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fItENTE �LA: � curso: ,PRESSÃO A.'Í'MO$FÊRICA MÊ·

pIA: �026.7 mílíba res: TEMPERATlTRA MEDrA: Fl,�o Cen

tigta49S; UMIDAPE RELATIVA MEDIA: 77.2�o.; P�UVIO
SIDADE: 25 mms: Negr-crvo - 12,5 mms: Negativo

cumulus - Strat1:s - Nevoeiro Cumular -- Chuvas espar·

sas'- Tempo Médio: 'Es,<Ível.

( .

SI"TESE

DESASTRE
j

.

'. O comandante ,da Prünci·1ra Zona Aérea no Rio dís

tribuiu nota à respeito do
desastre, 'ocorrido com um Iavião Douglas da Base de
Belém. ,O aparêlho caiu nas:
proximidades de Santarém

I

J :�c:á��:oa:.ndo perecido

I'CONVtNIO

I

Os EEUU perderam mais
três bombardeios durante
as últimas incursões sôbre o

f�r,:iíitórío ,norte·vietnamita.
Nas últimas 24 horas niaís
de ,1,50 víet-cnngs ,1'Ol'an'Í/moí"
tos e 'diversos feitos prtsío
neiros nos combates realí-:
zados eÍn terra,

ITAMARATY-m,:u

Fqi assinado ontem no

Itamaraty convênio entre o

-ltam8,raty e o p'rograma'�
muhd�\ll de alil�entação da
ONU.,I b' objetivo do' con

vêtno,,�; é a 'implementação'
do pÍXi'grama de ajuda ali-:
mental' aos escolares.

EUA RE"IDA PERDAS'

NOVO REITOR

Na .próxima wt;n'<J.fei;:a
deverá ser encaminhado ao

presidente da 'República pc-, /
k Conselho da Universidade
do Brasil uma list'l tríplice '

para escôlha �o novo Rei-
I

tor :da, U�n-iveI':;idade. ;

'f
, ; ·1·-'

, Em' s:olenidader réaJ�dlt i "L
..Qllt{l>fM à� li) lioi'as'*fio" àlã;;l'nobre do I\1ÍnistériO' do 'fia.,
balho, o ministro Gonzaga!
do Nascbnento e Silva deu

nos�e à todos os novos u't.
,reryentóres das juntas dos

,

IAPS reccntcmcl)te

nonlea'jdós.
'

'.

I
I

Um morto eJ sete feridàs'
foi o saldo /du CHI)1D"n!la'

:te!rÔ'rista ·em j)rol da libel

tação da colôr.ia britânica

�e- ,.:Heven. Seg-...ll1d� se éO-jipent<a no G,airo as m�mües-Itaçqes forám ptovocadas I
po�, elementos do Yemen I
_;�e,_ qUere�l1

a COl�l�a ingle-tCONGRE�SO .

I
deI

f

POSSES ,
.

SALDO DO TERROR

('
. Q Congresso Brasileiro

E!lgenIlllria e IndustI"ia à se,

mstalar"na Guanabara 'dia i
12 de s.etembro, debaterá os

I,problemá,s d,a formação de

técnico's, as relações entre à'
"industr�a e a eng'cnllaria c

J

a iprp'ortancia da eng,enIla·
'ria no desenv()lvimento das
cidades.

I
! { "

. lÁ União Brasileir;<:I. de I
, ," "

Cooperativas C:1il'ntl, de I
Lacticib:; protestou jll�to I

:
·ao, lvIinistro :.:a �,?;rjculturn
e da J SUNAB contra a im-

. -p0.rtaç�ão de 1ei: e em pó es(
.

tnmgeiro. Salienta que a

importação é l:l11 crill�e çon

tra ia .ECOl/-01ll;Í\i· naciQnal.
� • t �

•

.PROTESTO

CONTRõLE

.''- '

I i
'." AS' autol'idades da p�na:" Coq.u�ista toma�am, 'n\edi.

:u das pàrá "c�ntr{llar '

o 'de�en-
fre\ldo i movilllento� d!! ·guàr.

,.; da' vermelha cómaridadà por
" jovens eS,tudantes; "

,

.
.

f ,�

�'.I?ELEÇÃO I. ,

,.

.'
I

seus trabalhos
- ,

.,."
.

Encen'fll'á
.' na 'quinta feira l)]'o::mna a

t comissão de seleção elo pri
{r meiro festi.val internacjonal
da canção pm)u]"J' A r,"

missão eleverá escolher 36
I, mnsic.'1s fi,nalisias enb'e as

1784 'inseritas no certame. I
,

PALAVRAS

(Ed�torial 4� págjna)
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o �ROGBESSO DEBATIDO

f'

"

\:, \.
do meío óeste f,ªt«.l'.meflS(l estíverarrr com

''''-'';I�Ot;i-e'a�o planos -para
,

I \
�
., ""

téeníc. .s d'l, Suneríntendêncía da Fronteira Sudoeste sugerindo e

� desenvolviment.o dt sua região. Pág. 8)

" I

" ' : '

I ! ,'f

l'll1no das Íll,'cstígaçõês.
O as.salto OCOITeu no

o f:{to na Del,c:gacia de Rou·

bos,_ mas o que lnai.s se fa·

lou mesmo foi do, caso do
, "

guarda-civu. a qu�m 'os me·

ninos JJ10straralll unl dos

ch�ques aban�lSnados -pelos
bandidos, ante,> � da Policia
saber: O guarda examInou-o'.

devólvendo, deyolveu·o aos

,garotos, com a recOlnenda

ção quc o rasgassem porque'
est'a\;a riscado. �ão sabia

que era cheQuc cruzado, e

}lor isso todos foram raso

gados.

BRASíLIA, 29. (OE) - 1"0'
ram improdutivos os traba
lhos legislativo" nesta se

-mana quc paSSDlI. Serão nu

los na que se inicia hoje.
As causas da ímpruduvida
de parlamentar são dítercn
tcs.

- no' entanto. pois. en

quanto êlu foi iniqi-allllentc
.

provocada pela obst rução
total do MDE, a partír de
amanhã (I será pelo "reces
so branco", nue se prolon
ga até o dia l'! de setembro.

1\:12,S as eleiç(l!'s pudem ser

cr.nsi·JenHl:ls como o pon
I 110 comum entre esses mo.

I ti:::�l��o��JsC�a�[JS�:'����!;<�J:S
'i' "rlespeJ;tal o eteitnradn pa-

ra os problemas polítlcos".
e I) fe, I:SSO foi adot'-Hlo para

que os rtenurados conti
nuem o '''1'111''1''ha eleitora I.
O MDB iniciou a obstru

";;0 'lot:11 terca-re+m. Naque
le día, 'impediram a aprecia
('ii " dos ::::1 pr:J,j('tos de lei
('Oni"j' "f(',< ri" Ordem do
Dia, í"1"da-l'eirn. a pauta de
trabalhos inl]:cou (IUe 4:�

projetos estão à eSl'.cra de
votação. São proposições
que-se encontram na Cama
ra, pois na parte relativa aos

trabalhos, do Congresso Na-

G'- donàI, os emedebistas inl-
êneros Viole'neia .:; pediram a vot�ção do pro-

.

'
-
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.

'

URSS ieto �Ovel'll:11lle))tal 1Jue criae:xorla ,�. _ :;'�ep.ne��_e"JOt a1Jlll'�nmlp , :' contra" o FllT1nn (lp I hrantia .por
RIO,�29 (OE) - O Conselho de 'SeguJ;"ap.ca.Na.�

.. ',a",paz .':CO'.D,sJtt"U,.iç··,""aó .. '.,',
-' ,

ou'lra vez - p':r.efJ,-ClF'P.:a Chi.na "r.,_ ..

,,,\ ,1 .. """'I':()�.
cianal 'foi' c{)llvOcadd pelo marechal Cast'é16 Bran�o

,.
�" "I

! '.,' r"'''''';;'1i'llHlil �l adi,1) OJ}O-
pr'l'a pYa'�w �a si+UÇjr.fio eC()l:ôrn;�o�fin�n,cf'j,y.n do n'li.", ",�:rHs-.\P"kB\.-'�n /0F,1 -;-, n.lf)��(I (.'i)P);- fl CO)��c- .'-RIO.29 (0.1':) - 'Regis- P�QUIM,' 2!r (OE) -'- As ",jri:,n;sht, f) vice,]ider da
p ('f'�'"'sf;l·;J.··í':'r, c-"'ns1";ilIC;()na;�. p._r"fy:::"'? rrlJ_rl�5.() 0, �!\I-. t

". l-I \l)\n,"T\ '(' I' ,.,.- , ]l�'ll 'J'{, UI: flt)minL!O ÜlO rlc �Ol'!';\'l(>a: 'j'I"jonal ,
l'IJU'\'(� neste ;';11 {C sC1'l?a, autpridades üa'_J3Jhina 'ÇOOll,!.,. ,�" ,:' ��'r'l:�I� '!·j.'HIP,V�lr1)"� .... ''-::�'"1·1 .. �' '�0i:-- r�;,1c·91 .. �I\,t �--- ," �-'I�;hl;�.::�.��� 'i.l 't-t:(�· f ' " ;.; '... -, • � í "

......
�

. ( � I �] (,,""-i" .-.",
j t

\ _

- tJ'i1jiqu·."). 'mI E liópi� o·

i't:.- >, !'f/,l;üJf•.

!.
_
]Jn :1" .: ;".., li}! lloras Il�l .}}.à.):Q",:VAlJ�,t'l.:'�O",...I1S5'.._�lii>ff{ç����u'a,..n' 'll)jjc-nlt�d�- "3 .�j Ica. a li,. '" . ruçao eOmo

nl'ita;r:§n d"> r�l'(""'i''''f 11"'n,'�t..i,/i.1ç�.Ql,\:'ljó" 'fW)111ie'c,,",,:'o ').i i: .,,� ' ...
<li

• c I(, ''"':)'fo - ,',-;Z' < - p '.�-� ,:,'","r,:'.-
I

r"" t ]
-

t
.

t !>.- .,,' - -' '" ' .. '-,.,_ ".�. ,,', _"""'- _. ..' lll.'t:!) 'GIi.t51��..,.<;:"Il·�iaj�J* !p W:�;,;ti� .. ":' .-i,.���;j",: ti' �11. fbiil\<LÇ"'�l1[l.-�:6;\>·· C ':'.J ·1'Hl't�-,:a·. �WCQ,; f""4�s�p·al·a""'·-é'õn',l.ro aI" o de. espe acu o cüJ1 r]s auor."·, e

aspectçs é('iD"t�'Õ·v-Cl"ttdQs. �''g!�,.n<lt) ::>é 'in'::éu�·QÚ2.f� (�2r.) -, 1\ - •

I I f'
,

I ,1' h� t 1\'ID1� ,
., .. ,_ �'/" H)r:á !lqje :ret'OL:mr pua, �I· chal C;r,ndo' Ur"Il'_'o c com SI{ ;l( ��.... ,�<.; eU::ls 1\'1'e:>, ua '{'»lÍ,'1-e,'l,!lO _

.

m • .-dnleIJtlJ (la ' .,.�n a (lue f lT .,' mn:f"tJD[��·(;j" �?vlti%íro '(ia" ''l'is'ttça- procederá ',a l'evisflO
botO

•

J't 1 d So'_1<},;... •
- : •

I
" ('11"11a'b"I'a' • f' ,....,,·t"ln «no se fl'IZ t"o Il'<r.' I, capl a a- nJ.a� a presença 'de {ocos os IUJ- • _rn "

,

• "n"l"Ilcr n�rtl'e'1n ql'e se cz • , . '" ,..a·do ante-J)toJ'eto da comissão de J'Uristas,'ada,y..;tana�0' I _

.t'
Francesà, de onde partirá nistrôs de F..st;Jdo, chefe do Àman1ll1 a C \DEP reali· 'wlltir (1""1 ,,,-;<; Y;:'lência ") "<: �">"�'1<; 'l'''>hnlhistas''.

;:tos principias do movimento de 31 de l'llarçO. Depois p'or ria aérea :rnino ii: F"on- Estado M:i.ior das Fôrças' zará nô,-o' rc.u,üãQ para ho- \lO terr:itúl';o' ilaclOlIal nos
'""h, r'nn'h 1 mal'!!em no

o novo 'txéto s�rá submetido à apreciação da ARENA '

, - tain,' . capital {lo Cambodja. Ain'ladas, eh_efe·, do. gabinete molog�lr a-..lista para o' mês ulthl10S dias.
"" -, :0.'... ,1... ",,, .....,10 (le Gll.

e ao, In's.:tl·t'.ut'o '::los Ad\"ogados do Brasil. Postériorn:ien '.
,'"

>
'-- ,v

. ,_ " _. ('i_Vii: e �ilitai-. " ,_de setembro, devendo acuo r""'" ":,J'''�o''''',ltl ''''e cle
te o Ministrõ da Justiça elaborará o texto' deÍinTl-''', .,

,. ,. ,

- "._ 'G-I""j)C'ç" .. Ifes. j 111;r.:, rh:, '<1,,' 'F','.f';,�..<. en, '�),"''1 '1 ,rf'for. S'lr aumento do açúcar, ar, A� guiwda vermelha comu Continua na,,2 ..,piíg.qUe seJ"ru encaminhado ao Congresso, Na.J3egunda g:l;"l
.

- .

,

d' :hrXI)I'C;lS[! el :n'w ';, dsi' a
.

d." "") ,'ont',I:. "r·:.',,�..') I I' ,.:-:'HI .'t.'ra, ,l'(�,Z, hanha t' marg·al'uul. resposta ao lro'-erno sovié.
ZE'O<'l dE' nO)'"l10bro o -Congresso s�rá convOca o. ex- . v

.

- preside'Ite tr"HlCrs,.· ac'sina· ",:';Y':','l r- ,�(, c: '.;'!:<r('.";,,n, ,J�,íl1 Enflllant:> isso a SUllab tico l1eto'.-t-rata<1lento dadotra()rdiT1'�-r'al",cJ:1+(' "cp'n, votaf'dO da nova constituiÇão, '- - .,

o qUe deverá ocprl:er a',6 jflp"ir0 do :9róxiI�o ano. lando' prulCipalmcntc o apc- Hl::;:;c,;'j.:" lif)e;:':�, .<h-. ',!n<�:';A "nJl"'_'i''':. '1."'" ;.."j, "l�"1l1.J1a ao" sens ,diplomatas orgam- Gilberto Freire
lo de De Gaulle, para uma a:�:lr·j"'�l".l "('()'1;'" '''''';;./1 du If"i in--cc.f�"·'1l" ,lenÚ\lc.ja", sü- 'ZOll' hnie, !lllJ't g'gantesca
aeão. wletiva das., Jla9ÕCS" p�e-sÚ(e�lti� Ç�l.<;telo 'Branco hl'C ,o f'il'''hio PW:TO' oue ós- manifestacão (�illnte da 'em·
nentnls lJiU':11 'por fim à' pará nO$ re.úh�{) '.na' Gua·· f�il1.'(lrificos est.uiá'rÍl ]Jra ti· baixada de l\'Ioseou na ca.

�erl'� do ,"ietllam. :t;1ab�õia..'para debat-es, sôbr.e
.

,c.!oihdO: na: énttega d� carne 'pital chinesa..
a nm:a: Carta. ,-,

�

.aos ,a{!O.ug1Ít!s.
'

- ,-
:' j

L } � •
� ,

, .

"t ..... ,. ,v "-_

lHO. 29:(OE) - Est:u'á
' '.' ,

�::::;::,,:��o:�::� p"o····I-I�'C I�aseu Departamento Eeonoml-'
_

co sôbl'e o Índice de pro·
dutividade nacional à

ser'p
•

t' d
..

a{licionado aos salários das

_ 'I.S',', .:,-,'a-·�' .,.-"
'.

O:',"5�,�"".','--.'classe_s obreira.;; do país.
,O Departamc.nto Econômi-

co já fixou o reajuste na

bllse de dois e meio 'poi,

TRABALHO OUVE SUGESTÕES ,PARA
DINAMIZAR PBEVIDENCIA

Rio, 29 (OE) - para receber: sugestões de pa
trões e emprpr.>ar1os durante UmR sernatia o ministro

do trabalho divulgará hoje a ínc.tgra do ,ante-projeto
de unificação da previdência social.

,

O projeto,' além de .dinamizar, ,introd'uzirá modi
ficações na l�l�quina

.

burocrática previdenciária; átra
vés de r<,c;'_malizaÇão dos trabalhos.

Os esclarecimentos Ieram crestados nelo
Nascimento- e Silva, qUe adiantou tra,a�-sc
conjunto de diretrizes e programas. • .>

ministro
de Um

A

.D� Gaulle'

SAO PAULO. 29 (OE)
A Policia paulirita não fez

,ql,lC' lhes deu fuga, c não

cÍJ!(,O, -COl110 -e pensava, c

um'deles usaV,1 úl1if()mle�dc
cabo. .!
Désdti 5.a-feir<t uma' efjui.

pe : da Fi)l·ç.:t Pttblica que o

'eolIulndo geral destacou pa
:'ra ajudar a Deleg'acia de
� �ollbos, ,inte�r,pga . todas as

testemmlhas, 3: procura de

pormenores )lara saber se

os ass�ltantes são e.,x-solda.:
. dos ou 'não.

ranga,. ,-sua. arca de invcs

tigaçãQ ii a Penha, mas ele
está �tilliista: El1qu'anto is-'
so os trab�lllO� do delegado
HeJlo e scits dois investiga
dores ficam nisso: onvir 'as

i testemunhas,
'

fazê·las pro·
.

curàr e111 grau(Jes albuns as

fotografias df>'-; mârginais
que: muis se parecem ,:conl
os assa:ltantes, levá·las 1)ara
o (.).G di. Fol'l;':" Publiea, on·

de .há fotos de' soldados ex

pul�os -da _corpl>ração.

IV Exérdio
fica em paz.
com D. 'H�]�er .

RECIFE, 29. (OE� - Mo·

'Russo põe,
SalélUe
-ronditndo a �..aa

MOSCOU: 29 (OE)

,..

'lllllitOS progressos no caso

do assalto. de quinta-fcira,
quando Cr$' 21 milhões fo·

ran1 roubados da "perua",
da Ultragas, no Ipiranga.
Sexta·feira só dois policiais
doi Setor de AssaJtós traba·

lhavmn no caso mas o de·

degado Helio Nico - que

dirige, as ,detigcricias ..:_ não

parecia preocullado pO�"qu�,

expucou, ,

os investigadore�
da ,Delegada de !tougos
movimentám·se por cohta

propria e ",podem eSclare!::er
,

o assalto. -Uma surpresa po
de f)con('l'.

O que 'preocupa as auto·

l'ida(].es é sabel' .se 0-; assal

tantes são ladrões disfa]'ça
dos e ,restidos COlllO solda

dos da FP, ou ex-soldildos
expulsos. da c()rpora()íio. Até

agora o que se conJ'Íl'mou é

\1l11Ç- 'os ladn'il's são �I·es.
alem do motórista do carro

lNV&'3T1G1)Ç_QES

Sempre' que; 'há' um' caso
grande, como () assalto (lo
lpiranga; os h;vestiga:dor�s
de cadll distritol d.a Delega·
('111 'ct� , Rouho,s proeUl'am

p;:,t:1s, )llf'''mo Que llão te·

nhalll . Sí{lo de:'-;:I!,mlf'os para
lI"I f!i1i�rencias. () 1101icial oue
iJj" i'isO iá modmentou seus
h�r�r;ryl',ptp" c achl:lr' {Iue
1'''''' SI [I·l)t'esa. a (Jll\llquer
Ill�mento, pode, l1Jo'-4f�ear o

IN])íClO
OS Tllf:S HE'f'mOS

, . Hoje as au�()ridades vão
saber se três �x·s01rlados dc
tidos como suspeitos parti,
eilJaram ou não do assalto.
Eles e mais ::1. que ainda
falta deter. sãn os que m.ais'
correspondem aos traf10s
fisicos dos bandidos, entre
'48 ex-soldado,,; Que fOr!Hl\

eXlmlsos da FP f' fichados
no]' crimes ou roubos.

mentes antes de embarcar União Soviética' colocou na

para Salvador, D. Hélder órbità lunar o satélite Lu

Câmara declarou que o co- na Onze. li': a segunda esta

mandante do IV Exército, ção soviética na órbita hi

deu-lhe !!:uantias de Que' JH1T secundo - ammciou a

cessarão os r-ngunos por' ap"I'llda, 'I'ass.

parte t.los '''ilJtares para No prlmeiro ,
comunicado

com oi' bíspos.r com a terra constatou-se
que a I)ressão c a. -tempera
j "1'1 fi n fOp,'uctc se man

j(.,1') normnl. O fo!!''\)ete des

On"'·<;e à exnrorncão, para
(',,('í'\1h'1 rlc 10("'] onde des

('é�o .os futuros, astronau·
tas_ .... -

i\1')'CW'pnj,;u (I }ll'cehi:o<",
bo fI .. �)'il1fh J' Recife "{IUe
tal'1h(-�" cons'dera encer

rnd" a .ouestão com relação
às crítlcas re�pl)ida� Dor

parte do sr. Gilberto Frei
rc.

I

Medeiros rêvê Carla em s'etemBro

Adaulo quer
,

ConsHluin!e
livre' dos' Aios
RIO, 2.9 (OE) ,- O (!eIJU'

ta,do Adauto Cardoso� pi'e
sidente 'da 'Câmara, Federal,
amiudou' hoje. qUt� vai tor

nar' a defender justo ao pre·
sidente Castelo .Branco· a

transformação do COllgTCS'
so cm Assembléia Consti

tuinte e pe{lir a revogação
de todos os a�os institlicio-

, llais para que os J.larlaIllen·
tares possam díschtir a no·

va Ca.rta Magna sem q�al.
'quer restrições.

Trabalhador

gjn P!�)U",O VOTA
t:��f ��nUJ.J', ÚNJCA

Os cheques ) oubados da

"UJtragás", achad-os nqm
campo de futebol da avo ]<'a·

gundes, levaram a Policili a
concluir que os aSi'l'9ltalltes

;"I,,'�araJ1l 110r lá depois do
r()!,I-)o. O J'es�o ail1;da é 'nús·
tCI·j'J.
Comentou-se muito sobre

J:""'7 , � 1\ r.'J;"I'�n.""ç � l' ,." S "T'f.:T O
ANTEPROJF.TO 'OUE UNE IAPs

( .

Si\" DaU'(l 28 (OE) - O �lYb,lnal Rcg:onal ,E��l
tn,l'::" c1,� �,�o P.'11In �sf8 aguardando tm'a !1's�a .SC'1W
na ? r(,t1l0S�a. pelo TSE, do n�vo P?Odclo ' da cec1u:::l
ofcial pm:a ,;h�termjnar sUa· jml)r(S�ãfl. A c('ch.11a Of;.i7
cia1 - alwl'a f'stenc1iC!,1 ,à.'todo o Y"2,dq - sld'reü 91-
H\lmnlj ;1!t','I'ar'I)t'!:) dr' rOl'ma em l'e1Cl;yào �o medeIo uli�

Ú:LUUU em 1%� e l!:JüiJ.
J ,

ruo 29 "(,Oll3)' ,O ;):"G::ijcleJ,lte \;:.la Ue:ou blica 1'eC,2'
"I 1..t

b8',U do ministro do Trabalho, sr. Luís GOl1z<�ga do
: N\>< cjmelltO e Silva. o 811ieDroieto �le 'Lmificar,ão elos

-O\'Q8()!3 '.(la Pl'n';él'f'_n'eif1:- Sociàl. � cktel']11inouJhe a "lU

,-li\,ul<,iuei)o. n n,lI'lil' c1!'Nhü.i�'.,,:( fim dr' \lue a ll1Çl:el'i'l
lLl.cUa su�(:;�L6es uuo t:l�G:"ç� illttrC ..�}::UUUbr

ganha com

J'r1)du.lividade

cen_to.

Paquelá ganha Estação Telefônica
J

RIO, 29 (OE) - A CETEL inaugurará dia 11

próximo a sua estação 1 elefônica da. Ilha de Paqtíetá
com capacidade para \500.aparê1hos. "

O general Mil ton Gon çalves, se,cret,ario das se··

vicos u{;_bhcos informou qUE! 9.' 11ova, centra} s.erá. in
te�-lig�da 'à Oompani1ia Te1efô11ica BraSileira, pàden
,d� os�moradores de_rpaquetá falar C,OU1) o resto, do

"

:!'Jaís.

