
licitado ao govêrno -Brasi
leiro pela chancelária Para-,
guaía a retirada das tro

pas brasileiras sediadas no

Salto do GUIÜra.
A nota foi entregue ao

embaixador brasileiro em '

,Assunção, que aconselha o

início de entendimentos di

retos para resolver o pro
blema fronteiriço.

"/fI' "",- � ;,.,: .-:--',

Loa· es
Busto Fica
Na Saida De
Ce�so

P'ort8J-:voz da campanha
pró busto do Governador
Celso Ramos disse à re

portag.em que se obteve a

adesão de círculos repre
sentativos do Vale do Ita

jaí e Norte do Estado, que
se' mostraram sensíveis

aos objetivos de perpetuar
no br:onze a figura de um

Jt -'mtl'Ítistrndor marcada-"

mente operoso e amigo
de sua terra.

A inauguração será a 31

de [aneíro próximo, na
,

Avenida B(ü')-Mar Norte.

Sai o governar-te e :ica a

homeea gem, em: bronze, à

sua obra.

Sem
(as,tigo

Apesar'

Vereadores
de Gr'acB:

,

Morro da
Fumaca

. ,

,Uma Câmara Municipal
em Santa qatarina anteci

pa-se (.lO dispôsto no Ato

Institucional nO '2, que de-
, termina a, gratuidade no

mandato de vereador, a

partir das próximas Legis·
laturas.

�\'No entanto, segundo in

tormação do Prefeito Jor

,ga SiLva; de, pqssagêm
'

por
,Florianópolis, os verea,dores
'do rptiíticfpio sulino de
Mo'i'ro da Flumaca' nada
:màis percebem, d�sde 00-

,\rembro úitimt:>, sejam em

mat�ria de subsídio, 011 je
'ton, solidários, 'assim; com

bastante antecedência' com

as 'intenções do Presidente

,dà Répública, 'ao incluir o

'disPó,Sitivo da gratuidáde
tio A.I. nO 2.

Joguete' 'I '

,

,

Brasileiro
"Também'
Sobe'
) NATAL, 16 (OE) - Cons
tituiu-se num êxito com

pleto o· lançam�nto do fo
guete "Nike Apache" leva
do a efeito, pe la FAB na

B<trteira do Inferno.
Indica-se que um segun

do engehho pOderá ser

laliça.do na madrugada de
sábado, seguindo-se outras'
eirpel'iêl1cias em janeÜ'o.

'" '.;.1, (;'��::. ')/',; '. 'i!.:�r ':;����>,
" ��:,.:�"'., .�,��:

3,1.1:15>-:, iI», 1!IIUO.""" 1!}6� ..

, .

--};--

.MEIO S}-;ClILO

LIDERANDO A
BOA.IMPRl:NS.\
CATARINENSEI

" '
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CABO KENNEDY, 16 (OE) - A aproximação da Gemini Seis e .Seie ape-

s·' I': nas 3 'llie�ros e 20 centfmetros, uma da outra está. senfo encarada como a maio�

ID·le's'a'\
'

Cà:!
e�acial da histÓ'ria. As du;uI oapsulas voavam a uma altura de aproxl-.

.

inad ente 300 ltilometros da' terra. O. re�resso ll;a Gerníni 6.zdeu:-s.e hoje, e .�ua >'.', . reeu
'

ação por volta das 1% horas e 30 minutes, movimentou 5 naviçs e 21 avioes

�áPita:::::�::: :::�::::sd:e::�::o:::t:::=� 4epo� que a. G& I GPrFeegseõ'nte de
.

mini Seis deixou a piataforma' de lançamento em Cabo Kennedy as 12 horas e 37

minutos, hora do Rio de Janeiro. Durante o vôo em formação S�, 9 Sp"fo� e'

RorÍnann e Lowell puderam ver-se através das escot1lbas e conversar' �gremen
te. enquanto veneíam o espaço sideral. Poucos minutos. depois as �uas. trip�s
tiraram fotos uma da outra. .,

No Centro Espacial de Houston Informou-se que a G�mini sete cUmpnrá
os programados 15 dias no e�pa�o, devendo ali ficar até SabadQ. Vindouro.

mais pertu
TAROUE É ·ROSSO

", ".'

.

' ,�"J .r ':' ,) .,.. .. �' .

".: ," ...
� r: .:; r"t " .

"

.

le é a vedete na Feirll,dp) AtJântic'O. $eu itQJ1)e:-(!oti�...�uas qualifícações:.excelen.
carro de assalto, Inteiramente 'fa;bncado JW Brasil ."Gltiá" foi projetada pOf
nicos dQ �T� � dispõe (l� potent�'motor F�l\i. Também na indústria' bélica o

-' Bl'alSit se�.afil:tpa;

n, ,. ".1'

LU,>EII II, MOSICA

N�a pacata Ilha, que é de Santa Catarinllt viveu durante uma sema� dms'
intlnso movimento, com jovens cabeludos "mandando brasa" com suas guitarras e

baÜrias, fazendo vibrar garotas
.

e rapazes aprecladores das músicas à Beattles,
.

que cOlOpareram às audições do 10 Festival da Juventude Catarinense, encerrado,
ante·ontem no Teatro Alvaro de Carvalho.

HOM'ENAGEM',óE'." -.::, , '

M. PINTO CALA
FI '�JDO EM CASTELO

" .: :B'RA�iLút, 16 êÔ�) -j' O, I �a:�ádd! de �emais autori-
.

);.prési�l?nt,e ;' Castelo B"anco dages ,presentes, retirou-se Será enc�rrado hoje o

agrade€eu em seu nome e do
.

estabelecimento. dando Ciclo de Estudos Sôbre :As-
em noJl;e de toda a família em seguicla cumprimento .pectos e Prática do Jorna
de sua falecict.a espôsa•. ,

o ,;;lOS. demais .' cotn,gro,roissQs hs�o, que tl:Quxe a Floria
g�vernador ,�âg�itl,��cpin::< ;'''4� seu progr.ama

"

de . visi�
.

nópdli� : 'joh�áli�,as � pro
ter d'lndo o 'nome 'de D.' Ar-

. '

tas n'l capital Mineira, que' .

fessôres de jornaÍismo, dê
géntina. Viapa Oastelo compreende uma breve es-' CuriÚba, Rio e sáei páulo,
Br.anco ao antigo' Instituto tada no Palacio da Liber- pertencentes aos tn�i9resVêstalódzi. .. 'dade, visita á fmfa inclus- jornais do país.
A-pós . suá: br�ve oração tr,tal de Minas Gerais, ao

de agra'decimentQ, o Mare-. 'H<>spital de Pr0pto Socor.
c]ial Qàstelo Branco acom- ro e ao Estádio· Mínas Ge

rais.

Ciclo;
\ i

Encerra
Hoje

\�t� .... GR·l;J�E�Fié�ee�SI:H: TJJif(f-'Hlla�:_fliil�"C"
.

,I

� o TEMPO (JJ�leorológic�

É esperado. hoje nestl:l.

Capital o 10rnaUsta:. :Wa

shingtqn Novaes, Secretário
da Re,vista Visão; que.;�or-·
dará o tema "JORNALIS
MO DE ;R:j:!:VIS:I'A".

A ,palestra será. reauiacta
• às 20 horas de hoje M. Fa

culdade de Direito.

Nesse sentido" o Sindica

to de Jornalistas e a Reito

ria estão ;'1yisando aos par

ticipantes do Ciclo que a

palestra que seria. realizadJ:t
amanhã foi antecipada pa
ra hoje.

FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRICA MÉ

DIA: 1018.7 milibares; TEMPERATURA MÉDIA: 2600 Cen

tÍ\lTados' UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 95.1%; PLUVIO-
..:>,

\ •

SIDADE: 25 nuns: Negativo - 12,5 mms: Negativo
CUl11ulus - Stratus - Nevoeiro esp'lrso - Chupas espar·
sas e passageiras - TemlJO Médio: Estável.

1./
.

"

'

GEMINI 7 DESCE AMANH&

CABO KENNEDY; 16 (OE). - Os astronautas Waltef Shirra e Th�'ínas staf·
ford para regressarem à Terra, às 1�,:'!9 hs. (hora Brasileira de yerio� a b0:taGemini·6, \após .terem realizado ontem a maior façanha espacGl atê.", t .

da, quando voaram por 5 horas em formação com a Gemini-7, se� �

tjistâ.nCia de 3 a 30

m.
etros. Na manobra de acostagem espaCial. �3J naves. dle",aram a uma distância mínima de ll!D metro e 80 centimetr.os. 4f,Ge1ilbü.r6 ame .�

�'1U nas proxímíâades da&1 Ilhas Bermudas. A Gemini'7 tendo a 'bordó os as�.
"autas Frank Bormar,1O e James Lowel que c�mpletaram hoje seu 120 dia em ór·

hlta espacial e �rossegue seu' v�o até sábl\(lQ.

:viS t�
is hor,Vl.<:!. 'Ch u à1s

O horas no Aerc:í1Wrto dê

"r"hn')fi1ha. senor l'eeebidoO

FIo ,!(,v�madO� I\�agal)lães
Pinto e <?utcr·dad€s.· Em

sezl.li"o, 'i1te�i(U\l a t'al1-

g��ação �c Grupo' E�colar

D. Argentin� V:Hl1a Caste

lo Branco.
por volt!a das 11 horas, a

Marechàl Castelo Branco

nianteve '�fe.\)ntrn reserva
do cem o gc"r�l"":1rlor Ma

galhã-es Pinto FO'1tES ,do
Palácio da LH:'E'Hlade re

velaram., quÉ> esta reunião
•

.t

Uruguaí'
I

Tensão
Persiste

MONTEVIDEU, 16 (VA)
-- "A situação nãu está
solucionada", declarou o

pr,esidente {ia Conselho de\..

Ministros, Washington Bel

tran, referindo-se ao acor

do filmado para. PÔl! fim
aGS 'conf11tos Slalariais en-

tre o governo e os funcio
/

narios uruguaios.
\

"A verdade", acrescentou
"é que só existe um acor-'
do, €111 principio, CO;rr{, os ':
bancarias e o grUpo de fun
cionarios sindicalizados da
UNFP (Associação Nacio
nal de Funéionarios Publi

cos), r@o, porem, com iaS

entida'des. autono�s a, de..,

partame'1tos cujO!; funcio
na;rics o))��lee.-,ll1 à 'orienta,

ço;o dá: 'COFE iCimfedera
ção de Funcionarias· çlo
Estado)" ..

Per g,eu lael.o, os sindIca
tos' continuam a!.marda�do
rerite' à formula de acordo

dis,cutida,
.

assim como a

libertação. (lOS detidos du
rante as greves e a sus-'

pensão das medid'al$ de se

gurança est,abelec:cas pelo
governQ. E-st.e último se

mantem Ig�almel1t!;' na 'ex
pectativa, nü,o mais efetu

ando prisões e libertEndo

os detidos sindicalistas. Foi

!p�·(.ibicra hoje, por,?m, a

circulação, uo l'itillanario.

"EI Sol", orgão oficial do,

Partido SDcialista.

\

Castelo

('
Il"fo�maram ainda . que

trr+aram (h R'ef('rma Mi"<

,n:�·.'l!:al, f rcss�vel;mérte 0\

gover' ai-lor será ..�nnviÇlado
i ocurar (1,carg.1) t:e l\1.1'�.is

.
ko (a ,Il:'dl�cação. Outro púb�ica regressou às

�onto abCrdado na. reu:'
.

horas de Belo Horizonte ao

pião, segundo as mesmas ruo, para à 'noite partici
font2s, foi a edição de nô- pai na Academia Brasilei

vo ato, complerncntar, que ra doe L�tras de !'oJenidade

p,::ssibil5tà:á um desdobra- '" pelo centenário oe Ola:vo

menta malar c'a formação Bllac. ..

DE GAULLE VE CAOS
NiA VITORIA UE
MITERRAND

, PARIS, 16 (OE) - o,.. mesmo tempo, todos os

Presidente Charles De Gaul- 'franceses".
se disse que s�· for dertrota- Em sua analise, historica

do no próximo dia 19' por do' regi�e dos partido$, a

Françoise MiterraRd, 'será ironia e o detalhe de hu

uma catastrofe para' a mQr popular rião estiveram
FranÇ<.L. No }ranscurso de ausentes.· "Uma COnstitui
uma entrevista televisiona-

'

�ão � um envelope. A, ques-
, da transmitida a todo 'o tão' é saber o que há den

país, De' Gaulle acusOu a liro. .. Se, apesar do enve

Miterrand de teD;tar resta- lope, e :6.pesar dos termos,
belecer a confusão do, pas- apesar do espí�to' do que
sado, dUr(1nte a terceira e se votou e aprovou em

quarta República. 1958, os partiçl�s se apode-
tarem de novo das institui·'

VITÓRIA ESCASSA

O
.

Instituto Francês' de

Opinião' PúblicII- na prévia
.

que realizou entre ,milha
res de eleitores, chegou a

conclusão que De Gaulle

deverá obter 43% dos vo

tos, enquanto Miterranci fi
cará. coin 35%. 22% dos

" eleitores não sI!' defiriiram:
, As eleições em sua' 2&. eta

p'l serão realizadas no pró·
XiplO qommgo.
O g!':lneral de Gaulle, em

entrevista televisada, ata·

:"'000 violentamente "6 �egi·
me de- partidos",', qúe qua

lificou de desordenado· e

caotico, e fez uma ardoro

sa defesà das liberdades
.

publicas: "Eu devolvi as

liberdades ao povo, não as
, destrui".

Respondendo a uma per

gunta, de Gaulle exclamou:

"A França não é a esquer

da, a França nào é a direi

ta: a Fl';anca' é tudo ao

ções, da Republica, do Es

tado, então, naturalmente,
nada serve para/ naefu. Se

fizemos confessionarios é

para repelir o diabo: Mas

se o diabo . está no confes

sionario, então já é outro
cantar".

Est� .Constituição foi con

cebida '_,. acrescentou o

gener,'ll -, "para pôr ter

mO ao regime dos·parti
dos". E �e esta Constitui
ção . �unciona, é "graças a·

um chefe de Estado, que
não pertence aos ,partidos,
que não foi delegad� por
eles, mas· por toda ,

o ])ais,
que foi designado sem du-
vida pelos contecimentos,'
mas que,. �l ,disso. res·

ponde a algo que é co

mum a ·todos os franceses,
acima dos partidos, e. qtle
é o seu interesse comum, o'

interesse nacional. Assim
funciona a Constituição
desde 195�"�

:S:AO PA:u.to� 11.6
cê�s de '1'30 prefeitos
listas comunicaram ao

veJIiador Adernar de

ros. suá adesão à Alíança"
,

J;tenovador& Nacional� ten-
'"

.

do mareado nova reunião

para dia 17, para organíza-:
ção do partido .em São

PaulQ. Hoje, o senador An
eo de M:our� Andi'ade

.

Sfi.
reunirá com líderes do ex

tinto PSD; para examinar o

ingresso dos pessedístas na

.Arena.

q hí os ovem.
io.

,..' 1
AdemarjO governador
....

eleito de
Minas qél'ail'$ sr; Israel
Pinheiro ,aVistou-se on
tem em São Paulo com Q

governador Adernar de
Barros. Será débatida a

participação do ,extinto
PSP, no secretariado Mi· I ..
neiTo.

I"Raid' Aéreo
I Aviões Norte Ámericl\"

· nos bombardearam usinás
; termoelétricas, situadas a.
,! 23-' kms de Pôrto de Hay·

" �kong c que pertence ao

agrupamento comunista,
fornecendo 15% da ener·
gia elétrica de todo o

país. O ataque foi conside-
I rado como o ma,is impor
tante da guerra no Viet
nano

NataI Baiano

o. Ministro da Justiçà
Vifajará amanhã para Sal- ..•
vador, onde passará o Na-

'

, tal. O titular' da pasta da
· Justiça tem. desenvQlvido
intensos' contaptos políti
cos, afim de estruturar a.

'aliança renovadora nacio-
rial.

.

Apê!o/
o Paraguai pediu que a

comissão mish de Jimi.
tes coio o Brasil se reuna

pa,l'a fixar o tracado fl'on
teiriço da zona de Guaira,
pedindo também a retira·
da das tropas brasileiras
ali estabelecidas desde

· junho último •

Satélite i

O satélite Pioneiro A foi
lançado ao espaço as pri·
meiras

'

horas de ontem,
impulsionado pbr um fo
·guete do tipo PeIta. O
veículo !\er� colocado eio
ampla órbita em' redor
do sol.

Adernar
Anfitrião
O governador Adernar

de Barros receuciol'mrá
n"'s CamlJOS Elísios, vá
rios governadores oue irão
n.;:I,l'tic1'l'l,r n:t eallit.al pau.
'lista do Forum de Assis.
tenda. ao Menor. Depois o

Ichefe do executivo ban
deirante fará importante
pro�unciamento político.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Agricultúra: Govênl() Vai ao Encontro do' Produtor
Para presidir as solênida

. 'tura. de '.sã,) Miguel �I'Oes"· de São ]\.'n�:1f)l cl'Ceste.
des de ínauguração , de em. te, a Casa Rj..\rdl do .111fS- ruma org'"ni�:<"'-':-lO m-odelar.

