
o TEMPO
Síntese do Bu.e�im G�(il1leÚ-'1ll'td�100 de 1\. Sett1l..iJ Neto,

,1iU� alÔ à,., 23.18 hs, �o di,a 17 (1e ag(."'w de 196iJ

) lffl,:tt:NTE FlUA: Nelff1tlvo.; PRESSAO ATl\10SFE.R.lCA MI[;

DIA: 1021.3 müíbares: TEM:PERATURA MJ!iDI.<\: 22.3" Cen

tíg-rados; UMIDADE REL1\TIVA M:i:nlk) 79.4%; PLUVIO
SIDADE: 25 rnrns: Negativo - 12,5 nuns: Negativo
c�mulus - Stratus -- Nevoeiro cumulu - Tempo Mooio'
Estável.

�íI!� lESE
ANISTIA

I
Muis de' 4 mil presos I)(}-'

líii:OS !l�ão 1i��rtad{ffl ama-Inhã por ocasrao da festa
nacíonaí de indepcndencia I
da Indonésia. Serã'o benerl-

,

dados também com redu-:
ção de' suas penas cerca de
50 mil .detentos. I'(

,

1"IM DE IPM
'

ITerminou ontem o pr/1ZO
I

dado. pelo presidente da Re-!
publica para conclusãr, de 1
todos os IPMs instaurados i
no país após a revolução J'de abril de 1964.

I
A ARENA do Mato Gros..,I

so lançou dois candidatos
ao Senad Federal. Sãó '

eles: FenJl!.hdo Correia de
Mello, ,exl�overnador do Es-,
tado e Pêncio de Arruda.

DOIS CANDIDATOS

CONFL(TTO

Violepto combate foi tra.'vado J;]as últimas ,24 horas
na frOnteira entre a Síria e

IsrneJ, entre tropas dos dois
pafses,

DISCUSSÃO
I
I·

I
T �ís!a tiv:l IA A,;<:emhl"ia

tia Gualli'bara comeooll a

discutir ontem a m("l'llp,em

,�o executivo pue eleva os

üupóstos na, Guanabara. A
majoração. dos intpóstoJ> es
tá vi'ncl�lada a ·elel'ação. do
salário. millimo de janeil'i)"
v1nrlnuro.

POSSE

. I

O presldellte Castelo Bnll1'
co deu posse ontem ao S1'.

Severo Gomes no cargo de
ministro da Agricultuf'l.·' O
ato realizou·se as 15 ho'"u:-;
no Palá_c�o fias laranjeiras.!

,

}QUALIF1CAÇAO

Amanhã a ,justicl'l earioe<} I
iniciará !l qualificação. df�'
Luiz (Iarlo� J'rc:,tes; I"c011el I
Brizzola e o.ulrns envo.l·vj·1dos' l1()S lPMs sôbre ativida
des do partido comunista!
no 13rasil. _ I
SATÉLITE INVESTIGADOR

A NASA construiu um nê>
vo satélite de investigações
militares 'q-qe Rerá lançado
de Cabo Kennedy em pJ-ln
clpios do an�. Sua mi�são Iserá obter fot.o'! de tôoa a

;SUper%lC\e da' te;")'<1' ,'!
I

CONFIAN.f)\
,

O J)!'lwt.Hlo '\t1;I'Jtu r:;r�'iu,
Cardoso (ic'C'ill'O'l qlle ii I
,ARENA (,:'trioc" l;ll1(;oll'�<' il

.

Il'ta '"{:h'itOJ:al, elida 'de, con·
fiaúca. Seus candidatos. ora t

r escolhidos" ('slr/rio proell' i
I· ):ando dialogar com o e.lejo;

. torado,' sendo gTC1ndc sua i
confiança. I

- EsLá desencadeado o i
processo eleitoral - disse I
-, c a nó� coube o sinal de I

parti�a. I
IESCOLHA

\
A ARENA 'caJ'ioc� nào es- I

colheu ainda o seu candidfl·
to ao Senado, o que deixou
para mais tarde. Até 15 de
outubro poderá ser aponta· I
do o c,'mdidato, e oS �nten- :
dimentos ainda vâo se pro-

i

longal'.

. BIblioteca Pública _ Rua Arci�
-reste Pruya - Ne�ta
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-

--::::'__J "" t 1 'UCt(�j

MAIS' ANTIGO DWlIO DE SANTA CATADUIA
,

�

TI T TI r: T O R; G E R' E N TE·:'" l)Dn1l1lg'uS FeTnandes d:.l Aqu:wn
Flortanôuohs - (Qual"" feira) - li de agôsfo de 1966 - .'\111l 52 - N: 15.470 '"7' Edição de hoje - R páginas - CrS 5.

�..::=.-=-:::=��==�-===-..:..:::.- �;:-_ -=--____ , -:-..:;_......._ a_ "'""' .. = ti! ,J9_ ...... �==.,... 1

\ ��- '--��).."1_lY��
_o.

int•

Câmara desobstrui
, J

paula, para ler
Conslituição
BRASíLIA, IS (OE)

C-óm 26 projetos !'IU pauta
além de 30� vetps presiden
ciais que devem ser apre
ciados a Câmara. dos Depu
tados Iniciará hoje novo

rush de trabalho que se

prolongará. até o 'próxLmo
dia 26.
Entre' as matécías maís

importantes destacam-se o

orçamento da união para,»
próximo exercíeíu, (l Códi

go l'\{acional do Trân,<;ito c o

ant&-projeto do fundo de

garantia dos trabalhadores.
A Iiderança governista con

tinua formulando apê,lQ aos

parlamentares no �lltido
de que não faltem as ses

s-ões afim de ser desobstruí
da a pay__ta e ser iniciad:! a

apreciação da mells"gem
sô,h:rc a 1'('['01"113 COll�t'tucio·
",'1 que (I go"crno � devrr;í
cl1\d;).1' nos ')ró",iJl1Os citas
ao ·Congrl'''so. O pre'.ifl\�ntc
Cas(C'lo Rranc'l que está na

GO"".bllr:t rl'f"'heu ho:r em

lludiêllcill !) �ir;'l:stl'O d'1 Jns

tiça com qlH'ln n1Hr('c>u .1·:t(1
p:lJ';1. I't"'l'hcr' da co\niss!lo
dtO jllristfls. o nôvo texto da
carta constitucionaJ do país.

Iruel diz para
, I - _.'

"'�"'I"''''''''' "" .... ,� "'c�ua:r
, . .

qUI)�' e 1�""""-�'"

J ��,,'..... , �'\' '�

f RIO, I!; IO�)� -� \ "fr',r!l.
, .�I-o," ... ,A·tit_ 1">4. .t.: ...... ;it,.... � ..}�.

I'" ,ção no 'Povo 'gal1ç-l!o" 1:!çY"e
L ,ser respeifaCla e Scns repre
I_ sentautes na Asseu:1bléia não

del'em ic-eitar a hnposiçã.o
dê' um �didató gov6rni,>ta.

Esta proclamação ser!i
feita hoje velo. general
Amallr,' Kr1lcl a() povo do
lUo Granrl".. d() S;,l (' mIe

será divulgada ainda hoje
no. Rio.

O ex-comaJld�nte do se

I'Hnfln T';xérejto couserva a&

sim SWl 'linh" flt' ataque
lontra o g'!w�r',o fedCl·al.

Na quiuta feira o ex·co·

mandante 'do rI Ex··rcito

(·�jal'á na ciwiilllo
afim de partic;var
p:ro�nHna de TV.

pau'ista
de um

,Quando

(!evcnÍ reafirmar tudo o

q'ue disse cm seu l,l1anjfes:
,to. . \.

J�tF?' d�'�'He�se
\ '.

amanh. � Dor
.

ohsb·tH��O
BRASíLIA, 16 (OE) - O

MDB transferiu ptira quinta
feira, ti, reunião de suas baI}·
cadas no Congresso com a

comissão diretôra na<'Íonal;

A oJlosiçã� deverá ofieia

lizar ,a (lecisão -ele obstruir
a vo !ação de tódas as

\
ma·

t(>rias de iniciativa o. exe·

C'UOVfI. 'n'('lusive o Olrçallleu·

t� d'l uniãu.

PaHo
l.'Imc-ça

Er�sil
"

t

HlO. 16 (OE) _..:. Os tué(h;
c(ls l\h'lIro Aguiar, OS'\aido
Campo:-; (' José Martins da,
Ho('ha.. afirlllar,1111. em

trevista ii il11J-ll"1�n:-,a, IpW O

Brasil poderá t"rnar,·sc 11m

jlais de aleijados se conti
nuar faltando assistenci:l

]Jor parte das autoridades

para o problema da polio
mielite.
Falando noYaml'l1�e sobl'l'

o problema nu Brasil, o

]lrofessor Albert SRbbin ,·e·

cllmendoll que se,iam vaci
nados todos. (\s rcceffi·nas·

cicios das arcas urbanas e

as crianças cujas familias

1 t'1� desloquem pum a cidtv
ueS,

intla-

BC estahelece �pÓSHD inamovível

;RIO, 16 (OE) - ° Banco central regulamentou
II resoluçãc 31, estabelecendo que oS depósitos à pra
zo fixo, não podem ser movimentados e que Os juros
dcrerâo seI' estipulados entre cinco e sete por cento,
cam pagamento,mensal aos depositantes.
'" Determina aInda o ato do Banco Central que os

empréstimos com correção monetária, te111 um prazo
mínimo de 180 dias e que OS índices sejam fixados
pelo Conselho Nacional' de Economia.

ruel

(le ,"nlOJ'i1l1 ap tOMaI( possc cntem pruuíIHt'l! tud''.!' ''''\'1'
I) :evdno �"t::tl';nf'nS'c ,.,:,'" "'-' ':r' '''. nr.siçii(') {pr Iiderq.i1ça' no âlllbiLl,

Jla<:,j()n��l P;i�. 'lI'

rme.aC;il

, �tlnega.dOrE:s
',' I

HEAç:AO

Suh(:;·se qlle u iV[J)B rCI[lIC'

gani cs--e trnt:];ncnt"1 prio·
ritavio, co.mb;ltcw1p a H1'O·

,positura, em sinal de fideli·
dade ào g()vernn, apesar de

- muitos de SCl1S menlbt·os

rlivcndl'em 'd'a I'p,dllla illdivi
(!ln.!.

Em resposta. o 1\mB� re·

INSTRUÇÕF(S DO TSE

Espen·"c. rlltremen' ps,
OlJe o Tribunal SU1)crior
Eleitoral - que deverá bai·
xar amanhã instruções es·

peciais para reg-ularl"entar a

cl'hcão das sub legendas go
MDB e cIrl ARENA - eSÍlI-
fie na pl'oxima semana os

problemns Iil!arl os a vóta.
cão e à '111Urae'í'.l, ct'iados
como o Ato n.O 20.

SUMAS mantém

preço' com
'carne argentina

RIO, III (OE) - A SllNtH�

será inrormada hoje sobre
n rcsultado dos ent('ndi·
111Cntos com

'J,p'i'''ADFN4_� (>l;!"II'Jli;l-, 16 -\J p�o.{,llrador, e'�'r,tl, da lHO 11; (OI'�1 T 'I "r, (;I!i.
,(OJ<j) � Os ciCllHsías �líJ la·'..; .,'Jstir::;t J\iUlitar o dC"Sambar" )her�� BOl'g!�(I'f'. s'W("';'l("I1' ,":��i'fq::"l nFS'f.t!'"�I.Y-.fr n7>"tn07r.';''''C�1\bOl"atórin fk P""'lf'P"" jq. '!'arlol' Enl'ko (t'e Cast;ro, ex· dente da SUNAHJ al11eaçou IJ�-.I; .. '- �.-'t:o..s!: li - r, J'V ,.r

. I

iii' r \ I. \ f'( , .. ,'" ,..,.
, ,t'''·",·,,·,·-, ("." ';'-"1'"'11' ·d. ])re�idpJ1te d'a .J.ustil'a dt> í1!lvull1!,nte com .a'lei de sf' " :RI-D.<'G ((j,�,�) -- O ('Çll'cl1(.'ll\'l:ar ,) Dél\/ld An:ln:r17.

.
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"
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.
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'
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..

("1':' ri.) 1\'1]1['0 l"0v('l'no".da Gua�a�ara esteve reum·
lunar,

"

'RecÚe,;J "

"
\; H11j( (I ,�r G'Jilheloml: '13Q:1': AfJi'i"OU CjLH' "([\\(:111 corhece o tnélrechaJ sabe

do à nOlte l?a,�sada. selecio·
,nis!'mram que todos os

1
: ,." f?lHif ';I)<lt�hí' � Sf' ··cu.,iJ: '.1'--"" !-til' [1' :10 s \! "O"�rn() nÜo h''Verá lU[?,ctr pa-namlo olte�lta e quatro ·c-an·

sJsttmas de' bordo func,io-', De out-ta ,parte, o !�abcns- com fPjWPr.·f·,'j �"jl': '1-><; frio 8. �E"n t n ,1' 'b�"�"l)o n'l\,_ 1'; "''''. [1' '<) (ClllllJ(2 de
ln�tos à Assembléia �JCgi::r �'!lm no.rmalmente � asse"". corpus' eOl favor de i\dil·

I

gni,fieos de S50 Paulo pa�'a' lp�lJ," -c;ol b,'laC'On E. S," )'1" ::01 ;";'11'; 8.', Oe'oS .1'11-
latlva e 17 cand!dato�, a Ca-

J'nnrl'" mie à. n�rt;T (Ic'quiu. son Pimentel ·rs!·á na ]lauta, debater problemas rclado. bUldos do!' lllcsn',Cs s( ntw dltn� \. :'''11(1" fI, ,s 111r's-
mara Federal. ia t'l'il'a a satélite cOmeo'H:1 tio S1l11�e1JlO J'r1hmlltl' Fedé· nados com a comcrcializa. mos objetivos e ideais da Reyo\lCão. elos CI\\:1:" o :"<01-
A relação será cOlupJe!�t· à tirar fotografias da lua. ral pan ::Im,mlJá ção dn carne. rechal Costa' e Silva é o grande mter�)l'e\'e Xaela de

da em 'nnva reunião do ga·
"

homens fortes""
.binete np próxinJo dia 22.

E resSaltou também que, ao cOntrano do que Sf�
/\" list':ls definitivas serão

d,\".J '0(\. nilo put;cipou �lo ataq.ue aO,-,forte cl� ,:":0-
apre<;entad(!s à cOll1issao di·

p"C�lo,"I" n:1 r('volucão de 111arç:O, pOIS na ocaSlao es-

�!Ô; d�'��rl'e:t��l�l�gaç'ão r;o'p'?!"'R:JIO FICA CONTRA ARENA E MÃO REVE' AC�20 tava na Esc,h Supehor de Guerra.

Na reunião de ontem da, J�]O, l(i «W' - r-.",.,.... 20 C o fato de que o ch:"«1do
ARENA foràni, criadas três rlando selJ- lider na Calha· nUl11eJ'(l dé ,'ohl; brancos e

(ll'missóes ,COOl vistas as J'O dtlS DCl1�Jtados, o presi-, 'nulos (la'! eleiçõL'S de l.!)Gi! é

pr{'Í,;ões. IJUra contl'ôle fi· (k"tl' da H.e]mblica não pro- ah:i1)utc1o às dH culdades
n'allr'pll'l) da ('amllanha, con· tende 'revu

-

o. !\ to Comple· encontradas por eleitores reL'(1 :1ll'>lnhã U1':�C"C',l para

tJ:õle de )}l'OjMj!"lllda e fis· mentar :1," ZO, oue restabp· menos politizados, s�l1li· o )Jl'frieh flue e'(tin�ue o

calização de ele�çõcs e a-pu· Ic('eu a ceduia Uldividual lk anaLfabetos ou com (liDcul· !-\tn ':0. "abe·"e t"11l1lf'nl quP

r;!çõe". Enhe O-S c"Jl{l;1I dos Yotl1ção para as cidades dadés de dsão, para idcnti· a liderança da ARl':;NA nc·

escoUtidflS ellC'lntnF'lo"'C' to· C0111 menos de 100 mil habj· ficar seus can(lüla tos na cc·

dos ()s atuais üeputados fe· tantes. informou ho.ie catl'- dula unica.

derais e esta(hlais fmados à goriz[lda fonte oficial. .' "
ARENA. O rcsfàbeleclmento ([a rc· Em São Paulo. o E�tado

R· L , dula iJ1dhrid\�lal - acrescen· considerado 1 eOl11o ,O d,.
HJ ru9ra pae a tOll _ não foi fruto, de im" maior in(!iee de Ilo!itizaçho

ftU� J.be deu" cipitacão presidencial nem, e iilfaheÍizacã�.-- e onde a ce·

1>ie destinava a f01"talecer a'; dula t1nica fõra. empregada
Cl1ão de Estrelas ARENA. O presidente, antes em. todos os :niunicillios, a COl'J'prã.à obstl"lliç"o .

de baixar 'o Ato ',ouviu ° mi· po,rcentagem de votos em
RiO. 16 (OE) Com a

nistro da Justiça e as'Ses- 'branco chegou a 25,4 porlllOI'te de Orestes Barbosa, .

gores jurídicos e políticos, e cento e a de nulos a 4,37.
consultou o TSE. Foi fllnda· Nos demais Estado�, onde a

do nessas opiniões que bai· cedula uIÚca foi utilizada
xou o Ato, snmente nas capitais, o Índi·
A cedula indh-idual desti· cc de vot.os brancos foi de

nar·se·ia tambem a evitar as 14 por cento e de nulos, 3,1
pressões sobr'e

'

o cstabele- por cento.
(' carioca, como simbolo. do

eimento do distrnão ,ou 1)(" Concluiu o governo., elll
hrasileiro. O·rest.cs Barbo.·

lo adjalUento das e1riçõcs. face desses numeros, quc
sa faleceu com 73 anos de

Uru dos argumentos que os ma,ntida a ced'lla unica e,oitr
idade.

informantes oficiais invo,' ano, eSSflS )1orcentagells se.

Polícia caça cam para justificar o Ato riam alarmantes.

;eu
C:mp�s mala
inflação
em março
RIO, 16 (OE) � A

ção será coutkía em março
de 67, disse o Mjnistro do.

P'ane,iam�)]to acres�lltal1-
do que o govêrno está dis

posto a apertar o. gradualis
mo sem aplicar terapêutica
de choque para alcançar tal
objetivo.
O ST. Ruherto (Campos

afirmou textualmente:

Al-!,'1lllil fatos impediram
quI' o gOV!"1'110 contivesse a

tntlação dentro do previsto
""
'mas a contenção virá

março de 67.

Frfsou também que será
dado tratamento especial às

empresas que não se deixa
ram abater pela íntlação e

qne a.gora -um dos ob,letiYos
do govêrllo 'ser;:\.· o fort.\le·
eimento do sistema bancá,
rio.

,

E concluiu: Lma sér't' lll:
medidas e�ta em e':ltúdl)�
vis,1I1do a cOn'I'çã') e mel;IO'

lerá' papel decisiyo na lula

do. goy(irno para cun.cr,)

in.(lação até março do aJl(J
vcm veu'.

ARENA forma

perdcu o Rio. o seu maio!'

poeta. O inspirado alJtor de
Chão de Estrelas, segundo
juIg'amento de Jorge Amu

do, era um grande homcm q

encher, um tempo brasileiro

.

i} � fi .. ('�q t'""

T,ONbJmS. Hi (OE)

A BOA PROMESSA

cm

1

"':�. l. '""'� r:l a

Lua fica
·mais pertà
,i �

j

", . ��",1pl"r

an:cI't\l):l de p.·OdIÚOI"C, dI'
,

t.
1

-

dl?arn(' ]JHI'a 11l1pOl' n' ao ':

'lQ mil toncladas do, produ·
to.

,\ rarne A1'r,:'cl1tina se des·
.

tina a reforçar os estoques'
d4 SI,NAB, qut.' lmssará a

dispor de 46 mil toneh\das e

cm condições de manter
iualie!'<nlos 1'" pn'ços du

!lJ'uüuh

S, PAULO, 16 (OE) - O orofcssor Carvalho
Pinto, candidato da ARENA '1.0 Seriado, declarou e\11

São JOsé do RiO Preto - on Ie participo li do eDCCl'

ramento do Congresso dos _Suralist�s - que, cOm as

medidas punitivas que vGl1l( caracterizando o governo
revoluciOnaria. o poder central "pretende apenas con

solidar 'os principics do movimento ele 31 ele 1118rCO.

mas e�SaS medidas não deverão pe'·m�t1('c(,l;. !_")()J s 118 o

correspondem aos. anseios da 'Dopulc_c<lO bra sileira
Ao comentar o manifesto dos' bisnos do NOrdes

te, disse o ox-go\ ernador que "n80 se �',de d"sc;onh"
cer a pObreza e apen·�I'ja que existe naquela regiào.
e que deve trazer-nos as maiores nrcocu DJlçÕeS". "Os
bisuos sentem de perto esse »roblema, daí a razão
ck S1;C! manifes'aç:io. 1\ voz da Igreja a1call(,lt. a JJlalUr

fep,"'c\lSS
-

o. na luta, que deve ser d'e todos nós, por
';ll'dic!as ,CJ'Lli' beneficiem OS uabalhadóres das clúac]c.,
e 'dos CRlflT)OS") disse

Cr it cõu à politica eccnomica 'do covcrno federal)
que, "cn: bora esteja certa em sua formulação. L211l

I, v :'H:O n"" ')r;lticfJ. a nf':;e"sldade de Sua modifica
(�;-'0 'ln CI;lE' teca à 'l,d"';.lo;' .,. ('('5 minimos :11�US 1'ç.a-

1 sta". 6: n;;" a \')('lÍlJca de ljl'e0ns limitnlos aOS grandes
é n ;"".' :::2""r.l(IU i: necess.rlar!e (le diversas medi
das l)l;'ni. iadas [Y.' ta '" agricultura. Jernbran do q 1 ie.

