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S�wse do Boletim GeoTüelCCruJug"lco de A.. Seixas Neto

válida '�té às 2il,18 hs. ,do dia 23 de setembro de 19üLi
FRENTE 1....RIA: Em curso; PHESSAO ATMOSFE
RICA, MÉDIA: 1024.7 milibares; TEMPERATUR�
MÉDIA: 17,4° Centigrados: U1VIlDADE RELATIVA

:MÉDIA: 78,1%; FLUVIOSIDADE: 25 nuns: Negati
vo - 12,5 �11l11S,: Negatrvo - Cumulus - Stratus -

Nevoeiro - Tempo médio: EstaveI,
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StNTESE
PMlLA1.\'lENT
SUl{ARNO

CONTRA

\ --

Piora cada vez mais a SI-

tuacão do presidente Sukar-.

no.' O' parlamento exigiu
Que o presidente 'condene

publicamente o f�ustrado,
'golpe de estado ('omml}sta
de novembro e que �eixe de

qualificar-se de marxista.

SODRE VAI" COSTA

O gove:rnador eleito de

São Paulo viajará hoje com

d.estino à Gwmr.,oara. Man-!

terá contactos com o mare

chal Costa e Silva. visando

desde ;já o 'entrosa .nento
entre a futura -presídencia
da RenublÍca e a governan

ça paulista.

ARENA - r.E, ESCOLHE
CANDIDATO'

da ARENA

carioca ao senado será es

C'llhido' em reunião do par
tido no proxímo sábado. O

nome mai .. ('o'(ai!<> "nl'� (li..;_

putar a vaga a senador pe- (

]:rI G;""·>B'1hn •• ., 11e!!l ü,H'tinu I
governista é ') dn p'(,"-�fej
to Henrique Drossourdh.'· I

IMPUG::'JA(:1(>ES

E!enlNl!'n" -

n{'iril lw�;r," �1 '.l �··""'""'l("""·l-
1

ção f''''' lua ..""\ (l�", lHHnes

apontaàos pelll MDB para

deputado,s estaduais e fede

rais. Entre os nomes está, Ô
liome,do, seníl"r J'11U>:l' C"l''l-

ue Fill�o t';.rl["'fejfo ,�!\.. Hf"1lo. HOl'lzontt. '.e. ' r

lJI-tsS cn n_rG.\,,/,'.m,I)1A ' ,
...

� í·.

Ii C!liaa p�'�,!ilar ';ô�" em:

descrédito a filoso(ía mar·

, xista e lenJmesta, .Jílflntida
pelo moviànellto comunista
'tnundial escreveu em sua

edição o jornal "'fs Vestia"

orgão oficial �o governo
:tusso. O artigo ti o pubHca
do pela impl-ensa soviética
no curso de nina semana,

criticando a. chamada revt
lução cuJtur�1 rh;lv:"a, aJélll
do exnnrg-o n ....Hf;n'1

tá sendo re<jl1zado
i

nup

PSplem Pe·.

quimo

EQUlLIBRtO

Está. ria GU;i.i1ab�ll'a uma

delegação de industrias da

Dinamar'ca que tratará com

as autoridade�, brasileil'as
do equilibrio da::; trocas co·

merciais entr'2 os dois paí-Ises.

I (
C,oDIGO NACIONAL DO ITRANSITO I,

,

��ltrará em vig�r' tle�1tro Ide 60 dias ó no\ro CO(Ugo
Nacional d Transito, san- I
donado pelo presidente
Castelo Branco.
CONFERENCIll

'O Primeiro-Mi.nistro 'lian
,

Smith confel'�nciou com

,dois memhro,� (1') (�ovf..l'·
no 'britânico. l'''u�eia]mente'

. ,�, '.

: enviados a S,r,!iShll"" , T)""'a I
COlwel1ce-lo a por fim a iIi.

,

depentlenda' �h Rodésia, dc:
C]arllda unilat,>l'a.lmente eui
,npvcmbró dó ;<'11) : passado
pela inil;o�'ia branca

'

,Ao termino da' reunião, a

qua� estiveram presentes a,

,]ém do Premier, o Sec).eta. I

rio da Com�nidlt(le Britâni. !
".-ca, H,frbcrt B'nvçle:i:l, o Pro-

'

,"Curadoi'-GeraJ- Sil' EI,",�11 iJOlles, 'e Gon�rl1ador Sir 1

'�Humphrey Gibb, não foi di-II vulgado nenhUm comunica. I

do' oficial. " ,I
i COMBOJA, É TAILANnIA' !

O Govêruo (]o Oam,bQja,
culpou Clemel1j-os rebeldes

,'da; Tai.làndia pelos conflitos
f t· - 'Iron eU'IçOS cQm êsse país, I

seg'undo cár,ta do represen
te Huot Samliath ao Conse.
lho de Sel.nll'ança das Na-'
ções Unidas. I,

,.