!ll'reendimentcs para assís- mia Munícípío .que í'uncío- na assistêneta técn;ca SUl-'

têneía agropecuáría cria- ·na· com um {lonvilnio €11- nocultura do extremo 1)€>5-
• 'dos pelo Gov0rn-o Celso Ra .

. :1:1re a Ass',)cúi.ção Ru-ral e te.

mos, seguiu para a Ifegfão .

a Secretaria da Agricultu-
.

Além disto manterá cem

do Oeste p dr. Antônio' 'Pj. ra: b Ba:nhet,ro Car�3pati-' tacto com 'I) técnico resnon
di:ettí, Se�ret�Ti.J eln Agrí- cída do. Mur�icipi(i)' de Des- sável pel�. construção

-

do
cultura. '.'

canso e também as obras Centro de Tt'einaTi1ento Pa

Naquela regtáo acompa- de -ampliaçiio )l.ue tn:wlilll;' ra Agrícultores" 'que <efitá
nhado por técnicos anan-". o conjunto de .mstalações sendo construido era Díor.í

gurará o p(;sto d{� SU1l10cul' do Pôsto
-

de Strinoeultura sío Oequeíra.

cenas o toque e a sensibHi
1. - Não, poderíamos dei. dade de- um homem: cívtlí-

xar de salíentar a' obt'a-' fAldo -e �ulto,. "V:agâsr Estrê Para nós .o satírico dás
p.rllna -(o vtJcábutc

1 _
�tá- ias da Ursa", �pí�, ain cenas, apesar de sua des

m,tlito desgastado, mas a- ' da, a Ctáudia Ga,.t·dij:i"à:tre Q medida pretensão; .não.' tem
'.' q� se apUca �tegralmente' 'desempenho que ra consa-, nem- de longe a puresa da -

de· Lllchino Visconti "Va- gra definitivamente
.

como 'comédia "p'astelão" d,QS lt
gas Estrêlas da· Ursa" que atriz dramática' ( ... ). mãos 'Marx ou dos geniais'
decerto ficará como a 0- O colega Luis Artur Nu Oliver' Hardy �.8mn .

Llul
bra ma.is i.m:portante de' nes examinará numa lon- reI, só agora revalorizadlos
1965. Não Só plàsticamen-. ga crítica "Vagas Estrê- 'pela crítica como um dos
te �rfui.to, mM tam})ém las"'. em "Cine Rom'a." indiscutíveis marc",3 ·do ci-
le\'antando fund�a.me,ntais ne111a.

problemas de nosso �uÍl.-
.

2. - FiCou viI1te e du�
do, ",vagas Estrelas" refIe as s'emanas em· éartaz "A

. te também o drama -pes- NoVJi,ça Rebelde', batendo
soaI do' grande diretor ita todl?tS (JS recordes de per
liano, de optar entre uma manênCla em .. cartaz de
aristocracia que lhe impôs uma. ;pelíCula em pôrt.o Ale
o nascimento 'ou um mar- ·gre.
xismo que seu raciGcinio

também lhe impôs.
RAMAÇAO PARA O M�S DE DEZE:M:BJtO DE 1965.'

.

A 18-12-65 - Soh'ée .'
.' inl:cio �3 hora,S

Ià 26-12-65 - Soirée Infantil de �atal inicio t't hOl'M
mi -a1-12�65 - Ban0 de Gala "Rveillon" ·lntció 23 hotas

O homem deve procurar ser útil dentro da

coletivillade.
·

No n'lei� das sombras que entenebrecem a exís

têneía, o bem ii um gtliISgaço de luz em meio

das trevas reinantes,
.

CINE 'RONDA,".

, .

SE�NTRIRA DíiI AMOR

São, �ora, de Constâncio C. Vigil estes .pensa
mentos: "Que 1ioda a patavra boa caia ,sabre o

sul., ,dli d6r e toda. a palavra de fé preencha o

vãcúo da dúvida,
.

Quando o mundo compreenda teu destino, já
o sol ter-se-á ocultado a teus olhos e tua gai�
vota \'Óarã sõbre outros mares.

· 'voze� azuis atravessam, tua abrtl1 CO�U se tô-·.

ra 13nm aberta entre duas imehRhtades". �

EMA,NUEL lV.L�DEIROS :

.

VIEIRA

,

surge ímbuíro pelo ,e.spil'i.

to úe"Jusj;iça e de .de�rnis
ttficaçãio.

Plàstiearnente
'.

pet.r'eito
em seus menores detalhes
iii denunciar, em tôdas as

"VAGAS EBTRElLAS DA

URSA': A GRANOEZ�.DO·
VERDADEIRO· ·CINEMA.

"A' Justiça de DeuS' premeia o esforço.' até ã

perfei�ão.· •

Colocou o .homem nesta vasta 'ülam bnde tudo

{•. de barro..

(!fIe ea,da, qU31 .,f;�nba a vida em 'snb· Pt-�prias
.mãos e a modele 00' melhor possível;;

· A verdadeira justiÇa hUltlalli'- será aquela que

ajude a inteligênCia. e a sensibilidade fi, sI:' 0l1.·

..rntarem,para o bem".
'. "

"A Noviça, Rebelde",
uma versão norte-alÚ;erica

Calvero,' crítico da "Fô- na das peripécias da famí
,.lha 'da Tard€', sintetiza lia Trapp, representa um

muito bem a grand�za do ipterlúdio. mbsical oe senti

fiJ.me, que proporcionou'a mental na carréira de seu

aqueles que O' assistiram' rel.iliz'ador, Robert Wise,
longas e exaustivas" refle- '. �Q qual assistimos recente

xóes: "A mais recente rea ti'lente, a r€pTise de "'Hon
lizacão de Luchino: Viscon. 'Ia a Um IJomem Mau.' .

ti. �Ü'mo .sempre tendo por' Se seguif o contr.ato, fi
tema,

.

agora a capa· de cará Dito semanas ein car

uma tralgedta: familiar,' a í:az, "Doo a: Louca.· no Mun
luta entre o nôvo e o' ve- do", que para nos consti

lho,' entre um mundo que, ttti
.

uma frustação nã. car
morre e um mundo que reira de Stanley Kriotmer,

1. Congresso Pan-�merlcano de
Conservação 'do'Solo

"
.

o Diret.or do 'Laborat9.rio,
Química Agri�úla � Indus�
trial da Secr�taria da Agri

.

cultura, oomn:llea que é 'o
incttmbido de pre,stnr infar

,

sôbre o 11). Cr._1-

Igresso Pan:-Americano de
Conservacão ,do Solo

�ara, correspol' <fé :u;ir, .0-

ferp."", a C::lj-:'; PL1stal, 136

"'�� JÁ ,QUE VDCÊ VAI DAR UM PRESENtE
'

\. .

'-- ..

SEiA OBJE'WQ· (

. (� .

i
i
L

<. � ,f'"
t .

. \

�nformou-nos a Díretorí
transterír sua resí- tio Country Club, que

cidade Luz, 'Sr. Ministro Charles Ed
de

.

díscutieel
. dêncía; para a

,

·realij1lSiGi.J1' �... dr. Gaiitão. gard 'Montz,
at'ual . J'ul�- . Curítiba, o sr .

.

mas sempre õ"
;Assis, e exma. família. qulrír título de sécío pro

mente de ."Nul'embél'g'f. 'I" ptietátio do mais sofistic
Para 'outros entretanto. o

_:_:_ do club do Estado.
filme de Krames. oonstitvl
a

.

me.!.hor comédia do -eÍ1\€�
ma em muitos anos.

4. Recsbido com Severas
críticas o último fihn� <ie

Jece Vala:'ã':>. "mstóda -de

Crápula\ (lue tem por te·
ma· a . estóría de um bichei

ro que chega a -eQndiçã-o
de líder Pül,itioo nacional
mas 'é hanido pelo 'movi':
menta de abril dê 1964.

Ali?Js. "Histórfa i(i,e ttm

Crápula" é o segundo fil

me que relac;'on !Se
.

cóm
.

os acont�ciment� de abril
de 1964,
O primeiro foi '''O Desa

fio� a.o qUe se diz,' obra
ele granele va]0l', dirigido

. per Paulo Óésar Sarnic.eni
o inteligente realizador de

.

'''Pôrto das Calxaf, q�e,
para alguns. -iniciou o ci

clo "fen.omenológico', do

cinema nôvo.

, .

... /�

.,

i

.,
,

..No próximO dia: 18, esta

rá em maís uni recital no

Tatro Alvaro de catv�{Ih6•.
a "Associação ceoral de Flo

rianópolis", sob a regência
do Matst� .Mdo Krie'g.er.

-:-:-

.
Vai

,
-

Bastante movimentada a

conteceu a noite. de terça
feira 'no simpático Bar do

Lux Hotel.

-:-:-

Os TécníCO� 'em Cóhtabi.
lid;ade da "Escola Técnica

de Comércio São Marcos",

logo mais,. est�:i:'ão sendo

recepcionados nos salões

do LUX Hotel, .. cennemor�n
do sua, forma.. Os Tec

nicos de 1965, turm:� Nereu

do Valle Pereira, tem como

Patrono o sr. Kurt Schlos

ser e como paranínfO, ,o sr.

:Marco Aurelio Rllmos Krie

ger.

-:-:-

A Diretória Pro�ó'l'ta do

"SANTA CATARIN4. COUN-
TIlY CLUB"•. conta com

d. w.ré'to� SÓelais: ·,Dr.
Alvaro de Carvalho e o· dis

tlu�do jovem Luiz Henrique.
.Tanctedo.

'

-:-:-

Um casamento que pro
vavelmente reaÍizar-se-á, en

tre dtlal'l personalidades da
.

s0CieWl.de catarinense, vai

ser MSunto... Tão logo se

ja confirmado divulgare
mos em"4contecimentos
Sociais" aos leitores.

De Itajaí: A bonita SaDia

Pereira, em sua resídêneí

recebéu a seeíedade par
um el�gante jantar.

Cumprimentamos o S

Elias Kemper, pela sua fo

�tUra. hoje, na Escol
"Tecnica de Comércio Sã

Mai-cos"�

Circulando' em, nossa c

dade num Karman Ghia 6

o sr. Maurício 'dqs Reis, u
dos mais elegantes cavalh

res' do ano de 1965 .

Quada-feira, foi Visto j
tàndo no restal6iab.te
Coun.tty Club, o simpáti
� sr. 'e sra. dr. Alei
Abreu (Sara).

�omos informados
a Prefeitura já abriu c

corrência
. pÚblica para

contr.ato da decoração
cidade, durante os festej
carnavalescos.

J
.

..

ZURY MACHADO

-:-:-

na Country Club. sobre ,o
Reveillon. Podemos afh1nar'

que nem um barbaro. teb
poral, poderá tirar o br�o
da .grande noite de ga:Ia "

que �rá no maravllheso

terraço' dà séde Soeíal,

-:-:-

..
'

-.-:-

Mas em matéria de bele

za, continua em foco, IM.a

Bittenoourt Kasting, que
em recente' reunião no' Que
rêneia P8.lace, deixou m.Ui�

. gente com agua na })oca.

-:-:-

-:-:-

provavebnente passará o

Reveillon em nossa cidade,

o Senador e Sra. Atílio Fon

tana (Rüth), 'recem-chega
dos da Europa.

.-:-:-

-:-:-

"Itaguassú Vocal, o aplau
dido conjunto que no pró
ximo dia 1.0, estará aconte

cendo no Shaw: ·da elegan
te soirée do _Lira Tênis' Clu

be.

-:-:-

-:-:-

Também. adquiriram tí

tulos de Sócios Proprietá
rios do Santacatarina Coun

try Club, os srs. Esperidião
Amin, Elpic:ij.o Barbosa,

Paulo Mfortso Melro, Clomo.
tantino Dimattos e Dalj,il
Amin.

-:-:-

-:-:-

Deu rápida circulada em

nossa cidade, o dr. Mucio
Medeiros, que em· recente

reunião representdÍl a SO

TELCA
Hll;via uma'

dos sócios do

ÇÕf5
últimas novidades .em Móveis

.a·� l';clunidt, 22 - sôbrado'- AgO�� abe
. �

.

21.12 •

I

.fim de semana
de.mird,oca
(qwando o'pescador

usa linha de
pesc� comuml

,A expressão "dar banho em minhoca" surgiu com a

que seja o p'escador, semp.re as linhas comuns c seguem complicar a pescaria. E a

paciência do pescador também, Ou arrebentam, ou seu aspecto afasta os peixes ... As
linhas. Caiçar.o Ouro le Prata sãa super resistenteS. Resistência é qualidade. A linha
Caiçara. camufl9dp (da côr da (igua) atesta os nossOS altos níveis de qualidade e fabri�
caçôo. Atém CIo sua extraordinária resistêl'lcia, nõo é vista pelos peixes. Quer dizer:
nõo estraga '!lua pescaria ••• Exijo sempre as linhas d_ pesC;g C"içarCl OurQ e Prgtp. f CQfJI
o quai.jdade delas :que voCê �r.Q1i'Q. �,\J -� 9uc;l!iggdet"

r-------------.!- , ;:'4at--7,,:�,'te .. ..,�

I grátis ")
: Remeta-nos êste cupom e receba g,aMbrr.;,I�It; 'r
I >(l' "Roteifo .-Regional de Pesca Caiçar," I
I I .;
I. Nome ,,�......... .. " �_.. I

/ I
Endereço . _ "._............

I
I
I
I
1
!

\
\
\

f da minhoca

do. a linha (j1(RIlII
e usada I .

"
.

. .'

Um presente é mensagem de amizade ... de alegria: .

.,....... �

E se vocl dá utn presente de utilidade prática.,consegue mUito mais.
.

ê algo que vai faiar p(i)r você ... que Ivai lembrá-lo, a .cada mom�nto-, durante todo o ano.

E quando ° presente é par� sua família?
. .'

. .

É claro que você vai pensar' em algo qu,e repres.ente o ,se.u ,b9m gOsto e o seu cannho.

traduzido em be1J1 estar e confôrto para todos.
.

.

.

.

'

• ''*'IIiI.•OW
'''"',"t, Por isso,. estamos satisfeitos e,m o'erecer·llle esta -oportumdade.. . .

. Selecionamos o que há de melhor e mais significativo em nossa Imensa vanedade de arhgos

de utiijdade prática para você. e o seu lar.
'. . _'

Venha ver 'quantas sugestões, práticas. atraentes. su:gest,lva�.:. ,em 110S;8S quatro lojas. ...

o.utro .detalhe: 'org-anizamos uma tabela .de descontos oue vao_até 3G lo.. ,

PS.: DiAh�ir6 ·não é' pr.oblema. Você

.
pode comprar tudo agora e pagar
dO ano que vem,lpelo .mesmo

preço· de à vista�t.

\
.\

quandade produzida 'll�lá

'.

,..l: . "'�.,r. ,�.: ":,\ 1j\\ .,; �: .:,::.>:I�
\. ,..t: ."1-.

...

:�.� }'j
<" �.;:.-

(.
0,0 1:"'-� �,,���}�{.:�J y ..

. _'. ,,,' : � I·

.� "

,:�.�/;,

. �: '.,:
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DA CONTRIBUIÇÃO SO
BRE O 130. SALARIO: -

A fim de dírímír dúvidas
surgidas com o pagamen
to do l?o. salário 'e a con

fecção da respectiva guia
de recolhimento pará a,

prevídênoía social, procura
mos o dr. Nei Hubnes che
fe da dívísâo de fiscaliza
cão .

e Arrecadação do.
IAPO, que 'a respeito do
assunto 'esclareceu o se

guinte:
1 - Sôbl'e o 130. salário

ínstttuído pela Lei no. '"

4 fl90, de 13 de julho' de
1962, com alterações cons

tantes da lei no. 4749 de
12 de Agosto de 1965, fói

prevísta pela Lei �281 -de no
cento) devida por empre�
gados e empregadbT.es,
num total de 16(;�:i. e de/sti
n.ad.a ao cust,eio de aborw
conce-lid'o a aposentádos' ,e
pensionistas 03:>. pfOY'én�
tal.

.

2 - Essa contribúiçã'O é:S
tá sujeita ao' limite estabe
lecido p�lo artigo '69, aU:
nea "a'. da Lei no. 3807, de
ag'ôsto de 1960 (5 vêzes o

maior' salário mínimo exí�
tente no país, atualmente
Cr$ 66.000. x 5 i.gual Cr$,
330.000l, e sôbre a mesma ..

NÃO INCIDIRÁO AS CON
TRIBUIOõES EM FAVOR
DE TEiÍCEIROS (�. LBA
SENAC - SESC - SU

PRA) e salário-família. ,.

3 -' A fôlha de pagamen
to do 130. salário deverá
ser elaborada em separado
para ,fins de fiscalização.

4 - As referidas contri

buicões não serão compu
tad�s para efeito de apli
cação da Lei Orgânica da

Social ou para
ver quaisquer das -pres
Ç02S asseguradas' pela
esma lei, e serão recolhi
s nos mesmos prazos de

colhimento, e com as

nções administrativas e

naís estabelecida." em re

ão às contríbuíeões des

adas ao custeio da pre-
.
ência social. (Exemplo: .

emprêsa efetua o paga
nto de 130 . salário a

seu empregado em .:'

1.65. a 'contribuição de

recolhida ate 31.12 ..

o decreto no. 5,155
3\11.65, que regullap:len
as Leis 4.090

.

