
NOMES',Só DE
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o sr,: Abreu Sodré I (lecla.
roh qul� sõ, �o�l,tari de no-,

,
mes n proxnno 'iDO, ao I, desrne tir noticias' de que I
como futuro go T�l'Ua4or
pauUS!ft jã teria .)!lscolflido

\

alguns de seus secr«:tários
. d,e Estltdo. I

,

I t
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PARAGUAI OFER;8QE' .

'

CARNE " �

Representantes de frigorí-
ficos do Paraguai estão sen-

. do esperados :-:8; Guanabara,
Vão, oferecer à SUNAB
grande'. 'partida eh: carne
congelada para o fl�ba&teci
menta nacional' à' P�éços �e
:dJ.1Zidos) ,

' "

y

.

f

C:OS?,A Jt�INICIA
CAMPANHA

Vísantlo sua eleição.! à.,pre
. sídê!lci�' da Repúblifa(o,ma.'
reohal ICosb e Silva remi.

_"

-I
( � t, '

cíarâ .SÚI3 eampanhà 1 a nove

de setembro. O f�ndii1l1fo
. arenístá vil':õtaiá. 'l l�i'a(:aju,
Vitória e SalvadÓ�.

.

SANTOS DUMqNT: EM.f
TODO;O PAJS

!
. /' -

O BI\nCO Central j!I).fmmou
que estarào eirpÚlàndo. em '

breves rdias em ���.I6.''paíS �",

as . ��d.l!llas à.e ! 0- üü! •
cru- ,

zejros. re('(�nf,aJ)1p""'I�Ó J8nf'.�- .

das na cidadB ulmeira de
Santos Dumont.. . I.

t
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"
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EDUCA�O &

:ESTCDA'.IIoITE�
r ) _.

, O lJ!ninistro lVrun,}z Aragao
.

da Educação ti Cll'ltur� ê es·

peralto" hoje e'll GQiãnÍ,l i
afim de pa.:rVicípar' de en·I,',contra com estudante�

,

I
I

, O governR<10!' Ne�"9,o de'

Lim:', . concedA'1 p.nt"·0:uiSt� I

coletiva à imprcmfiR [1.'3 101 30

horas de' onten'l. Na opor
tlmidade anunciou, llS 36

mú�icas ,finalishs el', pri
r:pe�ro festival internf1cional
da canção pop·.J.lar.

DE GAULLE VAI AÓ
VIETNÃ . Ii
0/ presid,ente De' Gaulle

,'ai ' entn�vistar·se com re·

presentante dó govêrno do,
Vi,çtnã do Norte e deverá!
pronun�iar um discurso no

'qual se espera tOlne posiçã.o;
quapto a form'}" de soludo'l
nar o conflito vietnamita. I
Por' sua 'vez acredita·se i

que' o goveruo dós EEUU

sej� favorável em princípio.
'à uma pntre"isLa com o ge
neral de Gaulle.

TRAMITAÇAO
.

..

. I

, /

A SOLENIDADE

',Ren'da
'pede

, �. J "

panl'fJ;;'hlt.fi. f�{l

RIO, 31 (OE) {) dirq·
. tOl' d,o imp9sto de renda é�.
tá alel'tando aos contr�

lmintes ql1e devem ser res·

"c.itados os pra'T.os de :rec .

lhimcnto Ile ;i.nvo"t.os' d s

pessoas físicas e, jurídi(:'!F.'
anm Oe evitar a' correç o

:nom:tária e �l�. demais e,

llalidlHles da 'lei.

E;;('lareceu o sr.) OrlaI lo

'1'rlHaneas (lue as eml_}rê s

detC'ntoras <lo' tributos 's

(.,.",t·'(loS na fHl1te não r o

lJl;etos 110 un:r;fl iJegal e ão

'incursas na 1ei por a o·

pria.ção Ílldéb�ta.

--_'!';"'i,,"jl'�

l

/

Govêrnq�'
. reluta em '

restitUir iÜ'elas

A VOLTA
..

C:h�b
:', �."-. \':f�Jré'

AN'rQFAGAS'l'A, Chile, .31

(OE)· _'� cr!J!1lOS do.

hom'em' de NeurdeuthaJ e

d'(J� ��idad(� 'do corneço da.

errt ,Cristã foram d.escobm·,

toS',8o no:Mé do clliile.
O· r>c.ha.do arqueológico

ti.:Úe esH 'causa:1do sensaçá.o
foi descoberto p·or um sa·

cerdote jesuíta be1g-d em

São Pedro de Atacama, à
1.600 kíIometros ao norte �e

POPS segura·
MOB conlra
Sndré
'S.\O PAULO, 31 (OE) - O

DOPS pediu ao TRE paUlis
fu que im}lCÇ<'l a realizaçfu?'
do cooúcio dQ i\'IDB prC'is·'
tO para clepQis de ama.nhã

ná Praça da Sb.

'Alega que s,iba:do deverá

s� eleito l>ela Assembléia

Legislat.tva. o llÔ'Ç(J go"enu·
dm de São Paulo e o faio

poderá ·pt'oyoca!· sé1ios dis·
túrbios.

RTf) :::1 (t)r.: \ - O minis·
tro Pa1110 .F.g-i'!ifJ da Indus·

tl'ia e Comércio re,'elon que
110 pl'irl.leh·(J semé'ltre de<;jj<
:mo fora,!)] investigadus 500

milhões de cruzeiros no se·

tôr industrial.
-,

Só HÚ m"s ele :rulho.

União dos IAPs não demite ninguem

RIO, 31 (OE) -. O Ministro do Trabalho desmen

'tiu as notícias que di%ia� que com a. unificoção dg

Previdêncio Social seriam demitidos milhões de ser-

vidores ,

.'

O fEMPO
.Sín_ �o IIo,<l1m 0" ""''''foló,(>", 8, A. s.."", ,; ./"fa �té �tS 23.1811". III) lUa 1 üe set' t"lf1btu Ú;}!AA_i c,to,./.FRENTÊ. FRIA: flegntlve-: PRESSJ\O A ,MOSFÉRIOA< Mhl
DIA: 102'1.6 lnUtbnres; fliJ.\.fPERATURA Y.t!!:Dlâ:·, >lB',70JCe-n_
tígrados; �IDADE �L�'rIVA MÊDM: 77,-5%; PLUVIO
SIDAD�: 25 mrns: NCgU,lVO, - 12,5 I1flUS: Negativo __

Cmnulus. - Stra:us ,_ Chuvas esparsa,: - Teml�o M6r1; _
�

J v�uO.
Estável. .

'

� �

.
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\. II

Castelo vai
I'ao Amapá e

j� vo�la
,mlA'ULIA, 31 (OE) - O

pn�sldej]le Castelo· Branco
deixa hoje a capital da :Re:
pública com destino à Be
lém do Pará t;)nde deVl'>rá
desernlJarcar às 16 horas.

'Ap.ós os cumpnmentos de

jJI'flXC o presidente seguirá
lllua a residência gtn.-eI:lla..
mental onde manterá, con·

ferência com � g(n-ernadÇlr
Alacíd Nunes e classes pro·
dutoras.
O chefe da nação pernoi·

tará em Belém seguindo
amanhã para ú telTitório do

Amapá. Regressará amanhã
mesmo � Brasília.

Bantados da
CH julgam·
reilhllsfe
RIO, 31 (OE)'- Reune-se

1l(Jje Q Sindicato QOs ·lJan·
cus da Guanabara par�" es

tudar a cOllcessão dê, um
;;�juste salarial 'na l}il� de

30 por c�nto aos e�prega.-
dos do ramQ..

"

Êstes tem reuniãó ll1arca

da para amanhã aLlln • d�
anrcdar, a proposta':, IJatro.
na!.

f''"!'''.. i9m�aça
IÚO, 31 (OE) - O de]fU'

tado Gerall10 Freire, disse

que do mesmo modo que os

!)J'esidentes da Câmara e

Senado é de oJlinião que a

no,'a constituição deve ser

Votada depois da ,igência
do� atos illst3tucionaís e

complenlentar€s.

Finalizou dizendo que não

('omrn'eende que os parla·
111cntares pos�al1l 1'1:1' j •. : �

ii. éllrta magna d iJuís "OU

;:ih'leaça de; é ',mlquer tll>pé
cíc.

RIO, 31 (OE)' -'0 �i\.
no Iederal iiÍelina-se. �ra
rl.."St.ibelecer aS eleiç�

.

di·

retas para a Pt�a, da
�públiç:i .

e
_ g'O'Veroadore:s

de Estado, sendo qtle a, raa

tiria está sepd.o" objeto de
.

exame. por parte da comís

são encarregada- � rever o

ante-projeto . da �
,

constltucíoaal, A ,W(il1l}llção
.

é. de �rla' voz �() p..lIii:ciQ
d,Q �a}t()-
Enquanto Isso 00 Rio,' �

deputado P-aul.o Sa,l".lZ:itte .

deelarcu �" o' L\1DB deve

cooperar na refurm-;;,. ("�Dsti
tucional, pórque ,alé1;n de

possnlr em 'S<m8 ,- quadros
,i'U.ristas:; podeci �l'
ell'er\(�,a,s.. Afirma0, ,que .. ai

{\".osk',â,o ser)Í, �a�aAa" para
. !".�. 1'riml1nciar 'sô,� a ma

t[>.ri:,.� 'O n-a;:�"I��!rl.R· eea
l��se ·dl..,:,,� qt'te �o:>1\mJi não
tRrm .motiVOs: �.m� . ,

'lr."-.ta
'::'... .,...�'r <.,;;" (':..;���'1'P�:i,). Ó :sk,.
n�rrr ��,n"') 'H.·'n'r�:t+!*' u;l;;!!lj..
f""+/:,�l-"'''' f.:C!, '1"'OiI7'Í'\��, !j I� �1.ri·

, (:ões d1rcla�, mà" n'st.l�<f..T
�. !!�.ão· do" �,it;o

r

in.!lré •

ret� no �nto, denÍ-';O 'd,.a
"

,

atual c.oujmltUra,�,:Q
presidente . dá '�\RF...�A O:e'.d.

renl";' �Otl' \\� �5t�.a�·d.e. j;.
{�,.��l.4'"tnlv!" f"!l�f'l{4.�,·.· p�'.t�: ',o
r ,�-;,.. ..,..,..,�'t:·:r.n. "t"" ('-..r.!�t'· �.,.{�Tt;,..'� o'
,

. .

e�" ?·I ....... "'H ....-rJ·. � ..... p··�!:,s

l'_l iJ,-t>f.r�it �1J:. ..�ru'\'y.:I.'y:y. ;:t,

Ca.sfelo ressUsdta
> .

"

C\"nrrres,c;o

reVÕgandé �{,,�.,
mo SI (OE') -'Ó ,pTé.si.

der..te Castelo B'raóco� pode-'
rá revogar t-úd-tYs QS; 'atós
Íllstituelollais -e çoml}leJ].1ell
tares após li,S �'éiç{íe!\ de)S .

de n�bro. 8 'f:lrP 4i POS
sU,rntar um' ambiente dé

calma Wi-S duas'Casas do.'
Congresso. pOr Úe;à�i:io d:à
discussão e �Pto,,�o_ da
reforma con.:."'tituclohal. 'A

infl)rma�o M dada Oo1:Am1

pela llU,ll}u1. 'no )lkl. pó,.r
foute autod,Z'i{:"l. �o Govêr·

no Federal. A meQIla fonte

acres�entou <[ltc o gO'\o'êm,o
está inclinado 8. :reStabele·
cer as cleiç� diretaS para

'lJresidel1t� e,'�dores
de Estado, dlrendo � a.

matéria �'iá !>'Cndo ub,jdo
de estudo por lr.1l"'k da co

missão ene.alTC$,'áda' de re·

ver o' ante·pro,ie(.o elabora
do pela comi.o;sã.o de juris
tas. O deputatlo }>-,mlo Sa·

.

razatte, presiderit� da ARE

NA do Ceará, Nlnfinnou es

sas �cti''''llS dJun<lG

que a tranrltação·do proje.
'to corlstitueiof:ml nó, Con
gresso ser.i paclík-.1 race as

medidas que s{'rlo idotadas

pelo pt'esidenfe (j li. S t e 19
BrJ.IlCo. AcrescentoU. o pato
lamentar que I) l\IDB de\'é

C{){))Jel-ar na lt.pl'O'\"'d<ÇikJ 'd:t
r e f o rm a I"OnstituciouaI

apresentando em.endas e

]lernrltindo número Plll'a ''o

tação. Afirmou' d,{,1.)OlB o

deputado í p.-J.uJ(} Sara7.at�
que d�rante a discmlsão do

projeto coilStituciollal deve

rão pJ.-e'l'alecer as idéias

conservadoras. inrplantadas
no país após e mtrYÍJnentd
de mar(lO de 64. A'ém disHO

'frisou, tanto a ARENA co

lTlO () l\IDB terão conheci·
mento pré"io 'do projeto ii.

ser encami.nh<>do a,o Con·
,. � o O presidente Caste..,.re.,s .

lo Br"ncn que estel'c
.

em

Brasília viajou para Belém
do Pará, de onde' viajará
L manhã _para � territódo do

·�lWViÍ.·

. i.
, :mo,

3�'
(Ot:) ---- "Péll"a i;).�·�'!b<l,,' C(li!-' 0" '., U;·;;:1.�'�-:;�,. fl)dà� as ar .�a!.)"�S;À; 1 '\ al.ida;j.}i·�;cJn��\'� ç):} r�'11"\ r(;'!.�(I�,/

"-··�·�,/�.ét.::ta� pélJ.1 ��iy{i� 't.:.-d pocrê ('f;'Se :,t' Dl /I��{y -l�rn ""'.�uj .

,
.

pe'p:wa a�2bal' POJl,:!\) 11(' Doder um semidibíclvr, po)'(j"�x�·v���a{!G�, Celso n�ll1(}�, llc rctur'nou Ll1lCm do IUo r,\\E' n:3.() SI' re::\: I'!';:'ll' :ls meS:,12S "u'n',as f)ul'a insta1'-
de Janeiro, dís&! que ('ollt.inJ:rá v.arti.cipando da vida rar no B!'�S') 1Il�: r;>CV( rno ;::lnaz c1\: restabclf::'(lCl: a cur

politica de Santa' Ca(.arina lo pra70 �. eL' çao ,,1 ret�', <JS g::l';m las del�;o,lahcas.
os s,mp\á e ir;al'cn�'\'ej;; din'i OS ilUll'é:JlOS -- como o

direito dq ddcsa - C ]),·01110v:;r a nC1ciLcaei'io 11aci,,
lia1 nela mobílizaliâo cio povO?"

São p��avl'é1S elo· ex-governador Carlos Laccrd�, .

em 1011:;;a entrevi.sta à rcvi5ta "Visão" deSta );elll<ln�l,

e na qual dirige contundenteS ataqUeo: ao govç·l'lJo. elo
'P';)' Costa e Silva e prega a "união das gran'C!cs tCil
dCrlc 3S c\"l'Gcl'a :Cc1S" para "lutar nOl� todos 'JS meios.
'inclilsive apele, às arma�", COl1,!,a "o govel'llfJ de Usui'

pação."
DepoiS de lGnga analise da atuação brasileiL',

pa1"ticu1arl11c:'nte (1? polífca economico-filléUlceira e .:la
po:í:jca cxtfl'na� '''r:ar<1 que o �)ovQ a entenda, e, en

("'I: r" relo-a. P('''�8 re�,ç�ir contra ,a uSUl'paGão e, a mis
üficacão que se apOssararn eto BraSil," sugere o lidc"
ela e�'-UDN varias Ilfovid,cncias. enLre as quais a sub<;
tl uiGãci' do a ual g(lvc�'!io nor "um goveL"nO legitimo t:

que !õeja 10gifm8'-1.) ):':210 conselltimen10 eX_:,Jt'ESsd eh
povr,". poiS :oe "a e'e!c:iio indireta n.5o é em si rneSll"'l
conc1cnavel" í 1 ré: té:-Sr (1(' c'Un1é1 eSCa111pteaeão \'erg/')
nlloià e int('lcra \'0'1 êi',an �1() a adobm discri ;,i(Jl)L1ri ,'_
Tnente, por llto di a cria]. ))3J'2 e,!:tar qHe o l� ,. 1

-

cida centra Os usurp".1 lOrE:s, Assim se garantt I1dU fl

continuidade de Uma revo'ucão oue 1).8,0 1-::\u\ ' t· "':,�}
a ele um grll!)O de coita, .qÚe usa -as ar1l1a� do Lxer·'.

to p:lr3 'Oatisfazer ambiçõeS e rivalidades pe8:" é is,"

investhneptos c.lcal1çaTalu a

soma de 83·milhões nas in·

dn'itl'ias meeânicall e quími.
caso

ri -

"',,:,", ; , !l
-

2i! J." ,'_. r

lHO, 31 (OE) - Com

Segundo o Ministro haverá isto, sim, uma readQp-'

tação de funcionários de alguns orgãos.

J

'emenda que ar"-,edonda a ci·
fra de um mein jmra (lois
pIH' centn o Cou<;elllliJ Na·

volt l)<JI'Ccer do' sr. Sebas.
1i1i.'l N (vnleira que fixa os

,ínrlir'es de lll'odutividade na.

cional em 65, os quais deve·
rão .

ser aplicados na cor·

reção salarial este ano.

)
,

, ,

Prest·ação de imÓvel
� I

é passiveI
.

de correção
BRA.�ÍLlA, 31 (OE) - As

transações imobiliárias
prestações estão sujeitas
con-eção monetária segun·
do estabelece decreto lei
assinado pelo
Castelo Branco.

A mecUdli g' (lYC rnamental
iJwaJida recente lei do COIl-

presidente

gresso que jJroibia a
.- _. ...

-l'cçag monetar,!;! nas

çõês imobilliírbs.

cor·

transa.

o ex-Governador Celso Ramos retornou ontem

da Guanabara, por vO'I�CJ dos 14 horas e 30 minutos,

após i.I'�a permonêncie de p_?uco mais de lima semana

. ncquêle Estado.

A suo chegada, no Aeroporto Hercílio Luz, com

pareceu grande número de amigos, correligionários da

ARENA - tonto do ex-PSD como do ex-VON ,- co- '

mo também centenas cl,.:: populares .que fo'o'm o�raçá-}
lo pelo seu retôrno à Copito!. Deputados feder�ls de.
Santa Cotarina � o senodor Atílio F_ontana tombem €S-\
tiveram .presentes O senador I rineu Bornhausen, qUi
viu-se obrigado a seguir viagem poro Itajoí na manha
de ontem, infelizmente não pode comporecer, mas

através de amigos seus, apresentou igtlolmente os

seus votos de boas-vindas (Ia ex-Governante,

A alta cúpula do ARENA"catarinense es+eve pre
�etlte co desembarQJJ€ e, após a suo chegada, o sr.

Celso Ramos 'recebeu em sua residência vé rios líderes

J'o!íticos do interior do Estado que, inípos"ibilítados d�
cU""'H;mentó-Jo no aer')porto c€vic'o 00 gfonde nú rr-e

�o de pessoas que lá se comprimiam, fizeram questõo
de' procurá-lo em suo coso poro poder cbraçé-Io. '

No Rio de Joneiro, o ex-Governador de Santa

Catarina, além de visitar diversos órgõos administrati
vos federais visando o carrear recu�sos poro O ríO'i:�
!::;tado cujos requerimentos dat?m .desde to suo gestoo
�O"'"'-O Governador, mcnreve imnor�antçs confoctcs po-
líticos na área federal dq ARENA .

.Á'(',,,j che.,qndo, declarou que participará ativa
mente dos <:!e�tões alie se desenvolvem fac.c; àç elekões
!'H'lrlamentares de. 15 de novembro próximo. Na noite
�e ontem recebeu em suo residência o visita dos mais
representativos líderes políticus estaduais

..

Preso do
nnps
t',. "��f.!> T!'"�!I�
PORTO AT,Emm, :U (UE)

- FIJ1
Cf"!! "..,

aproo

DE ÔLHO

us

mpn 1'1(1 {lfl i""et'!IIl·. u

sarg'euto do E·..ón,lt(l
munrlo Soares. p'rêso
Dnp� �aúcho desde a

volução.
,O de[JU!ado

iI
à

o governo federal está informado" ') '1,1-
dia (\-s :::eUs orgãos de seguranç".. ela intsncão elo sr.

Car:os Lácerc1a de fOTl1lar '·'uma ::>'I1'l))a hente unica
no paíó.'· Sc�nmdo o governo, e:::sa hEll' e ',em pl'opo-
sitos subversivos.

'

A }J1'onosía eLo 8?'. Corlos L/lcenLa. de UnlCl aç(]o
C01·1Í1'lltl7. de "todós os dernocl'rttas. (Ias' progressisu'"
('o" (,(>l1.�(>)'1J((dm·es, "c,:mtJ'(I. o Cloz.:m·l1O lIa Iltal'cchat
C<1."1e1o Brrt,l1cc'·. está e:t'l)Osta �m ellL·:-cvisia. rmc ()

eX-f'ovcJ'1wrlor {ln Guc!?toban'- cOl1cpden à ?'e1Ú8i(� '"\1;
são" a C:l'CUlc,,. hr:';e. e ClIjoS trcrhos P1'i17Ci/)(lis sií"
rep1'odu::;id')s no ))arJino C desto rcli(:ão. NeJo. o S1'. La
cel·da 1JT'J!JÕe [( denubada do Ç)OVC1"1W Castelo Brtllt
co "até com anelo às (tJ'il/aS." _

Já (:hegà.�l ae conhecimento .)0 ol'P!'ictent::: da p','C
publica que o �r. Lacerda tenta obter Um manifesto
dos ex-presidentes Juão Coulart. JuscelinO Kubi.:;
chel, e Janio ·Qua ...·ros. Sabe-se 'anlbén", qUe o ex-�v
vernador l'euni.U-sJ hn dias com Um gl'1.J!J() de "inle
lectuais de esquerda:' e pregou a necessidé;de de 1an
camento de um méJ.nife�1.() ao 1)<-,,(:;.

,

Pessoa ligada aO Sr. Kubitschek aelianLOu onLem,
clmtudo. a in'pressão de oUe lJ ex-presidellte difícil
n'ente ;oncorrl:>.rá em élS":Jk'lll:'um luanifes:o

I
dessa 11<1-

;'11re:�a. Tanobém por cons�der8.r qUe ele Só servil'Ía

na�ki da. AS�t"11hh;hl I t ..�:".
la1.1nl gallt:b;' ll{';JU<"" a jlolí.

("\;'

P.'l,\··

11elo
rp

"P01' ""i l'f) lado. r' 901'01'1'0 €5'5. SegUrO de (Jlle li

�:. Jm1lo Qt�;�J" ,S at' be rn 11;�lo assina�'á tal m�l1Hes-
to. r

c:n (ó <'1'. 1 1 ,',,�(h 1� " """I'l11ir ? lider,mcH ele Ullo mO

r' O,PlllO )f}Si('1'J 3,'1U10 e reecnten1cn:€, reCOllll'll

dr:
.

Cl)�\T1",bara --- n80 sendo 8tenrli :1(,
sr. Lm:erda OU am, lHcerd�s
v�sta as cJeiÇe.es pí.Ll'l::l,nell[·t·
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Clube Doze' D'e Agosto
Prt.oCHf\lVIl\(;F.O, DO cumE DOZ[� DE AGOSTO
PARA o lVIES DE SETEIVIJ3TIO

Diq �) - Ch<\.,�las Azaléias - Iniciu às 1G horas
�u:['ée ,1.-', Ba:::lI1Q:': - Início às 23 horas
Org::ni l�pE'la Fac'\;lô[lde de Direito

Di8 I) --- F\,s h J uv('l!tudC' - lllício ús 1('; hor8.'
Ih·! 17) l;L, t) - início ;:IS 23 horas
u::, "�;-i) j.-(", 'Ivonllld" _ ... luí('IO i\s 16 ]",-.

JOSf. ;\1fH'(';;�no i\h (�

v

Fralleisc:.l .i\n��;[·1.i(:ü I\!\'('S

Sli:" ro13,çõps o

, ..h...":lt•• ! .(} ..
'

{',' :.1, \! ! J, (' ...
"

t J j 1 f' L( � �

(,

'1' "a

'1l'1j, ic::t aos' P«I·l'I.l!t-S ;, ;,1

1 � (_\11·Lt�: /\.!h!.._;r'íl.) (.;�IJ!/"
u ' ��1'1l jf!ll:-{O .I{);I() /\lLr:I'

r� <L:·(l:.� C·;Ji·l\)�� (;( l'n'I';�'

,). "

\ r ,li \11
" 11\ :1 !(L",

, ,S pais
II Jl.as(�i.

ili:"1 :!!1 nCl

"

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

tomunicação
PrnzerG5am,ente cOmUrllcaJ.110:l a nossa destinLa fregue

'''ia, ri .rcab9rtm',8. de 1"0SSO 'deposl to de MADEIRAS E MA·
TERIAIS PAI�A CONS'I'RUQAO, A RUA FRANCISCO TO·
S",ENTINO N.o 21 _. T:f<::L. 3802 A POUCAS Q1TADRAA DO
MEEC.ADO PUBLICO,

Irmãos BittenC01.11't "J:1(\, Cm n,

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

Departamento Nacional de
Endemias 'Rurais

ATENfÃü
,

/
,-

C}l.fLpla-Se a áü;nção elos interessados para o Edi
tal de Concorrência Aelministl'ati .a/ qUe êste Dep2,r
tamento es�á fazendo J111blicar lWS dias 31 de Agôsto
e lo, e 20. de ,Setembro próxil o, no Diário Oficial do
Estado, para \T0nda de ma1.edat inserví"el

. (veículo,>
e sucata). �)' t., .

Florianópolis. Agôsto dê )966
A COlVII8SÃO ,

------------.,-_ .• ._- , ...... '#� ----" ... - ....

