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Sukarno .

CODclama povo a. Boião.
JACARTA, �3 {OAl - o .pers�tir, a Indonesia será Três soldados malalc.s mcr fronteira. com a Indonesia, se encontra a .cíucuenra

presidente Alnned SU't[lrn), destruída em seu próprio reram e outros dois ícram entre as� forças malaías dI:: quílometros de KU.,t1'1!g.
em um discurso tran-;lTIj.i.i- interior, e não �}r u.n ata- feridos no transcurso um segurança'e terrorístas ::::1- Aq que parece, os terrr.r.s-
do ontem pelo rádio,. je;'; . q)Je ·procedente do exí e- choque ocorrido na reg.ào donesíos, A região de Bau tas hldonesios tiveram gran
,clar.ou que a atual " onda' nor'.'.· . montanhosa de Bau, n3. de .numero de baixas. '

de "crimes'?� dífamacâo; dn
..
Sukarno 'condenou o ma-

cendíos e odío" existente logrado golpe de Estado de
na Indonesía rez G,U3 • o . in{lpiração comunís'ia con-

, país perdesse o lugac de .tra seu govêmo .e '�d 'lerti:.l
"lider entre as nações ,da 'seus, compatríotas de que 9.

�tUaI luta e o adio repre
Benta uma ameaça ainda

jnalor para o país, acres

centando: "O que !;.;;ran1l's
fazendo agora equivale �

autodestruição. Va ,1"5 por
fim a isto, meus Irmào.s'

Asia"..
Em seu discurso, Sllk�r-!

no declarou ainda: "SB .!'Im
tínuarmos a lutar uns ccn

tra "os outrcs, a Inr�(;�e;)ia.
desmoronará". O. PJ'(t,l�!€)1
'te disse que "os indoues os

perdem a cabeça e se m<f.;,
tam uns acs outros" polIr,
acrescentar logo a. seguir:
:'Se este estado de coisas

CHOQUE

KUSHING, Mala.->ia,

Falta de "Quorum" Faz funcienalis-
,

I

mo Esnerar: Pro iet·o Aumenfo
- -

.

BRASíLlA, 23 (OE) - A
falta, de 3 votos fez com

que o Congresso Nacional

( .

so voltou a se

prosseguir na

matéria..

EMENDA

O Congll'esso Nacional
aprovou o substituto da

comissão especial ao proje
to de aumento do funCio
nalismo civil e militar da

União. �sse substitutivo
em nada flltera a mensa-

S. PAULO, 2� 'OE1 °
. Ministro Ney Braga :ia

Agricultura não vill.jari ho
je à capital paulista. R."u
n'n-se ontem com o DéJ:'u
taclo Ne::-tnl." .1osti, ela Car-

. teira de Crédito Ag'ricoJa,
: do Banc:) c" BrasIl. Em

'seguida no Palácio das l,:�

ranjeiras, teve 110\'a l'f:U

nião com .o Presidente Oas

tela Branco. A tarde o

(ministro Ney Braga. 111;1.',

teve novo ·encontro 'cQ.'o

a agronômo Rufino GüF'r

ra Filho, diretor do Set·.)r

de informação agríclla.

Posses no STM Com,eçam Hoje
. RIO, 23 (OE) - Os 1.1:1i
I1tares .nomeados pe�0 Pre·�

sidente da Rep'YbUca. de

adôrdo com o Ato ;ril�titu
cional n. 2, Brigaüeiro Fran

cisco Correia de MeU,>, A.:,-

mirante Salda� da Ga:'

ma, 6; Gener.al�'btacili:l Ter
·ra Ururay vão tO!l1ar posse

de seus cargos no Sup(l�mo
Tribunal Militar nos dms

24, 25 e 26. do correntf'.

Paraguai Repudia "I,lsttroação
;

'

..

;:; Bra�.ileira:'
,

ASSUNÇÁO� 23 (VA)
Os . estudantes racais \'P�l

protestando, contra a ucu

pação milltir' por p'arte do

Brasil de uma áréa da. !';'ún

teira não delimitad.:'!., lH,S

. Saltos de Guaira. A Fe!l-e

fação Universitária \lo Pa

raguai e a Federação dos.

JiJstudantes Seeundá'l.'io3 fi

zeram pr.onunciamentos ('xi

gindo a retirada imediata

elas tropas b�'asilei�'us e eia

M'�são Militar Bl'asile:r�

no Paraguai, a.ssim CO!nO

do .e:dido AeronautblJ.

Ambas as entidade.:; anLin
ciaram Que se não fO.�em,

satisfeitas as suas reivindi

cações 'organizarão aMs

publ1cos, "repudianda a ati

tudé brasileira d� W3urpa

'cao".

-T-M,-'GRI:J:ZE�Re-ee..s�J/ftrllltfJ: AC
,

,

,O TEMPO (l4el••rolófdco)
Síntese do Boletim GeOmeteor"Jiógico de A. SEIXAS
NETTo válida até às ,,3,18 hs.! do dia 24 de novembro de

1965 '

FRENTE FRIA: Negativo;; PRESSAO ATMOSFÉRICA MÉ

D1;K: 1022�O milil;>ares; TEMPERATURA MÉDIA: 29.2° Cen

tígrados; UMIDADE RET...ATIVA MÉDIA: 93.1%; PLUVIO-

SIDADE: 25 ·111ms: Neg,'J.tivo - 12,5 mms: Negativo -'

Cumulus ,- Stratus - Chuvas esparsas e passageirlil-s -

Tempo Médio: Estável.

. Ururai Nomeado Para STM
RIO, 23 (OE) - O gene

ral Adalberto Pereira dos
, Santos assumirá interina

mente o comando do pri
meiro exército, no próximo
dia 24 as 15 horas, substi

tuindo o general Terra

Ururay nomeado para o

Supremo Tribunal Militar.
Por outro lado, o Alto

•

Comando do Exército fixou

\

pntem quadro de acesso a

ser encaminhado 'ao pre
sidente Castelo Branco pa
ra escôlha e promoção de

generais por decreto que
deverá ser baixada no pró
ximo dia 25. A lista foi ela
borada durante reunião rea

lizaría pelo 4lto Comando
no Rio.

-------_ .

. Antes do N;t�1 "Perú é f1·�tn"
RIO, 23 (OE) - O Dele

gado dó Perú na Conferên

cia Interamericima fará es

ta
.

manhã discurso de c
.

Ike
.·Re�tabeleri�o

WA�HINGTON, 23 (OE)

tica aos Estados Unidos
.

por motivo da íntervenção
militar que o governo de

Washington fêz uni-lateral
mente na República de São
Domingos. A informação é
do nrôn.,.;n ('hal1�eler Cnrr
tal'" Romarijo':

RÉCIFE, 23 (OE) - O

Senador norte-americano
. Robert KeJUledy que se en

cóntra na capital Pernam
bucana, manterá encontro
c';m os trab�dores do
campo e seus . representan
tes, devende ainda visitar
um engenho e uma usina

-------

Blilz aérea arraza Bases Vietcongs
vir de 'mediadora entre os do de mais quatro parla-r
Estados Unidos e 01 Vietnã mentares, o líder da maío

.do Norte �tod,qs· as vezes ria democrata ne Senado

em que exístír uma possibi- norte-americano, Mike M;lnlf
lidade de se por fim á field, declarou que mante

ve conversações com o ví

ce-primciro-ministro, Gheor

ghe Apostol, e com o víée
'ministro das Relações, Ex

teriores, Gheorghe Marco

vei, acrescentando q'tt�
contudo, não estava

'

auto

rizado a revelar o
I que tra

tou durante (.I.S reuniões.
Concluiu dizendo que ape
nas poderá fazer declara

Góes denoís de informar O

'''��<:i.dente Johnson, Ma,ns
field e seus colegas man\i
,�eram conversaçõe\>, ante,
riormente,· em �oscou, Par
ris e V�rsovia.

RECIFE, 23 (OE) - A

poJicia Pernambucãna aca

ba de informar ter desarti·
culado um complô de ele

mentes extremistas, para
um atentado contra o Se
nador . Roberto Kennedy
que chegou à noite pas
sada à RecHe.

Segundo às autoridades,
o atentado havia sido pla
nejado de acôrdo com a

conspfraç�o continental-.
O . instiumento do aten

tado seria uma bomba de
plástico que seria lançada
contra o Senador Norte

Americano. �

O atentado. deveria ocor

rer hoje, quando o Sena
dor Kennedy visitasse a

Faculdade de Filosofia de
RecHe para um debate.

Segundo a policia, o

complô seria dirigido Por
estrangeiros. A policia in
formou também ter efetua
do, prisões relaelonadas
com o atentado.

BRASíLIA, 23 (OE) - A
.

Porta·vez da lide"anca
comissão parlament,'ll' deli- do govêrno no Congresso
'berou éoÍicitar audiência afirmou que o E:xecutivo
ao presidente da República . "considera indispensavel a

na próxima sexta-feira a existencia , da _oposição", o

fim· de pedir revisão de al- que levou correntes parla
guns dispOSitivos ao I ato mentares a' acreditar na

complementar quatro. Afir- pOSSibilidade de novo ato
mou os p,"l.r1amentares que complementar, para cor

taI reVlsao é' necessária rigir deficiencias do ato

pois do contrário não pode- n.o 4 e' Perlllltir a organi-
rá· haver eleiçées em deze-, z"l.ção' de úm partido

.

pro
�as de municipios brasilei- visório de oposição \la g0-
ras. Acrescentaraln: que o -

vemo, o que, 'até agora, se

ato exige para cada candi-, revela bastante dif�cil, pois
dato a vereador apôio _de os levantamentos mais oti
cem eleitores· registrados ... mistd's indicam que, no
mas que em numerosos máximo. 15 senad<?Ies es

municípios do Norte e Nor- tão dispostos a pãrticipar
deste do País não existem. de uma agremi,'ição oposi
mais quê quinhmltos elei- cionista, quando o ato . exi-

torei;; enquanto suas casas ge 20, no mínimo.

legislativas são compostas
de grande maioria por' no
ve veréadores.

SAIGON, 23 (OE) - 2 novas bases foram destruidas
nessas últimas horas por aviões norte-amerícanes a 65
kilometros de Hanói. Também roi atacado . um aéroporto
em çonstrução, situado a 55 lillômetros da capital norte
vietnamita.

Entrementes em Hanói foi anunciado que um avião
de reconhecimento norte-amerieano, foi derrubado quanr
do partieípava de operações contra o Vietnam do Norte.

,

'.

tro romeno, .Ion Gheorghe
ROMÊNIA QUER MEDIAR M,"l.urer, que concluiu h(jje

.

'uma visita oficiar á Aus-
Diplomatas austríacos dis- tría, revelou as intenções

seram ontem que aRame-. de sue país durante algu
nia iniciou sondagens jun- mas coriversações que man

to 'aos Estados Unidos e teve com funcionários aus-
ao

.

Vietnã, do, Norte, num

esforço para por fim . á
gt,lel!ra dQ Vietnã.

.

Os diplOmatas info rma-

Iam que o primeiro-min:'s-

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

Tarifas
Te�efônkas
Reduidas.

.

RIO, 23 (OE) A Com-

panhi,'3- Telefôniea ErasiJei
lia informou que em janei
ro próximo as tarHas dos

teléfones serão reduzidos
em 67%. Recorda-se que
em meados dêste ano a Te

lefônia decidíra elev{.l.r as

tarifas em 133% para ocor

rer aos eff;litos regulativos·
da majoração salarial con

cedida aos seus emprega
dos.

triacos na semana IJlaSS3c',Il.
.Os informantes- acrescen
-taTam que o primeiro-mi
nistro declarou que a

'

Ro
menia está pronta para ser-

'

•.•.

•

__ ;.... ..... .. _� ._. ....•_. .: .• _ •• _ ••• _ .. �_.__ ..... '-_0-'- __ �,,_--=-_._-_
.
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Os mesmos circulas' são
de opinião de que os dois

RIO, 23 COE) - Pros

seguiram hoje os trabalhos
da Conferência Interameri

cana de chanceleres no Rio.

Qu:�tro comissões de tra

balho da conferência ini

ciou estudos sobre os te

mas da agenda. O ministro

p,o Planejament() Robert.o

Cámpos pronunCiou discur
so aftrtriando a posição do

Brasil é favorável ao trata
do de solic],llriedade econô
mica.

Com as posições dos paí
ses participantes já defini

das p�los discursos em ple
nário, '" à.S 4 comissões de

tra.balho 'da conferência ex

traordinária c}.a OEA, IDl

ciaram a série de estudos

sôbre os -temas da 'õlgenc1a.
Com bases nestes estudos

serão preparadOS projetos
de resolução, a serem pos

teriol'mente el1caminl1ados a

apróvação do plenário..
Antes do ei6 da sessão

plenária de ontem
.

o mi·

nistro Leitão da Cunha
manteve contactos com os

chancf;1leres do Chile, Uru

gll,Ili, Peru e Republica DO

minicana. Informalmente,
afirma-se que os encontros
com oS chanceleres uru

gUaio e chlleno visavam a

reforma d_a Carta: da OEA.

Na entrevista com o chan�

celer . peru.<ino o miniStrQ
brasileiro teria . conversado
a respeitp da questão do

,Equador.. Por fin\, com o

chanceler dominicano, O· sr:
Leitão da CUnha teria pro
curado' informarse sôbre a

situação na República Do

mmlCan,'õI, onde teria sido

proclamado um "govêrno
democrata revolucionário" ,.

em Santiago, a' sQ;unda, ci
dade do país.
Em nota distribuida ã

Campos fala na OEA:
B r a s i I' favorável a

solidariedade econômica

I

partidos a serem forma
dos - o ato imiJede, na

pratica, a formação de t"ês
· agremiações

.

- serão de

apôio ao· governo, diferen

ct"l.ndo-se apenas por pecu
liaridades regionais. Os in
formantes interpretam a fa
culdade concedida: pelo ato

para o registro de suble-
.
f

gendas como um mela de

permit.!r a união no plano
federal, sem I impô-fa no es

tadu.''ll, onde seria improva
vel a coexistencia de fac

ções que sempre se h()stili
záram.

INDEPENDi!:NCIA.

Por outro lado, informou
$e ,ÇJ.ue o governo rE(pele a

idéia de se constituir uma

agremiação "independente",
que pretend(.!. usu.fruir as

vantagens da situação e do

renp.iltlento eleitor,1l1 de uma

posição oposicioQÍsta. A in

tenção do governo - se

gundo fontes autoriz!J,das
- é de que se faça, clara-

.

mente, uma. opção, conside
rando como op.osicionista
todo aquele que não se de
finir como integrante �da
organização governista, cujo
nome, ao que tudo indic,<t;
será mesmo Aliança �eno
vadora Nacional.'

Até o momento, q unico
·

movimento de carater opo
sicionista que se registra
partiu do deputado . Mar-

·

tins Rodrigues', qU8'- esttí
.

procurando agrupar ex-pes
. sedistas - que não pteten·
dem d,"l.r· apoio ao gov.erno

.
- e ex-petebistas, para for

mar. uma ag·remiação, que
incluiria, ainda, as forças
que apoiam os srs. Janio

Quadros' e Carv.lllho Pinto.

Enquanto isso, o deputa
do Aderbal Jurema preten
de propor ao Congresso
uma retificação da elQ_gen
cia de listas oe apoio pre
via aos candidatos ás elei
cões de 1967.
.

Entende o parl,,:lmen�gr
do extin to· PSD pernambLl;
cano que essa exigencia
viola o sigilo do voto e po
derá facilitar coaçot:s.

Estão c(etid�s os estudan·

tes superiores: brasileiros
Henrique' de Carva1ho Mat

tos e Maria do carmo. Bar·
bosa, além do Pel'Uano·Ro·

que H�Drique Valbieio. .

Fontes policiais indicam

que há outros detidos, es

tando <todos recolhidos à

delegacia auxiliar de Per-.

nambuco, .

Por .outre lado foi confir

mado, a p�se1'lça do Sena

dor Norte· Americano. à Fa

culdade de Filosofia, em

meio a forte dísposítív» de

segurança.

BOB Vi!: PERNAMBUCO

guerra".
Segundo os dipl«matas,

.

os romenos iniciaram os

s�us esforços pacüicadores
no -passado mês de junho,
depois de que os nol'te
vietnamitas deram indícios
de que estavam dispostos
a entabular conversações.

, Os' romenos, então, estabe

leceram contacto com Wa

shington através da Embai

xada norte-americana e�n

de·. mandióca. Às 15 horas

participará de reunião ...
SUDENE, ond� ouvirá ex..

posiÇão do Superintendente
do, órgão.
s...,

PRISOES
A policia Pernambucana

prendeu ainda várias peso

soas, suspeitas como sub

versivas que, estariam preso
tes a praticar atos de hos

tilidades contra a pessoa
do senador. Norte America
no Robert Kennedf. Diz a

policia que o instrumente)
do atentado seria uma

bomba tipo plastico com

ácido e que seria '. lançada
no rosto de Kennedy: En

tretante as autoridades níi(J
informaram haver apreen
dido qualquer material que
seria empregado no aten·
tado. Em consequência da
noticia do complô, foi ean
celad� a Visit� .gue Kenned;y
faria ao CI� çamavaveÍS
co "Amantes das Flôres".

Bucareste.
Antes de sair de Bucares·

te, oQonde: .. se. 'encontraya
desde·· sabadO, acompanha·

�------.._-------------------��

.

ICMtAt, 3 DE NOVEMBRO - Aconselhava asa·

:tJedoria al)tiga que o homem deve conservar a' inteli·

gência de s,er velho cedo, para poder ser velho durante
muito tetn,po. Envelhece� assim é exercício de virtude:

lUij.ximo, Ancião, fazia as guerras de Roma con,. bra·
vura de adolescente e, a despeito de rigida formação
bélica, se tomprazia� lembrar sempre aos moços a

tranquila .e doce plaéiilez"& tempo �ecorrido. Platão
-morreu escrevendo aos oitenta e um anos. Isõcrates,
aos noventa e quatro, produziu obra clássica notável"
desa,plM'eÇlendo cinco anos após as PENATENAICAS.

._ Leôncio, aos cento e sete, costumava dizer ·com envol·
vente e renovado encanto, ter muito a estudar, porque
a'índa havia muito a aprender.

'

Vidál Ramós, em cujº 100,lvOr se cogita, em Santa
Catarina, de erigir um monumento, morreu velho, sem

motivos para acusar .'. velhice, vivia com dignidade pa·
tricia, e 'pesq1lÍ2i� hi�óricas. Cllmeçall. cedo a vida,

púb ca,)13 antiga pro\'Í9çia, iriiciando·se no res\_rito
cenário municipal de Lages. cmn pouco mais de trinta,
a11,OS, governou o Estado, exemplarmente. Galgou tô
das as etapas da hi!ttarqu,ia políiica, encerrando·a com .

á repetição de um' manda.to de Senador da República.
No'limiar dos seten"tl\, indi1JOu·o ao alto posto um parti·

,

do,' fundado .após �930, por um dJ! seus fHhos. Não se ;

sentiu· diminuido ao ser· convocado para: o lugar de um I
moço, que ,eleito, r,ecusóti o mandato que nós, deputá
dos á Constituinte de 1935, lhe colociímos ás mãos. Seno
ti algumas antbiçéjes declaradamente desatadas, nessa

distin'la e tão pouco esclareci conjuntura. Resolvi,
então, escoteiro e só, assumir a iniciativa de sugerir ao
Governador Nerêu :Ramos que' a terapêutica adequada,
no abrandamento de certas irritações epidérmicas cí·
vicas, consistiria, na minha maneira de entender, em

'elegermos, sem demora, b velho Vidal á cadeira rejei·
tàdâ pelo Dr. Cândido Ramos.

O ilustre cat'arinense acentuou'. vida privada pc
decidida vocação de patriarcado e enalteceu o conceito
efetivo de vida pública pelo devotamento aos amigos,
tanto nos nWJIlentos felizes, cómo nos dias dé adversa
iorÍUila. Tudo qQnto fazia timbrava pelo equihôrio,
pela s8l'eDldade e pela desambição. Abriu caminho, em
demanda 1'?' estrada real deslumbrada de sol, possuin·
do alta,.mas discreta, consciência do próprio valor. Se
velhice é prudência, retemperada no "madu1ecimento,
na médi�ção e no senso da justa medida, êle envelbe--

, ·ceu em espírito qu�do ainda muito moço em idade.
Se indicio de juventude é diuturnidade em estudos, êle·
viveu transbordante de mocidade até qúase noventa

• l'.nos. Conservo uma .da de Nerêu Ramos, em agrade
cimento a UIlI artígo que' escrevêra, por ocasião dâ
morte do pai, de fino lavôr literário e de profuJid.a

A�o e a amiZade que nutri pelo velho re·

público atravessaram comigo a vida com .os guardados
morais �a, herança paterna. Vidal Ramos é exemplo
para os moços, no que contulha· de dedicação á Repú.

.

blicá e de a.cendrado amor á teur' natal.' Perlletuá,lo
em monumento será a transferência 'Para llra�;a públi
ca, ampliando-o, do llicho em .que se encontra, na enter·
necida lembrança de corações catar:illellses como numc

protetor.

RENATO BARBOSA

imprensa, o chancel�r mexi
cano diz que o discurso do
secretário de Estado norte
(.I.mêricano co1,}rlu oom cla�
reza e frapqueza os temas

.

da agenda da conferência.
Os mexicanos assinalam es·

_pecialmente a declaração ds
Rusk de que "113. defesa das
instituições é' uma respon
sabilidade nacional que· ca
da nação deve en!rentar, á
sUa maneira, por si mes

ma".

