d� ,JO�!l cr�zeiros.
G�llçalves, representará �a·

ciuele . poder' na Exposição
de< Flôres ,e Arte PC,T':i"1i-
liár

. mw':eidad� "de' Joióvmé. te' l,;9.stelo Bra.nco é, espa-
, .. - -',' �

'��r.�: con.st�tu�da. d.aque1e ""do ho.ie as onze horas

parlamentar, ,e dO,s :s�us co- na capital Fluminense:: J;�e.
l�gas ',Rodt*O; u6bh,;' p��r� ceberà o titula de cidadão

Col��, :..rA:va�:âriq.; Nó�re�â e Fluminense pelo l�gislativo
Rui'.'Hulse. 'Via,ia' p,'lrà a do' Estado e será homena

�'tpanqhés�el',_,;, cataT�l.'l.enSe��\ geado pelo gove�nador p"u·

PÓ:, pr�iIÍlo sábaqo. lo Tôr�'es com um banque-
: \ " , te de 8'0 taIheresi

1::,�:i,:�'6:�Jj,pq'";\ :nâ�Á�sfm�! jia
,ii, ;i,"

,',

'teo�slaJ.iva ,

IPM do ISEB' Prossegue sem

JK Mas Com JQ
SAO PAULO, 10 (OE') -

Regressou ésta manhã a

Guanabara o Coronel JOílr
quim Portela encarregado
do IPM do Iseb. Declarou

que a saida ,de Juscelino, do

país prejudicará sensivel·
mente o andamento do. re
ferido ,IPM. C9mo se� sabe
JK .vôou ontem à 'Iloite

\ para Miami, de onde segUi
rá para Nova Iorque. O

.

Coronel, Portela acrescen

tou que o de�oimento do

sr. Jânio Quadros pros-

enticlaclfS, politicas, quP. 1150 . seguirá quinta-feira, qmm

estiverem, dentro dos p::'j:l- do voltará a S. Paulo, para'
cipics da lei. ouvir o ex-Presidente.

O ex-presidente Kubi
chek seguiu a noite P
sada para Miami. Juscer

vi)tjou em aparelhO
•

Varig que deixou o Gale
as 23 horas e' 30 .lllinut
cOm autorização do 'go
'no. Segundo declarou pox
voz do vice presidente ,JO'

sé Ma'ria Alkmin foi. inter'
mediário das negociaçÕes
para .'ii saida de Kubitscbe�,
sendo que nlÍ' área militaI
'moveu gestões o Gal. ;Nel'
son de Melo.
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