
RIO, 13 (OE) - Os meios políticos mllitàres e econômico-financeiros do

país aguardavam com grande expectativa o pronunciamento feito hoje pelo pre
sidente Castelo Branco.

O texto do discurso do chefe da nação fôra anteriormente debatido pelo ColÍ-

s�lho de Segurança Nacional. O marechal presidente, anunciou o fim da etapa de

sacrifícios por parte do povo brasileiro, e o início de. uma fase de investimentos

maciços em vàríus setôres da vida nacional. ,

,

1,

Disse ainda que o Brasil está se Ilbertando da inflação que o sufocava, e em

consequência reencontrande o verdadeiro caminho do desenvolvimento.
O govêmo nêsse pronunciamento apresentou com exatidão àl' diretrizes bá

sicas da política econômico fina.n$!eira para, o próximo auo., O discurso presiden
cial f.oi proferido no salão 'de conferênéía 40 Ministépo da Fazenda a partir de 11

horas e assistido por dirigentes síndíéaís, tôdo () mimstérío- � outros auxiliares do
,

Executivo.
O pronunciamento presidencial foi transmitido por uma cadeia nacional de

Rádio, comandada pela agência nacíonal,
'

A noite., uma rêde de televisão reproduziu cm vídeo-tape o desenrolar da

cerimônia.
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A 7.a Reunião Regional de torta de Organização. da A �berturá. dos trabalhos da Produção, da Secretari(.L. �de Santa Catarina; sr, José A C a� 'e I· o s'e'ra' dl·plo'madocooperativas terá '!uga::!1a Produção, Associação das 'está prevista parI,!. as 14 da Agricultura; engenheiro- Sant'6S Vilordo; médíco-ve-

cidade de Lages nos proxí- Cooperativás de Sant,,\ Caca horas do día 20, com. a íns- agrônomo Jorge de Arruda terin.ário Wadih Albuquer-'
mos dias 20 e 21, sob opa- rina e Banco Nacional de talação da Mesa, ssguínde- Proença, Filho, técnico da que <le Araújo; engenheiro-

t I'· d· 1'7troclnio conjunto da Dire- Cr.édito Cooperativfu se a saudaçãó às autorída- Companhia Nacional de Se- agrônomo Leno Saraiva

,na quar,', a'�' ,eira Ia '

_

des e cooperativas presen- guro Agrícola; 'sr. Alfredo Caldas, da Dlretoria de Or- _
,

_ -- _., ---.------------ tes pelo engenheíro-agrôno- !ten, presidente da As· ganízaçâo da Produçâo e
.

T
mo M,arinato Dias de Pai- sociação das Cooperativas outros.

Política 'em ôda Parte va, íalando em nome do No próximo dia �7 (a. Com a proclamaçao do

Secrétário da Agricúltura. ...;.. \,___.� __....... feira), às 11 horas, na .Ba- eleito, que aquela Junta

la de Audiências do Juiza- realizou no dia '3 deste mês,
A primeira palestra estará , \

O
,.

d
.

'eceb
do de Menores, situado no' constatou-se o seguinte re-

a cargo do dr, �ancisco ' ,... ,

Toledo Pizza, presidente da P� ra r 'O
','
� 'p'a ra" 'O:' r,ece e EcUfícip do Abrigo de Me- sultado geral nas eleícões .

/ União Nacional das Associa-
,

- "
'

,

"

"

riores, .a Junta Eleitoral da municipais desta Capital:

ções de cooperativas, que
12a� Zona diplomará o dr. ", Acácio Santiago 18.826 VD-

di 'I' ·"1'
,

"

"f'
·

Acácio San�ago, Prefeito tos,
'

Nelson Amím ." 15,673
saudará. os, colegas presen-. Ip Om' ",1, , ',/�,�,'r ·C. Â,-'� e,,, '"ra Mtinicipal

•

d.e Florianópolis, votos, 'votos. em' branco 623, '

tes. As (] ama 'c; palestras se '

, ""', " 1, ' I_ .

d 1 eleíto que foi na eleição do votos nulos 1.159, tota ....

rao pronuncia as pe as se-
. .;, próxima tença :eira, coi-correr ao títu1o) de "O1�)(l do ,sESI, teve a oportuní- último dia 3 de outubro. 36.281 votos.

guíntes pessoas: dr. Car- .

,
-

los Coelho, gerente' da em ato público que fi", á rn:o par'rã.." dOI Brusil a dade de tecer 0.13 maíores

A•
.

d Bl 1 U:--trado D.O auditório do se 'l:e" l'za 'c' ra Guaria bara e!bg' cs ao nosso ''l�P(,'':P:10
gencia e umenau r o

B N· 1 d C édí Palácio da I�,dú-tri�. será nr.s próxímcs dias 18 a 21 padrão", ressaltando que o
anco a.CIO� e rédíto

t d' IJ'l-SIJ', c' tem !Ira' i1d\� pcssí-Cooperativo ;engenheiro- diplomado festivame ..�t,; o C'() correu e, even. i) O!'I?, lU

agrônomo Afonso Ba:ék, re- "operário padrão" ele S:\11- .P're�1211tante" ca:a::ineTis:'; bWC:acle de se laurear no

ta Catarina, senhor !..w-·; viajar para ó RIO de Jn� concu soo pois é �:)'1J 'l"'llt;-presentante da Organização
ld F' neíro, no día 17, a !:lb. oe 'm'" "epr.oseiltante ;:"', O'.OE·-das Cooperativas 'da Améri- po o erran. J

L ""

A cerimônia, cujo início participar dos atos de ele! rárÍ()' cátarinense.
ca; economista rural TeR"
tino da Qunha Meno. da

está marcado para as �o

Diretoria 'de O�ganizaçã0 pr res, C(\-t!)··; com a lJ!'e-

S"""('[' rle alt?s 8lJ,'l�;c'ldts

/

-
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No futebol" quando um quadro perde e, por birra

ou esportivismo às avessas, recorre, sem raotívo ii. jus
,tiça competente, ti torcedor tem palavras de clássica

'definição: perdeu no campo e quer ganhar na Liga. A
políti<:a repete o mau' esporte, com os refratários ao

, veredito popular. Vencidos, inapelàvelmente batidos em

suas pretensões, com os' seus argumentos e cálculos
reduzidos a pó de mico não têm a necessária elegâ�
cia para o reconhecimento dó insucesso. Rebelande-se,
não insultam apenas I' adversário; despejam -eontra �
povo o amontoado de queixumes pueris de que s�o
pródigos, mas, sobretudo, retratam-se. .t\Ssim é, por
vezes, no esporte, como também o é rui políítica. Qual
que� ,seme1ha� com a atitude de pàrlamentar-es' da
"extinta eatarineose" não é mera coincidêi)cia. � rea

lidade.

o govêrno federal, ante a' diversidade de IlpmUlcs
acêrca da reformulação pilrtidária, ",ai deixar o aos�uu·

to "cozinhando" por mais ,algum temPo. Outros, que.
�o adotam expressões de culinária na política, en�n·
� 'lllt: Xi�.llIl g .,.@q;:lP ��-�.h;���tt-_õs.:e o�O'l',. �ô�,-
bi.patti�rbmO, adotádo à. nossa vida partidária. lem

�r.nos
.

a história daquele cavalheiro que, tendo, d'e
comparecer a um baile de gala, solicitou um "smookin,"
emprestado. Depois, .

verificou, com invencível rubor
nas faces, que não lhe assentava. Constatemos enquan-

I to é tempo ..•

A maioria' branca declarou·se independente da Co

rôa Britânica, na Rodésia. A declaraçíM» unilateral: do

govêrno de Iam Smith provocou essa coisa l'3J'8 em

matéria ,de política internacional: a Ollbsição de todos
os grandes do cenário mundial (Estados Unidos, Rússia
e InglatelTa, mais o bloco afro-asiáticl,l).

Será diplomado }la próxi,ma 4a. feira o Prefeito. elei
to de Florianópolis, sr. Acácio Garibaldi Santiago, em
cuja administração se depositam inúmeras esperan�as.

Calou-se a: tribuna parlamentar "atarinense. com. o

encerramento do 3° periodo legislativo' da presente k
gislatura. O recesso 'não é longo, pois a Assembléia test
bre-se dia 22, \m caráter extraordinário.

.

Síntese
NETTO

o TEMPO (Meteorológico)
do Boletim GeometeorlJiógico de ,Ao SEDUS
válida até às 2�,18 hs. do dia 14 de ,novembro

de 1965

FRENTE FRIA: NegJ:l.tiv�· PRESSÃO ATMOSFÉRICA M:É
DIA� 1023.9 milibares' TEMPERATURl�DlÁ; 2020 Cen�
tíg,r�dQ,s; UMIUADE RELATIVA MÉDIA: 95.8%; PLUVIo.
smADE: 25 mms: NegatIVo - 12.5 mms: Negativo -

Cuniulus - Stratus - Netoeiro cmTItllar - Chuvas espar- '

sas e 'pa,ss:;tgeiras.,.!..· Tempo: )Médio: );i:stáveL
, ,': '\:) '::1 ; . !.

,;..,

.,' \; " ,

I' ,

': )

,1965/1966
/ \

Transfira de sua casa'para o

aUERÊNCIA PÁ�ACE' BOTELI ' '

-'
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ção.
ppl;as �ua's grande3 qua-

Viana Filho Substitui V"�wO:

Re!acões Exlerk>res� "

BRASILIA, 13 (OE)
Obsen-açlores tem como

Rela�õ€S E:;:ter'oi.'eS, t'm

su'bstitutç'ão ao ;;1'. ,as(o
�

:Leitão Gia ·Cunha.' AdiRI!-:
tam as mesmas fontes que
o sr Luiz Viana '!:t'ilbn, 8e

ria �cnleado 'chane�:er ('111

dezembro, após a,2. coj:.fE.
rência Inter-AmetL::arl9, üa

OEA

certa 'a indicação dI) sr.

Luiz Viana Filho At,IIC'.l cl:e
fe da Casa CiV'il ela Pl"2);i

dência da Repúblic,l, lJll :'a

o cargo de Ministro das

...-.-. "" ...........---------

Cicló de Jornàlismo Com'eça di�
Mau :tempo lmpediu a vinda do,

PFofessôr Sadia

Por outró lado, conti·

n1J(1Ill abertas as inscrições
-para o Ciclo que podem
ser efetuadas nos jornais e

emissoras de l;'ádio de, Flf'
rianópolis.
Ontem a Diretoria· do

Sindicato dos Jornalistas,'
bem' como a diretora de

"A GAZETA", jornalistp, M.a
rià Tná Vaz e o represen
tante do Magnifico Reitor,
compareceram ,ao �eropor-

Pio Toma 'Posse
,A,manhã

Será empossado amanhã,
data histórica da Proclll-

'

mação da República, o .sr.. 5.

Higino João PIo, pr!meiro
prefeito eleito. do mUl�kípi')
do Ba.lneário qe O�u!.1bo:rlú.
u;n ..fat'o sin"gúÍar: tIO jia

m01':111,C em que "lSSnlU'� as

funçóo's., (l,ad, pJ't i'.18,ug:!
melo o E:i.stema .de aba::,L8-

cimento de água' pctável
para a tenlporada de,ve�a

ueio do conellte ano.

19 ___ ...__
._._.�

..i_----

II'

I

starãQ.
o próximo mês dezel1l
brO' as inscrições' para os

candidatos a ARrendiz.Ms.tri
n.helro, para os jovens nfl,S
cidCls eut,re 2 de Janeiro de
1047 e 30 de Novembro de

1950. ,

Os interessados poderão
obter instruções detalha
das nos 'seguintes locais de

inscrições:
Nas Delegacias da Capit.'l

nia dos Portos do Estado
de Santa Catarina, em São

(

Fa'zen�eiros de Lages Colaboram·
Com a SUNAB

.0 Delegado da Sunab

adi'lntou à reportagem que
recebeu conmnicaç�o do

Nota Oficia.I da Secretaria de
Segurança Pública

1. A 27 de outubro, ipassou o Exm.o Sr. Secretário da Ee

\ gurança Pública ao Ex,m.o Sr. Ministro d.s.t Justiça Ca

bograma:
"Informo Vossência Sedes Partidos Políticos
lacradas et guardadas PT Consulto como pro
ceder".

2. A 04 de n0v�mbro, passou o Exm.o Sr. Secretário da

Segurança Públiqll� ao Exm.o Sr. Ministro da Justiça
Cabograma:

"Comuni�o seguinte movimentação fundos' e�
tintos partidos PT Solicito instruções possivel
urgência PT Sedes partidos continuam lacra
das et guardadas."

3. Hoje, recebeu o Exm,o Sr. Secretár!o di!. Seguranç.s.t
Pública, do Exm.o Sr. MiniStro da Justiça, telegrama:

".senhor ,Ministfo Justiça determina V()ssenho
ria sustação medidas referidas' seu telegra
ma VG esclar(lcendo assunto rel,lltiyo p�rimô
nicY pertencente antigos partidos polítiCOS
serah regulado Ato Complementar ja)1 espo·
çado PT." "

4. Conseqüentemente ao telegrama transcrito no item 3,
acima, o acêrvo dos ex-pa.rtidos politicos será entregue,
mediante têrmo, aos ex-presidentes das extintas agre,

miações.
'Como se pode constatar nos textos dos cabogramas,
transcritos em 1 é 2, acima, está o Exm,o Sr. Mmistro
d<t Justiça respondenào à consulta e solicitação de ,ins

truções feitas pelo Exm.o Sr. Secretário da Segurança
Pública, e não atendendo a pedidO de'um deputado 'fe

deral, 'conforme fez constar, démagõg;ca e mentirosa

mente, uma pequena (:emissora d:1 C,'lpital', em seu no·

ticiário desta manhã.

Florianópolis, 12 de novembro de 1.965,

SAULO NUNES DE SOUSA

, CalJitão Cheie rle G�biuete da sS".

Presidente da Associação
Rural de Lages na ,qual
aqúêle dirigente informa a

disposição dos fazendeiros
locais elll colaborar com

o órgão controlador de

preços, no, tocante à norm,'l

lização do abastecimento
de carne verde bovina. As

sim é que, cada fazendeiro,
dos 16 presentes à reunião,
se comprometeu a forne

cer um caminhão de bois,.
para que não haja falta, do
próduto no merc.s.tdo, bar

riga-verde. Falando à re

portagem, .
o Delegado da

Sunab disse agradecer de

modo especilll àqúêles ,fa·,
zendeiros que expontânea
mente colaboraram com a

\,
Sunab. Adi,antou, ainda,
que os fornecimentos co

meça!:_ãQ a ser efetuados

já nos próximos dias. São
os ,seguintes os fazendeiros
lageanos que se comprome
'teram a fornecer gado ao

órgão controlador de pre

ços: Nicanor Arruda, Helio

�Moreira. Cesar, Ulisses
Br,llIldo de 'Andrade, Mario
Bianchini, Pedro Paulo Lis

'boa (Pres. da A&s. Rural d�

Lages), Cicero Vieira da

Costa Neves, Dr. Afonso'
Alberto Ribeiro Netto, Nel
son VieLra de Araujo, 'Hen
riqué Ramos, Antôrtio' 1)
res Camargo ,Vinicio Ca-

l11a.rgo Vieira, Luis

O mau tempo reinante to a fim de recepcionar o

na capital impediu ontem professor Baci,l,s.t.: O. avião

a descida do aVião que sobrevoou Florianópolis não

conduzia o professor Na- podendo -aterrissar por fIl,l

cin Bacil"l que iria profe- ta de teto.
c' rir a aula inaugurál do l° ....

CICW DE ESTUDOS Só

BRE ÁSPECTOS ,E PRATI�
CÁ. DO JORNALISMO.;,
Assim, a palestra do re

ferido professor foi trans

ferida para o' dia 19 próxi-
mo, quando se iniciará o

.

referido Ciclo de Estudos.

trick, Dúm0 Amal'�nl'e '[<'er

reira, Leo.nclro Gonçalves
Vieira, José Edézio ele

Araujo e Godolfredo Alves
dos Santos.

Escola de Pais Promove Vinda do
,

\

P. E. Charboneau

de Alnem:l'zês
Marinh�iros de Santa Ca-

r-s (;<,<;<,'S (lia 1�, �-.o Colégjo
CcraeQO ele Jesus.,
O Padre ClurOOn�)f:'la é

canadense da Ccm!;t''',:Pq�'J
dos Padres de San�a Cr'iz;
terminou o curso tie ;;eolc·..;

gia em Montreal, em 19';().

,
Doutoraçfo ,.,e111 1954, ocu11ou

'o cargo de responsáwl lJe
lo curSQ de preparaçào l:,a
ra' o casamento 1)111 Ml)n

trt'al, onde também leci(luau

fnosofi� e teologi8.. E' ad

vogado para causa de bea

tif.icações no Vatican.).

Tem-se distinguido ('·)1110

grande conhecedor t�ú 1Jrc
blema,s conjugaiS, J qUt� lhe

granjeou a grande fama e

a confiança de milhar·'s C:e

casais, E' escritor de grr.n
de mérito, tendo v9,)'ias

obras já publicadas.

tarina, em Florianópolis,

Tubcrão: Novo

De"egado
•

O segundo tenen 1/1 da
PolíCia Militar GUl!:b Cu;:
doso Zimmermann foi cle

signado para responder ;e
la Delegacia Regional! de
Polícia ,de Tubarã,1.
Vinha ocupanclo as fun- '

ções ce Assistente. "Militar
da Seéretari'a da Ségl1ran'
ça Pública.

Fa'las Presidenciais
O Presidente da República voltou a faJar, através

.

I da éadeia da. agência liacional. Ao contrário de pronun-

I ciarnentos anteriores 'i) de ontem teve um cunho de aná

lise da conjuntura econômicQ·financeira. O marechal

Castelo Branco dirigiu·se ao país, dirt:tamente do Mi
nistério da Fazenda, repisando antigos conceitos sôbre'
o combate à inflação. Às classes trab-alhadoras mencio

nou que muito mais ,'ale se atinja o saiário real face

I
ao custo das utilidades do que à politica ilusória do

aumento, nominal de �alários. Dos homens das classes

patronais criticou aqueles que, pelo esbanjamento, não

cooperam com o esfÔl'çO de recuperação nacional.
O discurso foi o mais longo proferidO pelo Presi·

dente, 311 laudas datilografadas, ocupando cêrca de 60

minutos do espaço das eÍhlssoras.' \

A instituiçã'O de wn nôvo valor monetário foi anun
ciada ao final da oração marec�alicia, ,a vigorar a par
tir do próximo ano.

A!J duas manifestações, anteriores, também em dias
da semana que hoje se encerra, contiveram uma adver
tência .aos inconformados de tô(la ordem" em particular
os que se rebelam contra os resultados das '\lrnas, que

cum,pre
respeitar como essencial ao jÕgo democrático.

II O Chefe do Govêmo reencetou a linha' de pensamento
exposta na tomada de posição da' véspera, quando aler,

I tàra sôbre a ineficácia de uma "revoluçãozinha" contra
! a posse dos eleitos. Ainda naquela oportunidade, Caste-
110 Branco sustentou' que a edição. do Ato� Institucional
I nO 2 foi a "retomada de poderes" necessária à obra de
1\
co�dução revolucionária. ,

Foi o sentido dos mais recentes depoime.ntos do
.Presidente da República, a que'-deu um sentido de es'
clarecimento e prestação de contas.

. Observadores são eopcordes no afirmar que a ii,-
terrupção do silêncio (Ué se fiiera em segúida à insti-

I tuifjão do A.l. n>{) 2 te"c' por objetivo demonstrar 1}1'(:
!':cllça efeth'u no govêl'l1o. desanuviando os horizontes

,li ll:J.S COJljeetunlS o,!le',q� f0r111Uhv<'lll llt,'; pl1\l,,1() :\ e;o;

li tensão do atual lnamlato presidencial. Nem mais 11111

! dia. fit�arã, além tl,� Ú de março de 1.967, mas jl.ãu cn'lII cul'tará o .seu lJeríodo.