Até o fjm do ano o segwldo bloco da li'aculd;"de de Fi.loso

fíil, Clêud�tti e l.Jetras deverá estar tluJlcllriul,. no que e

1!1u}Jeli!la i.!. tJllhicrsldade N'iLleral de Suntu. �tkdua (Púg. ti)

/

trenHca a
. _

D. Helder

ltECH"E,- 2!J. (oE> - ti

S'oeio)og'o GiJbcl'to Freire
voltou ontcm a fazer criti·

. eas ar D. Heldcr Cama.ra re·

fcrindo·se, em nota ao pé
da coJuna quI' assina no

"Jo1'nal, do Ci)Jl1ercio", i1

cal'ta-l'esJ)osta do arce0ispo
de OI.iJ.l(la e. J;t,'cüe publica
da no Rio pelo "Jo1'11a1 do
Brasil" .

Depois de lamentar que o

arcebispo não tcnha elwia
do um origuUll do artigo an

tcs' de sua publicação, "co
mo manda, em tais casos, a

cortesia", o sr. Gilberto Frei
re afirmei que "a carta é

long·a. e xetorlea. É triste -

cOlltinm\ - ver·sc unI )Io·
111el11 consagrad() .na moei,

,dade ao serviço de Deus

mostrar·sc, na idadc prcvec·
ta, tão do mUtldo nas suas

Ín·cocupa.f;ões menos de re·

for111ador social (l9 que po·
liticas; c tão retorieo que
não hesita em ser Íll....cxato
CI11 suas acusações aos de

;o;afetos".
E "rosscguc o sociologu:

,"Nem toda, a 'l.de de um dr.

Goebels. porem. conse!,"uida
prega.r ao meu llOme as eti·

quetas (le "l'1:'�eionario" c

'�de "pcrseguidor". Sabe S.
Exa. quanto conlulUo re\'o·

lueiollal:io social: ta 11 t o

Q.uallto na minha mocidade.
Sabe S. Exa. que venho re·

cusando colabo l'a I', em aI·

tos ,postos, e01l) o atual go·
,rI' I'n" lJI·;tsileÍ.l'o,
s;!lttr:'l·lo uef'iciente

pu,.. cun

no !lni·
lllfl rt.'\'t1Iuciol1urio; e exceso

i;j\'al1H'utc tranqu.ilizante,
lHlI'ma1izantJ, legalizante".
E c011c1111: "Quanto li ser

"perseguido)''', no fazer·me
tal acusação, S. :Exa, parc
ce l]Ue delira.. Continuo cer,

tu, 1>OI'el1l, llc que l!.lisa há
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legaria - 16 andares-
5 elevadores,

* Apartarueutos, é-In

pleno centro, volta
dos para a face 'SI

lenciosa da cidade,
:TV e Rádio para
todos os apartarnen
tos,

,

OlARIAS
com café da manhã

(breakfast)
Solt. crsn.�
Casal CrS :1 fln�1 : l

Cabeleireiro Bar-
beiro - Flo,'ista
r3o'mboi'lÍere.

'

h']'

,���---
-Ij- ,

·�i:,
;.�,:�: Curso Preparatóri'o���..'; �

',.

":'l" Curso Prepare, tóno 8.::JS Ex::mlc,,; \10 Admissão ao Giná-;

�h )'l'Oi'ess(,r Evaldo P;uli - Professores EspAcialízac1os, ;

::,,"r: útÍeio: 12 ue sete!::tbl'o de 1988
"

: ':;'.>'.í'Tor:üio: 17,20 às 19 [,anIS

:'�;{j ;D,Lrorú,o: três mêses

!\ Ln('3]: Grupo Es('nl�1' l.U111'0 Miillrl'

,'�_;M'::IÍ "í(;lih'lS' ?t partí.!· ,Cli) di;-t ;:n d,' 'I;i,õ-;Io, ri mrsmn lo,�

�l�\ das lG !'is 12 hOl ft�, "';;erl () 3'-'_" S:\hflfloc; (' c!nt'l'í'1::"s.
�:_�lVll?!r�!""tlic18clp- Cl$ !f)l:flO

i •

"< .�
j

-
-

,.,,.�.t--_
...._ -._ .. __ .- .. _- o ,_

,',

" \.

LQlnUnkação
.','

-

,,�;, .,_

':;��. Prazercsamente éolnU1J..i,camO:l a nossa destinta fregue)
si;ã;r ,a I'e,abel'tul',"l. ele nOSS0 deposIto de lVIADEIRAS E MA,

�AIS PARA CONSTROÇÃO, 11 RUA PRANCISCO TO

{,WrINO N,o 21 � 'l'EL. 3802 ;:\. POUCAS QUADRAS DO
MERCADO PUBLICO,

).�:.' Irmãos Bittencotn (; TncL Gnm.
, ,,';� '.

LIRA' TENiS CLUBE
24:9 '-'. Súbaclo às 22 h0ras

SOlfrf:E nA f'JUM·l\.VEni\.
CPI(J ,}L-;;AN ('ARCO

Traje' Passeio Mc",ns na SeeT21aria do ClLibe

<� :'D,�A o&'W-ô6, _. '-..c
OI

t ..
' •

'<:\'BAILE DE ANIVERSAIUO

�,:� Som apresenj,açãó das Debutantes
,:�",;�"üH.Q'(JESTHA DE WALDIR CALMON ".,' F';:'

7::' J�, estão. ,'1bert:;:s, as ]nscríqões pura as eld)uta'ntes na
,

Sc::G.!-etari4 elo Clube: t1as D,OO às 11 ,00 horas e das 1�,00 110- '

l'�S :às 17,00 horas.

A organi.zação do balle estará a çargo do Cr0l1ista So

cial CELSO PAMPLONA.
"

João José l\lachado - SECRETARIO\GERA

_:L__ . '�---- ..�-----.-.-�. .t'

�

NOBERlO CZE'RNAV
entuRGIAO DENTlR'fA

,IMPLANTE E TRANSPLAN'[,]� Dl!; DEN'I'E$
Deilti:stéri.:'l Operatória pelo sIstema G\G Rl�"a 10: a.çã0 ('Trata

mtnt:.o IndolorJ,
PPvOTESE FIXA E IvIOVEL

EkLUSIVAMFJNTE ....

COM HORA MAFWADA
��··Edi.fício Jltlieta, conjunt.o de f;rd:E� 21{l
Rua ,Jerônimo Coellm, :t�5

,
Da.'> 1.5 à,õ: 19 1101':18

��,rtesiílêJlcia: A.v, ,,[Jrl'(lí;in TJll7..'l�(i, fi]"!t 1.
, �

,"<
\

�---"-'-----' -,-,,:...:..�..• \-+-
{_

:}" Or'ganização Técnica Contábil
"{,:' ,

i', 'Escritas avulsas -- !"1'()('Il' �i(lcrd;l ,� Cni'cl.i'u,t.n:; lJist',

, tQS - Imp0sto cls R:'llll:i 111ij.lf";1 f) (Ir' ('oj.j�1imo·- P'"
�ência Sodal - Cnn,.", I 1\-I;1lf,'1 \"; I 11:' ,\ij'ld -- '/\<:si$t'

eia�,Técnica"
,:_\, lr;l\lj)F,RJi�C.n ,!�J11 � ,...:,p 1,1,,1��; �-')'4 f)IIO

I :�\ � i 111;)\ n. -

c�ixa PO'ital, b!Hi , , ,."
;;, Enclrrce(l 'l'cl,·'to' I JI "" ':( Jf!:i,·�'w(.'U"
·�'.'Tele:forH's (;:!::1 ....

'

(;kldil (q,'>,[Jl li')
," 2g17 -- Ch:m:'�11" PA TT�.,I'C( 1
,J'

t Florianópsll",

'-

Tio Sam
mo o que visitamos ontem. Nesse Cen
tro homens e mu Iheres, de 16 a 45 anos

R5.o treinados para prO[jssões. Encarni
Ilhados a empregos, 0.�)ÓS aulas em que
aprendem até a respeí Lar a pessoa hu
mana como seu Semelhante, os cadida
tos suo admitidos sob a responsabilida
(1€1 dessa organizacâo. Caso não sirvam
não satísfazendo det,erminadas condi
ÇÕ0.S. voltam ao Centro para t'eparar n,s

deficiências. Ora, mais ou menos 20 mil
pessóas, por ano, passam pelOs testes e

s5.o encaminhadas.

RE.cEPÇÁO NA PREF'l7;I'rURA

Na. Prefeitura foram os brasiJeir()s
recebidos' t10 salão-cte-honra, acompa
nhados pelo representante do Consul do
Brasil, st. Dcr-ival Lázaro e dos sindica
listas locais. Houve saudacâo e algumas
í biol'!l1ações sô'bI'e a cicta(i�: atea da ci
dade, 130.ÍtJilhas; fatnílias de brasileiros
100 espalhandos pelos varies bairros; po
p�laGãq �do' tm.mic;ípio, 2,milhões' de pes
sbsúS" CÓ:tlt4:tlc1o ,c'am. as; 'çl.e várias nacio

n,â1idáde-<;',: ;A, C?;.,.+nara; 0.e:'Vereàdores e

cnn;1·.1tu'íd�1.í:le'1;7,membl:à's:'·
, ,

::. :"', � �,',� ',':,' \:. "..'
'I

"
�

" ,

'rGRIÚt! ,OE :J.5' PES �DE' A;trURA
VJS�O ','r},A' GJDADK

.

��

�Jâ "et'n ",WasNngt�ri, em�,'�p�sa ,ctoni
C8, tivemOs .ócasião:c.dé !>alie,ntar' sér o

pOvo ��lnerieà,'f\o) '�'cimã�'�'�:, tuC!:Ó" de ;sen
1ltrientos' pf!'triótic9s' e'. ql:j.�': os: delnons
Vam através ,do culto'- a'o5, SeuS he;óis.
JI,,ssa' védadJ 'realçamos ,el está,éõ tódoS
0",4:11,08 das Çl1:;,t�rd'iz.,:lés' e 8(0) pr(rorio. [lO
VO. !

,

f l,':j,ladélplüa", c;craç1.e q�l'e., se vem
n:JOdêtniz�1ndb 'etn seu.' dia�a-,dül. f;; () 'bê!
r,o I 11,,·: ,ÍÍidéopndêri.�i?i' Q:Os'-'EttafT�s: -Óhi
elos 'ela:; ÁJiíériC:à "do NorJe, �Til;4�de ;jlf�ho
di? J177J)" r:újo t'iüfírio, �qnsév�o,.,�·r}on
t,;) 'tu1'Í'Rtico IÍ0s dias atútl.is corrio' tam

\"'<"�'l o .8iíid '�{a; I/be;'dade, ,�i'u� t:el:n .. ':.
:' 680 llbr,as e. ontem \(i;:;itcv.n?s, lJeJ" ma

rtllil, 'antes ile crulnilr1!los'páta Ne�l'./ YOi]\
A. rar.8., COÍYb tijolos V'ehne�hós a vista
Ei!n rol,(j.oJ�):' c()n�aip.�'in:qnl.'f�tldaL'. �lpn�
ll;�S. (.ontn;'i'ançJo c()�: «)l.ftro,�,jnodernos
.\1<. ff1.'lÍs de qDi,q.'e ;f.�:�i , l\fá:e. 8rú,: \�ALa,-:l::-�s 1

s;ltas, a (rue' .fór tell.tr<Y ,; da DecIar:acA"
.l.a Lu tep�[;'dên:d�, 't:xi 'co.rn�o naqu�l� .l

,je julho ,de. -1776,. i:oclUl3�i1,e '. moveis p

�"a:' TIIE'.sB." on:d\?' GGó�ge Wa-silington' t., a.s

"iúou, ,IvIuitÕs lIl(;H:Hlméntos, (;omo e;rn -..' o

v.[ü;;.wllgton, (lí.z�m ,.'dO,' c·�*)�· ,àós', 'rÍ:laio:",
1'(,:8 hmT'f'1'ns>:I()s"T<;$tãdos� U?nidos':'

-

"

.

,
'

," !' '1: ", .... '1J � �,; ';.

,

GiV� TAànE EIVr":À!<LÂN:rIC"'cíT�'\'
, - ' ,- , " ,':'

",

.. Eptr� os;'��aSsE:iiqs' �:ítle. '9.8 si�l-li{!alis
tas 'de ;PhPàclelpRia ofereée'ram' !lÓS' 'com
panheiro�' bt.?§Í:lel.ro;;.!�sta .'n' de A1)à::iítíc
City, mundia :nente" conheCida:e adhü
ràda,: ,Q' que,:a.' �ár-á:çf�iizà,!a, :n'os:so.'ob�e1'
var,' e, a" o*����Çã.o ,dos;:'b<;l:r::�s;:'Iiot'Ms

'. restau�ántes,",ctS 1.8, ,cqrq.et�i:à.is" � ;ôé' jo
gOs estes"'fraru _ll��:Hos" aos Jutisfus; -h0i \
te e dia. K práiil" .em si 'esta careceridol
q)/ê'"a .nàtureZ-fl :-1esm�zou'�+-"de "�nsl\cl'
çla$ e"cos+oeS - o. :qite ,realç8.:pl as:do .'

Brasil. O .turismO 'e ,assunte) muito' s�r�o
e ,95 turistas, tém. q..{e gàs,ÚÍr 'mu�;to para'
poderem' desfrtar'.do CónfóttÍ) I

..le" tire{ 20
cal· famoSo é.orpo esta de Atlã,ntiô,CÚ;V..

�
\.. :!' •

'>-
• �, '.(_'

; � � .\ 1 .', '

\, , , : '

..-

" Ai,lf1�r ein',Atl�ntí.� 'citY;os�,b��di�ej�
rh� ,tiveram';Qpqrtuiti:dêtôê 'de ad.mírár a
e�po#ção di)s' ca,:ros'pára 196}; qU!� :�s
clHerentes fábricas lançarão pata o ".'

m\.mdo, Há o esforço 'do homem procu
J'ando o B.pe1;fei90amento dos veiculos,
modernizando-os em todos os sent.idos
') que maiS atellÇ�o chamou foi o auto
"nóvel - cuja Irulrca não registramos
"ara hão parecer proPaganda, ..
-10m cont.rôle remoto! Eqte não tem, co-
-no àrontecé a.té hoje, a roda da dir",-
((ih E' flpen3s dirigido com o cQntl'oi,')
--emotó·. :E':, de veiocidade, par�ce que
não há igual. Mas, para asfalto e custa

rã, , TJS $. 8.00. Mas ou menos, em cI'u

'zeir'os, Cr$. 11 m.ilhi)es! Mas, que vale
a pena, isso nem se discute- .. Os De
mais 1'':-10 realmente de linhas m6tlel'n!J.�
que Ii'nCantam, Veículos contendo o que
de mais' útil e tnodl'I'�o f'xiste ''Dara o

conforto h.llmanO_
'

,

'1!";'m Camdem; em. :New JerseY, vi:::i
tarp:os> o Arcebi?po .Dà.!ninno, qúe ,pa
lostrou em: portugues e que, anUallnel').te
está em J?ras'ília, Y?iâ.nia, A,napolis. 01']

de s� �'tam" sa� pti!n<ipaüi paroquias: E
ê1e, 1..rrfl elOs. �andes ádmiradores de
Brasília.

'

rOlVIEnClARJOS PAGAM US$;
DE-:1\11':NSALIDADFS F, ESTÃO
SATISFEiTOS COM OS

.

,BJ<;'T\tEF�CIOS
'

para os brasileiroS, Mas, êste cronista
ficou ele fOra, , .

- d Sindicato I:!ÓS Comerciários ele'
Philadelphia ofereceu aos brasileiros
vários presentes, entre os quais fotocó
pias da Dec1araGão da IndePendênci��

------ ,

:r �
, ,

'

.

\ �
,

,
,
z

Florianópolis) 30-8-b';i

. "

dos Estados Unidos.
O Sindicato dos Comerrziários de,

Atlantic CitY também homenageou COI11
souvenirs e os considerou sócios bono,
méritos.

Amanhã, estaremos em New York
para uma visita de 5 dias,

ZURY MACHADO

"
"

Na Igreja Matriz de SGnt<S Amar,)
ela, Imperatriz realizar-se-á sába-do pró
ximo as 16 horas a cerimônra 'cdo casa

mento de Velza Machado com o sr.

Marçal Seemann. Os noivos l'etceberâo
': cumprimentos na Igreja, :.r .

! ",

"

_/ .....

A expo,sição de ..njal1dita Ft,guere
do, no Querência Palace, sem

] dúvida
foi grande atração no coq1,letel', da TV
Piratini,

.

t
Os lindos e valiosos vestldc�; chs

Debutantes, Oficiais elo Baile th-anco
] 966, estarão na passarela dó Clu�be n.)
ze de Agosto,' sexta-feira, 11a fest,a cam

panha em pró do Educandário \Santa
,Catatina, com o "Chá das Azaléias"

Amanhã às 21 horas na l'esid�ncia
'<.:10 casal Julio .. DOin Vieira, acon1A::ioeriÍ
o jantar doado pela sra. Alice Ros� em

" favor do "La� dos Velhin1lOs". Vinif.e e

cinco casais, participarão da noite de'·
elegância ,e caridaqe,

E, pOr falarmOs em noite benefice�l.-
1e, também será realizada na boate ::lo
Country Club, "Porão 49", uma noite
em "b1ack-tie" sendo � renda destin,1.
,da a uma sociedade filantJ'opic�,

J,

Radiografia da Terra de
PHILADELFIA � (USA) - 14

- (Por Adão Míranda) _.... Completa
mos, hoje, no!" Estado!'! '(Jnjdos (la Ame
TH'a Ô.n N01'te. 17 'dias de ausência do ..

T: rB,m I, palmilhando p,.t.t;:-.daSl- que são
1Je;:;ie P,'J.íR,' o esfotço dr:J. engenharia mo
derna a "etvicó do conforto do horhern

_p da, civillzal_;,�ôo Mas; aínda assím.: ,

os

hrf'��i leiros, têm 01n seus Gor:;tÇóes oBra
, '-:í j. o �('jj �nlllto alhada Érasií, que, ape
Rfir (lp S1iWl l'Íefidpl'lC'ifl.:>1 neHSe particu
ínr, prind[)i1jtnc·flt(� ern Sàhta Cat�rin.g,
l' o mui to que fi, criatura humana dese
ia para viver h�m' cotJ;1 os seus 'e a te
'('a gW? tanto adoram

Deixando 'Washington na tard� 'de
11. d.o .correrite, em duas hotas;:; meia de
tCATIl, eonlol'tavelmelJte instalcrlos em

um doS va.gãos com ar condicionado' i-
-

'\ "

rlentj('o:\ ao que trafegam em São panln
,··hegcl.TnyH [t ,0;·;'.1' interessante e moder
na Phjl�d-elphía, já ;:� noite, sendo 1'1:',

C':ct;doilados' p� estação iOOil1 por urna
d,e1egaçãô -de ',li:r:etOreR dq Sindicato dos
C,o:rpe_rciá:dos,. lf:m({o: a ,Cr:e:n.t� JVli-: Wên
delI 'Yopl1g)",jfl,�Je'; � crir·"CO!(iil)âi)J1Ü de NÍi'
Wql:rnach� :es"tey,e 'teeen�bth�Iite;' em' Flq
rÚlnQp91Ü;r"�!iigoi$" d:e�: �i)�H�l' :: a§'��rind - .'
paiS ;:t:id�aE:s: 'brasiJ�h;as :bom.':Q,.Mr, \v'ÜIi
árri 'Méd�H'�s;:Répte�4!l,'ooiüe ·;�]fl,,�'rir.;T
no' Br'q,<;;iL Ksses, 'fi: 10 i'h:\' 'rn.ah:i" ú1tiffi!:'. ,

pa1'ticip::l.rarfi' (ia jan't:Ú·' r'�,�ti��' dõ.s ,Jof�
nal.is�as PrGfiSsi:on;:ü,s;" TI. CI _.' liJ[atío

"

II6tr-)
0casi ão ',eÍ;ri (ll;Ie' rúar�Hesta:ca�o O stiu � -

'

g:cad.ç e;,ií:j 'suà&, simnatia',' , �,pe�� mim'('i� ,

!E! �
ç'ritivinte com 'o;J'é, tp,ta4t" €'l1·t(;ío

-

r'pt'e,'
!li.do'), /,iTI R(itHa.,Ç'atfÍ:r'i'liW'.

" ..
,

T'r-HLADE'l...PHIA,.
,

,,"',
BERÇO DA INDFPn:NnK�kLI\,
nos E.D.

';ENT:HO DE,OPORTUNIDADES
�NDUSfl'IÚA1S - P110BLEMAS DE
DESEMpR.FGOS .cmA1Vt FAVELAS

o '(J'i:'ollema Social, a.ql�i, é o mes

..o qU0 no 'immdo. Assunto por demàis
,stHé\;'11o p p:?-oietos -bOI' demaú;' conheci
{os. Mas n!1 Phí1ad;'Jpliía, hão há. pr'O
'c;:to,,� (JélT;:l i.;:-;o - há trabalho 'lá em exe

;1.i(,,':l,-, hó r.nultQs anoS, O Cetltto que visi
C>li'('R, ç. -ó-c�;iiq do (�ovêl'no e pro,cura
-ljYp.\i'i'l1" o homero., (de5elupregado) ria
.[� Ser 41r� e sair da marginalização. Qu-
1'0.9 já afihn�r1U"n que noS Estad0s Uni
101, s. fJel'centagélh �;le desemptegádós e

:O:b:5i ctetâve10 MáS, o qUê hã é solução
�ara O prob1emª� através de Centros co

Em pró da As�ociação de pais e

Arni2Ps '-"los E..xE\pcio.nais de, Florianó
polis, dia 17 próximo no Clube Doze de
Agosto realizar-se-á movimentada "F'es
ta do Chopp. A promoção do Lions
Club, esta Sendo assunto em sociedade,
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:A�liv�,t�Fi:i"9? .n�, ultima :'s�mana o

" Sr. ,LlheÍ'ato' ,Lau!;>. '()" �,con'tecimento fói
'a1tàinei:tW cpmemorado,
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"1- - Na s�m�na qu�' ,p,aS'soLl oS casais:
. Newton D'4vil�, Djalma Araujo e Fer
11;an<:1o Basto.s." .foram � \r:istos

.

jantando
nO C01..ln trY 'C'lub:· ,

A elegéll1te noite de f;�bado no "po
rão 49", animada pelos casais qL{'e ê1a;1-
cavam f o Son do ritmo'mEl.is em voga
"Yé-Yé-Yé, foi n!f\lmente espetaculpr -

C(Hl1pareCeranl. ao POrão e estavanl.
f1'3ncarnente no ritm() em Questão,' ')5

casais: Luiz Daux (Tereza) Jos:& L<)
i"'''S (Vpra), C",r1os PaSsoni Jr. (E1eo-
110.ra ) Norberto Brand (EliaDa), Car
los {(h1ardo Orle (Lea), Wilson rvTedei-
1'05, (Nely) e Mi.guel Hermino DaLl'�
(Terezinha) ,

O sr. e a sí.-a. dr, Jonas Faria (Ma
riza) estão. de par;o,bens pelo nascimen
to de Valéria, ocorrido na última : SG
n'ana,

O Banco do B�asil, vai cOmemo1"ar
c():n grandes festividades, o cinquente"
nario de sua fundação em 'Santa Cata
rina,

PENSAMENTO DO DIA: Nunca Se

está Só quando se está a'companhado
ele bDnS sentimel1toS, ./-

obra, -os hnmeos serão ohri,
)

gados ao melborar o ír:-;1':1·

mento aos negros, sob ]1P,

na de não conseguirem npi�
trabalhadoras e sua econo·

lui.a 'entrar em colapso.
As duas idéias -. ressalte·

se - não implicam em in-
I

terYcnções diretas, nem da.

