
o TEMPO

Síntese, do Be.ctlm G('(,meteoJQlólr�'o d� A. Sef:Xlll'1 Neto,
válida atê.às Z3,1� hs. do d.ta 9 de agõsto de 19GU

FRENTE FRIÁ: Negativo; PRES&AO ATMOSFE:RlCA ME

DIA: 1031,7 mílíbares: TEMPI1:ItATURA �DIA: 13,2° Cen

tígrados; UMIDADE RELATIVA MP-!DIA: 7�.6%; PLUVIO

SIDADE: 25 mn�s: Neg '.t ,\,0 - 12,5 rnms: Negativo
Cumulus - Stratus - Nevoeiro cumular - Chuvas ,espar
sas '_. Tempo Médio' R,I.�, zel.

EdUorial de !!OESTADO!! nos anais da AL
o deputado Nelson Pedrlní, representante de Joaçalia

na Assell1'b�éia Legislativa, do Estado, quando respondia na

sessão dc ontem as acusações feitas pelo seu colega, sr:

Walter Zígelli, ao Chefe do Poder Executivo, 1 eterentes ao

rumoroso caso da Residência do Departamento de Estra
das de Rodagem de Araranguá, procedeu à leitura, para
que constasse nos Anais da Casa, di)' edítoríal de "O ES·
1'ADO", publicado em sua-edíçãe 00 domingo, sob o título
"As Negras Aves da Pertídía", declarando que os conceitos
I'lJoitídos por êste Jornal' retratam plenamente os mterêsses
contidos por detrás das acusações feitas pelo parlamentar
oposicionista,
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O sr, Carlos ) .heras, Res·

trepo Que assumiu o �over·

nn de Colôrabin assinou on

tem o seu urimeíro "N"'Ct'o
nomeando () Sf'U Ministério.
Dos 13 Mínistérlos.: seis são

ocupados
.

f)or cunservadn
res e os outros por liberais.

"

, SINTESE
COMÉRCIO

Checou ontem ao Rio o

ministro do Comércio Ex

t�ri�t" da União Soviética. A

intensificação !!o íntercam

bio comercial entre os dois

Ipaíses é o principal objeti
vo da visita,

�EPULTADO ,! I
Foi sepultado ontem às

12 horas no cemitério São

João Batista, o corpo do
embaixador Fernando Lóbo.

o l/ATO

NA P1STA

,o Departamento Federal 'Ide Seguranc�a Públlêa con·

t.in�\1 procU)'::1l1r(n n n"rt2-· ,

amt:'ricano Bfl1j.'l.mm Ja- 1

c];.çi[), cx-prefelto- ela cidade:
ç!e, DaDas, Texas, onde ';_deu �
um estQllTO de çem milhões j
de d01m ,,�. Sua prísão rOl

'

solicitada as áutori<lr'ldeS
brasileiras pelo FBI.
,.

/,

TERREMOTO

Os sismográfos da cidade
do l\léxico regístraram �vio·
lento tremor de terra ocor·

rido nas cidades fronteiri·

ças com os EEUU. Nfio!li
noticias de ,'itimas ou de

danps materiais,

TEMPO QUEN1"E

•

Umà forte onda' dt! calor
se abate sõbre o Japão obri·

gantlO milhare3 ,de pessoas
à procurar às praias. on-Itemi 74 pesso:1s morreram

afogadas, 34 foram tidas I
como desapar2cidas. A-tem. I
peratuJia máxima de, o.ntem Iem Tókio foi de 33 gl'aus o

dia mais quente do atual
verão japoneso

'
..

'

'I

FIM pE CRIl\iC
i

'\

O, presidente do Conselho
•

.' f

N'alional de Govêrno, Alber-
to �Icbel" reassumi� ontem

o c�rgo de onde se afastara

na ..!semana! passada esboçall'
do iérise 'I política nu Um· I

gu�

O, comando norLe·umeric/l·
�no , 'ho VieülaDJ anl!nCiOl1
que SOlte aviões foram aba·
tidos pelo fôgo, comunista,

"�éndo esta 'a rnfliGI' perda
'registrad'a �a atwil ofensi·

va, Os aparelhai Foram aba, I
tidos na região de Hanoi c 1
Hay-conght. 1

"

!I

IRESPEITO

') !
I

lnuira Ghalld", primej 1'0
ministro da India ]Jediu ao

PQVO par�t que respeite o I

plano quinquenal d� í:'over. 1

110 e suspemia os planos de I
greve e 'l'ioh"ncJa (l1J(� Vf'lll I

I
ocorrendu cm toúo o ]1m::>. \

l

J elay inviclo

I
sai para
oulr�

,

I' NOVA YOP.K, 8. {OE) -

�
Em trânsito' para Chlcagn,
o campeão de, todos os pe
sos Cassius, Clay' declaroú
que vai intensificar os treí
aumentes pa "a sua próx.Ílp,a
Iuta em d,eí'e:;:l do titulo
contra, o alemão Kal'l Nu
remberk. �
A luta está marcada para

o dia J O de setembro, Clay
que parmaoece ,invicto CI'l

mo protíssíunal cllJssifiMu
como "sem maiores p-roble
ma" sua vitória, sôbre o

campeão inglês, obtida por
nock-out no terceiro round,

)

-

I

Goiânia' DESVÊLO
hospeda,
Cosia �Clj'e
RIO, 8 (O�) - O

chal Costa e' 3.i1v� ínlclará
amanhã li sua terceíra ex,

cursão politka, �os Estados �r/;
embarcando �la imanhã no :"

aeroporto" \S�tos DuIpont .

"

com destino à Goiânia lI-::om·
,',' ,

panhando de gTllnlle
tiva de parlamentares
nalistas,

GRAMÁTICA DÊ JANtO É DISCUTIDA
- f

•

S, PAULO, 8 (OE) - O prof. Valerio Giuli,
crctario de Educacâo e Cultura da Prefeitura de
São Paulo; acaba .;le divulgar parecer sobre o "CUl"
so Prático da Lingua Portuguêsa", de autoria do ex

presidente .Ianio Quadros, Nesse narccen, entre ou·

tras coisas, o secretario afirma Que "tudo' o que ob
servou entre os jovens, o que v�u Das suas andança:'
pela literatu r-a nos' bancos <_lcc.-lemieost o (tue escn"

\Teu paxa o povo ncs jotnais e re,ris as,- pafa dar su,�

oplllijo ó'obre assuntos di ersós, deu ao escritor J"
obra o sentido do seu trabálho",

.

Quase ao final, depois de cli<:er qu'e 'na obra
dificuldades-foram aplaiDa,das, Dor alguém que _

cO'nv)

mestre e cultor da lingua teve 'de vencê-lasl' o socn.:"':
tario acentua quê seu autor "é homem di-scutido
talvez ,ua'; �'bra taÍl1hem' O seja", -

�.!,

Grup(i" es'fi�a L'�i�'� .� >,'- H�u)i�r,�C:�1ii�:efl
-

para Universidades sobe
Argen,l�nas" hoje

,
BUENOS ,AI�ES,. 8 (OE)

- O Çlovêrno' ar�entino de-

. verá designar esta semana

os dez membros qne_ inte

grarão o C-,n"eJho Assessor

do Ensino Unxersitário. ar·

ganismo que rOl cri_çtdo po�
decreto de quinta·feira úl-

TODO LITORA.t ESTÁ NO GEDEPE

tima,
Êsses assessôres -deverão

empenhar·sr., imecLi.at(l.men·
te,! na ela1Jorac;ào do' proje·
to ,de "Lei das Umversida·

des Nacionais", que deverá

ser entregue no prazo de

60 (11ãs, e· pelo' qual serão

regidos os" estabelecimen·

tos de ensino superior na

ArgentL'1a,
As ativid.ades universitá

rias serão reiniciadas no

próximo dia 18,

CABO KENNEDY. !3' (QE )

O "Lunar Orpitet''; labora
tório- fotográ1ic0 de' 385

quilos, será lançado ,hoje,
P:1J'P orlJltaf em tõmo da

Lua e fotcgn.rar com duas

cümaras ultra-aperfeiçóac1:ls
as.reg1ões con.siderâdas me

lhores para a descida, do,

astronautas do Projeto Apo
Io,

" .

J1aa1l1,naS _

'TUO, 8 (QE'

es!udanle
na polí�ica
FQRTALEZA, Na proxi,

° sr, Má,

Após ter passado alguns
dias na Guanabara rcto rnuu

a esta capital no último do- ,

mingo ° Governador Ivo

SÍlveira, Naquele Estado (I

Chefe do Executivo cata ri

ncnse foi recebido pelo Pre�
sidente da Rcpúbtica, quan
do foram evam inadus irn

portantes assuntos do inte

rêsse de Santa Cutarina.

Além ,da :lmli0ncia manti
da com (I Che"e ,da Nação,
esteve o sr. Ivo Silveira

com nutras autoridades da

esfera admínistrativa f'ede-

/):al; avistando-se Cv'll os J\,IJ·

nístros (lo Phl"t',jamen(,), da

Justiça, !\g-riclIltllra, Fazen

ela, Minas _ e ,F�í.H)rf!, ;a. "ia
(-:ín (' Obras PúbIc+s CI)Ill n

P"('sic'el1te da Cnrr-ixsâo do
Plan» d o

, Carvio Nucional e

com o Direto r (-ieral do D .. ·

ns rtamento Nacional dt, Es

tra rias de R,flel-I'! êm. 1:>"I)ÔS
"o Gnvçrnadcr Ivo Silv eira

r.os rliversns encontros que
111l'P'P\'P os <;p',<: propósitos

_"e estercos de' situar a sua

'; - admiuistrar-ão l1')S melhores
-'

padrões de »uxtertdade e
,
operosidade, Da i ii expecta,
riva de encontrar ela parte
elos poderes de República a

ner'essária coml1reensão I)a·
ra flue S'lnta Catarina con·

finue o seu d�senvolvÍJnen·
h e, �nnsequentemente, COI1·

>.:itra a expansão

' ..ai.,uara a

h,:,l!itação
RIO, 8 (OE)

ma quinta feira
Chegou 8 (OE)o

n"" "'ltonio Ft:al!o'So, bispo
di(l�esano de Crato no in·

\

. c'n Cl'::r' ch:l'e'lrlell I a

jYtrt;.j--wií') (le ""Inrlantcs

(' hO,k ;t n"iH1alJ"ni.. ,o mini.s·
t rn cl o C Inércio Exte�ior
lh "(Jui'ão Sov,iéticà,
'A�<;illará proto(\olo' co·

merda! com o :àn1�il quI:'
receberá máquina'S, e- eq,ui.
pamentos: -

O JuinisJro-' soviético per·

pa-ís,

rio ,Trindade

presidência
assumirá a

do Banco Na,

(lO {'lis
{'(p,'{ c;tlC::'fJ\

O '''''�rrl ,f'1 Ii'l "1�BI\"\ :l

�I)"I'''�:-;A 1't!l';"c:
'

\1C��d. '1\1-\1'("
1;0. -

• r_� � '"
-

,q,h,al_CI..1"tll � ,�\;.. li, hL�nlí"li\
recebeu a �i:;lta ltO Chde
elo ExecutivQ de Santa Cata·

rina, ,com. que')l )la lestrf)ll
1)1'0·

c tn·)h:ill...a 1ore'-.; noco;
"

n'�ntri<; políticos d()

dj'le�1tlo:
É p�eciso qve os estudan·

tes >possam i'eull ir·sc e e�·

pl'essà r li,:rcmcnte suas in·

quir,hldes, �U'l "ont'lde de

construir um Brasil nôvo,

regionais lnnvi·

1-.10 .�''''C:' n(lliHr'I"�S e (lrhnjnis.
trath-os do Est'ir1o. N,I oca·

rc·

O :'I tua I diret,H financeiro

do orgão J'c��ressou dos

EElJU c l1nunc;lIu que o

I:.'mpréstimo (le 20 milhões,
de ('tíla"c<: ohOtlo iunh ao

BrD poder'l "rI' utilizado

dentro de 60 dias,

I1Hwf'('ení at{, 'sáhado
Br lsil, (' :1Tll;l'l',ã ;', tarde
rá eub·c"j·' ta ;1 imllrensa
Copa<:abana Palace,

no

da·

no

novou o S(',11 flll')jo iI ('ali

didatura rio ex,;VI'nislro (Ia
Guerra do M,�recha( Castclo
Brmlco, '

#

Ventó vàrre
� 'Rio
Gr�l,d,� à 10

, ,

PORTO ALEGRE. S (OE)
- Somente ,ho,k� parou de
chover sôbr� a ca-pital gaú'
cha: �ue foi varJ:ida po'r �'ell'
tos que sopravam C0111 uma.

velocidade de até 70 quilô'
metros horários. Em vá·
rios muoicjlljo� a tempenl'
tura está abaho �Ie zero,

\ Para colcear·se em órbita

lunar, o satélite' viaj�rá 90

horas, A cerca ,ele 800 km

da Lua. UJ11 foguete' de cpn�
bustível liquido será liga·
do para reduzir a velocida·

de do laboratório especial
e permitir que a gr;widacle
lunar o atraia,

:�:O�'(l�{,Ç�O in!erpela Mf.ideiros Hoje
":!;' :'Bf,J\STLL'\: 8 ,(OE) - O minis(ro Medeiros Sil

""'\rc\ da <Ji.rSt'Ç:l, deixa hoje, a Gu;mabara viajandn par:1
;;/Bl:�sília, "

,:,.., '

':',',,:,,�'m�nhã às);) hOl'a' con'p�r\ccr,1'à"câ:r;;i-ra PHt';'
",',: r'es)30';1�er d.ptel'peh{cões, da Ó'Do�icão sóbre o pI'QC6,,

;�f';,��: P:C?l!tic({'e a� pró�ÍJ1��S E;1eições.

f,/',:
? ,4 '

lj ,f,
<

.:'

Seman� leva A�minislratiya ao Congresso
BRA$ILIA, 8 (OE) - Deverá ser encammliadu

ainda esta semana ao Congresso Nacional o projeiu
de reforma administrativa cujo, principal objetivo ,�
a descentralizacão llurocl�ática aml)liando a 8IltorlC[,J
dp dÇls chefes de serviços. A vota-ção do projeto :le-

,. verá ocorrer no fim do mês.
-. ,

,As rcoiões dos litOl:ais de Florianópolis, Laglln,L
. , o

- d \

I 'ajaí e Sãó Fr§l-ncisc,o estafa0 representa as no gru-

J}O éxeeutivo pàra' ri> ;clesenvo1vimeJ?to 9,8; pesca (GE
DEPE) podenp.ó se çom;tii;uirem em súb:-grupos ql!e

1�vanta�ão .

nos prçmrios locrais d::t f'cl:n:rênc�a �os pro·
blemas -,as necessidades 'de cada area, eI?cammhan.do
re1at6rios ao, GEDEPE_.' Hoje

<

às 17,30 voltatá a se

reUllil� ,o g'iupo, sob' à Pre�ldê�cia do Secretário Dib
•

éherem, seu .coor'denado.r, para a aprovação do seu

,.,�n': :";Bto interno, cujo re�ator é o Dr, Uhirajara
. ,

r-··, ,"':

l��:po �� S r7iço
f!'!<� �n Cnniffl���O :.,

,.' \' �.
.BHASíLlA, 8 (01�) O

COnl?;ff�SSO Nacional tomará

cQl1heril1JciliO l�oje à hoite

atraves dã leituras da, pro·

po'sição do projeto govel·na�
tllcntal que' c:.;,iabelece o

fundu de garantia por tem·

])0 de ser;�rjço.
'.

Comissão' mista de depu·
tados c senadol'e_s "será de·

signada para estudar' a- ma·

téria e l(ar parecer, fixando
também o calend,í,rio de

tramitação do projeto.
A matéria deverá ser vo·

tada 1:'11 "(�ss[í(l e011yoc.uda

pum Lt:i 2J .30 }lO!l!:S du dia

l�:.s úu eUl''!'t!!té.

havendo numerosas Jle�soas
ao desabrigo em consequell·
cia das inllll'dações,
Os rios .Jaeuí, Caí, Vaca.i

e Sinos transbordaram inun·
dando várias álcas, \,'

Castelo
leve agenda

, movimentada
RIO, 8,(OE)

(Jente Castelo

- O presí·
Branco des·

MDB
ratifica

:t
.. ,

...� :;�, <1>'" ,,�').:\Y.' �,"r�,{ ...\

I'
, ',:'I� 'lfBsteooão: �"

\ . .., ,.."

Visita,de Cosia
dá�cadeia

para 1nuUOS" "'", ,,>Ii !<j,�

GOIANIA, S (OE) - Um

dispositivo de segurança de

mil e 500 homens foi \mon'

tado Ilara a ,jsita do mare·

I!h�11 Cósta' e Silva à capi·
tal goiana amanhã. A polí·
cia iniciou a pds�o ite ele·

111entos comunistas ficha·

dos l):1r<l pre';enir' qualquel:
ll'leidente.

pachou hoje ,10 Palácio das

LaraJ�,jeiras, tet)(]o recebido
o ministro Ra)'Ill11Jldo de

,Britto, da Saude e concedi·

do a�diência ao ministro
do Extel'Íor do Unlguay,
Ainda pela manha despa·
chou COlll o ministro Paulo

E!;idio da Industria e Co·
'mél'cio. Ao nl,�io dia ,rece·

beu o embaixador do Bra·

sil ,junto ii Unesco e às 1::
horas o ministro da Coo!'·

denaç'ão, Às H horas o ma·

.recha] Castelo Branco mano

teve conferência CQJ11 o go·
vernado.· do Estado do Rio,
sr. Paulo Tôul:.'s, O presi.
dente da República rCLUliu·

sé às �_5 horas com os lut·
nistros da Fazenda, Plane,

,i"J1lento, Agricultura, aléul
dos presidentes dos Bancos

do Brasil e Central. O chefe

da nação encerrou seus

despHehos às l(j horas' J'�ce·
,b(')1do u ministro (hl Via·

çã0, (')lll)lIl'f'antl(l

!l!"� ';.! Dr:l::!i!.l.'
a se 'lrir

. ,
,

�",,/�"; ,8 RIO, 8 ,(OE) - fi'ol1tes do RIO, 8 (OE) -' O MDB

ades }lO' PaláCio das. Laranjeiras afiro não }larticipal'á das elei·

_
Horizonte' maram hoje que o presiden· ções indiretas para. apre·

prosseguem hoje tomando te C�stelo Branco não está sidencia c ugove�nadores de

depoinlento de estudantes ,1)enSam�Q·.ew a�tecjp�r "o. Estados. 'r, ',", \

envohi(f08 nus, Âconleci· ' tériniIlO' da, dgênci�; 'dos'", 4; decisão co"sta de mani·

me"-tos do ultimo dia 211. atos lllstitucionais e' com· festo da opo:-;:t;ão, ,já vir·

Dnis })adres dominicanos plemelltal'es previsto para tua 1111ente ajH'ovado pelo
possivelmente !'lerão couvo· l!)i de março do próxímo MDE. O movimento demo·

elldos a: depôr! 110 inquét'ÍtIl ,ano. As meSlllas fontes frio cráticõ brasilei"o somente

lJO,,�JcÍlI�, militar ab�rto para sal'am que ° presideutc, partici'paní da campanha
<I,H(l'ar': l'esl10I1li�biH(Tades na cUlrí}�irá � missão de exer· eleitoral e das eleições di·

r:Calir.açi'io do Cml!!t'e"'so da ceI' sua auto,riflade revolu·' retas para escôlha de sena·

UNE: ,alle<:ar da proibição eion:lria até os derradeiros. (�ores, deplltados federais e

em contrár,io, illSüultes de !>eu mandato. e�tiiduais."

A comitiva do candidato

da ARENA a presidência da

Republica seguir{l amanhã

a's oito�horas e 30 minutos.

"
,

IJ\P'�TE<� !la��
��ns�onis';as é.

I· d h·Jl�rHr e· oJe
O IAPETEC em nota dis·

, tribuida está comunicando
aos aposentados e' pensio·
nistas que recebem seus

proventos por aquele insti·

tuto que os pag'amentos dos

beneficios serão efetnados

atJ'a�'és do Bat:(co Ínco. Ho·
je das 13 às ']6 horas rece·

beri.o os aposentados e pcn ..

',.

sionistas residentes em Bi·

guaçu. Os de Santo' Amaro
receberão dia 16 elas 7 às 11

horas. São José dia 10 das

13 às 15 horas. Os resid�ll'
te,. no mWlicÍ'J;lio de Palho·

I,';! 1'(Jcf'b"rãu na Hauco lIl'
1"1 [I.i\. São ;'o�é nu dia 1L

especial
na ]Jaul8.

, , ,

,Juristás'41JlronitJm nova Carla a!é IS Cnnr1r���Q vê indenização oplaíiva
J-l;=?.'\srr,TI\, S (DF) - A, câtN1r:-,:'dy:; d'['pu'aÔt)�

lnlcín'J "n1: I" ]'1'1 n1l'Íor]n dI"< '<:E'�sões contínua"',
/"3." ;1/ :tp c C" "q,� C;"(] 1"' ..... -.'lU (,01111t.:'C'P'lpni() (ln prl1-

ift" .. (�f) nr'\'rr''tÀ ;l�Çt h: \vJo. el)l 1'01""'I"'\ll :::;e (\'-'ç8o. ()

,,:�t('}rr ,1 lP0"'nh:.Ul·;TtO do �J1;1/;'eg2do, }1lr'lV;S d)
"1'u1'c10 ele �l8póS.it05 c�e oito por CE'Jl'O do valor de �e�l

i ,; PIO. 8 (OTi\) -- O ;\11';31(\, T...,c,,-,,I' C,Hn"'l-'; ;')'1\1'1'

CiOll '[I"e D!é n ,-":-1 15 Rs"ará concll,:rlo 'o jr',bál\l�) "b
,b'lllis'·àn (le 'jI'l'is1a'" (lue e.�tá f'PCé1�'re!!fl,rl'l de eln'bo
relI' o p"bêko da no\ih consti1'l1;cf.to br�ls;l('ira O <ln!,'

l'l'f�i('t. será 1'0V;�to 1)e10 mini-ir', 'r1" .Tu,;! ;('f:\. C',r!,)�
r'ifc>(lp'r(·s da ::311,,:1, (I11(� o ellcalP'n!1:-lrá 80 nres!clente
C"1<;t,do Bn'l1co, devendo a'é o fim deste mês ser �n.
v;ado él0' cnn:ç;rE'sso,

A n'''-'a COJlsiii Lllcão �ed cleb,)tjd:o 1;,,1r)') lUcr,>:
da ARENA c J\TDB 81:lte� �le ,·l')u·enc?\)1inh;�.I)1<�11!0 r,l,

"ul1f,�r(',"!"o 1':,11';1 <lj)I'('s0nLuei:'in d,' '-U2:0sL§O 40 orojr fo
1,,,i:1 \,,,1'1,,\1(.) :,c::\UJlclo oro! l.Jl'éLl'JitlC ououà antes d'
l!(;Y c_lll;� L!

salário.
/ H'Jje l'iH:�:::lllO será constih;ida c()J11i:i�ão

pal'C1 elar ('< j).l)'pce!· até o' dia 22 e inclusão
elos tl�abHlhos ,-ló dia 25'.