I�=�:;:;===-::;:::;;:=�==;=,��-,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



astro A·· olíu as Es�olas
�.

� Religiosas em �Dba� , por .IM emitidos. no ocuparía qualquer escc-

WASHINGTON, \O�I Mediante outros decretos la em que não ee cumpris-
U� estudo publicado pela baixados em 1959, determí- sem as determinações ofi
Sub-Comissão de Seg;uran- nou-se que todos \JS prezes- ciais; e que o Ministério'
ca Interna do Sens,do dos sôres devíam ser cubanos da Equeação�eleci�lO'aria e

Estados Unidos dtz que as natos: qUe .tôdas as escolas distl,'itlui-fia OS livr;)s dldá-
igrejas e as escolas paro- públicas e particulares de- tícos, Em 1961, o xovêrno
quíaís desapareceram pra- viam submeter a fh�peçíi.:l decretou a abolição de �/i-
tícamente na Cuba Cnmu- seus edifícios, pr.ofe8sôre�; � das as escolas padieular('s,
nísta. programas !le estudos, a entre elas a s'elig�csa,), e

Lm ce obter aut.Ql'izJ.ção Pa nacíonalízou totalrnent.e a

ra funcionar: qU2 c govêr- educacão.

OSVALDO !\fELO

CARVÃO CATARINENSE
A convi;te do coronel engenheiro Lauro Cunha

(:am{)�:;;. presidente da Comissão Executiva do

PhUHi Naclonal du Carvão, deverão vir a Fto

I'üw{;l)o!is vári.os representantes de diversas

(·.nJlri"sas c' engenhelros ligados ao incremento

dc;ssc palpitante assunto, afim de comporem o

xemínárto sõbro assuntos pertinentes do caro

vao 'nacional.
i\ nossa Capital, vai ser teatro de conferências
(. rliálo!-:,os abertos sôbre o assunto.

. CAPITAL DAS CAPITAIS
namos um nome para cada Cidade do Interior,
'file possue qualquer- fonte de riquêza•.
Capital elo Carvão, Capital daS IildÚStrias, Capi.
tal (lo Oeste, Capital disto e dàqtü1o.
Todas são Capitais, en.quanto a Capital de ver

(Iade itt> todo o Estado, Florianópolis, tem
do esquecida durante munto teinpo.

,

Ag'ora ti que Floriânópolis, cóm �1so e Vieira
tia Rosa está ganhandO torus de C�,ital

.

Embora seja há muito, a Capital das Capíta'
do Estado.

SIDERURmCA DE SANTA
CATAR1NA

Vamos tê-la e dentro de breve tempo, pois o

t('ma faz parte do Seminário sêbre o Carvão,
a t"('unlr"st' breve,. tendo por iugat de eilcobtto
clc" :wtorillades no assunto e conhecidos ho-
1l11'ií:-. dI:' Emllrêsa ligados ao magno problema,
{. lim� das riquesas que Santa Catarina . tem
aillda cnterI'�da em suas velhas miÍtas.

UM AUTENTICO "ABACAXI" PARA A
CONFERENCIA DOS CHANCELERES

O Chik ,já anunciou que, �'U; submeter á con·

sitlrração (' discussãf' '):1. ..ao Congresso
(1(' Chancelén,s, lto ltio (Ir, Janeiro, um autetico
HlJacaxi ·.(.'OID'J se,ja o 'caso das desinteligências
(' confrU.os fronteiriços entre aquele país e a

Argentina. Como si não bastassem outros as·

sunfos ...

1l:sse estudo, em (;l: � �'0

examina o status le ral c:a

relígíáo em Cuba, 'J (, s;_

timo volume- da ubr.t "/\

Igreja e o Estado sob o �;:)
munísmo", organízad.i rlf'la
Secção de Direito da Ui·

blíoteca do congresso ,f J.

pedido do Presídent. da

Sul)-Comissão, 'I'hnmaa
I
J

Docld. e do Deputado, Dur
wartí G. Hall.

o' estudo menciona um

relatório da Comíssào In

ternacional de JuriStas, e111

que' se diz que' "em Cupu,
antes de Fidel oastr., aS,3U

mil' o Poder, havia 7üü sa

cerdotes paroquiais c mem

bras de ordens reugiosas

Atualmente, restam apenas

125, para prestar assistên
cia religiosa à populacã 1

de tôda a ilha".

. A publicação do �Senado
inclui uma l1sta dos prin
cipais decretos sôbre <"eU··
gi.ão e eS'colas 1�e:'\gI08a,3
baixad.os desde que Fíctpl.

castro se apoderou dc. go
vérno.

Um dos primeir,H (lecre

·tcs, ,1ssinados era 1959, d0

claroLl abolidas as univer
sidades "privadas" e 1191GB
os dipl:Jmas e cc;:tifiea�;)3"

Santacafarina COURtrv Clu�
programa

.

para o mês
.

de
,novembro

dia 15 Garden Party na. sede
.I

á rua Rui Barbosa, 49: com

ás 17,00 horas:

Traje: Passeio.

dia 27 - Recepção em Black-tie 110 Sal.«.
de Festas do Grande Hotel Blume
nau, com a presença de Elizete C<-1r
doso';

Início: 22:30 horas.
. Traje: Rigor

A Diretoria comunica que
15, o clube estará aberto .'

mana, a seus associados.

L" 1 l3patllr ao· c 1<1

30S fins dr. ��e-

A DIRETORL\

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

QUALIDADE· NÃO E LUXO

--- -;--

··-�0-
L��

AGORA ..••.•• Cr$ 650.000
ou 5 VEZES .. Cr$ 130.000

f

IXXXXXX xxx XXX xxx I
I

BROTOS ELEGANTES EM PAUTA I
I

xxxxxx XXX xxxxxx I

TARDE DE ELEGANCIA AMANHA NO

'xxxxxx

"SANTACATARINA' COUNTRY CLUB"

XXX xxxxxx

A lista dos' "Dez Brotol'l
Mais Elegantes do Ano de

1965", do Estado de Santa

Catarina, conforme eu vinha

noticiado, estamos apresen-.
tando hoje: Dulce Maria
da Luz, -da cidade de oin

vílle: Tânia Zádrozny,._ da
cidade de Blumenau; Rosa.
ni Bauer Ramos, da cidade
de Itajaí; Iolé Faria, Vera
Goulart, Glorin.ha Santos,
Regina D'Aquino D'AvUa;
, Tânia SlovQlsk, Vera l'-Ius·
si Stefen e. EHane ' Guima
rães, de Florianópolis.

mais sofisticado Club do

t::stado, receberá as 17 ho

ras, convidados e associa
dos na sede do Bairro Agro
nômica, para uma tarde de

elegância,

..Nllm grupo de amigos,
0_ senhor e a senhora dr.

. Hidelbrande Marques Sou
za (Tereztnha ), jantavam
no' restaurante do Querên·,
ela Palaee.

, O' senhor Mário P. Teixei

ra, acaba de inaugurar a

rua 7 'de Setembro, uma

moderna e eficiente Lavan

çleria.
Foi convidado para Patro

no dos Economistas de ..

1..�65, o Industrial Senhor
Guilherme Renaux O: Clube: Soroptimista de

FI:.�rianópolis, por motivos
A Direção do Querência fmperíosos, deixa de orga•

Palaee, acaba de contratar nizar a festa. das Fantasias
o senhor Mário Moritz, pa-. do. Carnaval do IV Cente
ra decorar o apartamento . nário. do Rio de Janeiro, já
Presidencial. divulgada' em nossa coíuna,

que' será realizada dia < 20

Quinta feira foram vistos
jantando' no Querênr,ia Pa-
lace os casais: dr.

M�yer e 'dr, Prisco
·50. A senhora Mayer

Mario
Parai·

real·

çou sua belez'l, com 'um

conjunto em fina malha na

côr azul.

Com um jantar na Chur·
rascaria Riosulense, foi fes·

tcjatla o aniversário do dr.
Renato. Costa.

Fin'llmente amanhã, dar·
se·á a tão esperada recep·
ção do "Santacatarina Co·

untry Club". A Diretoria do

próximo.

Festejou ontem tres anos

de sua fundação na cidade
de Itajaí, o Jornal "A Na

ção. O senhor Russi, Dire
tor daquele orgã,o, foi. bas
tante cumprimentado pelo
acontecimento •

Em recente jantar nO .

simpático restaurante "Can
ta Napole", a bonita e ele

gante senhora dr. Nilton
Chei"em (Eliana), deu nota
alta com um belíssimo ri·

dengote em Schantung es·

tampado, criação e cOl1fec·

ZURY MACHADO

ção do Costureiro
zi".

...

"Len-
I

Deu rápida circulada em
nossa cidade, o discutido

Edú Canziani, da Sociedade

de Itajaí..

. - �".

O&'11MO

E por falarmos em ItajaÍ,
fomos informados que Q

cronista social Sebastião

Reis, reuniu um grupo
"Seares Bar", para um ar

roz carreteiro.

Hoje e amanhã, no Teat:ro
Alvaro de Carvalho, dar-se

ão espetaculares concertos
da Banda de Música da Po

lícia Militar de Santà Cata

rina.

Será Paraninfo dos Ba

charelandos em Ciêrbás E

conômicas. do ano de 1965,
o dr. Acácio Garibaldi San
tiago,

De viagem marcada paea
o Rio de' laneiro, amanhã,
o senhor .Nílvío Scusse},
proprietário. da mais

dema e luxuosa ótica

cidade, que vai adquirir a

nova linha de oculos, reeen
teinente lançada em Paris.

Aldo Gonzaga e Neide Ma

ria, amanhã estarão, na mo

vimentada tarde de elegãn
eia, no Santacatarina Coun

try Club".

.. A bonita Hercilia Luz, em
compailhia da não menos

bottita, Heloisa, Luz Costa, .

"iajalll amatJ1iã pela Cruzei
ro do Sul, com destino

.

a

São Paulo e Rio de Janeiró.

Contü1Uam os rumores

de que será Miss Brasil

1965, Mari.'l Raquel Andta
. de, a madrinha da pfscÜla
do Lira Tênis Clube", que
será inaugura�a dia 10 dó

próximo mês,

ou AINDA EM

Cr$ 29.000 I
. SEM ENTRADA

•

."

AGORA Cr$ 450.�OO
90.000OU I) VEZES: ..• Cr$

ou AINDA EM PRESTAÇÕES IGUAIS DE

Cr$ 45.000

,

Rua .JerÔnimo Coelhor 5 ��

"";:'1» '<'
.

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

S.sM ENTRADA

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'�s�ºPc�nrªtivislÔ'o Qlfrapassi�rroDteiras o E ta o
Pt". i '.

de Chapeco, que reu: cultura, começ., a sentír,o Paralelamente a incisiva quema está a que dá ma i ..

t�·os coo��el,'a: ldv1S"'S'HS �m'cva- '. �:u os çooper,ativistclS. eh pêso de um' reflexo pesítt-: afirmacão da UNASCO ou'· ar e mais assistência no
riaS regioes

.

e anta , ...u- 1!.xtremo-Oeste a D' ét ,.'
' . ," ,

.

. d d
. ,:I.r oria vo que se lança pnr todo tros líderes do cooperatwís

tarma e, mesmo epois a de Organízaeãr, da Produ- o país. .'
�..

VIa R,eunião de Coopera- cã da S
�

.
mo nacional colocavam-se

. • o ecretarta da Agrí- no> mesmo nível de observa
A :Prropósi1lo, varies ade cão, apoiando .a assertíva.

res do cooperatívtsmo nací

onal,: tem manifestado 'ft

pôio e reconhecido ° traba
lho da DOP que sem bar-
reiras lança os marcos que
se observa em todo país.
Enquanto isso, o órgão

Reconhecimentos de que representa no país as

Cooperativas, a UNASCO
(UNIÃO NACIONAL DAS

ASSOCIAÇõES DE COOPE
, RATIVAS),

.

em circular ex

pedida às suas fili'adns.. de
clarava o seu júbib pejo'
que se passa €m Santa ("a

tarína no cooperatívísmo.

',CP..TE S,Í\O JOSr.:
às 10 hs. -- lv'I"Lic:>da··

Norma:n Wlsdon
- em .. -

�em -

NORMAN, O MARF.10
MALUCO

Censura até 5 anos,
"

àst 1/2.11s.

coosrattvismo ca tarínense

pois 'vênios' riêsste Estado'
um interêsse 'ren0vadp e

bem calcado pelo idNÚ eco

Sociedade Pró Desenvolvimento
, do Es,treifo (SODf.)peratlvísta."

Carlitos

-O Gordo e O Magr»
- en1 .-

30 ANOS DE ALEGRfA

Censura até 5 CtD')S.

às":3 3/4-7-9 11s.

Rir:hard Burton

Elizabeth Taylo�'
- em --

'ADEUS AS ILU':;ÓES
Crnema.Seope-Te':!'J \('0;'11.'
Censura até 18 unos.

CINE RTTZ

A exemplo, disso, "rep;)l'
ta-se a afirmação do sr.

'Arnaldo T:wei'ra, presíden
te do Banco Na.cíonal ele
Orédãto oooperatíva, que
há dias no Rio, cle-'\laravn

.

"Estamos começando a: Jé:r

. CA'RTORIO SALLES (RESUMO
LHOS).

'l'RAB:\-
.

ra 'orientá-los com, referenDOS

era ao ponto mas adequa
do para tal ínstalacào, (;
que lhes .roí rropLcm�o
com toda a sa tísracão ; es

peramos que todos coa],€' ..

Esta entidade de�lcl:.'l pn
trar em entendímentrn com

o Diretor do DAES afim de
4.0 - Tabelionato de- Notas
Rua Conselheiro Mafra" 37
Escrituras - Procurações .,,�t:itt\'A !lI)�, 1 ••

I
' em Oi ffl.' .u�'

,i � (O�fl(r.ONI,st OUI,iOUEC liPt
,

�u��
.

"

que setam colocados os ca

nos mestres para a agua
no prolongamento da rua

Gen. Gaspar Dutra que vai

ser pavimentado, L')nà;) e'11

vista evitai' que mais tartie

Firmas. rem,

Tendo em vista a sr-nsí
vel melhoria elo transpor
te coletivo urbano d" Em

prêsa Florianópolis, res 1-

veu coletivo urban-, da Em

prõsa Florianópolis, rescl ..

veu esta entidade endere

çar-Ihe U111 oríeto ele ea:l":

uma nova estrutura' ao

BNCC, e dentre as modifi
cações qUe figuram no .es

o calcamento seja removi

do para possibilitar (':�)C

serviço qUe é ínad.áv-ú.
Um

.

associado rr-velou

Aceitamos
agentes e repre.ent�ntes
para colocação de

folhinhas de grande, ,

. a�eltação em. 'todo o Pais.•

BOA COMISSÃO.
E ADIAN�AMENTO
Negócio sério e,. .

rendoso - Mostruano
a crédito •. EscrevEi

, hoje mesmo para,

. Sonegadores Não' Ficarão impunes
Diz o Prefeilo 'Vieit�a da�os'a

3S 2-4-7-9 hs,

Jorge . .Mi.sL'al
lVlartha Roth

o DIREITO DE r-,Tr\3CER
de

•

nesta reunião q�18 ficou
chocado" a') constatar a

precariedade 'em 'lU8 fut,
clona uma: escola místa e5-

tadual sita. na rua Antoni
eta de Barros -no Bnirro

ele FátÚi1a; para exemplo
citou que o ga'binet2 ela ,eli
retoca ficá lcca'lizu:i,) nu

ma "guqrit::l" ele :i il1 ;, e' �o

quadrado': ,'@j1tret�l11to c 1'e

ferido associada fieo.n >'a-
/

bendo através de alJurtrs
de seus 'eonsÓc·�()S q�l;. a 1j'õ
s'ar ci� tàJ precári2daclj ma
terial, S. -refeJ'ids. e�cDla é
dota"a de ,um' óti:nl) C01])0
docente -� e funcioD<lI, e 'Il;e
já está equac1�na,l.f) ') ],'! o
blem�1.

gra tulacões. Foi aprovado
pedido ao Bupervls-rr Ar!n'i

nístratívo no senl,!:",·, d.e

manda,' colocar na vala (a

rua Antonieta de E'·Jl"l'<.!';; os

tubcs que foram retirados

d') aterro da rua Afo'!1S0

Pena' scmadO's :1 Olltl'l'S

que fo'ram retirarj,)� do a

terro da rua Afons') Pt'J1a

Em c,erto trecho, diz I')
U�ASCO.�· "Chapec{i, a

distante cídade d{i) oeste cu.

tarinense, ,foi paléo' de um
admirável encontro das Co'
operativas dessa. Região,
por iniciativa do dLlJlf:j,mi�o
Dr, Marinat6 Dias de Pai

va, Diretor. 'de Organ.izacl0
.

da� Produção do Esta::!')
-

de
Santa Cataiina..

f�buloso
-Bico para

,
.

VEIIOlDORtS
.

t VlIJINtES

Felix CaygnetFPOLIS - Os sonegado- negação :Óscárl. .DiS3'3 nín
res do fisco deverão. ser jru ..'di .�; . Ch.ef.e·, do 'ExêC't�r,i78
rrídos severamente to de a- 'flQt�·anopolita-no' �cl�

�

os . in
côrdo com a Lei F'eder.a! fratares da - i.éi.' ,õel'ú')' leva
ql'e r%11h a :ná:t:é!'l'a.. A

>

dqS ',à J.uSttça.. POIS, afirm()u

decHlração� f'Ji pre�,:l.d.t.: à : se :,a Lei existe, tlev� ser

reportagem pelo 'P!'efeito cUlJ,l?rida" e, esta 'L',?tabcw-
'Vieira da Rosa ao esc1a·l'Q-i� ce úmá. pen::). ele. üet�nç;�w
cer que a Prefeitlli.;� já €S-

'.

pâra os'. :sooogii:-d')l'es
.

(FIe
,

tá :realizando um 'll3vanta- vai. '."de.' $e'is' mes2s: a dnil:>

Censura até 5 anos,

f'TNF. RnXY'
às 2-4-7-9 11s.

Roek Rndwn

lvlary Peach
- em

AGUIAS EM Ar.:i:n,'L1

E2stmanColor
Cenoura até 5 an0S,

FOLHINHAS SCt-lELIGA .S.A.
Caixa postal 3372. São f>aulo

(pie já
lluLvcs

somados a out:"CS

estão retiradcs. (:l'e
lo�ais.Este eu:contro, como ('ll�,

--------------_;_----.:...__��
...

-tros já ànteriorrnente .fei
tos em zonás vré·.;.estahelccl'l
das, destinou-se a preparar
o 10. Congr-esso Co-opera�i-I _ . , ,.--.�. _J__ �__

vista Catarinense 't reali-

P f' V· r.... Jzar-se no princípio do ano, . re eltura ence 'UJusa na ustiça
próxi�o. f- I FPOL �

-

•
II.,) � Em. sessa) re

A atividade que. o Dl' :;\.f:1,:., alizada quarta-feira à tal'�

rinato e seus de�icados au: de dia 10, o Tribnna.1 de

xiliares vem reàliza.ndo no ,: Justiça por una'.ll.1nldrde
grande Jl,:stado sulista para:: de seus membros negou
o desenvolvim-ento d� mo-,� pr.ovimento ao recurso .de
V'imento cooperativista 10- 41 Mandado de Segurança. in,\
cal. é animadora, � segue� petrado pela firma lVIeier'
um;a trilha certa qUi) aI-i S.A. e outras de3ta capital
cal1çará os objeti\'oS co�j-,� objetivanco isent'3.1· do rm
mad!)s."· IW

pôsto de Indústrias e Pro-

mento com a final:idad,)' ,de'
venHc:ar a eXistê3'J.h da �o

alílOS. BAIRROS
CINF. GLORJ/\
!is' 2-{·7-9 ,13.

Anlhcny Sl'ef:'l

Danje11a Roce:!
- e'll

A VINGANCA DOS
BARBAROS

DyaliScJPe-EastmanCcIor
Censura até 10 <tnn:,.