.. �. -.,_ ._- .",_._....._�--

O 'especial \vhisky Dartrnouth, con

tinua na !)refefencia em reunioes.:_ S')

ciais:

5,00

Nunca uin '''tailleur'' foi' tão' cO-

'rnentcido comQ O' que a: el�ganh�, ' Sra,
L�:Úe (Te:re�a), Gomes, usou em " re-
'eente, recepção. '

'

,

,,' CÓllfeccionado um zebeliúe branco
, C(lY!'l erànde e;ola t�f.palhada;em plumas
,BrancaS, o "tailleur" tra,zia :'.a, etiqueta
Lenzi., "
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j�í dissen1os, ,em' crôni<18• anterio, ,
-

res, que as 'Sindicatos noS Es-ta ...los U�1J-
-

�'�-� �
-

-

dos funelonaTh, Of.erecendo aSsistêns13
, De�j,se,' filha 'Ido', Gasal M;'r'io ,(za',.l- '

ó"(Jue lh0'S' dão for'c"'. A,"'S;111 em Washhl;; " ,

'ra) Corr'êa, festeja 'os�'seus' 1:5 anos n"l
tOrl, A.f',�;m , em Plü1ade1pl',;a, que visi- ,,- '

prÓXImo dotnÜiH;O, ',,'
'

.
,

L;}Ç[l()S. A'n0tem os. corÍlerciarioS de Sa'11 . ',,' "
'

.'

j'a CatLl<;in.n' os seglÍintes pontoS: 1 �
" ! ,

T'am ser' sindicalizado, comO no BraSil
-

� ----=- -:--- ----:

�ro�a de RrO�issüO, o que não constitui ,', '.'
, " ��, ,

"f�ovidJde:'�
,

jóia,' poSS35.90; mi1StJ.saJj 't.� ',�',N�,;,::-��,:o ,?t:. ,An,tOU1,O. Boabald ,as-
daeles _ US$ 500; 3 _ assistência tné Sll'iljIU' U cargo de SeCileí\fir:-0 Exeç;utr,'o,
cJj ,,-' 'ba' "1" 11' h' . l' ã ReglQual para Santa Ca:tarma, do "Bu-

, <.Oa", ncq" (e sa gl..e, oSplta lzaç o) ,

"I t
. 1 d ' A '-fitt:- ,,'

j'
'..

...

d l'_,' reau, n efnaclOna e n:.u 10es·
€l UCqçaO, trelllaTnento e !fleres. '::!O()-

•

perativa de'créditc), aS�'N':1lr;:Jda pe)0 (;0

vêr:nâ, ,Fé{í:et,al� er'll}rúsi.jinoS. reeinl)ol�a
- -T -�- .-

"-eis �}:.P.o! cento ��(i atlO de jllrps; apo-
8entadlilrl�; opottumdade, de empregcs
e" finahiIent�, tecreàção .. Na. ,reunião ,de
'onte-m;,na"sede, Wendell YOllng fez re

lato<>sôbre .·os' váti0S aSpectos do sindi.cét
lísmo;, e ':ainda, diz&nd;', das 'i1'Y'n-r_:pf.SÕ2S
'que_,.cá1heu em Sua visit.a <.:e 11) aio ao ,.

'Brasii, àfir.i:I'land�o; então, ·ql1.e !lluit,os .,

'p�<?hieináói são, comullS aqui e em nossO

país. '
J ',::

'

,
"
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" ," • i

CONCENTRAÇÃO COlvrERCIARIA
EM HOMENAGEM AOS
BRASILEIROS S'fNDICAI.LISTAS

r o' )' "

,

. i.. �
Não há o OE' dizer da calorosa e fra

ternid.;(I(c' 8coll�i.c]a one os SindicalistaS
de PhiladR.iphia ofer�::!eram aoS Seljs "

cOtppanheiros _brasi.leilos. Não há que
dizer pàra externar agrad.ecimento 0

,graÚ�ao, R:e:cepçÕ!:'s,' visitas amonumen

tos, P:Úb.li-:ws, â autc;>ridades ,a cidade, a

hiJiTros,' etc. ptc, A.' impressão (lue {iCOll
.é'a· de,q�10, Wpndr:ll 'y01"T)?,. e 1�(,llS cn,'J

panheii,o deSeja'rruu retribuir ai que lhe
fOi', Me);ecido' no Brasjl e a seu ,c�ompa
nl1ei'l"o Hersh.d Womach, ele' Detroit,

. \ '

Is.so/ aperías isso.

lVIas, para terminar o j)l'ograma
que foi cumpr:l.'lo aq,ui, ení hOmena�;c"1
Q esLes brasileiro", ,,'jDdaci]·stas. a CO:1-

centração, d.e & mil traball"ac1ores sindi
ca1izados, em um parque magnífico, ce�'

cado de árvores e gra.mado em tôcla ,.

&réa, Caiu nj�'C;'lla, paroue i.nfanti.l, ca:1

chas para »o[i)(), q\18dr3, para eliversos
jogos, etc, {oi algo de extr:;;ordinório
nesSa caminhar;!.? nelas E�t-ac1os Un.idos.
Foi, inegavelmente, em mei.o a tantlas c

tantas cOnferencias , e a tantas recep
çõeS oficiais, um maravilhoso final CO:l,

chave de ouro. SentimentoS do povo é}

,merícéJl1o, unindo mais ainda os br8S;]pj
r08 que Os visitam nesSe m'o,grr�Y)oa -I;'.
Sincücato-tl-Sindicato, (l'jP "}\..'Ir, Hqrb,;,)j
Backer, A,elido �10 Traba1hf)';"I1'() <'t Pp,
baixàdà elo sell ;,laís D/l Br;,s;l, é'Si ':'_ exC!

cut.ando, c ()m' ,r('aes11"8. e npl"ÍeiÇã.o, se'�l
o que não seria '!)ossível a, líderes siild1-
calistas se encontrarem: neste país e no

noSso, para pe'rfeitos entendimentos e

aperfeiçOamento sinru,cal,

NOTAS

Nos trajetos de cidàde a cidade, os

brasileiros, em pôro, cantaram canções
brasileiras. Idéia dos americanos que {:�..,

,

xigiram, principalmente sambas, ..
, Na concenttação dos trabalhad.ores,

que nos foi oferecida, hOuve um jogo
de futebol cOm �quipe de ameticanos,
Resultado9 sem muito e�forço .,-- 3 a -4,

, Obstrucão Tornou Camara Inerte
,

Contilluação .da primeira
seja. adotad.o pelo Executiyo
sem a colaiJorat,;ã.o do Legis·
lath":,"o i

(I 'VJ.ff 1!,bl' declara tam·
bt:.;::::\ fi:" ..... ('�mpanha eleito
ral f'J p, (;i,lta de grande nu·

mero de parlamentares
que acompanharam a via·

g'em do marechal 'Costa e "A obstrução tora,l pode
Silva ao Norte - fora.m' as empolg'ar aos setores ext:re

causas, não prevista�, ,(jue mados do eleitorado. MaS)

iUlped.lram a ARENA de �o
locar em plenario os 2U5

parlamentares necessaTÍo à

apreciaçã.o do Ftl.ndo de Ga·
l'aoútli:...

,

..C) ,çoslureir'€l LBJi;'i ,.que tantos e10-
giC:'3i,.11'l'etece pelos seuS meritos, ,conti
nua,'senc1o assunto em sociedade: O lin.

.

do vestidQ de noiva de" JoYce' Ramos
confecCionado em zebe1ine, 'cOm (:letà
lhes eni �is�n,. s�nl ,dúvida fOi pon,:o
alto na re,::?encão d.e seú casan'tento nO

-, I

Sant.2.cataúna CounÜ'Y Club.
'\

,
------

. 'Os in'?;1'eó'S'1s l?a,ra ,o "'chi p.as 'Aza-
1éias

..

;a se reàlizar na .pt'óxima Sex1 �t

feira Íw Clube Doze de Agosto, es1}l,o,
a venda J)a bQutique "Jane Moelas'!"

o sr. 'e s1'a, Hi.delbrar.de . (Terezi
nha) l'.'fal'q\les SOUZé'., esta. semanà re-'

c'e,be±:am 'cnnviclados em se'U apartamen,'
to �a1:a fe.stej;::\'r "n(vçr'" de' seu' filho

Sergi.�,

,APARIHEID ESTUDA
SOCIEDADE SEM COR
F",r8nÓj.y\ljs, 2:3-8'-66

B.iork,. prcsidente' do semi
nario, os sindü�atos suecos

iJliciaran� uma c:ampanba -

ampliada dep01� pelas 01'

�aniz.açõ�s flc jm'entude -

pelo boicote, c esse movi
mento ,já '(n-nil a Suecia a

deixar eLc illllwr:iar 'merca
dorias da AfrLa do Sul, por
qUf', 0" comprr<riorf'!'l não as

a�'citanl, Se 111.11 mndmcntn
C(lmo esse atingisse uma (,S'

cala nl.llfi<liaJ, I) re�irne {ln

"Apartheid" se "cria abra·

çoçs com g-....d.v('$ dificlllda-'...
des.
Outra sugestão sàeca qne

pod�tli 'rir a ser fór:tn.aJ1z.a..
da COmo proposta é o Ül€re
l1'leuio da ajUda ecouoúlica
""OS país:és vizhhos à Mti
ca. do Sul. A fndustrializat.
ção dessa região faria com

que cessasse li. migração de

operados que ,'ão à Africa.
do Sul em busca de traba·

lho, mesmo' somndIJ Q,S

cousequencia,s' <to "Apar
tbeid",

•

Ditnin'iÜiJ.do a."�f."

ONU IIp.m de �ovc1'nos, nos

p('!;:'ocios da A'-l'iea elo Sul

e Ip01' isso mesmo, talvez

J1o!",�a.m ser a ;:()lhidàS pelos
norte-americanos 'c hritáni-
COSo Para os afrieullos,
prcsentarão lamhem

passo a mais na luta

ira II "ApaJ'th(,jcl".
I

ce

mn

con·

"

Por outro la,lo, o deputa.
do Geraldo }1·l'eil.'!: nào a,cre>

dita que os o}Josici<;misfa§
possam receber ..bons fnl>

tos", em termos c'lcitO!'all>,"

pela, obbstrução. E faz, nc:->

se sentido, o seguinte :r}lCl!J"

cinio.

não tem boa rcpercussã(j)
.junto ao eleitor ponderado,
que elege Q seu l'eprt:sc'nian·
te para tl;ab:ojlhar, e n.�·
ilb�iR'!Jli.u?a')
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Inaugurada Nova Sede da
,Grant Publicidade

Em face da anmliação vle seus 11e

góciosl a Grant Publicidade Ltda, aca

ba de inaugurar novos escritórios no

Rio de Janeiro e em São Paulo. A agêl1
cia carioca está instalada em moderna

sede própria, à Rua 1';0 Ouvidor, 13(),
10. andar. Ocupa todo o navimento de
cobertura, em oon+o bem central da
cidade, com di,�is'ões fúricionaie, 'salas

bem iluminadas e dotadas' de ar condi
cionado, censtituindo ambiente confor
tável para Os funcionários, clientes, for
nec�dor'es e representantes da imprensa
do rádio e ela televisão, e 'outros veícu
los 'de con{unicação coletiva. A .agência
paulista está funcionando na Av, Ip1-
ranga, 3J 8, 10. andar, onde são atendi
dos OS seus clientes e fornecedores,\ .

I,
r

A V I S O'
"

'

,

0, FINAME - Fundo',de Finàn,tiafu�íilo'ps;r'a AtIuisiçã�
. �e rtIâ�uinas e Ei!uipamentos, Industriais _:_ �omunica a mu

dsuu;a de salas instalaçõ;s da Rua São José, 90 - 13° andar,
...

Elo de Janeiro: Guanabara, para a Rua 7 de Selembroi '48 -
I,'

'

,

I

4,0j e 5° andares, na mesma cidade. TELEFONES: 32·3378'
�'

'

II'
,<

(Direto), 22�2155 e 22,,9875 {ramais}; Endereco Tdeará-::J "'"

Bta: F I N AME.

.II

_I �

mos oeçasvw
c 1 garantia

�o Volkswagen
C. RAMOS S, A. COMERCIO E AGENCIAS

RUA CEI.. PEDRO DEMORO. 1466
-�---

, "
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para as .J1fer!'''''nQiaS prim6riél'S �,,-
ceS;-i j'''m-se a )levas n0(11l8;'10S (1'o:;nOsi t i
vo=. para �'O('ra("()'CS -iais Cr)�r.() ;;) c1� v;rr'
rcr1llT<\' o feixe !yd2 SP!' movido Va!-jd'!1

dO,S0 08 âlH?:l1]ns ]10S ouais se enc;ontl';:J!'l
os r1 (li c: fpj xcs ,,1'111"'\�!'l es.

Na de,"cri('?() de s'str''T1a r�'le QOrlf-
l' a (lote- ar 11P" {n-ico neixe. !1r.1' P'xr)�-'1-

p'o --, u m ])ac31h:',\ '_ (JS (;ir'l1"!:ictél;:;
P'1("1',.,;On<::lrn �rf�-nlJr,l)c.·'8s 'rr;\ni:_;'l'��S 1�

ai'" J (\f) kc/s cLcm:;ln um f"i'Xp de d0;S
grA\lS ::;n1:)Fe 11111 a1,.,:õ!"s<> de r1'cCJuênr::.1,
scclIP,c1M':a de 7 a 3D }'c/s, ,"

Se, )'01' e"O(E'c'rn:o, u m se1o1' c1�� gráus
iiv(�,'se ele Ser (_)b�F]'v?cl0 �')nr fr-ixe I)()

rl�,,';� fle SPl' (l;v;yl'd" ppl 10 <:P0'11enl,,.;,

C!lQa se�mento srr;a, a"s;toalac)n. PO"

\)1-a ,1; l'pl'PJ1te Iaixa de frE'(luênci?s
tJ'"nS�"'t;-:1"s em one1:\ SOP()ra ;:Jh'lix0 elo

,1"w"mo, Q.ualquer eco seria ''t-lin.i1aJ()''
, para Jllosirélr eXB amente em C1_ual S?

mento se ellcoutr?va o objetivo, dando
a:;:S;m �ua pOsição, ,

Nr.S�8S freauPDc:aS. ou cornnrimen-
\.,.

tos de onda. a distância do objetivo -:. -�_____:,---"'�-----�'---_:\--;---�--- -,-' ---'---'�---'
obt.ido atrav'és ela, rneclição .;:ln tempo

'

- � ,', ,-- •
. ''. '\' >',' R': ,ti' .:���

gasto nQ r,etôfnO de um eco _ serl�.' ',-,,' Dum:ens€' tis Paula '-,,!uelrn�,
"estrei'aco" a menoS de 33 crns, Eis ,- " ,

,

' �

por qu'e um objeto elo tamanho de UJ'1 -

,

T"

,';-,_ .ltr

pejxi,a���:�::�a'ta]1'bÉ�m. !)or outro 12- Advcgado O B se n. 205)
,

----,-�-

Novas Técnicas de S9m para
Pesquisas Submarinas.

LONDRES -- Sistemas submarinos
de detecção de som capazes de locali
zar um simules bacalháu em um rajo

,de dois qui1ômei.ros de distância pode
rão ser o resultado de pesquisas ora rea

lízadas por cientistas da Universidade
de Bírmingham.

Esses ci 811 ti stas j 11 vesti gRm aS po

tencialidade" do chamado campo das
- "acústicas não-lineares", Experiências
de laboratório deram a ,entrever a via

bil!c1adp. ,-i(� SP 1"P'vo1ucionar !'l0r comTJ1e
to. em fu�pro não muito lonrtinquo, n�f)
anenas as 1)fSC1Uisas 8 comunicacô=s
submarinas "PT�50 também e prmcipal
meDte a exploracão d,:s riqueza" di"}

mar.

Ondas de som ,iá s'ão atualmente
utillzudas !,ar'" 2 transmissão de sinaiS

sob a superfíeif' da água. lV[as a Lê o
,

11
presente têrn S'I-10 !,enUen8S aS �?r_g:'l-

tas irtilizávéis' 08 faixa." Além disso,
feixes curtos' ou altamente direcionais
(le Som nào podem ser:,fà,é;lment.e pr»-

duzidos '-, _' ,' .. ,

p"r", Sé (\bh:l' um feixe di1'<oeÍnT! � I

que utilize ,fre(�,iêpé{�S;' re1ativa,,'ppt.:>
baixas _ nf:'ce�Sárias �ara Se alcance

rem dstâucias maiores :118. ágw'l _ r,,

quer-em-se volumosos e dispenrliosos e

emipamen'08, O (�1Je é necessário para
1.11'1a boa cnnll.lDicacão 'neste campo SP

ria um feixe em fórma' 'ele "lápi s" de
baixas frequênc'es com uma vasta la'-"

gura disponfve1 de- faixa. ",

Os cientistas da 'Universidade ue

Birmingharn descobriracn que' pulem
produzir agà_ra um feixe de som alja-'�'
mente (l_ireci0l1a1 ao f",zeren'l com qJ"�

doiS canais, "1}rimários" ,de . ond�s ;;'"

choo1\e1'"n Pl1_t,r-e si, As o�idas de Som """2

curdtn';a"" o',lé result<'1râó, estarão e'-:l

freauênc'as' l-renn�'es aO. rqesnlO tem;)')

que' se proPélgarão ern l�n, feixe mais t�:';

treito, ' "

,

1 {'. ;;. . .--'S., ,

!)nl..'" 0Y'"' ... ' ....-')''1 n' 1·�1�111 ""'\n�!rl�: 1'''I''11''1:'-t-

ric:S de C·�rC8 :e (300 k'q�/s 'prOc1ll?ir"'�)

um feixe de '-rês r,r{1.lls a uma' I'reCJu0,n
c;a de 10 li::ó/s, Ademais, aS Irequêncius
('eClllldárias nodern ser variadas sôbre

�,j'11a largura-de faixa ele cêrca ele

Okc/1. A Iargura do feixe tranamitirio
Dodp ser mantido cOnstante sôbre UD13

grande extensão de frequência.

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

APLICAÇÃO PRATICA

'elo, Dro!)aearero-se frr(fuência� C(1.1<> l),�

]1etr�ri�'11'· no 1eito do mar a fim de for

)1I"CArP;l'l infor'1'Í2cõC's l')rrcisas sôbre
/Sl'�'S ear?c1F1r{s1 ��as �p()1/)",:íras �'le �)

c1n:";'?111 s:;1' 'úrcio: en° Rll8 í'\lrura (''Xp101'8.
('80,

I

Caus;:!'s Ci';eis, TrabaLJis1;as

Imposto de Renél.8, I!lqmlinato
E,,(:]l\(l1'io: H'Jr\ ViC.td Mcirsl1es, 23

CnlX�l Postal 513 - fU!'.8 368:3
8811ta Cal.'rm8I'

__"'!1I�"''''''''''--e�''''''.''''' ..., ...t ..._._..""I!II:::...�...__ ..
,
--------......

não senhora,

./

I

sim senhora

•

<.O
<.O

aj
::J
O'l
C1I
a. '

o
'-

a.

I

"

MEYER
\

,

E mais, uma conquista da mulher moderna, a Que Meyer S. n. se associa-· com
prazer, dentro do seu plano de Atualização Constante. .

E para que a senhora ténha crédito imediato, basta entrar numa das lojas'· do Meyer

I Antigamente a senhora não podia com

I prar à prazo, sem a assinatura de

I seu mando.

�Il·•

;-

E ITO FEMININO
) '"

c

Atualmente a sen,ho,ra cnmp-ra, sozinha,
I "o que quizer, pelo Crédi�iI feminino do
Meyer..

�:
ATUAL1�ÇAO
CONSTANTE

, ,
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Líderes da ARENA

agu.ardal�, novos,

debates sêkre ,

Carta
\

Os lÜ!lfl'lVi )�:ll"lament'al'es
da AlU:NA que pl}l'ticipa.
rn m do encontro ('(ln< o' Pre
sidentc da Rcuúblíca no lho
timo dia 24, �,<:tã6, aglJa�.
dando nova convocação l)á.
PI 11111;1 SC!!I1'\'ln reunião,
desta Icita.: 11:> 'Palácio das
Laranjeiras, na Guanabara,
no correr destd semana, :j,
fim c;c se d,11' prusseguimcn
to aos debates em tômo da.
reforma eonstituclonal,

O:, p'lrtieipantes do últi·
1111) cnr-ont rn com O J·l'�"i·
(IPnle (Ia T!.e'l'llllir..'l - "'e!1:"
(J"I'('S �llI'O MO'Il'a Andrade,
Dauiel Jüie!!,cr, Fetinto Mul
ln, Denutados Adauto Ui·
rio Cardos ....

,
naimnndo Pa

(Iilha e Geraldo Freire. -,
ao qual tft'11})�:111 ' CÇl'l1n:1',"e'

ceu o Ministro' da ;Justinll,
não sabem até onde reper
cutiu no esp'1';:o elo Mar'e.

, '

eh"11 C�stel0 B"anco o not�
ciál'io da imprensa �ôbre a

remúão, mas dcreditam que
ntn hll'11 inlpedimentó sur·

g-ill para o prosseguimento
dos cle"l-Ja tes fine,' procuram
conciliar os inter�ses do
Executivo e do Legislativo.
Hoje, em Brasília; inkia

se o período )Jarla�entàr
do chamado ",·ccesso bran
co" que, se prolongando por
tôda a primeu"i quin�ena de
sctc111bro, (cm por' finali
dade ofereccl' aos parlll-"
!1lenl'}l'cs oportmúdade (re
duas semunll;s" de�JoIga, le

gislativa para ',(lue se inte
grem em suas respecth;;.is
campanhas �lc!íorais, O "Se
nado e a Câmara est�iao
funcionando :Ilormatmente,
mas, sob _!) plmto d" "fi" ••

prático, terão.. sessões ,Va
zias, rápidas e' iÍÍeficiénte�,
scm votações nem aconteC'i.
mentos politico,:; importan
te'!, Alguns lídereS' patIa
I11cntares, tardo da" ARÉN�

(,l1tf'i1�timentos'�nais :�mplos
1:" áJ'e� política.' entre', Os
IH.a;" f) f'ue, ei'iUnm1ac1b p�.
lo l"'f"-idenle da Câlua,ra.
pn'Ü')l'l(' oMer a suspensão
(h ohstrm;íio total decl·eta·
ela pehl ll�ncarl;jJ do, MDB. O
Dernbdo Viei.ra cle� Mero;'
nesse illtef,t:c�no, pr�teude
j}l'ep,Har a "I,Jancad,l que .ti.
(1(>l"a P!lm' uma nova teu·
nião, na se�uD(\f\ fl';in"'",iui,
de setemhro, a tinI de deba:

o

ter·se, mais uma vez, 'a tcsA:1.
cf'L oIJsh'U(,:ão tok'l.l,' defe�4i.',
(Ia l1PlO Den'uado IAmaral:'
Neto e l'e!Jeti c!-.t, oti,�i�Iinel1"
te lW10 Dcpu1:H[0 João Ucr·
('t�ljJ10, aui..:'r UC 1m, reeul'·

'w, Htr:lvês' do 11'1\'1 l�roel�'
ra alte)'ar a der'i'iâo :mtcrior
do,; SCllS c�Hl1�;al1h��:ros de
bancada.

FUN"DO D,E Gi\UANTIA

r\ (l C01rClJ l.:lI', para ai' r,el)
11'1l'hf�('m, li ',b1iit;-ncáo <lo'
l\'rDl� ;lPl" tI'''h" 1l1( __, le:ti"1tdl
ti",,<;, o J)pll11hr1o jvan, Lt,z
(.:'\.J�I\I\L-,,�P'"1r�·n:t\ nl�(/ P o

,

,
1"":11"1: ,ln \)r<l�("O sôl>h;: O

li'vn(1n r'f' r�"'!i.rqilH·l. p�"'{r.rf(��n';""i\" FO;'lcri,11 'c '(11'.l, �l�u
til" V;'ll'il1 <; e'l,enc!" ,', j�,(!JII<;i.
n' fI". ('n'('<lebi��tflS, ;larnen.
1 "u f"olp P'::':YP cnrnCt o�;t..,.({�
PTLl;t:'\·'O'.;, ... ·f�nll1 n- ��..,. nr(l ..

P"'H1/�h(l() ('()''1 :1 ""e�'n!), l·�.
.

fl,,·r:.,\ ,.01', OU' 4'oi enviado
)ll'ln Go"ênlo. roJ'tanto, lJO
'T" pntell(l('", quelll lucra,
I'"lí1i";l1.1Wnjl'. com, a obs:
t 1'''''[> II Í' o Gm enIO.