AIlENA
homolog'a
Celso

O ex-governador Celso
Ramos teve anteontem ho
mologada a sua candidatura
ao Senado da Repúblíea em

reunião, na Assembléia Le
gislatíva, do Gabinete Exe
cutivo Regional da ARENA.
presidido" pelo sr. Armando
Valérto de Assis'.
Confirmando-se os pro-

, gnósticos, dos meios políti
cos vinculados a Alinaça
Renovadora Nacional - que
tinham como certa a homo
Ioguçãn - a dupla do' parti
do que concorrerá nas elei
ções parlamentai-ss, de no

vembro ficou definida com

a indicação do deputado Al
varo Catão para a suplên
cia, na composição da cha
pa da ARENA. As negocia.

,
çõcs mantid]IS entre as )jfle.
ranças r�Ílunpscentes das
evtíntas :wrl"niaciíl:é;, \1;\1"li:
dal'i;�s che<>:arr;n ;l kêrmo
(le bnm enten,lil�cnÍ{l. Sl'lll

TI'(;'� !("! rati'il''i, �fJU qUai::Hj;II'1'
ati!Htlrs df' nrljr''11í'''110, fllle'
pude�S('ln I

pl'e,illdibr o seu

(lt'",plll'o l;.ll�,
P'll'am . ta'1l1wm confir.ma

d�s na o,casiãa as candida
turas à C;una,ra ,Federal e ,

As�embl�ia Le�isli\tiva.

Os integrantes dá frente
'llnn,la eonsideram 'que de
"em adot? I' m:l1a posi<:ão
11l'UÜellte !HJ;'H que 1)0 govl'r·
no não encontre" medidas

para retomada dos proces-
sos infundadl'r;

Policia reprime
passeata
eshtdt1n!il no Rio
RIO, 22 (OE'• .:..... O reitor

Pedro Calrll0n informou que
,as portas da Universi(Jade
Federal do Rio estarão fe
chadas na hora prevista pa
ra uma anunciada concen

tração de -estt;(lantes, com

os quais.' manteve ,suces

:;;ivos encontr,?s na. -tentati
va de dissuádi·los da reu

nião. A mesma ,hora se,rã
rea]jzada a reunião semanal

�

do Conselho Universitario.
O Secretario d(' Segurauça
ela (;uanaha'ra �evou ao go
,'enllJdol' Nee;rão de Lima, o

plano lJDl�:cjal r1e repl'essão
a qlla)qrl�� tentfJtiYa �los cs

tl"l.,:,+�", ,de re\lljZ?l' a con.

centração ou passeata. Por
seu turllo o M'.i'iistro da E·

dllca;ão disse que as �lo"i
menhções dus me�os estu
dantís estão !icndo ,inspira
da� e, COJ�du�ida�' d� fob,
COÍllO 'prova o ('ontras'te cn

tre a p,iz Que reina del,lü'O
das Ulliversi&'d�s. com a

�dt<i�ão nas ruas. O senl,or
JY[uúiz de Arag.ão afirmou
filIe os movilhentos 'estão
impedindo o' prosseguimen.
to das aulas o que, acaneta.
rá a prorrogação' do' ano"le.
tivo, de vez que a lei" de di.
I'etrizes e bases preve um

I111111erO de 180 dias de aulas

anll�is. O di.retor do COlégio
:e <j 10 II desmentiu noticias

"" r.;; �guns jomais de que o
"�' I

1
r
elecilnento estivesso

IM!'IJl'I'I,

, lJiblloteea Pública _ Rua AJ'ejo�'C)8te Paiya -- Neitt,
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Candidalo S�i do Video Por

Ver 'Pre�são Nas Eleições

, "

o MAIS/ ,ANTIGO DIABIO "DÊ SAHT;A CATABINA
h r TI- p. � O R G E R' E N T E--: DÕl;�OS Fernandr= (1., Aquillú

Florillópolis, - (Sexta-feíra ). '7" 23 de setembro de 1966 J\.!w";)2 - N. 15.496 - }<,,;(liC;ão de Hoje - 8 páginas - Cr$ 50,

RIO 22 (OE) O crítico de arte Mário Pedro-
sa c'aniiidato pejo MDB a deputação eStadual foi re
ti l'ado da televisão durante o programa de propagan
da eleitoral gratuita, quando afirmou qUe o ,poder
1�1ili,ar eStava por trás da eleiÇão do futuro presidente
da República.

.
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_________ , -1_

Lacerda desmenle '

manifeslo
para lá
RlO, 22 (OE.) - O sr, Car

los Lacerda desmentiu a

noticia públicada pela ím

'prensa' carioca de que iria

divulgar amanhã um, mani
festo da chamada "Frente

"I;./'

Ullica".

Esclareceu' que U' sua po
sição politica será explica
da em arflgo que estã es

crevendo hoje c que tude o

mais' não pasna d� boato.

O ex-governador carioca
também desmentiu a nntí

rifl ele que iria ser interpe
lado pelo c01'(111el Boaven

tura sobre sua posição poli
tica.