DR J\ t ot:nrn C'AU-IS-'• f-"\LL> \ ,,\} "

Dr. João José hí r', Fa'q ln ies'

( I

(' I.J ";1 \

1_ ", ,

.. _- . .., ...

Oi reléírlca do nguri Solucionará
Problema Ener'gétiéo da -Ge'órgia

Por Lev Goldinov, da. APN barragem se setenderá' Um lago de _pro�
porções gigantescas, despejando suas {,
guas por um túnel de derivação aberto
nas montanhas com 15 quilômetros de
comprimento sob pressão co1OSra1, para
se despejar sôbre as turbinas da Cen
tral Elétrica, ubterrânea, quando então
seráo canal izaelas '[lara uma de:rivaÇs. o
n','; encontrar' Um \TaIe do rio Eris-tsjaii.

Na construcâo da represa Ser2.oi
ornpregados lilais de.40 milhões d� me

;,ros cúbicos de cOIlcreto, quantidade i

gual [1, tt'ila aquela en1pl'egac]a em qu,,
tr'o séculos de constiur:ões de usinas 11L
dl'i:)-eiétl'ic:1s 11a Geórgia.

As equipes de constl:'ução são \'or
TTI<,d<l'; por veteranos elas represas (',ê'

, Bratsk c <lo Vo,lr,ski, além ele profissio
riais recrutados das diversas escolas .:1.>;
cOnstruções hidráulicas espalhadas pe
la UHSS

Os cO.nS1rutol'eS p comf;Çararn "s

uabalhos de preparação dei fos�é) de ('1-

menta<fão e lancaram aS base&' da fU,ura
l'eprêsa, bem a�sim él. cO�lsti'uçãQ do l,'1
nel ele pressão, dispcsiç�o êssa' quê n,)s

faz aCJ'",-"litar estaI' a obra .defín�tivame;l
te conc1u(cla noS pra;os 'do pi',')jeto.

�_ ____""-'-<__.'__,_r __._- ..
_.....-....... A_.-!"" �.�_,_ ........._ �•. �_

P.REVIQENCIA : SQCIAt
A. Carlos Bvitto

ESCRITURAS DE, IMOVEIS DEVEM
8-EB. PHEGEDIDAS DAS CEItT!DÜES
NEGATIVAS DEBITO PARA COM
INSTITUTO -- O Def)3rtm1lfmto de Ar
ll:'eeEríJaçiÍi� c' F,ls.c!l.liz:l!çi'í0 do Ins'titub
dos COmefcü'!I'lOg Heaba de bnixm' !l.s se:

gu iI] t.,es iw,>truÇÕes.:
In8tJ'HÇãn (1.(' Sél'viÇO T)J\F.IS-51,

c1,,' :10 de j1\l1ho de 19Ç1().
,

1. _,_ }i;l1cfi.l:(3r:enr.1.0 a 8.C,'í'i-o da Físc::t-
1 ;/,,:l,:nn das nOSSé!.M -bí'lcgaéias, tl'anscl'C
�'"mús r. ,<;ci!.llil',' O i0nr 1:1 HJT-ri845; d('

, :n,5.19t).tJ;
,JUNTA INT'ERVENTOHA NQ CON
SET)IO ADMINIS'I'R.ATIVO"

A JUn4-a Int.erventora no Conselho
}, dmilJistf'ativo do lnstil:tl1o de ! 008P"

Li !ol'j'l, p 'nehs,)('i'. dos CUlneni:v{,lc' 11,

l";d d.,! ::,U,," aLI',buieôes tenr1ô eUI vi:"!.l
, j,r')lJ'tlíw';,'üeni,o (' Di 'i.;.,['io dI; i··i:�(;:,-

'1 -,.fi. í 8L'-,,� -�.

.. '.')",1 I �;1 1;0,,(,1(\(-"1'
·.�t:lc!l ,(, l}J p n,·H.-

,) 1.t.'. .

1;!':SOL\i�, pOl lrnanimidadt':
l "� Julgar pl'oeedente oS ��l1t0s ('r.

i nÍl';1cão extraídos em nOmes clp Clau�
.;lio }\.dü1es Stefane1lo, Tabeliao Nn X�L
rim no Estado de Santa Cat::rf'Ína e A-

",\
.. ,. "

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

tônio Oscár dos Santos, Tabe1i50 em Co
,rone1 Martins, pOr in[fig&ncia dos. <tl't:
gos 142 da Lei no. 3,807: e 253 do Deere
to !la. 48,959-A-60 aDli::anclo-1hes a m1Jl
{:1 prevista no inci�o do artigo 482 (1')

Regulamento' 'Ceral d,a.'ptovidência S:>-
cla1,;

,

.

II --'Detel'niinar qu,e: o· DpDart:-l
mento de,' A'rl'e'eada0ão 'e F1,c<llizaG8.o
tome aS providências n�çéssárias' a firl1
de recomendar às '; DeLe,R�mjás incentiva
ção da Hsealizaqão no (�lle :eonc.erne ':1

total observÉtIlciã do arLigo,;.'_f53· do D2-
('[','lo ,IS.!};'í!)'·A de 1960. 'i

'

J.l. (.)[1' 31 de Inaio de-: 1966,
it \ Her!Tl�rn,_.' Cordeiro PÉ:,'s"oa Ca-

valcanti.
,

Pl.'t'.,:;�knie da Jlll1tcl InterY(,lüora
<I) Ci1oerto de Azevedo LejeY
HC+ltor.

i (),:I lê J t:�f!�
. SaIl ' t;J f' í I!.
,"jsi'" . 'l.: )

I "le�; ftarf'
ser tClla"' jun t'

t 1'0 de lrnóv'eili tle SUãt; rl'spectivas rf'�

gi(í··,s c:um a 1'1m1i::. de «:: ('r, i)" "I'

O fiel c:HmpJ::;lhdJto das disposições elO
3fÜgo 142 § único da Lei 3.807-60 (Lei
Org:tlJlie:<l -:la Previdência Soci<1I),

'
.

-,_._ --_'" ..._._ ....---��_._---

I

Na Sibéria a Maior
Hidrelétrica do Mun do

'

lVIOS..COU ,- (APN-OP) - Pl,'oje
lad;l para a l:egião (la Sibéria, com o. u

prliveitam�nto do potencial elo rio Yni.
C;t�:.Y, sel'á illiciada êste ano. a con.struçüo
ll;� rrlâior' �nttal IúJ.telé�rica, do Hlllndo.
A lltJ\rà usina terá a,pot,ência .de 6,,5 nii
lhões de ki1owa1tts pOr hora e deverá e'"

tal' inteiramente e�nduída em três J-

-.:;

noS, A barragem terá a al�ura de Um e

difício de 80 andares e form",rá um lago
de ,proporções gigantescas,' glle. possl1,!
litará o aproveifamento de milhares de
hectares! terras n" agricultllra. Espera
se que o cus o ,.'., energia seja o m[",is
baraCo ele tôda a URSS .

I.

:�$ 29'0
fáci'I ...fácil

2.950 cruzeiros é o quanto Você dá de rn·

trada para levar agora ii sua kodaK Rio 400.
E você ainda ganha grátis:

- * Dois lUmes
(1 P & Bel colorido) ,

.

� [ revelarão de todos os iilmf� batidos
com à siJa KodaK Rio 40(),

•••

J RIO-400
....

o que é que você ainda está esperando?
,

'.

"
L,_

HACHAn

E�ro('.(·d('nt-c' de Curitiba. .rnçontra-sc em

n"""" ,-,'!i:"df': (} sr. Ra�rÍirn. ;ernandcs ,pro.
1l!,;,,";írl0 dos Hotris

l\lariltl'
e Querência

Palace, I,
•

,

xxx

Da CLt, de Agllas TennaN do Grava.l'a!
acabo de t;eceber' comite pata o movinl,�n:

I - .

--_ .._-.

rl�c_
.. __._-:_---

Quando: o�s Filhos � Casanl', a M'ãe

,; ('I) co uitel dia 3 çl'óximo no "(, ltal
'lu Ipl'i ('111h", lançanli�l1Lo ti,{\ em ' . ,(ti.
IIW 1'-(, Durante ai recepção dunçant ,le')I1.

te,': dcsf'ile de modas aprescntr ir t OI
I' '11 f �n('çituada bonííque eh eqH\ "

gau.
I'" "

, .� .1

, 'um grupo ,de al\ügos, visite;
i.H � (; do :Bel�húlaclo;', BOlich(;, 11'

• ;nlHlgmaÔ(/1 oficialnHll�té dia ()
Maravilhoso paJor�ml-,: bom gost
cOl'at:to, sem dúvida val ser n,mb
simi@áticos e agI'atlá.veis a ln biCI
noss,\ cidade.

'

MOSC01J, (APN-OFR'R_PPFSS)
]),":5('1"1::+:10: da cordPbt'ita Gaucásica, on
di" r-omeca sua C'nrriàa até se deSpeJar
r,Q, Mal' Negro, o potente rio Ingurí vai
agora forneCer PTIérgií-t abundante à Ge
orgia /\ central elétrina a ser construi-
(la rL8S proximi ct8i.ie.S do de�filndeil'�d d('

-,,,�,,.-""-.� ...,,�._,�

\ T)7.s}nlH�Y ol.a:�g[t. o ]ev�n.nt::rrnerl.tÜ de I!'''f

'I, raa J?l"preí!a Pffi, arco, de dupln (;lll;".;alg
t'a nos planos horizontal p vertical com

\' 30Ü_l11P.:.I'()': di; nltul':1 P W�() i.le cnrnpr'i-
ti I r1l:('",

,

" \

Náo é de agOre nue OH ew:;cJJl Jcil'n�
p'('OCUl'[H'am soJI:('-'on:1:1" 'o nrohleu.a <10
:1pl'oveit3:menlo d('�':;e riu, t:L\jo pJtenr."í
aI está calcu lado em Cl:t:C:1 de J milho,'�8

DIA 8,10 66, dI' k;k,w�Hs, 40.S quais 60 por cento eH-
� J>\ILE DE ANIVERS!�.n,IO tarri\o send edístríbu relos até H170, du-

Com apresentação eh; Debutantes plicando, assim, o pote'(:ei::d encJ'géLic0
O�;(';)::';�i;STgA rm W,\I,DTH .?_�LMON ,� ge�':!4 :Hepúb1ica Sovié:i.cC1 (')li!' () ,apr;o-J', esrau qbCl'�':'5 as ,I \SCTlçoes para as debutantes, n� r-� veltar{� no desen:vo1vffiW!1to da }[Ldu.s-

Sec]' :H.i" elo CluGe': das :I.on ?ls ]1 ,no 11Of:=tS e dflS 14,00 ho-.� tria,' de ml3!qUmaria �esada, nrod'ulos 'quí
1'<1" , 17,00 11oras. � micos e metar1urgia ,

,� org::mizaci'ío !lo lmik pc;t.nriÍ :l (',nrgo rio CronIsta. f)o- Nos de�albes da cc.n,!'ltr'ução desta
ci:'l C�LSO Pf\MPLONA. usina serão, aplicados os n;telhores 1'("-

,lnfín Jô"F. Mar,11:'uln - RFf:fn<:T,nrTO fiF:RAI, cl{rSO'l dn t:ócnica :ri1oderna. Por ty:á'l da

As 17 horas do próxhno �ábad(\ lia Ca

pela do nhino Espírito Santh; acontece ;í
•

a cerimônia do casa�ei'.to . d�"Sheila CO",t a
com o dr. Delmar Cervíerí. No Santacata
rina Countrv Cluh. dar-se-á a irccepção lOS

Comirlados,

, ,

'Ama\lIü'í.. llS 1� horas no t;;fube DÜle tIl'

A�ôsto, I'e�l�r·se,!i. o :"Cbá Ja$ .\" ..)t ��r> •

com ilesfile das Deõut�n:tes Ofícíaís d I 11� i
le Branco. A renda da, �lO"iment3!1;;, t<.:(I,.
de eleg'âneia' será em iávor dh Elh 'antl,!·,
rio Santa Catarina, ten�o como }'atrones·
ses as Exmas Sras, Dona Zllda Sily!'ira e

Dona Edi �an Thiago. f
'

x x x
"

Já estão de volta 'de-sua' ,\'jagenl a Eu,
ropa o sr. e a S1'a. Dl" � FI;a�çj�{'o Assis
(Lourdes). I

xxx

-'_

Laz'lTO BartoJo!lWlI, lOgo. mais ·no Que·
r';nci� Pa.!a.ee, recebe c�n"idados ,P�:M un�
coquitçl l:,li'IÇamento. do 'ConciI;:sQ�Mlss 'FIo·

riahópoJi� :Vliss ,,",anti! CataFiTU,

xxx

l

Ontem; foi visto 'jautamln no, Qt�erên"
da, Pala,c.· o Engenhriro', RonoeI �btta
SOULO,

xxi

Será IW pr6ximo (tilJ, 10 na Capela do

Cnlh'ÍO Coração de .Jesus,\' a cerimqJl,� do

(',"<;::l_\1"ento de Nair, :Maria, tLa.u.r.iJ�,do, c,om o

"dI'·L A'
.,. \

;H\yo�a ,o AU'rClO uz - pos ll. cenmoma

ql1e d:tr·se·� as 11 horas, QS �loi"os rf'Cll'be·

,ii,o cnmprimElmtos na, Capela,

xxx

I

Em ::-':lIlto AI11<\1'o' d� lmllef"atriz". sá"
h'l,do próximo as 16 bora§l, na, Jgrej�� Ma"
ü'.iz, ,"crá cclebr-ada �\ rerlmôn&' do. casa.·

lllh,t:� Ib Vc1za Macha('o COm o. 'sr. �Iar·

çal �ePl'11"nn. Os noivos recc.brrãci ,cumpri.
menkl' lU\ Igreja,

.... ,\ \

A l'XI! ••�\;g:o \](' 1ll1H',ia,., " �,r;il'kH� E�(a·
H�r,ç;; 'l

....

;.� iu1'ein. dr·Jw .\ fj't .. f'�k-· ,,'-}fi'a d;·
,:.�(,'� (ã� .� •. Üfil. :,'. fJ fto ;.� ii ('.

....(·)nlemOr ,,;'0 an 'nfllH'qt.f·l:irio'- "!Inda
Ç�fl {ln R"" • fto uràSn em nOdam'iJfl:i�.

xxx

E 1)(1(" falarmos nas fcstiddade�,., (lo?"l
Han('�'-r;(lS, foi eleita Rainh,t da eita(h'
cl,iI,"�p. a lionit,. Ieda Silva, l:ttneioruiria do
Banco A!!Tícola l\Jcrca.tltil S. A.

xxx

Precisa de Outra cupacã'o
, I

-

.

1 '

.

NOVil. IonQUE, -- ma pesqu;-
sa

.
realizada nos E.sL<:\los niclos revela

qUe; na sociedad.e industril' n�ai,5 avan
c;ada no 111Ul,ldo, as mu1hel,.:i -C8.sadas es

tão fazcrido'uma si1enciosaevo1ucã0 En
quanto prossegue 2, j)olem;a elltr.�' i<;
minisLa,,: ant.Jfeministas e 'emifenisia
essas m{llhpres lançam-se ' mundo 1(;
! i'abalho em número cada rez rnaior.
Nc:s últimos anos, o aumel: mFlis Sig:li
fieativo registrou-Se entre as mulhe
res de 45 ,1, 55 anOs, qUe e sUa grantie
'maioria SOo PS110Sas e mãe

Ec"o;l "1'" SCCllte inserçã?,lO setior de .

t1'aba1]-,) te:,'. um aspecto JfÜcularmen
1e' iatcl'cs,,<lnte:

rnuitíssimiUlães pro.eL1r8lIl e encon(nml Urna pação de
meio exned·:cr:tc. i�l(' Ó, l en1preUo
f�ito à n�edida de .suas <'xiM CÜ,S e 01�'1
p'Ü·côes ·dOlllés ic8.�. Ca�cuh':::'l que ('Tn

1\)70, 16 nü.lhôes de pes,c;o mltl1iel�t'S
na �ua l).1.aior pé!.rte, trab a,rii'? e!.ll

meiq exp.ediente,

x xx

Uma moderna � 'IUXUf)E'a ,'1

com hti�'()s para ""Elê I e Para

vaveJl;ncflte em, outul:l1'0f .'ser:í jll' I',
em nossa cidade.

x xx

.}(:an Carlo, será. a atração
tefefita dJ. PrImavera :t se real ..

no Li�:l. 'l'enis Clube. O clube
tambelll (�stá, em atividade parr
de gaja, cornemoracão' de llIak 11

"ersário d�' Lira, d.i;1 8 ele out.ul

x X'X

Lenu!'; em ""O .Torna!" do l'
to Jl,�'O falposo Cronista Social
Trampowsld, (g. d� A), os lari ..
dos belos tecidos nova coleção
- 196�, que pel<:J, excelência do�'
tanto elevá, o arto 'gabarÜo da .l\l
dnsiria' ;1:êxtil. Q �al1ç.amento "cô
S:L", se faz acompanhar dI) l'e1Íz ":

Quero que I voc� s� esqueç,ar dêsl
no,

xxx

Otl mal·avilllfjsos tecidos da

Bangú B166 e os n;Jptlelns do !1isep
, g:UiUlistá José Ronahlo 1)rovavcl}T'
rão a-pru'Tntado ainda est(\ mês',,!
'I>:1rela ll:1 Associação Atletic·1 Ba
BrasU, (:,11 Chá Beneficientc.

I

I
Consegui!:' urr� empreg Fil '�l1ltl�

nel''':''4? não é difíci� �1l'a � mul1le��f:j
iue ,j�p'l:!.b?lJ:�ram antes dte casarem

qU quê, se eSpeda1ziaram � alguiml
rofissão. O resti), aque�?s Ir:; Só vive
L parO) ,"

1
'1r .� os filh(· éle:ocnÍJl'c,

fluan\!o e�,�es I>e la».nn, q' \:,ces�itafli
de outro tipo àt' 0c�paçii(),

Contudo, quo.:> to l�s careçem
de instrução 01 d� ('xperiê
.'<lo>; par:?, comeÇ� � tT'",b�(i e"Ç"�r.l.Ot

'.t.

l�. 11:1 ]:l-p',., I

lf'

,
"

xxx

r('I''iifllllen,o'' do 'dia: QuaHto � os
prpdf\l11itléOll, a razão 11101'1'('.

<I

,
'

r
q�I:, l:"Uitas deJas ini1iarn t;SÜll.�
\'01S' hJJ";(Js ou ellTscs d{� capacité,
.r�';r'� 1l(�lr� tOda:.;' �êrn e�sa CO��lt"c:1')
hrt;a ,de vontac1e, Al'!umas1 �i�",
na metade elo 'camInho, e remJ]
SE'lI� proietos,

CUH30S,
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Vieira N VQ Diret�r do Centro
I,
,-.d Uiela

._-�
-----�------'

- A
'o AUgU"t
a�.§

o prof.: Se�xas Netto acaba 1

receber cOn,):::açao do \.11' ,\ ld
(,8

l
' - rna o li..

r-usto Vieil"'P. <'[u:e a��un.·ill no' d' -?u
de maio d/J65 a direrio d r.la.'�7

d "N
o ,-=-en 1'0

e Conser-.<'ên ':'8. 1 at1;rezaj da G
nabam, Co' s;: sabe eSse Centro '

ua

extrerna inrtancia Dara o e t :le de
. .. s li'-. o da

ecologia botânica c de alta inmortância.
ta l' I'

�

� fi oern c imátiea, De acôr,do com a in-

t91'1D�ção do prcf. ,A, Seixas Netto, o ar
1\rna:do �ngusto VieÜ'a, dará brilhan
:e� e, importantes diretrizes ao Centro,
pt1nclpalmente· no aue se refere à eH
matologia.

_.
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Procurar Conclui Que Globo-Time-LHe Ameaçam
BRASIl (OE) - Pan o

'

, j'
.

- procura·
cor

.
da Rel',LCa, sr, Gilda ,Correl8, F

• t f'
." er-

raz, OS con os IrmaclQs entre k TV-
Globo e (] IpO' "Time-Life" "iP-

'.

.

' oem em

Fl-SCO, a m-cf1 segurança nacional PQ'C.
j:.í. se encorlU sob o conttdle do' " � ",

norte:ameri,o os' bens adq"':r'):d g�:po
. "

' '-',I 0S pe1()
sr, Rob<·.rtIlI.1!inho à O'r""''''l'Z''C''- "�T:

•
' b,�'''tol o.

_
ao v, lC-

t.0r, Costa, (e outros 3 TV.Paulista \.,

TVB
" ,'\. "e fi

,

-
.

auru � �engo de se ,prop'aga;r pe-
lo pa.s ,1," ernsao 'do dominio do "T'

.

A..

Life", _,

ims

Tal opIO consta c_lo parecer' <10 sr,
Gildo Ferraz3 comÍ1:-são .. de ált'o túveJ
designad2, 1) go\,erno. par;:> in;esti<Yár '"

materia, o;utros dois rne::::bros da
..

'_ 'I'!
co-

mlssao s5.0l 1 ares, .
.

Fqi ,

cfl' 'In divulg;ado_ 'ontem' apesar
de cons!dep "s�ret_o", e votq do co-

-r.wndante ,a Portela; da Ma";'�ba.· ,
, .

< ..... , • oe

Guerra, )) ficl.o no CONTES, sobre, à,�
contrat!)s {TV-GI<?bo com G "Tirne-Life{

Afirmou o IH,ar que' o grupo.,americ�nb
constituh ma companhia':_ .i' "ifime,

'ó

Liie� Brãzi-1: Iric. '� para 'operar no Brasil

.

e. �:pies;�� d'êss'e nome, não obteve nem so

li,citPu.1Vltofizaçã6 pata func'onar em ter-

.

ntoeío. ruiç,ionál, (Pelá rners, 1':' não consta

�;,n0:,-prOce3S.Ó
.

:qu�lquer indicação nesse

:t s':.;:tt���'). :;El1tre'�anto, fazendo jus àquele
, 'Il9,tn'e;, �:Trme-Life" "J�iciou suas atividades

TI? ca.ql,p::r :dfl 't�levisão no l)aís" aproxi
'·m�n'tl,o-se. t!e�' gi:;upo" Roberto Marinho".

.

Í:!.�1é'i]fiaO.-s�'
.

�ô'� contrates firmados
entÍ'e,os dóis- grupos, salíenta que, num

desses in.��'rurrifD.tos, ,"sob o titulo de

�'l'eCÍ1ic;a f;,�mmi.Strativi:', há referencias a

nQtici�s; ,,puo,lici(lades, orie�t:?,ção e assis·
tenGias· te::mica. ".'

.

,

. ',E ':-c�n�f1fÍ 'P,Clt' pedi� 'que Í3e conceda' à
''I'V-Gl@bó, 'o praZió'. d.e

.

00 -dias r.8.l'a J'€"c'n

flir",tóa'os':üs',cQhtra'tos 'firmados com o

1,'T�.n['-:m\e.�,· q\lapd�;' h1ais' mo seJa,. para
\"l_e.',,; �r;;:p.r.esf.. es'tráhgeira" splicando-se à

m(,)�o. TI9. ,hipotes:e do 'não·cumurhnento
a J?kriáJ,id\1.cÍe· prev:LStil nb Art, 74' do COdi�
go 'r\f<l'ciónàl d.e ':TeIecomunicacões, com·'
PTQ:V:<:4l'�'a?�im a. su� iflcapaCidcde legql"

.'"" ..

Espan�,A:juda;S. Paulo Ter o Seu.Metrô
SAO lTLO (OE)' - O ,Sr, Laureano

López Ro Ministro de Pianejamento e

Desenvol"1f;Dto Econômico 'e Social da

Espa.r:ha, prcccu '10 Secret::rio da Fa.

zenda, Szlelfim Neto, e ao Prefeito Fa·
Tia r�ima colabor?ção financeira' e técnl'- A E h

< ,sp�n•.:l, re\·elo).l. importará dGS
.ca de seuafs pará :<1. construçã.o do me- ]);-;fO'es ib'l-Q-i;lmericanos ;um total de US260
trô pauli:�o: Hoje c;) Sr, ROdó', 'seg;undo milhões,- elos quais 28 ú)ilbõ�s elo Brasil
êle infOl'tll ao chefe elo Executiv-o 11'lU- t"

'
.

:

e es ,ti. aL--a_ves,andq' um.':l. fase boa de ex·

nicipaJ, dmi avistar-se COI'!1 o Ministro p,mão in5i:istl'üJJ,'
R,oberto mpos, no Rio a fim de trat.ar O f

' • f'
� o oil"'e::'lmen.o eIto AO Secre'á"'o ("a

elo probln, F d f"??:en a .01 posteriorme:::lte rattficaclo

Depqrle ouvir do Prrf.,'t,o Fa.ri,\ J j: 2"r"v(�s' d� C8T't.? n<.l (lu,a1 o Sr. Porló r'ls·

ma que ::ssunto do metrô f\stá sendo es- salta a i.niportância do estre�ta.rr:ento das
tudado ps aut.oridades federais \e que relac6es .comerciais entre Brasil e Es:a
pt'etcr�dGIn�f'g,lir o maior ,:"ümero po\s- "'ha

-

� \,' , ,

..
_ {�

I.. �� • h '1
.....T 't-- ""

_ ......_C·: "._,__. � _� __ >_c,_�_. _

sh'el de 'CO�01'rentes para a r2a'hl.: ão

dJS estudos, o �tnistro espanhol expre�·

sr'u o in:3rêsse áe. seu Go\'êmo em inten·

sifica;:· e equilibr,'u' o intercâmbio com a

A:;:uérica. 'Latina,

r - .'
.. ,;'

.Abafionfrol'ádo a 'P'art.ir Qe Ho..Je.', ;':.
r

O �tte de bovinoS na regIao d::l>
BrasH (Íltral estará cODtrol�do a par
tir de, �e com ma:ança permitida é�
apenas ?,'lm.· dias de sernána, Essa in

fOrmaçMoi 'tl'aslllitida pelo gabinete
d'o sUp tendent� da SUNABj qUe jA
tem pli to Um projeto d epÜlrtada qUç
':.:leverá r aDrovacro em forma de reSo

lução �o se�l Conselho DeliberativO,
In/mau a SUNAÉ que aguatda a

penas prm;unc!amente, dós .a·batedot�s
para " em prájca as recentes der;·
sões s�'e o ;acionamento do abate e

n1€dídi" repressivas
contra, os: i;nfrato-

res d oisposições legais no setor de co

merei (ação da carne bovina.

