
o TEMPO
I

Síntese (to R.r .etlrn Ol:l(,ffl{�teo,.ológic9 (,Ie A, �fltat! Neto,
vâlida até às .�3,18 ns, do dia 1.8 rté agô,sto �� �D6G

, .

,

FUENTE l1'RIA.: NegatlvÓ' ,PRESSID ATl,YrOSPEnIC:t\' MEl, ..

DIA: 1032,0 millbares; TF..J.'VIPERATURA M.ttDlA; 12,SI Cen

tigl'ados; UMIDADE RELATIVA MJ!:DlA: 7M%; PLUVIO
. SIDADE: 25 mrns: Negativo - 1'3,5 mrns: Negitivo -

Cumulus - Stratus - Instabilidades passageiras ..:..... Tempo
Médio; Estável.

------_.---�-----------

SINTESE
.

NOVA COMARCA

Instalar-se-á solenemente
na manhã do próximo sá.,
badn a nova Comarca de
Anita, Garibaldi. Na opor.

tUllillad) o Governador 1\'0
Silveira se fará representar
pelo Secretárío do Interior
e Justiça, sr, 'José de Miran
da Ramos.

TV GWBO NA
GUILHOTINA

o presidente do CONTEI"
comandante Euclides. de
Olívelra, afirmou que Se a. �
comissão que apura

.
.a infil

tração de capitais' estrangei
ros na imprensa 'brasileira
concluir pela cassacào do
cana) da TV-Globo ;. medí- jda será posta em prática,

ACôRDO DE BILHôES I
i\ i\liflllça para o Progres-

i
,so e o govemo r:kasileir� as- :
sínarão hoje aeõrrlos toiaU.!
zando 120 bilhões de cru- I

zeh'os.
i

\ I
GUERRA VAI AO RECIFE

IO ministro da Guerra viar
jará dia 2:3 1")<11'8 o D�'cife O
m'l.rechal Ademar' ele Quei
ros presidlrá a posse do. no-
,vo çomandante do Quarto'
'Exército general Rafael' de
So1Íza AguIar. Terá também I

a incunlb€'tlC;R de e'-'tU':lar q
,

. SitU3yão criacÍiI entre o é'e
TO (í mlli tares.

..... ,

PAREDE X MDB

05 deputados Rafael Caro
neiro ela Rocl'a e Malll'O

I MagaIl1ues vw 18 rfl-r>l o-·tf'l11

p'lra Brasília. "ão a('OJ11')1a·
nhal' o julgamento do ca·

so "PAREDE", peja co·

I)1issão diretôra nacional do
1mB. i

EXPULSO .,
o Ministro' argentino das I

Relações Exteriol'es .deu a I
con]wcel" a e;\"plllsão do se..

1

,

cretário da embaixada :tu ..

'

goslava em' Buenos i\yres.l.
Chegado à argentina CI'n Íll'l.nbo de 63 o secretário uH-'

.,."lizava SNI apartamento pa.!ra organIzar ;reuniões de
cunho comunista.' '

FESTIVAL DA CANÇAO
'POPULAR

.

Com 3,.784 mUSlCas de!
mais qe 700 {COmpositores"
braSileiros encerraram-se as I

, .

ülscric.pes pR.r� () 11lrimeiro'
festiw11 inte,rnaci'·n8.! clí!

,

,cfJnção pnnu1úr. Ê 1)1'0'1)0

,ção (la ,secreüma de tu;!s.
mo do E�tad') da (".Ianu·
bara. I

I

1
li'oI'um cOl1cluído� OI> .. " ..

tudos visando a IIl1jfic"��ão
dá Plicvidêl1'cia sPc.i�1. No� i

ilJróxin�:?S �ias .0 sr. Gonza- i
!pt l)' Slll'a, Muust!'o du TI'a, ,

b 11 1
" I ,

li 10, evara esses "e!lt�dos, I'em forma de projeto ao

,marechal Castelo Bram!o, Ique o submeterá a aprecia·
.'

ção do C�l1g11esso Nacio!�al,

"POSSE

O f"t p'1" C· 'j
pre el o lI'IlO 'atanhe·

de empos.'=tsrá hoje no cargo
j

de comandante da policia'
militar do Disl.nto Federal,

Io general Enísio de Paula.·

\
.
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ONU PEDE OUE ISRAEL
E SíRIA CESSEM FOGO

JERUSALEM, 17 (OE) - 'O� geueral Odd Buli,
chefe da missão de observação das Nações Unidas,
fez. 'um apelo aoS gOvernos da Síria e de Israel, para
que CESsem fogo incondicionalmente, nos' termos do
acordo a�eito por ambos os países em junho passado,

Odd Bull Jamentou que a aviação dos' dois países
tenha violado, 110 incidente ,je ontem do lago Tibe
nades, a ordem de cesSar f-ogo da ONU. Pediu a co

laboração -Ie Damasco e Te1avice nas negociações pa
ré\ diminuir a tensão.

En ror.ientes, o primeiro-ministro de ISrael, Levi
E�,hkol encaminhou energico :�rotest0 ao presidente
do Conselho de> Seg'jl"ança da ONU, convidou rCprf:'<"
sentantes da' entidade a ir examinar a situação "in

loco", � expediu ;nstruções :\s suas r@pr�sentações,
dir.JoIT'aticRI' no exterior para que expliquem as ori-

gens do conflito.
.

Alianca
'

emprêsta
para Fortaleza
e GB terem ã�ua

, ...

MDI
medita na
, 1.. t

-

enstrueae

RIO, J7 (OE) - O presi
dente Castelo Branco presi ..

'dJriÍ; amanhã no palácio das

lal'an,jeiras a cerimônia ele

\

BRASíLIA, 17 (OE) (i)
MDn trnusf'êriu para "ama ..

nhã a retUlião fi

'cada, federal para

smt ban ..

deci<lit

cr1l7..eiro!'.

RIO, 17 (OE) � .o pr€f3idente CastelQ Branco
recebeu o texto dá nová constituição elaborada peJà
comissão de juristas. Setõres governistas revclar,� '�1

que o gOVf'rno poderá solicitar da ARENA a apr('
s.n'ac80 dp 'C'l'lfT'�:� cOnstitucional per.mitiudo ao

cOngrp;.so \"",1" ::1 \1"";'1 ('pnfi'itl!'cão elo pais. durante
período de COUvJ{;l3çt,O exiporc)ltl;:ll'ra· Fon'e da 1....0•

missão que elaborou a nova carta nOa'i"1a afirmou
que a mesma pússue 255 artigos e poS.sue cinco dis

posieÕ€s ,trqp.sitórias_ O jurista. proz1mbo NOna�to'
ê'f'l'l"Ou que caberá aO marechal Castelo Brat1<.;>() a

(kCl�iín fi!,�l �E' 'serão diretas ou i11i..1.ir�tas as pl"óxi- iJ
l-11aS d(·i('õ�,s l"aiol'it;Ír;�'i no na!s. Enquanto isSo eml
Brasília. re1")l'rC'Jte d(\sFavonfv<>ln'en' e a moção opo.
sicionisfa ,pi'ra obstrueão do;:: tr,,]v,lhns 'e10 congresso.
,A moção sprá élpl'eSent8da amallhã durante l-euni;J�l
da bancada f�cleral do MDB, onel!" há dlJa$ corl'entes

d!vidinclo o partido na O!)osicã(l. O Qróprio lid�r da
�Q"reJ11ja('ão. r'j.c,:jutado Vieira de' Mello, manifestou-se
C;lltr8ri� a obstrucàQ total O assul1'o será decidi'Jo
am8.nbã na capital da Repúbltca.

Comércio jI'ede /

desa'fêrro a
.".

,Campos e Bulhões'

Bonrhof
capitula e

"\ a carne sobe

mo, 17 (OE) - Reunida,

a noite passada a Confede·

ração Nacional das Associa·

ç:õct> Comerciais aprovou
memorial à ser encaminha·
do ainda ho.ie aos müustros

Gouveia ue Bulh�es, Rober

to Campos bem como ao

nresi.lleot4" (lo B:Ulco-t--(&Il:
t r'"

',\ '('IlUda!!e da.,; c1"ssl>"l l)a·
troI1<li', do 'paí:o; ',(llk!t�I';Í
iwn'a_ 'Yérie ue llu�li!las paJ'u
;11h·i�l,. a ,cl'l".;e f'Cnnpt'"1;ea

!l1J(' :!lSsola a n:H'ão " n"Hn ..

!In a posição dos empresá·
rios, ,

O ilorHnll'nto solieilrll ain ..

da a Í"evogacão (lo prazo

]);),'"... I�stabcleci'llento de de·

"úsiin blWCÍlt10 . (,O'll}Jul�ó·
rio. o pa!!;"amel!jo mtfceJado

rio inluilsto de renda I' 'a

I"mcessão ue fillunciamen·
tos.

RJO, 17 (OE. - Em reu·

nião mantida COlll represcn ..

tahtcs do Sindicato do Frio
de São Paulo. i\sso'ciação
dos Abatedores do Brasil,
Comércio Va.t;ejir.ia de caro

ne de São Paulo e que :se

prolongou até as ]Jrimei'l'Us
horas �a madrugada o su

pt:l'inLt"ndent�: d.a SUNl\U. re,
solveu qoncordar Cflm no·

"O ·l.l:1Jl1lento nos preços da

't'<� ta<: bQvina. J\ eonecssão
da lfllva lrfta será' e"densiv:t
as \'emias atac:H1ístas, j·d·

goriJlcog, matadol1l"os, mar ..

chantes (' ô\r'ollj.nw;ros.. O

C[lI!\l)tt)�}l !lI" lllnupoto fieo"

para se)' 'decÚlido em nova

rt'uJ1iíio à ser J'('aliz\Hla ��lS
111'Ó,xim;Js horas. Na o�)Oy·
tUlliuadt' será auotaua a 110-
,a l"ó"lllltla das velluas dos
1'1·talllistas aos COl1SU;lÚUO'
res.

REAJUSTE JÁ ,VIGORA NOS Ip·Ms

fno, 17 (OE) - Já rOnun distribuidos aOs ins

'iti'fOs c'1e apo�ertaclorias e pensõeS os recursos des
tiné\cl(·s 'ao reajuste dos pl'Ovcniüs da pl'ev;c�encia c,o_

cial.
A ,U1Iol'lllaçflO é elu depllrLullleJJlo de previdêm:ia

Ili1eionn.l u o r('ajmiié dotl velH;imcnto� vigOra desue

l�!'lmeü'w de ju.J.b.>,

ADAUTO IfEGA IICASSA!! OUTRA Vr-Z
BUl\.SILIA, 17 (OE) - O deputado A.ijtauto Lu

cio Cardoso reafirmou que não permitirá nenhuma
cassação de mandato de deputado federal enquanto
estiver à frente do legislativo. {

O presidente 'da Câmara Federal fêz tal afirma
Ção 'ao responder o senhor Amaral Netto do lY.liDB da
Guanabara que tecia crítica <io' governo central, acu

sando-o de estar preparando novas cassações para as

Segurar a vitória da situação em todos os pleitos elei
torais.

UMENTO E CAMPANHa CONTIN'Uft
TE,MPO DI; AUMENTO

"

Os servidores llúblkI>S ne S!l"t·, C:1toy1n<l l'l':;1izllr:>Jn A«semhJéia GeNI objetivando
iniciar campanha pró aumento de Yer�.iJncntús

•

'Dt ·CONVEHIO
.

,

,
'

assinaturas de convênios se haverá ou não pela obs

num total de 120 bjJhões de I roH::ãn nos trahalhos (lo

Cóllg:resso, prinCipalmente
e,JtU re ação as )Jroposições

O empréstimo {! CO\1{·edi· or,iwulas do poder e·�I..'Cuti

do lpcla A1ianç:a para o Pro..., voo A moção pren'ndo a

gresso. Parte do flnan�ia- obstruçã(, dl}S' trabaUlOs' lc
mento destina·se à rede de

• gislativos foi P�-Opl}StlJ. pelo
abastecimento d'água à For- deputado Amaral Netto ,à
talez:a e Gt1�nahara. convenç.ão' n � c i o·na 1 do

MDB. A convenção trat;lsfe ..

A Mf"n(':l 11'l.ra, () .P'ro*,res· riu a resp{lOsab�11'la(le da
,fo:f' ,.....U.,'f;t""!:.('I.l".. .,'·; :;· .... -,an1.4� 1.:(... '1 (�f\'eif.!ã') Jl�lrl :1 'h�l1"l(··lda. (h,

U!lin1n anÍ\cr:>5do
'

!lI' fll.ll- 'l'."c,,", 1l0�Côngn'ss� Na ..

! daçã.u. dou,,", t. •

��!:��'F;mp:� I�J]:> - I _.':', i> .�"....� -- . •

�. _,A·.li J •• \� Ix! 5t'...("r,:�L,,>;Y �� .. "" 'f>.,t·�· ''' ...... 1: J.

A Sooretarla �'e F�� I Presidente, vê Cana de ·225 arlig�'s
do Ceará i�onn911'que so-Imente pagará os empreitei- I

1'01'1 do Estado depois de

I'eoncluídp () pagamento do
funcionalismo.

Ú G"Uil:,IlIlUlo/ '1\'0 'Sihór,l 'IS:";l.II'.:I.1 (!Jjwénio pan

)j&ôl lta1ui ao ·,BilJu'J.n lO ue CumiJurlli

Kruel
fála do
manifesto

r
I 'Congr,esso vê

' ,

C$i�sliiul�ãQ,,�em
período exlra

!
"
l'

SAO PAULO, 17 (OE)

Está sendo esperado ama ..

nJlã na npHal pauJ:i,Sta o

c..:·comandantt> do Segundo
E�ército, !('enr1"l1 !\411:H1l'Y
Kl'uel. I

An:l!111hã r)�s,no" dp�_
l/crá cOllceder entrevista';1
imprcnsa, abonland,o 'o

]'cc<mte nbnil'esto contra

govel':l�O l}etteral.

União é

que cobra
eXJlortação
BRASíLIA, 17 (OE)

Projeto' de Ipi sanciona<ln

pelo p,"eBidente da Rcpúbli,
CíJ. transfere a União a co·

hrança do il11pôsto de.
.

ex

fIOl"taÇi'i()., antes dll comll(>
!Cneia dos Estados,

,Em compensação a ulllao

distrihuirá. aos estados trin
ta bilhões de cruzeiros cqm
hase' na 111;0l)Orcão veÍ'iJicu
ffol' 1"111'1' a reeelÍa e o ilu

põsto em 1965.

�áraná -�. RGS,\
têm solucão
para telefone
CUlll'T'rBA. 17 - o llir�t.

dente: Cast-elo B]'illlCO as·

si.oou decreto crhndo a éo...

mjssão especial para pro
mover a "Ohl�Q· dos nroJ)lc
mllS rl'lati,"os aos S('J'yieos
telefõnicns do Paraná. � Rio
Grande do SuJ ..

A cflmissãn sc·1".l constJ�oj ..
da de re1H'Csentalltes dos
duis Estadms . .Ml11Jst�rio do

Plane.iamentó, do Banco
Centra] e Bancó do Brasil.

DcuirJ. diz u'úe �'CORAL quer
ConstHuiç,ão sem manter pre�o
C�n'1r��'>!n é ey.�lÚ,r!a do leih�
BR1SfLIi\. Ii (OE) -- t\

oposição não pode de rnr ..

ma i:llr;wm:i ll[ll't"eipal' dus
,j.'!J;!l,{·l'r com l'is' :)',' a iHI'

planttwãn 110 V1.is de 1I0\'a

1·')lHfi1tuiçào. t\ (I("rl�lI"al:ão ,>
1.10 dej)ut,ulo Douto! de t\1� ..

drarle. vice .. lider do l\'lDB,
na Cihnara Fe(lera!.

mo, li (OE) - 1\ COB.-\L
h,fl)l'JlloU que est;í' em con ..

r!icõe" tlc SlIlYdr Qual<furl'
e" f: 1) t II a 1 dei iciência no

aha�tccilUellto tio leite e

conte,· ps pl'ecos do produ·
to se (o r necessário.

o mesmo (lHe dizh �l

SUNAU' com l1ehlçi"io a car..

ne .. !la flual ui? ter grande
estolfue l'I:;uJadol" c no cu·

(;1Il{1I 1:1')1I('ol'(la1\(.l\.I hoje
t,�=!! C !l!!.!!!�!!to,

J\cl"('�cel)íolJ: Uma iniciado
\'11 dêsSl' parI!- leVH(la a

C'l'l'itll I'(lra. lIt1 COUgl'�:SSU :se·

I! � ;!f!t! P!�� !.::"}3u:il�

F
,

U P,l\ in cll�al'iio !.la r(:)úln';a quI'

(Leia J1 a (j" .• ti:;) 11.\ )

Ríograndinó
;:',SÓ ,a·9·úarda
substituto'
RIO, ]7 (OE) - O g'C'IC�

ral Riograndjno I{rucl rea·

firmou que ';ontinua no c;u ..

go de ;Ii�etor do Departa ..

111elJto Federa,l de Seguran ..

ça Publica aguardando a no·

meação uo seu substituto.

,O gel1l'ral Riogral\dillO
Kruel esteve ontem com o

min'stro da J'lls�i�',1.
.:

Castelo'"�oméia
Palta para

8\ setnuanca
.

BItA�iLIA, 17' (OE) -:- O

110"0 �:here do Departan�e)1·
to Federal dc Segurança"Pü ..

h1ica deverá ;ser nomeado
]lo ie pelo presidente Castc.
10 Branco ..

A !'SCiHJHI poder,i recair
11(' coronel AI"el P<Jka. dire ..

tor do Del1artamcnto de

l\laterial Bélico do Exé.rcito
ou 110 co"oneJ AnlUjll Souza,
pl'o'fessor da Escola Supc ..

rior cll' Guerra.
l

Só Castelo decide
se Constituição
'(;�"S�Ura d.iretas

H1(1, 17 (OE) -+ O jllrista
Orozimbo Nuna1to um dos

intet;r;mtcs üa ("omissão que
ebboroll a 11(11'<1 c' rh cons ..

titucional. ;1l"irlllOu a os .ior ..

ll'llisia<; Clt riocas, liue i1 JlO'

,"u carta tem ;:ii5 artigos e

cinco clisposi(!(lcS transitó
rias. Disse tlindô;l que cabe ..

rá ao presidente C�stclo
13.'al1co a decisão final se

sC1'ã., di I'chl;; PU indiretas
as IH'óxilllas elejçõt!s l1lujU·
rjt!!�i;!� !!U )4!!�

O Secretário de Govêrno Hamilton Hildebrãn:l
informava na tarde de ontem a "O ESTADO" que,

\ cOllíonne o Governador Ivo Silveira aúrmara a0S re

presentantes dos servidores no recente encontro fluemantiveram. em Palácio, 0-;' estudos relativos ao au

mento estào em andamento, Disse ainda: que a 1l1E'

d�da: acarretará un�a série de responsabilidades para
o erário estadual t que, qualquer atitude precipitada
do Govôrno, Sem antes consultar as suas reais póssi
bilidades em relação á l11o.joracão dos vencimell t os,
po�leria reverter em prejuízo da própria <1.dnJlnistra-
'çào eStadua'J. I

Informou que o Governador (;'S18 atento ao pro
blema e sensibilizado com a reivindicação que acha
justa. Entretanto, o ateridirnen o Só será dádo após a

conclusão dos estudos,

l\SPSC DISTRIBUI NOTA

Por outra lad0 a Associação do� Serv;dores Pú
blicos do Estado, empenhada em conseguir junto ao

GO\;o,rno do Estado aumento nara o furicionalismo
públ-co estadual dou i nic:o ã intensa camn;:lllha' ;1;
jE't;va�c:o a majoração '.-ks vencimentos do servidor
C:-'B" n=r-se. Após realizar reunião CO�11'" a imprensa
flo:joI1l)l�O! +ann 0P' sua sede. di stribuiu a ASPSC a

Seguinte 110,a ofícial:
'

"Em rr-uniáo 'on tern realizada C0111 a imoronsa
eScrita 0 falaria desta Cantal, os servidcrcs públicos
expuseram que é� carnnai hl pró aumento de venci

mentos prosseguidl, estando prov st a para 0S próxi
mos rl;as a realização de nova ASsembléia Geral do"
ser,·! dOres és1'a duais.

'�a ?nortullldade, oS re:t_resP1:h"ntes tOlllaralll

çon1}ec l1'E"nto de que estavam sendo cOnfecciona:}!):;
cartaze"; e [aIXé\S ex!)ollc!O a su� reivindIcação e que
após a reunião forarn afixados nO centro da C1:1plt:\1

, Rq")J'e.sentação de funcionárlOS do interiOr elo E.s-
tado pl'e�etlte' à l'euntão dos servidores C0l11 a UH-

1"']"0t18;'1 .. ressaltou que, C;lSO se realize passeara otn

F1or;anópolrs,' [ará v:r de mu111CÍplOS elo Estndo gran
dp pÚlllen.l de f\lllC on::í.rios, a fim d(" !)articiparem da
crn(_" 11'r;'y80, nUl1'a r!"mOns1rar';jo d'e (11Ie o interiol'
"<:'1':" :ht"ira"o�nte r.')f�O 001" (j p'OV'1'-(l'�1l).

,p'Óe 11 :::laJ"O na rn(('1' el"l ,r"'l:ni:'ío a di�n()�ldio do
{une ('J)aliçmo f'!l' rírO.-S f'ujj" o n'ov mel�to reiv ndi�
catórJO que: c11ltQ'a de C9r�11/ ·,Y'{:Ci�t,I. tpnc!cl'3 ., 'lIO";

- I,rar � '�n"iclóde de ]ilcrisClmell o -réltl·ant"0 entre (JS fUll-
.• (·"oi'·kJ.(�'i·@a'-�·-n"""'" .," --- _," ,�<.

•

H
;t �

� - {, 'lJ. r. -I�l!' .... '--. -- '"'

� O s'lêl'-G'(\ qO Sr. ,Gnve;;n3âor c'j1.lé1n1:0 a ullla So- '

',"r·-O ;l '('r E'a·1a �.., nrnblep;R do aUlllen1() cOntinua
rle ... ·l·e'e 'p- ,".,� / .... '".":1 r.'J )""'v'-1nrpc: _:-,úb1'cos, que
cam SII<\ c;oraeidr·,l-, "'íni'i'8 ,1-;, sobrr\";\',�ncia nn li
n1'j,'; leC1él!l'i.Illl l)1"ov'-:lênl. as eJc,',. s:'us ()l'gi'lOS de 'cbs-
se." (

-

A �10ta'fol 'reéliriclu peJo gl"l':l"1'i elr 1nliallln d ·si�_
nado pela Assoclação dos Sel':-v dores Pl:lhlic�� I '-,11"<1

manter contactos com a imprensa de Florialló,polis ..

\<

J,UNAR'COMJ:C.A HOJE 'A
�. • J

-

'IlHAR FOTOGRAFIA DA LUA
Pf\SADENÀ, (OE) .:_ O labor'-I�rio f()'ograflc..:o

"L�lllar ürbiter" continua á gravitar em tOl'110 eht LlJa,
descrevendo uma tr4jetori?-. çir�ulal' na qual, com

plcta uma volta cada três hOras e mela

HojE', o satclOlde comeÇarc'l a cumprir sua mj::;são
di' f?togra[a�:, aproveltando os ralOS �olares que jn
c;d'rao O'cbre a Lua COI1.1 angulo favoravel à tOmada
ele boas Imagens, tanto no amanhecer Cluanto no oca
So. ESsa" :::OllCÜÇÕ('S só se anl'esentam a- cuda 28 dias.

A prim'ra sene cip imélgens, úma 'vez cooI:::lcna
du. apresenf élrá em J 6 fotos u poa area de 125 q'uiJu-
metros de largura por, 2.300 \.::18 ,cQI1lDril'1ento. S81'ão
,essas as prllneira::, fOLos que.. os c1cntista;s lloJ"te-ame
l:icanos terão ela paiSagem l�nflr, cescunhecida.