O projeto é l)om
, disse.

lihel'b o tl'ah,tlluHhlr 'dos
falsos líde,'cs, (IUf� :�IZf'11l li!'.
r("1(1cl',llw�' o', (lil'eitos. ,Q
FundI') pussil,ifj,lll o uso , de
re<:!u'so,> O!1e' flO do, ,PI'Ó'
Pl'in tra,halha:lor., ""11 ,tão
"ias ocasloc's. no {'usamen

to, 1)0 (lc::;enmrf.go, elll '

.)e.
(,I's�idade'i ,uJ';as que sU'("
�:cm na "id'l. É UJU seguro
C:lll\'7: ele �êu-a"tiJ'·llle a Sil.'
brevjyênda. llma emenda.
assegura o scu r1e'lósHo ane.
nus em bancos Indicados pc.'
lo Conselho lHonetál'io, Na.'

\

donal, resguardando-'o"', de
qual(j�er perigo.

,\

I
, ,

, ,

; �
I '

"I

"',
, "

. '

e- ,

a série de néursões \�'Ito g"be�it! d� seu c.",�údo.' eg-rádando p�et1ame te

II 'todoe,:OS, compo"e,�tes da caravana do ex-Ministro

': ,ij;_�. G'��r�e ;e, ,r.incipelme.,te, ,ao próprio cand.da o

:
:' 'Sem','';e d�s�i-a� miWnetre da ve�dade revolucioné-

"�ja� dis��,+ sr. J,�rb�s, Pas,sorinho qu� � eleição éo M':1-

'�,�chal' �ta e Silva ;'s�ró para que "e Revo'uçõo 'de

�a�Ç9 de' 6<4 prossi!JCI � adquira os t;eços, de' p�' e ude
d� necessórios e dmingui-ICI do simples golpe mil� 'ar

politicame�te ne;utro-, estrategicamente re�trito 00 m.-
•

� - ), � •
.., J

�e�to �ObietiT.o �C! mpreí;zaçõo' �dm!n;stratiyoJl. Di� se

��e 2iri,eMam�nte mais importante e vitol para o pró--

pelo Govêrno do Ma-ec 01

pIoro proteger os inte êsses

por todos os'

e S.ilva, o

,

0�"V i\LOO l\1EW

,

',FLoRIANÓPOLIS 'I'UDO CADA VEZ lUAIS cÃRO

, ",Dizém ,e � verdade que, ninf;uem pôde ,contestar, em

qué' f1oriariópolis é ti cidade onde a "ida é mais cara do

que 'em 'qualque:r; eapitáis dos Estados brasUe'cos,

, De�de ao qu� �e (:ome ao que se veste, tudo é caro, ca·

rlsSiÍh&.
.. " '

�

• H, .... -�
•
,! �

""

,
_,

,

� (I 'P.,r, ,Vje;i�' r]�,'M,-!lo lançou, 'ontem; um� suge�
'â':�:n'"'' �oi ,tcc",l"t'a ncs circulos oficiàis cOm uiu
,,,,:ç,<:, �," ::nc�,:=cl'l ,:ar!r :;; 1'0": h'Tmot, Deseia a nova
C "1"7,"l1';1"'ão :',T0té'.>a ::'2'0 ;ÔyO �O:çJ.'?resso, �o, crue, �
� -..,.:,', �,:-r.ç_� .�, 1 .... ,. , .... �'?':!-. dro llTnB� 't�(' -'l,n7 r')a�+�
r1" ,'r,-1'T,�),. D/f"S f",I<terF� 01Je. ao invés do ;-d:ament0
dos debates' �da' cliscussão' ela :i;,ova carta �ar3 dep�ú;

� _: <"....

�,.-.. , ......
'--_ -:; � ;r -i�-·ll� ;n_H/:;r_

{a: ,Ia pOSSe'_' "lO �'ovo Congresso, Bleito a ] 5, de 1l0ven_l-
11'(;: ':,,:,: (;]'"1",, ' "i cl� r1"(7,n,,-'b�o, (�ncurta!ldo-s0. aU10-...

(\ ... I' � J
t 1..,��4,�/·3-1''''flí/.", n,:: � � r,n�l.�J ,'" ...1, ... s aJ110;,_; ",� ...la-'vient.qr':-s./
Ao 'ia�lÇl�r ,� i"'gestão, o líder O'!:1O�ic;onis1a' levantou
C01.).'1'2 êl�, no ent<lTlto, O" n"otest'lS ;�e tOdos os atuais
déPlilJadõs ''€' de � um tê"c,)' (!r)s s=m:do!:<'$, cuiOS l1'al1-

dai.Qs irão� a'tê março e (lue n20 se mostrarão dl:mostos
,"-

1 ''. �. "_
1

,,' .,.M. . 1 •

lo
,

P g"�"r ln80( ce ,�€"us ('n�eJICS: T·L';):r:-l1. :�s e- �(::>.r"a's COtl-

ê}cõ�s i�ereht,es �? fun,!:9Es !)ara as quais foram e1ei
t?s.. " , '

" ,1,
, J

.Esta,'. lendo ontl(m, nos, jornais ch�gàdos de S. 'Pau·
lQ, que apiezar dé t040s os' ésforços, nem a carne, neIll ÓS
ónibús consetuiram l:.umCl'tar seus preç:os atuais.

s

Aqui não houv� ptobiema. 'Onibus tiveram anmentados
seus p�çós cié, passa�eJU �n�re os quais uma voltinha ciro
c.!'nr de �5 minutos ('001 paradas é tudo, por setenta cru

teiros � a carne v�ndida nos açougues por dois mil e liiu
zen�os cruzbh·os, semIo 'Que assim mesmo varia de um a

cougue para outro ,sempté 'para mais.

Tudo "liWtàdo" num convite constante u que os ga
nanciosos l�ão tenham mãos a medir.

(
Há l!écessidade de .3e pôr um paradeiro nêsses,_collS'

ta�tes áumell�os pois o �t)vo, 'ql\c nã9 teÍll maIs para, quem
al�lat, suJeitando·se a êsse estado de coisas que vai toro
nando a. vida cada' v�z mais penosa e dificili,na de \'iver.

-!
J� � _." \

., \r", 1'1,'
,,

·O''Oeputai:.!o Àd�uto Lú�iQ C'.':doso. i.oilíando cO'

nhêC�liel�to:,4á 'te�e do Sr. V�eira �"e -Melo 'dec!ato1,l:
I

f , \.!" :, rí I \

"

\JMÁ 1:S:iÁÇAO LÓCAL DE TV NA CIDAJJE DE'
, ,

BLU,l\t�NAU
'

cassaG/to dos , 'Bluméiláu vai ter li,�ua estação própria de TV. Para
� ct;lns&ussãq db, tão �rãnde �mpreéndimento, forma-se

, :o r. 1 1

náql!éla :cidadé, a lista, de subscritores de acõês. 'r

". , sê�hdo ��s :�ormt)'tt",�ssõa ligada áqU�la sociedade,
um ,dos maior�s :Ilcionistas é o st. Jorge DalL't, diretor da
r�d� d�� é��� d�stQ Capital.

t:

POl,íTJr.A & �Tl!A.tIDADE
M.M,L

o MOMENTO

)

Ào que' Wtlo indica, nesta
semana s�rão traçadas as' pre li

minares' políticas para' as 'eleI
Ções parlamentares de 15 i;1e no

vembro, Embora seja impraticá
vel Um pronuilciamento defini: i,
vo dos partidos acêrca dos no

mes que eoncorfer8.o ao pleito,
pelo menos já estarão estabel»
cidos "s cl';;érios (l1lE' orientarào
a escôlha dos candidatos

,

Com êsse objetivo, estará rr ,

ni'-lo 100'0 l11"is "nnite 'o Ca1}j
nete ExecutivO -R,,�joT)al du
ARENA de San a Catarina, qll?
p'areaI';; a da1::, da TPun;ão da
Comissão Diret.óra da agremia
ção, <" qual, D?r, sua vez, consti
tuirá uma comissào partidári 1

de alto nível aUe Se encarr0ga
r:} do problema ,�h"s candídatr-

, !

•

ras

ros

Depu' ades federais dos extin
las P('1"\ - T"fY"1 11,)' in',eopr,rl c

pq f\ Dl<''\fA, i;í 50 encontr-am 0,�'

Fl(')rianópolis' _l_)ara acompanna»
de perto o cl�S"Tlro:"'" rhs ac')n

tpc:p,pn+O�, O S;�'q.-J.-,,. Tri11''''
BornhaUSO) aqu' chegou na ta�'

eh (le,' ontem p O s(.nar1"r li �í'i,.
Fontana Ç�L:3 sr\l�l() es"prac1o bn
;e ,,�da C,,";p.l, O rx-(i.ov",rll"
�ln� ,(;"'s,, ?r"",,�, "0 Rio' (le '.J,,
l1f"';ro.' a!!ua',dav", 11<;'1 1 ",·,1" ::l" nt1-

tp.ln o encQn�1'"/)' rttlo rl.(�v-,.,·:,:,\, ;, ....."'n·l

"or e'n' () pr<,sicrnte C<l':-;,,]q
Brar.co, N'l SP11 re,crrPE:<:Q, oar'i
cinará a�ivélmente I,:las geS·õ'?S
qU,e se,c1es'O'DvolV""l PJ" 11"s,30

Estado, na área política da ARj�
NA,

( 'Talllbén' o MDB se :ortic'lh
para enFrrnfar o �'E,to, D1Jran·'"
toçlo o ú1t;moJi:l1 Df> semana es

te\re reunido o' Gabü1Pte F""I'? '

tivo da agremiação em San' '1
Catarina, sob a pTesidência JO
deputado Doutel de Alldrade e

conl as prpQf"'l)ças (los s,·s, palJ 10
lVlacarini' e L::\f'de Vil":I'U B 1 :'''1
dos repreSAu1antRs oposicionist�s
na A�sE'mbléja Legis1at'va, '?('i
feito lln' J"'v.,nt\'n1Pnfo da élhlal
é'itlléy,iíO ::lo ]ltrnB no ;n'-p1'inr �')
Fst;orin, e, nq ocas:9o, a, djr(�c.:q0
mar+idaria deu a larg,da para a

ICARAÍ, A(l{lf�'T'O nf<� J' 6r;

J,

nura e ° apego pela terra !l ,tal, ;;-en'i'rld{\·
a nU"f:l"O nos pemlé-.r,s <'Sl'PE:tOS do co'j,
dhno. Íl.l esfameuto nros'l'cn <lo (Ih·a·
dia, ,e�te< eütam euriosa <;i;w.;itude, é�Jtl'e
dais políticos de I!'eraeõcs bast�l1te di",
tancbdas. - um de Minas e outro de
Santa Catarina, Amhos, no passado e n,',)
presente, com idêntica for_mação motal e

,d1gni:lad� cívicà: - o s�';doso Pt�siden.
(é Wenceslau. Braz e o �"ex-goverlladoi'
Aderhal itâmos da Siln, Jamais se falara
em Itajubá, <I.e ond� não arredou pé, der>- I
de 1�18, a�é a morte, faz pouc,O tethpo.
sem i'e l�cordar do primeu'o; e nunca se

logrará emitir um ,conceito sequer sôbrc
Santn Catarina, dos últimos trinta anos c,
mtúto especiabllente sôbre sua capital,
s\�m eonfundí·lo com o segundo. Aderbal,
pelas coúdições personalissimas de tem·

pe�alltelltt1, pela cordul'a, com que sem

pre agiu, e age, em política, é muito mais
Wencesla'l Braz que _Borges de Medeiros,
marcado ê8te, também, pelo v,oluntátio
ebtaÍzam!'nto ao Rio Grande do Sul, ten·
do sido': todavía, constrangido a 'pleit�ar
a presidência da República, na eleição in·
direta de 1934.

I

o dr. WencesJau foi o mais jovem
cios Tll'e8idenles da Renública, depois de
havl'r sido o mais ,iovem dos presidentes
de 1\1'""s: Ader1lal foL a seu turno, o

11l";S ;ovem dos �overnadore; catarinen
ses. f!tl H conhe('o bem, no desinterêsse,
na sen<;h el acuidade política, na fitmezi
do espÍflio, público. na devot:;ão aos ami·
gos, no :."es,nelto ::lns ndVerS1rIOS, desiJe o

terrmfJ t''''''' (me. ranW1: fie nonco mais (le
,inte e,1"'1 llnOS. i'Je, 1ir1erotl a comissão
constitucional, na (;on"titn;nte de 1935, d'l
fl'l"l fi:>: parte, cond"zindo'8c 'IOnl ac1\r+o,
f',,;',11'''''';o, llloder:wão e ha bilidade, em

nUla (l"� -lr'l. difíeilima. Recollstituciona li·
7: "ln o nc'ís. em ]946. êle che�ou ao "O·

verno. Com a responsabilidade de rece·

ber em Termos de, �xecução. obra intpn·
s"me,�te renovadora c de alta expI:essão
lJro!"rei'"ista, como se acentncsam, não só
o neríodo constitucional, como tamb�m
a ;ntave�ltorja do inesquecível Sr. Nercu
Ramos (1935/45), prossel!,'uiu e ampliou
o plane,illmellto administrath o enconha·
do. Ao transmitir o governo ao sucessor.

sm adversário. b governador, repetindo,
aliás. a ji então proverbial elegância polí·
ti":!" se :�nlT)enhou, êle próprio, em impri·
nlir maior brilho aos festejos, da posse.
Em ver.dade, nada de' extraordinário en·

contrava Aderbal nessa atitude, pois en·

tendill que: nos ree-imes democráticos, ou�
tro nfÍn lJoderia se1'. mt conjuntllt'a. u

I '

cíctivação elo lancamen to d:,ls
candidaturas que disputarâo as

eleições, Foi aprovada uma ltsta
ele cêrca de 40 nomes que pro
vàvelmente concorrerão ao Le
gislativo estadual pela legenda
oposicionista. Da lista constam
os nomes de todos OS represe 1-

tantes do MDB na Assembléia
juntamente com aquê1eS que po-'
derão vir a ser lançados pelo par
tido pelas regiões onde se CO'I

centra a maior popuiarid;:;dc de)
extinto Partido Trabalhista Br,i
s-Ieiro, En' retanto, nem Só :]f)
PTB vive o lVrr:B, OU'l'l)S '11"'" s

liga�los ao ex-PSD e 8 px-UD'J
participarão da_ chapa da oposi
ção,

Para cortcorrer à Câ'11é1' a
Federal os oposicionistas já pos
suem uma lista composta 'por se

te nomes, embora esta não spia
definitiva, Somente após ,

verifi
car coru maior cautela 8S pOS�ll1. i
lidades da agrenuacão pC' nlpil ')'
ele novembro é que o MDB s'�

decidirá se vale à pena OU n 'l

manter êsse número de candid>-
«;

Para o Sel1éldo, os orOS'C" 1-

nis' as ainda aguarelam o lanca
TY'ento da candidatura ela j\RT;
NA, No encontro ,.1') úlij"o() fi ",
de semana. "lecidiu-se manter ;,

disoosicâo pl'plimínar de Jane,,!'
três DomeS Dara d:S;::11tar a va

ga, ca�o 'o c;mdidat(� v,:nha :1

ser o $1", Ir:nAll BnrnJoé1llsen A_

crpnit":lrn ,....." jl:"'TCfco,-qtnc' rlo' l'rr��

que, se aSsim fôsse, aUmentariam
(0'11 rnllito' aS SU(\S persrJP"tiv,'S"
clp êxito, Entretanto, caso fJ,

ARENA .apreé'en�e à vaga do
Senado o ex-Gover11ador Celso
}hrl"'OS, reconhecem os oposicio
n;sjas que se eSVRz;ariam em

pOllito PS Sll�S aSniracõos de Sl1-

ceSSo eleitoral, mas, mesmo as
SiJ11, não deixariam de disputar
a eleiÇão.

O decorrer da semana pr:l-

l1l�te '11111ita movimpl1atção polí
tica por par' e de ambélS as él t�':'2

miaeões, Até at':!ui, as gestõeS
v<',tYl Se p}'(lcp�sando nlJl'l C,li"T:!R
,2e t!."al1ow:id::de parh3áriR 'q'p
- esppr? w' - continUe até 1

fim, Aguardem 0'5 ,

" '

" .... , 'rf 'n'ctlto normal do JlO-11em púb�i·
co,

F1ei.t) deputado feder;!!, 1)OnCO e;;l',r·
ee'l o mand.ato. RCllundou, sem' a 111enor

c"ise, ou o mínimo dc:;�eI1Ú"Dto, a,'''enas
I
como noivo romântico a qlt'em nada se·

dúz, longe do objeto do ::;e'1 amor. E o

seu amor era. - e é -, Santa Catarina,
mas�muito em fmulação de Florianópolis,
ainda qu'� coril ,a descabelante agressivida
de periódica dó vento suL e (:0111 as pro· <

longadas lestadas de inverno. Eis que,
no segundo govê�no Getúlio Vargas, seu

nome esteve em pauta, em certa época"
p:1ra. a nresidência do Banco do Br�sjl. "

Mas Adecbal não se empolgüu, absoluta·

mente, preferindo, não só se omitir, co
mo também até a se e�lcaranfujar. Esva·
siou, assim assanhadas coordenações de
,gabarito: José ArtUl' Boiteux nutria 'pela
t�rra amor todo' platollico. Aderbal é, en·

tretanto, noivo em' permanente e honesto
idílio, de dentro de casa. Antigo e inte·
ressante noivado. este. Como se enten-'
dem bem AderbaI Ramos da Silva e SlJ:n.
h C�tarjna! Se a sede da." ONU, por
exemplo, fôsse Florianópóli� eu est�,u
em que 'icri{\ possível ele aquiescer em fi.
gurar nf) mais importante conclave inter·
nac;onal de no�so tempo. E, ainda, se"da
pequena c'lpital sulina pudesse ser gover
n:\do o país, o prestigioso líder, estadual
talvez concordasse em participar, direta
mente, dos destinos da República. Sena·
do para o ilr. Aderbal? Mas, o Senado
não fica cm Brasília? Fica. Então não dá,
porque êle n:1o quer,

0"_,,,,;1,. V noivo ama'1tíssimo entende
c"'!'v""('�l,l I, �allta Clitarina comparece,
tnrl;> h..n'1cira, de ponto em branco, C01110

1'(",. ""e!i'tão de mostrar, recentemente, há
T",�l1{)S lle um �lno, na eleição direta

I
de

'Q-'�), Tão autênticva lidel'an�:1 nasceu de
n"{'senca nermanente, mas l1ão calculista,.
Respeltá"el maneira de ser. Desde o iní·
cio d'\ vida l}ública, aquêle moço esguio,
a�oUl'ado, simpatácio, com muito do fr�n·
eês nu tino fisico, - sangue de,�sua ascell

rlênd::; pelo ramo Leon - assUl�1Íu com·

nromisso. mais ou menOs seereto, ,jura ele
'!1l1or etel'no, aos quais ncnhumu (las par·
tes tem faltado, at:mvês dos unos, - êle
e �ànta Catarina. Numa épocu de am,bí
(,õ�'i desatadas e de il1terêsses malucos;
snltns: J.lO� aí, à doce interpe�letração e o

Sll"VC ('Ollvívio, entre o lideI' e sua terra,
-- o noivaelo encantador e'" enternecido
fJ� A�lerbal Ramos da Silva C01n o céspe·
ele elIi, que nasceu -,' são, S,el11 r1úvida aI·
O'1>l,a; p'tra os catarinenses, 1110tivQ de

se!':uJ'anr''l política e de trancl'rUa defilÍiçã'o
demoCl'atk:i.

,
,

, j

,-
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Voçê Mora �m Cà$a A,�gada?
..

Esta Notícia Lhe Interessa
, :. !" "

' � .�

1 L.

. Llvre·se do probíerna p,er$a.nen�� do aJ.1.lgll,Ell, ,�dqu.i,nin-
. .

. .

. . ! '
..

'

. ! .. � \ ", .:

rio agora 1'1 sua própria, �o Sola��. EM!vfA,·3, maís .T,!;;(;en-
te' iÍ1córpqraçáo da n.1:OIm"I�IA �:'GONZ�GA; você terá

o seu apartamento funcional, :9� 3 quartos, f b.!l<��iros
�ociais, amplo Vv�, copa-cosínha, área "de serviço com
tanque, dependências completas de .. elnpiég'lda' e' garagern
opcior:al. Telefone para 3450 e peçà a visita de' um corretor.

-_.--
- ._--- ---�--, �'".--- �---

Iorne-se Você lambem
,

,),'Jjl,jc:l,;rll:' -,,' ,:t\.t�,l).lM ;\T�"ANTtCO \

BaÍl'J'u em I ralJ(�(J ljr,)·�le�:;?c e -calorizaçào nonxtante pe

,\) S0U traçado o:k t'1rbw);l.açã�) mod�l'l1a P. rácil acesso de

sues ruas.
/

'

Abundant.es construções que surgírâo em muito breve

Informações e vendas. com Benj'amim Averbuek, RuI'

renente Silveira, n.p 16 i PRq, Trajar1.'1, FOilP 3917,)
.

"

Numa cidade, como FlorianóPolis, cujo teor de humida

de do ar é, geralmeptJ, surierior a 80%, a insolação de uma

residênc�a assume ,a m'1'ior importância. Preocupam-se os

arquitetos, em voltar para o ladO Norte, isto 6, o 'lado do

Sol, o ffi?ior númeto' de peças da casa, o que nein Sempre
é possível.

.
"

.

,o SOLAR Da E},lMA O P�Óxi1nO lfl'ri<;amento ,da IMO

BILIARIA A. GON?:AGA, por feliz situação do ter!'cno, terá
sua fachada princiPal, Qndé estar,ão localizados 'os quart:os
e as sal�, inteiramente v�ltaçia para () Norte. Insolação per-
feita!!!

"

Além disso, o SOLAR Da., EMMA reune outras excep
ci011ais condições, para aLeúder ao seU gõsto exigente: 3

bons quartos, 2 banbeiro:3 sciéiais, COP'l-cozinha com 12m2,
ílependênei.'ls compl$tas de �mpregada e garagem opcional.
São. mais de llOm2"pór �partamérl'to (sem 'coqtar a g;ira

gem) em fino acabàrr:ento, louças e ázulejós coloridos, play
ground, para as crianças. F: tudo ,isso fi:rúinc.iado em ,quaren
ta e oito meses, com apehasC�$ �.500.000 de en'trada. Telefa.

ne para 3450 e peça ?- visita ueúm correoor.

____,,_._'
- .. .._;_.--.---7'''.:..--;..;_,------ --�-,�

,

B A R B'A'D A ! "'

, ,.'� .

ESTABELECIMENTO COl\IERCIAL - V�N']�E-SE

àLl.mo �)onto, salas a!:�,plas" boa 0lient.eia, negÓcio hicrativü,
pagamento parte fad',Hall.H, Situ�\dcÍ à' rua (ÀFiselheiro Ma

fra, 15t} - tel. 3137. Tratar com o proIJrietário no mesmo

endereço ou com Divino n:esta Redaçio, tel 3GZ2.

_._ .. _ ------,--- -_._;.,:___--

, \ C·A""SA'
"

�
:' :' '

-

�

'�.', ..

'�." :

Vende-s�' OU" roca,:se ..nor ·um, carfo usado ' uma

ea<;a de m:ádeira C(�TB terf�n0 ÍnecliíKlo' lh�l.: de ften-'

te por 55 m. de fundeiS. Com água encanrda - e luz,
situada à Ponte dé Imaruim, município de Palhoça.

'I7ratar com Q' zelador" dó edifiéio jacqueline em

Florianópolis ...
30.8

.
\' l:

.. PROGURi\-$t,ftE!�ffro: 'h,,',
,

\ " , 1'" • � � ,

, ,,", '.;." : .. :r/;:�'!' ...;�1i<i.• ,'/...... ' ",.::- "",��{'\" .',�'

�r
'

,com' curso de 'cóhtilbiiiat!cl�/âã1\nog.r:â'fia e Com nívêl
,. :li:�tudós s�un;��;:��.�tt��14�r" 'ê�m, ,Fl?rÜtb,ó;�

, Exigem�se �fetênd'aS q,e fil'mas idÔneas ou cs-

tabelecünento l)an(:áriÔ.
. ,

Pagá-se bem!!!" ,

ApreSen1ar-se daS 8 às 10 horas à
Rua Deoda'ro Ui _.;. 3. andar - Sala 6.

.

130.8.66'
.

� .. ",

/
\

Cusfof da' 'Gonstrução Civil
A Revista bspeCi�li.2adà "BOr..Ê�IM DE CUSTOS", � �

I1Wnero 99, de 1.0 de :'Ígõsf 0,; pUbl�ea os seguintes custos de
construção, em aeâbamento "médio".