. '�

aO ocupar a pasta h �aze�"',,, no governo João Gou-
j<trt, rpcl1l71::: (" CO"1'lS(", UH� h al :13ra o ca. � e elll)una-
ra o do algodão.' ,

Sobre o manifesto do g(,D. /\l�'auri �{ruel contra
o é''''''�jnO federal, disSe o pro!" C:,] va�l'�, Pinto cOn

cOn1::1�' '''com alguns cOnceitos' IV r, r�, t clo�, mas 'o

ctoc.\l'"r n 'o é. em seus termos, exa��q'ado,
.
'Declaro\J-�e. c()r�trario à outorga ela nova COns l

,'" twcão. "0 ide;:-] - d:sse - seria que da ('Plalla�S2
,

(lI" J'l)1Jél' ConstitUInte doita pelo pOvo·'. Afirmou que
, pl':?JQ 1)'110'1 Seu exame pf'lo COngresso é muito ex!-
21W ri' ,8J';:mc'0 a nece�sld2:3(' de que" a' Revoluç2o
'l" ,'ncji1IlC on,,1i7(', c:e vez, "pois oS Atos Insti'l\r::�o-
1;0 s f. 1'( ir a gr:l1d';�a' da normalidade democréltica·'.

COLOIttBIAr VENEZUEl.! � CIFLE
nUrR-M r.nr-ZfEijÊNClA JÁ

80C01'.'\. 1 G (OE) - Será c1lvulgada hoie Ull'a

df'l:18"é1C�lI)' c;OnjUl' a aS in,.da pelos �nsJdentes da
CGIOl"bia, \,'cncZ'ué la e Chde que eSli'to reunidos nes

ta c�,)iial. (1Xal11'I','11(lo os ',oob(';�)l)s cI'�· hcmisfénu.
E'�trc Os pontos an' ev f 10" (l('staca-se'fI r0'CO'ne11-

d8{'iio 1}�J:::<l (1,'1,' <1 n1',·t' nd'c1a confn2nc1a ·11," :::lwles
elA T7"c.:'ado do cOntlt1(,l1t� se rcDl�ze o ;1181S breve j)ns
Sivel.

r-1I0. Hi (OE) - O senhor P?J'élchl Barcelos dlS
�€ (1'1(' \'8' à ca.nara defender oS projetos governa
n;Plitpi�, pl'iDc;981mellte a unificaGão da. previdencla
social, nOvO projeto de esl abili_clacle e outroS.

Sê-bre as .declarar:õps de Kruel, o cancltdalo da
i\PtNl\ ctO eovêrno elo Rio Gr::u1de do Sul. chc�e CJue
o "'�l'r,I':,1 ;"'11 o direIto, de penS�l1° como (11117.er sô
b1'e él S\1CCS< 'o t,aúeha. terr10 ;"std"C'ado seu pronun
CIamento como 'filiada ao MDB

Magalhães é candidato a Câmara
R.IO. 16 (OE) - O sr. Magalhães Pll1'O COllÍlr

mau �"r de fato c"ndldato a clE'�lutado redel'C�l pela
.ARENA mineira, V21 esta S0l'nana a Belo Horizonte
para entrar em el1tccndH1lentos cOm o partido com

correligionari os.
O ex-gOvernador n80 comenlou a versào segundo

a CJua' o p'res�clente Casielo Br�nco teria vetado Sua

candida'ura ao Sen8do. hnlltando--se a dizer que a-

110iará a indi('<,r.�" do SI", MiltOn Campos.
Na area da Opos!cão,' sr. Sebasti80 Paes ele AI

meJ:da foi pr;_ÜiCal;18nt� 8fashldo (Li dl!:ip\lJa ao Sen:<
do, tendo o governador ISrael Plllbcn'o feifo Ull1 ape
lo para que não C0n('orre�se cOntra o ,,1:. Miltun Cal1'l
poso O apelo fo-i formulado após enl.:ontro com o Pre
sIdente Castelo Branco. ('!uando es'e ,revelo� ao gO
'--"nador IT\'neiro �lla <'n':ee))são com os rumores do
]anr<1]1)('1110 (1;.) rf],,-1,-1::tILlr3. �lelo l\-1DB; do sr Seba
ünl) paes ele AlmeidH.

O lVfDB llrUcura aO'ora eonrclenar o lallCamc111 ()

rl" �r .Torgp CarCnE' E<JllO '(px-Drefeito de 8'e1o Ho
r;7('n)") 11'8<' 1"":' :"'qllé'na !)"lrc�,la, elo pàl'ildO postu
l'a 1,8nf'an'rnlc1 do norlle (lo ,f'crE'i,ano ele Desenvol\'i-
Ir nto do governo lVras;alJ1ães Pm u, Sr. DarcI DESSO

Iae.

,
P. nr'S:,11' c]P 8,:,1" \lPl<:1 grande fOl'c:a eleItoral, o sr.

JOnte CarOne Fi·lho I'pcnol1s8vel neia vijOria do atual
§!ú\;�rn;ldo,. e111 Beja HOeizonte) não tcm, segtllldo Os

ob',iTvaJ(\l'C's. H 11'<'1101' possibilIdade de vitoria sohre
n �r

ell·

Foi preso hl).je o al;sas�il1o
mais procura0,,} da llistória
da Inl:IHÍl'l'rlt ao final do

(l'!<Ido dia .da maior caçada
policial já l'calizada no pais.

Trata·sl' de John Euwarrlh
WhitnH':V de :',6 anos que
�w'{ta I'I'ira última .as�as·

�inou irês inspetore� flesa I'·

Jl1ados. Continuam níobili·
7,ad()� tudu!> os efetivos If��
Srotlantl Yarrl à procura
dos cúmplicci:i de Whitmey.

Niío fon;m ]'I,.el:idos os

1l10tinl;; du (Tinw l' nel1l a:;;
Cil't'IUlstii.ll('ja� ('111 ILUC. !l('IIl'·

leu .a !,ri�àu ,Jo ilS':iiHjljllW,

'f-:''' ja�ga'
o

iJesembargador'� ,

Castelo e D Helder Fotografo
J"Io<:!tra

a I.1Jfld� 'tll'?r�;\dp
. RIO, 1(; (OEl KE"NEUY. Ui'

o satélitl' norle·

- Os jur· f:'\HO

(OE)
<l1l1l'l'ieano Ol'bi�l'r.

nais cndoea� ftão hoje eles·

ü�que ao encol,tro 1ll11J tido
110 Recif(· 1'l1tre o presidente
(1'1 Rf'públiea (' Dum Hélder

Cfll11ara, duran te 00 minu·
tos.
.' Na�' reu!1i�" 101'{ll11, pas·
sados em revisb. importan·
te;:; alisuntos. entre o� quais
ns rC,h<,iies entre os bis';JOS
do nonJesü; c autoridades
1uililal'I'S p os 11I'ob1emas
t'('onôlujl'Ü::; r sociais ua te·

bi�u !!uruetitil!d

J'eal'zou ('om ê'" 't I) lima

tl'�l,nsmi"sã() eX'l'l'rimcntnJ dt'

fot(Jgral'ius a terra. Q êxit(),
(lo Íf)ste (11·jx'HI �at;s"r'tos
os têcni('flS que a'guardal:l1
pura rlej}ois de amal1�11i :l

recejJf'ão d�ls prhlei)'as' fo·
tos da Jua. atl'Hvfs das

quais st.'J'ão esCOn)j�!os Oi:i

l(l('ai� para l'utl:ras ele"cida:;
de eo:stnOllalllas IW satélite
(l.! (i_)!Ti!
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SFbUNtJA

o 940 auiversário do" Clube Doze
de Agosto, foi comemorado com o Baile
Branca festa Oficial d"IS Debu antes C8
tarinenses, uue neSte UI,O Leve T'f:'pl'eS211
tantes de Brasll!n, Q(,nnabara e 530
Paulo. Contou tail�bL'l\l \:01'11 ri presença
da 'Mais Bela Ca(,,j·jnE'l1se', Glaucia Zi

rnermann, que IUl recebida por Vera

Cardoso, Des2mLuqf,adOI' Norberto Mi
r-anda E2t:YJOo, e 1)1' i';m.�noel CamI)(��L
Foi sem dúvida lima nOite de extr6rno
bom-gosto, COD1: centenas de pessmU,

que elegantemente vestidas, > aplaud�
raml' o grupo de jovens .que com Grac:\
beleza e elegância, foram apÍ'esentad;,;

• <.1. sociedade. Walter Souza, o Mestre
Cerimônia" da noite 'de gala, àprese n
teu .. as Debutantes: Regina de M,?llo
Lisboa, Silvia Maria Fernandes eb j\-'
quino, Nelita MOri'Lz' (Guanabara). Di
va Fontana Furlan (São Paulo), VETc'

LúcíQ Melra, Târiia Maria Govea, 'Lú=
cia Helena Simone F�rrari, Vu&a 1\1.\
ria' Ramos, Gomes (Brqsilia), Racl1.:d..

"

Debutantes oficiais elo Baile

I
I

l

\
'

"

, ,

I.

Tolentinofde Carvalho Ana' Lúcia wu.u
Hosa]'y Salles, Iara T. 'TanJois, Rutb 1':la
ria Carvalho (I aja[), Karin Kirsten ,

L�
zi a Damianí de Oliveira, Lenita Werid
r.'msen. Eli911e Perei,ra, MáfJ,iO\r3 S! 1>."1

Meira, Luzia Machado Línahres. Marro
EJoy NeVeS l\laY, Eliza�eth Oliveira '.'

Silva, María Aux'Iiadofa Meurer, Lu
cíana Alencastro (Brllsque), Maria T:
odora Varela, Mana Al.ce F, Souza.

<1\/r�'r1�7::1 Nu11Ps. 'I'ânía" Santos, Anczia
T. "I'aulois, Márcia Mªchàdo. (Tubarúo) '

Carmen .L�cia ,L\.raújo, Beatriz Noceti
Costa. SOl!_za, .(B1umenau), Regina M:1-,
ria Rosa, M"lrçia' Nunes, Tânia Lucv
SdlaefnJ: (BRHS0ue), Susete Heil ( ..

.BnJsqu,e'l Flj.zãl;"'th Batista (.Toacaba)
Zena-de Ss�mzeila (.Jo�l�'1.bél), Eli:ln;1
CosCá (Cticiuma}, Iene Battistotti ( ..

Brusque) ,\.Mar-r, Berúádefe' Castolen
(Cricíuma)', Vera Lúcia Camuos (Cr�-"
duma) e' Iara Becke (Tubarão}, Do
rnais simples ao mais sofistic;,-lo ',resti�
do USado pelas Debutantes, eram todos
lindos e e1TI cada sorráeo estava' a V<1,,;,l
de e' felicidade de Menina-lvroça. - t<'"
tre OS presentes anotamOs: 1)1'. Aderbal
Ramos I.'là Sil.yà e sra. Prefeito e Sra,.
;\cácio San Thiago; Senador

IAtílio F'on
'tana e-sra, Dr.tNewton D'Avila e sra

Francisco Grrllo ,e sru, Jos6 Ma'tusalém
, CQme1JJ e sra, Ary Mesquita E; sr-a, Aru
to Petrv e sra, Oscar Cardoso Filho e

sra,' Sra. Maria T, Toleníirro de Carva
lho, Dr" Renato Costa e sra, Francisco

Evangelis'r� e sra;: sr. e sra. Cesar Ra
mos, L�ércio Gomes e Sra, Dr. Zoê Sil
veira D'Avíla e Sra. Dr: Osórío Furlan

'

f' sra. Sr .p sra. Charles Edp'- rel Moritz
"1', 'e sra.

- Ab"l.,'fdo Gomes, Sr P Sr'a /\�
\ loísío Oliveira, sr. e- sra. H21·" _F'r"j1:,:;.

-

�

"\
'"

'.>,r.�e s;'a' Aldo l(irste11'�' S!:'. e St;a. Mauro
c

B8.tist��, sr. e SÚL Ja]tÍ.ro'·Linhares. Sr. e

sr:). r». ,Yrflnc'.s:·o MaY FilEo, 51'.--e sr-a-

',� f.Jh0r;t(l) A, IUrt (:m;l re,' sr .. e sra. DE Ald')
NCL'l(.S: f:l'überto COSla'SoU7.3. e sra, Al
(lo V;":,,l:! e 8ra; Domillpo<; Fen1anÔes
ri" A'llÜIíO c é:ta,

Ark1�al"
Cesta e S1','1

H ir. L:.-LUyn IJuj.,r_; I}1;} ,) I-'S (I 4:;n'l� De��ll
I ,,(10 W31d�-'J:r-�,,' Sa[ln,", ')1' 7,imY t;.on: 'l
<f) e S'nl. SI' 1:" �r'�j' Ondí.n;iJdn Olivi,�;rd
('\c·i·w<:li.-l .• '\'r ......,,�··1\(\ � .. ':) c� ... p sra. Aniô�-:!in
Adolfo Ls]:,o::t. sr e "ra SamuC'l C?rva

mo, '81'. e sra.'RamllHo SOl)za, sr. e sra, ,1
.í (1110 [:Wva, Sr (' sra SiJyiQ Pereira, S1'.

<' Úfl. Heitor F',!!'far-i. Sr. f' sra. Jorge
.

'Njldí j sra. f\w'ea ! ..ea-l 1\ilol! I'a, sr. e sra.

01". Zllhlar Uns Neves, Sr. e sra. Dr
Pil.ülo RobertO Pereira JOll\reira" sr. Q

s('s: E't'v··'" o lV1Jeufet. sr. l' sm JUVêll"lO

/"J'aú'jo, J;r., e sra. Ad.,r1,aJ Scháder, ',;'

" Sl·U. Abílio Sganzeila, Su·. P 51'a Emanl
t\J{Ci,jC[.:t. Sr', t� Sl'h lV[()a(;v,r Z,(rnf°r-')";:'U1J-j r

L,i'a n r,�::::·�ti!)'-[. C';'c,rcrc 1\ P)r"rtfJ Peixo-
lO. :\'Í:J.)"l- :,a 2'!'n,�rn"�1'111" Carlos Edua'"-
,'.o Hei:l:1E'f)er'g""Celso Pamp1on3, ROsani
Banei· R8i"OS. c)pba,;tiÓ.o Heis, MauríclO'
'P�r(:>ira, Luiz Fe�'n:lr, lo Di Vincenzi.
Lú'da D'Avila, Rü",ton �ascimento, FL�-

gi,na D'Avila,-Valter, JOS2 da L'I7. Os)pj
da Bertolli; Virgínia G1l A]'_:];'lrclo Go
mes' Filho, Sônia Costa. L,); ( ;\ Iberl;o

CintFa, Rita d,e Ca,:s'a Vif':Jas �sl" c "1':,

Lázaro BartolOmeu, ,ir. (�S"�, N 'd 1\1:')1

,di, sr. e sra. NotbertlJ Br"",�i sr e .:;1'2.

ltdelbrande M. Souza, Galdil1" J. Len-

Zl e' sra"Carlos Ec1ua], 10 Orle e Sra, Dur

v�l José Reis e sI'a Sr. e sra. Rl.lb0'llS·,
,Pert?ira OJ ve�!'i-l. Hdiana Guimar3,'�,
Hélió We:ridha�F('n, M<;l.riã-Aparecida S�

'n1ão, J'Ma�rO' A�llOrim, Carmem HC'i':;l

Caldas," Pedro G, Pn'eira. 'de lVIf_'lI '.1

M�rc.il:o l\<1edeirnS Fi]1lo. JVIir;'.11 L"
José Franci sco San' Os e çf f)., $,'. (' ,

'Dr. 1;Ver"ner Zulauf, Dr: C;1·'e T,inh'ól' .;;

e1,,,'I"" .A�'Ç!l,,,tO Wolf e sra .. Sra D·' JVh

ri!" i)í7� ....�l.,I:h's;"n, �r. e sra.' OsnY Damia.

nl!. Sérg.\o Cerri.so de Ol.iveira, Dr.Victo!'

SctHJ<>fpr, e jsra, Dr. paulo Bastos GOTlv's

Carlos Henrique Baach Luz .

, \

)

F'i.ol'ial1cSpol!s, 17-8-ti6
!..-.l.��_""""�L�.............�f<.�--"""""":........u� •.- +<..._.......... , __� .. _ ......._.._,
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Míss Santa Catarina Gla.rcía Zimermann e \Z!'ra Cardoso,
Hainha do Clube Doze de Agôsto em companhia do Presi
dente Norberto lHiL'and,: Bamos (:' dr. Emanuel Campos
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T�lmbém no Que:rência Palace as -Delltl1.<1l1tçs diseulem sohJ.:�· O Principc para a

úItitpa vaL'a_
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EM NEW YORK
ALGUNS POUCOS MOMENTOS·

O trajeto Rio-N.YORY _:_ foi tOl]O

rea}lzado em um BOELNG, da PAN

Afif, a 12.500 metros de alti.tude, em

�30 hOras, cOm partida às 23 heras dr>

!J!iTeão de 28, e chegada a N. York, à"
8,30 'de 29. Vôo tranquilo,. vivendo ')S

. t

B'RASll E BRASltIDAD'E

----------- . __ .-

�-_._--- ,---�----------'---�-------

nho à ,esperança, cOmo se dissesse que
Somente' a esperança possibilita aO ho
mem .sua libettaéão do cárcere do aban
dano e do desalento to1'11a-o "outr�"
n:àQ ap�:nas mera criatura, um "joque�
te", na sentido cle K'ierkegaard . e Sar
tre, n�o mais sujeito à 'graça e à cOn

denaçao do mundo órcunjacente, hus
til, mise'rável e desolador, que de:xa
suas marcas nO ser hlnuano, não malS

imagf?[ll dêsse mundo circuniacente.
COill0 elU todos os grand�s roma,,- �

ces brasileiros, de Mach�do de Assis;'
aOS autores... contemporâneos, surge tam
bém aqui llm tema fundan"entaJ, que
se pOdetia c0nSidel'al' religioso. mesmo

se ao leitOr europeu não famÜi.ar à br�
silidél�de" possivelmente 'pareça expl';s
.são de Uma posição nihilis�a e ele d�fi
c'1 acesso. ESSa cPn'�)onente religiosa,
esSa submissão à fôrças trô.nscendentes
e sobrenatul:ais, essa diSposicão de t,))'

nar-se
.

o )Hclivídllo instruniPn(o inStj,,-
.

-

.)ip'O Vivo:'. conduz o leitor aque Uva de tais fôrcas e, não obstante rp-

las zonaS marginais da civilizaçâà quP. voltar-se .con 'ra
�

('las, tem �)oUCo el�l b')
simultâneamente, cOrno reflexo das _01; mum cam a concencão oc�dental de re:'

dições eSpirituais e IJe vida dos seuS ha. [igl20; o oue el1'DreStou o 35sinala10
bitantes, Se tornam ZOIlas margillais Çla traço fáustico ao- livro ele GuimaJ'ães
existência, humana, na sentido fígur:1- R0�a torna-se, na obra dE7 Adonias F'i�

./ do: o Sertão e' a mata adia�ente - sím lho, reServatório ele uma íl1111tiplicidade
,.
bolos da fatalidade veg�tal e, a partir de éorrentes subterrâneas que atuam
de Guimarães RoSa, cenário represen- . na Brasil há centenas de anos, d3. m;)
tativo daiS atitudes humanas mÍstico- cumba à mística cris'ã, I.JO espirit:�tL18-
metafísica:s - caracterizam, também LSmo elo índia à cOn:::e1)cão européia l'"

aqui, as ações. e a mentabJade dos prO cional do mundo. Essa
-

confh_H�ncia fOl'

tagonistas, que Se mOvém como mario- ma, até hoje .:,! "raGa brasileira"; ela
netas. A história do capgaceiro !=lue de desembOca no' conceito intraduzível de
dica SUa vjd? à violência para vingar- "brasilidaele". Max Bens� ousou criar.

se, na sociedade, de· violências infringi- para tl'aduz.ir "braSili_dal.:1e". a fxprec:s8.0
das à sua f.amília, recorda, repetidamep "pensamento tropical", afora,ndo, ape

te, em suas roupageJ;ls místicas, o nas, o proble�na. mas dando-lhe UP1H

"Grande: Sertão", eSei'ito quaSe ao méS nova dimensão. Uma interpretação d�
fiG tempo, na caráter demOníaco dR bai finitíva aind8 não existe.

.

_sagern, que constit;:ü uma eSpécie "de Assim, 'C�>'po VivÚ', rOilla.nce mO-

eSpêlho;' ustório, 'em cujos feixes lumi- vimeni;,:;c:lo e cOn'ovpnte. é só na .süpe/
nosOs deslumbrantes e concênt6cos não fIeie um rOmance de aGão; resp1ancles-'
se, reflete um destiJ;lo i11dividua1 maS.} cfnte e excitante, .je resto; send�, tod�
homelil em Sua plenitude: o h�fíÍel11 e via. substar,;ciahnente, uma obra da
o Seu encadeam��to C�hl o mal, do qual . noai(')1' perfeição, que tr"ansrnite uma vi

êle nãü se bode desvincular. SGo prónria do mundo·e transcpnde a

. �xiste,
-

pOrém, igua1mente, . neste esfera d'a teoria, para dt"Ulonstrar. ?'-::

F'vrq' uma outra 'l?erspectiva, aquela que exemplos, uma forma de existênciR,

dá impressão de que' fOi criada aqui Po;s a fôrça motriz desta obra oue, sem

uma síntese d::).s temáticas e das mét�- contestação possjvel, ingreSSa ma
- lit,:,

dos dos dois grandes antípodas do Bra mtura mundial e a grande bereza 0;,'

sil literáriO: GUihlarães Rosa e Joro'e' sua linguagem (sem embargo �:le tôda

,Ar'nado. por detrás de uma linguage�n a sua 'rudeza" e "cl'l'teHade")' nascem,
contida, mas nunca desapaixonada, que cOmo as causas mesrnas da arão turbll

já conheciam9S em Guimarães. Ro,;a, lenta, de uma participação não reconhe

sente-se algo da dispOSição al:dente à cível à superfície, mas que, na fundü.