,f'fNF fM"PFHiO
às 2 1/2 1)s.

Nor:11an ""i�clol1
- e;T1 -.

NORMAN, O lV!AH,L,',J()

lVL-\LUCO

Fac:e à difíCl1Ido.·' � (le se

('onEegll!r um Pl'Ó,)::Q j):1Ta

alugar ae Estado �! fim de

ser Íl1stalarla no E'it..:eito :1.

D21!'�2'a('i::t Regic'n::ll <le "("c ..-

lícia. decidiu a Sí)D�>; ;'('

comenàal' a ('om�)fa O') de

1:Upropr1 acão de �llTIa á�·I·'a

ele terreno p<ll:a constru

ção 110 111ais .bre"e t�'mpo
pcssivel, de, um ,�l'6r1io"lY'
drão para tal fim.

AGU;" ESTA A

CAMINHO E O F.SGC'TO
NAO DEMORA

Oleo de' Babacú
"

100% Puro
Os melhores preços
- qualquer quantidade

Disponível �m S. Paulo ou aceitamos pe
didos p/entrega d.ireta da fábrica.

TEXA INDUSTRIAL S.A.
Av. 9 de julho, 40 - 5°. conj. 5 B _ .. fo
nes 35-1299 36-9317 - telegramas "T2-·
xaoTeos" - S.P.

fi.�,sões ,(} moviment.o de v.a
zclina.

-

Sôbre o assunt0 diSSe à
reportagem o Vercaclqr j01'
ge Pinheiro que "mt:s uma

vez se demonstrQU a CE'r':

teza,' a justiça das medidas
que vem tomando o Prefei
to Vieira da Ros':!. à fren
te da administrat;ão muni

cipal de Florianó90lis.
...

NoÚcÍl');. s'eri1 dú':itla .l;':i

çareira" é gue um:t' equ:pe
de l11édico� pedia l.r8,�, ain

da jovens, mas de 1)(1stlil.il

te id.eaI, clecidIu ,;,� insta

lar 110 Estreib féom ;\111::'.

clínica de sua eS')�,�!I.I ii'�hl
de. e procunm a :30Ll'� '.la

/

-----:.,._____:,. ..._-----------_.---

Cp!"l,�lll·a :11-0 :í Ql,l'''S.

às 5 1/':1-7 1 2··:1 1/2 bs.
(Paulo Pôr'o

ef"':a r)u� r.l
<', .

JAR'DIM'
ATLANTICO

- E"11
UM RMdO P4�R!'_ UHSA
Cen.sura até 2í :111();,.

CJNI� JL\) /\
(C' 'I' l�rSF)Possui fatôres concretos para rápi·

��lDr��• .L1-g�lerrenos que v�nde.�
Consulte-nos hoje mesmo sôbre as

excelentes facilidades que oferecemos
a V.S.

Telefones: 2381 A Modelar e 3917
Escritório: Rua Trajano, 33 _' Tra

tar com Benjamim' Averbuck

'ns ? 11'S.

rti':fift';ffitt.roi
Lisall'Yontcll

- em
A MARCA CE 1"000

Cinel11aScope
Cenl;mra at� 10 an,;<;.

à.s 5 e 8 ru,

J
INOÚSTRIA E ÇOMÉ�CIO

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
AVISO AOS ACIONISTAS

Norman Wisdon
.

- em
. NORl\.IAN, o MARlj,10

MALUCO
Cer!sul'a. até 5 anos

A WllLYS OVERLAND DO BRASIL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO participa qúe, �onforme deliberação
dos Srs. Acionistas em Assembléia-Geral Ordinário realizada em 29 de outubro de 1965, a partir de 24 de

novembro de 1965 pagará dividendos, à razão de 8% (oito por cento) por ação, do valor nominal de

Cr$ 1.000 (hum mil cruzeiros), relativos ao exercício social encerródo em 30 de junho de 1965 e côlculódos

sôbre 6 capital social de Cr$ 44.638.533.000, obedecendo às seguintes normas:
'

ontem.-]1 _ Ações Nominativas·- Pela remessa de cheque nominal ao Acionista. .

,

No entanto, os cheques permanecerão nos en�reços abaixo, à disposição dos Srs. Acionistas residentes nos cidades

ali mencionados, por prazo de 30 dias, após o que serão exp,edidos pelo correio.

Trotando-se de sociedade de capital aberto,' os dividendos das ações nominativas dos residentes no país não soo

frerão desconto <:ia impôsto de renda na fonte.

2 _, Ações ao Portador _. O dividendo será pago contra a apresentação do cupom n.O 24. O cupom n.o 23 está

cancelado. \

Conforme a lei federlill n.o 4728, de 14 de julho de 1965, os dividendos de ações 00 portador não sofrerão des- '

conto' do impôsto de renda na fonte se o acionista se identificar; ou estarão sujeitos-ao desconto de 25%, se o

acionista' não se identificar.
. ,

O
_.

t ao portador que dese'larem isentar·se do desconto do impôsto de renda na fonte deverão preencher
s aCIOI1lS as .

I
I .

o formulário abaixo e o fazer chegar à WIUYS, até o dia 10 de dezembro de 1965, jtlnlCmerole cem o cupom

n.O 24. ,

O
..

t e noo entregarem o formulário até o dia 10 de dezembro de 1,965, assim como os que entregare.m
s aClonls as qu .

f
-

d d ?S07.
o formulário incompleto ou ilegível, ou desacompanhado do cupom n.o 24, so rerao o e�cont() e - 'o·

O
..

t fe 'Ider jificarem receberão o dividendo por cheque entregue ciretameme em nossos Escritórios
s aCloms as que s J

ou por ordem de pagamento bancária remetida aos seus domicílios.
'

,

3 _ Nenhum dividendo será pago às antigas ações do v,alor nominal de Cr$ 200, porque as ';lesmas devem ser substi·

tuídos.

\

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1965.
A DIRETORIA

I
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FORMULÁRIO PARA RECORTAR, PREENCH�R E ENTREGAR À WILLYS, I

Nome do Acionista: •••.•••••••• :
••••••••••••••••••••• , ••• ,. � •••••

Endérêço: Rua .•••.•..••.•.•••••••••.••• •••••••••••
N.o , •••••••••

Cidade .••.••••• ·····,···········,···············,·····
•

Estado' .••..•..•.•••••.••.••.••••••.••.•.
, ..•..••.••.••

Pdro os efeitos leooi,. declaro que 0( ..)
cupom(ons) one<o(s) correspond,,(,n) a

ações 00 porl.�dor de Il'inho propriedade
e autorizo o WlllYS C vrRLAND pO B�A·

Sll S.A INDÚSTRIA E COi' ÉRCIO o pre·

encher. em m02U nome, o "declaração de

propriedade d� OÇÕf"S 00 p'ortoC;or" exi�

gldo pela lei n.o 4154 e aprovado pela
Ordem de Serviço DIR·63·3.

sempre ••• I
I

�I
-�-------.,....,._.-__:;_-_;.__--------,,----,--_.._ _:]

Estado Civil: ••..••• '(:O;I:i��, '"c���;o: �i'ú:� �� 'd'e��u;t����'
••••••••••••••••••

N.o de Inscrição no Impôsto de Rendo; •••••••••• '7 .

N.o da Carteira de Identidade ou dó Título de Eleitor: ••••. , ••••• ;, .

N.o impresso em vermelho nos cupons n.o 24 anexos: ................

."' .

..... ", .. ,.,",
" .. ,

·_·_-·'A;�i��·i���
..

�;;·A�i;;�i�t�
.. · .. · .. · · · , ..

AE • t'" "ce'·lto .pe·Ia WiLlYS se acompanhado do(s) cupom(ons).
s.e ·recor e so seraOI' _

•

ENDEREÇOS DA WtLLYS PARA', ENTREG� DO FORMULARIO:
I
B t f RIO DE JANEIRO· GB • Rua líbe�o Bador6, 293 : 9.0 ondar � SÃO PAULO " C,mi'ol •

R.I(I Mr;na Barrelo, 161 . 4.0 ondar· o a opa·
r b I 93 rÔRTO � I EG RE • RS • Rue, São Sel",�lião 506 . 1'.0" a,·-','r, RISEI.

�.' 245 OLINDA P". Rua !0.arql:ês de ·om.a,
• ."'.' '.

A�>, �" ';lo, -' ,
" c

B URU ' 5P • R"� M",'echol Deodoro, 126 . 3,0 andor, CURITIBA PR • lorqlle deIS

R';,Q Pr,ETO . SP fIO Av, Rodrogues Alves, 12-45 •

.

A I '

I"dúmios - TAUBf'lTf· SP.
\

..
----

._--------
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Conforme tivemos 0::(1·

s'ão de nottcíar, esteve r�
centemente em visita ce

inspeção ao portos cat ar i

nenscs o Almirante Luis

Clovis de Olíveira, ilustre

Diretor do Dcpartam,mto
Nacional de Por�03, Ca

nais e Vias Navegáveis, t en

em serviço de ins;:>r}çãf) na

. , ..

do sido homenagead., pelo
Govêrno do Estad')

-

(!omo

velho amigo de santa Cata

rima, onde exerceu, por al

guns anos, o pôsto de Co
mandante do 5. Distrito Na

vaI.
Durante sua estada. em

Santa Catarina, desta vêz

qualidade de Diretor do

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

Academia Cafarinense de letras
Uma reorganização que se impõe

, Arnaldo' S. Thiago

Com o falecimento de Gama d'Eça, a Academia Ca

tarínonse ele Letras sofreu um golpe muito sério em sua

estrutura, pela razão bem compreensível . de que o ilus

tre Presidente, 'mantido sempre no cargo em virtude da

confiança nêle depositada pelos seus pares, vinha alícer

çando. em h'-'ses promissoras o edifício mais importante
da cultura literária' catarinense, onde devem congrega r

se todos os 110m ens de espírito que desejem influir bene

ficamente no âmbito social em que vivem.

Tudo o que podía criar estímulos. à cultura das. belas

.etras era imaginado e põsto em prática pelo Dr Othon

Lobo Gama d'Eça, professor emérito, com o elevado ob

[etívo de atrair os [ovens dedicados ao estudo, para um

género de atividade intelectual, desinteressado de retrí

buíção rnonetãría, que satisfaz às necessidades de ordem

espiritual sem o entrevere dos interêsses· materíaís que

tanto amesouínham os temperamentos I inclinados ao

amor fraternne à boa ética nas relações sociais, mas que

se impõem, hoje mais de que nunca, em um mundo no

qual um bom. jogador de futebol ganha num dia mais do

que um profissional Iíberal pode ganhar em um ano (e

atividade útil em benefício da coletividade!!. ..
Promovia o. Dr. Gama d'Eça concursos líterár'os. Ob

tinha dos Poderes Públicos verbas para publicação de

obras deL'mdas inéditas. por eSCTlto.céS e pr:etas catarineu·
I

ses. Estava 'organizando um r,es ...il!0 t)!úgd.fic0 dos' pa

tronos da Académia, que de mUlto vnitl au.�d�iar o r.",tudo

histórico da literatura bstadual,. qllb iniciáramcs !'l �h (l"

,auspícios dêsse invulgar organi.t.ador da Enc'c10"é "a d�

Santa Catarina, que é o snr. Almirante Carlos da Silve'

ra Carneiro.O )

A morte, que não atende a. preceitos human08, ma,

upicamente a imperativos de ordem divina, qu,"se. f'em

pre desconhecidos dos ho:q:tens, levou prematl'r8D'ente o

nosso benemérito Presidente: cumpre-n..:s, a'].s que Ec"!
mos ainda na liça, pro.::urar seguir-�he o rcteiro que nos

deixou e que, antes de "tudo, nesta a:tura ela '1i'1,'1 eC'1rlê Ui.

ca em Santa Catarina, II;.dica a imnre'er'''el nec�3s;clarl(

de preenchér os inúmeros claros existen�es.na. Aca:1e:'11'a
e d,ar posse imediata aos que já foram' eleit')s. e (lue S:1

os senhores: Arnaldo Brandão, cadeira n.o I, patrono ·\1·

v�}ro Augusto de Carvalho; Carlos da Costa Pereira, c'"

deira ri.o 4, patrono Cládio Luiz da. Costa; Ivens de Arau·

jo, c.p.deita n.o 9 patrono Feliciapo Nunes PIres; Clls"ôdio

de Campos, cadeira- n.o 20, patrono Joaquim Augusto.
(1) Dêsse resumo biográfico temos em mão a gLlmas

notas deixadf!.s por Gama' d'Eça, que iremos dando à pu·

blicidade, nesta coluna que o intemerato. diário "O Est.'l·

do" consentiu· em dediC!lr ao reerguimento da nossa Aca

demia. Livramento; cadeira 0.0 31, patrono Manoel de

Souza Franç,'1, para a qual foi eleito o snr. Walter Piazza;
cadeira n.o 33, patrono Manoel da Silva Mafra par� a

qual acha-se eleito Renato Barbo8.ll; cadeira n. 34, patro
no Marcelino Antônio Dutra, estando eleito para ames·

ma, mas ta'mbérn ainda não empossado,' José CoreJeiro, e'

finalment� cl3.deira n.o ;$9, patrono Sehastião Catão Calla·

do, para a qual. está eleitó e não empossado Almiro Cal.

deira de Andn:de. Oito e!E)itos 'e que aguardam oportu·li.
d'l.ele para, empossando·se moS cargos par.'1 que

. foram

eleitos, colaborar efetivamente nQs lnbôres da
i inteligên

cia!
Não é 1)ossível que sGmente ,.ajn��Wiç,a,. no r�mb'to das

atividrdes cívicas,' interesse à cultur.3. nacional e que sO

mente o esporte congregue 'os '11ti!.'fltnS,I,b'â��' uma éJnvi

vência que tanto meis digna se
.. Ui'FN3, ,p.Il-},anto ma;s estímu·

los possa crIar ao apr!moramento d'lS qualidades ele
, ,\

bteligência e de sentimentol'rli
.

,I",
'

Presentemente estão c!n. �tiYi-dJtçl�s, lfa Academia Cllta·

rinense de Letras, os (Senhores: tIl'taércio Caldeira de An·

dr'1da,' que reside em Ni-tenói'l líeop'oldo Diniz Júnior, que

reside em Buenos Aires; Monsenhor Manfredo Le'te, ql.'e

rCf';i.de cm São Pgulo; Francisco de' Oliveira e Silva, que

reside no Rio' de .•T>1neiTO; Castorina Lobo de S. Thhg'),
I reo;idente em Flori':tnópolis; Osvaldo RÓdrlgues Cahrnl,

idem; Henri(]ue Fontes, idem:" Arnaldo S. Thiago, residen

te no Rio de Janeiro e ?tw:\Imente ·nesta capital onde de

\'(!!:rl p0ssnr alguns mê,�_.es: Altino Flôres, residente em

PJorir.nópolis; Fr0ncisco Barreiros Filho, idem; Antônio

l\Tf!ncio da Costa, idem: Joã,Q Crespo, residente em Belo

H')rizonl'e: .oswaldo Fer;'elr::l de ]','18110, residente em Plo

rh:nónc1Ís; 'Edmundo ACÉ,CÍo Moreira, ic1.em; Lucas Ale

xr.ndI·o Bciteux. residen1:'� no R. ele J�neiro; Gustavo Ne

ves. residente em Fpolis; Ivo de Aquino, residente em Bra

síli:.:.; Maura de Sei1.lla Pal'eira,' 'r_�sidente no R; de Janeiro

c finalmente Nerêu Con'éa:, residente em p1'o.rianó'olis. ,r
Como se vê, apenas dez ,$lcadêmicos (no momentoll,

fortuitamente) podem constituir o q,uorum para funcio·

n'lmel\to de uma agremi&«ão que tem o número exato (le

40 membros. E' imprescindível, portanto, afim de que
se cOI1:solide bem a eficiência acadêmica, que os oito ,já
eleitos, dos qWlis somente cinco residem nesta capital,
podendo tomar parte nos trabalhos, tomem posse e que
as trêze cadeiras restantes venham a ser ocupadas por
intelectuais residentes em Florianópolis, ,pois estamos

certos de que Elpídio Barbosa, Félix praddi, Alcides

Abreu, Seixas N�tà, Osvaldo Ferreira de Mello, Joaqu�m
. Mudeir:? Neves, Polydol'O S. Thiago, E'rico Max 'Muller,
Osmar Pizzani, Hercflio João da Silva Medeiros, Martinho
de H-aro e tantos outros que têm obr,"ls literárias ou ci

entíficas publicadas, se i...'"1teressem· pera Aca�erÍlia da sua

terra e venhnm a disputar um lugar entre os ocupantes
l),twüs de suas cadci.ras.

E' éste tun apêlo' ql,e, vivamente' empefl.hados na \Ia·

lorizadio (1(58 hom�ns cuUos de Santa Cat�'ina, se faz às
.

�
, .:

brilhantes .int(?'ligéncias de AlUno F1ôres, secretRrio geral
da "�ctl.cl0l11i.'l, ora com o bastão de comando, Gust::wo Ne

ves, Osvaldo Cabral, respectivame'nte 1.0 e 2.0 secretários,
elQitos em ab'l"il. de 1964, As colunas dêste jornal ficam à

Qisllosição çlos düetol'eí3 da Academ.ia.

I

Departamento que digna
mente orienta e admínís
tra, o Almârante Luiz olc
vis de Oliveira teve ocasíào
de inaugurar os serviços de

dragagem do pôrto de São
Francisco do' Sul, que es

tão sendl{) realizados com a

draga "Minas Gel'a's" e

que visa' atingir -rm i pro
fundidade de 28. )25.

Outras' 'obras serão ini
ciadas imediatamente, se

gundo declaração do ilus
tre Almirante, e entre
essas as seguintes;
1) Dragagem do p rrto

de Itajaí, ·até·26 pés;
,

2) Prolcngamento .do. r�10

lhe do pôrto de Imbit.ah.1, '

mediante prévio enteu.tí- ,

.ment-, com a· companma:

Não Rasgue Nem Jogue Fora os

Seus Recibos de luz
Se deseja auxiliar os pobres por jntermé�lio da Caixa

de Esmolas aos Indigentes de Florianópolis, além de sua

contríbuíção, dê a mesma os seus recibos de luz, deposí- .

tando-os mensalmente na redação jornal "A Gazeta", ,"

entregando ao cobrador rla Caixa
. \

,_------------------,---

Uma. Lambreta, em ótimo es' ad. 1 r]!:.
.
conservacão. toda equipada, anc/64. Tra
,Üon' com WALMOR no SAPS, á Rua }'r:'T'
cisco Tolentíno n. 10 no horario das B êÍ!S
14 horas.

SARDINH�S EM OLEO COMESTIVEl

SOLMAR
Nas ho�s"Casas do ,ramo procurem Sardi·1
nhas SOLMAR, um produto ,:altir!nense

para o mercado Illlerl�a" anaL "

- /

SERVIÇO J1UTÇNfM; I�UNi� �:'Á�"'�� .JE
AGiA E E.iGnlU�- Jurl � i ... �E
EJJITAL DE C()NCORR��CIA PÚB'UCA N° 1({;5
O Serviço Autônomo Municipal ele Água e Esgôto de

Joinv;lle � Snnta Catarina, comunica a que:l1 possa inte
ressar q;.w está aberta a Coacorrêncill P0blica nO 1/65,. pa
,n, compra ele tubos, .conexôes e registros, para a rêde de

abasteçin:ento de água:
Os interessados deverão se dirigir à 'rua XV de No

,'embro na 58, na cidade à.e Joinville, onde se e�contra o

Edital de Concorrêncill e as eSPElcificações doa a�luisição de

material, diàriamente das 8 às 12 e das 14 às 18 horas.

Joinville; 9 de novembro de, 1965.

El1g0 Flávio S. Griebeler
President.e da. Comissão de Concorrência

10-12-17/11/65
/

Desenhos; Projetos e Plantas
Desenhos Téuücos, Plojetos, Plantas e InstaJaçoe", d�

Máquinas e Motores de Embarcaçôes em Geral;
i.'l'UJ";w:, e Pla�lt.as je Embarmí<;ões, Casas e Instai:!

cães Tnclusti'iais.

