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COMíCIO PROIBIDO

Não -será rejuizado o co-

l. mícío do·,MDB' paulista mar

eado para hQje na praça dl}
Sé. O .'FRB/ de São 'Paulo

acatou a representação da

DOPS proibindo a conccn

tração,
'

"

;

HABITAÇÃO

A Cooperativa H,llb'taciO-l
cíorial dos :""-::1 vídores da :

Guanabara informou que

íníciará em OUtubro as pri
meiras 64 unidades- habita
cionais que serão entregues
(la ,funcionalismo,: >

LUNA É MIS1:.KRIO
I

Os soviéticos continuam
silenciosos sõbre o Luna
Onzé. No obscrvatórío. as

, tronõmíco inglês de, Jou-

derbanlsh, o diretor sir Ber
nard Lowel, disse que per-]
deu o contato com o Luna ':

I

que ele!
de re-

_.onze, acreditando

'já esteja viajando
gresso à' terra.

MAIS PETRóLEO

Nôvo poço 62 pet ró.eo foi
descoberto 113 Bahia. Está

: situado em Bi','! H;�"'�:"8n(;a,
no centro ,'oeSL9 do Reconca

,
vo Baiano,

o líder da (Íimara alta
'dos EEUlJ, sugeri II ao go
vêrllO que rt>4uza o efetivu
nQrte·alll�tkal.).n Fa- 'f<:,lIQ,Pi2< ,"e Vi�tllã.

I
I

GUERRILHA, VERMELHA

Uma agênCia noticiosa.
Chilena informou que cerca

Ide 140 pessoas f�caram fe· I
ridas em con�equência U.3:,

" chqques registrados entre'
trabalhadores e elementos
d;l chamada guarda
lha. verme-I

I

BRASIL V'E 'DE NAVIOS

o govêrno do Uruguai de
cidiu comprar três navios
de pesca de fabricação bra.

·

sUelra 'que serão incorpora-,
•
dos à {rota nacional. O mono

'

tante ,da operação eleva-se
à 30 milhões dc dólares. ILAUDO I

Atlo fim da !:><jmana deve· I
, I

ra ser entregu� ao Departa.'
mBnto Federal de Seguran-

>

ça Publica o laudo da po.
licis. técnica sábre o desvio
de' trigo do Banco do Bra.
sil, ocorrido nas industrias
retinidas São Jorge do Rio.

A SOLU�.AO
11 retirada das tropas nor- ,

_ te·americanas !lo Vietnalll é'
a; pniCà�-SOjHÇào ,para; a gucr.

· ra' Q'o sudeste" ;\�l<i rico. De
: claração do presidente "De
Gaulle duranle' uma: l'eC�I)'

� ção' quc lhc foi ofel"ccida na

i capital do Cambodja,
'

- '

NOVo.
COMÀNDANTE

i
O gelle:r;-a1 Jurandir de

Bizarria l\larnede, llOme:1-
do )lá dias comand�nte ,do'
II Exerc'ito, vlajará _para (
São �au.lo, na

, segunda i

quinzena 'de setembro, i
para assUnlü' sua Ilova co I
nUssão. Ngt proxuua

.;:,e-Imana aVlstar-se-á com o

chefe d.o governo para re Iceber aS_ eliretrizes presi
,denciais, cama ocorreU re
centemente (;0111 o gene-I
ral SOUSi'. AgUiar antes

i·
de aSSumir' o (;üly:ando do I

.

IV Exercito,. \

� =.,,_� .. __.-��-�-...

9 M�lS ,'UfTIGO DIÁIUO DE_SAlTÁ. CA'J4BI!:á\
n r 1- E T O R G E R E N T E, ':: l}()lnir�os Fernandes de Ag'uino

(Sexta-teíru) - " de setembro de 1966 - "no 5:3 - N.o 1;>.4.82 - Eiliçao de .uoje -·8 pãginas -:- Cr$ 50

ME'DEIR
1

_

IBd,irelàs
dispensam
prontidão

•

.'
" ", 'j 1

'.l",R.ENTE FRIA: Negativo; PfGESSAO ATMOSFÉRICA ME:
DIA,: 1026:8 mUib��::-es; TEI\!PERATURÃ MÉDIA: is.s= Cen"I

grados; UMIDADE REL�TIVA Iy!ÉDIA: 77,2%; PLUVIOSI·
DADE 25 ml115: :'-Tegativc - 12,5 mms: Negativo - Cumu
lus - Sti atus - Chuvas esparsas - Tempo Médio: Está
vel. Flozianópolis _

RIO, 1 (OE) - As tropas
federais não estarão em

estado de alerta nos' onze

Estados onde serão re-Jiza·
das eleições indiretas para
governadores, no próximo
sábado .:
Todavia em Pernambuco

a' ARENA solicitou u-n po
liciamento para a Assem

bléia Legislativa:

BOlQhoff
,

-

iJlr.'Porta
carne

lUO, (Ov\

asxinar: ("flpt,rllto ho ir> com

um'> """'''_'li7Hdío {l ... 1":11';'1.

c�rne (·on.".p.l ....... rJ .....

O supe�intp"f"I(':'1fo .. 1.') �T.j.

]'T:\ 'P, sr, Gnnh'�Jlne Bnrghof
"P"f"""l"U �ne a carne não
terá seu pt�eço' aumentado,
acrescentando que se os

açougueiros majorarem OS

preços, o p:coduto voltará
ao tahelamento.

THE atende
,

'

DOPS e

conlem MDB

SÃO PAULO, 1 (OE)

Por quatro votos contra
dois o 'rRE paulista acatou

a representação do DOPS

proibindo defiuitivamente a

realização do comíciodo
'IDB nrevísto para amanhã

à. lIOUC na Praça da Sé

(Pág.8)

. , .

n V(il

c}um�ndo

mo, 1 (OE) Chegou
ontem ao 'lcr�1)ort() (10 ga
'fã" (l nrimeh-o escalão de
�"1�{'t.).r!r\� h]�?,Tlp;l'(}c.; flue

p"rtiroil1;'raUl rI-! !'o�('a inter

:111""'1';"11na de paz em San

Domingos.

Hoje mesmo sairá da Re·

pública U011}in'C311'1, [o se·

gnn.qo escalão e até o f�
do mêl! os 1.197 soldados j{l
estarão no Bra'siL

� � .......
�

s�tivt, inl�rpe'�a' }'.��A", fidtfF
Exército por

, preso -morlo
../

PORTO ALEGRE, 1 (DE)
Autoridades

' do UI Exél'ci·

to sc'fão inter;>eladas
Mhlistrn
sôbre a morte rjo f"" '1""en·

to Manoel Ra-_vmunclo Soa·

res', encontrado morto de

mãos atadas para trás �um
ri., rle Porto Alegre.
As :>T)�""'i(I'HlpS mi1itares'

haviam il1f\"nn�,!lo a1,lterior'
meilte não ter llf�nhull1 prê
so com êssc nonle.

él,ge, na·

Colômbia

llelo

I

OOGOTA. '1' mF" ()

presidente (ia Colômb'a acuo

sou a intervenção castrista
(1"" llJos' dê' violencia 'que
"Mn "p"""p'1.do ultimalnell-
tr '11) ...... ·.,11:;;.

Q presidente Carlos J�ps,
trepo advertiu gue não dei
xará imp�e os colombia·
'nos que entraram etn acôr.
do c:nll náções estrangeiras

n" ra provoear a intranquili
dade no país.

SUNAB Não Proibe O Abate

lHO. J (OF.) - O sUlle·

rintendente da SVNAB sus·

tou a pllblicacií,o da porta·

�ria. que entrarh em "ip,'or
boje, nue d:sniuJina o abate

de gado,.. e tabela os preços

d'l carne boviaa no ataca

do e no varejo. Entretanto.

o sr, Guilherme Borgbofr
não recuou de seu propósi·
to de limitar o,> 'preços, e re

(Juzir a matança de bovinos

'na' re�ião do Brasil Centrll-l.
Os llrl)u�ios ábatedores pe

diram.lhe
. fosse adiada a

(li",�;.,Hr·},dín 00 abate e

('''Hn·'f}�,",TT!pf�l',:p·''�'O:e::l. lnan·

1(',' (\� '-..-eCGS ,lI' ô;I'S 800 e

I"rl: 1 (lO!l n(lI' PHilo_ lJ'l�'a o�

Ollnrt"� ....,,"f'irns c d':>ntei·

)'n";, inforn1ll1'a!n seus as·

Sf'''s01'es.

Hoje, o "r. Bore;hoff reu·

niu � .. dirip'cntél' da A -socia·

l'ão riM "hatedores �Jp Ga·

1'" no Rr�sil Cent ..�J e do

<:i.di ....... t'l / (ht i:nrlu'átrla do

f"ill, llara diSCl'tir a' redu

dío (lI) all�te. lpedi:mtp (lis·

I�;h!l;,.fío d� Quotas às em·

nl'e"a .. , e apre:;wutou.lh�s a

Horta,ri::! QUe seria ]Jl!lJlíca·
rla e Oi'lC e;:tabelece o tabe·

la.mento ri�i�10 para a carne

bovina, cuios' precos vêm

senft� (kontrolal'io dentro do

'sl,.. j,"!P·l CADE('.

Reafirmou flue não rern1i·

tirá (!mllQ,,,�:r aume·lto e

(lue o boi vivo não de;'erá
ser comercializado a preço

sU{ll:'riar a Cr8 16.000 llOJ'

IlrrolJ.�, J,JeSO n,wrtu, UU!!>!!-

to à Ilh;ciplinação do abate,

a port!l.Ija dispõe QHe a.;;

quotas serão di�tribuidas de

acordo com uma talJel>1 que

seria or!\,a!1izad� com dados

fornecidos pelas duas enti·

dades.

Como a SUN,U3 pretende
reduzir os apates, em 200,'Ó,
cada elnpresa terá como

Quota 80"ó da media do que

abateu no mês de setl}mb�o,
nos ultimos anos, Para suo

prír ,essa reducão do abate,
a SUNAB util'i:t�rá a carne

estocada e importará -o pro·
duto em quantidades Sllií·

p;" ... tp" 1}flra suple'11entar Ó

abasiedmento elos grandes
centros cnl1swnidores,
'Por outro lado. a �T1Nt\'B

anuneioll " il1lnorh.eã" fie

..."rl'e rI ... -P!1r"'>:U\\i. (lue ehe·
n·..

· ..nl ·.:ln R?'·��51 :1 nrenns in ..

f'prí'H'p_" }Hl" do merc:llJo in·

t,,�.,n � ...ontrato (l�Yerá ser

t'il'J'nad'o : hoje.
,

D'Jr"'1,j e " rel1nFio e"Jl1 o

�JJ1J('ri)1teJ1(ll'ntr, d:}. ST_TN'.'\8,
O" l'cDrescntantes' do� frÍl�o·
rificos e aba.,,��(lol'es pão

se ('omnI'ome'c.ram a fo)'·

l1e('('1' (':ln\(' ho"\;ina aos prt"'''
<,os )Jl'ciel1flidos )leIo o}'!!ão,
durante torla 'I entr!.!s<;afl"a,
plua os ,l1l)vilhos ,�'g'll'c!OS,
cu.ia cotação nas inverna·

das é superior a Cr$ '6.000

""r �rrolj3" lJeso "'flrto.
J\l�1f' rlPcl:]r;1l"�''''' que r'ispõe
de f!'ado sufideute para os

I'l,:df"" 1inlitado� durante o

mê� l1e �etembl'U,

DER

MDI e 3 da ARENA abslem-se de Perachi

PORTO ALEGRE, 1 (OE) - O díretório regio
nal do MDB gaúcho estará reunido hoje para hO,mo
loaar decisão tomada On-l-en1 pelo gabinete executivo,

q;e deverá culminar cem abstenção total na eleiç�o
>]0 deputado Perachi Barcelos para o governo do R�o
Grande do Sul, A 'atitude do MDB ameaça a reali
z2ção da eleiÇão por falta de quOrUm, já que três de

putados da ARENA estão dissidentes.

CONVERSA DESENVôLTA

Jusíica
"

não pune
Lacerda

(·,"'j�;ãt)'·

<lual o ex·gl'ncznaI1".r ,ngT,"!;
a _tomada de posição lIas 'Iii,

versas; correntes políticas,
contra '0 goveJ'no do mal'e·

ohaJ Castelo BI11\1CO.

Aviã�,<
cai" "

tnat�,ndo '77

,(1"�;;�r,lo "'r Ilerrelc
cem.o agressã I)

ao' C�ngresso
'

, r',
RI<). 1 (OE) - O. seulHlor

Á' C;lS.
'" ",·".lh') e"\]l1icou que os

i'\'''C;
� l'�'f':jl'''� (l� "tri �lll��'( rea- Considera , H(' t)

� ...... ., ('o''', do g'ovcr"lf\ ('lo"') 'v-' ; •. � f'

to ag-rcrHn n \�"P""�'f" ,�ri.a� .\r·'·f'�np." H)"l ry'lp � ar·j.

dente ocorreu pedo de uma

aldeià.
projeto Jf'j se�i1clhantc
ra rejeitado,

Lacerda Reperc_uJe
Mas NingUém Rê;ane,

lHO, 1 (OE) - As decla·

raçõcs do sr, (;arlos Lat:er'

da à revista "Visão", pre·

gando abel'tamente uma

contra·revolução,
' obth'eram

no meio militar grande 1'1"

percussão, nas fria reação.
�

Considerou·se o ex·governa·
dor enquadrado na Lei de

Segurança Nacional e pas·
sivcl de ser indiciado en!
IPM, embora se afirmasse

-

que a reação oficial sêrá
clesconht,'Ccr o fato', até ser

esvaziado. '

No meio politico, a reação
foi de aparente indiferenç:l
e llrudent� cautela,

Circularam, finalmente,
Ínformal'ões dI', Que o

Cllrlos T.acCI'ó'l' il,lmh
('oJ1"e'!lliu o}lter, como
tendia, a ass.iuaturu do" S1'S.

.10:>0 GauIart c Jtrcelino

'fínhitsC'hel, (que'est'í em

Portue:al) para 1.::11 nllUlifcs·
to conjunto,
A rC'nercnssão l'(I"Il'a1' d''!

(>nil'cvista f{'i :;rJ'anr!e: ., Cíli"

("ão da rc\isLa esg:::tou-�e
ravidumcnic.

PRIS10

"0 lJl'e"idel1l,c C as t c I o

Bl'nnr'o prenderá o sr. Caro
l{)� 1 acenl:.\ (jll::\lHlo c se

isso fOI' JJl'ecisll". disse ca

jj"""'h"(ln '11(>11'°"0 (lo go
-rCm\,): jJiU'U f!,UI�!lh cuutuuu

o pronunciamellto de I acer·

da não iustifica qualquer
medirla llunith-a, Mas ape·
sar c:}Jsso - af'l'escentou -

o goverÍIo continuará a ,j.

giar os passos do ex·gover·
nador. pois considera sua

atitude sub'-ersiva".
Outras figura!'. do gover·

no. afirmaraln que o apelo
às armas "não será ouvido

pois o sr. Carlos Lacerda é

hO.ie um homem incapaz de

leyantar um sI') grupo de
combate nas Forças Arma

das".

'mal. Am:lIl1'i 1'1"ucl. o� aI,
�

mÍ1,?,nres Silvi ... He"�{:, I' Pe·

na Boto: o r!f'iH:nnhee'P1Pú,
to oficial do f:Jlo, at� cair

no esvazialnento total.

PAIX.\O;-

sr.

não

lll'e·

"

Ínterpretando a valta do

sr. Carlos IJa{.ocrda à àtivi·

dade política, porta·vozes
do govúno dizem que isso

pode significar que o ex·go·
vl'l'llador fracas',ou nas suas

�>,th;dafles emuresariais. D,o
f'ontrarjo nã�1 abandonaria
os negoclOs para se lançar
novamente à política.

Vm general que scmpre

privou da inCmidade do

ex·g'ovel'nador dizia que "co·
mo sempre exi ... tem na en·

trevista certas ':erdades mis·
turadas COIn muito passio·
naUsmo, qne não está na

e11npa (le eo,;trflvassar".

Os ministros Adem'!l' dc

Quejroz. da Gu�rra; Zilmal'

Campos de Araripe, da Mari·

nh'1; e Eduardv Gomes, dá

Aeroilalltica, preferiram, a·

través de seus )Jol'ta'\'ozes
"!lesconlJecer o assunto, ]lor
ser da cOll1)Jetencia exclusi·
va do presidentc da Repu·
b1ica re"Tlondcr ou não".
TI·." Qfirial de gabillte do

FRIEZA

f
Os meiQS militarc.,; oficiais

reeeheram, frin'�wnte a en·

tl'Cyj..,h arh"mlo que CO)1-

h"l e'e - "embora esteja

CS:'fqJ1'e"J p 11l�, ,1r� 'f '''',�,.. n

J"O"C"no <o;"he i�to "11(' (lese.
ii! O ev!wYcrl1!ldor da Gllll'
nah'lr;l".
Na }\er0l1Qn(i",1 o c1hna é

o mesmo, dizc;.lÜo U11I ofi·
cial q1:C "se fó',· instaurado
Qt1alql1cr inqUl.:'I'Ho, cleveJ'�
COrl"!,], na �lI'ea do P.xé'·cito,
<l1l(� fui nwis__J.I.LI:;lII11cllLe ata.
" ' )

C"lJ_1I \'" "."ln,- Y

I' �

Se·

I!urllflca N;I!'Íon'" e u'l<i!'ivel
de lun TP1\,[", "crá :lrlotada a

111(.''''1111 linha j:t ntiliz;'da an·

teriOl'luenlc em )'elacão ao

1·�·'rr"'!>l·ll'I{II)I· i\denl'll' de

Hurru;;; e 1)1111'U;;; CU!lIU o

RIO, 1 (OE1 -_ O Mi_nistro do Justiça objetive

presen'temente concluir os estudos da reformo consti

tucional, cujo ante-projeto deverá estar pronto, até o

dia 20. Em seguida o texto será enccrninhedo a cpre

ciação do ARENA e aivulgado poro amplo debate do

opinião pública.