�.lltOU que 'de qualquer modo, a

P::>rtSj qUe. regula aS atividades nO E'�

tor

7atne
entrará em vigor hoje.

._---

-------_.__
._-- .. - ......

,porfações Soviéticas

o ...... �()U (ÁPN-OP) OS mÜ,ha
res ti artigos produzidos pela indústria

sOvlcca, (lU;:! no ano passado cotréSpon
deu 20 pOr cento j; volume das �x

pott1ões, 91 oor cento se destiDar;rm
"'�,c; ,erc[\dos da Asia Afticá, Orient�
lVléd e P",'.ximo e A�ética Latina, A

r
.

_._-.::-_-_-_;.-_-_'::::::.:::.-::.-:::.. .__-_-_-_ =====::::::======�=_:::_ _::_.. ::r_===

•

.els j'lldior "S S3
MOSCOU (AP�-OP I ;,er,wndo

puncaçfí.c do diá.tio 'Pl·ô.Ij·la", a hU"�a
11;( tl.P. "ol"J",eC0lj llP.Ja menos de seis .'

:pli1,•.:ti0rrl:1S, dos qUais 2. maioria e ,Je
lÍl. j,:-s I lOrtas. Prc ,�n emente, faü) n
-e

!
700 (CiOLnas, dos quais apena;] < d(;*�

pe%nc€! a naeões com ma'c; �le 50 mi,
1h.1>; de _:'Labita�tes, Pela ordem do nú

.,
,

. "

.
, I

nyIPO$TO VOLTA

,

O impos:o' de·con.sumó sobre o 'sal,
aÇtlcat ref�n'.l(:Ío, margàrina e banÍ1él.
'\'Ültarií a ser cobrado com o Í'-ri da vi�
gencià' da Ihrtaria 125 do, Mids;ério d'1.

FazeI"-la, qu'e concedeu isenção de tmS

ttb:ut�s. em' abril,_ tlOI' qUatro meses, pr\)
1:C1gada q�J:!Ois yof mais Um mês,

.
Os ",éomerciahtps !>auli-tas. nolo Rh

dicato <id. AtID2adistas � de �utra:5 en

ji::atles, e:(\viarah1 t�legrama aO minis
tro'ollveÍp' de, Bulhões, em aUe s:.Jlic�t.a''l
que a P?ttaria sejá prórrocrada até :U
de dezem1:íro,

.:::0

_A àlegàç,ão é de (�l1e haverá fiajo ..

�aç� n$s- pre'ccls d�Cl_u�les T'tl)du tos a ile

Sof;reri-am �àéscifuós 'de 4,8%, que �. a
taxa ele i:hcid�fJcia do imposto de consU
mo.

n1aioria dess� n'at0:ríal é .COD,,,,·wj-q de ' -

quipamentos variados e (;)e dHíc'l aquiCi
ção na mercado, célO:ta1!S!8.. )ras qUe 0"

setn:iiebp.a, papiel p!'epOl1derai1te noS pro
jeios' de t:1êSé:hvolvilllento dos países .,11

bindustti�ii;.

T'1r:rn de' peSS'':'2'' n"" {él!aní Uma mesma

J)ngua �em o chinês cfinglês,hiridu, ru_S
so, espaI_Jhe,l, • .?)emâo, japonês e francês
ISTaaJ, �a:la ,ha�i'�nte T!'aneja petfeita
mente ��� lmg:uas, sendo que na Suiça
ê �tri':L�x�burgo todos falam pelo me

ndS dois idiori1is.

Camp�': .•10 ...ó é
Permif a ep
do Candidato
Reqistrado
ü Trih'.lm>_1 Regional

Eleitoral, da GB apreciou
consulta formlJlada pelo
MDB para .�aber-se as en

tidades pal'i.i.dárias pedem
desde já a!)l'e�entar 80

povo pragramas e pcssi
veis canc1idattos às elei

cões de noveDlbro, pro

l;,ovendo e rea1izar:do co

mícios.
A consulta foi julgada

prejud'cada .901' já haver

nl'onun:::jall'lento �enéri(:o
� J1.c,rmahvo do TSE só

bre '0 aSsuD'O, O Desem

bargador Joào Coelho

Branco. qHe relatou a lua

: él:ja vot(�u no sentido (L�

i á t�rlCrn si d:J e"nrd:, rl;)s

nstrucões 2. organiz;3.çõeS
partidárias e dos candi-
datos :.". cargr-s ele' ivos,

tondo ficado Fas mesmas

l"r0u'�ti'lS (' pxn1icacões aiS

dúVidas suscitadas na con

suIta,
n", ::rnl-cl" ('0111 a instru

ç.ão normativa a propag;:lIl
da �ó será aSsegurada pe

la Justiça Eleitoral auós

o regisLm dos candidabS,
o qUe ainda não se veri!'i

cou, poás os Diretorios n e

gionais d.a<; cl.uas agren:lia
ções partidarias nem 1':c

quer escolheram seUs can

elida tos.

COlVIPETFNCIA

AnteS ç1e �)roferir seU

voto "ô'bre 2. lllatéri<,l, o

DeSeJ11harg;?'dnr COelho 0,,,

S011'7,R. oUe '", n vi ::e-pre
sidente elo Tribunal, eX'l

rninou e l'eieitou a nr,?i'

minar de incompetên,c; a
suscitr,·l\1. n(',l" envolver GS

�unto de fm:bito nac!n11'11
e im�llicar e:m instr�('?!O
nA". ........ (-\. ivU. r�1J0 Sornente o

TSE :roode fiy�r.
__ Enl n'\;:'1tér:a (;()TlSlll-

1 i '\Ta. �1cpntUOU, os limite:.:
rir) (',')yy'nr.1 pncia entre o

TSE e �s Tl'iblinais He

P;1011'1iS ":)0 fixa,elos p"n

funcão da natureza fedp-
1'81 ".,', �nc",l (1� ór2ã.o cnn

�'ulr-n1e� -rOi:-=: (1�'0 r�hp ',jrj

\'afi'\I'i.uTIPrie ao TS};-: rt:�

\,�,-,:-,-1.iJ· :'5; cr!�.�i�fJ�4.-s" J(-,F-r .!

,"nlJ1adus n -'r aJltOr t-l.�":l,.rlA

cn)') j,uris3' (';'10 feder?.! nU

0""::;0 n8cir'n",1 '�e 1)a1'1:;1.)

pclitico, cabeT'd.o aos Tri

bunais Reginais respon
der às cOnsu]1-as feitas por

a'1toricladf'" publicas com

j llri� ,·tção loc:>,l oU órgJb
rp""i0nal de na,' ido,

Fese D0T1tn clp v;sla fel;
aceito 1)-elo p�eL:,rio.

...

CONSULTA

Outra cOl,solta apreci.a
det foi ". d8 Dpputad'a Adal
p-i �H Nfri. A Fscritora e

parlamentar n_tleria saber
:oe. em vez de sua 1)re

S'-llCpt nas estações de TV.
",1",-1"1":;1 U�.,r o :e�'po d's

i'ribuinelo entre Ul-'" can'1i'
(1:.::1,0 e OU 'roo 1.1D1 "slide"
com o sep retrate. e textos

rprnp'end::lndo ? SU8, caD

[l'datllra. O nlenár\o eleci
,-liu r�áo connbecer da con

sl;lta. acrmhendo a relató
rio do Juiz Antônio de
Cnstro Cernueira, segun
do o anã], ri€, acôrdo c(',m

11 i11r;:nrudênci.a, o TnE
sr) re<;prmne com;ul.a sô-
1,re matéria e!e!tora1 qUe
lhe fôr fei' a, 1"111 tese, por
a'1i'orirl",,�E' núbli.ca Ou Dar

t;do, nolllico: e a cOnsulen
'to nán foi censic1erada co

mo tal.

.l ,.

r.�"'("l"m em

S�O Paulo

\ SÃO p'\'l'r,(). 21 tOE) - o
Rl'In('1) Nadom); de Habita·
clifJ e a c"ry}n,ml-Jh de habi

tação ele São Paulo firma·

rão convênio hoje no yalôr
de sete bilhões e 200 mi

lhões de cruzeiros para

construção de duas mil uni·

dades habitacionais na ca

pital paulista.
As primeiras residências

deverão estar conc1uidas
ainda êste ano.

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

,-iOBERTO CZERNAY
!{"
1-.1

CIRURGJAO DE�T1STA

OLHOS'
1"

e,'l:r'LANT'E: E TFtANSPLANTE DF: DENTl'F;

DC;li ;st(-�l'i_q -()j)f:J'Rtóri:1 p�ir, <ist cma ele alta- I )i'1f�dP 1 "lI#"

mcn j ::�' I J", rlclo;: ).

p��Or]-;;Sr� ;:;I�:\ 17'" T'.:()\�j�L

EXCT ·�.�Sl': r\�:W;.;'TE CO'.I HUrrA l'.'IARCADA

I!�dj;:CIO .Jtli�et�l ('onj!'rto ele salas �O:�

í �'�d .Jl'rfn111110 C{ 1(\J110,. :���)

f)<\... 1-:, :t� l�) hl)l'�,s

. r�C'F=l\,é nr-ia 1\\' r!(,!Tf.o Luz.:�ft ;."n! 1 �

use óculos
bem Odapl(IOOS

<�;
o+ande.nos com !?x(üidoo

suo receito de ôc�ios ' Dern'ense de Pnula Ribeiro.
)TICA ESPECtAUZt...Dr,

MODERNO lABORATOR!v ·Adv-ogr;do O B se n. - 2055
CrUi::1S Civeis Tl"l1;>l.1istas

Imposto de PCDc1n. Inquiiinato
t;;'Critól'io. R'!:l \'icki .Meir011cs., :28

(';.iX8 Pc sta l G13 _- tvr�2 33g:3

F; )��1�,nrn)í:l!s

---- .•
.s:-.- '_:__--

Ás""c111hlél.1 Geral Ohlhül'ia

..

CONVOCAÇAO

,
.

pp1,) f)n',�cnte erlil n 1 "[tO convidados os :·0n�1i11 PS 'dn.

n"'+� r',. (',\PTnC1 'l-TCEP' rzE S- A COJ\ifERCr() l'T)1'
"

fT1nT/l 8 êç. l';?l'r'�,�'''r;nl cni fl,��.('�'llb;éi8 pel:�l n-:(� 1�, (! If

f1""� n�� c:;"_e'0f' sf"f�pl à ru:1. �TrJ'ç)llin!o Coe-ll1o r. O (jn ne

"',"".
,.

"
-

�.�

dc}:)lerr\;'em. sôhre a segnin;e
.. �

-

Nas boas cas�s a.o ramo rrocurem S�r�]·

(1' F.;-�j '8 _c1i:::('ll";-\() (.l (yornV�1(,3Í') ctn :1()1�'r!( n

tq" rclntiY8" 20 eXPfI 'do de 1-7·1,9f\fi: ,)arecc" (1

fiscal e l'el:1tório da c;ireLoria;
hl F,'eirão do!;' rnemb"ns do cons?lho' cO'l"ulij ('

r) F,1p'ir?\0 ctns l' ombros efeti\fos' do Ch1Sêlí \ fi ",'-l\

r 1 E"n(:-"'C'tivns �11rlrntes
(1) n 1,-11'('� �1ç_;r:pnt-t'c;, �"lC intprêss-0 nn soc;rrl·,c1'·

A"FTQn' F�'YI (·11,....· ....DdrV2111·0 [ln (lj<::.:'O?sto !'O ::11

r10 r10r>r-.tr,_1f'i n,n '1(':07. ({r 2{:; r1P C!eter:n11I'O c1p. J.0t.�n.

('r.'''Y1J-'S ('ll:? pc::.l ?}") n r1'�nn ',;_r'fío (ln" .:::,eY1ho'T';;;; n('�onlt.nhas SÚLMAR .. um P:Q} 13 taL rlne:1S€

para o mercado Inlérn'acional

",Adr> ç:"',..';"'d ;i i·ll<') ,l,." All'�''''"' r .....01bn- n f) �nK ,"'0.'::1'1 I"� "1

"C': """""""'('1]'"('-':: ('()n�t�nte� cl8S letp15 a. I') 8 C (o,D1e'l'," ��
(tn :;l}·ti º- ()

í'1.- "l",;r)ntlli� ')� ele (.!p{)"in c1p lor:f)

Fr��y'i<.:.('n '(�riqo - .. nir�t()r Prçsiclcnip

descontos em

estoque, até
enl

todo o

fl'16SmO

c'imento

*'

;�,
) ATUALlZAÇAO
< ,CONSTANTE �>��,.....rw�.......,�
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. Depufado
.criííca sancêes

. ..

- Ao regTeSSlll" ontcrii. de'
.

Minas, o deputado João Her

culinn, více-lidcr do MDE
na Camura, mauírestnu a

opinião de que ii decisão da
Mesa daquela Casa de

.

im

por sanções financeiras aos
representantes da oposição
que �;;e retirarem do ulena-
rio durante as votações
uma "medida ant'democra
'tica oue tem, »or í'orça (te

equidade. de 'l1c'f('f)Cr a rnes
m» relr�l�� qlH:· )11('�'�""(i",n �s

i rd:rrn'n i "fiÕ", do Executivo
1l� rt")nll·r("�·r.f)"

"D;��t7�f' r1.-. ·�(-!difl::t elo sr.

;\.(I'wto C,...rtoso - í'rízou -

�'O 'ado' tlns
111(!HR COll11,nnhpirq", _(Jl'!tl:- ,-1,--..

fendem a oh"trll""" t"bl,
num g'c"to de solída tiedads
e corno neotesto nela deet
sã,) da J'.IJes:l. �ne fei-e tf)da
a hop.(lieão pal'!;tmenhr h1':1-
silein�".
O sr.. foão H'T(",lho (1;<;_

se que. em ]\'I'Í"las, "il, re"','.
sa l.'er:>.1 conü" a VO+.:>.f'i'í1)
}r 'etendida pé1.o pteshlenJ(.
Castelo BI':mct) e peln mi.
11istl'O l\I[e�lt'ir',c.; da Silva. dà
]1OWJ, C()l1sW:u;r,ão. elU pé-'
rinl10 cletennil1l.ldo, numa
vel'à<1,ne;)';t vMfit:1i.i.o �'ao cor
rer do martelo".
Mes1'1o na :Jre'l ,gov�rnis

ta, salientou, "principalmen
te entré. aaueles Que ainda
guardam alg'mna fidelidade
a algumas atitudes do pu's
sa.do, contra, (J rel','ime dita
torial, sente-se esse mes_mo
estado de espil'ito, contra- j

rio a prazos rÍeitlos e arti
ficiais para a' discussão d�'
nova Cartl'!. l\'I:�g!la".
"A opinião publica nrinei

ra tomou conhecimentó, re:
- voltada, da pretendida tra.ns

formae;ão do_ atu�l emigres-
80, moribundo � 'desfigura
do, em cn!1stitllil1fc. Nãf) � se

pode" exir-dl' avt�htlf'i�ade de
um poder que; após o' piei- .

to de 15 dc "novenlbl'O,' já
tCl'lí siqo m�difiCil<!O pro
fundamente pelo unico juiz ..

eh democracia,. que é""O po-
\'0".
"E por falar em POll.Ó

J�I'(j�<;eg' j.tt-- �-l1S;OU. tall!:
h "u'J. � pior re1Jél:c�"ssão el�'
Minas a atitude do secreta
:rin:f_\'eral da ARENA, depu
tlldfl Rondol1 Pacheco,' Jlre.
tcnd!'l1do �'etiI'J,' da rednla
jm!i,,�d"aJ a. sigla do parti
do do gOverllo, numa de
mOI1i"h:acão insofismavel (la

. '. / '. .
COI1SClenCla que ten1 da ml.

popularidade da agremiaçãu
criada pelo pl'esidente da
Republica, preferindo, en.

tão, uma ol'!'imdatle nolítica
aos c�.ndidatos da. ARENA,
como se isso lwstasse ]Jara
fU�'ir ao julgamento popu-
1"1'. A frase. do rleimtado
]Wfl do Covas c"üí ean.a
t"nYllldo e0111(l. 15' ·de
W''l'h!'o {o dia de o novo .eas.

S"l' 'H;,J'1{!atflS. n,!Í' �1 atitu
d�' do!"1'. 11.üi7'1\1ll P18'hC<'O.

Humanismo
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«I MAl::' ,..'1TiGO DIAillO lit SAIl'!'A C�TAR!HA ij. __......,�
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o d.scurso do Podre Hélder Câmarc, Arcebispo
c.e Olinda e Recife, na solenidade de formatura ,do
Cur�.o ..',e Desenvolvimentc da CEPALr pela densidade:

dos 'conceitos e pela importância do apélo que con ..

rém, esré ncrurclmente destinado a ultrapassar os li

mites convencionais de um paraninfado. Não deixa de

ser expressivo que o orador tenha sido chamádo a fa ..

lar para uma assémbléia de técnicos, ao concluir um

curso de pós-graduação empreendido, simultâneamen

te, pelo CEPAL, pela SllDENE e pelo BNDE, sob os

au�píeios da ONU. É possível 'que, há alguns
fôsse pelo menos insólita a presença de um alto digna
tório' da I�reja' numa solenidade 'como a que se reali

zou em Recife, e na qual, no�malmente'l 0$ temas ver

sados são, de prf;!ferência, os que dizem raspe to à or

dem material e, mais especificamente, aos· problemas
do desenvolvimen'to econômico. Antes de mais, nada, é

preciso vêr, pois na simples presençâ do "odre H�lder,
nessa fe$ta de técnicos, um resultaóo ol,jetivo de uma

tomada de co'nsciência �ue está na raiz: de tôdas os

grand.as transformações por que passa a Igreja 'Católi
ca, a partir dps Papas que, desde Leão XIII, dão à

'quest'ão sQÇÍilI a ím�o�tância qu� ela tem.

A mudança dé me!1talidade, ,s,em prej,uiz:o da pe

renid.�e � dogmas em que se assenta o imutável
. I

. "- •

magi�t!rio da I,r.aja, é hoje um (ato concre'o, a partir

�o verdadeira revoluçãc que significou o 09giorno

mente) proPosto pela ge�ial simpl"cida,le de João

XXHI e, em.seguida, consagrado pela !;ó .... ia I'ção do

Conêílio Vaticano II. Poulo VI, que se ec'e' ri7.ora

Vaticano, muit.o ant'es de rece:'er o chapéu c�Jr. ·inal.í-
cio, pelas suas posições de um.a prude;'te e' {;·ddo

I

atualidade, é, "este, sentido, sob'etudo, um continua-

dor de João XXIII ..

P,ois é, nesse conte. to qúe se ins�re a palavra do
!

Arcebispó eJe Recife e Olinda, ao levar

(

o �e tet�'unho' y

vivo do Crist.iol'l.ismo a uma sole"'jdo 'e -l'·."�E''\·��H"el1''

t� leig.a. O o�a&o�'lembrou, de resto, nHl;to a
- ro�ósí-

,
.

'.' 1
,

1'0 O exemp'lo do Pa!1o Que não !,t'Jdt 'v e"',· "ei"o- !?Q-
"

,
"

•

.1
...
', ,;....

ma pcr;a; com'o �eregril'lo da paz, ir falar à As;embléia

das Nações Untdas, éomo técnico em humanidade. Os

tecentes acpntE�eimentos que envolveram a 'fjgura
apostolar do Padre Hélder Câmara co"tribviram,

quem" s�be proyidendlllmente, para amp'liar a res

soriâneio de suàS palavras, que não permaneteram no

campo difuso dos prindl'ios de ordem gerei, ài;' d" que

bem irispirádos, mas descerein, com uma' rio "t<'l
!

e ",,-
,

dáda �ue é 1'ambém �aracterística da vr' tu "e cristã
I -

..I., prudência, até o plano. dos fatos mal'Nillis e dós

de Ipnt;1t· .'-:f.!h· ....... Pfll� 'l.nq

rpw';q, o� ,,)�rlfh,t()<; d��,1(�:. AS'ÓPc.õrs DO GOVER}t!O
Irs (me, ('()111; l'�"'[I" e"cei�ões.
spn'nr.�· votal'.?,·m p,onf.'ra .0

il'te>·f'."'�!' ll'1ci(n1.lI.l e eontra'
D.ánte d:" PI'Úb1ema fiá l".=':orrrJa constitucional, 11'1

parte qü" �liz l:ic�pt:ito à S�la tranlitt,Çúo pelo Con
,,,1'e,o,;;;(\ :\iaóonal. o GovÔl'no t<:m :t2 segurn es OpÇÕeS:�.

1. Óutorga pur� ,e simples elo !,1rOjeto constitU::io

nal, at.l:iJ,y..;;;. uC lHO JnsLt[.;(; 'na,;
2. Outorga d,) prGjeto, ad referendum do atual

Congresso;
3. Idem, .ad referevlum do nôvo CongresSo;
4. Env'o do projeto ao Ccngl'eSSO, na p1'esen>e

sessão legisla.iva, para ser votado dentro. das regras
n'::lT'a � da ,ranütação regimental;

5. Iden1, sob regras especiais, Que: a) seriam eS-

t"bb1 l: .. m, em ,l'do in.-;tiLucional; ·b) seriam institui
d.r;:, :r;("<n;· I)r�rn:rios cOnJdre��s";s as;

Hfp'o1'1�;-n" �Y'l·�l !l� "i:e��ãb tla ) C A bl"G. Cllr.v;:-rsão (·0 atllal _ongi.'·:::s�o em . ,'3senl .ela
��)r'p�11hlfia [,c("i:-:biLiYH nne C C·

.

çO'l.st'tuin'e ( ou em /'11"'T0.'SO onstltum ,e, para
('''r;�'Yf'�''l '10 r{rO""11110 �aba(lo, .

1 ' 1 l'votar o projeto até o fina·, a presente egis·atlva, com
o :,1'. rel'acchi. Barcelos pa" plena l'berade ele r1r;cis80:
l'R governador do Estado. 7. Idem. �orn S·,hl1,js�§0 Dorém aos dispos:tivo:;O Iluml'l'o J�,'iltimo rle denu· r1� +qrCa O"" ,v"" IJ's�·i vcion;is e /ao index do Go
t'1flos exig-ido p�l'a ('Iue o vêrno em relação a certas lnaterias, como a anistia,
L(��'islativo ,lOS";'., (!e1ibe"'\t'

por exemnIo; j
Í' <le 25, e o .sr. Peracchi 8. C�;1VocrrGão extraol:;:l'nvr;a do Congresso, a-
P-a,·c".bs conta com o apoio '1

. . ,

trave:" c e 1)i, Institucional. �,aJ'a votar o !}rojeto CO_J1lele nnenas 23 deputados da ncdel'es .'nsti�ujnpes, oeuJis ele eJJCprr8da a sl7ssaoAPENA. n Iegis:"'_'i V;:l dêste ano p- a leg:islél1:nr8 1962"66:
,A bfll:1{:'·(].t fio MDE deve- 9. JçJen\ sem podêres �'onstitu''ntes e com limita-
r<í abster-se ele <,o'u]Jare('('r ção cl� 'OTaZO;

.

Li sessi!o, e os tr(3<; parln- 1 ().' Jd"D.). rp8':l!t"'1.clo (''1 b!P>1.antn P.. convocação áe,
l,'p,,-b"-C''' dh Át{FNA que er:'E"'I.'a conSti uc:onal e não de A. t'l'
mIo lllloinm ;l ell.llrUdat1lra 11. Cnl1vnCl:v�ão extraordill"I"n r'" Fllhp·Q C')n
ti f) (''X·''1.ipi",h·o do Trabalho !"1'AS"O. e";a nossp ""Tia "J1"ecil)'O'0"l �ar", "(11'<;1'-0 pro-
- nlll'io fklt,,"io. José S;{ll' jPto c-,ri"tituciom>l até 1 ') de p;",,·f'.o rlc. JRfi7:

-

sevC!'ino � Nelson Mm'che- 1") Outorga do prOjeb, ad l'�c"r:m :l11m de 'um
Z'l11 - aj'1fh JO'to decidiram rilebi.scito:

./

se comp:n·(�ch;�.o ao Legisla- 13. Submissão do p1'oje'o a tbl1a c\pci:)l(J 1?1ebiSsi-tivo. no dia (1;0 p1eHo:,_ Se tárja:
". '

não fnl'cm, uno haverá "quo- � 4. rp"::lnsferpncia da vota cão r1q proll?to Péll'a o
rum" pam ,'otação. próxÍfno Congresso, já sob o Govêl'l1o Costa � Silva;

o'; llnR()hs nflll:,}aI'Cs.
Spl'"(llr n 11r" n'ÜVCl'110

to pela força".

nal'a

iinpos·

«;Inos,

."

ri·slão
dados objetivos. Compreende-se, assim, o relêvc

éle emprestado à reunião, realiz:ado em Genebra, em

1964, sôbre comércio ..: desenvolvimento, promov:ida
pela ONU. Pôs-se ali o dedo numa das gra1'ldes cha

90S do mundo moderno, ao demonstrar,. de maneira

irrefutévet, (l injustiça de que sêío vít;,mas .es países
subdesenvelvtdos - entre os quais sobressaem os ,10-'

tino-Qmericanos, sangrados, em dez anos, em rr a s de

13 bilhões de dólares!