,participação - não identificável .con-· correspon'de àquilo que GUÍl1'larãeS Ro

t\l'do, co� o romance de tese _:_ que sa, mestre braSileiro. Ch'lmOl.l!éerta \"'Z

Jorge Amado, baiano ·como Adonias Fi de 'participação do cOl'ac;ão", istO é, de

. lho, introduziu cOmo fôrca matara .ca- uma participac'ão - fenômer"O ffpico
cterÍstica em seus rOma�lces �, desde do Brasil fL-da rbrasilidade" - que se

então, na literatura mundial. (No cita-..... mente 'aC,0!ta cOmprOl1.ussO em tÊ,rrNJS

do romance "O Forf-e", o ''.cosrnopolitis humanos P 11áo o comprOmisso 'P111 1�r

mq baiano" assume eSpeciall'elêvo), moS parti_dários e que, ..a'ravés ,de ide11

Mas. isto não quer dizer que Ado� tificação Sem preconceitos do autor CO;11

11ias Filho seja um epígno dos' dois mes o tema, transforma Ci Banal em grande
tres. Elu sua linguagem, na maneira poesia.

'

cOmo tece él.s aÇões, ni:l,. forma coma ex-
�

Que a linguagem de Adonias Filho
trai o característico do que,

.
aparente-

.

em sua simplicidado E'xtren;aí.nente cam

rnente é Secundário, no mUlJdo de an8- plexa, ou mesmO nor c<,usa dela - "',

lisar a 'Paisagem e o homem coma unj- para o tr2i.:lutor, cheia de armadilhas -

daele e, sob certos aSpectos especiaiS, não te11ha perdido, lla tradução alemã
.até cOmo "comunidade de existência 11:'lda de sua sugestiva fasci1"lÇão e qU0

vegetativa", Adonias Filho é um au""r sohretudo. tenha '"ido Jl1antida·a rique
Original, cuja obra d�sereve uma rea1;- 7" n,.,t,afórica rln S'-'n pst;]o - meio de
dade a'trás da q_lld está -j-21�11�§m ,,;'t'l"- r,,-,,""·S<-i'ío e (at·o,. rlp in1pJlsificãção da'

da uma out.ra, tão 9rÇ'sente como a Jn"·- ''O''rtnrtI'Pl. a um tPlYl1iO - j"to se deve
I
;neíra. A pxpl'eSsão 00 que Se desen- mais unia vpz, a 111'°dr;'l 'braSileira', a

volve � superfíeip - um p1undo de tJ, ap'or" n50 sll.lwl'ad"l, de CI11:t MeYel'

brutulida,de e miséria, de instinto e de- Clasou, oue eOJJSP?"';ll tqniar o autor

sespêro, de ódio e pRVor, uma cOnstan- cOmpreensível, em ,idioma estrangeiro
te na literatura latino-americana a um público estrangeiro,
l1ão oculta o que 'o autqr pretende real- (Tradução de Paulo Padilh,,\, do

menté transmitir: quer ê1e abrir cami- 'Die Welt', Hamburgo),

Radiografia de
.

Terra de 'Tio
. \

. WA_sr·nNGTON, D.e. - 3') --- (.. brasileiros, no' ar, um mundo diferente. Washington, susptramos alivlados

por. AdflO �'Ii�al:da).
.

�,caravana de cam gente (110' pessoas), [alando Iín- \ todos e qualquer ambiente fE'J2hado C,)·l

bolSIstas brasileiros, de düer .ntss Esta gua .diferente, o que os isolou. Ai o W�l ia com 'ar refrigerado"!
dos, ?onta com 6 ;lementm-, de Santa _po fICOU m�is tranquilo, Sem poder 'b<l- O 'APERTO" COMEÇOU

Cata.rma, e" ent:e eles, como sabem, o ter uIn-f>á�nho", .com o companheiro Em Curitiba, onde ficáramos de 25

Pres.ld�nte. (la Slnd!cato dos Jornalis U3 do lado, que não falava e nas outros a 27, para conseguirmos o passa-porte,

P�'ofi,sSlon.�l�.' este autor �'{e.sta, primeira pens�ndo... pensado... que nem 3el�� visto o exame médico (exigência de

de uma sell�, e que esta aSSill, consti-, pre sOmos todos irmãos'. última noral), tivemOS a primeira decep

tuí�a � �dao Mira�da, Os:::y elo Ama No aeropor+o de N. York, começou cão eSperamos seja a últimal) .

a

ral (Jolllv:.ll�), Dan_�o EgelIt (Blum�- a d.ança I:OS papéis _ documentos e USAID paga a diária APENAS cl0

�a�),' Antomo �ervI, (Brusque), T�.- moaiS cloc'lnnE'il1tiÜs eram exibidas, pas- US$ 15," o �'f!_ue em linguagem "catai-i-

qUImO M. de Pádua (Joacaba) Daniel sando de m1ão-em 111-ao nur S
A' na" .significu o "aperto (�O cinto"· .

.,. (r' '\
..

.: .!' . . .

- ,.cUlua equenc:a
SIlva taJaI,: tod�s dirigentes sindi- macabada qua/se de abrir e fechar pUs As de$oesas, aqui

.

noS STATES,
CéUS e que, glaças a AID, ou melhor, tas. Mas, na fim, tudo em ordem e t0- têm que s';.r ri", '?1,jpMávei,; "'no·l'�h.':1'f:-

bea vontade de ,Mr. Herbel Baker, esâo dos adrnirarsdo o maznífic» Aernnor'C) dos' - hospedagem (la. clasSe interna

nos Estados Unidos da América do No)' Tnternacional John F.-l{en;w(lv é:'; 0','- 60n:'11 1�"f�rno'n<lc1o 1"('la USAID}) cus-

te, percol'ren,do o país da costádo Atlân ,1.,;; cansamos de admirar também a ci- ta uss 6,78: e. o resb. 'na base da 'C:l-'

ticO ao PaCIfICO. c!ael� que apenas conhedamos através te2'oria econêl;ic8'I T�so f!_U0r dizer .�

.

Aqui, 'em Wash\nqton, nas primei- do Cll1<m'1� e do noticiário de jornais. '(1;�t'111 não trouxe rló1ar, com sobra, co-

rOs contactos mantidos pelos ,
brasilei n;(j êste cronista. 01b2 vitrines. fica isO

ros, c''\Pta]:1'
s .todas as impressões de' NINGUEM NA BrUA! lar1n Df' ],,,+o) e ', bôa viagem'

CJ�e Dt'PfitO -I mriíto dei trabalho terelTIOS
,

Um faia que chamou a <iieP("'jO eles O ROT1i:IRO
que en .re tal' nó terreno do sindicalis br;:(si1eil'Os _ 26, na traieto da N. Y"l'li.. ;Ainc1a não o cO"'s"$J\lirrlOs. SR�)P!,,1' A é outra nhOr,1:l,mir1a:-1". co'"

ma e'}que; tr��ér algo de nova nesse' - Wa�hingtol1. pass/nelo ;)01' tr0s Ti'stados rS ),,,,1,<;:;:1'a" 0'lP.. wmi. pprmBn.,ccr')() ;�r0�"-�r'õés, sf-;b1"e Q .'1rO,!"�'·- ,1 dR

parti?,�llar.' seria ridfc�llo, el? ônibus, foi o mar de veícllloS, 3e par 16' dias e� �11 S'-9:11 :c1a� Detroit,t Chi', ". USAJD!
dIferentes tipos e CÔ1'l;S variadas

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

nem' uma J?esSoa' conseguip1�s ver!� J\
impresSão que nas ficou fOj a de CJnp
ou todos nOssueln au+nn,6vPjs Ou, ent9.0
os Clue não os tpl"1,' não S;J"'P'l dI' ('::]<;8,
o f!_ue seia�)ossível" 'daelo o c21Qr (420,).
lIpsSes �ias, f<;tto que nos T)r'eOCUDI>O; I

IVlas. ap'ós tomarn'os o ên:bl1s. oa:'a
esse pasSeio de 4 horas - N. YOrk

, "
"

,(>/ -".�.. :f.�",-h�"",�"'iIi,_ ,,,,",� •

\

!

Sam
cag(), S. Francisco ela C�.,_lifornia. :\c'w

York e, finalmente, México por :} di'IS

e ,0]](':0, a 10 de setembro, Bl'asil�
''THE GHEAT PARADE" \

O programa se incia na proxuu«
segunda-feira, aqui, corn aulas e cont:,::e

: Os com lir:leres sindicalistas,
A BRASILEIRA ANGELA

A intérprete do grupo é a brasile»
. 1'a .Angele MenezeS de Oliveira. jovem
paulista, estudando mai.pmátiea €:'P1 N.

Yoj-k e q1!8, aO o ue, n",reec. é do bIli'

dos TIME rSE l\iTONJTYl L'rnitn-se a,";

gur» RS i.n for,� a"0'>S. ouand'o
�vasivas e ,STOP!

' -

BT'.Hl\1UDAS E' A MOD.A.'
Com o CR1nr. rirllli (-'1")e: \V;:1 'hil"?111:1

0,:; r·....,"!_")-.ens p as nttl1horp� n'''ç'�'"';an) Uc,:n1l
, .

.

r1'l "1) ....r·(n11;iaS. r)... r,,!p.n O R';"?s;l. ·pr..... c

,,�.-,'''llO! E como isso escal�daliza/··'
STOpl

'I"")' 1';:

TERCEIRA

o u rn o BOTT

David ele i 1'11\:1".1> e hmília, Aloysio de Al.reda Goriçal
\'8:: e família convidam D.J.�.Içnt8s e amigos pr"',:! a missa do

'.0 dia cue 5e1:'8. celc,,;ru12 s11)3(10, elia 20. às II h01'aS, na

r:�")�'eri_11�1 }\Jfel�·::;n('li1�'.n2. 1)(1Y [-I!D"F1 do i�es"'''Hl(.\,.�:'''1e1 �:.cg 'O,

,��: ,p �v;J:. p.nt("Cin8d.-.n1Gn" ??,T'lC1GCem às pes<,oas que 'com-
'pareçere�!1 ;a' ,este ::1tü de '.é cristã .

. I.r_
". ,1
;, '-�-.--.--�- ,-- _'---, -------_._-,-'--'-�--'-� - ,-- ----"-.

o _

'-1",

·CR,UZ&I-ROS
\

n!
•• ,',' n. --

J'
.'

•

• 1 •

-(

o,. ,'"

.....
/

.
I

o 'ro�ance 'Corpo Vivo', de-,Adonias Filho
II

�

�
por GÜnter w. ,Lorem�

.

�tre as surprêsas ,literárias lati
n0-amer·icanas que n(')S últimas mes''''s'

\ ".
, .. �.

!

repe1yeram oS leitoreS alemães, o <0-

.

mance "Carpo Vivo:', do. brasileiro Ado
luas Filho, � a niaior de tôHas. Desde

"Gta_nde Sertão' - VerE:'-:las", de 'Gui
maraeS Rosa, não encontraJl10S nenhu
ma Qutra' obra tii.o cOnl0Vel1'te e que,
de . n:a�eira tão expl'essiva, em ling'_19,
gem tao perfeita, pln' asSe imagem ,le
maior realismO do mundo brasileiro,
Adonias Filho, nascido ,em] 915, conb.:'
cido de há' muito na Amériea, é U;11a

itnportante
-

descoberta. Ser':: de ,:lesp ..

jar-se que, 2pÓS "Corpo VivO':, ·tampém
encontrassem editar alel'l1ào ,as outL,S

obr;:ts importantes do eScritor: "l\1em6-'
rias de Lázaro" e "O Forte"; ês'e úl1i
mo, o livro de linguagelu mais en','oL
vente do autor.

.. ".

f,' .•

Ê TUDO QUE A SENHORA PR'ECISA
PARÀ PAGAR A ENTRADA DE' UM
FO,'GÃO,::vÀ 'G'.A·,s EM

/

Diariamente, em q u a I que r·
das Lojas Perefra Oliveira,
vá saborear deliciosos bell-'
_nhos 'de frigideira,' feitos 'por
cozinheira de verdade,

\ j.

'I.
I

/-

......_-...;.,.------- --,---,_.._-------------�-__,

..,..,

NÃO PERe,A TEMPO � -COMPRE JÀ

..r

1

: SÓ dois'Dóis chjzêi,rCYê):, .

clíl.;Jzeiros! O �resto >\ .. a SL.k

mi( de vista!

As melhores marcàs de

fogões com' quatro -bocas.

amolo fÔíno, estufa, esmal

�áqot" colo�idos, 8U br�ncos
,. @ apc::;ntual:entrega automÉí-
·tica'·�, '"

� ��

Com, 2 cruzeiros, a

senhora. recebe o
I

fogão que escdher

'instalado em sua ca

sa, com botij ões e

quóta" E

ainda g-arih é?-, de pre-
"

sente, uma utilíssima

gartafa'-Termica.

"

'. ,

Tudo isso, a Senhora vai

pagar do Jeito' que quizer e
quando puder. " . . mas vai

comprar já, 'em

o,J� P E ft E I R A
OLIVEIRa

(Tudo para o lar moderno)

NAo PERCA TfMPO COMPRE2 CRUZEIROS DE EN.lftADA E NADa MAIS
r ,

"
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�daulo nega .. -
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o ESTADO,
,

" \
,

..... ,

• � �!IGO illÀilO Dt SAfirA CAtAIU"A
\� �

" ,,..,-�

ca��ações 'e

afjrma que ,só'
Lei impu,grtá , \

,
"

RIO, 16 (OE) _: o de-:

puti-t.do Adauto Lucio Car
doso g;\rl1ntilJ O:Ul�.n1 que
o goh:J.no, ieder'al"l13,o,' .re
cretarà :a éasEiaç,"O de

que-quer mandato':', na à:,
rea federal e' que ás, i ')1-

pugnaç'ões e r�'g,s l'OS u�
ca- didaturas, "nas ::' pfü.,'i-
111as ; eleicões 'o;orr,erao "T'"

"

'. .' .

todo o P
,

h, "), ,',' '"

�ve InIC!O entem, em �IS, a campan Q
'un.i.c'ament�" de' ,acQt'do' '

com os ,dJspo,oJtiV:oS '9<J. et:e;fo�cil: poro';as el�ições dire'tas que escolherão a 15

Lei de JJlelegrbibdade do # ��y;�t"r�' os �repres�ntantes do pov� nas Assem-
COdi,go Eleitora.l,

.

sem" a ,'" ,
' '

in(lu;ncia de quaquer Ia- �I�ras �s�,duais e, no Parlamento 'N!lcional. O acon-

tor externo àquela lesxS- tecimento foi pÍ'�cedido pelo discurso do Presidente

�C;;ão especifica. ,

"

Castoeló "ralu::o, em Maceió, que deu bem uma idéia
DiSSe o oresidente ,'da.

Camar3. d()�' Deputados 40's, ,propó!sit," etc> 'Gov.êrno'· Federql em garantir as

que o pta:ces,SO" "�lejtoral ',á'gJ'�mil1l"j� ':pOrfi46riQ$ e ,0$ candidatos,'caa plei''''o,
está' dehilicÍo "e' qú�" H,,!-O
sofrei'á çlualql.J.ct' �"alte:;:-a- eflul,ui" fft6, ,lS 'de r:'�vembl'O, �entro dca m�is cabsoluto

§Üb. "As especulações "�m liIon"alid�4� ��Iífi,a.
'

contrario' 11�O p3.Ss'a).11' Cle
. 1 '-L ,�(

; '-\
'

, 'O�:"',ro",unciam,(>nto do sr. Adauto ,Lúcio Cardoso,J'lr'oduto de i:Ú1êigi'I?:açõcs'" �

ferieiS, sem' Df.)n:hllirí [iú1- d,.�" U,;..� i�er.,�sãa ampllficativa do discurso

damén':o", a:ce:titu�t;l:;, " !He'si4ettciàl, c�nstitui-5e, na verdade, no revigora-La,ment�ndo ,c:!'tj.�. fi. 1:p1 _').'
'

'�".' .

, '
• •

pr�nsa. c�)e fant-as��s qu� ,_ T�1'tflo '�"Cf�11o ".ue o Marechal vem of,rman�o segu.l-
não' e-:,istem,; ,incllJ�i\�� �o �G:men�.e.',n, np!�noçéh da sua cCi>nduta em face do
que diz. rç;>pmt<?" ,ãs, rel<l;� ",' ''''';'';, t :( " , ,

, " .'

,�õ.es e.J;lt!e, o Exé<::'utiv9 .,t 1,���t��,'!",' ,dô,,; pr9C�sa ","ttco-ele'to�11 que

:parlq.lne�t'�r carÍ<l!óà:, ,q�� ��t",i�ô""�.�, �,í 'pró�ima�' eleições. E foi ma;s 1011-
o Le�lslativo", afirmCN 9 "'.,' ':', p ,. id' "cf,'Cô dO' 'd 'f'n;aDtel�1 as mai{ éof��,is '!'�: ,�" ..e�t,� ,,�:. ,�ra 01 eputCí os ao a If-

rel'açõés 'c<?m 0 p:�id��te ín:,r, �u� é ,fi�e intençio ,do sr. Castelo Branco

ca�t��? Bral�C0a;� sep "'\8"'119 "é" '.: '��n":',� ,�ep�t��s e senadores sabem que isto
éntantO,"'alen J"'�' ua, ,';"" ",�'�'''!'', ,"', "

C�l'ldi.çã� de, che:� d� '�iÍl �"'�""�' �t�'ín. yerdade�' --:: nQo mais cassar ma,·

pOde_rL "

"

',' v "�,' ê{'$ujp�nde;·:cijreft" políticos na esfera federal.
''A.� !3segurar qu'e., P (;-,.. ':,," "',,: ,'1 .. , � '" ..

" ,"
,

prêsÜ��hfe ��:;,',�k�l>ij<r� ,��!��,��' ,���� � s,�, Adàuto ,Ca,rdosa 'q�e, de3de

�*tret�' � '.���i:�,�, . ª�� � ���,,;��'���i'�ód� �ela primeira, Ato Instit,:,clo.
lt:npu�a�õ.es .. de.,çan�d�-: "I,' ,�.i,"" L I"C-" 'I B

.' ,

-, ,',

tu�as ,�légiB!ã�:k,;::'{t�ent�) n� f::,�, ��rtc;"!' ", '�,��'� ronco nCio tocou no Poder

Q de�4tad6 'lrcl1.ist<á:' À�,';' �i�,,�,;fedel:O:l /':sedo para lhe' significar o seu

JZl')lr'q�alri�}_p:r., J�n<1�h}e�to o�r��.,(.i:;e.�j�#." ....o :'�esmo' t�mpó. d�sll1entiu os
às '·apreensoeS -!e, �ll'culQS ", ,;,,:,, ",,",' ,-., "/, :'

P91iti�?s, �m�: �el'�9ã;Q ,"'à �'gt!s< ",��, :��V,�II'; �onta de qu� o Pr�sid,0nte se pre

�xisté;n.oi�:;,d�, nr,��p�s,'�'h pOrYO,:·;.11f.t•.tt:�lir:a invadir as atribuições, do Con
Ht,ares, 110' T)J�.()blema:"m<;lu- 'i�' I �",;' , .' ,::,.: � ':", '. '. '

'

siv,e' �. e�a'pol'aç�o" d� '"li�,,: �:��o� .����:,,�do/� de $UOS J,'rerrogatlvas: E!lc!areceu
tas:,l'r:eviah�ente . nrepa)'a," 'é$s, fuSPet�·i. foi �,ifundida com base em dois
das ,pelo ;Se�viQo .Na'cyona� f ",;,' ::,;,:." ,'::",' ," : A' '. .' - •

de cidadãos' Gonsidçrad�' ��,",o "�,def�rH"�nt� cio Senado sobre Isença� f,s,"al
,

, •

\ ", $
" .... ,

, ,
' 'I �". '�. <

• 'r.

im�legíveis.' , ..

'

.. ':�:.�; ':' � '�':!�, 01 cÔrf�{�istsa ,t;êm 'direito e o :ve�o presi,den-

,E,:-nboàra':1t.er:hí!- Sdl�o cOA:nt:' cl�n�ial'.: '1.,;{'y'elho, p'rojeto, 'também do Senado, que
trarlO e" lcao Ó ,Q':

"

,',
-

'" " ,;' "':
" '

Cotnplementá:� �., ,2Q, gi,ie disp:u���\, ;��b�, O '�istrí1Hlição automática dds' VC'T-

r�i�tr0duzíu a c:Qu1q ';�1' -ob.Q�'�e#jnà,i:J,ClS �Cic{ P,ader L�gislativo ..
dl'\nq.ll,aI de vota,çao para , ;,;',:'

'

p.� cidades 1� menos' ,de ' ',"
'

100'mil habifantpS. o nre
sidente da Camara consi�
(�p'l"él a deci<!áo cttJ', gOv",r�
nO Gon,O ,11111 .fa,to ",;éO·lSU.�
n1200'. as discU�sõeg enoje!'
radas. .' ,

,

• 'I

('� . -,._

.,'

I'

Política Eleitoral
\ ,i, ,

, ," ',';_ {� ,'\�:",:,�; •. _,i�·1 _,
_.