"É absolutamente falso
- afíranou - ,tudo isso faz

I)artr' flf'" mJ1ll"hr'l di)' I!:o,

verno para manter o povo
fJ;:"'-;d�Jlf'''.
F1I ('ooverso com qual

!-1 ('r�"�r:;' t' o��

P"':1 H'�114 !,Ira n .'T HÜt"·'l. alias

tel)h') I�T�ndl' J-t11rep,>. "1"8.

nem cle me faria 'uma intel'-)
pelação, nem eu adínltiria
isso. p'ndel'ial11l'ls eonversa;r

aJuigm'c!ment,?, 'e eu iúi�
nllúto, 'prazer ú.is,s:o�.,

l 1 ,','

'1
�

��:.
'

. 'S'�r.''':,/f\vrr'
'

II- .' ,1 " :'{

Fip valia
rJl!)nnis dà
hpnanca'
RIO, 22 (OE:) -r Dizendo

que voltava ao Brasil como

um dos que coutribuíram

para a volta da paz a São

Domingos, mas afirmando,
ao 'rnesmo ten;po, que "não

podemos nos considerar co

mo semeador�'s dessa mes

ma paz, que os proprios dp
millica.nos, se esforçaram
por ohter"l :'eto.r;nou esta

manhã ao" Rio, ';, desembar
cando na Base Aerea do Ga·

;,leão, o general Alvaro Al

ves' da, Silva Braga, coman·

dante da Força In·terame·

�icana de Paz.;
,

"

" "eio a6'Om1;l'mhado de to·

do o seu Es�ado-]\faior
df.is (,�oTQnéis do E�erc.ito,
t;J1ll coronel-avindor, 'U111 ca·

Jlitão da Malinha e dois

eaoiiães do E'.:!'�rcjto' - 'via·

jando num avião,.da USAF

cedido pelo g�)verno n'�rte-
;

americano.

Ul'J)a guarda de hon!a
lJrestou as' crmtinencias de

praxe ao, general Ah'aro

Braga, estando prescll1;es,
nmneros<Í� oficiais-gene-
rais, entre os quais os gene
rais Hugo Pallesco Alvim,
Oscar L�lÍs (represe�tando
o Mini:stel'io da GÚerI'a).
Dircen Aranlo, Reinaldo Me

lo de Almeida, Lindolfo Fel'

1':lZ Filho, os allnirantes

f

o FUTURO PROMISSOR

O'sJllI.:bolo da.ca)�lr,anl". ()I; ,"seu" r\l''thur, \llH'l' Im;nlna bel "f1"" ;'-/>(:(1'1" f; ·j':J"!"n'fll(C, CI-ti, aquI l'Clietj(ln, v,esta vez

,j)!'Io qJenfu.6 da fo�o, fiUíO do gO\iÍi\rl)'aclor, Iv,o �ilH'i1'a'� tI1le,,, � ena". trHeO\l o, ,(.i.ll!'O {eminillQ relo ('fl!l'Ij-:J a�l�rt() {Ic mão

"s,t;u':'; A;Uull', faz, 'quesfã:ó de ,qt1� a,êlê "veuh;)ll� às 'Grianci :t1::l'S",: ,11umà arJ;l.':ul1(,i'_,., {:c ll"ll g; :"i)rno vo:Ldo pal'a;,
':',' 'I • ...

�

,,;' J' • � ',. \
',' '"

I
"

.' .. �.
�

, l�\� - fllL-Ure,. :
'"

'

��'�':i> ,i J.: �'� ,,'
',. ,.:

NAÇõES LONDR.ES,'UNIDAS.
.

,22 (OE)

l''''':>-'''';''r,��� "'tlcr:
1 ,'I r<" \.:,

_ �
� -Il'

I'F.r�n!e,f� . d��/ryà'rtfrnhi�� nnd.e'
";pé��'e�rç '.' t •

��I tesí.ifririr� lli' L�� ,:
,,'

RIO, 22 (OE! _:;'o senho�' CABO KE'NNEDY'22 (OE)
Carlos Lacerd:t. v.ai 're�� - Girando' e;,).l, toiU:o de si
se na proxima quarta fcir" ,em vil·tude' d� um de.feit'o
com partid\Írios da "frentç num de seulS fogl.let�s ..mas

ampla" para aprova.r e de- a'pesar diss,'o (Í SUf\'c'\,'or 2 ""',;'.' '�, "\];'J�1\SJII' '?2 '(l)E) ()
�, .Fi?{_n0(� '�'� (O,,�) -;-,1"11. :':':_ � '''': �, --

cidir sobre a divulgação do coutin.ua se aprbx�ll,ndo ':z,j.leiró,� 1\'>"";" rir'" FFP(I
. ']u'csl(lenie (asteto Branco

manifesto daquela corrente da lua. ' ." ';, . ,

't' ó 111' 'In 'll')"C C0111 OCO,IU, O :!IJOio 'i:k' tanqnes. ar-'.', ,cs' eye l'u':. I,,.. ,

de opinião f(m' terá as 1\S- OS técnicos passaram o' i.uhiuia 'Q'a,'a\,\<l'cão ,fl'podcl'a ;Hillistro d�1 J'ustiça, com (J

sinatllras d"s (''(,·�residen· (lia de ontem, examinando "
- .