'e '4,749,
seu artigo 30., detemli

tI. que entre ,os' meses, de
'ar,eiro e novembro de ca

. anti, o empregador pa

rá, comO adl;mtam€nto
grátificaçã,o' (130, sá,la;�'
); de üm;a' só yp.z( MET.i\.
qo 1=)al-ário jeCE'bitÍQ pe,.

em.pregado' 1).0 mês' an

ior, Exemplo: o empT.e
'0 entre em gô?:o de fé

oS regUlarrH'!ltan:s d·e. ,,:

.65, 'fazend�)' .inz, portãn
'a m.eta_j� do salário d?
s anterior, c"mo adran'

ento do 130, salário. ,A

tribuicão i:l inftituiçâo
previct'jnCht s0cialz de

á ser ;'s(:olhida até ' ..

.65 Quuüdo, do recf:bi-
nto' dos restantes 507<

por cpnto), o

se dar até ,,'

e a contribui�ão
á rewlhida até 2.1.1.66).

q'18 o escla

menta acima em l11ui

C'Üntl'ibuirá para sa�ar
dúvidas ,,>urgidils,

�
.

NãQ só 3i populacão de

Nova veneza estêve pre

sente aos festejos; como
também de Crici\una, Urus

sanga, Rio Maina , Bíderó

polis" etc. Div€rs9.s '?-utori
dades estiveram p�'t'stigilan
do () ato ou foram repre
sentadas, .eontribuiudo pa

ra o maíor : 'br·ilhf';:!tismo
do mesmo, . dest�cando-se
c
o depuitado 'PaJ.1.l.,') J,h'aàs,'

que 'l'epreseJltqiu - .O Exmp.'
Sr., Gov·ernadOl1" do Est'á�10
p(efeito' AcJ:eIino" Betttol'
rtrrussangaf , Engo: Lyrío
Búrrgo, Chefe . (lo Setor

Sul da Companhia Side

rúrgica 'Nac'i,on;3J,-' Engo.
,Jair Conti ,;, repT?,,,entando
o S'::eretário'. da ,Yiac::'i,o e·

S1." Addo

SESI Pç�
feito Aquilino Luiz Clrím-,
bellí que foi o anfitrião e

promotor das homenagens.
juiz' da. comarca de Criciu
ma e Rogério Q�leiroz, di
retor FranciscQ. ::VIay Filho
do E1!,critório dos MU'lltcí
pios Lida.

,OOLENIDADbs.:
'F�"

As solenídar'ea ('oro que
a zona colonial italiana de
Nova Veneza prestou aos

. deUS dois benteítores tive'
ram, início às 10,30 de ât'J
mingo, quando �m frente
à Praça situada '[ii) lado
da .�greja MEltriz São Mar
cos, foi' Inaugurado I

(J. mo

numento com o l'llsto .
do

Côn:ego, Migu�l Giaeêâ pri
meiro Vigál,';o ela Paróquia
que 'ai ehevon em �909 pro
veníente da Ité h�., tendo

pér::m.élnecido em 'seu pos
t� ate' 1945 quando fale
ce1:1". Na oé��;j'ín' d.!ve'!'.s"s
ota��9r'eS: se· fizer':lm, ouv'ir

/ -CeleBremos Um Natal Cr;Slão
CRISTÃO,:. ASSTSTAMOS
AO PRESEPIO VIVO;

Apresentar um
. Natal,

apenas de
.

preseEctes, de

diversã,o, de_- ma).;; . prazer,
de dl«)ces e bebidas; é mutl
lar uma 'àwesentação., E'

I esquecer o ·essencial da

mensag·enl.

O Natal ,diz mais, O Na

tal. toca a alma,

O Natal abrange o ho

me.tn todó. Faz parte dêle

o senslvel 'que menciona

mos, mas 'é' essenCial nêle

o espiritual que lhe deu

orig'!'m., O Nat�l. marcoü f)
mundo, dividindo-o em �

tá dê pé no Jardim Botânico, do Rio de Janeiro,
Ira palmeira ali plantada por D. JoãoVI, Des
na atéia de palmeiras logo à entrada do parque;

ISTO TAM ÉM É VERDADE
No Rio. como em todo o

CONTINENTA� é e cigarro qutaca como o mais preferido ent
mantelF brasileiros, pela eleva
dade de seus fumos seleel

"

uma preferência naciona', e CIA. DI::. (;�GARROS SOÚZA CRUZ

t;->n!'l!; c1i�tint"" F'E's+ei8l" I)

Natal S"l'fl l�p11)ral.' f'sta

eou seus Imi rentes
'Mé�i(O dr. Carlos Ciorinl
Aquilino' Luiz. Ctrtmbellí

que rceebeu o apôío do Vi

g(j::o (ta Paróquia e do

Rotary. Clube local, e i'i�.
sou. raconhecer e desta-

car publicamente a realí

zação /,os dois ímígrantes
peínsulares. Em seu .. dis

curse o Padre Amilcar

Gabr-iel. !ituál Vic-ário da

Paróquia exs ltou a
.'obra

dó 'CÔ1"e'r'l Mlfuel Giacca .

--��----------�------�-----------

II
I
,

1'/
PETROBRÁS

COMUNICAÇÃO
Ao 'meio dja ,O PreJeito .

Cirim.belli, orereceu aos

convíJados um· banquete .

no restaurante do Hotel
Veneza.
As 14,30 horas com .o po ,

vo e autoridades reuriídos
defronte ao J,;:tl:dip1. foL i-.
naugurado o busto do', mé
'dtco Dr. Carlos Gorini, i

migrante 'italiaIjo· q\lfr.. de
votou a sua vida' \,ilsIstjn
do' a popülacão :íoç�l- p al'�
redores"

c'�zendo, que o . mesmo ,

, I,

não te .,i.a os índíos nem ,I'
.

A Petroleo Brasileiro S. A, - PE;TROBRÁS - co' p
a sjeras ap 1:,i'ar a palavra muriíca que já se acna instalado, em seu Depart'1men-1 .

de fé aos l1es:tlravado. to' Comercial, na Av. Presidente Vargas; 309 6° andar I
res da regiã.o. EdifícÍo Bencíd _ Rio de ,Janeiro, Estado da Gua-

ReslHní� sua obra em: nabara (telefones 23-62l5, direto, e ,22-7701, ramais 50 e

..i:-iar!,. d,â .?a,l'óqula no v H 55);' d GRUPO EXECUTIVO encai-regadP de atender
'ano de, ·1{J12,· (}onstnl<:�o ao que dispõe a Resoluçao- n? 8,65, de 22-6-65, e as I
fia.

.

Ig'reia Matriz em ". "Normas';-- anexas do Conselho- Nacional do petróleo!.1914; ��Q�struc.�o· da Ga- j (p].,{blí�a�as no Diário' Ofícial' da, uiu:�o de 27-8-65, pag.1sa H'J.'.cc!uja'l, E$cúla Paro
8769), 'que, em cumprimente à Lei ·no 4452, de 5-11-1964

CJlial oncÜ:J : fpi 'professor (Lei' do Impôsto único), torns, obrigâtório o
. bibljoteca. "srotllil11G. €fc. -

.

.

".; .i.
'

t' d ni
rnu rdne"1c'a

'

ao 'Dr,. I. menta 'dos dtstríbutdores-vtranspor a ores e consm -

.'1 dp.'res 'para utilízacâo de Ó�€O oC,:rrrl:m,Strvel d.e alto pon- IC� l·-s .G.:rorin'i
"

f',���111 sEl - -

t:

it
to de fluidez.' .

','
,

, ;
.

.

IID;-i"",,"'�s�nll nl !_li+\l . hpnl o ..

.

t"'refe.'to ,I\.q,ui!i�: I) I l;jz 8i •
Os' interessados ,locali,zados, �nos' .ES:QclOs de S3n-

, .

. t::>. Catarjna e Rio G.,'uele do Sul.-<:leveraa entr'll' em '

l':n... ·�;J�i r"-'l. 'Pft ('��a('p..;,:· �

IL
.' ;,,1' C:C11:,.,t·Q· C"111 o GerE'l1lfJ d6 Se,rvl.co .l�._ional de Distri-'fÁ "'�' ·'."cf ',' t:o; . r�16n1; - �« .J .' �

,

t""" Iii ;'1·'I'C·,"Io·,·n·0"·· Rl'O GF8n.'ele elo 8'-;1 ("SltÉ,DrS J: Dr. N,elsbn pe, iPC� ,rh"'1;-'\'':'''', !=t rr�.'1":'r r�s u...,._.., ,"-'I,.

Ita B'!\P;"'1 ,p,�Ú'if' �fl ""1 h"� II ters. na rua dos Anun,das- rio, 12!Jl
.

-:'12" àndar (te e�o-
i

t0, ,rid'1n' J-rn'i"";'p'''lTI f' a "ne :6l0G 1, em Pàrtó. Alegre; Rio Grande elo Su'" ou ::e;,
, .' �.;,;} ,,'-�"<jYf1. ;'1.". "';,.,,_

'

jnl�21:€m ü,i...'rn.'er;d'enr,', di�et?men:te cem o Gl'UpO E- ,

xc::udvo, no Estado d.."l. Guanabai'a .. a filíl de reCJb.:)rein:t
, as ,4ns�rur;ões ne-cess31 �as pura se habilitarem ü n c i'll,: r'ão :':0 'iru:ncl,:,ment,) específico àe que tra,a a ,uda I
i: "edu':ão do Ocn"",, N,dooa! do P,t,6 'o

I

Fararam ·"à fl"j!\l'�l".;oia
oe el'tr� outros o>Pte:f·ei
te) çp� Uru;s?";,.�'�. ':", 4'le�1n�'
P�H'RL V(:'-r!(� 'C;" 'Âr,J1ô.'
'MOl'riardo, �refet:.j, A't'!u,ili-'
pn C.'ril11l:l"'lli . e "c�l;ff{'�.

.

. ",
, '. /. ..

. l"f.l·plo pl''1'S a]f"Y} �" Dr\l-.,
Pr'?-"tte G:,r:"i V·�"C�. 1'€

ta do hcm:'�à�E'ai" a�!'i:a:'
clr�-"c'o !'Im "b"lP.' ris fa-

11''1'8 A }P1'>"'1''1''p.'l 'r:1.) P)'ro ('�,:l,lp'l,�ns fOJ'fl:�1 tão

(lip"�� s
J I' br� t,�r.� �Cn1()'

o ]':,.: f"p ,_"::os G:,,·:"i.: e
.

p111ar('::I f.. <'11ht-a;r o hompl'1l HOME�AGEADOS
de refilic1ad" na vida, isto·

é. de sua condic:lo de c1'i- A inic'ativa: .. das bome

atura, nh>nte el0 Crilj,dor; ,1W 'j'ens partiu do P�efelto
elf' redimido ('jante do ,Re

dentar, /. -------'--'----�-----:----:.,. ----.--,----

-x;xx-

O Presépio Vivo., cu o Na

t.al de ele Gr2cci'a será a-

1)lTe�e,..t.a0" em FlorianóTl1
lis três. vêzes. na praç-à de

Antônio,

As entradas L'l.estinam

se ao custeamento das <les
pezas ,e às Igrejas pobres
dos nossos bairros;

('T.;'1\"1'1':(' -

'\�F
às 3 e 8 1 í2 hs.

Uma sublime ? )nolvidável
':l;stória de amor!

C,g AMANTES DE

D� FLORENÇA
'::;0:' sura até 18 aECS,

('1�Jr ,

p PT''l

às 5 e 3 1/2 11s,

Bel'liard Blier

,
Daniele Delor:ne

_!. EM -

O SETIM.O 'JUR.ADO
Censura até 18 anos .

CINE ROXV
às 4 e 8 1/2 hs.

,Charlton Heston

Jennifer Jones

Karl Malden
A FORIA DO DESEJO

Censura até 18 :'l.nos.

RAIRROS.
i F'�'rREITO) .

. CTNE 'GLORtA
às 5 e 8 1/2 hs.

O. E, Hasse

Nadia TiUer

Hildeg-ard Knef

LULU. A FLOR DO
, PECADp

Censura, até 18 .an'o�.

às 8' fl� ,11�

Arch �all Jr
Richard' Alden
-em

TARA DIABOLIOA
Censura até 21 anos,

pe�"�s:il"j('. <J1F f:gu<> 'l�l�a

'lembr3Pt:a" que dqmi'1e
ros !!'c'l'açÕrs c:à P1ocija�

� rp nl'C-C ',�c e fú·ura.'· ,

--

,

\

Arvore da Felicidade ... Síntese do nosso ideIlI de 'ci'i'stãos., •

.

Harmonia ,e singeleza à. tudo envolvendo e (fazendo mais viva e presente, a signi-,
ficação da data máxima da cristandade. I

.

Repetem-se os gestos de carinho .... de ternura.
É o extraordinário espírito do Natal, penetrando em todos os lares e a todos to
cando,

.

com sua paz 'e {ranquiHdade.
� nesses instantes � num amIJiente a�sim, que mais se destaca a presença da Cimo.
Sua. beleza �ngela e a �implicidade de suas linhas.

'

Confôrto, distinção e ca{egol'ia ... enfim: bom gôsto.,
SabemoS disso e nós sentimos integl'ados nêste ideal.
Em Dezem,bro-mês 'da Árvó,e da Feiicidade_':_abrimos'nossas portas. Contribuimos
para que se complete a alegria e felicidade nq lar, ()ferecendo estas facilidades:

..' Você compra. ,o que .quiser, sem qualquer e'ntrada;
Você 'fica ClJm todo o" mês'de .Janeiro, para equilibrar o orçamento;

-- Você só começa a pagar 'Cm Fevereit·o (e,m cl'llzeiro fOI·te) e em quantas
menAAlidades preferír�

"

,

.

Você pode, ainda, escolher as facilidades de 10 outrôs planos il'I'esistiveis.
poi isso tudó - e muito mais -l selHin'm-nos felizes em'anunciar Dezembro. como
<' ,mês da Árvore da Felicidade.

.

·CINEMJA .

. ,,(81:0 Jt)�E)
às' 8 1/2 hs.

John 'Wayút
EUa Rainer
TEMPERA DE AÇO

Censura até 10 anos.

A, S., Prnp�gue

,

RUA JERÔNIMO COElHO, 5
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PA,RIS, OE,' - Dentro de

',álg@s anos, Os países de

senvolvidos e os· que se a

eham em fase de desenvol-

vimento terão muitas novas

oportunidades de intercam

biar irtformações técnicas,
por intermédio dos satélíes

V E N D E S'E
Vende·se um Galpão à rua Dr. Fnlvio Aduccí, n.o 52::t.
Uma casa e grande terreno à rua Santos Saraiva, n.o

166 - Lotes - Olaria, à praz� - Loteamento Corsini.'

'Tratar com o sr, Francisco Barreto, à rua Dr. Fúlvio Adué-

PROTEJ�� seus

OLHOS'
,

use óculos �

bem cdcptcdos

'.,

otende.loos coro p.xotidôo

suo receito de óculos

_)TlCA ESPECIALIZADA
,: "I)I-RIW lÁBORATÓRi...

Escola de Engenharia Jndusfria! da
Universidade Federal de

Santa Catarina
EDITAL N ... 4!65.,Abre iI).sc�ção para o ConcufEQ ':e' Hablli!.ar;ão.Faço publ:::co, de ofélem do S:m11cr D'r-o O'" q'le2 20' d . . " � l

-, l d la '2 Janeiro de 1966, estarão abErtE!s as 'i' s��,�õosao COi1cur'o do HabTt
-

" L._. -

-

FI
. . :. Y ;.1 açao para 'matrícula inieial, el11

. 'onanopo,rIS na Secntar!a da Escola . de E" o'e"h�' 'aIndustr"ial e BI .
.

.

-'" L. ,,, J

. '. "m umenau no pr?d:o do Grul)o E."tadunl• Dna., Juta Lepes de Almeida Facuk'acle e. C:ê'1c'a�Econom::cê's de Blumenau, Em Lài,s :-0 Col'Ti"; "r' ""-1"V'd 1 R ',. ,Cl na1 a ames" e .. em Tubar8.o ro C(;lÉ'�co D,,�1ÇI.
-

I - O eandidato deverá apre�eDtar rcc:u'21'imentode irscr\:0.? instruido cem 03 seguintfs (O(;U!,'�" t.,s�
.a) e,e:-t.:fIcado de conclusão de curso S,,\.lcunclsr.'o el.]("1Ul;'ulcnte de curso l"2conhecido como de \nÍvel mpdib(2 VIas); '.

-

c) carteira de identidade'
d) atcstétc10 ele idonCl'oaO'e' 1110ral f' d.

. irma Q par clt:J:>
pessoas (firma r,::conheci "a);

el at'st·9.'·() Pp S""i"tH;P '''�'''a e mer.tal, i;'�cbsive
abreugrafia ífi.rmia rec0l1hecida);

f) cer'tidao de .nascimento;
gl 'Jt"Ova de €..st<'l" cm'dia com 8S a\)r'�'a;;""'s de S2r

viço militar;
� .

h) P':"GV'ft �e' r9n'qn� n"'r rlq ��V<;l �'C' iv·,ç: .... ,j'· ... .::..n.

iI tr3s fcto� 3 J.: 4. ele frente;
. v ,. �'" '

..

iI pro'a. (:: 'fs�ar cm d.a (['ln as rbr·ô·u·Õ:.< 2i"!!u ..

r.ais.