, .
,

.

,jt:r
)

TEMPÓ DE RESPOSTA

o Presidente da Asscmbl1;ill 1.,I.:gi"lativa. deputado !'l'ci:w
Slovillsld rl'SVOlH!CU as '!.ClISIII,\Õe:s rorlllulalia� pelo uqwla'
(I�l �,�," 'j' :?!�!l�IJi (1,..!:!��!l!J li" l\�';;1!l<,1 �, L ·!",'.�!:!t!�'u "
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•

.* QOü apar ts.e l." ca

te(J9r'ia -16 andares-
5 elevadores, ,

.* Apartamentos, em

pleno central volta
dos para a face si
lencicsa da cidade,

* "TV e ·Rádio; para
todos oS,al)al't-a;;rien-
tos,

. DIÁRIAS
com café da manhã

(.breakfast)
* Cabeleireiro - Bar,beiro � .: Floristâ -

Bc.nboniêre.

LI'RA TENIS CLUBE
DIA 21-8 � Dorníngo - às )(;,00 horas

PESTIVAL DA JUVENTUDE NO CLUBE DA -CGLrNA
- ......

Atração - LUrZ CARLOS o Cantor do Yé Yé Yé

Promoção c'o Cronista Social CELSO PAMpr 0';;,,\

Trajes esporte - Mesas :la S(:'('l'("n":n (1n rL::),}

::::.-"-":.::.===:._---- .-�
. -� ---��---

Mi
'"

d·· 1D{,ssa e-, o .. 'ia
" '("

f/
.
G ti in o I�IO T T

David de Aquinp. e famHia; Aloysio de Almeida Gon�al
ves e fm�1íJia convidam [Jdrêntes ü,l1uÜgOS pai:a f.. mi.;;sa. dO
7.0 dia que será celebrada sábado, dia 2,(), ;-'s I:l horn.s, n..-'l

Catedral IVlctro)"lGlit::;na, por alma do lllC'}(.[líPc!Vf(! sogrp,
pai e RVÔ. Antecipachtmenrj agrade0cnl !is pC'smas q'llP com-

parecerem a oslo �i'�1l ,r10 j'r é,risiií..
.

_________._. __ '......_.._. ._ ",","""","�._..,__�__,..��=.".,=_."""","*",",,l-;�._

. MISS/� DE 300. DIA
ANGELINA GANDOLFI CASCAES
II .

. . A tamília de AN ,ELrNA GANDOLFI CASCAES, aínd'1
compulgicla com ° seu falecimenLo, ctmvid.a parent.es e pr;1Y
so�s de suas relações, parfl. as,sistlrem a MISSA DE 30 DIAS,
que em intenção a sua ..allna,'sel;á celebrada. dia W, qu:lnt;,'1'
feira, às 19 horas, lia Catedral Metropolitana,

'
.

Desde já agrnclt:t:e )1' t/.fcloS que COmpRrf'Cerem� a �ste. ato
de fé CI'lstã.

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

TOURI�'G ClUB, DO BRASIBd��{t.t�
AV1SO AOS SaCIOS., ' ":i

Avisamos aos srs. associados que o serviço do spcorro
de 8mer;rêrlcia 9�11 comb G serviço de despachante passou
a funcioDQr' no Est.8.cionamei1to DIA E 'NOrTE à. nm Os-

,

mar Cunlla esquina de J8rônimo Coelho,
Outrossim inform!3tn{,s tnmbém qlte O éscdtóriü sltí.in

eln à Galeria JacqGeline loja 6, passou a funclonarno horárIo
comerciaL O telefone cOJitinua. O' mesmo, 3330, tanto pára
o socorro como para o e:;�rit6rio, l!H'"

� ••• 11< ...

,t-·· ��.���i:l
. _.- .._---- ---

iAssociaçã'o de Pais e Amigos dos
,

'

Excepcionais de Fpolis. APAEF).
Assemllléia G('ral

Por êste edital, ficam convO'c.ados os associados da

'\PAEP a .comparecerem no dia 21 dO' corrente, às 10 horas
da 111al111<:, no Clube 115 dn OUtubro (rua, Álvaro de c.'uva.-,
lho), para a seguinte onlem do dli1: \

• a) -- Tomar conhecul'Jento do rclrttórlo apréSentaoo pe
lo Ptesiclente/da Associa.di,O;

b) - ApJ'8sentação Cl1 balanço dos clpis pl'lnÍeirOs anos

de gestão;
c) -,-- Eleic:ão dos menlbros dos Conselhos Execut!vo e

Deliberativo,
Convém salientar qllO- só pOderã,o vota.r ou ser 'vot�t'

os sócios que 'tiverem, n" !nfnimo, trôs meses de" á{!:têg,l�'
cão, conforme preceihlH (,' A 1't.. li o. GapCLnlo IIr, dOs Setl,S
Estatutos.

Caso não haja. n!'r'''FO C'nl \)j'imeira COl1vocaç1í.:o, ull1�i
(JLlfra sc""ã(j se.ró xi,? 1'Ç'1ft! n:1{:1 mda hi;H'11 mais tarde, fun·
ciowmclQ de:;;sa te;itR com (1Ilit1miC'J' luímoto.

Plm'i,nopoh". 1"01"

"�".O ''':::'''' .' I
'Hauop} J", .lr1J(' � Presldl'nte

Caderneta
Exfraviaqa
ExtraviotHle a Caderneta

n.o 82.203 da Caixa EconõrnI
co.

.

do EstrelJo, pertencente
ao menlno Daníln 'BaUAt' Oe·
lasco,

COM

AGUA I�J6lESA
GRANADO ��

F'IOl'íanópolis, 18-8-66
----._--��_._. '-_._._-----

Acontecimentos Sociais
ZURY MACHADO

das Azaléías' \ - .Alguern. . . :ancioso
agu.arda a volta ela meiga Diva.

'O Cronista Socíal Sebastião Reis,
na cidade de Itajaí, vai promover des�
file Bangu, em favor do natal da crian
Ça pobre. O acon:tecimetIto será realiza-
,do nos salões da Sociedade Guarani.

Esquaddas
de ferro
FRmlTA ENTREGA "� RUA
PADRE ROMA, UI - FONE
�..s(i • � 'I'ABELA DE pm':·

ÇOR 'fI � ..
'

/0 chá das Azaléias que cantará com
a apresentação das Debutantes Oficiais
do Bailé Branco, provaveljjzente ser.i
realizado ainda este mês. A .:renda da
tarde de elegância e c'aridade será desti
nada aO Educandário Santa Catarina,

As 17 horas d�, oroxnno dia 27 na

Capela do Divino Éspírito Santo, dar
se--á a cerimônia do casamento de Joy
ce Ramos e José Bastos, Os' noivos re

ceberão cumprimentos na Capela.

Viajou ontem para 133.0 Paulo onde
participa:rá das fest.iviJlad�s da. Feira o

Nacional da Indústria Têxtil, Miss San
ta Catarina, Glaucia Zimermannn .

Em certa roda era coment.ado o Bai
1e Branco, especialmente os lindos ma
delas que tr-aziam ó'lS etiquetas: Vagne

.

Gerson e Lená
.

-,

Deu rápida circulada em nessa C'l"

elade o sr. e a sra. Genesio lVI. Lins, pa
ra participar das feStividadeS dos 'Ir:-·
cOa11 os' - Num grupo de polítices r�ó
Arnericari B9.r .do Querência Palace.
.era comentado que o sr, M. Lins, será
candidato a Deputado na próxima elei
ção.

JANELAS Dr; CORRl<m ____ � ._. ' __'-r-r--:' ._. ---- .. �

VOlta aO Mundo en.1 180 minutos,' seri!
apresentado hOje no Teatro Alvaro de
Carva.Jho, As 20.30 horas terá inicio 'i)

movimentado espetáculo musical.

Foram assuntos domingo no. Santa
ca+arina Countrv Club, os casais:' Ce
sal' RamOS (LucY) e Eduardo, Santos
Lins (.olga Maria).

h

-' \
Para homenagear o ex-Governador

Celso Ramas. na última sexta-feira nO

Querência Palace, aconteceü jantar dos
.Iorrialistas ele Santa Catarina.

,
.

\ No setor artístico' em Santa Cata
rina, está sendo comentada, 'a; exposicêo
tio pintor "Hassís", no Museu c\e Arte

Mode�na de F'lorianópolis.
.

Chegaram da Europa participar'Lm
do jantar do LiOns Clube é do Baile .,

Branco, o sr. e a sra. Dr. Jorge Wilôi

(Se41Ja), �Jp) eleitO' Gàvel�ac1or do
LionS Clübe de San1a Catarina.

r

SegundO 1?é"'U':',ns incnfmado)3, a De

butante na·n1jc;la Diva- Fnntá'Í13 Furlan
C1\lt' Sem ·dúvicia roi pon):? ,alto �o bs.i;.e

1 o ...._" -).

BrancO, vi) tara -!:J<'xa sua. apresentac;�o
na tarde de elegância e carid�de, 'Chá

Em sua 'residência, no último. sába
dQ o' 'sr.: e ,:1 sra. Osmar )faScimen'to' r,">
ceberarri quarenta dmvidados para um

almoço ..

De parabéns .o casal Antônio Gri]
lei. (Vera), pelo naecimento de Luciana,
OcOril.:lo segunda-feira ultima. '

Foi altamente comemorado tio .ú:ti
mO sábado o.aníversárío da sra. Norbcr
to Brand (Eli-atia),.

.. , ... ), .

Vania 'M8r�a" Ramas Gomes repre
sentante de Brasília em noSS.Q Baile' . : . \

Branco, em setembro próximo será ,.

uma das lindas' Debutantes .

na Baile
Branco em Brasília.

Pela. Prefeitura : .Munícipal, • estou
sendo conVi&do para participar da: cp
missêo organizadora dos festejos do �,' ..

Carnaval 1967',."':" Amànhã às 10,30 -ho
ras, na Prefeitura dar-se-á .8, primeira
reunião.

Largura x Altura Preço Cr$
3,00 :k 1. ao

,

91.950
.

2,00 x 1,80 .. , , " . 72.360

l/iOx 1,80 ., .. " 61.200

300.x L40
2;!'l\Ü :k �';40
2;O,d x i,ao
l;ZO x 1;40
,uio � 1M I

1,20 x 1,40
i,DÓ X l,4D ' .. ,.,... 3:1.750

.' �.06 x 1,30 75:2QO
2:50 :R: 1,.10
�í,.�o li 1 ,:rn
2,00 'x 1,:ro
PlD :<t 1,3{l.
1 ">n "I 1 ")0..•.'; •...

·'i
.... •

1,20 �.. i.ao
];00 x i.30
?;OO :ir 1�20
1.M l1 12.()
1 ,50 :Y. 1,?li
1,20 x 1.20 .

i,� x 1,2:0
1,5.( :ir. �,OO
1,26 ii: too
1

..00 :/l,nó

:!,!o Baile Branco, fOi muitc>,com€1l.
tada a beleza e bom-gôsto da sra. Au

gusto (Sorria) Volf.

.

Também �s senhora.s: Senador' Atí
li(J Fonhma. Osório Fufls.n e Zoe S: D'
�vi1a: cOm vestidos d& gaJa, conf�ccio-
J) ,,·lf)� nO" eGMu'reiros dé renOme da é8,�
pitél.1 1"0111ista, no Baile Branco, deran{
notá' alta .

P�1158rnenrO 0'\ di.a: pin·a que a :.'2

lic;d�df' :,,"i:� crrmn1et'<L sempre se nece3

sita um pOu:;n de ilusão.

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

'. I..
.

'RADIOGRAFIA. DA',
I

TERIRA DE TIO SAM
I I

•

TRABALHO e, finàhnente, a 13, Méxi
co, com regress-{) ao Brasil, via aérea, a,

9 de setembro. direto .ao Rio de Janei�
I·

• ,

1'0 ..

Nef, AC. Mce Lel1àu. após agra.dec�i:,
na prImeira j·euniâ.o 'da rnanhã de hoje,
a visita dos bJ'asi1eirOs, em nome. da ,

AID, disse oue 1108 USA estão sindicaJi
zadoS 15 niÍhões de trabalhadores, e:::1

&0,000 sindiCato e Que, <luando esteve
no Br�ú)'i:l e6 .1964

-

teve O'partuIl:idade'
de entreg�:::- ao-:Pre�!det1te' Castel10 Bran
co, projeto de, reforma

.

da Legislaçã<;>
SindicR.!, e <tuel mai.s tarde, sOube TE'l'
",;[lo rcq'ado do Congresso, por achp.r 6

lVl\ nistI'o Ro]Jtfr'to Campos, n.ão ser p..')s

�'h,,,l por cO'nlrário (a polí:tica ,Salarial "1
do GovernO. bisse mais que o sindicaUs
ma nOrte-'a�nericano é unI P0der,

'

. 75.200

fi�,.500
59.350
53.600
43.000

I,

WASHINGTO.'!, D.e J---: 10.8--66
(PaI' Adão Mirandã).

,

Comi duas reuniões na iThponente
s.Ede da A.I.D., L..- Amenca:q. JTeder&tion
of . L2J�?r anel Congress of !t>.....lustrial 01'

ganizatioDs - a nrimeira .das 10 às 12
e a segunda das 14 às 1� horas, fÓi ini
ciado

.

o programa Sindic;,lto-à-Sindica' °
eJue' 6 catarinenses e mais 20 de outros
Estados ;estão cumprindo nas STATES.
de,2'B de j_ul'ho a 9 de seten1bro deste a

no, como lhes cabe.
Üessas reuniões, dêsse� enc.iÓntroS

(''''11 Hderes sindi.calistas nOl'te-<'lmel-1Ca
nOs, f1t�rarn - 10, � o· Siúdiçalismo é,
nesre país, um POD1<;H. pol'm.,le é imle
pendente; 20, - O CAPITAL e ó TRA.
BALHO se entrosam em benefído dos

prG'prios h'àbalahdores e da Nação. e 3':.
-- NINGUEM. que seja assa1ariaclú. dt'i
xa de ser ,'indica1izaclo, porquanto é 0:11

d"do desse PODER INDEPENDENT:LI
COJTl ê-sf.' panomms', o �Íl1dicalismo

nor:tc-�riJericfmO se ap·resenta ao mUI';.

do e. coma tal. constitui eE$:tivamente <J

fÔl'ç� :'1as class'es assalaTiadas,
Mas, vamos aos, àssunt0s <leiS,"lS 1'011

1110es ,os primeiro;, cómO já ü,form:!-
111.0S·

I

POLITICA SINDICj\LIST,<\

A '�. ] 4 borRs, no lT1.CSi1.l0 irnponen
te edifíciO c1él, i\F'L -.- CIO, a' segunda
reuillão, agora soh a preSidência de Mr.
'T'Om g. Roblps: (il!(> est-ava acompanha
elo' das inte.rprete�·Srtas. A..;n�ela,Mene�
L.8::\ de OJiveira, b'rasileíra e Glaydes Fi
ez. o qUAl aboi'doh Os vários aspectl)S
do sinclicalis""O nas Fstados Unidos da
América do Norte. Sóbre a hlstória dês .

Se Sindic8hl"�(, - s",·. nl'ige.m., suas ,lu

tas, 'suas r'-�\"''''-!;éa''6·ç �,)8.óÍ vitóriaS,
,_·se alcn.. ��Otl. df'). n'2n,-·lr� H r<1Uva nto-
v<>càndo, no epl�l:ljO.· vári(1�' a pai-tes das

bolsistas, em" rPn+OS riUP r:;t<WUln C( me

r�las., foi, &21P ,'I úvida, um cOntacto

.proveW'>so por oJ;0fecrr ()é,l�lÔO para.
, que brasileiros, lideres s;n:li calistas, "O

�,

nheçam o que há , de verdade, na vi':; l'
Sindical dos Estadas Urudos d" Ân1/,':i
:ta do Norte.

I' ·����t!
�) "

.:. ,

72.300

fJ3,600
fJ2:200
59.006
49800
4fi.200 .

33,300
5,).500

!i5,OOO
413000

::l'i.t)()O
3190,0

:�� 900
�j2,2ü0

26.500 \

AINDA 1\1;\ IS INSTRUçõES

., .. ,�.<; rl� ,',ril1""il'a reunião na sede
ciél AFL - CIO, sede lJompOS:a, 'em edi
l;' .. o bem. n"3;5 '''I')')Dent'e que a1gu!.1s
assim cDDsic1erfl,c1n" "ée>. sa�tél. Catarina,
fU.l1ciOnário cCl'egonzado ela AlD, com

doiS inter,pretes" ,em lOnga expósição,
focalizou alguns Spect,ôs com referên�
da à estadia dos bolSistas neste país, in
chlsive relacionadOS com se,guto dê vi

da., casO de doenças, acidenteD, et(;, et·:;,
r Logo apóS fez entrega, a cac:':, e::1, do,

cartão de identificação que 5t:,�;;."{' :.ÜU
o passaporte, enquanto não sai.mvo .:la

capital .

E - o qué já �a.rdáva, entregou o

roteiro dessa lOl1ga caminhada, que é o

seguinte: até 12 :de agosto - Woshmg
tou; de 13 .9, 19, New Yôik; a 23, Mássa
c11usetts (Fall River); de 24 a' 26, Bos
téln; a 27, ,viSita às Cataratas de Niaga-
1'a; �le 28 a 129, MIchigan; de 31 a 10. de

setembro, TenneSsee e a Bt. Louis; de
(�·2 3; NeW Oleán�; a,5i ;"";':"PJA, DO!

f'. I I

Bem, até. otitl'a opOr:tunidade, qu<i.n
do eStaremos, em O ESTADO ,_ q
m<üs antilto diário de Santa

.

Ca�ri.n4)
. deScl-even:t;io e co�ehttindo a wag'êlnl)
mara\til'hoS3. que catai'inehses, dirigetl"
tê!> s}ndiáis, estao empreendendo nes'�
m;1g).lífico paÍ,s qu� pode "Íàar aO mundQ
üçõeS {l.e progressO em toP,0s Dg lra,"lJIl'S

da. �tivi,Mª,�;Ji!.l!m� ..... i-

'

b"
.

â;';
; ,.

f. "'.',;
..

,

Bj\SCULAN'l'ES

Largura x Àlturi! /l..'reço Cr$
2,00 '<' 1,40 .. , , . 41.300
2,00 x ] ,30 " 39.900

2,00' x 1,20 ,
.. ,:' '38,600

2,00 K 1,0{) 3(ÜOO
1',80 ;{ 1,00 .,...... 28.700
l,5(} x 1,50

( 39.900
�I ,[>{) x 1,40 ., , 3:3.S0n

1,50 =-:.1,3'0 "'" �;H.300

l,;tQ. x t,?O :H,6()\"
l-,;}O Jt 1;00 ... , . .....- 34.6'00.
1 M, ,: 0,3{) 2L20Q
1,40, x r,oo .. '. " 24,000 .

1;30 x 0,80
1.20 x 1,40 . ", 31.600
120 x 1',31) 3q.200
1)20 i 1;20

.

26.90(1 ,

1,2í) x. 1,00 ...•... , . ii.700.
l�. li Ó,80 .. �. _; '

.

:1,00 x '10,50. ..,. . .

1,00 1{ 1:,40 ,. .
-

] ,00' X 1M
'

. lj}() x.'l,2g' .. , _ i' ,

1.00. �t· 1,(1{} ., .•... ,.

1JlO;* 0,&0 I
..

1,(lQ � (1,60 • o , •• _

0,J30' x i,�, .

0,80 X "1,7..0 �.'." .. , ..

0,30' x' l;\O'. . �.
.

'

O,BO x 1,00 \

0;80 ']f �;8ü
O,� E O;!l0 ..... ,., .

0,00' x Q,BD .•. , _ , .. ,

0,00 11: 0;50
,.(

.. , .

0,50 li: 1,00· ..

0,50 x OM .

O �O 11 0,40 , ..

O,1:tt l(·040

1(j,20Q
aO,200·
.26.9QO
�4.600
,2l.70Ó
16 . .900
14�900
13.500 .

13.500 "

.1:1.000 '

10.200 .

8:700
10.20{) :.
MOO

.6.600.

."
.

.....
.

�

•••

2,95() cruielrO$l O quaflfo Voce dá de til·
trada para levar agora a sua Kooak Ri!) 400,
f você ainda gtlpha grátis:
.. Ools lUmes

(1 ,P & Bel ctllorido)
.. [ rmlaçJo de todos os filmts batidos
com a sua IKodaK Rio 400.

HIO-4QO

,

Felipe Schmidt, 32

Sete de Setembro ••4

'---'._
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Notícias de Orleães
DIA 1] DE AGOSTO aueriso

Assumiu in terluamen te a Promdto
r+a Pública de Orleães, o jovem e bri
Qhante Bacharel o E:.-;mO. Sr. Dr. Henri
que ES!Jada ROdrigues Lima, natural
da Guanabara.

O NeO-Pl'0'l110tor, bacharelou-se e..i

Direito no Ana Prefcrito na Capital ,;0
Estado, onde concluiu brilhantemen te
o curso de a·dvoga'cia.

Formulamos ao Exmc. Promotor
os mais ardentes votos de ul=no êxii')
no novo c.argo que foi investido.

FUNDAÇÃO ,DE
.

CURSOS JURIDICOS

Com a pl!eSença de personalidaj,·s
representativas do Poder .Iudiciário Cu
taririense, sob a orienta'"ão do MM. Juiz
de Direto Dr. Claudio de Araújo Horn,
foi realizado um jantar em, comemora-

é'ã.o à magna data. •

.

Na. o�asião fêz uso da palavra, o u

radar oficial Dr, Gentil Fernandes; e

outros oradores se fizeram ouvir.
Assim revestiu-se do maior brilha'!

tisrno a festa do' Poder Judiciário 01'],)
DO CORRESPONDF.NT::<:

JOSE VALEIUO MAT'IEI
--------�-_._,-------_._-----

Borocochô
,

lho, corno seu pai, um. dos homens que
,faziam do comercio profissão honratJa e

,
. Francamente, n!ão conhecíamos r;

.

patriótica; Gracinha Franco e Belinha.
Itênno, Igualrnente o desconhecemo s me Eram aulas que dávamos a domicílio.
lhores dicionaristas que pudemos CO:l- Mantíuhamos .' tamqém, em nossa casa,
sultar, por estarem ao alcance da mâo: um curso primário e, à noite, curso S'.·-
Laudelino Ji'reire Morais e Silva, a En- cundárío' .no qual tivemos corno alunes
ciclopédia e Dicionário Internacional, Almiro Pedreira, Abel Assunc'tc, Ave-
o Pequeno DiciOnário Brasileiro de Lin lino de Céll"Va1ho e alguns OutrOs que se

gua Portugues�... Deve sp'r, portanto tornat-am, mais tarde, engenheiros, a3,-
têrmo de gíria. q�e ·desconhecemos. vogados, jOrnalistas.- Não eramos iúúteis

. ,
'- e esSa é uma recordacão ag1'al.-1ável

.
I?esejaríam,os que' RjCIlato BarboSa, ., .

, dos prim6rdios de nossa existência 11"o caríssimo amilZO q_'ue 'fechou a ca- -. .

"

. 3;'11a1 e'ncarnaçf�Lo de prova e de traba--l'él' quando ouviu es'sa denominac,',.�'Io lho, visandb a mais altos e:::tá!?'ics da .;: ..

apliGada a êste seu velho amigo, ainda
d<1 eterna, que é o em ('ue consiste o \)-cOparticipe daquela velhà e nobre ami- .

.