A se�ena coragem' com que o Pa rc HéLE:.r de·

nunciou o egoísmo dali grandes pOtêl<C as, !:e1J1 ex�

cluir CI URSS e os 'Estados Unidos, abe'�er(lu-se no" en

sinamentos emanados do Concílio Va·ticano.. !I, que re

domou o r�speito às normas da Justiça quand� :;e tra

ta de organizar o. comércio entre as nações. Á ':onspi
rocão dos interêsses mocteriais não detém o' pensq-

� .

/
mellto elO' Arcebispo de Olindá e Reéife, p."�n�o o pro-

domar que são �s idéias que cpnduzem o mund�. O

qu� êle agora propõe, '1oltarido a leses' que há muito

abraçou, é uma verdadeir.a o"oliçãp da esc' aq�htra

em escala mundiC!1. I'arn tanto, o I>ndre Hei 'er t0I'WO
r� � juventude e, erri particular, as Ul"!iv�"sid(J('!?�, 50-'.
bidamente �.(lnsíYeis ao problema da miséria deforma

dor� do pessoa humana.. No movim�nto de opiniqo
pública entrevisto no discurso do paraninfo dos alu

nos do Cur!õo de Desen�olv!,me"�o, há u", lugq;' d� des

t"'''''e "er" a Imprensa, como não pod;o é'eixar /� ser.

H�, de fato, Ul"'1 lugar poro to�os O" �o"'e s 'e bo�

v.,,·"'t'T·�:�, me�n1'0 os due eS"ejam fora, da Igreja, .('omo

n:'l \, :

�".�." ", p�ra o e�;t�':F�k!cimen�o de LImo O"d;m fun-
,

d1d<'f "a verd(ld,� e "0 justitiC'J. S? .não há IU'gor ptll'a os
, .' -

'-�:"el,'s, como os crist!ios de atos' a que se refere o

Padre' Hérder, e que. aClescentamos· nó'l, Clspjram sem

ore (I fozer ,da Igreja d,· Cristo, da Igreja �os pobres e

"0" I"1'órtires, uma simples barreira protetora do,> .pr;·
'fjfé<':iO'l': t� u� �!.I,;Jo faífdo. b dlsd'ursô c!l>- Arcebispo'
Olinda e Recife é' uma tomada de p03icão e """,is

11o ql�e isto, é uma,prova �Ioqüente de, córrtO �. dtutrij
"'J tlodol católica qponta, hoje, os rumos certos p'�ra
., co�qujsto'de Un1 futuro a que têm dirsita ta 'os ,os

homens e o homem todo, sem discriminações de qual-

que� espécie. O Brasil, que,é, estatisticamente, a maior

nação católica do mundo, não pçde deixar de estar :n9
vÓI'Iguarda dêsse pensamento, capax de promover,

I .

de�tro de nossas fronteiras, a grande à autêntiç'a Re
'� <

"olução baseada na Justiça capaz de inspirar un:. leg(-
�iwtio humanismo cristão•.

(Transcrito

30-8-66).

"JORNAL BRASIL"do

NeSSA �CAPITAL :
0SVALDO MELO

A ETERNA QUESTAO DA CARNE NA CAPITAL

Esta nossa Capital.. lida, apresenta cada problefúa
(l,ue deixa a gente meio dbhbado pela incapacidade' de não

.

llqdenll.os atinar com lima explicação que nos satisfaça.
A q_uestão da carne, por exemplo.
Quem há que a conipl'eenda e diga com acerto é Por

causa disso ou daquilo.
Não há, pois, o problema embaraça a todos deixando os

Illais atila(�os sem, resposta deante a lle1'l)lexidade do fenô-
meno.

J. '

A carn-e c.omeça a escássear n.os aç.ougues e entã.o, a u

ma vós todos dizem: €c jôgo l>ara aumentar o preç.o.
O preço, então, para: a população não ficar sem catne,

libera, concede aumel�to no preço.'
Mas, com o Pl'é'ço Jib::ll'udQ, mais alto, desáparece a caro

Iie num abrir e fechar de olhos.

Mas, como? Porque acunteceu o inesperado? Que é que_
há? - e as perglmtas se sucedem sem que haja uma �.
!,Jlicação cabível ...

E a disparidade de preços qu:mdo acontece haver carne
escondida na geladeira?

Não, não se cqm}lI'eende mais nada.

re�'z é aQuele vegetarianu aIÍdal'ilho, Olegário Ribeiro, Can
f;l.eias, qu� correu' durante treze horás seguidas sem parar,
assobia,nlIõ para distl'air l'nquantfl esse homem prodígio de
51! anos dava J>rova -na Praça das Bandeiras .em S. Paulo dc
uma resIstencia _fí<;i�a im·ejavel. Altos falatttc3 que açom
pimbavam .o c.orredor, faziam pl:opaganda do regime vege
tariano, dizendo dos malefícios que a carne ür'oduz ,no 01'

gani!;,cmo }lum�mo.

Ora, aí 'está uma solução.
V'lmos imitar seu Olegário'? ,

.

l"}twllanto "não houver enteJldimento entre marchantes
e reüilhistas" - conforme explicou o sr. :Walmor Gil, pie-'
sidente do Sindicáto dos Varejistas de carnes frescas etn

Florianópolis, a situaçãtl nãtl mudará.,:

de

BASTIDORES
.Ô .' ,

por

A multiplicação de "man6bras,' tan
to na: area' goverJ:lainehtq.l; qUanto' na
area do marechal CQSta e Silva, está al

cançahdo::__ também - as areas de
�sição. Nã.,o há, no momento, Um Só
grupo que não esteja agindo sem ter
uma �isão clara do futUro proximo
isso para não se 'mencionar o futUro
mais remoto. por exemplo, (', sr Carlos
Lacerda está propondo, concretamente,
uma aliqnça das forcas hetenogerieas
contra a !JrEsente s'; uação - pr,)p�S�,.,
que .é analisada, eaute:os.qmen el. pelos
SetOres c�osjcioJ:li:":"s.

Já. o Sr. Daneil KriGg�r. qUe alerto'!
dirigeJ:ltes_da oposcâo rob:e f) pergo
de "uma consciracê ,) lêer.,rrli.Q� a a ,_," <:

da por cassr dos", está agindo no sentido
da antecipação da :,osse. do marechal
C:)S a e Silva, de comum acordo com

os srs, José Candido Ferraz. Antcnin
Balbino. e outros - o que faz com qUe
.0 governõjjá encare com reservas a sua

in-cia.iva. I

Quanto ao sr. Adauto Cardoso, .d

fjrn�<,va, (,'üem (l'.le o temor 1.:10 governo
é o ele q" =. com a= e lr'; cões ,-,R"<'\ o Con
?'reE'S0. ;:; 15 de noven'bro, "os i déiais cta
Revolução sejam s�plllb.dos." A. i1'101'CS
são generalizada é a de (l,ue o ,5r. Adau
to. Cardoso e:"t4 rrDresentando. a p�ia'

altura dos. acontec:}nen�os, aquele setor-

do govern0 (lU", qll ]' o aiiU,"0'nto ;i.n
,.trrln� �.Q ''';'''itrS "t·' 'i

.

r.·hboraeiío da
nOva Constituição. Por S\.a vez. e}pmcn
tos da Comissão. :1e Jur:.stas e tp'''''bém,
a1gtrns par,idarios do lN1Techal Costa e

S'lva: estão sU<!(:!'iuclo a 'déia dó aclia
IT':pn o' .C!.c>s eleições '1'l.1'a o C 'ngreSso.
As f'l,oi.Çi)· s ��riam ��:nvocadas p�.ra o

princhiio do 'lU':, 011 dA90'!" da po�se Clo
l'narF;ch,,,l .Cnsta e S·lva. d"pois da re

vogação, por este, cbs Atos Institucio

nais, ou depo's de esgotados os prazos
desses Atos. fssim'. cr,n,,0,�pr-s2-ia uma

Assembléia Nacional Constituinte. A.
',ese da "Consti u,inte com Costa e Sil
và" sUrge em contrapos'r_:'10 à idéia rh
"Constituinte· com Castelo" e está v:in

culada, també�, em 'áigy.ms,s areas, à
idéia: qa 'antecipação da-posSe do presi-
9.ente eleito; ir:dire'amente, a '.rês d8
outUbrGi..

MerglJ.1ha a Re)1l'b1icr> mln'1 rrar r'e
fOI'Tl�ulas em (�ue cada cahf'ça é 11O""a

é'f'n+c'nGa. ercql;"nto nos dois pártidos

.i \!�J.

ESTQRIAS DE PROVINCIA
.

o:.

" /"

PARA QliE, AS }<"LõRES?

lwitot medeil'os

'A
.
éssa h.orà Qão pass�riaIO mais carc

tos, ,ehtãr, fech.ou a janela� Na mesa, o pai,
a mãt> e Jnca, � '0 irmão que ela mais �os
tava -:- Jà estavam na metad�� da janta r

VP.rà sentou-se Hum extremú. Sop�lha de
cogUmelo, bet_ertaha com arroz e a jan·t.
nhil com água preenchiam o vazi.o da me

sá. O pai fazia enorme barulho (�om a c.o

lhér lle sopa, chupava os caldo e Vera as
,.c'Zes reclamava. "Ui. pai, o !;enhor ne'11

parece g:�nte, comendo assim. Veja O' Ju
ca, tádinllo, toma sem barulho. "O. velho
ria· e qu;ulfO mais a filha fala"lhm�is êl.e
clntilava. Cortoú o pão, passou mal'garinil
e disse q!le só tomaria café, c,ltava sem fo.
me e m.orrendo. de sono. Caminh.ou até o

quarto, cantando baixinho alguma música
sem .itinü.

Era noite, cluase sete h.oras e pondo a

(\amisolinha branca, deitou-se seUl dornúr,
pensando f'm nada_ Estava causada' daque
la vidillha de' beira de estrada, 'Sem lu,gar
para se ir, sem as coisas que Via nas revis
tas que os .viajantes às Vê7.eS lhe da"a�.
Já pensara em fugir, quem sa�, algum' dia
alguém "l leve dalí para a cidade' grandé.
Acordou·se bem mais triste, é sem lavar o

rosto, abriu a janelinha da sala para ver

os cal'rOS que passavam el11 ,;iagem. Fica
va alí o dia inteiro, manhã tí noite, .olhando,
olhando. ts, vêzes custava muito que na"
sasse outro. Contava nos dedos o númbrl1
de autos 9ue passavam e acenava aos mo,

,torist�Js; todos retribuíam. O pai brigava
cmn ehi. a�ha�a feio môça encostafl� o dh
todo abanàndo para homens; afInaI aqui
lo er� casa de I!'ente decente, pobre m'lS

decente. Ela não ligava, ainda ria na c�ua
do P'li.

"Tá vendo, JUQuinha? O lJôbo do 1,,,i
�alando que nã.o me quer na janela. Me /H
I!a então, pai. aonde ouer oue eu va? Me
h''Incar no. ouado?" O velho rodou o lJ:l.
Ihe,ro an:l.!!;'ado na mão: bateu uma ponta e

pôs na bôca_' "Vá buscar .o fósforo com a

tua mãe, .TtÍea!" Passou a mão na .testa pa
ra enxtie-al' .o suor. "Minha filha, se quer
ser muUieI' perdida. olHilquer zinha. . ..

"

O menillõ trouxe os Msfol'oS e o lJai inter-

existentes, grupos di\ioS tomam posi
ções divergentes,"Háfl ' temor gerq.l,
na area oposioiorris.a, que o presiden
te Castelo Branco reta decretar 'uma,
situação de emergen: 'suspe11l"lendo
todos os pleitos. MasJs meios gover
namentais há ° tem�e que .uma a-

,

lianÇa de' forças hete�neas procure
abalar é'. posição, - jlba1ada - do
zovemo ãtra':e's do §arlos Laeerda,
b "

. L
OU mesmo nor interdlO do mare-

ch�l Costa' e- Silva. )ron:eiras, dos
,�l()is parti dos 'são vio)s, sis+ematica
"'ente, nr,r tôdos os grls interessados,
". cada da oUe'-Passa. \uadro,

'

sem a

mPJJ()r dúv;c'a �é caot prevendo-se
C1'.!.� a c, nf'F,ã� aumenso mês J.e' se
t=r-bro. sobretudo cm, prOximidade
ido rês de outubro,

Há varies fatos, lenj.anto, que
=âo no+orios. O prin�eideles é a irn

n's"ibi)ir,1:)de de examte uma no'.,a

Cq,<;titnicão ne10 atua1lllgresso, aD,teS
.

(10 :1 de outubro - t::la'l qUe, teOl;;ca
pop-nte, Ser'á elei' Co o n?chaJ Costa e

Silva. O segundo deles que, a partir,
do instante em cue o rechal Costa e.t
3ilvil. to]' eleito. -desen��ar-se-á uma

campanha, dos 'seu s paJ8.rios, contra
a vota"ão de Umé'\ , no' Cbnstitui,rre
ante5 dél. S\.N1 posse. o- ��iro f�to é a

insiQtencia ("ln nÍ'esiden!Ga�telc, Bran
co de TI 9{) tran:derir oSIOéres discl'i
c'0na1·;.')s ;:lO �P.U SUca.<:so,- o aUe leva"
ria. até l1'eSll10. à_ b\l o.r.5!a'11�Va c�n:;;
t'+1';r20. O ol1a1't� {atQr' 'a', dispôsiÇ�o
clPl'a. 'anto 'nos l11.piO's.ln.os'ciémista:(
ql(::1f1tl). 110S n'p'o�" vinc'ltrüS 8.0 mflr'h"!
c},a' C",'Oh e SilV�l' ( 0. (s?rãO :,:,a'is
nm'Y1p1'0S0C; nUélndc. ele f eleito), de
rpioi �r ::1 C�nstitu'Ç?O T"rgada,' :(10

prazo mais cUrto poss;vtDesse n10qc>.
ganha terreno a imnr;eSi de qUe o

pl'e:s'dente Castelo. Bran Se sentir
q110 r:, ,�"rl?r Ih". [r,op c)�180S poderá
- inclusive - afasta�se gOverno, eh
t,."''''·;]W1o o. pod"'r ao EX!lÍto. Embora
tal hinotese �tenha sido ]>110 discutid�,
nos uitimos dias, nenhunfonte' go.Jer
namental eor�eu a desmli-1a, ·co.nlt�
acontece com frequAl1cia.

A ".,...'n;â" "'''1'81 ç. "l. \ q1.f� tal hi_

potese es<á sPl1do utiliza,l como uma

a)llPP.ca. cnntra to<10S ns lDOS. para
q1le o prpsi:lente pns<'a, a�1enos, im-"
11]aJ1 "'1' u"

.. u Y'QVR C r;s'it'ão no finf,�.

rompeu a eou,versa_ Vera 'COlH can�
lante parJ. o past:inho, chama0 o pai d�
t.olo, ele l�adreco. Deitou-se, delXo da r�
tangueira florida, as mãos p. ,trás; um

pássaro à c�ntar lá da plaiÍtaçãI.,evantou
a mã.o e ('·olheu uma fruta_ uJnôr cahí
lhe n.os braços nus e pô'se a ad�á�là. Nun
ca. tinha nll1arado numa flôr, íarém, pàra
que, se vivia cercada delas, flôr ra todos
os lad.os. Para que flôr, afinal Jra que ó

passaro e:antando lá do mato. Tiu um ta
linho da J1i�al1ga que ficou présn.os· deil
tes e levantou-se, .m�is caIm\! 'nis �legr�
com a fLlZinlIa na �ão_ TaE'ez .ja :p�rt
causa do perfume que ela exist' nã.o há
outra razão. Fechou os 61ho.s· e itou no

vamente o. odor delicioso. Carnrin Ui hov�
mente, encontrou uma roseira, �Uo
encontroi! orquídeas, bôcas-(le-Ie: gira
sóis. Apauh.ou um buquê, tirou la·e a

pôs nos ..,abelos negros; uma ros Ajeitou
uni vazinho na sala, colocou a toafllha d.e
renda e pegando as flôres, botou- nu vil
soo Que �ozad(i), mUlCa notara umlf}ôr, u
ma que !'eja. Sempre as olhava n índi
fp,rênça, ('(Imo quem olha um ,capll qual
quer. Esqueceu-se mesmo

naquel�,.a,
de

prostar-se n.a janela .para acenar .s .via
j.�mtes. OUwu·se no espêlho, .com . r.ôr na
cabeça e um risinho atrevid.o esca, u de

sua 'boca, 1Jem baixullo. Que best a, flôr

pi'.n. flue' Só paTa os cabelos, _pôr � vaso

e ('ll.c;mr. Furiosa jogou o vaso'ao chão,
pisnnr.o as pétalas até esfacelar_ Flêi, para
que?

.'

Varreu tudo, lunpou a sallOlhll I nova-
mente coloc�u.s� na janela ..�ra ta�A;'r�s-,
sou um cannnhao, o. l11ot·onsta .'csp Jbtr e ,

nda maneira de, como a m'oça ace U-I111�.
Fl'eioll o carro. Ela veio cóneildo ,se

encontro "Posso ir",,? Poss.o ir para ule
senhor vai? O sentIOr me lev��?'" (). Iltro
ll,)So,OU Uill pano no banco para tira " pó,
ITwndou flue sentasse_'Com tristeza

0'11011 lJara o ]Jasto d.as pintang.ue- " as

f1r,.·p<; Ollt\ lá tinham. Entra·va n.o ami-
1"1;",1) ('H<l.ndo ouviu o irmão chamar_ 'era,
p,"''' "�li levar Ulna f1ôr, Vera?" Ela v u a

"""f';',,� e nôs-se à correr, coner, ap hOll

"'''·'·''·'\)S nflre� e trancou-se no".quart/�'o-.
l''''�,m'lfi l>aixillho_ Na estrada, uma �r).
"1,,,, ci�'l.�;' o .. eça�a a se levantar, ;!da
vez u"!ais

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



esultados dcs E��s Para a Escola;

de Sargentdas Arm.asi '. :
..

Devem comparecer com��a ur�ntía, 1\'1 16:u
t:M e procurar o Major R/h � flm de tratarem de as
untos de seus interesses, ,Ü'''Ullltes can<l.idatós aprova
os nos exames intelectual. I� ESOO!a de; S�rgentos das
rmas:
- Manoel Bento Gonçat
- Marlucio Mião MuJlel
- Valdir eon:êa

t4iSSA Ir DIA
I I

vv�.' Olgp, Menezes Dua�belardo ,Duarte Filho, Ana.

�Ia,ria, Olga Rcgin�, Vera L�ara �d.Uia � Mar� de Fá
tírna Duarte, convidam par e amigos d"

.

AB\LA.JPU�RTE
para a missa de E:.étimo .3H por .intenç�o de sua alma,
farão celebrar, no próxim 3', sábado, a,s 7 horas, na

Catedral Metropolitana. '.
. ..-

Por mais êste ato .de jmízade, antecrp.adamente a-

'gradecern.

--_ ... - ',;, .. '

IDefitlfcltê 1 milhão de
empregados por ano

'o Brasil precisa anualmente de 1 em. certas zonas agrícolas, pessoas tra-
lhilhào e 100 mil empregos pal:a dar va balhem apenas 10 dias por mês.

,zâo à demanda de mão de obra' - afir Ao fazer Um balanço de sua ges-
1l10u o diretor do Departamento Nacio- tão à frente do DNMO, o sr. Péricles de
:paI de Mão de Obra, sr. Periclee de ., Carvalho disse que concluiu o projeto
Carvalho, que será substituído no cargo

: sôbre seguro-desemprego, três. decretos
pelo eng. Ivo Pinheiro. executivos, quatro pc.rtarias ministeri-

Defendeu a necessidade de as' em ais, além de atos-e+ínstruções do pr-ó-.
presas se expandirem para dar vazio prio órgão. Sôbre o Fundo de Assistên
à demada e frisou qUe "a atUal conten- cia ao Desemprego, informou que' o

'

...

Ção monetária, devido à inflação, deve- DNMO despendeu apenas 73 milhões
rá ser equilibrada com a força a.iva elo de cruzeir-os, o qUe representa menos

trabalho, para que seja alcançado; ltm que a quarta parte da quantia, cobrada
equilíbrio Social" pelo Banco do Brasil corno taxa para

formação do fundo.
AS CAUSAS

o sr. Periclos de Carvalho apon
,tou como principais fatores do probl=
ma a migração de grandes massas em

bÚsca de .melhores empregos nas capi
tais e grande quantidade de subempre
gos, através dos quais, principalmente

Na sua opinião, o Denararnento Na
cional de rvr:,{o-de-Obra, para enfrentar
com êxito mão-de-obra, precisa contar
com 'quadro geral de emprego e desem
pregador colhida em todos Os Estados,
o que permitiria ao órgão agir preferen
cíalmente em cada área.

crfVrt1daae so..dJA. .

<0."
• CINE RONO �

AGUA ·INGLESA Inici�u-se pessimamente esta Sema
.

G R ft H n O O � na, no que. Se ref�re a cinema, não fican
.

M M � do a deveI nada a que paSsqu.,

Vejamos, pOr exemplo, Os nomes

dos filmes exibidos nos cinemas da cida
de: 'O pl'êÇo de um prazer", 'Aventur2�
.:le Robin'Hood', 'Carícias de luxo(; <1'1

tênt;cas droga::;. O pl'ocedimen:o dos e

xibiifJres já. não tem mais qualificações,
já se tOrna Um� crime contra o desenvol
vimento cultural de Fpolis.

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

Organização ni.ca· Contábil
Escritas ··avulsas

.

L I�qoria .- ,Contratos Distra

tos -- Impôstb' de R9Rd3�1pôsto (de COlfffi'111O - Pre

vidência Social � Correçrnetária cj.e;Ativo _. Assistên·
�ia Técnica.

ENDEIIE(;0' RWl Sal. MariILl10 - 2 - Loja D. -

::;aixa Postal, 596.

Endereco Telegr::íficd'ECO"
Te)efon�s 6�81 - crCLAUDIO
2317 - Chamar FAU

"

Florümópo!is Santa Catarina

._---- ._- --_._' _.. -"�---'- '---
.

.' Torne�se:ê Também'
)ropriétárto do .JARDIM\NT1CO

. Bairro ",m fnmco prD � valorização constante pe
o seu traçado de urbaO moderna e fácil acesso de

,

,uas ruas.

I'1bund'mtes constl'lllUe _�.J)J·Girãa em multo
T
breve

('"-"," ...

./ .

• AN()S DF. PP..A7q,J1JROS em ruaves pagflmen
1.18 ' fll€nsais.

Informacões e' vendm Benjamim Averbuck. �U8
'enente Sí111�ira. n.O 16 Trajann. Fone 3917.)

"ÇA S
precisa-se: com �hnentos geraiS, bôa apre

sentação, àatiÍógrafal cU:rso ginasial ou eqUiva
lente comnletos:

. Apre�ntar-se :à.amos,.8. .f'>... COmérciO, e .A�ências - Rua Cel.lo,·Demoro, 1466 --- Es.relto,:J
\

", 1.

10 norário comercia]
13.9.66·

-----......;.----

T

�ASA - �MUJA-SE
Pern.:ta-se CA!tesi'dencial com quartos, _:a-

1 de jartar, sala dtta·, copa, cosinha, iilstalaÇo_es
lnitária:; pavimenteriór com três peças e salao
tilizave: Terreno �O x 33 metros.

Em ;;ana res.id6 da Capi' aI, bem no centro.
lformaÍ5es: Rua (do Ci"uz, 603, Estreito, daS
às 11 <u das 19 às,oras.

-

Aceta-se casa atreito Zona residencial, de
ual vGor ou meíaceitan'do-se, para cOmpensar
ltomo�l, ou ap-ar,ntCf.

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

Veile-se um fQO em. Coqueiros - Praia do
,io. 'latar cOm aPortela � fone 3441.

2.9.66

A. ua Adão S.id+ S5' _ Barreiros - em

e Rádio A Vlde."Dois (lu�rloS � �ala d.e \rI
la de janté-. cozil1ha ..=- instalação sanitá
r com TIT- teI. 3027.

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

VN'D'E-SE,

elG! c!'� P.;i'1ento, 2 S21:>.S, 2 quartos, c�ri e driperitda de' emuregaJa: NFl rua C,.!-,
'U!}, lIO. 13'ratar à' ru� Araújo Figueredo,

�
I

7.9.66.

"Fonte da Donzela" de Ingmar Bf!r
gn'J.an que deveria ter sido exibido ll.a

semana pasSada, misteriosamente não

apareceu. Como explicam 'os aproveita
dores do cinema, êstes inexplidveis de
saparecimen.os? Ou, �inda mplhor nA'

qUe Um filme de medíocre James Bond
nunca deixoU de chegar no Ora m8.rca-
do?

Sã� c'oiSas que saltam aoS olhos de
qualquer um: ganância desmedidél..

Parece qUe não existe autoridadeo

.

pará cuidar dêste problema. Os cinemas
da capital estão caindo -aos pedaços, ...
num �stado' de extrema vergonha, des1
pojados de um mínimo; conforto para <?

expectador.
Ninguém enxerga nada. As autori

dades só sabem cuidar dos, inmôstôs; � .

desta ridícula e abor,ünável c�nsui:a'.
1)e passagenJ., além de :ôdas as ne

gatividades dos cinemas, ainda existem

al�mas pessoas a rondarem-na e a én
cher a paciência, sem lir'nites ao que pa
rece. do público que a êles' compare':'
celn.

Já ouvi rUm,,-
..; s da construção de

um nôvo cinema, que pertenceria � 'ou

tros donos e qUe em boa hOrg, é q qUe
eSpero, virá dar ao po�o de' noSsa cidq
ele a1p:o melhor. Melhor acima de tudo
no que Se refere a programação, é o

qUe mais ,desejo; não só eu como todos
que labutam pelo verdaderio cinema.