Segundo fontes credenciados o presidente Cas

telo Branco desejo que ,:J matéria seja votada pelo Con

gresso até janeiro do próximo anó e não acred;ta qU8

-a opo"siçªo venha a obstruir os trabalhos par:amenta
res durante a convocação extraordinária do Congres
so. O ante-projeto do reforma ccnst.tucioncl deverá

ser enviado 00 Congresso após o pleito de novembro.

Alenta .aos Problemas Sociais,
"

f
RECIFE, 1 (OE.) - O l1is miador Arnold 'I'ovn-

bee af rmcu ontem,' em el1treVJSVl coe iva à impren
sa, qUe observou mcdificaçôes ele atitudes em todos
OS rame S de reI' gi20 quanto aos serviços sociais, Di;'
se que Os povos e",tf1o preferindo Um sistema misto
en Lre o capi al'S11l0 e o socialisrno e que o maior ba-
1u:,1' e da democracia é a classe media, com ç. apoio
ela c'asso Operaria, ,Ao ressaitar o papel dos Iideres
,'(li':.'io!õcs no ciE'scnvo'villlento do país, afirmou: "Se
'''('I�<C avora �1, Igreja desperta para os grandes pro-
blc.l1l�s soc a:s,"

.

O sr. ! rrold ToYnbee percorro há dois dias o

P:
:
Q( 1]°, (:a3 Sccr.s. a.ucla não tendo, segu 1'0 decla

rou,"I-'( n)�l!l:r:;_ :l:'?,;e'� 'Ol',pad2 s, ).)t'C' (, :-\ordeste, ci,,'
qllal ,),'5'C0Dh: S .. ' �5, pl\)h:{l'[1',S (' pnss Vf;l� so:'tÇÕt'S, ,

"O que l1�'ai� Il'C

ç-J);:;�'lnl,'-
�" �i{TS'�' ,'-- 'f01'é\:11

'

,),
"�, i r" \ " "I l,. "�"' A , ...

)
......

',-�(j �I
'

. _

.,.. -..j

Cé�:r';; 1'}"!�9!.?", to: '·(,'lLtr\qt.'� . 'I'UtL,� ,jl.l:h.,J;i��UfI'lll(, � ql'�é
,C(,<]lS,aera de grande importancia parq a rcgiao a

;'l1e:'gia pl'( :luzicla em Paulo Afol1S)o,

FônçA GERA GUERRA

-fÓ·

Dcfp"c]r'u a <li-' LI renDo'pica "0-:; �lai"l2s aF1'O-aSli-l
jccS e decl"t'ou-::e contrari) "ao u<;o da forca pac,l
qualquer fim, pois ela Um d'a g,\'ura 8 gl;erl'� a ()lni

ca", ne)2ando a tese defendlda no rec2Dte ::On'lr'�'" o

de Brasília sobre "apartl',�ic1", Dissp qUe intel'e5Sa ;,03

p;:>;srs .rrc'o'verem seus prob'emilS eC0110Jl1icos e ,-ki"
:"81' di' 'ar1;" n 1l"0 das' armas, o qual "poc1erú signifi-
é�r ""ic'r1�, ,'u 1'a152 hUmana",

RrsDOnrJenc1o a Ul�'a pergunta sôbre o capital es

trang:eiró, diSse qUe ela fa:vor;wel ii sua entrada GO

pa,is'-"':lpsc1e qUe �eja para o dêsenvo1v:mento, do Bra

'siP, e defel1cleu o comercio com o b!ccb �ocia:;st"l,

ROl\TPIMFNTO VEnME�HO

Al�ordançJo jel1'as ela Poli ica iniernacional, dis3e
TOYnbee que ° 1'()111p;men,o ela China com a RUssia
tem o sign:fic2.c1o de uma revanche natural. Cc.mpa
rou' eSsa Situação "om a da Frallr:t que, l.:1eixanc1o "!

OTAN, deseja fic"l" livre dos EVA, procurando ,toro
nar-se forte, "A França resse-te-se, aineb hoje, -:le
sUa queda em 1940", ,declaroU,

O sr, Arnold ToYn bee, (, Ue seguirá m\O!'''l para ':\
Bahia, fará antes Uma cr'1fe;'e�,cia'-n8 F8�llidrde cL�
'F'l,.,,,r'+:::t do 'Recife, abordando o tema "Por que Es-,
tuoar 'ITs'oria ?".

EUA Não A iudam Mais

Maranhão e Paraiba
Wi'lSHINGTON, 1 (OE) _:_ O Departamen'o ::le

'EstaclC' norte-americano sUst�u ontem ã, ajuda finan
ceira a dois Estados do Nor:_1este brasileiro, Paraiba €'

1Vlal'2nhão, destinada a conS.rUções escolares: até qUe
Se inve� ti guem irregUlaridades cOnstatadas t::luran(p
Uma fiscalizacão de rot:na,

Fontes i�forl1Jadas disseram que, pelo menos 27
milhões de cruzeiros em fundes de 3iuda, lla Age;!
eia para o D�s�nvolvimento Jntel'l1é1C:Ollal. .n�10 fn-
1'al11 lOcalizados, Esclélrecel'aJ)1; entrcté'niO, qUe isSo
não signifcél, 110CPSs?riDll1entei que [ligu('m Se ',€'1111].
aprderado do dinhE,jro: peçle acontecer, por exempl,.)
qUe "ais fundes estejl'i11 sendo elFI:n:-egados na C011,,

trução de e,"cO'<ls fI!l 1'''''2_,ões onde não haja profes
sores em nUmero- sufic5,;!;te,

JunciOn3Jir,s in{Ol"11al'àm que as auxilias d:� Ai]!
l'�r::J :-'U!'l'!,$ nroietns de ec1ucacão' e s3ude naqUe1l:;S
�

_ia,lA� y -o "1'1'8" ",FJt8::JOs,
n 1)(' '1::1-\".'7 ':�\) D 'p31'tRJ11C'1l10 de RS_ado acl"e;:;

crn'ol1 '0'10 a t- '2. '1'1<';-1 \'em l'Coc�b"'lYJ('. exc'elente co-
c'}cr'O(,ãc; (l;-lS <:1ut.Ol';ladps ps aclna;" e do governa f1"-

- (ler:ol bl'é'si!ei 1',0, I�O 'ent.ido de "aplicc!!' 8S ncce::sal'jas
medic1as corre1i\,<ls"

Fssa 'iu",�cnsi'i( ,,]c éluxili(J''; foi interpretada ,),,,.

olJ'el'\'::Jc1,'l'rS c(',rO\.II�';) n-,va I)ol'tica rigida da A1D,
1'0 sPDt'c1Q (\p se 1'1" i Fic;:)_)' dI" (lHe SI]a ass;stE'l1cirl '

(W'l'11"r-n"r1", 11n:t'Qt-"1l1" f·()I ...... as Eillalidac1e:; c()n,':1,lJ) tes
du�; ("ul1lrll'L'� de.: ,·Jl)l'l::).i!u',',
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Hospitais Para
Mineiros J<ussos
KIEV (Al'N-()I'1

proxírno mês de (".·Zf'tll in, ,

estarão em l'ttnC,t,1Í!·!'f.1r'Üfl)

os treze 110':pi:,11S r!,·.·'.[ic,J,t}.:,
[.lOS mineiros (lu �'l :f�l;�() (J, �

Donetsk na U( !"íf.i.i:l. Rnt,(·
êlcs figl11'81Y1 urn Í!'-','·.l,í[ü! ir,
tani.il, uma p�l;('Erti(n, umn

mnl.ernidntu- t- HU] 'p:1;7d1ú1IJ
c"tomcJ.!'o]r'l:;i.'On. f) ))1 C'':,;

g'tOb8J «om :.tt; u1.)r�·l:-; flU.i,j!��(;
:),G milliôes <lI; wlJlus ((;61'
(." di' ti IrJi.l.hC,,;>( de dô'al'e;).
/llA (J Firu lk, quiuquôrdo in!

C'iDC,O êSLu ;·�ll(), (·.;Lal"8o conx

t ruídos 7)1 nov.:s h{)',pitai�;
com 4.:WO [('i! os, com o qUf'
c,latá res(J1vi(lu o proulernn
de saúde púhii(,l iles<;:1 r2[';i..
fio.

------ .. ----y---:o-----

'.

ESQuadriá's
de Ferro
I'.t:tO�TA EN'l'REGA - RUA

"iiDRE ROMA. l.� _:_ FONE

3S(lr.j - TABt�LA DE PRE·

ço"

.TAN.ELAS DE COlumn.

Lal'gura x Altura Pr-!'(}() Cr$

3,00 x lHO 01..950

2,00 li l,nO .

1,f,0 x l.BO ...•.....

300 x 1.40

n.:'\(jl)
(i 1.2()()
'.7.900

'irl.::�nlJ
r::'. (;011

2,50 x 1,40
2.00 x 1.41)

1.RO x 1.40

1,50 x 1.'10
1 .�!.O x 1.'1 ()

1 00 x 1 '111

�i.nO }; 1 :u)

2.50 x 1,:\0
2 :10 x J ,:�() , ... , .

�\nO x J _:II)
l,I}O Y.. [.:\()

�', :,1.1 � I )( I

'1·:.I.OI,i!i

:,t, �.,;l Fjl I

7�;.:),()lI
'l�� .:.�nn

i;'J.2()1]
:;g,OOI1

ffí.flOn
'11).200

:13.3�()
::,G.5�n
':;').001)
413.0011

::-i.50o
:1l.900
:lf:l.900
:;2.200
"a.foGO

1..:;0 2.

1.:'0 1:

l.OO x

2,00 x

�.

1'130 x 1.:W

1,50 x 1.20
1.20 x l,')()

l,on x 1,20
l,5l x 1,nO
1,2C x 1,.OO
1.00 x 1,00

, ,

,

.IA!\. El,AS

l'U'Çü Crj;i
H.200
iO.DOO
:HUlOO
:{(),2GO

',13.700
:10,900
1�.800

.� %300

Largüra x Altu.l':lv

2,00 x 1/10
2,00 x 1,30
2,00 x 1,20 ...,' .

2,00 x 1,00
180 * 1,00
1,50 x 1.')0

1,50 x 1,4()

ljGO x 1,::0
.

1 .:H) :x 1 .2(1
l,[)O x tOu

1,50 x n,BO
1,40 x 1.00
J ,30 x O.f\O
1.20 x 1.40

1 2.0 x 1,:30
1,20 x 1,20
1,20 x 1,00

�,20 }" O,flO
1.00 x 1.:10

1.,00 i. 1,40
1,00 x l.30

1,00 x 1,2rJ
1.00 x 1,00
1.00 x O,BO
1.00 x 0,60
0,80 x 1,40
0,80 x J,30
0,80 x 1,20 •

0,8tJ x 1,00
O,HO x 0,80
0,80 x 0,60

0,60 x 0,80
0,60 x O;SO
0,50 x 1,01)
0,50 J( 0,80
o 'iO x 9,40
0.41) x 040

�::i.600
��1.200 .

:H.OOO
17.600
:n.GilO

;lIJ.200
:�6,f)OO
:) i.70(1

IG.200

:10.200
�J6.900
!H.6(1)

:'.,l.70Ü
lt1.900

1,4.900
}'1.500
21.BOO
21.300
17.500

14.900
13.500
12.000
10.200
8.700
IO.200
B 400
7.000
fi linl)

••• ; .•••• '_0

.-------�-

Uma escrevaninha moder·

n8, 7 gavetas, cf Gnc1eim g'l
ratól'ia. Tratar Sorveteria

ME�CY � Rorlnvi81'iH.

Aluga-,se Casa
'1::::�iJ,LI�\ d()is cll '. !y'l ''JS. 1:( lP:'

�I'utl:l ..,.il·n ,. (·'Hi\·t!\!1. ,.

(�il.'!;irtll 1'!llj)I"t':{;:tLl ('l:!�II"l:'
t'() iT;uJ1r;..I.I

PROTElA ��eú.f:

'(Jl�HOS(
tr

LIRA TENIS CLUBE
nTA 2-119 - Sábado -. às 22 horas

SOIRÉE Dl\.. T'RlivrAvm�A

i/)
usa écolos {

bem ocloptCld(')�

Com .mAN CARLO

Traje Passeio Mesas na' Secretarta do Clube

DIA fl·1U·66.
.

BAILE DE. ANTVERSAR.IO
Com aprcsentacão das Debutantes'

ORQUE8'fH,A DE: W r'\LDTn. r;AL1VrON

.1:'1' estão .',l11rrt?,!'; as ins(;'t',(tues para as debutantes na

. S8cretaria. do Club=: (111.<' 'i.O() ;'(S 11,00 noras e -ías 14,00 110·

(:JS i':s 17,00 horas

i\ organíeaçâo do b;,il�' e,t,8d n ":\I'gr) (In Cronista So

(.j:- 1 CPT,f;O PAMPLONA.
nlende,nos com nxotidn,)

suo receita de óculo-.
../ '

()rICA ESPECIALIZADA

'MOOéRriO lABORATÓRíl)
� _' ._-� ----_._- ----

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

Clube DOZ8 De Aqosto
f)ROC�RAMAÇAO DO CLUBE DOZE DE AGOSTO
PATIA O MES DE SEl'EMBHO

,o:

'. Dia 2) _:_-Chá das Azaléias..:..... Início às 16 horas.
. .

Soirée da Balança - Início às 2:J horas
=r=='.', . Organizado pela Faculdade de Direito

. . 'Di�l)'-) :_ Festival da: Juventude - Início às 16 hora,
','. ·,Díà] 7) - Baile Chopp .- início às 23 horas I

,
'

.l ria 3:'i}.·<--"-> Festival da .Jll\'('ntude - Inicio às U; hs.
',(.

.

" NOBEr�TO.,·(Z.E'RNAY
• • .,'" • t, •

'.

'.

GIRun.CiJAdoENTISTA • -:��_-:-_-:::=---==-;_:..:::::,:===:::::::::...--:-.=;:;'=:::':"::"':::" '':'='::-''':''_--:'7:,'::,::,::,::'.- ;::.:::.=.:.::..:-�-=.:.�_-:z.:.-:::::-.:...:::.:-====

... ' ,j
1,:

IMPLA:r\JTE E TRAks�t;ANTE DE DENTl)':S ,:-.
' .

Dentistél'iqOl�eratórii,l pelp'si!-',tAmn de alta ln!::3.ção:,(T\�Úl: ,:.,
lFe�to ·lnc1oJÓr).

,
e \:.' "," . �)', '

I.'EOTESE FIXA E MOVEI., .:',

REX�MA'RCA5.E PATENTES,
Agente Ofieia.l d[l, Propriedade industrial

EX.CLUSIVA1VIENTE CO\!t BORA MARCADA
3mrcas, patentes de invençãe nomes comerciais, tituios clt

estabelecimentoS', insignias e fr.'t::,cs ele propag':mcta
Rua Tenente Silyéira, ,29 - sala 8 - 1.0 andar - Alto

ela Casa NaIr - F:orianóp(jlis - ('oixa Postal',!!7 - FQti.e 3Dll
Edifício, Julieta. conjl.!nto

R.ua ,Jerônimo CoeUlo, a25
Dns l� (lS 19 hOI'ns,
nrsiclf'fl('í:'\: Av i'll"'('f'í:Jo Luz,12ô, apt. 1.

.

ele Sí'llas 20:1

. . .

----�--_ .........-----_.._--_ .....�---- ".�.._."."PP"'-'--.,--._-o SARDlt�HAS EM OLEO COMESTIVEL
�

•

',";rI"

Ol

,

)

)

\ .�a.ra O me�{;ado l,:Ja ..-�a:Lnal

'1' '("'; 'r'�

.;

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

Florianópolis, 2-9-66

Acontecimentos Sociais
ZURY MACHADO

Logo mais nos Salões do. Clube Do c: Waldir Calmon e seu fabuloso con-
,

ze ele Agosto realiznr-se-á o esperado ; junto) vão animar a noite de gala de 8
'Chá das Azaléias", com desfile das DF) � ele outubro próximo. quando o Lira Tê
butantes Oficiais do Bo.ile Branco 196H. r nis Clubei f�st;ejar8.

.

mais Um aniver-sá
A ':arcle de elegância e caridade terá co í rio.
mo patroncsses, as .Exmas Senhoras: f ••� I :.,!Jri' � ..

t. ,li_H I ���. '
..