,

zade que existia outrora entre as rami bjeti:vo divino ''la cr�Gão j

lias e que tão profúndo areto noS fês Se tE;�nos, de todos OS esforços inte-
semPre dedicar -a todos de Sua prezada lectuais que empregàvamos para bem
ràmília; desejaríamos; sim, nos fôsse es cumprir deveres na magistério, agradá-
c1arecido o cOnceito que se liga à pala- vel r�cordação, fal-tariamos à verdade
vl;"a BOROCOCHO, não para noS bater Se deixássemos de cOnfessar a felicidade'
mas em duelo cÜ1n .0 jOvem causíd,ico :�le que nOS ficou a bailar eternamente nal
Suas relações, que J}OS aplicop o qUélli- ma, daqufle convívio a1n?bilísSim,0 cOm

ficativo, caSo êle tenha si.gnificacão de- as jovens às (iu,ais Íi;l.lTIOS, em suas resi-
preciativ:1; mas pare a�rescentá-lo ao dências, mipistrar ensÍllO d�; diE>cÍl:Jlinas
:pequeno Dicionário, a que fazemOs aci conS antes do éurso normal que havía-
ma referêncià e que trazemos ,Eempr(� 1110S feito.
'sóbre a meSa de trahalho, l1wrcê da 11e'j. Nes;;e partiClll;:1r ,de amb:ellte pr:)_·
ces'iidade que temos, principalmente . . p1cio a uma �ol'ivivêl'cia feliz entre pro
quanto à ortografia aca·dên,!ca ( de Cc']; re5so1'. e ,.aluna. eSnlel'aVa-se D. Cé,Iina,
sulta-Io frequentemente. A d",fci&n- dish1ta eSDôF:1 ele 'Lidio BarbOsa. Sal:1
cia das I..ucionários ain3a é muito p,ra -ampla, luz' abl1rdanh::, solWirc·c1ade . rjp
reparar - e nrste senhdo AfonSo T2U� . m.obiliál'íO, ornamentação dOméstica rI,
naY escreveu pequeno vDlume de' Cjue bo:tn gôsl;o, ·.l1él(jU 2J AS flôr(\s naturaiS e

. nos ofereceu um exetnp'lar. plqj'll'�S or;iamEmtais sObl'essai�m, tüdo
Ren�Ho Barbosa, com ii,' slias r,-,fp-' concorria. 'Dan' (,levar-nos o e�p!r.l o.

rências cordia1í$sip''2s a EXEGETIC;\ despertand6-1he as Superiores qualidac
DA DIVINA COMEDIA cOm: a 111en- des. Aliás ,

nOS lareS de tôdas as a1u-
ção que sé dignou' fazer às nOSSas rela- nas ,encontl'ávarnOs ídêr;.1icos ,requisitos
Ções de amizade cam o seu. ilustre geni- de grande alcance peda,góg'ico; mas a-

tor e todos de sua família, veiO avivar- tén; 'de tudo isso, b. Ce1ir.a deixa'va "

nos energ'icamente recordá,ções feliz('s S€mpre ump preciOsa 'cai:ra dé música."
__
dos áureOS ·tempos.'d.a terr8 natal, dos sôbre unJo:' das meSas da sala, �.lm tantO

edênicos tempoS em oue perlustraV3l'10S aFastada a tocar lindas "álsas. ou tre�
ainda as devesas entao iluminadas dês-' Cl}OS de 'música �lássica, que tanto 'oem
te mundo, sobraçando a lira e 'resteian� nos faziau1L A música é, 'realmente, pro
d,o a vida com cânticOs, de amOr e flôres

n
diglosamen+e adequada à elevaçãO dos

olorosas, na suave convivência ,
na de- � senti111�Íltos: a, múSica "de inSpi1:ação·

liciosa convivência aue n30ue1(>8 teT'l- f" condigna, a música que' educa, a musi

pOS; noS ela permitidõ entreter cOm ir- I�. c8, em que se entrela�al11 haI']110nia, me
maos e amigos do mesma nível eSpiritu t' lodia e ritma para educar e não para
ai;' visando sempr� à 'felicidade uns dos r' despertar instintos que degradam a. '70'-

•

oUtros. . . 1. pécie e cOnvertem o homem num sim-

� pIes aIÚmal... J .

·
O .TFMPORAl Ó MORFS; � Foi num ambienteRsocial e.J domé,o-.

Li!?'ava-nos a' Lídia Barbosa um spn 'i tico., meu caro amigo enato ,'..le tant"
·

.

d f
.-.\ , ele\;acão moral cOmo 'êsse que encol�-timento e' a elc's'f) (lue se etE':rmza, co- I' .

'" l'd'd' 1'1 t·rel· '11'01ar ele ·S;:.�uS paiS, em-todos aquI,:'1110 se etprniZ8111 tA0"" RS q�la 1 .

a es S11 !Ir,

periores do emírjto humano, que v3.,;; les ló:ltes que rrequentei cOmO professor
mOS adqui"indo ao 1011,!(I c1<l nossa difí- ; j que se pôde co,ntinual' a formar o cat;I-'
éil anrf'ndiza'!em, atr;.>vps d,," �llCPSSj- ij ter' dêste "borococho' que o joverrt CU 1

V81'> �nCarn8CÕf's: a. Lídia Barbosa e a t�i síd'co, p�ra quem você diz t.er _fechado
todos de SWl querida f;:-rm:ília,' J a-cara, pOr sua vez disse ser 'de' estima

Em 1906 (Coma c1even'os pstar ve �.] ção de Santa Catariri0.'" "

lho.s, emboI1a não nOs seia pOsSível. oe1'- j N<2o lhe leve a mal a petulância. H')
cebpr os f'stiQ111aC' I,-:la senf'ctude, vOis t� mem algum tem o Seu cré\:lito', depe:::
consideramos' o hornf>m 1.1''\1 espírito P'_- �! dente da' aprecia'ção, do fulgai11entO doe;

tel'nall1ente dot::>do dos atribui('s divi� � seus semelhantes, a nã-o Ser d homem

nos·da vida e não o corpo que denerece.� que se desconhece a si mesmO. Eu lhe

com o tempo e afinalmorre) , à época em '�j agréf.;leÇo de todo oc,or.:'l.çáo o aprêç,o que
que xf'rcíar�'lOs o rnaQ';stério particular � revela pelo aufodidatismo dest.e seu hu

em S. FranciscO, Lídio Barbosa nas con � milde conterrâneo, Se é impossível ern
cedeu a honra de ·confiar a mi11istração r' parelhar cam' um Sarmiento, é sempre

·

, r' A 't' � admiSsIvel que um brasileiro, por devc-de a.u/-as de port:ugues, rrances; an me- ""

tica, geografia, história, à Sua filba Ju- ,�, -tamento à �átr�a, cOlitinúi estudando

C'á, un,a das irmãs ele Henato. Alé.111 ele �l até ao último dia de sua. vida tenéDa,'
J11çá, foram, neSsa meSma época, I1OSS8S

� para continuar serdo útil aoS seus Co:'

,alun�s cIp idênticas disciplinas, Carmi+a .� cidadãos.
d·

, ,

s! Muito obrigado, Renato, nela estí-'e Lpli, filhas·
.

e quem VJna a ser n,01'''.o <1 � minh.a v�JhjeelcU1;Jhado, José ,Antônio de Oliveira Fl- ;, mulo .que trouxe.

Arnaldo S. Thiago

,
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"
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."

AUilio Fontana, no Senado:
Projeto sôbre estabilidade do
trabalhador é grande
conquista social

.. r: •. '....'

Denomi!-Jando de grande conquista ra c'.qul�[ÇdO ,ele Cl'I.Sa D10pl a. ni:'lra tIa�8
social o Sr. Attiljo Fontana (Arena-.. mente de saúde, Ou Se o e:'1pr�;:aclo qui

C::C)
,

al: '1I'OJ' eto de lei· recente- ser se estab
..
eleccr pOr ccn ta pIonrlél. ou

u PU . lSOU o l� ,

. ,.
.

d 1 " , r' aí
t "d Cong-res<:o pelo Pr esi {Omar pa- te em socie aue empresa 1 .

ll1en e envIa o ao .
" ,,, .. ..

.

dente da Reliública, que cria o FU11do
d€:.

.

Garantia de Ten1po de Serviço, Sll

blinhando aue a pr0posi.Ção beneficia
Iarzamente -os trabalhador�s

.

e virá pa

cipi'car a família brasilei�a. A cristal�za
eã0 da idéia consubStmlclada no prOJeTO
{oi fruto delOl).go diálogo das autorida

des com as classes patronais e ompre
.zatíôias, nUl�a eloquente. demonstração
da patriótica oricntacão do GOvêrn\), O.
Presidente da República tem procura
do solucionar Os inúmeros problemas
que -vinham .dífícultando � desen.vo!vl
menta do P8í,S. A lr:>",·i.sla�ao j rah".lh].d'i

impregnada de. distorções,. yern send�,
ROS DOUCOS, adantada� aos interesses 0;\

Nação através de medidas
'

coJJ'Í0. PS"'é!. ;:<,'

zora �ugel'j.�,a;.,nelo GO\''?l'no. Além h

�riar desarmoríia enfiülzou·O Sr, Attj]iO

Fontana o .vi�ente instituto .(l.", =sta

bilidade é iújusto com. o. trabalhador e

OnerOso parà ...a em-pr.ésa. Tnhlsfo pnl'
ql1P <Ipenas fls�egura jn�eI\izac.ão n� ;1;:�s
Dr,lir]a sem·.·jústa c8.usa .. rNenhU1)1é!. ld(;'n1'
;a610' é paga: :�1T' ['a$9 d", morte do t��1-
balb"dor, de ,.a�)ose1}t�dor-ia 0\1 de dlS

penSa por vOnt::l.clE' do' enip'1'E'?'ado: .conoO

por ex-�mDlo:�:'�';"l)!�pr gu!;i·.dpix."l.· .�".�

contrair mme:jã,S. ,A :nova lei ,.v;rit .:,,'l:n?r
p���� 1l!il1<;1-1r:�5. P1tP' p�:BSnl:Ó.·o tr�l.)�.n'!:l-.
d�r disr,,,,,,,c,,f10 1""11' jU$\a c;du:--a terá r1.

reito a ind'enJ:r.acão./: ....
.

, w·...

A conta ,viu_cu1acÍa .�)Q ban cO pod'2l'!t
ser m�vimélt;áda pelÓ.:,benefi.ciário 1)(-1-

- , t"

l

Informações: Rua Luiz Fagundes, 26 - Slo .José

r-=--r- -'--'-.--,

f:mAUI publicidade\ .:::::::::::-'â � (J l:'em Sto, Coiorlno
��� - .

:::::-0--- .

CONFECCÀü E CpNSEF1V,iI,.Ci\Ode P,r"INEIS
EM TOCO o ES1AX)

(

Pfln7'1_'J .. � ,,.

OLHOSOcorrendo falência, liÇju;daçüo '-'_1

cessacão da' e:n'nrêsa, Os funcionários r>

ci:>bel:ão, a incl�niza;,50 antecipadamen
'te, graças à canta vinculada, o que não
ocorre atualmen'·e,. Propiciando ambian
te de estímulo a ambas aS classes, o' ...

',/

use óculos
bem cdop.odos

Fundo d� Garantia de Tempo de Servi
CO elimina ús atritos- e perl�lite "ma.or

bredutividaàe, o que é fundamental pa
r-a aumentar o poder .aquisi tivo do po
vo, Çontribuirà, também para diminuir

sensivelmente, o contencioso .trabalhista
sígnitícando economía para os trabalha

. Gores, para 1'\' emprêsa e para '0 Poder
públicoT. Afirrnou o Sr, Attilio Fontana

·

estar convicto dos excelcn tes resulta dos
. "da' lei" que rniciará nova fase para o

Pais de horizontes mais am�pCdp'1-
db. de!'de já. "víslun: bra� melhores cOn

diÇões de vida pa�'a o nOsso póvo. OL,�
·

trc ponto importante' do proj<:; o é a ca-

· nalizacão de ma'Ores recurSoS p,,1'a o

pl.ano "habitaci011,,1, Q')é. 'aSSim. POcl"l'8
asseg1..11'iir ao traball.;:ldor o direito de pos
suOr casa própria. A tranquilidade cl('·;·

patrões e -ell1pr<?g�ados con,,'üiuirá fatol�
d0' desenvolvimento da iniciativa privé1-
da e, conseqtlE'n'�n'1E'Tit�, 1118;S a:-nplo r.

mercado de trab"l1i.o Finar�a:,'l(). o Sr
i'-tÜ1j.0 Font�n9, (l;s,"", qnp desr-i".'''' cOa

�'atular-se CO)!l (' ]:)1('S: delltp a" /".P"'11,
l')li,ca e :::eps ass"ssorC's .> n?:incipalmen'e
co))' as classes intere'S::l c>s

.. 1

..

� ".

otende,005 càryÍ exo<ti�óo
.

'suo' �eceijO de oculo�
.

OTICA ESPEClAUlt..Dt,
MOD�RNO LABORATdkiJ

(

q , -'.

AUXiLiAR. UE j EsciUTtnuo
\ . .:

.' "
.

�MGço com lJl'úLica de 9 a1JOs nO Ri'o. ofert·.:;e-se

para t-al;(ii.har de auxiliar de EScritório enl hrnlas

di:.sta capital.
j

"

'+ '.

,.
I

1-

não' senhora
"

sim senhora
.

'��.'

"

f
.'

li

I
Antigamente a senhora não podia com

prar à prazo, sem a assinatura de,
seu marido. !

. fttualmeQ�e ,a senhora
.. �ompra,.s9zinha,

o que qlllzer, pelo Cre,dlto,' Femlnmo do
Meyer. (

,

'

A
ATUALlZACAO
CONSTANTEB

É mais uma' conquista da mulher moderna, a que' Meyér S. AI' se·. ,associa � com

prazer, dentro dn seu plano de Atualização Constante. . .
'

E
.

para que a senhora tenha crédito imediato, basta entrar numa das loias do Meyer
'.

CRÉ'Dllo fEMININO
, .

A,

"
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1'lmoIES
Ás for-ça�' politicas tr�-,

diciOllal� iá 'começamr a

{ratar do ruturo; c<>�'). vlÍ&-_,
tas à pOsse do' 'niarechàl
Costa c, Silva na' p�c;;ide�l
c a da R.�p�blii::�, cln tu}),t;
ço de 19�7: 0, P1oçC$s6 de
rransfeeência c do poder,
Ít�lpêf(:ept;vel: l?�r'f.\ � opi
lU:JO' 'l,Jl.lbbc.a,; c' hOJ!) ..:, 'o ja�suP{o de jcuàs �s dis
cussões pOliticq.-s,:- ,à -me

dida ',((ue o 'presidente, Cas
telo Branco : reiteya '....,.

ainda e1:', t"rtb<>y ,<ilscretO$'
� que o seu gQvérno esta
"na tj1J,prl"R' fj!1al",;'" CÇ>'lTIO
fez Í.1P, "�N'A do, st,-:' Seve- ,

io Gomes. 110 l\,Hn:J��r,io
cl'" � "",·;�;,11'lr'; .;: "�''''11q.0
o 'ír;).� 'd:�s<?r<'l, ,<l'J:J',�riol'.
,". ).'

mente, C\11 A Iw":"'}' ,

A"r"',::lrHC:1]L�c;ão "30 atÚi,
go PSD ;nic:o'IJ-S"', lenta
e prOi:reS�iVaÜle!1te, ,: 30P

,

G r':Tid!; do r�.', Amaral
Peixoto, no 'lJlaoo' clvli,':e
do marechal Furico

' F};'I�,
tl'a l�a ár'�a militar ;'_:' eb
m� ,e�nV'::m ao �stjl�' da
(J1]Pl�, '1'r�,.��fc:");!1flr, pr;"��
mi 2eão

.' DolHíCa,". ''I'al iêa:r�'
ticuiacã� v'sa,' a "'i:�,�,i-r
que �; I!l:e;idcrite

.

Cas �10
Er'anco' COIl�j�a.' i' }cons"r
Jid�Qã.o d� 'AItE�A ,eoi:p?'
partido defjnitivo: o"

' '

}\�as, é, a simp�i?s proxl-
11,·"l."J :�� "ele�cQt>s' 'Tie
�tá ip,1líl�liido no '�:éspi1)'Hd
doS' pà1j,ticos·. ,:P�rcrb;4c'<"e(h<> ',0 !10mB t'5.8l:-1i:d6':"dli
O�si�iío: t�tá 'qÚé 'tú(G;;'
q. 1 :l1gllagel:lJ, opoSidoI?-�stl,'
radical nos gràiides celt7'
tros. ,Diante' disso\ 'a :t;'l<'
dencia dos candid'<J.fos < d'Ji
AREN_�; 'seg4I?-dJ ,'", t��
05 obseryaqÓl'e$.sft4 fi:od�
dissociarem-se 'cio: ': aluiU
governb, fa1s.nq,o '�nTI� lii{�
gtJ.ag�e-nf··de Có}lfi'al1ç�·j; � n9
f1,ftu�, 'n-O e d�l)4q', )�<m# '

�ncerr.1j.Çla: 'a ,{ase :' ,�;,
elonarl,a,. '(

,

: " ,":
/" * 'imp�são géral' "é

a �� CrtJ'� �,J,legid�� : 'bro
q�é ªsso" q.co-riteef'�, 'i" :.tios
gra.."1·qes' cr:;i1trqs, ,podel't
re'pefr:1,'H- . ':rOi �nterl.éír;
tictnsolidtj.i:).do velhij.s ;aliarlr
�as'.'e� nf)',<:ic'ÕP� :Jó:càls, 'er:n
detTime�tci da'it�át�" 'i�� ':'

v�juci�l1iria iil1'agtn,àd4 '"'pe
lo �re�!idcl1� 'c:asi�lq: Itráp ,

có,' em t'Órllo 'Ô'ã' Jr1tEN)::
r. " .,0 "_ { .' .

Em 'l\;finq,S. �o,Ql"e\Jdo, :�S3�
feriOJ'l.'leno j�' (>e;,ri1 ..nif�'st�',
(l". ;Tianeí{'['l 'j,h�isfkrçavê1.
E ; ,rti'lati�;a' a.t)io.fior�,:�i'�,<
,...-.�() '2".

.'c r.(�,�:Õ�s:" �>�f;-�:�ú:!ii� ,

da ARENA, ,e�' g:50: r-à:4�,
1","' Sa,�m C;)t;�i�j nà. �·o\�\r�·:(a<

b'ar'l e 0tttl:.oS:o,,:,:Jj.:s�:li:d'�J·
;>�;"�r.l�tq,)"á . com,;o' :(l��li1ór1.),.3"'1"1'110' \(h," . ca}!\p�11�la
€ldt9'p�L ": -:; ',- .'i ')':":

" ;Já ,cOri1 \'istas :;a:d; fu,
lliro" "com�çain'

o

él:, pól.i:�cqs
a gàl"antir o presente� .u�B1
é�élnpl0 . qissQ',fo\ ;§:.esfçl;"'
C0 dOs st's. Aul'o '::lEi 'M9Ú,
ré! f\ i.��lracle, i51'e�'�:J él):te �O
Se'��a�o (éx-I'>SDL� Ad\ü
to Caí·a'üso. ut'es'idlhite dá

,
. l' � '�4"',, �

C211�ara , (ex-lTD,l'�); ;119
5c.nti do dé" �lllllQ�ta:t ':a
li1'argem ''}le a(�toÍlQií.üa' id.o
COngresso. ,Não"i6.:e.sMt��
Jeceram nol'rilas "dé; vQL:a.:'
,çao do orr:a'01ei�t0 :dlá, 'Re<
pubLi'ca, à �'eveha aÓ.� a,lb§
complf.'mrn ;:ires 1,8, e· '2Q.
coiuó também Jilroeuràfam
oh1el'i (.) 0"�":0 dd', I'l�are,.
cha1 é"c+a &. Si:l\é�,," parà
u�n e�ein� ,dc":,,! pr.esé�
V<lCiãO da' j.l'ile<1'rÍaá:de " ,do

t r ' <':7"'"
" � \ � ,

lq?;"slativo ,- ' , ó" cólegiq
,,!eÜôraL do' éando�dáto. �';à
pre�idencia.

.

'O <or, � chl11to ',Cà-&dQSó,
(Ú'l1 dec1araeões à i,!io Dr J)

sa, 'proc:uto� :o(.-o,T���� �.o â

impressao de Que ele ,e ô

sr: Í\J;6ul"a.· �ndtade ,·,:te-- "__:' CO,nstl.:� tudo sôbre calúnias. Fiz uma safada
riarÍ1 àÍ5ido ccmtrá o 'pi'k-- ;11U't,Çl bO�i'à, na; frente, e de lá ficava observando
sidetitê Càstelo, 1,3rãllpo' "

<1.,: tJ}:l()gfati'à 90 terreno, <'lnde h�1Vja uma estr;da,afi:Y'màh:lo 'qü,e" :'",s' "tela,. , , ",

bt'
, ", \ ' ,,' , pOr hlve'r'q�o , lam�uri'ehta _e no verão as�ante \

pue-
ç�'S"do' C():n:gr�sO c.<:li-q :' Ó t11. ',Ai IPandei apedrejar a rua, al)roveüando pa-chde rl�'" "-':,''->IC'liti;Y'lJ' ,sáó

ta: i11úr'inú,mr la caSa, COndecorada com lhuito gõspo,
ll1ui" o' D09.s;"sob, t'ados, "os iii>' estilo :das piranhas dolEgito, de onde imporÚü be-
as.�etós. Na: rea1i.cla,de;·· o '! Hssimà tcm'oduéláo da i1ll1)jgem. Comprei ilust1'eS de
o.cr.',. J:.,;lauto Ca'rô,,(J"o p'a"re'- ," - ,

l' d'4 '"

, crj�t:.J.l, :p:al'a dl:'J)('ndurar no tétanO, e uma cac eU'a e
ce l1br,it ,'CÍlmillhC; "o Psrã "

b 1 d ,) d 1
"

palai1�0, para' ficar me a allçan o, naqu�a ao � eS-
U!ra' modificaGaO, da dÚrà cêncià..: '. Devois, adquiri uma e1etrola de alta fma-
PoIHlca presidellci4!, Q).1e Üe!:;J,de, c'oui SOm'e,,\Eerográfico. e apagava a luz para. mãis durá .se tól'hou;qul!-u' ficar ouv'il1do inúsica na memb'raJ12.. No alto da casa,'do: o prof('ssor:' C�rlos 'Me fiz. um, almirànoe, �)ara observar a clevass:dãoJ da fa-
del,r�s c]<i Si Iva, �Ssuln�u, a rnílià. Mandei fazer 2. introdução de uma "'anta, cha-
pasta C1R Ju<!t;ç:,J '.J,i,· (lra:Jdo para isso', o' Anúncio j. �;ostój;co. O b1mheirptA:;; rilivetgenti'à's 'c�nt�' 'o

era teidá, de an1'a�E'1t'jo ..e a cOzinh!l de branco]ejo: p'oro� b�ch'ar'�Ú� '(la·'anti;;,a; " , ,
.

;..' d ,J
, "" o s'na1 que um bn1l1colejo caiu na �8' :, ,empregw.J.H,tfol'{: (qllé);rt\q�-iL.as. pr).h-' qÚ'�f.,se (�oh[I,J11d;ü. Logo depois, minha mulher apa-cimiis figúTaS ,ida c.o1l'tfti- .

rec�u' e'om llosta1giq, e tive f�': mandú-la [lO dentista,
fuh:i°e' de 194ÔJ" e O""Pl:o.. pará 'fázer l!.li�a dístra'ção (claro que, com anistia). Ot�ssor 'Carlos' M�d:eiré;s\ a- déÍitisfá ,manôDú-a t0111ar uns COJ1mrOll1isSos. r�voltos�ent��'H�il�, Çbl11?S J��i-

.
'etíi pâP�l eíe!arrte, e ela acabou mOrrendo. Depoi� do,

l'nel'ros 'a insistir l1um, téJk- ,���têrro, maÍlde� escrever Ulll epi tácio na l!)uGa fria."t� 'coú�tituciofial','de. ten-
. (TI:anscri�o do JOrnal do Brasil, edição de 16-8-tXi).denci� il')l:tis. li'Qera.1, "e' . (> , ' '. "

segundo �
o défetid�t" tii.nll

!i,nh,a ,m.itotharia\"de raciÓL
�'1t,iJ�,'.· "r

',(

, ',�: re�ni'ã9 ,dei ,Comiss6o' Diretora Nacional do
'.., t·' �

"

MD�":cl�cidirá ,ho.je ,ç, noite 'quo' a posição o ser adota-
o

;'.
I

' •

�o pe:'<:t' Q�Í'em!açõp oposicionista em relação aos úl-

Um., étO'S beiudos pelo Govêrno Federal. Paralela-
1::'" t ;,.' ,," . ,

_".
.

mtt'l't.e. �se no seio d. oposição o luto dos lideran-
.