Prédios residencÜ'.is d'3 apart�entos', com 2 elevadores,
2 ou 3 quartos, sem sub-solo:

Atê 3.0u mZ - na Guanabara Cr$ 198.470

Até 3.000 m2 - em São Roul,o Cr$ 190.610

OBSERVAÇAO: Não estão incluída.S nestes cústos
.

as

deSpesas de administração" lucro, eventuais 0 quotas do

terreno.
-

Convém salienta]', que o levantamento dêsses custos,
obedece à mais moderna técnica de processamento de d'l-

.

dos, empregando inclusive, o c0mputador Eletrônico IBM

1401. A equipe responsável' pelo, levantamento, é composta
de Engenheiros de larga exiper�ência no ramo e mantém, ri

gorosamente em dia, ti. atll'llização dos custos; quer de ma

tefial, quer de mão de obra.

CASA· PfRMUTA·SE
Permuta-se CASA residencial com auartos, Sa

la de jantar, sala de vi.sita,' copa, cosillha,- ins'talaçõeS
salIitál'ias; pav',:r,ent,o inferior com três pecas e sal8.o
utilizavel. Terreno. fOl:n 20 � :33 metros.-

."

,

Em zona reSidenci:al d� Capi' aI, bem no centro.

Infornjações: Rl.1a�, OiJv21do. Cruz, 603, Estreito, daS
8 às 11 ou das J 9 às 20, horas.'

.

ACélita-se ,ca�8. 110 Estreito, zona

iguàl và10r ou m(:,l1�l', CJ.l:eitandu-se,
fl IItolJ1(lv['l, on apal'hmlPnto.

res;denciaJ, d,?

para cOmpensar

.,.

� -

:'--:-,._ �_-.,_�'; ..�.= ,i2�:_�_:t�,:..'I'r{,t'-',.,-=-_..,_,=,"'_,=_...-=o.,.".,,,,.,...,=""""====-=="'==-==�""""-.....,�".",.��,_.,-�--..,�-
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Radar na Sociedade
. .. ..

,

J

-x x x .... _

o ROTARY Clube do Estreito, pr2
sidido pelo Dr. Plínio Franzoni.. nro!Y'O
veü jar:-tal' em hOmenagem ao Dia do
,soldado, na Riosulense. Como conv:da
'd.os e�peciais estiveram nresentes o ..

'

Comte. da G.M. F. - Coronel Leonel
NeY Mar'�ns e o Ten, Cel. RobsoÍl Al
veS Pessoa; COlT'te do }40. B.C. - A�Ti
bos foram hOmfnageac1Qs.

'"

-x x x x-

TANIA VANDRFSEN de Brus
aue, lni E'lpifq -q"lnha d0 F!>"t;val da ..

Cervp..ia, 1"ra" z",":h P0 P"1vilhão 'São ..

CriSt0V&G', 11'1 G113r:l"Dara, em promo

ç�o cip CPl'\t�Q C.,tarinense. \ Participa
V3m da ç;01lliss3o jn1;J'édora, o Embai;{'1
dor da Alpmanha; Miss BraSil - A:la
Ridzi; Senhora Deputado Alvaro Catão
(LourdeS) Jornali�ta Indalécio Wander
]"y e R.obert0 Faria. O Dr. Fulvio Luiz
Vieira, representou o Governador do Es
tado,

-x x x ,x-

QUINTA-feirtl., nos salÕes do Que
rêneía Palace Ho;.el, será realizado. um
'Coq", par� 'o lançamento oficial do con

curso ,de Miss Santa Catarina de 1967.
Na ocaSião será apresentado um desfi-

1«: 'de·penteados. Doze moças participa
rao _do desfile,

= x x x x�,

..
, .., r

j. ,:O-DEP· Fernando Viegas e Sra. __;
O .Dr. Euclides de CeI:queira e Sra. cón

,
'

,

,�.�'�--�----�

PREVIDENGIA' SOCIAt
A. Carlos Britto

DA CONTRIBUIÇãO DO SEGU
RADO EX-COMBATEN'l'E: Vem
de ser baixada a Seguinte instrucão :le
serviço pelo Departamento de Ar�ecada

, ção e Fi�c.?lização do lAPC.
1. - De confonnidadcd com o § lo.

i

do artigo 239, do RC.P.S.'
/

2. -- No entanto, tendo em vista o

disposto no § lo. do artigo 10. combina
do com o artigo 70., da lei no. 4297 de' r

, ,

23 de dezembro de 1963, para o,s segu
rados de qualquer categoria (emprega
do, enipregadol', autônomo OU avulso
Res. DMPS-1285, de 10 de dezembro
de 1965) que prove a sUa condiÇão de
eX-COmbatente, aquêle limite de 5 (ciu
co.) vezes o salário mínima mensal de
maior valor vigente no 'país, foi revoga
do. I

3. - Desde que, requeira, o segu
rado, ex-combatente, pode recolher aS

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

LA"ZAno I?A.ij.TOL0I'!'lEC
:, f � , >

viciando o Colunista para o casamento
de Seus filhos, RITA-DE C,I\SSIA e . � .

'

LUIZ ALBERTO, pi-{>xllno 'dia vinte e

três de setembro às onze hs, na Capela
do Colégio coração de' Jesus, onde' rece
berão OS cumprimentos.

- x x X

-x

ANGELA Tancredo, 'Yara Kasting \

<:;8,rmem Lúcia Cruz Lima, Iara Avi1a
V:era Previ, Wa1traut Rainig,' Carmem
Lúeia Silva;· Regin'?,

.

Lúcia Carneiro.
Marita Balbi, AI:a Dimatos. Estas parti
ci'param do grupo que fOram fotografa-

.

dás para a Manche:e. ,',

,- x x x

A EXPOSIÇãO de, pintura em ima

gem de Jaridira Figuer�do nO Querên
eia Palace en�errará na próxima quinta
feira.

.

�. x, ,x x x--

o CASAI: Heins Alpertedt 01:)
n·i.a), na materrl-idade 'Carmela Dutra"
r�c('bA'u a primeira ,_'isita ,da 'cegonha"
(\ rv'l'ne do her\ieíro é CARLOS AU
GUSTO.

-- x x- x x-

Na Guanabara, foram . acidentados
o Sr. e Sra. Carlos Eduardo dp Q,r.', "1

, ·0,' '

Campos (Tereza) quando· se digiram
I .para uma recepção na r.esidência ido .sr.

-e Sra. Dr. Roberto Marinho:
'

� x x x x··_

.
SABADO, nO programa,! Atuálid3..,.

des Catal'inenses, na TV Piratini, ap:Ós
te� rodado o filme da recepção qúe pro
mOVi no Querência Pa1ace,- o diretor ar
tí�tico daquela TV, Fernando' Costa, de
imp:r9viso' apresentou uma magnífica
n1.en�agein de agradecimento pela' pro�
mo:çao\ do' diá, 25 p.p;. .'.

.. ,

, 'I'

,'\1 ': I,
,;

" >

suas cOntribuições sôhre ,o reahnente

percebiclo, embora ultrapassando aque
le limite fixado pelo RGPS.

4. - A" �prê&a empreagoia m

cwnbe, nos termos do art. 226, item IV
do RGPS, o recolhimento de impottân•

cia ig'ual à cOntribuiÇão prestada pelo
segurado ex-comhateJ;lte. \

5. - Cabe ainda ao empregador Te

colher na meSma base, as. ti;ixas Suple
mentares de terceiros.

6. - Na conformidade do art. 19,
do A-::o Normativo no. 18. 'E" LICITO
AO SEGURADO QUE SE UTlUZAR
DA FACULDADE PREVISTA NO ..

'

ART. 50. DESTE ATO NORMATIVO
RENUNCIAR A MlESMA SEM DI�, ,

REITO A RESTITUlÇãO DAS ICON
TRIBUIÇõES PAGAS, E SEM EI'v.T
BARGO DE PODER VOLTAR NOVA
MENTE A EXERCITAR A REFERI
DA ]!""ACuLDADE".

MOR�iR PERTINHO DO CENTRO.
'VoeI':: H, Fr:":�;\f}IJ, V;O,'1: S]<�1Vl PERIGO, EN'l7,,\O VO

MORAR JUN'IO AO cr,<;��- CE PRECISAI RESERVAR
TRO DA CIDADE? DAR UM AGORA MESMO O SEU A

DESCANSO AO SEU AU- PARTAl\'IENTO, NO SOtAR
TOMÓVEL E A SI PRú· DA. ENl.MA. FAÇA-NOS U
PRIO? NÃO SE PREOCU·· MA VISITA. SEM QUAL
PAR MAIS COM ESTACIO· QUER COl\'IPROl\'lISS0 E
NAMENTO, NFM DIRIGIR VOCE C_'()NHECERA' AS
NAS RUAS ESTREITAS E VANTAGENS, DESSA MAG
CONGESTIONADAS DO NIFIOA INCORPORAÇÃ.o,
CENTRO DA CIDADE? SE I,OCALIZACAO PREV1LE.

"

):; ISSO �UE IiHE INTE- GUDA: RUA DIE MUSSI,.
RESSA E MAIS AINDA, RF;f'V.M ABERTA P,T<',I,A.
MORAR EM UMA RUA PREFEITURA, LIGANDO i\.
TRANQUILA, ONDE SEIJ� RUA ES'Í;EVES JUNIOn' 'A
l?JnJOS POSSAM HIl.'lNCAR AVJI;NJ])a OSj)IAR CtINllA,

A DUAS QUADRAS no EDl

F},CIO DA ASSOCIAÇAO
MEDICA.

'

EDitAL

et$29,O:
.

ii...f
,"

.',

Com o p��nte são convídsdosr 03

a,�S' p,il����<\�$ J;l��,,1 d'etrin/ "�ó
pI'a�Q ge f� ,�q�bze) ��, ,à. oontar liflS
ta data, :'vi:tre:r.rf <"� ,'�reta:riâ .de A4f
nul'iistr�ção desta Prefeitura pl"es��e1ill
escI9.'reeimenfoS,: ',; r-:

J,'
',',' ",i�' :,' ;

3850'-:66 .:» walmi:5r F. de Macedo:'''':
.

' '<..'

Lancarnento ", '"
2'07(}.t6:,,_ Ártur H: Veiga tarv�lh;, �
Jnsencão:

., :', : "

, . "..

375P-6S - Frederico ,Ve�as P.' Per.

ESTÓRIAS DE PROVfNCIA
, .

. "
,

" :'�'
. '" ' 'j'

DEU CERTO; P4\ULINHO?

heitor med.eíros

..
I ,�.

PELOS laços :tátrímoniaiS, -duas
tradicionais famílias florianopolitanas u

niram-,se sábado.t José, filho do Sr, e ..

Sra. Desembargador José Rocha Ferrei
ra Bastos (Maria de Lourdes) - :101-
ce, filha do Sr. e Sra. Dr. Nereu Ra
mos Filho (Mariazinha.): :Receberam a

benção de Deus, na altar da Capela do
Divino Espírito, Santo com cerimônia
religiosa oficiada pelo Padre Bianquhü.
O templo casamenteiro estava comple
tamente lotado. A bela noiva JOYce, em
zebeline - linha clássica e corte prinee
sa, com punhos de visem. Padrinhos:
Sr. e Sra. 1)1'. Nereu Ramos Filho; Sr. e

Sra. Desembargador José !rbcha Fer
reira Bastos; Sr. e Sra. Dr. Aderbal Ra

; ANOS DE PRAZO, ;':;EM JUROS em �llaves pagamen
mOS da Silva; Dep. Ivo' Montenegrp e

, Sra; Dr. Ylmar Correa e Si'a; Sr. e Sra.
cv'" Tllensais. 'D C 1r. ar os Gonzaga; Sr. e Sra. Laire

Gomes; Sra. Beatriz Ramos; Sra. Ma
ria Alves; Sr. e Sra. Wqlter AlveS; Ge
neral Dalmiro Barros e Sra; Dr.\ Lisan
ciro e Sra; ?ra. Elvira Bal'�os Moreira;
Sr. e Sra. Domngo Morais; Arthur Pe
reira Oliyeira e Sra; Dr. paulo.Sá e Sra
Raquel Ra'rnos da Silva; Alfrédo Daura
e Sra; Sra. Maria de Lourdes Bastos ..

Guardo; João José Bastos e Beatriz .'

Martinelli; paulo Schlemper e Titiná
Bastos; Laércio Luz e Nair Ma.ria Lai.1-
rindo. Os noivos e SeuS familiareS rece

beram os cumprimentos na Igreja. En�
tr:e os preseptes not3.mos o Sr. e Sra Go
vernador Ivo Silveira, (Zilda). - Os
noivo� viajaram nal'a São Paulo e de
pois irão aO Rio d�' Janeiro (Viagem de
nupeias).

"

,éonSl<3eração �
,

43�3-� 7 Ubaldo ,Ca'br�l :- H��e
racões:

, . ('

"

2459-6'6' � 'Irinãós,.A�niln le Outrós '
-

Consideiiiigão' ir" ,.

.

.! I!;, '\ '.
),' " i"

d
;

"
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.
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,. )!' . ,li. .

28.)7-&6 .-::-,.JO+:35, dos Passos L. Carva-
lho _' certidão

' ."

2281�6p ..:... N�usa Si-Í�a.- Certidãq"
4241-66 .::__ Joaó Nunes 'da Silva ...:..:.: Cer
tid&.o .

,
' �,

2�6�66 .:,_ Ja�o Nunes da Silv�, - 'Ce'i-
ESTA marcado para 'o próximo (li::). missão .

.
,Udão, ' ,

'. ,,'
cinco de outubro, nos salões de re(!'.r. 3951-66' _;: Medeiros' &; 'Ma'rtln€\'L :r.ida 12Ü}.;(l6" � Waldemíro Caseaes -:+:' CeI:
çâo da Revista Manchet�, o lançamen- i- "�9yi(,lêllçi�f

...

'�':, :.
" :::"

"

',''', Ud�q' ':
.,

'::\ '::-
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:
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to do número eS_9E::C1al da referida. revis 36.7Q'f.66 -- HeJ.�I;Ia Jónas e OUtra. ,-,1-. ", ���p..ou��<i?�, que \��, o
:

ta, que apresentará uma reportagem sô se�Ç�o,t:lecI�lpôstÇ> .

.

',.

o

ptaz«i(,��()�Seln.'�e pies�9 q�ais
bre Santa Catarina. Deverá estar pre- �7Qit-(i6 - Si���q�, Sch�orr �ilv.a � cjuer':iD!Q>nnaçoes pQt parte dos açjma
Sente coma convidado especial o Go.. Lgnçàrriento,

., .• .
.

.

_, convqbidos," será ..� :re,spectivo� pr�ss�
vernad.or Ivo Silveira. No- dOmingo êste 514-65:"": Re.1iógás S,A_ Ccn'nercio 'e Ih arquivado, � v:is�aclo que qispõe, o pará
Colunista com um grupo de lTIoças e 0$ dustria _; ,Baixã de Imposto' !'

grafo .'Ún\co do artigO na. 1275.da Lei

reporteres - Domingos Cavalcq.nti, Au '934-66',.- d��uco Olinger e mitras -:-. no, 246 de 15-11.-1.965.

gusto Costa e.ISa1immiguel tentara;m ta Transferênci�' Imóvel : -:, Diretoria qe AdnúnistraÇão, em 22

zero uma reportagem na Lagoa da Coneei 2953-66· - Casto Silva Transferên- de Agôsto dt> ·,1966. . :, .

.

ção. O tempo não estav� bom: Depois �ia lm6�el
.

.

..
: ,Rufi,noXJosé :d3, iSliv�

atend'l;ndo a solicitação de' Domine-08: 4C64-66' - Al<;lrído S. 'Cardoso Re- " Diretor, da Dú-etori:a, de A�1ini.Stração
Cava.lcanti, fomOs' à boite de santac'át�, .

,"
.

r
. ,.;';, '"

" '

.

r j "'.:,

rina C<?untrY Clube, ond� diversa,S fo- ,.,....-.- ._�--

tos foram haUdas r.ara a repor'age�
<ll.le· está praticamente o;:garúzada.

,AbI;ii�; a porta, fi. sala estava: escu
ra. Ta+eou a chave de luz, tocou na me

's;n11'a '�t1o .,a.bajur� Ah, .a�hara. Na ponta
,

dos" pés; sapato à�, ,mãos, éaininhou pro
'VoCai:�lQ :�)gum �rulho. .'", ,

..

- Queni é1".
.

..,- Sou eu, mãe. Estou chegand9 Jl!"

gorlIlha. Não,-,aviSei que chegar.ia tarçl�?
,

D: ·Marta 'pig�rfeo:u e lHll pingen.te
colou-se na pqrta' 40 al'n;J.áriO..

.'

·�·Meú filho?' ,

'- Que' é, qu� .é; m:'�e?', ,;"
.

- Você 'jur� qúe ,ri'�,o bhbe\,?'::rs�
tou �enti10do o _<sh,eiro d� .�lcQOJ!: até águi,
..

! -; Não, mae,r Só um golezinho que
o Valério 'ofereceu. Afinal, já não � sou

mais ên�nÇa; A senhora mesmo disse
_' , 'r

.

. I
"

.;_ .t;lao �e }e��a? ""- que' me: c,ohs�dera
-va, um homenzinho.

'

,

� Que foi? P:l,iuhnho! Qu� ,ba'ro
lho fot êsse?"Tropeçou no bidê dos bis
cuís? Sê, teu pài não tiveSse dormindo,
,eu �ontava a' êle ..Sabiá que chegou be
'dado de ,nôvo? Eú é· que tirei ·eiS sal>a-
, tos' dê1e. '

.
.' ,.. .

-.:- "Mãe?, . "

' v

_:'_' Que é nieníno?'
- Pess6 ir: pàra ,o· qtiaito ?" Estóü

,com sono.'
"

.'
,

....,... AnteSme diga q�e. ho�as são? A
SOB a p�eSidência do Dr. Ârman- ;ind� pode" vé,r?,. . . t·

'

'do Valério de:AsSis a ARENA 'de SC'.
, ... ,-:Qua:se Clnc,p. ,,,,,' ,'� . ,

/

�.á �eunida b,Q:l,e;, paríi#rªta!�.d.� �;� .. �-�,:'-l �.:::��4tiro�ô� ,s� ,<1:1eria �e P:2,g'lt.
SunroS hga<lo�,aos cai1.didat�& a ,�eputa., Eu tarr;b __,: tento rdoglO ,;qm, _

() que

,dos e a senador.
-

..
'!1 IT,:l,atrta.� me de�l; a, tua' avc;>. 'Ent'ao, quer

.

; I'
dizer ,que, sãô só quaSe cinco ,horas, . ,

.

:,- x x x x _ hein, mentitoso: Diga Sem mentir as :�O

r�s . cer1(as. Pau1j,riho eSJiletou, passou p.

lí�gua nos den' es e �ncostou' o relógiO
aoS olhos. A 'pu1sel'iri.ha estava gasta. "

• - U�, inãe; o p'()nh�iro não 'lihdã; es":
que ci, de dàr corda. .

,
,",' ,

-

.

; _: Cfa.ró, .fica 'a noite inteira Com
umél_ sirigait� quaJquer e d�pois es,quv
ce.da mãé_ doenie 'abandol?,adà-na calliá,

. 'E, se_IDe desse álgúí7la coísa. Teu Pá! jã
cheg?ti, l:>êbadó, ,�o falta\râ, mais tu."

"
'

· .'� N'ilãe, '

.'.

q�el:o' contat 1fl;l1Íl. Cbisà '

pará,:a êen,lí'qr,á>:pp:t;:, que é '<lU�� bebiL " i

; c: ': ::��j����ft:': I 'lO' �<', .

'

•

·

,,_ Nâo fa:Íe.' Vá, aI' �ozinha e w� traga
ó vrorinho de caixa verde, ,0 d� ainó;3-
.f;l-a grátiS_que, a tua irmã me :deu. Vá
depressa e' veja Se não caia por aí!

.�.

"/

I"

2.950 cruzeiros ,é ú quanlo Você dá de en·

trarIa tiara ltvil' agora á 'sua Kodak Rio 400.
E v\)í;ê íliadJ ganha grátis:
<li j;-;:, iilmes
(i P & Bel cuforido) 'i ,I:, ..

?-
• f rnelação dr todos os fIIrnts batidos
rom ii sita KI)(hK RI" 400.

.,

P�ulinho ci1amou �lguns 'nomes bai

x.ilibo, 'veUla cnata, não sei comO é que
o ,pai a:�eííta:', Pegou um 'vii:Ifinhb ver
de-. Nãe), 'nã;o era ,aquele, a cai��,'� q1.�é
,�ra ,v�r�'e, não' o :fràs:C!:>.. ,',

'

. , ---' Mi:lIlhêêêT Ma'nhêêê! '

' .

: :, o. sílêri�i� 'co�t.i.bou:', Ap'tojciín'óu-.-' i., '
,. ,

".

s�:, do, q��;rtô ,esq_ui:vand�-sé das' 'b,ara-
tffs qiu� ;.cdrri9.m pelo ch:ao:' ,

.'� Mãe? .�:.",'
' "

,),

o. silêncio comO resposta. .

"� M:ãe? Cornó ,é.,�'esmo 6 vidro. Náo
têm mna' florzinha 'nO ·rótuld?
:. ' '..:.:::, Nãé,' filho, é ,o putio ;<10 l,a..do, :eu
c'oriheço: O de arnóstra grátis.,,,,' .'

.

' :P�ulinr,à, �bJtou, abriu �,pprta e a
;

mãe, 6' �spe.��y'a. s€"nté'da na;,camã. Co
locou um pbco: de, xarop� ná·, 'êolherzi- -

nl;la, brinde' da Casà Edeti.
,

..

, . ,

, �;'Pode .déixar·o l"el!lédió aqUi mei)
mo, e].Í às vêzes tomo durante a"nOite.

.

Tc;>ssiu, '�x:n ,a mão na !boea, tosse

feia, qU,aSe asmática e um pingo de 1.:>i
garro. soh formato de car� de, limão
caiu no cobertltr. , .

. � Mãé, �tou m.eio amolado" . nãQ
:sei não,

.

<, '

.

..::.,. Pa�linho; �,� conta! Como :é. que
foi 9. f�sta? Boa? .A. Nara eStáva, Lá? Já
sei, já sei; pela ttia'càra posso ver tu'!lo.
Te traiu? ,

. � .
- '.

,

� p�çaram a noite intei"" '�, mi
nha. cara. Idióta, que fui, ainda fiquei lá.
Mãe;' e ,e� 'que goSí;ô ae1�" devo: fa�, Ót
que

'

, c.;i" " _. ....- t' >. -;
.

- y -,��IfoI�l�r; '�Ói.'n)dor',d� e'6rttô ��
cne sempre.a ca(a, }neu filhÇ>., Você, nãO,
é .homem? .',' .'

, -:- Mas rilãe" a seilhora diSs�.. <'

"

-:- 0.que �1l dig?,_n.ã� escteve,.ain-
·da rnai.S nE'SSR c8Sa.' Peg1je o dinheiro de
Cima do aruÍ:árió, Só :a metade e não con
te a s.i:m pai q�e e)l lhe dei; ficaria bra-

-'bo!' '

"", '

'

- Posso ent,ão, n'lesmo ... ?
Encher a cara? Claro que podEi. E

só 111e '.chegtte "�Tl1 C:asa cain�dô. se· n-âó
. :.1 .. _

,

vamos .,ter.: .. '.. .

' .
'

.

',. P.auli,nh6 �ti. ,e 'úo har seus amig�

,t�;i��;iS7t�:Z:�\�u,.
,t�ês ncitinhas de mil, colocou-as sôhre
a' mes'a e impoJ;leÍltemente acericleu uni
Cigarro. "

'-" �",' .

�. Garç.Olli ,: _oq,tro litto.!
___.--------------------------_.
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l\'lAS, NAO PERCA TEM

PO, SERAO APENAS, D.EZ

(lO) BELISSIMOS APAR'l'A
MENTOS 'A VENDA.
PROC'URE HOJE MESMO

OS ESCRITO'RIOS DA IMO'
BILIARIA A. (�ONZAGA, 'A
RUA TRAJANO 12, SALA 7,
.ou A RUA DEODORO n, E� ,

ASSEGURE ,O ESU DJREI.. , < .

" 1, '. ,.'

TO. UE MOUAR JUNTO AO
.

1, ,\.
'-

: ',. ,,' ·
, ;.