Dona Zilela Silveira e' Dona Ecli Sa!1
Thiago, sendo a renda em favor do Edu
candárro Santa Catarina. Entre as se

nhoras presentes aOI chá, serã·o· sortea
dos lindos presentes' oferecidos por Rio
Decorações e Koerich,

- x x x X --:...l

�
'��,;;

I
�4
D�

'l
� 'BuI'eau Internacional ele Anfi-

DUrante o movimentado 'Chá elas A J triôes'. - O Bràsil aumenta o intercânl)
,/ zaléias". Será divu1g"ado � nome .ela D� �: bio cultural com o Exterior, sob o pa
butan! e que representará Santa Cata�i trocínio do "Bt-treau In:erllacionai' jo-
na no Baile Branco do COpacabana pu- vens brasileiros poderão visitar vários

lace) a se realizar dia 29 d.e outubro. paíSes da Europa� os Estad08 Unidos e

a Austrália. O 'Boreau Internacional de
AnfÚriões" é uma enti'dade civil, sem

fins lucrativoS, com o objetivo ele promo
ver o intercâmbio cultural entre todns
as nações) proporcionand�,. meclian'te ..

este inter·câmbio, OportUnidade, ele es

.. tabelecer vinculas e fomentar a anüz'a
de e compreensão recíprocas: Os JllI'óxi
rnos. programas de inte�'câmbio Cultu
ral do 'Bureau" partirão ,em janeiro 3e
1967 e constarão-de urn mês de convi
vênoia ,familiar) em lares particulare8
e em alguns com estágios �m univer1'i
dades inteiramente gra�is. Para o Est::l

elos Unidos)· o 'Bureau" terá três pro
g:rama's especializados sendo Um para
estudll,ntes de engenahl'ia no ']\i[assachll

L'.""mhií será mai,� ,Ul):'iH das 1'10\-j- ssetts h1stitute of Techology)' Um. para
l"Pl!t;:tcluS TIoH",s no "PorJo 4.9' - do f'sl:u.dantes "'de engenharia no "Massachu
Santacatarin2. CÓlll1trY Club. de ele Harvard, e li ou;ro exclusivamel1

-

_, te DUra elonas de casas brasileiras qUe

"1"'," 1 x x x x·-,- ,.: pa�8,'l'ão U111 111&S convivendo CCU1 Uma

r "", ./
. i' fa111íl)ia rlDl"te-anferic-an,a apl'endençlo llO

, Para. S('1.!," fins de st"mqna em no,; 'a ?< vos métodos de 1 administ\:a.cãÓ de Um

Cidade, vai mOntar .fe,'Sf';.lência a �a Ha' lar) como também a arte culinária arne

,_.--.... fael Bandeira. o Sr. Mauricio dos Reis ricana. Para 2. Eurnna os programas a-

r.I'an?,prão os. <OP2)1;n(,'S _ntlÍsPs" A1en1f:
.

nha, França, Por:u"gal e Itália) sendo
qUe P.�tp último clesünadc. -a cursos de
"'r e. Silo requisi·.os 1)3ra nartieirai' nos

,

"ró?'t''''n;as
-

do 'Burea'u' ° limite de ida
de p ,le 16 à 33 é\110S, o conhecimento

.

(la lín!<'ua ínglêsa, ter c8_nacidade pa ..·a

s� ada;:'tar as condiÇões de vida do p'aís
,1 srt' vis'tádo. c:mhecer os problemas e

, • '"

_ f
• I'

(�, CO'ltUDWS n'í:ionais, 5,ubmeter-se a

j-octe ele S'2leção pelos representarites .:lo
"Bureau" e � cu·�tmn:nen'.o dns despeSas
relativas ao transporte aéreo) COln poSsi
};il;(1ac1es de financiamento. Maiores in
fOrma'Gões e insc�;c;ões poderão Ser obti
.das 11" �f'de elo ·'Bufp'·;:l.u Internaciooa1
GP Anfitriõ<;s'. na rua Tenente Silvei
ta 29 -- Sala 2

Pelo Dart-Herald viaja hoje para
o Rio de Janeiro para passar o fim de
Semana com sua noiva o sr. \Va1ter Sou
za.

- x 'x .x x

x x x"
:,..
f.� P 1 f

'

b• oe ernos a·irlua.r que será astan-
�.�. .

d'
-

d
.

.� te concorri a, a mauguraçao a expOSl

[1 cão ele 'Moedas", dia 15 próximo, na se

t,;"j.,·.'. ddeo social da Assocíação A)éiica Banco

�.
Brasil.

t -x x xx---'

x-

Arnanhâ às 17 horas Sch�ilól.'Costa
e Dilmar Cervieri, estarão' no altar mor
ela Capela do Divino ,ESpírito 8an'.0., pa
ra SUa -benção nuocial.: Os convidados
serão' recep::jonaâo� nos salões cio Surr-
18,catéll'ina Coun trv Club .

- x. x· ·x f
-_,

- x x x x

o lindo vest.do ele noiva de Nair
Maria Laurindo, que está de casamen

to marcado dia 10' próxima, está sendo
,:. confeccionado pelo costureiro Lenzi.
•

'. - x x x x -

O sr. Ingo Erig foi visto jantando
11\1111 grupo de amigos no Querência P::t
12ce Hotel,

.�;<;
.
�. .

- x x x x -

Suzana. Maria Burger ,
amanhã faz

entrega ela faixa ·de Rainha das Debu
tantes a sua sUcessora, em noite ele gala
na Sociedade Carlos Gomes.

x x.x x-

�,. 1"'· ,,() 1",·T'<><;. na Cal)_pJa el,) C('.1égiO Ca
j"''':lwnse. Valter José da. Luz e OSnelda
BpTrolli.' Os noivos receberão cumpri
n;€1).t05 na Capela.

x x-

x x x

- x x

Yé-Yé-vé em bJack-t:\e) será lW-la

110l (' beneficente qUe' vtlÍ reUnir geai e
de socipdade, nU1)).- simpático ambiente
da cidaele.

I'" I' x x .,-

x x

-- x

pr'11,!(l'r)u;nto elo' dia: l\IUiLa jJ1'omeS
.';(1 cI i.)lJ.i1l1�;. n. confi.ança.

,.--�- �- �--.-_ .. _-� . .:___.-- --___'-.l"�---'''''�'--J----'--------_'''-
_-_...,...,_-- -� ....---- .. -:-----, ..�-_.--,---

,

'PIrcu::ando ex.plicar tal clisposi;i
\i0 elo RGPS, diz MoacYr Velloso de O

liveil'a, 'in' - '·'A Providência SOcial
Brasileira' pago 74, coma Um de SeuS

autores:
"Está previsto também) qUe os com

l10nentes de categoria profissional qlh�
air.da não tentlél ;alário-hase f.ixado, po
derão escolhe-]' Lnn \,n10l' cenvencionliL�

do Uar-él f:ssp {';'1. P. ex.: um aélvog",r:tO
('.1'1. �'0'Tl' - (L,)", 1-V,r!""j,,8_. d;-"sd-p lf)go] contrl
'!')u'r �f.f""1> tl'.3s vrzps o salário mí.nimá'
da região. t' o �al{il,jc-b�s� de escalo
ele que traia o § 30. do ar . 241 do .

R�PS., Na sua falta, pod�'rá �e�' es:al,,\leClda· a base de Um Salano"rmnllno.
j'Insconsequente, contraditório e ()i

difícil aplicaçãOl o 'salário b,.tse de e;;I:,)

lha' foi iJudido pela Portaria no· 72g, d'",
26�8.1964, do· Ministro do Trabalho LJL\(')
no art. 80. dispõe: 1

'Não havendo salário-base HXá('lJ�
para sUa categoria profissional, OI .seg't
rado autonOmo I contribuirá sôbre im-l

pQriãncià igual ;lO salárto-mínlmo regi?nal de adulto". "
Tancredo Halley de Alcântara �"')

Procurador Chefe' da Consultoria,
\ De acôrdo: Dr. Epitá:do lJP.�90� �c4

.

")!?;roclJ"radot Ge:rgl� ,_..._.�_��
.

\

DGm' ngo pl,·óx'i.rnn cOl11ei1taremos' o

elegante j;:lntar, be.nd;cente do2tJo pela
sra, Alicp Bernardes Ros'ci; em favor do

Lar dos Velhinhas_'

x x xx

N () Salão de festa do Gravatal Ter
mas Hotel, amanhã as '20' horas terá o

ccqlle'e1 dançante para o lançamento
do "Gravatal Mo'éis Club'. - O mundo
soc;al elegante das cidades de: 'Tubariio
e' Criciúma) estarão pre�erites n acôn

teCÍ.!::lE'nto.

PREVIDENClA SOCIAL

A. Carlos Britto
SALA.RIO-BASE DO AUTONC

MO - IAPC: - Instrucão. de Sel'vi::;o

DAF-IS-44, de 15 de jU�1ho de 1966,
E' o seQ,·u.i'n te o ',exto da Instrução.:
_ A fi,,, -)(.'0 dirimir dúvidas e assistir.

de 1'01':"- n pc rmanente os 'nosSos órgãos
16e:V.�, cc ,.) Gs esclai:ecilnentoS necessá-
1"('5 uei'I'Ca ela :m1icação L::le normas dis

.. cipijnares na ex�cucão de leis) regula
l1l'en tos e dec;"ões d�� órgi'ios Supel'iores
da ac1minist-r,tÇãO, cxe1an,cemos que, na

ra tôda e qualquer catogoria ele segL.u,:I_,.
,do autônomo, o sal�rrio-base) será se.m-

_. pre o l'elativc, ao salário-mínimo da l'e

i� _ gião, enquanto não estabelecido r,elo .'

� Ministro do TrabaI?-o e Pre\i�,êücü! �.

�
,CiaI, na forma preyi,st� pel_G Pc :'tana
Ministerial no. 728� de 26 de i2;�':,':1.) de

1964,
,

2. Com. referência ao "Salário

��. base de escôlha", me�cionado no RGPS
t \ tl"anscrevemo& a segulr, parecer da Pro
;! .éura.dorja Geral, devidamente aprovado.

po'r êste Departame:Qto(
:'Salário base de escolha, segundo e11";

".

tendimento, foi uma criação esdrúxula
';, dei RGPS, sem qualquer apoio ná Lei

.
'

Orgânica, que não contém a m<l.i;> le,'(�
; �

� referência a êsse l'l'!s:p�itQ. .' " ... I
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Gasodutos,
Na Sibéria
MOSCOU (APN-OP)

Fora rn iniciados os traba
lhas ele conxtrucão de su

perpotentes gasodutos COll1

tubulacão de, 1.220 a 1.420

rnílimetros de diâmetro na

Sibéria, destinados a enviar

130 milhões [1p metros CM1i
cos çlp gás até os Ura's Os

gasodutos terão ,"I -ex-ensão
de cinco mil uuilôme+ros e

as reservas do subsolo sibe

riano estão estimadas em

maís de seis bilhões de me

tros cúbicos d2 gás.

---T-"-
--- -'-'-""

Os préxmos 5
Anos dos Russos
MOSCOU ( APN-OP) - O

govêrno soviético espera al

càncar índices verdadeira
mente gigantescos no próxi:
n'1o' quinquénio. Paúi o incre
mento 'ela economia estão

previstos 0S seguintes tes
tos: 13.300.00,0 novos' aparta
mentos, aumento de dois

qi:üntos na venda ele ,artigos
à população, elevação sala
rial. de. 20%, ::üÍni.ento_' dá
renda nacionál ele 41%, C&

pacitar
.

setê- mÚhões de es

pecicalist,-1s cm;; instl'üçã.o su

perior ou'médi.a es.uecializa
da; No setor agricoÚ" está
preVisto o forncQimento de

1.79;000 tratores. 1.100.000
camiI1hões e 550.000 ceifa

trilhadeims; além de 'imple
nientQs técnic03 que possibi
Ut:P'ãh o aprov31tamento de
9 milhões de hectàres de no

Y.'lS terras.

CINEi(ONUA
Veremos, hoje,' alguma

cQi�a sôhre a ;:evista de c.i·
nema, "Filme 1)6". coisa que
.já. ·era para ter feito a. has.
tante tempo.'

,A revista é !lma ]Jllhli�a'
��ão .' da Federa<::iio Gaúchit
de Cine Clubes, com séde
em Pôrto A'1e�Te.

Em J)rimeiro lu�a!'. ela
nã.o anresenta illterês<le qlHl;
se 'nenhum no,ra' Ollalouel'
outro . JU�'>:l,r rl!) Bra�n. nois
hmta de assuntos e filmes

. que e!;\tlí:o seno ')' e';ibi.do!i' 11:1.
qúcle Estado (�ll melhor' na
capital).

. Em seP.'I>nQO lug-at, O�: crí.
ticos tia dita, revista são da
pior qualidade possível,' o

que ê facilmen�<c notado pc.
los arti�os que escrevem ,e
comnrovacto pela classüica.
ção dos "nJelllOres fihnes de

.

1965 .. ',Que ;nresenta verda.
deiros obsurdos. !
Nota·se, claramente, um

e�deusamento pelo cinema.
americano. que ocupa a

Juaior. ponemos dizer, a

ouase, totalidade. de filme
66:

Assim, vê·se e!oQ'ios, os
. mais 'absurdos e inexplicá.
veis a cêrca de: Jerry Le.
wis (a Quem () pessoal de
P. A. teim:t em "confCl'h..lli.e
um papel de grande cineas
ta.), Vicenti MineIli (a quem
ch.egam fazer tronsnô!' g'l'an.
des dil'etores do· cil1{�:lha ita.

/ liano .como: Fj�llinL Antonio.
ni), 1\Ifred Hitchcock, e ou.
tros.
PrOCuram buscar 110 va.

zio, algo Que inexiste, de
compôr frases que aparen.
tam ser de entendidos ares
peito de um cinema fracas.
sado, de um cinema artifi.
cial. que salvo raras' exce.
�\ões conseguiu reaUzar algo
de valor.
Além do maís, não procu.

ram ser claros C111 seus a�.
til.!:os, n�ln luanter' uma con.

tiiluidade de texto.
O pouco de aproveitável

que ela contém. não ,justifi
ca uma revista Que por ter
�. direção do Presidente do
C.oDselho Nacional de Cine

CJn,hes deveria primar por
conhecimento profundos de
cinema, e não mna baulação
sem nexo e sentido ao de.
("'dente e fracassado cine.
ma; americano; anre<:elltan.
do uma st'rie de P�eudos.
crítkos despojados de c':l'
P.'l�·;( iHlf'.
ESlll:'l''1. olle nnra o futl1l'o

Filme 66 cfJnska nroct�lId�
al.g-ó de\ bom. cllmllrindo as.
s.im Slla real finalidade.

.1org'e Roberto Biichlr.l'

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

Os Impostos
Prefeitura ...

(

E' de simples entendimento que cada
habitante .:le' um município, possua uma
certa capaoidads contributiva.

Isto quer dizer que' há um limite
de pagamento de rmpos:. .os e taxas. de
acôivlo cam o salário oue cada Um �-e�e
be,

-

Há 'impostos federaiS, há impos-os
e taxas estaduais, e há impostos e taxaS
municipais. .

Se os primeiros sao relativamente
elevados em relação à capacidade con

tributiva, e se é difícil a; ccntr'ibuirite
fUgir dêles, tôda 'a intensidade da sUa
reação e ..:Út sua re'vólia dirige-se totál
mente contra �s impostos e 'taxas mur i
cipaís.

E êste fato decorre .de uma raZ8')
mUitol 'simples: é qUe Prefeito MUl�icl
paI ,reSide na mesma Cidade;, e é seu pa

. rente" amigo ou conhecido de Um pai�.'l
te, '.J.P. um amigo, OU de Um conhecido! ...

E' o que vinha ocúrrendo em Fl.c
rianópolis,

-

há Jnais de Uma década.

e a

-O Prefeito Acácia .Satiago viu-se

forçado a adotar rigidas normas
.
011

princípios, afim de qUe a receita muni
cipal não se reduzisse cada vez maIS.
ern relacâo ao volume de-rlespesa qrip,
ao contrário, cresce rápida e aSsustach
rarnente.

A história ensina a todos nós q'J�
a grandeza de um? naeão é conseguida
em função da gr::mdez8 dos seus muni
cpes, e ão corno se supõe, que a .,'

grandeza d.os Municíoios é funcâo da
grandeza da nacão.

- -'

MUitas nações, através dos séculos
já sentiram que, cem Municípios peque
EOS e fracos nada de grandioso e dura
douro podiam realizar. ! '

E' preciso, pois, q�e' o nosso 'capital
confie noS seus. próprios recursos, e' no
trabalhe, e sacrifício dos SeUs muniCipes
criar.do-se aqUi em F1orianópoÚs "o, ver
dareiro espíri'o de comunidàde, que,: ' .

tantos benefíciOs poderá tra,zer .parâ a

nossa terra.

._-�---: ----.-._ -:---"--- �._� ----_. -----_.''''--_ ..

. .

O Proºramà,:Agr�rio"'ChjnÊ;s é EV7m�)lo
->..

Pafa os Países :em 'Des'envolvi,m·ento
TAIPE, Formosa" 'OE' 'o: Pr()-

f"Esor Paul HarroY, da UniverSidade de
BruxelaS, deé1arou :qUe Cl programa de
reins'.'a1aÇão de agricultores na Repúbli
ca da China, qUe tem sido 'i:unplamente
elogiado, pode ser i!dotado, com todo o

êxito, pelas nacõés· em desenvolvimen
to da América Latina, ASia e Africél.

Ao terminar uma viagem de 10 di··
as pelo; Pél-ís,' elogiou o professor o qUe
se fez noS setores. cla agricultura e da
indústria, e disse qUe ficara eSpecia1-
rn.ente imnre::si.onado cOm o programa
de conceder terra ao :raba1hador.

Fsse prm�rama, in :ci,llo ·))<,,}o g'Over
PC) chi.rJ0<1 há cêrca de 20 'iml's. bpne
f;,.,i()11 11'",i" �le 80 _lJr.r cpnt0: elos agri
cul' ores de Forn1osa.

Uma' demonSiràção c1;:> ]i()a p')si.�a.')
em que se encOntnl a. RênúbIica da Chi
na no qUe cOncerne à agricultura foi a

c0D11micaçii\0 ,do Min:si?rin rIr- Extprj",l'
dI' ('l1p Sprjarn envi8d,'" à Tr;-lj8 '100.1'0-
11p1'">,1"S de sernentrs ,i,., 8rroz, de :ih,
qU9J;(larlp, a firn de ".;"(,;:>:" 8�uele t)8. .[r
R aUlrentar 'a Sua prodUção dês:,;e cere
al ..