A delegação dos exilados
cubanos distribuiu nota á

in'lprens,"l. manifestaJ'!do sua

preo.cupação diante das de

clar,'lções do chanceler do

Chile, feitas sabado, pro

pondo o retorno de Cuba á

OEA. PedIram os exilados
cubanos qu,e o chanceler
Valdes esclareça suas p,'õlla
vras, que geraram confu

sões e especulações.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'.'.4. mú.JIica é o retrato c:a
. vida, A música, corno os

homens, tem o seu destino
o .que acontece na Améri-
ca CQro1 raças e PO\''l;';. :�.

conteee também com :,>, )}1Ú
sica. O Bral>il pode r;er cou

siderado o pais m-us inte
ressente da Améric.: L'l'j-'
na, sob o ponto ele vjr.�:1
de' Vida, musical. P:r')l}'" r 1

na êle tão grande a;)'.m
d&ll�i.ll de aparências. fcl:"
mas e. fij?:uras, que deve
mos, cl;ipc.eder-lhe I,n�i:; e-i,
paç,q. Talve� possa dividir-

, se o <1el>ezlVolvimen1'.o da

vicl& .musical do Brasil fm

tlrifs: periodos (como fr.z
Ang�de MQrjci): 11llH - ! 85Q

pré�omiJtio da mú"i'�a ::<,li
gioS';l na, qual re,ssaÍt,'j. fi.

grande' ,figura çl.o pa,dr0 ,To
sé Maudcio Nunes (larcm;
lB'51,�19ÓO, predombi.o drt.

ópe:rl:l.:,.IDb a chefia !'la Cf1r
'los ó(mies; e f961.19iiO,. co
meço da, eriação sinfl:nic':t'
da música de câmara. f10

, CÔl'O, etc., 'cuja figur.t 1':)

ra.étePistica·' é Villa-Lohf)s.
VHla.-Lobos nasceu no

Rio de Janeiro a 5 :la m"r

ço de 1837. e morre'l na

tarde do' dia 17 de llovum

bro de 1957, cOffi!)letanj')
hE)je 6 ànos de sua morte.

. . Espirlto amante d�t r.-

O Instituto Brasi.i.eiro do Café comurii.c1' aostin- veI).tura" sentiu-se s t!'B.ido
teressados que, tendo em .vista a.llosição d� vendas de 'p(')lo mundo. ',Agual'ctwa-o
CAfé para. ri1�rcados tradicionais Q. serem consigtia�."� ..d.ura., vida ele boêmi,).
À guota, de exportàção 'brasileira do trimestre oalu,'

.

iro/dezembro, de 19ô5, estabelecida, pela O
..

:·gunlz':o>.flão Sôbre ,Villq-Lobos, mu'to

lf1ternfl.,cional do Café, foram ('-'--�-'.i".:l� '�é;Ll'Uções às .já 'se ,tem eSCl:ito. A verda
A,ânci&s dos por!<lls ,je, emh�'- :u, d�:;v�J:llinando.o re- ,; de'. porém;. é que de10 se

lIStro do op'eraçoes CLlJOS ca.I",::; elevem 'ser emb�rca.- disse 'muito pouco. Cric,ciür
,,"os até 31 de -dezembro de 1965.

.

no. sentido' mais r�.enuinoDeverão, P9rt.anto, os futeressados se dirigir. às refe,
lidas AgênCias para os necessários esclarecimentos.' da palavra, Villa-Lob;:Js

(lel! novas dimensões <1 mú
Rio ele Janeiro, 17 de novembro de 1965.

'

sica no Br;l,sil, que.r pr'l;je

..... 11· tap,do-'.:1 alem, fr.onteiras,
:= quer fixando-a com') ellti-

o S V A L n O l\f E IA)
t '

F.xJ'{)$f<+!O DE PIlIJ'lUIiAS
ntA 'VINTE I�, OITO

� sempre com' imensa s(.l.tisfa�ã.o QUE ABRI
MOS raRPAçO EM NOSSA CGLUWA pa:ra no-o

!.icia.r 11.0.1 fato que diga respeíte 'á nossa euítu

ra' e que se tornará, sem dúvida alguma, motí
"/0, para crft icas construtivas.

I,

Desta fei!,'1 � o casal Zilma e Cesá'li ,Seara, que
nos endereça gentil convite para ass�st�s a

inauguração de uma mostra. de pintura, de Ce

sar Seara, que estará á vista dia 26 40' corroo
lo com eoquitel que será servido das 19 ãs 22,

hotw:; daquele dia, no Querência Pala,ce lIat.el.
()R • trabalhos tomarão como têma: :Paisagens

.
<la; 'Ilha, mostrando as belezas de- nossas praias
e outros aspéctos da nossa riqueza paízagísta,

.
'

.

, �.

" "". "

I' ,I' :�

:.'

Esiá definitivamente ·resolVido ,'o t� CDnten.
fado c discutido caso dô abono para,e' f-m.cle.
nalismo púbtico do Estado, cuja'4espfi:�' ohri

.

ga o ('I'álio a dispensaI' algtUlS bH.hões. de �

w��·
'.'-

Vai ser llagQ com os vcuçimentos ,dê) .;tn�s 4e no-

vl'mbro a pri.n1.eira etl1pa�: ' ..
: ..

r.rã- I)s' que niQ qPCl'clJl·.·se' contof$af'. CDtQ. a
solUção (" julgam que o Tesouro da éria.de cru

�(�ir.os. o abonl) é apCJJ#S, um .t\JJANQ .para Fl'

frcsl1:tr o ('orpo do vf'rão que vem aí. ..

.::;;::;!.. - ,-�" '-'---"- - -_.-'

,

Instituto Brasileiro do Café
AVISO

INRTI'l'TrTO BRASILEIRO 00 CAFE "

======

'.

r

/.

OrganiZàdo pela l·,""pe('�.i
va Piretora, Sra. Helena

MorlPz Pereira, reáliz lU-S0

no dia 17 do fluente o '�()S
tival VILLA-WBOS, que
te'?'e óti.lna �"ecJJ.çã!) pelas
S'I.lM ,alun.a,a. 4nres do íní
do de, eJ!:e�çáQ do sugestí
Vo 'j;)t'OgF<lma, D. Helena as

siIl}. discursou:

QUALIDADE NÃO � LUXO

-����-�---'���--P�.�
.. Cr$ 650.000

O

----------�� ---- -

( ,

AGORA

OU 5 VEZES .'. Cr$

•

Vllla-Lobos consegue tarn
bém Da Pátria o anôlo ele

importantes à�torldad8s, .

I-!

a -êle se dev:e. a:' orienta,cã')
. oficiai 'do canto CÕ':8.1 ;�as'
escolas e no lil-ovo.

'

Dirigiu festival"! cor?is
em estádios onde, M vezes

O presidente .do . Grêmio Professor "SILVIa LEMKULL
30.000. crianGé1S faziam Cll-:

EDITAL DE C'ON'VOCAç''AOME-YER", da Academia de Comérpio N;EREU RAJ),IDS, con- .
. • .!

'

vir valioso tesouro de mú';j .

' ,,,. .

ca, em gr,an4e p.art'1 .cO!1,):_ .vaca as a�aixo 'relacionadQs para' a_reu.niã? ·de sexta-feira, -.
, .

'

' .

posta por êle própr:f)., elia 26, ,às 20:hor,'ls; na própria AC'adémlll de: Comércio Ne- De ordem·.do Sr. Presidente, em conformidade.com os

:', t.ntre 'suas obras mal,; reu Ramos; ond� serão tratados 'assuntos, relacionados Estatutos da Associação"de Pais e Mestres do'Colégio Co-

ímportant�s, sendo i)'.l1!10l;- cõni.o Grêmio.
" - .

ração de Jesus,' convoco os srs. asso6iados',parâ a. Assem-

Alfr�do 'Rosar Neto bléia GeralOi'díriáriã a ,l'àaliza.r-se dià 25. do corrente, àssível en1.J,merá.-la,s tód::t3, .,' "

. lupa Ve2j 'que devem sp.r '!li·' . RaJm4ndó Sín'lOne./ 20 hs.· l1"Lqueíé educandário,' a' fim de se 1?,roceder a: eleição
,

Cesar Benjamim Dmil·te ela' nova diretoria e conselho' fiscaV para� o biênio 66/67lhal'es, 'devemos indi.cn.r.. :' .

14 ch6r.os (e maIs' J fo�·ft Maria H�nriqueta de Bem bem como, aprê6iação do ..Relatório da atual D�retoria.
ri - •

) B l' Maria TerezÍnh"i Wendhausen Florianópol�s; 20 de Novembro .de 1965.
l a ,gerIe, as ac.uanas

Brasileiras, 13 sinfonias, Carlos Frede:rico Barreto Maria LIma Campos - 1.0 Secretári�. 24.11,65.
ba.llets, 4 suites ','DeBco1n":- Dilson ReÍs.
merito do Brasil", musIca Sergio VaTdânega
instrumental para 'violino Walter Çla.udino. da. Silva
para, piano" 12' clrli.nclns, .

Ordival �igo
iIJúmeras peças infant.is, Miro Montes

éôros� ViUa-Lch;)s )10:'3.va ,.
Genesio -Suê.ne

Bach chamandl}-() "hz que '. . JQrg� Miguel Mandalis
i(:Jmina tôdft a' mú;'ica".,

.\, CecÚia SlOVi]1ski .

,

.

Glorificando ') giganté,,- ' , .
'

EmUs()n d,a: Cost.a Meir"L.
co Bach. g!·:)riE.;(lIl i SU3.

própria e ml.1111�1'.'.mql 1)- _.'

Qf:1: com as página') imo)'-.
'tais 'B,acbiam;c; 'BmsíleiriJ3 ,

. A �ua obra didáti'!a' .. .:'.
-Gni t �.�\ - t't .... ·�r' lun�·'."I
pare � ch.< 1 "imeiras .� prc .'

f.iOd ( :mprcssões que lhe

caUSOl a·lli.·'·\ 'pOP!tl:,ll'
do país. Mas n:Íi:" a .a·cei
tou como f2to; já mtqR21e

.

AGORA .••..•.•.Cr$ 450.000
ou 5 VEZES: ..• Cr$ 90.000

dade autônoma; na CO!iSCi-
êneía de todos nós.

. D.estlruddoc de preoonceí
tos e tabus, Vm.a-Lobos de

sempenhou o Importante
papel de desmoraliza-r, por
assim dizer, 'o eompositor
que, até êle, não CO!)s�-'

. guia se libertar do M"nw;
to, da Gaveta, do. 'R;')n�nn�
-ce sem palavras ...

Vflla-Lobos deu. :>.,.) �1O
meIJ:I. brasileiro o clreíto
c'e encontrar na arte cl�
seu país, não a histói'i}t d-e
um estranho, mas a sua

própria história. Na. e.vn:u,
Gã� da música brasileira, ')

seu nome figurara come

um autêntico gêni·) :i;;(,s

Américas.

tempo, sentia ser ela �pel�; �:�ec<'-:���1"C()1nr' veemen
nas a base sôbre � qual "rtes aplausos essa instrutiva
um criador poderia eons- oração, teve início a. exe-

,truir. De fato, 49 tal mo- cução- do programa, come

do -se identificou ao falclo çando pelas alunas peque
re do país que:,muttos a- nas que têm apenas três

.

nos depois, ao entrevístã- meses de curso e' termínan
lo um' jornalista, por oca- 40 pelas maís adiantadas,
slão d� sua cheglfda aos A execução de todos OS nú
Estados' Uni.dos, .respondeu meros do programa esteve

.

ii, uma pergl,JIlt� feita,. quan muíto a contento" sendo
to ao !olclor-8 do }';Jra,lIu �'O sempre viV'amente aplaudi
folclo;r� l>ra,sileirq? f!o11 e',J. elos pela seleta assístêneía

tmítando Ó, rei que rJis.sr.- qUe superlotava, compíeta
��: certa v�z.: '''Veta1j, c',{:.�t mente o nosso tradíelcnal
moi', E�) 'estranho é. que teatro "Alvaro de C"-rtalho

..

nessa: . r�po.sta
.

,atg·qJ�opa. I
. há uma profunda venh,(]e A ·exma. Sra. Professora
Finaliz�d.o;, repe';;k1GS;1 _ Helena Moritz Pereira e às

qui as p�lavras " de. ViJ1.a- suas 'alunas e .a um aluno

Lobós:' "CotJ.s!det6 i'r.�rth1.s que tan'lbém se destacou

obras: corno' cartas que' es pela perfeita exec:1çê,o ,c!o
creví à posteríorída-te, sem Íl'úmero que lhe COl'l.�8, rs

esperar. resposta. nossos parabéns.
:, J'-

o SEM ENTRADA

151'N'HD
fi I ��IO' r"C::Tfl'

SE PUDER... VEJA HOJE: quarta-reíra, 24-11-65 ...

15,05 - Discoteca Musical,Cinco'
15,25 - TV Cine Cinco
15,4,5 - -Aulas de Inglês - ào vivo

16,15 - TV. de Brínquedo - desenhos \

16,45 - Você -é Nosso Convidado -. ao' vívo
).7,20 � Fatalidade +: Telenovela
17,50 - Camínhcs da Vida - religioso'
18,00 - Cinelândia Estrêla .

18,40 - A Côr da Tua Pele - telenovela
19,05 - Elas por Elas - ao Vivo

19,15 - Correspondente Renner

19,40 - Opíníão Esportiva " "
.

19,50 - A Outra - telenovela

20,15 - Praça Onze - show humorístico
21,15 - O Preço de Uma Vida - telenovela

21,45 - Taft Contrata. O SANTO - fil:m�.
2-2-,50 .:.__ Grande Jornaí Ipir�nga
23,;JÓ - TV Ringue Cinco -, luta. livre.

1
!

" . ..Convocação
"

VEJA :AMANHÃ: Opinião Esportiv!'J. - coment4rio

I'
.' .

l\IAUitY BORGES - Presidente
; 25-11.

A G'O R A SIM"!!! I

Vamos todos fazer parte da imensa família Vol-

kswagen!
IA firma C. Ramos S/A., Revendedores dos veíc�los

Volkswagen está formando um nôvo �o Comum de

Auto-Financiamento e'aguarda a sua inscrição, Você po
d� receber o seu automóvel, Komhi ou ;Karmann-Ghia
com unia mens�lidade de apenas Cr$ 40.000. Não pode

. "-

haver condição mais suave par(1 você adquirir um ear-

ro novo da Marca Volltswagen.
Corra a se inscrever. Aproveite a oportunidade.

Procure a firma C. Ramos S/A., no Estreito ou pelos
. t.elefones 6381 e 6244:Participaçã_o

'f' LUIZ GONZAGA DAL-GRANDE E IVONETE CARDO
s6, participam a seus parentes e amigos, o seu contrato de
casamento, ocorrido no dia 2�1l-65. 25:-11.

28/11/65

,

��.
OU AINDA EM PRESTAÇÕES IGUA:� DE -------

SEM ENTRADA
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OU AINDA EM PRESTAÇÕES lGUAIS D.E

Cr$ 4
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Ru� Jerç"imo Coelho,;;�",i'IID
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dom Geraldo de Proen
ça Sigaud, ArcebiSP1 de Di.'
arnantlna, .co-autor de <. ,

'Reforma Agrária ',- Ques
tão de Consciência", Junta
ment� com Dom Antônio
de Castro Mayer, Bispo de
Oampos, o Prof, PHn!') C01,
rêa de Olíveíra, catedrátt
co da PUCSP e·Pre(;ldente
do Diretório Nacional ela,
TFP, e. o economist.a Luiz
Mendonça de Freitas, erlt!'
cou severamente, quando
de sua discussão, o esq',l,=
ma sôbre "Liberdade Reli-

. glosa" '0' qual,' dando -uma

importância especial' ao fI')

D�.tpe?O ela corrsciênc13, da
cll.gmda,de do homem em

ndSsos dIas ;assegura que

níp:�é� pode se�{dmpe'?i
do: de agir e1'1:1 assuntos 1'12-

li�Qsos de .acôrdo com SUá

co�ciên.ci�,. quer Jle10'3 no

�eii-si IntÍivi,cÍllalnlem('; . .

quet 'por parte da Socie-

dat{e.
.

. �,éfencÍÉmdo' o b0nl sen
tid'Ç 'pa ,expressão, :.'digli!da
de,�h;umana';' ,afir�l1o)n que
a :eonclusâ:o, que dele, tir:,
a peelaração 'não lhe pare
ce (VerôSLdeira; pois nào se
funda 'rie'ni 'na ,Fi1oso fiH
netií na H:e:v'elacão ,nem ri';'
M�*isté-�tó EClfes1irístico, e
deVe.' ser fundamentillmi�n-

\ ",

te :;!eforl1lada.

jhomem se enriqueça com

os teifolUros espãrltuaís de
Cristo e' de Súa Igreja..
C - Comete grave ín-.

justiça aquele que abusan
do ela' debiJidade ou i�()-

rância de um fiel que i á
. pertence à Igreja de Crls
to afaste de 'seu scío.'
D - O Estado deVe pro

teger '('G direitos de se US

ao. amor do Bem. O home',l1
-tem diJ:e�to ao conhecunen
to da Verdade, na medida .

em que esta Verdacb 'é ne

cElssária,.: para sua vída,
Isto vale tanto par.� as

coisas naturais como para
as. sobrenaturais, S" al
guém induz um homem a

erro, seja de boa ou de
má fé" leza, objetivamente
um direito sagrado do ho
mem. E, quanto maio).' f( r
o bem. posto em perigo,

.

tanto mais grave, será
.

a

injustiça cometída.
O fim do Estado, nós o

sabemos ao menos subsí

diàriamente, é defende::- e s

díreítos de seus súditos,
sobretudo dos .fracos e ig
norantes.
Daí,

�

concluem com ra-,

zão . .os juristas, catóiícna
e, sobretudo, os sumca Pon
tífices, que: "O Estada tem
por si,'·o poder de Impedír
que o 'direIt.o de seus súrU·,
tos à Verdade sej"l. lezada
pela. propagaçao de Brr':)
'r'i1igioso', Nota.f, venc,'áv6is
padres conciliares, qn� :11"

dignidade 'human3" nos

conduz não à negacão 40
poder d� Estado, m�.s à
afirmação' deste poder,
Baseado em' sólida :ugu

'menta':;ão, S, Excia. defE'n
deu os segUintes pontos:
A .- Ninguém pnd2 im

pedir ou dificultar z. preg[1.
ção do Evangelho PI)': par
te da Igreja de Cri:w).'
B - Ninguém tel�l ') Úl

reito de impedir qü� um

ORBE PRESS H� algu
guns dias. ínaugurou-s � ca

maneira mais solene a no

va' . exposição do Museu

Nacional ,"Mosteiro (e Hi

la"

Nó seio. da montanbs de

Riia a umaattura de 115G

met;os acima 40 nível do,
mar, acha-se o Mosteiro de

Rila, um dos monumentos

hístóríeos mais prectosos'
de nosso país, uma marav»
lha da arte arquitetônlea
dós velhos mestres búlga
ros. Seu fundador foi I)'

mongs-e .remíta Ivan Ril,�:',

ld; qUe 'viveu em n!�:llj(l.
do século X.
Durante tôda a sua :on":'

gas história o Most�i�oi á
Rila .foí atacado, saqueado.

súditos; Impedind-, que se

jam privados do má;ximo
bem qUe é a Fé.
Dom Sigaud disse que

não eorresponde à realicla

de 3, afirmativa de que ii

["6e,tido da dignidl;).tit> hu,
mana" é hoje mais Intenso
do que nos tempos antigos
come consta da "dep.lara-

e incendiado muita" vêze«

pelos bandídcs. e Inva ..;ptE'::.

Fe\ram c�nservacÍ.à� a tá 110-
je em dia os edíríeíos C'<!lS
truídos em 1834-1870, ",3ÓS
o - desastroso incêpdlo que
teve lugar em 1833. I,'''_.JU
.íntacfa só uma· tô,r"3 Ide
23 metros de altura) q-ie
leva o nome do senhór f8��
daI lccal Sa'l'l.�t)cl'J.10

�'.

J�elio - século XI;.r, que

MonUmento Histórico da Bulgária
-O Most iro de Rita

reconstruiu o Most,'l:') e o

trcsnrormou em sua l'O1'1:1-

leza.
Em seu estado at ual, o

referido Mosteiro r<;pl.·E::e))
ta um quadríláter., 11'1'E';:1-

lar, situado sôbr, urna !'11-

perfíeie de 9000 mr-tros

quadradcs. Alguns ei� seus

ec'i'Í'icics alcanGaralTI l,!mA

AL (MAS), que é iater;'L't
do p'Jt Jovens estwlé'ntes.
Sua primeira Diretfll'Ü ('

leita e já �mpossad'L e a

seguinte: P.residen<·�, :.'Ja
ton $á Bra�cher; S"':T(:':t-

Escreveu: Nelson
BrascherlF:;ar�umenta: 'A "dig'üida

de 'ljt{ri;i�ní't' se·. fun'd::t n'l,

,natjúoeza intelectual úo )},)
mem. Ela .co.nsiste em q1ie
o h.o;mern, é destinado ao

'cOIlhe�:ümento da Verdade
------�------------------

FOI fundado �m l1G5!'a

cicade dia 16-10-fi, o M:O

VIMENTO DE. AÇAO SOCI

. �, '"

\

i' ... ··CtUt.
�sout.fl · ...

nteset\t3ar :

"

CR$400
CIA. DE CIGARROS SOUZA c�uz

{

ria, Carmem Lúcia FOr!u

ri, e Te.soureiro, Fr.:tncis:::o
Fernandes com a SllPE':vi
são Geral' da Irmã .Neves,
da Ordem da Divina ·Pt')'.'i
dência, Pelo 'que f,)l,1(''i ln
formados a' finalidade (o
Movimento de Açã') 30cjfjl
é assistência social em g'�
ral, aos que mais '.1�·:E:'s.H('a
rem. Atualmente Ft I.,m
pleno funcionamento G

MAS" está dando .a':1IJ.. 3 �Ta

tuitas aos anaIfabl't<'5. i?ni
mais uma ótil1lfl :nici1tl'ia
que teve este g'ru;)Q elE .1U
negados estud;ntes ;"Í€n
tados pela esfor�arb 1"1 'iá
Neves.