Hua- Santos Saraiva N.o 535 - Estreito ..

En�enheir(; Erich Goetttnann - Reg. N 9 13:&6. Cart
;i.1)

,Emprêsa Editora "0 ESTADO" ltdõ.
RlJ� t:on�elhejro Maf�a 160 - Tet. 3022 T _Caixa Posta)

I�� - Endereço T(�lee:'II;\fjco "ESTADO"
DIRETOR-GEREN'I'E

Domingos Fernandes de úquino
REUATOR·CUET"E

Antônio Fernando do Amf:ral e Silva
DEPARTAMENTO DE EDITORiAL

PerTO Paulo Machado - (}bvaldo Melo
·ofín Vaz Sepetiqa - Sergio "Costa' Ramos

PUBLICIDADE
Osmar Ar,tônio Schlindwein

OEPI\RTA.!'t'lENTO COI\1ERCUI.
Divino Mil riot

f:0l,.4IJORI\1l0RF.�
Pro1 Barrell'o:s -Filho, Prof. Osvaldo Rodrigue:s' Cahral.

.
.

-

.Jorq;e Cherem, Prof.' Alcides Abreu, Walter Lange, Dr. Ar·

f.nlno S�nti3go. Doralécio SOhres, Dr. Francisco Escobar

FHho Znl'y.Machado, Lázaro Bartolomeu, A. Cal"los Bri

to. Oswal(lo Moritz, Jacoh Au�usto NácuL C. Jam'llndá,
Tahe� GfJl"cia, Nelson BraschE]T, .<TaiTlle Mendes, C:v:r.ama
lo",; '?ro])prt0 Blléci1eler, Beatri7 Montenegro D'Acampo

.

ra, MfJnllel Martins. José Sim€:'.) dI' Souza. Sel:>asWio Ne

ves. T, hnny. Lmz Eugênia Li,vraIl1P"lto, José GuiIherrr:p
dI:' Souza. 'STa.- Helena Caminha Borba, Vnlério, A. Sei

1ms Netto. Wilson Liborio Medeiros, Luiz Henrique 't'an.
{'rp.do

REPRESF.N'I'ANTE!iI
Rf'n"'w�('ntl1�ões A. S. Lara Ltda. Ri0 (GB) - Rua Sena
.-'1('1r �l'Int(Js: 40 50. andar .:._ São Pa.ulo - Rua VItó·
ria !l57 .- CfJllil1ntn. 32 - Belo Hori:>:onte - SIP - R,l'IS

r1n, CnriiÓs. !'í:;S - 20. anrlor '_ Pôrto Alegre - PRO
P,,\ To .- 11118 CeI. Vieente, 456 - 20, ,andar.
l\nwl('in� mp(liante cnntf'1to de aeÔrdo. com a tabela em

:'igor
. :\SC.T'lATURA 1\!'T\Tf\L f:r$ !o.nn"-.\ \;>"p"H11\ ,�\'ULSA
cm. 5h (A DTRECÃ() 11:1 ..1,0' STi� RF3spnSARTLIZA PE

LOS CONCEITOS EMITIDOS NOS .m'fIGOS ASSINA·

DOS'.
... �. ��_,.�_....k'" �,,,,,'"'�'IMiiI-.

3)' Dra.game do pôrto da

Laguna;
4)

.

Obras de abertura de

ibarra;s e melhoramentos
fluvioaiS, inclusive abertura
da barra da Lago� da Con

ceição.

sídades portuárias de San
ta càtarÍna e que, executa-

do na gestão honrada. e

profícua do Almirante Luiz •
Clovis J de Oliveira, conur- ,
ma a sua estima �eJa ncs-

•
sa terra e corres'.)(ll'd(O as "

simpatias de nossa gente t
pelo ilustre ex-comaucan- ...

te do V. D:strito Naval sedia ,

do em Florianópc!i:>. ,

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

CAFE

Prédio Vende-se no Centro

- ..

AlVfÊLfÃ:
•
•
•
•
•
.,'

l! SANTA CATARINA •
•
, ltUA Max Sehramm, 87' ESTREITO :
• MA'fRIZ: - São Francisco do Sul .•
� FABRJCAS: � Porto Alegre e Curitiha.
._-�*-��-----�-�.

Sabor Qualidade - Pureza
A Mais-Motl�rna

TORREFACAO
,

DE

Como se vê, é um prcgra
111a de ação qUe consulta
as mais prementes neces-

/-------- -------_._--- -- .. -'-' -- .... _ ..... I ..

Vende-se um précUo com 2 paviment is, se ].(1q um lu

xuoso apartamento com 3 quartos e demais (O 'on.1ê:c as

e o térreo com ãquartcs e sub-loja, à rua Cont.elnero Ma

fra, 118. Tratar no mesmo.

21.11.63

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

, '.

moveis Compra -s-e - e Vende-se•

Diretor: Walter Linhares.
Hua Fernanuo Machado, (j - 1.0 andar - fone: 24-1.;

te Silveipll, Av. Rio Branco. Paga-se de 15 a 20 milhões....
.['(.ESIDENCIA COMPRA-SE no perímetro urbano da

:! l' '. 'pcdendo ser casa velha. Paga-se à VIsta ate 10 'mi
lhões.

GASA VENDE-SE na Rua Prof'e ssor An-clato Da-nia
nl, parte plana - contendo 2 quartos, 2 salas, cozinhá, va

l'.nncla, banheiro crrnple;o, construção recente. P_c:;o 9 mi
;ilÔCS. A metade financiada em 20.' meses.

I

l'ItOPIl.IED.4DE l'REVILEGIADA. P,:r mutivo de

transrerência VENDE·SE na melhor zona residencial do

Estreito, préxímo a praia, escolas, riambrería,
ônibus. Amplo terreno, completamente plano,
-lll metros de Irente por 40 metros de Iundus.

ponto «e

c.oruendo
Casa de

consu.uçau recente com 3 dormitóvios, vacauda cllvj&lra

ii.tua, <)i! nheiru coníplcta, cozinha c,iarmáriu, ba.cão, l XaU;S
tul', �ü,Ll.cnuiellto central, i'o10BILIADA .e com 'i'ELE /0·
1\ E, S cs Iundos mais urna resiüência de made ru, g :u'a
gem·e quurto de empre;;ada. O t.i.tnJ preço. - F.i.tlanC1a-Se
a metade do valor,

RESID}<_;Nc.:IA .VENDE-SE à Rua Santos Saraiva. Am

pia' confortável, construção recente, contendo 5 dormitó
rios, 3 salas, 2 'banheiros, copa e dependênc'as completa
par,'! empregada e garagem. Terreno'medindo 5,400 metros

quadl'LClos. Vende-se também a casa ües;ne.,.Ú1'Ui1,.,o·_e

i.Jane do' terreno.
Rl!:SIDl!:1\L.1A CO?t'lPRA-SE com 7 a II }:eçus, c'm g.�.

m;;'CAli, nas proximidades das' ruas Esteves .J(mior, Tenell·

TEURENOS VENDE·SE
fWA 'WALDEMAR OlJRIQUES, rua que liga o Estreito

ii. Capoeiras) c que em breve será calçada. Lote pla�o.
c:"-ui.na, com 450 metros .quadrados, Fínancta-se em 10,
mêses.

HUA FULVIO ADUCCI ESQUINA COM MACHADO
DE ASSIS - Estreito, perto da ent'rada de Coqueiros com'

'"
45 metros de frente p/rua Fulvio Aducci e 50 metros fren
te p/rua Machado de Assis. Contém dU<is c'.J.sas velhls.

COMPRA·SE TERRENO OU CASA VELHA, NO CEN·
TRO.

.

. �
TERRENO NA PRAIA 00 MEIO. Ampló lote de 17x18',

ll'.etrcs a 200 metros da Praia. Com luz e água.
Cr$ 400.000, o saldo em 12 meses.

.'

,)

lmopillá:ria .ilhacap
_. -·---·_..

--------T-

;/

"

.
:

"

: ;

I

IMPRESSORA
�---

..

, ,

I desenl!OI
, clichês

folhetos - cotálogos
cortozes e carimbos
ir.;pressos em ger91

papeloria

I' :
-;-- ...

o�
<II

.

. [_: �

\
c:. '"

-. ]!
-

� �
...

-
-

\
.. "

� -".'\

U1

.

A IMPRESSORA r.400ítLO possui t0�0'! os <ecursos

e o lleceSSÓril1 experiência para 9Oro�ir sempre o

móximo em qualquer' serviço do roroo.

Trobollv.. Idôl1eo e perfeito, II'" que V. POft confiar.

....

IMPRESSORA- MOCiÊl:O
0E

ORl""Al,'1) STUART e GIA ..

RUA OEODORO\N!33-�
fONE 2517 - F.LORrANÓP"OLlS

(.
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HOJE às 20 horas o, Que.' ro de Carvalho", numa pro.
rência Palaee Hotel reeep- moção dos quartanistas ,de
eíonará as, debutantes do direito da U.S.C. .,.... . ..

Baile das Orquídeas de "

1965. Como c!mvidado es

pecial deverá estar presen

te o destacado ator Amilton

I"ernandes (Albertinho Li

monta).

O INDUSTRIAL Dr. Guí

lherme Renaux é o Patrono

da Turma, 1965 - da Facul

dade de Ciências Econômi-
.

cas da U.S.C.

O CLUBE Paineiras logo
às 22,30 hs, reeepcíoúarã as

debutantes do -Baile das Oro

'qtrldeas, após a recepção do
Querência Palace HoteL

RADAR na Sociedade, às

13,35 hs. pelas ondas curtas,
médias e frequencias modu

Iadas da Rádio Guarujá. Pa
trocínio de Machado & Cia.

COM um jantar o Dr. Re·

nato Costa, recepcionou UQl

grupo de amigas na "Lín

dacap" comemorando aní
versário quínta-teíra.

NA madrugada de hoje
foi. realizado o terceiro Bai
le de Gala das Orquídeas
.de Santa Catarina, nos sa

.Iões do· Lira T. C. E' o ter

ceiro que aconteceu com

chuva. Acredi.to que algu
mas debutantes não vieram

do interior em virtude do

mau tempo. Depois, eu 'con
to.

AINDA comenta·se o su,

cesso de "ENCONTRO"
realizado no Teatro "Alva·

I'

ESTÃO bem adiantadas
as -obra da píscína do Lira
T. C. que dentro de poucos
días será entregue aos as

sociados. A Diretoria presi-'
dída pelo &r. Antônio Após
tolo está de parabens pelo
magnifico empreendimento.

ACABO de receber convi.
te do Presidente da Socie
dade Guaraní de Itajaí, Dr.
Abdop Fóes, para assístír'

.

a festa denoIDiniuta "NOITE
DE G�E cGALA" pro
gramada para o . próximo
dia vinte e sete, às 22 ho
ras. Na ocasião será apre-.
séntado o "Show Espanha
Zero Hora", organizado pelo ,

cronista Carlos Muller. '"

LIRA T. C. e Clube Doze

de Agôsto, no próximo dia

'vinte e sete promoverão
nos salões- do prímeíro -

baile de Gala de Gala da

"Amizade", que contará
com as duas orquestras dos

anfitriões.

ESTAVA programado pa
ra 'hoje na Lagêa da Concei

ção, um almoço típico ofe

recido .pela Sociedade Pró
Desenvolvimento de Televi· '

são em Fpolís, ao Sr. Amil·
ton Fernandes (Albertinho
Limonta ): O sr. Darei Lo·

pes, Presidente da entidade

ligado a TV Piratiní, a peso
sôa encarregada do mesmo.

Ao encerrar esta coluna o

tempo estava fechado e ain

da' eu não tinha notícia úa

T ""1'0 Partolomeuu3ZG r'·

chegada do Convair da Cru

zeiro. Portanto só' podemos
cQnfirmar o almoço

.

pela
-manhã às onze horas.

A DIRETORIA do Santa

catarina Country Clúb,' pre
sidida pelo Dr. Maurício

dos Réis, amanhã às 17 ho

ras recepcion':1.rão assocía-:

dos na séde social à rua

Ruy Barbosa.

,

QUlNTA.FEIRA a Sra.

Tereza Gomes, trocou de

idade e recebeu muitas te

licitações eplo evento.

NOS informou o Sr. Wal
ter José da Luz, que contr!i
tou o decorador Mario Mo

ritz, para ornamentar os

salões do Querência Pala

ce Hotel para o "Reveillon"
de 1965.

PROXIl\'lO domingo nos

salões o Clube Doze de A·

gosto à tarde, acontecerá a

reprise do "Show" - Napo
les em Festa.

ONTEM em Joinvi.lle foi

inaugurada a Exposição de

Florês .na S. "H'l.rmonia Li

ra". Foi Patrono' o Deputa
do Pedro Colin.

Policia Militar de se., esta

rá novamente no Teatro AI·
varo de Carvalho" hoje e

amanhã, a!'! vinte horas.

Prom('ção elo Serviço de

Relações Públims e Servi·

ço Soci.al da P�;lícia Milit�r.
Regência do .Maestro, Cap.
R:,bm:to Kel. A renda' será

pró Natál do Mili:ciano Ca·
tarinense. ':'.'

�É(onomistas Sul ..
pro lemas de

BONN, - :A Fun.da.ção A
lemã para'os Países em

Desenvclvímento está c.p.:e
branco, �e 5 de, outubro
e 19 de novembro, em Ber

lim-Tegel, .um semínário
internacionai ' sô!:lre dire

ção de emprêsas 1'.e8 países
em desenvolvimento. Parti

cípam do mesmo vários 110

.mes ilustres da admínís

tração e da economia, pro
cedentes de diversos paí;
ses latino-americanos.

Neste seminário aprssen

tar-se-á aos ,hó�pedes da

mericanos estud
inClustria ItacãO
'. " ,

América Latina um resu

mo do desenvolvimento in-

��:�� :cu1�;ma:l��pe��� Ol�e t;;\dU'ro ( a,trevesse ra·
/

mente o trabalho realiza- V, � �
do á partir de 1945 para a

�i:::�u���!�riQ eC����i(:�
AI

.

� t '1"
.

.

� "A I
.

.

a"es'�1r!:�:�m�:;;�5 pes. a .Iano�� .
em ..

,
à livre ínícíatíva, bem co-' BONN, � Até príncípíos ma' atenção especial às me 'duplos, tanques' coletores
mo ao estabelecimento de do ano. que vem deverá es dídas de segurança. de concreto, estações de re

uma ordem. política demo- tar concluída e em funcio Pode-se afirmar que es,:" gulagem de pressão, bem co

crátíca, " .

lí " l: tre ta "plpelíne" e' uma das mo um sistema I:l.e contrô-namento a 'pípeüne e 1 ...

Gênova e Ingoslstadt. Des mais seguras do mundo, le remoto eletrônlco para

ta' forma, estará termina- devido aos testes de mate- Vigilância constant., de tó

da a primeira canalização ríal, construção
.

de tubos da a instalação.
de petróleo, através dos AI

peso ,Uma segunda deverá
.

ser construída de Trieste

até o sul da Alemanha. A

responsabílídade da C'-'118-

trução da "pipeline" entre

o perto italiano de Gênova

e o centro' de refinacâo a

lemão de IngolstarJt per

tence à sociedade pertorí
fera Italiana EN! (Ente !ira
t.onale Idrocarburí'ir. Com

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

Autarquia Iniciou, 'Publicação
.«,

. '

de Série Educativa
, . Ja íníeíamos a série

_

edu
cativa de apôio ao trabalho
de mudanças tecnologlêas
que a Autarquia UBL

Projeto Gado Leiteiro vem

executando através de pro

grama, assim o eng, agro
João Demaria Cavallazzi,
diretor-técnico daquela au

tarquía, respondeu a per
gunta que lhe foi feita sô
'bt'e literatura em redação
simplificada para os cria
dores inscritos.

da

E prosseguindo disse, ho
je não é novidade que o

técnico de campo ou mesmo

de gabinete ou laboratório.
que dinamiza programa de

assu,tênc� técnica, tem que
saber falar e escrever para
o produtor rural. . .... � ..
, ,E na Autarquia, esta preo
cupação é símplesmesz«,

uma preocupação elemen

tar, porque' ,o técníco vi.
VIvendo o mundo do técní·
co é uma coisa, porém tra
tando. de comunicar·se com

produtores. rurais tem que
usaI' uma linguagem sim·

.

pIes ao atendimento da pes
soa com q'!lem faIa.

Ganhou
/

(

e outros ótimos prêmios:

1 JiJlkswagen no

............. � � ',ue
�, ,

dobra'a parada

, Pierre M. Issa, rua Vergueird, 6822 '" $0 P�lilo
,

� ... .

agora······

��0l.abuloso co'ucurso de 1VATAL!

.�...�.�����g��.�.��.���.

APURAÇÃO dia

26

;", ..
'

'.

I,:' Êstes foram contemplad@s @@&1!il: 'j'�i,!lrJi�Ô::i:: El�it<:;ciit@ cle Paula, rua

:' ·.10 'n.o i3:.. São R�ulj): GIiõU\i4ZUiiiA: Sft;;iOl i"2wiullil, ,ua Luis Solezano, 15

1: Rlbéirão Pires; Eil.CICLEVA: Wiis'�ii ROJ2, i.Ja Eduardo Monteiro, 49fj-F

i; Pto. AlIdrâ, BjGddL�ifA: OH'll,1 Aisl.w iia Fonseca, Alameda Nothmann.
"

�?Q, apart, 22 - S. Paulo; RÁDiO MljojlSPAR�; Filisbela Bonazzi, rua Lufs

F..rias, 104 "=' Santos; BONECA" TAGARELA: Astolpho F. Ribeiro, Av. Gua

pira, 2370 - S. Paulo: BONECA TAGARELA: José Joel Ruiz, rua Itaipu, 36
$, Paulo: JOGO DE CRistAL:·Helena Lieders. Ay. Cariná�, 732 - S. Paulo;
01(;)60 DE CRISTA,,: Alicõ dt(Jelitls A" Teixeira, rua 16 n.O 48 ... S.,Paulo •

Televiso.r lnvictus ..PortãtiJ,
.'

.

.

Gelatleira Climax;
, Bicicletas, Bonecas etc.

Facílimo de ganhal(':,
Deposite '6 rótulos da Bom Sril ou Uma embalagem
plástica de Bom Bril nas urnas existentes em tôdas

.

as lojas da �apital e Interior, das
de de�eftl,bro, ao
meio-ditr, pela
TV-Tupi fie São pa.rdo.

Carta Patente ,n." 230 cisas PERNaMBUCANAS
ONDE TQDOS COMPRAM

E concluindo disse o eng.

agro Cavallazzi, a publica
ção que iniciou a série edu

cativa, chama-se "CONTRO
LE LEITEIRO EM POUCAS

PALAVRAS", já teve sua

distribuição iniciada e será
remedida ou entregue peso

soalmente á quem solicite.
O emiereçó da Autarquia
UBL.Projeto Gado Leiteiro
é Rua Araújo Figueredo, 22
_. Fl'uianfioolis.

uma capacidade anual de

fi a 8 milhões de toneladas

deverá ser bombeado pre
poné'erantemente petróleo /

de Kuweit. Na eonstrueào
dêste oleoduto foi dada u-

ISINHD

VEJA HOJE (se puder ... )
DúlV1ü�lxU: 14-11-65.

9,30_- Oração do Povo de Deus

10,30 - Revista'da Semana
-

11,00 - TV de Brinquedo .-::: ao vivo

� -.. $ug�ões' �ui#I;.. 'J; ........