PARA,AD:A:UrO,'o JOGO<ES:TÃ,PEITO
, ��rl1' ih�e,rpr�,i�ã:O,.' a���ifii�t-i�l."', ,'" ,�tes�,dên,tei' e" abrind.o· 111ãO; el� proprio,

do df��ur!'9 preS�?ellF1�l pe sa,oad? ' e:1�, ,

'do. veto," quando infonnado do �e.ltJa�
MaéelO, 01 'Sr: 4:?�U.tQ pardoso', af;1:l"l,nol}. ,deiro alcance cOnstituCional ela lel.
que O,jogo pctlif�,�o��lei,�oral 'esta.'"�e�'ché'· �, ':"

. C0I1c1iütÍ ó. presiden<e 'd"j Camarfi'

�Otnel�te.levant�tao \:J. vOz', para i.d:jv.u}gar :' que, do pOllto-de-vista das garàntias :'0

boató� e 'su:p�ltas en1',to;no �?rnr,ofl',I..', C91�gresso, toda' a pregaÇão oposicion:s-
sltos do 1;t1ar�c1).al Ca.,s,t�19, Ikalfe'O" (.)� ./ ta,'peca por {alta absoluta de lmrlameIl-
q':lC desejen� tirar ,disto rendi�n.éi}tq, E:tl� <,

.. to:", .._

termas de vo'(') óu Os C!_úe igrÍOt�m',� IJ-1ê'
"

catlisrpo das leis e,rrl. 'vi,gol' e,.'Q. 'cmijuríJO' :', ,

As ci�as outras garantias fOranl enu
q,as garantiaS de <qu� ,cj.e.sI:n.itatn,' ,daqui ',,:-; tncradü,s, assim, pelo sr, Adauto Cardo-
até 15 d.e po"(emb�'?,, pare das , >� 6�lldl-:' � &o;: _

\

'

4atos, seb,l" q,:�ti:q'Ç�l�;, ..

,' '.',,', ';',/' ") - O ,Ato) ,Compleme'ntai n, 20,
A p�imejra ,dessas, .g�,ral+tias, ,,;ieg'1ni�, Silié 'estabelec;eu aS cedu1as individuai.'),

do o ,pt:e3iclente da"Cair;aru, c0.Ílsiste.' ed,'" ,f.oi ii üI ii"ná l1lodificac;:30 das c-egras et"i
que ,o prHsidente d'; 'RepúbliCa '...._: ,"d�," tóra;s, e a e<te r('�;'fr;ito há urna a[irm,l-
putados 'e� senadOreS' sa):}e", q,ln� ',isto ehr. • ção, solene do' mi,nlstro da JustiÇa, ,))2-
rN'pordt\ a ú�'na, vPl;dade" _. não 'ca�:sa-' . ,tant� a Ca.mara, plenamente confinn:a-
l1á man2.a':os na esfi'ra fé:.1.cra1. Nã9 :,ri 'qa pelo ,president� Castelo �ranco, e. i
trata de" <lin;à ahrmaç:- Q ,gratuita,' , .uem ';- as impugnações de candidatoS, obP.-
de uma bravata, r��sàl\.a o' sr. ;\tlaut,Q 'c).ee,,,,rão, r:gorosamente ás re-�nenda-
Cai:tJm,o. Trata-se 'da' ve'rif-icacão, -übj c1:i, ' cjõts da leg'i,slaç.ão vigente e serão pro-
V��: di', reàlidade .. DeSde' �s icass8r.ô'::,::, Su; ces"adas df'ntro do mecanisn10 da J'u-
toriZ<.l.l;las' .p�J6 1')l·itlleir� "to r;],sj'il:w',; ",hóa Flei',ora1.
n;a�, o IlJi'J;1:ee'haf Cá;'télo B:r:anco não 10.- ,�,: 'JS('o si�'nihctl Clue, iQ'UC11mE'llte náo

1 lo I '0' ".. ,·v.,:l . ..., ,

cou no J?Qdet Leglfl1a' iV0, s�q,ãQ", t)'�rra, 'p'f'ocooelll )0S receios manifpstados J};.)1'
lhe signiJiêai· o seli:,a�)r('<';o e 'l'esp�H,Q" al�Wlié' 'ODOsicionis(as. segundo os CIUai;o;- " .

\
.

lntimame?te" cJj fundi Ú-Sli': a ",1.).:!�it�, çl(' ',<'<:1 {l, ') 'MI$ anwacado de um llipotetieó
que o nn�:;idf'ntf.>' da.R"'11úbh:3, $,e,'p,ti-'1-, '�,t0: (,I",<:1il'ado a Hl11pliar os casos de inG

parava -para'v.oltar a',lnv':ld.il:'âS, átrtbCi,i- 'he?:bil:"I�ldl's, Não SOI'1E'11�e eSse ato'nEtO
ções do Congresso, esvaziandc).:,'o :de Sérá pditado. con'O ainda: é exato que
suas._ pr�.rQga:tivas,"Essa suspeita'foi cl.;� autoridades mi,litares não node1'ão sur-

fu.údida c�m: 'ba..,e ,em, dais fatos:,' Q :'ncl,"'- ", 'pr_fender qualquer candidato, em ne

fer;imento do Sen'a,do, 'sobfe iSér:ção" fs-' "tiq:�lIl1 !,lOpto do", Território Nacional,
cal, a qu� 9S congl'eSS:stas t'3Ú,l ,d.i.fei!ú,· :" 'cqm impugnaçõ'es tC'l!'idas, po:s as ar

e o ve+ç) bresiqeI1c:�l a um v.elho !)r9je-
"

,'&ni.c;;":';:' ,:10> in"l0"ih:l;r18.rl�� são feitas
to. ,ta:mb.ém (Já Sen�do,\,àu"': ,;'di�-búRl1a" "'S�gUl1do àS rrescri('õo,S d:- iei e Sen�pre",
sob're, a d;stril?uiçàI'Í Bul.omatfca dr1'; v.er, perrulte, li Justica Elf:'i('(,J'al. Fejta a ac

bas 'd��tj\::ac.a'" é!O,1i'('d�� �<1i,';la�',�,�9'::' 'guiç�; Os recursos. clind", pO" I)""'w"'i-
E,sçlarf"�'R. ,o :,:,r. ,A.dauto Ca"do::ó Clll�'. ,Çã� ,legál, lião. concluidos obriga tO ria-

0111 al1;1bos (;8. cas!)s. ao ,c0nttàr-' � ,do 'que , '.mente n,O j.j)"a7,o dI' 48 hOI-,,1S, e:�:ig' c1'lél
tem sido'aíi,f.pl�_çJ9'pll i!�111ren,�;a, 'o ti,'a-,' ":provas iJ1contint'>ntes, �('b 1',119 dI" ('8:-

\''''l'baJ east010 'Bié!J)CO, a�i\,.l' d� '.')10?'(}, rem por terra (1S sJ"s-acões co )'l"arjas ao

extrenytmenté cÓ,r're�d" ,instr1.1incl� ,O mi': regíst�o irl1pugnaclo..
o

-

nistro ,da Fazenl1a' �a�a<aue 'Ue:[éll!S$e,o,' , 'Por tudo isto, él.firIra o 'sr. Adauto
requeriJ�1ent('),,' s�ln, at�íi,tar· par.;a ,o P9t-.'

,

Cardoso que "o )0[1:0 está feito" e reSta
p1c>not . ele ,'j!prta hr,t:otf�nçja. ne 'tluê:.. 'l," _J h-' 'ás 't):rnas par'il. saber qUf.'D1 vota e

dOGurher.í�,o havia sidp, fitrhàô'C)', pOr: u,m , qUeJ"1 f qu'e �t4 com la opinião ,ia malct... ,

fUl1cioJ1a,rio do Se:iütdo e nãó 'PelO '� seu' 1, 'ria�do eleitorado.

':'"',.'

I "

lo P�esll:lente do Ctln9.'esso, como o deveriam ser, ,e
sim por um funcionári;, da, Cpsa, a que foi �e ...iflcaí!�

�, ,

. após o Presidente da Repúb1ic'a instruir a ,Ministro elo'
, Faz:enda para 'que deferisse o reQue'rimento. Mos,

depois de ser informado da verdadeir� .I«<ance cens-
,

"

titucional da lei, êle próprio "a I)riu mõa cio veto.
y ", '

r�" �1
-

Outras duas i",porta.,�es ,:,garantias �ue o depu-
tad� Ada�to Lúci� Cardoso,'enumerou que se(�� h·

xadas j)elo Govêrno Feder,�1 s�o a 9P restQbe'ecil'ltten"
to das cédulas i�vididu!Ji$, pelo Ato CO?nplement�a'r
n: 20, sóbre o �Yal há uma oHi"mot;ão s�.lene do Mi-

,
'

nistro do Justiça diante da Câmara de f ue, f�i a últi-

ma mod}ficcí'çõo nas regras éitHtorais, o �ue mere-:::e ....
1 • • •

a 'plena ,confirmação do Pre�h1énte Costel� B� ..co; e'.
.. I \ "i ,�

ainda"a áfirmação de que as impuglta9õ� de '('a""l-
.,,, "

didatos obedecerõo rigorosamente os ,�oJ:l'le"da,\,õ-",:s
,

'

I
' '" ': ,", ','

do legislaçõQ vigente I;} serão, ,processadas ,ê<lntr;o' do
mecani�mo da' Justiça Eleitorc:tl.' Isto quer, dizer qüe
nôo têm fu,\damento 05 temores de at9�"S é'a�dida
tos, tÓRio na ARENA como do MBD, sôbre a amplia
ção dos casos de inelegpbiliCjades. As ineleg�bili�ade�,
port,anto, �erão' feit'as em suos arguições segund,o' a's
prescrições da lei. Feit(l! a a,g'uis:ã�" os recu,rsot, .in-

.
'

, ',_, i' .

da por prescrição le�al, sôo cóncluicLOs 9bl:i,�t+'ri�
mente no praza de 48 horas, �"igido� "pro�as h,ie41'"
tas, 'sob pena de cairem, 'p�r 'terr� as al�oç� (��'-

,

trá rias ao régistro implIgnado.
Concluindo suas, pala,vras, cf,:r: o Presidente' .'del

"

Câmara que "q jôgo e:.>tó ' feito c, 're:sta agora ir à'"

urnas paro saber que":' voto e Quem
-

é (lua '2s�á ;O�'l"i
a opi,ni�� do maroria do) e!eitorado".

\
� ,"

"

Na, �erdllld(:J foi dadel, a "art,i'�a p�r,' um dO'I'

ple�tos .de maior responsab'ilidede na ,hís�9ria do 0&
'

mocracia brasileira, O Paí�" c�mi"h:ando' �. �c.,,�
.' .

..... ,

'�

_'OLnICA Ir AT1J'�WJADI;< ,

, !

\

"

M.:�q.
\",

'

, C�lI)�TU'�S
','I:>rOV�v:éíp1�PW, �4.. ' dun,lll-

te, b mês de' agôstó será realiza
da ai cÓnyenção, r�onal 'da
�A paira indicar as candi
Qatl.i�as"à 'Msembléi� 'Légi�ati
ya, à Câmara e ao Senado. Di
ant�, das divergências .. oue se
tem '."eri�ic,a.q.,o em algUÍ� lI1lUÜ
cípíos, qúando entr-aram' em cho
qiie 1_}roblemp,S de or'gáru�aÇi�o ('

lideranças! ,é pe:psa,mént?' inicial
d,a d'if'e,ção da U,!tremiação' cons
tituir. ;u�na ,co,�niss�o ,e],pf,çial de

, oito ,membros, .investída cle''!)Q
dêres !)ara decidir na escõlha
dos', candidatos. �-\pós a t;:scôlb'f!'
Os ,n.q�l1es seriam �omologaCMs
em �lla outra. convenção.' Hã,
ainda, uma corrente que ach'l'i
-que se deve dispensar a hornofo
gação, dando corno 'definitiva a

delib;eraç�./ di". corilissâ.o esne
ci,al.,�,:,,1,a, entretanto" roi fixado

,

'd di'
"

agulH .an o-se 'no âecorr�r q�s;;a
semana um,a sol'ucão' saEs:atóri:1
que v:enha a e tabelec,p! o .cri:h.
ri,o' a ser adot:iclo no' c0ncl�,ve.

,...

SUDOESTE'

, ,

J:>. Superinte�dên'(."i.à, da Ff'Cl�'l
tetra Su'Q.of:'ste está, nO ,lTl,OlDen o

'E'f'I'wn11ada PPc'�"li(;ar', vultos';�
verl;>�s €111 Sant.a Catarina nOs

,

s�tore8' edUcàç'�o" eletJ�ifjcácãQ , e

'r('(loviáriÓ," Os énténdt�entoS
"\'';rp sendo ,manticios: e'utr� ,a' fure
9ão úral da(lUêle ofganismo e a
Secretaria do,Oeste. O "Gó'verna
dór Iv.O Sih;eira anre:e;en-;ou os 13-

gragefirnentos dó "Govêrn'o �làs
.riova� Uledidas anunei;:..dàs, :Pela
SliPeFi.n�e.J1ljên6ia, aO ,nl'ésmo tem

P9 . elu que fõ,n"ece' ele�'ne�t9� pa
ta lpUa' am.pliaé;� do, planQ' de

iJ.�ifit�nci;a � �gi;�'o. ,�, �
"

,;
;>. �

� ,', ••
'.' � •

' 1>.

MUNICrPIÔS' '.

'

-
' ;' '!' .? "

, ,
'

, :'" As .regi Õ�S, : geo,-:f>601'r9111ídl.s
'cl� SatÍtá, Càtarina �Tên1 prom(....

y'endO '\1 B1Ja' orgqni7;aºão �m a�
soclaçõ�''':' de mllDicfn;os, ",a h"a
d,;" mel'tôr T')Artic;nar�l" das, éüua
é:õp,S ,rp:v;n'dicatóii",s TIara', ·0 <;".11

\ ' q�?'envÓ}v':tnlenip, Ma's _'ilI"a,",tr,,,,
V ,:ias pÍltidfld.e"�a:'C�7'l)a (lI,> 'Sf.l'·. 'fi,!'�

";- da'd��' à 'ASsoiGiaC;ão, ª�s Muní�í-

tro da sua normalidade democrática, élegér:á p�'. se�
povo, aquê1es, que, de futur�" -ºcupa�õo �."a, pOlJderlÍ-
vel parce��'�ó� p�s�r't''''cà�'\tffssi'��t�/D'e�"C)t:;�(I����''' ,,,., .;;, ", ' c

� > •
� • '.'

..
' <- -'.� '.� tJ' r' �J.� l[J� � � ..:.)::.' i<"" • �.., � , ....

por todos almejada, São à'tf�';;"ente ' váli�4C1$' CJs ,'.'

pc, I';'_: B'ASTtD�iRES �':' ';
o

-"

p. 7-�

vras ,do Marechal Castelo' �ran(;o ao afirmar' qu� na-
. ,

c ",'.' '.'
'

da o farÓ "ql,terar a detérminaçió de contri"u·, pa-
, � I'

ra que o passado seja 'apenas e realmente o pas·
sado". Há um futuro a cumprir.'·""

'. ' �,
,
I

(' <'

v

\" ui, Po�é�;'� �po de �oJetààos ,

entre �s quais' os srs, Tancredo Nev�s, "n,
tonio Ballii:bó' e outros - que julga que a

oposição não deve furtar-se ao exame das f

'Só não topou o s. c. r. com a minha coluna a oieí,'te Qledidas própost�s p'elo' govêmo, pata nãp
(como situou) e isto pOrtlue, simplesmente não escrevi sá· ' ser acus,lida, (�e destrutiva. Esse grupo ado
bad,o. \

'
'

,

.

lllite o exame previo do pro:jéto, da 'Consti·
Estava indisposto c sem as�unto 1 desas,sunta.do como tuição Que o governo esta preparando, e

diz outrQ vizinho nosso desta quarta, de feijão eom arroz., q1Í-e, segundo dirl3 on�m o sr. Damel Krie-
Mas, exlica·se, desde �ue tutl� tem explica�ão nêste Ker ser� reIriétid'O, cm �ópiá, ;i óPositáo.

mundinho em cuja' crosta vivemos agattados. :' \ A J�r D�S obstruclopistas. qut :, afitma�,
Depois de tanto falar sõbre porres, be'bidc� chopes,' te* maioria. é de "presumir-se qne 3:. presi

cervejas e como é muito provável Mguns tantos .. , cotiiftos ',' dençi� d:, Q1Yosiçãó p!)<lerá criàr ,uri1 fat'o
da branquinha, fiquei enjoado. Pa�a mim, tudo t.bma 6ato novo, D-O que' con:ceme � atitude do go'vêr-
de tigre. ,

no. , ' ,

Finalmente: fiquei preza de nma formidável ressácá. O �resident� çasteio Branto Poderá a-

Bato, 'esse deus que não é da cerveja e sim do vlnhQ,' ri.r '(:om o maior rigô� possível; prol,1lwgall
êsse filho afogueado de JÚIJiter e SemeIe, criado com cad- do; com (iecretos·leis e �tós ,Institudonah\
cias sem par peja bonha ninfa' Nisa, vingou.se bem diretl· e Compicrnentares, medidas que considê
nbo e ressaqueou-me, ,

\, rar essenriais, «> que significaria umá tedlj·
Pois foi ele mesmo que sªiu do altar de sua nlitologia cão. aj,nd�' rna;s drastica; das atribuições

e tomando:a fórma de um leão como lutou com o� glgan· do Congresso Nacional.
>' ,

tes me pilh?u, arrancando,me a inspiráção pela 'raiz.
Qúanto ao esquecer ,ista situação caótica que allda por

aí entrlsteceJ)(Jo.nos e deb:ando-nos sõmente' o ar para res·

pirar, estou confórme.
'
•

,

, Eu não bebo como sabe o amigo e ptocuro des,afogar:
me por outros ,�dos, desde que a minha pressão m'o proi.
bíu.

Hoje estou na fase da ligua minerai e, do cóca:cola. .. '

Bein meu caro, obrig:u!o pela illspiração5 porque o ven
to sul é outro inimigo da gente para rabiscar alguma coi·

I, 1,

NOSSA CAPITAL
, ,

)
,\

OSVALDO MELÓ

NOSSA CAPI1'AL - .fUSTóiüAS E ESTÓRIAS E O
I D'EU� BACO,

'

,

1;../
"'.,,� � "'. I,

O me'u ilustre colega (8. c. t.) daqui da coluna d'''O ,Es-
tado", que aliás muito a"pi·ecio .. l�la graça ,com que es�réve
(,dmuil1go, glozoti o tema que W§:pihni ,�a croniqueta fn.
sulsa.

' ' ..

� , :',"

Sll" ,

"Ode ao Pileque"" ajudun a ma9r a tessáca.

Foi um amoníaco certo. ' :

Certíssimo;'., . J '
,

"

"
, ,

'

, ,

Á. aust'nc'Ía da oposição, tantó do prO'
cesso de escolha do novo presidente, (la

Republic�"e dos novos governadores ,dê

..Estadrn;;, flU3JltO do's debates en� torno

�a GOllstftuição,,' caracteriza:t-�i� eom"

a negaçã(; ,di! legitimidade do atual gover
no e daf!�el�. que o, vai suceder�

Os diÍ'igentes, da oposição,,""",:, mesmo
aqu�Jes parlidarios do, obstrue�ohismo ' -

af�m (rUe ó governo do ti1a� tias.
I 1 I

� ., , 1

leIo Branço· :t!e(,'USOU 'O ,dialo�o e que o

''1,

"

pios; dó PIM�lto, com zede .na
�idade dê Canóinhas e sob a

'tesidênçia <lo ':pr�.feitó <.iaq�êle ,��
nicíp'i?, sr. rrherézio a,· de e','
valho N�tó. O Pre.s.id'el;lt�' 'r�:
ASsOc_iaçao Brasileira dos' Mu1ii..

'. cípios, sr, Osmar ClJ!lha)"pa,.�tiq\:-
,

po� 'dos ,trapalho,s de" instalaç,ão
'

do nOvo órgão,

REBATE-

,
O Pt�iden�e da AsserpQ'�éi�

.

'I

Lrg;slát\va,. deputado Lecian ':Sló
vinski, rebatet�' hoje, 'di" tribuna

a� Casa,' as 'a-cusaçães que ,lhe
foram formuladas em: recente
pronunciamento do deputado opo
Si.cionista, Wãlter ,Zigelli' acêr&a

,
" <'

das irregularidades: .verifloadas
na residência do' D.E.R. de: Ata;..
ranguá.

'

ICONTACTOS
\
\,

,O deputado Laerte R�rh,os
Vieita. etlcOutra-se desde sex�á
fetra última em Fl0ri�nópóli:s, :ç\e
senvolvendo intensa ati.,viq,úle-
pOlítica junt.o abs Seus cotreJi.giç;;,
nár;os do MDB, .J á o deputadb
Doutel de'Andrade ,aqui ch(i,gà�
rá nOs últimoS dias da sema,n9.,
O Sr. Lenoir Vargas Ferreira
também cheg'Du de Brasília e',

aqui perm�necerá por a]gur:s,t
diàs �m, contácto cam o Govêrno
do Es ado e com a ARENA: '

,"
,

,x
'

A.GRICULTURA ' l '

'informa o st. Luíz �aorrel
que, preteRde promover, a· ,des
C'C:Q_ttalizagão 40s serviçoS', técni
ços �a pasta da pioduç�" �!n
Santa Cat�!ina', � .medida ser�
executada attavês 'de' 'é0mi.Ssoes

/.
'-

c ' r

l;11iSt,a:� autôn0mas, 'ficq.ndo I, Óbfl?
� Secret.ax;il:} a�nqs, os

\ '�raQªlh�
qe, e.l'tüqot? .e 'sUp;elMsáQ,' " "",
",'

'

,,<' I
' •

�
"

AuMEmO
.- '''I

, .