I

GI' ncô"clo C(')1) (I alQ con;:tJt�JC'omlJ J1LIIl1E'nl do'.,
,I \ ,,:.,,_.. " '(lu ))I'ojclo tel'"í que �Cr [ei(�\ até o dia '\')
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Ag,radecimàllÍo 'e Missa de 7. D'kl
, Estai�ls10l;,!{r'a��1'fL 4'i]]{ol:; 0 nord, comovidamen-

te 'ag['ucl'ci:;'en'1 a LO{1QS,. cltfal1tos, '0/" '(lo,nfOl'tctrftlT pelo
íalccimento de sua esnôsa, rnfie (' sor:r;1

Oposição
< Conclusão da 8a. p�g. :S08 às suas decisões, e

pam de tramas contra-ro- que somente cassa man
\'ç]ucional'ias. , dates por corrupção e sub
O sr. Luís Vianâ Filho' versão, sem dar 1cunho

disse também que o 150- politico a esses atas,
verrio não admite' recur- "DiFl,ntp das interven-

çõel> de sr. Brito Velho
(i\nE�JA-HGS), acres-

ceriou, no entanto, que
s'ubve 'são é \ln1 motivo
'poli i ico, e, ao cassar, o

governo, pratica' "um ato

politico que não é
.

justo.
ou injusto, mas necessa-

1'10".

JOSEFA J<RAESKI
agradecem em pal·i.i('l.Ildr·... ao Dr. NazarenoAmlm, pe
la atencão e zêlo (íll(' <!(;(llroli ;:1 extinta.

Outrossim, cof1vidi''lY' tiara à missa �1c '1. dia;
que mandam celebrar 1\0 dia 10 .(CP18r[-R.I!pj'fn), Às 19
horas, na Catedral Met i1CJ1;olitan::t.

Antccpadarnentc ;lgl'C' [ecern a Iodos (1110· r-ompa
receram a mais êste ato ,!c' íf' (�ri",j:í

Coleta 'de lixo em marcha.
Hl R r,C;

Distribuição de f,}l'cJa :;or'm8s a cada coletor de'
: lVIINIMO & ALUGUÉIS

. lixo, na zona c()111(�reja! no sezuínte borárlo: da�, R a ,
','

,

!l h�, dl'l manhã, di�rjR1rlent.p,�" pnrtir do :rli,,' No ambto 1:1a atividade
(1'1 00 1 (l6'" 'I parlamen+ar prom-iamente
', .. - o� .;1)0 '

dita. :1 CaYQ'1·a. 8provoú,
no deenr';'C'l' rla 5�rI8nfJ.

nr,'i",{o (l,) c1nP1] :ldr, pau
!(J1\�ac81>j:ri; (MDB-SC'),
segundo o oual os uiveis
(18 salari o mínimo decre
vdos no primeiro sernes-

1.1'0 de-te ano nâo acarre
tal'ão a correção. dos in
dices de alugueres de pre
dios residenciais.
O projeto; seguindo a

sua tramitação normal,
deverá ser agora aprecia
(In pelo Senado da Renú
hlic:-t.

Dis' rito .Bandeirunto de F'lorianóoolis comemora
de S a 13 dê ag"sto 1 tiEMANA BANDEIRANTE;,

DEntre; outras ,illvidades realizará um "Scmmá ..

rio de Inicaçâo Bcilll!('il'a[ltc", que efetuará nos.diris
lO, 11 e 12" d€' agôsto, ;'18 H) hnl'rlf, ria Seclf' elo Disi.r�:
te" no Centro SESC-Sl';NAC.

As ínscrições Jloderão ser feitas no próprioIocal,
e estão abertas a I ndr'1S' os i nteressados cm. í'lssuntos'
ed ucacionai s.

,
'

,
'

-Motorlsta: Alvato Silva,
Ruas: C�s. 11/fr:fr",,;' ;t'-lehi� Ser '''(li,-it,
Çaes Frederico' R:01�l')" Caes Badaró.

da Alfanddga,

, j

J,\4otot:istà: R,.om�ldo. Almeida, '"
. Ruas: '·'Pç.' 15, a.e ,1\Tp;v:em1:n'0, Antônlo Luz, João Pin
'to, "Tiradentes, Vje":9J:.' IVleirellAs,' Traw'ss:l Rl'ltkHf.
NUnes Mach�l(�n, ('- S81rl�nba 1VJlflJ'inhn

'

, "

\
�

I' "

I·SAI.Un'tUIAS EM CLE!! COMESTlYEl �...
I

",

• If
II ','11·
II� :' /1
Illv h J. (f]A ;lo II'
I i�as eas casas ,_�O ra.mo procu"J'em

�a,r,uld1"
--,.

' , "

I
��.r

.

i}lfotnrist.a: .los/ 'IVT?nnH de Souza,

I I �lu:j.�: Tl:DJ;�nOj' 'D�o�10ro; ,Jerônimo Coelho,! Alv�lr(J

I nnas SOLMAlt um produto calarinensel; ,<1,1" ( ülvalho - Pedro ,lvq_, Bento.. Gonçalves, Pad"f�
" HorDa (' S(�tf" de Set.embr'o,
I -

,

I'
\ '

�'
01/&" As zonas -resltlenciais c(nüinuam no meSllH I

I para o marc.��o\ li\térrtaciona'. '1' horál'ío, isio &; das, (�'. hàras em diante ..

II J.
' lJ Or�ui' Marcelino Vi»; ...".- Chefe do Serviço de

___' ... =��-="-_I_ " Limpeza.

I\/IotoIlst;)_; p(!rl7 () notloHo Pereirn .

. 'nl[8S: 'I'ent, S.llVttiYQ,: Vida! Ramos" Pc, Pereira OTi·
" veha, P:),ltp Mir.1_].Plillhn, tlhél:S P. An:tpl'f'de paiva. Chile Descupa-se
Coletor no (j

o Govêrno elo Chile

p'.mdeu à nota ,ele protesto
apresent3dGt pela Argentina
contra as desordens pro·,

movidas, di.ante da sede d,<1.

Embaixada e do Consulado

argentinos ém E�antiago, por
elem'entos ext.remistas.

...

I
\

, .

I.

\ Acontecimentos Sociais
ZUHY MACHADO

I

Glaucia Zímermanu -' Miss Sa.nj'3'
Catarina, chegará a nossa cidade'
ta-feira pare. sua visita Oficial,

- x xx x -

Movimentou él sociedade catari
nense C1. inauguração <;la lir:,::la sede !?oci_,
ai do C1'i:::i{tma Clube, na última sextét

feira l1(J c3pita1 do carvão. O ;Pr�siden ..

te sr. Rubens Costa e exma. espOSR,
com -tl1.uita categoria recepcionaram as

sociadc,s e cçmvidados para a esperada
poite qUe reuniu o mundo elegante nu

j'Y'a contagiame alegria, festejando o .'

Grande acontecimento até às 6 ho.1'as
da manhã, Foram Debuiantes nesta noi

te de Gala: Célia Caetano, Doris lVIa

cl�ac.(l'- Eliana Costa, Eliana Ppreira, U-·
9;a O. (�rlD,cahT'�S, H'21ena Balthazal',
iVlari]c'p" vip;ril iVIariza Ba1tha,zar, .,

Neuza G{leli.ell�1i, Regane Zanatia, J\l1"r

cia Machade, e María EloY Neves l\l_h' '.l;
Uma lista COll'nle a �das pessoas prese�{
tes a esta noi te :le çw la, não nos é pas
siveI l1'as 8nn.1_'arooc:� Pr�fpito e -sra.

RuY Hulse, NL�n(Jel D ]'-'r rreit.. s e sra,
Cesar Guin'8r e srFl .. Fr,mcisco" MaY
e \sra, Rialdo Güo.liel"'i e, sra, Adem;:-.r
Costa P 'Tet. David Luis Boianoski ':'

sr;:), Antôl�iGl Bf,�baid e' sra., DjiacC'ny)'
PP.5q\H:;r0

.

e óÚ\,' Airton Brápclso e 51':1,

e l\!Iucio Medeú'os e ·sTa., Victor Sapl]!<l'O
e sra. Paulo Medeiros e sya, Alval'o C0�

ta 'e sra Norberj o Brand e sra, Za}r:-J1

Piazza e' S1'a, Ga1düw, José Lenzi e sr".,

sr. A1do Rebelo: C"rlos Eduardo Or)�
e sra, sr, Luiz H;'�êr'n'J,,?' -r:anc1' ,1:--.' Sil
vio Pereira e S,·'-' :\ 10;;0'0 Ol;veira
srê'-. sr. Gpnrg" f\Jb""I'l 'P"jxoto� .Jos�

,F'w'�(""('" r,,,:j .. ,, " sra" S'�nia Oliveir,:ll
l\>1iç,.. ('r' (" Ln '" , T."'jJ a, v riu� d ,=u nnta <31

ta CO,11, seu VES', c1'r.,:, ('H, -ZC'�2Úne curo.

re8-

'\

x·,x -

-,

N" be:m cec(',rana res·r:!.(�·�;cja na co

I <O� ,lo muito �imp(1tico e ,elegante C'J

�.,! Nra"1oel Dilor (Tereza) Fr�itas, lJ"',

gr1_lpo do soclet1' :loi homenajeado co'),

�m;a recepcão em'black tie'.

-x x x x-

.. A capital de, CarVà,,) (C'·'(,·ú,,-::>\,
pc'n de parabens 'pelo l�l�'"cl\';l1l":-S:), E ,-

.
)

.

..�---__
I

.

tel (OurQ Preto), que recentemente �:,ji
inaugura'elo. Excelente serviço, donfo!:
to luxo e bom gosto.

--x,xx x

,

Domingo. às 17 horas, no sírnpáti
co e acolhedol 'Bar dos Minerà(i;res'

1
' ,

'

a e egante sra. Tereza Freitas, reeepcio
DOU um gTUpO d.é senhoras para \, um

chá .

x -

Coquetel: A Diretoria d0 Lira
-

1'e

Clube, . domingo na boate da p��("
I
na, recepcícncu as Debutan :es Oficiais
do Baile, Branco 1966, com movimenta
co coquetel dançante.

nis

.- x x x x-

,

Convidado pelos organizadores da
Feira Nacíonal da Indústria Têxtil, a,

se realizar em &ão P�ulo, participéei
do grande acontecimenfo., Estifrão- pre
'sentes: Miss Universo, Miss Brasil ,.'
Miss Mato Grosso, Miss Ceara e Miss
Santa Catarina.

x x x -

Quinta-.feira, no salões do Clube
Doze de Agost.o, com um elegante jan
tar, será comemorado o, 94(;, aniversá
rLo de sua _fundação., As Début!lntes do
Baile Branco serão convidadas especi
ais para o móvimenta'(lo jan.tar.

"
,

-x x x

�O Santacat,aril!a CountrY, Club, sex

lta-feira com ,coquetel, rec:epci(JIlhrá a

mais bela ca'tarinense Slaucia Zi111ei'
,111ann ,

"

x x x x --

A loja 'Rio, Decoi:8ções' of.,;í·e{'cC 11_

ma arca t'i-po. baú, para ser s()1il�:'Jda .pn
tre as debutantes elo Bajle, Branc!'"
quinta-f�ira no jantar do Chl;Se �:DOL•. ,

de Ago'3to.·

- x x

(\
Procedente de São Paulo

, chego:l
nnteJl" a nos';"! cidade, lo, elegante SF'l .

.. Dr. 05.n:l<lr CDeni1da);Fontana.
i,

- x x xx

A SU8ve Ver;nha Cardoso, recel�('··
l'á ê) faixa/Cle 'RaiDha ,-lo veíeràno' 'Çb
be -Dc'�e de Agosto n::>, próxima quin
ta-feira.

x x x x

Com grmide exr,0�' ;j1,i,va está SE)1_

do esrJerad-a, a iD:->l�lgUra�ãó cb b08.te
Santacatatina Cou1JtrY Club.

\.
do

-xxx x--

Pr(l�;pc1ente de Bueno'3 A�res, ch('
["nu s'?xta-feira a nossa ci.dad� o' Dr.
Hélio Freitas e- exma, senhora.

'

Pen":'1T'1C'Tlt.-, ,"ln ,c1ja: Não há razões'
cr-,nira /," C;-lDl'ichos do COhlÇãÓ. I

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

,
'

Perg'l;lJJa:
-Úm c'r>.iã�'-; Cí,rn 1,6 ldeznsse,i,,)

éL1C>S CO)1C!):_ LOS p'Jdel'{1 se: alistélr�

, .. a� ,� fdto 'no 1 .

o{ 1" 1", n'" (l ],J;.'ls'l,::i!·o -

c(JlrplE�2r 12 (c]ozoito) ano�' ql_e íd�,''',
'
..Lí " brasileiro com 16

, (dezPEs,-s' s a,b3

co:-;),pÍetos n'ã� poderá se alistar.
'. O àlistamento ,com 16 (dezesseis)'

allOS de idad� só pode'rã ser <1realiza'do
- (w",dn o Ministro, competente de-
cl�ra ,lher o o volnntáriado. "

? strado c;v·l;��(\n1C' �'r/ué n:lí\ 'l""'c::�ui ��

c1ncumento húbiJ de identifica�io Cill,

que ignorar Que foi registr�do ou Q

lugar em que ; tenha sido, também pc:
de se alistar'?

o brasiIeim nessa "condk>, 'J' ,)l·�'
comparecer no orgão Alistrãdo)' c :Jí
ser alistado de ac6rdo com as declara
cões de duas testemunha� identificadas

1 �ôbre o 11ome, data e luga�, de nasci

mento, fíliação, estado civil, residência
e profissão as quais seriio anotadas em

livr.e especial e válidas em caráter pro
visório, exclusivamente para fins 8e

Serviço, Militar.

Perguni-a:
,.

1

�\
I .

'&'
O (1'le <lcnntecerá con:(o\/cidadão-

(r:'� r�, ,al':=:';é)I" c1up.s vêzes? ,l- ..

r:, :..}. :f' i {� :

J'>\ '" ín;l�:,o, n3'�ar;� a m�lta 801'1'e3-
., "2�"; 1 fCiO (hum trinta

avos) do menor salário mínirr\o vigente
nf' '.,:, .sto -,s, :ixt GOO cu 4·800·cruzei-

Pergunta:

o, arrimo de f-'míEa também deve

se alistar?

c"� __ ,_ �1,,", ,!''-�l-r'íl;�Ldeve_ sel'"

f n ,,'�, ," "W ••. 7., :'1 '.;"l,:'\;ão deve-·

1':'; ",,,,',,'1;1'-',:' r'<� ·.I ....:"'''-n1'Os 'êO!1lp!'O�
va,nte; d(·ssa gj llélr-'í.n P () rpc1l1erimentQ
solicitando disI>ensiL de IDcotjJOraçãoi,

,,;.

Pergunta:

Eu tenho' a1gu:rpas dúviC\as a L ..�i
do Serviço ll,filitar n(:) que <liz res�it(i)
ao aHstamento, corda devo então saná",
las?

,

.

:i
, �

•

,< ._'>'l'.I .. ;�) 6<- 1
Resposta: ,\

',� ,
,., '.- - �� .. -,...

<�-��.,......,
Se TOCe reside 110 :rnunicípio �d'"

Florianópolis, procure o Orgão Ali�
.

dor, pois cs senhore� serão aten�Q�
com o maxímo interêsse e dedicaçã@
para que, as 'SUas dúyidas sejam ime\.1i�

. t<'1n;lente sanadas.
. __�
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SINTESE NOTICIOSA DE PORTO UNIÃO

29'0
. '.

ii ...fácil

Pôrto União, 31 - Do Correspondente
BODAS DE PRATA -- Na data de ho
je completou 25 anos de feliz' convívio
mutrimonial o casal Pedr.: e Astréa
Stelmaehuk. O Sr. Pedro ·Ctelmachulé.
é professor fundador do Colégio, Esta
dual "Túlío de França', de União da Vi
tória, que abriu suas portas há vinte a

nos; prM. Pedro foi, durante três anos

Secre: ária do Colégio Securelário CeI.
Cid Gonzaga, de Pôrto União, cargo
que exercera também, por longos anos .

no Colégio de União (la Vitórià. Ao ca

sal J 1.1bilar cs cumtu'irrrentc s do corres

pendente.
-

x x x x
.

FIM DE FEnlAS - As férias' de julho
chegam ao, seu final. Os inúmeros estu
dantes que dessas cidudes se dirigiram
aos maiores centros, após as férias jun
to a. SeUS familiares,') deverão voltar �.s
escolas. .

.

x )Ç x x
FACULDADE DÉ DIREITO DE:.J
NIÁO DA VITORIA - Em 1.960 foi
criada a Facul,dade Estadual de Direi":
to de Unifoto da Vitória. Até es'a ·(:j.at;:t;·
porém, não foi instalada. Fomós" info�'
mados hoje que em setembro, por 'oca
sião da insTalac.�D do govêmo estadual
em União da Vitória,

.

será entr?gu'e ao

Dr. Pau�o Pimentel,. dossiê
-

co:mpleto
qUe' id��mons�re':�' n:?cessidéi':l.e· de ime�
diatg instl!.làçã'o do' curso superior. O
movimen'o I'erá lii:lerádo· peli:!. I Clube
Universitário de Pôrto União .da· Vitó
i·ia. As duo.s cidades

..ninidas. pôr'
.

ideal.
com.um.: seruiço qi ág"t�ci: e 'esg.ctos.

'

Este corres'pondente, i,1u q'úalié1::íde
de Vereador à C�rnaI'a' de Pôrto .

U
nião, haVia requerido Se 6ficiasse aos

Governadores dos. ·Est�dos do Para)1á
e ide Santa Catarina' no sentidÔ-. de fa
zer sentir que .'e, serviço. de água e es

gotos das duas cidades· deveria ser rea
lizado em conjlilltq, .can,l grande -eC0110
mia para as t:luas ciqades.· Pos'er"iormen
te' o Clu b� Universitái.. io Pôrto União
lela Vitória e outras entidades rePJ:esen
'tativas endereçaram' idêntíco" pedido
aos· governadores das duas unidédes. O
'l'eS111tado não se fêz ·eslJerar. Ko cor-

rente n]�s. quando o·.P�eÍfi�ito Dr. Vic
Jor Bu.ch Filho, de P.õrto Um:ão, se G

chava na Capi'al,do Paraná pâra' tra
tar cio assunto, foL testemuilho' de ([1112
se.· colhiam cs resultados da campanba
p0r uma ação conji.mta. No exato ynn,
111cnto, em ,que. à Prefei-to de .pôrtó tr
nião se él.chava, Tias 'reriart;cões C01Y(

petentes da ildnliriEtyaçâo' do' Pa.r.ilná:.
os correspnnden es'. órgào$ .. da 'a:éh� i)'; s
tracão eatarinense tc,lp�()rav�J1l .8 r;'''i
tib�, pz:opondo o tráballlO' eal conjúnto
dada: a insistência I,'le Pôrto União da
Vitória. Espereinos' agora' en.Je �o_s <"pe
los não. tenb,<l.m sido elTl' Vão.:' Afind,
não se adniite que, com prejuízo., de
40% �ôbre' o total da� .obreS, . se fàçanl
os serviç.os separa3ampnte rOI'qUe Ü�".A

, cidiolde per ence p.O Pal:aná É>, Olltra a

Santa Catarina, Afingl, tudo isto é·'Bn
sil e aqui. não cóstú�anlos fàzer bair

'. riSHW.
-xxxx-

·M0DEBHA E .AREN<\ EM 'R01:l'T'O JT_

NIAO .....:... Conforme 'deterinina'", os ·�t"()s
iI�stituci0nais e a fí.ni, · ..:1e· r�gHlarizl-)".,. a

'Vida: política, 't�ndô ellJ. vis\a as "elejc�õ"!s
de nóvemb'rn- e a posterior rec1emocrpti
zacã� d�' r>?ís, fd;"Pln nrgàni7arlOs ('.e ,,1i_

retó'r{�,c: Tn.unirin!ii<;. d�", l.�,-,t+,éjos no]{t;
cds

-

e� Pôrto ,TTni§0.)) l)'",J't.'rh H<l ;.,-�

<::'.iÍ'�() "foi c>�,,",.,,.J�tl�(l� n�l() :r:')0n,�.�· .... r1� v,�
.
". .

�
.'

"

� "'" .' �- ".. .

\

.

r1pra.] U�, ..·l ...... 1'1f ...... ,...0r�n .. ·,..... "'"' ...... 1 ........ /"v'_'".T'pa_.""'''

vp�rú�.c10r T)�'':o�� A" Y'\�.'""'ç:�I�;;"t1f"';� ;'�lJhe
ao Sr.' Gahcipl K.,'.vPl�k'i. "11'rr'r" (1;'"

, ,

2.950 cruzeiros é o Quanl!J Você dá de tn·
Irada para levar agora' a sua Kodak Rio 4ffO ..
E \/ocê aimla'ganna grátis:
* Oois íilmes

.

(1 P & Bel ccl()rido)
'" E revelarjo de Iodos os filml's batidos
fom '0 SllH KoóaK Rio 400.

:5
. , '"

I 'OIJ
'"
o.

2
q.

'"

'"

óculos'

OsP.S.D. e a Viçe-Presidência ao suplen
te de Vereador João Alvear Fagundes,
da extinta U.D.N. Este é candidato a

Deputado ES7aclual e o primeiro a V-2-
reador.

A Arena "foi constituída sob a ori-
entação do Deputado Celso' Ivan ela ..

pa s
.

dessas criutura s injcl.zcs vem aCosta e Dr. Zany Gonzaga.' O Diretório
Belo Horizonte. Fazem (.S ma." dl'HnL1,J

aOlesta. agremiação ficou assim constituí- Não conhecem todos os mineiros �1 cc acclr.s à F<\z,n:b do lLo.':ário. L",tá rr.

a: Presidente: Antônio .Maciel de A- :F'ázer:l�la do Rosúrio. Nem () que é ll.�):) ·.IJ L Ia.'; L' -uma orgt.n.zação particul:r.raúJ'o,' Vice-Presidente: F.eli.p.e Lho . .