CEN:r:!10. _
"""·',"�,:-", ......-.oI.... """""",......",,,,""__·.J,..._'··":'I_" � "":"_""�

o ,qu,e é que VOC\9 ainda está esp�raodó?,
F�Hpe "Schmid;l, 32.
,Sete d�.'5·etd:nbro. 14

.'

i 'i' .
�,
,!!

"{' . ",i,
,
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,�l,
,

:.i-: ./'. \.. �:"" f��, ;)!;:��· . .J�:i:;.é.:'t\Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.•

r
.. ,

cutre arbitragem conhrse
,

I(
,

Oi am
Ovestádio "Adolfo Konder"

Çoi palco, anteontem, de
',11ElIS uma batalha pejo tf.
';ulo máximo do estado, no

grupo "Dony Antunes".' Jo
.

gaI',�m Avaí ,e Internacional,
respectivamente o primeiro
e o atua! detentor do cetro'

, ·co'<'iximo.

dopeãoteucom
Ca�allazzi, aos 7�minutos,

apÓs excelente manobra com

!to e Wilson, assinalou o

gol de abertura atirando de

fora da, área no canto direi
to do arco guarnecido por
Laercio, o qual ao nosso ver,
falhou nó lance, .poís a pelo
ta foi perfeítamente deten-

I' B ',ç,.-., peleja não. podemos sível.
. .'

.

;'-'w que nsesenctarnos. Fa- Aos 41 minutas, Puskas, a'
'.-, '. S a gr�nel 81'1 "ambos os' pós' cometer toque n{:t bola
;"elos, mas valendo, o espe- .atírou-a ao fundo .das rêdes,
táculo pelo entustasr-io dos

/

Mas, antes, a oola,; vinda <de
vinte-e-dois jog;'l.dores, nota- um tiro. .de escanteio, enco-

.

darnente do lado dos locais trcu-Márcío 119. espaço, ten- =-====== :.�-==:.::.::..�-::::::::::::::

que só não le�!aram a ·�.e. do, .. porém, 'o arqueiro de- TEt�'k�EN;O U�t�!;'D\E-SF, ,_. .Ó
..'

f' díd
. .

� i\,., ". 'ii i..11:.. -

lhor devido à inferioridade .

ent + 'o apenas .parcialmen- \ •

numérica a partir. "dos_. \41 . r�;' 'resultando. na ,,;,confusão Vende-se um. terreno em Cooueiros - Praia do

minutos do prímeímo' tem.' .aproveítada 'Ilscitaménte por 'lVÍeiO. Tratàr co� O' sr. portela - -fone 3441. \

PO com a exnulsão .de. Há- p.,�SK�. ,;
'. . ... , t-

","
"

' 2,9.66

n1.Pt�n, ü-f1'uaÍ .. ir�c�nf6r.mad'o ,

-·---I\:.'-·�-�--·
,- __ o -----.---.----,. ..----.

"'I' '

�:;"'m a validadé 'do g'OI . la-

�e,'o.rio, er�aâarn�nte -coneír
'7"'i[� pelo árbttro .da pugna,
8'grediu o mesmo:

.

No Avaí '.:_ M��rcio apenas

:Tr''l;ando 'toda a··fase.ffual' .falhotÍ no gol' cue o árb+tro
com 10 homems e tendo .�. à�' .. nãG, ,c�'lcedeu "80S "lazeános,
gravar a atuação 'da: equipe embora o mesmo fosse bem

"

�a s.�jdà de M�rinl10' QU�. se ,iJ.ssinala4o.· Mii'lnho .enquan
,cont1,lndir'1 POlICO' ,antes' do 'to :iogo.u foi 0; melhor ' do

gOl Internacícnalístta eeden- qu�rtent� de z8gúéir�s. 6no
'do s�u .lugar a, pêre;éch, os' �'l.to Marcos, do time,juvenil
avaíanos tiveram' aue

.

frzer surpreendeu pelo
.

seu entu
das trípas o coração para e- �iasmo e coragem. Deodato
quilibrar a peleja e 1'1,a: rnaío- e Rdnflldo borís. Rogério, o

ria das vêzes, exercer domí- gigante. de 'semnre, domrncu
nio técnico e territorial' S00 com 'CavâUazzi (O melhor

bre o. advensárío. Este n�s. em campo) o centro da cano

sue um bom plantel de io,,:a. ch�. I Viana· reapareceu

dotes, IDas, ,peio que rendElu, . snós lnlwa· ausênb�, ccom
não é' de admirar·se

-.

que um trabalho aceitável, ltõ)van·
não tenb,'l feito boa ,campa· qOcs(j em c0113ider'acão o

nha no atuál cert::l,n"e., AJ0t� pouco ·treino. nó e Wilson
do' fracasso nq atual Taçá esfor-cadissimos "e peniréca
Brasil, quando

"

,foi elimina. m8Ihor que nas vêzes ante-

do nela Ferrov!ário de ·Cu. ;.riores. Hamilton enau"l1to

jogou teve,um'l conduto a·

pel1!ls regular.'

\

Renda: Não foi fornecid,'l"
Calcula-se, pOrélTI, ter sido
de cêrca de 600 mil crl.lzl"i.
ros.

gráfico e Paula R�mos,' ven
cendo o primeiro pelo esco,

re de 3 x 1 (Reportagem
noutro local desta página).

- __ o � ....�," •• "'_ __ ".__ , •• ,,__
• _

preciSa-Se, com conhecimentos g;el'aiS, bôa apre
sentação, datilógrafa: com çUrso 'ginasial ou, eqUiva.
lente completas:

Apresentar-se à C. Ramos S, A. Comércio e A.

gências, - RUq CeI. .Pedro Demoro, 1466 - Es+reitó,
no horário come:r;cial.,

I I I
13.9.66

,>
"

Mal\ry DíVÍNn ,.Mariot.JmETüR. Pelbll' r';'\.utll '''aChado .- COJJA,ROV,ADORES'
-;"ilbert� Paiva _ Ma"çéh)� - Decíu Borf.ulozt,

Gilberto.NahasBorges

.t-.
-------'.

nes, � nOVJI,"lantf!r.i1a"
'2 (!id� do turno I

yitódô:3x1

"'" 'I' �\

-Os MeinÓl'�S.

() "

CONfECÇÃO E CONSERVf\CAOqe'PAINÉIS
EM TODO O' -t.STADO

.

.
.

.

.'

D'

Paula Ramos'':_ Pedrinho;
João Carlos, Tito e Djalmà:
EU e José Carlos; Tasso, Be
to e Valvito.

,

Conseguiu' a equipe do
Postal, Telegr;;í.:;j,G�, anteon

tem; na pugna .qUB deu L.'1Í·
cio à tarde Jw;ebc1íetic'l no
estádio da rua Boo:;)iuva, as

sinalar SUl'" primeira vitória
no Capeonato CJitf;-1ino c':e

Pr:-,ftssi�nª;s" ,:1Pl·ro;t.and;> o

conjunto do P"l.t!lfl I),amos
pela contl).gern de 8 ;: 1, em

.

consequênci�. i1')" qual Das ..

sou uara O tric:),QT da Pr<l!:1.�
de' Fóra a "lanterna" do cer·

taMe.
Foi ftcil o fr1l.l"'''O ·'�o<;·a"

Ust8, ante o eS!J1.fRtlrão pau·'
laíno Que q,tu"'1. ';1'3 n07en�a

-Estadual: de Futebo!
Metrouol rn-Ris d'stsnciadc
..

"" �ind'� ·I·il�.rfi('-t,o u Fan.,n8·�r,?nt:p. .'l'\�.!"<', U U ,�·WJ.l)'1I ��]\.. " '��cJlri!h ...,� U.._�

d�u. 8'!11 Crjduma - Dem;ais r�sul,tados

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

Sociedade Calarinense
de Bel?'S A\rtesColocação

r�

A colocanão após o Jogo'
entre eoloratlos '8 tricolores'
passqu a ser esta por· pon·
tos perdidos:

'

1.6 l�gar - G'm.raní, 2 p.p.
2.0 lu�ar - Tamandaré, 3

.(invicto ),
3,0 lU(�fn' - P"stiJ,1 Telegrá·

fi,Cç e São PallIo; 4
..

/)'l 1
.

P 1""o .ugar - au"a R?mo�,

. Devendo esta Sociedade realizar em fins de outubro

do corrente ano; a sua 8.ii. Exposição Ofi.cial, V8111
c
com de-,/h�

vido respeito convidar todos seus aSSOCiados amadores e íJ!I

artistaS para COODerar no brilhantismo da referida Expo·'
sição, apresentar;tclo trabalhos originais de SUf1, :'1utoria, co-

r)1� seja: Pinturas, Esculturas e desenhos e"11 claro' e es·

curo.

Desde já,. cerras c,e sua valiosa colaboraç5;o, apresenta
mos nos8,OS :8.gradecim.entos.

o -Campeori'ato DotninfIo, em Criciúma,
foram p:r:ot,'l.gonistas Atlético

Operário, local. e Figueir,en
se, dest8. Canital, vencendo
o 'pl'impi.ro 'pelo e_score de

de :� x 1.

Estadual

de Futebol prosseguil,l sába·

de e domingo, apresentando
os resultados abaixo: ritiba:'

1

Ai.nda; Mafcílio inv:do Gomo se .não' bastasse'1:J às

f::lhas de'· amb,c" os la'ios.
la estava o j',.bitro D8'ra
con:\pletar o d8sc;10rldo da
1)p1eiH" CnnfllSO o snita;'l�r
Wladimir Borba, da liga Ita·
,íaiense de De<;",ortos, qlJe

to bO�1S, apesar 11�0 terem .elo
Hercílio Luz pera esc':we de inrn�1'''11'em,_f>11has ela maior minado <Ycentro- dO campo.
2 x· l.,estando. agora, c'om O' gravida'çle. prim.eiro foi 0 Ze:z,é, que foi expulso' no úl
emDate d.O·CO-;'JICe Jider que penalty que n80 .. con·cerleu"· timo fninuto dR porfia Dor

é o ,Co1118:r;i8,do, dis�'qncia· <)n A","I,í_ ",nós ter' C!m;alla'zz'l', desrespeito a pm dos. "ban·
do seIs pontds:

.,

\. sido 'derrubado por Ai�to�;
.

,d,éi"inhqs":'fO:i apenas' esfor.. ,

. dentro da pecuena área is. 'çad'o, assim como Pu�l\�s e
-

to 8,ns 37 Tninut0l; d8- uri:.nef: AbUio .. Dair nã') 'Se deu ,bem

.
ra fáse. A) seR.'uit b l»nce'ô.o
toane de Puska,s arltes .

do
chute para as redes; aos '41
minutos, com o· benepládto
do :anitador QUE! 'deu

� g-ol e
UM 'Último o g.l)f' f)bti<io ;"ôr"'"
Abílio. 'aos 4-1 l;dn�ltos aindá
da p,rimeira eta1'.la, quando
vimos a" bola passar 'por
1IJ[/Í.rcio e ent7'::U: \

no �!'CO,
mns .acre o reí'erée. .assenh.
'dO ne10s" iog�dores do Avaí
e temendo nO"il ag-ressão â.

zi '(Pereréca) e Viana.

t"nrleu·os" nerr2.ndo o te�to' Internacional LaercIo;

I' ',eo-;H,m<l,""""nte connnista0o,
sob a absurda a1eg8cão' 'd'6
que entnn�q, npJo lado d� :Rooerto, Zezé, Puskas,
fora. Den1hráveL sob- tarjos / lio e Dai:r.

os ",�nectf)s o d8se'YJnenho
de WJadimil' :Rn,'h't. I1lJe nií,O
1'lossue credenciais para r&
ferir' jQgos do Estadual.

No IY1ternQdonal Laér·

cio, muito- fi·rme, anesar de

ter falhado no tento adver·
minutq,s .cq;tl dois
tos a 111en08.

elen1en-- A DIRETORIALider mais DistanciadoO marcíJio Dias,. re"lizan'
do a peleja principal co� o

Caxias, no rednto do, primei
ro l�vou de vencida à pele·
ja, 'continüando invicto_. 2 x

0, o r�sultado d�'l. pngna que
.
não chegon ao seu final, is·
t.n Dnroue o C;�xias, lJ,OS 32

minutos, . teve fJ.nço' e1e:11.en

trs exnu1S"8 d� ('<>;-"1no 1"e10

árbitro, sendo o jôgo, em con

conseouênda. encerr?do com

a vitória dos color"rlo'" nue

-subiram P?lra o seg"tndo pôs
to com o 'empate do Com-er·
"..

-

ciário.

Comerciário 1 x OHmpico 1

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

sário,' Dos zagueir,eis,.' todos
êl_.es "eoloreds",. Setembrino
foi o .molhar. Jyani '8 Robe!'-

MarCi'ram lWl',<\ o qua.dro
'vel\o;pdQ'r Telê, (,á,'::üo e Na·
zarildo

O :ivletronol, d,eslocando-se
até Tubar§,o, lpVOU de ven·

"
'("

Próximo Jogo'
O próximo encontro nelo

certam:e, dará 'PQr .encerrado
Na 'di:"e"?8 qo eur:bntro, o primeiro turr'o. Serão ado

com regll18t ,ÇJ€1'<p"'Oe'1l1,'J' ,"'0rsários o lídPrr e vice lider
fundoUP1;l' o. <'1""' ".TiJiJ � """e9"s" <.Jue. @..ssim, dit::putarão as

e 0<; ",pr �1 __

�". j �s.2.rà;1'I 'assirh �o.nras destl1 pnmeinl' etapa�J'
constituidos: rt0 cert,,"lÍne. O nTélio está

pnl''tf '�"'l"�'J' l\.[-\ritz" <'c.l?rCfld" �flra domingo no

B:2��ldf) (1\11''''''' 'y, C"'icól, e "",,"u') rlQ Fig-ueirense. como
Dêr1e: .Ü'mi..e ''''é)l('\' OfJ.S:;i'), >1]re1i.rü11.ar.9-0' )OV') 'entre" o
Nazarildo, P�;r..eta e Quido. alvinegro e o Ferroviário.;

;. :

f-CARlOS HOEPfKE S",A.
:Com,6rrio ,� Inrlúdrirt

l\sscmbléla'Geral Ordin'ál'ia

cidt'l; o conjunto locàl do

'.,.:. '"

ResultadosDelnais

Pelo nr�sente edital. são convid�dos.' os �"mhores acio·

nié'ta,-de CAR,TOS' :hl(/fGP�;KH: S. A. COMERCIO e INDUS·

TRIA
'

a 's,e reunirem e7n aRsembléia g'éral Ol'dimiria, que

fará na sede'" social. à rll':t Jprônimo ·Coelho D.O 108, neR��

c:apital, pa,ra�deliberaTem sôbJ;:e a seguintp

n:�,'extrema �sqüerda, já que
é j-ogador do :::entro do CaI11·
PQ·

Em L0�qeS,,,;2_ Prós:p�r� 3

Guaraní (local) 1.

Em -Blumenau __:_. Guarani
éIo�al) 1 x Barroso 1;

-- ---�- - ---

...Os Qlludr{)s
Em Joinville·� Palmeiras

No único jogo efetuadd n,8.
sabatina. foram aà"ers4rios
C01\lerciádà' e OJfrn'')jco seno

dr) a pugna reaJiznda em
c,'idúma. Um ernna"e de um

.

1\
.

te!".�o foi o .resultado.

ORDEM DO DIA3 A:mérica 2

F.in TLmb6 ú'niao 1 x Im-

bituba 1. r

)'iT�sta C'1nital --' Avaí 1 x

As duas equipes alinharam

Avaí �'Máreio; Ronaldo,
Deodato, M'1rcos e Mirinho a) Exame, disrusã.o e HPTova6í,0 do balanço e das con·

rp,la:tiva.s ao pxerr·ídq de 1·7·19G6, párece'� do conselho
.,

O Pre�i�en;'e 0.:,;lr ""egeraçiío
Paulista de fyjrco:ol, Sr. Jono 'íltimo can:meo:lato mundial.
Mendon�:? Fa.lcuo1 e;:;tá, rei· O meis direita, Bul}!adéU
vlndiç:;n�l� PBfl..,- S�,19 enti.cq:t�!· '"001;. exerpulo, disse ql�e o d�.
� a in-;uP1Q�r�il;l. de for· 'Rini lhe je.u pastilhas 'exitan·
mar � s"Jle"'ãg �'r'8'K\_;jàtr<l nl1·

> .te.
..

'I'
"

j

1'a disputar o Pl"Ó���JJ'o QR,n:\'- I x x x

D80n2.to· sul l":"sr-l"ano de d Tênis Br8,sileiro
futebol;:) sE,l rec;IizR:t; rw"Um.· espeqia1 exnrelj;'3ãr ao, nr.Óxi-

�ua'Y. A,BoHviÇl, por . .sere C:llU· "TIO e�mne0n:ato Sul amerl,

�E)ãi:��,·ojJruo:J;}'fY r�)l� �e:ç (:) ""mo dê"ise esrV)rte aue terá
paft} prnmqtur eS'\ãn auto. '''.p:!:>r en1. Spnt;_8_go do Chíl:�.
máticartlente claf'sifiGados Em tele1zm:ma d'], Conf8dera-
8BGUantp qU;€l. () Era&i1, Ar· ç'�o Brssileira de Desportos,

��Etina, C�ile, F;arfl,g;W"Jl &1',0 anu,ncia que o BI'psH ,e<;tar.á
cabeças da, chªve e irão dis· presente as seis comneti�i'íes

put,'itr a c1assiIic�.Ç?p CQ!15l a compreendidas pelo Torn�o
Venezuela, Perú, Colf""'pia e' Cosas Mitri.

•

Equador. xxx

x'x x i(' No referido t"rneÍo est,'u'á
Dec18racôes cie JO�'.uóres nre:-<ente a famosa tenista

do seJw';nnRç'h Itpl;::!,' 'o le- Rr8s)1ejra, Mar:a Estér Bue

vam a c"êr que o ,médico da:f· rlOS aue at11<lT<1, pela urirne'i·

esau:'\dra !lAZlJX"!lv, Pt. 'Fi,ni, ra _veo; no chile e o conheci·

ministro.u-lhes étrol1fJ,S 'preju.. do ThomaiZ Cók.

,'l,tuacã') du�ante o\),iciais a

(Pereréca e denb,is Viana);
Rogériq e Hámilton (Caval
laziZi); 'Wilson, no.; Çazallaz.

t",s

fisc<l! e relatório da direéoria;'
b) Elp,i('ão dos �emb"os do conselho cO'1sultivo;�

.� c) Flpi�ã() cl0s lTembros efetivos do cOl1sêlho fisq:tl

Tnt.ernacionál L Descansou

na rod8c18 -no 16 o FeFoviá·
rio. de Tub8rã" Gúe dOn1i.n!Io
estA rá nesfa' Capitsl enfren·
tando .. Q FiguejrGilse.

.' ,

e res�e�tivos suplentes' ,

d) nl1tro'" as."1>nt0s ele' i'1terêsse 'da sociedade.
AVTSO: Em nUfl;1'Jrimel'lto ao disnosto no artigo 99,

do decr"to-lei 11.,0 ?f;27 d8 2� de setemhro de Hl40, comuni·

c?rY"o� oue est.ão a di<;uo:<id'ío rl0S senhores aci.onist"ls. na

sénA ROcii'll. á l'l18, ',:r8""IniTr'0 C0elho n.o 108. nesta cHuit'll,
os rlrv'mnentos c'onstr,ntes"das ietr,'l.s a, b e c (ia menciona-

do' artigo.'
" �,

Wgue;reuse Per/'ie em�

Criciúma Nicodi:)mus. AIrton, Setem"

l?rino ,e Carlinhos; I�'1n e

Abi·
dará

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

Preliminar
A Çomis,:;ão Técni.ca aDcm

tada 'pela Feder,ação Catari·

nense de Futehol de Salão,
formada por'Hami!.ton Ber·
reta, Rozendo Lima: e Mora·

cy Gomes, ainda não se reu

niu . para traçar planos de

trein:'1mentos I:; apresentar à
entidade sàlonista a lista dos
elemêntos' convocados para
os V'ôgos Abertos de Santa

Catarina, o que é de se la..

mentar.

ma.

FlnripnÓnolis. ?9 de ?rr8<;to de ,1966.
. . . . Francisco Grillo - Diretor J;'residente

-

"\
As ZOl1[\S elinl-Ínat.ó:rias pa·

ra 'às disput�s fimis do

campeonato estadual de ti·

tulares aue serií,o desdobra·

das em/"Itajaí, estão asSim

organizadas:
Zmla um - ,Toinville e São

Como partida ureliminar
defrontal"am·se 1'ostal Tele- .. 1.9.66' .

Os tentos

Not�cias Diversas
I
à esta capital do material de Sllstenta�

. ção da cobf'rtura do estádio Santa Ca
. tal!ina. As +elhÍ1� plásticas já Se ,encon

tram nesta capitâ\ aguan.:létndo-se t�o
som'ente aquele material pesado para
que as obras sejam iniciadas:

Sir Stanley RossFn'l1cisco do �ul.
o campeonato regional de basque

tebol, 2a.' Divisão, está com seu início

determinado para sábado, quando às 15

hOraS, p.o estádio Santa Cata�ina ,tere
mos a 'reàlizáéão do encontrp entre' Co

�egial e Doze�""cle Agôsto.
-

Znn:'). dois - Blumenau e

Brusque. 7

Zona <,1'1'\s - Florianópo
lis e Criciuma

Zona Quatro - IL8,ges, Cu·
ritihanos e Caçad6r.

déf.ende
•

orgam.;
'(Enquanto ISso a comissão

enC;'1rregad!:t de est{tdar o

nôvo estatuto da entidpde,
está vendo o te�npO diminuir

já que lhe foi cC'H1c"dido tim

prqzo de 30 dias para ame

sentar .relatório a respeito.

\
,'.

-x

,zBc'ão do -Mundial
,

.

x -

Os diversos campe�n<>t()s
regionei.s ,de flltehol de sa

lão. continuam em nleno ano
o/'

'

dsmento sendo aue até o

momento apenas
-

é con"eci·
do o campeão de Flarianó·
polis que é o Caravana do

. Ar enqu:'1nto o Doze de Agns
to. será o nossolreprElsentan
te nos juvenis.

xx xx

A" 'dir�i:oria ,da Fede:ração Catari-
,nense dp Basqueteb9l, recusou a inscri
ção do ,Cl1;h8 Spcial Pai11eiras, para aS

dispptas �o c�nibeo11.::ljo 1:I;8'ion",1 de bBS

quetebol. A pedido chej5ú)'u, fora de pra

.qrugpdor do <lt,iântico sul,)
graças a estàção '" terrestre

capaz de captar a imagem

trrnl'11).itida pelo satélitê que
o 'Brasil prepam construir

o veteDÇlno pmí.teiro Í;)squer·
do Pepe do S?.ntos, no oca·

so de sua c,"lrreira podera
mudar de 'time Uma ve� Q1�e

o Vasco dá, G2�1� !!J:óstra"se
bastante inte�e"1'i'@-ri0 na com

pra de seu atestado libe,"'ató·
rio, Cone bo'" :"? 01;te. i'_'.c'l� ..

sive G. 'OP'!:lcCor Wi\'J f'R·'1":l1J.'),

esil,(l"t�; no ]�i ')" !<""1& J·{�?r\éil"'O r�·Çt.·
. �'a Si'!i'1w" a rep:"ej.t&\ !:ia paf,te
'fínançe:!rw.

,A lista doS convocados da Feders,-
". . ção Cat�rinense de Basquetebol, já foi

Sir Stanley R�us, presl'" divulgada pel\a imlji'enSa, constituint.:'lo

d�nte da FIFA, aeclarou que Se. como a primeira entidade a tomare,
sao falsas as acusac�éI? f;ie providências 'concretas visando as .Jogos
que os organizadores do 00111 Abertos. "

peonat_9 mundi?l de fute)'lOÍ,
procurar:<lm di1'icU!tar a vi

tória do Brar,il no torneio.
As aeusaeões est:niam conti
das num reJatá,rio pre'pHa·
do nela presidente .João �a·

_

velange da . r;onfede�
Brasileira' de Desportos" exa

ynin.<>ndo o fracasso do Bra

:sil' no éanip�omto mundial.
r.;:'4�QU. esnerRuélo receber. a

"�nta do relatório d1s<;e Sir.

Staley Rous,· só então sabe
rei, responder est.as acusa·

ções.

Esta seman!;t, os atlétas

convocado� p;8.ra os treinos
da seleção .de basquetebol
que estará TIí:presentando
l<'lorialilóPolls nos .Togos A·

bertos de La�es. nevp'l'á ter

seu pr,dgnma de, ter:i.namen·
tá devida'nente eStudfldp e

"divulgada pela imprensa.