í'- ," �,
�

.

.

ç.� �ue ést.. , tfefender os duas, teses que fazem en-

�.�'r e� ',có�tíi� ;d�� �los distintas def1tro do po'rtido..' : � ,

J : :�', ,1<
",

,

..

-

UI'!'I.o d�hlt$i.'�� rfdlco.l! pre�ê o obstrução tot1al dos
tl'\.b:e�,:�gis,lotlvM., Á,' o..itra. mais am.Ci.a, defende

�'h"h.:���"�"stN�'�� pórcial.
"::.;

, ,1',.I,� I' \

;,
' 1'-;

'- '

,: ,. '"
, "

��
; �'$t,;':,últi",.�-�mbora minori�ó'r;o e que encara

coir." r�tuit. $im'p�ti� 00 candidatura 'do Mor�chol Costá

rsiÍ�:. 5Uc6S"O do Presidente Castelo Bronco, acho
" ,,',,", :,1 "

/

q'llG n�:�<,it'f�ó,ntrlb,ui, poro provocq,r um ogrov.omen-

'1' a,'��,� �.�Yór ao confronto o atual Presi&ente receber. a c,olO'boroção dos pqrlqment'ares nÓ seu apri�·'
.. , ,!l�:6�f� o ce"didoto dq ARENA. Oispost� mcs�, moramento. Com' o obstr�ç�o! o p�iç�o. est�r�, $e ',re:"
*' ;�: ��,�...

,
,!r:,�O�qO 'de um; sólido su�orte políti;., cusondo o contribuir �a ,ireforma cOl'IstitucJ�nc,l. t:v:.

�,""wt�:f.cII:póSse do ell.?Ministro da Guerra na Qind� oos deb�tes Que, p�t �erto,' muito tiqv:eric,"(d�
p;,�i��M:!.;,·:,th�; �i,,�a essó corrente que a obst(uçõo :'ucidar questões do mcj�'r 'i'�port5ndit p�,.� o':', o�,�,:
��IJ: ��iit�,��_ p'él. o,oosição. paraliso�i9 completa_- nixod'io constitucionoll?r,asileiro que deverei ser � me-

�:�fe.� ,ti.�1��';legj$!atiyos do Congresso' e poderio lho, possivel. Para isto" e'nhetonto, é neces�árft, CI, "!"'�
r�l��;;r �'é�'ri��i",ent�, de proporções hnprev;$íveis. ti;ipa��o oposici�n.isto par,a que também 'c:r�xi'He O �
P,,��'��",.�.,�, .��og�' 9 tese de, q.ue o obstru,çã�"pa�- vêrno em dor .00 'País u",Q ,Cqrtó M�gno, que �e!h�r
Ciiêr ' s,ôNe�e, em', relaç&o às matérias de convenlencla correspondo aos interêsses nocio"C!lis, confo��e, 'dese-
1,' �:' I"" "'1 � ,�.� :.,' 'I; �,

c' ','"
'1. '

\
'

�lí�fC:. �o ,�vêr!,e .... seria a mais �dequqdQ pára (I $"'<1 ja o 'p�óprio Go'4;no.
.

�Si�.�:,' ,

,.'

,

'

\,
'. '

-,�"" A' cenente redical é de opinião que a oU�fa ope- j\ obstruçcio é um reé:I,lf'SO poriamentllr aó c u�f ,o
��. �i'!Í�"�' ���r um choqu� entre (I M1lred�,,' Costa e,".... o"'osicão tem '"o direito de "s'e' ,a!?�g,qr,. E"ttl���I�
$iY�# ��'�,,_N\';':�:-htÍll;<:!if5tet�' B.-.of'Ci:9, <,c'" 'r.c !'rçocup,ar,' 'bas 1]$ teses qüe se dehontom ,de'�tfo ,do '!HIr.;it!c9' o"� o

��mo ,d;i, -<:b��,cI ��breyivência do r�9imc. Àcusa os

.

sicio�ist;,''',;'ci'õ'�ci�ecem cotrespo�d�,.'""�' 1'�it'i,,;,�'Od:e'
é��:�áÚo'f. 'd� ;�'st�"�e\'n pn"Ocura"'do, c�m es'o ott'ud�" do!Hlspiràções do povo bro$ileir.o� N'do $� b<:ls�ia� e�
�j�\ ti ,pd!l't,icip,�"do ;\.Gov�rno Q� ex(-M'nistro ,do G�!erra: fa�os concretos,'visam �pe"as o obstruir

....

põr obstrlJir.
Â.ss'i� .:di.%end�, �� .. i'festo o sua dispósição,' em partir Nenhum resultado positiv; tro%,em p�ro os destinos �o

,

�', > �
J : I

p010· Q' 9bSti'UÇÕO, independentemente de qualquer de·

íib�r(lção: qU'�éO 6rgão !ôuperior do MOB venho o ado·
.

.,
.

-,

,

,

. .:'

1'" ,.i

o 'ESTADO
",

, • JIlAJS �t1GO "tAIIO iiI: SAlt1'A CATAjl!HA

,0"1'
.

<'Con
, " lito

"
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"

"

:: �

, '
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·1. �IEPOPÉIA"
\

QUE CORRE
\

' , �"

'1',", >,'
,

• ,i ;8stá circulando por aí a história de um cidadão
que' fêi, lima casa, e agora conta aoS amigos a, sua

epompéÍa:

, ,

I.
•

I

....; ).

�

i
i�i : \

.' ;Y

(

/, , ç

. '

_,

e osições
Se o primeiro tese é insensato � inútil, o' segunda

só poderá contribuir para o r�rocesso do marcha. pela

rederro�ratiz:ação do País, co�tra �s "ropas tos do Mo'
rechal Castelo Bronco e do candidato Cesta·� SilYá.
'.. ' ,

Essa atitude estéril iri� se volto?e i"frut fero�

contra o próprio oposição que, além ele a'�estor' a 5U�
desimportância pela redemonatixaçiio' e pe'o &U� li':':

. nh(l de otlJoção política, veria' �rle;u �I(:a�o o �n".�en-
1," ,!e Yório� p�oieto'11 CO·1\0 o do ei.t(l�iFcI�d� ,cio
tro�b,,!h;1f e alteroção. clt:! lei do inq'Jiíioato, a!,é� '�e
muitos outros que seria do seu interêsse dçfen4e,r.

Outro aspect0l qU,9 merece a mo'or conside;aç��
situa-se no proieto de �erorl'r'o �o,,;t:'ur.:,ionc! que o

Pre�ldente do r{epúblicil enviará ao �ngress! p....

Nação. Estamos cart:'inh�ndo·. paro o pacificação no-'

cionol e paro o redemocra�iJ:ação e disso não n� de

vemos afastar; ,

.\

,I

',""

NOSSA CAPITAL.

\:_- OSVALDO l\lELO�;...._ \ ,

O VELHO E REMENDADO PRÉDIO DA PREFEITURA

Quem o vê de frente nada tem a �er depois dos c�u.
secutivos remendos e reparos feitos na sua fachada, que
�llnteve as linhas arqueteturiais 4a sua prinlitiva conStru·'

ção.
o

,

Mas, está velho, arcãi<'o, Pequeno;, sem mais' espaço ,p�.
Ta atender os v�ios departamentos q�e; ·ali� situadoS,

, sendo que alguns até me'.,mo seni Qfereeer O ÔJÍiilino � ,

forto a08 '(IUe naquêlc casarão tl'a'balham.
E tem história aquela Prefeitura.
Já foi cadeia e para ali os prêsos iam ainda oom corren·

tes nos pés (parece incrivel) depois de }?l'estarem serviço
de limpêsa pública, ' l'

Já foi cadeia encarcerando grandes c$únosos da epo-
cu .

Depois como tudo tem de ,cvoltút, de�de que o pro- ,

gl'esso é lei fatal a que lUn!:,ruém' e nenhurtla �o:isa existenfu
pode fugir, virou a ser a séde da então Superintenitê,nda
Municipal, depois, Prefeitura Municipal, onde func�onil, taI1;l'

v bénl, espremida e acanbada sem espaço ulÍnimo; a Câmai'�
,

Municipal de Flolianópolis.
Agora, noticia·se que l' prédio vai !:ler ,'cmlldó"

,

Com o dinheiro da transação e por éerto ma�s algwis
milhões pensa o sr. Prefeito Acácio, malllhit construir um
lJrédio moderno e grande pa1l3 a nova Prefeitura de �"loria.
llÓ!lOfui. \

,
Ê, 'naturalmente, COll1 um relógio para que o::; "muiúcipes

i'egulem os seus. \.

Porque o que há ali a respeito de relógio é 'uma rO'4à
com um vellússimo relógio que não �:tniiJha com o progres-,

.

so e não marca as horaS.

I ,

to

.

I

PôLltItA ,. ATuitmADE
"

':' �. ; ,

': -'
,

. ':

l\1.M,f.

(

SE1\IA�A PQLIT,CA

A p�rtir l).e h�je comeÇ�m a; ��e.
,a� .à Capital os' representantes ,de
santa Catarlna .na Câmara ri no Se-
I' ,

nado, bem como os' deputados es"

taduaís que afnda permaneciam no
Interior dando a'tendimento político
aos seus COlégios eleitoraís, a

v
Iírn

dt! examinarem o problema das can

didaturas às e'eiçtes partamenta
re,� que se ce"H:!:'l l"í'io a J:) rJ.. n'l)..
vembro. JÍ\ �iste �o ar uma' inusi-

I , I
'

'"

tada: eXllef't?:tJfva e'TI, \01:n!) da

questão, Do interior e1l,egam notí
das' de nova candídaturas, C�I'

quanto ,qUI> I'li'r ;tqql afloram os

,m:als disparatados boatos acêrca

d? .Iançamento deste ou' daquête
candidato. Há. mülto ainda o nue

.conversar nos bastidores politicos.
A ARENA, flor exernnlo, enrren

t,,\ 4) grave nroblema rlo excessivo
rV'':'lern: dal!lfJê'e"'; Que ,Querem dis
p"f � r: urna "32'11. ,no partarnento 'es
tadllal. -Perto 'rle duzentos dos seJis
filf,ado-I'l es1ão, emVeDliados nli luta

lDr 'uni l'11lmr na cha,pa: do narti.
dil: governisti: o que. evidentemen·
te. é, enixCiJuível fi, em Co!msequ�n.
çh, 'uo:de causar trem'endós desgog..
(O., àqu,eJes (jue ,forem p�teti4çs.
F'.I('e a �"-e ,lescontentamento que
,ii'e�6TI':J nr�d�-1o f' v'sando a solu·
(.IÍ)n"r' h"i im;merm;' /',a"Os 'lá estl!'he·
l�J��", ê ,,,,éns�!J.leoto da

c

'rljr�ão
fl""ÚrláryOl, �ntrti'H Ó ';rOb'ema' ,3
u,.,,'a '\c<'miss;'.i(l ,es�'ial :comno.sta
p'�os e''tlmf'nto�,mais rem:��sentati.
V'JS dá agremiação, par� 'qtJ,c, de
�Mrdó COm o "momento político·
p�l"ti4ári9 de· �1>nta., Catal,'h;la". eu·

càtítre. ná m�ida do possível. as

sfÜnçÕes, para os casoS concretOs.
.

.iá para a Câmara FederaJ é bem

meno'r o 'p,r�blen;ta (J.� AREN� 'Ê:Xis.
te� �ú� ver�d�; vlÍ�s c�ndÍ(J.atu .

rõ5 ;;dêll,nê�a$,' �s. �Q . �
niénte nãó J.r� representár ma,'o�s
pr��cu:pa9ões paf'l ;', o partido ,40·

. (�êrno. u�a vez cim" ai a queS'
t�o "e tQ� �ais pacifJCa e as p:te,
iensôés de' lnui�os nã') chel!;am ,<l,
se CO'Qst1tliir én fat{>s ;r!-e�o,,fT'pi,,
é "�nsolud(Jnávei.,. Com· bl)� , vonta·
I, "

de h<í.verá lU'!':1T lJar� qU'l.se todo�
0,1, 'chapa arenbta, Dili nnr diante
rJ.c�nderá do voto a ciuléira· Oil
C:J;';';<le��.'" , '

" , y

,', ()Wl'nto à "IH!" dr) sr, Úiilpll Btn!·,
" ,,'.

'

T],!UHIS�, "'1 �1flo. JV'fb a:mla eg·

t� de:finiHTanu�nte estflbr'eeido. A
solução deuedei:'á das. geStõeS que
t�"'ãfl', ÍIl;cio. �.inU:l ê<;te 'n-i,�. seml0
ilHe p, I'T9nr1p<; "'e�"n�"ti':as d_"",I'Ie
'h{ 1'1,,�IO "e-;Iii<)', "Ílerla'i nara I) Jad�
'.�\, ;.r:,{':er"'�rI(ll' ('e1!ij1) 'R�m(Jso' 1."11;.'
bOl�a p,>;te niío tenha, fe;to . nenh;�o'
pr':lnUl�ei;>qle.,(1) of;cial ,a.' respeito
à�-;sli�, 'candtr!atllra:' 'O '�.r,'�lri.riell
Boriiliall�-en, por Sua véz.� tíllnbém

,

, •

. r � ,
'

nã,Q �e marüfestou, ma'S', tem dito a

a)l1ig'os que nijo será ainda' dest�
v:�z que pr'etende deixar a' ,idlt pó·
b:.ic�. Ántes de retorl,1ar ao 'Ri�

.

�,
.

.
.

.(

, o

RfstÓRJAS & ESTÓRIAS

S, C. R.

,

QUE DEUS N;OS AQ{JEÇ.i\
N€STE INVERNO·

, ",Ilievo �ohfessar à ,roces quê 'nijo
�( o( a!l;uento mais esfu frio, o qúe V'ó.cês.

, 'I' pr,qvavellnetJte já 'dissetam' a' sr
meSmM ou do qu� já se queIxaram
·à ;1lguém. Que lIão suportam mais
o {rio, Désterro terá por certo mu·

da.ão o nome para EntiÍrro'. E �Íl
me pergunto: Que outro nome

rilais exató e conciso poderão aJo

ranjar·Jhe? 'N�es 'últimos di:à.s
ríão tenho visto outra coisa' senãó

,

i ,
' I '�

. àlm,as ,penaru.s lá �la praça e pe..
�

lo (lliÍquiqho., Encarquilhadas' umas;
ttõpegáS óutras, 'elas passam Ilotves
sá,das :ao, sabor, do vebto sul. .o
I'-rió ajuda a disslinular -a, lividez
espectral de suas fa�es, enrubes
cendó·as, '

, E llÍJ vão eIas todas de ncÍ;ro, af!).
guead:ts como fan\�sminhas nlan"i·
lados com Pond's, Alg1Íma,s dão cor·

ridiilhas 'vivates e �1(�rvo�a" "para
-

não, perder O ônibus e outras aI·
más. ,�enos pel�ad,a'l. apiJram ,'o
n"��so para chegar iogo ao autollió-

,
,iiÚ, ' �.

,

".
'.

"

; Assim transcorre a vidinha oe,,·
tt sarcófago gelado; qQe ',já há mui.
,ta" luas ence,iTa também a doce

.

"

. "!
nostalgia tropIcal que mor3 de mo·

no,quini nos cordções ilhéus.
Será que este tempo ilão descll",

fia? Nunca tivemos vocação pam
esquiniós, ainda mais que, em aI·

guma geração fomos todos exímios
� \ ,

<.

•

d"ln,çarjnos de "Ula, mctid'Os eIll fIo·
,ridos sarongs e condecorados �r
muitos colares como ,OS bons lIa-

I

Janeiro, no último domingo, fez
ti.ma cOlifidêi�cia: se tõssé o sr. Cei·
S1l Ramos o candidato dá ARENA

!la Senado, 'êle - Irtneu - daria
todo, o seu apoio à candidatura e,

'

! ,

"

inclusive, iria trabalhar ria campa-
nha eleitoral do' antecessor dó Go

vemador lvo ,�jJveira. ,

JVlenol'es, é verdade, mas' nem:
,

'. _ i�

por ISSO menos graves sao os pro-
bl�l:nas (LUC o MDB terá de enfreo

br para Indicar os S{!US candída

tos, Em�oIf\ �u ",proHfera�o das ,

vocações p�lfflcas seja em 'Ve�or
número, diante .das dírículdades

I com Que luta a agremiação oposi
ciouista no interior, há ruma' 'Sêrie
de problemas interuos 'a ira.nsvôr
q'ue, sómente à custa, de muita pa-:
eíência e trabalho,' serão equaeío
nados, Á exemplo da. ARENA, o

MD� enfrenta o problema da hete-
rsgeneidade politica, cujas raízes
são bem mais acentuadas 110 ter
ri"'10 (Ja filosofia, partidária: À par
disso, há a dificuldade que 'já 'l1a�
eeu quando (Ia Instalação dQS I tabi
netes execuHvos munici!lais, verüi·
2ando.se vários 'claros em 'muitos
manicípios onde a oposição lião, te
ve condiçoes de organizar·se, Mas, '

n'lO atribtrlrido impor!.áneia a ês'se
fato, °acreditam os oposicionistas
qii� esseS 'ciaros serão preenchidos
�om .a' v(Jt�eão assee;llrád a �los
seu� traQicionats núcleos trabaDtis

t;is, oue, coptitma'Ill 'leiais ao!_! 'se'us

é!lo�ldidatos, en{ pleitos ,<;lot�riol·es.
Ao .mesmo temPo, e�pel'a"ll . p�er'
contar 'em algúmas :regÍões com os'

votos' dos ex·udeni�tas que não qui.
zeram acompanhar os sens aIl,t�Oí;
líderes. permanecendo. assim, nG

"�anibilio da ouosição, Dia�te dis�oo;
o qüe lhes intçressa em primeiro
phino é poder' contar com bons can°
d"td�tos 1)a s�a chapa eleitora( qué
m.pr:esentem 'hem as tendêne4s QO
�ettori!4o 'li< q�� vílo s.e �,á�
1,5, de ÍlQve�pro, ,Essa é a .sua' p,:in.
clpa,l' ,\,pr�ocupação e. de acôrdo
coni a configuração política da re..

.

,dão - sempre v?riando cte rnV,a
pa,ra outra: -, pretende o MDB laú,·,

I j ,

ç[lt' os nomes que venh�m a sensi-
b :;izar a l,J1aior parte do ndmero.
de elcit.ore<;, Tarefa difícil,' qu�nd,o�
SI" v� ml,l.itos pI:ekndentes e lll.',fu'
t�d9s COm as cOlldiçõe,,; llece.s�iTi:'ás
lp-ra ,e�fr(miar (') pleító- COIJ.'ló: Gá'n�
riída't�:da OÓQS�C;ão.· '" ',' ,; J

,

,�:<;�jl1t. vh;em �s agremia�õ�s, p�'
lÚcas de Santa Catarina dia� de in·

\ "
.'

"$ensá expectativa, quando muitas
'"

,

,

su:rprêsas esmo prestes a acon,tece�
e muitas pTet�nsões 'jt' c1ndid8:to�
amea'çadas de 'me�an(lolicamenté
dl,sanarecerem. Re;i1ta aos' pai'fi,umi", "'.

... "'�'''_. <;',�-� "'''_
� H'sponsaQllid�l�lf t �l.�� • a.pre!,ent'l�,r

'

'os ,nomes 'que ,ierdadeÍ1'amen�', coi} :
're'Sllondiml a.os' inOOrêsf>ses;':üe' Sàll· "
ta Catarina, para que o povo ténha
� 'Ilbe'i'dade de escolher'· entJ 05

. bons que se apresentarent aquêks,

,

que mais de perto repres�ntern a

S1.tll vontade.
' ',' ,

')
/

I,
, I

I""!',

t '

,raianos de sempre, desde biàs
lho. .,

Agora rtlesmo estou coberto ,por ,',

um3 montanha enorme de coberl&."
res e �ão consigo 'actli�r o meu 50. ';

no. Eta o que me falt�va, Insônia
polar; talvez,' porque', lá, �Ol'pO',�
cês sabcJii, há"dias que dur'.m1 seis
riieses. 'Tudo está. ,escUto e eu t.. ',
'ido sei o que fa�r para adorme.
cer. Não conto carneiros, mas sim
pingqins, morsa:s e f()('á's, o qne é"
lamentável. Procuro pensar DO que
fazer no próximo fim

'

de semana.
já que o que passou estêve execrlf.
vel. Matuto 110 a'ssunto sem c�àr
:t 'conclusão alguma, a não ser ao

seguinte óbvio: Esta ilha n,1) iÍiver.
no é Unta tapera, ênna :pe tudo�'

"

, ,

Por is�o ,mesmo. rebe�b-ine: e
,

convoco to�os os illléus da,): gema
saudosos do sol (porque ês� que,
está aí é um impostor) c do"bro�
,zeado, de Jurerê aos donÚJigos.
IForte aos sábados e, Canasvieit'aS
num C' noutro C do pulinho l,L qlli,lJ.
�Iuer hora ali 110 "Praia". Tom�m.
uma decisão , extrema e drásti6a.
,Façam um 'inàlúfesto á nosso' Se·
nhor, interpelando.o sobre essa liis·
tÓtia: de "esfriar" 'o noss,o paraísQ.
Perguntem se Êle já senÚu um frio'
assinl que nem agasalho da "Gru-,
iinha� consegue arrefecer, nesa-

, fiem·nO a antecipar o verl;io e con

vidam·nO 'depois para, um banho dê
mar. '>.

Ameacem ainda C0111 êste P.S:
;'�e não nos aquececf�:res neste in.
verno, iremós todos, para o ll;lfer.,

{,
r

no".
,
E podem. deLxar que eu assino.

,I

I,f
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DIA Ô-W.. 6{j

BAILE DE A.NTVl<.:aSAIUO
, Com apresentaçâc" das'D.ebut.an'tes ,

'

ORQUESTRA DE WÀLDt� CALMON
,

�
r ': ' , , i.f �

Já estão abertas às lIlscri�ões para as ,debutantes
na Secretaria do Club€,:' '$� 9';015 'à$,: :l�.o.o'",�ras e das H,OO
horas às 1'1,00 horas.,

.. .': " '
' I '

A organização do "paÜe, estará ª p�go' "40 Cronista So-
eial CELSO PAMPLPN1

"

,," ,.' ,
,

'

< ".

) " ç

João José l\'.ac�o - $Ji:CRE':fAR� GERAL
\ ,

?��--... ,

t)..'ala; COm 'Osll[lT;' i;ei!fY )'eclaçci',o .

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

, VE�DE�SE:,'
..

" ,[' .

..
.

Na Praia de Camboríú, no .Edificio "ALBATROZ", um

apartamento situado no 1'.0 andar, com 95 mã., ��ente pari
o mar, todo mobüíadó. 'Preço 4e. oc�iãÔ. . "

Tratar com A, Tolentillo,'tiQ �ciO QUerê� sala 12-
,

•
,- ! ,

/' '�".,' •

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

_.''t
,

'.

VENDE�SE'..·,� ,:
" I •

. ,

.
"

'�a José' tÇâridid<l da

.',

,-�------

RU8 --- "'-

L A R

Fone 3450
Rola - Cr$ 20.000.000 ou ém condiçÕes a

- -"':: ,. � �. '. ,,. "\. - - � �",.. '"'r
esUuhl1..

.

RirÁ JAÚ GUEDES DA FONSEéA - Ps

Uu)ein� n.o .w - Duàs casas Ide alvenaria

.;.::,..,..: ADm� �m. instalações, compJetas por
a�' ct117�OOO.OOO em eo�çõ�s !& esta·
�I'.
_,

'

,_, -
_

..
- . ".