12,20 ..,.... Reabilitação em Fóco,

12�0 ..,.... Esta ,é a Respost,1} - em yT
13,20 ..,.... Vesperal Laticínios
15,00 - Esporte Canal 5

17,00 - Musical 5

17,20 - Horóscopo
17,40 - Atualidades Gaúchas

17,55 - Cara,vana - filme "western"

19,00 - O Homem Invisível - filme

19,35 - Aplub em Confiflnç.a
19,55 - Astros do Disco Wallig
20,50 - O Homem de Virginia - filme

22,40 -'- Semana Vai. .. Semana Vem

23,30 -- Esportevisão - esportivo

VEJA' AMANHÃ: Segunda Feira, 15-11-65.

AVISO
A Dire�ria da UsÍIÍ.a de Açucar TijuC!:l.s S. A., sediada

em São João Batista, nêSte Estado, na ponformidade, do

decidido pela Assembléb Geral E;!xtraordinárh de seus a

cionistas, realizooa em 1.0 'de CIlutubro de 1965, avisa, aos.
acionistas, que não decimaram, náquela assembléia, do

.

seu direito de preferência para s�bscrição do aumento de

capital, então �prov.adb{ que' terãb triDta (30) dias, a par
tir da primei1:a. publici3<çãp dQ presente. ttviso, para subscri,
ção, na proporção das ações .possuídas, do aumento de,
capital áprow.1do na A .. G:. E. de 1-10-65, cuja ata foi publi
cada no D. O. E.. de 9-11-65. Cientifica, aiIl(la.. que as ações
não tomadas,' cténtro do,prazo, serão'livremente subscritas,
por terceiros" na forma d� lei.e a critério 'da Diretoria,
tudo de conformidade com.a autorização expressamente

•
. t

.

�. ;

,concedida a Diretoria pelá referida A. G. E.
EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBI..E�GER� EXTRAORDINARIA
São. conyidados os senhores acionistas desta socied':1.

de- para a ,Assembléia' Geral Extraordinária a realizar.se
. e1=I). sua séde social, �m.. São 'João B,atistf}, nê,ste Estado,
dia 20 de dezembro do _çol'J:,en�, às dezesseis horàs, a fim
de delibel'ar� sôb:re

.
a segpinte Ol'déInf do' Dia: .

1 -, Ratificação do aumento .de capital aprovado na

A. G. E. de 1-10-65;
,2 - Assuntos die interêssE?, sociaL
São João Batista, J2 de novembro

Ass, EDUARDO BRE:NNAND
VAL$RIO GOMES
CESAR BASTÇ@ p@l.\I,!:ES, .

de 1965.

--------------................------

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

, FJorianópolis Terá em 66 a Maior Re
ceita Municipal do Estado

FPOLIS A proposta
orçamentária do Município
para 1966 já obteve pare
cer favorável nas Comis

sões de Justiça e Flnanças
da Câmara :M;unicipal. Es

pera-se que aínda esta se

mana o nôvo orçamento e

primeiro do Govêrno 4,ca
cio Santiago venha a ser

votado pelo Legislativo no

ríanopolítano, Como já roí

dívulgado, a proposta or- .

çamentária elaborada pelo
Prefeito Vieira da Rosa e

com a participação do Pre-.

feito eleito da capital, pre
vê uma receita para :l,SiJ,6

na ordem de dois btlhões .e

trezentos milhões de. cru

zeiros o que se permite
afirmar ser'a maior entre
os Municípios catarínenses,
Por outro lado disse à re

portagem fonte ligada ,a ad

ministração munícípal . que
se o Orçamento de 19.64

previa apenas três por cen

to da receita para o s�
tor investimentos, o tual
destina para êste setor um

bilhão e cento e
. cinquenta

e quatro milhões de cru

zeiros ou seja 50,3 por cen

to do total a ser ar-recada
do pela muníeípalídade,

Instituto Estadual de Educação'
'\, E D I·T A L

,De ordem do senhor Diretor do Instituto Esta&u_J d@
Educação, comunico às pessoas interessadas nos E':iamoo
de Admissão ao Curso Ginasial,' do períodD 'cliul"no:
1Q - As inscrições �.� b,r::o :ib(j):t",G ;)3 POl't:tdffi dêsCe

tolbelecimento dia .;!.1D 8\ �O de nove-nbYo, [f..as 9:00
115:00\ heiras 'e das 141:Cl() iés 1'1:00 homs.

20 - Só. �ã:? �� inSCti�?:;8 me�l?t� ap�sent!lçro do.:.
seguintes documentos con! firmas reconhecidM,
além de 4 fotografias 3x4:

3°.- As provas obedecerão .ao seguinte horário:
- Atestàd.o médico
- Atestado de vacina
- CertidãO de nascimento

. \Dj}3, 10/12/65 - 8:00 horas - Português
Dia 13/12/65 - 8:00 horas - Resultado

guês
Dia 13/12/65 - 14:0.0 horas -, Matemática
Dia 14/12/65 - 8:.00 hor(.1s - Conhecimentos Gerais
Dia 17/12/65 -14:00 horas - Resulta!!o Geral, do

E�ame de Admissão,
e entrega dos' certifi-

• cados de aprovação.
Florianópolis, 4 de novémbro de 1965.

Leoni da Luz Portela
Secretária Geral do Instituto Estadual de Educação

de Portu-

;.:

.
, .

COl\'lUNICAÇAO
VESTIBULAR DE 'DIREITO

A Direção da' FaCU'I�de de Direito da Universidade de
$imta Cabàrina: comunica aos interessados, que o Concurso

, de Habilitação, pina o \9.no· lie 1966, será realizado na pri
meir.a quinzena de janeiro_

As inscrições poderão ser requeridas na. Secretaria des
. ta Faculdade, de primeir'J à vinte de dezembro,do corrente

"ano, das oito às doze horas.

Florianópolis, 1.0 de novembro de 1965
Professor W.aldemiro Cascaes
Diretor em exercício

17-11-65
,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



��(:�. s. Retima o
Fr gtt.,nal .

8· Coope;ratlvas
Comunicou o diretor de ríodo de 20 a 21 do mês o comparecimento do dr,

Organizaç;o da ?:'(JChlGão, corrente, a SltTIM!\. REU- Francisco de Toledo Pizza,
erg agro Marínato Dias de NIAO REGIONAL DE CO- presidente da União Na

Paiva, que foi mareaãa OPERATIVAS em Lages, cíonal de A'ssociacões Co-
,

para ser realizada no pe- nêste Esta��. operatrvas: Prof. "eng. agro
Esta reuniã? Conta com Coperniço de Arruda Cor-

/ flrri�r.é!lCJjs :el um Técnico 110
�g�!Írt3m6"to içoDômico �o .M I

_ .ccedente do . Rio de da Organização .: ela , ��Iu
ção da Secretaria',da ágrí- .

cultura, eng, agro M.a..trmato'
.ías de Paiva. Confopnl;l
'.�·formação .do eng.. agro
�vo Guedes Barbosa, a': in
tenção do díretor-aera) do

Departamento ECI).o.ôm-i�o
do M. A., é ampliar

-

às
agências existentes e 'ins
talar as que forem, -:neces-

Jf siro, Está em Fl0Tianó

r:'.' S, ,8 erg. agr, ;'v') Gue

drs Ba :OOS1" veio ínstalar

e ':rigir a Agência de De

par amento Econômlco do

1\1: 'rist "ri.o da Agrleuitura.
em Santa Catarina.'

o referido técr leo cne

gCl' ao Setcr de tnrormacão
ac mpanhado pelo diretor sárías

Clrbe Doze de 'Agosto
ma 21 às 17 horas 2.0 apresentação do Show ReviStá.

"1" .POLES EM F'�STA" com YARA GUALBERTO, ' n.UI

rT;"lES GONÇALVES e mais 40 brotos - traje esporte
'- 'eserva

\
de mesas na Calçados Três Garôtos - Cr$ ..

1}5CO - Orquestra Silvio do Píston,

. A bertufél de Inscrições
A nartir do próximo dia 16 a 30 do corrente estarão

abertas na Secretaria do Ginásio Moderno "Aderbal Ra

rncs da Silva", no bairro do Estreito, as inscrições aos

exrme,s de admissão ao Ginásio, para ambos os sexos.

Os exames de admissão realízar-se-ão nos' dias 1.0, 6

"e 7 de dezembro.
.

Para melhores esclarecimentos os interessados pode

rão" se dirigir a Secretaria daquele estabelecimento de n

sino no 'horário, das. 12 às 21 horas.

Sr. Osvaldo • Gonçalves

Aniversariou dia 12 p. passado nosso particular ami

go sr. Osvaldo Gonçalves (DICa), funcionário da Facul

d' te de Fllosofia e pessoa bastante relaeíonada em os

nossos me.os,

Ao Osvaldo embora com atrazo endereçamos. nossos
sinceros vetos de felicidades.

SR. OLIVIO VALENTE VIEIRA
A ,data de amanhã assinala·a pàssagem' de mais um

aniversarlO natallcio do nosso ilustre ·ami,go.' sr. OUvio
Valente Vieira, funcionário Público' EstllodUll.l, e 'pes�oa
bastante relacionada em os nossos meios..

Ao natalici'mte e seus familiares "O E�T,Aoo;;;'�riVia
lhes seus respeitosos e efusivos êumprimentôs,

SHvicultores Brasileiros,Visltam O

"lOS CORP'S" de Arrow()od
Na 'Floresta Nacional de Montahala tiveram os silvi

cultores brasileiros a oportunidade de apreciar o funcio,
namento de um "Job Corpus", dos quais já 'existem em

funcionamento uma centena em todo o pais.
Tr,o:tta-se de uma organização que receoe jovens entre,

16 a 21 anos, desempregados é não cursando' escolas.
'.

O

programa para estes rapazes inclue iQstrução, treinamen
to profissional, recreaçã') e trabalho em divetsas missões

que "representam .aquiSição de conhecimentos profissio-
nalS. j

Essa instituição foi criada pelo saudoso ,Presidente
Kennedy. Sem duvida, poderá servir de modelo' para ou

tros países, que enfrentam identicos problemas;
Com a crescente automatização das industrias, cada

vez haverá menos empregos para operários com deficiente

• nivel de instrução. No "Job Corpus" compieta-se .a instro-
/ ção dos jovens, da-se-Ihes oportunidade de· aprenderem
Os mais variados oficios e se cuida da formação. de per
sonalidades. Não existisse essa org�ão, muitos des
ses moços iriam engrossar o exercito dos delinquentes ju-
ft�.·

. ,

Recebem mensalmente 30 danars para suas desne
zo:ts pessoais, alem de alimento, vestual'i.o etc.. DeJ)Ois de
2 anos entregam-lhes mais tantas vezes 50 dollars quan
tos meses tiverem ali trabalhado. l!l O capital inicial para
começ!:!,rem a vida nova.

O programa de trabalho consiste nas muitiplas tare
fas que se apresentam numa National Plorest. Lidam
com toda a sorte de ferr.'lmentas e equipamentas levés e

pef;ados. Agora mesmo acabaram de concluir a construo
ção de um acampamento, no inteJlior da floresta�

,

para
Ttlceber de cada vez 300 bandeirantes da região. .

Demais, os "Job Corps" são, praticamente auto-sufi
cnentês em .má-Ceria de serviços,' Todos (')s melhoMentos e

edificios novos são construido::, pelos próprios . rapares.
Bem que precisaríamos no Brasil de cot.;a semelhan.

te. Mas notem: o "joh corps" não é tmla institui� cor.

:reciou'll. É exatamente para prevenir que, tanta gente
moça tenha qué ser recolhida em institUições correcio-
nais... ;;-

�.. "_ - ............ �Q;oo... :.e:..��....,._1'..�:rf�á!.�·�_ ., 1UtJQ..:.l_';

deiro do DepartamentlJ de
ooopeiatrelsmo INDA, co

mo também cd'e reptesentf:1.!1
t es do Banco Nacional de
Crédito Cooperativo, ()om

panhía Nacional de seguro
Agrícola e da Organização
r'as Cooperativas da' Ame
vlca.

Segu?ldo opinião de dr.
mtônío Pichetti, secretário
'a Agrlcultura, esta reunião
será das mais -concorndas
por cooperativistas, técní
r-os e observadores, pela, ra
«Ilídade da situação rodo-

iária de Lages e meslUo a

importância do 'debate sô
bre cooperativismo.

UM NATAL C I ElON
EXATAMENTE COMO voei DE$iJA

...

,','

1'01' WALTER LANGE

. .
\ �'

No: ano de 1941 foi dispensado o professor Breschan-
tsehítsch do seu cargo na escola municipal da cidade de

Mostar, na' Bosnía. Agora veri ]cou-se que esta dispensa
tinha sido injusta e êle recebyu todo o seu ordenado re

ferente àqueles anos. O profesnor, entretanto, pediu uma

indenização, a.egando que, devido à sua dispensa, deixou

de se casar e que, se tivesse contraído matrimônio, na

turalmente já seria hoje pai de quatro filhos e assim se

achava com o direito de uma índemzação pelos mesmos,

de acôrdo com a lei. Adiaram justo a sua reclamação,
mas entenderam as autoridades que em vez de 4 -fflhos,
também podiam ser 4 filhas, para as quais, de acôrdo

com a lei vigente, o pai é obr.gado a dar um dote e a

economia destes dotes compensava o gasto com os
.

fi

lhos!

Em Chicago uma moça se achava perante o juiz pa

ra se justificar da acusação de ter roubado doze pares
de meias de nylon. O juiz tornou uma estranha decisão:

Condenou a moça a fazer doze pares de' meias de lã pa

ra o orfanato da cidade e, ela mesma, devia usar duo

rante doze semanas meias de lã. Díáríamente, era obri

gada a se apresentar ao juiz para que êste se pudesse
certificar que estava senão cu:nprida a sua ordem, pois
do contrário, seria metida na prisão.

� ---

Ap6s úma visita qt;'e \0 prefeito Norton,. dâ êia9.de' de
Chicago, fêz a uma expcsíção de cães de raça, apareceu
no jornal "Illinois Monitor", no dia imediato, a seguin
te noticia: "Diversos cães curr-prímentaram o. Sr. Prefei

.to meneando a causa. O nosso popular e estimado go·

vernador da cidade respondeu os cumprimentos com a

mesma cordialidade."

Você sabia,?.. que certos bancos' ofícíaís lt1glêses,
como o Banco da Inglaterra, por exemplo, não concedem

juros aos der: osítantes alegando que já lhes prestam um

grande favor guardando-lhes Q dinheiro?

Você sabia ... · que o sangue, quando parte do cora

ção, requer apenas 23 segundos para dar uma volta com

pleta no corpo humano?

Você sab:,a� .. que numa '!idade russa existe um 'ca
sal que completou ,o:tgora 102 :100S de casados? Êle, de

nome Ahmed Adamov, tem 128 anos de idade e a sua
I

espõsa, Manna, já feslejou as suas ]26 nrimaver.as.

Você sabia ... que a cido:tde afghan de Kerat é a que
entre tôdas 8S cidades de> mundo foi a mais vezes des

truidas? As suas mur8.lhas e ?s suas casas já for.8m dtlr

rubadas cinquenta e seJs V�Z3S e reconstruidas outras

tantas.

Afirma-se que o uso de velo:ts acesas durante os ofí

cios nas igrejas data do tempo S. Pedro. Durante as per

seguições de Nero, os fiéis viam-se Obrigados a celebrar

as suas cerimônias religiosas no interior de casas escon

çlidas e a altas horas da noite. Para isso, naturalmente,
precisavam' de luzes, vindo daí o uso de velas acesas.

Você sabi.a que ... Sl:'be çuem sabe, se sabe que sa

, be; Que se sabe, não sabe se nabe; Só quem sabe que na

da sabe, sabe mais de quem sabe.

As autorj,dades financeiras suécas oférecem dispensa
de pagamento de impostos i;tqtieles que denunciam os

seus vizinhos, os quaiS procuram enganar as referid,o:ts
autoridades. Estas de:riunchs são mantidas em sigilo.
Agora memoros do' parlamento acharam isto uma imo

ralidade e reque'rem a suspérisão dessa medida.

Um circo possui como maior atração um burro

amestradQ. Nos avisos de pl'01)aganda do circo_ lê-se 0 se

guinte: "Quem viu nosso burro amestrado, sentir�se-á li

sonjeado se alguem, no ·futur'.), o 'chamar de burro."

Maneoa encontra o Seu arrigo Ambrosio. na rna,. com

uma �ara de 'dar pena, além de esto:tr ensfl,nguentado em

diVersos lugares. "Am'Jrosio, que é isto? O que é que
houve contigQ?" E, penaEsado, se' oferece para levá-lo

para casa. "Idiota", responde o Amorosio", de lá eu vim

agora mesmo."

'A Mo:tnoela: "O Armando disse que eu era a oitava
maravilha do mundo." A- Marír: "E tll, o que respondeu?"
Manoela: "'Disse-Ihe que se livrasse êle de que eu o Visse
com uma das outras sete."

A primeira lição: "Muito bem, Juvencio. Obsel'V(!) qUi
depois que você casou suas calças estão sempre rigorosa
mente pass.'ldas. Quer diz·er iEto que voqê arranjou uma

6tima esposa." Juvenc10: É verdade. Foi a primeira coi
sa que ela me ensÚlou!",

rensamento: o descanso sô é honroso para os ve

lhos que empregar.am !lem li yidi,.

( ,

, ,

.p�2isa � so vai pagar em 1966 •
E sao'II1ilhares de artigos para as

má:i,e diferentes apliéaçÕes
.

ou \

" ,

colocamos a sua dispesi� .
.

-

SIm.
..

Exatamente cerne Vece deseja:.
UM.NATAL COM DINHEIRO NO BÔLSO.

. Cem mui ta alegria.
Cem felicidade.
E cem,aqu�le seu velho sonho 'int�1
raaente realizado. t,
Comprar. tudo para a 'f$il'iEJ:, para:
Voce, para seu lar,
sem desémbelsar um to.�tão(!!·
Impessivel?
N;m um peuquinho.
Nes planejamos, cem tede e carinho

umaAcampanha fabulosa para �oc�.
V>oce compra', �ste m�s, tudo o que

_ �os,' que
'ÇaQ�,

'
,

, . _E: ��dO;.p noaso estequ,�·.
�dÔ,'m�smb.·
·D��d,e. ,uni': s!'$pléS p?-I't;fuso' até um

. SlMCAC Zero Km-•.
'

'

... i

E�tÚd.o'para,pag�r nó. anO. que vem.
.

Sem nenhum toatao de entrada.
•

A

Rl.gorosamente pelo preço de -a vi!!,
ta.
Tudo isso para que Você passe
UM. NATAL COM DINHEIRO NO BÔLSO

\

I
QUATRO LOJAS PARA SERVi-LO

.

MEVER I CENTRO:Fel!pe Schmidt,33 e Conseiheiro Mafra,2 e 4
1 ._ESTREITO:Fulvio Aducci, 597 ..

L
/

•
-

._

I 1\/1 O e3" I L I Á R I' A

Trajano 1'2 OI! Sala 7 Fone 3450

r

TERRENO!!J
RESID1llNCIAS

LOTEAMENTO "VILA, SA.N'l'A RITA. ,

LOTES a partir de Cr$ 110.000 em condições a esttldar
-'-- Poderão ser vendidos 7 lotes'por apenas 500�000.
RUA MAX SCHRAMM - BARREIROS - Lindíssimos

l�tes com frente para o asfalto e fundos para o mar '

TeJ;'reno todo aterrado com muro de pedra com água
enCl:lDada em todo seu comprimento - Area de 1.464 m2

Cr$ 5,500.000.
NO JARDIM ATLANTICO - A 100 metros do asfalto,
lindo lote de terrenõ medindo 412 m2 frente de 18 me-

�

tros 2.500.000 em condições a estudar.
TERRENO NA AV. SANTA CATARIVTA. ,- ESTREITO
- Vende-se um maravilhoso lote com área de 350 m2

Pr�ço de C$ 2.200.000.