I'

TT
- O ('."'''-,''''':'"''$-') ,"'r ��"'P� ,.' .... 1: <.;�..,.�l:·-tes p 'C'.'33:

Makm:.Hica. F's·ca. (lv;m!ra f T)0�'" ho
.

III _ :\s pro as f'.e ,,·"'t-!"),' +'. ,2 r" '�a" (:>l'jm�ca
scrão. ·cxclus'·"�l1y)f�· t�, r�n-'�T $ ".,. O". q -', "-"<;-"110.

TV _ A C;;.1ss:ncar:8o cbr-'r ('cr� :".' s''''lli -':2:: d's;JO
sições:

1. - Estão habilita "es. 0e:'trc elo --"lnne�'J (1'. ',ag'as
e decres-c,entemente, s·egun-c'o a. seme ·das retas obtirlas

. nas mátérlas que constituem ,o concurse, os' �ar-,àidatos
allê tj�c-r,,''1 nota� 4 (quatro) ou superior em tôdas dr-
tas matérias.

'

2. - Sobrando vagas. estão habilitados ('entro' 'do
número de va!!as e ÔfC,,-scentfmente, segundo a soma

das Dotas 'ClJüc'ias ras. matérias qU2 constituem o con.
curs�, os candidatos nue ferem 'reprovados erü a;penas
Vl1'a matéria. ria cual, Forém .. rão fni atripui6a :nota
lrl"·rior a 3 (três) desd·e que esta matéria não Hja ma-
temática.

•

�r _. n-, �".,yYlbr�o ,c·� vatI8 s. f�'��,f' ;-10 " p'��a C,'J".gl'eg'aG��o.
é de 80 fiCitenta).

'7T _ ().;: "'8,�"'r3: �a t,...� h;l,hi]�LR,..J('Ç' a ('1n -s:f�n8 �l('� (1.�_

ve.riío (i'riglr RO Dir?tr.r. l"l)l'er:me"t'l df' '11·qt j'°1.'1i.3. d:?
,,: ..lfl·�:,..� .. te. j���"".";""f' Y"(' .n""·�X:1'1,",O ci�"'co d��'s a)(;� a pu-

blicaç5.o do re131lltáclo c('. CO'1Cl1rso.
'TIT....:.... O '-a'Te°rio rara as in<cr;cõrs será:

F::::r,:anópl:(<lis - d.e 2a. às 6a. feira�

das 09:00 às.11:30 hOrlal;l. na S"'eretaria da Escola.
r!f!umenau -- de 2a. às 6a. f<>iras

dflS 08:00 às 12�OO horas, na Secretária da Faculda-

de Oiência.s Ec.onôm;cas 'de Blumenau.

Lajes - de 2a: às 6a: feiras
du� 08:00 às 12:00 horas, na Secretaria do Colégio

,

"Vidal R.amos".
.

Tubarão - de· 2a. às' 6a. feiras
das 14:00 às 17:00 horas, n.a Tesouraria do COlégio

:gehon..
.

VIII - As prfr,n.3.s srrã.o ,realiz80as pos 111f>;!11CS (Pus'

ti he'l"�'t"os. abaixo indicarlC's. l';mllHj!,"eamente em Flo-

�ianópoUs. TIai':'s Blumera,n e Tubarão. '

..

D:a 1:')_o_I1(} � Às ('P,'(1f1 honJs _ J\lTATBTyf'\TIGA
D'o. 16-?-Ril -: às' 08'00 boras _ QUÍ"j\IPCA

Dia 17-?-116. _ às f8:rd bO�'as _ DESBN.i'IO

Oh; ,18-2-r:6 -- 8.� 08: 00 l1()m� -. FíSICA

Secl'ct,:t.ria çla E"cda ele Engerharia Ind1.l�trjal üa

Universidade f'e Santa Catarina, ü.,os 13' ltreze 1 dJaS elo

mês de dezembl'b de 1965.

'EDSOJYr" CARMINATTI

�- .

de . comunicações .

- decl�
rou H. C. Campbell, Biblio
tecário Chefe do Serviço de

Bibliotecas Públicas de To

ronto, Canadá, na· reunião

de peritos em comunica

ções, ora em realização nes

ta capital.
Acrescentou o sr. Camp-

,I
.'

bei} 'qu!')a ' 'séguOdo f se cal
cula, por uns.25.000 dólares

úm país .,poderá' comprar
um aparêlho capaz de' rece

ber, instaritâneamente, fo

tografías das condições me

teorológíóasi r e i n a n t e s,

transmitidas por meio_ : de
. satélites.

Nos Domínios da Arqueologia
Um infinito de segredos
com pouquíssimos pontos

desvendados

Arnaldo.K Thiago

. cancelámos a, nossa matri

cula, tendo antes feito a

prova escrita de Numismá·

tíca, de' que era professor
Nelson. Romero .e que, seis

mêses após, encontrando

Aos, lamentou, hovermos in

terrompido os exames, co

tminicando-no.s que no de

de sua cadeira obtivéramos

o grau 80... A resolução
assim adotada, conformá

mo-nos em ficar sem a gra

duação
.

,de museulogista e

nos recolhemos a penates
com os nossos cadernos de

notas, alguns bóns livros
.

de arql1e310gia, entre. os

. quais :i:r. ..'I·IUMANITE' PR�-

nrs:::'ORJQUE", de Jacques.
de Morg:m, aind2. hoje .. li)

Na sessão de assembléia
geral da Acãdemi.a Catari

se de Letras, realizada em

Florianópolis a .25 de no

vembro último e de que re

sultou a eleição de uma .di
retoría capaz de dar vida e

movimento a uma agremia
ção cultural que parecia
querer extinguir-se com a

morte do seu. presidente vi

talício, o mui .esforca,d::> e

ilust-re dr. Gama <i'Eça, foi,
por 'indicacão dó dE\c?PO
dos intelectuais catarínen

ses, Desemba+a-dor Henri- . rJ·--; p,eJ]1ores tr"t'1d�s

qn� FnnLes. 'e"'hr'lch (1 :�6"' gênero -.,. e e�nt:N' 0

r'" r'l, -:'''. í"�''-T�1cl':J r<>b al, n=s ínteresmr '0::::-'-1'1'
.

..
' .

"-

J"'é::l.icI doublé de híst "r·a· cios c�ni1e.::ime"t· -,

f'�r. n<>rn. a. Dres;dê'1.ci.a da

Ó dr. O<O'.v'1Jdo Cabral

se e'1c"n�"'::>va de+asíada

mente snbrecnrregádo de

ocupações: como ' facultati

vovo, professor catedrático,
ete., sérias ocupações, por
tnnto, 'a tõdas 'as :quais v'e

r8 últim�mente acrel;lcen
t8y,"e a de aro11GóI0g-:r, in:
,,(:'�tid"" de res1_)0nsabiEda
dps TI"! nG'l0i!iS9. rille, 'E)'3tft
sendo feit.a. c;e"\ti?ka'Tel1� .'

mente. nos anHg"s depósi
tos (k.ioekl�en-moerJeling. co

mo 9�.CDRW�W 05 di:,na'ratt
queses. OIi sambqouís. C')'1'0

os cnam"mos no Brasil I de

re5'tr-s (18 cr;c:;;n"h". e'1CO'1-

t�;1d()s em v<Írins n::\.'rt<'s, do
p"''1nl") e (11\e' W'n Santa Ca

tarin'l e'3tão p-;ais' do que
,..,,.� �..,\ ""'P ;r,u"''l.n:1i/. ilust· és
homens ele ('i(hr::a;.

1\!I8st,]'rncl.'J v1'') j,..,t-P."f'sc:;s

pelo "ssunto, esclareceu 'o
dr. Osw[1'ldo 'Cabral a altá
significnçã::> dessas pesqui·
SélS, ,pais os trabalhos Ulti

mamente realizados tiveram,
o lTIérito de revel?r que l:1á

muitas milhões de !inos, DO
'.

,
I

P'lSs<\c1o, já era o Brasil ra-

bitado pela espcéie humana'
_ o que .ce:rt8l"'1ente leva a

pesquisa para cesdobnime!1
t:�s insu<;neitn,l:::s a re:;p�l·
to d.] 1),)1!-'1 d"l terra e'.n
.

.

q1..�e pril"eiro pocJ.eria ter a-

p"yeddo n f:ln'�'o Sflpi�·s..

Esta conclus3.J é no��a,
porqur.nto o clr. Osv."l 'o
C', ])"8. \. :;emo home'''' de ci-'
ên:-i.8. c:wteloso, guardou a

clcvidH prttd8pei.à ml exno�i

Gã, do assunto, limitando

se à citação' de dados posi-.
tivos.

circunscrito dos laborató-

à

n-s. que nos fl)"fl�' t- ··t

desenvolver <:'Ir Y'\''; n,.�s

i:1rliE'!18ve:s el·'. '8'ní"it�. r'e

envcltó'Io �')m r-ue. e-n su

cessivas metam T-f:<ses, :'ln

damos, desde séculos remo

tos, a excursionar pelos va

les, pe'as montanhas da

Ter'!"Fl. trf'''�'10''1ct I ·r'no:; e

0.ce'"'n ..... c;. '58,"'1""'"'''2 e!'1 h11 �C�

J�"'1 ('I'1r.1011'P" �')f"'�r d') _Q b�

0. ('i.1l� p,"�" ,..anllr',.,.,..le ('�'''''O

afinn::;u Jesus .. ")"t1 flo"'1'O

dp. n0<; mOSTOS. ist,')' é, n')'

,SiP!rito QJ,lt �"!�a.e não

11.'": (''''l'fÍe f1t18 '�'l1'q. n3c1a a

proveit9., seg;u'l(l') ., "''(:')r�s

!'f') Q'enuína do Mestre Di

vino.

M8S ... e t4e �.r:l1'.eJl.Oq·a?
Jq mui DOUCO es).lu,;o nos

resta:, contudo, :lInda no"1e:
mos ·(I.ize:r quel.nos inclina

mos em favor da hiDót�o;e
de' uma antiguidade imensa

p8.ra o aparecimento do ho·.
Plem, neste continente do

BrHsil, a que aludiu o dr,

Oswaldo Cabral. A favor

des�a, hi�ótese, que o e�fo

co d0S Hqueólogos, .catari

nenses talvez veru1a a c'e·'

monstr�.,· fala muito a:lto
o crEme'') met<:l.1izaclo que o

st\bio L1Fyl en8ontrou
,

na

Lagoa f�l1ta e que tive'TIos

'�')Qrtlln .(' 8c1e ele ver no Ins

tituto Histórico.e Geog�'á
fico Bras:'leiro, onde se !l'

.cha carinhosam.en'e
dado êsse' precioso

�uar�
fóssil

Observou qU€l 'as possíbí-.
.Iídades não se limitam à

. meteorologia e mencionou
o '/recente vaticínio do cíen-

.'Ústa J;lorte-amtilricano Van

ney-ar Bush de que 'as novas

'técnicas para analizar e in

tereambíar dados "revolu

clonarão a forma de funcio

namento de todo grupo pro

ríssíonal" é ·exercerão gran
des ri novas influências na

sociedade em geral.
, ,Seu relatório' foi apresen
tado à conferência de éspe-

cialistas de 20 nações, na

qual se tra�aI? pontos de

vis sõbre o papel que' de

sempenharão os satélites

'de comunicações nos, cam

pos da informa:ção,. educa

ção e do intercâmb�o cultu

ral.

A conferência, de. uma se

mana de 'duração, foí con

vocada pela Qrganizacâu
das Nações Unidas para a

Educação, CiênCia e Cultu-

ra .

. Os EUA Pretendem Reduz'ir Ierlas
'Atividades do Depárta'mento

de Defesa,
WA,SH.INGTON _ OE \),

sr. Robert S. McNamara á

nunciou planos para consoo

lidar, reduzir .ou suprirmr

certas atívídades do Depar
tamento' de Defesa. nos Es

tados Unidos e no exterior,
inclusive Uma redução ele

quase 2/3 da Fôrça de Bom

baJ'deil'os' Estratégicos do

país,
do. Secre·

('

.,. ','5 t. r

cento 8:1:'1 .&(,:U cr:{f- e, !�'J .

.a

ra a detesa.
A Fôrça de Bombarde.rr s

Estratégicos dos Estados

Unidos é a estrutura do

Comando Aéreo Estratégi-

cí

co serão reduzidas _ decla

rou os)". lVIc.Namata .'!.-.
"mas será mantida a capa
cidade nuclear' estratégica
necessária".
Isto se realizará' mediano

te a eliminação' de anttgcs
mcdêlos de aviões de b mo'
bardeio E·"2 e ele t-rrl 's' o�

�·-8 ._ disse o Secretário

�l�: D3:esa,. acrescentando:
H I\''!l:r:--:!"'s d�s ':� -ses das

r

''''> r,�·s·

:' '1�.1l1:-. a as

rmcn:e."
Se'!unclo S:J a ::redit:n,

:1';1.6es F-IH, utítízados
tôda sorte: de missões.

NOTI'CI��S BANDEJRA NTES
:k:1mran:e"lto Band-írante

retirado das cavernas .em

ql..te Lund reali:>:ou notáveis

pesquis,''ls crent)"icas.
Talvez tenhá sido o Bra

sil o lugar da T�rra em que

primeiro apareceu o ho-

Como jcrnalistq,. inc�nh�.:· mem: os portu�eses en-

vador do movimento da.s contraram ainda. aqui ul)s

idéias; sem o qual conser-.' restos do Paraíso... Nou

vam-�e estas no ambiente tros pontos da América v&

rincaram-se remanescentes

rios, apreciamos imensa- de povos ímigrados, vindos

mente
.

as observações do de remo.tas-' regiões ,do glo··
ilustre colega acad,êmico, bo, No Méxiço, por exem

justificamos-lhe perIeít"l.- p�6, tudo indica. que os Az

mente as excusas e fazemos'. temis eram os mesmos

os melhores votos para que Kl1mers, misteriosamente
a 'sua coopérac;ão nos do- desaparecidos, em 1432, do

mínios· da Arqueologia ., se·' império que se estendia do

ja de toda prof,ícua. De- nos- . sul do Mar da China ao.

sa parte, aproveit?-mos o en Gôlfo de Sião, abrangendo
sejo par'l. discretar

.

jorna- . o C�mtioja, PJirte d!l Tai

listicamente sôbré êste im- lândia, o Laos e o Vietna

portante· ramo da ciência, me. Confontrarido-se o estí

para o qual 'somos de tál lo arquÍtetônico das ruína.s

modo atraidos 'que, logo de Angkor, lendária capital
depois dê chegarmoS;. de do império Khm1" com o

mudança, ao Rio, ,isto é, em 'de rq_úmeros monumentos

1939, conseguimos matl'ícu- arqueológicos do México,
la no curso de. Museulogi."I. erguidos, pelos �abitantes
(ExtensãÇl Universitária) do que ocupa_ram a região
Museu Histórico, à epoca poucos ,'mos antes da con

dirigido pelo 'dr. Gustavo quista cruenta e horripilan

B"rroso.;um dos granct�s te dos espanhóis, nitidamen
sabednrés não só dêsse te pode 'Ver-se -a s�melhança
imenso passada do arqueo-' ent.re ambos' existente, 8:
li)c:ic:o do Brasil. con10 tarn .ill<:;j·ifiêa esta versão um

bc511l da sua História, de Hr. �"'lt() seródia, mas sempre

ráldio.f1., etc., etc. Consegui· útil,' da emigração em mas·

n'()s essa l11'1tricula tão sà- Sq elos 'Khmers"asiáticos, elo

i mente pata acompanl:í"r. seu país pai'a o continente
mos o curso de· A.rqueolo- americano., desfeito, assim,

gia, então regido pelo pro· o· misterio do desapareci
fesso'r Angione Costa e to· mento elêsses povos asiati

do feito no 1.0 ano, 10tivo COS, que' tanto impressiona-

:\ .P,eziã� de S;:!nta C'l1a

l'in'1', d3 Federa(!ão das Ban

c!,lirrnt0s do B1'asU, e:n ro

gim.e tie. organiZação, reu

liz8tá em .janeiro do prolxi-'
P,19 fino. o seu 1.0 4cam:;a·
ihen�o "'de PàtrJúias,�' c 'n

t�.':l1dv Já. com adesões, não

só qo Distrito de FIOl'ianó

polis, como também dos de

Blumenau. -e Joinville. Para

tanto as Companhias. Ban
deirantes estão: em fr:::nca

advid2(:\G 'exercitando-se nos

trabalhos práticos q_ue :1

�).'maGão dé' um !'1.cáihpamen
to requer. Do:ningo, dia 28·

11, a Bade,-Powell ...promo
veu um encontro para exer

cíciO dos nós e armações.
Como motivação, a Re

gião' realiza, um concurso,

entre as Bandeirantes, que
deverão participar com tr.'1
balhos de pesquisa sôbre o

tema: "Acampamento".

Com}Ja.nhias em Foco

Cia Joana D'Arc - a

mais ,antiga do DIstrito.

com quase três anos de

funcion'1mento. As quatro
patrulhas que a compõe
são Aguia Branca, Trevo,
Ámizade é Es.trela d'Alva.
Tem participado de �odos
os' acampamentos' e acon

tonamentos realizados nês-

te período, inclusive

rei)rese:;tante no Encontro

P::m·Americnn;; (Hl �\ 31 . e

julh"1) que reuniu no R'o

chefes ele todo o B�·a-s.l e ce

alguns países das A:r.ér'c s.