I

RUA SÃO CRISTOVÃO - 324 - Coqneiros
; " ,�, ,:Je �ita com 2, quartos sala va

ráDda éosirilia cr$ 3.000.000.
\ ':.. ! '

.

RUA,:VALDÊMAR OUlHQUES 479 - Ca-

�� - C�s� de madeirá frente de pedra
terreno' de 10 x 60 metros. Todo murado,

-

Gosinha e banheiro de Alve�aria, hlvestidos
com a�u1ejos - 3 quartos 2. salas Cr$
7.ooo.aoo. '

,
•

1. l.' •

RUA 100 uNo 57 .:,_� .;_; êasa de

Al'Venatia cotU 3 4t1ã� % sclàs. e d:emais
dependênciaS. - Té�? ,�.edül(io 12' x -

21.00 metros - Cr$ �JJOO.ooo.

4-__. _
� .

_,__---;._�__-_----.• -� ..�--
..

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

róenta {,>{)hs�r,àvçlme:..'lt� o Il�fJP 4.e
a:u.to-.y�í.culos 'riM {,'i4adE.'}S g��� ;

• ; , , ". ,r

E O PREDIO DO COI..EGIO
ESTADUAL.

.

R��ar
'< :

Sociedade"

J
,

j \ �.. �.
"

.�'
' 1 (

'\ ::
_.' "1

na
:.':'

.

"

.' .

.. LA)..ARO SiVÚ'OLOMET,J
, -'� r

,
t ,)

go de S8Cretári� de Estado, só encerra
.

rá rro dia .qumz� de.setembro, isto é, s(-<
Senta dias an�es dO,pleito.

,

.. T-;X x' x x-

:' O PROF,É8S0R Galileu Carneiro
de Amoritti"da cídede de ,Lajes, assu

miu a Secretaria de Educação e Ci ltu
'ra:

LOGO à nOite no teatro 'Alvaro
,de Carv.à1ho'., acontecerá. .a extréie 30'

, "Show:Revista Volta ao Mundo em 180 r

Em 1965 êste correspondente: con- MinutOS': ..
,

.
,

"
"

:,'
seguiu junto' aO PL�G a ·inclu.s�O

'

,
_ _;". x

"
'x x x' -

' ,"-�, ..

do'Ginásio Estadual entre as obr.qs que _ NO próXimO dia: primeg:9 ser.i. rea-
seriam construídas Por conta de v;eiba lizad6'0 (.'Üqllitel para o lançamento ofi
do Plane Trienal de EduC'.ação. Até, �� eial do concurso de Miss Santa Catari
vereiro;' contudo, o �stado de S. efltari na de 1967,

. na' não havia �ecébido a verba de :1965.
Forti� informados que até esta da-.

ta tôdas as verbas de Educação de 196;5
foram entregues aos Estados.. Aqui, . .pO
réin não se tem senão uma vaga 'infor- ,

" \ td'maç'z,n de oue' a o1anta estaria sen o

�o�f€icci0nada. PÔI�ío, 'União nrecísa eorn

tôda urgência do'prédio do
-

Colégio :És
trviual, sob �na de reduzir o limite de
matriculas nara a metade.'

.

'ConfiarnÇlS

.plenarnente
-

ria efetiva presença 'da ad
ministração, IVO SILVEIRA em nosSa

comuna, conforme sucedeu nO quin
queniO CELSQ RAMOS.

-x x x x-
- x x x x - O SR. e SRA Senador Atflio FOnta

COMENTA-SE que' a Prefeitura na e o Srã. e Sra. Osório Furlan, parti-
Municipal, vai vender o premo onde cipararn do primeiro' vô? com

-

o Dart
�ona há muitos anos ali na Praça �era1d, que inaugurou sua linha nO dia
XV; para ccnstruír um novo edifício quinze Para �ão Paulo. .

pr6ximo:�o Lâri0_Tteze de Maio. O an -'x' x x x-

tigo. edifícío da Prefeitura seria 'um 6- 'FALA-se que o HOtel Marambaia,
'timÇ> loe8.I para a -Bil�Üote�a Públlcá.' do bameário de Cambriú, será um C1u-

r ..
- x x' X' x - be. O Dr. Osmar Nunes e o Dr. lVlb,urÍ-

.

ENTRE os bonitos modelos de gala ciO" dos 'Reis, farão o' lançamento das a-

� hai1e do Clube· Doze, a Senhora Dr. ções para socios-
�guel Hermínio Daux.' (Terezinha ) , '), - x x x x - "

de zebelíne preto, bordado na barra e FALANDO em Clube, tenho a irn
..

no �ecote; a Sra. Luigi, Salla (Zélia) , pressão, que o Querência Palace lIo,.
blusa de organdi rosa' e saia de, renda teJ, também, será um Clube, na parte
verde; a Sra. Dr. Renato Coota- ',(NeY- do .restaurante,
de), de veludo preto e Ul� detalhe 0.C -- x x x x-

pura seda; a Sra. Dr. Newton D'Avila, INUMERAS pessoas tem me pro-
blusão bordado .e saia zebeline rosa' a eurado à fim de elogiar o progr�lTa A-·
Sr.a. 'Dr. Augusto WQif . (SÔnia) , Cetim TUA,LIDADES CATARlm:NSES, . na
.de. pura, SEda peroIa;, Sra. Victor 'Cardo T;V PlRATI:N'I, patrocinado pela Cia,

� '_ \, ,

so,
.

(Vânia), entre 'as mais bOnitas', de de Crédito, FinanciaITlento e Investi-
it�be1IDe .àzu� piscina'. mentOS. õ

r-ea1izar competiçÕes de&- de cêsto da URSS.
'- x: x X x - '- x x x x-

,
"

d ',' HOJE., à noite a Sr�, Jacq�es Bro-
.

'PASSARELA: "Diviulgou ':a' colunaportivllS, como box., luta li, "Há na URSS 2.228 gran es

"vre,' tênis, lançamento de oQras despoiÚvas: estMios �e _ (Maria LilJ_a)" :t;ece1;>erá tl1na hOme-' socioJ de' 'O Globo';_,- Erro de Imprensa.'
pêso e disco_ Têm duas pis- e pàládol' de �€sportos. 0s pagp-n 'dp um g:-1lP<? de se.nhQras, 'pelo o Govêrno rriexicanQ �s�á processa'tldo "':,'

" . seu 'Niv.er". (' ;, .' umjQrnal da C;·dade do MéxicO" d 'Di�tas de corÍi�,,'com ,assoa- 'desportistas '3o'Jiéticos tên�
',' -r;x,' x, ,x. ' x,-_ rio 'dr Mt§''Cico'' .. Q1ie Dublicou em, 'sualho especia1,' empregadp ,pe- . à' sua dispoS1Ção, â.demai-s; - " -

..

" FALE"O;,U "o cóin.MBitor Or,est� Y\rirneira _páO'ina dua� .fotou,_.rafias, umala primei)!'á vez.�, Rússia. 23.143 c.onjunt'Ç>S' de/?porttvos, , ,t-'v....... o',.

Ao final dêste 'ano, .se ceIe- 54.876 campos de futé.bol e �atbOs�, au�r da :me�a' '�Chá de � daB quais mOstrava o' presiden+e Diaz

brará na s13.la: 'despdrtivá -'�e 34.886 Mnchas de .bola_ a.o ��s·;." ..

' ,,' '- . ,: ", , Ordaz presidindo llm� reunifão do �eu
.'.

'

...
-:-" ,x ... X X x - , lw,í:'tido, o PRr , e, a outra um grupo deRiga O ca.Íi).poo·nat.o .'d,.e, bola', cês.tó e. tên).s. .' .

"

\-: O,·' INTERIOR cOntinua jnsístin'do chín'nanzés ,chep.p.1"t'lf) ao ;ardim zooló-
q�� ,6- DeDut�d;') Ar.néJ�do Calil, aceite Jt,ico lOcal. Acontece oJe a� legendas ;;;.31 .

seu ;'(>0stro p�ra a sua' ree.lei·ção na As- �arn, trocéldás e as ,ãut0ridad�s 's.e n'�

seinbléia Legi!>laUvaJ Por' outro ludo O gam a acreditar na versão do jornaI'-d,e
pt�,zo'_p�r!l' se d�in�?Il?-p�tjbiiz�r �o .ca�. q�e s,e :,trat�J de \rrn' casual êrro --de

�. , '
_

,

" l.·,'.' , ", lmpr�nsa ..
� " ' �----._",:__ ... _��- ..... :..: ..�,\,�-,-,-,-. _._---_ ......

---- -- ._---

Desportiva

. ,

Empregada dOlúé�tiCa, com 6ôa apá.rê�ci:a, i$de .,naior
de 30' anos (TRiNTA ANOS)/'p�ra trabalhar .em c�sª, �
fômiUa n�sta �id:lde, �girlW� !�f�r�c�as, 0fe,r�os' ó�
mo salário, InfOfI.Uaçãp �fo' telefQ'ne ,2589� ., . ..--

1961, a�im cómo a reforma d�ssas 1e15
a- 6"de, marÇo de 1964, juntamente c�m
a1gt,lrilas leIS correlatas, pre�eudem :roa-_
lizar o que sI'! considera a questão fu:à.
#çnW de tôda q' politica de proteção
li fãtpí1ia: �a caixa, .de. compensação
ca{'>az .ele per:m�tii_ a' tôd�' e quruqU0:r fa..
mi1i_a a, c9l1cieLização. de sua �al'e�a tJáslr
�' e ,'celltral ôàeri to - da sOcie.dade. AliáS
de_ acõrdq ;� o artigo (; .�. Carta ,Mag
na da,República F�eral da A).em�nha,

_

' da�. presi,d�i1ciá' âa Se 1 a família encontra-se sob a 'proteçao _es
aâcl�" Te.ut()-Br;i6iJ�irp. .. e.. .de Gent-ro' <�""< "l'lecial da o,rdf!m eíltatal. A famüa é con

.

" I.' �ér�C!l:. i,Latl,n,a,-,.;é -.c':)D:?t�!lt��nie,.jp.tell .,. �B!Jter-aa�-, .fandam,etÍt6 da ',ordem espiri;,-
pe�a.�9�_i)e4?s :,Vi�,í,������- lati?o-:america� tual mor�l e e,conônú�. do �is.· ��sse
B:� . acerca ,_dôs �b?etiVOs desse Miriislé fato,�urg'ra� uma sen�e d� mCUldas,
�� ó

\
... � """' •

,

' "-c �f' .,' .' emplrlCas, todas el�s onentadas 110 seU

c:: ,·'.A/ êss.�'9r�ã?,gov:ruaIpent�f .�aJ?e t�do de b'2ne�iciar Ifl família e.'de permi
-a .tãref<l, em co1aboraçao estreita com ür àqueles que asS\umem a grande res-

os outros' nlinJ.'stério�, de �efei'lder os in pqnsabilidàdé de terem muitós fílhos
�é�ê�ês ,_,da. famíli\t' é d!l juY�ntude no ,urna vida cOndigna: e à altura dos seus

cam� dá �e�slação e d!i administração dé�eres, c'om' participação no bem-estar
JederaL .. Dês�e' mluisterio' 'emanam o� da nação.

'

.

Mari_a Montez prinefpio$. e .crit#"ioS parà -a poTítjca d� lo. ABONO -FAMILIAR: Fa�nílias
S,a:bú pl'9t_eç�O � 'familia e' � júwntlide. O roi COin

_

2 filhoS e' uma renda bruta anual'
� el!ll .:._ i\istério defeúde os interêsses da.'farpília de até 7.80'0 mar.cos (cêrta de 1.90 d6-

ALI BABA e OS 40 �ES , per"an� os mi.nistéri'os· das financâs, da lares) têm direito a um abOno familiar
�6n'01:nía e'de '�ssU:ntos SÓCiáis, Fome�- de 2 marcos por mês (6,25 ·dólares). Fa
ter à' coristrl.\ção da càsa pfópriá, a àqui mílias com trê� Qu maiS filhos recebem
siçací do ápartàmento pr6Pri<> eSpécial os 25 marcQs para o segwldo fi-lh.o sem

m�Dte' para famili�s numeros�s, e e1a- que 'Se lev.e eni consideração a rend;t
" bórá. noVOs có'peeitoS'lpara os estudos do bruta por ano. Da. mesma f0rma, Sem,

ditei�õ matrimonial e da família, hem que, se leve em conta a renda bruta ,,_.

comO tudo qu� poss<} Coritribuir para. a as f-arnílias numerosas recebem para o
,

- em -

, ' maior compreensão 4as, rleCeSsidad€is vi terceiro filho 50 rriarc:Os por mês (12,5,NAO ME MANDEM FLORES tãW'da família, célula básica da soeie- dólares), para o' quart_o filho 60 marcoS.
Tecnicolor dade. A meta do gOvêtno, ao criar {> Mi (15 dólares), para o quinto e mais fi-

CenSUi';a até ia anos nist&rió Fepetal para �untos da ,Fa- lhos 70 rnarc08 (17,5 dólares) para ca-

BAIRROS mllià e Juventude, fOi a de. ónentar to da um·
-

'

da' a pOl{�icá, sQda� nJ sentido dó .. bem-
.

O�· empregadqS e, funcionários ,do
ESTREITO est�r da família... _l

• 'I, 'serviço público recet>em ,50 marcos (.:,
Kiev e :-" \

G"LO'RIA
Na Alemanlia prevalece a econo- 12,5 dólares ( por. mês para cada filho,.

fuj.a $ocial de mercado que, no terre_10 iniciando-se o pagamento, cOm p -prim<>i '

�õinico, :segUe o jôgo livre das ,foi'- ró filho. '
'

", <

ças econômica�,> Subordin�das aO reií- 26.) AJUDA DE', EDUCAÇAÇ>' E
me do rendimento e do l-ucro .Quanto FORMAÇÃO: Desde '10. 'de .aoríl de
ao regime' salarial nessa economia livre' 1965, tôda!, as famflia'EP com "dois Ou
'n'ão se leva' em -consideração o estado ma;s filhos têm direito a ,um abono es-

(+,ril d0 "ssalà.riado _nem o número dos :pecial que, PO)\ efeito retroátivü', desde-

fiIp.os.-Daí a' pOSSibilidade de resulLarem '10. de janeirot_!Jerfai 30 marcO� pOr mes
gràrtdes Sacrifícios 'econômic"os para as ''7 t; r'lf,�fÍc('�) ;-ar'" r;.�da fi�ho aci''\,;à qe ..

fa.mí;as; pois 'não. conseguem educ�r e 15 'anOS qúe frequenta escóIa' ,�;S, ..pri-
formar, cOn! a rénda normal, urq. :riú- mária_ Vinvas. m'ães, solteíra's·.'e d',vorcü
'mero maiOr de filohs, e outro lp.c].o',' não q.as, recebêm. êSSe auxPio, :1ne,sn10 riue' tt
se justitica o pagamento de um saláriO rlharn êp�'rtas 11m. filho, E�ta llilJJr:i'.{ p;'
maior só' nor causa do eStado civil do {!a l'nden;;ndenten'en*e -do valor -ta re-r·

Sssalar'iadõ. da pnuaI da fámílla.� .

'Ao cÓntrário diSso, já que o eSta,do
;

�o.) ,AnmA' PARA" ESPECIALI.
civil não representa argumentO.�econÔ- ZAÇAO -PR,QFIS$IONAV Ogov,�rno-f(l:
n:icO, po�e ser até, �rejudi;�a� no. fjue dpl.";:S ,cnn' ribui;,para õ fomento c,a eSpí!

, diz respeIto aO SalarlO�famlha, D01SU na cializa<;,2.0 ni:.ofjss�bná1., Ouem' Df1rticiT-\<'l
concorrência livre dó mercado de \:ra- de cur'soB de 'especialização tert1. direito,
balho o emoresário Dl."ocurará admitir a ess� ajudà, que !compreende 'o sust'en·
soltf'i�OS e :r{ão c'�sad�S ou demitir.á Os to da' famOiá,' Os 'custoS' de 'tr<\n!"borh�,
casa..10s, pOr on�tarem' demais, o custo RS taxas do curso. as 'contr'jblli�i'í�s soci
das mercadorias e111_ cOmparaçãb cOm a <:1is etc. O l1'Ontante da aiuda' (lppenc1�-
conc(�rrêricia, que podé' diSpot de'mão' ;-h f;'st;odo civil da pessoa. Apresen+an-
d", 'Obra m::',is barilta. De mitra parte, 0'0 '(ln rl;fpl,pnça" e111 cada reglão" SC'U valO!
r�m, 'a �ocredáde �. ob�i!;tada à 'protege_r é calculndo, em cada caso. peÍa Rntúrldtl,
d� modo especial o cidadáo com famflia' de competente, A ajUda é conc8rlida mE'

mimérosa.
..

tade C0i110' subvencão e' a' outr"l metade-
CASA AtUGA-SE: :

..

'() Min!stério' para Os ASsuntos da c01'Y10 ('lJ'nrp�1;ip10 'sem imos. An0F: trêS
:ràmílià 'e JUv'entu-de 'cOnseg:ui'u, dentre 'anos tle carência é\ cOnta{ do término
do s\.�"ema da econornia livre' e graças do curso d'e especializa�ão. o ernpréstiM
a rpCü'rS(lS provenientes da r:'cp.it.r: n,'í- 1'10 deve ser pap'O em tl'pS anos, ?lU p11!S
blicá, tôda' uma série' d9 aiudàs. A lei taçõps SUC1Vf'�. E' possível Pl'O;'1'og�a1' o
sôbre o' ab01-lO farniliár, de 1954 e,' a II:"J prazo de paga:irtEm+o.

'

,

.

.

sôbre aiS C6'h;<!s de: Abono l"a'llÍllar ó (c llti';'ua). '

'

�
.

I
' .. --�

,
.

,

-�---- .- ---:-----,-.---
. "

r·
" �',

mo na minha '<,asa, ' disse o

estudante irariano Muha-.
med Kadi el-Nieemi. Agora
temos onde nos reunir, con
versar e descansar, afirm\)u
o búlgaro Atlten.as Vile�.
No qi.OBO en't'1oo1am-se

relações com. os élubes 'es
tudanti1? internacionais de
Moscou, Laningrado,
Kaunas.

\.

,/

F.difício Itam-�ràty ..

'\ -
.

O EmDalxador.dQ·lQnf,órto�
" .,

'I •

Nõ mais famo�o balíÍelitio t'l9 Su,l Btaslleito. fiL:rge o Edifí· .

.,iu �tamal'aty constituido de i6 pavimentos, com scmente�
�l c.:pnrtamentos de lUxo, dotado� d� todo!!, os eon�orlos in·

clusive garagens, dando condiÇões de residência permanen-'
te.

t� I' J
'

Localização previlegiad'a. de fren� �ari Q mar, �itúado à

'larg:em da Avenida Brasil eom esquina ii. Rua Dna. Inês

Sehriridt. \ ,I.', :'.
" " ,

Edific�eão em fino ac�blÍmenfo: dotádo de revestimento ele
luxo � �ervido por três el�v�dores.

I '

Ptoj�t,� de autoria do f�g. Arti�itt(to m. Elg�ol1 R. GO�1e�,
laureado como "O' M'EL..IiOn I)O ANO" 111' ciaade de Cun·

,

tiba. ,

... '
"

"

LaDeamento inicial de; Yil(tdas: 30 apartamentos.
'Condições: ,- _ Vendas a Jong9 prazo sem reajuste

.

-.-\ .-

, I

Infdrmações com: ,á: In�oty-();ra40��;- aT....A,TICA LTlJA. IMO ii EI,s
Balneário Cambotiú ....:. Sãmi3 Catarina.
\<":m Rio llo Sul, 8ta. Cata':i:rii' hifopn.l�ções

XNDUSTRIA E COMERCIO Avenida Bl'asil, 250

,
�

com o Sr.·ANT\,)l\JIO NASCHENWENG (NICO) através dos telefones �n
- 3m! - 309 e 391-

1\
'

f

J

'y

l ._/

., f

'. '

. i

'CARTA
"

DA' :·ALEMANHA·
./

�, '� I

"

'''CENTRQ'
,S10 .J:OSÉ

anos

às 5 e à hs.
'John Hall

Tecnicolor
.

Censura até ....

/anos

ROXY
às4e8hs.

Rock Hudson
Doris bay

às 5 e 8 liso
Soon Copnery
ÇUna Lollobrigida

-em-

A MULHER DE PALHA
Tecnic@lo�

CenSura até 18 anO'S

às 8 hs. -,

PoLITICA DE áR_OTE9AO
A FAMILIA ,"

\

lo(

Frank Sinatra
Mitzi Gayner
Jeanne Gr�in

=em

CHOREI POR VOC:t!:
Censura até 14 anos

RAJÁ
às 8 11s.

Michel Parks
Ann Marga:ret

-em"':_.
NA' VORAGEM Do AMoR

. Tecnicolor .

- "

Censura até 14' ano�

.\

A rua Tir,adentes, 62. Trá
tar con} Joaquim, oa Assem·
1:J1éia Legislativ� ou rua ,Tte:

,j §i!.'�:e!.ra.. t5 apt �
)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pelo Estadual de �Futeb�1
r x Figu 'ir ns

=

I
OK!tETOR: Pedro Paulo Machado � COLABORADORES: :\I!:mcy Borges
Gilberto Paiva '- M:lI.rce,Jus -- Decio' Bortulezí.

Gilberto Nahas ..:. Di'Xino Mariot -

-_.,---� .. ,-_. ,;_------ .._---'_._

� L..__�__�----, __ ,,_,, -'-_

\

bam pl'osseglie bW1 ani'IJa
do. Sáb2..do, o BO'-,l�O�O foi
derrotado pelo Bangú pelo
escoré de 1 x O. Domingo,
em jôgo ,turnu�tuaf;'!o,'o Fla

mengo, col):1 um go: de Si1'va,
derrotou o VáS80 da Gama,

�o a vic�liderança com :aan,
gú e Vasco, com 2 p:p: S&,

':;uind')�se BonsllcessCil e Bó-
,

•

'I
"

tafogo, cam 3 pontos perdi-
dos.

r;i"l ,q ""
1.1 !! x.... \i..:�,

"

E1'l1 cC,"üD10J;'1Ça,"l à: Se'�
na do :E�xércit-, serão efec
tuados nc3'a Ca·.1'tal

!)ia 19-8 - S.a' We'ha

1 - Tiro de 'l'�evólver
Início: 03,,30 lPrps

2 - Tiro de FuziÍ
IOído: 13,30 1}orQs

.'

hocal: Stand do 14.0 BC

ma 20·8 -:- Sáhado

1 - Fu�epol ()e S8.1ão, en
tre Sub-Tenen'tes ,e Sargen
tos

.

a) Exército, x Policia mil.i-
,tar \

b) Marü1ha x Aeronáutica
Início: 1430 D.Or3S
Loé,<ll: Gin�sio Charles Ed-

gar Mb"'iti',
,

2 Fl'r8bol de Salão entre
Ofhiais
EXiérctto x P')líéi,a Mi1i':ar
... ,Início: 2000 hn1'8s

I,ocal Charles E�gar Mo

rit:;:;
,
\

Diã 22-8- 2.a Feira

1 - Futebol rfe C�mpo en

tre Col:}7S e S"lat'lÍos
a) EíMrcito ;,: Policia M�li·

tár .I
b) M,"'rinha x Aeronáltiea

"Infdo: l"l,2.n .h01"8S
.

LOCFI}; F.g,t.'í�:() ,-lo Figuei
re!1íile ,F1ltC"'Í'i11 Çlp'he

2 - 'Put�'b,(il ti€l Pl"no en

tre Su1:J-TeIleribés ,e Sargen
tos
,a) !bdrctto :1{ tviarinha
h Aeron�utica x Policia

l\.'(iljtGtl'
l )�rfo,; Hl,30 M-'as

�<o�"t. l1'n"s'o C�arles Ed·
ga,r"Moritz / .