"d' "�,'O "

I
,; '(11ef" d" '0'�lJ';11ete lTIl'll'tar,.ram-se e 'uma a dela con·

'
, >

� � " ,,�I - , ,

tes João Goulart e J;iIúo o {b.dns recehiqos para de·
'

,tr�lada'�-pelosflviet-congs -na 'gencçal ,Er"le',r'o Gej,,'el f
Quadros. ÍI'rIninar a eaw'� Que empe· �f;'(.�>t-;'_í;;.� '(',o'� 'a região des- CÕi-ll o dheto+, geral 110 De.-

diu o funcionamento dos te 'nillltllrizãfla.
'

"pa'ttamento Federal de, Se.,
à tragetória da nove. )

,

, 'gU_rança Publica.
trofogÚetes, e tentar conigi.'t �,:." ::Q lócal esta \.'a cheio ( (k ';0 l}I'StlUtO tr;ltadô llil nu-
Se o defeitn não for cor' :.;:t�dht;iras' 'e dis�Uli11a (te, l�ião, j}resume.i.:e <fue tenha

!'iddo a tempo.o SurveyoI' ';,u.'l11 comp]e�o' de, tuneis" on:, sido lt �i.Íliaç10 politie!-'l ;\1:1.
2 1.11"-" qu<,-ndo atingir seU" ,i:,4� se: oClllt<a-,;am os CQmu-, donkl, inC;lllsi..:e a, crise cs-
alvo irá chocar'se contra a ' ;" tu I 'til'; ni.ljtas;,; ( an .

lua. \: '

,
I

Sampaiu Fel'i1:J.udes c Hei
hr Ltlll'�S de Souza e os

brigadeiros Faria Lima e

LIlYcnél'c Wamlerley.

(OE) "- O lli':;cu,l'so de Ar
t1mr GoJdb'ergh, repí-esentan'
te dos EEVU

"

na ONU, pl'O
porá medidas' .te;lden\tes ;L

facilitar uma ,,',negociações
na g-ueà'a do 'VietlJail1_�

,

Dezenove pa,ssag�i:ros e qua·
tro triIJul,abtc; perderam a

"ida no desastre ocorrido

ln �lJ;'nhã de hO.jé-. eOl�l um
avião (le nma 'em1Jl'êsa aus

traliana qu� l;ai�1 ao sólo.
"

A -lnfQrmaç&0 partiu de
fontés

'

cr�den{'Jadas norte·

'americanas, ' a'crescelltan(lo,
que ,as ',propostas seí:íioi fei·'

'

tàs 'em' no'm� dos EEÚÜ.
'

o viseouilt (J!lC se dirigia
iJill'êl ,Ply;nouth' ten ton' J uma
atenJssag-em forcada com
'. •

J
"

uin dos nlotOl'es' e01111)1e(a-
'mente etn chama.

tosta'vê' �ngenuidade
Estudantes ·

nos
,

RIO 22 (OE) - Ao l·egres·
sar à Guanabara, o mal.

Costa e Silva disse. que, �(,..

conhece à legItiJnidade
'

de

alg1.mUls aspinf,ções dos es·

tuda�tes, mas acha que os

UllÍversitarios estão agilldo
illgenuameI1tiC, l1tilizados pe·
los politicos subversivos e

conselho que lhe daria nes,

ta hora seria f"ste: ficar em

,casa estú(lando".

O camUdato à presidencia
da Republica consideI'�u ex·

cepecional a recepção popu
lar em Curitibl'., e princ�pal·
mente em FlorJauóllolis, on

de grande numero de ho

mens e muIbt'>,!'s, empulball
do faixas, ü ovacionaram

diante do Palar-io do Gover·

no.

do Iate Clube, à.s 9h30, para,
desembarcar 110 Centro de

Armamento (1j l\Iarillha. A

visita faz parte do progra·
ma pré·eleitoral e, pOI' esse

motivo, o canoidato deverá

receber representantes das
classes prO(llltnras e mem·

bros da AltENA fluminense,

DESEJO DE COMIClO

O mâí. Cosia C .silva, qUt
retol'lia do Paraná e Sallta

Catarina, disse que a via

gem ao Sul "foi deveras

emocionamenh\ porque etn

bora njio ,fo"isemos fazer

propagan4a' eleitoral, havia

tanta gente t!l1S ruas que
da va até vontade de fazer

um çonlicio".

arrastados a

; to co�trario
,

nacio_!1aiS.

um' movimen·

�os interesses
NITEllO,l HOJE

No proximo dia 27. o mal.