Atualmente est&. com. sua

1>e� na CErGJ; .onde, aos sá

&dos, rt,'irtnAa SUas t:eanI

ões.

Bandeirantismo é Educação

Démtro da hiernrqll'a e-oe·

Cl:tiVQ d;) �"Inde�rant;smo é
à RegUl.o que caiJ? a �:,a:.or

responsabíll.d.ado peh c"m
tactJ' a ser estabe'edc1ó en·.

tre as Bandeirantes e q co

munidade em que vive'n.

E' à direção da Reg'ão
que são legados os p')d'res
de execução dos plano,> es-,

tudados' e aconselnados pe·
h Bandeirante-Chefe e sua

Patrulha NaciQnal de Esl
tudos,

.

E' à. 'direrão d"'\ Regifiío
. .

•
..

I

que cabe verificar se o Ban
deirantismo est:;í sendo
praticado déntro' do esoí j.
to que norteia a FBB - e

ducar o maior número cl.�
meninas através do méto
do que nos legou. Banden

Powell.
Daí resulta, nítida, a im,'1

gem simples e correta aue

a Região deve', apresentar
à sua comunidade - Ban
deirantismo é educação.

ELETROlANDIA
E,d. �rA :E TERREO

TELEVISORES
RADIO ElLETROLAS·

GRAVADORES
FOGAO A GÁS
DOR�TORIOS
COPAS FORMICAS
MOVEIS EM GERAL

PRÉÇOS ESPECIAIS

PLl\.NOS ATi!: 24 MESES

TELEVISORES:
PHILIPS
'l'ELEFUNKEN
PHILCO
STANDAR7' ELETRI(.;A
PRASTEMP
TELEUNIAO
SEMP

I .

Uma casa de
naria em perfeito
Saraiva N. 730.

Ver o. tratar

ESTREITO.

.

d A1ráVlp.1�n l\..:' .' e Jve-

a Rua Santos

N.286

17.1 '�.6.}

...... -_ .._--"----_.--

CAFE MELIA
/ VISITE

A Iv11\I

\OR:�

ESTREITO
MODERNA
.i, O

n..-.
,,_ f..J .

•

I
/

o·

Srhr , 1: 87 Estreíto
<M2.íriz: - São Fr ncisco do Sul

legre e Cun.íba
pos

em

cm

Fabrices: - POr!

f�WLi\NTE E TR DENTES

f'ln sistem:. de alta rotação
ento Indolor)
lXA E MOVEL
COl\'T HORA MARCADA

203

DI�ntist('ria Operatória
tTrat

.!RO'.tE-"E
;t, .

�X'\. ,Ll'SJVAMEo1'!f!J1
Edifício .Julieta

Rf'!'irli'ncia' Av. 1'.llt.O 1

'o Sf,U.ES
4.1') - Tq])p.linna<o
R118 Cnn!'lelheiro Mrl�'l. 37

F'�r,rituras _ ProcUl,açõ.es
·Firmas.

Reconhecimentos de

\

OLEO COMESTIVEtSARDINHAS E

•

•lfas hoas casas d ramo procurem Sardi·

nh�s SOLMAR, 1m produto calarinense
\

.

para o mercado luternacional.

IMOVEIS - COMPRA oE
CASA DE' MATERIAL VENDE-SE à Rua Clemente

vere; 74 Rua Calçada, com 43 metros' qu,'1Qrad05 e wn bom
rancho de Madeü:a. Planca para ampliação de/mais um an-

dar. Somente Cr$ 4.700.000.
.

.

CASA DE PRAIA - VENDE-SE em Itaguagú, Coqueiros,
com lfnd'1 vista pa�orâmica. Casa ele Material, 'tamanho
ideal,

.

nem grande nem pbquena, conte!ildo 2 quartos, Li
ving, copa/COZinha, banheiro completo. Recém-construida.
VENDE-SE EXCELENTE RESIDÊNCIA DE MATEHIAL.

\
.

.

na Rua Matos Areas, 382 com 112 lotes vago ao· lado, cQn-
tendo dOi's. quarto 2 sal<ts, banneiro cQmpleto, e: cozinha.

Apenas 8 milbões e meio, com 3,milhões' financiados em

vinte m.êses.
RESIDÊNCIA VENDE-SE na rua Júlia Franco, 57 - Pra
inha.. Patedés' externas de pedra em. fino acab,'1mento, con
tendo 3 dormitórios, 2 salas copa, cozinha, banheiro com
pleto e garagem. Terreno com 43.0 metros quadrados, qua
se todo mur,ado .

RESIDÊNCIA COMPRA·SE no perímetrq urbana da ilha,
pOdendo ser casa velha. paga-se a vista até 10 milhões.

ENOl
Ro· CASA VENDE-SE na Rua Professor Anacleto Damí,"I.ni, paro'

te plana - contendo 2 quártos,' 2 salas, coziriha, varanda,
banheiro completo, co�struÇão recente. Preço 9 milhões. A

metade fin,8.nciada em 26 meses.
.

:

TERRENO VENDE-SE. �ua Visconde de Tatinay - Agro
nômlCa, perto da ACARl!lSC. DOIS' milhÕes. A metade fi

nanciada em 25 mêses.

TE3.REl'{OS VENDE-SE - RUA WALDEMAR OURIQUES,
rua que .liga o Estreito à" Coqueiros, e que em. breve ser&.

calçada. Lote pl.'1l,10, de esquina, com 450 metros quadrados.
Financia-se em 10 Mêses.
RUÁ FULVIO ADUCCI .BSQUINA COM MACHADO DE AS

SIS _ Estreito, perto "da- entrada de Coqueiros com 45 me

tros de frente p/rua FúlvlQ Aducci e 50·metros frente p,l3.ra
rua Machado de Assis, Contem ·duas casàs, velhas.

'COMPRA-SE TERRENO OU CARA VELHA Nq CENTRO.
TERRENO NA PRAIA 00 MEIO. - VENDE-SE: amplo la

tes de 17x18 metros a 0200 metros da Praia, com luz agua.
Entrada Cr$ 400.000, sal�o em 12 meses.

imobiliária ilhac
. DIRETOR: DR. WALTER LINHARES
RUA'FERNANDO MACHADO, 6� FONE: 24-13

FLORIANOPOLIS.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o Ministro Pascoar C, los Vai lnauqurer

"Aldeia" nà Fazend Arcozêlo Dia 19.
NA Recepção do 5.0 Dís-.

trito . Naval - o Dr. Pran

cisco Grillo e o dr.' José

Matusalém Comelli, pales
travam longamente com o

Comandante Heitor Pleisan

Filho, que
. representou o

Almirante Dantas Torres,

naquela elegante recepção.
�x_:_x-

FOI notícíado que o Mi
nistro i-ascoar lJanus lVldg
no, no dia dezenove vai

inaugurar a "ALDEIA", ins

tituição sócio-educativa e

Cultural, localizara na Fa

zenda Arcozêlo, onde serão'

instalados Museus, estúdios,
ateliês, galerias de arte,
teatro, cinemas, capelas, sa

las de música, agência de

correios bancos, restauran

te e alberg para jovens; cen
tro de saúde, bfbliotéca,
clube, jornal e imenso par
que infantil. Será aberto

ao público aos sábados do

mingos e feriados - Os ob

jetivvs :tlrincipais da "AL

DEIA" é oferecer um recan

to de r�pouso para os ar

tist<ts, escritores, jornalistas,.
e professores para férias

de sete dias no ano pagan
do cada hóspede 'somen

te as refeições e uma taxa

de manutenção, sendo cada

um obrigado a lev,<:tr rou

pas de cama e toalhas.· Es

te foi o grande sonho do Mi

nistro Pascoàl Carlos Mag:
no, organizar um recanto

onde os amantes da cultur.a

\
e da 'arte pudessem concilar

o repouso com o exercício
de atividades intelectuais.

Esta Coluna, o felicita peJa
importantíssima obra que
acaba de fUndar.

-x-x-

DEVERÃO retornar hoje
do Rio' de Janeiro; o Comte
do 5.0 Distl'ito Natal e Sra.
Almirante Aureo Dantas'
Torres. Ele, recebeu a con.

decoração de promoção na'
Ordem do Mérito Naval.

-x-x-

.. AMANHÃ às treze b.oras
. I ,

o Comandante do Quinte.
Distrito' Naval':"" Almiran
te Aureo Dantas Torres, no
Salão Nobre daquele Co

mando, oferecerá um al

moç.o de confraternização
informal' de_, Natal, a todos
os comand.slntes militares
sediados nesta. Capi�lll.

A filmagem da Vasp, na
Maria de Fatí·

e Marcilani
tos, participaram. O íní

foi no edifício "Tom

d", a
. Avenida Rio Bran-

83, quando saímos para

passeio' turistico nos

is 'belos' recantos da Ilha.
da

i que a Vasp, .vai lançar
programa. de TV - pa-

22 estações em todo o

s. (incluida a Piratini).
co minutos de Brasil _.

nome do programa. _A.

tece que o cinegrafista
on Julião; filinou mais

quinze minutos e ficou

siasmado com o passeio
gramado pelo Colunista.
ês verão na TV

. muito

ve - o nosso trabalho.

ta Coluna publicará o

da apresentação do re

do
.

programa destacan

Florianópolis. Fevereiro

-x-x-

RTICIf'il.J.ti1.U ela ARE-

do Governo

ral) o ex ::SD e a ex

de Sarlta Catarina.

entam que alguns po
os . destes dois extintos

para opOSição. O go
o de Ivo Silveira' mar

á com o Presidente Cas

=Brlinco. .

.

um breve
do de um deputado da

-x-x-

simpáti
que merece os ,nossos

sc;�, 'foi o da elegante
Hia Luz, que foti foto
da para uma bonita

.

cidade de Moveis Ci·

rodução para o

crianças da EnfermariJl
ospital de. Çaridade.

--x-x-

OMAR Fontana,
o esteve' nesta Capi.
ormou

.

ao Colunista
Sadia transportes

s, no próx4no dia
de Janeiro, iniciará os

os de transportes aé
- Rio de Janeiro -S.
- Fpolis - Joaçaba
ncórdia e Xapecó, fa·

itinerário

na volta.

quarta e

DC·3.

Segunlla-ie1ra•
sábado. Aviões

testar

Florianópolis, 17-12-65

I

-x�x-

AMANHÃ nos salões do

Querência palace Hotel, o

}ions Clube de Fpo�,. es- .

tará reunido para o Jantar .

festivo de fim de ano. �.
-x-x-

E pOR faIar em jantar,
amanhã, a _Associação dos

Hoteleiros de. S.C., reunirá

associados na Riosulense.
-x-x-

,

.

EM viagem de .férias
-

se

'guírão 'amanhã para o Rio

de Janeiro. o Sr. e ,Sra.
Comte. Hugo' 'Prot6genes
Guimarães (Marílda),

-x-x-

O DR. Walter Meyer e o

Dr. Hélio Hoeschl, fazem'
parte do quadro social do

SaJltacatarina Country Club

-x-:-x-

O BROTINHO Beatriz

equipamento de .VÔb espaCial
Quando 'os astronautas frer avarias mesmo antes que o ser humano pode su acústicos. Para' se ter uma tura 'h nave.

.

norte-americanos . forem do foguete déíxar va tôrre portar. .ídéía de tal ruído, basta O gerador seúsüco, quan
lançados ao espaço para o (de lançamento. . A máquina construída dizer que cnapas de metal do em funcionamento, pro
voo 4 Lua, precísarãg : dís- Para testar o tipo de ma pela North Amerícan Avia podem- ser rompidas pela voca o barulho semelhan-.
por de .uma cápsula espa- teríal empregado na cons- tion Corporation, de Los 'intensidade acústica pro- te ao d;,s poderosos moto
clal que resista não ape- truÇ&tJ da nave espacíat

' Angeles, está montada em vacada.
.

res de 3 ;3 meio milhões de
nas: às altas velccídades, que irá à Lua, os cíentístas uma câmara de 257 me- Os astronautas, no inte- quilos de empuxo, que se
mas ,também ao tremendo norte-americanos construi tros de altura e sete e rior da' capsula es:paclall rão empregados no' fàgue-

· ruíc'o dos motores do fo- rarn um "gerador acústí- meio de cômprtmento, no estarão protegídos ., dos e- te Saturno V, quê trans�r
· guete propulsor. Caso con co", denominado l\1'ark m interior da qual à coloca- fdt,(l, do ruído pela pró- tará ao €spaço' a cápsula,

tr5�ri.o; a cápsula Apóllo, capaz de provocar ruídos da a nave espacial. O ge- pría constituição da' estru- ApoÚ-o.
que deverá transportar os até um milhão de vêzes su, rador é capaz de provocar
Astronautas ,'poderia so- períores ao maior ruído rüídos até 400 ,mil watts

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

Saciedade Pró Desenvolvi
mento doEstreito (SDDE)

Reunião do dia 14-12-65. guarda surbauas em todo
(RESUMO DOS TRABA- o Estado e consequentemen
LHOS) te no Estreito, 1.1gu!is asso

,

;A' fim de evitar que na ciados que são contrrbuín
primeira grande cbuva, se tes ficaram' Indagando se
ja arrancado o calçamen- a Secretaria tem condíçõcs
tio da rua G'.:!�J)àr Dutra à d;e substttut-tas por outras
altura da Rd, Afonso' Pe-' congêneras que possam ra
na devido a uma clamoro- zer a, ror-da preventiva ·cu
sa falha t'�ó·.nica, resolveu rante toda a : noite.

·

a SODE aficia!' à CODEC A SODE t'stcWf" presente
p?dirco rara si-star o tra às festívídaties co;n que
balho nara poc;sib:U.tar se

ja sanada tal falha .antes
de .'Prosso�ui-!o.
F9i bsrn .!'i"::fbi 'f)' pzlos

assocíados presentes O' fa

to 'da CEL,tsc haver provi
d('TlcJaro ll:>'t:,l boa ilumina
cão para r, rua CT'lS'1ar Du
tr8" Q"a Nn ubra;3 ct0 cal

S:r!.111ento, aSôim como o es

fôrc:o Q'.lC a (�;lJ.presa vem

fazendo para sanar .o irri
ta�te pisca-pisca das lam
,raf!as de mercúrio, Finci
palmente para os. morado
res cujos quartos de dor
mir ficam próximos aos

�stes.

Na sem:p::t. ��9.�
doura, uma comissão da
SODE avistar-se-i com ô
Secretário da Saúde a fim
de tratar' ce �,ssuntos de
interesse do Estreito e' rela
clonados com 'aquela pas
ta governamental.
Teve repercussão faVQ

rável na SODE a lei mu
nicipal que iSenta de mui
to· as· casa.s clandestinas
com área até 45 metros
quadrados.

Tendo o �e:1hor Prefei
to Munidpotl (:'�ll1sentjdo

em dotar o Est,reito de te

lefones p'ú.h1iGOS, r€s< lveu
a . SODE, à título de eoia

boração, destgnar Ulna, co

missão pal'�t e:ítrar' em
contato co� p.es"úas que
,passam encarreg'lr-se dos
telefones mediante UUla

taxa remuneratória.
Com a notícia dt: (,ue a

I

S2cr,etaria. de Seguranca
Pública sll",peuds'u a pa<tir

de janeIro ;;>. vind(il'lrc:, o·

reconhecimen:o das \9Juais

Melro, jantou com seu pai
Dr. Paulo Melro no Querênc
cia Palace. Depois foi .ao

piano e executou a sua pri
meira mú�ca' que aprend.::u
a toc,'lr. Ela é alúna de Pla

no da Professora Geninha

Tavares, em Blumenau. _

-x-x-

DEVERÃO chegar hoje
,nesta Capital o ,Sr. e Sra.

Kurt Schlosser (Ria). O sr.

Kurt, é Patrono dos Coo-'

tadotandOs iI.'t!'� da �eao

demia de Comércio ."São

Marcos". Maria ·de F�a
Silveira e·Ana Maria ScJté.

fel', fazem parte da turma.
-x�x-

O LIRA T. C. Marcou a

iIl(.l.uguração de sua piscina
para Q dia sete próximo,
com a presença de Mias
Brasil 1963, Maria Raquel
de Andrade.

-x-x-
.

ANGELA Maria Martins,'
Miss Personalidade de se.
de 1965 - recebeu o Diplo.
ma de Professora' Norma-'
lista em Educação Física,
Seguiu hoje pela manhã pa·
ra Crisciúma.

-x-x-

FOI encerrada a Exposi"
çã6 de'Pintura Cesar Seáríl,
no Querência P,lllace. Vários
quadros fOrl\m adquiridos.
Foi a primelra de autona
do referido artísta. Ptosse-

guirá dedicandO-,se na

de pinturas. Parabens.
arte

J\/lOBILIÁRIA

�.gD�zagª
Traj'áno 12 - Sala 7

TERRENOS

Fone 3450
penas Cr$ 2.400�OOÓ em condições - Otima. localização
Entrada Cr$ 600.000.

Vila Santa Rita - 7 letes em (Serraria - Barreiros -

Os 7 por 500.000 - Aceitamos propostas para pagamen·'
tos em condições.

Praia d.sl_ Saudade - Coqueiros - Maravilhoso lote -

medindo 15 metros de frente por 24 de fundos -- Com,

água e Luz - Pertinho do Grupo - Ap,�nas Cr$ 1.000.000
'

em 10 meses.