":O,'Gdvemadm; Ivo, Silveil:�
ésteve <reu'nido na n�anhã d� on�
tetri ',com o 'SecrAtárjo, da Fazpn:"
da, sr, J, ,J,' de C\,lTIf!rtino Medei
TO"- 'e 'o Spcrpt"Ho

-

de GOV-<>t'J10
Ham1J';'Oh H;Jrl8br,nd. pstudal:rdõ
à 'rróbleJ""-' do'�UJn""lt() d'�s ';;�l'"_
�; dor'es: PÓblicn", est�dlJa\s, Naiíl;'l
,!oi teVe�a:ao a',,?ós' o' :�ncO:ntrci. ,. "_-

" \

I· • 'r,

�
, ;j�

�

.' f
"

•• '., '�
marechal ,Costa> � SiJva envereda 1?elo ,qte's
,mo caminho. Não há dUvi4à."VoiéUl., de'
',quey3 Il!aioria' aos J:la'�tidari9S ,4� ob�rU�"
ç�o .é' orhmda dQ �. e�q�ntó' 9S a4v.er- '

'sarios dl.' idéi�, vi�ram' 40 ;pSp." ',� ."" <
•

�, : A ,i111press�ó: q�e" �e �er�t ',�. ato 4;
,

qt1� tal �vfrg�cl,a_�.. q,�e '-00, ;�Q).�oo�:"
ipii4a:de' uo P!lttido.'-::-: refl�� a",���
de objetivos' entre, li' �ss�4ism�,i �',�ti,.
bislÍlo ....:. com o pi'itÍ1êÍró a' desejar fe#hl
ficar-se, com Vi�tas' 'a, dat tUil� �ase po'liti.(
ca ao governo do knaréchal Costli e SilVa,
é; com o segubdo" � tentar precipitir, aco.p�
�inWntos na are.:. po)ju� t tnrnth. "

.....

� j
". , \, ,

,.

\ .

,'1
,

Há vil,riOS fatos novoS que
'

MtnQi?S. '

tram e:s6r ,em pel'igo o plano do �te
chaJ castelo, Bralico, de consol�daçãi\ ,da
ARENA éOiJ?o pattid� definitivo, 'illi I)
'cont1ito aberto, em Minas Gerais', ént)'�: ii·
,facção' tidenista dà"Á.sSemhléi�, �
vá, ,chefiad� pelo filho do .'.depntad� ,Jlos6
Bonifado (o deputado" BÓnifaéio, de ,ÁD..
drade presidente daquelà <lasa): e o 8�
tari'O de SegíH"ançà; �Í": lUas Foriés ...:

Tratá·stÍ: do reflMo de uma: ciiver�,ià
çada vez mais 'p�ofunda entre Udenistàs e

�eS$eidista§, de Min�s Gerais, ambOs � •

V3c!�!\, ria ARENA: Há �inda a situ'a,ção dá

AREN.." tia' Guanabara, que está. rêc�,�e-
, cebdo ndo ter condições eleitora.is pa,tâ
fazer UDl!l bancada federal e que pareoo
'hão t.!r J!feios de ,ptopor varios canâichl·
tos il sellatoria,' em s�b.legendas '_ pôr
falta de quem �e arruillue.

É cOJU a nUida intenção de fazer c,om
que todm; esses fatos dêem rendlmérit,o.
com a maior �apidez P'Ossível, permitindo
(>1 modifica�ão do' quadro <la situação Í):F
cional, que os Qposicionistas' mais jntra,;n� ,

sigentes estio, lutarid(J em favor da O�l'l-,
trnç'ão totai,',pagandÓ para ver; antes qtte
o governo adote, outras nledidas que o.
MDB cÔJlsidé�e éÍjscrimiu;ltorias, com vis

tas às eleições de novembro,

É curioso assinalar, no entanto, ' que.
o mesmo raciocínio e ,empregadó pelos
adversarios da 'obstrução tQtl.l, que acr�
cti.tam que unlll atitude mais flexivel pod�
rá facilitar' enteódiJUentos que impéçam
li consolidação da ARENA ,e que redu-

+ I J
" 'I' '<;

zain o campo de manobra llo IJreSidente
< '. ,,',
da Republica.

'

,
"

, I

I,

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



/ "

. revended,o.t �utori�ado VOlkSwag�n
.

c. RA,MOS�S. A. COMERCIO •

.
. .': :'E AGENCI.ÂS ','

.

RUA C�i::'IPED�() ,D1t�OROi 14fi3

_.-.-.:'
" �rnEITO '

,

REX,MAR(A� E. PATENTES
. ".

Agente Oficial' ,'lá Propried&4� IndustrlaJ
tl,{Jglstl'O de marcas, patentes de. invenção : nomes comer,

dajf' ritulos .de estabelecimentos, 'Jnsigruás 'e' frases de pro

paganda.
' �' " '

"

." ,'.
.

'(l<� r'mente Silveira. 29 .r: sala,� - 1.0 andâr -'-,Alto'«!t&
." "'!\'� .- FiQt;lloo:J)oÜs .....:. CaIXa Postal. 97 - Fone .�i.

-,-e

Oumiense ,de Paula R'ibeiro
..

'
• "

�
1 �

Adv�ogado o B .$(.n. 2055
Causas Cíveis, 'ttabalh�s
!mpos o de Renda, Inquilinato
Escritório: Rua Vrcto,r MerÍellts, 28
Cai""a Po,stal 613

�

-
. Fone' 3�' " .' '. ,/

F1orianópolís
'.

":, ;.,:;' '.' Sa�ta Catarina
, . o,r "

.t,);_ "",' "
"

,.

"

'.- -- --e-'-�_����:':_;� .,+: ..--___.___
', .

.. ,:

'. D'R: ...ALBIRJO ,cAUSS
Dr. João JoSé'HaberbeckJagundes,

.

.

.

ADVCGAOOS.:'··'
.

'.

·

•

1 �
,

•
o',. .' l' h

Causas Cíveis �':CtiiriinaJi.'� "'��tões Trab�ihistas.:·
Cobranças _' :pésqUÚ'es ,":':' ,ln�ri'táti�S. :,'.

'

.

"

. LEI Do �tNQtiILlNAro ..

' ,

Escritório: Rufj. J$r6nuno' cOplÍ1o '':-' E4ifíci'O Sánto An-
tÔni0. 2.0 andar'- Altos' sapatada ·Rápídq. 'Carioca.'

"

.

'"
'

.. '
. .

... - �Ç'_:':7--�'-:'·-------",,-_,,_----
,.'

.. r �,',

Univers·iddde:.fedeta'l de
�

. SaA'fâ 'afarh�à' ,:" ::�",
.

Faculda:dê' de la'rmá,cia:
.

\ .... ,:. . . .' .... ,

.'
'.'"

. BioQúfmicit
Aviso' à" cráisê�:·J�êdica.·'··.·

, :

"

.

..:.-......_----;...;..�-��--.___,�

�'Í'orri6 pti�ioo; Pâ��. ço��í�e�tó dos �t�re�sa.
dós, que se ficha publicaQ.o no,Diárió OfiCial d? �s
tado, edição. ,de ;3 ·q.e agc3sto de 1966" bi Edital n_ 051M,
,r.elativo a C<!>ncotrênCià ,Í'l)blicâ h .. O;:;r6B, para aqui ..
sição' de 'inàterial' d.estu1�do à Fá(iuldade' d� O�on.td
logia da ,Universida:d.�" Féd�r�. �e $àri .f Catáririá. :

Outrossim, esclareço �ue;, a abertura. da,' Cob"

,éorrência está áprà.zadá para' às 15,00 'horas, dOi 'di�
19 de agôsto., do. . &rrrente 8n9.' :. .

,

Divisão. do Mátetüll;' em
.

ii�08-66 �
.

'

'

.'JOSOE FOItTI{AMP - biretor

"

Ümá casa de' Ínat�tial h� 'rua José: Cândid6 'dJ
Silva, 250 Estr'eito. Tf�ta:'r na:, iriésrna.
-----_.......---.---.;....�-'-- ,

__.::_:..._.

AUXILIAR DE'. ESCRtTÓRIO.
ri; Moço com prátI.c,a de 9. a,nbs nO �ió óféreCe-se
flPara trabalhar' de auxiliar de' EScritói'io en'l firmas

• .J
. f �

'-!est� capital.
Informações: RU� Lúii FJ��rides, '26 --- São José,

Torne�se Você Tambem
/ nl'onripb�rio �o .TARnrM·� �.rrL&;N'rT(X). .

'Bairro em franco. pr\)g't�SSQ, e v-aloriza<:.ão rohstante pi&
lo seu traçado de urbanjzação moderna e fácit acesso de

Suas ruas.

Ahllndl)nt.e<; coru;tÍ1.1J)ÚS que' sumirão em multo breve
•

�NO� D'f. P�A2:D' SEM·.J,UROS ém maves pagainen
T1lensais. {. ",' ,

.

'
• "

, '.
'

I � .

Informações e v.end::tE': com Benjamim Avert)uck. RUa
Tenente Silveira, :':1.0 � tl, (esq ',:rr&.jeno. Fone 3g17. '

. terno-resistente
MOSCOU - APN - Orbe-Pre=s

Apesar dos inúmeras métodos descober
tos, ainda não se resolveu o problema
de Se conseguir um meta'! tenno-resis..
tenta, indispensável,' aliás, à técníca
modema. A sua obtenção é um pro.ble
ma 1;dQ agudo que, em sua solução, tra
balharn especiaustas de vários ramOs

�a ciência. Dependendo de seu destino,
.0 m{l.l.érial além da resístência ao taLor
deve pOsSUIr outras pr?p1iedades, '101116
.pOr -exempio, Ser bastante -eve

' ou HJ...
sensível às cargas dinâmicas bruscas,
Tal "combínacâo não se obtém laca-
mente.

�, .
.

�. \
.

.
�

No Instituto 'de investigações na ..

cOnStruçao de maquinária para. solda
gens autógenas da uRSS foi désenvo-
vida a instalação UlVIP-4-64, que re:ves
te Os metais com uma cll:mada de mace

rial pouco fusível, 'uü1lzando o 'método
da pulverizl;1çao p1ásmíca. Éis a expli
cé!ção dêsse método pelo técnico Eugê-.
ruo Antoshin:

'Na Siderúrgica de Novolipetsk; OS

cilindros' utilizadas na fabricação de
cOrreias de aço para trcmsformBdorE,-8
'se deierioravam continuamente. A, tem

Per"tura da correia é de uns 800. gráus
é o tnetal agarrciva'-se aos cilindros, 'cau
Sando g;..aildes darios e prejudicando: 'a;
p�dução.

.

_.

'

; Por meio de nassa equipamen'o, .

Os

cilindros fOram rE;'cobértos :(..'Onl -Uma? fí7

PORTO ALEG'RE RS

pelo

12 o

RESIDENCIAS
C.'.\sA DE ALVEN�IA na Av; HexciIio'{,m

. ti..o', 1� tlSqui.Qá cOm a. rtía H?�l).n;\ Bi�.
�'- Construçijo �lUerada �- CQ� 3

� e '5 quartos e' demaiS deP.eudêiJic�
rreço ..

base para n�gócio Cr$ 30-0l?O,OOO.
.

� '\ - I' , '-,', L

, CASA ,NO ESTRF;�TO - Rua �l�V'o Bil�."
'; 224, terreno medindo. 10 x. 50. metz:os' ,cQIÍ1
'água luz f' esgôto com. 1,lma c&sa (I� alV'elia.
'ria e mats freis casas de wlJ,deira. Tudo

po� apenas Cr$ 12.000.000_
.' ..'

n.UA DEPUTADO EDU VIEIRA....,. Pantaiiaj
:_ C1'.sa de madeira pintada a óleo Com

2 quartos duas sala,s cozinha e .v�randão
:_ Terreno com arca de 324 m2 por. €r$
Íl.500.000 - ou em condições a estudar.
f .

.

II RUA DO IANO 57 - Barreiros - CàS� de
: �lvenarb com 3 quartoS 2 salas e dem�is

I dependências. - Terreuo medindo 12 x

'.127.00 metros - Cr$ 7.000;000.,. .

, rR�A ALVARO DE C�'VALHO N.o 1"":' Es
.' : quina da l'Ua Con�lheiro Mafra - OtÍino

ponto, comercial medindo de frélite .1!'ii9q
metros e 9,50 metros? no Cais Frederico
Rola - Cr$ 20.000.000 ou em cOndições •
estudar.

,
• {1f_ �') � •

RU� JAÚ GUEDES DA FON:���"-':" p;"
lhocinha n.o 40 - Duas casa:J;YW�'��IV'énati3
_.;.;;;. Ambas com 'instalaçõe:s completas por

ap�nas Cr$ 17.000.000 em condições á eStu·
dar.

RUA SÃO CRISTQVAO _ 324 - Coqueiros
� Casa �lf' ma(leira com 2 quartos sala va-

randa cosin1m €rS 3.00:LO{)I).
.

RUA VALDEI\'L'\.R OUR'').lJES 479 - Cá

poeiras _ Casa de maf.kira frente de pedra
terreno de 10 x 60 mt'tl'os. Todo murado;
C0shlha ',,,I} ,bainheiro ,de Aiveilt ,investidos ",'

C(lm aZUlejos - 3 quartos 2 â� Cr$ .'"

7.000.000.

f i ,'.

fr""
; r). I;., '. : : l

,

f' f��'�i ,� TiS';, t i U t� HI �'�
� � '. , ''''I;; "'li

�D i\'lf'� '. H<1.,4 . S1J;u. P,o\ES, 'N.o' .

:r.
"

'r.H�r. ..úh no ESPANHA - CENTRO ._
,

FD!f'lr,J'f) CO)VI SF:IS (6)' :\PAll�N.lUEN·

TOR 0\ VFND!\ -.PR,ECO BASE PARA NE·

(�t},:::),_() CR.� �I) 000 non. OlJTRAS PROPOS

TAS PARA PAGAMENTO EM CONDIÇõES
flE!H.O E§TIJDADA§.

, ,
.' ,i .: j

"" \ .• ir

, , I
• .�__ ,...:.o;,...t-..!;;..r';;:__ :' .�,__""""__",_,,,:-_._�.__-.:-. '''-. .--;--

__

-:_.
__ :----- ......._ _.._......._.._" ., -'-"-=�..;.!....;.1..,J.�

.• _.�__ • .;.._;.:,_..

Radarr :
.

J
, ,I' t

.�, J i. '}

na
i, .'Jl·

. :1

•

'. I'

, '1'
_ I' tr I �

o JjUifARJESTl9() DO UONS CLUBE
;: �. .. ,

'

,

'0 BAllE'OE 'GAlJfno CLUBE DOZE
Sf...B@Ú e domíngo,' foi' cÚmprido-,

o progrnrn.i' de fé,stiVkl�eS
.

pÍ'O.ínÓVid?
pelo 't..i�� 'QUbq'.:de F'P:Wi� ztiar�do.
a,h"';:,.ri��'.l" Ulã' j"d.i!,:�o, Díst:ri,." �.;'+'�.-,C'. /�,' O'

, .. ',c' .... ',."
, 1· 'e :,ho;;,""�;ls.'l.ão"�no),

,. .' :.dê.: :GovC�-� 'r"��;'O"',. ,.�'" ", ... '

dOr'do'I:..iQÍ\S iC.��� DI.�tn:to·lrlO, NQLi
�, T.C.,:;fdi· f�li%adO Q-:'jantar' restivo pre
sÚliôÇ; �l,o �-:;,A).!�O'� Itamalho; 'Pai't�.
��l'Il :��" �.Qre�4ID��. do' Goyerna� l
(lOI-" IVo.; Si1vé lra .z: "Cêl :Edinluiao' BaS-
tQ�;: �e8.:'. 4�� A: L';'-7 .pefl �ilfl1' Slp,.
Wih�;"·�re;,.do :T.J:· Desembargador Be . - x. X xI X""'7
ilSário Ikmos' '�da, Costa:; COrnl}r:dante. dr

.. ,,� , ," , '_, 1 ,.', " -

,

-' ..

�. ,Di�!,rtP. +lla�aJ�:1\�irant�··,· J,Ot/é de A AGENCIA'de Informações Ra-
Carva1hó.; Joi4�; .l?r�feitó Acáeío San- d�r, (AIR), .rói iníormada: de que ° Sr
tiq:gq '�' Í)Qili' Afop's(;,N'ih�ij& O'Dt. Mil' Celso RaÍno,;, .será 'éleito Presi,Qen! e da'
t�n F�t� tói· o"mes,re :c'eriinôrua e o Dr, .. Federação: dasj.Indústri�S' de Santa Ca;
Victor p�h:l�i 'J4niJ( saud�"t· os' ,q)ie' tarina.

participavàm.· ..�o· evento.: E?i:.ata:mente úR

22,215. h5,:, ,'(��bad<» }i �r. �gernirQ Bar:
petp, 'após'Jai�r <uSl'l,:q,a pàlavra 'pasSou
o' DistintiYo. d.e" 9<)vernadc!:r ao D�; ('7€
orge:'"WiJdi" "(jue :J�m. s�gtúda discursOu.
Em . �).m%0' 'fe:�ljz�dó' na, Riosu1en!)€", a;
(-,o.riteceu, d. al��.,�sth;'o, quando foi
fundado" 6: Liops, Clúpe< dó ". EStreitá
cujO; Pt'esi d.en.i.e ;é_ 0 ;pr.;' Ed'4ardo R>.".
Freire:" D�thingo;:;·��Air<p1)�

. �a um

i1i�hl()Ço tÍ�i��;'.Il�� �g�·A,�/'q,��çãQ
, FQi. um g�e·'���m�J}t.ô:, qu�. éOn·
.

. .' '; a fámirí".J��trtiéll. ;a� Santa·Oi�cq .'. , ,"" I'''''' .''', "
..

tari��;' rt�fd#n :;d#, '���an� 'na: •dp.ac�p"
� ..t>8t�!i,�si:(r��p��·G:h}b� de ·;Fp�li.s;·o'

�P:-tti��·� ��:;:,t?r'?�/.: '
.:

'

.,' "

"., '�·x"x X "

.

�:.-:, ,',' �', ". i. >.;:: -:, ',:
,'" >

na camada. de b:ióxido de zircônío, cu
ja. ieIh�ratura de fusãQ é de 2.500 ....
graus.

Agora a fita de aço incand�nte,
.ao passar �los cilindros, não se adere
a êles e adquire uma superfície'. bem li
sa,

:,- A instalação consta de wri mechei
�o plásmíCIO ,

sistema. alimentador e do

quadro-de comando,

"o plasma Se J forma: nO pequeno me

cheiro coni a ajuda de dois elétrodOS'.
Decátodo serve uma' vareta de volfrâ·

.ó}ó. das que se ç<)sttúna usar .na,.So14a.
gel1). P<>t. arço de B:rw�n, e de anôdo ser-,
ve '8 'abertura da forja de cobre do :ine
chei'�d. A corrente' ,contínua que se fàz

"

Saltar forma'� arco. através, dp q41:j.1
Se insufla nítrógênío, que eleva. s�a tem, .

�rJt�ra a 20:()O(}·"'graus.. Do alimenta-,
�or çhega' ao 'meçhe�ro o material pul
,veli.zado, que pode Ser o vOlfrânio, bio.:
',ó<ió hiziveis. Ao 'passar pelo arco, o

. Pó ,se aquece e em tal est;;tdp incide �9 '

· bre à superfície a ser .tratada, fornian
ào mn' .revestimentó sólido;. çuja espes

· rura pOde ser' regúlacÍa entre' um 'iJéci-'
mo, e dez milimetros.":O contrôle de fe

gulil.gem ,de, Seu fYncionamento é reali-
7�do:pero quadro· de comando, .. 0pde .€S-

. tão, ns:;'a,:ados. aparel�08 . elétrico� �. <le
g',ái.... '

.'" .

�
.

".

J':t:C: ,

FELICITA E'�·US'1·V�ME.�·1E� .,.
• I..;

A SUA 'REV'ENDEDO,RA(
'.

I'
.. 1

. .�, II

F··orne §�.� �,O'":,u�u· ,'o

-,...

'TERRENas'·'· .'�

" TRINDioE -Grande Loteamento - LQ�e8

ª
.

pªfti:.;, ,d� GrS 600.000.1 pró$to á Es�í,a
.

' tle_Oficillis da POQcla Militar.,... �aioreS
'

•. qetâ),bes tD;l JWS�os escrltóri�: . .' ,�

PRAIA nu MEIO - Coqueiros _;. Lotes à

vehd� com preços a pàrtir de êt$. Uoo.ooo
em cond!.çõies.

..

CAPOEIRAS :._ Rua \Valdemar Ouriques e

Rua Ole�ário Silva Ramos, - lote:;; a yenda
·

em cond1ções. Valor: Cr$ 1.350.000.

RUA -DELMINDA SILVEIRA _ Agronômi·
.

ca _ Lot� coin' área' de 39.(1() tn2. Cr$ ....

'1.600.000. .

.;

ESTREITO - Rua Were/
.ra {aJti�� I'lriL'Simt i.I·
renos. Preços a partir

d,,{... o .seu

,
,

',: ",' "",,,

� I, "

,
.

,0.",)••E' , ,

e a'.Caravelle de Porto Alegre.
Clube Doze, foi· murto

.

melhor,
A do

,

FALÂm>O. no.:,baile. do CIUDe D�fo
ze, Máriâ : Fernanda .:rilits Neves, entre
os brotos mais bonitos da noítada, ela
usou o seu prímelro vç1rudo de baJ.<

. modelo boÍ'dado em flo.reS e, pedrarias

'(

·,-x

· ONTEM, nesta capital, foram rea·

lizadas reuniões d� rotina,. do B.R.nA.
Entre as personalidades preSentes, o. 1Y.
tetor PreSidente dQ B.R.D.E.

'
,:_ Dr.'

Jorge Barbot MiÍ'f\:nôa; Dir�to.r�s:· ,Sr' , '

JOsé Truda Palazio., Ar hur' ''Claudi'''l •

dos Santo$ e Martinho Callado JúniOI
'.

i);l��çàr�· Il:ó �ei:ên'Ci�' PaXâçe l{ote)
.

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

, . ,

:, �'x ,x': X x,":"'"

.

AMAiniA,"�o Teatro "Alvaro de

ç'aryalho',: s.orâ r€aliú,d�,!1 extr,éia' de
"Volt� ao Jvlull!jo' erp' 180 Mliriuto�.