Relacões Brasil-Cuba nesde 'Getulio Enfram. )
, . � .

Em Tese Para A_mericano Doutorar -se
o COmpor'anJe�to polí.ico d.e Jânlq

QUadros, c0l1decor311d� Gl1C'vara. as .,'

pressões do CGT e das :::laE'ses conser-,g,

doras no GOvêrJi.o GouIart e outros ,'

c,ontecb1entas que inílue11Ciara!T1 8,S :é'

'làcõés Brasil - Cub9, estão sendo PE:"
qUif'::J.dos !Jelc. estnlante nol'Le,-él'Y1Pric:O·.
no H. Jel11' Rosenbaum para ser doutora
do pela Fletcher Scho;1 of Law e aaci
DipiómacY, noS Estados Unidos.

Es'atísiicamente, Jon Rosenbaul'l
vai 'procurar demc,n�trar as íntimas im

plicações d(l ação diplomática dú Brasil
junto a Cuba com as oSCilaçÕfS do co

mércio exterior desde OS tempos de Ge
túlio Vargas. SUa tese deverá .ser apre
sentada até 15 de abril, para que pàsSa
graduar-se em jUIiho nela Fletcher ..

'

Scbol, qUe é adminis�-r-ac1a pela Univer
Sidade de Harvard:

DOUTORADO

O estudan'.e nc;rte-2.mericano eSeq-

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

111eu o Brasil ));l1'a ;:;eu trabalho. após
t�r completado seU curso p l'8C"S�do �)i.'-
1r.s eX?Pl('S orais de qua1i{5e:?Gão. que
lhe vi"l(�.ram Urna bô]�a ela Sj'''ll Fmr-;l
e"!f>,t-rGYl. com direito 2 U3ssar Um ano ore

par?l1dq sua tese no Bra'si!, P\ÍS por' ê ..

le es'cc�hido entre outros' da. Africa,. do
Oriente Médjo. A!3ia: e A)1:"'étj�::I Latina .

Para cancliÇla' 3-Y .. se ao do! ltorád,)
em Relações In:er�acionais na 'Fletchi)r
Sc11001, é preciso, ter feito no' rriÍI�imo
três anos de estudos de Direjto e Dipl",
maci8. a.pós ° currícuk, das Facl,llaa(k�".

COm- o término 'dos eXaJl1és oraiS.
o candidate submeterá ai) C"uitê

·

..:le . .'
Doutorando um esbêço clp sua tese, qUe
deverá 11")OS' rar eSpírito' de inves'.il'(aç;;ío
independente e cc,n-stituir Uma substa:l
c,aI cOntribuicão. sôbre o assunto ,apfe
�("�"'�rlR E'Yl1 forma, literária, para puhli
Cél.Ç30 em l·'vro· .

'

POSP�)bBllm esco1heü n�.,'a sU;o tpSo
as rd,WÕfs di')lomáücas entre o Brasil
e Cuba .

_ F_��__ .�_ � __ _'_ _ �__ --:_.__ � •
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Diz Gordon Que a Fôrca de Paz Deverá Deixar'a Re�: , "

,
'

pública Dominicana Até Fim de Set€'mbro
WASHINGTON, OE LincoJn

Gordcn, Secretário de Estado Assis',en
te para as AsSUntos Inter-Americanos
declarou, em entr.evista na te1evisiio.
que a Fôrça Inter-Americana de paz Da
Repúblicél. Dominicana deverá concluir
a Sua. retirada, até fins de Setembro.
_

Acrescentou que as tropas deixü
rao aqUele país. dentro do prazO pré-E.s
tabelecido, a menos qUe ã· OrganizaçãiJ,
dos Estados Americanos (OEA) mócli
fique o programa. de I'etirac1a, a pedic})
do Pres),dente JoaqUim Balaguer.

Quando se lhe perguntou Se havia
alguma 'nOva crise" em vista na Renú
blica Dominicana, respondeu o Sr. G" r
don qUe não esperava nenhum aconteci
menta crítico, embOra concordasse em

qUe sérios icic1entes têm-se regis.r'ach
ali.

Em: resposta às críticas QUe se f�1-
zem aos resultados da Aliança para o

ProgreSso:, declarou o Sr. Gordon qUe
qualquer grande, programa está SUjeito
a encontrar algumas dificuldades, mas :3

crescentou q.ue a nercentagem 2e êxito
do -progr2wél da Alianca tem sido ani�Ola
dera.

Ning;:.im o;e .'o:urnrer:nc1e qllanc]n f, '1

Caf'SOS OU revezes ocasiOJ)a:s 0corl'em :l()

programa de explorpção eSpecial e. ;1')

entan_o, um mac:ço programa de elese)]
. volvimento econômico nUm grande Con
tinenie é, e1J,l muitos aspectos, 'maiS
c[)mplicado do que a tarefa par� a .con.-

quista da Lua' - dis�e o sr. GmJon.
Um dos entrevistadores teferiu··se

às 'alarmantes notícias' procedentes dél
Argel1:,ina e pel'guntc.u ao sr. Gordon
qual era o critério usado pelos EstadoS
Unidos para re,::,onhecet 'um govêtno
im.posto por um golpe miljtar.

ReSpOndeU o Secretário 'de Estado
AsSistente que o critério básico estava.
,/ 1

.

l' .

en1 s8.Der se ta governo r-espelta oS CO:11

promj,sos interríacicmR;s e exerce 'um
,:":-n T6Ie efetivo, Acre�;cent()u qUe, na

América La ina, são considerados 01l

troo;; fatAres, como, per ·exewnln. a C011.

sulta entre os membrOS da OEA.
Afjl'1�';()U o ""'. G')r�on aUe h01l-,7e

Um período de> 18 c]:8S 1.-'<'> extAJ"!ç-..a,s con

sultas, anies de os E.stados Uiüdos re('o
nhecereln (:, novo gOvprno aro'entino' P

êsse reconheciment; sÓ- foi. co;cedido' d�
pois de terem fejto o )]l(>srr'o 60 óli'"t'as
naçõ<7's, incll1sive 11 Oll 1.2 ri.o Hemisfé
rio OC:l]en' a 1.

Em resposta a un"a ,pergunta sôbre
a atitude do govêrno e da Igreja pafa
ce:m o contrôle da natalidade, disse o �r

Gordon que alguns paíSes latino-amel'i
canos já inaugvraram c1úlicas de plane
jamento f?mi1íar. Acrescentou qUe. OS
Estados Un1dos estão respondendo âos

pediç10s de informaç'ão :àcêtca dó pla
nejamentOl familiar, mas não �stão to
J11inclo, e nenl pretkdem towar,. a ini�
ciativa em programas dêssa. natÚr�z�,

, '

Noticias de Orleàes A f'Q ·.Cl ' �.
r pvf vIÇO.J

lfESTIVIDADES DE PROlVIESS.A
DA PRIMEIRA TURMA DE
xovrcos DO GHUPO
E,SCOTEIRO 'AHAPONGi\.' DE
ORLEAE8.

.

A' ',arde, no jardim Pú blico, foram

apresentados <'.0 público iogas, plorierrs
IT!O e oncerramentr. corn acampamento
e porrioi e de L l.L,- o Grupo,

"'''�I f
A'

I \ 'l\síronOmiCã
.

lVIOSCOU (APN-OPl - O

flsicn Nikolé\i Kuprevich fI

DC'l'l'ci r:a.ncu S2US apurelhos
de: 1'1/ dcst.in» :�r� � �;J"'Qgl'a-

Realizou-se dia 28 p.passado, as Ces
tividades de "PRO::\1' SSi\.' da Pl':'I'P']":,
.�urma de Escoteu-cs Noviços do Cr! ipo
Escoteiro 'AR!�PONGA', desta c dade

As fes i,' dac1E.s tL\'eram inícin, �nJ:1

mrsa e comunhão a todos oS Nr,viÇO,",
celebrada pelo Rev.lo. Padre N'brid.o
Bo-cado do SE:;-,ip[,rio São Jos�, Sendo.
que logo 2:;'ÓS , .nr. nat:o da Prefeitura
lVhlu'cipal,' com r. present-a das Auto
riclF,lES e elo !)OVO em gera I. procede"
se o hssteél.n'ento do pavilhão Nacional
e Promessa 00s Noviços, cem entrega
de .distintivos por suas madrinhas 'e pa
drinhos,

Foi realmente um belo espetáculo
cív co, :cO,n'o há muito nào ass Slja:l1C 's

em nessa Cic'ade. e ql_�l?t'E'rnos nesta ('

portl1nidacle, anrescntar ao organizador
c"n G!'npo I>OcoteiJ") - Chefe JOSE E·
V f\RISrO NUNES. e 8S demais pr sso
aS que com ele c':il"lb�Jraram, os nO,,5"5

sincerr.s p�'l:abens. e vo.os para que &s
tes meninos co:lt:.nuom sempre clalc,�h
cS'!.e belo CXt'nH,Jo de oatrio isn.o, F'l.-

i -

- '

Hl:ho em 1jroll:1a coleti v.dade e ::\1:;0]' 2-

o !")l'óximo.
S l'Y""p .r'\lc-rta' Grl1_Do Escoteiro

'j\RAPO.�GA'
l)'J COPPESPONDENTF
JOSE VALERIO lVIATTEL

1;;1' ímngens d is corpos. ce

lestes. A fotOêi:'i".fia captada
n�' tc-íu do tei.evi2Gr reduz

!sc:n;oideravelmente o tempo
(L� exposição melhorando a

:;;UIi. nitidez. J.� luminosidade
"L:�;, c��j'r:cs ccl,��:;t.cs 1':){n'oc.1u
::--:.:::.l:1 n(:�-:.:··�(.'� ;�t)'l" ':.' f�(\ �···�""('��t-a
1-t.:ilbnrS3 de vezes, perrnítín
.Js �! fixacâc (�,? dist.ntcs es

poetes ao 111r.S1D.O tempo,
desde o '1zul ao V8['111e1ho.

)
,

r

.'-

D

sem entrada· ou Cr$ 417 .000, a vista
,'.

.

\I.� lemo� f,mbe:tl . .}l,I.l!O� ,/IOtH'IO) !:rTl ,dVflln" II11U·vlel.i uo;i

,110 A!H� t pt��e<jU�H!) tua.",. IOdO) ("nJ"'::i\OO� (om. 1!I(!/!lm.

desde ll� JI)Q 000 � "Jsr� ,)u lr� 'O �:)U mCO�dl�. 5�m enUdd,).

COMPRE HOJf MESMO, SEM ENTRA.
DA E COMECE A PAGAR NO NltS
QUE VEM

"

,

.1

'\,:

t '"rI.

•...

IMPRESSOR"

�.

ELO
)

desenhos
;
, clichês

folheIO.! - cotol090$
corto7.eS e carimbos
H"prf: ssos em gera I

. oopelorio
A IMPRESSORA MOD�LO P-OUUI lodo� os recursos
e o neces�óriCl experiéncio poro ÇjOJontir sempre o

méxi,no e;" Qualquer serviço do rOIM.

Trobclh'. leJôneo e perfei�o. a'" que V. pod� confior,

.

i MPRESSOR,n Pt-iODÊLO

'l' 1
_ .. OI " I

�--___.. ....-._.�

'iE

01;, vAL •• I) STUART e GII.\,

�UA DEODORO Nr 33-A

fONE 2517 - F.LORIANÓPOLlS
" )
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Posse

j

r
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(
O marechal Costa e

SJva está sendo aconse

lhado, pelos seus assesso
res politicas, a marr.er �'_ I

titude de discrição, em

face do urr.hlema da a!l

t"cinacão r�a sua 'posse,
evitando repetir dpsmen
tidos, que não, produzem
os efeitos desejados e que
só contribuem para dee
gastá-lo,

Os , desmentidos opostos
pelo candida.o da ARE
NA a Um"'- especulação
fundada e inevitável pa
recem suficientes.. ao m�
l1GS nesta fa�e,'Mas é e"f,a
tamente no p1.,;]0 da 0-10r

'

tunidade qU(� 'a (�ue'stão se

si�uação política e militar
mente.
Até o dia 3 de óuvubw

a anteci Dação ela nesse �L�
ve ser considerada' CPl1lO

111PrO terna -de convérsa"
u,ais ou menos gratdta,
não envolvendo cOll1lin:o
missas e nem assu�i�do o

cara ter Suspeito
'

d� uma

articulação, A nartir da.
• - t f

éleicão do mar-echa.l Cos-
ta � Silva, pOrém" às p�
ses para um moVí.mento
realmente profundo e$ltq,
Tão fixadas, sendo rigoró,
sarnente imprevisiveis-" Os
seus desdobramentos.

_'..!' i'.

I
1

'I

a

Um diri=ente político
mui+o li.n,-d,.., ao (>x-1'),1'njs
t,"J d::J GU"';''''8,'3�'<;inalil:v'a '

I obietivan'''nte 'CI'le-"o tp�
I 1"8 e'a ilnfee'iDacão sf'r'á

�'
fa1aluwn e 'po�to, eh) :"de-
bate, depois da e1eicão do
marechal, independente

��-- /111'ê::J.te da sua von�ad,ç ;'9u"
do

pos nara cá. entrotano- o
marechal ])arece decidido
a jogar uolitlcaro on p.

A CdO'2RC3.0 do proble
PFI c1 •• r<;visão'constitllcio
nal, ))",.10 presidêrite oas,

tr Io Br;:l)1cn. não' commOl:'
ta a'ten1a1iv"1 e Ile�1�" ac1-
l""e 11'810"'t'OS, A nrwa
Coris ;ruin5() e�tá' �;Yt� q

-

.._. .... f(;�... t p.��r'" ()�� ..1 "'� 1111' q e .....

11 "li_
p0 n Ç\, c-'-'nc' 0,) ;n. ra R '? ov,

malizacâo da \"'(1--: (�o P:'1.i'j
(' a : pc", sl,ni>,são il'a,J(l1 ,: I <,i
r''i 01)VfT�hl ao p"'á� "c'1a1
C·,�la p S J"...�s_;. n r.�lJ');.r\

]11" 'sic)h-'ji'-. _. ""r"PV'�11Ural11
r'(',-n0"10c", 1 �,�l\»'" ''i:) r�"'_

\-f.1·n: _ deve P,5SU1"l1:r a

pr -8 d�nc'" r,"1�1; elo ,
1) ".

111"" ,:;sl é'n:<a J('g�ll )'PDovRrl,)
O Pélís ni'í,,) :"11l}0l" aria
r�a''1 tUll ffUatrlpnio ,de il) �'

C( ri (.'7a,:=�. ;.-1 o � nsp�! 'rá"""\ ea.
A R,f.lvo'p"'50 CCl'11ec:)U e

cl"'�ye 3;qb�11\ cp,,__' (l ':'!'él�1,

ih o CO ,r�l'pcll;)J 1 CR"tçJO
IJ:"anc/�. ! o .fltll�tl q(),�OrrlJ '

�

comp1et0 insti',lJc;ona1izaT
Cl 11'-v,lu,.."(\, gé!J'l'ln1inc'o a

S(lbn�v'vP1Jcia dos' S2\lS

prit'cipjos, 1

O <:(0\121'11(\ O!ióa'men
te, def'ne a reforma co

mo o caJ11iüho para à res

tauracão Xdb r"gime e a
il< �

consolida�o d�nl0Cr'lt,ic'1,
() coroély,.{en',o ela obra da ,

Revc)ucão recLama uma

revisão
o

constW1cional.
�

".w�;-�·i
.I.!_" ,jJ Ifll'.Ü.Jl:-;

brasileiro. _ ".. ,,'
,

" O, ensi.no oficial gratuito também {o: cogitado

" \,
I

fm' \:. • I,
( , .�.

"",'

"

"
_

�\,- _SALARIO 'FAMILTA CINCO MIL
',Q 'f'SI'ÀDO DE S, PAULO": "i\. modificacào" CRUZEIRüS DE AUMENTO'

l'adie,a: do panorama polit.co brasileiro depende r;á;
scmer-te o nosso fu uro corno o da :)fl'.!'ria Republi
ca, p_àis basta Uma vista ele, à:1),0.:" ,pero, qUe, se paSS0;�
no país, d,_, 30 para cá:, para q'Uel'se cOnvc'nCâ o maiS

cét.co de que oU riós, paulistas) vol amos á DOsiÇão de

liclerança da �;ação ou 111ã0 tm,élar<Í une sejam nOV<1-

mente �uhnetid(s ,'ás tS2rrivei� )Jrova�õ:s que o País
f c::u li dever á incor scienc' a d: nred\lora de figur as
CC;:"') 11:'1, Getulio Vargas, um Jusee1ino Kubitsch<i'J�,)
ur-i J ':'�o GOU!3�t e outros que preférimcs não citar
llc"t(' rromento."

,

'E não cinco por' cento como S:,ÜU tia fuinha l�_U.;! ;

ma 'crônica, O", cinco por cento entrari{m para.'atta- :
palhar. \ ': .

" Fica .assirn compreendido que' o aUmento do sa-

l&.r_o família foi de cinco. mil cruzeiros. .

,DeSCUlpem () susto, '.

AS MORTES bo MORRO DO VINTEM EJUM_
, LITRO DE BEZERRA DE MENEZES I

I

• Lemos e' estartecen'lOS diante Ide' tanta
-.

cia,

"'O JORNAL": "D, H-+:ll>r dec1a'rriU, corajosa,
t" '�1 .