Costa 'e Silva �erá homena

geado com uni jantar pelas
classes produtoras da Gua·
nabara.

o mal. COSt:l e Silva visi

tará, l)'it.eroi, devend o sair
com sua comitiva do cais

"Se eu tivesse Ulll filho es

tudallte - ao.:rescentou o

candidato da AfENA - o·

Violencia Arre,Ieee Em São Pau'o
Embora. PoHcin Vigie

Sequrança Adverte Que Tem
DOPS COlÍlr� ,Eshidanle

"

SAq PAULO, 22 (OE) - Voltou o ,-einor o cal-

r,'a no meio eSf')dantil de São Paulo, em:'"loro a extin�

to União Estadual de Estudantes decret8s�e greve ele

72 horas à pOltir 'ele hoje e os �studa�tes do Macken

zie tornassem I] escola decretando "tercitór;o livre",
não se repetiram o::. violências dos últimos dias,

A cidade !iO entonto continuo fortemente poli
çiodo como medido de prevençõo,

RIO 22 (OE) - A Secretaria de SeÇJurança PLI

b' ica do Guonooara em \lota ofiCiai disi ribLllda hoje
voltou o advertir obre a ilegalidade cle movimento

e j)asseota que os f,studonles anunciaram,

Acentou tombem que a policia esc,.J mob:l,zada

pmo impedir o proietodo mqnifes�oçõo dos estudan-
( ,

tcs dis!'ondo de clis[.'osirivo de segurança montado pe ..

lo DOPS ç polkia militQ(

''/

"{ O movímento dos cstu

� dantes brasileiros dc varios
,..

Estado da. federação, que

reclamava da cobrança de

taxas e
f

que' posterjormepte
.j ganhou um novo C1.\IlJlO, (l

"1' dC"I'e!J(iilio à lillrl'tlll�JI' de
�.._" .' .-

iii maniícstação t� Iivre opunao
� além de-protestar contra as

� violências per'i)etn1das as

t suas classes JJl'las uolícias
el estad�ais e vela Oo.PS, rcce
beu .ontern o ir rcstrito e in

condicional apoio do Padre

Hélder Câmara ' Arcebispo
de Olinda � Hecitc, para

quem a maniícstação dos

jovens na derf�.s,i dos seus

interesses 'qw'.' imp\ícitT-,
mente são ta,!1'be'" os na

cionaís; é uma !'c:tl�d!lUc

que se impõe ao momento.

O' Arcebíspo .

assex erou, ao

embnrcar P<I r'1 o Recife. 111!;'

não 'só 110 Brisit, mas em

tôda a América Latina, os

:t estudantes estão. interes -

�, sados em melhorar as cundí

� .�:Õ(lS rl(', ,dfl� f�f' seus n""flS.

\1 pois rst'es' .lo{q)ns rlo,lítico,'� sociais de uma torma de-

:d 1110crátjea, 1'('·'f\'·:�a p in' .. i·

gente, ao Í111'e'i de discricio·
1,�1'ia. utópica e bitol:illa. E

'fil1a!izoR: "Em verdade. a

juventude não' 110clr ncm de

fe ser J epri'1l • .-1a nos seus

�n'''c;ns, )lois. ([ueiI'am ou

lllí ,) fi a I'la '1ue amanhã
rvq'1f�n""'" ('I ""' ....1 '''''l1"l..nlÜl eonl

/41.�·"'- . ""1 ''', n",rlúns de
: O1l1ís"õcs em fJ'Cl)sifies como

, -'
'"
.....'_ ."t' _ ...

.,

PORTO A L E G R E, :?:.!

(OE) - O goyernador elei

to Perachi B��r;:ell()s que se

encontra em, eampalJha po·

litica )leIo :ii1krior do Esta·

do declarou em Santo Ange·
lo que está ;iisjJosto a fa·

zer vel',bctl'il':t revolucãu ])(1

setor rodoviário gaucllO <lu·

raniP o seu l)t�riodo admi-
J nistrativo,

Campanha
de graça
pr_eocupa 'fIE

.

RIO, 22 (OE) - O Wesi·
dente do TRE Guanabarino

<lesebargador, Oscar Tenó·

rio manifestou·se preocupa·
do com o drscl1volv,imel1to

que vérp tendo a.' propagan
da, cleitoral gra tuita.

O desembargador
th! que o cidadão

adver,
conl os

dil'eitns politlL>Js cassa-dos

l1ão pndc }lfll't id_par de qual
quer ato po1iUco.

,G'ovêrno pens�
em impugnar
Candidaturas

BRASILli\, �'� (OE) - O

governo federal, depois de

três de outubl'o, quando se·

rá eleito o 110"0 presidente
da Rcpubliel,\ "ai deeretal'

ÜUlJUg113ções clr cidadãos e

evita!" que outros possa se

.candidatar a l'eeleição.
A informação pa)·tiu hoje

de fonte cred�nciada ligada,
ao governo_
Em BralSilía o chefe da.

n:1ção vai se reunir esta, tar

(le eOJ11 os Jillere,s goyel'ni.s.
ÜI� no cong:l\'s�O, com o

Mi isiro da ,}Ilsiiça e C011l

us presidentes da Cftmam c

,senado. OIlO1"�i.ll1idade em

que sel'l't debablla II tJ'lvni·

heão elo m'o'leio de refut"