-x x x

DIA 15 do corrente rní's
às 9,00 horas reali:wu'.se
na Pr.ef�itura. Muniei.!pI, a

,la, reunião do.s Des2nhis�J.s
l<>geancs (llle apl'e:;cnL1-
ram a Comissão' Central
dos festejos do Bi-C?ntcná
rio de Lajes. seus clê',el'h.os
como sugpstã" para �Ci'f;m

confeccionaçl,Qs os c'trta7,"s
ele propaganda :la fe:,t[1.
máxima de Lajes ;�m 191i6.
Os desenhistas convlcla(los
foram os seguintes: Dl'.

Joãt!l Preto d� Oliv'::!l·J., Dr.
Galleü Amcrim, S1'1·. Cln
vis Varela Ghiorzi, Paulo

Souza, Marcrs Lenzl" NE'i'01l
Goes, Aristides- V�r8;a, AlI

gusto Malinvernt FiEn,. Re
doHo C8sta l>;eto; M:1ri�10

Malihve.rni, HÍlton i'.,l!1f/I':t1
e' Oscar Lenzi.

-x x x-

NA Iúeja da Santa. Cl"..'z
.

assistimos domiúgo pa�s('
do a comunhão de :;d eri.111
ças (meninos e 'TIf:'llim�s I.
A Igre'ja inteiramente to

mada, estava mUlt.o b!�ln

ornámentada com helíssi,
mas flôres e defronL,� ::> aI
tar encontrava-se 50:) artis
tica coluna a Bíblia Sdgra
da ,.onde os com\l':tganti's
um por nm eí11. tocl11te CP,

rimônia fizeram o sO!?uin
te juramento' "Promet'J S8

guir ::;, doutrina q11(, Jesus

Cristo me ens!!.1ou." C�m
um belo sermão do P�. Se
venno Pentim, Càp�I:;;,CJ da

Igreja, qUe COmOye:I (>s

pais d as crianças e tor!' '3
os fiéis presentes foi elp fa

to unla Santa Missa e' 13,.
Comunhão que �T�r6, S:lli

ctacles a todós os qu'� :á rs

tiveram; pela magnitude (iI)

ato', pela fé e pied'ldf. C}Ul

que .aquelas pequenas rri-
-

Jr,

ES
aturas renovaranl ",:,ll'.S ;_:l"o
l11€s:;;as.I;l) Santo bac, ..'j].l.O.
DENTRE os gar::tt)3 [j'.le

,fizeram �Ja prim' in .::,,

m\)nhão destacal1100 o n·,lS

so vizinho, meni:1o Lau:-o

Hem'l:luc de· Souza, fÍlho
do casal Sr. NeLS)L Hef
fel' Da, Marlene SO\1Z'1' LÜI3
e neto do rasaI Sr. Lauro

pa, Maria S')uza.

NA parte ela br�t'� DaU-
1'0 H�'Y!rj(Jue,

.

reli?:;s
vi<it:l-pa ": (' avós, fora ,'1

clrs pelo seu vast') cjr�'lil)
ele a111izac1e, que lá foram
leva:' suas congr:t1ula"f.>rs
pelo a con tecimen to. Tudf)
era :lie�Hia e cOllt8u1,amen
to. Cl"i,Stãc 'e o casal an [i
trião ObSPOlli'Ju oI!· prc,�(''l
tes cem finos doées e bebi
das, Daqui desta �':)j1ll1[1. o

bcsso abraco ,'o Luiz Henri

quE! Ext-e'nSívb a cxdã. 'fa1111
..

lia.
-x x -

ESTEVE por algiFls dias
em lWfsa cielade (j Sr. Mal.1
1'0 Ramos, Diretor Comer
cial �la Side-furgia N::tC10-

11al, resirl·ente no .R',J· de
Janeiro, Que veio :'\, PrÍl-:
cesa da Serra eill visibl. a

os seus familiares
gos.

Os componentes (1) :""f.:'
vimellto de Acão SO�:lal (

MAS) de nossa cida:.'e ::;('

mana passada esp'� ::ialmei1
te convielados pela, "Assod

ação Juvenil Ol'g,lrlI z,'\,c]::t"
ela ci�lade de Tubar'io esti
veram naquela cidad�, a

fim de inteirar-se dac;ur-le

m'1vimento. A Caran111D la

i!'eana foi muito b�l'1 rece
bida na cidade azul e ('s

resultaras do encant,.'O fo
r<1m satisfatórios,

.

-x x x -

1\ ASSOCIAÇAO Bl'l'e

fi,ciente dos. Empreg:v:!r.s
da CELESG, iniciou unJ.'t

prog'ramação 'anual ent�'e
os diversos setores C.i1. eia.
O primeiró encontrJ efet!

vou-se na -capital il0 E,,

taelo de 13c's 15-11 p.pas!n
dos, A pedido do Se';;)t La

jes daquela emprêsa, ten

do em vista a' come�!O'l�a
ção do Bicentenário oi1 nns

so munlclplO o próximo
certame entre os fiíncioná

rios celesquianos sel':t 0'11

nossa cidade. A progr<tllla
çáo será f.ornada PÚbl!c� 3

m('ses untes do enc,;nln

quo provàvelmei1te ;;ení em

: no�embro do pró�m.1 anr:.

ftCnU8M� CAIARINfNSf DE
tETRAS
CONVOCAÇÃO

Convido. os srs. Academicos residentes. nesta. capital,
para a reunião de Assembléia Geral que terá. de eleger a

nov,'l, diretoria para' o biênio 1966 e 1968.
Essa reunião', terá bgar na CASA DE SANTA CATA

RINA, rua Tenente Silveira, na próxima, quinta-feira, dia
25 do corrente, às 20 horas.

Florianópolis, 22 de novembro de 1965,

". _ GUSTAV;O'NEVES......." 1.0 Secretát:iQ,
•. �';/.J!f;""!'!t15

.'

ção'. O homem ela Wa,de

Média e do, assim eb�l/\a:
do, "Anelem 'Regime' ti
nha um "sentido" vívisst
mo da dignidade humana.

altura de 24.metros, tn-

_ quanto que os mm'G3 de
pedra· têm urna e,0;9' ssura
em sua base ,'. de m�t(S ele
dois nretrcs, O Mc«i'f'iro
possui mais 6e 300 c'.'�8.!J (1�
monges; como tam)J�!"1 am

plas habltações para .cs

hcspeel.es, grandes ,1;üe,(:::ts e

outros, recantos adnü'l":�r,1.�
Uvos, As fachad0s i:Hcrnas
dos edifícios rEU'1?l1l' ('n,' si
o mais helo do estj]) nadc.
nal ai;q1.iitetônjco h\''.Í�.ah
da epo.ca do *enasc\men·.J.
De tôdo o c:mj'.lO'0 6E"�

tacam-se alZÚ!lS ')�J;c·hc,s
interes,al1tf'S, Um lT!Jdf>]o
de arqutetura é a· C0L:ph'1
do mosteiro. Sua (�1.1Hlr·i!'é
em forma de arco. dr ::2

. mntros -'e altnra, :·.ji Cfl!15-

truíd3 com pedras � 'C:lY!('ll
to sem vigas de �1f) [:1"1 �'P s

ou de ferro,' Nesta e'Jz:nh'1.
preparcn'a-se comjd:a; �la! 1,'
milhares de pessoas 3il'n;11-
tâneamente - que visii:l

vamC1 lvrosteiro cllJr1Ut.f.' as

fpstas religiosas. N'3 mr,i,():'
panela . podia-Se e·),:in]lni'
de· uma só vez a e2fJW ri�
tinis bois, enq!lalll'O (lHe

com 3 maicr co;her L1!';,',"�

se, também ele U111a s.') vrí',
comida pára 20 pess ),'�. A.s
5 capelas, e !,nbr,01'ntJn Ia
igre,i:l que se ache>. 11::; P>;
tio hí.terno. atraem :1 atel1-

ção pelo grande vab1.' �h
seus afrei'cos e es,�1jH1.!r'ls
sôbre ,ma-'eira, 2f.crll:l,�!fl."
prlos pintorl's e es::',;lt·,}!'eõ
búlgaros 111a:s
Rel'1 'scimento.

"

,. ..

O l\1csteiro de ail)

11]11a verdadeira r.r:tH!U:1

moral durante o jugo pc.
lítico turco que ,.lUt'011 ':lr';.

co séculos e a long;t op!'�
são moral grega, Aqui t'l1-

contrarám asilo e boas COB

clições de trabalho ('5 eru

ditos e os ci'liHzl,(lcrrs

,.r;

tanto natural COJIH soJi1'2'_;
natural, limito ao .�ontm": _'
rio das massas protei;ar.l.�a
das � nUtterializadlas, ou o

fenôwd() dos "beatles' de

nossos dias. ,/

.maís .' destacados do quela

.época, com-Q' também os

revoliícíonáríos - rebeld=s
combatentes pela líbetdade
'do povo. A grande quanti
"dade' de objetos I�x!)f')sbs
no mnseu., alguns dos quais
são únícos por seu valor,
nos Ialam+de tôda essa' his
ÚS.ria, .Na biblioteca cio lVfrs

JJeir,CJ '. C0l111ervam-se i'dnrlll
mais ,d,e 12,000 antigos vo

lumes 'búlgaros. grego:::,
r_usscs cole len1::1s t'!I)�cr:o

,histór,icos','e gt>OF.:ifir;as.
- TêTiÍ. ,"'.::Jbr!:'tjlclo um gr:::,nde

"y:�r os· �,\T4 mamncrlt-JS

anl!g'('Q (gle se enC0nt'ra",l
n� h:bl'iótcc'n.

E' ta�)1bém exce:),�il_)n�l
me"!!' rir:fl a ,colecih ele
;rO"(1S, cruzes. amUte!.:" e

nlCf.'rin� de ouro. !�:t(luanto
,-

011<' a C!'uz-I�1in;,�I·ll'."1 de
Rafael, elabora"8, )<>;0 mo!!

�'f'. Rafar! de RUa, o:j úniea
('lU Seu gener.o. O lT:,cn;::f)

e}'f\borou esta cruz 1:1 auos,

f'xpondo sôbre uma l,linima
suped:cie dc I�UJde:nt lO':!:

.
cenas da bíblia, Por c';1U:;R,
de seu 'intenso \' penoso
tt:aba!l1o o talentos·) artis-
t� f�eG\l cegf\. SWl

ror:srr\'ou -se r'0111 o

das obras ele Iõlrta
uma

nla�s
l)reciG'a� da miniai ll�',l, (::;

culpt':!2 sf)bre lilnd\7��·i.t.

(} l\lo"teiro de RiJ.I atrai
a a tyl}ção nã,) i'Ôi11e�lt·] dJ')
cient'bt as-hi.st·oriado:'ps. F,'

€I�sta . fcrma um (:0'-; lue:il.-
!'es hvorHQs dos ';unsto.3 ..

húlQ,·'C:.r: s, e e,�tral1�,eiro,'3,
Bé'�qucs de pinheiros se

Cl!�. i:mpéhiosos �.tl'W�.
lhos, sôbre os qua:s '�nl:�l-

113., oS cimos abl'1!) 'F, de

pedra ela mo'ntm:l1'l, 01-

ql1ant,o qUe acima,' f'.rn p::,s
dêsí.es cimos, dispc ..·s lS sob

os piéos cobêrtos de nev�,
brilham lagos crig!;;Úi.ncs
tr.ansbordantes das famo

sas trutas montanhesas"

ROND,A
btiinos artigo.s valorizando
cada vez mais cine ronda

em. sua nova· fase assin1 co

mo fizeram' na anterior, Lo

go depois dos exan1�� q�e-
10' dar uma. intenslflcaçao.
ext:r;;:wrdináriq, ao cine clu:
be paTa que até o íni(!io letl

vó de 66 já nos tenhamos

funda:ment:ado p.i!ra enfren

tar uma série de objetivos

que temos em mente e que

constam dos estatutos.

Quero agora, como fiz

por meio de nota que foi

divulgad,<:1 pela. rádio Diário

da Manhã, congratular-me
c�� o eine clube ILHA,

fundado na noite do dia

dez na UCE, e em especial
a seu. idealizador e_ presi
dente Benito Batistoti com

votos de êxitos em sua mis- \

ClNE
.

.
.

.

Antes de come�,';lr uma sé

rie de artigos. qUE! farei par

ra dar, ao.. leitor uma ,visi
bilidade mais çlara sôbre

cinema quero falar um pou·

co sôbre o cine clube,

No dia nove fizemos. a

segunda reunião onde pro
curamos traçar alguns ru

mos para o futuro do. <'iDe

clube universitário catari

nense, Sabemos das dificul

(lades que teremos de ven

cer m,'lS levaremos
.

nosso.

intento à frente mesmo que

os frutos sejam 'emor�os
o que é qu,ase certo pois es·

tamos numa. provincia dis·

farçada em capital de Esta

do. Em Florianópolis a cul

tura está há m'!1ito tempo
adormecida ,apesar de al

guns esfôrços de idealistas

I,
que na maior parte das 'le

zes caem sob o pêso da ig- �

norância. Nosso cme clube

nasce com o mesmo entu

siasmo com que nasceu cine

ronda que apesar de tudo

hoje está mais forte do que

nunca. Se. depender de mim

posso'garantir que o cine

clube seguirá os trilhos

desta cohma que agora. ser

ve 'ao ctne clube. Nesta reu

nião resolvemo.s ábrir im:;

criaç�o para no maX:imo 43

sócios para êste inicio de

trabalhos. Ficou resolvido

os problemas referep.tes (1
secretaria e a tesoqraria,
Nesta mesma reunião expus
a maneira pela qual leva-

remos a caJJo os nossos cio

ne-foruns que explicarei
'dos (1rt-ilfo5 da séri� que fa

lei aCima. Quero agradecer
aqui aos colegas Emanuel
Medeiros e João Carlos Gol

dani de �ôrto Alegre que
'estão, em} grand� atividad�

são.

Em principias nosso cine

clube foi conv.i.dado a illZer
fusão com êste, mas tanto

eu comó minha equipe re

jeitamos a proposta. Fiquei
de ajudá-los em tudo que
'me fôsse possivel. Partici
pei' de quase tôdas as reu

niões de pr�fundação e da'

de fundação. Não pude a

ceíl(.l.r um' cargo que me

foi oferecido na diretoria

poiS já tinha a presidência
do eine clube universitário
catarinense, Sinto·me hon-

rado em estar incluido na

lista de sócios fundadores.

Espero sinceramente que
os dois cine clubes saibam

viver em cooperação mútua

p.ira a plena realização de

nosSo ideal que é q dever
.

o. verdàdeiro cinema colo
cado em seu devido lugar.
Fica aqui os nossos votos

de felicidades ao nôvQ cine

clube..

�., Jor�e"Robert�_ Bii(\hle�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



frsrfvl â es 'e q;' a

gem e Martir, Padroeira da
diocese e do Estado
ldital de Convocação'

Fazemos 8aber que, r.��
acôrdo 'com a pra:,", esta
belecída e a piedade dos
fiéis, celebrar-se-à no dta
25 do corrente, feri::>,,:') ('S

tadual,
.

por c'ecreto ·lei' -de
12 de [ulho de 19;3q, a tes
tívídade de Santa C,ü,ulna
Virge-m e 'Mar-tir, Padroeíra
da Arquídrocese e do Esta
da, pelo modo qu., segue: :
1. - As 10 li'lras.-S:)LS.'lE
:MISSA PONTWICAL;

2. _. As 16 horas. IPHO
CJSSAO C"ill a Imagem (!e
SU1"ta C·�t(lri)'a. para a

'ql1D' Ifir? tU
.

convídac-as t6-
d3S as 'entldades e institui
çôes católicas ela ca:J,t::d Que
nela deverão tomar parte,
desígnamente nela 3')<.ru;,.1-
te torma e PfST9. ordem

I Cruz prccess!o:""al. 0.\1-
.

po dr a�.i··' hos. CC' ;q'io Co
1'81":3,:, ele Jesps. Asj;i) ílf� Or

fãs. Cruzhdinhos, C,mgre..,
gações .Marianas Femini

ras, Associações d,� 8ta.

reresinha: de'Sta. Z!.t''1.. Da
mas de Cari.daéle, AP'jswlJ.
dos d':' Oraçã,o, Of':!.Hr:1·Ter
ceira Fcm;n�na,. Ação Cató
lica, Abrigo' dei l\.r�nore�,
Co]égio Cata,ril'lens,�; Gon
g-�'eg'ações Marianas Masc,l

Ih1'as; Irmanda:' es, Ordem
Terceira Masculina, Carro

Triunfal, Clero, Pallo, Ball
da de Músiqa e pOYo.

Antfs da supra menclO

nada hora, as referidas /�8

sodações e entidades S!3
reunirão dentro e no aoro
da Cated ral, agua t'd""n(�'�·
cada llma o· lugar q,ne ltt:
fôr reservado e compé;j.�
110 pr2stito. Cada, R�,s�)C'L·

ção "'everá apres,mtar �"

com ('s respectivos estan
dartes {! distintivos

O prtswo dé'sÜk'�á leri ..

ta e in interrupta;:11'')út:" ,}S

to P, srm qualquer pa":::.d:l,
cu internipçà6 �a' ítJ:irch}
DO s111al dü'piJ:ator.,. .

,". 1·� � �. .: i

0, fiéis e famílias que
n5 0 pudarern acompanhar
a procissão deverão postar
B:e nos passeios das .ruas
do trajeto para assistirem
à sua passagem.
O préstito obedecera o se.

guinte itinerário: Rua:> Te
nênts" Si.;lveira, Alvaro de
Carvalho, Feljpe Scllmidt,
Praça XV para baixo, ru
mando ao lado da Prefei

.
tura e Catedral.

�s varas do Pali:). serão
carregadas -pelas M81'etis�j
mas .Autorídades especial
mente convidadas.'
Para a solene procíssão

, convidam-se todos os fiéis

e à população cm geral.'
S':'r"r'o costume, aliá'), mui
to louvável e' píedcso, 01l

feits!'em e ornamentarem
os fiéis as ruas .e ffl,cl'.adas·
c]?s casas em círcunstânc!
p,s i;1eme1hantes, o lll€SrnO

se ,ede e eSl_)era por oca

siíio' da p�ocissão d,� Sta.
I Catarina, glori,osa Padroei
ri da Arquidiocese e do E.s
tado.
NOTA: Desejando a Ar

quidiocese assoc'iar-s�, pra I

zeirosamente, ao DIA DE

�.AO DE GRAÇAS, qu�
ve.m 'empolgando ' Brasil
e aproveitaMo o , grand"
concurso de fiéis G � p:'t"
sença de meretíssÍwas 1\u

toriqaales" seráo a pnc'�sãC'
encerrada 'com (' 8ole"�('
cp-nto do TE DEiVM. em R

ÇS9 e'e g-riiiças a Deus pe-
11.,,] tem.1id"s í:.')m t.anta li

bei "llÚ:, il<� tl:,;t;uidos.
i;I'J.".J'(i",n.c·oot's. 17 d,Y NC'

veiEbrc "e 19":;.
<t!Jül Dome e�1 Der :J;.. (1�!.� (;{)

Exmo· S.. 'Arc"b'��:)1 '\.r·,t,.b
P�Útà�O.···; , ;;i: .�� '; ':' ",
(Ass.) Mol's .;:FRJ�:'i"t)'i·,)
HOBOLJ),. V.l!1;<1.!"·O r:>,'b .�

C1ira.' AO' C<lt"i,..jJ·:;o i � c' ,,,�
.

NEW'FO-; ni"_ LU?, 1\1 !\.(;'l"

CO, Prc"éc1or (la :rrt':a n<:1J
de do SS. Sacram,;�.. tó. \

CÂRTO�JO SAtlES
4.0 Ta:bel1onnto ��'-.�-dta�· ,..' )1 ;',:
Ruft Conselheiro l\:Idfrl'l.,i 37
Escrituras'

Firmas.
//

Proct,lrações ReconhflcjmentQs

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

NO:<BE'RTO CZERNAY
CmURGlAO DENTISTA

IMPLANTE E TR��SPLANTE DE DENTES .

Dcntisteria OIJCratória pelo sistema de alta rotaç,ão
(Tratiítpfnto Indolor),

" PROTESE FiXA E MOVEL
l;XCLUSIVAilJE�TE COM HORA �RCADA

Edifíci.o Julieta •.cQnjunt,o de salas 203 _

'.1J.
.

�ua Jerônimo (;oelho, 325 '

Dils: 'lil ã� 19 horàs
.

Residência: Av. l?'�rcWo Luz 126 "".��t.� 1

, ',' '.,�

�l
j" ��il.<'"" �,,'

.

I',' t1 �� I �'. ,<n:!',·,\I �ir\ -' �.

/� T E'lN:l A�il, i� 4� b:Ji\�hj .L.;
I }J f:\., � y �t\ .. {,;. �.