TERRENOS. óTIMA LQCALIZAÇAO. - ALTOS DA
RUA PROFESSêRA ANTONIETA D:re BARROS. Terre-,
nos' ainda ª venda por apenas 1.000.000 em condições a

'

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

LOTEAMENTO NO JARDIM ATLANTICO - Terrenos
em 6tima localização área de "798;!20 m2 entrada 600.000
a combinar..
NO CENTRO - RUA ALMIRANTE LAMEGO, 252 vas

tissimo lote com área de 1.140 m2. eqUivalente a 3 lo
tes. 12.000.000.
BAIRRO BOM ABRIGO - ótimos lotes bem junto 'ã'
praia na rua TEóFIL0 DE, ALMEIDA - Vende-se os

dois, ou s�ll_ente um preço a combinar Entrada 500.000.
RUA PROFESSORA ANTONIETA DE BARROS -

BAIRRO NOSSA SENHORA DE FAT� ESTREITO
- lote c/207 in2 Por apenas 1.400.000..
LOTES ENTRE COQUEIROS E ESTREITO - 'perto
da .

SUb-Estação Elétrica - vários lotes a partir de
500,000 com financianlento até 40 meses.

LAGOA DA CONCEIÇAO - Ri�iera. MagnífiCOS lotes
de 14x26 por apenas Cr$ 500.000 ou condições a estu-
dar.

.

RUA SAO CRISTOVAO - COQUEIROS - Terreno de
2Oxl0,50 mts. Bem junto a Rádio da Várig preço de
ocasião Cr$ 1.000.000.
NA AGRONOMICA Rua Joaquim Costa - Lote de Ter
reno medindo IOx25.60 mts. :- Preço: Cr$' 3.000.000
TERRENO EM CAICANGA AÇÚ - Na Praia um Ter
reno maravilhoso c/Area de 84.475 m2, por apenas.;

/, Cr$ 1.100.000. -

EM BIGUAÇtt - TERRENO bem situado - Rua 7 de

Setembro, 39 - .medindo lOx30 mts. - Apenas Cr$ ..

400.000.
' -

.

'

PlíAIA DO JURER1!l - Terreno bem localizado -Es

quina da principal rua, medindo 15x30 mts - Preçó
per apenas 400.000 OU a combinar.

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

Material, nova com. 5 quartos e demais dependências
_ Area da casa 190 m2 do terreno - 1.060 m2. Entra

da 5.000.00.0 saldo em ótimas condiçõ� - Você mes

mo poderá fazer sua proposta.
RUA JOSÉ MARIA DA LUZ N.o 18 - NO BAIRRO DO

JOSl!l MENDES - 2 casas 6timas. Uma de alvenaria

e outra de maqeira. Frente para o asfalto e fundos. pa

ra o mar. Terreno ClO'[l'l 340 m2 - Preço Cr$ 12.000.000

em ,condições a combinar.
RUA ALVES DE BRITO 73'_ Excelente residência ,de

fino acabamento, -entrega imediata 4 dormit6rios
4 salas e demais dependências terreno maravilhoso de'
22x30 nits. Preço - Cr$ 35.000.000.

'

PRÉDIO PARA FINS DE LOCAÇÃO - Vende-se

um prédiO de 2 pavimentos com 4 apartamentos a A

venida Sta. Catarina - Esquina da Rua São Pedro.ati

mo 2leg6cio para seu investimento..Condições de pa
gamehtos. a combinar _. CrS 25.000.000.

ESTRElTO - RÚA SANTOS SARAIVA 46 - Residên- !
i

I
cm de finq acabamento' desocupada - 3 dormitórios

.

....:. 2 saIas e demais depen(iências com garagem. Cr$.
10.000.000 ou em condíções a combinar.
CASAS - JARDrM ATLANTICO - Com 2 dormit6rios
- Ampla sala - Copa - Cozinha e Banheiro - Toda

de Madeira trabalhada - Preço de ocasião,. Cada .•

Cr$ 5.500.000.1
'J • /

NO �STRElTO � 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 JARDIM ATLÃNTICO - A poucos metros do as·

falto. Vedemos bel� residência com jardim, Livinl! -

.3 quartos - Cozinha - Banheiro Garagem e quintal
com inúmeras arvores frutiferas. PreGo 15.000.000.

RUA CONSELHEIRO MAFRA 132 - Maravilhoso, pon�
.to Comercial - casa grande nor Cr$ 13.000.000 em con

dicões propostas pelo fone ::1450.

'RTTA, PREFEITO DIB CHEREM - no B!!tirro de Ca

poeiras - -Casa de p.lvenarie com frent� toda de -pe
dra. Terreno medindo 24,20x40 em forma triangular.'
C'l.sa medindo 13,50 com� 4 «martos - 2' salas, cozinha
- bllnheiro completo. Dep6sito e garagem. Por apr;l
nas R.noo.ooo.

VENDE-SE FINA RESIDENCIA - 2 pavimentos a

Rua Almirante Carneiro no Bairro da AIP'0nômica
com: 3 quartos - 2 salas - cozinha - Bar -:-- e Ade·

ga - Banheiro Social - Quarto de Empregada Area

de 150 1112 Preço Cr$ 22.000.000.

FRENTE A·PALHOCINHA EM COQUEIROS, bem' ,PTÓ'
ximo de açougue, armazém I'lm frynte. Casa com: 2

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

Aceitamos propostas para pagamento em condições.

./I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Terá sequência', nr, tar

de de hoje, O: Campeonato

em

de Futebol, €

mais seis. en-

contras, sendo dois do Grl!

po B, e quatro do Grupo A,

;REDATOR: PEDRO PAULO MACHADO -:- COLABORADO RES:' MAtJRY BORGES
GILBERTO PAIVA - DES:ro BORTOLLUZZI'_ ABELARDO ABRAHAM - MARCELUS

•• e

Imp;CQ com
4x1'cofurnn em Blumenau

êste Inícíando o returno e

aquêle terminando o certa-

--�------�------

I
GILBE�TO NAHAS

Os Jogos
Estadual

Pelo Oampeonato Estadu
al de Futebol, para hoje es

tão marcados os seguintes
jogos:

GRUPO B (final).

Internacional x

Cruz, em Lajes. Noturno
houve empate de O x O.
êomercial x Perdigão, cm

Joaçaba. No turno venceu
o Perdigão por 3 x J.
Internacional e Per.1lg50

ja estão classificad')s jJJ.,ra

Senta

de
.

Hoje Pelo
de Futebol

a fase final do Est.aàual.
GRUPO A {la. rodada
returno) .

Metropol x Marcílio �J;hS

em Criciuma. 2 x 2 lJi o

resultado do jôgo
mesmos no turno.

entre (,S

Avaí x Olímpico, nesta
Capital. O Olímpico f(li o

vencedor' no turno por q x

O..

Caxias x Comerciário, em
.Toinvillé. Vehceu hO' hl::no
Comerciário: 2 x '1.

'

Hercíll{) Luz x 'F�gtH�trel1'
soe, em Tubarão, t.qo j urno
houve marcador iq;llal: ."

° x O. Assim como em iute�ol
também na administração
de nos.sos clubes aconte
cem fatos extranh03 e in

compreensíveis. Dias atrás
houve reunião na. sed:� do

. Fig�ireDi:le, 'envolvendo
menibros da Diretoria,. e

Conselh') DeliberaM"o. As
sunto á ser tratado:

,

C{\J'Il

portamento df!.' equipe no

campeonato e o cqm do
treinador. Como de costu
me, formaram-se dU3,<; cor

rentes: uma favorável a'o

retôrno _

de Bilba::J, outra
contrária. O Presidente do

Clube, Egura d'ecorati'v:t,
teria que dar o voto desem

pate (houve igualdade --

6 x 6 na votaçã-o), mas es

quivou-se, 'proced,:mdo 1l'C..:::.

va votação, p::m'" ungindo
o retôrno do ex-tl"31nador

Skiff continua sem remador
·defin·jdo

AO qUe conseg1úmós apu
rar, embora extra'Jficial
mente, a direção técnic,. da
nossa seleção de zemo, S0-

mente indica.rá à rema dor
que correrá no páreJ de'
_8kiff, horas antes das dis-

putas do certaine naciona1.
Até lá Prats" e Ta ;_�(tker,

continuarão treinam!.) ati
vamente, pois am'u.'; acu

mulam chances para repre,
sentar Sartta' Catarina 11(:'S

te páreo.

NOTA OFICIAL No. O!)�:'

Futebol de Salão

RESOLUÇÕES �oms,d:ls
pe1a ,Diretoria em reuniJo
'ordinária realizada no àia.
10 de novembro. de I :J65.
EXPEDIENTE: FOi'illl1 re

cebidos os seguintes: Tele
gra da L. Blumenauen!;� que
o ClubeRecreativo Fe'fTov:

á:io,. c�peã:()� da"$CJ�'"
L�ga;':���J:"�" ltr��:��
Llga Atlética Rêgião Se!'ú,
Dia'; Ofício Circular 1'1.'. 2,
do Esporte Ch,lbe T,',bi:1\u"a
filiado a Liga Blu:ij,(�n�lwn
se; Recibo da Confederarão
Br�.�jJ"'ir� Cle Des'pot'tos, re

t�fl;nsferibch do

_ LUIMAR 'MEDEIROS
.' O Cll'cula'r No. 111-65, r;.e :!6
10-65 da CBD.

T!1-IBUNAL- DE
DESPORTIVA:

.JUS'!'I(:A

1) Julgamentos re�) liL:<',
dos em reunião efetuJ.Lla dia
5-11-1965.
PrOCe&BO no. 4-65 - IllC1:ci
ado: Cartolas E.C.
J. Relator: JOdO· J.,:1iz

Gonzaga
Decisão: Por u'18 n i '.11 ;(l.� d e
de votDS a'Pllcar a multa. de
Cr$ 200, (duzentos cruzei
rOlS).

. Procefoso M. 7-65 - Indi
elado: Cartolas E C
J. Relator: João :r:ulz Gon-
Zaga

'

Decisão: Aplicar s.o Carto-
. las E.C. a suspensão pOr ses
/ Benta (60) dias.,
Proc�� n(). 8-65 _ Indici
ado: Edàon XaVier

.

J. �atorl Felix Reichert
Decisão: Aplicar ao Sr. Ed
son, Xavier a suspensão p,or
420 (quatrocento3 e vinte
rI,ias), bem como impedi
:mento de comparecer ao
local de jogos patroánados
pela FCFS.
hoce.sso nO'" 10�65 � ln..

diciaào: Industrial s Carta
Ias EC.

J. Relator: João Luiz Gon-
/'

zaga
Decis::lo: Absolver) Inçlus
írial (' Aplicar ao Cat't<)!::ts
E.C. :1 pena de suspensão
por cento e vinte f12,)) d:-

'iOS outros do sr. Pre�1;,df'11t,e

ma, condicionando .ii1clusi
ve sua saída do cluhe caso'
não fôsse atendido. E ccn

seguiu o seu desejCJ.

as.

. EPARTAMENTO
.

-ECtrrCO:.1 A:

Clube Doze 5 x S.?;. Cru

zei�o 3
C,S. Paineiras 4 x S. E.

Cruzeiro 1

2) Contar dois pontns
perdidos para Cal·tola.'> e

Industrial, por não cl)mpa
recimento na 3a. rodada.

3) Apl'óvar ,OS seguintfS
jogos' realizados psI!) Tor

nei') "Primavera":
Juveml1,S 3 x Carav�n::.· dl,

Ar 1

C, Dnze de Agôsto
CCll'avana do Ar 1

<!) Enl'.aminhar· ao Tribu

raI- de ,Tustiça a ,sumula do

Jogo entte 98 C.S.' Painei·

ras e S.E. eruzeiro; realiza
de; no dia 8-11-65, nor te

retn sido citados os àt!etas
Antônio ,Carlos dos Santos

e Leo Lopes Abre!} •

-:li: X x·'-

Adilson Amaro._ A1'!es ê
um bom papo e quanõo dis.

pomos de tempo, costuma

mos trocar impressôes. Em

baila 'o Caso Riachueli'no x

FASC. Muita coisa, foi criti
cada e outras tantes defen
didas. A conversa iria lon·

ge se não tivessemos que

retoma-r ao trabaiho. Mas,
o que consideramos impor·
,tante, foi a conc')l'fiància

daquele destacado membro

da d:i'retorila rriachudi.niJ.,
com o nosso ponto de 'vis

ta de que o d'esparto cata

rinense estava acima tIe tu

do. Que houvesse 8i:'ros de

parte a p'a:rte, o Riachueuo

ATOS DA DIRETORIA .:

,

Designar o Sr. Capitão
'de-Corveta ICARO·PA,..C;SOS

pan- representa,nte desta

Federação junto a Confede

ração Brasileire de, Despol'
tos.

Flo:rianópolis, S. C. em

10 de n-ovembro de 196-5.

Ody Varella - Preslclede

Silvio serafim da Luz

Secretário.

, (

-='"�--,�----------�--------------------------------�'------------------------------------------------------�----��-----------!

voltámos a reafirmar, t e
ria que sue amodlar a i-l
tuação, pois o -inte;esS'e Eio
ren�o de santa Catarirw, fS

tava ma'is alto. Lamentà

velmente, os' riachl1eli.nos
não pens'aram assim e o

��� retiritd� d�
atletas do selecion"J.'jo ..E'
u.m registro que
cO!Íl s::\ tisf.açãn:

'�x x x --

O Teste Esportiv::>
achuelo, talonário no.

- x x x

E a equipe da A,A. 'ru-

py, aEsim como 3urgln no

futebol catarinense, \'ai se

extinguir. Lamentável I'-cb
todos OS �,spectos, ju"t�
mente com uma equip., que
reunia tud.o para toru"r �e

uma força atuante de nos

SO futebol, a�ora suenmbe
tão· me'Ia.ncõJicatnente. A

credit,amos qUe tenha' sidó
r,eflexo de lima má admi-.
nistração, constituindo·se
em verdadeiro crime con

tra o nosso futebol.

- x x x-

Numa atitude acerladll e
'digna de tegjstro, a diret-O
ria da F.C.F.S., através da
Nota Ofieml no. 0029, vem
de desigl'lalr OSl',. Capitã,> de
Corveta IOAR<> PASS(JS,
paJra representá-la �unto a

Confederação Brasileil-a. de
Desportos. De' passa",em,
lembramos aue Iearo 'P9S

sos, foi um d� despOrtistas
mai:l dinâmico,s e realiza
dores que contpu o espor
te ilhéu, �lguns anos atrãS'.
Foi responsável- pelo· �Qej'
guhnento do BGcahtva, E.

C.' e do esporte .ama,br,
send,o inclusive, ·presidente
da FAC. Os nossos para
béns a entidade salonista

pela feliz escoIh,a.

me que reune os clubes do

oeste.
,

Para o estádio "Adolfo

Konder!>· está I destinado :)
. prêlio entre Grêmio Espor
tívo OiimP1eo e Avaí Fute
bol Clube, o primeiro vice
líder e o segundo ·':aT·ter
na" ao Tado do Figueiren
se.
No turno, como se recar'

da, venceu o time bltnne

nauensg que atuou em seus

dotníníos, estabelecervto 1:
x 0, c!'>tlstitulndo a galeada
na primeira do carnpesnn
to e <la qual não se esque
ceu, o "Leão, da Ilha" que
aguarda conffa'llte [) mo-

,

menta de enfrentar, o 'de-
tentor do titulo máximo

õo Estado, edição 1964, pa
ra .se desforrar do revés e

ao mesmo 'tempo apagar
a má, impressão deixada
na' torcida avaiatnla qUe -e�{�

perimentou deis ·l'�véses, f.�

guídos em pleno estàdío.da
rua Bócaíúva: POl1ém:, o 0-

.- límpíco, que domingo- iso
lou-se na

....

viceAiàera�ça,
9:0 suplantar :0 Cort',erêili.
rio, está invicto em quatro
pelejas e quer melhor tos

tar as suas possíbilldades

afi mde vingar-se de Me

tropol e Caxias, qll� o der

rotaram na terceíra e se

gunda rodadas, respectíve
mente .

Sem dúvida alguma um,
prélío renhido e sensacío

""aI (�Üe ,Q p"'b11:,:, lF�Sel"ci
ará a �ar,C' ,_ ilOJe.

QUADRQS PRO\'AVruS

Os quadros, 'salvo, alterã-.
ções; .atuarão as-ím consti

- tuÍf1{)S: '

OLIMPICO - !3arre\1'!\;
'Pii.rág1iàio, Roberto, Nilson
.

e orlando; Mauro e. Para

ná, Augusto, Ro(riglles, Jo

-ea e Ror.aldo
AVAl - Batista; Hinh'a,

Deodato, Nery e Hamilton:
Luízínhe e Gilson; .

Má:lo

Morellí, CavalIazzL c Túni

'MO.

ARBITRAGEM

Referirá 'o embate o Sr.

Àdélço de Meneses, do (ma

dro de árbítros C1. Liga

Tubarone�se, de Futebel.

Mesmo com mar encrespado, as
guarnicões treinam

O entusiasmo tomou con

ta dos 'atletas, ora servindo

,
a selecão õe remo de Sallta
Catarina. Até mesm,) com

o mar encrespado, seI_:] c('n

(li{)ões de rem:ar,' as' guarni
ções têm enfrentado estas

irregularidades com a mai

or boa vontade
'

e deci�,ão,

não' perdendo assim os atIe
tas qualquer oportunidade
para treinar .

Todos ccIaboram deciSIVa

'mente pára que as gfl�\ !11i

ções se' apl'('sentem bem mt

raia da. Lagôa Rodrigo de

Freitas.

Riacnuelo vai solicitar eHm7nafórias

Rja-
137

A diretoria do Clnbe Nau
tico 'Riachuelo deverá ciar

entra "a na secretarIa da

Federação Aquática de San

, ta Catarina, de um expeà.
ente em que o clube da Ri

ta Maria solicitará. elimina'
tórias em diversos

com as guarnições eonside
radas seleções e qu�. nos te

presentarão no certame na

cional de remo, ma.<:'cad!> pa
ra a Guanabara. _t\. notícia
foi confirmada por direto

res do clube presidid':>; '):)elo
dr. Celso Ramos Filho.

Comeca hoje e term':na arnflnhã o
. -

Torneio de Voleibol "Proclamacâo
,

'

da RepúbHca"
Promovido' pela Inspeto

ria' de Educaçãó I�isiea e

sob o patrocíni'o do Depar
tame'1to de Cultura da' Se
çretaria da E "'uca·'5[· e Cul
tura, efetua-se ho.1e e 'ama
nhã n Torneio de' \:'õreibol
Proelamação da �epúb!ica,
entre' os cursos Ginasiais'
(lo. cielo) do ensíno se;ull
dário {) do ensino técnko
pertencentes aos estabeleci

'ii
..,

mentos de ensil'1O IPédio se

diaric3 l"a Capital e 111l111i

'dpios vizinh'Js.
Vários estabele::imcnt:->s

se inscreveram, "enO') de
se prever disoutas re"1i1;das.
_e sensaciopais, de\',",� '1.;) o

Ginásio cobertc "Cn?.�·les

Edga" Moritz", do 8ESG, a

panhar multi-:lões de aficci
.

{)nadc�· i'anto hoie c,)mo a

manhfi

Sinval

Torneio da CElESC em Foco

3a. da, S::,rie:
.

Obe�ecendo religlosamen
te o programa organizado,.
tivemos ontem' as solenlda
des inaug!1rafis do lo. l'OR
NELO DA CELESC, com a

visita das delegações as ins
talaçães das Centrais Elétri
cas de' Santa Catarma. dis
putando-se posteriormente
a la. partida de fuwbol, se

.

guida das demais i):rogl"aJba
das.
As 1 hotas foi oferecidl)

o coquetel aos visitantes e

convidados para as 22 ser

iÍliciada a Reunião Dança'1l
tê que esteve bastante con

cortida.
. Esta, foi, a la. parte dos

f��08 Pl'Õ1!iOvidQS pela
C SC e cU'Jo brl!hantis
mo dispensa qualql)er.- eo-

, mentã:rlo.

x x

Para hoje, dO'ningo, eis
como est,á elaborado o pre
grama:

8,00: Futebol - jqgo: Cu

xitibanos-Videira "versus" _

Vencedor do 10. jôgo
10,00: ;Futebol - jÔgo: Ven
cedor do 20. "versus" Ven
ceàor do 30. jôgo.
14,00: Passeios ao iJ�te'ri{lr
da Ilha de Santa Catarina.