,,1'� ('on"Otuc,ifil1nJ nu t:oQ.·
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,

f

". '
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PR
('510 mesmo, pegue o dll;lhe>ro do. aluguel, lunte cnai,,;
um pouquinho e comece à pagar. o que é seu)
Mas esco1hQ o Que é bom afInai e \p��ra você e sua

família.
Que lal conversarmos SÓbre o SOLAR DONA EMMA 7

SIf'n, 50r;:'05 t-)'ós quern estamos con<Slruindo, lM081-
LlARIA A GONZAGA.
O ponto é excelenl.(;! (você Ja ViU a placa pela ave,

n,da O MAR CUNHA ou pela ST - VES JUNIOR 7).
acabamento n;31"Tl se fala

"'·'RAZO ?I? Sah, ,.t,o '18 (nése!> (quatro al'>os) e a en

trega dent."o de :t!.4
Bem, atInai vQcê sabe O que. é, rnal5 vanta9.�m, mo

I
ra_f '"lo? casa_ (��S outro·s Ol� na SI-Ia\ prCJpriR casa,

'.I' i' a :t fi 11 i) l:!. Snln 7 F'one 3450

Testes de Segurança
para pneus

Engenheiros da Ford Brí
iâníea . estão, diàriamente,
estonrando os. pneus de um

Ford Cortina, que desenvol
ve a velocidade de 96 krnjh.
'Esses testes tem -por obje
tivo verificar o comporta
mento do pneu, no caso (te
ocorrer um estouro a alta
veloeídadc.

/

I't'Slfllisrts ':!dC vem sendo
realizadas prh Ford, em
«onjunro com os fabricantes
de pneus, têm demonstrado,
através dos anos, que v

fi ro da roda devem estar de
tal modo projetados que (I

llUPU permaneça .cm contac
tH cmH a roda, em. caso de

J'Upt.111"3. Sômeo1te quando o

pneu se deS1Jl'cnde do aro é
que cxísto perigo de (.I moto
rísta perrlcr o contrôle do
vC·Íf'nl0.

it atual sérit: de lestes visa
Fornecer ii, lH")\':I, t'xigid,l, pe
los tiltímns regulamentos dt;
govêrno Ame!'ÍI.:[!JiO, os quais
f'/i'pe?ific;1l1l.;} ünídade pneu ..
ato para quaisquer carros a

serem ndquírftlos, no prõxí
mo ano, pelo ?;ov(:l'nn rlns
Estados Unido".

TELEFONE
Cnrnpro um telefone
TI':1í:.nr pelo 101. 2lD7J
1):1S 11 às 1:3 horas

-_._----;:::;..:-::=...-=::::.:-::.=:::::

Isquadrias
de Ferro

4.10.6il

PRONTA ENTREGA - h(lA

J;"ADRE ROlVtA, 19 -- FONE
:tg64' - Ti\BEIL4. DE PRE

.

ÇÓS
,J':K�ELA J)J�
LargU�a x Alttra
:3,OQ x 1. 80

2,00 x 1,80
.

1,50 x '1,80
:3 00 x 1.40

:l,50 x 1.4.0

2.00 x 1,.10
1,8(1 ?: .1.40 '

1,50 x J .·10
t ,20·:g 1 ,40
300 x 1,30
2.50 x 1,30
2.2(1 x 1.:)0
:�.tlO �: 1.:'\[\

1)'10 x 1.:1P

CORRE H.

Pr('('o Cr$
91.95,Q
72..360

(:;1.200
"7 uno
'if;.200

, ,. \636[10
. . . . . . . . 50.350

----------��-�

Acontecimentos
ZUlJY .MACHADO

Cidadãos Da Clüsse De 1948 e ]\,n!eriores
IXSUBlvllSSOS

Toar) o cidpc1ão da c1as<;e de 19d·S

q 'e, :�pús Se:� i1'SpeC:o;llaclo de saúde, :::;e

!' :(';'Qc1o e deSij;úwdo nal'a il1corpOr,l
('--:;(i u� ...... or�'anjza��.�(). ,"}:;i�1�u' r1::t �·f·va.

d,� se 8!lresen 1'[11: no prazo' e 10-
(I il!,,:\ f"'l' Fi ?:::aclo :-11 ·(llJp. tpndo-o

.<. ". "" l' t: r "I rltps do a I () ofiCial da
��(,f"�! ......... )�''l(';=,r' 71\!r .... f)D,�1��-�' ii �"'i� ....

'\ r. 1.? T_

lVrp DT: INSUBlVIISSAO E SERA DE-

As comemorações ao dia elo f{acli:l.
lista serão realizadas dia 29 e 30 Pro-'
cedente de S�i.o Paulo, chegará

.

pelo
. Dart Herald '0 Scratch da Rádio B:'l:1-

- .
deu-antes, cara um encontro eSpé)1',iv,)
com o Siu]icato dos Hadia1istas de San
ta Catarina.

-x x X x-

Miss Primavera 19G6, será escolhi
dn domingo próxima 110 Clube Doze d,"
Agos.o, no movirneutaqo Festival eh
JUventude.