J •

,

x x-

.. CÔMPLETANDO· aS "festividades';:
d�' ªni�e�sário"�()' ,Clube' 'Dozi�',� er(Jrüs"

,

f'" '" _" ," _,' J. '

I:

� �9q4r �l�o ,Pam,plon,! t>fómOVeu do ':
rniIJ.go,. ��tryãl .da; j.uventuqe" feunin'i�o
a jóvem 'gUardá' flotia.nopolitan�· ;

·

�
"

� . .!.' '

. _::
....1

- -

,

- x' X(.X' x �

,

'PASSARELA ..::.,' Come�tavam q'l�
eom, todó esse frio um sécretári.o'de Es

tadp, t9�ôy' '!)ahhQ' 4e m.á.r � x ....:. F']· '

r<W1 à S�o Pm.HQ" 'onte.in� o Sr. e S�'a;
Luigi S!illa (Zélia),;:"""" x .,�, Óf,Dr. F('r·
na,�dQ .,�astos, '; ptflsi.q,�,t� . 110' 'Àveí, Joq•
ie�do �p��: pa,r:a',qu�, sçu" Clube

. 6Q:hsi'ga: ;a: :prrrrleira' ;v:ltóriil. . no' campf>o,
. nato ..2 �'''''- virl �.r ma:rcada, '� data-'

.

;-:

�rço em provar, cOpi os' mais çonvin
,centes ?:rgumentOs 'que a Lóg�ca, a Fi
-lc)sQf1�; o Boni.Senso 'PQclem nünistrar":

no�, a necessidaile 'gé �cultura. pa,ra ad:"
q1,lii'irF,iOS' a!) pPtências" � Êspíl'ito e
riãó patà llili'eainenté e.Statmo� apli ::a..
�QS _'pas :rful trél.t1f>foppaçães, da máLri� � ,I, '< "

a:' . udii'.:iios cô'Ín 6� i>rOdígids.-Ha· �téch: ca ... .< !

{dá d.iêneia àpli�ada ILs iriâús.tiás, qué'.', : f • t! •
.

m�is a() luxo;á 'exag�ros .de con.:lc "'to
material Se d€stii7,ain., (10 Iilue !l pl'Opor�
doriár à rí;lérite ....... que é para o que va·,

leJIl ê�s'€s es'fOrços da inteligência,. a
&<uncieri�e- inã�eabilidâi:le, ánm ,de podei" �

n1QS entehder das eous,as do
. Espírito.,

Ique afinaI, são as, 'que no.s Podem pro
porcionar o 6o:iilie:ünento. ·ma.is· alt0 do
UniverSq 'e ,a fklicidâcle reSUltânte des
se coIj.hedment9, Sé lhe dermos apÍ:ca.
ção. 'cOn&eAl;ânéa: �OÚl <> AMOR que é li
luz di",ina que ilwriina Os caminhos do
progf�so real e rios', forn:l capaZES de
pross�gWr a vi.ágeIi:i rumO\ao Rein(; de
Deus, onde se cheità m8,;s pela Fé f pé

.

la Drátjc� da Carid:>de. do' que Ihlós
vão� propósitos, de dOminar o UniV(,rSO
cOm a sabedoria orgulhosa'e' ó aprÍlTOra
�- r �LÓ intelectual sem objetivos eS'Jiri .

fuais.
.

I
,

"bpn:; 'RotT'q'l')plli � um crent-= sir
cero e Uln d.ev6taclo· é1,j.1tor de ni)fn-e: .'

�értsàment(.Js. .

Somente' para Q_ar' umá demonS'Í'á
C8.o. do, 'Seu e-stilo,: a.� suª a.i-t� qe',di:z;,eí:

.

do " .... ,: imenso cuiclado de'\plío8Se�,fúl1
pesquu::�ndo: ,

as' etenias' vérdàdes,"· nAr,
aqui trailslaâaretb:is alguns oarágr3fQ:.
berT' jnl'nÍ',";>dos ,dê '�A Bl'JNÇAO DAS
LAGRIMAS;:'à nágina 19:' ,

"Bendi.ta' a lág�il'.1à �ni' que 80 cr\.
tÇl.iiza ° acervo atroz de noSSas dC'r1�� ,e
SE' (n"i 1'\ ni"gro tel de nOssa.s mágroas" .

'Bpl1díÜI a láqtim8 a cuia tan? nu
+.,�-- .(a':'l',.m,,..,,, "0�'h;;()" ·dp sonhos' dou·.
:rados e em cujó fundo \va:glieiam �f,nec

. tro� 'tris' rmho" .-1", oSno1."acas l'nol't?,f,',
''R''nrlth a ,Ü\'$'!)'Y)a -do's OUf' ca"nem

a d(:'<J:�ita dI" n"."cprem sem teto e ch'6--"
· tam';:J ci",<,crr�ça do v;",prem spm n;"'.,;

]\,1(;1<; P 'nrPi'iSf\ lf'r. l,.,r f' tornat' li. ler
rl�"".. ,, pxr.r.ol",":'t" l'c""",,Sitn.I'Í() �p 81' 'lVf'''

C0nf!,�:t()S <I 0"li,:;",·.:1<18 H"õ"'(' (10 v 'Oral
,-- (!Ont"ú-:lf) 1'.':n,t.O·rip úm JivJ''' nOf le-m
h"q ') <:ll:1V'� no':c";c;"�n '", ;" hO:na�1" ca·"
}';l1l"""a (�P 'O�h;n,:jr�n.,+'h 'T'a<fOra 1<" Dre

CiS(� lef'tn;fn o ?,th"'ar10 'do'F",nf"'jtl") na�

Ta beM ·a,'ra1i.ar a pujança mentai de Ru,
bens ROl'n3:.\'l(!;l!i,
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o Campeonato Citadino
de Futebol Prpfíssíonal de

1966 jeve andarnento na tar

de de -domíngo, quando, co

mo preliminar do embate
do <Estadual entre Avai e A

méricá, defrontaram-se .os

conjuntos· d':) C'lube Atlé';ico

Gua-rani e Paula' Ramos·Es

lX?rte Chibe.

o mJ�hor trIunfo,.'

,(

resp8ctivcs repl't2.dos:
r

Metropol 5 '" ·L.1nit�ba O
1\"

ele ao ser ab',t:i_,lo K"1 seu re

·:"lt..... pp1" P. .... t·.,. ''10, C nse

g'liu a re'bilitar5,o, �o lW'a:r

.1", ".3'''':;''-''1, () 1 - hi" '.-�a 'ele

elást:.l'lo e3core ('e 5 x O. ('

Emrate e�n Lrges

E!"Y1, T,a�es e:rll?t0-_�"'ln

CU�""'Hli 10('<>1, e C'iY'le"clá

rIo, de C;:iciú::na. 1 x 1 o es

core: .

Caxias Venceu

c�a :mtori,r ;08'('

rio, foi,o ven:;c,.-' 01' r1<l, �ug-rr:'l.
f�ej-,ll"d" e·'rJ. ,T' in,':'-e 8"

_

c -

.fuU1'1nt<>r o F,,;1: 'ovíir:o pelo
escore de 2 x O.

l'l!?.rnfHl) 'Oi"R e 1[4';?:n",'r�"'lse

Empataram em H".jaí

N8. cJd'lde d'! It<- 'af, Ma"
cílio Di,,'.l e F;'�l'eire".'"e fo
ram: proh!!�oni'lü's rie "e�S:;1.
cional duelo a'l� a'1 fina' r.-

,

çt.isou' O marc,4d8r e� ·b-f.m
cp. Já é O R.o �"""�ate. em

13 partk a elo t�"'Y'e co'omdo

que é i;'p'ora o -dnico invicto
do certame.

Venceu 'o Her-;iHo Luz \
---_.<,----- o • '_'- _.

1\

�:OT'CIAS Dr ;E<srs1i;T"'I "('u rpdut". o verci-
1;('> T" 11'7, 'A,-,nn q. 't"'Y">AY'",\''' �J\lrre
A G'l"�l"'.'lf r'te Blume-'.au.
,2 'I{ 1, o escoN. 'Pe.lo triunfo sen�;"c'oT1al

de 5.a feir:a, 'frente no IMe

trop�, .cada· Jo!!,ador do Bar'�
raso fôi gratificado com' a

qhantida de' 20' mil cruzei
ros.

A mesma qU'lntia foi' esta
belecida a: cada jog�dor ele
.vido a vitória'

.'

conquistada
em Blumenau, dial.lte do
Palmeiras, Dor 1 'l{ (l.

. Dirigenter. da, Barroso �s
tãb satisfei:�os com J traha
lho ·desenvolvido com o no

vo treinador Helio Fimentel,
_que depoIs aU8 aSSH1'Ylj'l a

direção técql.ca o clube oh-

Nnva e �P.""�"'I'l::n-·�"

Barrosista'
Vitória

'Pel,"! terce;�a vez COl1S"CU

t,ivS', (l nu;rivQ. rl.o ,\lp"dr'nte

B�r""I:"" "p'YJne -no rer:ll1to ad
V"'''''''''l'iO De'"oi''' 0') b"t"r o

J"'1hHl,r:.!1 e () Met:r1pol. ê<;te
lfrl.el' e pnHi,.., imr'c"O, o alvi

ve-rq':) Ul' i <1Í'eTJse fOi a_(S'ume
nflU e (l�';rot'l11 o, 'Oalmeiras

pslo escore de Ix O.

Próspera 1 x At�ético O

AIenuh)e Q.o PtÓr:pera (fU�

cl.nn'ln-so' prr'ixi''l']o vere111lOS

contra o Fi0"11e;--e"se:' ven

ceu. e"U .io�() 1,raf1dertrto de

s8.bpd0 para l1ntennte"ll, o

C0u;unto do Atlptir::o Operá-
'.

rio. 1 x O, o escore.

I

Avaf 1 x América 1�

$.

PAULA RAMOS Pedrí-

nho; Amílton, Djalma, Tito

e José Carlos;' Elí e Tasso;
Clovis, João Carlos, Beta e

Rila.

C1?ssifi.c-.ção
Com Q resultado acima, o

Paúla Rí:únos perdeu a L."1ven

cibilidade _e a lid.erança. Esta

passou a pert<:m."er ao Gwua
ni e ao Tamandaré, êste in

victo. ambos com 2 ponLos
perdidos, seguindo-�e O·Pau.
la Rp,mos e Sã.) P"\ul0 com

três Dontos perr'tídos, estan

do em último lugar o po·"tal

Telegráfico,. com quatro
pontos perdidos.

Próxima Roda<4_t
A próxima rodada marca

para domingo o rra�c1-] São

Paulo x Tamandrré, rO"llG

preli'uinar do il)gO do !Esta

dual. entre F!O;1\e'rense' e

Prósl1era, no es'árPo "O"'lan

do Scarpelli", no Est,reli\

teve dUi1s eXl1ressi"as 'Jit6-
rips em Ll1bit,uba '3 e>.n Cri

ciúm1..
A "'erleT'?d'í,o Cc ta"i""ense

.'
de Futebol já reg'stro'l o

. novo contrato 'de Ne!inho
éon, o E8rroso.
Como se" sabe Nelinho en

cont"l'1-se re? 1iz1n'(j�-4"-kte-tes
na Port.uf!'uêsa de DesY')()rtos

de São Paulo f' càso agrade
será nogociado, F:nt"réaf1to

,
se as negoci.:otções· não r.,1-iep,'a
rem a bons termos Ne'linl'lo

está em conà.ir·óeE: de ser

lancfl,do pelo Barroso no es
tadual.

f1assificacão e Of-ô)úma rodada do
.

.

Esfadu;31 Grupo 'Dorny AniL:nns'
Com a reaHzt\cão di! 14,0

rQdada do Estadual - Zona

"Dorny Att'.nes", a coloca

ção dos concorreptes ao

mesmo pa:JSOU a. E-l1r a' s�

gt.linte por 'pontos pt�rdidos::
1.0 - M3tropol, 4 p.n_
2.0 -,.. Comereiár-io e Mar-

cíUo Dias, 9
3_0 -.. Olímpico, 10

4.0 - A:nérica, 11

5.0 - 'Barroso e Caxi!l.s, 12

6.0 - Fe"roviári.o. Interna-
.

1
clonaI e P1'6snera, 13

. ''1.0 - Atlético, Guarami
,(Blum.enat,Ú, Guaralaf (L!:ll'

ges), Hercflio Luz e Palmei
'loas, 14

8.0 - Figuei·rense e Imb!- .

tuba, il7
9,0 - A�raf, 20
1.0 ..,... Uj.'lião, 23.

Ne'sta Capital Avaí e Amé
rica (reuort"gem em desta·

que nesta edição).

.,

------�----- .._---- ------�----�

.;;>.

(f� Veleibol
Será tea1i�rll) na fe<;un�a

quinzena de se'emO'ro o 1.0

Carnnenl1ato j-'lte);-Cnlegial
de Volibol, pat""ocbado pela
I:)omissão MU'1'cipal de E::;

norte, cobl'il1qn ar.:sitn uma

gran�e �âcuna
..
no desporto

da Capital.
Quem conhece \

(j entul5ias-

�:

I.
, \

mo jovem fi0rianopo1itàFl.o,
poderá avaliar o. sucesso dos

referidos jogos.

A comissão organizadora
e�tará ainda esta semana em

con.tacto com os senhores
diretores de nossos estabele- j

cimentos 'de ensino; Próxima Rodada

E continua a "vía-crucís"

do Avaí que, domingo, pro

porcíonou à sua torcida

mais um empate com. S:'1-

bor. de derrota. prosseguín
di), .íÚ ·decori·idas 14 ro-ía-tas,
or.mo o único dos lG concor

rentes que ainda não conhe-

::...-- --.------_ -' - .... -
'-_

Florianópolis, 17-8-66

ceu, no certame pelo título

máximo, a alegria de um

marcador favorável.

Domingo, a vitória se ore
-recia para o "Leão da Ilha"
como de colher, O Amérca
atuava muito aquem das
suas possibilidades técnicas

'0"
v

.....
.

,.' f!-· , ,�� "
, �!aurho lh�co Iulelré e o novo

, I.

Finalmente o Fj�eirense
contratou o treinador gau
cho Chico Fu'eiro, O novo

técnico' do preto e branco

já firmou conr-rorr ísso com

o clube presidido por ma-
- n-iel Santos tendo acompa
nhado a deleaacão alvinegra
à' cidade de !ta iai. ... . .. _ .

Entretanto, Chica Fuleíro

do Avei continua

lxl Injusto para o "Leao"
Milis Pres nça em Campo

VoHbo'ladas

Foram iniciados na quinta
feira passada os camneona
tos de volíbol da cidade, pa
trocinados pela Federação
Atlética.Catarínense. NO pri
meiro encontre> da rodada,
na categoria de volibol ju-

. veni1; jogaram as equiY'es
da Sociedade Esportiva Cru

zeiro e Sociedade Esportiva
COlégiaL .. Com melllor domí7

; para suas côres.

Vc1t,flram aos t:"ej""am�n
tos as moras no Clu;"e jI tlé:

t;cn
.

(!flt.arinAn"q deDaIs de
l.:'.ere�Jd?s fp'\Ü1K i4 nue a

tAt",lid",0.e d'-'s atlét?s Que
..

i'lten:":1m o seyteto à.(l Ti'''tl'ei

to fazem o Curso d€ Edtfca-

P. NINHA�

Dependendo do nosso a·

migo Pedrn Paulo ]\'I'achado,
est�. secl3<i,o sn'rá normal·

m.ent� anaJisandn os c"s"s

e as m'lnci.ldas do esporte ca

tll.rinense. 'Os senhores ainda

vãp querer s?ber q'uem é o

ta'J fle P. NIN'HA, mas vai
ser dificH' uoi" nesta terra
de vento sul () P. NTN'HA

vai andar semure por cima.
-- -7---

.A próxima r'iqarta -' 15.0 A primeira <ie hoje é do

do tllrno - ma-re"l os se�uin- Be-"c!Pb OUveira, one .já
teso i;odos para o próximo do foi dIretor do Departa�en
min�o: to de Arbitros rIa FC'F e a·

Em Blurnemu � Olímpico ,.,.-' pitou o �ncont:ro inoõãno

x M1.rcilio Dias ent_re .Joaçaba e Ponta'Gros-

Em Criciúma - Metropol sa. O "pau comeu" s..o'to no

x Guarani (B1umen3.") plimeiro tempo e o Benedi·
Em Imbituba - Imbituba to assistindo. No intervalo

x Palmeiras
Em !tajai _' Barroso

América
Em Joinville - Caxias'. x

Atlético
Em Timb6 ...... União x A-

vaí
Em La�es h' Internacional

x Rercmo LUz
Nesta Capital - Figueiren-

se x Prospera
'

E-n Tubarão'- Ferrovi�
rio - ,Guaram (T"agcs)
Folga na rodada o Comer

ciário

o cidaClão que coudnzia o

x, apito saiu·se com esta: "

Eu não »""'so e"pulsar nin

guêm. Não C!uero acabar

com o encontro, p�js o time
de Joacaba nl\o tem reser·

vas". Essa· não, Ó, Benedito!
Desde qu�ndo o ,jngadol" es

pulso pode ser slÍbstituído?
--+--'

Homem forte é o Amorim.
Gil'!\(l8!'1 a êle !) Avaí está aí

I;U8�utando o cam",eonato. Ó
moço é trabalhador e isso

, rllngaém pode negar. Q plano

fpi apenas observar'. seus no

'Vos comandados já aue ,'ca
berá aluda a Osni Marques :

Nunes dirigir a equíne. On

tem o nôvo. treinador do Fi

gueirense assumiu suas -fun

ções, ficando o 'treína+or

Osní Marques Nunes' como

seu. auxílíar.

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

I

\

ção Física erg nossa Capital:
I

Grande. entusiasmo reina

nos preparativos da equipe
feminina do Colégio Est�
dual Dias Velho, para os

próximos jogos inter-cole

giais de volibol. Quinta fei

ra passada el'tiveram trei-

Com três treinos semanais

) I.

ue Teve
.do football association,
Como figura de reais

taque do encontro .entre,
zuís e rubros, Mirii:lho,;
lado dos metropolitanos

.

Badequinho, eritre os viSit.,
tes, secundados por Cláudi'
apesar" da falha' do gol Q',
6 venceu, Waldemar e EI'Ii
ní, nos visitantes, e P,og'éri;
Hamilton, Silva., Nilton i
Cavallazzí. Pizzôlatti- este
infeliz nos minutos em q�
atuou porém-em hipótese a
,�guma merecia a substitui ;

por
.

um elemento que e�
campo nada mais f�z do qUi
correr de um lado para Ou
tro como barata tonta, gesti
culando e' gritando durant:
todo o tempo em que �;.
maneeeu no- gramado. Per�
reca

.

nos parece que está �

necessitar" de urna apQ!<en�
daria rutebolístíca.. já ou'
novamente foi Irgura apag
da.
, Arbitragem de. Jair de So'
za, da Liga Itajaiense, ou·
incorreu em falhas grita
tes .. Sorte' sua- não fôsse I

jôgo dos chamados difíceu
de dirigir.

.

Os quadros atuaram' a,
. sim constituídos:

AVAl - Márcio; Ronaldo
Nílton, Mirinho e Silva;
gério e Hamilton; Ren
(Wil.son), no, Cavallazzi

.

- O. ma.tch,_ cp_rpcterizou-se
pelo, dominio .

dos "bn1g.n
nos.",. tanto n� p;rirneiro co

mo no segundo período. es

tabelecendo, com rmhito o

escore de 1 x O obtido na

primeira ffl-se por Lohmeyer
Antônio S,ilveira, o ponu-

Pelo Caml)e.nnato· E�ta- Campeão de 6:> venceu por lp.r· Tonícq, referiu com acêr-
dual de ITqt''>Q'J1 70�'l'1 G6leada· to 6 .i6go E? os 'quadros ame-

"Do"n� Antt-"l0"" fo "Er·n efe- seFit;lram as formações que
taadCls os. SW'" '\ 't.es encon- Em seus domíniQs, o U- seguem:

I

tros 04.0 roda,'a) e Eeus. ··nmo. elA TiIJ1hr'i. foi. Olltrfl vez GUARANI D 'lt U. .l' ..' ,._
" aI, (ln; er-

sl1ryl"nt"do. c1.esta feita pe- ci" Niracir, Vall:nor e Dar

ln Interru'lcin'1.':ll ope' as<:il'J.a- iio; Lino e M1J�ilo: V81mor,
lou sei.s tentos CO'ltra. dois -Lomeyer, . T. Cavallazzi,' e

dos unionistas Q'le as"im Barni.
continua com a "lanterna".

Em
. Criciuroa, o Iider Me-

ac arco avaíano. numa jo- Pereréca,

gada clássica de Badeouinho j AMÉRICA - Cláudio: N!
'que m.'.l!1obrou da direita 'lo, Darcy Faria, Adoel e Wa
para atirar a gol ng ângulo demar; Antônio Carlos (Sa.
esquerdo do arco de Márcio/vio)( e· Grangeiro; Otacilio

nando mais wna vez na qua- qu/e não pode ser cuIuado (Antônio Carlos), B'adeqUi
dra da 'Federação Atléti� do gol, poraua.nto o mesmo nho, Pizzollatti (Otacílio) e

nio técnico o Cruzeiro cO-' Catarinense. foi de rara feHcidade para o Ernani.

mandou e venceu por 2 x O. atacante joinvilense. E, as- Preliminar entre Guarani
sets, Mostraram os .garotos A Sociedade Esportiva Gi- sim. o j6go )'lc'lbou no 1 x' 1 e Paula Ran10s vencido

..�
que futuramente" com' per- nástica da cidade de JOinvil- que n03 pareceu iniusto: 19 primeiro paI.' l' x O (n
severança e aSSiduidade aos" le está em grande movimen-. más que representam coisas portagem noutro 10ca1).
treinamentos, serão atlétas tação na modalidaqe de vo-�
de grande categoria. libol feminino e masculino. _.--- ----__

.