A8ei.tPl11-E=e perl'\lfll10S �t>fW\�o<: 'i�f.t.il!i<rlt.qitló e',�'P·ntunl.
Favor tele:f�na,r ,p�:r,:'h�}f/9 ffl;,I�{i'n,C;,�I1l T,r,i:neu.

.

, '

ltdõ,
n"", . t"'U>ít'Ule'iru Mafra 1641 - Tel. 3U22 -, Caixa "ostal

I:m - KIHIÓ'eço TeJegl".ãfico "ESTADO"
l)JHETOR-GERENTE

D:)�nm�c,' Ftrn::mc1es de Aquino

t ft�,,:\'P�'t-Cl·mFl<;
">nlr'ITllIJ Pé'··I''1nrl·, ri.o -\:lU··cHI e Silva
.. '.

"

OE.I'.\HT.\ "l:J�1'() JW EflITOIUt\I.
Per'ro "';:lU'!" :qfHehndo . f-bv:lldo Mehi

·(-"'f V87 !"�):�: ;:J."'. .- :"-e;"�:C' ('OSIR R':In}n�
.

rl"B'.I(IUJ.\DF:
O"PlUr '\I,tônio Sehl,i�'dwé'llI

. IlEp·\HTo\ "'IENTO CO\WRf'H'
.

I

\

Divino �Jal'Ínl
COI "'�nR I\JlORE;.;

I'ruf. H:·' 'Te" v.�' F'Ullu. F'rnt
. Ósv�11() [{ndl I)!ll<:' - I :tl1ua\

"

,rün,e ChJ:Jrem. Prof. AlCides Abreu, Walter Lang!l, Dr. Ar·
I,lüdo Sm;th'lgo. DOl'uJécio SOáres, llr., Francisco Escobar

Filho, Zurv Machado/Lázaro Barto16ineu, A. CaJ'lo8 Br�
•. .. .

I

to, Oswaldo. Moritz, Jacoij Augusto Nácul. C. Jainundá,
Jabes GDl'cia, Nelsori ,Brasche.r, ,faime ·Mendes. Cy�anill
Jo�é RClbql'to Blledleter. Bp.atri7 �onteriegro �'Acampc, I

ra, Ma lWel Mdrtins .•1o.sé Sime: J clp SOUZij, Sebastião Ne
'ves, khnny, Ll1l� Eügênio Llvramr"lt0, � Jo�é Guilher):r.f'
Ufl SOtlZf1. Sra. Helena Caminha Borbll V!ll0.rin. A SAI

xas NettQ: W!lson Liborio Medeiros,' Luiz Henrique 't'an
credo

REPR1�SENTANTES
,

Representa;eõe::J A. S. L�rlil Ltcla. Ri� 1GB) - Rua Sen�
dor Dnnt:1�. 4(1 - 5.0. andar, - Sã� Paufo' - Rua ViM

Iria. 657 -" I rjnu junto. 32· � Belo·. Hol'i?;onte; - SIP '_ 'R'I11 .'
d()s C(1)'ijó". 5!'iR _ 20. m'ldar '_ Pôrto Alegre - FRO i

PAI., _ B1Ia Cel. Vicente, 456 - 20.' andár.
Anunci(1� �l",ri.Ülf)tf' ·.(�(mtr,tt(1 dI' a,.órti� r.om a tabela em

ri!!OT
J.SSI,l'l&\TTTHA {UHT.'\L C:,·�, \I! fIU. VENDA' :_" '.'FI ç;_ �
émi·50 (A DIREÇAO N,�O �S�E' RESPOS.I.\BILIZA. PE·

LOS CONCEITOS_ E�IITIDÓS NOS UTIGQS >.\SSIN�J"
""008.'

.

PRÔ 17��J;t
'OLHOS"
" .�"

.

use óculos ii

. bem adoptados

otende,nos com exatidão

suo receito de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA
,

,MODERno lABORATÓRí ..

SARDINHAS EM OLEO COMESTIVEl

SOLMAR.
.

Nils hoas casas do ramo procl!rem sarlli.[
. nhas SOLMAR. um produlo calarinénse

para o mercado "Iulernacional•.

MinisiériQ' da Educaç.ão e [uliura
Universidade de Sa.nta Catar�na

REI-TORIA
I

SEClmTA:r�1i\ G],;.'·.'\L

EDnM, No.! .; /6.'í
•

de

Qesenhos, Projetos e Plantas
'\ � .f I -

( '.'

... 1\)ti .. -; '1 'j€, .:. �}�'.�' � cOlü!etin·e1.� ..
o (1 ',,: :- t� !�.::� :.1, ,�'

que se ;;\..h-l' P.:) \é".l:�1l n.l DiárÍ'l Ofiéinl �h C ;,alto, '�.".�,;ãu
dc " do corrente, n Etlit::>J D.O 38/G5, Tc1:1tivo '1\ r. 11°IH·ri'n·

cia Púl'lica D.O 36/65, )1,wa àquisição de· allarêlhos p,>elltí·

fie ls.. T'�"'('llt!)S (uimic\ls c artigos üdon't ,}óg':c 'S, liesti·

ll:v1n' ,. F ...... 1,;1 .. (' 'te (\(lolit.-Jl gi,l. da Univ'l",;'lade de

Santa Ct\larina .

. . . . ()14trl)�il1.:'. ,�seh:r�:�n flue, a flh(;.rhu·a da C·f)l1cOl'rên·

(+1 I" i·< ::)�'f!'j'�'l� 1'''.)'a a.., 15,00 boms,.110 mil· 23 Ifle nfl'vellf·
.

h .... rlft ,.f!';rreute ano. ,
_

ll":'sií ,1 .. ,;>,rntel'.Í:1I, 8' ne novembro de 1963.

.h,,':· r ·,rttllmp - DIretor, 25�11·63

,_., -- _ ... -" ._ ... _ ...._._
....._--:-._

.. _-_._ _.,....-�--....--

UC',l'l lhu,. Tec.iJi(;os, ?1ojetos. Pluntas e Instalações de

Mnquiml::' e Motores de :r�mb�lI'caGõe� em Geral; i
•

f'ruJ;;los e Plantas je E·i11barc'uiões. Casas e Instala

lôes Industriais.
.

�

I . _

I
r�m: Slllli,)s S�rai va N.o 5:{5 - Estrelto. .

F:ngpnhpirr; Erkh Goettmarm - Reg' N'!� 1:1:.-.fl. Clilt.
,�'j,;/Si;*'

, ,

,
.

.

.

._. - '-j- _.' _._."-'"
.. _-.__ .

"-7
---

Insiiiuio Estad"al de Educação· '

EDITAL

De ordem do senhor :Qiretor do. Instltuto Estadual de

EcluC8(ào. comunico ·às 'pessoàs' intéressadas nos Exames

de Admiss[to ao Curso Ginasial, do período diurno:
l° - As inscrições estarão abertas na Portaria dêste Es·

t:'lbelecimento de 20 a 30 de novembrc, das 9:00 às

115:00 horas e das (14:00 às 17:00 horas ..

2" - Só serão feitas. inscrições mediante apresentaçãó dos'
,

seguintes documentos com firmas reconhecidas.
alérn ele 4: fotogl'afias 3x4:

3° - As provas obedecerão 'la seg�inte hot.ário:
- Atesthdo médico

.

-:- Atestado de vacina
- Certidão ·de 'nascimento

i
Di'1 10/12/65 - 8:ClO horas - Português
Dia 13/12/65 - 8:00 horas - Resultado de . Portu·

guês
Dia i3/12765 -:- 14':00 horas - Matemática'

Dia 1<1/12/65 - 8:00 hor<ls - Conhecimentos Gerais
Dia 17/12/65 -\ 14:00 horas - Resultado Gera) CIO

Exame de Ad'1'if':"à"
e' entrega' dos cel'tifi·
cados� de', apróv,'1çâo.

.

Frorianópolis. 4 dé novembro de 1965.

Leoni da Luz Portela

Secretária; Geral' do Ir.stituto Estadual de Educação
, \ ..

I
I

'C�FE AMEllA
�ahf}r �uuli.dadc - .Pw.·(;�za-

,

A l\�ajS Mü(lenld

TORREFAÇAO
'UE

SANTA CAIA,RiNA�
h \Ua.x Sc:hramm, 't57 I�STREIT·'.

.

\ '

)�.L:\'i]UZ: _._ S,,)O FnHH'fs<:o d'. :,ul (

Fl\B(UC:1� ,�. ( _. ·:Pnrfo llégn: (' Cl!!'iW'i'

: -_-- ���?�1�,�
!I'1QriaMpbUs, '2'1::11--65

àfâFina
Os Técnicos da Direto

ria de Organização (h Pro .

duçâo, em colaboração �'O;:1

o Instituto Nacional de De

senvolvímento Agrária ( ..

INDA), i
estão estudando' o

critério a sei' adotado para
a escolha do Munleipío Mo

dêlo em Santa Catarma, '

O Município escoll1.ldo de
verá receber todos os 1€

.

cursos, possíveis a serem.
/

mobílízados pelo INDA, reu
níndo as entidades ussís
têneíais

'

federais, sstaduuís
e municipais, públícas e 'l)ri
vadas, a partir de l.J66.

I

pão consíste tão 3Ó em ue.. fazer convergir a assiteucia

vol�e� .econol1iiCalll&�1t('. o' Fecl.er.a�: +��,� o �Ullicípi()
Muntcípío, mas .também

..Ae..Ib1fuba, �.olhid() (:01l10

em �azê-Io, evoluir suo .�(j- '" ;)f),if�jeípipJ l}!qdêlo do ;Esta
dos os demais a;Spe)�0;k se .

(·0 do Rb,,urande do SUl:
jam êle educacíonais;' :cá1;.,:;' ..: :'Qport1.J.IlamellÍe 11· Direto

•
.

,,- ,_ �.
t ':" .010 • /. ....

turaís, sanítáríos, re,�i'eaLi';' ríar de' é)rg'Q�'l�z�çãO da P:o

vos, etc. dução prestação' melhores
hstao sendo tomadas pro ESCLARECIMENTOS ares

vidências pelo INDA para peito do assunto.

.,�onv:tê�:pefã�1iSsã-de 30 Dias
A FAMILIA DA SAUDOSA

PERGENTINA PEREHtA D"ALASCIO'
'(Don� Pia)

(;�ll\'�(':.:. seus parentes e amigos para assístírem à mís
.. ::.. dc ;)0.0 dia de seu falecimento que, pelo repouso eterno
de sua boníssima alma, Será celebrada, sábado, .día 27, às
; h "as. no Alt,'1r de Nossa Senhora, na Catedral Metropo··

tre as, Autoridades Municí
pais e os municípios' em :;e
ral;
4) condições répreseatatí
vas da situação agrária do

Estadq ou 'de zonas de. ma i
ar de�taque' dÓ Estado:

5; ausêneía de tatr.,ún:ii,o
ou minifúndio, com preva
lência' da organiza :ã,) t'.m·

diária média do E;.>f.'l.:·'). ou
de zerras de maior ev.den-

. cia;
6) acesso fácil por Rodc-

vias;

São' condícôes essrH\ctais
pa ra a escolha do Mun ôr,í_

pio, as seguintes: \

1) harmonia perfeíh en

ire os três poderes rnur..cí'
pais; Execut; v.'), L=r�ii;ld:.i
v� f: Ju4':clár�o:

h·"�n1� -.'9. �erfe·�·:t 1('(tlC
.': '·'o( err s M\.�.nj ci:n. 3: E�

�8
'

i1a�� e ,F'ederal;
o! l'arii�c�·;a. psrf-=:'::t

a CaDital do Fsi:a('o;
81 c1;.S>'i):' 'b'I' "a �? .1.. '3' ,::,pn..

para t1'a1)a,lho ele (1.':)'."0"';;

tra G':� o c _ !11 :rr'-J:ô','-f'À J :_... drc

�., p·�4enl:
10) cx'stêncía de ,'·"1:'\,,(/·s
'e ssú+e cúolícs P.·g;�·rllÔ- �..--._",,__-.,.......-----

V E N O E - S E,

�icB.na.

Per mais êste ato. do} religião e amizade,
mente agradece. ,

antecípada-
25.11

n1:""S ! ,
. .,---t·: ;'1<!. '��!J�.

,

r. r :,'.( tivo de transferência vende-se alguns móveis e
-j ,

•

;' :T;" "·"nnsformadores). Ver e tratar à av, Rio
Branco, 46. NESTA.

. .

:<'1 r

-- ._.-_.-."� . �-';:_".-� ._.__ .::. .. --.- .. - ..... '-,-- ---_ ... - --_.:...._-.-_.�----------.....

/

I·

/ '

\

\
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<'

� ,:.:

Clestnhot
� clic:hês

1olhetos .. cotÓllIgos.
cartozes e carimbos.

�n,pre�ios em ·9.er.ol
DClpelo�iQ

Imóveis Compra-se - Vende-se8• -

Diretm': W�lter Unhares.
Rua Fernandu Machadu, 6 - 1,0 andar - fone: 24-13
PROPRIEDNDE PltEVILEGIADA. Por motivo de

transferência VENDE-SE na melhor: zona residêhcial do

Estreito, próximo a praia,' escolas, fiambreria, ponto de
ôlÚbus. Amplo terreno. completamente plano, I

contendo
:lO metros de frepte por 40 metros de, fundos� Casa de
construção recente com 3 dormi,tórios, var.anda envidra·

çada, banheiro completa, cozinha c/armádo. balcão, exadS

to.r, aquecimento central,' MOBILIADA'e com TELEFO
NÉ .. Nos fundos mais uma residência .de madeh-a,. gara
gem e quarto ,de empregada. O'timo preço. - Financia-se
a metade do valor.

RESIDENCIA VENDE·SE à Rua Samos Saraiva. Am·

pIa ,colllortável, construção recente, contendo 5 dormit6-.

rios, 3 salas, 2 banheiros,
.

copa e' dependências completa
par.q, empregada e garagem. Terreno medinpo 5.400 metros
quadrados. Vende·se também a casa desmembrando·se

parte a.o terreno.
RESIDENCIA VENDE·SE· na rua Maria Júlia Franco, 57
- Prainha. Pal-edes externas de pedra em finp ,l'1caba·
menta, cOQtendo 3 dormltódois_, 2 salas, copa, cozinha, ba
nheiro completo e garagem. Terreno com 430 n:etro qua·

�
O

-lJ
\
,

mados, quase todo
..
murado.

RESIDENCIA COMPRA·SE no perímet1'O urbano da

ilha, pOdendo ser casa velha. Paga-se à vista até 10 mi·

lhbes.

CAS.A VENDE·SE na Rua Professor Anacleto- Damia·
ni, parte plana - contendo 2 quartos, 2 salas, cozinha, va
r!;mda, banheiro completo,. c;onstrução recente. Preço 9 mi·

lhões ..A 'metade financiada'em 20 meses. ..,

TERRENOS VENDE-SE
.

RUA WALDEMAR OURJQUES, rUl\ Ilue liga o Estreito
à Capoeiras, e que em breve será calçada. Lote plano, de

esquina, com 450 metros qu�a�os. Finan�a-se 'em 10 /

mêses. I

RUA FULVIO ADUCCI ESQUIN� COM MACHADO
DE ASSIS - Estreito, perto da entrada de Çoqueiros 'com
45 metros de frente p/rua Fulvio Aducci e 50 metros freno
te. p/ruà, Machado de, 'Assis. Contém duas c.asaS' velhas.

.

'.

COMPRA-SE TERRENO Ol,J CASA VEI:.HA NO. ({EN�
TRO ' ."

�
,.,. ;;

;ERaENO NA PRAIA DO MEIO. 'Ainp�o lote de 17x13
metros. a 200 metros da Praia, com jui e ágUa. Entmcta
Cr$ 400.000, o saldo em 12 meses.

. .
.

.

·imobiliá�ia ilhQêâp
"

'
. .' ...

, I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



_ E§TE coluníst a está'
organl!!á:t>cl, a eXl'11101;) (;('s

anos anteríores - AS DEZ

PERSO�ALIDADES de 3,C_

de 1965. Publicarei em de

zembro próximo.

A DIREÇAO do Grande NA cidade de Blumenau
Hotel Blumenau, esr

á

ccn-: amanhã terá início. a ReU'''
vidando os associados do nião dos Govemadoi es ck.s
Santacatarína oountry clu Lions Clubes do Brasil. O
be, para a festa em "bl�ck-;; Encerramento está mar

tie", qus fará realizar no�. cado para o dia v nt€' e

I próximo sábado nos �el181i oito próximo.
elegantíssimos e 'iuxuóses
salões. O melb -r 1') ma

lhor Gla \ $cciedade c�tari

nenso dirá �'pres:;:>nte".·

\

õ OS SRS _ Dr.: níat
ma Araújo e Dalton Al'aú·

[o, estão dirigindo 'urna im

portante Firma de Crétll

to financiamento e ínves

tl�eJ:1tcs _ LETRA de , .

CAMBIO CATAiUNEN8ll:

Que 'Está '.funcionanckl há

alguns dias na Rua Dendo

rQ 17. Podemr s '!nr0r�llar
oue multa g'e'�te tem. PlO'

•

curado aquela, eücíeate or

gauízacão, afim de emnre-
.

gar e· ganhar oinnetro

sem fazer rõrca Aüás, 1). �

plícação de ecpnon'nas. em
let·as de cambío, é um .. is

tefUa prático usado nos

grandes centros do .mundo.

PRóXIMO sábado no

Palácio das Indu3tl'iH3 r,

cu[\trcerá o el'cerrame:1to
r!.C) Cl'i-O de o"�al""lentaçiJ.o
de J\Tatal. que esb s";ado

Jl1il-;Ís�Taclo pela 8r11. Olin

da V;llP3. numa pro,uoçiio
o D:))to. Nacio'J.al do

SESI. Ql'arel1ta senhora:3
�a soc:edade participam n0

'I:

referido Curso.

COMENTA-SE que o Dr
Zani Gonzaga será o Che
fe da Casa' Civil, no Go
vêrno do Dr. Ivo SiJveira.

O DESEMBARGADOR
Belizario Ramos e o Seclb
tário da Fazenda, Sr. cu

pertino Medeiros, j � fa
zem parte do quadro S(,

cíal do Bantacataríua Coun
try Clube .

ENCO�TRA -SE em

U':u:gu�iaria, em via 'Sem ele
Inspeção o Cóma.ndante do
5. Distrito Naval -- Almí
'ra'1te Áureo Dantas Tones,
acompanhado de sua DI?:
espôsa dona Nice, do Com
te. José AlVeS meu e de
seu A:Judante de Ordens'
Cap. Ten. Leonardo sm
néttí.

_ SEGUNDA-feira, _ O
Centro Catarinense no Ria

de Janeiro, recepc\,Jn(lu
com um ooquetel, 9s can-

.
didatas ao conct!rs>J Garê.
ta de Ipanema.

JANTAVAM no QU8rên ..

cia Palace, cs S1's: l.-baldo

Klar1, Jacqt;es BtlS3 e

Paulo Alves, que s=!:">í. h,)

menageado pelos iUIlCio
nários do E,anco Agrícola
Mercantil, C3m 'L�1 jantar.

Lazaro Bartolom-» I

O Sr. Paulo Alves, arru

mando as malas para l'�.,.

sídír em rpansma, na \..1 ua

nabara.

-

RAQUEL Floriam, U!1l�

jovem cantora "bossa no

va" desta Capital, Ianca.da
na TV-Florianópolis, quan

do em caracter eS?,�rilllen
tal, no programa "Gente
Nossa", de Walter Souza,
acaba de, ser contratada

'pelo Sàntacatarina Coun

try Clube, para uma apre-:

sentaçãa no Grande Hotel

Blumenau, na festa de Ga-
. la do próximo, sábado.

_ A EFICIENTE admi
nístracâo do General Paulo
Vieira· c'a Rosa, na Prefei

tura de Fpolis. -- � motivo

para J seu aproveitamento
no Govêrn-, do Ivo $i!Vfjra

CESAR Ceára, na sua

Exposi�ão de Pínturaz; nue

inaugurará amanhá n

Querência Palace apresen
tará quinze telas _ Paisa

gens da Ilha de Sant;: '.�a

tarina _ Praia d-a' Al'lnít.
ção _ Baleeiras - P!'��'3
da Armação _ Oap�l,a La

gôa N. Sra. da Conct'iç2/J. _
Cestão '- L�gôa N.' Sra.
da Conceicão - Praias
José MeI'des - Vi?lh'J Dl'-
lar _' "J.csé Mende�"
Ilha das Vinhas -- :vrirJ.
mar -- Barra dó Rio Cam
buriú _ Casa Victm' Me'!"
reles _ Catedral - - Bom

Abrigo _ Zin:as Uma

Gera�áo.

'oRle""

(

(.

\
I

,

)

AG�NCIA PRIMA

Invest.igações Particulares

Lodalização de paradeiros e Imoveis

I

Sigilo - Vig'ilância Crimes

IllfOl'máções Caixa Postal 453

Florianópolis Sunta Ca:'tal'ir:a
"

�

, I ,

I

Pelo Acadêmico Vasili

Orbe Press - APN _ E
xiste em' Marte alguma for
ma de vida? Sôbre êste te
ma publícou-se:uma infini
dade das mais inverossíveis

suposições, hipóteses e, in

clusive, disparatadas inven

ções. O problema da vida
em Marte tem sido o tema
de novelas fantásticas, escrí
tas em diversas épocas. O
interêsse de amplos círcu
los por êste planeta tem ti

de, periodicamente, altos e

baixos.
O problema da vida em

Marte ainda não ultrapas
sou o campo 'visual da ci
ência astronômica e os no

vos métodos de investiga
ção dos corpos celestes da

Terra, especialmente por
meio de aparêlhos cósmi
cos, infundem, nos últimos

tempos, a esperança real de
solucioná-lo definitivamen
te.
Um repórter da APN pe

'díu ao Acadêmico
I

soviético
Fresienkov que expressasse
sua opinião sôbre êste pro
blema.
De, todos os planetas do

ma
sistema solar - disse o cí- I

entista .i: nosso vísínho

Mane sempre foi considera
do como o mais apropríado

_ para a vida, ainda 'que até

bem pouco quase não havia

dados sôbre sua natureza.
E' natural que os homens

I' ,

,

não queiram sentíz-se soli-

tários ria imensidão do es

paço cósmico. Precisamente

esta fórma de': abordar o

problema foi a -que preva
leceu' durante séculos.