Jorge Roberto BUchler

o BILl ! \I

� .:

E:lorianópolis, 1.9-66

Radar

HOJE, será lançado ó Concurso de c. '. E(!ú,ardo Santos Lins e Pr" Nllton Che
Miss Santa Catarina para 1967, nos sa ".rén)...
Iões do Querência palace Hotel, às � ...
19,30 hs. Promoção dos Diários Associa
dos, qUe será organizado por êste colu
nista. Estarão presentes Miss Santa Ca
tarina _:_ Glaucia Zimerrnann, Miss .Blu
rnenau ...:_ Alzir a Piazera; Miss Fpolis e

.

oU . .ras convidadas especiais. Na oportu
nidade será apresentado Um désfile de
penteados com modelos do CaOOleXerco
'IT", a� clona Nega; do Instituto de Be
Iezs - 'Pm11.', de dona Nína, qt�e hoje,
.inaugur.; à rua Gerônimo Coelho 20.

:.'t:

'. ·1.AZAltO BARTOLOMEL'i" •.

- x x x x x

!Ia

rl raiano 12 ..

TERR'ENOS

A R

Sala 7

AVENIDA HERCILIO LUZ 186 - Casa de

Alvenaria - Construção esmerada - 3 sa·

Jas - 3 quartos e demais dependências -
Preço base Cr$· 3o.odo.000

ESTRElTO - RUA OLAVO BILAC .224 -

Terreno de 10 x 50 mts - Uma casa de at·\
venaria e, mais tres (3) casas de madeixa
- Com àgua luz e esgoto - Apenas CrS
12.000.000

PANTANAL - TRINDADE -- Casa de ma·

Jeir�f. .;_ Pintada a óleo - com 2 quartus
e demais dependências � Cr$ 3.500..0.1)0

PONTO COMERCIAL - RUA CONSE·
LHEIRO' MAFRA. ESQUINA DE ALVARO
DE CARVALHO -- Casal'ão anti.go
Frente }Jara trêis ruas - Preço Cr$
20.0.0.0..000

CAPOEmAS - RUA WALm�;MAR OUltI·
QUI':S 179 - Frente de pedra - 9asa, de
m.adein com cozinha e banheiro de aI·
venaria - terreno de lO. x 60. metros DE·

SOCUPADA - Aceita troca por uma PICo

KU}i',- Pre90 Cr$ 7.000,0.0.0. .� "

FINO SOBRADO - ÓTIMA OPORTUNI·
DADE - RUA ANGELINA - ,PERPEN.
DICULÀR A RUA VEREADOR BATISTA

_ PEREIRA - ESTREITO - amplo terre
no - I'érreo com varanda·Hali·Sala ....

(25m2) - 3 quartos - Banheiro comple·
to - Cozinha (15m2) Copa (14m2) - Des·

penr,a - 1.0 andar 'com: 2 quartos enor·

mes - Biblioteca (30m2) - Hali e ma·

ravilhoso terráço - A'rea de construção
35Qm2 - Preço a combinar Cr$ 30.0o.O.QUO

ESTREITO - RUA JOSÉ CANDIDO DA

SILVA - Terreno de lO x 2G metros -

OBRA EM ANDAMENTO - Fundação pa·
.

ra 2 pavimentos (),Tli\:IA OPORTUNIDA·
.

DE - Cr$ 10.0.0.0..0.0.0.

RUA ANITA GARIBALDI 33 - CENTRO
- CASA DE alvenaria - LOCALIZAÇÃQ
EXCELENTE - DESOCURAÇlAO IME·
DIATA - R)<]SIDENCIA DE ALTO GA·
BARITO - ACEITA TROC:\. POR APAR·
TAMENTO - Preço base para negócio
CrS 50..0.00.0.0.0.

RlJA ALVES DE BRITO 20 - CENTRO
FINO Pi\LACETE TERRENO COM A'REA
DE 844 !!5m2 ISOLADA DE TODOS OS
LADOS - VAGA - ZONA RESIDEN·
ClJ.'\.L POR EXCELÊNCIA � AREA DE

CONSTRUÇÃO: APROX. 30o.m2 - Preço
Cr$ 54.QUo..DOO C:Fac. a combinar.

Fone 3.450
CASAR]U:fNO dÉNTRO .

- tESÓCUPA:'
DO - Na Rua Tenente Silveira 76 - Es·

quina da Rua Alvaro de Carvalho - ça..
sa antig,�, cóm 4 quartos - 2 salas e de-

I mais dependências - Nos tundos dois

quartos para empregados e llequena área
- Recém pintada. APENAS .,;_ Ql.$ •...

18:500.000

APARTA1)1ENTOS - CHACARA DO ES·
PANHA - O'timos �partamentos a Rua

Brigadeiro Silva Pàes 11.0 13 - Apenas �
aptos. por andar - Temos à, venda 3

aptos. - Um já vago - Cr5 20.000..0.00, ca·
da, com' facilidades.

RESIDÊNCIAS
OPORTCNIDADE - SERARIA - Terrc·

. no ciàrc,.� de 30.oo0m2 - Próximo da EI>
trada Fedeml - Apen�s r\l.'S 7.000.000. -

f; a combinar.

BARREIROS - VILA DUQUE .
DE CA·

XIAS - Três lotes, medindu cada 11,40 x
3D metros - Preço pa�a os 3 - apenas
Cr$ 600.0o.Ok )", "

TERREl\"O PRÓPRIO PARA LOTEAMEN.
TO .:_ PRAIA DE CANASVJEIRAS - à
rea de 38.0.00 m2. Preço a combinar Cr$.
30..0.00..00.0.

TRINDADE - BAIRRO DO FUTURO -

Lotes com preços a partir dt' CrS 600.000
- Próximo à Escola de Oficiais da Poli
cia Militar.

JA.RDIM ATLÂNTICO - I.ote ri: o 24

medindo 15 x 27 mts -. Apepas Ci'f.�� ..

'> fio.') DO.O .;';, -
..!f.l'-J.lJ � _. �\"(,.:"r.t�1 Li > ...;�. ·.l\�7 � \">. rI;

RIBE.JRhO DA ILHI\ - ��� (2) loles

com a :lrea de 573,35m2 - ,\penas
1.000.000 em 10 pagamentos

CAPOEHUS - RUA WALI?EM�\".i0l!RI.
QUES E RUA OLEGARIO �·llLVA ;RAlvIOS

I BAIRRO SÃO 'JOÃO) Lotei; em condi·

ç,ões - CrS 1.350..0.0, com ilina entrada (

saldo em 10 lneses.

PoUA DELMINDA SILVEIRA - 'I'RINDA·
DE - RUA NOVA) Lole c,lm àr�a de

339,üOm2 - POi' CrS 1.600.00.0

BAI,NE:\RIO - ESTREI'l'O - RUA VE

READOR BATISTA PEREIRA - (PRO'
XlíViO DA WYLLIS) - Lote,> de 13 x 26

metros - Cr$ 3.0.00.00.0 cada.

RUA M,',JOR COST� - (SERVIDÃO)
Lote de terreno em forma triangular pm
apenas Cr$ 2.000,000..

.......
..�.

-xxxxx-

A PARTIR de amanhã, Serão cre
denciados os Dromotc.reS das Misses do
interior do E';tado, com festas filantr6-
picas. Vinte seis de maio de 1967, a da
ta marcada para () referido concurso.

- x x x x -

o 'BOLlSHOW", Será Inaugurado
dentro áe vinte dias. Será montado Um

amplifícádor com vinte alto falanteS
com som esterofônico. Está. ficando
muíto bonito.

x X X X ,_

NA E.AA.MM;. de SC, amanhã, se

rá realizada a pascoa da Marinha.

-xxxxx-

NOS informou o- Dr. Volnev Cola
ço de Oliveira - Procurador Geral da
República, que amanhã, seguirá pará
o Rio ije Janeiro, atendendo Um chama

. do do Ministro da Justiça Professor
Carlos Medeiros Filho.

x

(AIR.) - A SADIA - Indústria
e Comércio Concordía, aumentou r sua
produção em trinta por,' cento. Está 'pa
gando impostos ao 'I'esouro do Estado,'
dUzentos e .cincoenca a trezentos mi
'lhões de. 'cnl;zêir�s'por.'mês, Vrii.�(média
de qt;�;p1ilp.ões por,r<iia� :,. C;;h:tl

" i:;
,

;�� ,i;�! ';,\t� ;0','11 ::� ,; ,:; ii " .,
;

.

'

... LQ.IS-O· .'fjI.:boite';éricél'l:ará B: Exj>(>si
çã�' :ae':Í>intlltíi em:m.agem, de :aJndire.
Figueredo. ..,. .

-x
\� "]-

� �'x x ..,.,-.

- x x x -

O SR p ,SRA . .AJn�irante ivIario r ••.
Pintp de ,OÚveira (Ull),' encOp.trãni-se
nesta Capi'�l, hóspedes do Sr. e 8ra� Co
mand.ante, Heitor

.

Pleisan Filho, '4ada
ra);

..

"

.

';,: ;.;

- x x x X·x

x x

" NO Palácio Agronômica o Gover
hl�dQr Ivo Silveira, es.eve .reunido com

fa':'báncada da Arena. Concedeu Um aU-
; trieDto d� trinta DOr cento ao funcicna-.
lis�o Estadu��.·

-

x

',6 DR� hro' 'Sclrmithausen - dire
Jp� �ç��'�,d0 14m��nsr, :c;nvidando o

;Çolu��ta ;:para a 'Sdirée,.idõ próximo sá
bado. Set'á apresentado' um desfile
'show Oscar Magazine.,

.

.'
.

� '.f.,'!" ! ;.

'.,' �.
'

- x x 'X x

,.

E' PARANINFO da Turma Ama
f.O Seixas Netto, do Col�gio Comercial
.Pl.Oj XII, o Dr. Flávio VellOso da Silva.
O Sr"'Wilmar Henriq�e Becker é o Pa

.'
•

1 • -

•

�

trono.

-xxxxx
NO Clube DOf?e, am,anh&-, ooOnte-

eerá o Chá das Aza:l�ias, com· o des4_le PASSARELA· - .A.�moçayam on=

das debutantes de 1967. . : téln'no Quei-ência Pa�c.;;,; (j) :5;:ellliil\do::
)' A':iÍio FOritapa e o &:- Airton Salgado.

ÓDebútadõ Alvaro'-Cafi\o e Oi Dr. VaI",
q�'é:õ��çO de Oliv:e4'a::":' x.:- A",kl�lThIID
continua. "iéunida ;em, �'baiho mamo =
x-� Ó ,clube social Pain�iras,· promQo>
veu moyimootada re��üão'. com @ jj©w�
guarda. Vera Cardoso, fOi cenvidada es

p�cia�- x - Día .17, no Clube 12 de
Agosto, acontecerá a ,Festa -do Chopp. O
l'vLD B., fl!stá orgah.i;?:8.Hé!.o � list� qps

.. .�!Wdidet9s.;a Se1�do.t e' a "âep;�;ta&,;,;...
� -

�! .

,
,

EXpoftaçÕ�S. ãting6fn. �

-.

UR$· 964�43à milhÕes
'" ' .

I

. As t;x�rtações de arrqz até julho a

tingiram qu,antida.de próxima da canse
guida em todo b ano de 1965, mas a pré
Ços sensivelmente supehores.. Nos sete
�e3es .deste ano, for�:rp.· exportadas .. '

181.815 toneladas, no valor de US$ ..
'

. 22.559.000,00, con�ra 188.568' toneladas
valendo VS$ 21.199.OQO;00 no anQ' de
1965. Até julho do< ano passado, ,haviam
sido exportdaas apenas .83.893 -tonleadas
,lio. valor de US$ 9.143.000,00. Os preÇos
deste ano foram de US$ 124;08 por to
nelada contra US$ 112,42 <ie dezembro
e US$ 10.8,98 de' julho de, 65. E, em .',
1964 (dezembro), :o. pfeçq era de ape--
nas US$ 68,49. .. .:'

; .

JACARANDA SAI MENOS'.
c"· "':

.,
.

'

.'

.. .'
. i� .. i,J "

'i "" r

Ôbse:t.và-se, de o;utr�i! párte:';qt1� '�s
esportações

�

de fàcatanda fórah1; rri1el'i'o
rt;S este ano, qUando, até julho., ,tQ'rarp
despaohadas 14049. tonela<ias da madei
ra écm'tra 17.15'5' em .igual.i:Íerí9b ,dCH�J;JO
.pa�sado (queda de· is) DOr cerl.to: �gtW,o
IUmé). 'No qÚe respei�� -;; yalO:,r,t� �
portações desté ano renderam U'S$ ;:.,'
5.912.000,0.0 enQuanto. as�d9 ano pass,�
do fizera,n.u ,Us.;r �:4g�.UOP,�,1'1 r,�gt�t��d0-� ,�1Jmento de 69,]:'ppl' cento. Os pre
ços a1 �E. !çadcS �ste. ano fo,ram de. US$
420,81 tonelada,: ésfe a.no, �'';cohtra'' US$
203,84-t do anp passadq.

.

MANUFATURADOS
ACUSf:\M QpE:QA.,.. .'!

r

.

�

..

�: '\ �.;; �� .

:' ,": . ;,I! li:
Já nos m�üfaturados não aco�

. nharam o ritn10 lscencional dós demais
produtos de no�Sa pauta de eXplortaçj(,
Pelo contrario, chegou, à acusar queda
naS ver)das da ordem de 7,9 'por cento
pois el'quanto nos sete prilneiros meSes
'deste; ano. as cifras alcançadas atingi
ram US$ '57.583.000,00, enquanto em i
glla:l período do ano passado atingia-se
US$ 62.7'18.000,00.

--

Não obstante e§a diferença dever§
Ser superada lar�al1�ente nos meSes sub
seqUentes, quandq deverão ser compt:f<d
das aS divi�as relá'ivas as vendas de iJ'á.
vios ao Méxicc, e 'outras provenientes elE!
outros produtoS :1

-XXXXX

NOVAMENTE ont�m, reuliiu.,se Oi
.

Gabinete Executi�,o da Arena, preSidi
do pelo Dr. Arm:ando Valério de ASsis
Participavam os 8rs. Senador Atílio •..

Fontaria ,Dept+1ados Alvaro Catão, A
fonso Ghiso, Ivo Monte:Qegro, 'Wa1aé
mar SalleS, Nelso3)- P�,dl'i.ni, ·Abel Avi
la dos Santos Pedro H. Hermes; Dr.

Nos sete primeiros meses. de 196.6,
(período janeiro-ju1ho), c. café exporta
do pelo "

BraSil rendeu �uase 440 lTÜ
lhões de' dólares de receita cambial, l.e
vand.o o volUme de divisas aufetido .•

com o setor de exportação à casa dos .

964.436.000 dólares contra 803.793.000
de igual período em 1965. ',.. .

EsSeS dadw;, divulgados em cànlter
preliminar pela Carteira de Cambio do
Banco do Brasil, mostram um acres�i
mo de receita de exportação gel'al da
ordem de 19 DOr cenlo·em valor.

Os result�d.c:s alcançados até jul�,
devem-se principalmente ao café, de
qUe foram exportadas 538.400 toneladaS
no valor de US$ 437.128.000,00, ao pas
so que nos sete primeiros meSes ·de •.

1965 sairam 376.059 tOneladas, no valor
de PS$ 335.015.000,00. Percentua1men
te, h.ouve incremento de 43,2 por centó

no volUme e 30,5 pOr cento no valor. A
participação do café no valor das ex

por.açõés totais desSes sete meses foi de
45,3 pOr cento.

MILHO: MUITO MAIS EM 1965
i

.-

C011l0 se esperava, o milho aprésen
bU grar:de incremento. nas ,.exportaç�eS
realizadas até julho: 217.845 tonela<las
no valor de US$ _11.415.000,00, cOntra
anenas 67·614 toneladas e valor -de :.. ,

USS 3.316.000,00 até julho de, 1965, O
aumente: verificado foi de 222,2 por cel1
to quanto ao volume e 244,2 por C�l1to
no que se refere ao valOr.: Também. no
qUe diz respeLo a preço, as cotações eb'
Hdas este ano foram senSivelmente ITie

lhores 1.::10, anteri'onnente, .visto qUe se

cOnseguiu U8.$ 52,40 por tonelada en1

1966, enquanto se alcançava US$ 49,04
no ano pas�o.

.

Várias são as caUsas desse grande
Í1Xl1'emento. Entre elas podemos cit:J.r
a melhor qualidade - maiS seco, tendo
saído milbo com 12,5% de umidade .•

quando até 14 por cento já é bom pa�a
pxportar -. ll.elhores cOndições de em

barque, e abertura .de novOs mercados
(a Inglaterra por exemplo).

ARROZ VALE·MAIS TAMBEM

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I. "I t

Resoluções' iom'l1das,' pela
diretoria em .reunião ordí

naria realizada em' .23 de a

gôsto de 1966.

Expediente: Foram rece
bidos os seguintes Of. 06166
de 15!6166 da Liga', ÁtlétiGa.
Itajaiense; Carta de Auto-,
rízacão para o Sr. Wilmar>

S. Pereira, emitida pela Li

Iga-' Atlética ' Blume�aueh&e
Of. N.o 17166 do Esporte Clu

be Juventus: Of. N.o 12!66167,
do Samrig Atlétdco' Clube;
Of. N.o 1216616'7 do Samrig

,

Atlético Clube: or N.o 0�166
da Liga AtI'ética ,Itaja1erise;
or. 'N.o 05166 da 'tA 'ftaj.<ik·,

•. ense; JBoleti�1 ,OfiCial de
-n.os 08166 a 22i66. d� 'Liga�
Joinvíllense . de 'Futebol de
Salão: Qf. n.o 10166 da Liga
Atlética da Reglã;Ci Mineira;
Of n.o 7_166 da Liga A. R Mi-

bência de dirigi-lo; o cons-.., neíra; Of. N.o 8166 da Liga

trutor Fernando Ibarra, '(ue A. R. Míneíra.. Of n.o 09!66
aqui já se encontra há cêr- d,a LARM; Of TI,O 6166 da Li

ca de dois ','lnos com 'reais Q'a Atlética Região Mineira

proveitos para o clube, "ois, Of. n.o 04166 da Liga Atlética

além de colocar o material Itaja-íense; -Cinco Ofícios

flutuante em perfeito fun- SIN de 318166 da Liga Atléti

cíonamento, vem nríer.tan- c� Blumenauense, �'Of SIN
do o plantel ríachuei'no

'

na de 51N de 5[81ô6 da Liga A-

d tlética- Regiã'o Serrana.prática. do remo, conhece or �

profupdo que é do ass','nto.
Os sucessos do Riach"elo Assembléia Geral Extr.aordi-

rI,�5 últ.�mas competições di-

I
aU'I, (lichado·- {j(jlAHOJ{ADORE�

,
,", �, h-.. Deeío Bortulosí,

Maury Borges - Gilberto Nahas - Divino Mariot

---'------,---------�--

F,' li"

.. unelorlar.
,_

- /.
•• -,

I
.

CJ'J.
r

I

O lateral ,e::'l-1l!�rr1:J A1v�C'Ír,

está sendo cobiçado por vá

rios cl:u�es, inchJ5tve Dor

agremiaçS.::s de Sê.o Pa '10.

foi resol":ido r- c 'S? ;,re1i_'ebo
Be.rroso-Port"clg'-1esa ele Des

port.os. 1
,

Gomo se sabe 1\�élj'1ho es

teve D,':1 -cap'ttal bandet·'8.hte
treinando !1" Fi �'" lJ(;\l"ista
com a;;;;1'a(o, "(,ndo, rêtorna

do a Itajaí.
''-->- ... .:_,

Di1'"·1�ont.0� �,�. '"R!;:r'''·...or..o a�

g>l_',arçlc:,"Y1. ,<;t ,-.hp';"'ia de um

�f,·:·:(lf:�S,fiJr.i�i_ ,'}� .:.. ->
-

',a-

ra tr?{�J"""' n � r. <' ., '�f) r'tl :_1.1�\ã
deÍ'ran+e 9,\ .�A}r�"d:F do . ,i), -via�

�,crn \]_G jogr.t:h r a ;:',3,0 Pau-

lo. \

O jr,1;21:'BJ "lS!'!ne"à.a 1'l.Iiri
•

, nho foi a g)'",-';'n'e b8ixa do

Avaí DO en�''''ntr') d'3 ({("nin
go, s.-:;,&t&rl�0,f� � c,':"í!t"Y'a C' r.n�

te;"D,on.i.ODf\J. r,'e r�r_o:es.· (;on-

não

com o ponteiro Zezé sofreu

for-te pancada num, dos joe
lhos, sendo abri,gado .fi. .àban

donar o grarT,,'ldo ainda na

prímoira etap'?,;, -sendo subs

tituído por Pereréca. Será
mais um prQb-iema para 'a

, direr:áo técrHc'l "azzurra"

par,'1 o compromisso. de do-
,

mingo em Itajaí diante do
'Almirante Barroso.

Várias expulsões, aconte-
ceram na rodada de domi.'1-

go do campenpqto EstactW:tl,
batendo verdadeiro "record"
em gralY'ados d€' Santa Ca

tn,rína. Cinco n8 partida lIJI,�r
cílio 'Di�s e

-

C?,xiàS',' em Ità
_i aí, duas na contenda de'Tu
barão entre,Rereílio Lliz e'

rvletropol e taW3,8 no prélio A,

wli e, Int.erna,cional, num to

tal de 9.

Romente um encontro se-

1'8, di,sputado no prox'mo

s,'i,hádo nelo, ca'!1peonato"Es�
hr11l"L Cnme-rcoi.irin e M"'rcÍ-

adversários

.......--_._---...;..---_-'""- ..':;...,-----'_---_._-- .

'de radtali�tas'.

que está se utep\Hando pa
ra os jogos di:mte dos '-au

lisf,as assirlaladJ para o dia'

21 de setembr2. está ,com
Í1ôvo coletivo W:18T,cacb ré,ra
a tarde do p-róxir(_lo sá1')? �l_o,

,qU'�ndo teí'á corno "spar
,ri;p.g". o fortE) ,ccnjuntç dós

ENXUTOS. J

xxx

A Comissã" 'TfprlÍca da se

leção de futebol e,e S'1'8Q da
ca'Oit"'l, .fle"e�·':t q�re"e lt']:/'

\_
nas P�Óyj_�'"l;"�iJ '�,...,��,=,� p '�"a..-

xxx

Os clubes de rem') da ca-

pital' do Estado já inici8ram
seus trein,'1mei1tos com vis-

tas a primeira competição
oficial da' tem�orada, mar

c8da para a segunda quinze
na.

,\

'zem tudo,

Não resta díH;i.da que, com

tal realização lavrou' o c"ufle

presidido pelo sr. Celso Ra

�os Filho um tento dé feitu

ra magistral, pois o maior

beneficiado' sen:Í o nosso Es

tado Que d8'ÍTer:'i., 8s<:i,m, alar
f!,<H tas suas atividades no se

tor' dr) esporte que mais

glorias tem dado a: Santa

G.l.tafltra. .

l
_ ......------_·_-�_·__ ·- ...-·_·_"--··�I--

r',ãn d'ls fli}<�';'s {},11"1":"),' 'hs; x X:li:

bem' "!O1l;lO G 1)1::'10 r'., l' --,'lH· /'A di,retori,<l, do 8in"licato
lho aue se"'á r'o�te";.ormen- d"s Radialistas de �anta; Ca-
te anaiizad" y-,,,l," c�ire' ori�_ . tarina pensa em orgfinizár

x x X' ,'sua equipe de futebol, pas-
Nilt,on P"' ....eir-- �.,o;fular I sando a re.'1liz;Ú' jogos clas

Dedé80, de"e;'� t\jl- {) ser sNt?,s todo o fim de semana,
'

anont,ado 1:'e18. dI 'e��,"', da A di-retoria do Sindkat.o está
"

',F,A.r. n""''' ,r,,'l-'" 'n,-l"l. "''''a ,r1i-' <;"t,j�feita C01'1 a PTodurão
re('á'l t6nl�:G"'- ;-'r.) <;e'€.,;o11a.- r1n elenc() flOR r"ldialístas nue

v,,; dn rt-e ':"f'i'l'Q ,-., 1;[3"':a ·�om ")romete melhorar de jôgo
'vistas acs :5- ;;O� Abe:'tt1s; p8ra o jogo.

..
� ,

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

'","'( Fr:n·O", = V["I�TE''''' � /ú."
•

[j.h,
Vrp:!� ;j�<:l:if"q><l-"P l1"r um +e-rreno.
'T"vi-,.t:(1V �"'.<:I V.-. _e- .� _.'r ....-l, ""J�.,·r·,.,'"' f'""I-a,-.,.-.!l·_ D17t""a !lo

Ln ou p':,lO t€;l(>�ôn'(; C333, das 9,00 às 13,00 horas dia-
riàmente. l

\ \ 5-9-66

•

Já foi srguido e está pron
to para o seu funcionamen

to o estaleiro do Clube Náu

tico Riachuelo, construído
nas, proximidades da nova

sede do clube cámpeão ca

tarínense de remo, no bair
ro da Rita María.
'Conso::ínte já tivemos o

portunidade de noticiar. o

·estaleir::J em refe':ência cons

truirá barcos
\ olímpicos e'

ioles JraIlches, ('lém de re:no

de pã lnrga, tudo obedeCen
do ás' li'1has 'mpdernas Clue

estãb exigindo as grandes
compeÚções' remí3ticas, po
dendo o clube dentro das

s:Li,<:t� possibilidades a.tender

pedidos de outros' clubes.
E', ° prim8Íro n0 g�nero

:em Sa'nta'Càt'lr;na e, n:3.ra

tanto, o president,e Cel;:;o Ra..

mos Filho mandf)1J vir de
�"J

-

Pó'i�to' AlegrE!; 'càm a' incmTI-

F�orianópoHs' nos Jogos Abertos .