,I -,II'

1 � Futeból' rJe' Ca""1uo en'

',ire C,<ibos' e Soldrdos
a) Aeronáàtica x Polícia

Iníd,o: 14,�0 hor'1s .,

. Loe,<1J: Ginásio Charles Ed

gard M,')ritz
3 -: Futebol de. Salão pa

ra Oficiais
Exército x Polícia Militar
Início: 2000 hora:;;
Loc8I:' Gin<Í,sio Charles Ed-,

g,':trd Moritz I

'3 - Futebol de Salão pa
ra Oficiais'
Exr:lr0ito x Polhia Militar

InÍ"io 20 no h"ras

,
Loc,'11 Charles Edgarq Mo-

,

ritz'

Dia 24-8 - <t.a Feira �

'1·,

1 � FutepoJ ,rle Ca'1lPo e:p.-'
tre C"'hos e S"ldfl.dos

l:1,) E':ército x .Aeronáutica
, b) Marinha x' Polícia Mi�
litar,
Início: 1�.30 horas
Local: Estádio do Figuei

rense Futebol Clllbe
2 - Futebol de Sqlãl) na".

Ta Ol'ÍGla:is e ent"e Sub-Te
nent,ps, EtS.'lrgentos
Pa,.tidas de I;l.esempate

se fÓr o' caso)
Início: 19;30 horas

.

Lócal': Ginásio Charles Eid
gaid Moritz
Observacão: A classifica-

,ção g�ral, em ca.SO derem
nate, no, tni'neio de Futebol
de Campo entre Gabes e ,

Soldados, ser& feita, por
"gols flverage"".

I

,-'----'_' -,--"-,_._,(-------------'

> - I

missã� ],l[unícÍll>l,! de Bpxe,
P?r terem �tu:w«;lp �.?m peso,
de nenas.

'

..) _D8-Z mil espE;!ctadores assi�
timm' á. 'luta,,' travada, no g1c
násio "Humberto Pe"'ea", O�
doi!' PU9:j1i_stas .volta�ão a se

defrontar no Rio de ,Janeirq.
, j

c::::::====::;:===:-_-c_,,-=-='==-==-------'
{'

, '

ode do

Sílvi,o Juvêncio dos Santos

vem se preparando c,'lutelo
samente para as disp,uta�
dos Jogos Abertos de Sa,nta

, Catarina.
O estádio Santa,· Catarina No nlOmento, seus servi�

deverá ser coberto <;lenbo /çC?_s partiCulares não perml- .

.
de ,pouco,s dias" confon:ne tem, treinar mais de uma vez,

,

nos informou o presidente I por séma,11.'i, pOI'�m, ,em se

da, Í"AC Oqy. Várela, salien.-
.

tembto, Sílvio eirtará, em' ,;pe-,
tando que 'o mater�al p�i'á a ,ríodo de férias quando Em

cobértuJ::;i devera estar nesta tão pretend"e lntensifkar-;op
capital,dent:r:o dos próximos treinamentos, visando aque-.
dias. c..é' 1ft c0r11Petiç,ão,

;�

, senser,
..

çe d.ó-.pug';liS_fr
":ire} ae�rrotada per pontos

BARI'U\NQ10'ILLA, Colam- 10/,se reabilitou na noite de' mente rio .ar, ja ,ql!te Çarâ- que 'havia recebido nos no

bia - Dois anos depois de sábado, ante Valde�'liro Pin-' ,balIo' esquivou-se contínua- ve assaltos anteriores.
perder por· n:C'1ute ante o to, igualmente -brisíletro. mente da famosa esn-ierda Um erro na guarda do co

brr-sileiro :C'le" ;re"e, numa A vitória de Caraba"o foi que permitiu ante:'iorooente lombíano esteve a pont de
luta pelo titulo r.m'niial dos "l.discutivel. Valdemiro Pin- ao brasileiro conseguir 3'7 provocal' uma !11oi1.iflc�cf{o
ne'3�"-O'" lo. o '')us-'üsta cO-, to martelou cçm sua habi- 'vitórias. ant� ri\. ais, 'estl'an- tot::ü ll2, fislono�la dO c�;U
lombiano Ber,'Jrdo Cara:x:l- tuaI fogosidade, mas ... so- geiros. b.'1te. Valderntro ',de+ec-ica-

A ,base de grande/mobili- deou um golpe de esquerda
dade, CarabalIo não sorven- com preéipitar),ão, Embol'a o

te iludiu;' m'1S ,também ata- gQlpe não atingisi?,e em cheio
COlt ,com,golpes de surpresa o colombiana" abi1Jou-o,' abri
de drl:eita e esquerda, até gando-ó a: agarrar-se ás cor

desbaratar tot.almenté a ta- tas.

'tica d.e seu rival. O� goIues Ao soar o gomm, os pugi
de V�lde!'1iro' Finto nerc:le- listas cruzaráf>} a;nd<t a1o:uns
ram efÍcacia e o cO-'-bate' 9.:01'Oes. mas o. resultado es

deu o tri(infá ao es'ilist,i1 so- tav!l decidido, ,Para c;arà
bre o lutador de golpes éon- balIo. de 24 a,11os� foi esta ,a

turíd\lpte�. melhor, vit0ri., d," sua$ 42
A rapidez dó eOlobi"no lut"s, Para V?lde'uiro, con&-

imnediq a'o brasileiro de Ü- tituiu a pri'1i'eira derrota
rar p:roveitá dos corpo·a- em 55 desafio;, que marca�
corpo. Valderdiro ,não pôde uma notável tU:,ietória -' df3
contornar a barreira 'que lhe triunfos-sobre os melhores

Hoje, em continuação .ao '
, opôs. seu rival,' partieuJar- �Pugiiistas sul-alnerica'nos.

certame" jogârão Vasco e mente ):>rilhante nas, esatii- Os d()is puo:iHstas r.JaQ'a-

passando á lid.:"�j,l.'fa.r aq ;a- Bun,sucesso Botafogo, e Fla- V,'iS ,e éar�z de en.cof>rir-se ram 2000 neso" cO!ol"1hi";nos'
do do FluminB'1S? m:nbQs· mengo sábado' e 13an,gú x quando'. cheg'ado o mOD"en- de múlta impost,8 pela Co;-
cüm ], PQn�o r;:;,1ti�<:: fiç:?n- F'lu::-ninense .domingo; to, á-situa,ção poderia fic8:r

"

'

perigosa.
'

-:::::::==-.�-� __j-=::=:: -=-�.===========:::'==
, Metodiqo, frio; Va:Idf)miro

� de:sencadeou. em comrensa

ção. ,no último a�s!)Ho
I

se

'guinf)s !wJpes. (n11l"1a tenta
ti...a de SUYJerar cora u� sÓ
gancho "a duzh" de ,direitos

'á:'i.gs CCl'''r1'')�t;· ':ies eS'J� rti- '1 'Hlitar
b) Eyércij;o�i M'1rinha

"

:1 InÍi'.io: IR 30 }10 ',as

Loc"tl: E",tádh do Fig1.1ei-
;- :rense 'Futebll Clu�e 'C",

2 ..:.._ Futehol "de Snlãl'l en�

tre Sub-Tenentes-' é Sar:;e�i
tos

'

,a) Exérclto y Aero'1aut'ca

b) Marinha x P llícia Mili
t:1r

MIJ:.ÃO .- Os jornal::; it,'l'
lianos' con",ínuam à afirl11ar

que, há 'gr3,ndes. poss;bUida,
d� de <l[ue o técnico da se

leçã.p brasileira, ViC'ente Pea
la; per�1Íaneça na Itália, á
frent.e

",

de �lgum dos princi·
pais qu,'ldros.....do c?ompe"'lla

to nacional. Cr:ntudo, nen..1}u

ma declancão p.esse senti··
do é atrihlida ao tecnico e

todo o' noticiário � apoiadp

em e�peçlll<tções. ,\ "Gazzet·

t« De11o' Sport" a/\:ma que,
F8("a VDi ii te'"1"', de s"a fa

mí!ia" Santa M;aria de Castel
Abate, para tomar posse de

um velh,o cast.elo deixad'>,
em her'tlnça, e concl11i que
essa proprJedaie poderá, ter
i.mpfJrt'meia para que o too

nicn. àecicta tr0,,:er sua famí.
lia para a Itália�'

No proximo domingo terá

sequência o Campeonato Es
tadual de Futebol de 1966,
no grupo que leva o nome

do saudoso goleiro Dorny
Antunes. Nove ,encont"os
estão ,programados; toaüs
concernentes á rodada n.o
15 do turno.
Para esta C�ital:, tendo

por local o estádio "Orlando

Scarpellí", rio Estreito, des
tinado o match' Figueirense
"versus" Próspera, ,êste um

dos, bons quadros da região
Mineira E! 'que, após folgar

,

; na 11.0 rodada, no seguinte
triunfou sôbre a Ferroviá
rio, para perder a seguir pa
ra o Marcilio D.ia�, em Ita-

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

..

';",
-�..---- -�---:'!'._ ....

'

'c v
:

, VOUBOlADAS
Hoje a noite no Estádio "bolos" a co)sa v:ai mal.,

Santa Catarina a eon{·.inna· x x x' \
r

ção do campeonato de vo- I,emhn:i-nos a,r-s sefJl'Inrps
libol' da cirt"de, !lAS. c'üeo:o-

,

rtirlQ'ent,fls' do V01ib'11 riosu·
rias de yolibol adulto e ju- lense d" necessi,da.de da O1f·

venil. No setor .iuvenil es- gani7.fldí0) de uma LiQ;H na

tréi,'1 da equipe do Clube quéla cid!lde, para ,'1 a�1"u""a

Atlético Catari.nen<:e r"'ente '?emento 'd�s cJl1be.:; daa,,�1a
à r�Dreser;tar:ãf1 dH Snr:ier:l.a- rep';ií!o Que pr'l.tic�m 6 vo',i.
de Esportiva Cole�ial. Na, hoJ"" 1\T;';ro }l0r1P""'0'1 il1�tifk,".r

p::i:1,tid? de fllnrlo o SAo:undo a ausênci� dêd;es 6lube" em

encontro, do Clube Ath�Lico r:nJ'l1,n0tí"fi0t: r-finiq,;s" :w. é

Catari,nen'1e e Sociedar.,e Jt.::s- t,ãCl fáciÍ, F.nharn em ccn

portiva Cruzeiro.
i Con,tinua tacto com' a Fede"pc;i'io C<tta

como favorito o Clube A· rinense e fac�m valibol (leu
tlético Catarinense, pois gQ- tro do :l'ümrino. O volihol
� no presente, de me'hores de Rio do Sul. bem C0)110 !le

condições, físicas, e tE;lcnicas. todo o alto vale do rio Ita-
x � � )aL tem t.udo ])'I,ra hr!lh::tr

Uma pequena crUiéa,· Sa- . no desIYorto c<>.tarinense.
bemos que a culpa 'n�o é tô- x x x
da"da Federaçãr Ai;lética Ca O ,'.clube Atlético Ca+an.
tarlnense. Mail acontece, que nense a,P.:lJ,<>,rda a conflrlYa

já na primêiTa Pttrtida 'de ção _dos di.rigentes do VastO
um campeol}ato,. ,aproveita· VeJ'de, quanto a data do en

ram Os próprios aUétas :pa, contro ouê travará êste :rr�s
ra ,f;J;rbitrarem Os Jogos, is� nà capita� econômica do Fr;.
tá � deprim�te. Oride estio t'1do. Sabe-se que serão 1'6<'1,11
veram nosso,s árbitros" Pre- zados I no PaVilhij,o da F'a..

ciSámps dar, um ap9io total mose.

ra Fe(\eração. Mas com estes L� Augusto

t "

'NOJl'CIAS DIVERSAS
,

I
.

7
A diretoria da 'Federação siíntos de futebol, futebol

Catarinense de futebol' de, d�,isalã�; 6> hc:Hãç.
'

Salão esteve reunida-em' SUa\" " �

sede social, .quando : tratou ". ,:P ConsêÍho Regfonal de

tia aprovação dos jÓ�OS 'e:i?:.,,: D:�SPOr.tOs aG�9a .tl�, deFlj&
tuados pela Torneio, de Aqes/ ra{ v;eí-ba� para a, Federação
so," 'AÚéÚca • 't�ata:r:iminse: vi

, sap:do, os h1êlhoramentos
,.lf' "', '.-

q1,1e ,serã9,l, ,e�ec1,1t,ados no

'EstáÃio" ÉÍiq).ta :Gatárina.
Nos, próximos di�s a, CO

missão Munfcípal .de ÉSPO\';,
tes, ,sob a presidência dó. sr., "

JoãorPedró ,;Nunes,' deverã, ' "A.FéÇlera'ção 'Aqtr-âtica. ' de

dar conhecimento a imnren- Sânta ciÍ.tã:rina já tem. seu

sa dos, trabalhos a serem é; calenclã�ii;'elllhomdo para a
xecutados Visando a part c��, t�'mporada' 66167. -:

'

pação dê Florianópolis nós. pia 25 de:"se'elnô�á
próximos Jogos Abertos' de realizada a, regata pré-carn
Santa Catarina, -

a
.

serem: 'de- peon�to, est�r{do .q> campeo
ssnvolvídos na Cidade de La nato', catarínense de remoi

ges, ,em outubro: próximo. est.;bé1ecido ��ra:,dia Í'3' de
\" 'novembro;"

Ainda n'ao chegaram à ca .. _�·'
. :r /'.....

pita} cataril1ens� 'as t�lh'as": .#Í}l aezémbro,f s0b 'opa
plásticas que cqbrirão o es�",' trocínió dÓ' Clttbe ' Náutico

tádio, Santa Catarin'1,,· d�: ll- ": ,!rànciscó, Martinelli', e super.

côrdo com o contl'ato .firmá' vÍ:,?íonada pela entidade, se

do entre a f.'AC-Prefeitura , rá' deí)dobradá a prova inter�

Municipal e Andratell d.e· \nà�ibnal, 'fii1anciada pela
São 'Paúlo. "!Prefeitüra :rCrllnicip,<il de Flo-

�ianóp'olis. �

1 "

2.a feira, no'Foi realizada
"

estádio do 'F�s';teirense Fut6'-

boI Clube, a churrascada, de
confraterni�ação entre "as

delegações participantes õo

XI TOl-n'eio In(Joano.
, 'Em npssas p'rqxin,as 'edi
ções, est,'lremCJs apresentan
do aspectos -d;,�\ :Tornelo, de..!
senvolvido nesta capital nos
dias 13 e, )4, eDvolvel}ç_10 as-

'I. \ \ >;'.

/
---,------

--- . ..__ , .. � --�--.-.'7"" ..

\
'

\
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jaí, mas reabilitou-se na úl-;
Uma rodada, ao levar de

vencida O Atlético Operária
pela 'contagem mínima, es

tando classifica610 em 5.0 lu-
}

gar no computo de pontos
ao lado do Ferroviário e In

ter,nacional. Possue o Prós

pera um bom quadro, figu
rando entre seus' vr'O),lores de

,

maior destaque o avante
,

,Caetano, ex-defensor do A

vaí e Figueirense.

Para dar combate ao pelo
tão crícíumense, a equipe
do Figueirense: agora sob
as ordens do 'prep,8.rador
gaucho Chico Fuleiro, deve
rá treinar hoje, se não o fêz
ontem. O bom resultado co

lhido domingo pelo alvi-ne
gro em Itajaí, quando em

patou corri 'o Marcílió Dias
sem abertura de escore aní-
"mou bastante 0/ quadro que

domingo; sob nova: orienta,
ção técnica; espera colher
retumbante vitória,

J

TreLml. o Figueirense
,

,
.

-�-------�----'

NO SETOR ,AMIADORISTA
\
I

Voleibol Atlétismo
"

Atlético e cruzetro, .vão

realizar a s�gunda partida
da série melhor' dé"cL;,.co, pa

.

ra apuração .do nôvo, cam

'peão regíonal d�. voteiliol' á-
, dulto;

< '. , - ' •

, Na .prjmeira peleja, o CÍu
be' Atlétic�

.

cataridense, roí

o grande venced�r�

Jdbório Silva, será meslnç)
o treinador da rêpresenta.
ção de aüetísrrío

'

de Floria
nópolis que cdeyeril' disputar
os jôgos' Abertos;) a .serern

, desdobrados mn I.;'liges.
,

Libório já aceitou o .con

víte, porém,
'

OSI treinamen
tos ainda não �orarn realiza
dos o que entretanto deverá
acontecer nos prÓximos
dias.
Futebol de Salão,

, ' �

Futebol de Salão
,

O Torneio de Acesso, ora

'enL Ulspma, conta comá lí

dnr a representação do Atlé
tico aetlado do Tiradentes,,'
ambos co� 2 p,p.' .

,

I

'I

\ Is. representação do Clube
Doze de Alpôst_p;' .yerri de
conquistàlr mais dois, ,

bons
valores para ,'1 equipe, visan
do a tempo,radEi, 'de 1967.
Tratam-se de Melin e H.a4-

jo)ex atlétas dozistas que a

gora retorn'im ao clube di

rigido por Rozendo Lima.

Pedestrialúsmo

Remo

De acôrdo c'om' o c!ilendá
'l'io 'da Federação Aquáti,c;1
de Santa' Catarina, tereinos ,

no próxilTI;6 dia 25 de setem- '
'

,'bro 51 pril1'lei:'J:a Mmpetição
da teml�crada. caril a' rea)i
zação cl'i Regata Pré Cam_'
peoriato,

I

/'
},,'

'I,

r I
"\,

, .

) , folhetos - c,otólo90S
cartazes, � coriqlbo\\
írhpressos �?1 Clero}

DQP�lofia, ,{

I,
"

\

1

.\ 'í'

IMPRESSOR� MOOÊl�O
'" ')E

Ol'llvAL;:U) STUART teiA.
,

�UA DEODORO N- a3-A
,� , .

rON� 2517 - FJ..ORIANOPOLfS

,,/

.c

I I

t, �,,'

,: I

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



"

'.,
\ :;. �

,

:

Flori.anópoLs, 1J·-o-ÔG

CIRURGIÃO DENTISTA
IMPLANTE :EJ TRANSPLANTE DE DENTES

Dentistería Operatória pelo sistema de alta rotação
(Tratamento Indolor).
PROTESE FIXA E MOVEL

.

BXCLVSIVAMENTE COM HORA MARC.h.DA
�

EdlHcio Julieta, conjunto de- salas 203

Rua .Ierônimo Coelho, 325
Das 15 às 19 horas
Residência: Av Hercilio Luz, 12& - apto 1

'1

REX�MARCAS E P.ATENTES
'IJ

AgentB Oficial da Propriedade Industrial

RE;gLStro de marcas, patentes de invenção nomes comes

Cif\!S, cítulos ele estabelecimentos, Insígnias e frases de pro. .

paganda. . . .

liu'i T�nenté Silveira, 29 - sala 8 - 1.0 andar -"Afto Qa

�c.,,<:i- 1\J1ir -- Flnrianópol.s - Caixa Postal, 97 - Fone =191.

.I

_'",

.. ,'.
� '.'t

ANDRADAS, I258 - PÔRTO ALEGRE RS.

...

,

PETROPOllS:
, .

voto de louvor ao MFN,
A Câ�ara Municipal de Pet;Ófl)(jlis, RJ, por

-

,
.

proposição dos Vereadores ViCente S.

Barrete e Joãq, E. Cardera, aprovou, por

unanimidade, um voto de cengratulações
com a Administração do Montepio do

Família Militar pelo lança��nto de, inédi

tos planos de Pen5õe�, Apose'ntac!ória e
, " I, .

Pensão Educaciondl. Na justificativa, assi-
nalam os edis os ó(Tlplos benefícios presta�

.. """ �
.

dos pelo MFM, que o coloca.rn na vanguar-

:',y,,'

NÓVAS CARTAS QUE
CHEGAM OE'lnNGE

Tôda a correspondência para o MFM
.

deve ser enviada para êste enderêço ",",
.

,\t > ;-, • '.

PóRTO ALE:GRE -- R�:"

Durniense de Paula Ribeiro
Advogado O B se n 2055

Causas Cíveis, Trabalhistas
Impos o de Renda, Inquilinato
Escritório: Rua ViCtor Menelles, 28
Caixa Postal 613 -- Fone 3t:ií33

Florianópolis'

,.

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

PREVIDEN'CIA SOCIAL
APOSENTADORIA POR INVA

LJDES .:._ DEFINITIVA. -- Resolucão
no. 402-66. Enteradimentc sôbre prejul
gado, Po'rtaria 'Ministerial no. '1:110,

O Conselho Diretor do Departamen
to Nacional da Previdência SOcial, con

siderando o teOr de uma. consulta fOrmu
lada pelo IAP dos Empregados em ..

Transportes e Cargas e, tendo em vista
corno bem acentou a Assossoria Jurídi

ca, que a expressão "br-neficio por in

capacidade", tem sentido amplo, abran

gerido, necessariamente o auxílio dOeU

�?c{ e a aposentadoria por invalidez, por
Serem idênticas as causas motivadores

incapacidade física Ou mental para
.

o

trabalho RESOLVEU:
1: � Responder ao consulente que

o auxílio-doe';ca que geralmente ante

cede a aposenta'dciria por invalidez; de
ve ser computado para fins de csracterí
zacâo do "beneficio por incapacdade'
en�' definitivo. em vi�ta' do contido na

portaria Mini�terial no. 1110. '>de 4.12.64 .

)' , .

.

.

. ,2. - Esclarecer que a Portaria Ml-.
nisteriall.llO-64, não tem efeio retroa

tive, -aplícando-ee somente aos CRSOS de
recursos de' solucão ou que venham a

ser:' apresentados
�

em tempo h ibil con

tra" o cancelamento do benefício, sem

que o segurado tenha voltado ao traba-

-----------

Santa Catarina

D'R: ALBERTO CAUSS
Dr. João José Haberbeck Fagund�s

'ADVCGADOS,
Causas Cíveis e Crímínaís - QuestÕes Trabalhistas.

Cobranças - Desqult es - Inventários.
LEI DO INQUILINATO

ES0ritó�io: Rua Jerônimo Coelho - Edifício Santo
..
An

tônio, 2.0 andar - Altos Sapataria Rápida Carioca.
.

fI '. I

"'-.

.'

Ias

sem entrada. ou Cr$ 417.000, a vista
, "lU lemo� (1I1"!1!)elTl. outros mo<lelO) em \d�IlJ[l�. ceu-oree ."'0-

\.,�O AI\'I:S e ptSs<!Slumo 1>r4VQ: (adO) (OntlJsado� 10m I'Mffim•.

de-sCf m 180000 e 'mll w- (rS .21 OOO�I'...HI�I� sem emreee.

COMPRE HOJE MESMO; SEM ENTRA.·
DA E, COMECE A 'PAGAR NO M€S
QUE VEM

.

1,
,

,da do seguro social. Salientam, também,
!

.

que o MFM" fundado e· .administrado por

militares, estende -'seus avonçados pJanos
I

previdenciários a brasileiros ,de outras ati·

vidades. Manif��tações como essa, que
traduzem o carinho com que o MFM é visto'

no Brasil i'nteiro, servem de estímulo para o.

. compromisso. de prosseguinnos na trilha

até aqui palmilhada.

Temos a satisfarão de acusar o rerebimen·
J'';' •

tO de mais 'duds cartÇ1s' de brasil�iros re

sidentes no Exterior, e pard os quais a
�- •

'

. I
_

condição de assoôa�os do Montepio da

Família .Militar representa um elo a mais

nas suas ligações com a Pátria distante.

O Dr. Francesco Taddei, que recentemen·
.

te tr�nsf�riu residência de São P�ulo para
.,:

.

�.', .'� '." :1" . ,.,"'.�', ,'.�', I I . '; ....,. ... : .... '.

Roma; Itália, màiida c()mlJnicar 'seu n6vo
"

enderêço - providência que faciHtará a

regularidade de suas comunjcaçõé� com

'0 MFM.
Do o\:Jtro lado do mundo, a Sra, Flávia

Brasil Esteves, responde, ,'de,. Stud,i.o City,
.cal,ifornj�, '(USA)., à ibrt�:\qu� lhe endere

�çarnos para informar as modificações' in
't;';duzidas em nossos Estatutos, Também

comunica o enderêço poro onde devere�

f-------------_..:.-·-4----�_� .-"-
.