[ih cCr"f-iIJclru1ip 00 IV Fx'nl\c·to, aUe a suã
8,.:,0'," sl, �H;: Ci'811'cntp, a corr-bater a infiltrac;3.o co

f'
...�lll sta jl,pto à:-; cHr.�a"'�(is mais ...)t")hrns Fa("a a ODO

,?j",�p o P�(S' r. I""uel',8ndo a infiltrac;�o c011,Uni'sta
FIl' "C' S Q"8.;"" ,,, �1 cC 'lcc,r 'leoa rejeição frOlJ aI ;:].'-1'0
t-_S( s \'Crl:11-1La"_",,

Nacio.nal
para debaté' dá

l � l,

Enquanto. ,o. deputado V{eir� de ;I�ió'
n��istIaYa a J.ler"\)lexidade 'em que se' ·cn-

�, .t,�1o

f''lntl'a a o.po.sição, diante do. debate c�
ti:uciónal - "fala·s� de tudo., nlaS n�ó
se, fala df. tipo. do. projeto., nem s� à.p�
senta o projeto." - o. depubdo .\.màr.ll
Neto., da ala radical' do. l\'lDB, anunciavil
h'rie Que proporá à direção.' llacio.n�l dd
Jlurtid� (i)po.sicion'istà qué nãt tomê, có.
n)�ecimel'lto de nenhllnla ,pro.posição 'i&.
vernament,al en"jada ao, fCongr�sso

'

.�ó�'
as ell'içõ�� de 15 de no.'Yembra deste ano.. ,

'f • :_. "

De Brasilia, falando pelo telefone, ' 9

"ena(lor Oscar Passos diss'e que o. M:bB
"r�nl1dia qualquer idéia que cOl�duz� 00'
lldi�mento das eleições dest'e ano.". na.
""esmo. r!Jrma, será co.ntra a tra:n�form�

('ão. do. atual Congres�o. ,em Conl'tVu;n1;�;
"",.is só se entende Constituinte eleita �'
tamente l'�lo. povo., com poderes exp�i>�::'

\
' !' "';

)',

,

i

i •

" "CQP:;-:ETO D '\ }\·VI :\lHA-': "1:\ 'd\C�lara('õés do
l�'al"f cl-::a' C08',a e SJ\'8. Clr;:>1011<:tra1il n'J,� o caIJ,::lidat,)
'."50 j,-l�, n')çã'c d"'s ,suas l'eS�ns':b!lic1�'\d0s, (" ,) f)
C"'u"'\_1..., o ge,.vF;ru's'a nl'(,) C;U t'0l1 b:.\'l",r'C'ar-s" da lei ria

,

, I

int;rGÍa, para c;onQu'star, DO�'7reC; d;8cr'c;mlarios, se'�l,

no entanto, -ter q:la'qUer dé;a elo q�le f<JFél cOm 'eles."
. 4

"FOLHi\. DK,S, PA'lJLO'" "),Tão parf'C� cLs
me11','Ir:es ,o destino das )UZ'délS cO:'lissõ"'s cr''''9.as 1)3.

fa ep'ureerr'1imentcS ele fole!?"(\ Ué' cnDula fedeta], Da

jp.cmnbida de redi"ir Unl n�vo e:;d� COnstitucional
SalU 0'Sr. Seabra Fàgundes e, ao (file narece, tudc se

d�sIÍJilillgui,U, a p'onto �e o tex'o
-

ap;esenta'do pelos
que ficaram estar longe, ao que pa�'ece, do que eleS
gdstariam de fáze:t."

,

, "

na Ca-
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-x x x x-

A produção industrial da Bolívia
registrou Um aumento de 10 por cento

em 1965, As fibras naturais=e dos tex
íeis apresentaram uma alta de 15 por

eento, enquanto qUe a pl'cdução de 'cer

veja e bebidas gasosas teve Um aumen '

to de 12 por cento;'

-� x x x-

o Produto Nacional Bruto do Chi

Ie aumentou cêrca de 5 por cento, em

19G5, Os investimentos públicos au

mentaram 15 por cento no mesmo ano.

-x x x x-

O Irre+itutc Colombiano de Refor- ;,
ma Agrária obteve Um empréstimo qP.
;8 milhões e 500 mil dólares da Agên- ,

cia N(')rte-Americana,para" o Desenvolvi
mentoTnternácíonal (USAID) , � fim
de ajudar a financiar o, se,u progré!).tn'a ;
de -crédítos e assistência técnica l!o0S
qJ.lellOS agricultores.

'-x x x x-o

-x x X x-

Durante o primeiro trimestre .de
1966, t�ve .o Urugtláil ��n excedente co

inercial de cêrca de 30 milh:ões de dO.
J.ares. As exportações aumentaram qlla
se 50 por cento, em comparação com d.s
exportações no mêSll'l<? períódo de 1945
enquanto que as irrreortaçôes dimin1'::
ram aproxill1a.:lar�e�t� 9.? ',por' ce�to�

, /'

"

- x x: x x-
\

, .

A dívida pública 'da V(?�êzue:ta f0i'
reduzida de cêrca 'de 40 milhões de dó
lates, em '1965, e ,o govêrno não preci
$.ou de recorrer ao FUndo Monetário,
Jnternacional.

I
..,...x x x x-

O, Produto Nacional Bruto da - x x. x 2Ç-
(>,�tR Pie" H, en� 1965, de 3 bilhões, '€
928 milhôes dp cO:Ol1PS, ou seja, 7,6 .po!'

'

:: AC/produção de açu.rro México', q',ll�'
�i"l1to yraj0r do qUe o rêgis'rado em ;! ',é, o barOl1ílepJ;"o comercial daquele país
1!164. No' mesmo' npríodo, a receita p��" estaheleceu reco!çle' no primeiro trimé(�
capita aumentou 3,6 por cento. tr� d� ,1966('registran(;io 'UI;l' aumente de"

." ]:1),2 porcento. No mesmo período de ,:"
-x x x x':"'"

• I " "

.
A' Rua ;:,\dão Seb.miJf 55 � Barreiros .:..,_ em ..

frente a Rádió;A Ve�daâe.' Dóis Quártos .JL sala de vi
sita - sala de jantar _:_ 't':ozirrha �_ 111stala'çaó,sanltá-
ria. Trata,r coiil TITO' ,L, tei. 3027: '

-x x X x-

o Banco' Mundial concedeu ao p,�-

. '.

1: .;c'aran,o, :,1� _'
,

_<{,� � � !-" r_"',," y �"TJ}··hj(l;"

',>"quina (13 Rua 1Uvaró' de Carvalho- - �
;..
si! ant�8' com 4 quartos_-:- � s�s � d;êo

Alvenaria - Construção esme,rada:- 3 sa- ..maiS: dependêneías - -Nos fundo� dois
las - 3 quartos e demais dependências -, ,quarios 'l)ara, empregados'e'pequena áreà
Preço base Cr$ 30.000.000 :. '.

"
_ Recêm' pintada, A,PENAs - CltS ...•

1S.500.�

ÁVENlDA HERCILIO LUZ 186 :--Ca�a de'

,

PANTANAL - 'l'RINDADE - Casa de ma

deira� Pintada a óleo - com 2 'qt.tart6s
e demais dependências - Çr$ 3.500..000

__..

'"
' .;..

"PONTO COMERCIAL'_o RUA CONSE,
LHEIRO MAFRA ESQUINA Ím ALVARO
DE CARVALHO' - Casarão antig�'
Frente para trêis ruas - Preço C.-:$ ..

20.000 • .003
,.Y

CAPOEIRAS .:_ RUA WALDE-MAR OURI·
do .

QUES 1:79 - Frente de' pedra - Casá de
madeira com cozinha ebaIÍheiro de aI
venaría - terreno de 10 x )6.0 metro� DE-

I "

SOCUPADA - Aceita troca por uma' PIO
KUP - Preço Cr$ 7.00.0.0.0.0

'

(

� FINO SOBRADO - óTIMA OPORTUNI·
DADE - RUA ANGELINA - PERPEN,
pICULAR A RUA VEREADOR BATISTA
PEREIRA - ESTREITO - amplo terre
no - férreo com varanda-Hall.Sala .... )0
(25m2) - 3 quartos - Banheiro comple
to - Cozinha (15m2) Copa (14m2) - Des�

I pensa � 1.0 andar com: 2 quartos 'enor
mes -,Biblioteca, (3Gm2) r: Hall e ma-
ravilhoso terraço - A'rea de construçiõ

)' 35Um2 - Preço ã \combinar Cr$ 3G.ooG.GU.o

ESTREITO - íWA JOSÉ CANDIDO DA
SILVA - terreno de lU x 2() metros -

OBRA EM ANDA.MENTO - Fundação pa
ta 2 pay'ynpnt,,..s ""1"'l"JTA OPORTUNIDA
DE - CI:�i lG ooaoco

,\co RUA ANITA GARIBALDl 3� - CENTRO
- CASA DE alvenaria - LOCALIZAçAO
EXCELENTE - DESOCljPAÇÃO IME·

DIATA - RESIDÉ�CIA' DE �LTO GA

BAR,ITO - ACEITA TROCA POR APAR·

TAMENTO - }lI'eço base para negócio
Cr$ 5.o • .ofiO.UOO

� -

RuA ALVES DE BRITO 20 - CENTltO
l·'INO PALACETE TERRENO C()M A'REA

DI<: 844 g5m2 ISOLADA DE TODOS, OS
vmos - VAGA - ZONA RESI1j)EN:
CTAL POR EXCELÊNCIA _. ÁREA DE

CONS'l'HUÇÃ:O:' APROX. 300m2 _' Pr�ço
Cr� 54,0(10',00.0 c:JF*I, a c(ll11hil1IIr.
,

,"
!

trada Federal - Apenas
) e a combinar.

BARREIROS - VILA DUQUE DE, CA:

XIAS - Três lotes, medindo cada ,11,40 i
30 metros - Preço para os' 3 -- apenas
Cr$ 600.0.00

TERRE1'\O PIWPRl() PARA' LOTEAMEN
'.[:0 - PRAIA DE CANASVJEIRÁS - lf.

rea de 38 . .0.00 m2. Preço a combinar Cr$.
30.0,00 • .0.00.

TRINDADE - BAIRRO DO FUTURO -

Lote� -com preços a partir de c-s 6IJG.OOO
.:_ Próximo à Escola de Of.icjais da Polí

cia Militar.

,SARDIlU ATLANTICO - Lote 11 o 2't ._
,

, medindo 15 x 27 mts - Apenas Cr$ ,�.
2.001) . .000 �,

, ,"�
IUBURÃO DA ILHA - llecÍ5'.«2) lotes

com a nrea de 573.35m2 - Apenas
1.000.000 em 1.0 pagamentos

"

"

/,

.. .

CAPOEIRAS - RlTA WALDEIVfAW OURJ
QUES E RUA OLEGÁRIO ,.. ILV! %;��1OS
(BAIRRO SÃO JOÃO) Lote" elD eOlldlo

c;ões - Cr$ 1.350.0.0, com uma eutrada (

saldo em 10 meses.
sr. lVfcN�a;ra que, t,aJ. ,

RUA DELlUINDA SILVEIRA - TRI�'DA·

DE -' RUA NOVA) Lote (;11111 àí:ea de'
3:{9,00m2 - Por Cr$ 1.600.000 ' � ,�_,__�_ ___'�-:-_.......-";";;'; ,;,,;,,_---" '

�ALNE:mIO - EST}tEITO - RUA VE
REAnOR B�TISTA PÉREIl!.A - (PRO'
XIM:O DA WYI.LIS) - Loh'c; de 13 x :26
metros - Cr$ 3.0.00.000 cada.

RUA MAJOR COSTA -;::- (SERVIDAO)
l.ote de terreno em fOl'ma triangUlar por
nl'lelUl� C],a$ 2.000 ..000. '

Í'"

FORO �- VEDETE
Vende-se oU troca-?e por úm, tel'�enô. '

, , , ,

Tratar na 1'11a GeupI'al Eurico GaSPar; bütra "':1,'
111 ou pelo telefone 6323, das,9,00 às 1300 horas dia�'
.,

't
\

• I ..

namente.
'f
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s Cidade

Ferrov�ário!em Peleja de Boas Pro or�ões
.

a rodada de domingo pré- rerá domingo ao "Or1an!l
ximo pelo Estadual de Fute- Scarpelí" na certeza d
boI _ Zona Dorny Antunes' que os dois conjuntos �
- que é a ante-penúltima do o decepcionarão. Jogar&
turno, designa para esta ca- prá valer, com o pensallle'···
pital o encontro entre Fi- to fixo na vitória.

' ..

gueirense e Ferroviário, que Assim, teremos, depois d
terá. por local (1 est-idío do .amanhã, no colosso do COl-'
primeiro, no Estreito. tinente, U]11 dos melhor!
A peleja que reunirá alvi- prélios da rodada que deVI,

pretos e ruhronegros, como rá ser presenciado por 111
não pode deixar de ser, es- público numeroso e eutus
tá sendo ansiosamente aguar a�ta.

'

dada' pelo público' que acor- Vamos aguardá-Io.

na

ee

I I

DIRETOR: Pedro Paulo Machado - COLABORADORES:
; Mallry Borges· Güherto Nahas - Divino Mariot

'\-o "

l\il.an·dus - .Deeío Bortulozi.

O·
\.

vêze: campeão

E�c::e"\'e!l: r .s.

Em São José
O c"n;w"t1l r'<) ('r·-"'�·ro

F. C. iI.o BniJ"'O o'> ., "'l· ...,·'Ô·

m;.c'l enl'rer't" "''\ .do, O'''1fO

})'J�Ó}�.'�Yn,n, à t;·..._j·;."Ic T"I{) .,.,�· .. .,r.o
d't Pl'��" iJe �\"í') v","ó) ',m dos
mais �:ij'i�;el"l "rl"'e�<;"I'°o o

f.?�.f"U;.'!o lf.,."..·! ....OI""I • ..,., J? � . .,f"I1��l

que veIIl à d'3is anos conse·

C'ltivr>c; veD�e' �·�u ,!;'e!Jls a"1h

gonist"'s.
No �_'t"n�in �l!"'(\"'�::J�"'l1) ..1"'0;:'1"

rãl,) os fJl�;�é"··�/� f' ... �
.....t�:te�· (.�e

ambos os (,�:1;i '�ltoS.

N::o, T1';rl�de

() pC"Iunrh'8'" 0" T';]'! Fç)"a
F C ..

, ('('·<)1 ". ,r. ",., ,,;;-,," ,"'o >i')�

rr,;ngo à bl"ch e''''l 5e', 1"'tá·

di() a visib "I') CP'�+,''1\1 F.

C. d') 01linto nI"L�;1'O ''"''''''8.1,
nnrn_ nréli.n C''11€ �-e"" ,.:;'j'í··�i."'"!a
, \

a_.TaurY'l'""l �O'rr('l�,'� n!'; a.l'�(',�io�

n,""cJ0� ct'1 f' ..... 'r'�,..l·,r.L".p.i. 1"'l1:'.e

C0-P'l1'v".!""'erOl" ?�""i�fle 10.C"i�

l(f I"
.

v,Cmp etc
t ..

""",

Em Fo�o
virf-u0e (h f,"'e�i)'l"ent,o de

um pssoci"do (,(' Indene"'den

te F, C., domingo pasê�do.

Em p'�,rre;ros
A �'lui�p. nn fméd<::\! Fo C.

lflc� I, nre';àr,;;, "'mi<ito"<tmen·

te, dO.min"·o à farde e.-., seu

f"l'll1'U",(lo . p.ol,h·a (1 co""juuto
da Associacão Atlética Edu·
cl"dío e Cultura, num encon·

trl'l Que nromete aPTadar em
che'o os esn{lr.t'st�,s OHe a·

crH''"erem "one1,1. nraca oe es

w'rtes (le 'RqT'''ell'og. nqis
timto Aivi-rubtos como Alví
;:lnjl e"·t,;;.'" e�I""arl,,s e eS'le-.
ri''''''' h"';mJll,r Q ..,Jlhlioo �"'m

ll"'" ,V�)r)1n espetticulo ·utebo

·PQntapés.
P""c1'4 nTf�1itntu"r e..,tre

os times suplentes de ambos

1\.h. Cl)ste�ra
JO!!<>nníl c1."""",·lnq'f) "1+i"",o,

1'\') q:"""",�r1.') rl,., Bi5.0 p'w1ro.
n". 'n",.,lirl"de fi,· C"".c;t.�;rll. do

dp, 1""",;"'''s. es"'rB,I'ãJ faz;m�o '1

preliminar.

'T<1"","ém o rn"lp"'8"'4p'1t,e

F. C .. 1(W� 1. i(\O'm'q arn.is+r)':;a'

m'ente no c1011'1 'r>.<2J) ;>. "p,l'de

nl) 2T"mado pr) P,"1JJfl, PR"'10S
F, C. ('ont.ra n i'c,..te .(Í"'õe no
Fp,rn<tpdo R?111inO F. C, de

Saco dos l.irrões,
Na nrelimi'l1"T iOgRrão OS

qu."drrs secundários dos

m,El:>mbs.
"Esb, partida foi tral1:;;�eri;
da para êste do::ningo em

r,-i<;t,r",,'i,0 "', C . 'o�;>l. "'o"""'n
dnà'l, neln pO"li1lar Valter'
Silv,". der�otn'1 ,o titYIe do
M'1n1'.r� �e�rf'!t,e p, C, pe'o es,

çrt'P, rie fi t.ent,r)s a 1.

1I1f."rl";>r?U1 n"lT'l, o coniunto

"e,:�edor: Le:;>;;:r;l-}o - 2

Bnne,.,n, Prenrlll e AP"on.
O Sã'') Cristcí,,1.o F G. for

P10U aSSi'11: Ze1.1aide· João,
A1cidps. AmarO:lJ oe NIrio: Ail
SOD. Miltnn Ü"'endA ). Zico,
B0ne0(l. Assis f. Lflzinho.
Na nreliminal' vii�6"ia' tam,

bém ,dO São' CFist6vão F. C.
4 a 1.