','. J'l V· ")1 " 1 I a .L"'). ciedade Pes alczzi. Em matéria ue edu 1\70,11;a)8 «a ge 'Jcslcacl'E' ])1'1)"12· ,)Ktoetz; Secretário: João Maria Olin-
cação é a cousa mais perfeita do Bl"1- zê1o; de: uma óti�lla : dm nisrraçáo. Viveger; Vogais: Mario Balster, Alfredo}\To silo O maior orgulho do . ensino E'n1 Mi .'C m ·eficiência, por urn milagre. A.� co-:roschnv, José �f'ina:u.J e Abílio Heiss.
nas de crituras marcadas 'pc-lo dt;;ii- nas do",' �")�'ois que não conseguem a. vaga

Assim: que .se constituíram os dine- nas de' cri,-,' ul'a smarcadas »olo desti- .,;ào Vl·,':,Hdei�·arJ1ente· dramáticas. Per-
tório.s· municipais' das duas agremiações 114> para serem párias da <soei: vlade, e11- 661:r0']11)a Fazenda Visitam as sú:as d2'

.

ill'ciar2.111-Se 9$ primeiros ccutatos para centram ali o meio de se tornarem hn-. aü1á,:;;· Vêm, COlÚ "0;; olhos razos dág.:a,
{erIÍ1U!ar as candidaturas aos lezisla.i-

.

'm(:,J�s úteis. Cidad tcs ativos. N�to só ::\-' ri' o' él'tCSÉ(l1éii:Q, np_ pintura, ·lia.) aulas, cri
vos. Para Deputados Federais 'a '1-'I.r811<1 prendem um 'meio d> vida. Ma'S' E'nC(J�l aLeRS iguais ao p-l'óYJrio filho. Com ,1

dE;:verá apoiar Antênio Gomes de Ai- tr'am a ternura familia- na. casa diT:.': 1l:('�iFa �T;at'ca cruel -do Dr:s!.iúo. Mas já
meida e Aroldo. C. de Carvalho; a mvs - da ---,- r-"..l-:>y�e Antipoff, a grande m'cs '(l'h'is: 'I'rabalhand; ... Tom-inanrlo �];t..a.
ma agiem�ação'déverá pugmit pela '1\;- ,.' tra, e J090 Franzon de Lima que �'á:a' ,.�·qLle 1:l11:.ii�tas.c�·iànç8s sâ.s não Jazem. p:"j
eleiçã,o de Ce1sQ' Ivan dá Costa para D2 jntehgênçi? P. conrfín'� -;r.ahdp . c,br::t. ' �.tu':3< 1'·11.gn)15" 'de prêmo Vasos, que r;\)-
'putado J:tstaduaI- (ala da extinta ... :' rpqf'ri' ora. O amparo n�ate1110 das p1.:(')- .·.·>Ge� •.I';'·1�àos'".:..c';.;��:�:·;e;��·o:aC;1ell. r;.;s11..,�I.J�t�.. �:.�_'.c��.óll

'.
):��; �I:U..D.N.) e r», '2anY Gonzaga pleiteia l) fessoras,' qUe fazem daquilo vercbcl'.i'rn .,

_ >_, _ a

�:,�:�?J�i��\�1:�;ii� ::�if::" ::e!}i::�{��:n���\:;UJ:it�,��i:,"�
'. :

... (iSqyl;,'.'.',�.'1;(-,.·.�,t.·::,'.�.ÊC[:}].•.•1'.S.l'�.\._'.·;o·.:".â.•.,.::•.•n;o.f....·.:·.::�.'.�.:..�.�,'.·.:):.il'�.:,:.t.�1�.1.1:.'b?:il�.-.1.·-:J�..·0.:.e.,,�.:fc;:. '�_.�.:..·�l�."(:.�:.\.r.{.�..l'�.-:�,;!':.:.�:�,·.Heiss, os d,ois últiú1S?s narQ a reeleição ","'::t:S e fBrni1iares rhs Px�p.DC10n:Ú<;. ;',d
. ':.'." "

" �..�: l«�, ,�:'._, PARABENS, SR .. GOVERNADOR -- la". Mesas redondas. ·J')"bR1·AS. Tudo [,111-.,
. r;'�i ,h '""

r·

e
,.

r
- - �:\'n 1? ,la çp f" rrl"� ro'Hál DOUCO mais detrj�lta c1i�s fizemos t0rnn do .�'cc,,�ion<1J. Probl�'�8s c]p '1"1� .\, rt<·'·e c(úe, C0:1"tit;\:T r::;.i'ra0";r1>2s ,";;- \c.V.JC:,!" -�,_ . ....,ilVtJ '. �lC;.);,.Íl.G:f� t

..
'

.. ���:n��;l� �:�ó�n�t�;f��a � .•���:,� ,��;�e�i;i;�!�:;:�� ,��1;:t���1�. E�:�\:1��:'i:� ;:: .DZ1.P•• ·�C'._'C.:,i,11'l;1;.S.·.·.r",'�..c1:.:.':.S,;r·h.....·:.l·.�.O.·.'.O..e-l.•
,

...J:,:,.�.....lni.-.70:...1:3.ce:�.·.:.a.:;.:.1.,.')·.-.:..�C.'·.1.·I�(:.;:.-,8.",',t�!'l:·O:;.•��.E
..�.�J�r,:.·�s�l.�:o•....•�.�_':..'·c:.·,:.l..�(.-.:.l.�.·,':,-. ��•. � ",,;

.

.

C<)i"VOCA�ÃO
..

. :, ":' .

�isca. Era�U1'iH :H��ç�o;ca1al�)it.�a. F,�- r�e�·eR.tj,v;;tS � .il9)'í�ola�. Oúcili8S, í")p;:t�,· .'" '." . "'0 •

.\'

IlZmente amanha ·dever.a.. 'ser el1rreg!_;e gog cas li" 'onentaçélo p8-t'a.c o tIabavj') .... .,\Ü(: '�;(;PI:do ('''In o li"tig'O 5 d�,s :I�stü!tltti's" eótivó'ç() osao.' tráfegq',a' pontê, já l:ecu'p�ra�la� N{)s- .nas escolas de menore�' .

.

. T6c10·�·'eóPfr�:h' qLÍc, cl?"SI� cnc·nl"r.) :,,�!ih(t;es �lssnda:ú)sc pará ti: As's'cnibJ"éü� GS�'af Ordi;n�;ria,
jSOS ·:nullprimentcis' ;ao 'G9verna.:Já IV0

l'iIas o ;ema central' é é\' descelitYél-
.

11<'lscal11 nUfm$ faz.rnr1ac dê; Po-.(fci.·. :1 ser 'l·�.alizlida ao riiÍl. F('.�.(iG àfi' (9) rili�·c,., fú,r;rs',: (;111 ,,!uS lvd.ra pQr. tão pl'Qntél áÇ9.0 emo favór
Jhação da assist@ncia ,ap. menor. Mais Quê�, éSl)Íl'ito c1;. jO'adarne AJl'�poff (' s�.�l'e- sildnJ.,à rua .Dili Ch,:icm N.:O �463,; cínn .,á' seg�nfi),te ORodo Norté ·Gátàrinehse. .

"-
. de \�eis.centos pecl.idcl$ de, internamellf,) o": :O;)(lst81(,Jo 't:h�: F"J;a;m>n ,

d·e.: Li;l�a soe . Di�)\1 no'DIA:.. .' ," .

. .
.

T"'" ..x· x_ -,,� x' _:_. :. ,...
. estao sendo estudados Pel? 'Societlad,' p1a:�t(:-��T'Fl1l tóô0S ·os· n\l'úlcínios ,,'iM;' .'. f'l�iç'fio dn 110\"1 diretoí-ia e consellJO fisdl'DEÍVIITID.o'.(} PfRETOPt '.1)0: COLF.- E" que o interior ,10 Éstaclo n:;o ,lislJ;"le 1'cs. C"lri)/ uma F3Z(n:1a cl,9 Rosário e�'1 C<))� eiras, 2 1.1e Ag'ôsto de 1.966.GIO CID GO

..Nz,AGÁ -:'At,<ó" .Dermél- ',. O·· l' '. '"<,;. •

Al'\Ínt1o Schnliiz - Pn'sidente.
. (1): 'serviços organiz '. o::. nesse assunto s. CB( a Imcao.:nência por: qu,é).,se:quéltr6 <]t:i,..;" tr;'nte P()

CoJé.qj("', Seçllúdái-io ,. Gp!: CiD,� (':fonz80'a
o Diretor' pf'(itÜ:afas'tap-ipnfo.. Rl.'.'sponde,
iTiterinal11�hte;. "pelo', eXnl'>cht;'l;te�: . o Sr.
Drallsio Cúnha> )nspet�r ;:Rei-ional de
Eà.ucação:)3:S.:�i�m agido' ,,'a contento ----------.---. ---,-------,-----.-

..

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

de iodos na.,eiDtéI'ipidade, J1i"as··.espera--ie
pára btev'e, _ür.i1'· �übstjtüto�·.êJÉ'tivo...

_Y':. 'x' X -'-':
...

NOVO L\UrvtE'){TO AO'FUNCIONA
RIO PUBLlCÓ DO ESTADO DO p}\
EÃNA. -'·NoÚC!'hN,.p; os j;!J:'n2h� 'de Cl1ri
i"ba que ó ::GoV:eri��clor. P;nl}Ó;,Pímenü'l
estaria ccigi.Hln3'o,·'lJel nô"ol:,:aúnlr;nt'o (lo
{uncionali"slnÓ. 'Et;:i 's'etenlbro dê 1965-,:,s
barnobés 8ç, P:;\raJ1á rccebiaÚl' i.lm ali

mento' e fâ er�; :fe�rer�jro ·o.:'�6:;'ó gon1'
nador da v:� <n'piló" a;Úrn(�ntó."l�F�isa ago.'a
em melho.th, ahl.da lmüs 'ci� St:l'vidol"es
estaduais: 1fu\�li"'l1'b ..js.�,' 'Ci'll' Santa Ca
t2rina os a\tXÚi�'rt�s, do' go\,êJ:Í\c. f ca: L1
COlll. o abon0' çle ..CJ;$ :30.0'00; cém:eu.:dos

.. •

Alberto DEODATO

'. C'ON V I T E

:un\-�(l:l.J' SelJ� aS�IJf�:-:lc1o . .., c l�·:r'·a;;. F;.tiní"i�1s, n.'l."n a's .fes1-i
, ,:·j�l·:«les .co.nemoranvas ::: p:Jl,SS�.lS��!Tl (Jo 9-+.0 ::1;tJvers"�rlo do

.P,élgral1lill.·[\O: Dia 11 ":"':'Banque:e com '1 presença das
1('!i)J"; nntes de. l!J(i6 I

)

"'/Llst8s p8rn o 1)·�1!1Q.�I.t re P velldas O.é rnes:Js nu

'ii '(:[;) Clube a partir ele: '8·7·66")

. .
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em agô'sto -[le.' 1%5,....
�, � .'.
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,-:��. �'�{.' ,.'� . o··· .'

NE:]\'1 GREGOS NEM <T'F'::OI/'iNOS
�·r· },.". "cP'A<t U·�<' V"t".

- .. am )eI\>J, -l"'tm .' 01"0
.
m.a(�; úa'" J 'O":I'}

ehol'amcú_a .1'}Ài:cT",. d(l trio M8,s::nem só Ú
Y{a nen'; ",iS' ii Cón,:""ão Té��ica da....e·: . � o':"' .J. "" \.._ .:

..... _. .'
,'_ :

..... _ ... c

CBO s� cl� a êuJpa: (!c:-. al�iarn.ei1to do es

crete brãsilei!ô.-Sà .'t}1T;nia" ,reinante em

'nosso YY"eio·. ,�,' clikl'i; �ab0 �05 do;s - ii
'

fa e CT. 'Maís .� 'esfa.. sé n2ssos .:;lub'es
brllh9.m no. �xterio'r co�tni seleçõ��s'
q.:uanto mais h2"e11a 11e trilhar uma se-

lecão feita a: rigcr...
.

" .;>
"

'

.. r f.
,'_,

,\.
�. ,�.
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'I' \, t'·

'
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CAMARA SE· R.EUNE COM lVIT
NIMO:' A:Câmata de Vereàdo'res de
Pôrt� Úni�io :�em. se reunindn com o mí
ni�o de dois tetcos: seis edis. Na úl1-i�
T1'Í? sessão ,,6 compareceram c;nco v"

readnrés. Não houve C11l0rtlT'" p ;:> S'.'5-
�,3U 'fr)i Sl;,,�r'n�a-. Gp::r1J�lanO Dr,....srl,. ,?

Norb"rtrt '\Vpher, únicos repr..-sen+qt\t'c;. . .

d,., interj("',r, .são ns éll1se'nt..-s' . O últim,.)·
dê1es ao menos justifica ::l1a f3Jta.

,
..

,\.!"

VÔ'ee,·"q:ue
. ..

é cobra na
. ,

soldagem:
pref.ra
'máquinas
,4e. solda "e

".

eletrodos'G ...E

I .. \

.\

. \-

•••

CONVERSOR WD 43 - 375 A MÁX,

I.

Ko.daJ�
RIO ..400

.

CONVERSOR WD 3200 a-250 A MÁ2t

'�"""=...JI,.
II'P""""
�

,
'

CONVERSOR WD 44 - 500 A MÁX.

/
.

Ê$TES sÃo ALGUNS DOS

EXTRAORDINÁRIOS ELETRODOS G·E
•

PARA APUCACOES GERAIS:
'"

.
\ "O", "EH, "F"; W-20 F, W·20 FE,

W·21 F, W-25, W·26, W-3� H, W·40 FH,
W-52, W-56: W·83, W·91, W·93.R.

PARA APLlGAÇOES ESPECIArs:

W·2075, W-207B. W·70,
W·230B, W-2316 LC.'o qu� e qu,e você .��,"inda está esperando?

Felipe �ehmidt, 32

S�le de �(ttem-bro. UI

, )

t

OPERAM EM RÊDES DE 220,
380 Ou 440 V, 50 OU 60 Hz.

G' E N E R A L E L E C T R I C S.A.
. ,

, , '1-

.. ,

f'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Governo não

cogila antecipar
fim de Alas
Porta-voz autorizado ela

.
,

Presidência da Rel:Híblka
declarou. que o Marechal
Castelo Biúnco nao 'pensa
em antecipar" '0, férrni no,
da vigência dos Atos Ins
titucionais e Complemeu
tares, prcv.s o paf'1 15 '1'2
março do próximo an';'.
CUIlJ.pl'll'à ,;, ruis: ao quo
lhe foi imposta, exerceu
do sua autoridade revo

lucionária até c. deirad,;i·
to instante de seu

'

Í1��' i
dato. 'E, sê entende e .Jp
seja, á. criação de COl1'Ü
ções para g.ue após :b
xar o- Go{;&rnó riâo �e::J.
111<1'S necessária a. legisl�-

'

çáo de exceçâo, uií.o pr)clc'
correr o ti sco, ele.' outrí,}
lado - e dian4,e dás /COC1-
cli.ções. atuais �, de P1:l""
cindir delas, antes (10
tempc. Não está l�rcvi.:il·)
que �V,Hlce em .10c]a':,1-
çoes pú blicas sôbre o

- d".� .

sunto, qUe eon s; de):,)
'.

c"d-

'cerrario."
.

Fvidr nt"'�1(''C\:\\:'
que, nci j),l no das 'h:pó�\'�
si>.s,

.

dé'quj)n (11 i0. gr',"t ar; ,.)
de. pedel" íàzér, .s;tuar-.;�
ia c. estabelecil,11enfo im�-
c)jato dI" um 01,1@.:11'O ir.l:3-
titucional' 1:101';11'al:' n�s'E'.
$E'11 i,de) ''>' O1H' nrjolta o

S(�ll Gov�'l;;i(). E' esta un)U

,-�Jas fi11alt4aeh�s ,naiores
da Revolucão,' Gó"tàr'�l
de nãc ter' tido' necessida
de, l11eSni.Ó; de lalÍçar m�o
de uni SÓ dos' Atos f',::
cepcionais, Mas· ;:fOrat�l JS

dev,é�es re:voluci.çmál'ios
g-ue lhe im�)Usera:t11,' tal
acão, e dela ê1e ilãÓ' se' ,1-

:rãstai'á seríão depois
.

:h
terminado o, prazo ,preV15-
to, pàra o seu desenvolvi-
meútQ. ;r \

MDB carioca,

,.

aindà
repele P�BEDE

�. :
, ,

,

I

',� .

/

0,0
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l\USSAO CUMPIUDA
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Durante sua proveitosa viagem
de sete dias à Guanabara, o Gover
nador Ivo Silveira 'tO)l1.0U, uma sé,
rie de, providências adininístratíeas

fi
.. que, certamente.. �l111itO h�,veriifl �fll'

contribuir para o' êxito de sua mis
são. -à frente, do Exeeutívo de Sall�
Ita Catarina. Quase' todos' os Minis
téríos e demais (iJrganismos da este- \
til federal, cuja área .de atuação ín

teressam ao nosso Est.ado, �ecebe
ram a visita do Governadnr duran
te a semana que 'p;lsr;ou.
/ 'I'!: sua".eheg:�da a �16rianópolis,'
'n'1 domingo, o sr. Ivo' Silveira, ma- .

niJestou, aos, seus auxiliares mais
dtretos o seu entusiasmo pela boa
recentividnde cc?m que' foram aco

Ihidas as reivíudícações rle Santa-,
C·i tarína. Uisse que ') nosso Est·u-'
do é um 'dos mais b�1ll coneeitua.

,

do� ,'no dovên;lo Central e (lue. IH'-
10 interêsse lã demou<;trado, há de

"

\, nl..'re"�r a indislJenS:1vel eOlltr�bui-
, - (ção fe;ll'ql ll1lrl1 o plano de <Jesen·

v:Jlvimento t'lle aqUI' se pr'oce• ". ssa.

InfJacã'o
..

t'

Os meios empresariais brasileiros passàm, eví�en-
.

temente, po,r urtÍà ecentuadc crise de crédito, decor

rente' dq,s m.ed,idQs adotadas 'pela político eco�ô�ico-
\

fi�anceira do' 'Govêrnó Feder.al. As graves dificulda-

Fazenda, ,sr. Ç)távio GOl,lveia de Bulhões, rêbateu as

cr:tic!ls com a animadora notícia de que "O Govêr-

(1 HÁBJtO DI INFAMIA

..

des s�rgi4a5 ,em conse.quên'cia, desse re�tri,ção, mere
ceram tríticas dê

r
algul1s setores da eecncmie priva-.·

da !lado!",:,', �enti��40 (I ameaça que pairavq 'sôbte o

dé�ér!'volyime"to I�dust.ial do. País. Entretanto,· vi"

\ sQn�o ao e5dar�eiment'ó do prohlema, o Ministro da

no vencendo, nêste momento, o etap,a fi.nal de com·
�. ,

p''at,� o iríflaçqo". Comunicou o Min,:�tro,
-

em comp e-

m'!3l'!to'çqO �. defesa' da p�'íticQ goYer�(lmênto', que

f9i. concedido "recentemente um empréstimo de Cr$ ..

lO brlhõ�:s �Q ;E�tado de São Paulo, pqra li(iYidação do)

dé�itQS. urgentes, le Ol,ltro de Cr$ 90 bilhi,)"s, r ora a

p�odúção"qçuca;êifa, sendo { Cr$ 40 bLhõe5 de�tinaé:lo
'" • ",_" < ',. 10'. . "

ao; pro�ufo de consu,mo interno e Cr$ 50' bilhões ao

produ.to .de e�portQç�o, �'
.

Es,�I�reé�� o �r.· otávio' Gouveia de 3ulhões qlJ�
-,� " l;

a� reshi�ões do Gdvêrl'o Federl:ll à, expans'õo .têm por
."........; .

objetivQ éi norm'aiixaçáo' financeir� dás �mprêsas. g

qutll -s�;ci),�ris���id'a JI
com êsses ponderáveis au�í-

. lio� :finql1(e�rosí conjugados co'ní o estabelecimentll
'\

. do" liquide� bpncórià já. alcançada". \
.

N�ta�s�," pela ';éxpian�çõo '�do Minis�ro,' que o

GQyêrn�� ':ao p;eferir conc�der �. crédito a., �kio.f a'I c:j,
pUO, 8 (OB) Ó p];'e retá';'ent�' às fontes cousad�ras da liqui .feZ ("os sis-'sidellte do Gab1neté Éxe- ''''-', ,

cutivo do lVIDB., carioca, t.emos� prÓç:�rou evjt�" QS
. d�putado VJlldir p

·Simõ!;.'s' méntos;' Q' que fàt�lmente
naQ admite- qualquer '30-' '

lução poliJica parà o i1)_ bera.40� o� é;"préstjino,> e descontos b�n c:ír o: n'.!

g;res�o do� de:rutados k.- proporção' da' demon,da que atl.!ol,mente .� ver'f ca. '

cC1't'llstas, mt.egrantes ,"'do
'. .

.

.

'.
.

"

grupo PARE-DE::;'UQ,"Part;.i-"',,, > 'A-:p��qr .,fJ.-C;l, .. ,.<�h!11:L\.�,º $��!!''j''""'b,!e"",.o,,...Mi.n,����,_4.a:. �o-,
dr. oposiciopista. e S'X11'�l1 �cnda e"c�ra a s'itu"açõo do Cr�dto,' 'c,o·"os q' e o

te vê dois caminhõs a se- bl
"

I 'd'
'. - '. I. '.'

, ;.. ,1'; 't" pro o
ema. e ;eovo VI o :'>,or <:ondiçoes" mCIIS �t(1V;?S rue

gU,I .. ape 81 ao 've o, ',.a . ,".' ,"" '. ,- . .

Comíssào ,Diie'ora Re- os a.dmitiva.s' 'pelo Go:vet"o. Em vórios, Estados da fe-
giolJu1 (;J.,u- à Justica�

.

. -;;; i' >4.

.

O �ep'utado repE"le,·· tam '

I ).,'
bem a interfenmc'a cIo
Gabi1aete� EX0Cllti"o �a-.

' ,

'ciol'lal, llU .óõluc5.o do cu-

�o Cl';�l(rc\' corn·--r:. vp't�< :1-
Jeg2rd;, que Ú,l i1�tél'fe-

J .

",

reB.ci.á -somente>,',;riÍil. a

enmp.r0l11eter a trr"eç�o
'do MDB�' ,

�- (

EIU tõCla a súa :�ida� pJblh::a,·,t�íl1 á_" ��.
tual Govcl'nador IvO' Silveira mantido umil

dignidade" intangjvcL"' Scu 'culto> à ho.pe:�ti,
dad,e é r�eollhecido. por todos quant-Qs lite
pbservanr'u carreIra liolitica, desde � smt

.

gcstão de,' P-r�fen9 do J\'1uni�íÍ1i'o 'de,paÍho· .