Julio Cama,rgo deverá. ser à orienia
dor da Se'!ecão de l€;n�s

\
' .

r O deS11ortisto Júlio Camar

, go que deixou o futebol pa
ra s,e 'dedicar, .ao Tênis, de

verá Sef indicado para ser�

vir de trein,'180r 'da selecão

floria,noJ)olitana de -Tênis

que" estará prcS€nte às (}is-

putas de' mais. :um Jogos A
bertos de Santa Cata!'ina,
agora tendo por cenário a

cidade de L'1ges.
A entidade espera que Jú':

lia Gamargc:', v,0.':1ha a aceitar

o convite,

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

. Ubório Silvà orientará (j'

Sehacão de AHefsmo
.

'

O conheéido pr0fessor Li
bório Silva, deverá uma vez

mais prestar s"ms conheci

mentos ao esp'irte floriano

politanõ, pois 8erá indicado

,'lindá esta semana pela di

retoria da Feclt�ração Atléti

ca Catarinense para dirigir
a seleção ilhéu de atIétislUO

feminina' que estará partici
pando dos JÔg03 Abertos de

s,'mta Catarina, a serem 'des
dobraclos em Lages. Arnda
Salomé, por outro lado de

verá responder pelo seledo
m.do de atletismo, masculi-

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

no.

São Pau�o FU,tehol Clube
ASSEMBLÉIA GERAL

Na forma da letra. A do art. 7 e letra A do Art. ,

13 dos Esta.�utos convOco Of SÓ";;"S P�,,")-.:ietárioS 'e

Con+ribuintes do São Paulo Futebol Qlube, para se

1"el;nir=m e� Assç;n1bl�1a GEral Ordõn':"ri2, no dia ,4

d,e Setembro do co1Ten' e ano, com início às. 09.'00 ho

ras" em primeira conv��_<)çã? cor' "2:3 dos associadps,
�, em seglJnda convoc:"lçaO,-as 09,30 horas, oom qual
quer número para delieberarem sôbre a seguinte 0'1'

,dem do dia:
-

1) - EleiÇão do Conselho Déliberativo. .

2) - Intf'rpsses C'rera;s Só poderão' tomar u"'rte
na A�<;eJ""bF'a Geral, Os sócioS qUites com a Tesou
raria 0.0 clube .

F1"'r:"1"1pn",1is, :>6 ilp aO'rsto 7" 1966,
HERCULANO CliAUMANN ....,... Presiden'.e

�--------�----------

REX-t��\RfAS E PATENTES
,

Agente Oflcii:Jl dg Prl)pried�.de innustrial Régistr0 de
,,;_,,�� ..,,' """"'ente� de �nVA·lnãr. nO'11el' �,,'nel'C'\?'S, ·'ftu'o" Cf

esta,bele �ifY'entns, in�igni�"; e fr-'tses do propal1'�nda'
,

Rua Tenente Silveira, 29 - sala 8 - 1.0' andar - Alt�
da Casa Nair - Ii'lo):'ian6poliS - Coixa Postal;97 - Fone 3911

. ", . '" ','..�.r
<,

•

MEX;CO PQrimeira vez, �esd� o..uer�o
c�lado,\em; 1963, o Celh.o Mundial ele Boxe,l)o
dIdo pelo .m�xicano ) .Spota _e que acaba de�o
z�� no� México

.

Sua' t.?n.-v.ençao, apres,�!::t�u °
sificacào ·.,mur_t.;hal :.dcu'gllrstal?, em uma lIsta
.engloba 1óclas ás -catdas e os ·10 .m,e)hciXes ,'de
Uma, além do SeU cáâo.

'
, ,

, N�, recém ter�i} convenção, seria prop
exclusão da Associaç\IIunclial de Boxe do c O
IpO, mas uma- dedsinterior, édotada no P

�

O
fez que 2, AMB dei� de' fazer parte do" C�oo

A lista é a segui "

.. j "50
.

PESADOS �- deão, Cassius ClaY CEt20
Umdos); 1. Ernie Til (Estados Unidos); 2, oo
FolleY ,(Estados Uni� 3. Karl Mi1d,enberger f�O
manha); 4. Amos Lin (Estados Unidos); 5, :50de Va,· B:�avena (Argentin6. �loYd Pat+erson (E.20Justiça Urridos}; 7. Eduardrreltti (Argentina); 8. '(lO
Côoper (Inglaterra) ;George Chuvallo (C�f.óo
10. Vlf've1art1 WjJ]ianEstac1os Unidos)'., "gO

MEIO PFSADO: Célm_')eã('l, José Torres:'So
te'l Eico); 1. Eoger Ri '(Es'.ados Unidos); (20
CQtton (Estados U�li); 3, Bob Fosser (F!:f)0
Unido.s); 4. Piero deipG" (ri alia) ; 5, WaYne"5l
tori (Estados"Un1i::1os),Johnn'Y Pel'sol (Estadt'2G

Fis,cal o Sr, Francisco Amal1 dos); 7. Chie CaBerd (Escoei2); 8. Andr<on
te. PR (AnlPnhl.él); 9. Ji l\IIcCormack (Escocia) ,

Seleção daCapiial: Vi�toriO Saraudi (Itil- la1\ i
1) Atendendo soliCitação

'

lVfEDIOS - Cano, Emilé Griffi�h (E
da Comissão Municipal de Unidos); 1. Dick TigíNigeria); 2. José Gi%n,:
Esp.ortes ist"i' Fed81;ação vai (EstadQS Unidos): 3·.iy Arch'el' (Estc'(::los U(Ü{]<J:
organizar uma seleção da 4, Don pulmer (Fsta Unidos); 5. Carlos \,�o,
Capital que deverá pal'tici- (A, rgpntina); 6. Jnhro_bri/chett (Inql�terra);i,OO J

par dos VII Jogos Abertos faeI Gutierrez (M",xi 1. Sugar Bo::\' Nand�,oo )

dei Santq. Catar:iné1 a 'se Tea- landa); 9. Wi1l1e Ha1(Escoeia); 10. Harl:Y.,80 �

}izar '€Im Lages. A mesma Jlnglatel�ra). \,: 50 }

$�leça� 'c1éve�ã l�prese,!��ql'''''' '\ �. 1V�E.DIO 'L'i'GE'IEH[t' <Cla1ípneão, Kirn Kiso:�ó ��
a, Cil;Pi�o Torneio Ivo réia};.1. Jon�'p Fernal (AJ,'g�n'cina); 2.Níl1�Wd '�
Varela, 'constante do calen- venutti (Italia) 3. St�arl'jngton (Estados U,30 J:

ráfio desta .PederaGão.
-

4. JiTYlm::\' Les"er (Esls Unidos); 5. Eddje ,pO J:

2,) 1'ara cumprimento do (F'stados Un;rlaS) � 6'1dro MazzingPi (:Italí;SO:x
acima exposto esta ?resir iNa1g .Swifl ,Im.rlatel�r<s. B1air Richardson 1,40 x

,1:')): :9 Frpd LítJe Odos Unielos); 10. Hun,30 x

Kid (SamoaJ. .20 x
, MFTO lVII"DT0S �a1Y1!leão;, Curtis 'C'ookl20 x

1-q"'1,,s tUni00s)_' 1. Fprvranning (Estados UL{,20 x
? Luís Hodri0'1,ll"'S (Esjs TTnidos): 3. Manue;20 x

7al",s (ESt8do<:: Ur;do<::l Willie Ludik (Afr,20 x

SUl): 5. Jpal1 ,JoSsel1n'ranca); 6. B:rian ,ao, x
(P"Ís dI' n8lps); 7. StH8yward (E' �ados U,OO x

R, Tpdi Wb,;tfjPd (..Fstél.1 Unidos): 9· Ram'on�oo ii:

Cruz (Ar<:Ypnt'na)' lapidei Sitl_1aran' (Tai100 x

JVIFTO M"'D!O L.[pns - Ca�pf'ãa ,ao x

. T,."c0n,,10. (Tta,l;",? 1: .1, Nél.!lolps (Mex�co)?oo x

(h8 parl�ns ('F;� ::t�o� 110s); 3. MasSahlk0100 x

br" (Jauao): 4, Wdhe atout (Alemanha); ,80 x
FpFI (Japã0) 6. Pera5a:yles (Jªt11aica): '1,80 x
P"bb".h (Gh;c>na)· 8. �i-nson Garçia! (Fran'80' x
n,,;n;pl Guanin (Equad; 10. Vlcente!RivaS8U x

zuela) . BO x, I

LFVFS - Campe&CRrlOs Ortiz (Port(M' x I

1. Ni,col-ino L"chp (Alitina); 2. M lrice 60 x I

6 K (!nglaterrll): 3. U+iminl?arnos (lV!ipx o): fuo x (

L8o:Una (Panap"á): 5, 11 Arrnstead Ofsta!\;o x :

R&� dos): O. Hugo �aP1baldii\rgentjna); � F:�Iõ)_O x (

V3PZ (Porto j':;>,co); 8. lio Mikami UanaoõO x (

Yll�g Káf1g (Coréia dO(1); 10. Bun� GrilO x (

malca). , I,
2 LFVFS LTnFIROS- Canmeão" 11ash

(Filipinas); 1. Kang' 11l� (Cor�ia elo uI);
hié,k, NllfY'.ata. (J "'n�o) � Rene .BaTl.·iqüos I
n"s); 4. V1CE'nte De�ado�r"Sent'na): & Car -'

.' (,Re:rública ,D"y:pinic.fj}ila 6.� �aul.RÇJ�as' ,

,-Uni,do,,); 7. }?"y Adi(1ur(Ni�eria); 8. Jcose

(F.:s:r.<mha),�" 9:\1>0:ve AllW (qh13-na);' '9, J

AgUijat "(Panafl"Já)'. ," ,"��;.' ,

, �>PFN:p,�.,�;'CH{;nP"'ãor:i:ceYF�e Si:l.l�l :al'
1. �1f1:t,�u:t}rc.ri "S�1{i .'"np,�;::1� �

.

'q;"''ttT<>�;l ';'��,Sl
",l",1f'rrél)� 3. Carlos Cam;a (Argentint); I

"
"J ,'i' ,

(P' !lDi8Z (1\/fêxi_c<,1k: 5: .G' n o ;.'\:rrIj,.,$.ya
. tr3

ch81'/1 S,,-l€' JF<otaq,0s .)'Tn; -\ .,1 7.;' Johnl\í;pg
l�n;I��,s1: 8. Ppdro' Gmp éVimezuela)'rl�i
Ke.bayshi., Japãb: 10. An1)íb H�rrera {�o

GALOS _:_, C8t11pe'§ �i;s,ah.i1�0 ("lÍJ'gh
l'Rda (Jar,ão) :+L J:osé MIeÍ :Ü\fexicO); 2,'
dk'n '(TuliÚi+(-'rra)\ q. J(3��'Pin;entel ,

M
Fdel: Jofl''' (Br:9.�il);' 5, '

''ri_ard0 car.a1} 1l�
�;8·)�t fi, ,!h�s�1()- Sait'Q' ,( :üoY;' 7. Vald�
(Bra,';;\'): "8.' 'Jl1iTI.cnm B<>S li 'r\:ç;�anha �

pré-Camoeonato de Remo, 'a Vista 'vVr:,� I{ang (éoréia do Sl1; JÓ';''''YosJúo N�

. .1 pão) .

) MOSCAS _: Call1Tieã Har�rio Ac a

ganiz3.da e p3;froci�a,da pe� � p'';Í)t)�a); 1, ��ilter l\;l1"n�;;,n (,E'scoóa) :,l
la prÓOl'ia, en�ldade rernÍsti-' Fbih�J:'1 (.T�p'í,:l: 3: K-iY.ri. ,Ç(aIlab� (:�l
ca. A 'çompetição, de acôrdo, +rAj),,;'}\ 1,A('1'<l'B.""To"pes (1\tiCÓ): ">,'5.;, K�, ,:

• "'!o",' , 'f"" ""p. .
'

.

Iria :c..\��,an�0'\l o c.<ll�nqári'q �'.d'a ]<��:SC:, �TalT1 � (;.Tan�o,,: I) unJ�" PSU�\'" . (\;'\restá

mal'ca�at','Pllra:��.
o ,�la" J& Rf'n� L1PP.Pl'f fP-ranc;cJ)',

�har
c,ac�l. .

'

do carente.' i� 1,;,: ',: ,

' laJ10i,a); 9. �0cbk CateIl (A\1��ralla,b !<'" r
, (F'r' S\ . " I, • ,

\,_
" �

. x' ,). I J.:Plna: } "'-
"

. j �, I:� 'ri' r

J: t
�

.J·)I' ; t: ' . /

�
j

\� , •

11' .' i \ ,I, 1""
.4 ,< , "\

\ '" "'. '"
'I. j' ..

"

{: •

'�l;' � "J.
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Lif':a Bl'usquense
boI de Salão

Ligá Atlética Itaj.,:iiense
Caravana, do Ar Esnorte

Clube \e�E� Cluhe Jl,l,V.e:r�tus,"
Decisões tornadas:

, ,1) Foi desj'gnada _
uma co.'

missão composta dos: Sts.
,Luiz Ca,rlos Lonreiro, Ednei
Damas('euo Maf,el'a e, B,ozen
do V. Lin13 nara estudarem
ü ante projéto do novó' Es.
,btuto fI,esta :Fed.er�,ção, ,com
Tll'9,ZO pe :lO, (trinta \ ,dià� na.
..." âpresenta�'em /seu relató
rio ..

2} Foram a):H'G"a:cl�s as cou
tas dá tesoutaria refc"entes
ao 1,0 semetre dô corénte

,
. "

!1onforme ba]anceté, llublica-
'<ln ane�o a NOla Oficial n.o
'02114';1} !1esta Federação .

3) Foi designada a cidade de
'1tajaí paTa sede .-da$ -finais
do éapeonato est<:td4al !!.l,e ti
tulares do· corrp.nte ano nos

dias 11'...,,-' 12 e 13 de novem
bro próximo. ('.
Designar a cidade de FIo.

rianópolis para· as finai!,! do
1.0 Campeon'l.to Estadual, de
íuvenis em data a ser d&
signl1 da.

S) As eliminatórias para o

campeonato �stadllal do cor

rente ,'mo, titulares a ser

realiz,ados por zonaS, fica
ram assim, distribuidas:-
Zona 1 � Jo'inville e S.

Francisco do Sul 2) Proclamar a A. D. Cole-
Zona 2 - Blúmenau e gial, Vice Camp\'Jão Reg-iomll

Bmsque", categoria Juvenil 'referente
Zni1fl 3 - FlorianóPolis e ao ano de 1966.,'

'

Criciuma '

"

3) �rocla;mar"o')G. E. Ti-
Zon'l 4 - Lages, .. ,Çul'i,tiba- radentes 'Campéão! Regiorlal

nos e Cdcador Divisão de Ace�so; e, Vice
()) As 'eli,ri.j�,âtr'ir1fl<; Nt�a o' Campeão o E. C. Rodo"i�rió

ca�'Je(':n,'1to estadual do Cól", 'na mesma cate�'oria referen
-'-Pnt8 <>I'V) .111TTe'lIR '" <;e� -rea-' te ao exercício' de '.:J 966 .

"

Íizado 1301' ,Zonas, ficará as- , ',FI�ri�nónoús, �3 d'e,,: a-

sim, distribuida. gôsto de 1966 '> , '

Zbna 1 - JoinviÍle e S. Ody Varela PreSidente

---------------------
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Caberá ao' C�'.ra:vana . do
Ar re-presentar Florianópolis
nas disputa,,! 'de prç;ximo
campeonato estadu,al, ,como

campeã.o regio.!}::>.! da tempo

rada, cate-soria de titulares.
'R.n(1U::ll1to .-isso o elenco do
C1uhe Doze d? 'Agõsto, orien
tatado pe'io tre'jnador Ro-

'zendo Lim.<:t," defenderá O'

No t,ranscu"sQ dest3 se-'U'l.- p"'estígio do sàlonisP1o me

na, haverá a a"1r"sen"a "ã.ó tropolitano, n03 certame es

dos atlétas convocf1.c10S p.a-' tadllal de j'Jvenis, como

1'a o seleciOlndo floriano�..,o- campeão da tç:mporada de

lit,'3,no que esturá re"QreReU- 1966.
:.tando a capital do Bst"ÓD,
nos Jcgos Ab'3l'tcs de r ages,
,na modalidade de velei,bol
masculino e ,lerYJini.no.

l]ária

,Realizou-se dia 20, às

horas, com, a pl'eSehç.q
seguintes Ligas e Clubes:

Liga Joinvillen,se de Fute
bol de salão

Liga Atlética Franc1squen
se

de Fute-

peão da Liga Francisquense
de F. de Salão ter desístído
da participação no campeo
nato. estadual 8. . Assembléia
Geral Extraoréhnária: auto
rizou que a referida :r:_,i�a
-seía representada pelo seu

ViéE2-C,'1mpeão.
'

8) Ficou esclarecido, que
somente poderão participar
dó certame estadual,' tanto

I

eliminatórias como, finais,
atlétas ,;'1ntecipadà;ment� re

gistraclos . nesta, Federação
é' publicados' seus, registros
em Nota Oficial. 'Não serão
aceitos registros na, data dós

,
'

jogos.
.

Qu,'1pto a' Juvenis prevale
ce o mesmo critério, sendo
obrígatorio a apresentação
de certidões de idade no a-

to da inscrição para as com
peticões
9) Preenchimentos

gas .no 'I'rfbunal de

Desportiva.
'

FOJam eleitos para Juizes '

os Srs, Antõnio' Alves e Mil-

20

das

ton Lemos do Prado.
Pl'cenchÍmcnto de 'Vag'as e·

xistentes no Copse1h9 Fis�al.
Foi eleito paná o Conselho

,dência, aceitando indi.caGão
do Dep,'lrta:rnento Técnico
'con$titl,lÍu, ,uma 1. Comissão
Téçnica, co:rnpostá dos se

guint�s desportistas: Rozen
do V. LiJ;lla, Hamilton Ber
reta e M0racy Gomes .

3) A' comissão acima deve
rá dOl�tro de 8 dÜIs apreserr
;tar a Í'elação dos atIétas a

. serem convOCQc1os, bem co

mo um plano de treinamen
to. a'l?er realizado'�:

:::t-., .

i

Depàttamento Técnico
"

'

1) 'Aprovar os :'� seguintes'
jogos refllizadps'pelo Cam
peonato Regional da Divisão
de Acesso: •

Dia 1618166 TlracÍ.e�tes
C. A. Catarinense O
Di,'! 1618166 INCa o x

doviário 8
Dia 19;8166 C . .Á Catarinen-

se ° x INCa W
Dia 191�16'p Rodoviário

x Tiradentes :3

't:,

Nota-se' no,,! dias mais

quentes algUma movimenta

cão nos g,81nõ1s de nossm:

;1ubes náuticos, que deram a

Iargad? de nreparação visan,
do as disputas da, primeira
Regata Pré' Campe�oDflto, .,or-

"

A diretoria da Fedráo
Catarlnenss de Futebc:ie
Salão, vem de abrir alS-
críções aos sefeoionadl'>
gionaís., visando às di@-s
do Torneio Ivo Varehté
o dia 13 de setembro)a
em que estará esgotar o

prazo para as ínscrícõ a

secretaria da' entidaCleO-
nista estará 1'8cebendês
pedidos de ínscrícões.
As, disputas finais der-

neío estão marcadas 'E

os dias 7-8 e 9 de, out.1
tendo por 19�81 a cid�,
JoinvilIe. ,.., �

,i

Caso se' inscrevam t
d' I

- �
e cinco se ecoes, en,ti (
rão marcadas elimina'o
Plorianópolis,

I
uma r

mais estará presenta �
.

'petição, lutando' para":'
ter o título que osten,.campeão, ct!ó êTornE$iQ,t:

Éder Jofre deeu de 2. para 4\�
Vald-miro dejara 7. na" classifr

- ,',

çêo mund �dos nesos-aale«

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'\\Tma escrevuninha moder
la, 7 gavetas, c] cadeira gí
-atoría, Tratar Sorveteria

�utJIERGY - Rorloviárfa.

tI
. '-----:--- '-',.. ,-'.;-_., .. _-_

'1uga�se Casa
�las, dois quartos, copa,

,

,l"lnheiro e cosinha.
nl; Qun-L,,'" LO empregada comníe-
nalo quintal.

-

n� Tratar com -Iaírrie Telefo-
� �e 3239.. 2.9
ra _

RO:1\�rA ENTREGA - RUA
':;'\DJiE 'ROMA. 19 - FONÉ

'fg�4 'I'ABI�LA DE PRE,

II. ÇOS

JANELAS DE CORRER

72.360

61.200
.

';7,900
75.200
63,600
59,350

53,600

48,000
34.750
:/5.200'
72.300

63,600
62,200

58,000.
49,800

4.6,200
33.300

56,500
55,000
4fl.000
37,500

3U}00
3R.900

:i2.2i�(l

26500

IAl'\ELAS

(E
BASCULANfES

G!!'.Qrs ura x Altur:l

iU(oo'J l{ 1,40
\,QO x 1,30
;1,00 x 1,20
d�l,OO x 1,00
:Y. 80 a 1,00 .,' .....

Pl"�\iO l.1':)
, 41.3�)O

39.9lJO

,;)8.600

:�l)'20G

28.700
J�,90n
::J5.S0il.

34,300

31.600
24,600
21.200

24.000
17,600

31.600

30,200

26,900
21,70C
16,200

30.200

26,900
24.60-0
21.700

lG.900
14,900
]'l.500
21,ilOO
21.300
17.'}OO
14,900

13.500
12000
10.200.
8.700
IO.200

11.400

7000
fi nU(i

1',50.
,isO.;50 }� 1,40
.

n�;50 x 1,30
1] ,30 x 1,20
ie ,50 x 1,00
:talt50 x 080
[l (40 x ÚO
Hun,30 x 0,80

.�O x 1,40
oki20 x 1.30
UL2Q x t 20
I .,

Ue20 x 100

'1\&:20 x 0:00
, ,00 x 1,fiO
, U:,OO x 1,40
an,OO x 1,:30
ailoo x 1,20

.0. ,00 x 1,[10

�a)?oo x 0,80
;0 ,00 x 0.60

l); 180 x 1,40

r 1.80 x 1,30

rran'ào':x 1,20
iTaS8U x 1,00

o x 0,80
orl(8.0' x 0,60

Ibe 60 x 0,80
: *>0 x 0,50

ptai50 x 1.00

[1'111'50 x 0,80

táOJ;O x 0,40

IGr�o
x 0,40

Ish
�l);
los
� ri ..v

�a'_
;,

f;üsé
!. J

�1'
':,,51

Cé!u'las Aumentam Cem a Profundidade
. MO���U (APN-OP) - A cien
tista :scWIetIca, Irina zharkova logrou de

t�l'lnll1ar qUe' as células dos organismos
VIVOS aU111entaln .conSidel'ave1n1ente sob
a pressão das grandes profundídas, As
si!p,

. gepois de examinar exemplares de
crustáceos recolhr;élos pelo bugre rUSSO

"Vúàz', no fundo do Pacífico, verificou
a cientista que o gigantismo guarda ri

gorosa dependência com a profundida
de. Esses crustáceos foram encontrados
em abismos marinbps entre 3,000 e ..

8,000 metros.

"""':-"-._---------, --,------------ --_

N�otíci,as do Balneário de Camboriú
(Correspondente CYZAMA)
CAMARA APROVA AUMENTO
FUNCIONALISMO MUNICIPAL

Em l11emorável sessão que contou
com a presença de elevado número de
interessados na ri1atéria oue na Ordem
do Di: ia s�r submetida i plenário para

· s� dlSciu.SSaO e votação., o Poder Legis
Jativo aprovou a rnensazem do Prefeito

· Higino João Pio concedendo .

aUmento
· de venclmeÍ1tos ao funcionalismo mu

nícipal, inc1usivé professorado.
.

Aplaudimos a justa atitude do Exe
.cutivo MUnicipal no encaminhamento

• '::lo p,rojeio ag6ra· transfOrmado na Lei
· nQ: 3.5 decretada pela colenda Câmara

1�'nunicipal 'de Verêildores, poiS não ape
.nas o Prefeito como. também todos os

·

nossos let slador�s reconheceram que
o�, ·nopsos 'bal'nabés" nãOi mais poc1íàm
vt\;er, percebendo os·� vencÍInentos anti
gos qUan::lo o aUmento do custo de vida
cl� 1� de .. 'novemb'ro· '4e".G,5 até jl11ho de
66..foi deveras qlarma11te.'

.

,

�ã,o resta a men_or dú.vida qUe Se já
c:_:z,mpriam suas obrigatõéS com dedicél
çao e eficiência,' coiri melhoria de venci
mentos os funciona:rips" públicos do M�l
ni,cípio trabalharão' c6m ene"gias red,)
bradas.

A deciSão da: Ci'únara foi 'recebida
pelos 'bai:na:bés' cbnUlnehso júbilo e 2\

Sil�1 é qUe , a pal:tjrde 10. de julho de
.

�6, os funcionál'ios. déj MUpicipalidadp.,
inclusi.ve professorado,' passaram a per
ceber vencimentos úí,iis condignos cor:;)

suaS funGÕes.

DeVe1110Q rp("0n ,��t'-:,r ql1.P pr� �1;.'\""'

S9.mento do PreÍ<;li'o Higino Joao Pio En

c"!T1i.nbar é'. mensagenl. antp.riorment\�,
p01'0m COl11 a res;.1Jol1Sa1lilidac1e gi gantes
c;:' dn 1"';:"nllmpntal.emnrpPD',·1;.1T\pn!n r·"n

�evoU a bon,1 tênuo - ?b$stecirúento d'a
pua trotada' par� a claade:-' fOl"mn

.

gns
tos ma's de Cr$ '70' ni,ilh,ões pelo mun;
cípio. o que niio. possibilitou a rea1iza
,GfJ,Q' de se;,,;; 'pro»6ait'?s i:ll��irªb::-,era He -": :
seU "_'-1esejo,

"

.AO finalinúl!,r:S est<>s ap1>ec;:o>cõps à.

respeito lIo aUmento. � de vencimentoS

Jurista Advoga
'(;ufa Outcreed»

concr-dido ao 'funcionalismo oúblico mu

nicipal, congratulamo-nos com o nO:50

bom amigo Prefeito Higinc João Pio,
ccngratulamo-nos com, os mui dignos Te

presentantes do povo no Legislativo e

de um modo especial convratulam-nos,
também, cem os noS:=os benquistos 'bar
nabés" pela concretização de suas aspi
rações.