Agora, com as conquistas
da astronomia, d(.!.' astrofí
sica, da físicà e outras ci

ências, assim' como .pelas
complexas experiências rea

lizadas por meío dos saté
lites artífícíaís, estações in

terplanetárias
,"

e aparêlhos
cósmicos, o problema da
vida. no Universo pode ser

abordado do ponto de vis
ta cientifico.

.

A opinião; muito difundi
da, de que em Marte pode
haver : vida, baseia-se' em

SU'l grande semelhança com

a . Terra. Este problema po
deria ser resolvido positití-
vamente se . Marte se' asse-

meihassa à Terra, ainda'que
tôsse em gráu ínsígnífícan-

VETADO O PR'oJ�TO (,_�LE
PRORROGA O PRAZO DE

?AGAME,NTO' DE DEBI

Tes: _ Há ppucos dias :'10

ticiamos através desta.' co
luna. sôbre a -prUl'i'ogél

ção de prazo de pap,'ameE
to de débitos das p.�:l"cas
físicas ou juridicas pa ra
Icom a previdência social

prejudicadas pelas e"!lchen
tes ou nevadas. Ta,l prO:le
to, porém, nãQ foi aprov,::t-'
do pelo sr. Presidente da
República, alegando em

atia. pr.opgsição
.

eontl"á't"ia,
que tal regalia seria exage

'radamente ampla e indiseri
minada e' que pel.os refIe··
xos 'negJàtivos' q,ue causa

ria na economia dos ban,
cos, "haveria fat!l.1mente
urna redução de sua capa
cidade de assistênci<l. fi
nanceira comprometeIldo
os esforços de recu:)r.raç'�o
das· 'regiões prejudicadas
pel�s enchentes.
O Presidente Castt�b .'.

Branco enumerou, ainda,
diverSas medidas q110 j1.
foram adotadas no se�Ldo
de recuperar as zonJ.S atin

gidas, tornando desnecc/i
sária a ajuda reinvld!cada

pelo projeto.

ci.o. Inicialmente, ::Jm e:ll'á
ter experimental, vai ser
utilizado a Rádio Mauá,
que é de propriedade ho
Govêrno.

-x x x·-

sempre ....

iiL- �� � __

;_ x x x-

SALARIO-l'AMILIA E AU
XILIO DOENÇA: - Fo-
mos informados que o De

partamento Nacional da
'Previdência Social, apro
vou anteprojeto' de decn>:"
to elaboliado pelo ,n:pl'esen
taPl� dd$ �l1egadQs, es·

tendendo o direito' à per-
cepção do "salário -12milia'
ao empregado em gÔ7,O de

auxílio-doença. Essa idéia
será enviada ao sr. Minis

tr_o do Trabalho e Previdên
cia Social, para
ção.

aprova-

MAIOR DIVuLGAÇAO DA

PR-EVIDENCIA SOCIAL:
Em dias da semana paSS2.
da .oS presidentes <!m� Imi

titutos de Previdência €'1'

tiveram reuni.dos ,cora o

Ministro do Trablho, a.'5sen

tando medidas p!!-l'a mai

or 'divulgação da lei de

previdência' ,social, fa:>:li
tando aos segurados e as

autoridades, a boa marcha

na concessão dêsse beliefi-

- x x x-

TREINADORES DE CAVA

LOS,. JOQUEIS E A PRE'._TI
DENCIA SOCIAL: -:- O Ins
tituto dos Comerciã,1.'ir,s ,:),..:

caba de determina" Q léG8

blimento, condicional, ele

quantos integram 1.3 ca tf
gorias de treinadGres :ie
cavalos de corrir1.à, jóqueis
e cava:atiços, ' na �o�1c1:'�::i,')
de a'utôrwmosl Fica re,��n.l

vado, porém, que o IAPe

poderá cobrar, oportuna

mente, se fôr o r.aso, da

quota do empreg�dor, caso

a Justiça venho, !l decidir

qUe assim deva ser feito'.
Já decIoaramos em ecUçops
ànteriores o caso da cate

g,oria de sacristão de Igre
jas perante a previõência
se:ciaI. P;rocura, assim

DNPS atualizar e ca,:las
trar tôdas as categürias de

trabalhadores com situa
ção ainda indefinida.

Empregadas Precisam-se
Uma mocinha para cuidar de criança e uma cozinhei·

ra.

P�W1-se Bem _ Exige-�e referências.
.

Interessadas tratar 'à Rua Nereu Ramos, 42

!
I,
I '.

;

CONVIU
LIRA TENIS

DE
.:C{miprimen4t O prezad,o '�ssoci?do,e co'n

vidam para participai' juntamell.,t,e com ata

àigníssima família, do
1°." BA�E DA AMIZADE

.

1- 1 LIRA rr "'1\JI'"a realizar-se nos sa oes ao �JJ.' :::,

CLUBE, no dia 27 d-ç novembro de 1.963

ATRAÇÕES:,
,

1 - Duas or-ouestras: Aldo Gonr.aga é Slh-:c
do Pisfml" ,�

I

2 - Sclccão do 2. Festival de GelJtp. :Ncvc'
3 - NILO AMARO e s!�us can�ores de [ba

no' da' Rádio- e TV Paulista traje: RIGOR
Reserva _de mesas Casa Três Garotos

CLUBE E CLUBE
AGOSTO

DOZF

,�'.';-t: ,�',

Vida
te, pela quantidade de oxi

gênio, vapor d'água, hidro

grafia- e, em geral, biosfera.
No entanto, .a comparação
a êste respeito é, desfavorá- '

vel para Marte.
. Por exemplo, em abril de-

1963, os cientístas do obser

vatório' de Mount-Wilsqn,
nos Estados Unidos, consí-

. deraram que a quantid�de
de águà em ,Marte equrva-
'le a 0:,5-1 míligramcs por

centímetro quadrado de su

perfície. Isto é suficiente

para dizer que Marte é um

planeta "sêco". Portanto,
. ali não podem existir =.
cuis hidráulicas e, os assim

chamados "mares marcia

nos" são. chamados de

pref�rêI).�ia, por alguns cíen

tistas, de "oasis", apesar de

não se ter provado que es

tejam cobertos por algu
ma vegetação.
E' preciso renunciar à

suposição de' que po�s�m
existir ali formas de VIda

tanto vegetalsuperiores,
animal. QuandO os cosmo

nautas chegarem a Marte,

deverão ter em conta que,

sendo a pressão atmosféri

ca marciana de 60 a 70 mi

límetros da coluna de mer

,./
cúrío (em condições terre-

nas); o ponto de ebulição
dista pouco .da temperatu
ra do sangue do compo hu

mano e, em geral, da dos.
animais de sangue quente.
Esta pressão corresponde
na atmosfera terrestre, a

uma altura de 2Q..22 km., on

de está excluída ,'1 possibi
li.dade de formas superiores
da vida.

Quero referir-me també�
àos 'indicias. a favor. da eXlS

'tência de vida em Mart� e,

em primeiro lugar, às mu

danças estacionais qUe são

observadas nos "mares

marcianos", capazes de va

riar sua côr, desde o ver

de-azuÍado até o marron,

ainda q�e sej.'1 verdade que,

segundo profundas investi

gações do cientista soviéti

co Nikolai Barabashov, es

tes "mares" apresentam
'sempre um aspécto averme

lhado, 'ainda que 'não ·tã�
fort� quanto <> .dos· contl-

nentes.

pode-se consider,'1r que

em Marte, no passado hou

ve condições favoráveis pa

ra o desenvolvimento da vi

da, análogas a da Terra?

Existem duas diferenças
fundamentais e.ltre a Terr.'1

e Marte. A primeira é que

a massa, de Marte � 9 vêzes

menor do que a da Terra e

a segunda que, não tendo

Lua de grandes proporções,
seu momento de rotação
foi e é insignificante� A

reduzida massa foi a causa

de que Marte, desde o prin
cípio de sua c�nstituiÇão,
não pudesse manter em seu

redor a maioria de elemen

tos ligeiros e, em primeiro
lugar, o hidrogênio. Apesar
do Cosmos estar saturado

de hidrogênio, inclusive na

matéria da graride massa.

terrestre, êste elemento ocu

pa sómente o oitavo lugar. •

Então; tanto mais reduzidas

são as pOSSibilidades de que
em Marte se forme bacias

hidráulicas, onde poder�'.l.
surgir a vida.

_ ..

O momento de rotaçap·.
de Marte é 50, vezes tnenor

que o do sistema Terra

Lua e, por isto, é duvidoso

que em tempos remotos a

matéria de Marte recebesse

a suficiente energia térmica

pa,ra que os g'1ses e vapor

d'água pudessem sair de

suas entranhas à superfície
e criar um ambiente hidraú

lieo, no qual, em pe�íodos
geológic(,s ulteriores" ,s:ur�

gisse a vida, como aconte

ceu na Terra. Se não hoUY�
tal pmcesso, no primeiro
périodo da existência, de
Marte, é impossível que ali

pudesse surgir a,lgunia vida.
; Estas

-

questões, -por hora,
não

.

podem ser resolvidas

com suficiente certeza e,

portanto, não podemos ne

gar a: existência, em Marte,
de formas rudimenta,res de

vidà. Em todo o c,'1S0, quan
do os cosmonautas ou, apa
rêlhós cósmicos automáti

cos voarem a Marte, será

imprescindível tomar tôdas

2,:; nrecmrçõ\,s, a fim de não

levar ali microorganismos
teHeS�l'eS, Áo m.esmo 'tem·

po, 'seria de grande utilida

de,obtiJJ.' al110sLras cie maLê

l'ia marciana para nalisar

em
e determinar se existem, a- vivos marcíanos,
pesar de tudo, organismos

JARDi'M
/

ATLANlICO
INEDITO PRESENTE

DE NATAL
Grande Promoções de Vendas de Terrenos, durante

'este mês com o desconto fabuloso de 30% sôbre a ta
bela de preço em vigor, com o prazo de 60 meses, ou
seja de 5 anos.

SOmente este mês.
Agora sim Chegou a hera de V.S. poder realizar o

seu sonho mediante apenas uma pequena mensalidade.
CENTENAS DE TERRENOS JA VENDIDOS GARAN"
TEM O ÊXITO DE SU.I\ COMPRA.

Tratar com �enjamim Averbuck.
Rua Trajano na 33 _ fone _ 2381 na A MODELAR.

Jorna�ista \VALTfR lAN'G
Walter Lang, antigo e dedicado colaborador desta,

Fôlha·, antversarta 'hoje.
Perscnali "ade marcante, reune em torno de sua

/Simpática. figura a admiração dcs seus conterrâneos.
Funcionário aposentado do Banco do Brasil, Walter
Lang mantem a coluna "Aconteceu Sim",
apresentar cem rara propriedade o humor
que fazem da sua coluna uma das mais
deste Periódico.

Ao confrade os parabens !peIo transcurso
natalício, extensivos a sua ilustre família.

onde. sabe
e o seno,
llip�'ec!adas

do. seu

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

'Estado de Santa Iatarina
Faculdade de Engenhar�ia "

r� rr;�n�f�I,�
F,T\1T '\L D": CO�VOCACAO

o Diretcr r'a Fa'c!'Ir1?c1e de El'ge"'haria de Joi�vi!
le. comunica a-s interE'ssacC's "'112 estão abertas as ins
crições ao CONCURSO DE TíTULOS 'para provirnen;:;o
de vagas de Prófessôres das seguintes cadeirí:'.s, do 2.
semestre do Curso de Engenharia de Operaçãl):

1 - Mecânica Geral;
;2 - Mecânica dos FÍuídos;
3 - Termodinâmica;
4 - Transmissã.o de Calor e
5 - Oficina Mecânica.

O prazo 'de inscrição ellcerrar-se-á em 17 de' De�
'zembro de 1.965, e o resultado do Concurso será comu�
nieado antes do' dia 15 de ja�eiro de 1.966.

As normas do Concurso e ,�utras infbrmaçóes po�
derão ser obtidas na Secretaria da Faculdade de Enge
nharia de Joinville, à rua: Sao José,. 490, Joinville. Fo�
'ne 2346.

Eng. Harro ritamm Diretor
27.11.65

( EstadO de Santa Camrina
Faculdade de EngenhariaI

de JoinvHle
"

EDITAL ',DE CONVOPAÇAO'
,

.

1 - A Faculdade qe Engenhari� de JOinvíllq, fará1 realizar nos dias la 5 de fevereIro de 1.966 o _?,O CONCURSO DE HABILITAÇÃO, para admissão ao Curg.-)dê Enge.nharia de Operação.
2 -;-: As i,�SCri?ões estã? a�ertas na Secrebr.ia daFaculdade at� o dIa 20 de JaneIro. A Secretaria está no

Colégio Marista, à Rua: São José, 490; Joinville. Fone
2346. .'

3 - A Faculdade oferece 50 vagas.
4 � Haverá provás de Português (Eliminatória),Matemática; Física, Química e prova gráfica de llese-

, nho, -obedecend.o ao programa normal estabelecido pa:';
Ta tôdas as Es,colas de Engenl;laria do País. Exemplarf'S
do programa para o referido. concurso pOdem ser obti-
dos na Secretaria pesSoalmente ou' pelo Correio �

.

5 - A taxa de inscrição é de DEZ MIL CRU'i,EIROS�
6 - A documentação necessária é a seguinte:
a) Requerimento ao Diretor.
b) Prova de conclusão, do.Curso GINASIAL e CO

LEGIAL ou equivalente, duas (2) vias.
\ c) Certidão de Nascimento.
d) Prova de 'estar em dis: -Com as 'QQrigaçees eleito-

. .

J
'.

rais:
e) Prova de eStaI{ quites com o serviço militar.
f) Carteira de identidade ,()� jiotocópia �ut.elltiéa�,da.

g) Atestara de idon�idade mQr�l: ekPf)did� qá' nl��'
nos de três (3) meses.

,. ,

h) AtestadQ de sanidade· �ísica
-

e mental, expedido
-� ,há menes de três (3) meses.,

i) At.estado ,ele v;'tcin�('ão ant.i-vahólica ..
j) Prova �e p,agamept9 ?a, t'l1xa .de !ns.crição.

'.

k) Duas (2) fQtogra(i:as -3 x 4,', ' .... ' '. ;,. 1�
7 :....,. No ato da il1SCl'iç8:0 bastarão 'os doct1l1lento�A,' B e K. '(.

8 _ A Faculéi�p(r�ll�j1:l0is' (2,l,lWff,�URS.oS DE

HAB'lLITAÇAO por an,o�' em 'feverelí'o e J�lho..
9 - A dura-;ão do Curso,é de três (3) anos; �ividi

dos em seis (6) SEMESTRES.

JcirivHlé'l':9' dll,' 'llovr.mbro;' de 1.�5,,' :::.:'
ENG. HÁRRO éTAMM - 'DIliET0Êt "

4

" ?7.11,65. "

,ORLANDO: MAlA,GOLr:'
(Missa de 7. Dia)

, '

A viúva, e demais familiares de ORLANDO MALA
GOLI, convidam parentes e amig;os para a missa de
70 dia; que será celebrada em intenção ce i3ua alma,
hoj.e, na Igreja Nossa Senh1Jra de Eátima às 18,Oq 11s.

A Viúi<ro., fIlha s, gerires, irn\ãos' e demaJs la1l1iiit�re.s
de RODOLFO BARBATO, ccnvida�11 parentes C amigos
jJé'ra a misl'a' de 30, dias (l mês), ,que será cel.ebrac\a
e.lÍ.l intenção ele sua alma, na pr·óxim3. [minta i'rlra, dia
25 de Noven1Jbro, às 7,30 horas, na Igreja de NOSsa Se
l'l.llol·a do' Per�o.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ns
Ao fabricar 1953 veícu- deste ano, a'Vemag pro

duziu l2. 0'54 veículos, su

perando em 'I. 046 unídaâes
a produção de igual perío
elo de 1964. de acôrdo com

a programação, a emprêsa
superará, llQ' ano epl curso
todos os n�ll>s de pro
dução já. 'antel'io.rn�nt<:
alcançada. , , ,

.

los nomês de outubro , a

Vemag bateu, êste ano, nô

VoO recorde de produção,
fato que demonstra, a ex

traordinária reação domer
cado nacional e 'a conse-

I quente retomada do desen
volvimento econômico elo
País.

Nos primeiros dez meses

A vàn:ea em foco
Conclusão' da 7a. pág.

penhado pelos seus pupi
los, que dia a dia estão ar

mando uma boa equíps, ca

paz' de enfrentar grandes
conjuntos da várzea.
,

,

Os tentos do clube presi
dido pelo -Sr, Arnoldo Gou
deI foram marcados por
Teco e Juates, ambos na

fase complementar.
AÍiti.hou assim a Associa

ção: Pedrinho-Quido-Naza
reno, Djalma e Eatec,\), Te
co, Célio depois Valdi.:r, Jua
rez, Laurici e'Ramires,
Luiz.
As próximas partidas na

Associação Atlética Educa
ção e Cultura serão: Dia �7
sábado no campo d;,t 'ta.

turma do Abrigo d� Meno
res contra os CARTOLi\S,
e dia 5 de dezembro C0n-

tra o Independente da
Trindade.

ESPETACULAR vrrORIA
'DO VILA NOVA F.C. !:l x 1

,

----'-----

lVunicip�o de Flori �nópoli��
.

Departamento Jurídico �,l
,

Auror,à de Almeida Ferrei
(

A Procuradorh Fiscal da

_'refeitura torna
�

público
aos ínteressados que, no

"1razo de 15 dias desta da

;,a contados, ingressará, ou

fará ingressar em Juizo,

Ação executiva contra 9S

cleved�res de tributos ,mu

nícíoaís abaixo relacionados
Abelardo José Galindro �

Angelina Applônia'Muller
An!!.elo n.;tb��Ô,
AItibal 'Costa
Anildo de .,Souza c'

Anisio Manoei Homem
Anthero' D'Ainl�� Mat-

ra,
,

Austeclino B. Fernandes

Avani Ot.ili� da Silva

Avelina Maria de Souza

Avelina Maria Vianna

Avelino, Valdemiro Mene-

gott
Balduíno Westph<:tl
Bartíra. M., Santos Filho

Bartolomeu' Galinoro

, Beny Rod:r;igues Macha-

-<lo·
Bento Antônio Dutra

Bento Manoel da Silva

Bento Pires
Bernadina da Rosa de Je-

sus

Bernardo Alves
Bertoldo Berto ,Ch<1ves

Bertoldo Manoel Rodri-

p�ci9a e s�' vai pagar em 1966.
'E sio milhares de.artigos para
�ai9 diferentes aplicações ,ou,. " .

"

'U!0s� que coló�mos a sua disposi
çao., ... ,

'E todo 'o nosso estoque.
TUdo, inesmo.. r ,

.'

',.

U;êde"um/,implés parafuso ate' um

SIMGÁ)�éro::Km.:
;E tUdQ para pag!:r no ano que vem.

Sem nenhüm tostao de entrada.
Rigorosamente pelo p�;ço de a vis

ta.
Tudo isso para que Voc; pa�se
UM NATAL COM DINBEIRO NO BOLSO I,

Sim.
..

Exatamente como Voce des8ja�'
UM N,ATAL, COM DINHEIRO' NÓ BÔLSO.
Com muita alegria.
Com felicidade.

•

#ta

E, com aquele seu velho, a,PRbo intei
.raments realizado: '"

, Comprar tudo para "a 'tám:i.lia:, para
�oce, para seu lar,

�

sem desembolsar WIl tostao! f !
Impossivel?
Nem um pouguinho.
Nós planejamos, com ,todo o car�nho
umaAcampanha fabulo�a para Voce.
Voce compra, eBte�mes, tudo O que

tos

Antilia de ',�chel e Ou-
Excurcionando à Ioealída

de de Biguaçu, domtngo à
tarde, o conjunto do Vi1a
Nova venceu de forma €8-

patacular o forte oÍ1:�.� do
Biguaçu Atlético Clube lo
cal, por 2 a ,I, após estar
perdendo por 1 a O.
Marcou Joã:a 2 para o Vi

la Nova e Roberto para os

locais.
Formou assim o Vila No

va: Domingos, Rubens, Va
nio, Zeca, e Hamílton, Cu
lica e Altamíro, João ,Gaia

. E�on e Aníbal.
Na prelímínar venceu cs

locais pelo dilatado pa
cal' de 5 x O.'

tros
;'

..

Dutra
Antoníeta :de:'O:

'

Lima.
Aritonio 'Ai.tileira Alves

AÍltôniO :aOàbaid;'
Antonio Bi�o1in'
Antonio Carlos Silva

Antônio Ól.Jllos Westphal
Antonio Costa �o
Antonio Dut�,Fillio
Antonio' F.tancisco de

�ouza , ,

Antonio C. de Souza
Antonio �tvásio Oli�ira
Antonio Gome!,! de Miran

da
Antônio GonÇalves
Antonio Goulàrt
Antonio Janq.áI'io Vaz
Antônio João Jaques
Anf:nnio Jo&6 �res
Antônio Joaquim Al\'es
Antonio JoSé.Tomaz da

Cost,a.
.