ça., a(ié o'}Jresente'est�gio de sua adll1mis·

tração eomo Goveni;!tdor' <!-o Et;tado.' Nern

por outn razão telll·sa.bid!l !,cresc.cr, o seu

p-restígio :ll1te o 'eleitotado,'que .euI 1}[onim
ciall1Clíto� 'sue'cssivos lhç fêz sempre .iusH·
ç,a à intéírezá' IHoraI: Députaüo ,estadual, ,a

� I' •

sua atlla(�ão se pauto.n pelas mesmas linhas
dc caráter e lealdHcle aos !'o:upromissos
assumi.dü\ pára com 31' sua. terra' e os seus

conéida(Jilos. Isso, aliás, Jhe va,l,eu, cm' di.'
\,orSHS

.

sessões Jegislativas, a e.1cição para
a Presidêticia, Pôsto. em qtie se salient'lralll

ainda" mai.s a integridade,{Je "eti f'àr:Her e

iI capacidade de arHel!láção e dit'eção, dos
f r;l;hllllw!-' rIo T,err,islativo' ,<:atari.ÍJensc.

Nao destoá ide h&is 1101'111<1,<; a smt con·
.

,fi '.

unia à frente do Poder Executivo, onde lhe

eallc guard.ul' :_ e o tem rei''''' com jn(l�e·i
bl.'itvl�l . dignidade _,. ° que par� êle repre·
senta inapreçiável patrullôniri . liióral: 'à
cohl:iunca' 'de: todos' os Cataririenses'. 'Já a·

gora, il�ajs' do que' nu'nca; essas respon�a,
biUrIades. comuns a' todos os homens de'

!;'ovêrno, se l1-cresccntam das' circunstàn

ch�s do illomellto histórico n�CioIial,. que
não exig,) menos do (lue a absolu!a iseo·

çi,io de à,�imo' jJessoál no trato dos interes·

ses do E.stildo. o qué demanda;l: niais com

pleta aq."�lJcia de subjctivismo' no eriiério
adinutisíÍ'lltivo dos ne2',ócio� lJúblicos., �

'. - .

\ y

E a verdade é que o Goveh)a!�or 'lvo '

S�lvejra r('vela-se o honlclll ao nível dessà

posição' \ sobr�lllcetra a q.uaisq\ler cqntin:,
gênéias estranhas ao objétivi��o das so

luções e dtitudes do phefe de ,f.lstado."Haja
vista i maneira elevada corno soube situar

se no' se;itido Cívico 'do ,proee.sso ,�evoluciol-
1"rio. Pl;iJ1110VeIido' S'anta Catai'Ülu' � con;

,

!,

empresas' novos ,€t'd vid ']-
.

aconfecer:_ia se fôsre;n li·

.�<
• ,

, ,
-�-

s�,lidaç�ão p'acífica das diretrizes que' estão. I '

-restituindo. ao país as baSeS de s.ua evolu-
ç�o democrática � de .sua Pl'o;;llctidade c·'
eOllômica Dentro dêsse espíl'ito de 'l1armo·
Uia com 1;. pensamento político /.ap1i�ado
"peJa Revolução ao restabele�mlénto da' so

'berania nacional e das legÍtjluas tradições
de civismr, e brasililla!le, o Goyer{iatlor Ivo

. Silveira ttmbra em' rcsgua:rda: " 110 tra.to
·da adminl.stração pública- do Estado, a l1iais

rigorosa lislí.ra, a mais _Íllttau[iigente 111.ora

lidadc.

Ninguém se ,admire, pois, de que, en-,

tre os sClis atos mais espontâneos e reso·

lutos" apareçam, COulO têLn aparecido, os
qué repr6scntaul- formal desagravo àquelas
J1(HJU>tS \1.1' honesticla.de, -ap mesmo tempo
repressores das inh:açües ql�e as tenham
cóntrariacio. ,Ainda ilgora, depois de C011'

cJuido S(,\'CI'O hlfluérito que �l(l\lrou graves

l'c:,)pollsalJilitlade'S (.te alguns servido,res d(l

Estado" fora'm. êstcs demHidos, sem L pre

juízo evid�ntemente de outt'as sanções, quc
mereçam por deito de 1H''ocet'so judicial. A
sJti:ellidade do Govemador uã,1) invaliTIa cer

tamente o. i:igol' de .Magistrado.
\por tudo 'isso é que se toma, profunda-,

. -

-..:

mente .1a:ii1elltáveI a inglória � �llpa'triót�ca
intenção de alguns h}<::oformados com a

meridiana claridade do atucll panorama po
lítico de Santa Catarina e que, na. falsa pos
tura de corifeus das-'Ubcrdades públ'cas,
andam pur aí a SOlnar illShlllações cahinio-

� . .'

sas, visando\ a '11Ono1'llbilidad (i: do Govêrno

'paia lncolllllatibiliz;'i·lo, se p6;,-sÍ\'eI, pcrall
t.e- a c,onfiança -'popUlar: São '<I,;. sabot'a<Í6res
<lo esfôrço d'aqueles (lue estão promoven
d.o à recompo[ilção política do Estad� sQbre
os fund�'tnlentos, novos' de um ,sadio e fe-,
cuimo congraçamento geral, (lue terá o e

ieito de cxtiIlguir praxes cà4u,cas e precon
ceitos nocivos· ao lídimo processo de difí

Íüção detnoctática do�Estado, _, ,'I

,I.... '

\r.

,
"

",

• I,

.

,

'. ,,"'.

deração �u:jo potencial industrial. é bem mais 819nl-
·te

ficativo que' o de Santa Catãrina" chegâ-nos diàriá-

mente a informação de falências� concord(ltas, ef:�.,
com o paralela queda de p�ocÍução e (, �e�emprego\

de muitos brasileiros que, ,dj<�.,te de tqis oCQ�rênc;a�,
vêm em muito restringido 'o"mercadó de hal"a"hó -

m1,litas vê�es escasso - de que' disp�nh�m. N� verda�,.:
de, embora algumas dos in�didas adota.dos pelo' Go�
vêr�o ten�am desafog�do, em'p�lte, .� �ríse de·' cré· ".
dito,; tornq.se' claro c;lue seus' efe:tos' n-50 s� haverão

de perpetuar, .dado o,.caráter c(e emer!:i�n�ia em que
. . .

,

; :
SI�CRRTj\J:t.lADO

foram tomadas. '.' ':J'
, 'f{

k.s .re��luções 31 � 32 &_0: Banco �or, .
N'H fP'"1iiiq ("ítll ° �e" Seel·et'll'la·

�I" <le (+""['''''0. ;j se:' re'lJizada bo.

)""nn Prllál'l" rins Dec-;padlOs. '(1.60'

"�
..n,,rl""r reJ.at.',I";, :>,'i geiSti'íp-s fc't'1""

fiil r�'H'ln"h9r� Vis?nf�O aIo �tp""'1i
mCllto às çxigênc!'ls admÍllistnti·
V'lS das ,di\'ersas pastas.' Trabalho,
V��eã,o. ,Saúde,' A2'rieultura. Fazen·
ri". PT,AMEG e detpais órgãos ad-

.

rnin;,<.;trativl),'i do Govêrno estãó Ít
�:'�Jf'r'l da, 'tramitação de vários ex·

pedientçs 'que se ell'�()i1tram nos

MrrÍistérios e que, apÓs os' contae.
tos lã mantidos��lo sr. Ivo Sil;ei
Ta, vil"sarão a te!;' ,um� solução
mais· táplda; COll1'O /cflnvém aos in-

exer" p,lo, levaram as emprêsas, �e c, édito e in,ve!ti� '"
) , ..

'
,

mento o d�clárar q:ue <.l 'vjgê'néi�{ i'me�,a�CI 'le:;ta ú ti-

mo,' com tôdas as, restrjções-,'q,�e �P.!�s�nto� redu"da�
. \! ..

rá_ na _ red'lção' dos re'.ursos colb���OS' à'�isposição" <fO
f comércio e' da indústria,' porqü� o :a,'r:. tetá, (.0 se-

.

� ., "

quentemente, o imediato Clesequi'jbrio financ;;: o ao
•

-!
-

•

�
" �",I .�, '

_

sisten'lo j� sen·sivelmente débiJitâ�o.
'

1

.

Outro problema �ue, n.a prática,' é C�fClJ: de �ir
(I ser L!m ri'ovo pon�o negativo pcua a indústriQ privq-

_
'/, 1

da é o qLle se relac.iona á� crédito seletivo, instituido
pelo Deç,�o-�ei �.<!' l.3, em�ora '0 Govêrno ar9um�nte

.

. - , ; ,

que �,'e tem o· fi"olida�e ��sico d� �ossiJ,:'ílitar 'ma�orv
am'plitl.ldlf de créditb, à.s emprêsas que decidirem des�.·

mobiliz,or porte do seiJ capital. ..

EI,.tre�anto, se do sr.

O!' �\ o Gouyeio de Bu�hões de' q"e estomó.s ven,:.:enôo_
9 ú:t';ma e"np(! no cO":lbQte à infaçqo, cee··'oo; ��0
to '0' o�· �sforços e sacrifícios do capit6! privc:ído na-

cio��1
..
sejam fàrta�ente co�pen�a��$: A,t� t,:i; re�- ':'I:('! ,�!!'f �fiVUCO

�a,nos 'ag,uarda!" com o'colma
'

e p,adênci�; confiand,à", �
�

, � 4."

�> •

.. ,_

;:" I-

•

<."
�:.;:: <t e. , \.... � :.�(

que o polífico e:o"ômico'-finonr,?iror'(do-"�o' �hno dõ', Ji. ".l

More-hol Castelo �ran�ó' V�'tlh� "q' atí'n'g\r pt.enomen�:
:' "�O

te 05 objetivos que a bspirarám .. < ,
"

,.' , . i "

-,

�CARM. AGOSTO DE 1966 - Era UnIa "êz,
én't' uma Tiequem, e 'eIlCantau-era ilha, �O'�
l11areS dO' .sul: ·'um· h.n"n,em il1""t6) hondoso,

· de�'prell(lÚIQ do 'Inll,ncllJ; vivendo para a l>lll!
·

ar te, e ow� Cl'á- dcino (lp um "'joliJitJ mág'eo.
E'Ill11unhando

.

° árco e wbràndo �� cordas
· d� 'histr;lT-e�to, 'êle parece:, que possuia o

K • •{. �... '

dom .'de. t';u:er se desapegarem <,Ia terra a-

q'lê�e4 <i:ú�;-' o.' c)t.i\iatrt, ein deJ..11l/-1�4a� 40 céÓ.
O eliiua ('OI que' vivia era da n1fris pura hor·
:�o�ia "Úüérior. meixou-nos' g(ahde! ÍIiu�!lsa ,,'

saudàde. AO' morrer, sem sald.os de contas
� annrár,' abriu, de'-certa fórma, um pro-:",_ .

.,

. ., .

cessO' er<Jslvo, na .evoliíçã,o musical de ,San-
ta Ca,tarula." �

.......

.
, \

,
"

�. ,.

,

'. '

't,.
"
\

j ,

Ó DIA DO PAPAI E A PROFÀGANDÀ
. ,
, ,cITI,m�"a.s� ,�do.:U;o �lelo;" Nos �ois 'pri

meiros 'rlecênios da atual centúÍ'ia, Floria-

,nópoÜs, )soÍada .em uma· ilha, praHcamen
teYsém r-:)dovias, ligando,se ao resto dO'

m1,Í.ndo pelos paqu'etés seman:ils,d.à Costei- .

ra, :p�la �seala�' quinzenais dos, navios do

Lloy(l' e- pelas vjagel?-s mensais do "Anna".

apresentava, nada. ,ob�tallte, singularidade
assás ctniol'a. Realiza'va-se. culturalmente,

por"�i prOllrÍa, em' c,ompàrtimcnto mais ou

Incnos e"itanQue., Período aui'eo da SEMA-

'NA. !m',rc:ando a.' mocidade condoreira de

P.fl,rreiros Filho.'OthOl1 d'ça, IVo d'Âquhl0,
." Joé C()lhçQ, 'Altino ·,Flore�, .Mâncil1 Costa,
Haroldo Cà»a:do, João CteSpo, Crispim, Mj ..
ra, Garlos da CO'sta Pereira. entre outros.-
"w .

' �
.

1Henr'.OIIP J,COIltes. :l.OS ,(}ommg'os, ançava
'seus c,,<-,j :eos ("fj__itoriais fIe ".\ É ','lOC(l". pr·
gão .católi!io. O' moço Nerêu ltamos se em·

plumava; �elas colunas de "A. OPINIA.O"
(';Ol11 as,l'�Upagells e o arco e flêxa de Robin

.

'J'Trynil f111 r1e!l�ocràcia, cújo destino se, con

!m1f1l1;a com seu próprio desHno, qmmdo
�, o .detcrt�lillismO' histórico lhe colocou lÍs >

'
.....

' mãQs a missão de 'sal\iaguardar o poder ci
,ri!. no p)�ís. �a madrugada de 11 de noveri'l·

llro de 1955. R�pp Júniõr combativo, tem·
nera';;ental." _,_ c�uel na luta,. desdob'rando,

. ..,.1, • ,

fre!!'uente/ne-T1te, dei leito das conve\liêne1as
PN� os t��:rell0s ribeirinhos da agressão
más. li O' mesmo tempo, paradoxal, com-

. preellsIvo: e bonis,simo no tratrar, realizava
:;e pelas eolumls, de "O ESTADO", qu� 'êle'
l-"'ollrlo nmdára. 'Geração brilhante, essa,
dificilmente de ser relletida.

,

.

j
Leva-51" o dia inteiro e à lioite, ouvrnclo-,;e pelo

R8d;o e a 'l'e1evisão, ánúncios de toda" espéd!.e e a1-
,�.,":

�"�
mesmo mal feitos e �;-cagerados sôbr�

do Papai.
.

o eli:.!

Esses anúnc; cs são dirigidos l.:liretamente à� cfi-'
ancas r:.u melhor �·os filhos le!nbraudo-l],:,::i C1U� çle
v,::m compTar isso OU aquilo pàra o presente a� velh(J�

,
-

y
,

,
As criança" ele' hoje, porém, nã.o s:1-O mais t.ola:s e

n'2n, rç:àls acre�lüml no Papai Noel; que eles. bem'-8a-:
beri1. CJI-�e () verdadeiro Papai Noel nãr', é"outro se ni)o�
o próprio 'papai,. que é o cof�e de c_ujo flfndo aliás
�nagríssím:o, s�i b tiinheiro, para. os presentes,

t � ,

,
F ('''te dizer do 'Dia do Panai"?

c· /'ca ll�(;' é srnSo )1'Q;,S 111"\ ra�ada'
'dC�:úneli ngu.: das do naga-ludo 'r,

'

,
-

que outra
l1as Nía�iças já

lJ�o
E então, "el11>o< o pai a abr';r' a c2rteira pélYa Ó fi..
C(T'Prc)l' o ]'rCSr,'nt" que ele-p'li-deve-reeeber'?
N:() é l""smo U111a tapeaç�o do gênio - inventivo,
comércio, ? '"

do

"II. '

A ;nd2 on�nm. dizi"-nw 'un! .p'apai":
Eu resolvi êste 'problen��..

'

.,
'

Precedo asoiJn: v:oio o o,ue estou .,t�·ec;SaT\"f.1<);
d(,l� 'n c1ill"ohil'c. à naüôa, ela compra, entr�gá ao' filho
te e ,êste faz a'el1trega ao·papai. � /,

Agc,nl, por exeÍiwlo, estou 'oensando.
.

prar ümas \ canüsas.

,

eUl' oorn-

I t.

Co.mp.ro-as, peçô 3. balconista !)ara arranjar mn

pRcote parà presen' e, depois' entrego à m'ulher, esta

entJ:ega a.o filho e êle faz.' chegar às 'l11Ínhas inã,os.
Sim, .ineu amlg,o",

lV(�ÍIsageiro na harmonia., Adolfo Í\'Ie-
10'. isoiado de C01l11"_eaçõ� 110lHicas, mod.es·

11

Pi!.ra uma papeac;ão �ó _Qutra tapeação.
./

.

'I. I"�

" "
f

f

, t

• '"t,t�" < (.

.!

,;

, ,,)

\ .

/

cerêsses do Estado,

D�SINCOMPATIBILILZAÇÃO(

f Também é provável que, na r'eu

níão ele logo mais, s<'j4 examina.
(1.1 ii. questão lia: deslucompaübílí.
zação f)f: alguns

'

auxiliares do sr.

I ',TO 'Silveira quo concorrérão" às
eleições parlamentares, de novem
bro próximo. Ê certo que o sr, Dib
Cherern estará disputando uma ca-

'.
ddra na Câmara Feciel'al, ao pás.

\ so que os Secretários Lauro Locks
e Antônio PicQetÚ, ,I da Educação e

Ag:ricultl!ra, respectivameute, pro
, curarão

,
reeleger-se ii Assembléia'

L�gislatiya. �sses: .lP01• ,ellq,!:lil,to,
sao os nomes mais comentados pa-,,\ .:... ,,' .'.

.. ra as eleições, ma� pode ser. que
a conteça jalguma surprêsa de últi-
ma hora' 'e que "venham aparecer

Il"liros p'ret�lídel1tes à disputa eleí-.'
(oral. f 1,

,

"

A
�."

IN l\1'El\'IORI�M
r.; .

.

"'-.

,

•

, l"�ll11.j1iaI'C5 l/:.rf nrof. Henriqu'�' dá'
'

. ,''':''''1' F,ttl.1j·e" cQligiram ,en1 um vo°

lu,;'� o') (tis�flln;�� c ';Arti�ns lluhH·

""l!lns..ll<l impreJ,l'à'; alusivos ao fa'%
.. ',II. I I:

h�"ilnento ,<lo ilQ�tre catarinense, -<

I iJ}clusÍve 1I111 eqitol'Í:,t1 de "O Es
t,,�dn". sol) o título "Nós e unI A!lli·
;:'o'J. 'VêJ1.i�no� ��ora à lcn)br�ilç::�·� "f

W\1 lltô do Governador Celso &1·
'"mos mw, deciJluldo. l11·e .. tai., uma

, hrrmenn.".em '1.0 magistéri'l' ·',<:'ltllI't,
JW'ie" determinàva- que t:ôsse erigi

,'" l]1) 'um·monmlÍellto ao prôf,. Hén.
. rbne Fnntes, sh'nbolo de dedicacão
c ,1:r.a,bá,lho a6' ensino (;m nosso Es.
b.do: f!.:ste tito tO.i entregue à Seere'
t'.uia da E�llcação e Cultura C; se-.

rh alta.lllcnte"ionváveI que a atual
adminIstração efetivas�e a' medida,'
qctç só óãQ se eo�creti�ou pelo';;fa.;
tó de ter o' sr. Celso I{amos termi.
nado o seu mandato.

"

"

"

'1
,

/

','

'\
t" e :>8";ls (!isere'to mls ,nmbíç'õe-s,. se C0I18-

qtu;"·. 11�1 �e;o de uma snc-iedade que tão
s'.u'preentlentementc- se afirmava, '�Ill t�
rrw.reira. .de 'oásis, varrido, não· raro, pela
implacah'Hdade do simoun, "ivil\-se a qua-'
dr� inO'cCl�te e' seJll probleinas ,das estudari-

- tin"s. ,coi, dona Mariquinllas Sales, Ílona
.Be.Uhhl!, 'Hama d'Eça e dOl1;.ll, Alaíde AIvi '�
frente, ',lirigindo e comandam}o a jovem
iu�rda. clé entãó: .:,_:. Maria (fe Lourd's-:'C.al..
dei�a: Pa.;alina rortela� D.iva e Il'ené Gama
d'Eça, ·OmlÍlla SU11011e, Antonie'ta Mel�, e
outros elementos da jeul1'esse çforée,<- era
c�mó d�' arquiduque austríaeo; .cxiÍad'O pot,
illsabáve( incompatibilidade de ordenl p'�s:,
8'oal coú� Suá Majestade. Senmíssima, ; o

.

Ill�l,leraqm Francisco-José, fazia i Vt.l!ó>.é;i�,i,
ao piano... Dona Lacínia Alvim Schmidt;'"

,'opÍimeira dama, muito 'irtt�lfgente e c�i.ta',
-

;';
prnlTIovia �oras de arte em J'alácio, e es� 'i

.

nopava, 1iénSalldo em f,rancês, como. �ra
de'bom tom... Ii: Adolfo Melo prepa:rava
o adventp desse extraordinário Ernesto
Emmel. Muito� anos, após,' aconteceria.-'
'O>Tme10 PriseO', criad�r' ela. nossa cxceJ.!.lnte
e desajnrl.ada Orquestra Sinfônica, de ondé.
·t""vêz. t.i"es'ie (ledvado o esplendido Coral
Universitádo de hoje."-

Adolfa MelO'. se apoderO'u de mitlhas
primeiras 'hl}pre�siies de incorrigível arriai
xonado pel�, mtÍ$ica, - ullpressões de in·
rãl1�ia" que, BC 'pIe &,!avaram em' bron'!teo,s
cr-"dfiJ'w' nn \sensaJiiLidade. Até hoje, lílãi:l
(":n"i';''' .�·'wj.r Çho)lin. pO'r exe-npl0, sobre-'
tl ..l" ". n<>tte herüi.ca dessa eom,p�síção que'
"'>""'1'4 a I:'ternjdade, sem ter 1"111 eS}}ílito a

1�:IT"ra de Adolfo Melo. SemÍ-eel'raíldo O.S

n'h",s, illl�cce,est::tr'a �vé-Io, no alllbiente ar.
i'umadinho de \l�esépe de llossl ilha, natal:

- .,

t t
\

b- me�tO,lle es ,a ura, nlor�llo, e eom asta

eabeleir." levemente paJinada pela alvinitên
cia do li.1ho. A�ita.ndo o àrco 'e ferindo'as

,
i

'

'.

cçrdas, assumia, para mim, impressionaú-
tes proPcl'(;ões de 1,1111' gigante, de quase
um (feus, autêntico criado!: de mundos

s:�jJr!l ÍIOVOS.·. lll;l téla das emoçõçs.
.

J...ia,
h"�e, !leIa fIll!nhã, "Poeinas para rezar",' de
MiçheI Quoist, na lapidar tradução do fra.
de· I>enedito Luca� :�oreir\t Neves'- quando,
em nos".l c.aslJ. Ii��raill o Canal 4, onde a

f'T'(!uestn da CLOBO transmitia o pro�1l�
PVl,' PlatInaI dos domiJ1gos de mlÍsicà eru

rlita. Era, um solo de violino �. eu, descen�
.' lC.. (1" (10 qmirto, recomendei, baixinho: - «St.

lêncio, ,mqito . silêncio, por.que eu tenho a·

�nril, doz� !lnos e quero ouvir a mensagem
• ,1 \_

• ,

de Adolf;J Melo!',
f'

r,
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têncía. de uma contínua a

trÍtaça soviética na Europa
Ocidental e disse que seu

ponto de' vista é oompartí-
"

lhado por outras nações da

Organização do Tratado do

Atlântico Norte (OTAN)
O sr, McNamara falou aos

atos, símílaresr, - 'declarou
o Secretário :da Defesa -.