- x x x ,_

Amanhã, 2a. Feirlt, Feria
do :Nael(l-nal, o acontecimen
to chegará' ao seu final. a
conteeendo as 8,30 horas ,no
"EStádio da FCF". :lo oarti
da decisiva do torneio reu

fiihdtt os vencedores do 4.0.
.

e 5(J. jôgos.
'

As 12' botas etlUélta da
lihdâ TAÇA HEBMELfNO
l.AROURA a;O Mmveao,
'bem cdrnomedalhàS e fIâ-

.

mulãs as delega�pg.. A se

guir almOÇo oferêci'do at:lS

ViSitantes e conVidados, eu'
cel'tat1do-se as fe,;;tiv!dlldes
'ciJlüEjiVas ào lo. l'ÓRNÊIO
llN'I'ERSETORES DA
CELESC.
-x x x ._-

Os nOS&08 votos feliz es
tada na Capital d.o Estado
aos ilustres visitantes'.

Como preliminar, serão

adversários os conjuntes

juveniS do Paula RamDs e

•

Clube Atlético Guarani, em

jôjJ vá1rdo pelo certame

da' categoria.

J:l,io, - Novembro ._, (Gnr
tesía dil Cruzeiro do. Sul)

Após 'o eotejo VàsGO x A-,

méríea, dirigi-me ao vestíá
rio do Va'Sco para palestrar
cem Gainete , já que, desde

que chegou ao Rio, nao na

via palestrado com f) ann

go atleta do Paula 'Ramos
que tanto eu conhecia.

A modéstia é qualíúada
prtncípal po craque vascaí

no, pois, sem que me apre

sentasse, e decorridos uua
se 5 anos-seín o v�r.� Gaine
te �oI)heceu-me' logo; e ro-

.

mos .palestràr, primeiro sô
bre os seus tempo!'; ele go
leiro' 0'0 Tama�dat'é rama

dor), onde íníc'eí minhas

prímeíras arbitragens e de

pois na decisão do estadu

al. ,€!uando o Paula Ramos

foi campeão, cem Gainete

no' ,arco.' ,

Lembro-me bem ,o [ôgo e

da c"tmpa'-'Pfl. do tricolor
da Pra;" ri" Fora, nols o co

teto fll"::H i'nl rE'fel�jd:) nor
/

.

minha pessoa, no "Adolfo

Konder", quando os ,3 x O

bastar,1m para que o tít-�l
lo fica�sE' na caplta!. Gal
nete foi peca import:itnte e

decisiva naqu�e Z IWS jo
gos anteriores, h�m me

lembrq, embora Leibnitz

fosse outro. grande arquei
ro. .

::1'

. .Qlllanfto o retrato ti1'àd:>
no 'jD:ôPi'iG ,�tádjo após a

eStup�nda e()nquista, le�

lembrl}lllos, juntos, c6mo o

Paula Eamos c�iu, �oí cir
cunstâ;''lcias várias, prmci
palmente por come;_'ci&.'· ('J

'

dos (1S seus atl'eta3; <) que
é p�l'íeitamente líci t<:> em

Fpoll:1 já que os
I
atleta _;

procuram melhor ordena'"
do. E· o profissionallsmo
daí só pag'a be� a jogado
res de outros .�entros. Fa
lamos ::le Hélio, u mt';clli

Co d., re:U<:.c�ndi�õ�c; e sem

91'Ei esquf:cido, porque :ri5.o
oerte:nc� ao grupo (h. FCF.
fi'alamr,s dos dlri�en:;:·i<; to
'l,os' t[w empenha'.,olos na ;Il�
les "nnpC's, e fala"".o� dc.s
C":"ROUrt: que, com eM h ( ) ,e
dedic9(&,(", levaram .) t�tu.o
para :i capital, de'Jc:', ir->
tanto" �nos � 8'?m e31)Crr..1'!

c;as �'1" 1"rru'perá-Jo t, i . br�

VE' 1"ek fraco fntebol (,',e
ap1:'<'''entam as atu-a�s (,

quipf'; ';, Dl eonjun+), Sf'.n

técnicl'c; ond,? ápem,.) df'�"

pontan, alguns valo:"') in-

T')r',r,;;; O� E''X-cl'aqu,':;
Pa11l1 :;_�"mos salram

l""), �;:ion, Nelinh,'}, I�c"
,-h') O:::lar, Nel'i, S ):,�' r�,

7,<!c'ki, Maneca e' o extr;:;(}f

diná-rio Valério.
DIsse-me Gainete de su

as aoIegries. po Paul:t· Ra

moo, post(,'riormente no

Guarani de 'P.3 ...." :". Inter
naei/onal, ('",,� ..-., ,,1., com.

a sua contra�a","io ,),\1' ;,nn
gran"'e clube Cf'1h (. "<1"("0

da Gama, S::mte-,>" sali''-f'Oi
iíssimo e alegre, é" iog-ad')r
leal, correto, cumprido!.' de
seuS deveres como profk:
sional' e o próprio Zezé Mo
reira me disse que Gaine-

.

te é o goleiro que êle lif!

ce$itava. Mais alguns d�as
e apresentarei num dos
jornais do Rio, a vida. do
craque, esperando tão

'

so
mente documentos que -Gai
nete fiCou de' rt1e entr�glI.r
e outras anótaÇõe� ini_.,or
tantes que espero da Ro
zendo Lima, seu particular
amigo, que me prometell
envfa.i'. Mereêe �inete o

mesmo tri:l.tattlento que
, tem tidO na iri1,pre."l8a clui
oca 'outros alilettas, 'Pois me

pare'ce um pouco e.:;C(uf�i
do.

- x' x x ._

Uma série de aeonrecí
· mentes vem colocando o
..

futebol carioca �m man-
·

chestes.. As derrotas de rtu

· mtnerse ,e Botafogo, segui
das por síral, ínclusíve pa

ra ecuípes modestas, tem

gerado crises dentro das
·

diretorias.

Os. comentaristas qUe ra

zem mesas redondas' ,em ,.

TVs. dias e os que. escre

TP-m, exaltados às vêzes l·e
"

los maus resultados do su-
·

as equipes' rpoís são tarn-

bérn todos torce=orcst, tf-m

· "m6tido o malho" nos di

rígentes, apontando-os re

mo responsáve's pelas der

rotas.

Realmente, em parte s110

algm1.s dirigentes culpados
do que v-em -'a:cont.ecendo.
O Amenca, que vai comple
tal' um ano sem conhecer

vitória alguma; dísnensou
Gpntn Cardoso, téeníco tra

balhador � honesto, como

se fo!"se êle culpado pe}Gs
derrot.as, quando o que f'é

compreende é que ) maiOr

culpado é seu Presiclente

Volnei Branne, que vem Ee

envolven�'o nas assuntos ri

ferentes à wFeçã.o técnica..
No Bot'a'fogo, embD:'a

Daniel esteja ptest,igis.do,
a verdade é que quem ma!\

ç1a mais de todos IS o Sr.

Brandão Filho, aue na vi

da
-

ciVil é delegado dE' po
lícia. e, . dizem , imp;)e aos

atletas suas vontadcl> e ca

prichos, e traVa mal to
dos os atletas
Garrincha vem. senó () eS

quecido dia a dia, numa

manobra para acaba.r cçm
a carr,eira do jogador, em
'bo,tla: a CFD \ tenha interfe
rido para que Garrmcha
não se acabe já, convo

cando-o para a seleeã'J na

cional. embora as condi

�ões do at.leta sejam as pi
ores posis-Íveis, pls;cplór.ica
e tecnicamente. No Flumi

nense, as coisas não an

dam bem, com resultanos
adversos segUlidos, e tal co

. mo acontrceu na 'ra(,lt-Qua
nabara e Rio Sã!) Palllo, o
tricolor demonstrou e de

monst:·i], que jamais pode
ria ter sido (1 campeátl :!e

1964. A calmã reiu,,' na Gá
vea e no Bangu, a1,em de
nos times pequeno�.
I O Vasco tem se 'mes;;rado
calmo já que considera. nor
maIos resultados das de!"
rrtas. Procura, contudo,
melhorar sua equipe, sem

pre com novas rOl1trata

çÕes. Alegam .'alguns, como

o Presidente (10 Botafcgo
que a falta de dinheiro
tem contribuido, mas sem

se esquecer o me'nto!" alvi

negro que tem sido o Bb-'

tafogo uma das equipes
que melhor tem' vendido

'

s'i!us c!tletas até, para o ex

tel'iC'r. E' claro que os in
g"I'�3CS na base de Cr$ ..

1'f'I'_ro nara 'aTqllilJancada
sf\o h�n:!1t"s. mas o governo
dero lIe M!1. ''11 ':':!.11<Í, embo
ra leve 20 por cznt.) sôbre
a, renda, alega( que o Mu
racanã a 600,00 é bom pre.
ço, principalmente porque
julga que ai cFasse pobre,
encóntra

.
ali seu l,lrlncipal

divertimento nestes diafi
tão ama:rgos da vida.
Não Culpo também os

técnicos pelas campa,nhas
negativas, embora. às vf.t:oo
sejam culpadOS, por teimG
sia em escalál"em determl,4
nados atletas, com') tam
bém não os glorifico por re
s1:lltados bnns, se bem que
a presenç.3, de um técmico
de gabarito conhscedór, a=

migo dos atletas, honesto
e tl'abalh::tdor inflaa d,ecisi
vamente n'o rendimento de
uma equipe.

Federacão Cafarinense de
,.

nos deu ma'tpria pa·:1. a se

guinte aoreciação: ,Jôgo A
vaí x Olímpico: Vitór.ias elo
AvaÍ 3, do IOlímpiCa 2�:, e

4 ,empaPes o que ')em dc
mopstra o desprestí�'L} cio.
clube azurra, mesmo jogan
do 'em casa. Jôgo: l"i-gut'i
rensp x Hercílio L\.lz:. Vitó
ria hercilista, 25 :- do aJ
vi-negro 4, verifieanco,(1-Sé
apepas um empai;0. .Tógo
Flamengo x Ba'ng11: '\hLóri
as, do mengo - 11) e ct')
Ban.g� 10 e quatro empa
tes. Jôgo Sa'1tos x Ccrii1-

x x '( tians: Vit6rias santista" 26

. _ " '" ,

-

.' ,',_� corintianas 2',' c0tn flnis
o ,f�rt; :<"'.�; �

.

" :';
- ,,':o.;, <�9;teS�:,. "�o::"�, c .;" ��

�.' , .... " "1con1�c'e por�m que� if�-rk'"", '., ...,-&� :;1, .,).18,;:,; "'�
1) Aprovar os se�uintes Jones Polli, elem�i1t:> dedi

jO!?:c.s l:eal1zados pelo Cam- cada ao clube, éra também

peonato da Divisão Especi-' contrário ao 'l'etômo \lo

aI.
. treinador, justament8 i�le

que'moral e financeitdD!en
te vinha dando. sua ccntri

buição valiosa ao clube do

seu coração. Isto, trocados
em miúdos, si'gnifiGa, que o

Figueirense 'fêz a vont.ade
do seu Presidente: (decorat.i
vo) em detrimento do dinâ
mico Jones poIli -lue, certa

mente, deve se encCJntrar

magoado e ferido em sua

sueetibilidade, pox tão es-'

tranha atitude. Por que

3 X não satisfizeram cs dese

jOs outros od sr. Presidente
Indagação sem res?,)sta:!,!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

Cresce" de ímÇl';rU"rE'ÍéL
'a. re:a.l1z.áção do li 'S;n,ró-.
sio do Carvão NaaÍonal,
cuja sessão inaugural tE
rá lugar às 20,30 horas do
dia 29 do corrente,' 11<1 Te:1

tro Alvaro de Carvalho, em

Florianópolis. A p ....omocà ')
da Comissão do Plano do

Carvão Nacional (Ci'CAN,
visa, sobretudo, o diálogo
ebtre 0S técnicos ql;e t:J
marão parte nos debates,
euaas experiências ofere
cem hoje excelentes pers
pectivas ao carvão nacto-

. nal. Tesf'S serão debatrdas,
resultados de trabalhos ao

longo dos anos no trato
com êsse ocmbust í ':(,1 u.í
neral, A técnica ,�.H·:;çlní:e
ra já avançou bastante. A

CPCA"� P[ ssue estuLL.'s ):{'
liminares para a montagem
de. um cornplexn fabl":J .:' en

tro de modernos I>:·::!rDeB
tecnc��<�gi,cos,· condízcntes
com a realidade brasileiru,
a ser localizado. nas proxl
midades do Lavador' de Ca

pivari (Tubarão-Sta. Cai a
rlna) , l'J;sses estudos prevêrn
unidades fabris para OS se

guintes produtos;
Amônia, áeído nítrico,

ácido sultúríco, metanol,
formadeíd.o, urotropina, he
xogênío, nitrato de amón.o,
uréia, sulfato de i amõrr.o,

, ,
n itrocelulc se ,"Ditroglícerma,
trotll e pólvoras.
Po�sibilitada a sua im

plantação, êsse .::.omJ>lexo
industrial permitirá a ma-

Soldado Jurará à Bandeira
'Haverá' amanhã, o Jura

mento à Bandeira pelos
soldados da Guarniçã:o Ml-'
litar de (FlorianópoU� e

do 14. BC, tendo come lo
cal o Quartel do 14. BC.
A cerlmônil!. const.ará de �
08,00 hs. - Hasteamento

"screver.

Voltando ao local o vi

g1a Antônio Machado ain
da teve tem.po de atracar

se com o ladrão "lendo, en
tretanto, derrubacl0. por
um outro esco-;:didf) nu:n

dos cantos da saia, reee

bendo fe'rimentos
.
que o

puzeram no chão, dando

Criado em

Servico
� ,

Foi criado em Santa Ca-

tarina o 'Serviço de Reabi
mação, siJbordinado a ti

'tvlis'ão M�(liICO-H'0spltalar,
do Departamento d� Saude

Pública, da Secretaria <la

Saúde, e Assi��ng.i.�, S01iaL,
; I; r�{�l:.t, ��, _,,;" ��:.�.

Emprêsa" 1Aoradé-
ce a Polícia

. i

A COl'tesa Ltc�a .. ('or"et::i,
gem Técnica de Segmu$ e;

Ã�ministração, atruvég ti�i;
cio do Ge,re'1t? !!2st:t Ca ..

pital; sr. Nicolau A:�"sfi)l().
ficou pá'tenteado ')s agrade·

cimentos daquela organ�-
· zaçã')�' à Deleg:ac� de ,Fur
tos, Roubos e Falsif'lcHçÓfS.'
';' O �gIràe;ciihenti) ::l.'cilÚa
referido, foi. motivado pel.o
fato' da' "íát>ida

.

reéuptr�,�
ç.ão cl,ü-, v.eículo', Rw;ai .

wil

l'ys-,plaéa' 26�43, d�' proprie
d�,de da Centrais Elétric;:r.s·

�e Santa Catarina oS .\. �

qelesc," segurada daque�,l ; ,

!�
, ��

empr,eza. ,. ",. t

I Pefl�iS d,� rea�çin;' íl ;7oil�
dü'ta 'respéitáveI' .do Cd Da

nilo K;laes CQ'IÍl{} S;:>d'e;"á':
rio da' Segurança, "crmuloll
agradecimentos ao Delega
do Capitão Sidnei Paeheco
e aos Investigadores: Nagel
Marinho e #Carlos de Paula,
que n.ão medil"'am esf,orço;3
na recuperação do veiculo

. ': roubado' dia 19 de outubro
,

pOI;" profissionais .:'oragidcs
da Penitenciária do Para-

-:nnnicípio

da Baídeíra.; 09,00 hs,
Inicio do Compromisso à
Bandeira - Canto do· Hi
no Nacional � LeitUra do.

Boletin alusivo à data

Desfile em continência, à
Bandeira DesfiJe pa
Trop-a.

IlI_;I;_lLlir'::. lIP pruclULJi 1"UD
darnentaís à Indústría bé
lica, com flexibílillaç1e pu-
1'80 poder produzir, alterna
da ou' símnltàneamente,
outros compostos mtroge
nados -'e c:m'\)r3g;) rói a �o
cani,,) mtlt+ar, sobretudo
na área dos fertilizantes.
Merece destaque, entre ou

tros, a uréia, ainda não f�,

brícadj, no Brasil, corn
.

la:'[;'O emnrégo "la p' .�l:
.

r:�l
e r a f-l'!!:·CUltlll'U. .'\ ,'la.

fabricação PO pai" evita
r'a 3, 'rnporta ã; do exte
ror ecenomízaudo divisas.
Basta dizer que, de janeiro
a setembro do corrente

ano, o BraBil ímpcrtou,
5.783,6 toneíades .de uréia
Com a estabilização e o

fertalecimento da indústria
carbonífera, duas diretri
zes prímordíaís estão sen

do seguidas: .8,) o incentivo
.

ao consumo dQ carvãn na

cional no setor da siderur
. già, .da .termeletricida,d'Ô! e

.

da c�rboqtiimlca pal�:1 que,
entre outr.os objetivos, se

. ja alcia,nçado o de reduzir
o dispêndiO de divisas I!om

(oi lmportaçáo de similarea
estrangetros: b) além de
fqmentat

.

a P,l'oduç�, de
form'a �,��nder à, dema:Q-'
da crescente de uma· in
dústrla . em expansão e ab
sorver apreciável mãe-de-
.obra não qualificada.

n;:CNIC03
ESTRANGEIR:)[�

o Simpc,,:o vai reunir as

n'-elhores figuras técnicas
brasileiras que, ao lacto de
convídados estrangeiros',
díscutírâo e apreciarão o

psoblema carbonltero do

jlaís. Co.nfi rmaram já. suas

próximas chegadas ao Bra
sil os seguintes técnicos es

trangeiros: Dr. Edgfl,r Puf
fe (alemão), dir.-;b'.." da
IPCO-Internacionale Pla
nungsund .Oonsultlng Gm
bh; Dr. M. Mitt,er-and
(francês), técnico da So-.
fre:mínes; Dr. David ·NicoU
(inglês), técnico da "Tho
Lummus COlllpany"; dr •
otto Gold <alemão), técni
co em pesquisas de caryão:
Dr. lt. Putzer (alemão),

Brus(jue vai
Exposicão Av icola
BRUSQUE - A Snciedade Feira dl) Tecidos, na Praça interessando a todos <:8

Avícola "12 de Julho" e a Barão de Scheeburg. \ Os c�iadores. Apresent�ri, ta�
Prefeitura Municipal orga- convites �tão sendo C,On- bem, e�empIares la adqul
nizarão para o mês de de- feccionados, devenqo a BP-

.

ridos pela Prefeitura Mu

zembr:o uma. grandios!l ex-, ci�dade AvíCOla "12 de JU
posição aVícola aves e ani-

�
lho" expedí-Ios. para todos

n';8.;8 de ornamentação), os . mum.cípios vizinhos,
'aprovEita1'lCO o loc9.1 onde pOlS a mostra .exib,irR. uma

foi realizada a P:irneira va:'i-e:'ade imensa de aves,

San.ta (àta�rina
Ré·3billttjc

. �
de

Esta, receberá por joaçf..o
o patrimônio da Seciedade
Santa Catarina de Renb'

mação, cujo pessoal .será

aproveitado, na medidã tIo

possível, nos q1:ladro,> do

.p-Ovo ,l3ervJs.�.. E' ,��cu1tfJdO
:i;'o" Po':der ),.'E:ke�uL�'b,·.;;.;,íIlos�. �, ""::'T
têrl'pos da lei 3.712, se �s-

\.tli.m.··li' ji>cóttl�·-�'·i.·.·\ inte-
. �;T:IP Itn ..,q�i ),' � .�

resse da' a mh istltaçao,
incorporar a .entidade pú
blica recém-insUtmdJ. a

ql;l:alquer fundação ,llue te
nha 'por' dbjétivo at1vigadea'
éongênEré-S. '. , .(
A Sociedade Santa -C�:a:..

rina de Reabilitaçã:-J, he,je
transformada ,;étiJ. Seryi�q
éstadual, vinha prestando
incontáveis benefícios :1 ta

reJa: de rrcup2rar _cnanç':lR'
atacadas de paraEsht, em

sua sede, à 'rua (; Gerleral
�ittenCourt. (

Merece, pois, qUe a d€s-;

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

Novos livros
Ém declarações ·it im

pret,l:sa,' lO Prof. P,e. Evaldo
Pauli anunciou. l)a.r:l es

pr6x�md& 'dhts, a lançamen
tb de sdud novoS livres; TrR.
ta-se de "Madrugadas de .