Antonlo Lago Alves

Antonio,�s
ÂntoniO Pâcheco. '

Antônio Rossi
ArltOmo "l:>ês:' l'eteitll
Antonio $.; dOI SanI9S Fi-

lho
'

AntoniO Siqti.efra de Sou-

za

Antonio So,uza
Antonio de, Souza
Antorlio T., da -Silva
Ahtórlio : �bW'Cio, Silva

Aparicio Lima. - JôSé,C.

Sllva
"

Abelardo M. da Costa

Abelardo Ribeiro da, Luz

Abrigo de Menores

Acácio Costa

Acácio Correia

Acary Rodrigúes Macha-

do
Acil Antonio Venancio

Acioni da Costa

Adalgizo Silva
Adão Nogueíra Pacheco

Adelaide Rosa

Adelina M. da Conceição
Adelino Zetiol
Adelir Goudinho

Adernar Américo Madeira,

Ademar Carvalho F.

Ademar de Oliveira e Ir.

Adercia S. Dias

Adilio Silva

Adílson Silva

Adilson Ventura
_

Ado Faraco /

Adolfo Albino da Silva

Adolfo Henrich Küsterro

Adolfo Zanela

Advaldo Agostinhão Sar

dá,

gues

Bertoldo Melo
Bertoldo R. Gabriel
Blides P. Martins
Brando Rauúro da silvà
Braulino H. da Silva

Braulio Ferreira de Car-

valho
Bruno Licheski
C. E. L. 'concordta F.

Cacilda Schmidt Searpel-

� QUATRO LOJAS PARA SERVi-LO

IMEVER I C�NTRO:FeltP8 Schmidt,33 e Co�selhei� Mafra,2 'e 4
-

'

_ ESTREITO:Ful vio Aducci, 597.. '

CINFMAS
___: CENTRO

.

CINE SÃO JOSÉ
-- Fone. 3636

.. �
às 3 e 8 hs.

Humphrey Boggart

• O ""1_.IIU ".....

li·

Caetano José da Silveira

Campolino Alves

Canipolino Miguel da oos
ta'

........

tf\.10e[LIÁRIA

Ji:,gonzagª
..-- em ..,..

.

513-
-

.

-

O CRIME NãO QPMPE.L�$A
Censura até 14 anos,

.
Cantidia Costa

,eandida Maria da Silva

Candido Marques Trilha

Candido Pedro Rodrigues
Cantanilha Morais

, Carllto Jovino Ferreira

Carlos Alberto' Estuque
Carlos,Antônio, Shapp
C!3.rlos Outra

.Càr1os Copetti
rn ...l"" 'l'ponn1no ",.,ntert

Carlos' Leopoldo Tautert

Carlos de Paultne

'Carlos Pereira

,Cades Stuqui
Carlos Trindade Xavier

,

Carlos V. Pacheco "

Carlos Vírgilino da Silva

"Carmem E 1nh Muller

Carolina Maria das Ne-

ves

Cassemiro Correa

'Catarina José Pereira

Castulio do Amaral
I Cecy Moreira
Cecilia 'Dalvino Campos
Celestino Tombosi
Celi Garcia
celia Ana de .tesus
Cel$O H('uorio Ramos,
Celso Manoel Nunes

celso Menger
Celso Vieira Borges
Ceslau Jabionsky
Cia. Cabotagem Pernab-

buco

Cylo aevaera
Cinelandia Passos
Cione Vila
Cireno Adriano Nazario '\

Claodemar Mafra
Clara Candida Marques

Herd.
Clarinda Sa,ntos
Clamo G. G!3.letti
Claudete Domingues
Claudete Filomena Haer-

tel
Claudete J. da França
ClaudÍno Bento da Silva
Claudio Anito Bus'ato
Claudio Silveira
Clementina D'Ac,ampora

Sucupira
Clovis D'Acampora
Clovis de Souto Gulart
Clube Reçreativo 12 de

Setembro
Constância K. Filho

Crispim Simas
Herd de Cristovão Almen

dros
CUrt Kruger
Daisy Weinheber
Dalmo Bibau
Danilo Démnkuhl
Darcy'Candido da. Silva

Afonso r.amares
Afonso Stabelin

Agenor Ferreira

Agenor M.' Gonçalves
Agenor Severino de S,mza

Agripina E. M. de Melo e

Filhos'

rTNF -qrTZ
às 5 e 8' hs.

Maurício Garces
Abel salaear
Rafael Baledon
TRES GATILHOS

RELAMPA,GOS' "

Censura até 10 anos.

Trajano 12 - Sala 7. Fone 3450
.'

Aguínelio Alberto Merize

Aida Gomes Mendonça'

Ayrton Santos

Alpide Vieira Pereira
\ '.bert0 Krstem

�rr.'l,tr da Luz Costa,
c\lbert.o Ramav,em
Alcendino da Silva

A.kides Carlos Machado

Alcides Francisco CO'l're.ili

Alcides Jacinto de Ol!vei-
ra

AlcIdes Rosa

Alcides dos Santos

Alcides Silva

A1cidio Adolfo Vieira

Alcino' Nogueira ,da Fon-

,

"

ApolO$ Ma'ykot �tter
,Aquiles �uri C. Ssintos
Arac:y - Cimo'. C:la. ,

Cunha
Arão Boirtrácl.o de, �ena
Araripe P�8S'.da �ha
Ardbnso 'VitÓria
Are '�t6tliQ '::Manebàcker

e Oútros ,

Argen1tro'
'

P&r�ii'a,
,

Argemiro, Reis 'Vieira
Argen'ti1!a. RoS9. de ,Jesus
Ary, ç. l5erre_ta .

Ari' ,João' da.Silva
Ari 'porté,la ,.'
A:ri SalQme :Viéira
Ati Souz&,J:.(>pes
Ari Teqdoro da �i1va
Arlstén pQr.tD, Lope�
,Atlstides ae, Andrade
Aristides . Antônio Jere-

mias
Aristolfuo João Dias
Arlete Maria da Silva
Antl,Q,Jldo Assis
Armando Luiz Gonzaga
Armando Taranto
Arnaldo Cardoso
Arnaldo JOfé da Cunha
Arno Eisenb.ut
Arno GudtnÊir
ArDo Lippel ,

Arno Simões da Silva
Arnoldo Ja.tya Braga
Arq'\lido Msmoel da Silva
Artur Silveira
Artur Ulbricht

, Artur Vuertzler
Asci;res lIom Ferro

Assuero Ibiratan Montei-
,

ro

Astrogildo de Souza Nu-

\

CAroEIRAS _B� :1 ::N,:�:: Praía, c.sa � I
Material, nova com 5 quartos e d.emais dependências
- Area da cãsa 190 m2 do terreno - 1.060 m2. Entra

da 5.000.000 saldo em ótimas condições - Você me.

,mo poderá fazer SUIl proposta.
.

RUA JOSli: MARIA DA LUZ N.o 18 - NO BAIRRO 00

JOSli: MENDES - 2 casas ótimas. Uma de alvenaria

e outra de madeira. Frente para o asfalto e fundos pa
ra o mar. Terreno com :l40 m2 - Preço Cr$ 12.000.000

em condições 8 combinar.
RUA ALVES DE mUTO 73 - Excelente residênci3 dt!

fino acabamento. entreg-á imediata 4 dormit6rios -

4 s8ms e demais denendências terreno maravilhoso de

'22x30 mts. Pre(lo ..... Cr$ 3n,QOO.000.
'

PRli:DIO PARA FINS DE LOCAÇÃO - Vende-se

um prédio de 2 pavimel)tos com 4 apartamentos a A

venida Sta. Catarin' - ESc:iuina da Rua São Pedro.Oti

�o 2lee6cio para seu invl'lstirnento. Condições, de pa

gamentos a combinar - r.rS ,25.000.000.
ÉSTFEITO - R,UA SANTOS SARAIVA 46 - Residên

ci� de fino acabamento desocupad.a - 3 dormit6rios
- 2 salas e demais dependências com garagem. Cr$.
10.000.00'0 ou em condicões a combinar.
CASAS - JARDIM ATLANTICO ;__, Com 2 doÍ'mit6rios
- Ampla sala - Copa - Cozinha e Banheiro :- Toda

de Madeira trabalhada - P.reço de ocasião. Cada .•

Cr$ 5.500.000.

TERRENOb

CTNE ROXY Ir..JTEAMENTO "VILA SAN'l'A RITA.
"

'

tores a' partir de Cr$ 110.000 em condições a est1Jda.r

_

- Poderão ser vendidos 7 lotes por apenas 500.000.

RUA MAX SCHRAMM - BARREIROS - LindisSimos
lotes com frente para o asfalto e fundos' para o mar. -

,Terreno todo aterrado com muro de pedra,com água
eMllnada em todo seu comprimento - Area de 1.464 m2

Cr$ 5.500'.000.
NO JARDIM ATLANTICO - A 100 metros do asfalto,
lindo lote, de terreno medindo 412 m2 frente de 18 me

lros 2$00,000 em conc1.iGões a estudar.

TERRENO NA AV. SANTA CATAlÍ1:NA. - ESTREITO

",:- Vende-se um maravilhoso lote com área de 350 m2
:

Preço de C$ 2.200.000.
I

TERRENOS. ÓTIMA LOCALIZAÇãO. - ALTOS DA
\RUA PROFESSóRA ANTONIETA DJi: BARROS. Terre-

nos, ainda � vendl,\ por apenas 1.000.000 em condições a

estuctSr - 2 lotés mE'dindo cada: 12x25 mts.

RUA,' SAO' JUDAS TADEU BAIRO JOSli:
MENDES - Terreno de 10X27 cadll. Temos ainWJ. 3 lo
tes para venda, total ou parcial os 3 por apenas 900.000,
em condições a combiDar
LOTEAMENTO NO JARDIM ATLANTICO - Terrenos'
em 6tL>na localizaçao área de 798,20 m2 entrada 600.000
a combinar. I
NO ClilNTRO - RUA ALMIRANTE LAMEGO, 252 vas

tíssimo lote com área de 1.140 m2. equivalente a 3 lo-
tes. 12.000.000.

I "'70' UMBAIRRO BOM ABRIGO - �timoEl lotes bem junto à NO, ESTREITO - A RUA FULVIO ADUC - o
.

praia ná rua TEóFII/) DE ALMEIDA - Vende-se os PREDIO de 2 pavimentos para fim de locação 6timo

dois, ou sOmente um preço a combinar Entrada 500.000. ponto comercial preço base 7.500.000. Aceitamos pro- -

RUA PROFESSORA ANTONIETA I DE BARROS Postas para palmmentos em condições.
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FA� ESTREITO . NO ,JAR.DIM ATLANTICO - A poucos metros do as':-
- lote c/207 m2 Por apenas 1.400.000. falto. Vedemos bela residência com jardim, .Living -'

LOTES ENTRE COQUEIROS E ESTREITO .... perto 3 quartos - Cozinha - Banheiro Garagem e Quintal
da Sub-Estação Elétrica - vários lotes a partir de ,

com inúmeras arvores frutjferas.' Preço 15.000.000.

500.000 com financiamento até 40 meses. RUA CONSET..IHEIRO MA�A 132 - Maravilhoso pon-
LAOOA DA CONCEIÇAO - Riviera. Magníficos lotes to Comercial - casa grande por Cr$ 13.000.000 em con-

de 14x26 por apenas Cr$ 500lO00 ou condições a estu- dicóes propnsta.s peJo, fone 3450.
'R,TT 1\ PREFEITO DIB CHF.REM - no Bairro de Ca·dar.

RUA SAO CRISTOVÃO - COQUEIROS - Terreno de poeiras - Casa de p..lvenaria com frente toda de pe-

2Oxl0,50 mts. Bem junto a Rádio da Várig preço de dra. Terreno medindo 24.20x40 em forma triangular.
, Cl'lsa medindo 13.50 com: 4 {luartos - 2 salas, cozinhaocasião Cr$ 1.000.000. .,

NA AGRONOMICA Ru9. Jóaquim Costa -- Lote de Ter- - bllnheiro -completo. Dep6sito e garagem. Por ape-
reno medindo 10x25.60 mts. - Preço: Cr$ 3.000.000 nas 8.000.000.\
TERRENO EM CAICANGA AÇÚ - Na Praia um Ter- 'VENDE-SE FINA RESIDENCIA - 2 pavimentos a

rena maravühoso c/Area de' 84.475 m2, por apenas.. Rua Almirante carneiro no Bairro da Agronômica
$ 1100 nftll

'

com: 3 quartos - 2 salas. - cozinha - Bar - e' Ade-Cr . oUVU.

_ BlGUAÇO - TER�ENO bem situ�o - Rua '1 de gá - Banheiro Social - 'QQ.llrto de Empregada A�a
setembro, 39 - medindo l0x30 mts. - Apenas Cr$ .. de 150 m2 Preco Cr$ 22.000.000.

FRENTE; A PALHOCINHA ,EM COQUEIROS, bem pró-400.000.
PRAIA DO JURERl!! - Terreno bem localizado -Eso xiuio de açougue, armazém em frente. Casa com: 2

j quina da principal rua, medindo 15x30 mts - Preço .quartos - 2 sal!ls, e cozinha - por apenas Cr$ 2.250.000 ,

por a� 400.000 ou'& comb1nar. Aceitámos propostas pa.ra pagamento em condições.

---------.,__

às 4 (' 8 hs.
Kirg Douglas

Matzi. Gavnor
-em -

,

POR AMOR OU POR
DINHEIRO

EastmanColor
Censura até 5 Itnos.

RA Tl?RO�
CTNF (H '()Rf.\
( l7' ç:<,..,TlITi"T'f'O)

, às 5 e 8 hs.
'

Glenn Ford
Ror:l Steiger
Valerie French

AO DESPERTAR DA
PAIXãO

CinemaScope
Tecnicolor

Censura: até 18 anos

seca
.

Alcides Cláudio

'Aldo B:>rtolomeu Rabelo

Aldo José Cunha

Aldo Neves dos Reis

Aldo Novo

Alf'l'edo José P,ibei.ro

Alfredo Sales Sarda

Alfredo de Souza

AnQ'elo Francisco Fonseca
,

.

Alicimar, Júlio, César e

outros
Aliaa Goettmann
Alino Tiago da Silva

Alme,rind'i Goncalves
Almirindo dos Passos

Altino Pereira

Alvaro Arlindo Trilha

CTNF lMPF.RIO
(F.�TREITO )

à.s 8 hs.
Jorge Mistral

Marta Roth !'

- em-

O DIREITO DE NASCER /

de Felix Caygnet
Censura até 5 anos.

CINF. RAJA
(C:;-I) TOSE)
às 8 M.

J.uhn iv.1:ills
James Mason
Rosenda �onte�c,'3'

- em-

O AVENTUREIRO DE
TA1TI

EastmanColor
Censura até 14 anos

e

Ontros
Alvaro Camargo

Alvl'lro r.ino da Silva

Alv!lro Varsal
Àhmro �Teiga Ljma
'Alvina SUva

Alvino Marti�
Alzira Silva
Amaro Camas

Amaro Ferreira Macedo
Amauri Atanasio CardÓso,
Amauri Temuoral
Arnhrósio Guesser
Amelia Stendel Areão
Amelio Busato
Am Carolina da Rosa
Ana Luiza Fernandes
Ana Maria Bal'cella N. da'

Silva
Ana Maria CoelhO
Andre Manoel da Rocha,
Andre de Melo Gomes,

Ange1!ca Pereir(.t Teixeira

nes

,Ataide Mo pereira
Ataliba Correa
Ataniblo 8. dos Santos
Atbaides José. da Silva

Augusta Catarfml !la.rtins
Viu� Auguste Amaral
A� tl1!r*'e �ref1'a
AupIte ..... JUnior
Aurea 'a, Bétt8I'O,
Al:1l'elin.@ M. Santos
Aurelio Roque da Silva
Aurino Caridicio EspfndA).

I

Ia
,

Aurine Ma�
Autino ,S. Dias-

12:�� ",., '.

,
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lMais qU,3tro jogÇ)S e ô certame prqsseguirá

pere
.

te últlmo., em doís jogos
de importância, pois to
dos os quatro clubes têm

_chances
.

de clal!s;fica�ão.
NOIl pugnas levadas a. de'-'
tQ no turno, o Olímpico
venceu por 2 x 1, enqUarlW
que joinvll4lW!.es e i�a.1i:nm
ses empataram por i. x l.

Quatro pelejas darã.) ,St
quãneía, domingo próximo,
ao certame da eha 'Te 1\. \10
Estadual de Futebol de -

...

1965; todas constando a

r.pda 'a, llúmero Q.uattq do
returno.
Dos Quatro encontros pro

gramados, dois são (!:á:;,�i
.' eos regiDJ)�i::; da rivalidade

.

Em Oriciurna bater-se-ao
lit!tropól e Oemercíârt-i, en

quanto que, nesta Cap�·al;
,l\va.i e Figueirense serão
os protagonístas do chouue

·

.mareado para o estádl»
.

da
rui' Boeaíúva.

'

\ Na pugna efetuada no

turno, .houve empate de
1 ]c 1 entre OS dois rivais
do fo()ot.baH da terra do car

·vão,
J.l':,�uejrel'5e e Avai p,.,çre

f� realizar um graúda j{l
, «o, apeSl1r d.e coloca 'los em

\
último e pfnQ;timo lugar

· rE'lilpectivament·e. Tra�a,nóo
se ,de ',cla�ico:"rei çjl cid.a

, de, o público "a eídada, Lã'
,mo de -outras vêzes, prestí
gíará 00 encor tro. O Aváí
dos doís' clubes, é (I que
tem probabílír'ades de al
eançar uma das quap','" va

gas para a etapa. f!iltl.l -=lo
1'io .primeíro, n lvletrop!Jl EstaduaL Na pugna levada

estará tão somente cefeL'j.- .a efeito noturno, não hou
dendQ sua longtl, in'lcacl!J.i ve vencido nem vencedor

.
Udade, de.rves que pràtíca- z x '?'.

. mente' já é o eamaeão (la Os dois outros matchs
" chave e. o único rju'� I,�JU reunirão Olímpico � H�t'd

;. 1i·�.segUil'a('l,o o : pa,Ssa,DOt'te '. lia Luz; no reduto do pn-
'para as 'finais do campeo- metro e,' Caxias e !vfil:rC!
nato Estadual ÜI) Dias, nos domtníos: ás

JWTECIPAÇAO---------------�----,--- _....._-- - .......---._..-'!"'...,... ------'_-----

Ao que soubemos, as di

retores do Avaí estâo P10

pensos a antecipar 'J en

contro entre os seus con

juntos para a tarde de s:í

bado.

r

REDATOR: PEDR0 PAULO MAClIADO _.:., COLABORADO PoJES: MAURY BORGES
GILBERTO PAIVA _:

..DÊ.cIO BORTOLLUZZI � ABJ;!lLAR DO ABRAHAM'- MARCELUS
GILBERTO NAHAS

antigos, que possuem qualí
dades, mas; outros tlHuhém

.

as' possuem, sem. qlle pos-
,

sam mostra-las. 'As úitJmas
pelejas de aspírantes, .r::l;[;pu "

'tadas arduamente tem: nos
mostrado arbitragens é1.i

mas, dignas de elogio por
toda a crítica da GuanabJt
ra,
Já percorri quase todos

os campos do óepartal11tn
to Autônomo, campos aber
tos : sem. garantla, (I senu

como é difícil élite início
embora não fique a;imirQ,
dp pois quem apitou no in
téríor .de Santa Catarina

nã-, pOde se admirai', 'á
alcancei os infanto juvenis
onde !ogam rapazes de 13

anos, e já foi uma grande
coisa ter alcançado os in
f�ntos, pois outros. levam
anos a dirigir um infanto

juvenjs dos clubes proÍlssi
anais .

.

(Jitio - Noveml)ro -- nor

tesía da Cruzeiro do
.

S'JI)
.'

.' ,'.. ""

_ De há' .muito venho f�
Iànro e' esct'P';'ehdo ··sjb!'e

arbitragens; ,:'�é;� bem -,

'

au.Po
para' lli)S�o p61�ii�0 e sem

usar das palavras e lin

guagem que usam o�'�-
.

mentarístas de a rbltra

gens Mário Viana ':l Mal

eher, outrora árbitros fa
mosos, ma� que, eemo os

criticados, cometeram d�e
nas e dezenas de er1."08. E'

lógtco qÚe todo árbítro er

ra, mas erra e pode errar
conio humano que é, sem

que -ísto não venha contra
os Interesses de détermína
do clube, pois existem ,)S

pequenos erros de arbltra
gem e ,os· grandes, êles de
vem ser evitados, osta' é !'•

verdade. E num Estado. on
de os árbitros peréebem
ordenadós de 400 ·P111. cru

',zeiros e mais taxas de 150
mil pOI' Plll!tida,': aléUl 'des
��;M�em.

taxas reaJm.�e boaS, llão
se POde. mais· -admi.tir cs

inúmeros 'erros de lnterpre
tação que são cotlstante
mente. cl;>metidos.

Vela sehs�cional
- -

ft Várzea em foco'�J.\NITA", "de Francisco
�Grillo, venceu a regata

de dom ngo
.

mado da 2a. turma'do Abri
· ED de Meno,:es,.a B(;l.llpe
da Assoetação Atlética Ed'.l
eacão e C'ultura que preli�
ou ·contra o forte onzaxío
rJijo-rel F.C., vencendo-o

por 2 tentos a .o.