"Acredito em que êsse ponto
de vista é" compartilhado
pelas outras nações da
OTAN. Tôdas reconhecem a

necessidade de manter-se u

ma poderosa defesa no Ocí
dente ... "

'

t _.._------ ,
�.

I

Torne-se Você Também
.

�' ,

jornalistas, ao regressar .. on
tem à noite, de uma reunião
de Ministros da Defesa da

OTAN, em Paris.
'

Disse que a crise de Ber-

11m, em outubro' de 1961,' e
a introdução em Cuba ,de ar

mas nucleares ofensivas a

poiavam a sua crença ,
em

que os, soviéticos continua,
rão tentando descobrir pos
síveís fraquezas no' Ocidente
"Não ,'vejo qualquer motí-:'

vo para supor que fraquezas
no futuro não propícíarão

--' � .. , M._

Esquadrias
Rua'

_----; --...,.-..,.---�--,----------

I\/I,OS

,
' \

PRONTA, E�TJtEG" - ;RUA
PADRE ROMft., 19 -:- fO�E
3864 .-' TAB� DE PRE·

ço,S
,

JANELAS, DE CORRER
• , ,�,� I

I.
\

,

1 raianü 1.2 ... Sala 7 Fone
1

3450

Preço Cr$
91.950

•

',: ';..
<••�. ," ••• '.'

..•...... 72.360

CASA DE ALVENAR�� NA: f!.v. lIERÇJfIO
LUZ n.o 186, eséH:liIi�' ro.Ín·· SI l'\1� Hérma[\n

Blumenau - Construç�o, f!síller,�4à '. -;;- Com

3 sa!as � 1, quartos e., q��n�Js o.ependênmas,
Preço bf!�,e par:a negoG�o C!,$ ?O.OOO.OOO. '

, ),.',
C,ASA NO ESTRFl'.l.q - Eva Olavo. Bilac

22'!, terrf;nO medmdo lO,}:!; .5:0 i1).etros com

água luz e esgô�o cçJl;n �mi}' ��a �. alve
naria e mais treis casa?, d.B macj.��. TUJo
por ap�n[ls Cr$ 12.0oo·P09··

" , '

RUA DEPUTAqG EDU yp��RA - 'PA};"'i:'A·

NAL _ '_llsa de madeira pl.:'it�id"a a óleo

éom 2 qUcHtQS duas sa:�s 6az�n):la e vsran
dão _ 1'0rreno 'caiU a:r?a \ie ,�24 fe2' por

Cr$ 3,500 ,�OO ......L ou em ('()!1dições a estudar.
.

.

.
'

. � ,

. ,

RUA DO lAl�O 57 - BARREIROS - Cas8,

\le Alvenaria CO,11 3, qU:�ll'b�S, :� 'sa,as e de·,
mais delxmdênc;as. _' 'Terreno Inedincla 12

x 27,00 metros _ Cr� 'i.Q{joyOO.,
'

RUA ALvARO DE C_�RVALH() N.a 1 - E�
quina da rua Conselheiro Mafra. � O't.imo ,

ponto camercial m�{U.ndo M fren:te 15,90

. metros e 9,50 metrOs no' Cais ,Fre

,

•
derico Rola - 9r$ 20.000.00ó'· 0.\,1 ,em condi

ções a estudar.

. , ,"

RUA JAÚ GUEDBS DiA' -FONSECA' ,:..._ PA

LHOCINHA 1, ..0 49" _c.:_ D;t:Í�f, ca�: '):e al;e- .

naria - Ambàs' com .i+ist;à;laçõ,j'is) campleta
por apenas Cr$ 17.q(l0.Q!.lº,·�"l?- :con4ições a

L,
�studar,' ' '".

,
'

'" ,

'RUA SÂ(.· ,CRISTY_VAq,,,",," ,3�t�t,,>��í�
ROS - ;::nsa dê ma.deira·çom'2·qua;rtoS $&-'

J� varand[;, cosinh� çr$.: à.Qóo.cíôO;'
' , '

,
.- �_< t

•

,
I. _.';,> -

<i ','
•

RUA VALDEMA�'êlv:aJ�" 479::-' CA
POEIRAS - Cas� de�� ,f�.�·de pe
dra terreno de 'la x 9Q �tro�.,:t� ·mu-

.

t'aUa, Coslpl.a.a e ��ihHJ;� Àlvel$J1a. m
vestidos ce âZ1iÍejoSe,..". � "qua,rtb� - 2 sa-

las Cr$ 7.000.0óO. , ,

,

APARTAMENTOS,-' -.' �

I,
: "

Edifício Ifatnàrafv.

\ �

O Emb'a�xador .do' Conforto

Largura 1j: Alt_ura
3;00 x 1,80
2,00 x 1,80
1,50 J). 1,80 ',' . . . . 61.200
3,00 x 1,40 "... 77.900

2,50. �'1,40 . . .. 75.290

TERRENGS
/
2,20 � t,40 ' , .. "68.200

,

.

(.'
. : 2,()() x ;,40 {j3.600

, 1,�O x �,40
'

1•. .'; • 59.350
'l'i'(,Il'WADE - GRANDE LO'TÉMvlEi'no -:-.,

' ,

'O' 5'.3.6",OÔ'1,50 x 1,4 .. " ....

.Lotes 8, ];:artir de Cr$ 6uU,uOU . .l:'ro;{.�no a,' 1,20 'x.1,40 .,........ 48.000
EsçOla ct.:! Oticials ela l'ade,a lVL.licar -;- 1,60 x í',40 , .. .'. , . . . 34.750
- Maiares detalhes em na�:5OS escritqr�os.: 3.00 x',l,3Ó' .:., .'. . . 75.209

. _ 2,5Ó x 1,3'0", 72,3ÓQ
,

JARDIM ATLÂNTICO - Lote n.o 24, me,-', '2,20 x 1,30 ;...... 63,6io
ãi.l1do: 1,) metros de frente ppr 27 metros , 200'x 130 .-, . , :.' 62.200
de fundos - Dlsta�te do "ASFALTO";-'ape- úci'x ÚO, , ..... ,.58.opb
!laS JO m3tros preço: Cr:S 2.000.000., ,.'

' ÚO' x 1,W '.. .. . 49.80,Q
1,20' � l,�O , . . . .. 4fi .200

, RUA MAJOR COSTA - Lote de terreno qe 1,00 x 1,30 . .. . .. :. "33.39.°
forma ;rriangular medirida ti') �i.:e,Jté '::;5 2,QO x 1,2H " ... , . . . 56.500

metros e de �ado 11 metros. 'A_tJeni'lS Cr$ 1,80 x ] ,2,0;. .",'.',. 55.050
1.5.0 x 1,20 ... , . . . . . 48,:OQO

37.509
,31.900
38.900-

2,0l10.000

AGRONoMICA -' Lote de
1,2D x 1,2�
1,p0 x 1,20
1,5( x 1,06
1,2(", x 1,00
1,00 x 1,00,
JAl\�S

• .......• �.200
....•.... 26.500

.

�
'-'

B4SCULANTES

· .( .

terreno com

área ue 300 M2 nos fundos ell.r· .rgreja ::;a.o

LUiS - �)or apenas Cr:;> 9Úú,.ovO. Ou em COLl

<1içoes a (ombinar.

l,lIA LAURO 'L:LNHARE.:: - TRINDADE �

Lote de 1e1'1'e110 m,�dindJ 14,8ii de frente

par 24,30 de fundas � -CrS ) .�OO:ooO.
, ',f

RUA ALVES D}I:: BRITO N.o 50 - Lote de

terreno l),)r apenas Cr$ 6.500.000.

PRAIA DO MEIO - COQUEIROS -:- Lotes

à venda '}om preços a partir � Cr� 1.500.oco

eHl cond'.çõEs,
\

RIBEIR.4.0 DA ILHA - 2 lotes, coin área de

;,,/;\::>5 1\1:2 por apenas' Cr$ 1.000.000 em 10

meses.

'-

CAPOEmAS RUA WALD� OURt·
QUES e RUA OLEGARIO SILVA, R,A..\iOs.

,-.:,._: Lotes Il. venda em condiç6es.-.VaÍor: ·Cr$
1.350.0QO.'

-

.

J
"" �.

RUA DELMINDÀ SILVEIRA - AGIWNÓ,.
MICA _,.. Lote com área de 339.00 M2. Cr$
1.600.000. ,�'

ESTREITO - ,Rua Vereador'Batista Perei-,
ra;' (antiv1', nia Santa VlZia). Lotes: de ter:
r�úof'. Preç05 a partir de 'ei$ 3,.000.OOÓ..

'

� .
'

:-,

1,00 x '1,20
l,ÓO:x 1,(10
1,ÓO 'x 0,80
1:00"x 0,60

,Ó,80 x' 1,40.
0,80 :ir 1,30'
U,80 x 1,20
0,80,x 1;00
0!89 x 0,80

. 0,80. x 0;60
0,60 li: 0,80
0,6Õ x 9,50

, 0,50 x 1,00
0,5'0 x 0;80

'

O '10 x 0,40
0,40 x 0,40

· '

•. A'.•'... 21.700

....•.... J6.g0á
.14,90Ó
, 13.500
21.8Q(j
21.300
17.13QO,
14.900
13.500
12.000
10.200
8.700

10.200
8.400

, 7.000

6.600

.·0 .•.•..

,
·

\" "

.....

..

No mais famoso balliear.io do Sul Brásileiro, surge o Edii'i,
do Itamaraty' constit"idll de 16 pavimentos, com scmente
84 apartamentos de.luxo, dotados de todos os confortos ui.
clusive gnagens; 4an4o �'�ll(Úções de tesidência pennanen-
te.

"

.,

,Localização previlegiada d,e frente para o mar, 'situado à

margem da Avenida Brasil com esquina à Rua Dna. Inês
Sclllni(lt�

Edificação em fino ac�f)am�n:to" dotado de re'vestirUento ue -
,

luxo e servido por três elcv�qorfs ..

Projeto de autoria do Eng. �rqúitet� Dr. Elgson R. GOl11fS,
laureado cómo "O'MELHOR DO ANO" na cídade de Curi·
tiba.

Lançamento inieial de ,'"ada!>: ;:10 apartamentolS.
'

Condições: - Vend,�:' 'a l�rigo pr�zo sem reàjuste

Illformações com a IncQr:JOradora ATLÂ'rIC!\, LTDA. IMO �EIS INDUSTRIA E COMERCIO Avenida Bràsil,\ 2�O
Jh,lneário Camboriú _:_ Santa Catarina

'F,lll Riu do Sul, 'sta. C�ta.:jn�. ini'orma�õ� com o Sr. ANT '\'!\TIO �ASCHENWENG (NICO) Mr\1vês 'dos telefones 271
,

--- 408 309 e 391,

...
\ '

\:L
, '

.'
..'

I'

\':

-'
-- �� -

._----�-�-

� ...._�-__=.;:.:;,.J' ,_ .•__ __._�� __ ..._._.--!._ t....-__._._'�� •• • .,. __ •__:"""'..-_�__,�__,.4';�-......!'_"'_"""'�'_'____"��'_ .......�_R�.4 ':"_�"'.:""'_�'_':;"':::10-:""::,"'�-: '�-

Empresa
llmosnse
Reforma Onibus
Segund 1 informações do

sr, Nery Nascimento um dos

diretores da Emprêsa de
,

Transportes Coletívos Li

moense. aquela empresa a

fim de melhor atender os

passageÍl'os do Bairro do

Saéó dos Limões, mandou

fazer completa reforma nos

carros de números �'7. e 8.

Segundo ainda nosso infor

mante os carros ,já estãó tra

fegando. proporcíenando aos
seus usuarios o confortO
necessário.

--�- '-:-;:-'----

r

.
, ,às' 3 e' 8 hs.

Cary"d�ant
"

ár�ée Kelly
- e111 -

, Q LADRA0 DE CASACA
Tecnicolor

Censura até 10 anos

Cino Rib
,

A grande produção, qe
�,INQ� DE LA9RENTIS:

EU AMO, 1'u �MAS
Ulti'aScoIJI'l EastmanColor
A an�ologia, unlyel'S'1'l do a-

111,0r!
'Cénsllra ate 14 anos

Cine Roxy
às 4 e 8 hs.

Micha�l ParKs
Ann ,Margaret

, ".,
- 'ili11 -:-

.

NA VORAGEM DO AMOR
T�pic"Olpt

Censura até 14 ��

BAIRkOS
fine Glória,
às S'e 811s.

-r-em .....

AMAR ,

, Censura até 18-Q.llQS

rine Rajá
às 8 'hs.

Ronaldo Lupa
Ren!J;ta Franzi
V:ioleta 'Ferraz

\ ,�em'--, .

BRIGA"M:çLHER E SAMBA
, Censura ttté '5 anos

VENDE-SE"
TERRENO NO CENTRO
Exc:elente· situação'
10 x 30 metros

Tr:'1tar na MIRIM MODAS
com o Sr. Aloísio Machado

I .f1 "

'" ,J ., 11-8-f.i6.
\

VENDE-SE
Ven�e-se uma' casa }ooaS-,

zada em Capoeiras, óti.roo
terreno, com água e lllz.
Tr(.l,tár com ;Elivaldo Soares,
n1'\ CELESC, Rela JerÔHiruo
C"plho, 32 ou pelo tel.:
3027.

l\PARTt\MENTO
,t, UJGA-SE

Aluga-se um apartamento
grànde, à rua Altamiro Gul
mar�es" 75. Tratar pelo fo
ne 21 75.

..======::;:::==

, ,

I,

f
.. J

Radar na Soc'edade
I,�':
(�'

FOI' fundada na 'Ilhacap', a

AGENCIA, DE INFORMAçó�s RA-
,DAR (AfR), cuja organi�ação noticio,
sa é dirigida, por êste COlunista, à rua
João Píntono.rã. - lo. andar (Provisó
riamente.)

',-�x' x x x -

Admit, , OTAN -a arhéàç'iP8ovitti�a
a Europét·Ocidental .....

.

WASHINGTON, - C?� 7
o secretário da D��es� do�.
EstadOS Urudos, ��bert .�. ,

IvIcNamara, acredi�� na e�s

proprtetariO do ,JARDIM' .�r_&..,.AN'nCo· ,

.

Bairro em franco prwg�SSO e valorização eoristant� pe

lU :-;C(> ,,<1<;aUlJ ue u.r.�a.\1Jzlõ\çàa moderna e, fácil acesso de

SVílS ruas.
, ,

I'

Al)Und<mtes construções que'surgirão em muito breve
j ANOS DE P:RÀZO SE;iM JUROS em suaves pagllmen

� .

,

'

� lllensais,
t

W

Informações e vendas: -com Benjamim A:verb�ck.
reJlPnt.e Silvelra. 11,0 16 resq . .Trajano. Fone 3917,.)

,

J,argilra x Alt.urâ 'PreçiO Gr$
2,Ó.Ó !C 1',49 ,

; .,,: , . . . .. 41.300 Zbignev Cybulski
,

'Hatr�et AndersQn2,00 'I!: 1,30 . . . . . . . . . 39.90,0

2;00 x í,20 38.6.00
2,06 x 1,00' 30.200'
1,:80 ::t 1,1)0 .,. '. . • • • • 28.700

��X1� ,�:":"" 39.�, ,rjnr-' lmoérío
1.59 x 1;� , .. :: ;"... 35��' I .'..

'

;
"""

1,59 x 1;3:(};- ••••• :'..:;�",:.,.34;�'OO" .�,�qt��.,�. t'

�1,3Q x 1,2,0 ....• � .. '. '3i.(;OO Richard Burton

1»Q x Ú>O •••

'

•• ;'.. 24.6.90 PeiteI' O'teale

1,;50 x o,B!l, , . . 2L2�0 M�rtita Hunt

1,40 �,�,(\o 2� ..OOO - em -

1,30 x 'OJjO- •••..•••• 17.600 /BECKE',l', O F"VORITO De
i_oo li: ú{) . . . . . . . . . 3i.600 REI

i 29 x 1,30 . . . . . . . . . 30�"200 CinemaScÓpe Tecnicolor

, 1� x l.2Q' 26.900 'Censur�'1, até 14 anos

l�O � l,� ., . . 21.700
�,20 � 0;80 . . . .. . . . . i6.2o.0
1,00 x ,1,50 .. ,. . . . •. 30,20Ó
\'90 x ÚO , 26.900

1.00 X 1;30 . . . . . . . . . 24.600

o COMTE. d�, 5,0. Distrito Naval
Almirante.dosê de Carvalho Jordão li!

, .. " I, ,

tornou do ·IU9, Gt"ande do! Shl, em a

vião da FAB, \ onde' ipSPedOnou Bases
Nà.vais, na; �on�ira. :'

\
,

-::- x ,. x. x· x -

,{ ,

A :GAJ'tOTA RADAR de Fpolis
(morena). Rosa Marül filha do Sf. e Sra
Antônio. .de 'PaQ.\1:a Pereira" sábado, re

cepcionou: convidados comemorandd de
zoito primaveras.

'

- x "x x 'x'_

NO ,(QUERENCIA Palace Hotel O'

Sr. e 'Sra. lj:uclides Q�aresina, '(Le�z�), .

êle Gerente do Banco do EStado'dO' Rio
G_rande dc;, Sul,' j.int�ra'r.t:l' com Ó, Sr. e

S=-a., Mari:o AlerÍca�tro Guimarães , (Jan
dira). alto funcionário <lo· referido Ban
CO'; em �P9rtQ 'Al�gre.

.

" .}-

A pIft.ET9RIA �ó Úr� 'fc, recep
cionou Ias d�putantes ,do. "Clube Doze ,'de
Agost�,. úa pó�te ,4"ª pi�ina, � "com um
coqultel.'

' ',"'
.,

-

" .'
�

."'

,"
'

-

, �',�,'
'

__"X x'x x

, --:,.'. , \ ','.
. DOMUNGO, ,re'ornçm da GUanaba-

" rri" o:Goyernàdor Ivo Silveira, Õnde :.
manteve: áltos "contact,os administtati-

vos .. :
'1
...

"

l
/

-xxxx-
v' I"

, o,SR' é' �ftÂ:',��1 y�Dturà (HeÍY)
domingo, rocepdoDO'u l:ionvidados feste
j'andO' 'treze prilnkveras ,de. suà filha 'Ri-
tá de C<tssfa: ,.' "', \ "'"

'c

c.", "
I'

�

'-

--.�, ' '..:_
,

. AWWPAD\�, ·CATARINEN-
SEJS" o �� que marcOu estrêHi
na TV Piráii.hi;': �badp,' às,'22,4.5 hs: -'

NUm ,páti-ócjn{o exclll"Sivo da Cia ',. Ca
t�rinerise d.e': CrMito; Fiii.<inciamento e

inveshmei1t�S:.,.�6xi;no sábado �' •..
�esmo ho!áI'i�,' 'F,

"

'_"x ·'x 'x, :1C -,
':'-�: "

-. ,\ .

E POR,FALAR na Cia .. CataTinen

"

.'

: LAZAHO Blu-UPLOMEU •

se de Crédito, Financiamento e Investi
mentes, podemos mrormar que a "1':'_.
da' Cia., já aplicou mais de um bll�l.:í0
e meio de cruzeiros 'e aumentou o seu

Capital, para' duzentos e ciacoenta mi
lhões de' cruzeiros. Estamos "acompa
�lh.ando o grande desenvolvimento da
mesma,

x x x x-

o INSTITUTÇ) de Beleza, '.1'rGa
JolY,. contratou famoso cebeleleíro de
Çut1ti� que chegará'��nhã,.

- x x x x

O Ex-Governador Sr: Celso Ra
mos, será homenageado n� jantar de
confraternização 8.0 Sindicato dos .Ior
naíistas, patrocinado pelei Jornal 'A Na
ção', O 'evento será ;;:0 Querência Pala
ce, ainda nesta semana.

x x x.�-
,

"

F..B'PA prograrnadc para o próximo
sábado, 'exiréia do. 'shaw Revista Volta
::lÓ l_\f;Llmdr =r» ,1 R0 minutos." Será em

benefício do Al::AE.",'
'

r= x x
"

x x---;-

"

DIA 30 áe seternbro próximo, nos
sa]Õ?1ii do 'Querênéia Palace será reali
zado .o jan1ar' te� ·ivo eJ.1l homenagem
as indústriás, catarinenl>�s; com o se-

, gu�te' critério: Às villte, que possuem:.
,

o rn�irir número de empregadO's; às de�
que m�is: pag3rarn � impoStos aci tesouro
de, E�tadc, �, as pionêórás q"1.1e receberão'
seus 'diplomas e me'da1Itas Honra ao Mé
rito'. Na '.oportún'.dg,df 'será empo�sada
a nova ,din�torifl da, Federação da", In·

'

düstriás de, Sa:1'.:a 'Ca'arina que será c'

, leita ._pl'óximo dia oito:

x x x x-

l'
"

.

AINDA fa1anoo na.' promoção, das
iridústrias catarinep.ses, ·estarão pr€sel1�
tes: no evento altas! 'autoridades 'civis,
Í1iilitares e eclesiástiéas. Das vinte
co� o ma�or número de emprégados,
hoje" 'des' aco as doze primeiras: Fun
dição TupY;. EmpreSa' Industrial Gar
cia; Hering Indústria ·TeX!tH; Fábrica
de Tecidos Car1(Js Renaux; Artex; 'Fá
brica q,e Gazes Medici!Ú1is Cremer; Mo
vei� Cimo; Porcehma Sehmidt: lnrjús
tJia e Comercio "Coricorc1:ia (SADIA);
I�diJ.:Str�a Textis R'enaux;' Fáprica Bu·
ttner; Ind4stria�.Schlpesser. Até' o fim
do corrente mês,' énéertarei o' levanta
men�o e publicarei na íntegra com () nú
mero ,de empr�gadcs .

, .-:. ..

AM'()R<;_: EXPRESSA0 'MAXIMA DA V1DA
,

,
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•
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RUA PR(lFESSORP. AN':ÇONIETA DE BAR
RpS - �STREiTO' - 2 Lotes de terrenos

com àre;,j, total de 500 M2 20 metras de

frénte por 25m, de fundos. Preços de oca-

RUA 'BRIGADEUÚ), .S�LvA PA,ES, N, 13 - "'ão '1penas - Cr$ 1.600.000.