-x x x'x-

. No altar mor da Capela do Colégio
Coração de Jesus, hoje às 11 horas, feZ!
ljzar-se-á a cerimônia do casamento ele
Rita de Cassia Viegas e Luiz Alberto
Cerqueira Cin tra,

�

-x x x x-

A Primeira Dama do Estado Exma
Sra. Dona ,Zi1cla Silveira, terça-feira no

Palácio Agronômica, recepcionou seriho
faS de nossa sociedade, para um jantar
em b.;:mel1agem a Exrna sra. Marechal
Ccs a e Silva (Yolanda).

""- X x x x--;
..

ETn favor da 'Saciedade de Ampa
ro aSS Tuberculos", realizar-se-á ama
nhã '10 Clube Ginástica em oJinvi]lp,
'Noite de Elegância Bangu', disfi1ando
a nova cole cão do costureiro José Ro-
naldo,

>

cer. O simpático e bem decorado a,mbi
ente vai reunir 'Gente Bem;' para o jo
go 1113.S em' evidência que é o "boliche'

-x x x x-

Amanhã no, Lira T'enis Clube, <,_

conteccrá a esperada 'Festa da Prima
ve!'a'. A noite de elesrâncía na clube da
CoJin:/ terá como é;traeãD o fcste:iacl':l
cantor Jean CarIo.

1.,50 x J ,:11,

t,jO x 1,:30
l:OO x 1.:\0
2.00 x 1.20
L.[ln .. !:W

t,5U x I 20

L,20 x 1,20
. 1,on x 1,20
L,5e x 1,00
1,20 x 1,00
1.00 x l,rio
1,00' 1( 1.4(;
l!ln '1 1 ri"

\ l,S() .,' i �,I \

53.600
43.000

71> '200

'7c!.:li)P

l·f) nn(1

411 "nn

33.300

56.qOO
5.1.000
4B.OOO
37Hl(l

:31.9('(\
38.900
32.200
26.500
34.750
28.700
:l0 'lor

J 1\ ..... P;·I.!\"

L,tq.. 'II'Cl -.: i\llul'''

2,00 X l,40
2,00 .H: l,aO
2,00 li: 1,20
2,00 x 1,00

\ l,5o:ll: l,40
\1.50 x 1,30
l,:j() x 1,20
l,SO x. 1.0n
1.::)Q x fi )';!:
) ,411 x 1.(111

1,:)(1 x ().r�(1
1.20 x l,llJ
I !cO x 1.::11
1,20 :" l.:>'f)
1.20 li J JIII
1,2r1 ), {J r�(J

, .(i0 x J ,:;11
.l/JO x H·o .

1,00 ){ 1.:lrl
1,00 x 1,::':
1.(J(I x J ('(1

1.1I!I )( (1.;:11

1.00 x II ii')

OfBO _\ 1.40

0,80 x 1,30
0,80 x 1,2J
0,80 x 1,00
0,80 x, 6,80
0,80 x 0,60
0,60 x 0,80'
0,60 x 0,50
0,50 x 1,00
0,50 x 0,80
O!'iO x 0,40
0.40 :: MO ; .

"

(' J n:" ( ... -;

'II :,110

'�n �llll)
'{), (i()1I
:lli200
:l�, i\(Jfl

:q.:�OO
,�I (jl)"
24 (lUO
2UOO

2·1.000
17 6.Q.Q
:n.r)f)O

31UnO
2G.DOII
)),J.700
1[: ?O()

:�O.2()!)
2fi �li)(]
24 f;OO
31 700

lQ,!)(10
14.900

,10.500
21.800
21.300
17.600

.

14.900
13.500
12.000
10.200
8.700
10.200
8.400
7.000
6.500

- x x x x

/', s ; n.� 0; ('Õ""s �Vlré1 a viagem a Eu
rn"" '}l�](' 'Bureau Internacional de P':1
f;1'1':6' ,,' nnderão ser feitas com o Sec:e
táric elo Bureau em San_a Catarina,
em .seu escritório a rUa Tenente Silvei
ra 29 - Sala 2 ..

-x x x x-

J

Bastante preocupado com a decf'll'a
ção de sUa nOVa residência, o casal Dl:.
Leo Xavier (Lorena):

-x x X X'--

Com Um movimenf-ado cOquetel
daj;1lÇ·él'!.1tr-, 1,oje no Querên'cia. Pa}ace, :\."

Dehutanks do Lira Teni� Clu11é;. seráS;
hOmel1agead?S

-x x x x-

Drpr):S dr p.k1'nS p"pSes qUe n�o
CirC,,]8,"'1" 0'),,' nnS,Cr1' ,,: cl:'i (lp• 1',.,rCf1-{\�!�··,,1
f()l'nn:: v'stos i,'nr<>nt1r) J1/l Ç\U,:l'F"'c;a p::t
lace: n sr. e � sra. Deputado Pedro C>:
Ln (l\1ari1u)_ .......

-x x x x-
n :"l 1":; i··�·r�1 scrú inaugurado ·�o

!"l,--.. .•�\ .. -, C'-,�!r1n, ct rpr�-1? etn bellef![-':'l
. '.;. ;:<ic F"lT:ininu de COmbae 80 Càn

-:----------.