Agradou muito ao :PD
queno público presente o

encontro, P1!incjpa�mente
da parte da diretoria _ da

. Assocíaçâo, pois presenc!..,
ou um, ótimo futebol tlr.�m
Continua na 6a. pág.'

Escreve L. 8.

ASSOCIAÇAO ATLET!CA
EPUCAÇAO E CULrrúj:?A
2 x O DIJOREL.

Após as derrotas frente à.
Penitenciária' dó Estarfo,·

por pena1ti, no Torne;,? "
..

Governacol'
.

Celso R'lnloij",
e contra o Dom 'Pedro II
em Blumenau por S tentos
a 4, voltou à jog_ar nl) úl
.timo sá.baCio à tarde no ��ra

A's primeiras horas da !i'lprianópoli,s. (a Nurte � da. temporáda dentr,l de te' "lava". Cbmandant� e

'lUallhã pe Q.omingi),
.

trés Sul),.oem busca não só 'lcs tôdas as instruçõe-s forneci proprietário pr.ofeslolor Mar
parc.os largavam nas águas ·lauréis das primeir,ls clas . da·g. pela· Assoeia�ã') Brasi- tins !.\Teto. Saiu às ri' horas
plácidas da Baia Sul, au- sificações, como do s8r:tido leira de' Vela de . O��eano e 37 minutos, cheg(.)il às
Sente apenas o "San F'el'- que luais caractenz.'!,· um � (A:,B.V,O.); que cnntrch e 14. e .31. Tempo de percul'-
nandoH, de propriedade do esp.orte que t�m. Ü\). se1.4'. a . supervisiona o espof��. no so: 7 hs. e 56'.
sr. Darci Xavier. ficcionados certos 2 devo-' país. Os cont.endores larga,ram
O costumeiro entus�asmo tactos. Em Florianópolis ex;.ste <'o 1:l.e do Vele\!,os da

e .o alto espírito conipetit"'i-�"""'--'''''':A:''-:cttlmariã; :'élas�� ��4ilà-1ra;o !liilct:t :,qu-e'··�."':''''.-- Mm pela Ilta
vo dos velejadores presil1i. niciais da manhã, SQQedell, la entidade, do .qu:li 4· .seu do Largo, foram a RatoIles
um o sentido da '·P:·CVJ.. se um vento de reguJ.ar ,in, 40., vice-cQlll.orodo o ciro Grande e ret.orn(l,rarn ao

AOESC". tensidade, quando os. can Fl,'ancisco Grillo, tem no cir_ ponto inicial.'
,

)Dllran� mais de si;-is. ten,dores já .haviam tr9ns�' Henrique Gabriel Be:en,nau OUTRAS. INFORM��ÇÕES
horas, os iates "Arüt'l', ".. posto boa parte do traje- ser, o seu secretáôo e no Mais duas regat·),:;; f�stã,o
Medonho "

e "Iara" desli to. professor Martins Net0. o previstas, ambas para o

saram pelas duas b''lias de Foi a primeira reg:ata, seu tesoureir.o. mês de dezembro.
CLASSIFICAÇAO GEi:1A� Uma delas terá com.o per

cur�o ,volta à Ilha (:0 Al
voredo; a ôutra, em' (I :las

etapas, será cumpl'jd"t en
tre Floriãn6polis ':) -P0rio
Belo.

Muito . publico e pouca ren�a .

'I'tclt'ff�M qu:e- tr p;í tr.aarejilJárlo l)a!'R um g;:-an

Referi Vasco ;li: .PoO�tugU(!
sa e Flamengo x São Cris

tóvão. jogos bons; c\H'rido!!

e c.om equipes bem prepara
das.
Para quem gosta do api

to, apitar' é um vicí'). e, co

mo se diz na gíria, uma "ca
chaça". Embora renha tIóo
il'O anos de a.rbi�t'agéns"
muito 'aprendi nas aU�.as te
ól'icas. e práticas, nas físi
cas e nas aulas de prepara
ção psicológica.

blieo da capital' gosh üe
bons espetáculos, e. si',be a.

plaudir os grandes quadros
que (l)iFr:1utam. o esponte
das multidões.
Mesmo com o Figuei�'ei1-

se pràticaménte alijadQ da

classificação, a torcid.'1 C!,''TI

parec'eu em massa .r.O t'stá
dia para presenciat o em

bate, aplaudipdo o Metr::)

paI, indiscutivelmente o me

lhor conjunto do -=ttuai :tu
tebol barriga-verde.

.

E,stivêrilos na arquihanea
da e notamos que não ha
via lugar para mais nm

guém. Literalmente toma
da às dependências da J r

quibancada e as .esoa'iar!<,s

da geral. apre�$JltMall1 ela
· ros mUlto pe(ftieills, na

parte da curva: PúhIk') ex

de espetáculo.
A arrecadação era a. con

versa do momento. Ddl:; lU!
lhões? 2 milhões e duzen
tos? Pelo públic.a e pe)'.)s
preços cobrados a }lrre�ada
ção teria que ser sensa,ci3-
naI. Mas não foi! Hum mi
lhão, cento e ses3�úta e

cinco mil Cruzeiros, p::u'sa
ram pelas bilheteri':l.s.
E' por isso que já gos�a

mos de chamar o es!::í.dio
Dr. Adolfo Konder ele. "E'3
TADI;NHO DA BOOA.TIJVA'

Em dezenas P. dezenas
de jogoS tem-"se obf3ervado
erros_ de espantar pelo mo

do ·como são praticados, er

1'0S primários;' erros quP.
não se pode' admitir e�n Ar
mando Marqpes; Fréderi�o
Looes. Eunâoio de QueiNz
JosP Gnme: s:nbt'iphO. Amil
Cal" 'Ff'l"relra; .G1Í.altei· Pol'
tela .F�lho p.' Wilson L0-

pes elP SOUl?;a .. os
.

que d:ri
gero lOgos--:'Dti:lfISSio'�a::s ,há

. tantos anos. Rpalmente são
os

.
qUe mais erram, embOra

involuntàriamente, causfl.!.l
do transtornos' ·à Feciera
: óio. criand(l probletnHs aos

clubes e· para seu :leparta
J'Y'f'''lt..o. Embora seiam €s
t.-s os escolhidos, há. aptos,
pelos cIübf>s ou pelo' Depto
de Arbitros, a ver·:'Iade é
que dezenas df. jOWJl)S, ár'
bitrqs que

. pr:�rlitanecl'l11
Seml)fp, nos psuiral1C'e,s e )u
veni,s, que vêm referindo
C'om acerto, autoridade e

. r'timo preparo f�sic'), i';,
mais são lembrados, pelo
menos para 1''' rest�.'� em

.jog.os da prime1ra,' C1U� são
t§o fáceis ou tão dlfic(�js
como 0S aspirantes e 1}lve
ni,s. (':>nsipero uma gr.ande
inju�t iC'a. o não la,;r;amen-::'
to ded�� 6,·hitros· Em parti
das de Ci",fl. 1"",,� :1 mr. ir·

ria possue �.' . "r, ., __ l' � ')"1,

ra tal, sendo , .... ,.' " ... '<"'''1

citar nome!!. E '1 '·r. '1'
....

'1

destes novos árbitros , r,""1
sido difícil e longo.
Primeiro no Departamen

to Autônomo em campos
abertos, com tQrctda$' ��B

tis, sem policiamento, sam

19áraIlti3s, a.twndQ JlQf
uma Q:Q �l'ÜJ,. PeJM>ls
os infanto juvenis, juvenis
e ®Pei-s aaplrantea.· E'
uma ptêiade de jovens

cneia de vontade, çcm bons
unifOrm..es, ótlrno Pt8l»lro
sempre presentes a& atUas
eur.sa4°s �.... *�rte�
mento de rOgras, �J'a."!
qos e tQdo, çem b(la colo..
c:l!ç.ão profi�ional em $eus
afazeres particw.ares.

�' préciSQ., »ina re.l't'loiela.
ção no quadro de árbitros
da FCF, sem que isto jnQ
dique o afastamento dos

A regata. apresentDu· C�J

m,a vencedor o iate "A.:1i

ta', qUe tem como seu CJ

mandante e proprletá'l'i') o
dr. Francisco Grillo. PartlU
às 6 horas e 25 minutos e

chegou às 13 e 10. Tempo
de pe'rcursó (': li hol'as e

35.

·

Chegou a· passagem �ara vence
�or· �o concurso �e re�ortaens
Foi remetida ·pa:ra i) 'lence sentar de Santa Cata,rjn:'l.

Chego ,à conclnsão de
que não existem iO�03 fá
ceis ou difíceis i.ogos fie pe
quenos e fracos clubes. ou
d.e flrardes " fortes. Toios
são ignais perante as re-

.

gras e as leis. Erra-se nos

-grandes ou pequenos jo
gos, mas deve-se perma
necer imparcial,

.

deve-se
cuidar do preparo físico
dos uniformes e da !nstru
!}ão, p.ojs só assim se por.1e
rá conduzir uma partida
bem., até o final, sa'.vo, é
claro, quando os lndiscipli
nados e notórios al',"uaeei
ros de arquibancadas ou di
rigentes fanáticos, c'riam
problemas, dentrO}J fora
de campo.
De uma coisa esto'1 CEr

to oe' certíSsimo: mnguém
poderá julgar bem uma ar

bitragem, se não foi árbi
tro ou se não estiver de�
tro do campo com Cl apito
.na boca. Muitos que falam

f�zem ou fariam pio:- dos
que são' criticados atual- I

mente.

Em 1.966 o iate "Ani�a"
podná 'part;icipa� ua reg'a:
ta Sart'.)s�Rjo. O fa1,'). ,i; ob

dor do, co�curso rle. repor motivo pelo qual � A�:'lo- Em segundo lugar, Cüls- jeto de comentárics ni: 'se
t 'IA E I

-

1 E cl'a'ça-" dos Cr,:mistas' ES�Gr .

.
, agens vo uçao c') '�;- v • coü-.s,e o iate "M.?donho".. de "0 Veleiros da Ilha.
po'rte BrnSl'l"'l'ro" 'a

p,�
..,' tivos propôs outras, .:latas�

'> ," '::.
l:t t·- capitaneado por S8U pro- O calEjndário da vela un-

gem a que fez JUs CI cc;
.

a ao sr.' HàVelange. prietário Edson �raujo. clonaI �rograma ilara
Fernando Linhares da Sil Partiu as 6. horas e 3� minu 1.967 a se"lsacional Flut'lo.-
va, da Rá.di·o Guarnjá. Cc- Da cooperaçEa cebedense tos, chegou às 13...e 31, com' nõpolis-Rio, com �ll1Ssag,tlm
1110 se sabe, é um brin::e ressalta inequívoco '1 jOI1�

. upl tempo de percurso de também pelo Fàrol 'de !')Qll
.___

�;..

da Confedel"ação B!'2.sil.�1- vável deseio de contrll'uir 6 horas e 56'. tana, no Estado do Ri<J. Te

O· 4 5
.

,..ra de Desportos no cer�:1- com o aperfeiçoamé:l1t::J eh
F' I t :3

•

"'t t
.

t
.

1 I�S e cnmec�m �(\ e Im'lme que teve a Organií;J.!::.tO�' i"crônica esp.ortiva c!e O'U-
ma men e, em ')" c Ia ra :ar.���. �f ?:c���l.,ona

.

U·· u u u ,}
-

da ACESC, \ tr.os centros, estimulando-a

ce�q���ada�n:!�::: d�f��:�� ��:�sese �:���os�r��� ()e!� OdV. Varel.�. assi,�f'ira' ·1·og."S 1·0..... n!l.to'rl·�'l' dO (l't�dU�.., I.S�'f..oni:-st!lco 'dias ao vitorioBo, tendo premiar o primei'ro co10l:a- U
.

II u 11 U U\l U � uH 1� II U
o desportista João Hav(- elo' dI') concurso "A Evol:l-

t
... .

� V I .� I GIhmge,' preSidente :la C.Bn çã,'.) do Esporte BrasileL�:)',' ern'�Clnn�IS e o el o n�sugerido as d�tas �. partir circunstância que reglstr�- U . U
.

LI '

.

de 21 do corrente, p:)!' OC.'- mos nestas linhas ?!1I. h1

sião d,o jôgo Brasil >: Rú:.;- declinável dever de ;ustlç'1.
sia. Todavia, em 'fr�c-3 de Antes de expirado ü man

compromissos ftmdonais dato da atual diretDria :;t-

com a autarquia a GU�� ser cesqueana, será entl'e<:?;U8 a

ve, o narrador espofr,lv'l dft passagem ao sr. F2é'i18.r. io

Guaruj'á não POUd8 Sé; 8.'J. Linhares da SilY:l.

dá -l reil'lapois NUNCA

que se espera.

Cremos que muita' gfrlie
deve estar entrando gra ·.�li
tamente, Ou será que não
está? '!iiI '

Que o público ju��ue!
.f

De acôrdo com o calen
dário da Federação C,ltari- a1!ÔE�O CCrn 8 Naca Of:.:lial

da entidade saloni3:,a, ha-
·

verá uma reunião nl capi.!
tal do .EI!tado com �odos os

presidentes ou l:'epreSe!l
tantes legais para tratar
destal'l preliminare$ CJll1
vistas . às finais que terã,o
por sede a Princeza da Ser

nense
.

de lfutebol G.'� Sabó
as eliminatórias do cerra

me estadual salonista, cu

�as finais ,serão r0aliz'1das
em Lajes, serão iniciadas
pos próximos eias 1: e 5 na

zona 1 e 2 enquanto que as

da zona três somente se�

rão desdobradas a 11 e \2
· de de.zêmbro.

.voleibol, para aSSlsur ans

jOgpS internacionais ,que
serão desenvolvidos na Gua
nabara nesta' semana.
O sr 0dY V�rella, viaja

rá em avião da carreira..

O presidente da F'edera

cã'.) Atlética Catarinense e

Federação Catarinense de

Futebol 'de Salão, recebeu

cOnvite da presidência ela

Confederação Brasileira de

ra.

. .

Doze conquista título inédito
no salonisms �f Ci�a�e

Não é tão difícil quar_t.o
l:>areca, nem tão fácil c�

mo 'Íulgam muitos. O pro.
blema é universal, mas 13..

tualmente no BraSIl, () cU
ma. de hostilidade aoa ár�
bitros é crescente.) E últi..
mamente fatos verg.Jnho�
:lOS te)ll-� observado, C09
:mo em Pôrto Alegre, Mmas
Gerais, São Paulo, 'onde -:>Sl}
ârbitros, famosos por sinaD'
têm sido covarde e !illmi..
Inantemente agredidos ilP.�
atletas e dir)gentes, mas�
glstas e reservas, �')m j(ll�
gos suspensos por falta. d6
clima, propicio ou de garaJ{l

.

tias, . com dezenas ds p�
blem,as nos tl'iibuna.i$ à$
justiça e na P.olicia, IS nl(!l

final êles são apenas mul�
tados, Já que o 'novo C"'õi=
go p�l'mite a aplicaçãJ dé
penas muito mais ,ua.v�.

J

Vencendo ao çlube Soei·
al Pam.e!.r� Pa lUtima 1'0-

dada 4'0- calJlIleP",-atf) ele tu

tehoI ele �iio da ej(la'iP., a
representação elQ Clu.be Do

ze de Agôsto COMQ1&t:Jll
o tJtulo ipédito de Caní
peão Invicto 'com lapenas
um ponto perdidQ.
O clube dirigldo têcnica�

J1l.ep.te pel9 dedicadO e com

petel)te Rozei40 Lima, con

seg�e desta forma, com 1-

nedetismo o galarçlá,) má

ximo. do<�iutePoL d� �alão
tit�dilro,'!': façanha que dj�

IficUn:\en$e �r� igUl1-lada.
Nestl:)} ltlesma. noite, a. equi

PQ juvenU ® CluPe Poze
de �Ast;Q, con.qtWJta-v.. QU
tro titulo para Q,S f.orM do

.clu'!)e da � J1oio ;Plnto.
fl,0 levantar ta.m.bém. de for
Ina inVicta, o Torneio da
prún.àvera, or.ga.nizllqo pela

.

diretoria da Fedtraçãp C�
tarinense de Futel>Pl. de

��o.
.4. família do_a, o nos

130 pepartamento ll:&p(lcia
lizado !l.presenta os seus

cump:;;imentos.
1\ da.ta da festa :pe{lJ., ç<:m

quista ,dos dois títulos, se

r� �nunciada oportunam.e:l
te,

J.

�.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A Jornalista Olycie 1\1e11-

des oameíro, Editora de
I

Turismo do "ESTADO DE

SAO PAULO" confirmou
ontem a Reitoria e ao Sin

dicato dos Jornalistas a

sua presença dia 26, sexta
feira em Florianópolis, pa-

ra proferir palestra no

Ciclo de Estudo sobre As

pectos e Prática do Jorna
lismo.'
A palestra ela ('')nh�n''''l

jornalista. versará .sôbre
Jornalismo Turrstíco l: .:'"
rá realizada às 20 horas no

,------.-----�--.-- ----0-- -.,_--�-- ... -......J,..-----__

, l!ON'S CLUBE EM FOCO
Teve lugar em

.

TljuC3S,
sábacJ.a p. passado, 110'.:; Sd,

ICEs (o T',.il1sa Clube, sob

a Pres"r1é�'c'a el., CL Ueor-
ges 't11iJr?i, Pr.(3:_--rL' 11 e de

D'v'süo, a 2. r"lc"',2.1) do

Comité Acessor da ReÉ- .ào.
Fei uma reunião de tra

balho Ieonístico prorinvi e

de instrução.

E,stiveram presentes to
dos os clubes que compõem
a Região, que são: Clube

Anfitrião, L'Oe'S c�e 'I'íju
cas, ,rEII esentado por tó

da a sua Diretoria, o Clube

de Brusque e 0 de Itajai.

o clube de Fpcl!s, 'e31 ,)','r\
representado peles CCLLL

Aldo Marco", Presídec.t e,
Evaldo Mosimann � Anto

nio Pereira Olivefra Neto.

Prestigíaram essa reunião
os CCLL Gil Nascüuen1.'n,
acessor de Relações Publi

cas da governadoría, Al

berto Bernardes Vi:e-Go

vernador.

Após a reunião foi ofere

cido pelo Clube anfitrião,
uma aperitivo de camarão,
ostras e peixe defumado.
As 20 hora-s, teye lug�t'.o
jantar festivo de encerra

mento.
----------------------------

Jota ,AHrma: BR 101 a Todo Vapor
"A BR-10l, a famosa

ex-BR-59 está sendo ataca

da a todo o vapor, no tre
cho Joiriville-Itajaí". A de

clração à reportagem é do

deputado ,'Jota Gonçalves,
que 'acaba de visitar os

acampamentos onde se 10-

ealízam britadores e usinas

de asfalto,' além de dezenas

de casas habitadas' por en

carregadas de serviços e

operários, ,a serviço da

"operação BR-IÚ1".

Outra informação daque
le parlamentar, que falou

à reportagem em Florianó

polis, onde se encontra

participando dos trabalhos

legislativas, mencion"l' o
início do asfaltamento a

partir da ponte sôbre o rio

Itajaí-Açú.
"O norte do Estado, es

pecialménte a minha .re

giao, composta por Join

ville e munícípíos vizinhos,
deposita grandes esperan
ças no prosseguimento das

obras daquela rodovía, an

siando por que se realize

em rítmo de molde a cor

responder à nossa expecta- (
tíva",
Os catarÍnenses, partící

panda dos sentimentos do

-deputado Jota Gonçalves,
esperam que, afinal, se

torne realidade, em tôda a

sua extensão" aquela estra

d"l de vital importância pa
ra os destinos' da região
sulina do -país.

auditório do Palácio
Indústrias,
Por outro lado, no dil27

o .Jornalista Ainado Me a

Barreto da TV Conti'nen

t,"Il e Rádl,' ContJnc'1trJ (.0

Rio -de Janeiro, estará fa

lando a respeito da Mo

derna Técnica de Jorml1's-

nm - C?f1,CrnGs Econôrni-

COS.

Dia 2�, 30 e 1.

tagem.
Dia 12 Mauricio Loureiro

Gama discorrerá sôbre pro
blemas de secretaria.
Dia 18 Washington xo

vaes, Secretário de Visão,
fará palestra sôbre Jornar

lismo de Revista.
Por outro �"Ido, conti

nuam abertas as inscrições
para o Ciclo de Estudos

que podem ser, feitas nas

emissôras de rádio e nos

jornais da Capital.
------- ---_.-

-

Regressou o Operário
Padrão de Sta. Catarina

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

Spgunda feira última, pro
cedenle da Guan'lbara, re

gressou a' nossa capital, o

operário padrão de Santa

Catarina, LeopOldo Ferrari.

Sua vi'agem à ex-Capital
da 'República deveu-se à Jornville já pensa na 5.a

sll'i participação 110S atas Feir8 de Amostras de San

de eleição do "operário pa- ta Catarina, que terá o pa

drão" do Brasil, durap,_tIe i0s"" Rtr99�,nio ; j ;��ela cidade,

quais teve a oportunicla\\\3, �f;POl�<��S: ��r�1 replesen

de demonstrar as excelen- tqtlvas no Mttlr da pI:odu
res virtudes i de QP§rá�o i qão .. 1f�bora a r�alizaç�o
modêlo de que é possúid�t! ; I;est-dá;'�revista somentt pa-
Embora levasse grandes

, trunfos e extraordinária

chance para a conquista do

título ri;acional, LeopOldo
Ferrari não conseguiu o

laurel, perdendo-o para o

representante do Estado ,do

Rio, princiDalmente pe o

extraordinário tempo (l,e'

serviço que, aquêle
.

reDre

sentante tinha (nada
\
me

nos' 'que 60 an9s1,) ,e que

pesóu grandemerite na de

cisã�, dm ; .i�rL ,

'

O oper'ãfio padrão de

$arit� Oatàriria/se;-,;';ia fe',_
ta rÍ'lesme viajou pa,ra, a ,ci
dade' de: :I!I,Itimena,u.