CHACAR.:\. DO ESPANHA ..,.... CEN':T"RC - _i.UA MARQUES :9EI CARVALHO _: CO-

EDIFICIO COM SEIS (6�.' APARTAMEN-' QUEIROS - Zona Residencial "Excélente
TOS A VENDi\ � PREçQ.BAS� PARA, NJi::. - Lote com magnífica visão panorâmica
GOCIO CR$ 20.000.000. 'OUTRAS .Pl'l0POS- ,\ -- Frerite para 'duas ruas. Frente: 18 me

TAS PARA PAGAMENTo EM c;QNDiÇÕES'- 'tros. Fundos:' 29 mefros: .. Cr$4.250 ..000.
SERÃO �STUDADAs. ';,'. A�ej�a-se outras propostas.,

� , '_,
• \

"" 'I- r �-

_Ao' J�}?pO q.e .A0.J�us!o ,çomte, pÔ�
tj.e· O papa' ,q_ó, PbsiLÍv�s:m"o' c1a;ssifical- do
seguinte .mbdQ tôda á ;cienCi·à humana:,
M�te�áhi:;éi,:',Fisié��. As.tro·uohua,. 13iolo.:
gia" Quúnita.; 'sdCi'ológia

'

..Moral.
.

Eín�-
j

" ,'o l � , ,

/

tei:p." já c'1? sécuJi:? XX, escrevenqo à Pa
pini, assm«lá-ia, .'segundo ' 'dep'ollrieuto
cio ilustre Coronel BarrOs. Fourriier 'nU

•

_,'
'

,
" J

ma . de suas confetências' 00 Sociedade
Brasiieifa ,de· FÜos.ofià: .

''A astronomia'
d�de o. fumpÍo <;le G�liléu, rl� Newto{l,
converteu-se, nmna parte d.á· física. Rie,
man, pOr verdadeiro ctiador da geome
tria não euclidiana) reduZiu, a' geotm?;. .

tria clássi�a à fisic<r; as investígaçõés
Clássicas ·de. Nernet e de Marx &rn" fi
zer�in d<} Q\1úoica Úm �pí1;úlo da fi
sical e .oomQ, Loeb ,reduzií.,l' a Biologia a

fatos, quimico1s, ,é fácil deduzir que iain
, b�m a ;biolo,gia, ,no fundo" não é máis
que mn par�grafo essencial' da física.

"

Ma�, em físlca, ex��,iam, até \x>uco ��
po,: dado� que pareciam irreidutíveis,
mahlfestações distiÍltas de uma entida
de ou grupo de: fénômenO's.' Como, pOl"
exempTo, o tempo e o e'spaço; a massa
inerte é a massa pe:>ada isto é, sujeita
à gravitação: e os fenômenos: el,étri.c.;js
e magnéticos, por s.uÇl. vez, diversos dos
da luz. Nos últimos, anos essas manifüs'
tações se Idesvarieceran�' � essas dis1in
ções se suprimiran1. Não' somente ,como
'se recordam, d�monsttei que. o eSPàço
absol�to e o .tempo universaL carecem

de sentido, se não dedUzi que (J e,,--paço
e o tempo são aspectos indissolúveis
duma, só realidade. De há muito tem

po"� .FaradaY tinha estabelec�do a iden
tidade dos· fenômenos elétricàs

'

e dos

niagné"icos, e, mais �arde, as experiên
das de Ma)Çwell e de Lorenz assimila
ram a luz 'ao electro-magnetismó. Per-
maneci�:l1, pois) opostos:

.

o' campo da
gravitaçfto le..o, c�n"\Pú,"',electro-magnéti
,co. Mas' ."conseguj finalmente demons
trar C!ue 'também êstes' constituem as

pect0s de uma realidade 4nica. E' li mi
nha 'última descober' a '

:<1 teor.ia do cam

po t.!nitár\o�'. Agora, espaço; tempO', ma

téria, energia, luz, eletric'dade, inércia
gravitação, não são mais que nomes'�(li
versos durria mesma e ,homogênea -ati
,vi(l::lde .. Tô'das as ciê�lcias se redUZem
à física, é ,il física se pope.reduzir ago
ra a uma só formula. Eota fór:l)1Ula ' tra
luzida em li,qguagetn "11g81.", d:.�ia' pau

"
"

, .�
<
,,'

J'
,"

co mais au 'men0S� a,s,,<;im: :Algo se mo-
,ve' . .J:;stas tres palavras sáO' a síntese
última, do pensame;io 'hUina'no,".
.. .,' /Com� se deduz d� Lais· assertiv""s
de u,m dos rria'lOreS sábios dos tempos
ulOdérnos, o inun,dó de hóje; governadõ
pela Clê�ciá e pela' t6cnic�; despreza tu

I}.o ,que estejã foca· elo campo de ação
máteha1ista', na exclusão incluindo-s� a

Sóciolagia e a Morál "que' áinda ao' tem

, "po de August0 Com te. eram classifica
.'. das CO{ll1o' ciências: NãÕ�' .é': ,de,' fu'{tra'::",[{, :
nhar, portánto, que amda predomine a

. guerlla como elemento de solução para .. ,
'

.

os dissídios internácionais e mesmo· p",. .'
',' •

-ra os de ordem nimiamente ·nacio.nal, �o ;

mo estamos vendo. ,

Das ip,ensas (lonqúistas.i QO mat�ria
,,'

lismo dentffi�o, aIienà$ ficou,;'pàir4ndo
no, ar aquela síntesé' iíltima.'dq pensa
mento humano: "Algo se inove". '.' .

E êsse ALGO QUE "SE MOVE
! desconhecido pata, a ciência que se ,:'�
.. duz à �ísica, é o amor' -'- expressão má
xima da 'Vida, s�ln 9 qual nada' se lJcde
.;:onstruir �de éstáve�, 1;0 Universo, con

forme a concepção �ilosófico-r�hgiosa
do Cristo, consubstancíada pelo l1-iaior
Poeta 'de tócios os 'tempos miquela e,.x-
,pr('9SàO' que lhe 1'3itl ia RIma o(.'·oois "J..:>

ter merec:dO'/a' revelação dk' De�'S: "L'
amor che', muc,ve iI sole e, l'altre s� ]le"
",' A \3ÇJcialogia � a Moral

.

reivinl.li,
cail1, no: mundo, �ín prepara,tivos :d� .

guPTT'1. os seÍ}s inalienáveis· dir'eitos' em
re4 ,71 ) Com ri govêi:1lb dos povos, de to
dos ,.,- _P(J'i')s 'da Téru.,: '

'

Eliminemos 'a guerra, 'e tudo que
prde ser considerc8o crueldade do� ces

tumes' humanos' - e' então p�der;mos
canstruir, o mUndo' l'f'generado, em' qu�
'o trabalho ré' 'e ,3 miséria' desaparece ,',

corno assinalava o po.eta.
'

Segundo BeIlamY, cujos moldes se

ci.dlogicos estão necessi+ando <j.e ser pot
tcs em prática lia' mundo a que a :F'ísi·
ca tem praporcionado tanto progres�,).·
tolo homem ten). direito ao sustento,
sendo que ó trabalho, é elevado à cate-'

g'c.,t·ia de ..maiol"' ebs dígnidades a q'Je
·um homem pode'aspirar.

,

De tel)'os 05 'Povos da Terra é o

Brasil' o ..qUe se acha em ó+imas condi.
ções de encetar à grande refon;1a soci:11

.

,pata C!u�, se"ja "i.n:'il1'lgúrada a �ra da l"t"
,p'p-neracao humaúa, preconizada pejo
Cristo, snh 11 é,'2:ide, do. A,MOR - EX·
PH'�S5A.O MAXD'vÍIA nA V1D
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i voltou a perder neste c3pital
,

,

Impôs-se o Esporte C'ube depois' de. ter Márcio pratí- , com a complacêhcia do ar- to estêve na cancha at
Metropol em mais um com- cado espetacular defesa de ,bitro que anteontem não com agrado. Idésio e '�, u�

, "laQ'.
promisso pelo título maxi- um "shoot" de Madureira, queria expulsar. ninguém, reira, embora bem PGli�!
mo do Estado - .edíção de Marcou O ponto Idésío. Ca- Verda.deiro espetáculo de dos, fizeram das suas. l'

:

·19G6. Pela segunda vez nes- vallazzi perdeu a bola para brutalidade, felizmente po- nho quase não <iI:i.'lreCeu,O�
te primeiro turno que tem Milton que de imediato es·., Irém sem consequências ::), vencido: Márcio apenasI' . �
o nome de seu saudoso ar- tendeu profundament'e para lamentar. Nery, aos 22 mínu- lhou no segundo tento t' �,
queira - Dorny Antunes -, o comandante rnetropolísta tos, num enmontro com A- do feito duas defesas de �
�rniunto de Crlcíuma, a tu- que.vencendo Nilton na. cor- rildo, foi coãocado fora de to. Ronald� .com altos e b.
�,\ndlJ desta. feita no estádio rid�,' atirou no canto direi-

.

Jogo, indo fazer número na; xos. Mírtnho bom Nery
\

"Adolfo Konder", perante o to, sem qualquer chance de ex+,rema esquerda, onde fêz mo sempre, técnico e e�f;
mesmo público que o viu defesa para o arqueiro av�i- apenas uma jogada para em çado, Nilton bom, ernb'o'
tr.untar sõbre 9 Fígue-ren- ano. seguida deixar o gramado.v em algumas jogadas deh

.

d
.

o
,. I,

se; no "Orlando ScarpeIi", Cresceu o Avaí em campo não mais retorllj:ndo, de se a esejar. rcogerro, o Vai
levou de vencida o Avaí pe- e fui à ofensiva. Aos 29 mi-

'.

forma que, com o veterano, de sempre, dominou o Ce
lo escorre de três tentos a nutos, Ito serviu magnifíca- mas 'sempre eficiente zagueí- tro da cancha ao lado .'

zero, de maneira que conti- mente MQ'relli; a qual; per- 1'0 f�ra de ação, o Metropol
/.

Cavállazzi que igUalrnel
nua invicto e na ponta, en-.. dendo a bola para Adailton, elevou o escore para 3 x O, a- atuou magnificamente. Sir

\i
quanto queo "Leão da Ilha" perdeu ocasião de ouro pa- t;avés de Madureira, de ca- ape,nas esforçado. ,WUS(
continua a ser o único dos ra alcançar o empáte. Pou- beça, servido migniftçamen- deu trabalho n,"L ponta dill
19

.

concorrentes que ainda co ,depOiS bcm:re o /'fÍ'ango" te 1)01' Arildo que recebera ta. Ito e Moreili, ",apesar (
dão conheceu a alegria <fe deplorável 'de Márcio, dpitan na 'ponta direita belo passe bem marcados fizerarn
uma vitória. do tudo' a'pe1'dér. Cavallazzi de Idésio. "Nesta fase, o ar- possível. Perereca não C�
Jogo e venceu o l'4etroll01, 'derrubou ',. Idés!o e a" falta

'

"bítro andou- confuso apitan- venceu.. Perdeu boas Gp
mais· por sua categoria téc- foi' acusada pelo ,árbitro. do impedimentos Inexisten- tunidades para marcar e;
r:iica, já que, ínquestionàvel- 'Formóú-se (1 clássica-barreí, tes. e. deixando passar, em única vez em que acert�

'. 'l'úente, o Avaí: foi maís 'lu· ra, aliás, n1al feita, 'e à co- branco diversas os existen- marcando gol, êste foi an'
t�dor e teve IT'a,is ore-ença j:)ilélnca; foi exqcutadà' por teso .Felizi:nene o [ôgo che- lado pelo árbitro; aliás er;
núi jogadas, dominando O' Gelbefto, que atirou rasteiro gou

.

ao .seu final. Sôbre a darnente, visto ter sido Co'
centro da cancha, onde Ro- passando a bola pelo lado Contusão .de Nery, pOd81110S reta a posícãocdo pleyer:

. '. , ,,' ..

"
gério e Cavallazzí foram sü· esquerdo do pequeno grupo I dizer que esta nasceu de u- vaiano ao lhe ser endere�
per.iores a Arildo (Wílson): e bloqueador e foi ,llté. o ar- ma jogada lícita de Arildo, da a bola.

.

Milton. As, falhas da línhá queira 'que, 'no entanto, dei- elemento reconhecidamente Arbitragem bem fraquinn
de frente avaiana, onde +to xou-a passar, pelo seu corpo, leal em campo. F�nal: :3 xü de Sílvano Alves Dias qu
deixou-se marcar por GU)Le . .para ir de encontro ao íun- pró metr:opol. todo-o' temp'o andou confu,

�m Tubarão Ferroviá·
Pereréca perdeu oportunida 'do das redes. Aos 40 minutos Os melhores - No ven- no gramado.

rio .,.. Atlético .

des' "'ar'" fi"'''li�ar e 'ai exce. ócorrem dúas sUbstI,·tuições.· cedor, o' arqueiro Amaury, Os quadros a1uar.am assO'Em' Itajaí Ma,rcílio' " .t-' '<> .,... ",
.

'

", , -

lep.te atuação do quarte�b 'Joãó' Pedro; machucado, e oriundo de Tubarão, pouco constituídos:
Dias x Prospera ' ,.

de ·zague.ir.os do Metropol. "Morelli, dando sinais de trabalho teve no arco, sâin-
Nesta Capital - Avaí x .

G'b" t t d'
, contusão deixam o ,gramado do·se, c,om 'firmeza. Gibi e"

Palmeiras 1 corp 11m ercep an, o .

va·
,

\ril:tS bolas altas end,eí'eça1;l.as "e, p,�rà seus luga:res, entram '-Gelberto foram os melho·
Em Imbitub\l - Imbituba.

a JI.1orelli que é exin:1io 'ca- ,.Wiisp,n l\!Ior::tis e Silva, 1'es- res da zaga, g;anhando o za-
x HercílioLuz, . "

beceador, e aind,q a grande pectiva.mente. Não 'exatamen gueíro central colored as

l\mérica I Quinta·feira dóse de chance dos avantés te' para ,as posições dos subs honras de melhor homem
En). Blumenau - Guara.ní' ' , .,,'" '

.

,

esmeraldinos foram, ,não há :tit,litdos, pois Cavallazzi 'e na oanche1, por seu trabalhei

negar, 9s fatores de 111ais ês- Arlldo foram para. o ataque de marcação e des.truiçã.o de

te ins)lcesso de esquadrão e do'is' substitutos', pa1',"t ° jogadas do a�'tGante contrá

adentada por José' Atliórim. l'n;e�Q do campo. Termina o rio. :Adailton e E'dson bons

E 'sObre o "frango" de Má,r- primeiro tempo com o mar- Milton e Arildo atuaram

cip, no. segundlJ .gol n'êrn é cador acusandO. 2 x o. para o' com regularidao.e, sendo ês·

boin 'f,alar:'" vice-campeão cataril1ense de te último melhor jogando n�
o Metropol eomegÇ>l1 me- 1965. extrema direita. Wilson Mo�

Iho1' e foi a9 ataque divE!Tsas . Na fase fi;nal o jôgo decaiu rais revelotl qualidades téc

vêzes, vindo, aos '14 minutos, bàst:antG técnicamente pára nic,"s excelentes, 'tencJo atlla

a abrir, a contagem, minutos então impere,!" c. jOgo brusco, do "bem. João PBárQ, enquan-

DrJ{,.!;'l'OR;' Pedru Paulo Jiachado -- COÍ.!ABORADORES: Maury Borges
Iti,lberto l'aÍYa �

.

MltJ'�' íus - Decio .80rtulod.'.' •

.t;��_�. i:' -< __ \
..

'

•

Gilberto Nahas

devêrão jogar no' horário

previsto para p quinto jogo,
pass.ando ,ci sygundo para .0

horário do primeiro, a (iS

S1m suces.sivamente até as

s8mi finais que serão consi:
deradas como indica a tabe

la, ou seja, a equipe indica
da na tabela para o primei-
ro jogo, passará nas semi fi
nais a sua exà�a posição.
Art. 12.0 - Os casos não

. \

previstos neste regulamento,
serão decididos pela mes!
diretora.
Art. 13 ....:!. As part�d:as de
FUTEBOL DE SALAü

Zl1n�]:'J" ,pC1de"ã, 18,3er·se 1'e- Futebol de Sa18,0, eliminató-
- ,. '. A. F'

.'

rl'as e seml' I r"m'�. iS.,' t"era-o
.

a Acusaram ·os resnltados a-
pres.Qn,i?r nos 10gos U.8 u:;e- u..

.

baixo as pelejas de sábado'bol ÇJ:e .GamDo ,Ftltebol de Sa duração de 10 (dez) mhm- ,

e domingo, j:Jelà �staduaLdeIh I? B'llê.P ha:"n p,sSim é fa- tos de cada lado, sem inter-
_.

,
' Futebol de, W66, '1'10 '(}rupccuF,ndo duu,s agf)nc4as ou valo.

,
" '

. .

t
'.

A"t. 14 - As'·"p'''rt'_·,n."a� :fl'- ".borny Antunes�.
,!,,:,'s. r�q9D'Z8.'·e:rr en !'0,o SI". ""

� - '

2 Em B1,!""enaU - Guarani
e"·""',,('g �,:,,'I) '" re"U"n'ia','1j· nais ter;ãb a dur'\çao de O • •

(vinte) minutQ5 de' cada
...

la- 2 x 1,América
, .

t
,',

1" d 10 :Em,
'

Cridw"1a - Prósperaao, c;om 111 erva o e

(dez): ., 1 x O Ferrov�ári�.
Em Crieiu'1Ja - Atlético

O x 'O COlTIe:rctário
Em Lage.s - 'Gu,'J,raní ,3 x

O Figueirense
,. \

;" �_:,_-.._, . ��
,.

"
.

./

Xl TOrn9[O �ncoano

NoS, di,as 1.3 1.4 e ).5, tere

mo,§ ne:;;ta caiy'tal o de"en

volvimento. do XI Torneio

Inco':9.n'1, c11jo,;; regulamento
transcr,evemos abaiXá:
Art. l.b - Qs jogos a se

rem realiz.�dos no XI.o .To\·
neio In�oano� ser1í,o disputa·
dos exclusivamente pe'ás
fu�cicnários do "INCO", de

les, ná? podendo participar
elementos est"<'nho.s.
Art; 2,0 - Ç<1íl'1 'agência

in",;rit" .a.té ,r rl;at.,,\ esta''''01e

cidª, pela éomissi'io Organi,

corJer. v''S.'
Art. 3;0 - TmdÇls 0S at1<5tHs

"'O::>'rt;dD�ntes Çlevs"ão a'·::lre-
, "

,.., �.

s8nl;::>r""'8 muni::hs de suas �
Cp. 1;>,'1'E:r"?AS PR0PISQIO- �
N.PS, as qua,is, deverão:" S'A f't;
exi'Jicbs... as mesas direto' �1
dn;> iro;os ao assinar a (1
mulas.
Ar·t. '1 ') -:-' A í;o"'�;s�ã � 01'

�a1"i�9,.'t�r:�\ ctn 11::1 O T�rneio
l:n.(v')"lnn ppgar-:1 as de<:,�es?'s

, de hncrerhrr9'1' e ,:il1.ime':lÚ1.
çãn de tOd0S (:s a::J�tas ins�

à?r' ,('1L'.10')"nn�'JS. destJ.e quê se�
,

iam i!l"''''''D0S, '

1f'!iif!"'I'''TO lU
jI,.t, 50 - Qr jor-os 0rede.

ceJ:Et.') BS Df1aJ'''& à.e futebol
vip'qntes p.'1 Rp,).Il, e as cUspo-
sições ?"1�ixo:

.

FU'Ií'P'80L U]!1 C�"'MA
Art. 6.0 - A dur8�8,o d�s

partidns ele,,�';n8t9ri�,s e se·

mi -fip8iS, i.nphsiV'8 será de
15 minll.to� de cada lado, sem
int);�rvf-11o.
Art. 7.0 - As p<1,!'tir1as fi�

nais se'l'q,a de .,1" minutos de
C80;;' 1."'1.0 com \ntervalo de

110 (de%). .

A,.t. 8.') - �er!i nerrri"'do
Fl St1l1S�'l'ir:ãQ 8"11. qUFllr;uer
j·s1"""'n"l ,('1� ,in.<i'1Í> de <'''1e'1a<; :2

(dr+;) r>'e'1"!ent0s, inclU'�ive
o g'()lejro.
Art. 9..0 - N-:; c""o de em·.

pet.e. nNl eli''n)1'].atóri1s e Se

mi fina;.';, sed,Q d,J!;;t:mtr. das
ta;n.t::Jê s$r,�es dfl",� (três) pe
nll,i_i(l;'rIes 'P;'<xin"lJ1,s quantas
fo"e''''l ,püessP,r'.8s.
A,..t,' 1.0,0 - 1\[<;JS n"r'i4,:'''1

-�t:hi'i�Ç<� n� CJH;JÇl d,A ,c�r"pt�3,
haverá a ·�r01''''0��((f.í') do'jo
�o ::>01' j"'ifljR 2[' (vlnté) p]inu
i;os, 'e J)E;lrsistin'10 e emD:;tte,
deç;i..dir-se·a,. pela cobra\1ça'
de t:i!,ntas series de pena1i'da·
des máx,lmas fIte, a decisão
do 'tittUo.
.Art. 11.0 - No casô aàà

equ;nes que pf\rtki.D8m do
lJ:dme!l' jogo de futebol de'
grama de. ,CUQ!'t chave, com·

provar attaso invohU1tá�'io,

'�
,

cou-

--.---_'_ --,,-,'-,-.--""�'�--

A equipe .do Figueirense
estará de folga na, próxima '

rodad,", a 13.a do turno que

marca pará amanhã e5,a feio

ra os s@gui.p:tes encontros:

Amanhã

Em Criciuma - Comerciá-

rio x Caxias
Em Joinville

x Internacional

. Em Lages - Gual',':wí x 0-

límpico

Divino Màriot

"

x União
Em Crieiuma

x Barroso.

'Resultados da· ·rodada nú'mero"12 do
Estadu!al de futebol
, ., �. -

.-
.

Zona "OoJny An'ilHl·esr•
'/

.

'" ...

Art: 15.0 ...., N (1 caso 'de

empate, pas parti.gas 'e'Irn1-
natóri;ls E? semi-finais, eb.C}
decer-se-a o previsto nO art.
'0.0 .....

Art. 16.0:_ Os d@ma.is· ca·
'S obedecerão o que·fol' ar.

Çlitrado ..DeLi') J\llz da pa�t'da
e respeitadas, e . �,catada as
c'I.eci.s6es que o D1E!sn10: "enha
a Itamar,' ou a me'Sa, mes·mo
cont,raria�dó à l:�gra çonj1�-
dda e usada por' ·q:q.aIque;r -

t ",'
,

.. Resolucoes O1na",as
r das eq11Í1J,es. '�..