ESPERAMOS APOIO DAS
AUTORIDADES NA CAMPANHA
CHAPA '- BRANCA

Em uma de nossas últimas notí
cias', deixamos claro nosso fínne pro
pósito no combate aO abuso por parte
de certos funcionários, com o; uso de

.

cal'l'OS oficiais em passeiOs pela Praia
de C?mboriú.

Numa demon�'ração de verdadoira
afronta, verificamOs com profundo p",-

• zar'nos 'últimos dias, a recepÇão do ah
surdo desta fei tét pdr parte de funcioná-'
rios dos mais' gr';':luados,'

Esperamos oue seiam tonúc1as me

didos enérgicaS por pa�·te das autorida
des cOmpetentes, visando a temporada
de veraneio qUe Se aproxima, nO senti
elo de qUe não se julgUem os ipfraton's
com direito a usar e .abusaI' dos carrOs

ofi::'a's para seuS passeios.
'() J1"R:S desag'radáve1 é qUp', 1'10'- '1'1

cl'ível que pareÇa, 'os mis recentes bl1-
sos fol'arn praticadc'S pOr OlltOS fUncionú-
1':0'3 ('Iue eleviam dRr pX'''1''\n1o é)ns se�JS

subü Arnos, pois não é ;Ust0 a aC::lrrn('ls

0.'" infratores qUe exerc�m cargos de pe
qUenít çategoria qúando seuS superlOres
ente�.:1em gastar gasolina dos cofres pú
b ic,-

Manrla 2. v",rdade qUe' se diga, po
rém no Pai'aná ai" medidas postas ean

prátic:?. ne10 govêrno surtiran; Os melbo
r�" r"s"ltarlo� e doa a oUt'm doer n50

podemos stlenciai' s0bre "t::lmanho absur
0:1n1,:- '-"0;" n30 Pc "l0'Ora c1eu();s ,-lo terp"Os
mai,s de 25 anoS de 8tivi.�lade" j_')).:nalís-.
,�""\c-'l··\· ....

' �

hCa� (Jnp 1rPlnnS 1-.01,",'")pr 8· ......... ':-,.... (">'1, nli�n_

,do" pois �ão é
. agora de!)ois de termoS

qual não pederá de maneira alguma pre
valecer' a força do direito .

Servicos
... I

.

do ::i.dadão, ou para quaiS
O" pr c,' ltra<; lnodificações
cOnstitucionais, não é pre
cisO para o Congresso que
tenha podêres constituin
tes. Basta o poder qlle
tem. 1)ara elnendar OU re

formar a ConstituiÇão.
'J'::>n' r. a elnenda canIno a

refOrma da, Constituiçiio
podem ser feitas integ;al-
1:''''nte, cOmo en1 parte. 'Se
o PreS; dente cl?, República
quiser ar,resentar ao Con

gress'o Nacional um pro-
j�to de reforma da Cons

l'ituição, i.l101usive modi
fic8.ndo a Hepública e a

_fed,exa..Gão,--lõlo4e.rá-fazê' lo
",()iS ps' á no 1)leno uso do
P"êC'l' Consti':uinte.

Aereosq
í

Cruzeiro do Sul 5. A.

11 RIl
PAnA CURITIBA _. SÃO PAULO E RIODE JÁNEIRO�'

.�, 1 �.
�

I
,.

.

DIA.RIA.MENTE ÀS 8;30 HORl\S

ITORIDS

Ü'

�::,.�.., ..

sem entrada o ou Cr$ 417.000. a vista
I;U) Ie!f» IImbe!lil, 011[11) lJlooe�J em I a. p lt..ofh
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COMPRE HOJE,. EoMO, SEM ENTRA
DA E COMEC" I.. PAG.'" O MES
QUE VEM
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CINEMAS
CENTRO·
SÃO JOSÉ
às 3 e 8 hs.

Luigi Picchi
Eva Wilma

- en1-

A ILHA

; Censura ��é 18 anos,

.

8'11''I!',Yi7
-;' ft' ':;

-:J.lII. &I
;�,

às 5 e 8 hs.

Espetacular! ..

Gig,'lntesco! ..

BUDA

Tecnirama - Tecnicolor

Censura até 5 8nos

tINE BOXY
j',,, 4 e 8 hs.

FERNANDEL
- eni-

O \SSASSINO ESTA N:\

Li.STJ\.

CensuJ'Cl dé 14 anos

BAIRROS
ESTRtlTO
GLÓRIA
às 5 e 8 hs.

Steve McQueen
Natalie Woo:l

-em-

O PREÇO DE UM PRAZER

CensU!'a até 14 anos

IMPEliU
às 8 hs.

Carlos COl'tez
Sonia Infante

- e1n

CINCO ASSASSINOS
ESPERAM

Censura até 14, anos

'DA 'I
�

.

n· ·;oA
às 8 11s

i'qH:Ue �. f;, _Jhy
em -

XfFU � I\P!�,f 'If'<::S

CinemaSc
.

t - _or > I

'Nova Dimensão
Janga e SemY Braga

'f
Ij

() P ssnN'T'() f)é' �IOJ:G
DJI' S i\Ufl>7 n � n '\

TRABALF/\DORES

CENTRO

O jurista João de Oli-

"veira, da comissão desig- Queremos renovar, apresentar alg;,)
nada nelo Instituto dos autêntico e nosso � dispensamos qual-
Advogados do Br.asil pa- quer apresen ação. Nossa cidade está i

ra I"labe>rar pp pn ... ,,;"'to sentada de qualquer rnovirnerrto cultu

de reforma constitucional ral nôvo. Talvez mesmo isto nunca te

ao conceder 'entrevista �." nha exísi.dc.
imprensa c"rioéa manifes Qualquer tentitiva é desprezada (
teu-se contrária a urna os velhos catedráticos que eScrevem em

constituinte, dizendo Ser escrivaninhas envernizadas,' nã:> aoré
francamente favorável a sentam nada condizente com o estado'

outorga da nova carta, o de espírito atual - .a.s pesquisas já fo

que causou estranhézf1 ram ab2.I'<1�.n8:das.) Gente nova, escre

aos dp""";Ji" l'\'\""� 'h"�,c: rb vendo coisas ótimas apareceln rrias 8S

comissão da qual faz par- oportunidades são rara�. A �entativa de

te.
.

,supeJ'açz o dos obstáculos qUe se inter-

Explicou então o juris- põem à nessa realização. terá de ser fei

ta o SeU ponto de vista, 6i -a por nós m=sr-v-s. S"',"" cabnt;nismn .,

zendo que o presidente com 2, vontade única de romper a inco- as mesas recQihei1,do dinheiro num cha

da República pode subme- municabilidade que isola' e restringe tô 'peu' chei� d� pI.tJ,�a:s..
.

ter ao COngresso Nacional da tentativa (autêntica) de criação, va os marinheiros cantam em côro
.

(come
Um projeto de reforma r""OS ;J'JrSont'lr nossos própriOS artigos nas

Iconstit"ciCl;.i� íntegral.· poesias, .enfim nosSa maneira nova 'dé noites fÍ'ià.s:em:':.9:�e .h vento vem-rio
Não h:1 necessidade de ver e Sentir o qUe se passa em �ôrnp'da .

, \... ',:� "
.

.

. '_',' . ".
'

'

,- -, .mar.

Assembléia Constituinte. gente. ria' rU?, k,r.rr:a.,"-se �Um aglorrierado de gen

O Congresso Constituinte O primeiro trabalho a se"r apresen :
'

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

',' ,iiii:'
só seria necessário Se o tado" p'ertence a SemY Brfl�a. Um ,,'ú....ü (eSoiam"" sôbre a -vidraêa . úmidfl-)':.
PCI.l.el' Constituinte, que /"_',

".,
' �

,y,
está nas mãos do Presi-

_:, ':,,<.� .-'--7.:/ ,;- ,',

g��;��:f��P��i�:; Radiografia, dâ'\ tetr:�' 'd�
So f"ze-:r uma nov.a Consti· ,

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

�:'1!�ag:o B;:,�bl�C';;,c�1i�� Ti) San ". : ...
�

'.
.,

.
.

cacão dos pp(Jpres. n8.,...., ::t .�, • ':',
.,

modificação das
.

atribui- . ',' "
.

.

" ( . .

cões ,_:Ia União e dos Es- X I I --' '.0 §�!kuj'o coh,e as Ç!'?spe�flS com me

'�adJs, nara a modifica0 r'licampnt_r.,s;, exa,mes .de JiaiQ X e ,de la�

dos '-iir;-itos fundamen', aiS ' NEW YORK, 18 - (Por Adão Mi horatór·io, ..

randa � - Os brrtsileiros tiveram, na tal'

de de hoje, a ú'tima conferência nes! a

rnonH!"'ental Nova IOl·oue. GO"l1o, já in
fnr""amos, 1"111 nn8!"a c�6nica de ontem

o programa da 'AID foi, por força da pa
rede dos mecâni,cos de vôo, qUe dUra

42 dias neste pais, modificada em gran
de parte, isto �, no seu final por. essáS
andanças nelas Estados Unidos da Amé

rica do N�rte. AqUi - e por falar �m'
greve - o Govêrno não tem forc'l 10('-::-;]
Il"11' fim e, sim, Os S;ndica{o� quando· 'rf
cha.r'2111 que o acôrdo lhes interessa -

e 1-al ,�e v�r:fjca em todo o ter1'it6�·io ':rOl'
't�-;:n1'fYi1.,"'110, ao cOn \':�rio qe ·.mui'ir;>s
D:lÍS0-S. Muito embora tenha o Gà...�êrnn,
ôleQ'::ldo qUe exista uma situação de' �.�
T"ergêPCia, cy'anrlo nroblemas sérios�p{s.
rq ';)\TCOf-l:ori>iâ ,eta Naefto:' -tal não foI a�
ceito pelos líderiOs s:ndicai& dessá' éate
e'f)l'ia 'praflssiC'l1á1 � a narede contin�a.
Al2'uarda-se, no en' ant.o que· tál grêvé
s",ia solvciOn;:-,_-la n"S nl'Óximo.s dias.·' .. _.

r Mas, verificamos, 110- caso, qUe'';} forçà
dos Si,ndicaots. C"l'rO iá afir.rnOtTl'os em

CU�Ta cronica aúterior; de Washirigfo�
e considerável porqUe sa'o êles illdepen
denteS do Govêrno, desligados de. qual
qUer ingel'ênci:? do Departamento'. :',�o:
Trabalho, único veículo que os assu.�-:
tc,s trabalhistaS, disciplinadamente, }h�
est:b ligados. ." .

.

Nova IorqUe, depois do
. tempor�l

de ontem, �s primeiras horas da 'poj,:e;
!'1manl"eceu hnje com sol <=lspa,1dante,' .:".

1"a" n hn1'Y1ern' ampr'cP.no, pouca sofr�
c::.In o cél1or. O ar condicioriado lheQfe':.
l'ecp 8.1T!b;ente ameno, em tôda parté,
onele trabalha, onde faz, refei�õés.,. P'Or
i:::so. os dez milhões que ci!Cu1àmO:qesta
s�p:l1nda cidade do, Mundb, inclUsive J�
f' stn�' ele naÇões diferentes, não 'sãà iTn

.,.,,..,1:;1'n.-,dos com a<; éJ.<;cenções da' tetnp?
r?tvra aOlli ... O h0m",m americano; ....

(('l',:! r·;\;o.llia C0lY'0 ·",,'tqüina, qUI" c;'iQl.l
a máqUina, c:.ue produz como máquin:=t,
USufrui (' l'E:su1tac10 "'0 I"sforco ccmum

em relação a :'l{\nujr':, ..

,./

m;� c,..:ie do Sindicato dos Trabal.qa
dorf'S (I." Co:o.feccão de Roupa de Se
nhora" onde fun�iona o CentrC'l·de Saú
(1.-. �"'';'3 nS operados. Mliss Hi,::le Berns

ten, já balzaquiana, num período de c1!1
as e meia horas, pela manhã, abord;:m
assuntos relativOs a assistencia nesSe ..

1"?r'icu1ar. preliminannente, convem

f!'i�ar que o Centro de Saúde, d,e que
r--:,,, ocUDamos, cOnta com 53 anos de vi
da "tende a 156,000 sindicali.zad.os anl1al
)neJ,te, cifra considerável. QU'_:l'as incor
'''<1c6ps: 1.500 p?cÍentes são atendidos,
cha"ajl'E'n;'e: conta COln 230 emprep-,,";os
e 150 nv�d!.c{)s. '''''l�dJ 10 COT") rp"'�r, ir"

tegral de traba!hn, e, outrO". 2'('�,1
no ")Y'óPl'io cc:n"'tltório: o horlÍriQ I,).e
ball;o � ças 8.30, às 19.3ü hOras. ;:,' ,lU

qUe os sincalizados daS 16 às 19 1 -'as:
não atendem crianç�s, !l1escn<,> uH: s de
operários, porque sàmen�e depois da i
dade de 16 anos tem direito li. asSÍsten
cia fato, que provocou vária:s },ergulltas
dos brasileiros, Uma ez que no BraSil
é n I"()cunacão máxílna a saud" d.a il
ança: tôda � a<' J+ência aO tr ...balhad�r
sin ,li.('RJ;7!'ld�s e. .n-atUlta. J oUe esseS
on,:anÍsmas pagélm de�rmmada taxá;
os uacien� "':; tem rureJtv de escolher-o
l!lédico, '< s que es

_ pe tença ao qUa.
Urc., CUll,v, nO ca&- nos lAPS cOmo n:o.
B 1 .,.

,. •

rH<: ; oS 'TIf:)'C �mentos cUstam roáis
ba-r, 's. DOIS, no {ientro é finflnci.:àâo pe

, TI"ll" "!�e C�nh'o u�

-0,1 de 2 milhões de doIa
, e-ga os perc€

.

lU 95 dóla.
'.J.l1a(.

co poema, não serve para desvendar to
.almente o interior Intranouílo e J;Ilísti
CO que envolve o artista, Sua pr<,-:lução
tem sido imensa, onde tem posto a mos

tra de maneira Iivr'e je insólita SeU COU

trovertido universo.
a -.:; isâo de.um amigo pintor
o tocador- de violino é SUjo.
pum canto do café, o queixo pontudo'
e no pescoço JeIT\ Uma v�i� saliente.
aQ lade e�ci��rdQ: uma' :qilJ.lher gonda
(já passada}, a beca em forma de cora

çâo,

Se9'u:i'a nas mãos um av;ão de

(o";, movimentos são pesados)
â outra (q1le afastou-se}, passa

papel.

por en

Ue

., �
,

�TND''C,.a+Q DQI\1 VARTI;.!TSTAS .

.

DE LOJ_:\�\ � 70,'N.[IL .<\:SSOCIADOS!

�A lilt'i,ma a{Jl'g' I"rrl 'i�()v� -l()rql,le' t�i
na; ,§ede <io SinéUcató dps Va:rejist�s de
Lojas, níl< i\1:rde: ��. h,oje, .q4e. êongrega.
70 Ijlil �ssOcia:dos. e qll.e .funci'onq, efeti
va�ente', segundo 1'(os, foi dado' a ,couhe
cer, . a�ràvés ,qós i1rf'r.entQ.� c0nv.iTlc�n
t,l*' que et�v�m:0� à m.ãrri: Q c(mfere.ncisla
M?i. A.le:l'e· �ªU;: vié��pre�!qellte �xeGUti
V9;i tQmo)·f �od.º· pi téml)o, �a t)lnna•.ex'
pon.dq .tOqO '9 prQ&.?�a d� tra:pfl}�0i. In
t�l"eSsant�' º�s.er.v�r Q.'ll,�. ç9nl1ec�, ��e o

m/ê,*·iI'ge��9 trªbªlhi�ta �J"aSt1eH\), tªl a

!-:'1!11\1l11<i1ia 9� d�talhrs�'c9�n q.ue ;?e' ·ref�
riu .::\0 nsc:únto. Declarou <14e" está sem

pre
.

rio' par 0.0 Q.ue acóntece no Brasii
1'tOs ·él.c:sUntos de sindicaliSmo. atravé,s' c1e
relatórioS qúe recehe, de WashimrtoP. E
a <lu'a cOnferêÍlcül 'foi ;para. os brasi1ei-

�, ,;' -' " �!, '1
'

ros.' �e l'nUi.tg ir�terêsse pelos poli tos a

bordados.
.'

,
.

. .

..

'. '·E anotau;,ús; eri��01 6s segumtes Don
, "

_ ," ". '�� " ',",:. " ','

tos; riã· ohª, ,n.os E.V; i!Il�sto sfudical
11eln 1�. sal�riô,.'o ó!!é :iá:sâbíal'T'ôS' " +ta

balhaclpr; g�Í1ha,' is��ãtio,:norfi. "US$ 1,25
devendo ser"de;'US$ 1,�9, l1<)·;pr,óximo
a:nO;� :cada EStadó (em' <) Sf'°U� salárjn.-mí

:rVmo� (') ,q'U êtàilibe� �abía:rn;'óís; este Sin
c1fca�o, cotita co'i:ti }: miih1ic ,de 'a�sociá-

.��10S; con'} 7 Si:r{d,icátos {htern�cibnaic;.
.

,NQ �e� ccru1eritáBc., ·disse Mr. Alex
BaiLcjúê' o, �rnpôstô Sindlca.l não é poU
tic� :cp:eitfry'pl. Dorqui'n"à o homem q1le

ítahalho1 deve i:eceher�pela sua,espeeia
�h:açã.Q, pã(3,.háverido;j)Q.f�aÍ1to;' leiS que
ef'�ahd<=ir"ni" pa�amerl�o:, pasa todC\s "0S

tra.qá1ha;1ol"es, itll�' é·o l.P;!lceitáve1. Pel'

�x?os;ção que fêil.: ch�gam0S:à CQncr,.1-
sã'o�que·Mr. A\ex'Ba:l. tem c'Onhecirnl"l1
tp de'matena tfábalhista em tôda 'a sua

extens�. '._.' ..... '

A:-�a,u1�'�e 'P,6je, â' tªrde, e 'que' fc
P.; w:�mà ','t:Í�sta'-Cid:à.ae,,;:C0lnQ':j;á inform

1 ffi&S;.' aeitPa, '�eIfaerióU;;ô' h�SSO. ,prog...-U}:T.
de':. ihaneiI'à �saÜs.fàtóri�; oE .muito ma

T'Qderialllcs! áêr�cientâi,;'nãQ: fui' e o I

!�àÇ'o :li�';{itaQ'9: qbe- ·Íl.Ós feser-<;. l'l), os..,
nêlrs' cà{arin�ns�s;', :;" '. "

):�� <,

FSCÓLA .

DE' SINDICA ,.JSMO

F�tiv�r:rc;;. dll�'r'1"e o dia de ontel 1,
:,s. :Rutger;? UniversitY. d� Newark, Esta
do de New eJrs",y, onde funcio a a Es
"roJa ele SindicaliSmo. Na oportunidade,
0'�<1;S c.l� . .,re"pntél('ão do lJrg�nismo,
,..U; foj Cl'Íf Ik 3e ('s Sind;catos, plÇoS que
h�i"., 8 p'f)ntiào "'ele. Estado, Mr. AJ .,'
p. ,,-,,'>r., f''11eu!'ático de educ�ç:� :,;ind.L

',�o !'-nh,'u o tenÁa de sua especla
li,·l.., é.pÓS t ..r 1"d . oresentado o fil-

,J.('P o na ...ci '\' ent� dos .sindicatos
.t',;5tac1o's 'L " os. Nf"ssa Univprs;da

e. qUe p t l Jad? num�' área afasta-
da do c .·18, d.dqde. os estud;mtes,
f",H' ,- rf""''''''n+p s;'ldicalistas fazem

...:-
, ,

�. .- ',' J:
1'. 1 (. "''''':'� n '" C:r"•.h-,,, a matena...
)['1" f"'" \'::-"... - r"� ""'�?�' .��� certí-
1;c",,'S/'

cl,
�,. nc:a. F"I"f'1uentarrl as

óula�: 1'1'" '')�'''()rl:') nC��Çll. Com Ç) inte.
• 2S&<;l' -tt" �""', "O "l.' I"1_)Qrá.,dos par� aS lu.

t-4S S'idiealisi r'�, I7;,;S" curso inclUe, eu,

�r� as c1iscipl',.;:,s _. nçr,nomia. inglêi:i
história; govPl'l'1" ('" :1", in ;"tração). psi
eGiogia e sociolQgÍq. Os fol'm2dos nao re

cebern grau, ruas·.· Saem sabendo mui
tq da,matéria. " E Um programa avan=

çadQ de sincFcalismo que iem ajudado
os traba1h{l.ddre!i.
<., No Brasil, fa1. seria útil, pelos me->

nQ.$, como v.�ícv.io �e forn�ação de lide-
ré� sindiêalist;Âs, rirep�r.ati\.:IO-;os pata, a
missii.l6 de r i 'H' m",,ssI\3 ot)erHr'�a.

�\ para tenrunll' .-' depOis l'e-a�"
nliã, d ... JATO. par., ,""�11 River. em Mal
s�c:b,use '"
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BLUMENAU SI:RÁ SEDE DE
4° CURSO COOCJlfERA1'1'IS1�A

Realizar-se-á nv,; ,.li,lS'l'" li) 18 dt� sete:qlhr" o quar
to curso de '(lri�ntaNo para dirigentes cooperativi ;;t�'"
promovido pela' diTetêlfia 4e O;rga\1izay9(': ,-hl' Pl'(!,:l�l
'�o, em ço)l!ll;.onv'�ilo com a A;.'lscx;ja9ãl) das ,�peri:�
H�a.S' de Santá Catarina e Banco].'iacíonal de Çrédi-'
to Coopera .ÍVó. o r,'ferido curso terá por' Jc:;:J a,,'�

dade de Blumenau-

o MAIS ANTIGO DIARlO DE SART.A CATAlURA
Florianópolis, (Quinta-teira), 1 de setembro de 1966

�----�--------------�,�---=�----�-,�----------,------

o i OI-O edUI U
. .

-,

u 'força outorga
RIO, 31 (OE) - Lideres

da, oposição, ao analisarem
os ultimos acontecimentos
relacionados com a Ref'er
ma Constitucional, di 'seram
ontem no Rio que "tudo le
va a crer que o gove: no ca

nrlnha,para a outorga da
Carta".

Explicaram que ninguém
mais duvida que o presiden
te Castelo Branco remeta o

px:o�to de Refonná Consti
tucional ao Congresso. ,"ois
assim o decidiu o Consellm
de Seanranca Nacional.

Acredita-se entretanto que
nesse projeto serão coloca
dos ,dis�ositivos tais que' Ie
'varão a oposiçao a lntar

pela. sua rejeição por todos
os meios, incllJ.*ve-o tia obs·

trução.' E como os prazos
s�Fão ril;i.do!; .:.:. 60 dias - ,'o
Congresso' não terá como
l1reparàr a Constituição.' e
promúlgá-la, restando ao

governo o recurso da outor- responsabilidade por um
ga, "que, 00 ftnídô; foio que ato dessa natureza.
ele sempre desejou, senao REPULSA
não teria tumultuado tanto O vice-líder do MDB, sr.

o quadro. institucional". João Herculino, que regres-
Tem como. certo a oposi-' sou ontem a Brasília, pro

ção que o. projeto dfrminis- cedente de Minas, disse que
tro da Justiça conterá dís-; no seu Estado. "é geral a re

positivos como o que ,pro-' pulsa à anunciada disposí
tende tornar definitiv�s ás; çáo do. marechal Castelo

eleições mdiietas, que ' am- Branco de arrancar do Con

nlíe os casos de ineleg!1>ili-, gresso, em prazo certo, um
d�de, ou que estabeleça no- arremedo dc aprovação .à
vás rezras para as ,ca�'. nova .Carta . Constitucional

saçõe- de maudatos, de con- que o governo está elaboran

gressistas, do desde o começo deste
Nessas condições, a ,OPOo: ano".

siçâo assun$'li ,'tJ.D:la p(tsi� - '''Mesmo na area gover
ção de luta ct;lotra' o. prOl�: nista -- continuou -'- estão
to constltucíonal, o

'

que, surgindo manifestações de

certamente. crÚmí as cÓ·ndi"· repudio a esse novo ato di

ç,ões nara a. outorga. �ás, ' tatorial." A opinião publica
esta' já é ,3 soíução defen- de ,Minas 'não aceita apre.
dida :Flor largos sétores'·oj;)G- �endída. transf�mnação do

sicionist!\s', ; que tiôje', pr� atual Congresso, moribtl�d�
'ferem Que o: presidente dll e desfigurado, em Cous-

. Republica assuma sozinp.�;·�a 'tituii1te. .-',;.'

Congresso Só Se Reune no Esforc'o roncentra�o'
BRASíLIA, 31� (OE) - No,

segundo. ,dia de "i:ec,e�1"�
branco", tomaram.sé �is:,
distantes as ,possib'lidade_s
de que o Congresso volie á
reunir,se aIÍte'S' do dia 12, d�
setemhro, Olúm(Ío se inid�
no\'o perlorto'

.

de "esforç�
concentr'!fln".

HoJe, .m:.is
1101..1Ve H'JP1P .... ') .�.' ,., .. 1-,.-. ....

tu� dOS' trabalhos na Çll'
inara dos Deputa�os. No' &.
narto, a Sfflsão dHTOU ape
l\ilS o teml>l) "!"f;d�n+e nár3

que o sr . .ln"" Erni�';i('::; (f'·tl
I\'lor�is (MDB,PE) apr�sdrl.