Na partida d'3 fundo aSa;
ciedade Esportiva Cl:uze:i.ro
r= Clube Atlético-- Catal'fuenstl
mediram forças, saindo ven

cedora H erlUine atética _por
3 x 1 st�. Foi fácil a vitoria

do At.lético Catárinemse, pois
apresentú:ilm um (bom ,pa.
drão de jôgo, executando
com ·firmesa um siÉte'1l.a- tá
tico bastante objeivo, s011be

conauistar' ma'" uma vitória

e dois amistosos mensaiS-'-'

dão cui:nprimento. ao' plano
de treinámento que tem co

mo obietivo principal os

VII JOgOS Abertos de Sa:nta
Catarina.

Um bom encontro de yo-
libol feminino terão os des

portistas de Rio do Sul no
dia 22 do corrente mês com

o lõ�o ,entre as ermines da
Sociedade Esportiva\ Banrl.ei
rante e a se1e�ã" ('h cidade
de Rio do, Sul. Gonfkmacãó
neste sentido foi dada :relo
8r. Orlrndo Mulle!' re<;Y'on

sável pelo denorta"""e,..,to de

volib�lJ. do clube brusquense.

LUIZ AUGUSTO

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

.tel av'!.ia.rlo é �(}ns4;;t'1ido de

autênticos heróis. Os m�ni.
nos jO!!.';:I,m doente nara não

deixar o clube e'11 má situa

cão e 'P"'ra colab<Jr"'r CO"'1 o

tP.�..,�r.o F"'.l"m .'!gora nue o

e:relllJO azurra terá c"mo

�resii!el'lte' um rni'lhr. O di
dar11'\1) (o. alta natp.n�e rln Ros-

,
.

reais e o Avai comandava as

ações, chegando mesmo a a

brir o escore, isto aos 7 mi

nutos, através de Cavallazzí

que cobriu o arqueiro Claú..

dia; apó�' originar-se. provo
cada por um chute de escan

teio, .forte barafunda na

área do arco. Depois disso,
animado com G tento, o A

vai foi ao ataque diversas

vêzes, sem resultado,. po
'rém. sendo que Tto, numa

das opontunidades, perdeu
b81� ocasião, atirando na

cabeça de Claudio, quando
todos já contavam com o

gol que acabou não snrgín
do Depois foi Cavallazzi oue

igualmente perdeu para Clau

dia. E já nos lJrin'eiros mio'

nutos da etapa final, Ito,'
novamente frente a frente

ANGELINA GANDOLFI CAS�ES
..... A fàmHia de ANG"G;LJNA GANDOLFI CASCAES, 'ainda
compulgida com o seu falecimento, convida parent.es e pe.
soas de suas relaçôes, pai.-a assistfrem a MISSA DE 30 DIAS,
que em intenção a Sua almá, será celebrada dia 18, quint
feira. às 19 horas, na Catedml Metropolitána.

.

Desde iá agradece a'todos que comparecerem �êste ato

de fé cristã,

,. , ,.'

Aassodação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de.JpoHs. APAEF) .

'Assembléia Geral

. Por êste edital, fir!am convocados os associados da

APAEF a comparecerem no dia 21 do corrente, às 10 horas'
da manhf':. no, Clube 15 de Outubro (-rua Alvaro de. Ca,l"va·

lho), para a seguinte ordem do dia:
a) - TOlYUlr conhecimento do relatório apresentado pe

lO Presidente da Associaçã.o;
b) - Apr�sentação dJ balanço dos dois prlme�ros anos

de gestão;
c) - Eleição dos metübros dos Conselhos Executivo e

\.. Deliberativo.
.

,Convém salientar' que s6 poderão votai' ou ser votadorpit<\.1 N"v",l e c.,tã di""'osto

a tráh,.,lh"l'. Unt.'l r.oiS'1 é os sódos que tiverem, no mínimo., três JIleses de agrega

certa: 1'I)r h1ta .-le i,.,!p.�ãn c cão, conforme preceitua- " Art. 8.0, Capítulo III, dos seus.

cnl1'1nri",,;dos I) ,,'vai não ;;'P_ • Estatutos.
I

Í'

, dehar r1e 'Usputãl' jogos/pe. Caso não, haja número 'em primeira convocação, urna

lo estadu�l. outra sessão será mar�adii para meia hora mais tarde, fun'

__ -7- -,- cionançio dessa feita com qualquer 12-úl?-1ero.

I

O AV'1,Í e Q Figne;rellse
conse·mit· o tHnlo fie 66.

O 01.�ns.kt deix<tr �e tnrcer
terrivelmente nelo .""aÍ.

O IITamado <ta. rCF se tor
nar um tal1ete.

A,...".'h'"T a co..,r';"'ão nas as·

sembléias da FdF.
O ".hnião" deixar tie to

mar chocolate em xicrinha.
--+--

. Por hoJe' é só. O P..NINIL\
vai s:l1r por a� cahndo "CIV
vacos" para a' próxima se·

mana.

,r.n;"" " <rcueíro "americano"

atirou nas mãos do mesmo,

ensejando-lhe fácil interven

çãb.

As coísas ainda pareciam
'esperânçosas para o quadro
local. para a consol�daçãc{ do
triunfo através de rrôvo gol
que acabou .nâo suraíndo,
tais as falhas _oue existiram

no setor ofensivo . do time

orfent=do Dor José Amorim.

E nisto residiu o fracasso

(
Florianópolis, 14 de ag6sto de 1965.

fl.-Ianoel B . .Jeijó. _ Presidente

"

TO�\RING CtUB DO BRASil

AVISO AOS SÓCIOS
AVISO AOS SóCIOS

Cois"'"
.

iliffl)'ej., ii .. aconte

cer no nnssn e"'"orte:

O Sr. OS"' M:ello de;'!(al'

de s.e ,c"uilidatal' às nl'Óxi

mas e1eicões \ 11al'a fli'esi"en
te da Fencração Catarinensc

de FUtebol.

Avisamos aos' srs. associados que o servÍqo de socorr

de emergência be_rn e01110 G serviço de de�pach",nte passo
a funcionar no Est<tcionamento BIA E NÓITE à lUa 09

nlar Cunha esquina 'de Jorônimo Coelho,

Outrossim Í1'lf()j�m."l.mcs amoém que o escritório situai

do à Galeria Jacql,leUne loja 6, passou a funcionar no horári�
comercial. O telefone continua o mesmo, 33:JO, tanto pnrr

19,8

do, cu=dro, pois o América,
numa das poucas incursões

MISSA DE 300. DIA

o socorro como para o escritório,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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200 aparts.vl." ca

tegoria -19 andarea-
5 elevadores.

DIÁRIAS
com c áf'é oa"'manhã:

(br eakfast)

* Apa r tam'e,o tos', . em

pleno centro" volta-
00$ pf1ra a· face si
lenoiosá da cidade,

* TV e Rádio para
todos os apartarnen
tos,

* Cabeleireiro f3ar-.
beiro. - Florista
Bomboniere.

NOBrRTO tZERN'AY
'Ci:IRURGIÁO DENTISTA

IMPLr'),NTE
.

E TRANSPLANTE DE'DENTES;.
"

Den' ísteria O::>eratória pelo sistema ele alta roÚiçiio
•

-

!f\,.
'(Tratamento J.ndo�or). ,

,PR.DTESE FIXA E MOVEL ,

'EXCLUSIVAMENTE, COM HORA MA�CADA·
Edjfício Julieta, conjunto de .salas 2Ú3

,Rua Jerônimo Coelho, 325
Das 15 às 19 horas
Residência: Av Hercílio Luz, 126 -.apt. 1

li 'R A T E N IS C L U B t
DIA 21·R :__ Domingo. - às 16,00 horas'

FESTIVAI, :pA JUVENTUDE NO ,CLUBE DA COLINA

Atração - LUIZ CARLOS o Cantor do Yé_Yé Yé
PromocEio do Cronista Social CELSO PAMPLO�A
Trajes esport€ - 1V1e,"as :1.a Sécret..1:ria do Cluh�

, I"
/

[-
Tôda a (:orrespond�n::-;:: o MFM

deve ser enviac;Ja par" Fste en�erêç� ," " ." i

ANDRADAS, 1258 ;,p }"p�mr,AL5GRé .

..;- '! RS: :. ; ;::,
��""",,'_""_"\,.... ��.... _'(y:. ";"1

;J,' ;: ;;' .•�. ..;�'i'.�� .

ANDR ''IDAS, . i 25,S '/ PORT? ALEGRE RS,

, -

PETROPOUS:
,oto de louvor' ao 'MFM

,

ACâmara Munícipal de, P'etrópolis, RJ; po:r
proposição dos Vereadores' Vicente. . S.:

l

Barreto e João E. Caldera, aprovou, po.t
unanimidade, um voto de congrat\.flaçõEts'

. .

t

com.� a Administração' do Montepi�;. ��,
. Fam�lia ,Militar pelo, lançamenta de' íné,?i�
tos -planos, de 4Pensõ�s;

.

.A:posentadorio;> ié:

Pensão ,Educacional. Na justificativa, a��r�
• ;"J

nalam os edis os amplos benefícios presta-
dos pelo MFMI que o colocam na vanguar

I

NOVAS CARTAS QU'E
CHEGAM DE LONGE

,1
,'.

, ,

I

r'['
'

NOTICIAS DE TUBARÃO SIMCASHOW empolga,
(Reportagem de JÂBES GARÓA) 15.658, todos 9-11-6,5. Seguirão próxima

semana'.
A propósito idas notícias ve'ícuía- Quanto às repetidoras instaladas

das pela imprensa, segundo as quais es depois, nas cidades de Gravatal, Lauro
tariam na iminência de fechamento a3 "Muller e Urussanga - proSsegue o ncs •

estações .repetidoras no Sul de Sant!1 so entrevistado --, tôda a documenta-
Catarina que captam as imagens da TV cão foi encaminhada ao 'CONTE,L obe

Piratíní, de porto Alegre, a reportager�l decendo a seguinte ord:em d-e-:-�t;adf\:
estêve em contacto com o dr. Ivo Sel , Gravatal, protocolono. 16.19'7, em o,'

preSidente do TV Clube de Tubãrão, 10-12-65, Lauro Muller, protocolo nO.

ql�al C�!ou, _uma a u�a,. as repetidoréF ,13.0�6, em 27-5-66; e Urussanga, protó-
da. regulO sul que 'cumpriram os pre9é�- colo' no. 12.659, em 9-5-66.
tos colegiais dentro do prazo previsto Heferindo-sé à perfeita recepção .:la
JUÍlto aO CONTÉL '

I .,

imagem e Som da emrssora gaúcha nOs

O 'f�chamento, por determinação lares sul-catarinenses até Florianópolis,
dó CONTEL; das repetidoras. de .Icinvil informou o dr., Ivo Sell que o TV Clu-
le e Vàjaí, foi motivado, ao que 'sabe� be de Tubarão vem man-tendo um tra-

mos, pelo não cumprimento dos, dispOSi. '\
baho muito bem cODrdenado de marra-

tivos legais, tenção às estações, repetidoras, a cargo

, Lego ap'óS a P1fb�icação' no Diário de dois técnicos que Se lOcOmovem (ip
Oficial da União, de 29--7-65" da Deçi-' um a ol,;i�o município com o propósito
são no. �O, de 7-7-65, 'que trat�, das nor de corrigir falhas e 'manter os sinaiS em

mas paré\ outorga de permissão 'para os excelentes condiÇões de recepcâo, o que

tações , retiiu1smtsSOI';:lS 'de televisão, o' na verd2d:e, se tém observado ultimá-
p'resid.e:ht� 'elo",'TV dube de TuBaráó' t0 mente. Além dêsses, existem outros re-

rriôu 'â� .necessárias Drovldênei�s',. sendo sídentes rias cidades de, OSório, Tol:res
a:�' ,J?ri�nerras" f�peÜd�Tas Úgl;tr�.J'as' as Araranguá, e Irnbituba que se encarro-
de Tubar.�o; ,Ára�angüá, Siderópólis, garri dos pequenos problemas iocais de

CrlCíúma, )ntbit:;ibà' 'e Florianópolis, se urgência. Convém ressaltar, nesta opor
,

. guilldo.ié, ,depob, .,as de Osório e Tal' tun+dades, a supervisão de todos Os tra

res, h.O Rio; 'Gtande, do 81:11: 'balhos a cargo d-o renomado técnico E-
,

Os estudos, de cada eS'-.ac:::ào' �en.eti- vandro B"l"to" MRt+OS e Silva, res;f!en·

dor�" CO';l,: todó" OS,' det.alhes ;�e:cess8ri,":s ti> em Volta Rpc!Qllc1a, 8 quem se d8'le
foraIi;, 'feltos pelo S1:. A rY Steimanll. e1'e ,,\ in�J.;.;IÚã;, das m:ip'eip� "'�'l1et'd �1"1S

denci/�dO' �eió CONTEL. " em S,'l1l1.a Catarina. cam, absohto ê'do,

Comp�ovandó" 's';à aIifmatlvá, '"1·�,,) Co'mo :}Inw8. elo, qu'" tll�10 "ai bem,

trOU-l1os' o dr: i,;ü.'Se\ll um radiogrUm::t nor Rdui, o TV Cll1be à'e 'T'�lbarão aca--

receb�1o 'do sr. José G@herme, aSsesSi)r 1>" r1," adqu�rir um ieep O-Km, D.'lra -(-

do 'el�gÓ, Newton ,Dotr):n:, R OUf''''' C01,r..e 1�,nrln� C")'Yl pr(>p'-P7a ç: ranir1",z o sprvi

tratar"do p.$f'un;:o' ilJDto' 'lOS Órgr,")" fNl,,- �o ';10 manutpnç.qo, ,-lns técnicCls. sendo

'r;�.íi, �ClljO dOGiJ"::�n,to, dat,;;íçl0 �1" 11-11 T'css(vpl, dE:�"ta forn"a, sanélr as intp1°-

65; teJ'tl o:Sép;,linte t�nJ'" :",CONTEL, r"'- r'1'j('npS. ('jlle venhwn ,q se ver;f�car, den
c.eneú ''QÍ'Çi)él''''sO<:','' 'rPD�tidoras, 'pró�or.,() tro ,.1", "'"pnor e"h81'0 ,de ·tep'lpO,_
li};,'rhr'Cll1hfi' rj\.h;:,,8.0 15,66�. Os6rio 'P:)c1<>l11, uÓiS 'fic?r trflnq11i1o<: n<; t�,

lS,MR'. rror';;�� ,,1�,6A?'. AmranQ'uá, ,:' h·,,;��,i8ílnro� Pll1inn<; P;'f>, e�l ah�ol'lto
l!),6�6,o., Sir1�:i-!y!')�liq "<;))59. GricillT';'''J. ":-;,, f''''';l':O;", ,nI'ivados dos seu,s prmtr3.
15,6.5,7;; Ilnbituba 15.656 e FloriRnór,ol:s 1,-a, (lc TV,

,

�., .

, ,

'\
"

!::,'

,'''tI''''Si'''1'O''u:" "t,,""PNJ' ODBE PRESS').i'- ,�: � , ,,' .... z\ ... J.. 7' .J ',_ 't'r'
_.

�,� F,�z témp6· qU:e a: cinemâtografiq_sO-
\!j.�tic�, '. ti:anife,,,:ta, interêsse pelas: obras

,

d� Aht;q{l, Chejo�. 'Filrnal:.arn-Se pelícu-
.

las ba.seaélM" é]'n suas obras' como 'A Da
'

má do Cáe1id�o' _; 'A Estourada'
-

'D' A .,,�;. OI A- B ::l" 1'0 U
'

uas, _11a:; '--- �� (' a :-' ,

,,,:3:0

·ti l<-<óspfOró Sueeo':�O:)J' outros.
'

� �, .. ,

,"'Agota:�no_s-�st�ldlos ';Lenfil:n" estio
-------�
__ .. _ � • .M •__

Cadernefa
Extraviada

'. r ,;

\ -Exhav:.oú·se a CaderNeta

D,O 82,208 da Caixa Econômi- .

ca do 'Estreito, p(�rj.encent€:
ao meniJlo D[lY];:o :Bal1er Ce

lasco,·I:NFOR,MÀTIVO
',6l(;36 '

CASA AlUGA�SE

dd 'dd se9�r�: �c�íàt Salientam, também,

qoe o,' MFM,' fundado e administrad.o por
,

• t
•

militat�s, est�hde, seus a,vànç�élos pla.nos

p'revi,denciári'os' ti brQsileirbs de ootr'as ati-
. vidades.· Mó:nifestações como, essa, que,.

,:tradúzem o catinho cor!,.'que o,MFM é visto
•

'

.. '1
- I

no' Brasil inteiro, servem,de est.frri·ulo para o

co�prorriiss� dê, prosseguirmos na trilha

até aqui palmilhada.

,

A rOft .Tira!,le,�fe." 62. Tra

tar"�fl!m .To"ou.i,u n't Asse'TI�
blp.ia. 'r,eP.i!'l�'i"a ou rua Tte.

Silveira. 45 apto 4.
J

- • €Je!elons
Vpnde-se.

Temos a satisfaç60 de acusar 6 recebimen�
.

'
'

to de mais duas cartas de brasileiros re-

siaentes no Exterior" e para os quais a

condição de associados\ do Montepio da

Família Militar representa um elo o mais

nos suas liga'ções com a Pótria distcmte.

�O Dr. Frqncesco Táddei, que recentemen"

te transferiu 'residência de São Paulo paro

Roma,' tà;ilia�' mcJ'ndt( comúhicor s�u': nôvo

enderêi;o ..... providência que fOcilitarq ,Q ;

reguia�idade de suas comunicações' com
.

o MFM.
Do ol,Jtro lado do mundo, (1 SrtI. Flóvia

BraSil Esteves, responde, de Studio City,
Çalifornía (USA), à carta que lhe endere�
1"

•

, ......_..,.-....
,�
�tendelnos com exatidõo

. suo receita de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MODERNO LABORATÓRIO

Vende-se l1m telefone,
Tratar com Divino nCiita

Red;lção 0<.1 fone 3022.

PR01'E.J.

"OLHOS
\._l)

,

l,

• use óculos �
bem adoprados

J

çonios 'para -informar as modificações in

troduzidas em nossos Estatutos. Também

comunico o enderêço para onde devere-
,

III

• ':'\"

enviar nossa correspondência,

Rua Tiradentes� 14

-----'-----�-------'-- ----

Curitiba
Dando cOntinu:d<'.de a sua progra

maÇso - que Se ex ende pO� todo o ter

ritó1'i.o nacional - o Simcashow fez du
as apresentações em Currt, ba, urna de
las no Trevo do Tarumâ (BR-116), an
tecedendo a uma prova automobilística
e a outra. exibiçlão à noite, no, centro da
cidade. Milhares, de pessoas ocorreram

para aplaudir o às Ê�lClides Pinheiro

que, corno se recorda,' quebrou
_

O' recor

de mundial de d.stância sôbre duas ro-

,.

e

comprar .peças
Em várias cidades' da Inglaterra.L ,

, proprietários de veículos FORD já pó
dern comprar pEçaS e acessórios Iegíti
mos FOMOcb nas novas lOjas de peças
do tipo auto-ser�iço.

A fim de" ser utilizada em dernons
trações, uma cO!Yluleta loi8, de, acessó-'
riOs ti ly,Oniar1>j �o p'rincip'al armazt§m
de Ileças da Ford Inglêsa em AveleY
EsSe.

Os diversos cOlrpOnen�es ,pstão C1:'lS
sifi.cados em ql'atro crupos :r:Ynci�·",i�,
Aparência e COnServação do Carro, Cro

/

das na 'Rodovia do Café"
'Ponta, Grossa}.

[Curitiba-

NOTICIARIO INTERNACIONAL
sIlvrcA SÉ' EXPANDE, NO CHILE

A "SQcieté des Automobiles Simca'
expor:mi para o; chile, em �965, 765' veí
culos, AgOra, com a instl2.1ação de uma

linha de montagem em Aríca, a Simca

prevê a montagem de 2,400 automóveis

para o correrr' e ano, naquele País.

I
o

..

\ I t

mados, Lâmpadas :e Equipamento Elé-
trico e Sob o' Capô.

'

.' ,

Um porta-voz da Ford Britânica-ta
firmou: 'O adv2!lto dêste tipo ele lojas
de peças I)l'ÓporCibnará aos motoristas
unta visão panorâmica '�d�, que temospa
ta lhes oferecer. Alguns 'rev('I1ded6res
jú mOntaram, por .'cOl!ta' pI;ópria, 10jEis
(�o tipo ati' o�serviço,' pOrém, €sta é a' pri
meira vez, em que fOi fé ta umª, tentáti
V"1 de �h,hi,to nacional, !=Iara ass"stí-los
l1"SSa rr" I \-"na técnica de' ven.da de pe-,:

.

çáS e acesSórios.

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

O," J

COMENTA.R�OS DA 1��PRfNSA' . ,,,:.

SOBRE O BALtETE ESPArHOl DE A,NTOlJiO

AS ESCAVADORAS Df VERONEZH
. \
VORONEZH , (APN - ORB�

PRESS) ;_ Escavadoras da fábrica ..