-

diretoda"em reu,uiao
ArL,17.0 - A' eqpink (lue . nária ;ealizada no dia

não se apresent.a-,· uniJ.:o-mi-. agõsto de 1966 ..,z8:da,' no campo desigm,dp, E d· t F b-
no horário es.trrbe'ecido com

.. xpe leu e: ora:'u rece ].,

" dos os seguintes; Memor<.ln-
a tolenínca máxi"'1a de l() dun de Débito n.o 65 da
(dez) minutos. se"á autGn;'m· CBD, Circular n.o 80-66. Nota
tic8m.ente desclássificada. Oficialn.o 20/66 da CBV, Of
� Art. 18.0 -. _Na hi:pó"es.a \. .S/N,' da Liga Atlética Blu.
das duas eqUlpes aP1'6Sentf1,- ll1enauense e Of N.o 11/66
rem-se com unifQnnes iden· do clube Atlétieo Catarmen.
ticos, que dificultam a arbi-

se.

tragem, poderá o arbitro, a Conselho técni'!o de VOleibol
seu oritério proceder o SOr

teio da eaúiDe que deverá.
mUcU:>r de wnifotme.
Art. 19.0' - Todo

poderá P3Ttici'O�r de
atléta
aual-

quer modaJidarie esportiva
em que sua agência .

estiver
il"l'S0rita. ent1'etant"l, não per
rl.er:-í di.sDutJo\r para out ...a a·

gên�iH, soh pená de' descIas
sificacão deita.
Art. 20.0 - Os jOg0S de

Futebol ·de Gramâ e de Sa-
Ião, obdecerão a tabela
acordo cOm o sorteio 'Orac';'
didn nf1 reunião de 1861)6.

A�t. 21.0 - C;<l0a 8gê"cia
insprita na mnria'id"de de
�'Jlão, será representada por'
uma equipe formada de
(dois). elementos, os quais
jogarão duas vezes, cada
um series de 5 (cinco) bolas
nas canchas sorteadas.
Comissão, Organizadora do
XI Torneio Incoano.

,N.n. Nas prox,mas edi.
,ções estaremos public'lndo
tabela$ dos jogos 'e respecti·
vos locais. 'i

li \.

Em _J0�M�n� C��,!�&�,
x 1 Ohmpif;Q " $� �'�"',

'. ',' ,'1:; ,. .:0 .. '.'

Em BIUmenau:>-"Palmei::"
ras 1 x' 1· Interr:áeiQn�l

]\Je'st� Capit,âí _:_ Avaí O
3 lI'Letronol
Em . Imbituba _2 1mb"

ba. O x 2 Barr'J:õ',o \.
Em Tnb<ll'3.o - HercílJú

Luz 6 x União, O.

�,Folgou na ,rnHad,'l o Mar"
cílio D�as, de +taj.aL

----,-."'!'*'-----_._--� ---_,_�_.--:-..:'-'-------
X
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'

feCeraCao 14 >e !Ca !�ij' arnense
y

-

.

�, .

NOTA OFICIAL N.o 09/66

pela
ordi·'

2 de

1) Conceder inscrição aos

seguintes Clubes para o

Campeonat;o Regioll'al mas

culino Titulares:
Clube Atlético

'

Catarinen·

de

se

S. Esportiva Gpuzeiro.
2) C011.ceder jnsc 'Iça0 ll;OS

�eg'!lintes Clubes pal'a o Cam

peonato Regional .categoria'
JuvenÍs.: '

'

Cl�be Atlético1 Catalj.pense
S. E, Cruzeiro

j
:-

A. n. Co"egial
3) Realiz'l.r o campeonato

citado no item 1) numa sé-

ri{� de m�Úlo'r' de cinco �arti-,

..

das, cada partida;, em me·

"·lhol' de cin,co "sets",: nas se·""
guintes d1ü.as:' 11, 18' e 25/8/
66 e l/9fS6.
Horários: 21 horas com

15 de iolerancia.

4) Aprovar a seguinte ta·
bela para o Turno do Cam·

peonato Regional de Juve
nis:

'TURNO

.".

l.a Rodada - Di3 11-g-66
às 19,45 - A. D. Colegial x
S. E. Cruzei.ro
2.ã Rodttda --'Dia 18·8·66

às 19,45 - A. D. Colegial x
C. Atlét!cll Catarinense
3,a

.

Rodada - Dia 25-8·66
às 19,45 - S. E. Cruzeiro x

C. A. Cat?,rine'�se

5) Os ir:gos àcbm ser1!o
re'llizaclos em l:l'e'hor de 3

"SETS", com 15' de ,io'eran·
cia para com os horários .a,.

.cima Illarcados.
'FlodanópoJi�,. eIP. 2 de a·

gosto de 1966.
\ '.

'

Ody Varella � I'residente

f silvio Serafi:m da Luz

Secretário

't·.

.\ ÓTIMA OPORTUNIDADE
, .... �

Vende-se uma residêJ,'lci:a à ·rua Frei Caneca, 113,
con' eIJ.dp '3 quartos, sala, varanda, cozinha, estalação
sanítári?, garagem e' porão �bitavel. Por preço' de
oeasião.

' -

".,,' , ,

Ttátaf ,l1a rUac'Lal;lrÇ) Li!iliares,� 9Àl, - l'rinclad.lih
)
"

f'

\

METROPOL - Amau�
Gelberto, Adailt4l11, Gibi
E'dson; Arildo (Wilson lVT
rais) e Mil t011; João Ped
(A.1'ildo), Idésio,
e, ]oninho.

AVAl - Márcio;
"

Nilton, Nery e Mirirlho; R

gérío e CavaHazzi (Silv,�I,
V/Uson, Ito, Mcrellí (Cavai
lazzi) e Pereréca.
Renda: N,ão foi fornecidl

calculando-se, PLorérn, qUi
tenha sido de cerca de \lU,

'

milhão de crm:3iros.
_.,...--_. ---------':'7""-'--,-'-- -�-�_.- '-''"'-�--. -�-�---

.\

''I',

,i

_.�_.- ---_.�-----,
'-_.
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j

!
:/

/
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NQS: TEMOS O MELHOR PRESENTE
.. .

'�

I .

A MODELAR�A CAPITAL-ANDRÉ MAYKO'I'-CASA' ANDRADA-CASA LONDRE�;_'
CASA PÔRTO-CASA- DOS PLÁSTICOS -CASA KOTZIAS-CASA TRÉS GAROTOS'
CARLOS HOEPCKE S. A.- GERMANO STEIN ..S. A. - COPACABANA MOVEIS -.,
ELETRO-TÉCNIC� S�'A.-ELETRO RAMOS S. A.- G. SOCAS S. A.�·IRMÀOS GLAVA.,M-

" JOÃO VIEIRA & CIA�' LTDA.- LOJAS PEREIRA OLIVEIRA- LOJAS RECORD-
'

MACHADO & ClA. S: A.- MEYER S: A-l\1.ÓVE�S CIMO S. A.:;;.,MÚLLER & FILHOS:'"
, OSCA�, MAGAZI�E;,ÓTICA SCUSSE'L- REMINGTON RAND-SUPERMODAS�
WIt..M�R H�NRIQUE BECKER- ORGANIZAÇÕES KOE.RICH-

"

.� SOmOS, (Uiados ao"\ clube de �iJ!�ores ,·oJi.slas d�
.::..�'

_;c

,I

:*: \�\ �"

�

" �,' kf�:�rj�'nóp�olis
',/::/�"::\

�'f>'
X

,-,!-;, .•

ai
"

, C)
'"
a.

f!--
Q.

.,;

..

J',;,:C'l \�
'r.

'. \,
�
� ,(

.li. \
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ACIT de Tubarão reclama âgencia do I.A.P.C .

concêrto de veículos, 'Referiu-se, depois
ao Curso de Treinamento para mestre,
supervisor,' gerente etc .. com a finalida
de de aumentar a produtividade, o qual
funcionará nesta cidade de 15 a 19 do.

corrente, a cargo do professor Célip
. Goulart, do ,SENAI.

(Reportagem de JABES GARCIA)

Com um jantar, quinta-feira últi

ma, no Restaurante Taíse, # 'l'eurüu-sc

mais uma vez a Associação Comercial
e Industrial de Tubarão, com a presea

ça de grande número de associadcs 2

de representantes da imprensa. ;

,
Abertos os trabalhos pelo presideu

.

te em exercício, sr, Jair Freccia, foi �j-

ela .ata da reunião anterior, a qual rei

aprovada unânimeme:pte.
Sóbre o caso dos telefones vendi

dos Dela Cia. Telefônica Catarinense b:'J
mai�' de um ano sem qualquer providên
cia até agora para ampliac:ão da rêde, él

f presidência esclareceu que a prefeitu-·
I

'ra Municipal de Tubarão encaminhou

(�fício alegando que o problema passo-i
a ser da a+ribuiçêo da Comissão Esta- .

dual de 'I'elecorounícacões - CONTEL
de quem recebeu cOl�unicacão neste
sentido,

�

Prepôs, 'a seguir, o associado Jaime
Mâncio de Souza .que se instalasse no

recinto alto-falante -para melhor eficiên
, cia dos assuntos ali ventilados em bene
Iício da classe,

._..,

Sob aplausos gerais, deu entrada
no recinto o presidente dr, .Iosé Cor
rêa Hulse, que acabava ,de chegar de'
viagem, pas.sande, em seguida, a clil'<
gir os tr2.ball�ns. Disse,. inicialmente,
que estsve em con' acto com a Direcáo
da Federacão das Indústrias de

.

Sa�h
Catarina. ·de cuia encorrtro ficou cienj;�
do processo de' transfo1'macão?de asso

cações de classe em sindicatos, sendo
que e111 Tubarão só há nossíbilídade l,a
ra o setor de' eletricidade e oficinas de

\

/

!

.. ,.'
• ,"0;.

\

..

\

Livre a palavra, o associado Jaime

lVIâncio de S�.uza s;licitou ao presiden
te que enviasse expediente às autorida-.
des competentes, no sentido de que fôs, ,

se criada em Tubarão a Agência do

LA,P.C., velha aspiracê o (la classe qc"f�
até aaora não foi concre<tizada, Pediu

tar!'b§rn que a ACIT procurass=

meio junto às reDartiçõ°-S arrecpr1",1o
ras de irrroostos oi:lra acabar Carl o' C�,

mercio cl�n.clestil�c .. em prejuízo dos ro

merciantes devidamente legalizados.

É. ',TUDO QUE. A SENHORA PR'ECISA
'_ -,

r

PA A PAGAR A' ENTRA,DA DE UM
FOGÃO À eGÁS -EM

otIVEIRI' ...�

,
'

I·

-"""-...;...;.-----

. Outra proposlçao aprovada pelos
nresentes foi apresentada pela aSSOCll;

de, José Santos, que sugeriu se fizesse,
durante o mês de outubro, uma promo
ção de vendas, com preços baixos. pp;'
o que seria necessário a nomeação de
urna o>:

•• � ��qO comp-> a da cornercian
t.oe 't ; ".-'·",s para tratar d� rlivul<1:;](':-:)

ampla do F�stivéll· de Promocô=s para
o.Consum'dcr", através ,de bnldi""s p <:18

imprensa falada e escr-ta cobrindo Tu
,...""Õ� � cidades �:-�unvizinhas, O obie

. <ivo desta promoção seria, aumentar as

vendas, tendo-se em vista o ·nec,résoiD'10
ult'roamerr'e no movimento comercial

Tôdas as propos-cõ=s +(),-an1 an.ota·
das pelo Dr�sidente José Hulse que pro
meteu estudá-las" e exeeirtá ..-las oportu
namente,

.
,

u

;

Diáriamente. em q u a! que r
das Lojas Pereira Oliveira,
vá saborear deliciosos boi i·'
nhos de frigideira. feitos por
cozinheira de verdade,

'1

I.

,
'

*.200 aparts.el," .ca
legoda -16 andares-
5, elevadores.'

-

* Apa;'tarr.;er;to's,.. em

pleno centro, volta-'
.

dos' para a face si
lenciosa da cidade:

<- �._._. ... -----_.... ..-... ...."T��-........� ....

"* TV' e Ráclio para
'

todos os apàrtamen-
tos,

.

\ 'OlÁ'Ri.AS·
\ '

Cabeleireiro' - Bar- ,

beiro - Florista.. -
Bornboniere.: <

EIRO'S
Sociedade orõ-desenvclvmente da

Ielevisac em Florianópolis

/

,

Assembléia C;�r", 1 Ordinária � Convocação

De �cordo co�. c 'd':tigO 12 elos Estatutos. convoco

aos srs. as"ociados nara a Asserrbléh Geral Ordinária
a ser realizada às 20 ohras rio dia 2" de> Acosto, em

sua s€cT;. 'sf'ciéll si+a à 1'113 ''1',",,;8rrn, J4. 2, andar (AI-.
tos 00 (;cuf('itaria Chiquinho}, CC:11 a seguinte Ordem.
d.e. Dia: ' /

, 1) Fleicão da Diretoria Executiva:
2) FlEÚáo· do Conselho Fiscal e 1/3 do Conselho.

Deliberativo, e
'.'

3)' Assuntos de interesse ·g,erélJ. '

Florianópolis, 4 de agosto de 196�,
Arno Schmidt - Secretãrio

Darci Lopes' - Presidente
10-8-66-

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

Dois crL;!zeiros ..
cruzeiros! o· resto

mir de vista"!

-
Só dOIS

.... a su- Agente OflCIal (ia Propriedade Jndustrial

Regiscro- de mr.rcas, patentes de invencão nomes comer.

cíais, títulos de estabelecimentos, insigriias f' frases de pro-

paganda. )

1:tU'J T'011ente Silveira, :W .... sala 8 - 1.0 andar - Alto 0&

__ ''C' N ,'__ . FI()ri::p�(Íp(lI:" -- Caixa Postal. 97 - Fone ·{lIl.As melhores rrrarcae (je

fogões com quatro bocas,

amplo fôçno, estufa, esmal-
o\' '..

,�
, . ,

.

tad9� coloridos' ou brélncos
e apontual entrega automa

tica.

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

Aulas Particulares
Pr.eparàção p,'3.ra o eX'1; 118 de ::,/unisão ao· Gi.násio e orien·

taç3.o p�E8 o curso ·'primúrio.
'

Trat�r à rua Sol,:1:p1:tJ,;. Marinho �O - Fo"e 3137,

Com 2
I .

cruzeiros,

.. ,

-.-' -�.-._-\�.
- -;.-.----_ ....

-:�
.. ,_-:._.__.�-_._-------

a
..

senhora recebe o

fog�o que. escolher

instalado efT) ,sua ca

sa, conl botijões e

qu�ta" E

ainda ganha, de pre-
I

sente, urna utílíssirna

garrafa Termica.
__ .

.. __ . : __ �_.__ :_--.;-2-�--,----.-

'\vrso.

. ,

eh' .... mos ::otencã..o c1.! tecias 's ht,erf'ssacJ.os, para o E·
.

, I
d'.tal (1(;' COIl,;arrência Pública, que s� faz mL forma do pro-

.

ce3SO r·;·T-1[ ."",. r,.:,� -- J>r')toc ';lc: ;;27,,/6,1 rublicado no Diário

Oficial de! J;;"'2do ele 29·7·66'. PS?;. (i ". 7. cujo pr';tzo de,en

CCl'l'Hll'entO [c:'á a 3:[-08·,613, às 16,00 horas e' que se refere

a re',";:ClS '1, Serel�] \exe�Úf.(lns· por_"e:rpreitada" no Hospi
tal j\; R, ç:1e Nazareth. na j:.;l�de de São Francisco do Sul.

F'�",;�," 1'" 5" "'''''I' d 1(,66'
,

..

'.....10po 1", ce. ::1.""",'uO . .1} '" ).
,

G�l'.F C '.' '�ea.ra Cassol - II.r:, nms ... _. DÜ'eto1'a DAP, Subst.

�'J"eJió, Luz - M 2"52 - Delegado �;,tadual'

J
,.

Tudo isso, a Senhora vai

pagar dOi jeito que quizer e
quando p�der. 0.0 o. mas vai

comprar já, em .

,Causas eh,:"; " ('''!'�'in=,'" - Questões Trabalhistas ..

Cobranças .. - "f'.'''' .. ,
f": .... Tl.'ventA�i.os.

'r.�T ':'"' -, nnlJILINATO
Escrit6rio: Ru:: Je-'l 'por G�eJ.1'.o - Edifício Santo An

tônio. 2.0 andar - All'(lo, ;:'l\;,tL"·'.' p�,drt.� ·Caríoca.

o,J� PEREIRA
OLIVllRA

!

=- f_o_. _ ... _::::::::-_= ....:::c-=-::�.·::-;==-..::::.="="�

Dumiens'e de,'Paula Ribeiro
Advogado O B se n 2055

I

(Tudo para o Iar rnoder'no) Causas Civeis, Trabalhistas
IU1po�' o de Renda, lAquilinato
Escritório: Rua Victor Men21les, 28

Caixa Postal 613 -- Fone 3683

:F'lorianópolis Santa C�l,tªri:IJ.�RAo PERCA lEMP'O'� COMPRE J4 ;- 2 CRUZEIROS DE ENTRADA E NADA MA'IS NÃO PERCA TEMPO
#;' ,.

'w. ', .... 1 !;,;....� ..__P_ ... - ...._ .........._ .. - �:,'.

COMPRE
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VIOLI�O MÀG�eO
o MAJS ANTIGO 'DIA810 Dt,SAltA tATARINA

1" lorianópoUs: (Terça-fei�). 9 de 'agÔsto d.e 1006
.

".'-
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CBí!DlTO � INFLAÇ�O
(Editorial 4a• págIna)

/'

". yt.

U(BL Quer 'AulnPoto de
Produção -dO. Le,ile

.

"Um financíamen o Vc;- ccu que- "o p.togr�a �,� '-9,e' Santa, C2.t�r;nã o nú-

lumos�) a ser realizado ser 'de.s,; n\r01v�ªo. vai:'�t
.

�ef� ,�ê ��.;::�a:s em rela-
com entidade do gênero à .Autarquia UBL7Pro,jç;!Q çao a Cai.}aClcac:ê de lota-

que. trabalha com órgãos Gado= L':;ite�\'Ó a �ssl.bi- ção,. ��s propriedades �s.
nacionais especializados lidade de }�zer �"aten-, p.eclalizadas na produção
na pro,.1ução agropecuá- dimento :r;n'âis: "amplo ,te "

ria, é o inaior empenho assim ex��ta..r o progra- "Naturalmente",' enía-
.

1 G tízou, "os projetos básicosque fazemos nêsse mo- ma ·p-reYl,sto pe ç over-

,.,orl1t -" informou a "O na .. or I '10 Silveira vísan- de apóio a críaçso rac.o-
,

, d' à' '1" ._., d' , b' nà! ue "gado Ierteiro comoESTADO' o eng,. ngr. O· �mp.laça-o. o. re a-

11 h l··
.

. defesa sz.nltáx1a an.rnr 1
j '[.,0 Domaria Cav J 27:ti, no. �ltmro, cOm .

maior
-

..-,

it
'.', dos

' . alirnentaçao, íorrageiras,diretor técníco da Au; sr- aprovei amen-o I 0S am-, � '"'�

quia UBL-Projeto . Gado mais empregados. na pro- erradícacãc da tubercu-o

Leiteiro. dução dei leite", :-preten.(;l'e' se e da ,Í)rucel05e também
'tar!1bé[�, ,:'üen,üficar naS ;;craó '. 'c6nsii1�rados .10

É, comen,taDJo, explJ- própri]s ba�ias: Ieitei'ra', pr,�gr4ma �m'eLdDo:'ação,"

/

, '

GEADAS Al�'RAZAM lAVOURA'S:
•

.

.� .' v

CURITIBA,8 (OE) - 11

situação no Norte do Para·

.
ná agravou-se maiB ainda

. com a .ocorrencia d'e no I/"as ,

geadas na madruga,da de

ontem. MuitllS lavouras, que
ainda não tinham sido atlu
tidas, estão perdidas. A si·

tuação é dramatica princi.
pabnente nos municipios de·

Santo Antonio da Platina.
Marilu, Agua Doce, < Doutor
Camargo, Jussara, Ibatuba,
Malu, Terra Boa, Tuneiras
do Oeste,

_ MoreÍra, Sales,
Formosa do Oeste,'G"oioera,
Campo Mourão,' Têabiru.
Nova F'atima: �moreira e

Ba,pta Çl'(;il'" FI!, Pa',:f'lQ,
.

Os

ln'('ju,;c�� �".''i;'" '".'� ,;'; r.

de, I.clo l1:1CUOfi, !:iü�u 'Üa lli'lJo
dução.

_ O total dos prejuizos aín·

(h nã" ti'lhá' �jrlo avaliado'
até ontem.

Em -São Paulo, a, tempera·
tura ainda' hoje 'continua'rá
b�ixa, m:!.s melhora a 1m1'
tir de aínanhã

,

"

A massa de· 'ar f�io, re..r lhadótes,"(,) que agravará
p&llSa \ ei· pela', temperatu,ra. mais 00probiema social nll

baix,l no -Sul do país,' em regiã.o".'
,

gerál, te.llqe' a' diluk"se. 'E� .'Ontem.,� Presidente e um

nossa cafli-tit,l, os. tê��r:n� dos, diretores· do Banco do

tros a'mrla a-cusaraeJ '

baiXàs . ES.tado·do .

paraml., . respecti..
marc�:.i hrije;. a 'exemplo .de· �airí�nt�,

'

'sr.. JáL:ne Canet

ontem, onde,' a 'rtrinuna'''fpi ,Jwrl.,r e_ Nelson' Petschow;
de 7 graus,; t�iistra4a '.; du- �riVfu.cto� e.�peciais do gover.
rante a madrUgada. 'e a Dia;. n��r; estiveram ·s�brevoan.
�a de' Í4�3"ii:S. O Ú�Po do a" íegiâo àtinj;Ída.
fica/mais quente,a partit de ,...., .

.

nh-
.

.

.

. ':No.· Rio,Gran.de do Sul, háama a.",· .. ".'
O -ambiente no Nórle 40

Paraná é 'de prof�dà" friSo
te�a' e dtlprêssíW, Os �·.atei-

'�.. 'v
.

'
'

cultores•.
' em-' .geral; rnQs-

tram-s� desanimados.
�

. As
ieadas ,d�:!!�. ulfimos . dià�
a;!r\;'í1.il\h" U1ttiS" a si�
(hr. I:>Wl�ll' 1" .",fee:Í'ã !lO Nor�'
te do P�ra'lÍí. (i� caf"lcll'tó
res gizem' que, a· per 'a:'e
cer' a at�gl""politic� ��feeira,
sells ,prpbleiDàs, já 'a.nteri:Oll
mente gr�ves, pão \é,ão '86-

lução.
'

'AfrripaÍn que': Ser�o
obrigadQs a dispeJ;lsa� O ser·

viço :�e
.

n;ilºa-r�s" ��. ��1:ía.
;

perspec�ivas; de lllelliora,
coin o dia ensolarado que

\ :' ..