,J1lSRP. O 're1a,tiírio '(l'e sua via·
"rem à n.i:�r)lthH"a A,rabe Uni·'
d1,.
A 'partir (1� IUl1'lnllã -- _

I!lmdo os obse}�""riore., n�Jl
lamentares - não haveri

Dao

s�ssão tamb'em DO �.�clo,
.

tomando,.se assUn
'

�tâi..,'
.

1'-

"recesso branco". ,Mas;se
<.- ' ,'..,.� i' • (:f" :;, •

�inlia
'

exisUlm '." pos�bjlid�
des de sess&:s' na: 'qamara
,1\1ta. elas �{) devidas", tão
somente ao fatil âe'qu�"�,
proJ\.."Ímas elei�es ha�e-i;
rá. a l'en'ovaÇão " de aPenas'
"'" t:"�',,(l dos !'enaf;lores, en·
n"�nt," ""'� o'" clemais' têm

,
,

�pnri .. - ...... r<" ..:�tr�.;;;;
,

9���p�'Il-""rl!l�
,

'por mais riuatrr ::'"'c''' n '",'1

tese, p()dem c'ontinuar ,e'''

,Brasflhl, da�do'_��',
rnnntn aó;s ,t4lbalhos 'p�'-

. "_,' , '
,

,

��n('ntf1J'es, sém pre9cup�Õ!es
eleitorais.

' .

recer do senador AdoÍro
Franco ao proJetõ ide inida
tiva 'da Camara dos' "Dep�·
ta€\os, qui re!{IIJa ° p_ro'ri
Jnento 'e 'vaca,nela dos caro

1!:6S, de'�o:nselheiro di) CNE,
bem eomo dclcrminà o pra·

Z'l para que o urêsid�nte (fa
R�publica submet� ii �m.P
:r:Íl Alta- o nome esco.lhido

p'lra' o, l'p'Í'1nfio sel!'lllnte: �o
.-1 � .... �o:-.oy-a.,"'�_'\ �""�. tivtT seu
- ,:'f_o .,

•

..,- ,.,,!..;f:�)�
! <

, ; A._

O �enador AUO,lfo Franco
(AR,ENA·PR)'ressaRoo a imo
p6riancla da P�()ppsição" �
:>l';�ma. pm SI"1 ��1"e('er;'qúe

CNE & PARECER

A ()�11"i<i:sãO, rlr ":wmomia
do Senado, . ill"tribuiu pa·

à produtivida<:le
lho."

do Conse·

MON,TEVIDÉU, 31 (OH),' ;Hral1(!o �ofiff��rà;' -urn
Os d· clmr"cela movei e'Yidentemente",.', 'u,olÍ.,assesores a ",', '. :

.

1');1, m'uv,uah :n�'opún('iarà"m: rico. ,

- se, hoje, a fa�Ot da �oncé8-i () ,dp,'�r�}" ,)Q" ('''',,(,é'i�fió
s?í.O, de asilo', ao'; cHl:a(!ã'o Jbra: de l!.silo deve"'; ""y "��ovado

sileir'o Adilson Pimentel, r& �'lIin�i1.feira, durante a" reu·
fU2'iad� i1à elubai'xadit da'. nHio"dü cOns:eiho ':Ni(;i��
ql;�le país no Rio' de Jan�i� dé Governo, já ,que Dão I(á
ro., '

' urgencia, pois ,Pimentel ,eis-
bs 'assessore,,, dhter�jna':;:" 'tá sob a proíeÇâó da erb·

fi'tm 41ne o crim� 'i!e (1111': é' hf'h:ada.
,

'.- \
}lrms!lrlo ' Pimentel - tenta- Na rn�n'" 1"',""","1. 1 (I

'tiv3, 'de �"'ms'i;nio do pr�i·
den'te H',ll11herto Castelo

C::tvaIJv�;"o' E�c(Íha�, une já
<iI' p"'I,,!m1:nt n" TJr'u:('llái. mo·
l·�..,rl" r,'m IHIRnti.d.a,' o' buli

,

p.�;� 1';" "(H1oe e,stÍl confinado
(l ex.deputa.d? Leonel �riz,o.
la. �!

\l ,

F. qti�se certfl que. Ql�int�
feira, o l!.ovp.nH) ,uruguaio
retirará o asi!l) c<'tlcetlido,
nO dia 21 õé' .. :!oril fIe 1964, a

F;n,,+;,,"; Ma'lcir' Sou,,;..,. ou·

t·,o 1)"",,>11"";1'<1, rme flba'ldo·,
.,011 .... I-errit.f;'·;f) "1,, "'l'S sera

"";.,.,,, "'l �Ht()r;d<:rdes.
;.r;"n<i:elJ, � "f' n,r',,;"rno deve

!
d e�mceder asilo a At!tio

_.

I

�Vice da' Par2�bà Tem Di!)�om�'ç��, i,A nU,�fr�,
..I

.' l'
-

:

!,. 'r.,.
-::' .

tará S�ll\"Hl(),.'. ,\1'llf:fl,h p V;_

toda. I�JU seguida irá a Be·

';

;. ,

�----------�------------.------�--�

R ' . .- J"'" '��"'''tF,''." V'olte da'

Y'Hlôçoes .rlHJ!!�taS I
'

GS O�dH Renresenfou Ivo
Regressou' na tarde de ontem da Guanabara' o

sr. Fúlvio Luiz Vieira, Chefe do Gabinete de R�la
cões Públicas do Govêrno dei Estado. Na ex-capItal
fedr€21 o Chefe. do O'RP representou o GoverIla�or
Ivo Si1v�ira nas' solenidades de, abertura da exposi
ção fotográfica sôbre o Estado de Santa Catarina, rea
liz"da no pavilhão de São Cristovão, local onde Se

ef0:tuou o 3. FEstival da Cerveja, promovido pelai Cen
tro Oatarnierise da 'Guanabara,

Educaç'ão Visita Escolas
Fontes ligadas ao titular da Pasta da Edu·�ação,

Professor Galileu Amorim, dão conta 'de ql\e d�ntro
ck breves dias aquele SecretáriO dará início a uma

série de visitas aos Estabelecimentos de ensino da
C apita! e interior do Es��ado.

Na oportunidade manterá contactos C?ln .o corpo
docente e discente dos resnec+ivos estabelécímentos e,
também para- Uma vistori�' às dependências dos mes

mos.

Di'rehJf do DER VoHa de lnsnecãe.
... .,

Regressou do interior do Estado o eng. Ernani
Abreu Santa Ri�a, Diretor do Departq.mento de Es
í·.radas de Rcdagem, que prccedeu insp�çãp a� ser-

viços do D.E.R. em' ,diversas regiões.
'

,,'

:á Esta na Al
o Governador Ivo Silveira reuni�-se né;l noEe de

terça-feira com a bancada legislativa da, AR:J<;l':lA. ca
:;arinense, ocasião em que foi traillirrútida oficiaImep
';(! aOs parlamentares a mensagem qu� prevê o aU
lT.ento ao funcionáli.smo p(lblicp eStat:lual. Na manhã
de ontem o líder do Gov@rnü 'na N:\se:rnbléia Legis
lativa, Deputado J. Gonça!\TéS; péclàrou q1fe a men
sagei�1 governàmenta1 deu eB�nidR àqnéla Casq, de
vendo seguir Sua marcha ordinária. A vigência do
aumento é a partir do"�dia i. de setembro.

'

Escola Naval Abre
hlS{ricij,3s: p�dm:s�ão

,

tEstarão ahertas p'urante o periooC!! d� 1. ele ' se
tembro a 31 de outub17o de 1966, as inScri��s para
o Concurso·de AdmiSsão à Fseola Ncwa1 para os 'can
dida)t0s que ,a 30 de junho do ano' Gla' m�'rícul�,· te
nham menos de 22 an(�,S de iciadc e aUe tenham cOn-'
eluído com 2p�0ve; an'f·nto, a ú'tin;a �8rie elo 2. c.-,�:o
de colégio ofic:al ou oficia1izfdo.

Os interessados poderão obter informações na se
dedo Comando do 5, Distrito Naval.

Projeto nue Cancela Qividas
'Rurais Foi Aorovado

"

�

o, sr. Armando Valerio de AsSis, Presidente da
COmissão D;retora Regional ela Aliança Renovadora
Nacional de Santa Ca:al'ina, recebeu, em data de on
tem. telegrama cip, Senador'Daniel K:çieger, Presiden-
te da', Arena Nacibnal. com unicando

-

(lUe o Senado
Feder-al ,ilpt;vou 6 Pr:oje+o dos repr�sentantes da
Arena(i'�na Câmara�'Federal, com amplo apoio do Go.
vêrno da República, cancelando as dív'das dos pro
priet;5rios rurais com o 'INSTITUTO N;�CrONAL DE
DESENVOLVI�IJ:El\TTO AbH�RIq ;(JNDA).;,

;-
A .... �-;")�rn]':>r-�!A ,;r ....... '''''l'n;Jtr. órn ;n;,'�(l0 alc?n�a Llmais alt� repercussãi)' entre 0S i'u�;alistas braslleirO.s,

e rl(:;mc:nstra -:--:: :-;1,. var.:" ; n " �h.c:.:s'<� rl!1r.;;' D0DUt�,d0c: p. �a�
D;1,1." ..pS rla ArFDR P 1.-11' nrónrj� r,(lv!',r�o Fí>d"ral "r;a
:,,�,J"(>8,�; de um_nrob1ema" qu-P i"r,,,i��,,,,,,, "q!le1a PélXeelada popu1acao ,da, zona l:ural b!'asi!e'ra.

, lJ

Est�\;.p rel1'nid<? na noite de 'lerÇa-feirél. o gabinete
execU ivo da AREN�\.' Durante:' ,o encontr.o foram !i

prespntadas di\7ersa�;proPQ�ições que devefào 'ser exa
nin� .lpf" na noite de: hó.je : qU�ndQ, s�,:rá, ,realizada no-""
va reunião.

' '

\, .

O problema :r;eferente' ao pleito dire'�o de nOvem
hro continua, sendo e:kamjnado pelo gabiw,te execU
t:,vo. que deve�'á elaborár· a lista de candidatos' à ser
r;)r�sf:ntada à cêmvenç§.b, reg�onal da agremiação que
,:lpver{l ,ser rEalizada na primeira quinzena de setem-
bl"0. " ; .

"

,Também' o MDB' conh�1uk elaborando a lista de
'SeUs candidatos, nad� tertd.o' sido divulgac1ó até o mo.

menta. A' conveJ.-1ção do partido 1.::19, oposiçâJo ,dev�rá
ser realizada dia 10 de setembro.

Sanfacafar:ina Countrv, Clube
/", Diretor'a ,elo SANTL-1.C.A.TAPINA CO�'TR,7

CLUBE comunica aos sócibs-,n:or>ri�tários qUe a Boi
j" nnrfí0 4Y h,'Ilciona seman�llrr;erJe nos

-

Seguintes
J 'orU'ns; I

'

Quartas Feiras - das 21 horis às 2 horaS
Sf'xta" feiras - das 21 hora/ às 4 horas
S"bar)o - da� i') horas às 4t horas '

Domingos - daS lô horB.S � 20 hrll·as.

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

.

"�.
,

"

Pr I itura Diploma
Professor Aperfeiçoadoi,

Realizou-se sábado último as 10 Mat-os, cuja alocução obteve vívos a-
horas na Câmara Municipal, a soleni- plausos dos qUe lá estavam. r:m :;legui_

.

dade de entrega de certificadOs aos pro da, cs. prese�tes foram c.?nvrd�:lOs, a

fessôres municipais que concluíram o visitar a SeÇao de Educaçãc, onde Se

CUrso de Aperfeiçoamento de Professô- encontravam expos��s i�umeros �r.aba-
res Primários, O referido curso fêz par lhos manuais, ocasiao em qUe foi �r-
te do convênio Prefeitura - Fac�ld�ge vida Um coquetel'.
de Educacão através doS seus órgaos
respectivos, Seção de Educação e Ser

viÇo de SUpervisão. Na oportunidade, o

Prefeito Acácio San Thiago convidado
a Usar da pala'vra, reafirmou os propó
sitos de sua administraçeo no sentido
de dar rr-aior ênface ao ensino., setor,

que con�era prioritário, para 0, desen-
'

,

id d /volvimen o da comum a e. "

Em sua fala, Q. Chefe do Executivo .

,
mar..ífestou o seu agradecimento a. todos

que direta oU indiretamente colabor�
ram pára a consecução de mais um oh
je:ivo atingido> e registrou, a doação Q':l
Companhia Editôra' Nacional que ofer
tou coleções de livros didáticos aos es a

belecimentos nrimários do Mun,icípio,
,
Ao' Ato compareceram vári�s a�torida,.
des, dest<,!-cando-se o Presiden,te do I,;e
gislativo Municipal, Sr, ·Norberto Unga
retti;

.

Secreá�;rio de 01;>ras � Seryiços,
sr. Nilton de Oliveira Cunha; Diretor
da Faculdade', de Ed�cação, PrOf. Osva�
'do Ferreira' df:: Melc<; Djretor� do D�
partamen,to de Cultura, Profa. Qlga Br3
'Sil; :Diretor da Administração MUni:;i
pà1, 'Sr. Rufino J;osé da Silva;. Chefe da
Seção de Educação, Profa, Cecília SI0_
winski· ,AsSistente Social,DYmuth, M.ei
nick � � Supervisora, da M�r�Lldá; :Es
colar. Sra. S�'ela Maris Carneiro.

Foi orador da turma, o Prof� �lso
, �! .

I Crédito 'Orientado Be-neficia
A;ç(cultor do Alfo:Va'le ..

Vinte: e um munid'Oios do Alto '\ia'
le do Itajaí, dominam �a mov;ilnç,!�tas50
de qUinh.entos a seicentos milhões-de
cruzeirOS através de' crédito ,oriel!ltad�

Este volume de crédito,! bastante
alo, ·cr1:1re 111il e trezentos proptieqa
eles "11"�;<: � b"l1pfic'a exatamente 'mil
p tr07('lÜOS a':(l'iCu:trires. Esta in,{qrmBor
<;8.0 foi prestada nelo eng. agr, 'Dit9r'

Brandes; Um dos-,membros do '-Núcleo
cJa Soeiedad� Catarinense de Eng. �gr.
eln Hio, do Sul.

'

, As condiÇõeS de trabalho, en-";',

fatizzou 'é':quele técnico, estabelece, 'que
ciúq1.len'"a por cenJo d3. área beneficiar
da cr.nl o crédito rural orientado nOs

mupic'ípios onde' os ,agi'ôÍlOlhos dáqué1e,
nú'c1eo oneram, deve ,ser cu�1ivada- com
inilp,p· bibr·do. E também unicamente
três' cÚ'ltivos �con6micos' são adrrútidos
Ílos ::!'llanos �o crédito orientado: ,. milho

RIO, 31 (OE) - O úlÍnistro" da ,JtÍs
ti c.'a e Negocios Interiores deverá con

clt'.tir na p�:imeil'a qUi�zená de s'eté;ubró
a coleta de opiniões só.bl\e o' anteproje
to de reforma cOnstitucional elaborado
por Uma; cómiS;são especial de juristás e

redigir até outuq.:ro o úôvo texj'o ,da.
.pr�posicão ,R ser encaminhada :lO COD:"
,gress-ó' Nadi:)l1aJ, submetl:mdo�a imedia
tamente á apreóação da Aliànca Reno
vadora Naci'ona1' e :á Ordem d�s .Ndvo>.
gadq� �Q:, Brasil.: : 5

; , ';' ;
,

,
No fim de novembro, o projeto de

fj.n;tivo já estará redigido para ser en

viado 'él,o Cong17esso. Paralelamente, o

niarechál C�teio Branco h:il-ixa;tá hôv,á
At&> lnsÚ��uci6naÍ"..,L.: o :d� n:'4 i:;,.f ;p'ar\a.�
fix�r pr.3zo' nara'" v o't'; cão 'da I ma"::
teria. e

-

estabelecf=r 'qUe, se' o, C,ongres�'
fiá\) se 'Pl�OJlunciá� Con,clusivél.lÍl�nte a

,re§peito, derttto;, dó praid esdpul�do, o

projeto' governamental será automati
camen::e aprOvac.o.

APRECIAÇAO

O deputado Guilherme I Machado,
'presidente da secção' mineira da Alian
Ça Renovadora Nacional, disse ,ontem
em Brasília,' antes de viajar �r(l. 'Belo
Horizonte, qUe promo'Verá na ptoxima
serrana a prin1eira reunião do grupo'::le
'jutistas qUe convocou, para apreciação
3Ci'projeto .de reforma da Carta Mag
na. O grupo é integrado pelos S1's. Ab
gUar Renault, José Farias Tavares, Pau
10 Campos Guimarães, Orlando de Car·
va1h9, paulo Neves e Celso Corde1)

HABITAÇAO PARA FUNCIONARlO
lViJUNICIPAL

Acompan.p.a�o de Seu Secretariado,
o Sr. Acácio San Thiago esteve ill.,spe
cionando a Vila Ivan Mattos, con,junto
resi(ien�ial dos servidores �,operári'Qs
da Prefeitura': Na �cásião, realizaram.
Se várias assinaturas de contratos de
compra e venda,· visando a soluç�o 40
prob:lema. habitacional de inúmeros fUn
cionários do Municlnio.

,'" . ....

AP;ÊLO

BRASíLIA; <n, (9E l - goverm'�1l''I' , ,e o vise�g?y�r. !l,i!! '" +0 1'·!'e a ,:ice·governado�
�or unanimida:'e de votos, nador eleitos da,'Paraiba· de tIl): Paralba.

'

.) Trlbun,aÍ S;;;,,;�d.�'r �ieito� abuso de :puder 'eCO'llO,mic,o "De aeordO. eom o, relator

:mI a�mlml � (Hülnm;wã'l d,o no pleito ql!e os;,levou' �o da mate",;" ",,''tli,st.rO, Go'n·

vice.go:vel'nadl1r �1eit;> ,h .P�, J;l0der." 'i

çah� de- O)ive'rra, O Trib)u.'i..aib'a, I';õl'. S�veJ'ino Be'1fp'J'l\' )"",'
'

"
'\ ,! ':, i 11'11 Q'Cgou }H'ovimentO, ao', re·

'Cabral, ei pOI' 6nl'(I "�+�s ,'pO,r unanimidade "de \'0- 'cursd interposto' contra a

contr�, um, confi�nHiJl o Sft". tos'; TsF: de�J' 'provim�nt� dl�O,mação do sr. Jóã,o Agp·
João Ap.;r;nillfi I'.O "Hl'!C'

'

'i:lJ ao recurso contra, a cJlp�,1)o 0;"0. 'jlJ.l�:1!1(l<) que eram
'governador do mesmo, Esta- mação' 'do Vic'e-govetnad'or,' é lnfun'dachs �

a�. aeusações
do.

i am�Jou .

a Sua póss-e 'porque fOJ"�wladas conlm o gO,vçr·'., ,.

\ , 0.., sr� Severinn ,·Bt''7,erra Ca· Dador da �.r,aiba. Foi voto
; A' deciisãn da SUllrcJna h'�ai ''hão' ,se h,a;ia d'esligado vencido o ininistro ,Henri·
'Côrte eleito:rai fO,i toma;da dI') Bline,"; Au�riliar do .Il'ovo, que' Braune; ,rotaram com

'no' julgam�n:to dÔ'l'BG!irsO, d� Caulpmà' Gr�nde, do 0, relator �s ministr'o$' Almi·
.:interposto' 'pelos; scnJ+d,rti'-'l,s t:;!UB l' era', �'esidellte, ;�m t:Uio Benja!m�n: pccio Mira0'
(,Rui Carneir,9 (' A�gémiro':��'\ tem1JO, sltficierltl\i,para�, desin· da, l'enr�que Andrada e Os·
',Figuéiredo, que: l,\,cusaranl' o compatibilizar.se\para, cano c�r SaraIva.

,

:�'
,

"

,
< C� ,,", ;, i ,:

. \ > ':.

ii,Cústã' Y,islfará- Outros:Estados �, \. ':j,
'. RIO, 31 �OE') '- O marl!· lo Ho'l'izO,nte. ' " ,'_ ';'; ",' uma d,uipe de assessores

chal, Costa e Sii\'alprDs�eg\li. Depois de .'star, 'cr�tenl. está· elabO,ra1ldo r
O ,�),rogr!\·

rá, no nroximn dia 9, "a stta eom � presidente disteM ma Que executará á frente

�ampal�ila, lJolítk", ,at\'avf,s Bra�?O no ,P\lla.cio da;'L�. (lo �Q.venlQ, _l\ 'lItTI1. pel'gUl1' .

dO,s Estados brasileIros, -qe r:ll11C-uas, o: marec�a'l çost� �a "l;ôhre se o �enadpr Da·
acôrdo com o, pl'ogr::l"m es- e Silva informou, também _

'�"el
Krieger seria seu mi·

ta.heleeillo IJelo' secretul').o da que espera ,�sitar Sã� rau. n�. tro.,dll- F8zel�da, respon·
ARENA d,eplIt"flo Rondou lo, como, ultIma estau1. da, um que conhece o, parla·
PaeheeO, o candidato, á Pre· SIJa pJ'o�l'am<1ção de via· meri�r' "como

\
mn grande

sidenciR d'1 Re1J'11)l'e',' visi· t;e'll'. �nte'1 das eleições de llplitJc(?.,,_do nilS!'O Pàís, mas
3 de O,utullrO,. não eomo' f' ,ancista".
A imprensa, disse que

..
'

,

, falando à' repol'tagen: o Pref�it
Acáeio, S311·', Thiago fêz,. um, a�êlo"
moraderes de

.

SacO· dos Limões, p<ira
q'l" f> l1xiliem. a JYIunicipalidaele na con
sérvae<3o dos brinquedos do Parque lnr
fanti( recentémertte,:insta1.ado n� Praçil
Andon Baptista.' Sôbre o aSSUIl�b escla·
reeeu' que' várias peças�foram ,dani�ica�
daIs .�� iriu'ilizadás crm S,�riI)S hreiÜ�zo's
pa� . a, Preféit�a. Ao finalizar ad�z��
que apesar dêsSE;S problemas o ExecUti·
'vo dà Capi.t:;l.l p�etende entrega:r:, dentr:o,

em ,breve mais ,(lóÍs parq'hles i�ahtís,
s�rido u� rio F,� rro: Nossa !3enn,qrQ. q,e
lfátlini:,e:butrq n'o Jardim ��' �tQ' Aíl·
tlÔnio' de Lisboa.,

'

,/
;

i

;';apdi&:,a' , e arroz,. eXéepciona1ml:!Ille;
ly�fa 'j.rJhá'. qtllirídQ :.t.Pn t'éCflÍCO aC0m:�
ilha a colhei ta, .

,
,

A ação do Núc�eo da Socieclªcle O
'hq'inenSe 4e' Í!lng. Agr. em Rio do Su\

,

teln 'mé�� pl'qpno,na estimllJ.aÇíi.o pa
,

,ra execilÇão· dos planos creditícios e
va�. na frente com:- seu método e sua téc

. n:ca, basP-?da s�hretudo no. 'trabalho
com líderes' r.ur-ilis na'.urais e insütucjo'
�ais: O sr. Luiz Gabriel, titUlar dos,ne-
gó_cio� da agrictjitura, tomando conheci·

, mento, dá d.ina:�Ú:�zação n!iqUe1à ár'eá\,�i>!
ví.rite 'e,um municíbios do.Alto'"Vale' jo
J_télif.lí; referiu-�e; a: m,ovirDentaç�� cre

ditício c,om mil e trezentoS inutuários
,:rurais em mil e trezentas propriedade,
Fnfntlza.ndo, disse qUe o exemplo di
Núcleo da Socjpdade' Catarinense' .�
Eng. Agr., em Ria do SUl, é mel'eeed&.
de' imitação.

Machado'.:; "

,,',

, O dej)útMo Patil� Sarazate, por.
vpz, declarou á imprensa, na Guanal
ra.,' que pl;"ccurará submeter ao M' I

l:nenio ,I?e�ocrático ,Brasileiro o.:p I
Jeto redlg!do pelo titular da pastá'"
JU:o.tiça ',e Negoc;ios Interiores,'" qüa��
eSte fôr entreglle á aaremiacão sit�

, ti .... ) .

e,ionisia, 'er11 04tubrol. Q par1âinenU
cearen�e',cQ:nsidel'a- ele suma import�
ci� a �*s:Tib:Uiç,ão, aô MPB, de copia �
pJ7Üjeto; antes ;de Ser encan1inhado, �
Conl;!resso Nàcibl1'al.

.

_

"

No tocante 'â tramitação' da prop'�i
çao governámental na Camara dos IJ�
put�dos e no Sénado, acredita o sr. 'SS':
razate qUe ela obedecerá a prévio
tenthnento enrte os' teDresen�antes
pod�res Executivo e Legislati:vo,
lVI01iIVOS

'

, ,',\ ",
Revelando .as razõeS que o fize!39

desligar-s� ,da comissão' de juristas qa
elaborou o anteprojeto de reforil1a '

�
ConstitUição FesIeral, o 'urofessbi' Sei
bra Faigurdes divulgou <[ocumento, �!
tem, no Rie de Janeil:-o eh1 aue; áITal�
pormen0rizadameríte o 'trabalho 'já, ap�,sentado ao �11arechal' Castelo Branc'O. �I
le, diz o jurista que "o �nteprojeto -#
S� ureocu(:>üu em i'novar, trazeüdo ',�
nrS,so direito const�tucional idéias pi'
vaso q!.téldas pe}a e;_periencia e pelo #
'tudo." .o sr. Seabra F:;tgundes enu,..J.
ad.iante, um a um� os pon::os que '}he�
recern.repreSentar um r,etroce;so da'1
va Carta em comparaÇãó com a f
.ainda vige.
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