_.�. .. , _

NOBERTO CZERt-tAY I
,. lo

mos enviar Ilossa

.. �; ".

I

J'

.

- Enviar cópia desta Resolução a

tôdas as Instituições de previdência So

cial, as quais, devem adota-las >

como'
.

��:�te: -Conselheiro 'Rômulo Mari-. BiJe"Aérep"MO.,
o�

-

Aso José Pessoa Cavalcante - COn��
til lheiro Rela' or
José Vieira da Silva - Presidente.

lho.
3. - Recomendar a. observância"

pelos Institutos e .pelas .JJR, do dispos
to no prejulgado da Letra e él�" referi
da portaria Ministerial, nas têrmos do

qual não cabe despacho declaratório .de
que, a aposentadoria por invalidez se

tenha tornado definitiva; cumprindo-
lhes,' ao invés, observar o sistema legal
aplicável' à 'espécie' se-for apurada a re

cuperação da capacidade de trabalho
do segurado.

40 - EscUtrecer qué a aplicação do
o

discosto.mo prejulgado da letra a, da
Po�tária MTPS - "1.110-64, apenas, se

.. rá cabível, quando' do julgamento, pelo
,CSPS, dos recursos apresenados em ..

tempo ha,bil pelos sE><.1urad"s. na .h.;pó
tese de cancelamento da ;mOspntadoria
.por in�?lidez com as caract'erísticas es

tabelecidas.

/

�__
. _o_,._.__

'
.

__-'-_:...... _ ...-._-_�__;. --'--:

'm- {'"",,
�, nsal· dos

HOM!Et'�AGEADO O EX
GOVERNADOR CELSO RAI\,/[OS

-"-.

Doralécio Soares

J

Cama vem acontecendo nos dias
10 de cada mês, o Sindicato de .Iornalis
tas profissionais de Santa Catarina, re

alizou o Seu jan ar mensal no Quer�n'"
cia Palace Hotel. O anfitrião foi o Di
ário Catarine�se A N.Pl'ÇÃO, c<]jçüo de
FIOlianópolis, pertencente a cadeia doS
Diárips . ASSOCiados, tendo cQmo _seu 'di

_:
H�tGr b jornafVsta Alírio Bossele,

.

.

. O cOllvid�do homenage<:',lo. foi o ex
.g9Vemai:lc;f Célso Ramos. O 'igape_ t�ans
em-reu 301>'>-<'1, pl-esrdência dó iõrnalís�2.
Jali Merinho, secretáriO, respóntJ.end'J
pe-Ia preSIdência, na ausência de Adão

Miranda, que se ,elicontra nos Estado':;
Unidos.

'.

COmo con\Tidados especiais, estive
ram pr'esenfes o Governac'l.or Ivo' Silvei
rã, o presidente da ASSembléia, Lecian
SlóWinsk, o, presidente do Tribunal de

Justiça, Desein'bargador Belisário da
Costa Ramos, o presidente do Trib1,lnal
de COntas, Nelson Heitor Stoeterau, Dr,
José Hulse..l'enrcs<'ntando o ex-governa
dor Herj)��·to I-IL�lse, e o jornalista Mau
ríciOrXavieT, dire'or de A Nação" dê
Blumenau ..

Na sobremesa, o preó'idente fez 'aS
comunicações de praxe, dizer..do tam
bém da' satísIação em. ter o si.ndicato

�1
presentes ao seu jantar, cOmo cOnvidá

.

dos eSpeciais S. Excia, o GOvÉ.rnador dt
EstadO. ilustres autoridades e ainda
como ohmenageado de honra, a ilustre
pessoa do ex-governador'C0ls8 Rarr,o:s.

Com a palavra o jornaLst,:, Alirjo

�ossele, saudou o hOmeuageado e enal
tecendo a sua profícua ad:rninistração
nO govêrno de San a Catarina, e cop:1i'
aI atenÇão -djSpensa �la aos jornalistas,
Teceu varias cOnsideracões sôbre a fi
"'ura do homenagea.do, "finalizan:1o di.s-

,

�e ter sido o Sr.
-

Celso RamOs � jorna
l'sta 'número um", durante <) período
do seu govêrno, por ter escrito a maiOr

reportagem, com a construção de EscO
las. Grupos Fscolares, Estradas, desen
volvimento da Energia Elétrica, Hospi
tal dos Servi.dores etc.

Saudc'u Os c"nvio:>rlos .:,rpspnf:es, o

jOl')1:>J.j_dR IN'Hredo 'Curhn, diretor ,je
A Naç�oo rflif'ão de Itai,:,í. fnaltf\cpndo
a person� I' «Rele ({os ilustres convidados,

':ntia orgulhoso, da �bra que havia·,rr::a·
za'do principalmente nO .ensino médio

.ratuito. HOje em' Santa Catarina, �o
mente não atinge o curso secundária,
o estudante que realmente não quer es

tudar. Enquanto q e, num congresso
sôbre educação, realizado na Argentina
um congressista de um • '10s nossps esta,

dos, defendia a tese da gratuidade' do
ensO.nO secund;áriO,' o meu gOverno Ja
havia possObilitado a mocidadé de San
ta Catari�la o e]1sejo de cont!1r com ês
se ensino gratís, nos i.números ginásiO
estaduais, Ou Ílos' cõlégjos onde' funcio
nam sob cOnvenio ..

Tecendo aindà _ cOns.idera{$ões sô-
br� "o �s;,;.;_;: governo,�djsse que sepdo, San

o

'a Catarina um Estado ,je eco�olma e

quilihrada, era s'empre cons.jcl�:t;'ado� pe

l<? governo federal- ;em problemas ;ra
zao porque el:a sempre difícil conseguir
daquele govêrn(j o- auôjo llecessário pa;..
ta Os probemas do 1I!st�c1o.

Solicitou em, �ua oração que o .jor_
nalista Alirio Bossele, tranSmitisse n

sua . homenag-e� ao; grande j,;rn2.lista
Assis Chateaubrian, pelo' muito que o,
Brasil lhe deve,

o

Finalizando a sua-=oração o Sr. CeI.
so R.am?s, fez um 'apelo aOs ';ornalistas
para aue com suas experiências, orien-.
tasse:rri' a mocidade c�t4lrinel1se, "ob

o

R;;:

responsabilidades 011€ .nes?raQ sAbre ..

seus ornhros n0 futuro de Santa Cat0.
rina e do·Bl'asíl.

I)IALOGOS
·1

Cnn10 dp nl'.aXf> oS,., n,.r,-sidonte niS
<:p nup <:"'-";'" ini(';.<>.,"0 ,.., "�,:1;�l",.,os cml' o

hOf'1pn "l.I!"P4 ..:f,.., ,C?h'ndo _

a cw:h 1l.ll1 f-,>
z."'t' .1'p'a n�rcrnnt3 <',r'" nO""'., tio S811 or
r"'o';...-, ,..1", :.r..."-.,.... , ...... ,..� �!';"1r!"!"lt;' +tl-r"a.�""'>"""'I as pt)r-

guntas {nrmulaélas , sobre n0lí+;'�"\. arl-
rr:';.p;sl·racão. P n1áI1h<:- "';,r"l o .f.,J{11l'0; fi
canrlo C0T'10 CPrtfl " "l�;;..;;o ;lo ",,_<1.�\�<>,.

J"'I::Irlor. n�:r� o ��....,,:!.�1 ...... "\";t:'R """'''''Av.1"tY"1us a).r--i
çõ<>s. O ;0rn,,1 n ,l<'s·".-io. fe} dmuo: n"'r
f!.1'1l1t�S. Ul'Y)::l" trQns·.f>Y'·"'Y"'::.lrl� PõY1 ;:lup1n1
fr,,'�'" la.-i" 1"",10 ·j"r"", 1; <:h. Dümint;os fie
.Fwlino, Disse o t!; ...�1� •• ��r�ntf' ,-1a n

'f.."dQd0 ao S1:", Colco Pfl·..(-('� (11'" ol1anr.h
S S .. pr;:l_ gl)VernFlq()1" foi "l"r<:H�; .... "clo
t?TY'h6", C"'''''''0 0 ",,,,11-.,,,, :��c.foitO ria ('R_

pi"",l cat'lrinpnSp, nr>;" r��l;?()" ,,1w!)<: <iA
l.'Pplt")h.,.!)"tY'IpntO� ""'"'''=' ,..."J�'">.-·J..rd :·n ..... l": ........ ·1,,, .........

err""'f3 Colas, o ,.,..,,,,rl'1"")""""'0. r:""!..,""/� ..... r' T;1��nn.1n,.... ,.1"1

SETIlVIA Pl..GE�..:\.

--....
.

\ �.'I
,

l'VIc::):r"�.TTE.!PIC>-. '. . ':'.... '. -.
da'�md!ia' /L'!LJ�·h;.L INFOR_MATIVO �

Q7'W Q/"�(' ..... , 6/66- ,- .

i

FALA O F"T nnV::!.:RNADOR-
CELSO RANIOS

Agradecendo a h0mena$1em, fal')�l
o Sr. Celso RamOs, dizando 111111' gr2.T'�
de improviSo o quanto lhe tOC:::V8 aque·
la hOmenagem recebida. Que h"lvia a

prendido cOm o seu s"udoso amigo e

grande jornalista Jú, Rubpns de ,Arru
da Ramos, na sua simplicidade,' a cora

gem de falar aos jornalistas presentes,
lassim de m1ãos livreS. sem um discursO
escrito. ASsim o fazia por sputir-Sp. ner
fel+an1pnte ·a 'vont.ade dümtp de hO"""ns
que an'avés rtns <:eus jornA;", S"'P'1,,,re

souberam an::.lisar, a ')11a arl,."in;stra":á.O.
'Que no Seu dia de ,tr"'ha1ho. I.J� J2.14 ou

16 horas, cOmo govern:J.dor. serppre en

l�ntrava tempo para ler os jornaiS da
cRpital e do interior, pOis era por esses

i01-nais, qu� 'tomava ·conheci.mento se

estava andando certa au el'1�a�O no seu

govemo:\ tirand; nrOV"lito d"1.s críticas
conS'rutivas, aceitando oS ehJt1os. e não
to,mando conhecimento de átaqueS 80-

lertes.
Q1.ie perdoasseJ.ll a modéstia, mas se

1\ , ....�., , .�1 <")

Cirurgia ;no Fundo
I

do Mar
MOSCOU, APN ORB�

PRESS - uin submarino
soviético navegava a gran
de profundidade no fundo
do mar. De pronto, um dos

, marinheiros sofreu uma cri

se de apendicite. A ínterven

ção círurgica se fall.ia urgen
te e necessaría. O· médico
de bordo c'.ecidiu praticar a

operação no fundo do mar.

Havia; contudo. que assegu
rar a imobilidade da nave,
e de, seu leme se encarrega
ram os melhores especialis
tas. A luta pela vida do ho
mem, durou mais de uma

hora.

Atualmente, o r-arínhe'ro
está fora de perigo. A .OCOI'

rencia foi publicada, em

relatório, no diário "Kras
naía Zve�qc".

�""'''' ,",�""",,","1,.... � � ' '�I."C'. �, _

J��·j.+Oqc:p' 00 ("''-'(_ ... r-"l''._�
'

..
'�

....

..,.��. C!q�,p:r� ,-.q

ra m'p <:" tA,·,..,n('''� t31rb31Tl o melhOr
prp+o!fn ,.la "'a�itaL

.

.

. p�r"l'1,,.,t"11 (l d�,f-,",,,,,, rlCoc+:::a "?-r..........""'....·.., ..

TY"'O.C::" 't"V"'��("\_ ,...h-o:) r'-I,.l�.;n.:c+'r·?I._." ............... �

+::,,:j,, �" C!..,�tro' "'-,t<I1·:�!'l. r1_:��"-- -- -

Sp. rt;'?"",..l� "1 ..... ;+,, .C''''-'''''I'' " ..... "...•• � ...•

01,A �f',,(T!),"","�. '".lO �O""T"'<'"\ • .:'1,... - � •. �" �-.� ..
"

('.,J<:o 'P",,..,oo:: ('111" 1"+9.1';" -- ,�

b"'''·('·'',.:I" ,.:I" R"",t'l C;:> .." ....;" �

N"r... f,:.." r,...19.. "';rn,��,,",o ,.,,, ;"'h:�rr.>C;F·

,.ln P'I"t",",o""t "",.,c;,:J,.".,..�,..;:;oc; e1'Y' ... A.,....,.., r"'. ,..[ ...... 1·

n-,...k' ... __... .... � ,.."",... "._ .. ,. ....l.. ..,. ....� 1'\ lfIr ..."rl .....

(1." .... r"--"f"\"'."" _"I,.,.,!,..l�(.'O .,...nrl�.,..;'!"..._ 'h�,.�c.-F�,..;_
9..... Co_",�. ra.f"3.,..�n� "no �,3......,,; "3.(1.� n.t.:'

1"" ...,.:j�"HT1"K n"';'" 1"!""...,rlO So f "�"V',,, ti!"
�"·fOT1HA,. '"t<>1·""'''''8 ';I"nl1"b l'POc'1>". es�

i:",,,am t('f.:jOo:: 1,,.,1..:10,,, 0111" 1".,.,..,,.,,.0<1,,, ri::> to

�n" n!C: """", o,,�n"t'''S no SPl'1ti(f" ih ('''n

('l,.'lí'í .... .:l" 'PT.) 1111 :n"';" '" "'.'''' ,,.,,,,,.1,. ... ;; .•.,

;I" Pfi'...#'II""'" ,,:.. ,.'j� �,...,.��� ,,�;Jo<t..1,;_� .. .-..� ...... c:�

bl"p os muito" m-o'hl"""':lS OH" ;!.,fo.,.,�o,.á

caSO seja eleito senador por Santa Ca
tarina .

'MOSCOF, (APN - 'OR"QE
·

PRESS) Estamos . em

I

frente a um penueno saco

de polietileno. Através de

sua transparente nelí-ula.

si!O:-vêm palltos porosos e

secos, Ror.ipemos a nlanue
ta e. enchemo-nos dágua, E,
ocorre u;U milagre:

-

apare
cem a côr e olor da came.

Provamos e vemos que con

serva tÔd8S' as quatídades
gustativas da carne fresca.

Com ela se pode preparar
tudo: desde- a sopa ao mais

gostoso bi"e.
.

Cientistas soviéticos eles

cobriram a propriedade de

conservar a' 'carne "dlm:tnte
um ano em papel 'metálico
'especial. O processo da 'Ore

paração do nôvo produto é
extraordínãrio. A carne fres-'

ca é congelada e deooís me

tida em câmaras de vácuo
� ,

onde ao ser aquecida nouco

a' pouco· os cristais de gê-
10 se cor'F'ert.em em va""or.

A Cjlnle s'lblimada já está

disposta. Seu pêso é oúase.
cinco vêzes

do produl0.
menor":que o

E,t?nh()
M0SCOTJ.

-

(APN OPBE

PR�SS) - Qs geólogos des-

'cubrira11l gt:md.es r�sprvas
d.e"éstanho etn uni dos vales

de -Prim':>ria. Pass"''''am-se

dois anos; e no' Extremo

Oriente Sovip.t.ico se p1ê"an

tou uma cidade: SoJnechni,
com wmplas runs fo"'m,!l,rias

por se.is e nove anrl�p"es, par-
· ques, cinrnnas e cafés. Na '

dírecão de SoJne�hni se

construirq.m . rodovi"'s ac;_fal
tadps e 11m gflSô'Tlet.ro. .4
lIUS oHi1fmetros da -cin_anúj
foi const-ruict.<l uma anu�or&
de beneficiamento dp, �.P'lia

· e agora se está construindo
outra.
Junto nos russos. ucrania

nos, tártf1.fos e homens de
ou.tras n"\círmalidades da 'U
nUlo SoYiéticÇl., ali vivem,

·

trrl)pH18m.
Solnecl'lni é a décima qual'

ta cidadé constmirla i\ste a·

no, e' forma as 154 p-onstJ1li
das dt\rpnte o' plano sente

halo de 1959. A H.ús�ja tem
atlíalmente 1.803 cida.des.

As Obras na

,A-Irl,�h Tr1d�hik�

"

MOSCOU, (.APN - O'P"BE

PP'ESS) __: Grartdc obras.
est.ão s8''ldo levadas a cabo

em KolJá Leninni, no distri
to de Vosci, República; So

vipti('<l de 'J'''I.d:>:hiki;:t. V'nte

familias receberam êste ano

:\lÕvas Cl'sas e os menInos
"""" p<;colas. Está sendo ter
"".,�.-'� q con,.,trucão de u-
• - f� :>:�nda 11e. g,<1do.
DUT'fml:e os. seis últimos

"f1n<;. nes loca:lidades rurais
,:1f.� T.adzhikistãn foram cons

'-"{r1,,<; centenas de escolas
'1",,�,'t,,;s e r�luhes. a851n1 co

mo mil :'esidênrias foi o auo

dBC1.'J.rou à imprensa o ch&
,fe <;V\ dh:ec?ío O'pr'" 1 de obras
rurais da Repúb}icao
Foram construídos esf:&.

bulos p'Lrà dois milhões <'UI
ca.beças di:! gado. Muito, fdl
feIto no presente Bno foram
construidaS' outras '18 esooo

lAs, ,mil oaSBS, para os híi':f
bltante!l da c1d,ade a ao HP

dor deGSe$ cunjuntos aO\!)

, -

armazéns e granjas.

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



A ��J:POM��IA'� rçUl ÇOBR�
(Leia 4á• pági��) :. :}' 'I:

.' :; 3';'1
" 'ct. �

,�
:: .�.) !:2�:"it�Ji.�;,:·::!1

ÇPIf���D: �� ��S,IÇ���
�dilo��al'4��, p:�gi�,�) ': ;

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

j ..'

J
I

o lWS ABrIGO, DllBIO DE SUTA ·CATABlHA.

:FJOriallÓpoli�,
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BRDE financia,
.

'

I d· �.. S "1·
.

! I' II
.'

i {�.. I Irf !.
'

. .

rn. f U u las .. U IDas, I'

Reunida em Florian6po
lis, sob a presidencia QO
pror, Jorge Babod: Miranda,
a diretoria do Banco Re

gional de Dest"nvoiv:1mentCil
do' Extremo Sul. - mtDE,
aprovou novos fin:!Uldameil'l·
tos para a indústria dos, Es
tados do 'Paraná, Sar.ta. Ca-

. tarina . e Rio ' Granr'e : do

Sul. no valor de Cr$ <1/79 un:
lhões,

Cata-

rlnense (Ie Notí�, .o ,joma
.Iísta Martinho ,CalIado h.
Diietor Superintendente da
Agência do BRDE Piara.San
ta ''Cs1iarina, oonfirmoo que
já fOi'am a(l�tadas as pn.
meíras providênc�s �ia
tuneíonameato

.

da . ear1eIra
.

de Créép.to, ·Rulal.
"-

Explicou 'que há uma. ver-.
ba de três bilhões e 500 '4ti
Ihões de cruzeiros destina
<!l\ ,do:;; Estados

.

do P.:lràu�,
Santa Catariim e Rio Gran- .

r.le do Sul e que essa i,iJlpo�
tãnc:ia será dIstribuidá" em
três r..arcelàs'· iguais. �

'ram a �pUcaçãQ , �a �"
. pol"tância ,destin��a .à· S�ntl).
Catarina' apro�
mente ult,\.bilião e 150:Qij.
lhões - ":Crá.,feito, p�á,.
mente uni aêÔrdo. oom ;3' Se
cretaria'<18 ,�ti1�:,'e
AÇAR.ESG.

' l' ''''',
.

Os �in�clàmentOs na: ires.

......,. \

�.Ja no mesmo 'dia, na

p�rte � tarde". h�UVe �n
nião' da I�ta �.�
tração d1,l URD'$ : qÚ,a'rii.o·
foi. aprovado "

aVfÜ �ra .. a
Secretaria do Oeste de San-

.

ta
.

�tariilli."
.

no 'v�lor" 'de
um bqi����' c��

',"

.

, " \' .

. ":)�

Essa � i,niPorta�j,a< �J!á
,. , ' ".. " .. ,.' l �

ntilizada.'.por, prefeituras da-

quela regfã�'\parii '", oompr-i
de ínáquiJias e' ,outr� equf..
�meritos;,

"
.

' .

do 'crédito rnral, nêste es

tado, serão feitos n'unÍà rai·
x� diferente daquele, em que
vem operando . o Banco' d,e
Desenvolviinento -do . Esta
do - BDE, abrindo assim
novos borizoufus lU',ra 'o. de
�voJv.i.Jllento '>do Estado>,

AVAL PARA SECRETARIA
.·00 OESTE .

\

Na mesma' 'Ol)orlrmld.ade
. foram aiuda traia<fos assun

tos relativos ao aume'lto de
.

capital Progra.sa, 'cap'taJ de

giro, limite de responsabi
lidade por cliente,.

.

3-Côlidó
com ,,� Secretaria de A/rI·i·
cultura' de santa C2 tarin.a,

.
cOllgress'o de b�ncos, in�
toria e �stro•.

\

�DITO RURAL

I.

qUletêm: obstruir
,', . .

, 'J. "

.

t'
.

�
"

II ,

r P 'te·ntla:

\
,83

,Execll.tiv8.
...do que ."não poqe ·h3ver apresentou pedido .de çon.

DepQis de anunc'láÍ' on�e'n, Op'Jsi.;;ão· riohna�, quaâdo :'0' ·vocaçi.';do nih)iStró 4a In
na Camara, que 83 parla- governo é' anormÍl1.�

,

dU8tri�' .

e Cl)olerció, PIlrâ
mt�ntares já assin,aram o "Máis ta'me, Q$ 'deputa4os qu�, 'Prest�': ��ia�dme':_ltos, .

pedido de. oh ,trm;ão total' Bernardo Sello ,(MD&RJ) e
'

n�: c:>!!i'J'",�,' w,hr.i� , a 'çrife
dos trabal1ws 'f"r;f'J<:'tiVfls, o João Herculino "(MDS.MG) àt'li{'11�elJ'�.' '10 'Np,ráede bra·

deputado A m a r a 1 Neto acrescentaraln �que a lide· sileiro. O t.itu(al' j daquela
(MDB�GB) afjrmou (iue "es- rança d.a ARENA não preci· P'asta deverá, dentro dei 20
te é o momento de dizer sª se p�eocupar Jom a u.ti- dias. �àrcar o seu 'compa;
unj..basta à prep<!_tencia do tUdç (los' 'oposicioillstas" já reciment� ,ao pumad,Q:Poder Eexecutivo, 'que não ·que "tem maioria dentrq do
terá coragem de fechar o 'Con�rcsso"� . Acrl'5centáram'
COllgre:;so, que é, a partir fll!e: a Ilnica IPl'��chp�o
de agoi:à, ó coleglo eleitoral dos governi!ltas_ deve ser' a CotnentaÍldo' a e.ntfeVista
.do mal. Costa e Silva." de trazer. os par1�men�res do in�l'. Castelo Brarlco �óin
\ As palavras' . dê) vice-lidef da ARENf'\' à Camaril; suge- Dom: Heid�� C�in�ra. n� ,n?
,oposicionista foram � contra.- rindo que, p,ara isso, "se.ia�l cif,e,' fi depútàdn:Mafio Pt,vã
mtadas pelo v.ic�lider da utilizados. D)lll-" uma ,Tez os (]\trr�j:BÁ) .âf)rtno.ti que
ARE,NA, sr. Geraido:: Freire, a,iões da' fo'AB".' ,

cumpre ao ch�tf' do gõver-
que acusou o sr. Amaral Ne- '

"

,

.