ZOo
,J j

Prnsseguindo às disputas
<1a Tara G1).anab�ra. o B!'ln·

'!Ú p;ole�lU ao Bons',cesso

'')(1«" 4 x 1 �l'1qL1'lnto que, oBa·
+;1'>.fOJóTO der:;otrm ao,. V<>seo

q:'l Gama por 2 x 0, Domi!l'
gO'r�ainda no. e�tádio de l\fa
Tacanã Fluminense e FIa

mem1:O
.

terrnin�rflm ettmata-

., dos 2 x' 2. Fluminense, FIar
"..,ptl'1'n e B�nqlí 'lã') "s lil'leres
�� 'f'f)�1'1P'i� ()'!F'a'1tooo;", ;ngaJ"
do P'r:) Mexico, eU1pstou com

o Toluoa pe�a eontagem mi·

nirpa 1 x 1..
�' I.

f. x
, '

x-x xx >'

() Tri}'u,nal� de JUS+iÇél' Dpsportiva
:da Fnderarão Catarinel1se de Basquet,e
boI. pstará l'Plm;1;1o �sta Spmana. a�,�ando
será estudada a denúncia da :Liga de

"

,

Laies.�, C().Jltra o. Paineiré19.
'

'i'

A Federação Catarinense de Füte-
boI de" Saliio também já se pronunciou
a resnei·o dos Jogas Abertos, tendo in

clusi�e formado uma Comissão 1?écni-
ca .para dirigir o· selecionado. Eoi dadu
um�prazo de 8 diaS para qULe esta 1110$;
"ma cAm.issão aprpsEmt.e um plpu0 de
trabalho e a relação dos cObvocaillos.

Fsta seman"'. volt8rR a,. ,se

r?"nir 'a C01'l1iS;,1í,o lI/('mj�V

paJ de F.suorte8, para tr�t<tr
- I "�O

de imnorta.ntes assuntos li-
. gados às dÍsputas dos Jogos
Abertos de Santa. Catarina
que s�rão reaUzados em La
leso no ",.(iXiT11n" mílrs rje ou

�uhrf).' l\,Test,a reunl.ã <;ér�o'
conhecidos os nómes dOSe di·
verso& treinadores de várias

seleções ,florial;l6politanas,.:

�__:...-..�, \;�:."
(j) di�t9r �� l4m.br,atél ado

rnit�u �II \m�j;)jill{il.�e do po·
vo �''''''1�Je:Lr(f' Í!l�1'llSilh� )"léh
Tnlp"l(ll't? a Q"'''''I\I' nq 1-�ur"".0
n,-v) l<m� � .s.!'" �ol·.�",� '1Çl'

lV,Tr'xko.' :Qs jQ'&os $:liT'i�r'1 1.15-

sistidos '::j.trav� de transmis-
58,0 dei Sa��ite p�ssarQt' ma·

A rrpresentação juvenil do
Clube D0ze de Agôsto que
estará renresenta,ndo a capi�
t�1 do Estado no primeiro
'c)\.�"J""e re ;WP0i" rle F::sta·

do. deverá intensificar os

treina.mentos sob a orienta

ção c!lo treinador Rozendo Li

x X'--- x

,

.'Nes+a Seilil;J:là, dEverão Ser ',�onheci
dos ('s treinadores de nosSas diverSaS se

� lécõps- com V'Í'sta a 1,atticipaÇáo I,:ie Flo

rianopolis, nOS VII . .Togos Abertos dE' ,.

Santa ),Catarhl8.'

l

x' x�-
,
- x' X x

A FAGi.está,aguardando a', chégada
"

.' '\

, 'i
·r

\: "
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'Esquadrias
de Ferro
PRONTA ENTREGA - RUA

PADRE ROMA, 19 - Ji'ONE

:3864 - 'rABEtA DE ,PRE.
ÇOS

JANELAS DE COlUtEn

t

JAl\ ELAS BASCULANTES

!
�

\

Larl!.ura x t\!tum

2,00 K 1,·fQ
2,00 x 1,:30'
2,00. x 1,20
2,00 x 1,00
1.80 ::t 1,00
1,50 x 1,50
1,50 x 1.40

1,60 x 1,30
1,30 x 1,20
1,50 x 1,00
1,50 y. 0;80
1,40 x 1,00
1,30 x 0.80

-1.20 x 1,40
120 x 1,30
1,20 y. t,2Ü I

.

1.20 x '1,00
1,20 x 0,80
1,00 x 1,50
1,00 x 1,40
1,00 x 1,30
1,00 x 1,20
1,00 x 1,00
1,rJO x 0,80 .

1,00 x 0,60
O,HO x J,40
0,80 x 1,30
p.RO x 1,20
O,HO x i,OO
0.80 x 0,80
0,80 x 0,60
0,60 x 0,80
,O,fiO x 0.50
0,50 x 1,00
0,50 x 0.80
o �O x 0;40
0,40 x 040

Preço.Cr)i
41..3uO
39.!l\)(J

38.600

•• o o ... 30.200

.. • o o o o o 28·700
39.900

35.800
"- :34.300••• " o, o o

31.600

.. . • o ••• 24.600

.... . .. 21-.200

......... 24.l100

17.600

· . ...... 31.600

... •• o, 30.200
· . ..... :\ 26.900

· .. ... . 21.700

.. ",.
16.200

....... ,. 30.200
, 26.900•••••• o"

· ..... � .. 24.600·

.. . . 21.700
\

16.900

14.900

13500

21800

11.3UO

17 '3'10
14.800

.-1.,3.500
·'��.flOO

1�.200
8.700

HJ.200

8.400

7.000
0600

••••• .11 •

.. \';-,

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

Araújo
Figue'redo

(Ensaios de Crítica Literária]

XJI (Conclusão) I
por mais austero, ao vê-los', sendo que

'

ficaria mais eufônico dizer: 'Que o .
.

mais austero coração, aO vê-los"; mas a

I' qui entraria corrigenda ao próprio au

tor - o que não está em nosso propô-
, Arnaldo S. Thia�o �, sito.; pago '282, 20. verso do 10. terceto

Do estudo que fiz a respeito de iJ. dé BENÇÃO, 'Que tem todos fulgíssi
Poesias, de Araújo Figueredo; do co- � mos encantos", suprimindo o artigo os,
nhecimento- pessoal que pude ter do ex- � irregularmente ali introduzido; pag, ...
celso vate catarinense, advém para a mi r;, 2R5, 20. verso do 10. quarteto de O BE
rma. 'consciência o irreprimível dever, � BADO, os sacode e não o; nág. 300, 20.
o dever sagrado de afirmar que tôd� � verso do 10. terceto de GATA BORRA
a produção poética incluída na última � LHEIRA, deve-se antepor o indefiniiO
parte do livro, Sob o título de 'VERSOS uma ao substantivo .hom enagem, sob ne

AN.TIGOS', co� ,a. data de .]889, são
�
na de infração à métrica; U··1g. 301. 20.

ln;�lio relo comraqo� OS mais,

recentes,
verso do lo. quarteto de NO ESCURO

Largura x Altura Preço oes ���, o se� est�·ó s�' disp,1S' a prochi�z.ir, <:'!"'" Suprimir o a:i-t.igo a, posto 'alí antes ::1e
3,00 x 180 91.95'0 xa.ta�ente rS,fa coroamento de., toda .u-

� descrenca., afim- de se obter, com essa

2,00 x 1.80 .. . . . . . . . 72,3,60 . m.a, -vida de; a!naqurecÍl.:3.a pesquisa' filo- ,', 'supressão, perfeita métricax pago 3'03,
um x 1.80 -

61.200 sófica 'e de açao caridosa, exercida à 'I'� 2õ.' verso' dó 20. quarteto .de VAI' ,

300 x 1,40 , . . . .. ',:7.900 l�� 'dOs, p�incí:r:;>ibs"Teligiosos que o p� ,
suprimindo' a.. interjeição ó, fica perfeito

2,50 x 1.40 . . . . . . . .. 75.200 E\ ,a. se COm?�.àzl�' I em'·.pl"edicar, como es- 1:4 o verso; P8!t. 3D!). lo. vp-'-S'" do 20. qual'
2,00 x 1,40 63..600 pl!lta pratIcante,. doutrina l.::le Que foi �f tetode :VIVER CUMPRlDO, para-a pe!"
1,80 x 1,40 58.350 d_e'di<!aClo apóstolo em Santa Cata�ina. I I

1,50 X 1.40 . . . . . . . . 53,,600 :Para não deixar', .�ste meu depoi .::
feita métrica, necess8rio' tornar explíci

'1,10 x 1,40 . . 48.000
I

-ménto apenas '>firniado nas 'razões

aC.i:�:l
to o Sujeito eu do tempo verbal irei.

1,00 x l,4ú _
34.750 ma:çi_��dacs:já\por si:\r�lio�as, chamo a',

Estas faInaS da revisão, e possive>

3.00 x 1',30 75.200· .ateríeao ,d�s" l�it<;Jres "para o Soneto, CA
men1.e outras que tenhamos negligencia

M,2.300 RAVANA DO DES.TINO, que Araú)'0 do, são aqui 'postas em relêvo com âni-
2,50 x 1,30 .... . . . . .

" d
- . .

63.600 dedica à suá mulher, incluído na na'zi _ "� mo amigo e coopersçao a nossa Acade
2.20 x 1,30 .... ....

-,; .

d f d
62.�OO n 726 Poi s �1 '1

'"
"IrIa. pois. se tiver r e .azer outras e i-

2,00 x l,�m "' a'... ,OIS e e-e c esposo D. Mal'iq

1,80 x 1,30 ,58.000 Cqncepta, su.a primeira eSpôsa, em 1892 çÕeSd c�e tãq precioso esc!c]'ínio �e poesiaS

1,50 x 1,30 49.800 ç'omo lhe poderia dedicar versos .em .,

pO era tomar em consi ,eracao estas

',lS8!}? :. : ." nossas contribuiÇões à boa r�visão.
1,20 x 1,30 , . 46.20,0 A

' .

b' l' d -,

00 130 . . . 33.300
rauJo sa la 111 amente qu3urar

1, x , A' trans,JosiÇão de: datas é flag�'a��- versos em redondilha maior com decf1s
2,00 x 1,20 ......... "56:500

t' v J t'
,

'1 b I d
.

e. DIU vez ,oe SPl'enl 311 19O5, os versos S1 " os e a exa-. rlnos, CO)�lO nO noem.a

'1,80 x �.20 55.000. 1 'f' d f a' "t' DP,', ,TovLI-TOS. 10. re ASCETERIO...assnn c. aSSl lea os, ' Oi'.m OS '<.. 1.1" lIno:; F Cl •
.•

i,50 x 120 ........ 48.000 produzidos pelo gênio poético de Ar;:lú- SEM AMOR, à nágina '224, é a 110SS0

..

Stcve McQlleen

1,20 x J .20 37.500
jo liÍigueredo. ver, �lm dos 'm9i� bp1ns Sonetos do livl',).

Natalie Woo�l

1.0n x 1,20 31.900 Feita eS' a., imnrescindível res$a1-\<l. 011t1'(' "QUERNr.B:SSÊ·'. à pá!t. 227 A-
- eni ...:.

l-C 1 010 "8 900
. " ,- O PREC.'O DE llM

.;) x , .. �.. ,j.
jndiquemos algumas .falh::ts .de reviS3.p,' raú ia Py·?mp1o. 20. vprSo do lo nl1a"t�

1 2G X 1 rJO '. . '3') 2(;,0 1 I d t 1 D G O
� Censu:'a até :.4 anos

,�,' ...... lote mais comuns DOS' iv1'os o que ::10 o ele jvina dac�" sonpto J"'.MAI::;
1.00 x 1..00 26500

tPl\lpO c)3 cQT"nOs'cf,o jjpor!rMiéâ. Vil-'- coloc:?"�o logo de't)o:s Q'" CORVO! pal"
ri?s' v'êzés encol1� ni�SJ2' o 's·ubstantivo .. ce indicar oue poeta, ao escrevê-los, .,:'3
r''llr:rpúrio com 3cP"bacão nroparoxí1rl Uiva pensando em Edgard Poe.

.1OR. r:-.,"annÇl com .rio e Outras D:1!av�TS }Aleite rO'l'H1D' em Araújo de Figúe
T'�rnxít0n_.<lS. Ó �()etél "S01!� npst�s casos )>'rl", é Fi id,;;'R de "se acha'r nerd'llo l1'lS

eh -;:nnc"ssáo ql�e :3 'lVlót:'jca !he fêz .. ,1,... distiL.'1c;a .. ·"oque ocorre no'soneto lV.rE
::tl'prfl.r a élcentuaci'io uarU nrnn-,oveJ' ,: DITANDO, 'd� página 2,38 e em alguns
l�",·�c,Foni�. �E'm ,8. 'onaÍ não 'há ri\n8. ... n";1'('S, d<>D1onstrando o seu enlevo fj,lo
lVI�ti'::ts !1Pq1J:17nas ii1eorre'Cfões, co:no' 'as

.

!':ófi�o D!:�las couS::tS inifinitas' que 8o:nf'11
de pág. 190, 240. v�ri9 � queni. em vez lI' de Deus são cOnhec�.:las. No soneto ..

de que; pág. 192 , 6p. ve.rso de' COraç80 MADALENA, de náo:ina 23�,' o poej'a
waternO', cousa!". mTI, vez .de COiS:1S: Dn\�. provàvelmerite r.�D-l=-íil1 '" :>r1ip'ivo' aZll�
?()l: 20. versO do ln: te!'cetco do '!"0"P+0 quI" }'l'qpol'cim'a -""f'rfeit@,-.��irica-- '1;)

COBeeppta, --vieste, em 'v'e,z -8'e" v:�-3tp: 1:1ág - vP�so: A � revisão CO,t011 1[m (los azuis .

205, último verso' d\) 20. terceto >-lO 3'1- 'Pr",y'08 os cora<'õps. r('+rl?indn-s? o .ver

I1p10 P'ech'o, biliões 'em' vez de bilhões bo à palavra ?�r8.c5(), deve ser o que o

(por efeito de mét;-lca); pág. '208" h,. T'')eta pC',.,-�'.,-" .,...� "o. VPl'Sr) dr) ln 011ar

verSQ do 20. c[u:-.rteto .de BRANIA. e- teto.de PRESOS, à l)ag. 240. CONTRAS
x;stem em vez de ,exístira,m; .pag. 212. TE, fi parto 243 _. é, um nerfeito s011€lo
20': yer,>o po 10. terceto do sOneto ISA-

,

_
}"'i'(rJ'�' "�1 R.e\;e';tC'ão Espí·rita, como,

BEL>. boca em .vez ,::1e bô-ca e num el11.'- "k1s, J<--l;)CS outros -:1p Araújo. Nes: e
vez de um;' pág, 213,' �·o. v'erso do ) n. seu gran(!ó li.\,ro, revela-Se nerf'eito C('·-

quarte�o 'do' sOneto MARI�IA, res-01el). nheéedor do vernáculo e dI" -seu v1:>C'1.b11
dências em vez. ele . re.sp1andescen,cias;; lfu.i� ent3.ito. por vezes �abe Ser irôl1i-

pág. 227, 20. v'erSo do"2_o.·t'er.cet'o·do 80-' co: pode-El'e ver isSo no O HOMEM ...

n�to' PRANTO, DO 'íNFE�NO, tristez.a (IDE EH .. ·., à,pág. 277. '.AM,AR ... SO-
no" singular; :nág. 234,,20 ..verso do 20. FRER ... ORAR', 'A HORA FTN �.L"

qua'rteto -de SOMBnAS AMIGAS, El";i 8ão páginas de elevada inspirac80. l\'I3s

. �radas, em vez -:lé 'Emigras,. ?o.-verSD, que digo? .Ar�iíjo é um poeta' sempre
dôres, com acpnto circunflxeo:' pago 2:h)' mui nobremente insnirado. 'A paz espi
:10. verso do 20. terceto .de· 'DQ TEN-' rihw.li-zada das r1;st.0l�cias? (son�to TAL
DAL DAS ESTD'ELAS", foi omitido n

_.

,,- Z, qe pág. 2R�). indica, em Araújo,
tmepo verbal pode �ntrt� dor' e 'excedê- ['o sêcle de infinji0 ('�"c> o empolga e que

. hlE" n:-]q. 239. 40. ve1""O elo 20. quarteto se revela eril D1nitBs de Suas expresSqes
cl(,; FELIZ E�CONTRO, foi omitido 0')1 poéticas. No sonpto II de ,RECORDA-,
d""[;ni ''o L1111;1 Entre' era e noite és:::ura; 'ÇÁO, emprega o neologismo transmol.'Ío

PI)$"" 24:1. ] o� V!?rsO do 20. terceto de 'lIO se, pOr metamorfoSe. provando, aSSim, a

ME-Ml - deve-se ler crenÇa enad.ia e. riqueza do seu -vocabuláriO. E aqui ter-
, não irradia; na<:;. 268, lo. verso do 20. mi.,11.O êste registro amigo do aORrecí-

ql·arteto de VA CONQUISTA, resplen mento do livro POESIAS, de Ara6jo Fi

(lênc;a e não res'olandecênGia; páQ'_- 270' ,eueredo, com que Sta. Catarina e a Sua

:io. verso .r].O 10. -ouarteto l.-:le .oLHOS, Academia cumprem dev�r 'dvico )'2l�-
deve ser .110 sin�lar: 'Que, O COl'aÇSO Vante,

a ITOI,ID5 t31!C·]

sem entrada .' ou Cr$ 417.000, a vista
..., lIIIO) (Imbem �t'O') lIodelO� em ��,!un. p.I.!.Olto {loo

,.tt AI"s • ptne9Ll'lr� brl1Yo, (odO� lon!lIgtdo) ,om mHflm,

Ifn4t (J1 3io 000 O mtt ou (ri '1.1 900 l!1eOJ4II, se� entrad••

COMPRE HOJE MESMO, SEM ENTRA
DA E COMECf A PAGAR NO MtS
QUE VEM

, _..--------,------�

revendedor autu
rlzade Volkswager•.'

c. MMOS S. A.'
eOMERCIO E

'. ,_ ÂGEN.ÇIAS
RUA ,CEL. PEDRO
DEM,oR0., 1466

CINEMAS
C·ENTRO

SÃO JOSÉ
às 3 e 8 hs.

RITZ

às 5 e 8 hs.

:j!:rrol F1ynn
Oliví,�.· de Hr::villànd

- eln-

AS AVENTURAS DE ROBIN

ROOD
Tecnicolor

- � CcnS'ctra�- 10 anos--

CINE ROXY

à,s 4 e 8 hs.

Cary Gr'ant
Doris Day

-em-

CARÍCI,lS DE

Tecmu,lol'

·:::::ensl,t3. qté 14 anos

BAIRROS
ESTREITO

'\

GLÓRIA
às 5 e 8 hs.

Joffrey nunter
Barbna Perez

-em-

'A BEIRA 00 INFERNO
Eastma:'Colnr

Censura. a.té 14' anos

IMPERIO

às 8 hs.

Vi"r:enr Ec1w1'1:-cis

Albert Pinney
l\1elil1P j\"''''''('C)11ri

-- e�� --

OS VITO� ro-;oS
PanaVision

Censura até :3 anos

BAJÁ
às 3 hs.

Mário Sérgio
Tónia Carreiro

\
-em-

E' PROIBIDO BEIJAR
Censura até 5 anos

Aluga-se Casa
Salaf<, dois quartos, copa,

'l1,_mheiro e casinha.

Qu"rto empregada comple
to quintal.
rrrat\�r COUl Jaime Telefo-

ne 3239 2,9

LUXO

SE:TIlVIA Pl.GlN_\

crNE RONDA
Estava anunciado o filme de Ing- prindo uma lei que existe e que até a

mar Bergman, 'Fonte da Donzela", ,.. pouco tempo nnca foi lembrada, Mas,
mas o que tudo indica é que não pas- visto a qalíde-dé de' filmes apresenta-
sou de anuncio. Pessoas, não eu, chega doS. deveriam esqecê-Ia ainda mais a

.; Pl-l1-: . a �r ao cinel:n'� '9(/1' per:�ar�l.� .�::.9�:�, ;;?:,�e$ta�em de tal �orIl1a.a manchar o nome

sistí-lo, mas no final acabaram "atS'lst1n ? do Cl�ema "naCIOnal. .

do uma terrível bomba. Espero, o que é 'Vejam, por exemplo, .os que estâo

pouquíssimo provável, que' o •dito filme sendo exibidos 'ou. estão anunciados: '

ainda chegue a Fpolis, A não 'ler as .sur 0.07· e meio no carnàval', Ticó-Tico no

prêsas deste mês, a programàçâo conti- fubá', Santo Milagroso" '=: a "Ilha' do

nua a mesma infamia. Filmes vergonha conhecido e medíocre Walter Hugo ...

sos estão sendo exibidos. Cabe"aq1;lÍ, re KhousY. E" â: volta, quase completa da

pe+ir o vexame pelo qual está passando éhanchadá, qu� Por lOngos anos dOml-
o nosso cinema. As pioreS porcarias irna nou, O.U melhor, desgraçou o cinema

'gináveis em matéria de cinema estão brasileiro,' cujo despertar comeeou por
sendo exibidas ern- nossa canital, cobriu volta de 1960, quando então fOi aborto
do de lama o que de 'bom já produzi- caminho para 2. realizaç�o de algumas
mos, \ ' �, ., obras de valor.

Tenho procurado, em quase todÇ)s ,E' preciso que uIgu'na providência
os ,artigos, citar' o nome doS ditóS. filmeS seja .. tomada, em rE'lação a êste ponto,
que vêm tortur-ndo desde julho a' nos- pois aSsim é impossível perSistir.
sa platéia ,(pplo TnPhOS quem "e interes '-

sa por cinema) Parece que estão cum- Jorge Ré>betto Buéhler
,

.

,
"

__"_�__ ....... -..'�_� • ��_""""'_....»o �-;. �._ ..... """""--- .....___�_--..,__._

Suas

COMICIO POR ESCRITO

P�"!!l1nta: Que imoorlância F��P

(';"'1 vê I) C!"'. 1o�' con�ução do milhào
de �;{"I'1'8,�"';�';0S?

P"�P""''''',,,· O sr. eornorppnrlf>r� (n(�
é Tll1üto .,..,..81(') n!:l,�·� '"1 C'lC";o�2 �1C'1 P,r�si-'
lt>ria ,dp Defpsa' dn Tr�,-1'cãO, 1".,-,�"� E'

Pr0pIíedade, entids'de nova, ter ':'�::> 'i-'1

do em an""nas !lO oi;>s. o maior ab<li""
aSsinado de noSsa História. E9ta ra

zão, entretantoj não é a principal. Ale
grc_-noS, sobretudo, haver pOsto em evi
dencia com eSse abaixO-assinado, o sen

tid') nroJim�<!!"'€nte anticlivol'cista de
no1"S"

-

,!,ol)l)l::tÇ'ão.
Per!'11nt:l: MfJ.s o BrRSil tem 80 mi

lhops de habitantes. O Sr. acha tão Sig
nific"I+jvo assim ter a opinião de um mi
1hão'?

ReSposta: A pergunta veI1l a prO
pósito. Pois me orooorciona a oca.,i,ão
de dar alguns pOrmenores. interesssntes
a reSneito'. f

� 'I

•

Ànü>s dp tudo .. cumn,.re l�mbrar, • �
que um éI.baJXO aSsInado �mo este t"CIU4
vale a um imenso 'comício pór es6rite".
Em outros tennos, nâo há diferença
entre o fato de :as pessoas cOmpafec...

ABA IX0-A. SS!Ni�DO

, D�.rr·" __ !,,. -n
" ,.,.,.., T)retende o Sr.

f2z0.'" ,�.,:, 0f' al<tixo�assj�ados?
Pr.-. .. r 10S". dpveriam ser en

tre-�l1.,,·'<; 2.� ':' - ''';JT'?side�le da República
e àr. ",1'::, - ""-'-,,,,'..J�2es eclesiásticas. Ha
vendo siclc �.H ':,,�,.. o projeto, 'e já ha
vendo a Çr.T1� i ,,, •.

:n �r�('i;"'n::ll .1"S Ris-

po s do BrUSi,l hl:T' nr1n r.O!lhecÍmento d{
nosso abaixo-ass'mado, não há mais Ia.

zão para que éste Seja entregue nem ao

ilustremarechal Castelo BrancO, nem

aos Exmos. compoI1ent�s (la CNBB, o.