Rua Almirante Lamf'�o '- Temos a veQda na .Rua Alte.

J:.alneg'o <1 excelentes' lotes com área de 480 m2 por ape·
nll� Cr$ 5;OUO.oOO cada. "

.

'Rua Professora Antonieta de Barros - Estreito - Pró

ximo a churrascaria Blumenau - Lote bem situado por

apenas C�$ 1.400.000.

Praia do Jurerê - Quarteirão n.O 16 � Lote n.o 17 com

área de 450 0:12 - Esquina d� Rua Principal - Aprov ite

para adquiriJ: agora - Apenas Cr$ 400.000. . .

..
.
\.

Praia de Caiaéunga - Are� ele 84.475 m2 - Pró�il11o ao

Clube Ca,mpéstI'e - Frente para a Praiã - Apenús Cr$
1.000.00U.

�ASA E'APARTâMENTOS
". ;' ....

Tcmos em nosso Ese-ritõrio, várias residências l)ar� ven

der caja relação u'emos publicar neste local.

!:'i,S. irmandades religiosas'
homenagearam C) Vigário
Padre Quinto Davide Bal

dessar por motivo de seuss

andversário, tendo t.lladoG
nosso Presidente e oferta
do um bririd� em nome
desta entidade.

Estreito, �, 15-12';'65
Celino Camargo Pires
Diretor Públíco,

Rua São Judas Tadeu - Bairro �osé Me)1des - Tres
(3) lotes por apenas Cr$ 900.000,.,medindo cada 10x27
mts.

.

Bairro Bom Abrigo - vende-se óti1JlOS lotes muito bem
localizados - Com luz e água - p�os - Pagamentos
com facilidades.

.
.,

.. Avenida Santa Catarina Balneáricr,- Estreito - Lote
plano com área de 350 m2 - por aIlnas Cr$ 2.200.000 ou
em condições a combinar.

. '.

JarcUm Atlântico - ótlmp lote comiexcepc�Qnal área de'
412 m2 - Frente na rua Eslebão �to da Luz - Lote
n.O 78 quadra 6 - Cr$ 2.500.000,
Na Rua Professora Antcnieta d� Barro!' - Estreito
Vende·se dois (2) lotes com boa localização - Medindo

. cada 12x25 mts. - Cr$ 1.200.000. .

Terrenos entre Coquelros e Estreito - Perto da Sun
Estação Elétrica - Com financiamento em até 40 me

ses; ,Passagem obrigatória da futura avenida da Aduto·
ra. Lotes de 12x32 mts - Preços a partir de Cr$ 500.000.
Terreno ·fI Rua São Cristovão - medÜ1do 20xl0 50 me·

I '

trf),� - Em condi.cões a estudar.' ,.

L<'g.oa. da Conceic;iq .. - Compre '1,Q'ora em sup�r faciJida
d�s seu Inte n/1 LAGOA DA CONCEIÇÃO ,- e de_sirute
a,inda nesté' verão d8S suas beJes8s naturais. Somente 7'
lnt,e.< - Prer::os <1 partir de Cr$ 300,000,

.1

Terreno, a rua Max Schram - Barreiros com área de
1.4()�.31 m2 - Aterrado frente no a�falto e fundos na

praia - Servido de água e luz - Cl'$ 5.000�000. . .

_Jardim Atlântico - Lotes n.o 312 - � 313 - Doís por a-

ENLACE MATRIMOJ�IAl
Civil e 1

.

,
.•

re ígíosamente, realízar-sa-á amanhã, na
. Igreja Saro Luiz, na Agronômica, às 16 horas, .0. enlace.
matnmoniaJ do sr. Walter Cardoso de Miranda' . fun-'
ctonário da! ACARESC, com a prendadá, senhOrinhfa'
María Gesser. •

No ato civil, �ío noivo, serão testelUunhas o 13r.
João José Mendonça e senh'ora Maria GOffi--:S Mendon
ça e o sr. Nilson José Cardcíso e senhora Madalena car
doso· e, :pela noiva, o �r. BelÚarrum Gessar. e senhora.
Dulcinéi;a GesS'sr e o sr. Lauro GesSar e .senhora Leti
cl� GesseI'; e, no r.eligioso, pelQ nOivó, o sr. César Au
gusto. Gardoso de Miranda e serih�rti Lenir Senna' ,die
Miranda, e O' sr. Nilton �.esser e a senhorinha Vânia

Carj� de MiraJ;ltla; .e; pela noiva, o sr. Al�tto Rul9si -

é serihOra Ráinilda Russi e o sr. �écio Nunes e senha
m AdeIina Nunes.

O sr. Walter Card�o de Miranda é· filho do casal
Adão Miranda e senllora Jucelinia carooso de Miranda
e a .senh'minha Mlana Gesser,.do sr. Josu� Gesser e

senhora Zita_MiichIaels Gess�r.
A;pós o enlace matrimonial os pais da noiva r-ecepcio

narão . os convici1ados em sua residência, à rua Servidã,o
Vieira, nr. 68. ,

.

Os noivos vfajarã\o ;para Blumenau a,pós., o casa-' (

, mento.

BODAS DE PRATA
Embora com algum atrazó' não queremos deixar clt

.

notícíar, prazeírosamente a comemorição das Bodas de
Prata do nosso ilustre coestaduano o Dr. Lauro S. Thia
go. Residindo há longos anos no' Estiado da Guanabara
lá consorcíou-se o distinto c,atarinense com a exma,
Sra. D. Neide! da Costa Pereira S. Thiago, como êle

,

descendente de tradicional família francisquense. Des
de os verdores de SUIa mocidade, dedícou-s, d r». Lauro

.

ao exercício. da Medicina Homoepática, formada que é,
,,?'mbora, pela Fa,culc)a" e Nacional de Medicina. Chéfe
de ntmerosa' famiUa, pois descendem do casal aniver-

. saríante, dez t.Ihos, �iA na ms.or a�egria que transcor
reu a: feliz data de 12 do corrente à qual nos assocíamos

. c,:_-,bl a maior das alegrias, fazendo votos 'para que o dis-
.

tintü casal gpre dla, felicidade que muito' merece.

CLUBE DOZE DE AGOSTO
1965 I 1966

Nãü perca o maís anti&o e tradicional.REVEILLON d�

Florillnópolis. '

'.
, :/

,

.

Atração: RUI NEVES GONÇALVES
OrqueStra do Clube dirigida por Silvio do Piston
Reserva de mesa na Secretaria: Taxa cr$ 3.000_com di

reito a uma Cna�pagne.

GRANDE FESTA INFANTil
CLUBE DOZE DÉ AGO.STO � .Dia 26 com início a�17

horas GRANDE FESTA DE NATAL - Celso Pamplona a

presentará o <;luadro "ARVORE DE NATAL VIVA" - ins
crições de: crianças na Secretaria ou pelo telefona 3013.

,
'

lI'RA TEN'IS CLUBE
Programação Para o Mês

de Oezembro
Dia 19 �. sornÉE DE FOR�TT!RA � Quartanis

, tas ,ciO Inftit.ufo d-e Educação Dias Velho.
Inicio' ás 23:CO horas - traje p,asseio,

di' Soares

D1:A 25 - FESTA INFANTIL P'E NATAl, - co� 'a
presença; {l,e PAPAI NOEL e dis�ribuição de'�ramelos..

Intcio às; 16,{)0 horas..
,

DIA 26 - SOIREE DE NATAL
Inicio às 22,00 horas - traje p�seio.

NOTA - A v.andá de mesas será i!a Secretaria do
L. T. C. ai partir do; dia 20.12.65.

PROGRAMAÇAO PARA O MÊS' QE JA,NEIRO

D� 1. - SOIRÉE DE ANO NOVO .

sh�w BOssA & BOSSA ,com Raquel Fioriani - RUI

NEVES GONÇALVES e mais Itaguassú Vocai. - SUR

PR:t!:SAS.'

OES: - A. com'pra de m,esas àa diireito a cc>p,co.rrer'·

a"d.ivsr7C',s h:i"des e uma mesa para os qll,atroy (4) dias·
d.e CARNAVAL.

.

DIA '7 -- INAUGURACÃO DA HSOINA

com. a presenca de, Miss Brasil Srta. MARIA RA
.

QUEL DE ANDRPillE. ..

Jo-ão José Machado � DIRETOR SOCIAL
- ,

UM ESPIA0 NO FRIO
"

o. romance "O Espião que saiu do Mo'" (1) de
J.ólhn· Le Carré, está sendo apontado na Europa como

um dos grandes best-seller das histórias' de espiona
gem. Aqui mesmo no Brasil a sua vendagem tem sido
verdadeiramente surpreendente-. O livro aborda a h[s
OOria do espiã,o britâmico Leamas que fracassou numa

iJnportante rn.issão na Berlim Soviética, Ele é um ho
me,m l;tm tanto alql�ebrado pe1ôs anos, quase no fim da

carrEira, um pouco dado 'as bebidas e sem muito ipte-
rêsSe ,pelas av'snturas amorosas. cOlitudo, sem êstes a

tributos tãó bem usados por Iam Fleming nas aventu

ras dó famoso James Bond, Le Carré torna a história de

LeàplaS, à ;pron'Orção que nos vai rev.alando a trama

fascinante, princtpalmlente pela originalidade das situ

ações arquitetadas; menos violenta e exóticas que as de
� James BOnd, miais ,segura, aproximando-se de uma cri

ação literária autêntica, sóbria, enxuta.

Se fizermos um ,aonfronto, Le Carré é quase o opos
, �o, 'd� Iam Flemin'g; não usa aquela empolgante sen

sualiqade dás mulheres belas e {ias armas inf.ernais
nem b "charme' do famoso' agente secreto 007. Tambél;
nâo procura atrair o leitor com soluções de gôsto fác'iI
p ·rruvidt'so. "O E..."pião que saiu do frio' é por sua 'vez
não só um relato de· uma das mais :perfeitas tramas 01'

,ganizadas pela Control, mais a história de um homem
que no cum;p'rimento da sua lnissã:o, dá·nos amostras

,
da sua grandeza humana, da sua fôrça interior d� sua.

v�ta.de inabt:l.lavel.
'

.
(1) __;_ "O Espião que saiu do frio' - 243 pág

bistribuidlGra 'Record _:_ Rio de Janeiro - 1965.

.

CAMARA BRASn..EIRÁ DO LIVRO.

E'. intensão de algtms livreiros' e ,editôres ilhéus,
criar aqui em FlorianóPolis, uma seção da Câmara Bra
sileira do Livro. Tudo indica q1,le soment,e no princípio
do próximo ano é que a idéia seri posta em prática.

EXPOSIÇÁO DA JOVEM GRfiVURA NACIONAL

,'Estará ab'=>r�a até o dia' 28 do corrente, no Museu

\:1e 'À'rt'e Moderna d� Florianópolis, a "la. EXPOSIÇÁO
DA JOVEM GRAVURA NACIONAL') contendo trabalhos

'de 30 nov�s artistas bli'asiléir,os edm '�dade infe:ior a 35

aná..A p.resent� amostrá' pertence âo Museu de Arte

Cbntem:porâ:nea da USP, e a sua vinda a esta Oapital
foi 'Patrocirul,dfl, pelo I?e!Partament,o .de .Ed.ucção e.Cultu
ra di UFSC.

Endereço para informaç�s: _

Rua
.

OSwaldo ci-uz" 40' - 'Estte�to.

A V I S O
O SINDICATO DA' INDUSTRIA DA PANIFICAÇÁO

comunica a popula�o de Florianópolis, São Jose, pa-:
lhoça. e Biguaçu, ,que a partir de hoje, dia 16' de de
zembr.b,; e-' de acôrdo com a Portaria da Delegacia, d�
SUNAB, de m>. 006-65, ç,.preço dei pã� foi m'ajorado, p�s
'i'-aBdo 9, ser 'e s€,guint,e:

'.

Pão c'e 90 gr. - CRS 4Q.
Páo de 125 gr. - Cr$ 65

Páo de 250 '2'1'. - CR$ 125

Pão de 500 gr. - CR$ 250

p�lo de 1.000 gr. - CR$ 495 .

FlorianÓjpolis, 16' de dezembr,o de 1965.

João 'Batista pos .santos - Pt'�sidcnte
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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de C6mbiQ' rio C"toriF'.ns" pois é um negéC!io que dispõe .

� . I

d� mó.;"", s..u,,,,,�c:i. Ã qvalquer momento V. pode trans-

formar (IS '''95 a..trcas de cambio 9'" Qinheiro. o resgate das

letr9s �e C6rnbio é feitQ nos escritórios da CompanhjÇl ..
·

Aum9"te " '''a, "'''d� -�pr. Letras de Câmhio da Gata
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aEDA'.l'OB: PEDRO PAULO MACHADO COLABORADO ImS: MAURY BORGES GILBERTO NAHAS

ILBERTO PAlVA - DECIO BORTOLr..; ZI - ABELAR DO ABRAHAM - MARCELUS

izado O esbô
bela para o

Hio-SãoPaut()

..

'

r '

á:orga
o'da

li..
•

ornero
Rio, 15 (V.A.) - Os clu

bes cariocas. à exceção do

Flamengo, que pediu vista

pa;;ra submetê-lo ao seu

�partamentD Técnico, a:...

provaram o esbôço da tabe

la. apresentado pela Fede

ração Paulista de Futebol
Torneio

mango x

Portugue
em São

9-2 -

mínense

ngu, no Rio e

x Corintians,
'o.

feira - Flu-'

São Paulo, no

vendo jôgo em

- Ban
. no Rio

[ôgo em
:Assim, o início daquele
meio será no dia 6 de te

vereiro, com o [ôgo Fla

t1)leIlgo x Bangu, no Rio: e
Portuguêsa x Corintians,
em São Paulo.
Pela tabela aprovada pe .

los cariocas, Vasco da Ga

ma, Palmeiras, Santos e

J;tGtafogo sOmente estrea

Jã.o depois do Carnaval

(20-266), para poderem
cumprir . SetlS compromis
!$gs no exterior.
A decisã.o d.os clubes ca

riOéa.S foi -comunicada ao·

�dente Mendonça Fal
câ().

'go, em
.

16-2 - 4 eira - Portu

uminel1jse, �:in
não havendo

feira - Co

angú, em São
iavendo jôgo'

no Rio
19-2 -

Paulo x

- S.ã1O
tugu€{>a, em

o havendo já
.

,

referência
está assim organizada:
6-2 - Domingo -- FIa

gu x Vasc

tuguêsa x

Ban
o Rio e Por

almeiras, em.

\
\
,

"'..-

i'
',..

.

,

__ "

. .Ál

São Paulo. mengo x Vasco e Santos

27-2 - Domingo Bo- x Bangu.
ta.fogo x Flu:miner.se, no 19-3 - Sába::'o _ Botia-

Rio e Santos x São Paulo, fogo x Palmeiras e Corin- ...

�� Sã°4:a�!��a._ Botafo- ti���3x��O.:��:·�_ Fla- ú11ZE DINHEiRO EM SUA
go x Flamengo e. -Corinti- msngo x Fluminense' e _�'I AGEM'ans x Vasco. Santos x Vasco.>

.

3-3 - 5a. feira· -- Ban-
.

23-3 ..;_ 4a. feira _ Ban
. i

gu: x Palmeiras . (' Portu- 'gu x }30tafogo e Palmeiras

_�.
.

guâsa x santos, x santos.
"

_

, 5-3 - Sábado Vasco 24-3 - 5a.· reíra -- .Vas
x Flumínanse e Sã.o Paulo co x Portuguêsa p; Corín-

'..,_

/;?7x Bataf9g:<l.·
�

.

tíans x Flamelig0: .....
-

'

.. '.
6-3 - Domingo - Fla- 26-3':_ Sába':Io .- Flu-

.

mengo x Santos e Palmei- minense x Bangu e ,São

�ON� 0
.

ras x ooríntíans. Paulo 'x Palmeiras. ' I

,,(t.··...� .

"

414.'_'.9-3 -: 4a. feira - Vasco 27-3- - Domingo .:_. Vas-
•.

x São Paulo e PalmeiraS co x Botafogo e ooríntíans
x Flamengo. x Santos. .

.. '.'" 7'

ta��;� ; �:��:ii��s -; ::� se:!t�S:a'h���':r -;e�:= PARA RIO "SlO.,AULO-C.yRITIBA�P.ALEGRE
tos x Fluminense. sidada.

AGORA COM 20o� I'\!! DEse'oNm',e1n2-g30' x-posar'tbau":gudOe"sa'= Fslaa_o� A úni,ca mudança previs
,
..,/ '0 vc.'

l
TO

'CO ta pelos clubes cariocas é

Pa�;�3X_B��gO-"-;;:_������-rONSO�'çiO TAC--CROZElRO r·1) SUL
ta fogo x Santos e Palmei . /

ras x Vasco.
16-3 - �a. feira - Flumi
nense x Palmeiras e Por

tuguêsa ,x Botafogo.
.17-3 - 5a, feira - FIa

Vasco x Bbtafogo, quando
podera haver inversão das
datas' dependendo dlo mal
ar int.er('S'se que possam
oito meses das finais dt3.