I no im'P�dir '. a interferenda
t.o de estar convocando seus' O ex-uàenl.st'l Áfraluo ,.de de" militares' e� assuntos
companheiros J3�.ra' "a �in�� OüV'e{ral (SP,K inté�� cdu- . ·:ç�ligi�sos.' D.lsse qu� "iii' Po
são�e propondo "a cOJUpl& . rante os deb�tés, sUgeriu der militar.i,sta que hoje ,dO.
ta ociosidade legis'ativa." que o vice-presidente José mIna o .Brasil lança·se con-

O deputado A._maral Netp . Maria Alkimin ;;eja COllVO· t .."" T"' ....�n. C'1.ios rlO'!'T'1as e

anunciou Que (I !\IDE se reü· cad� para tomar conta, da en';inaT1lf'ntn� .f(lr�m sem-:nre

n.irá ql1'in,ta·(eira p;l.ra (lis- administração' do 13rasll,' uma' l!'''ral1th rle"nocrat1C'3
cutir a nt'mosta (rI" obst.m·' p'oi<; "o presidente Castelo c<mt:ra ·a. inl'iltrfl('.iíf) de ide().,. '

çào total, na' nual os 'l:.trla- Btatlc.o está pr�o.cupado a- !no-i:lS �,,-ttemislas. S:;n os'

mentares deverã"o. utilizar pénas com a admurlstrlu;ão .fal�Q� tutores da llberdad�
toüos os recursos reghncn· rh" >:CARENA,'" esque,cendo-Sie - "eÓ�éluiu _ que pr�too.tais para imlJC'1ir: a ,�oj(.lção .. de que 'é o pre'Sidtmte de' to.: 'de�>dttilr ",ormas d� com.
de p,rojetos 'do g!)vel'TIo, 'co- da uma nação." '. . port#mento <to ,clefo. fuorli.
mo, 'por exemplo; � verifica·,' ficar a� dnutr1na snc;a' cri'l'
ção de ,�u()rum e.'Jl s�ída de

I ,

C:ONVoCAÇ�O
. tii' é- irlt.erf,!'l"r. ''lO Tlrogra� '-'nlen<>r)'o, O Jl�.,r.lam,�:ent�l' .ilIS· d rt f

.

d f
',.. ......, e e e�a o� menos . av'f).tifica essa atit'fide afirma�l- O deputadO AbeJ RllIfael .tecidos!'�.

BRASíLIA, 17 (OF)

.

GOVERNO � lGREJ�

",'
..h· . .f

"

�I:: ,"E �nera 'p.ara ;:
I Ira

,

iDdêl:�IÔJàr: �;Gâuchos',
..... I'''' �. , '.j. •

•
, ,I' �

f RIO, 17 (OE) _;_' O niáL
A.muuri Kruel disse O!lt�t
que não desistiu .dt1 h;lça�

.

sua
.

conclamação aos depu·.
tados da AsseTllb1éh gaucha
para que resistam contra
i.mpaslÇao da 'C'.l.ip·c-i'M.turf\
do .S1'. Peracchi E"r�e)"", e

I�oe 'a{J�nli:S adiou '�ua, (Hvul-"
.

gação para "l1lOmcn.to
.

mais
oporliuno".
O ex-comandànte do I (

Exêl'cito informou que -i1i.1!'�

Dil'i"éntes do Centro Aca
rlp'_;j"o' XI 'de Agosto, . 'da
F"wuldade de DIl'eho de São
Paulo, distdbuirum,' ontem

Jará quinta'feita' para' São
'P3;tlr', f� fi� .lde patt,Cips(;
à noite.' de um programa 'de
televisão,' e 'que esPera' ina])'
ter' contactos conl politicoR
e emprcsarios.'

à noite,' manifesto: em. que I

se soüdárizàín" d;� o mal.
Kruel . pelo seJ teqen� ma- I

Ílifesto contra o'i:gov�rno fe;;. I

-deral.

APOIO
Esses mesmos estudante8

infórmàram ler' dirigido
.

e�iivite a d. Helder Camara,
.

para uma p<\lestra. sobre a

"'sitúação politica e social do
Nordeste c. a po:lição do
clero.

Convênio' Pavimenta Cambori�
Itajai 'B,elo P'LAM.EGI .

.

.:', ,A}j .obras de <Wçâili�nto da: estrada entre lta
jaí f' Balneário de Caínq9riú será? Iniciadas noS pró
xirnos dias .. Nêsse sentido, na tarde de ontem, o gO
verr. ador Ivo. Silveira' assinou convênio com' 'as pre
feituras .daqueles

.

mun\dpips, .pelo qua] o P�MEG
fíca: autorizado 'a ,reallzar as despesas' referentes à.
fx�('uÇão das .obras.: .

. '

,

•
1

O ato de .assínatura. do impOrtante semç<>, foi
C'ssínado no Gabinete',de --:Despach.os do governador

,

rvo Silveira, com a presença'dos 'serihorps' Armes
Guáíberto, Secretário ·EXecu!ivO qo PLAMEG, depu
t�dc Nilton 'Kudk,er e' OS! Prefeitos Carlos S�ará/. de
Itajaí, e João H;?no·Pio"do.Bal,neário .de Camboríú.

. Fazenda, NãotJnstala'
:YNova's:Exaforiàs,em�SC',·

o G�:"ern�dor .Iv� Silveira 'réce�4 'correspG�
dêncía do sr. 'Osvaldo Adol-fo E:Q:g�lh�t��; ,� Mini��
rio da' Fazenda, a tespeiILo" 4� :-��n\e . �S1}!�� "

do
Govêrno catari.nen�e. �ôbre' ·nêvás,·�>IIgtQ,:rta:s a'�rf.m
hlstnladas nO 'Estado .. J�fo,in!�:afl�el� �vtotjd&:��' J�'"
zmcária que em virtúd�,.·dE! !?értnanen�� cll:r���q:,ae
p�ssoar e r:eduzidas verbas � p�ra 'l1<!_uiSiçaQ 'iel'�terial
e equipamento, não �teIÍl aj_d�' p�í�e� a �p�ttu� '<ie
novas exatorias· em· SáPta C�t�Ila.; Eéiclàt�� lilIld�
qué e� cp,rlseq:�êIlei� ,.P dir�ter�,;d.� ,�P,8��,a��e���' '�e
�ecad�çãb ex�� a. '4ístry�ik> '�;"'�"����io
éondi�ões 'que . dli\V�r�<>: ser, ()��.va44s· .na. �r_t��(!aq\l
ção de' r�ndas federals,. attà:v.e8· �. , .,es�apelêti�toS
hancâl'iO,_s. " '.'��', .'

.. ,' :\,':' .
" .�.

" .�;. >-
'

Musica' de Um·:�t.ata.rihensê
É! Gravada nos States.�

..

o can.to:r; f1�rían�pOÚtar{�, LUiZ ;Ienti-q'ue' que �e
(·ncontra nos' Estado�' Un..l,doiS, p�çi}làné1ó 'de.' pro.
gramas' de rádio.�' ,televisã!?" :gIi!'� 'em' Chiça�� �m
a famo�a' orquestra de O. �fown.;'.Jr: umlt c�çao do
pr,<>feSsói- :OSvaldo Ferreira q.� Me19, �ª ,�õnheci�a em
nOssa capit�l, .apres.ent�d� pe!� pl').I1:!eira

..

' 'vez
.

c9tn

gran4e sué�&so pe�,����Ç>ciaçaQ"C_()r<M de rXoriamó
l:ioliq:1o Teatro Al���. �� .ç�r,v��.

"

'. .:" '.
.' O cli:htPf .ca�aripei)sé g�aVQu v,Açucen�· .com' o

t.!tul0 . ir{glê� "L.i�e -é' :fl��", � pn�pal càn��o '.<lo
)On'�_pl�y�'da-: Fontana,: gra�qo!a:::-l,nterne.çlOri���eIí�e'�r'nhec{dél.�"':r.pste!1·to �I;i"{.de:Lurz" f{;epri9-ue, .� m,e-.
lQclia. ód� )t>'ha' s)J�ére mót'.yos' fçlo16ríçOS dé).; ilha,
.obtevé plena exito,: ,'.' . '.' '.' 'i d,

"

.'

.' .

T r·�h�lHista' , .:.
:' '1 t.."- �""", I

I', \, 1;, •

T-U0, 17 (O"') AfirTY':'..�<.l"O .!·éCO"'h.-CCpr a exis-
t(:>'�ci2 a;, 1l,.$a ques+ã-p �0�i<;il 'e 'Ql�e a �onSiÇlera f'.m
r1'iT"'í-'ntalrrlel�"p . um problema nacional, 6 �areChal
Castelo Bra.nco ,: . adi;pl,tou, as.' linhas � 1 e süà

'

,politica,lrab">ihistá' em 8ntrinri�ta à,�i1n9r�Ílsa ·carioca.' .

. ,'. DiSSe coúSidflT'<;ir I.�inpre�éh�dtvel que "; ,:?: govêrnO
se definá numa' po14�iGà tr��al�!;ta que entende t?n'lo
destin1irla, á:. orientáf 'ótl •.prob1emas que jnteressam as

c1as"E'S trabaÍ4'ador:1S pa� fac11it�� b encontrá ,de ,so--
'lnções inais, '�xa:tas.,,, .. :'0 .'

, .

" 1

: �
,

\,.,
..

.'

..

se Vai Ter Corivençã,Q d9
ICo'merciol'oji,sfa �"',:

"'" . i

Santa Ca.ta�ina "vai reaii�;r Q .:la: CoüveJ)cão,

Distrital tjO Comércio· Lojista .. Proposição' nêsse s�?-
ti :10 a!>:resentada DeÍÓ sr.'Mauro Corbetta Regis foi
�.T'�ny;dá Dor un�n:imidad€, .�ndo.:t::l ocasião indica
da é\ co11.S ;tu'ç:,(} .a,3: c<>miss�o central 'coOfdepadora
que ,eFrigirá OS j'r"ballio8. A 'Ç�)T�';';são fieoil cO:ns;.ltui
!;da ·dos senhoreS NiltiO Scussel; Roberto Bessa .. Mau
.. ro Regis, Nj]tnn Flpidio da S:lva e -Moacir Per�ira
01ive;�a, tenqo cOmO .!1résiCi�nt.e o sr. Mário ROcha
MeYer, presidepte do CDL de Floriémópàlis ..

/,

,'. �

I' '.

Area Militar '�Ujo�abe .

De Fim de :IP'M'
PIO, 17' (OE)'. -"';'N:�nm:J��'!Mii1istéj'i6 n�jr!té\r tev8

lru ter' !'f'cÊ'bido nr,tem' cqp"unlcacão ',ÇJ08' .:cn'!';mdns
sl.lb0din?1os, em .curn,J>rin1ênto '2, circl,l}al' da Presi
dp.n,�ia C1"l :Rp_mJhl�ca;·:ri'IP ;à�t(\rtninnú' _(/ terinhlo da
fase de iliS'r1:lcã,O dqs Inq1,l;eHos .policbiJi' �il\ta,tes;_.

Também , neAhúm cÓml3.ndó {ora· dó 'Rh;, �héàn1.i
:;hol.\ à J11St:Ç'I;l.Miíit<).i" ij,bl�tiér,deSs&s, íp�s; ha (latÇl
de hoje, ác,reditand(; as auiol'ida'�es quê �stÓa��te
ç·a lJOS 'proximbs Bias)dàdo O', neqessa.tio:. des'conto no

temp,o: pa�a: a': c\?mtiru�a?ãb devíB.�.) �., 1"·
"

,

:
,DoS lnquel"ltos de, ImrO�·ta,nClR. (lue se .·encontra

van PrP Tloder das autort.1ades lnilitareS, do 'Ri:o, a_

',"f'1,3.S p� do lS.E�; -Imprensa (�oimiRis'a: SUPRA, ! e

UNE7-UBES, foraml_€,néaminhados hóje a Justiça M�
J.;ta>/ recebendo, re�:p�étiva1Í1ente'. o ,seguinte dest,il;lO:
:?rocuradoria Geral da Justica Mi'litar; 1.à e 2.a. Au
:litc,�;!�i rt" A f'rOnàut;eà e 1.' Auditoria d� Marinha.

O IPM do ��rtia� COtrúmist'�', p_rpsidido pelo cp
ron�l Ferdin'antdo. de Car�lhp;e cônsidei'a:dq' �e maior

, importanci�, _ com cercá de 3 mill indiciados - ain
da- iH' PriC011 '1'8 em poder do ,cowflndante do J F.xer-
cito, Esse IPM cOlista de 3 vólumes' e centenaS de ,a

,Tlf':>::os, totalizando mais de 4' mil laudas datilogr,afFi-
. das.· ", "o ',': .,,",:..... ':. ," N

" Segundo iBfónna<.lõe�. dos �âbüi€)tes mit'list'etiais,
Só 'lenJto de ,uma semaÚa. seta oossivel fazer um ba
lan,<o de quantos:.inquefltos, fora;n: enCé�Tad(;s, .elll obe
die!lcia à circular preSidencial, a.ere'ditando-se que
uscenda a mais de Ulll mÜhal' tlin tudo P paí::l.·

.....
'

..

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

'NO LEGISLAltVO;··
'",

r ,,;'
, .,

LQciaDrefutaacusações
a' êle dirigidas

Afirmando Que ocupava a tribuna ti�s Ilegais ou representasse lesão ao
para.Impedir qui a imagem de.suá vida bem público.

.

pública fôsse deformada perante ii opi�. "E:. verdade, senhor presidente, que
niâo catarinenee, o presidente ,da AS- €11Cammhe.i. solicitaçã:2s àquele engl'--
sembléía Legislativa do Éit2do', depu- uheiro..Em nenhuma delas se verá, COn
tado, Lecian Slovinssi,

.

respondeu as tudo, sequer, u::-_� propósito que despre-.
acusações a êle dirigidas pelo depu�ado. ze o interêsse cOletivo, .

W�lter, Zíghelli, no tocante ao desfalque . "São bilhetes em Que lhe comúpico
verificado na Residência do D'Eip:;\Ita"; ;,l,: iil:>eração de verbas �u lel�bro opa-
mento de Estradas de Rod,age'�. d� Ar�- galnen{o a operários e a fornecedores
ranguá.

.

de material. 'Bilhetes através do quais
Por julgarTrios de grande 'impor- ehcai�.ço-lhe a 'cOnveniência de apres_

tância o pronunciamento feito na. sessão �a'r a conclusão de obras ou a heceS"i.'
d� ontem pelo presidente do Poder Lé- daôe de' w:ier' combustível para que a

gislaive, transcrevemo-loj na inte!$�à,' Préieitura de São João do Sul prossiga
para cOnhei!imentó dos pOssas ,leitoreS. na construç'ão de j�portante estrada

"COnsidero direito fi dever.' dó' ,de- . it\ter..:municipal e pa�'l q_ue o funciOná-
putado, senhor -pi.-es�:lente, a d�nún"ià' r.io da Secretaria da Agricultura conti-
de ato criminoso mesmo quando, a pell- :riDe distribuindo Sementes de que a lar
s�a in,criminada de.tenha· igual' rn.ã.-n.d!l- g� área agricol'l 9rp:,i�'l, B!lh�tps �m.
to. Considero. ppncipabnente dir:eito.· e 4ue' suprindo o '<:"U relativo c9nh'eci-
�ever:que 'o 'colega ating�do se·def�Íl·�rà J�lel�fd clã populaç�o. ind:co-1he pesSoas,
em. plenÍírio franqueado, _ à apreciação' capazes para a execução de serviços já
do pOvo.

'

. programado�:
.

.
.

.

"�ilJ porqlle reçhaçarei as afirm.l'l- '�São _ essaS e outras -Solicitações'
çóes contra mim dirigidas,� sem' magoar,.. -,- méiqs lícitos de que o

. parlamentar
mé do depu'�dó qüe lhes Uéu; V()� nes- $e va!e na proteção dos direitos dos
ta Caf?.' '. '1 $eus re-presentados, pOi,S a missão a êle

"Foi f'ro 1,965 .que teve início o ;cQme�da não consiste em unicamente
prOcesso do qlial resultaram as insídias usar .� +ribuna para derra�ar-�e atra-
que vehho de sO�rer. InJormadQ de' ir- vés d� discurSos que, muitas vezes, na·

rel:�ula,r;.da.deS existentes na' Residência I·da.semeiam. $�o documflltos que posso
aô DER, em Ararangu.á, o dr;.Haroldo

.

�:xibjr có.m·o prova de zelo nO atendi-
Pederneiras, então S-ecretário ,da Via-

'

menta' devido à região a.ue me quis.'
ção e Obras Pública;;, determinou im:e- qu�tro iegislaturas cons�cutivas, seU
di.ata apertura de inquérito. CDp1pI'o-- mandatário nO PC�er LegislativO do Es-
,vou-se a veracidade das impl:lt�çõe� - tãdo. .

.

rstq Já �:ó tempO �a adInrnistraç� 1vo
..

�'Ja:mais :nOs meuS cometimentoS, ()

Silvei:r� _' e
.

o nôvo governante ;só f�z �bjetiv:o pes�oaI. Sempre, .em. todoS, .
a

aplicar. a l�i que prescreve a �einlssã-o vocação que levQu para lá, 'só no perío-
do funcionário. ....

do' de 1.961-1.965, mais de uma centena
.

"Ocorreu ainda que' o SU:ce�sor' da· d'e, caSas e três grupos escolares,' um
cp:1ele - profisSional, senhores d�pu�ad9s; eolégio llQ�al, uma Ca.sa Rural e a

comuni.casse fsttJs à Delegacia ·dé ·po-. agênc'é\ do' Banco de .Deselivolvimefito
Hei'a e rsta :nstaurasse outro in·quérito. do Estado, a estfida praia Grande-Sw
que motivOu a decret�ç�o da prisão pra J;oão do Sul�BR-101 e o infcio das liga-
ventiva e o depOImento no·qual o. indi- «;ões-rodQviárfas Sombrio-Jacinto Ma-
ciaqo buscou escüd�r-s� em nomeS c�" chado, Barro Vermelho-Hel�cílio . Luz-
mO o qo orador que V. Exas. se digni,Un Lagoa dos. Esteves, 'asso,,\a�ões ruraiS
de' ouvir.

�

com. distribuição e revenda de. semen�

"Impetrada a . ordem de '" Habe8rs- t�s, p9ntes e 'cinco coOperativás de elt?
cornus ao Tribunal de J:us'iç�, onde .

� tI'fficação rtmil - êstes e outros bene-
med: da fPira nef'ada fl. luz, do direito, fícios que me emociona dizer, ajudaram
veiO 0/ assl.Íntb 'à' Assembléj� Legisla�i- R. formar a nova fisionOmia' sócio�eco·
ya, a' fim�de �ue esta lhe obsérvasf3e [l,S

. 'Í;iô�'l1�ca do grande Vale do Araranguá..
iprp1ic::rGões ele natureza política. '�'renho p e01'<lçàOI h�b;tuad.o a 'cel'-
I ;'Pretendeu-se .que o prc.1iJ_to· do tas cOisás da política, Essa, portant,o,

.

desfalque houvesse sido aplicaqô. �ra não lb:e dOeU.
. apenáS� eleger � Sr. Ivo Sihieirá ,g�ver- '.'Agradeço aos .nobres pares que
'nadór: Desejou-se que o povo diVisasse se : e,r�úeram .para antecipar

•

a minha
.em ruilh UII1 dos· mandanteS do áto cri- defesa. Sem desaDreço ao deputado que
mi.nbso.

.

'\" .

,. .'. trOuxe 'as acusa�Õ.,s ao cOl;hecimeDto
"As alegações, .todavia, faltou ó am da Casa" oferecendo-me, assim, o el1Se�

paro das provas. A tentativa de trans, jo de �epelí-las.
.

férir responsabilidade pôd.e :rhen:c�onar '''Nenhum de nóS, senhor nresjden-
bilhetes qu� �cr�vi" mas não cOÍlseguiu te,,,jai1úlÍs esc3.parã à ingratídã.o, Ela é
mos'trar, anoiàdo na minha assinatura, o outro lado do poder que o ·povo noS

qualquer pedido que cOnduziSS-e à pr�-
\

conféI'e!'
.

Curso de ,Ap'�rfeiçoam'enf.o Treina
Professores Municipais

t�r é Frei Eliziário Schmidt, a importân .

..

cla de cJ111nhentos 'mil ·cruzeiros p(l.ra.
'auxiliai:

.

�quela 'entidade na aquiSiÇãO
-de nOVns ,. livros.

o Curso de Aperfei.çoam�nto. para
OS professôr€'s primarios da Municipu
Ld8,:de realizar-se-á de 22 a 27 c;lo cOr

rente' mês, tendo 'por local' a. Faé�ldade
de Educacão. A. promoção da Seção de
Educação Municipal faz pane do pro-

'.

ASSIS'rENCIA AO ESTREITO
. gra�a educat.iV"o de 1966, patrocinádo

'

A convite do Pres;... lente em exer-'
e organizado pela administr�ão .c;ló cíciG da SODE, Pe. Qujn+-o David,Bal'
Prefeito AcáciO Sa'n Thiago. -J c;l�saÍ", o Sécretárjo d� 'Obras e Servi�

,

" .' 1 'ços 'da Prefei.tura. Mun�Cipal "esteve (\]1

DOACAO A BIBLIOTECA .

'i� < tem ..à no;te particip::mdo de iml:)()rtall,t� ..... .

-� ':

d�bate. Na reu. iá.oJ o técnico NHton de
POf':"l."voz de;> G8billete' do Prefeito'. Oliveira Cuhh;á trato1;l de ur�1a 'soll1Çap

Acáqio �qn Th1,H�o infonno� à; t�p�rtâ-. ' de ernerg�nçi"; nara n;le1b,oi:a.r a rêçl.e ge
<1(')T1 OU'f> ;:1.. �PtP;'tura t>nt.r.pgou'. à)3.i;- .: esgo" os, em' ;i!igumas zOnas ?1-0 prog.res

. blioteta Infantil catarinense, cUJo fure:-, ! sista ;su'b-distrito '.:lo Estreito.
•

"., .,' '.,'
,

• <' .; • \

·COl '�euniu-se PaIa 'Relatar o Que, Fêz no Congresso
�

. ,.{. .

.'

, Realizou-.se .. terç.a-, ;feira mais um diretor de Re'laçõe� públicas, relatou ·aS

jantar-reunião ..-:10 Clube de Diretores visitas f�itas pela deleg<;lçãd catarinel'iSe
Lojistas de Flori2nópoiS com o cOmpp- aos orgãos de imptelisa de' Pôrto Ale�re
'recimento de 21 dos 29 associados'. Na e o destaque que fOi emprestado aoS _re

on'Ort.unidade foi feito relatório da par- presentantes do comércio de Santa Ca'
ticipaçáp da ,delegac_:âo, de 'Santa' 'Cata- .

tarina presentes à VII Conv�nçã,?, ..D�sriTiéi à VII Convel1Çao NaciOnal do Co- tac'ou a
I

Seguir ',a oarticipação do pr.eSj-
mércio Lojista realizada em �ôrtó Ale- dente do CÚL de -Florianópolis, que foi
gre, na última semana. Falando na 0- eleito pela impresa gaucha cOmO ,url.1
Dnrtunif)::lde, o presiden+e do CDL de dos cinc'o dirigenteS de' empl'êsa qu'e
Florianópol's cOngratulou�se çom os re- i:11ais se destacou durante Os trabalhos
presentantes de S�llta Catarina que lá 'da conv�nção de lojisfas nacionais. O

cOmpareceram e que tiperam partidpa- " sr.' Nilvio Scussel, l:elatou 'os aspectOS
cão' das mais deStacadas, O sr.. Márlo

..

so'ciais do encontro fazendo referênciaS
Rocha rJI�Yer ressaltou ainda 'a 'impor. ; a brindes da industria cat�Ú'inel1se que
tância do. conclave' no sentido de pro-' .' foram distribuidos en+re Os convenciDo'
)1Iorci911ar' maior atualizaÇão .ao c-�)mér- .; nais e à mesa diretora dos tl'aba1hos na
cio lQji�ta. do pais. O sr. R:ouertc) Ees a, Je�t;!. de ence:rl:'';;I.l;nell1;u.

.

1

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