"

, .'
,

Joinvil!e
,.

"1"1
'. ,..,. ..

Fe1ra de Amoslrc:s
ra 1-967, á 5,a FAMOSC co

meçará' muito ce_do a mo

vimentar setores expres
sivos da/ vida joinvillense,
Já se; ,cogitando dQ levanta-

I 'Ítlehtiol' âe �,i:fubdbs !;par,'9,"�; a
,construção do pavilhão' da
,���fl ,�np���lh cj.�; ça:r��eces-
t'a.(Iuiü: .'

-

Secroiàr�o lO! Lonin:t.r Técnicos e

Ver fábriCa de Tratares
Com a finp,lidi:tde 'de fa

zer um cont"lcto com téc
nicos que serão diplomar
dos êste ano pela. Univer

.sidade Federal do Estado

do Paraná, com o propósi
to de convida-los para o

quadro de profissionais da

Sua Secretãri"l, viajou) para
Curitiba o dr. Pichetti, 'Se

.

cretário da Agricultúr�.
Dáquela cidade o dto Pi-

l,rmandade do Senhor Jesus
dos Passos

'Erlital de Convocação
, "Procissão da Santa Catarina-

cheU.i, Vfli à Si'ío Paulo
ateí1dendo um convite es

pecial 'da F:i1:lrica de Tra
tores FOBATTA, que dese·
ja ,"118m de demonstrar
suas instalações também
realizar demonstrações da
versalidade daquêle trator.,
O regresso do dr. Antônio
Picl1etti, €stá marcado pa-
1','1 o próximo dia 25 do cor

rente.

Horário-'de ,verão---eni-yigor'1

8 ,párt.ir do dia prim,eiro

vindouro.
\

.

,Por outro lado, a partir
désta semana não . funcio-

'\
:�. !

�,
..:; �!;,'

de

nam aos sábados de aCôr
do com decreto governa

ment1<:11 as repartições ad
mii1istrativas estac_uais. A

Universidade Federal tam

be111 in'2;.J'essará 110 horário

�d Vf i ,,:,",V \....Ll.1u.t:-' .....·luLlL) },:.- :1', -

'1...._ ....._........ _ .l;-' ...,,i. v..._' '..,.i..Q.i;;j :; i..v�.\,;......,.

e vem falar de Jornalismt,. Turístico
,

;

das ,----�'�c--���--�-------------�-_.__- ---_._-

Termoelétricas: perspectivas paF8 o nosso carvão
Quando em 1.955 reuniu- 'apreé:ent:;melo a doutrina de uni para cada quatro' ao

se n') Rio de Janeiro a ,�)'1 que se prcduzíría mais ba- todo produzido, e essa, re-

c' '6n':;ia mundial de -ener- rato quando trvessemos 1115 lacão é aceita como razoá-

gía, para o amplo debate talado num sostema hi- vel.
das técnicas da energia e dráulico uma' parcela ele
sua situação Il,'1 sócio-eco- usina-s termolétricas para.
nomia dos povos como di- complementá-lo térmícarnen-
namísmo de seu desenvol te.

vímento; deixaram aoós 0 Pode-se demonstrar atra-

congresso o documentário . véz de um raciocínio enge
dos assuntos debatidos ,e nhoso, que. o sistema térrní
das teses aprovadas em camente complementado ti
anais amplamente divulga- o que produz o kWh mais
dos em cinco volumes, pa- barato no conjunto.
ra que continuassem a res

soar em meío a 'mocidade
estudiosa o que alí fôra de
batido e assentado.

Destacava-se entre outros,
o assunto da Complementa
ção términa dos, sistemas
- muito bem apresentado
'pela Comissão da Suécia,
pais de ma.iores índices de

energia elétrica do mundo,

da Sunab'de
recebeu au

torização do Mal. Ravedutti
Sobrinho, Delegado Espe
cial do órgão para à. re

gtão sul do país, e. tam
bém do titular da Delegar
cia do Rio Grande do �ul,
p(.l.ra conseguir, naquêle
Estado, as quantidades de
bois necessários ao abaste
cimento do mercado cata-
tinense.

O Sr. Ary Corrêa da Si1,

va informou à' reportagem,
que em vista disto, já na

próxima sem,"Ina irá àql:lê
le Estado, visitand<?, inicial-

o Estado do Rio Grande
do Sul, ao levantar o seu

, sistema se apercebeu de

que a operação . mais eco

nômic� lhe era dada com

um ,complementq térmico
da ordem de 20 a 25%.
A relação de produção

termoelétrica em Santa Ca

tarína se apresentava ,de

abordada.

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

,

O·'ESTADO
O MAIS lu'ITIGO DIAIIO íit �Arl!A CAlriRHiA

Depob disso, vêm-se íns- r

talando grandes usinas' hí

droelétricas como Furrla.s,
Urubupungá, Três Marias,
etc., com 'potências finais

que alcançarão a três mi

lhões de KW instalados.

------�. -- ._. �- --::--
._--- ....

Flori�nópolis, Quarta·feira), 24 de novembro de 1965

Palestra de Educador do S�SI na
Associacão das, Professoras'

,
.

.

o professor Alexandre na .mànhã de, ontem esteve

Takara, educador do SESI visitando
-

a Associação das

de São Paulo, que se en- �rofessoras Primárias, -, a
contra em nossa capital convite de sua Diretória .

realizando um Curso de Re'- . Na Op�l: ·çl.adé de sua

lações Humanas na Famí- visita àqu associação de

lia - que, por sinal, vem classe, presente um expres

alcançando grande êxito -, sivo número de mestras e

educadoras da capital, o

Professor Alexandre Taka

ra teve scasíão de proferir
uma importante palestra;
que déspertou grande ínte
rêsse' do auditório.
O tema da conferência foi

o das Relações Humanas
na Escola, assunto que me-.

receu -o agrado' das pro
fessoras, tendo o conferen
cista ratüicado, Il,'1 ocasião,
as suas inegáveis qualída
des' de estudioso e profun
do conhecedor da matéria.

E essa potência reclama

rá a bem da economia' e

barateamento da sua pro

dução da instalação de usi

nas termoelétricas até a

potência de 700 mil KW

que Ílo -futuro teremos que
instalar.

.

É essa, sem dúvida uma

grande perspectiva do nos

so carvão a ser queimada
nas termoelétricas no sul
de Santa Catarina.

mente as cidades de Vaca
rias e Bom Jesus, onde fa
rá a requisição 'de gado
bovino.
Por outro, lado, adiantou

O Delegado da Sun,ab que,
acrescidas à quota 4aquê
le Estado as do Paraná e

Santa Catarina, não sofre

p. solução de continuidade,
o abastecímento do produ
to a tôdas as regiões .

do
território catarínense,

Frisou, ainda, o Sr. Ary.
Corrêa tia Silva que todos
os marchan� que se diri

gem à Delegacia da Sunab
,estão sendo ,!:ttendidos nor·

malmente:

Vatas WOJinIezas_9aru-Oeste'
Aos crladO'res da

Of'�L� G s�tnr A rrnl)j:I,�un !'10

r''1 S-cr�to .�. 1'I.f' n�,,', p�+á

'ra'o-, "!�a's 15 "n�"s (le ro.'�a

hrlp"oE'za nara :<;er"!m Uii;

tI"h1Í"'a� aéS cr;ado1'es oe

interessa 'os da r�gjq '), Dor

S")!' �J;C��1 B .... �,n.i1t Catcrlrá

ti.:�G dt Jornalismo das Uni

ve,-sic12des Federal e Cató

Iíca do Paraná, bem como

Diretor da Sucursal do

."ESTADO DE SÃO PAU

LO" em Curitiba, abordará
o tema Redação Moderna
- Informações, englobando
Rádio Jornal�mo.
Nos dias 2 e 3 de dezem

bro o jornalista Joaquim
Douglas, uma das maiores

autoridades do continente

em Diagramação, respon
sável pela atuai linha grá
fica do "E'3"!'ADO DE SÃO

PAULO" estará falando sõ

bre DIAGRAMAÇAO. TIPO
LOGIA E TIPOMETRIA e

A PRIMEIRA PÁGINA DO

SU'NAB d d::;�Z�::��!tó ::'J::O:
.

"

.

. po .. e requisitar ga .. a
lismo da Universidade Fe-

���;,�:== no R. Grande para Sta.Catarina
dator-Chefe de Visão, falar- O Delegado
rá sôbre Técnica de Repor- 'nosso Estado

preços acesstvefs. Z' mais
pfVl? " ....C'rtllnjrade de ad

quir'r 8"i1r_a�s flass), flU!lli
r'",'n ",,..l!': (l "lla"o (la, s·
(,1'2t8 "'a ó cnnt\nu9 � "�\",:,

tirydo nêi'sr;> setor, e�:1prü'1-
do conseguir os mi�1hoi'ss
resultados em favo'..' (Ja
agropecuária.

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

CQnvae aos Assoldadas do' Seníaca-
, I

tarina Country' Clube
A Direção do Grande Hotél Blumenau, Aem o grato

prazer' de convidar os associados do' S(.I,ntacatarina Coun
try Club, para a festa em black tie que fará realizar no
dia 27 do corrente, sábado, com início às 22,30 horas.

A festa será realizad(;L no sálão de recepções do hotél
(ss,lãd de mánnore) e a renda reverterá em benefício da

, assaociação dos menores desvalidos de Blumenau.

Unha de· Trans!missão

Guafà.rlTbtttêLmitas
Foi firmado o cOlltraT.()

pela Secretaria do Oeste
com· a firma vencedor'\ da.
cC'''ccrrêncla para 11 cons

trtlção da linha de 11'.1ns

mjs�ão de energia e:ét r:ca
em Alta Tensão, eTlt,:.c lrr.a

tambú e CeI. Freitas. Peja

palavra de técnicos
�ados dentro de
008 mêses referida obra
estará cçmc1uída, pad ale
gria das popúlações que dI'!
verão servir-se da e"lel'g!!l'
elétrica nas localidades IP'Jl'
onde passárá a 'rêdz.

Dkeita QUiS dar. golpe depondo (iodoy
, S, DOMtNOOS e. WAS- Q�ais Alcebía.4ie.j) Ea�lnp.&::t ção 'dos Estades Amerira- Armadas e a polícia agiram
HINGTON, 23 (VA) ...:._, c':l!l que se proclamava ,) chr::.fe nos, na RepúbliCa DOn!il::i- co� a devida presten, Ia

golpe de estado dirfútista do 'I"g()'llêrno provisõno" c,ana. O_parta-voz cj.) De- fim de assegurar. a maIlU-'

em Santiago cont,ra o g'J- ccrn sede em Santiago, a partamento de 'Est�1Q, f,O tenção da ordem, cUmprPl,.
vêrno provisório de Hector segunda. cidade dó paiS. esclarecer a posição ele do instrúções do presiden-

Garcia GqlOY foi dEs�,lber- \ O govérno dos EdtJ;\i'S seu govêrno" confü'm,1u te e qUe os resp0l1SáV8is
ontem de ma:'rugada f ,u- Unidos, confirmou,

.

o:th:m, que uma tentativa d'3 ge>l- pela� desordens tinham si-

focaclo peÍas tropas dcml- seu apoio ao govérn) ',)rn- Pe de Estado havia fracas- do presos para sere'n jul-
Y';('a'-i'l� CO"1 a i'1tee'ff:n��{(o v's0rio do prf:'sidente He(!- sadà em São DomIngos e gados pela Justiça.
tal;'h '1"1 0'1 F�r�a l�',rf:'-;':\- trr Garcia Godoy, e \dec:;a- que es responsáveis peh �n IUma personalidade f'S

p",_
.. '-" <l ."'a OE'\,;) (':J- 'nu ('I1'e oua'�l1er t2"1t��';va, tentona haviam sido lJ1F-' treitamente ligada aos cír-

mc-' "C Fra:1C:SCO J. Riv',- para derrub�-Jo .�eriÍ. con- S01::. ,/. cuIas' militares desl'!:leutiu
ca "'- ,.';:' r'o das F,,�:I"'�S sir'''n;lIJa cemo 11m den:'o FQntes do govêrnJ infor- os rumôres de que ,) genfo-

fl.r'''" ',� [lics� CUe fonel1 ",,,i?f"'te ao� esforco� t\U- mam que entre os prese's ral Jacinto Martinez .\::-a-

prês?s rs '-n:seas, ,:'1,1',' .as preendiÇlos pela Org'lrüzê\- estão também os '30li.b8ra- na, Chefe do E-stado-\'Iaior

dores de A1cebíades Espi- ,do E:xére1to, estaria ;mpIí
J:1.,:,sa, em particular :) a.3- cada neste golpe de E,,:.�

sesscr trabalhista do <triu.'1- do, mas ,!) Linstin Di::l.J'jl)

virato durante a pre51dê:l- afirma que há rea1l1l€-:1te
cia de Dorald Reid (..lJ.br':t1, "um oficial metido nistu",
Fernan 0'0 Muniz e R?�)inslm não divulgando, no ent:l.1':-

E.,êontm.-!;'e f'li Flcrn:.- 'mais antigo Diário de San Ruiz Lopes, dirigente ope- to, nem seu nome 'BIll 'lutt

1'(:1)o1's o Prefeito 08 Ja1'C\- ta-Cé'tflti"'a" rário. ' patente militár.

Prefe�to l3 Jaraguá do Sul
\ em Florian�ooHs

guá do Sul, Rolancl Dom
huscl'l que. se ach) ar;�:l:

pal1bado de sua exma. (�

põsa Dna., Zelinda Dorn

busch.

Ontep1., o Sr. DOl'.lJ:)US�:1,
acompânha:'o de S:':J. ci:gna
espôsa e des senhüres Vi

tória Lazeres e Ved:)a?{:lr
'ClernaneE'au do Amare.! e

Silva esteve e�n visi�.,l ao

"O ESTADO" agr.lje,�0 a,

honrosa visita formuhlHcio',
votes de uma feliz ,� 1)1'0-

véitosa permanênc:Ll
-

·e'TI
'

'nesso l11ei(l ao PrefeÜ0 nn

land e sua exma. eS!Jõ�'t,
bem assim aos demais 'Ii
sitantes de Jara!má Çue 80

encontram em FlorIannpo-
liso

Càsfelo Decreta Dia de
'.'

Ação de Graças"
BRASILIA, 23 (OE) - O

PreSlidente da, �epúbli:::a
decretou que tocos Cd aue s,

a última quinta f(:'irrt (�'.)

Novembro será (') Dia. Na

cional de Ação de q:r,ça",

a ser comemorado em te·
do o país. Na vésoen, o

chefe do goyêrno di rigirá
todos os anos proclamação
à nação, alusiva a d"ta.

'Residências Para o Juiz e P(omo1or:
Inauguração

Verificou-se a inaug'1J,nl-
ção de du'as imponunLfs

Entra em, vigor a partir:
de primefl'o: de dezembro'
elll tôd� o território,naeio
,l}lJ. o horário brasileiro de
tverão. Nésta capital,' se

gund� decreto já assinado
pelo goverQ!1dor Cel�o Ra-

mos, acompanhando ,'1 tra

dição, as repa:rtições esta
duais afetas ao' Poder Exe
cutivo começarão a dar ex

pediente provavelmente no
.

horário de 7 horas e trinta'
( :minutos às / treze horas,

De COffilssao do Irmão Provedor, em exercício C01;- diari,'1mente. Acredita-se que
voco os membros desta Irmandade para, revestidé-s u". nos demais poderes tam
balanclraus «u fitas, comparecerem ao' consistório d� pém vigore o expediente
Catedral Metropolitana'. no próximo eia 25- do fluente especial, até m.arço do ano

mês, à� 15,:'10 hOr?s a fini de integrarem o corte'i:J :ia
prcc'ssão ela FYr",l·�a Pa.rlroeira elo Esta(ln e da Ar�lli

diocese ::>nZ8 C,8,"8r'l'a ele Alexandria, Virg'et;1 e Mál'-
.' '. '. ' \

, tir, 'a 'qC'lI. '['11) '08",°['0 ria referida Sé; às 16 hOl'�;" per-
éo.rrerá c 'ti;,pr,;'",(. c12�·ermjIlado 1'0 edital da Cúria já
dn"a !l. :"'rljr'''l::J(lp

obras 1:'a c:cia:de de (:11:1,\12-
C". r�Cl'Iltemente C'Jllc:;t:;.

'CE!'S, Trata-se dos ptÓtP,')3
.

Qfl,till<i. rWi; as

ti".;; �l:S. J UlZ

d� Comarca. O
do sr. Secretário

G<:1bil:8�e

�1o Or:st8,
t-" opGrtunidade dc� �l�au

guraçã,o ('essas obrG" oit�

receu coquetel às aUT,0l:!d:i

dAS repl'esentativl1:; dJ.· re

&;iao e da ca�núl;!li ao (Je;;;L�.e

A Presidência da ,Repú- Os rebeldes
blica confirmou a ültent.0- a agir às 3,h da madruga<'lft'
na, atribuindo-a "ca u:n

/
'e pouco depoiS de 5h j'á

grupo' empenhado em criar e.s'tavalil domjnados p<::las
confusão e interrolllper o tropas governamentl:s.. U:n

, prÇlcesso de pacificação do grup,9 de cérca de U' 11,J-

país". O comunicado prer-i- mens, incluindo alguhs c�,m

dencial
!

expressa que os g!u pones'€s, ocupou (1.. f)�ial'ão

pos dos insurretos pUiier:::qn de rádio de Tamboril, -

ao

no ar uma .'emissora \!om a sul de Santiago, cêrGa de

finaliqade de desorientar 100 km ao. norte de São
a opinião pública, aCl'e.s- Domingos. Os assal�ant<,s

clmtand.o que o movimento puseram no ar uma grava
abortado ,foi patro(:.mp,do ção em que anunciara.m a

por políticos da ala' dirE:l- cria.ção de um. "g.ovêrn'J de

tista da oposição' C')ITI o mocrático revolucioná!'i:>" e

apoio do general Elias Wf:.S- proclamaram president.e
8in y Wessin, at�!lJme'l.te Alcebíades Espinosa. O gtu
no exíl1o. po foi prêso e tra1l8ferJ.�ioJ
O chefe da intp.nhna, para Santiago.

Alçebíades' Espinosa, foi

ministro da. Saúde Pública.

nO' govêrno do triu vil'a.;.o e

é, Um dos altos dirigentf>s
do Partido União Chica
Nacional ,A Associação dos Assis-

A FÔl'ça InteramErié'lna tentés áa Faculdade de Me

da OEA, 'que atuou em :;3an
I
dicin,1:l. da Universidade Fe

tiago, ocupou 'já a forts,l.::- deral de Santa Catarina es

za de São Luiz, legcnjária tá, no mqmento,- reálizando
guarnição do Exerci:;o e

�

um curso sôbre Didática

de Ensino Superior.
O curso tem a orienta

ção do a-of. Al1;;el Die;,o

--------

Concorrências
y"

/

,Públicas
No dia 9 do pr6xiino mês,

o Departamento Central de

Compras fará realizar con

corrências públic�s para a
'\ ..

,aquisição de movelS que
se destinam às delegacias
de policia de Barra Velha,
Felipe Schmidt e Massaran-

J
.duba r ao pôsto de arreca-

dação de Dalbérgia.

Simpósio a Vista'
. Começarão a chegar dia

26 do corrente os técnicos
'

(

e engenheiros que partici
parão do no SIMPÓSIO
DO CARVAO NACIONAL, <,
que será instalad@ SOlene

mente dia, 29 no Teatro

Alv,aro de Carvalho.

De outra parte, pros

seguem em ritmo acelerado
os preparativos do impor
,tante Seminário. Já se en-.

contra em funcionamento,
as' Assessorias de Divulga
Ição e Relações Públicas do

Simpósio.

Ivo Visita 14 BC
\

o governador eleito /Ivo
Silveira ,em compaJ;1hia dos

deputados Ledan Slovinsky"
presidente da Assembléia \

Legislativa,
.

Dib Cherem, lí-

der do govêrno, e Arman-

do Calil, ,realizou visita fie
cortesi,1l ao Comançlante dó
14° B.C., coronel Fernando

Soter da �ilveira. Foi de:.
morada e cordial, a pales- '.1\

,>

tra na sede do Co�and(), da
unidade do Estreito.
--_.- ----_._-,---

� l

CElESC:
Assembléia 'II

Aumento do capital so

cial, alteração dos estatu

tos sociais e outros asSu.u

toS" de interêsse socia,l cons
tituirão ,'1 paitj;a da ordem

do di;;t, da'assembléia de

ca.rater extraordinário, reu

nindo dia 1.0 de_ dezembro,
às 15 horas, os acio�istas da

-

Centrais Elétricas de, Santa
C�tarin,Il,SIA (CELESC).

Curso S.ôbre Didatica Superior -

base aérea da ci.d:J.::�.
O comunieado do gcvêr-

Marquez, da UNESCO.

Tem havido excelente

comparecimento e aprovei
tamento, com amp'Í,'ls expo
sições teóricas e organiza,-'
ção de comissões para de

bates e estudos dos pro·,
blemas locais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