Commintern de VOrnezn (Federação--
Russa.) abriram os canais q1,le une:r,n o

VOlga - o grruíde rio russo'l- com as
mares Negro e Báltico, Os sistemas de
irrigação na esterpe do Hambl'e e os'
fossos par'a quase todas aS grandes cen

trais hidroe1etrica8 da União Soviética.
Escavaram Os fossos para as funoiaGôes
do saltos fornOS de Bhimai, na India, e
para gr-ltnde represa de Assuan, em ••

RAU. Ajudaram a construI' estradas
em Subam e nO Vietname. Essas máqui

------- ---- ----�-.........-

,A.' Carlos Britto

PRACINHAS, E: A PREVIDEN
CIA SOCIAL: - ü D.N.P.S. acaba:de
diIimir dúvidas sôbre a situação dos, ex
COmbatentes, relativamente à pre\>ide:;
cia. SOCial. O caso f,oi suScitado pela As

scci2-ção dos Ex-Combatentes. o. estudo
do caSO e a solucão estão contidos' n/}

.:t ,
"'

'

pat'ecç!" abaixo, cqjo conheCl1u'en o 1m',
di<\to é de. intcrêsse de todos os, nosSos

"p:acinhas': 'O Conselho Diretor ,(,o
DE partamento Nac�on:Jl da Prev:idência
SOe 31, pOf u; aniróid: 1�"S; cons'deI'àl1r1o
que icc L?i nO. 4297, de 23.12,1963 cOrré3
p�,n+\ em última, a.nálise, à

-

intençt'o
elo L's ado em ,pr8rniar, dé 'modo especi

'

,aI; aélwêles que Em momentos árd��os,
de'Can' cOntrib1.1ição, d� re1êvo en1 'fih1o!"
de t[c1a a'· coIeti\�,dade; Cous'd",rando
ql1(, 8 l'�zão de Só'l' da Lei em ques áo
CO'l' ·.'a em seu artigo 10. é c011ce.cl('l' a ..

poser.tadori.a igual à média do salár:)

inte?,'ré\l, após 25 anos de serviço;
.

-COnQi,0prando (1' \e o conh�c>cimf>niO
prévio do nO. de �x-combatentes, p�l,..,
m.,I,OS par est'mativa, desfigura e re

duz o S:ont' do e a, exnressl3 o dos arglJ
m8ntos que contra-indicavam, atual-
men e, a concf'ssão de va,nt.3gens a gfl_l
pr,; i"dp'fen;dos €i incaraterizé\dos: Ct'''1
s; -lo",mdo :q11('.. por estas razõeS a s�tua

�ão 0]2 1:1'.;8 hpnpfici.ários não pode ser r·o

Xal'P�nada sob a ética (ios d"P1;l;S CBSOS;

C''''rsk�eranc'() que o ato Noj'mativn no.

18, pnrrvado pela Resolnção no· 1138,
d? 6 11 6á fixando orient.ac<lo nara o

CPIY''r)'o'r-''''''n ia lei no. 4297-6:3 rdpri

da, conc!"ceü prazo da data da lei; Con
si,lr"'8nf�0 (1'11'. TInI' não 'dicu01:""'1n Os

IAPs de adequados meios de 0ifusão e

por ter sido manifestante exíguo o p"a

============"
._ .. _,,"-- ..

MOSCOU, (APN ORBE-
PRESS) '_:__ O giro do "ballet" de An'i)
nio pela ,União Soviética fOi verdadeira
mellte triunfal. Os artistas dos Pirirl?i}':i

filmando outra obra. de Chejo\:, o 'relato, at�aram �m Kiev, Leningrado e ,no Pil

'Lonich". No filme amrrC?c2rá o au'or ,lác'o dos. Esportes da capital, 'com capa
da novela ,papel que -será interpretadb, cidade para 14,600 . pesso'as. A impI'ell
'por

-

,'i::.ridrei Pop.ov, diretor 'principal do. 'sa soviética fez" Os maiores elogios nO'

tE'atro mOscovita do Exércit.o Soviético. cpnjunto principalmente ao próprio An
. jó" T',;,licu1a que se ;nt.itu1ará 'Na Cidade tÔ1J;'O, Vi' ória Kl'jguer, antiga ?ailarini'c
S', é r.c'Jada por IOsif Jeifits, diretOr da I.::lo .Gran Teat:rQ.·_escreveu ,na '�bitei'",-

_ �.....
.._ .... T:!: .. � I·j

, •

'Ao DaI}iil: do Cachorro', " ,,-- . � �

turnaia Gazeta': Antônio ba_i1a com de-

VO:;20, emotividade e éspàntanei�ad�;
'Seu temperam,�nto alodoloOSO está çomo

recolhido em uma'vazilha dê cFistql; 'da
qual sem sair respland(oce \fma cIlam,a
ofuscaúte. A a'uação do 'ballet' dê An-:

tônio, que demonstrou quãO tale:ptoso é
() povo 'espan'hol, 'I).os pnporciono� en:»),'

me 'prazer estéticO'. SumaÍnente el<>gi;:,'
So também foi o juízo d.e ígor MÓiseey,
diretor elo faniOso elenco, de' danças tfl'
pulares da URSS, 'ao -dizer que 'Apt�
r{io é o Paganini' da dança; Seu '!,_ãpllctea
do pode s�r G�mpàrado cOm as virtuO

sas, pas5ageDs que s6 Nico1o paganini
poderia' ex1 rair do seu Es_tradivarto'.

zo es abelecido nõ parágrafo umco '10
l' ati'. 00, do Ato Normativo em' questão,

graJ'ide Í1Úlneto de int.,ressados deixOQ

l' de Se yalcr das franquias 'l�gais, como
t! atestam 0.5 incontestáv"is reClamos che
li' gados a êste Depart.an:ento, 'i-a?)ão 'de
'� ser do despacho I;le fls: llOV; Consid�

� lando que, pOl' IS o, Se aLgura tarubéni
,

mjusta a emiSsão do estabelecimento

� le' nôy'o prazo quando roi bai�ad>é\ a Re

� ";0Iuçãó' nO. DNPS-'CD-l285, de 10,12.65

� que rri'antEve, em todo.., Os seuS, têrm6s
os' artigos 50. e 60. e s( US parágrafos do
Ato NOnnativo em foco; Cor.sid� ranoio
finalm'ente, em hipóté:;e assemelhadoS,
de fundamento étiço, nuito menos, ex

,pressivo, geralmen' e as Leis e Regula
mentos eSúlbdecem: P1"i�ZOS ,raZOá\'2is
1'"ra que o.S interes-=-ad'lS se' benefiéiein
das ,medidas que editam , !ten6vantl�os
sempré que se jUlgue :haver' insuficie'Ate
div�lgação, RESOLVE:, .-':

a) ConcE<:!er novo :Jrazo, de 60 dHis,
a cOntar da da+a da ��)Uhlicação dêste
ato, a todos os ex-comlliltentes, para re

quererem o _9a';3.JTlent,'), das contr1bui

ç,ões atraSêda" ',.:1"'.1-1' �)'! 12.1963, cOm aS

franquias da Lei 4297-')3;
b) reco�uendar a ';odos Os IAPs

que dê,em imediata e a:npl,a difusão dos
têrmos da presente Resolução e o de
,:1" t:;:l!nFs ów� me10hr possam orientar Of

n! .... T•.:!.��cad·ns. I
.

.

.

fi) Pomu1o M"rinho -- Conselheiro -
Helator.
p) José Vieira da Sil'.fa - presidente
Substituto.

.,.

0 .. ·--·'.:,)";0· SpQ'11"1do es��mó� in

forD1aclo�, êsSe prazO t(�nnina dia 31 dI;
ag�sto corrente· Os interessados devem
pl'r,nlrar (\ TAPC, para o devido escl,,-

nas sã\) cOnhFc:cla:; em 41 países.
Foi jniciada nO al'0 pa&.<;ado a falJri

cação em série d� poder�sas escavadei�
raS de altura igual a de um €dif:{cio de
dois an(lareso Vma �de�sas máquiilas, tra
balhando na constfut;i\o do canal' Irtish
Karaganda, escavou e retirOu durante 1),

periodo de construÇ1ão quase um ti1ilhã�
de metros cúbicos de terré'i.

Os enge�ítos da fábri� estio télP
l1'llnando um projeto de Uma n�a eSCa!
vadeira de rendimento muito ;s11periot:
ao das �teriores. Jf

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



.
,

Educação tonlo'posse
.'

·

Exortan.du·Manutenção
da Liderança-

'" - Os Grupos Escolares QSuiar,' Cunna
,de Canasvieras, José, do Valie ,Pereira
de Saco Grande ,e as Escolasl} Isóladas
de, Sant<;> Antônio e .Praia dos Ingleses,
foram visitadas pela s,une. visora da

,
MerenBa Escolar Municip�l, que pessoal
men'e tratou da orientação, distribui
çfto e confecg3q de'merenda n,o,s' refe
ridos estabelecimentos de �nsino, d'o
,.ino<;so Mun;cípio. Inspeções dêsse cará
ter Vêl�l sendo realizadas semana'lmen,té
por funcioJ;1ários da� Seção de, J)lducação

, , tiue soube hOnrar' Cf>m da Prefeitura, cuja zêlo e d�caçâ!o na

sua hOneS':t-láde � (iedicação:, i,
"

,

" prestaÇão dos ServiçoS �ue lhes estão
" O sr, Gtüdo Bott 'deixa duas filha§, sras. Cleusa' ::tretas, prestigiam soBremaneira a nOva

Bott àp .MlU;l'lO; cilsadà com' o �r, "David d0' AqUÚ10 e ad�inistração do sr, Acácio 'San Thia·
G1Iida Bot:t Gonçalves, casada �om o Sr. Aluisio d� go.
Almeida GOnçalves, e c1nco uel�0".

POLITICA ELl:ITOBAJ.
(Edü,o�la14a. páglna)':t "

,

'

' ,

:;,:
'

: � .

um

pais é a estrada, que: pG�
sibillta a circulaçió de ,rio'
queza. Sem boas estradas
não há desenvólvimento • da

agricultur.� é dá, p�c, ári�
Não há:; consequentem ente,
a��to 'da' , p�úÜvi�tade.

... " , .

,- f

\

na. A infol"t'tu',:,";'� ';ti' Il-;oe<11,l!.:
da '. pelQ
Presid.e:llte d_aquele estll�
lecimento de' crédito, et>eIa..
rOOe9.do qué 'da 'cital;l1\ q��� I
tià, 900 mjlh�é" "�r:;o em

pregados 'no cr!\11·tn- "",r:·t,<"
);1>. '\

400 milhões -à ,jndústria d,e
, l'

fertilizantes.

Conse�ui.w,";..,iI� o 'Presio
dent� do Bt)li] recursos jl�n.
to ao FIPElME ' (Fundo .de

• f
f� " •

'RIO, (OE)··"...." E�cerl'a·se.
, .._ ." I"f

hoje o prazo maximo p"ra

os IPM�, segundo de ;er;�o
nação do 'presidente 'Casíe-

10 Branca 3D'lncbc;la, pelo
deputado Luís Viana FiIh,o,"
oue',êntãQ chefiava a ,Casa
CiviÍ da' pfc�idencia.

:q>"'f$. •

_' as, inqueritos
milit2cres' I"ITIP

,

n'!') nUf1el'am
ser cHndnido... em tempo
foram desdobralios em no:.'

.

"

•

�:o<;, Que t�rão sua :ttámita·
ção 'normal.

A maioria dos IP'\'1s cue

se eru:ontrav<I'll,' ,em hlst:rU'

'çi'íÍo há 30 dias f"l,' enc!\ml

nh'ada x aos c'}n�lP1flo5 :çes-

'pectiv'�s.
....

"

'

. Para 'o ,p.ra(Íurador,gel',al

esirirlan·

'" .!
,

Disse, em síntese n pre
sidente, entre outras coi·
sas:

- O Nor.desie nf.o I!"tá
uem esquecido ncm g,bau,

dade, o que ,o' governo está
fazendo 110 Nordeste. é tinla

, __" \

Revolução:',' ,o'nã'o .de.ma;g'ogi· '- A r,ciiul1�r�cã,o do, Not·
ca, que se' exaúre J,10' ) paiâ- deste.' ánte� ,te s'ér pbra' do

... t
1 .. �! �

vreado, mas uma revolução 'e'ov'emo,' dcvl�tá re�'lre�e'ÓtlJlr, ,
,

�
� l I

real", ,que; necessita de "tios uma 'com:mish comum ,e pa·
'de di�heiró e anos' a nó :de, "rã realizá-la não será ne�:es
pll1!lf'!"'tlH�1ito, e exé�uçã'o". sario', "e�vereda'rmos por
,
� O presidente ' eonside-: llusorios: ,e' fo.lsos ideais' fjUe

ta {·s'cril. �p()nhr as cau· nos afastarjam dos cami
sas da 11'1userta' uordeslli14. ilhas da cr:ls'tandade".

'.

SERVIDOR ATIVA CAMPANHA
\

A ASs,embléia Geral 'dos ,'FunciQ- -escr'd e faléJda da Cauit.al do ,Estad,o
nári0s, deliberüll, em síntese, tomar 23 _ nO edifício da hSPSC., ficando desig·

"

'dA" 1 ,. '16 a 'l()L
-

o eU'seguintes prOVI enpas:" '. l"H" () '1'a 'I
. �I c. f'or"s. p<lra

- Persistir realizando A,Ssembléias
-

,·cofttro dos Í1lncionários' com ós profis,
Gerais, tantas quan'o necessárias, , sionalS da Imprensa da Capital,

-_ Design�r um Grupo d,e rraba- 'Cf, ,- Comissão, de funcio:t1ár'os a�s
lho, para a execução ge tarefas de' pu,: Depu�ados, encarec::,ndo sua inte1'fel'ell
bl;ciclade Í'a imprensa escrita 'e falácia, oia juntO ao sr. Governac1o:l.·, para UnJa

pertil1f;ntn à rp;nvidicacão de aU1]nêii.�o, splução mais urgente para o problema
" ,_ Designar outro

-

fir,upa de. tra})a- dó fupcionário públicO.
lho para a confecção de fa;iXas tráêh "- Designar para l:)rC'i'es dias, nO'

zindQ, em dizerps, a' s�tuâ.ç�& insusten- ya assen;bléia de servidor'e�, fazen.do-se
tável do servidor e proir. imediatq_ �o- cOnv'tes?oS servidores do 1n+e1'io1' da

luçãÇl elos Poderes Cons'it�idós," " Estado par? que,/ em caravanfl'. :ren�a:v
- Entrevist� �dm tôdà a imprensa prestigiar G movime.llito do ,aum'ento,

\o, ) >

GrUpOS Esco'la'res -Municipais Ganham Mer'enda

. 'I"Edn presença'de grande.nÚInero de
Secretários de' Estado; Diretores' de Re
partições, deputados federais <e: eSta:
duais e fun�oná:ios, o govern�or

.

Iv.o
�ilveira, em rápida cerimônia

'

realiza
da na tarde de' ontem .no Sá)�o' de, DeS:
I4�hos do Palácio da Praça "XV', ,pi-e�i
diu ao a o de WS�e do prof. Galileu
Craveiro de Am()rim, no, cargo de Se.
cl'eíál'jo, dos Negócios da Educaç�o 'e
Culhlí-a, 'pal"� o' q�al fOi n�me�do I fé:-
eeutemente.

"

'

," L;' -,

:.'" 'A� o 'novo titulil.� 'ter p�stad!? o '

seu 'comprorníeso legal, o goveroador
Ivo Silveira' usou da palavra, p�rà dÚ'i�
gir bt�,'e saudar_:ão ao ôeputadp .Lauré
�,' que deixava o pôs�o na, ocasi�o.
GOttl,Cpalavras de agrad�ciJnento,' o' Che
fe' do Executivo destaçôu a' al'uação ,

firm'e e' patriótica cbm que 'aguelé 'ho
mi:m:l, publico' 'se' iÍconduziu nO' êàrgo; a

firmando qu� "'o tinha man#dq 'çom ,�
certeza de Que j ri� �ncontr!1r _ O meemo
ribn9 de tr�balho e dedicação qu� e:;n�·
prestárà:-ao G0,vê�o,'que sucf.deu, rit
niõ êsse que, 'vinh� acompann,fU1do' des
d�,há,n1Uitó tempO eque pPssibilitava a

ma:p.uténçã,o de um' salfló posit;i� érn
f�:VQr da çàusa do' ensino e�: 'S.mYi Co:-
'tarina," '

.
'

,

'

Dizendo dos 'motivos oúe .determí
,n�r� a substituiéão' do ��ep-.'! Lauro
LOcks, afix;mou o' govetp.a�Or:' IvO: N5�h
v:eíra que "formulava Os niÍais sii\Çel',�s
vbtos de que -o ,.eleitOrado', �o�be:-§se' cor
responder a,o esfôrço e ao tra�a,�ho per
SPvprante '�de?envOlvido 'por aqufle Sê
c're ário", e, lrHJ.Ís adiante, ':que êste p�
àesse�colher' na medida �1esejád.a, ,os
Í'rut�s de sua patri6ti'Ca ação, à . fi�Ifte

{ � .� r � , ".

da Basta".
' ,

"
,'.

'-

\

':1, Dirigindo-Se ao nóvo titular,'. o go
qeI'nante catarinen!!e, .após, dizer' da.' if!l
portânda' e' da responsabHidade-' qu� 're\
r.��"pnta

.

a SE'Cr�taria da EduéaÇG'o ,é
,Cultura, rpafl'"J0)J a ,Sua confiança de
o;Je O'f',psmo es atia ,à 1?)t:ul'a do COllW�'
tirneniO aue lhe fôra def�rkio �' "q'l�
r>O",<:'bilit;ríR R continuidade de ação da
'Palsta no ,sentido de pfüpbrGionar 'con·

.:inue Sa.nta Catarina mantend9, a; po.·
s;cão f-lostacada na liderança do ensi.'
no prirr:ário nO paí�".

'

." I f

.oS :DEMAIS 9RADORES
"

O dpp,;tado -Lé1'lro Lóck�, ein rápi
do imnr0v;sO re�"altol1 o orgulho de
.têr a:ll�i)iacl,,' o GnyêrÍlo do ,�r. 'celso
Rám0s e o do' senhor Ivo' SjYveira, a�iI
n:>anclo O')P t"do deu d� si, pa� 'se klr

,n�r mel'ecn-lQl" da con6anca cOm Óllé

lh� distinguiram êsses dOis' grandes ho-

,
\

m�'nS públicos,... ,

Disse da satisfação de ter
rado' até aqui com o Govêrno Ivo Sil.\ \ -

Vieira ·é aue a suo. saída nao importava
em q4ETbra de' c�laboração, polis ."Da
Assem�léia Legislativa Ou em qualquer
oü�ro lugar em que fi. providência o

c:ülocasse, haveria de continuar pl'EStan
qo- � Colaboração de amigo, acima 1€'
q�s,q?er injunções.'

,

O prof. Galileu de Amorim, dizsn,
çiq. do' orgulho que ,sentiu rela Sua es

çôl},�; afirmou que tudo faria para que
? -ensino' ,eq' arinénse não sofresse solu
cão de' continuidade na sua marcha as

�nd��te 'de l'derailca nO País,
" ... .

,

.

Af:innando que recebia a sua lndi.
. caçiio' como "reflexo de sua atividade
no magistér�(')"por mais de dois decê
!ri.os"" � como "um gesto de simpatia :1
c9lefyiclade lageanà, à oual se integrou
defini'tivamente". disse o nova Secretá
ri'o que,' d�- in'icio, pela timidez � inSe
gurança natural' dos prirneil'os pa�od
hà:o' faha' 'quaiquér modificações na e,

trutuea da Pasta, mesmo porque con

fiava ma" ex»eriência, que' norteou �

o�entaçã; do seu antecessor, mas que,
tii9-'lógo se iaentifiçasse com as suti1e
,z�s àdrninistrativas, passivelmente "pro
{;-"uraMa 'dar U1l1' cunho pessoal,' sem mO

ilifiCa�� r�dicaiS, aos trabalhos daque
�a.'secretariã.�, Dois seu desejo era o de

I Oetrt se�T a:o
-

Govêrno e \ ao Estado,
� manter intacto o prestígio, que
Sfultp 'Ga�arina adquiriu junto às de
mâis Un;rl,ades da Federação, no
eâucaéional.

;,'

,

AIJTO;tnD�ES PRESENTES

rodos dS Secretários de Estade aS.

sistir�m à soler'lidaqe, bem como grall
�e :púxnero de 'D�retores, Chefes de

,

Seção e' :fu.ri�onários d� Secretaria de
Educação e dit1tura presentes, ainda,
o eX-f1ovet\l1ador Cel�o 'Ramos, deputa:
�Cl .:t""oeral Lenoir Vargas,.,)el:reira e o

1"'ref�i'6 de La?,ps, Vald" dR Costa Av!·'
la, ,além de -crp<:ri..jO t'"í",oro de repre
setltantes {ia colônia lageana .

-' rRANSMISSJ\.G DE CARGO

�LO� áF6s o e'ncerrampnto da, poso

s�, têélJizou-se na Secret::n-ia de Edu('9.
ção 'e Cultura. o àto de tr;msTni "8ão OP

cargo, 0portunidade em aue C\s senho.'
res Galiléu Crave;ro de Amorim e qe.
putado Laura Locks, for<t", sauda.dos n

fp,steiados pelos hmc;ouários daquela
Secretaria e de outras autoridades pIp.

sen'es.

•

\� ,

I

'( , ,

,

INSPEÇA0 -""

,
Elen'Íento ligadO aO Gabinete do

Prefeito infonnou à reportagihn que do
rante 'O feriàdo lnunicipaL da segU11d(l.o
felra o Sr. Acáci0 San

-

Thi-ago aprovei-
1;oú ,para:, em GOl1'1.panhia de técYíkos da

. �nicipalidade, inspecionar os seniçrS
gue �tão sel'ldô realizados para a rectl"

, pefaÇúo das estradas de RatoneS e Satl
, to 'Antônio, bem 'corno as obras de re

, f()rma' do G. '\E,. ,de Ratones. .Acrescen'
tou, ain,da, o ,porta,,\:o� do , ExeC'uti""o

�Municipal que é perisamento' do Gov�l'
nante de FlOrianópolis, ampliar a fábf)'
ca d0 tubo� de ,concrefo, através a inS'

talacão de novas máquinaS que tornem
M' .,. t fi" t uê1eo umClplO au Q-SU Clen e, uaq

impOrtante setol',

,
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