Ser �:H9 cst�rb mesmo inutilizado

:r�Hca do futebol?
São Paulo -, A ]lTre�nria po:rm1e 'JlO re'"eri"o laudo

do PaJmeirlls de' ler'Í �('r'tra. w�,,!in(1 n",o ",y,..-t.em ma�ores
tal' UPla e"'u-p.c de .,."ffY�OS .1ef,,,·lhes c"'JlUe�'ldo o mal

'nas djv��l's!'l,s >:' ':e�'''H "'\3S i:Je <;;)p.,."iV.,. O l'l'esiue�te do

111"·1''1. examj'tl�' '1 a to <'Y1te �lu;e Sr. Delfi''lo F'1cchina,
Sêl'vili.o. ióle 'I. C"'\D 'c�' '1';)'. COJ1\SHeJ.'fl. fine "f'e h"m"er

mar ?s '(le')l?\'a<,"�s rto .Pl'O- l'f.llJl"'e�te o rel-"tó"':o do Dr.

fesSflr Ern�:'lt') S'?,l')fOS a 10-1'- GOl'liop,'. isso servirá nara

llais da Rio, !:,fbmanl!o "me 'p�,ssl!r um aut("ntico atesta
Serv;iJ�o é �lí,,'e'i!, e rj,--lca_ do de in�omnei;ência à Co"
me'Jte in311't�1 11'",1::'1 o l'nteuo}. -miss?o Tlicp;ca. pl)r ter se·

.. E]:Yl0sto �'IHf\'!rfn .,.t,rib"';l1 a .. gm''trlo Pervif�o U(ll" t010 a-

disne""" ile """"·'''11l) ,1? re.

le"ã,1) l1r"""lp!1'" <j ','", 7<el�_
>. tório -in 11)1' HiJün (jY'lllg
flue ('''',,'':�e,.; Q ?tr'"�,,,te

i�11;till"'\"!Í!> ,",' J\'.�, () rU.<eh � J a·

levanplfl t)rat"r·re de nma

I '_i r

,.i! revo'ta enh'c ()s. d�.ri,,;en·
tes; do PalJheh'�,'3 é gl'ande

,I'
....

llHele te""'..,o. o"'''lois rJe d.m.s

"e""":I,nas de exames médi-

o Pre'l�"enf'l le-mlH'lU áin.
d.a. (me "�er'Tilh foi �emnre

() tHular :1,0 Iadl'l de 'l;'a1é. so·
mente sendo (!ispensado a-

43

.
A e�eméride 'de ôntem :roi

sumariamente grata para' o

football d� Santa Ca�aJ"ha,

pois assinalou o. transcurso

do 43.•0 aniversário de funl1a·

çã') do Avaí Futebol Cluhe,
desta Capitar, q_ue outro não

é senão o clube mais vê"es

campeão tanto da cidade co·

mo do Estado.

() "Leliío da llh::t", como é

conhecido, teve participação.
que se pode considerar co·

mo dechiva na' orga'1.ização
do futebol oficial do Estado,

F·I .

fundando, com o ll""en·cn·

se e 'outros a Ligll, Santa Ca·

tarina de Des)1iJrtos Terres·

tres, a hnie "<,,,-1"'_'l:;ão Cata·

rinense de futebol.
A maio'r expl'�s3áo esporti·

va de Santa Catarina do. pas·

sado, hoje com seu prenti·

gio diminuído, mas nem por
isso deixa de ser uma das

mais queridas agremu ções
barrigas-verões, bem lhe as

sentando. a expressão d.e, que

;'quem foi rei não perd.e a

majestnde".
Atravessa o f\yaí dificu'.da·

des sem con�a para so.brevi·

ver, o que, n\in deixa ..1e ser

natUral nos dias que correm.
A. luta· pela recuperação de

seu prestígio. continua. O A·

vaí é o. Avaí e, e'1.quanto hou·

ver futelJol no Ji;stado. o. r;lo·
doso clube flooanoporitano
estará a postos.
Embo.ra com atraso envia·

mos o.s nossos' parab?ns à

f�núlia avaial1a na nessôa

de seu IÍ1.a:ioral dr. Ferna'ldo

Caldeira Bal'tos, ensejando
lhe prosperidaJes.

flum;nense �Uer f(]ci"1.tar·'tu.r�smo
através de venda de D�rma-:

nE'n'��s do Marc;canã

'RIO - O Fhm:ri.nense/me'.
tende 21'l'P"�"t,.,1' eTn /"l'p,,<i·
ma a�sembléia da Federa

ção Cariuca de F'ltebol uma'

proposta no sentIdo de aue

se.iam adotados permanen·
tes uara cadeir'\s mirneractas

cadeiras especi,uis e camaro·

tes laten.ís. em iogos no Ma.
raca,nã, de modo (ll�Je iRSO

venha a facilitar a incltif'ão
do

.

futel-)ol nos �ale"d.ários
d.as al1:ê"cias de turismo.

Segundo o. estudo fe'to pe
lo clube. essas 3.p;ências não

pro!!;ramam jo.�o.[l em suas

agendas de vi�l!em, como u·

ma das atrações' do RIo,
simulesmel1te por.que encon·

tr�.m dHicn1dad.e e\11 COl'se

guir ingl'essos com a antece

dência necessárill". e. que as'

perrn:mp.ntes. UI�lo menos

em narte, 110derhm soInHo·
nar o ol'oh1emt e aumentar

a renda dos jogos.

li nrnn"sta.

�Sl permanentes. nQ C�SO,'

valeriam llara todos, os jo
gos do CaMneonato e . Só

com essa cfll1(Hção pC'de
riam ser adquiridos, não a·

penas pelas agpnch.s, mas

tnmbél11 por q'laJquer 151'·
gão ou pessoa interesSada.

Enouanto o F1lJmine�se
tem pronto êss� estudo e já
en�. vias de levá,·lo ao ,conhe·
cimento, dos demais clubes,
para devida anreciação, e

possível aprovação, uma
comna:ohia de pro111.,,�ões
lJretenrle imllrhuir aroun.,an·

cadas m.ais l}ar'ltas, pal'f' se·

rem vendidas nela. pri'inria
Federadio. dando ao torce·
do.r o direito d� co..,c<Jrrer a

sorteio de l'Iutomóveis e 'OU

tros T\'!'êmios, g exe111u1o do
flue i� tem sido feito nou

trn"i F<:t'l.do"i.
A r,0111nar-hil> ficana �om

a de'mesa do� n-rêm�os e

NOV4. f>OT,UC;;,O til,m"":'m p.om 1\ lu�rll ok<,do
De'ltJ'(J !'!? "r...;?, .-JP, 's�lu. "1 d'fel'êl!ea el1tre o .,.�

cões aue o Fluminense vem "f-�.l e o. nrccn rle ��.J)1..,ra_
llrnClll'''udl\. e>n rel�,<'ão a.o ]\In eYJt,<1oto. os clubes iii de.

ann1lento dfl nJíblico "'OR es- mnnst!'llT?,·m. em narte. ouo·
tádiQS cadocas, principal- skão. a ess::o, hlói�. alp'?:'1I'1I1do
mente no Ml\l'a(',allã\ SU7"l!;e aue a malf'l'3.C'ão (lo n,.eço

esta nova ;Il.�h '(111e "�e,.ja I Ifo<; jn!"ressns 'ã foi )en1l1se-
nosh ,e", n"<;H'�a iá n" Cl)'l1�
np,,,n"'t,o r,"l':np,", rlec;.fe f'11e

a Federação Carioca aprove

".n:d:l, p.om. 1>1"';"11.'" flif;"',"�da
rle e �,'e ...."l) f:PJ"h cab�en-
to diminuí·lo �gora.

--- -"-.-"'---'-�-""__-
_._--_._- _.�-_.

__.-

J

M O'C AS
,� . I

prpciSa-Se, com conhecimentos geraiS, bôa apre-

sentação, datiJ6grafa, com cUrso ginasial ou eqUiva
lente emrn1etos:

Ar.:)rE';ent8r-s� à C 'P.;:trrns S. A. r;or"érc;o e A

gênc:as, - Rua C,"l. Pedto Demoro, 1466 - Es�reito,
no horario comercial.

. '

13.9.66

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

Iebela do Campeonato
, ..

Iar'ocs de Futebol

,
De coníormídaâe com o gural que seria entre Vasco

que ficou decídldo numa das e Sãó Cristóvão, diá 9, foi
reuniões da entidade cario- transferida para o dia 13, a

ca, o certam€ da cidade te- pedido do Vasco que joga.rá
rã comêço no dia.l1 com o a: 7· de Setembrc em Minas.

jôgo Fluminense. x O'aria, . Fará os que lião -. possue
no Maracanã.a mais q-iatro

.

a tabela,' ,vâmos� d;âlà abaixo:
jogos, porque a p�rtida ínau

.

, .

Prlfue,fta ' RÓdadã:'
11 • 9 Dom, -' ülaiia x ,i1)í:n�n�nse - M�ràcanã
11 ,9 Dom ..

_:' C, Grande x 'elaiiieng.o - C/.GTand�
11 �,9 Dom. - Madureíra x B�.ngií· - Madureira
11 ' 9 pomo - Portuguêsa x Bí)'tafo�o .'...,.- Portuzuêsa
li - 9 Dom. - América 'x �osuç,�s�o' - AmériCa
13·9 terça ,->S: Crtstõvão x V, .daGarna - Maraçanã

"Segundá Rodada
17, 9 Sab, - F)l'lrrie'ng'o x América _:_ Maraca,nã"
18 - D7m. - 'Brnq:ú x �, Crist6��l) - 1I1f�iacanã
18 . 9 Dom. -' Bot,<l,fOgo x "·laria· -v-: 'Botaf6go: '.

18 . 9 Dom. - Flu:Uiné-'se x portc{guês� � Fluminense
J.8" 9 Dom, _ V, da Garnax '1,l(adtlt!,�r,'1 - Vasco
18 . Dom, - Bonsucessó x C. Qrandi;l' - Bonsucesso

Tel'p.eirn Rodada
21 ' 9 4 aF. - Portuguêsa x Flamengo _ Maracanã
21 • � 4.aF, - Otaría x V,. da Gama - Olaria
2-1. ' 9 4,8F, - Madmeira x Bonsuces�o - Mudureira
22 - 9 5.aF. - S, Cri�t6vão x Botaf9go - Maracanã
22 . 9 5 nF, - Amé"ic,'l x 'l'\"ngU - Améric,'l
22,9 5,aF. - C, Grande x Fhm1inens.e - C. d,ancle

9uarta' Rodadà
'

24 ' 9 8>ib, - P1uminen�e x A.mérica - Maracanã
25 ' 9 Dom. - Flamengo· x Ol8ria -.- Maracanf�

.

25 . 9 Dom. B'mgú x C, Gl'andé � Bangu
2Fi ' 9 Dom. Vasco" . x Portuguesa - Vasco
29', 9 Dom:. - Bonsucesso x 8, Crist6vã,0 - Bonsucesso
25 ' 9 Dou:, �,Bota.fogo x Madureíra Eot'1fogo

Qitinta Rodada
29 e 29-6 - C, Grande.

�,a. e 5.aF - 1Vr'lrtnreira

I- - Olaria
- Portuguê'sa
- S, Crist6vão
América

.

x l?ot�fdgo
x li'lamengo
:lt "8anglÍ
x Bonsueesso

x" Flüm,inense
x Va�,co

2 - 10
Sexta Rodada - Outubro

-,B:,tÚÜgÓ' .�.'

.

x Àl);leí'�éa.
- F'c1,mengo x Rãb Crist6vão
_:_. B3�gú x POrtuguêl1a.

'

- Bnnsúcesso x OlarIa'
.

- Fluminense x Mad,u"eira
- Vasco x Campo Grlín4e

• '�. < J.
Sétima Rododà

9.10 - BO'lsul"ec:;so
_ C Gran.de
- Madureira
- mp.ria
- Flrnnengo
- Bangú

x "8otafogo
x América

- x Rão :Cristóvão
,x.' 1;'ortuguêsa
x. Va,sco d,q Gamn,

, x Flurn41ense

Oihlva Rodada I
16 - 10 - Fluminense

':,__ V!JSCO

Po.rtüguêsa
- S. Cristo
- Améric,'.Í
i_ Botafogo

x Bonsucesso

x Ba.ngu .

x r:8ID'PO 'Grande
x ()la�iá
x Madur€ira

X Fiamengo

Nona Rodada
19 e 20 - 10- Bcinsucesso

4,a, e 5,aF _ Bnngú
- C, Grande
- PI·ttuguêsa
_ Madureira
- V!asco

x Flamengo
x Botafogo
x S. Cristóvão
x América
X Olaria

x Flurilinehse

Dép.ima Rodada.
23 - 10 - Fluminense x Flamengo

. ..i_ Bangú x Bonsucesso
- Bntafogo
- América
- P�l"tllguêsa

Olaria "

x Vasco da Gama
x 8; Crist6vão
x lI![adureira
x Campo Grande

. 'I

30 - 10
Dp."'.ima.Primeira Rodada

- FIAn'iBngo x Bangú , ,

- Fluminense x Botafogo
V2SCO'

América
S .. Cristóvão

C. Gr,"Lnde'

x Bonsuc8ss0
x Olaria
x i:'o:rtuimêsa
x Madureira

Os' )VI'''J'\dos De CampO
Pol' essa tahe1:ll. 'Te:rH'i�R.,se mando. sendo todos os jo

qC1e o América. B�ngu. Cam gos em campo neutro Mas

po Grande. Fluminense, Por· o presidente Icaro Franç'a
tue;uêsa e yasco, têm o mau- lembi'ou que O Estatuto de
do de campó por seis vêzes, termina que se obedeca ao<;

enauanto ci Bonsucesso." o m\mdos de campo n,a cbnfec

BI)!;afog-o, o Flamengo, Q cão das tabelas, de ml'1neira
M'1.rinrl?ira, o 01áría e o São aue sÓ no período le�'slàti,
�"'ii;t6v�6 tp.m clnA6 vêzes. w) d� -,Íane,it6 a mat�b dê ..

nêve ser ressàJvAdo qUé ,ria 1967. �e po�el'4 1)ensàr nó as
. reÚnião o, Fltiniinense che- suntó, modificando o Esta

gou a propor a extinção do tuto da e:nÜdacl.e,

,
,

._--- � - -, --_'._. -_

g'rasil; O que rnrüs títulos con'q.UistQ�
na tv1ar�h��rl? ,P;.',n?'niHrir� na

Sl10 Paulo - O E"'liSil foi
o 11"lS que 'conouístou mais
títulos na II M;lcí>,.bhrla .Pa�
A"n�d�ana. O�.1e' encerrou-se
com as comoettcões ele do-

111in�'(I, nois vénceu o futebol
de salão, o. vôlei fe'11;J'\il1o,
o tênis de .mesa,: o xadrez e :

o. tênis feminino. nas n ruo:

d.?:1io"rle�· e<;"H\rtivas que, to
ram

.

disnútadàs.
....

.

A ARGEN'1'TN[4 levan·
ióu o tÚulo de FHTFqOL ao

emnatar com o BRASIL

por O a O, após 45 miu

tos de nrorroea-ão, enncuís
tendo o b;e}\mreonato. Os
E."t"Q.ns Unidos Ievnntaram
os títulos ele basouete nara

aflu1tos, basnuere iuve;"U e

têni .. mascuHnfl nas finais
realizadas doming'O à tarde

'e' a noite. O 'título dos .salt,
o'!'n",mentais', .tlcou cQI,ll

,.

México.
';

,

PREMIOS EXTRAS'

, Os vencedores dós PI
mios extrasforam .os I

guíntes: Úoféu diseiiJliha
"

"rgen;tina;', l�elli()r fttesfile :
. Chile; e�:(:lli�e" mads.:�imDI ..

,

-

ca'- Canàdá; ,m�íhor �'
rito juvenil'maeábéú· .:.... ( '.

Iômbia: maior cooperaci.
esportiva _ México: troi�
de estímulo --'- Paraauai]
Ihor conjunto folcltírico

'

Peru; melhor . apres�lÍ�.•

do folclore de Israel -Ui
guai; trofeu prestíaío ,In\t'beu - 'Israel; melhor til .

lho. macabeu - Brasil.

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

Esoorfe em Santo Ama ro
dfi Jm�)'eratril

\ mente derrotado, vi.sto ç ,

o quadro da Associação ((;
\

Lava com cinco profíssion!'"
de Qutros times da capii
Se não fosse G!'. "enxerto

sem dúvida o Naveg,'1nte.
ria o vencedor do troféu.

clube associad0 foi o ÚlL'

que não !;eguiu o regulam,
to do festival, já: que II

um seu .a.tléta éxpulso
campo, quando ameaçou
juiz, depois de jbgar a �

par,"L fora do gramado, qh
do deveria ser· cobrado �

intervensão.· O Navega0'
F,

.

ç, perdeu o troféu, �

mesmo assim ganl,1ou ajOpatia de todos os que

compareceraql, pois ap,
tou muita disciplina I

c,"Lmpo, mesmo' receber{
pontaPés.