._

• •

JM�RESSO.RÁ
5 ----. - __ l;r__..... -

• .I.y....
d...".
t clic:hia

1ofhetos .. cotólogOS
•
cartazes e corimb.os

, ,úbcha'do

De uns- anos para cá' vi
mos realizando uma análi
se sêbre os homens do 1\05
so esporte e apontanâo o

'�ortista It1(o· Ano', Jàlpós
minucioso estudo sêbre o

que foi feito no' ano ein

prol de Sà.nt;J. Catarina
nesse 'Sewr. :

.

Este ano foi-nos fácil na
eseôlha, porquanto a ativi
dade do' contemplado su

plantou em"muito. os de

mla.is homens
-

. d�' esporte
com posiçã.o de ·rcsponsabi
lidade nos clllbés .e etlUdã
des.·

, :

O dr, Ce1se Ramos Filbo,
é o Esportista do'Ano.

O \grande . baluazte do
nosso esporte Q.ue eonse
gu�u após -Iuta tit'ânica a

reeuperaçâo do clube que
preside, o glorioso ,Clube
NáuüY»

.

&iaChueIO, fazen-

do, a torcida' reviver os

seus memoráveis tempos
.

atrà"és da SU�má.cia .re

m�tica de Santa Catari
na. ftt,� tanto, organizou

.

o dr. Celso Ramos Filho

um estUethla em que O me

nor detalhe não passou

úespercebido. Unindo co

mo nunca a famHia do que

rido clube da Rita Maria

com o aceno de alguns êxi

tos em terra e no mar, êxí

tos êsses que não deixa

mos de dar cobertura to

tal, 2.0S poucos o mun t:o

e�poriivG de Santa- Cata.ri
na rei sentindo .qu'e .

o Ria

chlleJo tinha em seu leme
o h�mem ideal nessa bata
lba de tantos anos pela re
(lup,t"nção moral e mate
rial da agremiação alvice
leste, cuja organização tra

nalho não �eiX'),. de ser

amla" realidade notável �
.

Como se não bastasse, tu
do isso, promoveu. o dr;

Oelso Ramos Filho, para

g.�udio dr� esportistas a

mantes do remo a Regata
Internacional' de- Santa Ca

1b.rina ',ooe acusou: estron-

lho é. a sede social do clu

be, no mesOlo local onde

se encontrava a velha que

já não oferecia condições
favGráveis a uma melhor

comodidade, com o pro

gresso batendo às portas
do C.N. Riachuelo. Os tna

.

balhos prosseguem em rit

mo . aê.ele'radt'� sendo pen
sarnento .::0 ilustre maío

ral riachuelino . inaugurá-
. 'la por ocasião do transcur

so do 510. anívers+río de
.

runâação do clube, a 11 de

junhO do. próximo ano.

Escolhendo-o Esportista
do Ano, náQ podemos dei
xar de levar ao dr, Celso
Ramos Filho, bem como à
imensa lellião' de adentes

do. Clube Náutico Riachue

lo., os -nossos cum!l,rimen
tos, na certeza

.

de jamais
se af�sta.rá iro damínho

que vem trilhando para
maior glória de Santa Ca.
tarina esportiva.,

.

Pambens, dr. Celso Ra
mos Filho.

doso sucesso, numa prova
eloquente de sua perfeita
organiza-;ão:
Assistín'li'O-a, viveu, San-

. ta Catarina 11m dos' seus

dias de maior gala. O C.R.

do FI!?.mengo. com sua fôr

Ç'a total, aqui esteve, assim
como o Tieté, de São Pau

lo e os gauchos do União

ensejando-nes momentos
de yibracão e entusias�o.
Mas o grande momento vi

vi�o naquela. histórica ma

nhã de 30 de maio. fpi o

triunf.o do C.N.
. Riachuelo

na prova principal' da �e
gata Internaeíonal, em ou

triggers a ()i��. remos, como
a recompensar os esforços
de uma plêiade de homens

ten� .a:,frente Oelso
I

Ba

mos Filho, que tudo fize
ram p!2n1 que Santa Cáta
rtna esereve-se ", no U\1to·
de' .ouro ,do esporte nacio

nal, tão bela • 'llágina de:

bravura e sacríríeío.
Atualmllnte a nreoeuna

ção do dr. Celso Ramos .Ft

ram também dIscutidos re

centemente em Londr2,S.
Sir Stanl.ey Rous, prt:;siden.
te da Fedemçào Internaci
onal de Futebol (FIFA) dis

se que esperav(l. obter

o 'apoio de todcs para uni
nôvo sistema' que pretende
introduzir por o:!asião da

quele certame.
Seu plano, que virá per

mitir uma maior pétrticipa
ção dos novos paises inde

pendentes, será sr,bmetido

à próxi.ma reunião da. ...

FIFA em 1968.'

i",pressos em tero!
� pGpelorio•

•

i <
.....

--- ......

li< '
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J :JIí1.P�ESSOft,A MOQEl:C/r;ri(.
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.
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'
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'ORlV'ALOO STUART. OJA\.\
; �UJt DEODORO N- 33<-A;J:- .. ,'

WO� �17�f!J.)R'AN«W�� i

- � _._._w ... __ , .,

Práticamente cobartas .as despe
sas com a (opa de 66 em Londres

. �
,

LONDRES (BNS) - A Os planos para a prmn- centou Sir Stanley, far-se- se apenas os 16 p&ises re-

oito meses cl'ash finais da ma Copa do Mundo � que la uma competição mais almente melhores para as
Copa do Mundo, a Assqcià será disputada (:m 1970 na equilibrada, qualificando- finais.
ção Inglêsa de Futebol' já Cidade do Méxieb - fa
cobriu mais da metade dos
gastos que terá (,om o cer

tame. C.om efeito, \'l V'enda
de ,bilhetes allingiu em me

• adQs de novembro illtimo,
• a 'soma de 440.000 libras es

. terlinas, estimando-se que
lJ11ais de 500.000 ibras est_.er
linas em bilhetes serão
vendidas antes do final do

C6rrente ano.

O papel de -anfitriã, da

Copa do Mundo custará
à Inglaterra a respeitável
soma dê 800.000 ibras �ster
linas.

,Centrais Elétricas de Santa Catarina

S. A. - CEtESe
Assembléia Geral Extraordinária

CONVObAÇAO

Fica.r:1. convidados os senhores acionistas da Cen
trais Elétri?as de Santa Catarina S;A - CELESC -:' pa
ra .se reumrem; em Asse�bléia. Geral Extraordinária,
que lSe r:ealiza� nb dia 2 de dezembro de 1.965, as 16
horas, na sede so<!lar. à rua 'Frei Caneca, 152, nesta Ci
dade de. Florianópolis, e deliberarem sôbr:e a 'seguinte

OR:Q>EM DO DIA:

1 - Altera.-�r "('0 Ef,�'atuto', Sociais:
2 _: Aum,,'

'

. c; '" -.o·,\i;
3-0utrcs :;::<> "ô ...'r; :r1erê::se social.

Florianópolis, 15 c_i,e D'.zon br J de 1965.

(as.) Jv;LIO HORST ZADROZNY - Presidente
HERMELINO LARGURA - Diretor Executivo
WILMAR DALLANHOL - Diretor Financeiro

'

KARL RISCHBIETER __: Diretor Técnico
MILAN MILASCH -:- Diretor de- Operações

Os fãs brasileiros oonti- Disse ele que não estava
nuam na liderança entre de acordo com o a!utal sis.
os compradores de tngres- tema de uma fase d(. eli
sos de 0040 o mundo. Até minação por �on8.-3 regio
agora. cêrea de 32.000 bi- nais, com uma final da

lhetes já foram reservados qual participam 16 nações
:para -aquêles entusiastas Afirmou ser partidário' de
que tudo faz crer. parecem UlD!a fase intermediária du

realmente dispOStos a en- rnnte a q'g.al se classifica

frentar a longa viagem de riam, diglamos, 24 paises e

110.000 milhas que' separa em seguida proceder-se-ia
.o seu pais da :Ingla terra, ê. eta.pa final da qual pa,r-
sede da CoPa"

'

ticl,pe,riam OS 16 melhores
A Associação Inglêsa as Q\l!ldros.

sinalou também que o to- Uma de suas idt"ias é a

tal de vendas �tê o pre-' óe que nas fases prellmi·
sente supera. eóm fIdlida· mm haja grupos C9IIrlPOS
de o de qualquer oUÚ'()" tos � diferentes nações
no irJudiata.mente a.n.teri- de virios eonttnentes, em

/, 01." fi.� ie mna Co vez; da divisão atual por
pa do MundO. tontinenf1e8.

Denis Fo'llows, Secretá- Assim., seria possive1 pa
rio da Associação, disse e6 1"a a:s na�slda Africa do Admite-se uma Auxilia.r de ESCl'itón�,
tJa semana qUe a Copa de. N:orte competirem em um OondiçõeS minimas:

.

1966 -deverá ser, em virtu- grupo europeu, bem C&m.o Ser datilógraffa
de das medidas de �rgani- às equipes da AnWrica Cen Ter CUl'S@ ginasUl,} com(Pleoo.
zaçã,Q tqmadas, a Diais es j tra!,' disputarem as honras Maiores inf.ormações à partir -ào dia 20 do cor-teIlA

i:=�p::*�:j��J �:ms:�:� t��::! _����_�.à�:_��',n�.�:.�:::����;i�::i�;
t

j

. AuxHiar de Escritório

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Movimentam-se setores da

sociedade local,; nó sentido

de restabelecer .alguns dos

pontos que davam ao Na

tal um sentido bem
-

mais

cristão. 1':oi bom e neces

sário que alguns, pensan
do assim, conseguissem, há

e
� ,

M�IH�;-,��:[e�,p'�1�'P.�'" r�;���'
"

•

"
.•. Que Remédlg.. ':/;, ";1

voltamos ao assuntov > .eo)isão dê' dl1li�._automóveis
porque

.
aprend��g,�í ,em, ' �,teve, por, uI1f"'fió. De' qúa

tempos Idos e vívidos, que se em quase, u mdia pode-
.
é riielhor prevenir .do. que .' remos lamentar coisa ,pior.
remediar. OUtros órgãos de Com' o refôrço .do apêlo,
imprensa, uíndo-se ao nos- vai a noss� solícítação por
80 ponto de vista, j� mani- uma providência que faça
festaram reprovação à pa- cessar os riscos decorren
rada de ônibus da Linha tes daquele estacíonamento,
Trindade, junto a uma das Como se sabe, os ônibus

calçadas do [ardím "Olí- paravam às imediações do
veira Belo", da Praça. Pe- Edifício IPASE, com inter
reíra e Oliveira. Há dias, dição daquele local por mo

registramos um quase cho- tívos de segurança.
que de veículos; ontem a"

/

e Cores
um ou d,jis anos, a adesão

de muit'6s. O movimento

.estend�-se, bateu à porta'
dos bairros, pediu novos

adeptos. Obteve-os.

Ao lado disso; repete-se,
com mais profusão, a ilu

minação especial das ruas

CONCURSO
, .

'PROFESSORES MUNICIPAIS:
O PrJfeito Vieira da no-

.

sa baixou Decreto aprovan
do os Calendários e Progra
mas relativos aos concur

sos de Remoção, Ingresso e

Reingresso de Diretores de

Grupos Escolares e Profes

sores Primários a serem

realizados no mês de janei
ro vindouro. DiZ o decreto

que para o Concurso de

. McNamara:
Ch�na 15
Ameaca

•

Maior
PARIS, 16 (VA) - o se

cretario de Defesa norte

americano, Robert S. Me

Namara, declarou na ses

são de hoje do CQnselho
de Ministros da OTAN (Or

ganização do Tratado do

Atlantico' Norte), Clue a

China disporá em 1975 de

projeteís �listicos equipa
dos com cargas nucleares,

que poderão alcançar' obje
tivos nos Estados Unidos e

Europa.

Acrescentou C1l1é

de dois anos, a China con

tara com foguetes de al

cap.ce medio para disparar
sobre seus vizinhos asiati-
coso

McNama.ra apresentnu es

se panorama do crescente

poderio nuclear 'chinês, 24

h0�(ls dent'"lis de o secreta

rio de E'.lt",n" '1"l�te-!l.""'eri

cano, Dean Rusk h::wer de-

clarado ante

da OTAN que
Unidos travam

o cO�.se'.ho·

os Estados

no 'Vietnã

não só a sua guerra, como

. Promoção poderão partici
par os Diretores de Grupos

Escolares, Professores Nor

maíístas e Regentes de En

sino Primário, r enquanto
que para o conçurso de In

gresso e Reingresso está

facultada ',a .partícípação
.dos Diretores de- Grupos
EscOlares (Ingresso e Rein-

gresso ao cargo de Dire-

tambem a guerra da Euro

pa.

.TROPAS DA OTAN FICAM

I
McNamara pôs hoje em

relevo a mesma teoria, po
rein acrescentou que,

.

ape
sar de tudo

.

os Estados
Unidos não têm intenção
de debilitar '. seu exercito

europeu de 250.000 homens,
transferindo parte desses
efetivos para o sudeste
asiatico.
McNamara assinalou que

não· tinha respostas �aceis
ps.ra o problema 'que repre
sentar? o e'C'Oansionismo' e
a agressividade: da China,
quando esse .país 'tiver po
derio nuclear. Declarou con

tudo, que �eNW& encan

tr'H essas· respostas e, tal'
,como fez Rusk ontem, pe
diu .aos aliados da OTAN

que se encarreguem de par
te da carga que a,?;()"'n· �o·

mente re�"'i' sohr" �� "':c;

tados UnIdos na luta con

trll o comunismo em todo
o mundo.

ESTIRft·rHf.· S fO�··!T�,S
DO SR. t.�.rE?DA·

1\

RIO, 16 (OE) c_ O dsp.
José Bonifacio encan.. irihra
rá ainda hoie recurso ao
Supremo Tribunal Federal,
pedindo a cassfl'(�?O c'a li

mir·al' c 'l'c:dir1a m!n de

semQp. r�'a "or Dr ,:,ci Roql1e
te Vaz, que !_l.Y'!p1,)11 a· vo�

t,ação que rejeita 8,'3 'c"'1-

tC's do govemo (:'8.,�,.� :':AI:
cerda nlativas 'l.O Efit'rrl
cio de 1964.

�lém do. rOCl'�,3,) aD STF:"
oQ sr. Jcsé �c-;Ia,=iJ apl'e
sentou, à mASa -d,t?,sie,m�
bléia Legislativa

querimento em (lue

que, o p1,: nario. S'l'1stitUi:. o

presidente da r:.t� 1 no

e:p.vio ao TriJnrra! ,le .Jus
tica (JC's i"[!fo�m!"'.�(;�.� relii
tins'à vota(l�,0'd!t'5 co' \tas

J6 pue o �r. 1<; '!':on Gl.:'ma:"

,�ii,e.s, pn,sídE''lte (,O ,"', �:s-
l<lHVO EY ev-n;<e:mbrf)' < cía,
ba"r-ac'il, lacerdigta., :3P i-é�
cn,a a fazê-lo. ri J'ini eia

evitai' qU9 113.ia t','m'ÇJ9,
ne.sta ses�ão legislativa,.

t
'

.' _�

para que às coutas do sr.

Car]i::s .La.cerq,a -sejalF da�
da� como rejeitada,sA"

�,

A REI �NrÃ{) DOS
FO:RTfÇ.:'• I

/>
..

RIO,: 16 (VA) -'0' n\i-
'1"istro Costa ,e S!lva, da

Guern, 'conf.ere·neiou hoje..

a pertas fechadas, etn seu

gabiuete com o ccmandan
te -do II Exercito,' Amauri

Kruel, sõbre assunto que
não foi revelado, en:fb�ra
fontes do proprio gajjinête
informassem que cO!1Versá
ram sôbre o probl'�lL1a d�
mora.d�s para opeiais e

•

j
;; �

"ac'ils lotados eai lmi�a:':
ri'PJ> de' São Paulo' e lVlato

Grosso.

o generaI Costa e süJa
recebeu também em se;l

gabinete o embaixador paI>
coaI Carlos Magn'J,' o deJu
tado OoSfa Cavalcanti e

.os g.enerais Orlando 'Geisel
e Adalberto Perei.m. d,c's

Santos.

66 'CHEGA lRAZENnO:
PAPTIDOS

BRASTLIA, 16 {OE'
Foi adiac!a a _ CQ)1_ff'l:':'neia
e mql'e

.

o chefe elo gov?r:
PÓ e a C .... i·'liõ.são (n'�

.

l"rni;a

ela fUT'Chv"o. ,lo ,�?:'t:i:�f1 1)Q.

l�::�.�, j�:�Pif';';"'r:l :.ii;;���;'�':�;��s
'

c:)nCf2ti_-

iacão' da providência. O

p"oble:m� ficou para o pró
ximf.l ano e der!i�'o
horas Ou diiJs" d3verá
htjyada leg\sf.J.c2l() a :1ian

dq.at� 15 de lllRrça D pra-
7()' 'para inscrL'[).) ,-1" pa):

ticlcs na Justiça Ê!eitol'al.

de Papai Noel. ii. festa, que
tem no "bom verhinho" um

símbolo de bondade e com-,

preensão, preçisa, mesmo.

ser recolocada, nos lares e

nas ruas, em tôda a gran
diosidade de outros tem

pos.

tor de Grupo' Escolar>,

normalistas e portadores de

diploma ou certificado de

curso do segundo. ciclo O' E'STADOprevisto em Lei (Ingresso e

.

.'

.

'.

,'.

.