\

Oposição Decide Recrudescer Críf�,cas'
, . .

BRASILIA, 8: (02)
o Movimento DemoC'i:'ú':
co Brasileiro definiu ;em

Ccmvençâo, ,a sua par,tici
pacão' ilo" atual quadro
politico ,n�Cic;áal"l� Agót·:a
deverá trazer as suas de
cisõe,s para: o plénario' do
Co':.0:resso Nacional: at;ra
vés de novos pr.onune,i?-
mentos, das Jideránças,! de
critiçqs ao, gov:Tno frde
ral, E' o ("1e, so psnr--'i:a
nesta spr' a�a parlar).1€ri tar

. . '\.

qu� se. JpJ'C :�..

Durante a Convenção,
_�

\;. 0S 0:�r,'"\.r"'· r'· r:;'-;" p!":: (ln·c{d>-

PEVIANA

(� �.:.
,; ,.

, VIANA ACI·fA MDB VAStO
t
�"" ..,., , .. , ;.j

, RlO, S (o:m} - ',':O. jt>a
:nifedo ladeado p",lo 'MDB

, :.é" inteiram�nte :;"élsio, tr8-
tando�se ,ápenas de :Im
j�go de p�làvras, 'ond� ,..e
€mi 'ém cónceitos inexJ
tos parFt criar; TI" espirito.
publico �ma fu'lsa ima
�eD1 da realidade brasilei
ra" - decl.'1J'olJ o rleput2-
,..lr:, T�"h Viané' Filho, ex

cllf'{p ria C."''''l C'vil '':.q
Presi,ckpc'n eh. .J:;'c'T'úbli,
ca, Rr) r',"''1l'�Rr () rl')CUl"ien
to d iVll}C<éldrv p'r

l., .. ,,_ l".'l

Convenn .,� ,1" 1\,T,. "''''''�11-
f-r"J J)':l- .......,'(�"

.. ·01�r.r\ n·���:;l··\:r")l
que .se Lt:dlzuu nu Pala-

,.,1' :
;. i �'.:

I
. .}

�
..
'

cio rfiraàent��,
: pitaI. '

H·j í:�··'

{ .
.

" mpH Q'!f) q jlVID:8 . e�;'a
, sçoudo dcmiuado pela cOl':-.,

rente \10 ex:cPTB' óue pl'e
tend� ,a 'volta da" ;ubver..
são e da corrupç90. A in
sistencia a 'te'�1Jeitó ,de
uma anistia' . hnpossivel
demonsÜ'a os reais pro- ;

positos .da opos:çao radi
cai", Disse o deputadoi Ar
111ando Falcão, que "a

R.Qvolução I?ão 'pôde ce-

,,8.er, e caminhará firme':
men:e" para a consolida··
,çã�' el� seUs objetivos,
queiram ou nào queiram
os homens 'c!ue quase ele,s
gl'<:iça1'alll a naçãu."

I

Governador Reune Secretariado
\0 .Goverr ador Ivo �Hve�a reuPe�se hoje' pela

: unhâ com o seu 'Secret�tiap:9, no Palf'c1O .dos De:;·!
pachos. A inf9nnaçào; fÇ5i ,,!)I'estadà '[>eio ,S2�i'etc:r;o
da Casa ci-n, Deputadc.' "Qib'QhefeM, : sublinhando
a irrportância dessa reunião" do Cl::.efe do Executi vo
com .o seu CO[1)0

.

de auxiliares, :':-0.1'[', um balanço das
atividàdes de mais de seis':m�s�s: de 'govêrno e o es-

.

tabe'ecimento de- outras. prov�dências para o "prcsso
gui�:ento do programa :d�"ação' d� at'�::l Govêrno.
Cm dos aEslwtoS' a ser tratado girará clil tôrno Ih;

preposta (.rç�rú:ntár�a,· que o\.St, Ivo Silveira enca-

1: ; :,]. ará à Assembléia Legislativa até o dia 30 .1c
setembro. .

. /'3ertolH Veio Pelo Vale'
.

,

.

: '''''cC:Etl"á-se há alzuns dias em Florianópolis LI

Lpu ado Orlando'Bertolli, .represéntante do Vale' do
tais: na Câmara Feder�l. Nesta Capital o parlamen-

.
_qrJ avistou-se .com o Góvernador Ivo Silvei� e co TI

'ilulcres de diversos 6'rgãOlt da ádr{lini.st�à�ao esta
haI. quando ,tratou': ,de .i:Jssuntos ,dia in' erêSse de sU'a

·egÜó.- O deputado '6rl�d9: BertoFi deve'tá seguir
'l')Je para o Vale 'doe Híljaí-�t:im, à. fim· de inanter

contactos de oI'qem; política:'
,

::
.

,.

CAXIF �REABRE BIBLIOTECA
':o a 10 próx,inic, �5. 20,00 hon;is, o Centro ,Aca..

d.2m C.0 XI de F0véreiró -na�rirá a :,Bi'Qlioteqa HehI'i

que "Stadieck. Na ocasiãó, b:ãverá u,� ó6qüete1 e o

� '1'01. H€nr qUe Sto�Lecl( '(qu_e' q;�:ieu b nome à l3i
, lotl ca) autografà:rá,· êomo res:Pon9�tá a' pergunta:·;
d' bàterá cem Of a.cadêr .icos qüé o desejarem, as

qU(;�tães pnal'saàas r:o seu °rf!!ctcnte livro "Bergson e

outr,)s temas".

•

.1

e a.Denuncia Anôn[ma"
" .�.

(Leia 4". página)

. -'�__,__-_.� ...----- ...,-----�- I< -_, ,..

NO LE��S'tATIVO:

Pedrini:'Hão Permito

alçamento altera
trânsito

.

Após, a leitura das �;tas taquígrá
fjqs' colhidas' no, Tribunal de Justiça
do Estado, quando ,dp julgamento lo.
pedido de "habeas-corpus" impetrado
em favor do engenheiro da Residência
do DER, .de Araranguá, o deputado Nel
son Pedriní afirmou que com elas fica ..

va plenamente demonstrada a' lisura
com aue agiu o Govêrno do Estado' 1)0
comentado caso. Declarou ainda o par

.
"UlH.L,a·. que. jamais permitirá que al
guém, à guisa de fazer polít'c:t, procu
re fcl' r a hcm'a de. Chefe do Executivo
cataril1cnse, como foi 'entado péló ;;f.
Walter Zighe11i em sessão da Assem
bléia Legislativa da última semana,

Disse ainda o deputado Nelson Pedt'i
)"i 0.,0 illstificar;'l nlp·0?mente as aCLl

eações caso o sr. Iv;; Silveira não Lvt;s
s.. WD:aÜO as med das legais: "no en

tanto" como elas foraP:' tomad,as, n,ão
permi o nem permitirei crít'cas e. im
C\"tanõ' c n'un-l9.,:lr>-· à n�'ss(:'a do Ch·,(.p
,ln' pr drr Fx( cuti-vo".

-

:.
.

"

.,.

,_,

Ainda com respe'to 'ao a3sunto, "

Dl. t::ido N, bon PEdr'ni leu o editodal
do" ° ESTADO, pubhado na rdiçã.o

�,de domingo, onde, segundo suas pa1a-'
vras "estão bem retratados -os iriterês
s�s contidos por detrás das acusaçõ�s

.

fei'as pe!o sr, Walter Zighe1li."

BRUSQUE QUER'BDE

. " ,O
.

deputàdo�Mál"iO OliJ;lger, da b,m
,cadà da' Alia.nca Rcp.ovadQra. 'Nacio.Ilétl,
a.llre�entou indicação ? ser ei1via,da ao

GovE'rnRrlor 'do Estado, no sentido. de
("",- ..,,,,!,� "" ",,,t!'l.lOS néCessários, seja
ddcl'mil1'ada a inc!qJ::,c3o de uma agêB.
cia do Banco d2 Dt"s,!rvn1v;mento do
Estado nO município de Brusque. J \B-
-tificando' seu requeril)"1f>nto citou o par
lamen'ar o' grande número de indú,,
trias daquela cidade e o quanto,. tem
cn"'trihuido corri o Tesouro esta<dtia�.

A Prefeitura Munici�( terl.,do em

v�sta a continuidade de serviços de

calçamento na Capital, autorizou o

fecham ente, a rlla Lauro Linhares,. no
acesso à' Trind0de, através o entronca
j"Y1PD o CtlTl' a Aw:uida da Sal'r,Jade
(Re.ta das Trê,s PQntes). ,

Idêntica med;da foi. tomadá para
com a rua Frei Can.eca, 110 trecho COl11-

,

pl'eeudiclo eütre o iúíci6, da niesl11.";a (em
frente ao' Armflzem, do ';:;A,PS)" até o

entroncamento ÇOl11 a rua -.João Ca'rV3j
Il10:' � \', ·i ;

A informação que prodtie do Ga.

JOTA QUER ,:'l'ELEVISAO I

. l1,rnfarE�, form,ulad�s ,pa
semana (! '.1ti" ,passoy,. '. �
que implicaValtl na ausei1

:

Durante os últimos se�

eia do MDB q.o�' ,traba- te dias l)a�:lamentares, no·

lh.n$ ltgiylÇjtivQp;, .�' ""/�t ,;: '�qÇ:{cil�) p(�líüco, e�,an�ou' a

Por.Ol1t:·o lado, ;'qs' ciuc'O at.� ilc:ão o prcfhuriciamel1"'O
itenS qUe (;011 ,tit\Ú':;l.�l1 ',a ele, cli::putàdo Luís Vian.a
"Linha de Acãó Polítl<:a F�lho -s9br,e as cassações
do l\'fPB''-, d$'finicÍa" :h,a i,déman;�at�.s.,nq Ri<?, ,Gran
Conver-çao' : q1e,." pÍÀfei;ii, de' do -Sul: .FOi o ptlm�iro
constittJien1:, 'e,m 'sinf��, 'ós prolluhCiani�nto do:, sf. ,

ternas ,da ,m:i.i;ori�,;dos pJ.:? \T,láh;;i Filho,: desde ,: qU,e
l1uncian1'enitol dos'; Haer�s deixou' o: _Mip�si�ri.ci: i:1a
d� a.g�i·.tr'"': 3'0�?/ ).(opo���F?- ·:t�1.�f:�8 ",:?�"a·� ;.:. réaS2UlT.Ür

nir.'·a, 113 C;P,1,,: �ra e 11.0 Se- s\ik,�,::!ad;2ira ·,ç1e '. deputa,do
JlPlrir, 'D0'S 2-d::! a. Rev:O� r\2d·fi'..,l','"

.

hl ç li c r\rêrn �les' c6'9-4eP��i- ]� '�"'I'�"�.'�no.;tf.a"r':3 ...
, ,d.�.. �. c1:m\T:so';ou'" o 9l�l.rp:_�'ram ouàn1"r' 80 pn,rlam�n 1:".') si:,tematicamente ; a" c _

to, hC�" à ,�'ar�em do pr+tiea de. arbitrir, d9 go '�p'o.d�. parecer c9incid'2n-
n1�ito indjreto, que esi�0- v':rr1d"', "a poEt.ica econo-. ,cia�', :inas'�s'màr::dato.s e�s,
lht;rá o :11.·ox'mo pr�sid0n rnü?(dinBn;;eita", "a polí-· 'sRdos no, RIO G':ande �]o
te da nenú};l;."?�: N2�r tr)-

'. ti-ç3"ff,� �tiiá.de '$llbm�S- . Sul. Jignifi:carafn, á': cç,8ií
m3.1'al11, en1rpf�l'Lo, h';' 'i '- s�o", "0is t7xtt�misnios," ';e dusão. de !,r:oê(Õ'ssQS qn�
cão aUp�Jo -ao ('')''';'1I)(),l'ta-/ f'� ):>l'OC'2>'S">s de' violência"� , desele há tio';; i.n0s' se ('n�
;':neiit6 20S S�l1<rlpT',�t��l S • e

.

qefenôé,nd9; 'pk:ta>le)â- CI)T\t�a'\ra;ry.;:m l\1ini5té�io
•

"nad re'.:: 'li::1 '�ni,pb'l1 ,:n,:.,ilte, "a,�fest,a'U.r,·acão;.de- d� ;'Ju-:fr.a·, ··Ãcr<'scântn'l
.' �,,(:ee v�;:��ãQ �-l;, ;:?;;�;,�'t"� •

'��I�r�t;if�;> �i�at'Í)do à \(fe-. qJe �i�� :f�ral';' \�6>i;r;q,a;�
'+, J'Y'à"rr i1T'1)()rk":�,'n .1" ��nti1;;"'�éI' 'd&s �Hb'�n_�ad�s por 'fsubversao"\ ua1avv,fl:
,n00nstrarlpo Que;,nâo :�o- p1:lblíel!.s':i,,' ",'" qU0. d",finp, DO S":'l',pnter'-

:

lr8.m
·

....:�o1ta� ák
,.

slrJ",,"'�·!f: :·:5 .,� J�r. :;lrill: j",........ r'n'"' l);:}ftici ..
,de ::llguns se::.tores PéC:f!1- PRONuN,dAMENTO r" c',;t. na 2a. �flg. "

"

"t·
. ;jnes, � i! ,���

i' i.
'·1· ,

:'.

Aêre�Geu·ell·,qUf�, '�o mil
'ni'fosto viSa apenas a tor

pedeRr p esrorço que" está
sendo feito" não só pelo
governq, rràs por V-do o

país, :Dal'a. vénc�l' (> cáos
ern que se encrntrava a

nélcii� antes elo. Revol�wao.
p()� f'sse cáos - finfl1i�ou
-- <'\�t\ rp·�1')0n�av�':\1s 'R!:�11-
mas das figUras lu,a;s' e

minentr.>.s do lVIDB".

1"(" 'I' sU'� V"'Cé, (\ depnl.a
tlo 1'...l'Illando FOllcàu ufir-

Acusações Infundadas

FOÍ?TALFZA,,8 '(OE) .•� Chamar Dc;r.n Hélder
C�'Yn8ra di c-rb,,:,'r<;ivo,' clelTjagô�() ? desiegrador do
rehanrn :'0Fti.co, é �gnorânfiq.,da doutrina da igreja
011 má fé. Declarou ontem o" p,sp.o de Crato no Cea
r:\ D')J"11 .Antônio Fragoso'em nota,distribuida à im

prensa, onde cl�ss;ific?u A� .Jerl�o:risn�o cult].lral a, in
t.rorni�Eão indébita' nó li;V.r!':' ;,p�nsamento a anuncIada

proibiçào pelo gOV�l'110� federaLdo in?nifestQ dqs his

pos do nordÉ>ste. D01:ti,' AntOl)iO Fragoso aplal!-diu os

p?dres domiÍ1ic:on0� t,Jé, .B . .Hori.t0I1Je que deram gua
rlda aos estudantes da UNE,;:afitrriand:o que é preciso
que os e�tudâ'rit�s;e :0$ 'lidera��às po'ssanf se reunir

para partiCIpar do gbv�rno,' E conCluiu dizen�o: ,
.

é

r,n'ciso\ suprimir o cli.ri1'a de. est�mulo a: dela?ão", ,; a
drl'{rnc1él anônima, a per:segui��ó ��!ítica. ;El}Q.llant().

i "':"n "� !Ouhr', . .1adês· 'dei ,aepattafuento' ele vigj:lânéia
,:(,,,'nl (1- B:']n H"ri%��te vão iniei.ar hoje a' 'ornada
(l� ,;J,:'pé,;p':'1\1"G. nss d;T{!?enfrs �tl1ai" e aJTtigos c],q
Unj80 estadual do.�, �stutia'nL:$, Nr, t1r:s'nrolár r:la" 0;

ligencias é p�i:sívél qUe p,idres, dOlliinicàll?Ér tal" b�j'h
seiam cónvoc9dos a depor no inqlléritf', aberto paró.
aplll'ar a realização do congresso da UNE.

[)eputado� Mineiros' Cont'f,a:;\
Vice'Governádor\ :�{ I,,' ''':

BELO HORlZONTEj /:J',. ,i_ S'�}undQ: tleclatort q Dép.u�
t(()E) -;- DescQnte�tes éoIV tad,o A�reliano .Cl1aves, i. Ü·
a atun.6ào do Vii'9-Governà· der 'da ARENA na ·Ass·em.
dor ,Pi;; Caned.o como 'cbor.. .]Jléia mineira, OS legislado
dm'ldor oficia,! dós assun- reg julgam parcial :a atuà·
tos ...políticos 'do Govêrtlo, ção do Sr. Pio Canedo e E1fr

';.-". ' ,
41) d9"1.1t8dcs vã.o eXi,gir' 00 . tê:nderp' que o Vice-Gover�'l-
presidente da ARENA', m!;' dor só se .preoGupa em

•

re

ngira. Deputado Guilherme. solvÉir assuntos' p�líticos
MRCh2ctO, a iDCli�açãá.: d� dQs' p�ssedistas;' que inte
um deÍegado do partido °pa_ gram o ,partido governista
ra policiar setls atos". e 8U" com 0- obejtivo de fortale

gorir,! ao mesmo tempo, ': cer-s.e pessoalmente,
seu ,'lfastamento do cargo.

..\.

"

CURSOS PROSSEGUEM
TiyCTam in;çin. S�'?'ltndR feira Úli-i111<l, no auditó

:rr. t1�1 r'"c,,]r1:-:1,E' elo r:ipncíél� "Pconr'ni,ic<lS, os cursós
�.ncrnT,nGTA D0 ll"'SFl'TvnLvr1vtENTO e O
.PPOBLEM A. D," POPULACÃO, ministrádos pelo
-'r"f-"oc,n .. n I','" t.<ll.deirain Beltrão � da PontÜícigt
Uniy"rsidflde Gr�gbi'iana, em Ro:Ína�

.

F,' urna prorno�ão da Universidade Federal de
S"'Dj·it C8L;:1ri;1a. atl:avés elo seu departarnen1;o cllltn
ra\ ('l)� clllaboração cê)Jl� \is Faculelãcles de Cien.l!Í�lS
EeonôJiücas e Serviço Sucí.a1, '

.

""

"A Assembléia Legislativa de San.
ta Catarina, aprovando proposição do
deputado, Jota Gonçalves, solicita. a
Vossa Senhoria a prorrcgacé o de praz)
para a regularização da estação reps],
"-.-....1 ... a u.e l,"';..l'-.,V ...�d.l.J em J OlnVll1e. A iu...

terdição da leferida repetidora, qUe
atende um número de 30 mil especta.
dores, causará reais prejúizos à POP:I .

làção norte catarinense, cujo esfo.r,�o
em favor ao desenvO'lvimento brasilzi.
1'0, merece a benevolência. elos Poderes
da República". Texto dI" tp1egrau'a r,,_

cluerido pelo lí,der do Governo, sr. Jí-
. ta Gonçalves, a ser' enviado ao presi
dente do Conselho Naclor'al de '1' ... 1.

comlinicação.

,
O . d-:,/u(é1do V!c:ltf.êr ZiglElli' ap:e.

;Sénlou r�0\le\fimento à M2"u-\dc, Legi�.
'lativo cat�r1nense', no sentid6· de·: que

. seja expedida illfusagem ao ministro
da Agricultura, comunicando o clima
de ;nsat'sfaçáo reinante entre os pr,)_
du 'ores de suínos \ dêste Estado, cujos
cc.p.sequências repercutirão

_
negativa.

mente' na economia, baniga-verde, ça
só . medidas eficazes não seiam imedia
tamente tornadas. Esc1a,rece' o t�xto. da
mensagem que 'a ':insatisfação decorre

.

do preço vil pago ao �uíno vivo, que
êst€{ ano desceu íncompl'eensívehn.ente
ate a\métàde pago, no ano passado, Só.
hl!.:-nte a 'flxacão ,,000e 't.)feço :mÍnirr1.o pelo
G�vêl'.ri� par� suínos" poder? evit;r da.
nosas c9nse<:f�êncías futuras e cOl'rigir
a situação" de completo desamparo em

que se encontram os co.10110S -catarillen.
ses produto)\es de \uínos", Solicitou
e;nda o pa.rlamentar O envio de' despa.
cho telegráfico ao Governador do Es'a
do pedindo. a interferência iunto ao

6rgão� Jed,erais para a solUÇa.0 do refe�
rido problema.

binete do Prefeito, esclarece ainda que 1
o acesso à Trindade está se realizando

-

pela estrada d Carvoeira ou do Pano ':

tanal,. e, para o bairro da ,AgronômicJ
se processa pela Avenida Rubens de
Arrl-da Ramos' (Beira )Mar Norte),
e(\m entradas � rua BO'caiuva, eU1 freno
tei a rtla Altamito Guimarães e a rua

_Frpj Caneca em frente.:>. rua João Caro
valho.

O .

trânsito, das ruas mencionadas
foi iJ::lterroll1pido no. Tlrimeiro minuto
de hoje '(dia." 9 dó ci:;rrente mês) ;-jCOll:

. forme entendimento CqlI� a DTIP,
'

Frio'vai embora,
mas já::volta

Conforme o previs'o pelo. prof, A,
Seixas Netto a primeira massa fria do.
mês de agosto CéWSOU enormes forma
ções ele geadas e neves em todo ó Está
.do corrente, sendo a extenção média de
importâDeia alcançarão o sul brasileiro
e SaDia Catarina nos dias 12, 21 e 27
elo cca·rente,' sendo a ertenção média de
cada massa equivalente a 'três dias de
curs·o.

Com ]'espei ;'0 a um pequeno plane
ta que se desloca em direção' á Terra e

p,)derá se chaGar COm a mesma, o prof.
A, SeIxas NelL0 l11[Ul"lECSl qu� tUU0

I','

, I

""- "

não passa de' sensacionalismo ..O plane·
tóide Icaro, passari, nó dia .15, de

'. j�:
nho de 1968 a uma distância, de 6 nll'

lhões d� qUiloInetros. Maior perigo· re'
presentava o cometa de Giacobini-ZiP'
11er em 1946 'por diferença de 10 dias
nào se 'choc�u- com a Ter�'a.

Conti.r1Ua�á ".té a última massa
fria· do mês de agôstür o' periodo de eh\)
\Tas-l<'imtensas e' cheias nas 'bacias de rioS

do Su.1 elo Br<lsil, sendo os Estadqs ll1�iS
atinglOos oS' dó Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina confonne uec1arações
du Pl·cf. Seixas Netto.
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