Guardarno-10 em nosso pOder para o ('>

xi,bir à ComiSsãe governamental even�

tuahnente' incumbida de estudar o ncp

VQ pl'Qjeto 'de Códi!!o Civil, ao
. Poder

Legislutivn. ou· a outro qualquer 6-rgão
d'ó Poder. 'Público, de acôrdo COm aS nG

cessidades da Causa e aS vicissitudes :la
l\l\a antidivotcista.

.J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O MAlS ANTmO DIABlO, DE SAlTA ': 'CATIdUNA,

!
'
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•
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,

Flol'ianc>polis, (Terça.feh"a),,,30'de agõstd d'e I'96G,' �',:' "'" ";'
I í. � �� 1

J

\"/
, ,I
I

A'partheld "Estuda .: .
>

Socledadé sim::' Côr
1 (,

� •

,BRASíLU, 2� ,(Ól<':') ,- o
, '

semínarlo . sobre. "Apal'lheid"
;jnicair�, ;h'oje,: o exame de,

�n:iedidas 'riac'ionais' e' ínter-'

,nacion�is a serem 'adotadas,
com, a, firialidade de" "esta'
'beleCér :'umá .soóíedade livre
: de disérilili,naÇã'o�'r�liíl". Os
! debates' sobre ,esse ponto .;;_'

i/ # '

que é' o item 'ulJmero três
dá páut:l 'de h:�ba�os, e fi"'

gímdo' os' países-membros a

� �dQ�ar sanções. Essa díver-

deverão" �er:j én<;ettados
mente _qÚÚlfa.f:>ira;,

'

SANÇõES :I

: O',meiO'-ie� poderá ser

o' 'p�nSamento da. Suecia,
que a=ceita: .�s " sanções eco-

Governo Tenta Fundo de·G'a.rantiá' \,

·'Pe·la, :�It'ima Vez no Congresso� ': ,: '" '_
"

BRAstLIA, 29' (OE) - As, em duas opOrtunidades, 'Uf1: ". "RECESSO" /'
,

lldéranças da, ARENA Iízando-se, para issu, do' ·e�.�, O "recesso branco" é :mn3
�endo, em vista, que o Con-" pedíente, de �(le�rf o plem�. , praÚca',paflam�·ntar adoíada
gresso n'ál)' ilf)17f'l"ió, :>lWf'c1llr rio,du�ante ii";votaçio., ;,

' ," .em ep'tica "de �mpanha, 'cIci.
,'o pro.1eth ri",., , ...�., n '("""""'1 ,n' nl'f""rlen,fé- Au,retl (de' 'tO'rd!. O Congre�o nãó é)l·
de Gal',wtialS J)!H' Tempo de 7k·,'t,,! L�nrl�(!�, prevendo s· . ira em recesso, pl'opnamen.
SerViço ....:.' que�em, agora r';.lh' ,'" "lnJt'''''l, ,'p<;,.,l'·rn te. m.9,S ne�se .1�dodo não

que o governá. ao adotá�lo, que' sj'lrá frJta_:"Q:ilcn'f' "m'ds i,�5 p,�"",-J.� n"p'l"!'onh,' '''';'d)
,

acrescente :'áo � se� ,texto al�: tUna ,tentativ; ,de apl';cia' ,t,l'\, "';"rl'f·i?�,;; fi ,c1f' i"l'''\ljet,üs
gUnl2;S �"':'" .s""'f',,·t"i!,<; a'fil'e.:. cão. no' pro�o\ di� ,5 :d,e ;,s�, "e 'a OI!àel11 ,do Dia diz �ape
,sentadas "pelíl� "''''.n''''.· ... t'l.'; I terr-fFrfl, onalldn sé e:qJità·O .'1)38 '!Trabalbós 'de Comis·
res" como

1

o estalÍelecimen.' pr'wo dee tl'.amitaçãó '�do 'pro- !Iões",'
U

,

, r �. � "�I".,� J
to do 'Ora:w' de um ano, par jeto no CongressQ.,' O, sena· O atual "rec\"SJ,Q bt:aI'tco"

,

T" f'1W'!l t:r.a�l'tU:!",Jflr f:>�\a 'a > dor fez 'a COlI'iocaçaó ".'for· �e ,';f!i";', 'm'1"'�"'j ", •• ,,10 ... "'1),1;'"
on,f'::í>-,' f"""':,e, '" p�bhEi(b,d� �nflhnente, P,(liS ,sabe 'nue a " ,1""",(' ":; (> '.1', ':' '" ",:,',p"'1'
e 'l.Fund·o. "i,' w,ate1-ia; .�ão"setã,voh(h, já �"':'''_'\''�''''''';' i'",,:,:� d:Jh, h;\.

" No: éOl�Irr(�SSf', ')1) {H"!t(10· fl11C no dia 5 ll'iO' dev.erá ha· verá no'\'o "e<;forro conoen·

l'CS discutiram' o Fundo,' e ver - qllorU'TI. hnh: os 'tlei}\l' f':a<ln". Qulmel', setã votado

.:16 foraill:. ,co'ntrarios' à sua tados aind'l} estarão em ,;� o o'r�arilel1to da União.' O

adoção,'�ri;Uln�ntail<lo que �psso". '}\ Jladir' desse dia,' '\periÓd,o de '''�:'sfóI�o'' se, e,n·
,elê lIão f�,:in:Me .. nern fln�' p'"," tennns do' f\,tó' Institu·' cerra rto tUa :� "de ouhibro,
traballiadores nenl'its C1�.lS· (â,)p'\l: ;cii.ilêr{�'- a� Pr.(.';ideii- :iIáta' ld�: �ie;'cã'n' do :presidCn..
��s' empr'e�a�i;.; i>u�a,nt.e' a fe ,cti{ ,rliepubÚéã- 'b,stittÍ1r, ,)te 'da ,1,'nepiíb'Uca: ,Ii: depois
�enl��a: em'qüê\ o,'\lroje(o' sem:s' iriterfer�Iicia' do" 11. :�o 'dia·,4;·'noVil : periodo de

,��t:�;Vêt,fI�f; teig_sla�ivo': os ,gis!àti��; de:Ga-' , i;rêces�", caté iii; de novem·

'

"par1á�çn'tares, do l\IDB im.,' d� 'Se�.' l:!�o,' diâ dás' I;]eições pirla:
:p,ediraIíí, a � 's'ua �'ap,reciação , :ni'en,fuies.,'

" ,

C6�gre;So NãO SéráÇ�nslrtulnte '.
.

" ! l' _ ....

f.
>�,.,

'e 'Vot'àntCol11,Migencià.,dos Atos: ): , -\
'" "

RIO, 29, .(CE) - )Óut)!as lI.::n .de jllneiro" ,Um ,IA-to"'InliÍ' Atos .!rt,<d:ltúcit:llÚis e (;olm.
,

.. ' ri 1-

reUOloes � s(�rão ,efetuadas titucjon�.l rleterminará i' ape. ';ll'��nfHí''-�'l"e.;;, n:.H'I't a e�tin·
{

,

/; I "I 'j j;: ,
.,..

entre o Presid!;!nt.e da Repú· llas ,Que',G':im!).T\}�", e, Sena:rlo :, 'e1iü ':da; facu1cbfle: (lo Pribsi.
, ,�� i '

" blica, n 'JV[i.nish·o fh Jnsti· poded,o. aprlwar a nova' dente da República de cis-
'i

ça e ós prindn:!is li,�le,.�('; 110 ! Constjtli��ã(), n\lqu�Je pérí� �:)r lTI'1ll'18to" f:' Sl!Sn�rlcr
'GovêrÍ1o\ para á de1imit'à:' c

,In, �i;talleleéerii1o áinda de· (I.heitfls nolí1icol".. �e as. elei·

ção da forma <fe CO�lf) se ,> tel'xl1inados \:"P1!:�zo�i para a cões. l1f!,rlamcntlJ.res de 15

)ris�jÚlÍrá , a", nov�.' Consti. �Yot,H;�O, que o �Nli�i"j,�o' Car·" de novembro se re�UzaTão
:. i�lj(;�,o. _

O .. ;: "e<nte,"1t1i;11el�t�� ,<I()s..;"M:���i[�!S�, c Sih:a estu· sob a �ide dos .\tos, torna:.
i"ainda c,lmtinÜa'i'n, : Vodendo.. dil.:',,', 'r'" "''',,, I

se dj{'icil,e�eontrar Úlotivos,_
'

,; sê-'definjr,: a�é( (\ ;n'j�mento':" "O 1\ttj�í "Coóé-ress� 'é óue J10 n(,)1.;í':rn_r"�;'ú,, one a vo

três ded'sÕes' ij�� ;tO:lll!l!(�S /vt:.t.ar:\' �1 �'W'i.' éon�tituh:�o, t:l"ã(l dlÍ n'�T';' H'!lf1stituição.
,Tli'if'J admitiml,·'(I ('\ovêrlln a ol1io'/'e di2S "I�-:,,,lS, se efe.
Isn�estiÕ ÓpÍ}s3c'jfln:ifit,� _; tl tUf' sem Mes1\1\' t�s'c dá ano

tn'1'hÇQ1 l de \l< ,(;írCllio� ,

'

�la tedpação ,do· térmit'o: da 'vi
�,nENA ..2',dl?;'(ll:l� ',a!,�reifa ' .gência éd'Ó's di�rpl)sltiv9� ,:de
,levi. ,fiéar� á�Ma'� ,ao n�,ro ,exct�ãl) 'fnj Tf,,·I,wente ;.j.lCn.

i' , (/ I
, > ,Cqngre,ssp.; elp'l, poss�, -:aI·' S"i'h, 1'('," ln'H>'<; 6"'�liJO'S ofi�

I,
Não serã9 �'xp�esslú:neí:lle guns"des;dáriam, que' fôsSe "ei�is, m�ls h:'i:; "t ...ê§�'m�,

. ;�i�ad�s ,
.q�: p�d\�l:es, :4',:��Ol���i�' 'cm ']: dé "t,e��m�,ro;, e -nã;o ,em, tendd sido <l,bandonadá ,em

, tu.m��s '0:0 ,,()o�ftl'eSS'O p, Ta :n.:�r\,rç!l' próximo. , , , fum�ão ,do, ac:rramento .dos

,t�lOtação �à maté:r,ia-::ntl ,lhe. '

De 'fnr;'n'� ";.1gÜ'ma ó iiovê'i. ammos m��amentarest' se.
: ldod0 ,:di ,�pnv�eàçã'O' ex!,:a;. JlO. inliniti,rá ante�i.pat �' �m�'O dl1{ém !ls gowrnh,t�s,
ordiharia "u'é 1 d'e dezembro té�mh1::" da ,:VigêAdâ d�s por culpa ,da'Oposicão.

� �.
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'/:); � �'1; I,. �
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�l' :;. ',:
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> 015/

A:dvoàado "de Adilson Mostra, .;'
I

_'
,

;:r.: Oúe"'$éü" ct�me é P-oHtico': ;1�:
"\, ,,/ f" r-! , l,,' •

R'I0,'29 ('OE),_:;' O' aclvo-" SegurauÇ"J. Nadoiíal.l .. ',,,

gado Alexandr.e 'n(U'ei en. ,,,', 'c',

tregará ao Emb�ixad()r d'O E�pera.�c, que hoje' çJHi.
Urw!'u:'i, entre ",,1:1""', doeu· !-\,ue ii. Auditoria a comunica·
mentns, 'eóJlla Ih ·'p",;·,,,'ta �ii�: do HOS'''Jital ()�ntral ,�do
�.nresenhl,fla �{I'I+""> Aemsnu �Y�f0ito sÔ'bre a fuga 'de

Pimenlel 11" ::\ u'A�J:'HQ.l'�" r1e t\rl:ils!m, ..
a f.im' de que 'ó

I' '"

Guerra, a fim de prOvar <\ilr'jt.or POSS,:t'dar \ anda·

(ll.'e �eu P('",�Ptllhj'f>, nHe' mento �o lnoc.esso, mandan.
snlidt01J 'li'1Ho n,,,';t.'�f) na do plíhlioar elUtaI de coÍl·
El11baix:J,d,' m''1�'!l'''i'', (> :1('U' 'vocad\o ílara () acusádo
SL\do d(� (''';1111' IIOlít11.·o, W'� ·"'l1"f)sf'!1tar·se' J fim de ser

visto 11U ArL Ij" ctn Lei de !nWrrugado. . O edital dará

" ' /

,,'
,.

; ,. 1 ,-,

prazo de 10 di�s. e se: o acuo

sado não, com;;arecer .,/será,
declarado' revel. sendo �lber. \

� ! \ ... "
' ,

, t�1 vista ctn �,;,')cesso ao, ado

vogadó. 'ahe mn �,dia terá
de apresenta)- a1ef{ac(jes fi·

nid;;. J-"J'3Z0 ;�;!al será dado
,

, 'oa motnr. �al"a C'11 segu,da
ser marcado, ,o jule:amellto.

.

Dessa for�a, li possívél que
1

A dilson sej� úulga:do ainda
êste ano.

o Sr, Drr.rncnd Gonçalves, Diretor Executivo da
Cornissâ- Fcderal d� Preços, enviou comunicação ao

Governador Ivo Silveira, dando conta de que o Pre
,

sidente 'da República assinou decreto, em data de ')1)
.

d c;:;rrente, alterar.do o preço mínimo para o aigodao

paranas reg�G;s centro-sul,' assim di1:',;:::'iT.�;'ado:' caroço

,

c-s '1.500; pluma, c-s 14.092.

,

iJ,

" p , E";" "
oa' 3,�t;'1 ';,<1 :1,o.UCUC"A, Pr0YeS':o:li: GRli-'

1C1,1 AJ,J1or:r.l'\, rh't/":lrp;.1�(lol1� (�/:>cl�ol0' R{��'nado n.6]0. G·I')
,��.l>rJ)arc}()r I V-O�;S':1yrL!;a, (111� d?n(i)J�;j_n8 d9 ':Pl�:,f-,:;s�o!." \

Lam o Lacks":d C91>t?'�o 'Normal (e Braço do Norte.
'

,

Trata-Se, de un'li;t hmnE'l1a'?:em miP d�,,'iv'nsu ma�o- 'AG''ULHA'S N'E9RAS" iV,I,SlrTOU' 'REIT0R", Ir.rf'S cOp'f'ntários quando vel,jfic�!"cs' '(lUe
'

Ó nOme 20 U " V tH
ilusil'e h"l"c,npp'rfc(i) é 'DeSsha ";::Jr de;11ais ('onh�c}da "

'.' , :.

TI"- v:,r::< Pôllc3c;0]'1al de -noS"o Ê.'1tado; cml1 lan::>'a fô, Quando, d:e suá pasiuge�' p�r "esta
J,há ,1(> hops SP1:'."}GOS presülcl\ls!:ia ,�nsino,

co

Capital oS cadetes clà Acaidemia\ Mili-
: : L"llr�, LQc:l{i'l, nC11D,QU 'ôr{,'"s ;as 'Iuneões del1tro da I'ar' d,,� Agulhas Negras estiveram em
; v'df/e(11i'c:2Ci(;nuJ; ba�Tiifà:-ven1e e l��ceri.te1i1Pnte exen: Vi,sita à Reit.oria, da Vniversi<àade 'Fed.e-
"

ceq ,o ça1'go de Secretá:'rio de 'Edill:acão' e Cultura teu ralo/de Sa,nta Catariria e a'a G6�j!I:ht.::>
".�O sid6 aFastid� �ara CbnCQrrer 'as, pf6ximas eleiçõ�s. Uq.iversitár;o, eJ;l1 Trindade., ,.

Em síntesf'_ n}ais uma justa homenagem é Wes- 'No Paláei6 d;a Reitoria,' ds' asp\rân
tada <1, La\1ro Lbcl�s,', ,", ,',

tes a,ei oficialato ]'nilitar" mantiveram
'coí�dial pal�stra. eoiit o! R�it�r:(:e'm exer
'cíci,o: professor Rdberto Mündel. de "Ln
CPlr1a: gUe '�a oportuniqade, fêz .� agua
decimento, da vi.Sita, \salientando'.a iil'l�

--....._,--�-.-..�.._-----,

, "

,AHerado O 'Miníma do,A'lg,odão

Bolsas Escolares·Para o,Ensino Médio
,r

�

O /'Governador rv� ;Sihv;eir�; �-sSi�o�' 'd�c'reto �

na

Pasta' da EC:Gcaçãq e C'1l1'turáj Íixand-b 'em (:),QOO ,0 'nú
moro de bôlsas escolares ,para o, ensino _l:nédiQ-:; 'O ci
tado decreto estipula -tv'mbém o valor máximo' ..de
bôlsas. nunca excedendo aà, ctô'bro' do m'aior' salário
mínimo, atualmente eri� vigor no :P�ís: "

Não farão jUs a ariusdade os alunos matriculados
em estabelecimen'os gratuitos, OU ",que mBontém cQ�-
vêrrío corri o Govêrno :�o Es��o: '

, " ','

J

",

'�,�erntio oe Tréiliamenf.o':de
Di:onisio .cerQuel'ta,'
'Ensina Agriculutra

'

, " '

Informou o dr. Car1os.Meyer, airetdr 'd�' Fomen
to e Defes?-l da Produção, da Secretaria da Agrlcu�
ra, que o Centro de, Treinamento de DioruSio ,Cér
l1'.1eira, cumpre' a 'sua finalidade e qUe apesar, qe fer,

.' iniciado- aS atividades em junho dêste ano, já mínis-' ,

trcu três cursos práticos para agricultores.
Enfatizou, o diretor do FOIpepto e Defesa' i da

ProduÇão, que, o Centro de Dionísio "Cerqueira, é, Um
dos muitos que o Governàdof Ivo .silveira;, instal()u,
conforme, o plano elaborado pela Sociedade 'C��:í-i·
nense .. de Engenheiros-Agrônomos.

Hsssis Continua no"'MAMF " ,

�A amostra de pintura do aI1is� pláSticO HáS$is
ql1e deveria :terminar di,a '26,"dq 'cOrrente foi prorr0ga
d" até �:a 30 tend0 em vi1'fa 0.s inúmeros pedidoS di
rir:ü1f's à D'rp(}8;,() ,1fl 11'" (> JM'E f<{'�: f',,:-rn 1<::do ;::; Semri-
,ÇO de PrOl)qg�.;n;rl;l :ln 1\j'fl�S '11 }·.,_..n'1I:��"-�,�l ;/ "'/'"" !_-

g'E'ln que em outblbr'(i) p:'-óximo tEremos, lll;:a eXl)0JS\
ção iriéaita, em Colaboração cem o Musell de Arte c

Contenlporânea da UlIliversidade de' São' Paulo. Tra
ta-se' ae "MEIO-SECULO DE ARTE NOVA",

"',
\

..

',�' I

layro bocks é 'Nome' de Colegio
I i'

'

"

• '.' ", ; "
"

' iti ,

Na 'Russ�a, .Ouem M�ata Morre
" \

, MOSCOU' 29 �(OE) --, o governo sovjéüco de-
c:diu por"terriJo aos crimes gvaves aplicando a pena
de mórte, ' '_. ";' ,._ ,': ,.'

..
,

'

,u� ó'dadão prfSo por ter morto. â amímtEi e:1
f lha foi fUzil?do,

Três ,hor!)€ns acusr ..'los' de }iomicidio e rou� tam
bém foram condenados à morte'. ,\

'r' "
, ,-

'·Sanfa,cata'r:n� Cauntrv CI�be
- i I

� A. Diretoria cJo SANTAC},TARTNA ÇOUNTR7
CLUB� con,U,n:ca aos sócios,�)),oprietttrios qUe a Boi-
1 " r.�,,\''i� 4H 1w;ciona semanalmente nos Seguintes
horários: \' ,�

,

Quartas Feiras _ das 21 horaS à� 2 TlOtaS
8n!'tu� feiras - d8S 21 horas às 4 horas
Sábado - das 20 horas às 4 hOraS
Dom:ngos <_ Jus lU LJl'ClS ii::> 20 11u1';;.s.

, f
: .

.....

.....;.�"

.

\

Mei'õ'Oe;ste�Reulle-:se:
Desenv:íJve�

f '

, A Diretoria' da Associaoão dos Mu
riícípíos .

dó Meio OeSte' Çà��ririe:n�'é, 'E'!?
tidade que congrega 37 mq.nidpioS>, 'do\

.

Estado, esteve na' t<trde de .ontem .ç.��
, batendo com têcnicos da Superin��nd'êlt
cia da Fronteira Suôoeste �pl�nos de a�
senvolvimento para ?que1a: regiã6.:.. :ij,e",
cebidos pelo G�n. Borba $'araiva;' éli�
fe do Gabinete e Superintendente em

Prosseguem em rítm);l::UUmadol" cÓS
trabalhos de construcáe do -2�, BIQ�o<,di
Facullade, de Filosofia, C-iências,�, L:;_',
tras da' Universidade Federal de Santa
"Catarina: no Conjunto ,U:ni��rSitári�

-
, "

em Trindade,
'

, .'

Dispondo de recul'Sos orçamentá':
riOs limitadoS, a Re�toria d�.UFSO 'V'e�l
lutando contra uma série de fatores, de
implicações econômicas para' dotar:}P ��.
Goniunto Universitário das urudadés
f'�",�J"l""<: <:"q'v.'Jdo plano de thlbállio
pfé.' stabe1,E'G;do, ,; ,

"

Segundo conseguimoS l:!pürar. esi:<i
ria previsto pàra. fins do 'fcórre'�'t� an.)

o �ermino das 'obras do 2. Bloco 'da, 'Fa
�u�dade de Filosoija, que vitá., sem �u.,
:vida, eqUaCionar urna série de, probre. ,

"

P:"" 0.P ordem administrativa :e·didáti�.
.. 1:-

� "

r �""') ""1 n<:)h?, tpnl. cr.eScido; de anO'

p;:l,F� :mo, ') nÚ�11ér0 d,e alUno_;; l118,tr.ieu- '

_ O titular dâ Pasta da Ed�çil.p,
/�of�$sQr" Galilell Amorim� na mann'ã
I
dê

.

h()j'e'·,referendou. o decreta aSSinado
"p'elo Governádor Ivo Silv,eir�" que e,l�

,

va' pata Cr$ 200 a. contribui� men�al
,;dC}>s P�)�essôreS��Assoclãdosl da Bel1efi-'
:;'cênoia ·\H.o§ BrofessSa:es! ·de, Santa Cata.: ,

'� 'w ,'k ,í'�\ _

' oi � �
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�
� :'; ��

; : , ;'
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r �: '

,
mito HÓRJZONTE, 29 (OE) ,e }i1tit�Y��o\ �i:o�'�'��eás�;�se<j.o, ,rapaz José ,MarÍéi Bareelos., de ',22'

. :, ,':, i c, a; "

<:I,nos, ainda 'não decidiU se enfrenta a
I, FoLo tiúe 'e)2'i):lícou aó s,ec:ret4z1o d�J;

ám.eaca. de morte, ou sé desposa 'Uma "Seg'Ufa�9� b' pai" 'd�, í-a:�a�: ;}r.: < ,:��çi�f'�
:viUva 'de 38 anos, Enquanto não 'Se de<-'

"

Tomás, Barcelos, ,que' lIcreSCentou qUe
cicie, veio da, cidade de Pompeu, nO in, seu filho é. que foi s€d1+zidp', 'pó�s, pUÍ1'
te>:";o!' de .MinaS, para pedir ao �e,.' C?; namorara e foi utocura(f0, 'óot Maria
cretario da Segurança Pública ga-, zinJ;la, conh.ecida c�mo' <:1;, m�itos na-

réjntias, de vida, pois Um irmão da viu- 1'110rOS desde qhe, enviuvou. Tam1)ém o

V:i\. exige p casamento, coino ,"re'par'a�ão delegado de PompeU. tentou cOnvenCet
� honra da família.�:" :,

.

o i.'l'mão 'de Maria;;ihha de qUe não nou
Mariazinha e J0sci Maria fllá'l:1Li, 'iiução, pGr e1á ser vi1+v3., IF�s �

nl1lim relações há eercêl> de ·qua!l"q.Y'iW"l "''{,.«\.i, q4é "ueste ca:;;o, a ,:Ule�r
SPS, t] U.Hllf:lP 11 rn I.rlTl,âo dp��r''''' ", \tn revoIver."
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