.Marina'· e' "Filhas de "Tu-.
barão" " romances e o "Pri
meiras Luzes do PênSIJ,men
to" aue é um enaai; filo-
'sóric;. Por outro lado, adi
antou aquêle escritor. que o

lançamento dar-se-á,' pro
vàvelmente, durante a pró
xima Feira dó Livro. a. lea

llzar-se nesta Capi,tal.
ná e presos no

·

de It;tJaí.
_._------------ -------�

Casas Populares Serão
Snrfeadas Amanhã

Amanhã a Prefeitul'\\1 da

ca)1ital eSÍ,<\rá sorteando
entre os. servid':)r,p's muni-

c'ip�iS que se habilitaram a

suá aquisição,
populares que

vinte c<\<;as,
estão sendo

cnnst,rlli"�� Tif1 p':':r�,:l<l. V'r,

gílio Várzea, em It'1coro
bi.
Confornle a[JUÁUf. t

.portagem v .�....... "��� .......� i-��-

tendentes superou em mui
to o das casas em constru

ção, motivo pelo qual. a

Prefeitura realizará segun
da-feira êste sorteio.
Como já divulgamos

r.'1rte2dos deverão

".,
&,l, '"
, , .. )J

taqusmcs, pelo alto sen�!co
"social de que, inegayelmen
te, se reveste, a .!ei 3.:412,
de 26 de outubrD últ.imo e

recém-sancIonada pelo Che

fe do Poder Executivo:

.

:..

aSslstlr

. nicipal de ,Brusque para
constituir o Jardim Zooló
gico, em· construção, como

sf'jam, u,m casal cle leêes
africaY'os, ci,s,'1es, __faisões,
uma onça pintada, etc.

A data prevista.', $ujdta
à. modificá.ção, será em *'
no da terceira semana do

'.

próxiMO mês.

_- ----'-----

técnico' do InotiLl\tC,l Fecic
ral de Pesquisas: e ,:r. Ing.
Buc:bner (al�), direto!"
da :MAN.'

.

0,<; debates s(,J"r' ,',.; j rv :

ses que serào apresentadas,
terão lugar no auditório da

FIESO, em Florianópo,jis.
,

�----.-----
.

"0 ESTADOfl na Assembléia
Legislativa

.

o líder governi:!ta Dib
Cherem deu ·conhe.:!imento
à. Casa � primeiras' re
soluções' adotadas péla C:>
missão_ Especl�l que est.uda
a adapta�ão ao Ato Insti
tueional n. 2. São a& se

guintes: � .ia., eta;:Jil, plD ruva-Palne�rio de ltapeve.
jeto 'de emenda eo:p.s.titu- O deputado Jbta ü:m
c�onal, a�apta,ndo a COns- çalves, que séguiu para
tttuição, Lei OrgâniCl). cWs Jo1nville, está representall-

.

municipk;ls e �imellto do o Governador .ceI3.) Ra
Intenio da Assembléb, aos mos na 28a. Exposição de
artigos 3, 4, 5 e 25 do A. I. Flores Arte Domicilia:." qUe I"n. 2;' na segund� etapa, se' inaugurou no ::li"..· de on-

projeto de emenda ao Re- tem; Jgimento lI1ttel1lo t!aquele

IPoder, para a {o11na� dos·
blocos pa-rlamentares, cc-

m,o medl9,a de urgência: e. Por unanimidade de vo-

Ifl!lalmerote, }'lia de número tos, a Assemb�éia Legisla-
3, OUI "07 aS,,)l;'ctr s da a ";::P- if.hra do IDstado ne�ou ji
tação; incluindo os demais ,cença para que o deputado
disposttivos.

"

. Nelson - Pedrini fos;,e pro-
ACó� apro ees-sadQ pelo athl Prefi7it.o .

veitará para.sugerfr outras de Joaçaba, sr. José wat
iro'·aflões.

\ domiro Silva, por afirma
De outra parte, a Mesa ÇÕe5 formuladas na recente

campanha eleitoral, naque";
la cidade.'

.

Na Comissão de Justiça. o
parecer contrário :t con

cessão foi €xando pelo
de:p-utado Armand) CaliJ.
Os seus membros' acolhe
ram-no' unânimemente.

o deputado Paulo Prets
requereu, com aprovaçáb
de seus pares, a constítul
çf,i,,-. r1t1 �':"'19. C('nn,jl's�.'') PJ�'�a
�p."j'::\1" "'Wxh?r""9:. Clu� .re

presentará o -Poder legis
lativo, em tôdas as fases
do SimpÓsio co Carvã., Na
cíonal, � realízar-se nesta
Capital e em Tubarão en

tre os dias. 28 do corrente
e 4 do próximo mês.

De origem governamen
tal, foi aprovado o auxiJjo
exttllordinário de 10,0 mi
lhões de cruzeiros para o
atendimento dos tl'ejuízos
causadc8 pelas enchentE:s
do mê� de agôsto em ,'á
rias regiõeS <\0 Estad,): O

·s�. Nelson Pedrinl 'relatou
favoràvelmente a matéria,

.

que esta,belece a cooertur:t
financeira através da Se
cretaria da �zenda.

A. I. ,N° 2

-_ ..._._.� ..... -_._--

Cooperativas ,têm pralO para
larizar'em suas sih'acões

\

A Diretoria de Orr�ani
zação . d� Produção,

.

da Se-

� 'Ipi>;!�� i'{. il\iíti

Ináugurada' e,m JoinvilJ.e 6a. Exposi-
cão de Trabalhos M�n�ais

.

Com li :presença do dr:\ �e às 20 bsjtendo sido Pa
,T>,;;' 1\.<''1Lt0Q ((l,;� r""!·ese�� - ·'t.'ronc 'Ü' lnd�strial Xavier
t·cp � D'r?tcr'a" (' S�lpp.rl'1- AI,,? Drolst<sgen e o:i traÍ)a
tenrj'êrici8 "j Deparf'amAJ1-

f
iJ:or� "("'em ser V:SC'13 diil.

to.;Reg!O'l!,l\ o SESt jn"u "-r'Dm�--"e 'as 8 às 12 eH'
f'11,.r 11 Y':H. lí1-t;'!""1-a sext;t -r(l�
r�. (,!'1 .Jo)""'!le. !l. sua 6a.
EYpo.sição de ry"r$.",.,lh,)s Ma,
nuals, com trabalhos CQTI.,
fe"!ciona"os pelas alunas1
oue frequentam (l'S Cm'sos

Populares de Artes Dom�s...,
ticas, promovidüs e mar.ti-

. drs por ê.ss'e órgão.
'

I,

O' ato() festivo contou co�
a cfll-aboraç?i" da Band:l
Musical do 13. B. C., estan
do pr@sentes !llltm:·jded.t>s
mHitares, eclesiásticas ·e

convida.dos ..eipecilÍ,l'l; bem
comiO. gtand:e núm.f.)ro. d� 'PG
pulares: .;, " ;, .,'
A iI\auguração r�al1zou-·

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

Pav;'m�ntacão:'
'Contrato

os

Assinatura do contráto
da pávimentacão q, parale
lepípedos das ruas Liberat:J
Bittencourt e Gaspar Du-'
tra, no sub-distrito do Es
treito. Presentes os de)iu
ta'r'os 'Dib Cehrem, Ivo

Mont�negro,. engenheiro
Ruy Ramos Soares, Dil'et::r
do Gabinete Executiv·� da
CODEC, e os representan
teS' das firma:,> v2T1ced'Jh,s
da concorrência pública
S�'S. Jorge Joaquim Carbei-
1'0 e Plínio William Vicente,
Gomes. TotaJ em . metros.
quadrados _ 7.658. eusto
r9.. 0b1'8, .super:':'1r C�.:; ..... :

40.000.QOO -'Entr::ga -: 31
üe J'd!t:.L�U L.;: li;l1Ju.

à� '?,.� h0:'"l'l" ':'0 Núcle') P€
glo"a1 (10 SESI, r.té ':) pr6
xhno era 21, Iquaild'l será,
enrerrada.

regu·

cretaria da Agricultura, es

tabeleceu um prazo máxi
mo de 30 diaS para que
tôdas as cooperativas exis
tentes 11.0 'Estado, funcie
nando em desaoordo com a

legislação co'()p�rati vist:t, re
gularizem sua situaçã.') pe
rante aquele ór�ã(} ou a

presente; rela�ório minu
cioso sôbre ;Suias atividades,
1ndepelildentem�nte das
n�" .fidas CJ serem tomadas
pelo r,rQ'·§o f'scalizador. O

at.f) é elo diretor rlr,quele
c,"ganis:'!1'J. engenhpb:n ·a�'·ô
P.O��'Ü �!arinato Dias de
Paiva.

, <
_'--

Diretora outorgsu poderes
àquele vruno de trabalho

p-ra ampliação de seu nú

mero. de 6 para 9 compo
nentes.

VOTAÇA(}

Foram votadas as s-c�nin
tes matérias:
declara de utilidade pú

blica o Hospital Santa 'l'p

rezinha, de Joacaoa:
mocincs '1 lei '2.0"0, de

29 de agôsto de 1.'j61, ,de
origem governamental'
concede pensão especial

à Zeferina Leandra da
Costa, também de origem
governamental;
dispõe sôbre os serviços

de Fiscalização de I<�armá
cia e Odoptol,ogia;

f;az denominar "Engenhei
ro Nery Waltrick" a ponte
.sôbre o Rio .ijegrinho:
denomina "A1fri!do Fe

drizzi" o Ginási.o Normal
EstaduaJ. de Campin;l, dá
Alegria (município Ue Ca-.
tanduvas),

. declara de utilidade ,oú
blica a Sociedade do Museu
de Mafra; a

inclue no plano r')doviá
rio esta:'ual n. estraçla Ga-

--------

Concorrência ad:::ninistra
tiya a ser realizada 110

dia 9 de dezembro vindou
ro, pela Diretoria d,� Aero

náutica Civil, .na GH, des
tina-se à execução dos ser

viços de limpeza, de3infec
,ão e copservação das ef:

tações de. p:af:sagejl'os de
vários aeroportos c:a Clas

s� C, entre cs quais se in-
� clue o de Florianó;;l0li3.

_'r-
.----

Ass?mbféia
.

pode- ser
·

con

vocad� éxtrarrdináriament�', \ . � , .) :

FirtpjJ.do por 33 deputv.-.
dos,' deu entrada nll As;;em-

bíél� LegislatiVa do Estado
de Santà Catarina reOUE

rimento qué ;scthclta' a' con
vocação extra9'r'dinária' da- '

quele Poder para o período
de 22 de novémbro a ::10 :de
dezembro.

.

.A easa legis4t,tiva catari
nense funcionará para dis
cutir e votar as seguintes
matérias:. projetçs, em an-

damento;. lnensagans gc-

verramentais qUe de�l:m
el1trada até o próxImo dja
10; ,emendas

'

constitucic-:
nais, ,alteraç:.ã:o ',da ',Lei Or
gânica do,S' 'Mun'icíptos e

réformulação do Reginulnto
Interno daquela Ca�a, no

que couber; faCe ?t neces

sidade' de aõaptaça" 'ao
Ato Institucional número
2.

Sexta-feira última., a As.
set:ribléia encerrou o 3. pe
ri'odo-Ieg.islàtivo da' 5a..Le

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

M!nistério da Marinha:
Cemando do V. Distrito .Naval

l'J;ste Comàndo colocará a

venda, em c·oncorr(�nci;), pú
blica, dia 17 do corrente,
5 viaturas inservivei,s para
os serviços do',5. n. N.
Os interessados dever80

tomar conhec1111snt1 das

condições exigidas, 110 Diá
rio Oficiai do Es1,a,b de

Santa Catarina; do àii;l. ';;;.'j

---------------------------------------------..'-----------------------

Vigia Lula com Lad,rão é Sr oba Prêmio
Na madr_ugada de quinta tempo à fuga dcs.larápios. ao mesmo que concedeu cQragem com que defer:deu

feira a Centrais lJétricas 'A Diretoria da CELE30 um prêmio ao seu funcl� o pa.trimônio da Centrais
ce Santa Catarina, sita à registrou o fa'".o na Polícia. nário pelo desvêlo e peja Elétricas..
,rua Frei Caneca, nesta. Ca

pitai foi assaltada por dois
meliantes que apr..weitan
do a a.usência momentà-

.

'" nea do Vigia que se encon

trava em outra dependên
cia da EmprêSa, tenta.ram
furtar uma máquina. de

DS casas em janeiro próxi,
mo no pl'êGo de custo e

de outubro, pagm� 8.
Comando do 5. Dis-trib

Naval, Florianópüli.3, em

11 de novetnbto de' 1965.

pJ;i\.URO RAMOS DE

OLIVEIRA

gisla tura, teJ;J:do o presidf;!11
te Lecia.n' Slov�nsk.y lido o

relatório ,�ê suas, ativida

áes; destacando as pririf'i
pais atividades dÓ plena
rio.

----/_------._--

.Desapropriação,
à Vista

Áreas de terras desta Ca
pital poderão ser desapro
priadas para a �bertura,
prolongamento e !"etiiica�ão
das seguintes vias públicas,
pela Prefeitura: Rua dos
Ilhéus, Fmncisco TOlentino,
Di:b Mussi, Avenid:1 Santa,
Cata-rina, Almirante Lame
vo, Dom Joaquim" Leoberto
Leal, Tenente Silveim, São'
Francisco, \ Fúlvio AducCl;
Praça I';l'ossa Senhora cie

Fátima, Silveira de Souza.
General BJ:ttencourt, Acl01-

'

fo Mello. Vidal Ramos,
('iat):itão-de-Corvet'l :11'-..1; ,roã.� Pinto, Nunes l'v'Iac:ha
Enoarregado "da DiviSá') de

I
do, Esteves Júnior G' '[llU-

, .lntellclênciat ve-ssa. Ratchiff,

"'I·�e""'"\'.'0'a·..... ." �
'. '.:>. I'

.� �
•

# 'I
t

•

----- ---
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o ESTAD
• IIAIS üma IldlO DE SAlltA CAtAl!KA

'

Florianópolis, (Domingo), 14 d� Novembro

üniversidede Federal de
Santa Catar:na
REITORIA

DEPARTAl\IENTO de EDU
CAÇÃO � CU�TURA

o Departamento de Educação e Cultura da Reitori�
da Universidade- de Santa Catarina comunica aos ' inte'�
ressados que as comissões julgadoras dos trabalhos re;,

ferentes ao concurSo literário de 1965, foram desi�
das e são as seguintes, definitivamente:·

CONTO
Péricles Prade
Nereu Corrêa

J<?ão P,sJ.ulo Silveira de Souza
NOVELA
Hercílio Medeiros
J. P; Silveira de Souza
Nelson Teixeira Nunes
TEATRO·
Muriló Gonzaga Martins da Silva

Odylia Carreiráo
. Anibl'l Nunes Píres
POESIA
Celestino Sacnetti
Nereu Corrêa
Anibal Nunes Pires
ENSAIO
Murilo Gonzaga Martins da Silv'1
João David Fe,rreira Lima

O prazo do concurso foi p:FOrrogado até o dia 15
de Novembro .A relação dos volumes recebidos até o

momento, transcrevemos abaixo; com o respectivo
pseudônimo:

ning")
6. METAMORFOSEI3

(POESIA

1. POESIAS SELECIONADAS ("Canário da Terr.a.")
2. POEMAS DE ESPERA ("Glauceste Satúrnio")
3. POEMAS ("Rudi Esmelin'.')
4. MINHA TERRA ("Andrômeda")
5. CORAÇAO VIVENTE ("Elisabeth Barret

("Praxísto
I

Metamorfino
.cicilios" )

7. IMAGENS DE �M ;MESMO
�Q,")

"

8. POEMAS ("Maysa")'
9. POESIAS ("Marcio Santa de Castro")
10. POESIAS (AlJone")
11. POEMAS ("Tom Back")
12. ,DEZ. SONETOS PARA MIM Só (Coeli .cardoso)
13. PAISAGEM MÓVEL (M,M. de Sá)
14. MATIZES DA PRECE (Maria Emilia)
15. SEGREDOS D'ALMA (Samari")
16. POESIAS ("Mona Lisa")
17. ESS:€NCIA LIRICA ("Passos Pena")
18. POESIAS ("Maflopa")
19. POEMAS DO ALMÉ ("Siriano Alves.)
2Q. TEMPO DE; POESIA ("Pequeno Principe")
21. POESIA ("Daurucy Vilanueva")_
22. ·S:€DE DE AMÓR ("Odracir Lima")
23. HARPA INDEFINIDA ("O Indefinido")
24. POESIAS ("Wlatliinyr T,agore")

CONTOS

1. E O NATAL CHEGOU ("Wladymif Tagora")
2. A GRANDE ESPERANÇA ("Malvyna")
3. CONTOS EM GOTAS ("Zé Curiboca")
4. O RUBICAO ("Vitorino Lopez")
5. REALIDAPE E SONHO ("Selvagem")
6. CONTOS ("Delacroix")
7. CONTOS ("Simão Leme")
8. A. FLOR NA 'JAULA ("Antônio")
9. riDa DE LOTU3 ("Lotuso")

PÁGINAS DA VIDA ("Um Ilhéu no Exílio")
CONTOS ("Eurico Verde")
T:€MPERAS GRISALHAS ("José de Alencar")

13. CONC:€RTO DE OUTONO ("Paraguaçu")'.
14. O NÃO-ESPERADO ("Ãlamo")
15. HISTóRIAS:�QUE A VIDA,ESCRÉVE
16. DE COLORIBUS VITAE, '(Novato Um)
17. A VITRINE (Josepp Dellls)
18. CONTOS. (Antõnio �rna:rdo)

\10.

1l.
12.

j ,. �
TEATRO .

,

1. HISTÓRIA pA . .cRUZ ;f"JQãQ SachS!")
2. ALUCINAÇÃO ·("Carlo')· ,;: '

3. ü R;EIZINHO FAMINTO ("Sonhador") .._

4. CONSCIÊNCIAS EM REVOLTA ("O: Visionário")
5. "ALUCINAÇAO ("EsotériCO;')

,

..

ô. TUTA VAI À ESCOLA ("Caprino'!)
7. SANCHÇ> & PANÇA ("Não importa o meu nome")
8. O OUTltO TEMPd ("H. Hugo")

,

9. VIDA DE' SAl'MTEIRO ("Baixinho Catarineuse")
10. UM CO�TRÃSTE· ("Baixinho Catarinense")
11: BRASIL'DE HOJE ("O Queiz_9")

,

12. A GALINHA 00' VIZINHO ("Anatole") /

NOVELA

1 .. A CAIPORA ("Itaguaçú")
2. INQUIETOS ("Eugêriio Ramos") . .

3. 'UM CARINHO E ·TRÊS PALAVRAS -($hakespeàreJ,
4. BLUMENITA ("Doútor 'Escondidó")

-

5� A COISA NÓ RIO (Rodolfo w.r
6. COLCHA DE RETALHOS ("ÂbUio Becker")

ENSAIO
.

\

1. UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA ("Spec'
t'1tor")

2. A UNIVERSIDADE 'DE:SANTA CATARINA -'''Fa:
tor de desenvolv�mento �.cultq.ra )}a .afirmação do
Estado catarinense" _ ("Cãleb Pitanga")

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