Reingresso aos cargos de
_

Professores Normalistas e, • � UTlGD illABla iit �AIl:A &;\l/,B%\
'.

Regentes do Ensino Primá-
.

.

.

I

rio. As inscrições es.tarão
abertas a partir do dia 3 a .

i4 de janeiro próximo.

Sa�Qon
s!nonrmo de
Terror
, SAIGON, 16 'OE'

Uma granada foi atirada

hO'J.e cêdo sôbre a entrada
de uma instalação do Exér

.

cito Norte Ameri-cano em

Saigon.- Um ofida.! e três
soldados Norte Americanos
fícaram feridos. O terro

rísta conseguiu fugir.

LUTA ACESA
Continua a 'luta do V!et

name de soldados norte
americanos contra víet

eong comunístas. 'Avi:ies
dos EE.UU bombardearam

usinas termoelétrlcas, si

tuadas a 23 kms do pôl'to
de Haykong, e qu� perten
ce ao agrupamento comu

nista, fornecendo 15% da.

energia elétrica de tôdo
o país. O ataque fOÍj consi
'('I.,�� "o C(','v' o m'1�s im

prr!ante da .guerra vietna

mita.

r
. _ ......

Q -, ".T"'T ;""'\
�. ..

. Florianópolis, (Sex�a-fe�ra), 17 de Dezembro ele 1965

NOVO PLANO DE
METAS TEVE
DISCUSSÃO ENCERRADA

Em face do acúmulo de

matéria para exame na

Asserrublé.ia J..j2.gisla tiva e

a proximidade das
'

festas.

de fim de ano, aquele Po

der poderá funcionar tam

bém amanhã e domíngo,
para aprovar uma série

de mensag.ens governamen
tais, inclusive a que dis

põe sôbre a nova Lei de

<>rga.p.ização Judlciária.
. <;>nt�, fbi encerrada no

plenário daquela Casa a

díscussâo única em tõrno
do Plano de Metas para o

:p�riodo 1966/1970, contido

no projeto de lei de orí-

. gem. _ g'o'Ve1'llamental n. I

202/65.
A votação foi. transferi

da. para a sessão de hoje
face à a>pres,entlação d·e

emendas. Também está em

E'yan:e o pro,eto de

204/65, Que ce.ntraliza

servigos de assistência
ridiea. do . Estadó. ,

CARVAO
..

O deputado Pa :110 Prois

deu ccrhecintent'o à Casa
dias conclusões a que che
garam tôdas as ccmíssões
tÉcnicas que funcionaram
durante o 2. Simpósio do
Carvão Nacional, que teve
lugar nesta cid�e.

HOMENAGEM
PÓSTUMA

. Subscrita 'por têda Q
bancada: do ex-PSD foi
requerídç, com aprovaçãO
unânime da Assembléia ,Le
gíslatíva, um voto de pl"Õ
fundo. pesar pelo falecim,en
to do sr. Miguel Daux, an
tigO parliamentar Decidiu
se, ainda,' enviar' uma. co
roa de flores expressãO de
homenagem póstuma.
Da tribuna, o deputado

D;)) Ch<>1:'f''tn, lídel' gover-
lei

Sena '(11' F'''l'''+f) \T'11!el'
ào Chégar à cRnH.nl }la1]

lista. que o Pr"S;::ll'!lT3 Caso

.telo Branc,Q tem <) maxi

mo intercs<e em QU� a

ARENA seia em Sá'.) Paulo

um'i far<;a decisiv<1, pois
entende qUe o. partido l'or

te na capital paulista" é

uma ag�f'''ljaç::o' forte' em
todo' o ·Brasil.

pede

,
. I

QS

jU-
sr. l\1"���1""'! T".")'·V, p'''alt3V'1-
do-lhe -M "qualidades que

, o. t;Ql"l'l� uma fltm'&
bfl.stante querf"'a do po�
dp.,ta C'l:oltal, haja vf.sta

c' T�cão do capit.ill de giro
('I?S "l�1Jrf'�as cu;os t'alan

ços ce en�erraram ém no

ver:p.bro de 1965 S90 os se

guintes, c::>nsiderandc-se o

mês co inicio. do exercício
finan.ceiro da empresa ou

mês do inicio de sua ati-
·vidade.

o

1°i'!.4 - ;;:)pelro, 2,15;' fe_.
,.�--'�� "ro. ""''''''·n. l.RS:
"h '1 1 o,,· ,-,'" '''''7:. ju
y:h0 1 �o· i,,'1-..,. 1 ')1:); a_o

\
,

.1

RIO, 16 (VAl - O Con-

selho Nac' 0"-'31 (l e Ec()?' 0-

Africa de Mau Com londres
o regime? do 'prnneirb�mi
nistro Ian Smith, da Rode-;
Sia.
Pouco depois da meía-

, - .

O
.
F.streito !;�nhou

U'1!'l n",""'hreria.
r "��'·.-nr'l1 e� frente ao

cir.e G1c'ria e dpo; J"'"l�ic; b'lm

instalRdas da capital. d no

vo estabeleciwento foi de

ll0'\lin<:tdo FIAMBRERIAS
E! IDA.

O proprietário Sr. Jair

Brida di.sse da importância
do empreendimento que vi

sa melhor atender á popu

lação dó Estreito.

mais

GRP

••
j � _ ..

oncurso
"'"1_ .e'

'era

.IDrna�istas,
O' Gabinete de Relações

PúblicllS do Govêrno do

Estado deverá divulgar, nos
próximos dias, pela im

prensa catarinense,' as nor

m\ls' de um concurso que

promoverá para joma1ista�
de todo 'o Estado, sôl;>re a

atual admmistr!:l.ção de San

·ta Càtarina.
O regulamento,' que

•

�
encontra elri esbôGO, será

ultimado dentro d.os próxi
mos cHns, para divulgação
na época oportuna.

mia a ryrovou os indiC'es de

cor�('cpo monetarla para o

capital de giro das empre

sas ,cujps balanços foram

encerradçs no mês de no'

vémbro Ultimo, d2 acord.o

com '0 ,parecer a'1t'Psp.];ltad'o
peIo conselheiro Harold
C"cU Pollafld, '�latol:' da

lY'f7I f.p't'"4' .....
_.

!\"!., ,.,"",! 3"'''''9
,.,. -- ,,\\�.. � �

oa ..
'("'1'<: ;-§[' forF''''' '"tuRli-

zadas pe�:a l,i 4P�'l. O,co-
eficiente f.ai 'fix�HQ toman

"

. LONDRES, 15 (VA) -

Os 'governos da Guiné e

Tanzania foram os únicos

.qentr.e, as· ·36 nações que

fazem parte da ..Organizl:\o
ção da, Ur.ldade .À.fricanll

(OPA.),' que cYITIpriram ho

je a am�ç� 'formuÍada a 4'

do corrente, de romper
com a Grã-Bretanha caso o

governo briwnico hão sub

metesse até a liata de hoje
j

· noite de onte'm, o presi
dente Seku Touré, anun

ciou através da radio' "A

Voz d'1' Revolução"l de

Conakry, flue .a Guiné rom

pia relações com' a 'Grã
Bretanha, em cumprimento
ao ultimato do dia 4.

, ..
' .

FPtlECEU ·MIGUEL;
DAUK

deputado e homem de ini

ciativa, Miguel Daux eia

envolto pela simpatia dos

· florianopolitanos.
O extinto deixa viuv!:l.

Dna. Lidia Boabaid Daux,'
·

filhos e netos, a quem "O

ESTADO" envia seI,ltidas
condolências.

\

..

i
,.

Faleceu

.Daux..
Miguelontem

O triste acontecimento

cobre de' lut? a sociedade
,p!ltatinen�e, Personalidade

de dest'1que da· vida públi

ça de. Santa Catarina, onde

despontou C01110 vereador,

,j,1\:�t�it:l4�,N.�. ij,�,1
no'

,. :'

ATLÂNTICO'
A

.
Marinha está partici

pando da Feira Brasileira

do Atlântico, no pavilhão
de São Cristovão. Em con

sideração à Semana da Ma

rinha, a Comissão organiza
dora da Feira houve por
bem dedicar uÍna área de

cêrca de 1.500m2 à nossa

exposição, localizando-a pró
ximo a uin lago para exi

bição de Homens-Ras da

Flotilha de Submarinos;
como ponto marcante' des
sr s exibições diárias, serão
feítãs demonstrações de de

molição submarina.
Sem favor algum pode-se

considerar que o stand da

Marinha, figura entre os

melhores da mostra, não só

por seu colorido e organi
zação, como também pelo
material apresentado, que

desperta . grande interêsse

no público. visitante:
Oontríbuíram para essa

promoção da MaÍiJiha, a

Diretoria de Eletrônica da

.
Marinha, Diretoria de Hí

drografia e Navegação, Ar

senal de Marinha do Rio

de Janeiro, Corpo de Fuzi-

nbeiros, Fuzileiros

Cumpre salientar
I

que o

pessoal da Marinha conse

guiu no tempo ricorde de \

menos de três c:\1as prepa
rar a exposição,' o que só

foi obtido graças a de':iica
ção e entusiasmo de todos

os que nela trILbalharam;
com afinco, Oficiais, Mari-

leiros Navais, Esquadra,
Base Almirante Castro 'e
Silva, Fôrça de Tr'1nspor
tes da Marinha e Inspeto
ria Geral da Marinha; pP-

.
de-se destacar em nossa ex

posição o Radar e Sanar
da Diretoria de Eletronic'1
da Marinha, EqUipamentos A Direção- da Feira
"de Homens-Rãs da. Base AI- queou entrada a todos

mirante Castro e 'Silva, Fa- servidores da MB e of
rol da Diretoria de Hidro- tau cêrca de 9 mil pe
grafia e Navega�o Arma, nentes a seus familiares.
mento dos Fuzileiros e da ( A FEIRA BRASILE

Diretoria de Arínamento da DO ATLÂNTICO tem'
Marinha, maquetes' de Na- muíto visitada, o que ,

vias Transporte e Hidro- mite prever que cêrca

gráfico e a exposição com- 1,2 milhões de pessoas
pleta do Arsenal de Ma�i- correrão suas' depend
nha do Rio de J$1neiro que dias; a Marinha Brasil
dá urna idéia COnjunto de em sua SemaM p
como funciona aquêle Ar- assim participar
'senal. evento que valoriza a

dustria brasileira; a. �
nha que sempre se

mantido na linha de
do desenvolvimento

poderia. deíx�r de p
não poderia deixar de p
tígíar tal acontecimento;
Ministro da Marinha es
em visita. a Exposição.
último dia 7.

o Centenário
-da
Madre

em

Coronel
,.-� m�nrlat .'. "'" �iJ

D I'
.

I o ela

de Ne·grão'
BRASILIA,'16 (OE> - O

Coronel Darcy Lazaro q\le
comandava o batalhão de
guarda 'Presidencial aceitou
o crl'v:te 01'.0 �he foi for

mula-r-10 na1n . 2"f)'t·'fr ....'al"1or

Negrão fl:e Lima ,'a G'.:ana
b.ara. para. comandar a

Polícia MHitar r'I::> "8,,,tacio.
E,� sua sl.libstitniqão 'no.
comafldo r'0 Batalhão a.a

da
• !

tivo trabalho, prosse
até adiantadas horas'

madrugada.

SUPLlCY:
E�TI ANTES Ql}E'REM
EST AR

o sr. Suplicv d·e
.
Lace

que em nenhuma opa
flidade se referiu à ini
ti"a elo ministro Jura·ci
zathães em convocar in
:1ectuals, estudantes
mesmo. trábalhador.es pa
ra. o dialogo.
"O que penso. _. m

restou - é que os estu
tes �tuais, graças aos.

forças do governo, p:
dem dêsSe di�logo. pois
que eles querem, na v

de, é estudar".
E completou: "Penso,

mesma maneira, cem r

peito' ao� operarias'
tamb.ém não querem d,
logo. O que os opera
aspiram são conc!Hcões
lhores de ttabálho'
rios condignos e'
farta"_

URO" FJCA
NDE E�TA'

em M·a.to Gro$�o.
O Milit'ar escreveu �ar

a f)' ('opfe do governo
zendo-se contrário a pc
do govern;ador Neg!:'ão
Lima, p.elo que
dias de prisão.

PROMOÇÕE5
RIO, 15 (1) SOb a

presidel).Cia o tenente

brigadeiro' Cl is Travas

srs Clovis Tf.'V'assos, r.eu

niu-s� hoie fCo.missão' de
Pr,omo('ões pj!.'a tra taor da

cifganização ãcs quadros

.

de a-ceso ao.� diversos car-

gos da Aeroftautica.
.

I

F"azem parte da com

os brigadeiros Dario

valcanti de Azambuja,
tinh;o Candido dos S

João de'Almeida,
Balloussier, João

dos Passos, carlos 'Alb

de Matos, Salvador U

Cavalcanti ·e J,osé Fero

des Xavier Neto.

FtAS�ES. LEGISLATIVOS'
lJma Uidaga&ã() levantada no plenário da Ass

bléia Legislativa devetlÍ. ser \respondida pela Comis

de Constitúição, Legisbção e Justiça, que se re
.

par� deci� sôbre a preliminar sl.Iscitada. A· dúvida

po,rta-se a0[Seguinte: ràce ao Ato. Institucional .no 2'

adaptação !lêsie à COl.lstituição . 40 Estado, podem

deputados !,provar em�n�s que impliquéni em' aUID
.

to ,:de despesas? É o ('aso
.
da elevação' de eIltrânc'

criação de novas comarca!, e equiparação dos escriv�
. do ciime, 110 interior, aos' da Capital.

____
o

,
.

Foi aprovada a mensagem governamental que

�e:rmina a criação' do·Colégio �6rmal de ,Guara .

A Câmara de Vereadores de Dois Irmãos, m

pio da rf)gião de Caplnzill, rellJ:eteu à Assembléia

g;,slatÍva resolução qd� apro\ioú, por unamidade; a
dança de seu nome para Presidente Castelo Dr

Fonte parlamentar disse à reportagem que

mento de Custas será allreciado. em janeiro, se o

lativo fl),r convocado riaquele mês.. O fato deve-se

guidade de tempo e complexi!}ade da 'matéria para
. '.'

. ." , ai
exame e votação ainda 110 atual período extraordJ.1I.
rio.

RIO, 16 (VA - O mi-
nistro SupEc� Lacerda,

Madre PauHna do Cora-'
.

antes de despaPh.ar. hni�,
ção Agonízante de Jesus, CGm o presidenta Castelo,
rundadcra da .Cemgl'ega�ãlo Branco,' arírmoá que "os

das' Irmazinhas da Ima- estudantes n� .querem
culada Conceição, celebr�u dialogo mas � condições
ontem seu �tenárlo de técnicas e mairiais para
naseímento.

.

os estabelecí de

E' a �im. Congrega- ensino que

ção a surgir em terras bra
/

coisa que o

sileiTas, sendo que hoje, marechal Ca

atinge 9 Estados da Ft>de- lhes vem pr

l'3ção, contando C0m uma já há algum
OOIl.t€JUi, 4e casa e se d.e-

'

.� g10Vlern
dica >a várias O,bras, como úfer�cia.m o

� allSUstêncía a infâ�la, de dialog.os ao

Juventude e á velhice. para que eles
Ortem, dia da cefebra.- sem abade'

ção de !'ascimento àa gran ficar a falta d

de �oJ.'a, as Irmãz:- escolas, e

nl:iIã.S �as� :festeJam em acresce:t'!�

Nova' Trento tão deslum.'" Educação.
b�ante e significativa. data. "J?!rQsseguind

Facanha!
. ,

C. KENNEDY, 16 (OE)
Um total de 21 aviões e

he!icopteras operaram lP,ró
ximo ao nàvfo WÃSP nas

manobras de recuperação
da capsula Gemini-6, a.pro
xirnadamente a 660 milhas
l1auticas ao sul das Ber

mudas. Os {astronautas
Walter, Chirra· e Thomaz
Staf,ord, a bordo do porta
aviões fora.m submetidos a

'

examk médico de 4 horas, /.

.

após o que seguiram de
,

avião prara. Cabo Kennedy.

�ias nas

ersidades"
stro da

.\
esclareceu

RIO, Anfps
foi suspe"'sa foi.
anulada a tr ferf:'"'>.cf<1 db
Tenente CorDf,el IJ')aven
tum Cavalca:1 d:J. Divisão
de Paraqued1� nam a

4a. Divisão � Cavalarla.

, I

f'" .,,'�".... 1 A 1: "ovembro,·
1,31: deze.1110ro. 1.24.

.1

19<:5 - Ü;P" ei-ro. 1'.19: f.a;'
.

\

"o�""r�.. J 17: março '.1,12;
8"''''']. 1 11: ""a;o. 1 11': �U,-.

, Gll'arda Pr�sidencIa1, foi
do po.,r base o. nivt:l de pre J'hn• 1,08: julho, 1,07; ag-Qs d C l' .>.0"

,
..

,
.

. 110mea o o crone OSvcd-

1çGlS por atacado. t0. 1 f'1'" �df'..."hi':,. 1.04; -ou -

do .Fe,rrari de Ca"rvalhó.,
Os coeficientes para a -tubre, 1.0.2; novembro,.l,OO. che-'Íe do Gabinete' da Se- ,• cr·etaria Geral' do Conse-'

lho de .Segura.nça Nl'l(cional. l.

:- T'
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