Na primeir,l1 nartida de

h0nra realizndu domingo em

Santo Anlaro, no. , Jestival_
ptrocinado pele IND.EPEN.
DENTE F, c" se desfronta,_
mm as equipet, do 'NAVE,
GA!\TTE p, C. çta Barra de

Aririú e a As::.:nCIfiC·1I..0' A
TLFTICA EDUCACÃ.O E

E CULTURA dq capi.tal do
estado, Partida esta feita. pa,
ra Que estes dois clubes de

sempatar uma outra,. l'eali-
,?:?cla dias. átI,ás no estádio
do N'aveg,'1ntes, Nesta parti·
da venciam os donos da ca

sa pela contagem minima �
té d final do segundo tempo,
quando que os visitantes
con<:flirll.üam cmpata.r .por
verdadeiro miL"gre, já que o

N�vegante domino1l o jõgo
dur?nte todo o tempo.
No festival foi infeliz·
-----'.----- -

--7---'
---------

São Paulo FI,debol Clube
ASSArnb1éiél Geral

Ni'l forn"la <la Iptl'a p.. do art. 7 é 'letra A do AI'

1� r'los EstHtut">, C0nvoCr ns �ócios P"urietários e Co
triblli.n' es do Sãn Pauln' Futf'bol Ch,he, para se rei"
ni.Tam em AsSaynHp.ia Geral Ordjn:3_ria, nO dia 4(

Setelnbro do correútf> ann. com i.nício às 0900 horo

em urimpira' cnnvoca,,!'ío com 2 i 3 dos associadosJ
em Seg'unda comT0caeãO. às 09,30 horas, com qllí
quer núrnpro para deliberarem sôbre'�· seguinte r

l:1em do di;=t:
.

.

1) - E1,,;ci'í,., 00 Conselho Df'libpra�ivo.
,

.

2) - J'n+"""'''sP!''s (1prais. Só Dodprão tomar �<.

te na A cS:"l'Y'1--1 "'; a Geral" os sóci�s .quites com a!
sour"ria fio cl,'he.

F1,...r;·""..h,....,...l;�. ?6 dI" "p-';"t.o de 1966.
HERCULANO CLAUMANN - Presidente

,-------------------------�

Deparfem'ento Naciona'l de
Endem;as 'Rurais
ATEN'CÃ.O

Chama-se a atenção dos interessad�s para o�"
tal ,ie Concorrência Adrninistrativa qUe êste DI�I '

tamento está fazendo publicar 110S dias 31 dp, .}�d )

e 10. e 20. de Setembro próximo, 110 Diário Ofi�'910f
Estado, para venda de material inservível (VI!I
e SUcilta).

.

Florianópolis, P. o'A.c.t0 de 19(:i6
A COMISSÃO

\ .

, 1

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

'

se!'l e<;'1"!,c;f'�""t tH'''!S a de pós a ex�urs"o na �uécia,
ficiêncins do jugadol:. d1'l"l :mte'l do emb."l,raue da

sel �o;;," n'1,ra li J'fI·"la"el'ra".
- lG's."" "'I!"'l".� rle f�l'l.r Ol.1e

o rll,n�?; ""1\0 tv'de ma;s io.
ga.r futebol é 'Jimplesmente
ridicula, acrescentou.

,�I
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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De Ga,ulle Pede a Retirada
Americana

FONTAIN!CAlVIBODJA,'l (OE) - O presiden
te Charllcs de Gaulle! exortou hoie OS EEUÜ à qUe
retirem suas fôrças do Vietriam, afim de que seja

possível negociar a paz no sudeste àsiatico. Falando

-do estádio de Mon+ain perante mais de 60 mil cam

bodianos, o general De Çaulle .indicou QUe o 1111C'\)

�:1e tão difícil negociação, dependeria nRturalme!1t,-�

.das 'decifõcS e cornpromisscs que O" EEUU deseja
r-em e ",dotarem,

A Franca ',.E'J11 a c=rteza vle qU8, a menos qUe o

universo inteiro se encaminhe �ara uma catastrofe.
somente 1] m ?,cê do _"oHtico noclerá res abelecer ,.

'paz, e concluiU o presidente francês: A gUerra 11:1

Vietnam tpl"m!118rá se for adotado o ncôrdc,' de G,c;

nebra de J �:;4 que acabou com a luta entre a Rússia

e a Indochina.
----...,_- .. -A_�-_----

r .. ssos mecânicos I
no · adosi

áo tre,�'
.

�aVo'ksV;Jagen
"

� �e,vendedor autorizado VOlksWage�
�--,-- '

C, RAMQS S, A. COMERCIO E AGENCIAS
RUA CEL, PEDRO DEMORO, 1466

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

'Dumiense de Paula Ribeiro

Advogado O B se n. 2055
� ,

Caus?-",Civeis, Trabalnistas
Imposto ele RendE. Inquilinato
Escritório: Rua '.Tictc,l- Meirelles, 28

Caixa Postal' 513 - fOJ'.9 :3fi83

Florianópolis Santa
I

Cafarina

Comun�caçã-o
Pra7..el'csaménte comunicamo::. &" nossa desÚnta fregw3-

sia,.a reabertur,'], ele nOSS0 depOSito de MADEIRkS, E MA

TERLAIS PARA CONSTRUÇÃO, A RUA FRili'\fCISCO TO

LENTINO N.o 2� - TEL. 3302 A POUCAS QUADRAS DO

.l\;�R.CADO PUBgÇp,_ .. "o _.:." _ �
.

Irmftos Bitt.encC'urt Ind, Com.

DR. ALBERTO CAUSS

,Dr. João José Haberbeck Fagundes
ADVOGADOS

Causas Civeis e Crimir.ais � Questões T' :'1balhistas,

Cobranças - Desqu:i.:,c,; - Inventários.

LEI DO INQUILINATO
Escritório: Rua JE,rônimo Coelho -'- Edificio Santo An

i:ônio, 2,0 and'],r - AUos S:;tpataria Rápida Ca,'ioca,

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

MiSSA DE 7. DlA
Vva. Olga Menezes D�larte, Abelardo Duart-e Filho, Anlcl

l\1;;tna, Olg,,'1, Regina, Vera Lúcia, Iara Odilia e lvlaria de Fá
illna Duarte, convidam parentes e amigos de

ABELARDO DUARTE

;}íl"r�a ,'], missa de Sétimo via que, por intencão de s�a alma.
lH rao celebraI' n

- .

" '

f't. "

,o prÜXll1lO dia 3, sábado, às 7 horas, na
..J,tteural Me�ropolitana,

.

Por mais êste ato de fé e amizadE;, antecipadamente a

��adecern,

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

. Resultados dos Exames Para a Jscola

de Sargentos das Armas
I

CSMDevem compar8cn C:JITl a má.xima urgêncic, n,'1 16.a

�u�t
e

�rocur2r ) Major RAMOS, a fim de tratarem de as

'_:; os e seus inter,0ss'8s os seguintes candi�\atos aprova-,
uOS nos exal.' '_

.

_,

1 Armas:
nes mtelel�tual par'l. a Escola de Sargentos das

- Manoel Bento Goncalves
- Marlució Ai.ão MulÍer
- Valdir Corrêa

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

Organização Técnka Contábil
t ;;, .

J ..l��, .:,
�

1iYscritas aI') , ,

. VU Sãs - Procuradoria _ Contratos DlStra-
\,os - Imnôst d

I

vidênci 'S�" .. ? e Renda - Impôsto de Consumo - Pre-

éla Té �. oClal - Correção Monetária de Ativo - Assistên-
cmca,

ENDEREÇO' ,
.

Caixa P
, RU.3, Saldanha MarInho _- 2 - LOJa D. -

ostal, 596.
Endereço Telegráfic ;, ;{TEC'O"
Telefones 6381 ;'- C' �Iar' CLAlilHO
2817 - Chamar,FAt

��__ FlOrianópoliS
'

I,
Santa Catar�np.,

Um Catarinense na Ordem do Mérito M'iHtar
Recente ato do Presidente da Re

Pública incluiu na Ordem do. Mérito Mi'
Iitar o nosso prezado conterrâneo o dis
tinto amigo Major de Engenharia ELI
AS PALADINO, servindo presentemen
te no Es�ado Maior das Forças Arma
das e filho do distinto casal ITALO Pt\.

LADINO, Agente Fiscal Aduaneiro a-
,

pesentado e de sua exma esposa don-i.
Mercedes Torres PaladinO.

A' Ordem do ,Mérito Militar é a "

mais alta condecoração do Exército Bra
sileiro e desta vez inclui Um filho de
�:-'_ ... - ""�'�--"-q, elpV!'lndo assim, no CO:"1'
eeito de Nação, a terra que lhe serviu

de' 'berço e proporcionando a seus Pais
e J.l"lúavS CüT111na11Sia J-OEL PALADI-

NO advogado em. Pôrto Alegre e SER
GIO 'TORRES PALADINO, Acaderni
co de Direito nesta Capi',al motivo Ú8
ufania.

-

A entrega oficial da, comenda foi Ie
vada a efeito entre as solenidades do
dia do Soldado,. na Guanabara',
° nosso conterrâneo Major ITALO

PALADINO é lerre no Instituto Miít
tal' de Engenharia e Rcpresen.ante das
Forças Armadas no Plano do Carvijl)
Nacional.

Por tão grato aconte�i111entO leva
mos aos dignissimos Pais e demais farni
liares oS nossos cumprimentos e votos
c1"" prosperidade e êxito na carreira que
abraçou com tanto entusiasme.

_____ ,__,_,__ '-1-' - --------- ..,.. ' ' _

\

Ioníroíeda na URSS a Icteríc�a; fômiliar
Por A]'exaIidTe Tm; - APN '.:_ OR

BE-PRESS - Nos últimos 50 anos gra
ças �o progresso da me-dicina e a eleva
ção do nível cultural do pOvo, a' morta
Iidade infantil diminuiu de 9 vezes 'in
Uniãó Sc-V'iética. De cada mil recem-. ,

;

n�scidos morrem apenas 29 a�é o pt'i
meiro ano de vida, sendo qUe em algu
mas repúbliêas êsse índice se reduz'
m8;'S ai;:1dà,'Em geral as criélnça'3,es,tão'
mais sÚjei'as a falecer durante él p";'
meira sem:ana, comO consequência, (h
insuficiência de estudos sôbre aS peculi
aridades fisiológicas nesse primeiro es

tágio da vida.

.&��,
. ,II
.�. �,'

voca invariavelmente sintomas de icte
rícia familiar cOmum.

Ao desintegrarem-se os critrócí+os
no Sangué

_

da criança, nascem ou são
criadas três, substâncias coran'es chama
das bilirrubina: 'a verdadeira, a direta
e outra de, composição ligeiramente tó-

,xica. A primeira atua diretamente n::>

sistema 11érvoso cen',ral da cfiança e),l

quanto qUe a segúnda é completameN-
,
te inoferlsiva, O. nrimei1'O passo para sal
VaI' o recem�néls�ido afet�dos D�la do.e.n
ça, cosisile em determinar a ·percenta
gem de bilirruhina no seu sangue. Ej'l
caso de ,confirmação da existência da

s�bstância verdadeiira devem Ser ime
diatamente feitas ',ransfusões de .san

gUe, completando�se o tratamPJ\ ') C011.1

aplicação de ferm,entos especiais, qUe a

transJorma�n na segunda categoria in9-
fensiva,

'

Na clíni:ca pediátrica do Institu:o
de lVIedicina de Leningrado j'á se deter
Tnina desde"'o priI:íleiro instante, 'Os Sin
tomas ela icterícia familiar, grave. Tal
é possível pela "constatacão dos confl tos
RHESUS no. sangue <J� recem-nascid.o
provocadores' ele fennentos no fígado
do paciente alas'tl'ando-se Dela corrente
onde comb::item o� Eritro�itos,' Sabe-s;
taillbéln qUe 'o desenvoivimento nonnaI
do feto nO ·.ventre maternO sofre embara
Ços rios primeiros meSes, como conse

quência d,e �stado gripais, anginas e <1-

busos de 'medicamentos.

Cruzeiro do Sul S.A.

Senador Norfe-America.no Ihame a Atenção Para
Próxima 'Conferência no 'Rio de Janeiro

WASHINGTON, .oE - O .Senador
Frank Church, de Ydaho, chamou a a

tenção do Senado Nor.e-Americano pa
ra a .próxíma conferência : que homens
de negócios reaíizayão no RiO de Janei

ro, em apóio. da Aliança para o Progres
so .

Falando por ocasião "do quin+o ani

versári.o da Conferência, de Punta .del

Este, I.�t!sse' o Senador Church qUe a Se

gUnf1a Conferência Inter-Americana ,.

c1o.s Companheiros da AOli2nça S2 reali
zará no Ric de Janeiro, de 19 a 22 de se

tembro.
'Delegados represen.ativos de Co�'

m+ês de Co"""p8nhe:rns de 30 Estadas
Norte ..American·s e 15 países latíno-a
rnericanos d:scutirão o ',�ma principal
da conferência - o papel do povo no

processo do desenvolvimento e o papel

que o Programa dos Companheiros po
de desempenhar em apóio dos objetivos
gerais da Alianca P::l�-;;! o ProgresSo'
declarou 'o Senado� Church -

Idaho. um Estado ocidental que, em
população: Se sitUa em .42,0, lugai entre
os 50 Estados dêste país, 'foi Um dos'

primeiros a procurar o apóio amplo do

setor, ;prilvado às ativj,da:1es destinadas
a ?,;udar_ a al€a�at as motas básicas da

AJj�IDÇa para o Progress'>' - ,declarou
o Senadé>l" Church, ao submete ao Se
nado Uma l:�tá de 15 pr ijetos execu a

dos, a maioria no Equador, pelos Com

pariheiros da Aliança em seu Estado-
O Senador E.V, Long, de Missourí

também chamou a atenção. pata Um a-:

côa-do associativo entre o pOvo de seu'

Estado e o povo dr; Estado do Pará,

---_.-.--- -,---- --'_ _'--"-. " ....' _..-..._.�---_ ...."--.,..-..........
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A principal cauSa determinante da
mortE '''nt;l rnl " r>ra'r"l?r'I", 'Tc

terícia Fanilian', Que invalidava fisica
mente o recém-nascidol, quando êste 10'- i
grava escapar com vida. Atual:men',e eS
sa enfermidade ruí control21,1a não dei,o_
xando nos SeUS pacientes qualquer ves-'
tígio seja físico ou mentaL Uma 'das c�u

sas determinantes do contl:ó1e d�eé'Sa do
enÇa foi a eSDecifeacão, dos fatôres ..

'

Bhpsus, Os, �ritrócit�,<; do s""1QUe COi1�

-tém êsse fator em cêrca de 85 por cel1-

',o das pessoas, de sorte qUe pa�a o "-f:3,,'"
. sa1amento elos Dortadores dessa anoma-

ljà é n�cessárjô llm "ré-exame. afim 'de
sé evitar um "Confli"o Sanguinio", C8.

10"':;: ele aClin"llar no org8.nismQ' 'da mde,
substâncias .qUe destroem ,os critrócitos
de peqUeno ser em f,ormação, ',0 'qUe "pro

I
'

Aereos
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Reunião 'de Pr-es'ident�s; fJ�Í'rá. Nó�,Q'f�:fjâlS6�'t' . ;',. ,::�\,
11 AIiê:ilCa Para o Progrê� ',' :,-

-
---

<,

.

POr tom�s .M�ren�
. ���t:�t��p��eJ!�'J����:t��:�f,,;é§t��;'

\VASHING'1'ON; - Agota, ,qt1ahdo_' ,'S�iuhd� 'aí!?:�risdbsr-;rvadore�,<a:\da
se convoca a proposta reunião- de C.ÚDU: _ ia éxàta "e')oca1 d� r�união pdderãÓi,sêr
la c:;s .Preside;ltes do Hemisfé�iÓ:, Pode' ;ado�él�d�s ei;� "sé��brO', �qliãna� ,"(j8' r�
dizer-se qUe se aproxima' de seu tempd 'f,'rf::s��tes\l'f�19�áiÜ�ô�,'das' ,úàçõés. á.à
de if!':licão n "sf'q;undo estágio tio fQgue- J-'\H1nça;i sê ':'tevni:rem 'em' NON:a IQ;rque,
te propulsor" da Aliqnça para o' pro- ,�"ra? ,CoQ;g8n de j,nstàlé;ção da ,Ass�n�-
gresso. r.5tO f0� dado- a entender' pelb b1eia 'das ]-Q'arõeS, tJ�idai/

-

_ ..' ,,-

Presidentp' Johrso;r;" 'na sp.mana passada An.'eriompI?-te" espêrlya�Se que,.à ',.

em seu d:scurso comen10rativo, do qui.p- :R"llniãó df' -Mirüsko dr, Exterior dos
to aniversário ela AlianÇa. paíSes m�l1fbros,sla Organizagão 'd�s' ES

A roUniã(l t:�p c{,nu1a, C'1)p'or;rJa ",�10 t<'-'lh, �' IImElticanos (OFA) nrogr.amada
ex-Presid"nte argentino' Arturo J)liéi., l,ara BUen6s Arre,s, ,êst(�,- �ês: pudéss�
em prjncípios do corrente ano, em Büe dar uma. oj'j�rt1.)nidaraé nura tFáÇ� - -eis'
nos Aires, dUrante a Conferência 'do p�an0S fin�;s<di{ reuniãQ de' éJpb.la:.' ,T�-
Cons,"lhn Tn'pramericanO :itconômico e dav<a, o '(5::<-1':'8' �'1ilitar que' cierruboM. �o
Social (CIES), dará' ao. programa da A Pr"s' r1-'ntei Jlliá ,éir iunc,o' forçOU' o a:":
lianÇa o mais poderoso 'ÍÍl1pul,s'o desde o (-l;��pn o d� Reuniã'� dlos' Chà'ncel�r'és
lanf?arr>i'mto de seu n1';méro estágio, sitie' die,

'

.
,. ,

'"

e'In 1961, em 'Pnn"à deI Este, . Durante meses, atr;:vés dÓi:! ,canais
Em seU I.JiScUrso, disse o Presidente dipiomá'tic.;s, os ,2'ovl"rnns do HplJ'1i.<;f�-

Johm;on que, 'dentro de alguns mese,s; rio êJl"p�nhaJ:ain-s�: em iú.tel1Sivas, Àis,,:
os PresidenteS das Repú1flica$ 'Amer"", �'Iss_õeS sóbr.e.os p,laljoS p;11"<\ :UlJ1� ,poS;,í
ras feunir-se-ã.rl pal'a est::ibel.ecer pl;ic I 'e! ação 'presidenc,ial na propo'�>?<,. réU,
rido,des para os próximoS' anoS n.:,ãq, de . CÚj::Hllà; peclarOll o pr�i4�te

C�l" 1 d
'

.

'

.

.

"" J h
. , ,

'"
,

'

,

'108 OS'l e n'll1uc10samente", nre- , o" ns\,>.n· Q4e, os: 'governos,' part�ci.pa.:ritéS
panm n:,s",os governoS o temário des:{a "devianl'exaTJ!.inaf fô1éi )déia que' i:>ud�s
conferência'.

'

se' pror;nove.r-;o no,p<:O int.�rêss� cp��hi,,'.
P�dill tap'bém o pre.pj dente qUe a

'

O Pre,sidente' Fi\.ei ,3l�g�riy., � :iÍ:i1té::-
l'''U11;§O '-'2 atenGão especial à' in'.egr3- Frraçã'fc' "econômic? e \ln1" Tég]i1amerito

. çãà ecC':nôll1i0, à �ducaçlio;: e ·à...,,agidGu!-, .' -·dt!>s·, ?:r;.j:namén:01da:tirúj�'B;1rtei'i'bl:1l10s:icóalo
tura, problpTI'as qUe se lnclueiil énire posstyeis Ítens cio tel'riário, 'Est,ê. {úYimo
os que exigem " mais rápida su'ução ponto foi tah1bém',Ín€mciQllado n:ô' Çus-
110

-

UrOP'ra)lla de dEsenvolvimento da: A curso, de, pré:sidente Johnson:
'

mérjca La'ina, 'O' 'Sr F l' , H' r.',..
�

pr' 'd;;: 'to
_' , ; _"" e-Ipe, '

e re."a, ,es1 ,cn.,_.

p',ec<'Dteynpni"'. três outros Presiden '10 Barrco Interarileric3Eo' de Desen\fól
tes do He1'YJisfério expressaram o.seu vitnento (BTD), d�se;a ((ue 'QE? f'ie�ideri
TT'a;S alto interPssP n1'1, :;"roDosta re'uri;a6i� tés. apv6veHem :.é( ocasiãó 'da: i�úniãci
Ed,nardo Frpi, do Chi.le; eai1os" Ú�ras, de, .q{rpú�a p�:ra" redigiryln ac6rd6 �&l{re
Fpf. repo. da Colôl'"bia, e Raul' T-,�lin,i;: nin, a1nplo :.'Mercad.ó. Ç,o:i:r).um �aotiú6-:A�
I,::la Venpzuela, reuniram-Se êm",?�got;1 mericahó:' ',..

-

: '," ,'",'
,

e rwrlirUT'1 a rpalizacão de uma énn"p", ".;' 'Á:�: �gc.r�,': áp�nas vma:'v,�� ,;cis',Pi:fi": 1

rêrcia de Chefes de -Estado 'd� Conti.;- siden�êll: do .HEúnisféifo reunitaP1�&e em

DP:t;'-te, após o preparO.' de Um ,tem�rio ccinferêncifl:�, A primeira r��nião' d�
cOrv")lipnte" c.litrq,l�, r�a�iioti�se e'lfl1956,,, no' :Panà:'

Entretanto. ainda não Se 'escolhe':' H:'á;
,

'

"

,'� ,
"

.

ré1P� 'l.fhta e local (la rpuniãn de àHj :�í.' ,,".A iptóx�i1:l�, re�nÜ��' de,,,cúb,u.la>'IC1Be
vel. Fala-"p qu'" eh podprá 'realizar�se' aO�<'j.ué t1:dQ 'indiCá agora, .cleve:rá-'-,fe'arI-
em dezP'l1bro, iá que- npnhum �c6?it(>�i zár::se 6�'Jjris'do 'CO;re!!.te,ano;.:p�rec:e
TIl eu to importante E'sta niarcaqó' para iá,i

"
pr(om�te�<ümà. a;ção:. vig''>rosa,'; fio: � 'a4s

(1Hele mês em qualquer p!!oJs da .Alii:nl- a1t·o ,.ri'ív�l' e' dênttô 'da kstr\ttura. <tá .àJ-
Çél.

. I
. ,

<'

"

li.8n'�a,. �:;ú-;; : o �Pi'bgrpss6� :para lAiár "a

célb�" �,' tl'?�� o 'P��sid�nt� J€)ilr��O�,�úali
fj�ph p.b s.ejJ ú1üm9 ciÍsellrs(.> 9.e ,'f>sta'"Íl
dpdr,sa, e�p;p,riência". esta, ri"ó'va ':�spé:
ci� d� rev.ohlÇãç." .. ..

.'

, ) .

o Chile of0rpC�U V;na 'dp.I :Mar, ci'�
c',,""� bqlnpária do, Pacífico, naS ',\riZi2
rJ,���'1'" dp SanF?0',b_ como po'ssivef 16:- "

c�' ,_13 conferêncl a. T...in1a; ·SB.�1 Jo�é"-'�
.:

"�.'
,

'

----,--_--.------- -_. �---- --->.---:;---:'"
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Fp, LL ""-V?R (Estado ,ele
' lÚ:aBsa'

chusett.c: --- '[_TS!\) - por Adão lVIir�tl-
2,a) - 20, - Os brasileiros que cUm

pr0.111 DrogIama da AID deixaram, as

11 horas de hoje, New IorqUe, m0h11-

mental cidade dos Estados Unidos d::t
Arnérica do Norte, embarcando no' Ae
rOporto de La Guardia, em Um peqU':-'
no DC-3 da NORTHEAST, cam capacl
dade para 30 passageiros e chegando a

esta Fall River, precisamente ao meio
di8 e dez minH:os, sendo recebidos 1)('1'

líd eres sindica1:s' as locais no aeroporb
de Nova Bedford,',:l.istante do centra cer
c� dp l? ol'i1ômetros, percorridos cip
automóvf.',l ,_lE;""-2S trabalbar.oJ:<'s bt1 �s

trada ascal+ada c6', duaS Distas.

,Recepção con:l.ial, falando algu!1s
dos sidacilistas, portugues com so',aq'l1e
ainda do velho portugal, e pe,dei+amen
te, o inglês. Hospedados nú Redwood o.

Manor Medel" cuja diaria é de US$ 6.5,
está situado no centro da cidade, que a

presenta a�'Pecto colonial e tem a maio
ria das reSi'dendas de IT'adeira, cOm __

dois andares, ma,s mn�+,o bem trabalha
da e com o confôr�o desejável.

,.;.' '_,

�
...

,

.

"

:, � "- .'

!" •

.' ." ,

reman�.cel��es, qaE! '�tiif\s' �f�U:lfÚ,�s, ': :de
PQrt:llga:I WhaS, GariáfiÍl,s, ", .A.çoié�;\ êt,e'h

e (ri,ni�qú! fica;tafn e-1lb}e'vivem
.

ttabá
lhando él. ,riquez� ,rl:este' 'gra�d�'pais.,·· (>
portugli€s qUe falam, ainda com so.to

que da velha e boa terra ___: e já o afir
n'amos acima - conServa o sotoque da
'Terra - Mãe, O inglês e falado carreta

mente e entendem mais o' nosSo idiOma
do que fé11mn, na maioria, Não t�m si,do
por !sso, diHeil aos brasileiros, conviver
� �11; (;')!'l oS sindicalistas. A cidade mau
i",r� t:"a<i:ções, seU conwrcio é de :inamJ
r, < 111'a de roupa" e de móvei.s. �On-t ma
tér'a primà vinda de outros Estados.

-O PROGRAMA

Hoje, sitbado, tomamos conhecimen
:0 1,1, "-w�",,,>,,-p n"V0 flUe está r'ese�va
rJ", .•�.,_,,, "''1 c· ..',.,r'" cl,r, FALL RlVER.
F "" - �.:)'.,,,�, ;1''',:,nhi, domingo" visi
tns "! "''', ",'I"�','�fr:"S na se!wnda-fei
1'2. --� '."" ;:'�'''r) :nternacional de Re�
ta1hi.s-ta,', d., APL-CrO com díscuss110
de "ss,,,,..,tr8 ,-,.,J-,,'lHc:ta.; e legisl3('ão des
te E,strdo, corl r,:::1�çái) ao sindi6a1'Sm0.
Confprencjs a l\/f- 1\,,+1"1'1' de Souza _

portugues da �e]1'a, aqui i'adicado há
lóngos allO";. ::;"'rá fácil, por1::m"o, enten=
dê�10. Q;uatta-,fei ...a, pela manhã.j via ';1é
rea, rumo> a. Detro.i:, 1vEchi,gan, onde n02
encontraremos com MI:", Hershel W()c
mach. qUê esteve em Santa Catarina
CÜI).1 Mr. We!� ,1,,,iJ V.e.'" -

, .. '.

'

lJeZ:
phia. éomo itlf '<11\

ar €'t'o'-

r. a ..1, dill
é pa ��sso

DIA.R lAMENTE ÀS 8JO 'HORAS

#�
t.::�::

,

�{:'�·;-�'�I
ii'

A CIDADE

FALL RTVER como dissemoo aci
ma, é, cidade do interior, apresentando
aspec'-o ·aco1hpdor e temos a imptessão
dp estarmos 'em UIT'!:t das que acostull1.a
rrO? 'i V;S·!'!J. nG .r.'It" L' :�anta c,'�
t ,a ç0n' J , P �elllpl. Rio do ,",UI.
No entanto, a Slla popula< ,�() d: ]I'\r
lm1 habitautes, send que '5 por ,_

I, 2.950 cruzeiros é o quanto Você dá de 'en
trada �aril ;evar agora a sua Kodak Rio 400.
E v'.lcê ainda gaRRa 'grátis:
>I< Bois riimes
(l P .\ Bel colorido)

>I< E revelação .de Iodos os filmes bat:d�s
com a sua KodilK Rio 4000

:l)
::I •

00
'"
o.
o

o.

,

<-;",!;.�. .�.!;' -.'

RIO-40G

Felipe SdH��ddt, 32
Sete de Setembro. '4
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Em atf>J-,lil"'ento a convocacão do M'in�tr'o
>

dá
Fducacão e Cultura, Raimundo lVIurriz de Ara@.o;
SPe:lnrá amémhã para a Guanabarà 'o titular -tia' P_asta'
,_la FOl'nCão, Professor Galileu Amorim. "' ,

,

N"ouf>la loc�ljdade p.�rtiéin"rá- u_'e' mmã.- te�nlã:J
0" C' �c',"d ár:os de Educação de- tpdos �s 'E;tados ',d_g
F ,� "�0q()_

n f,,'(',�t"::';'l Pr-'(;A�sor Ga't:"lf'il �rrO�iryl; aM('N(.>1
<"")!'.( �-:r9. _'Sj�(1Q ....... C' "Ç\ ....

) n'�rn r ...... c.·rJ��,. ....r J:':}- 1)1:: ....� b.1'lJO
!],I'I J\iVn'S' p,..i(' (', "�'""nLr,'3 D€ndent?s de i:hterÊJ;;se ',},j
,eP-d.110 'barri ga-verde.

.'

"

e PosshcelmeÍlt':l após a vl-

',Edta fl Jta';;'lÍ. onde também "\,_' __"P'�""·'_' ' f f!. I!
_,

, ."
..

.' ".I"'l -.

m
'" ,,\ r' , fI '

I� I. tI

ne!"envolvimento

irr,n'''�;''mlTá as'

QS
de

T'1 ... '''�'''�''''n- ...... 'lJ ..... T"' .... DH, v.j�i��R ':t('\ "JVT.::l,S (\r.. �.. -tr.rn Í);.1-
�;n .',- !";<>",f<:, Catarina" .os srs, Hi!(-'ir.o ,;Toá,) Pio prr': J

'{'>tio do Municínio clt' Balneário op'Cnrf'bqriú. D02
'--'inrnS F0D8f>Ca Presiden+e eh Câmarâ' de Ve�r1o�
r",<: p Jucv F;U77-'l Li111a (CYzama) nosso c'orrêspci!1de-q
c1entp nanuele Município.

'
,

0<: visí+sntes que
--

Vieram a esta Capitá}., rllaT'ltét
,c(1nL�"'Oc; adrnlnis+ra'jvos de interesse ca�\lele M�lni ..
cini« ('n.__, ;>l't')ridCldes ,pstaduais, f>�t;Vf'!ram' óntem
('1m o naI. Hort--ncío Pereíra dI' E::'!,�'!'I,) WeSidénte
da Comr:?Dh' a Catarinerise (lê., H'll;;:t;::rft� .' Ot1��,' ulti�
l'Y"�tp]l?

--

de' alhes para, a c�nst,tl,cão 'de ).F� c:i.s,as· po-
1:'l'la1:"l1s n� prozressieta Municípi(� ao Ba.ln�ário "::le
Cair-bortu. sP'!?'un.do o Sr. Hizino J020 Piq" déntfo Hê
l-rr"'vfs dias será aberta concol'rpnei9 tn'l,hl;c� para dar
i?ic'o a construção das caSaS pela CORAS.'

'

r

•• I
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t�' eo� var�i;sj,�s quê, !(de
tir-aJn à_Ç1Ú>EP.
Esh's. por sua vez," sus

l)l�mlermn a venHa ao 'con·

�l�""'�'lJlr. Ill�!{ando, que: nãó
'''::lllp,n, o�decer aos Tireços
d'" lista !l.' 6,' m,a p�t�biele.
ée o m·e';'� de t.:ri !í45' para'
() (lllilú do- prÍlrJUtl). A crise
�o merC'ÍuÍo 0.0 Brrot

-

pr�s.
!!e'�ue, po'rtante. éom o· or·

Sanfacafarina Countrv CI�be
, .

'

, '

":'ni�mo ; .furisnlci.onaüo à
RCNAB Sl'.mentando 'de m�.
beira exa<reradJ os seus pre

'çIIS. 'éálcula·se que. com a

f'lfW',cao ,�,3�' hHr"�S ,de venrla
do 31"1""':'" ,Jlel� CORAL, o con·

SUluidor' lenh? Que 1J:;lgttr
,(�r$ 120 a n;P.i'F; em unHo do

Tl!'O(liltn, V:endido pelos es-
� b I"·

'

.� e ecmulntl's que aderi·
rtUl1 A CADEP.

. ,(\ DiretM}a do S,�,l'JT1X(;";'T'�.PTN.Í\ CQJJN'!'l=r:.
CLUBF1 cr,p,r"il�a aos sócio's-p�õpI'i�lt4Ijos q_ue a'Boi
i- 1

'" "'-;r 40, tl1;'ci0na seT.ria�lâlm;nte, lios
'

'seg�lrítes
bor·'tr, os', '

'
"o

,,',... '( .

'.
"

C)u<,rtas Feiras - das :31 horas àfo 2 h0J:aS
Srvta" firas - ""lS 21 horàs à:;' 4 ho'v�

-

'H,
S�bado - dês 20 horas às 4 hO�'as
D0111ingos - elas 16 h01":15 �s 20 l1(lr�s.
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Ctiçiuma Ouer.ligaç,ã'O ·j�lefqniça � :' ( ::

'Com RGS, EnQuanto ,BR� 10t;:Nao Ve'm .·e .',
.

- ,

.;'ção .de 'h�a' Hgação' entre os dois E�t�
. dos' da Fe<Iefação Uma vez QHe, Cl�', , • - DÕdes do, intepot 'COmo. o caso de Tuba!
',CI'ici�:íi; Útussanga e dezenas -deI;,depenqem de importantes 'cousqs'
Capita� Oaúcha,', índubitavelm�l1te. i

''({m ê�tendiinento entre a Ooni�,
h1iià <Rio-,Grandense de Con�unicaçól,

,cRT. e a, t;��. Télefônica Catq�neI1;e;etc, ,na:ura1mente com a aquies,cen �

da CONTEr: e das COl!ussões Esta<lu"
. fésped'ivas,' facilitar'á 'em muito !l cOJ)
r

ctetização- dêsse obietivo. "

) ,

, '_:. C0n:�htál_;ios ;o�, l�lais diferente� �
.

tao '�mtgllldo ?aS cidades do Estado b'e. ,Santa -Catarina; no sentido' de sef o I,
,"

..t�.v�,da � àrJes �ludida necessidàd,e, e�,
: di+e:çsas entidades de' projeção 50,
da ,região carbonífera, deverão tt8�
,desS\i vélha reivindicação do sul ca

rinen5e.

o MUnicípio de CriciUma, ce:q.t:rt{'
da região carbonífera catarinense e ter
ceiro mercado do Estado de Santa Ca:"
tarifi�, no comércio, con:l:orn{e constata-
'do em recente pesquisa' realf�ada; nãd
'dispõe de comunicação telefônica l:::órn
o Estado do Rio Grande do Sul e,espe.-'
cialmente com Porto, Alegre, Mettppol�
do Sul do País.

, .

Essa falta de comunicação Itel,efôni;
ca do, sul catarinenee com a Capital Gaú
cha, dificulta uma série de ati'vidadés
sejam comerciais, Sociais, cUlturais" e

'j'llrnalísticalS, Uma vez que as li�Çõys
'sã,o 'feitas através da já famigerada BR
lOf� com 6 horas de viagenl, de CriciU-
,ma à Capital Gaucha. '

t .'
Faz-se necessária que as fôrÇas vi

vas do Rio Grande çlc Sul, especialrnen
·te a Federação das Indústrias e do co· ,

'

m61.·ciQ, cont1'ibuam, para a con�l"etlza..Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