REFRA,rrAHTO.

T"c10 n c' c1acÍãJ ela claSSe de 194�.
l'2sicknte 1,0 municínio de Florianópo·
1 i�. oue não' se 8ure�entar à COmissão
de S�lec;ão paTa I�lspeção de Saúde, no

140 BC. entre 25 'le novemb;1'o e 10 dr·

dezémbl"r elo cm-Tr·l' e ano, SEI-V\ C'::�
SJDERp·DO BFC; t\TAIlIO e. cG�··

t.al, Jic8f{l �u_jeito< 8S �Tnl1t�,-� previsLa,'".;
nos 1\ r.· 175 e 178 .da HLS1\1 .

-x x x x-

Foram vis'OS palestrando no :Arne
rican Bar do Querêncía Palace, o Se
crctário Sem Pa'sta do Estado DI' }\r
mando Callil e o Coronel Leonel Ney
ela Silva.

-x, x x x-

Está ele viagem marcada para JS

FSiac10s Unidos, no próximo mês, o con
coi tuado arquiteto Boris Tertschitsch.

-x x x x-

Em atividades senhoras ele. noss'"
sociedade, que trabalham: em {avor' c['1
construção do 'Lar dos Velhinhos' L "

Dia 30 no Lux'Hotel, realizar-se .. �·, Sun
tuoso desfile de modas da [colecão Ba.'l
gu, em elegante chá.

. >

-x x x x

Estamos sendo informados qUe che
gou a maravilhosa Cabeçudas. o deco
rador 'Dariton", para �erllünar' a lUXllO-'
sa .residência do- elegante casal; ·Ce.3ur
Ramos (Lucv) QU'adros de renomud03
pintores,' vão d.ecorar a linela casa bran
ca ele Cabeçudas

-x x x x-

A respeito do movimentado jantar
das 'ClasSeS proclutiras' em homena
gem ao Marechal Costa e Silva, pode
mos assegurar, que foi de categoria ex

ct?pciona1. Esta de parabéns o si'. Edu
ardo Rosa, responsável pejo 'menu".

-x'xxx--

Pr�cedente 'da Eul'opa, ch.egou do
mingo a São Paulo o DI:. Omar Font�
na. Terça-feira, o Dr. Fontana foi visto)
.no AJTl.eric'an Bar do! Querência Palace
--P.·1)1 '(�()lirm�'Ij!tij8 �,,:lo :ck. Sergi'Õ, Uchr\::tr .." -, _. 1

...... V �-.:;

R.esende. '

-xxxx-·-

..( p.Sqo("iaç.80 BDncn ,lo 13ra·;;il Wl'<"-

rhi:í ]'c'cehe convj�"rl()S li') C:l1be D.JZC
(lp A2'Cstn p8rc1 (' inn'é'l" em. cOmemol'a

ç2t() ;::0 c'nqUr;ntf'í18r:O de .sUaS il1.st.al,�
Gões e1n nos:;a c�.c1ac1c.

- x x x x

Pel1S3.1'1ento (1" ,he'

r a irtnã J�l:jste do ::'ol'riso .

� •
__ • ..:..__ �w [,� ._

.__ . � ._.__'w_' "' __ '

Outr�,s ati vic1ades. qUe nãó .

cabem
aqUi ciÜ'l', &m [cito u] iman1en'te qU"
Cine ROnda )1:10 sa'a ch':tl'iamet:lte, r.::omo

ac::;ntecia ;:;nt, s. r"yóm 1'8 mec'·.]" do

pCs"ívr-,l procur:1"d m,:,:nt&-'a scmpre'(��'.1
evi.dência.

Esta col una Cinel11D lográfi ca dar-Se
á seJnpre i?l'PSente, em ma.ior Ou m.e110r

grau, COnfClrme o tem.llo, a nec'essid<t
de, o aS::llr2t0, etc.·. pro;curaudo esc1are
ce�, oriental' e transmitir 1.m1 pouco......

de
Cinema.

.'
�

l\'[(:1.! ú:fn"o art!r.[0 [Ql a cêrca d.1
I ,.

lIne Suecu "a FOnLe dil DOnzela", dp
Ing!:"ntl1' Bc:1':1fni'lJ,1, �l=:i:) çi:'Í lC�\ J_(Jt pu b ti
c.aéia dUas vêzc�.

.

Hoje, c:uer(' apenas dizer algum,,;.:;
palavras sêbre filmes exi bielas a pou�,os
dias em. nosSa c�l.)flde, (JS quai:::: t;"f' ,)

desprazer ele ,assis'jr,

'O primeiro, 'Senhorita, Jr. I_c., c.�_
me francês cuja ação se passa L,v l. .. gla
terra, é uma regressão do \Cll1.en;a, onda
não 'se encontra na ela, de .

api'cJveitável.
Rielículo é Um bom sinônimo para ê1e

O segundo, 'O Invisível', não pode
ria ter si:cio pibr. SUa apoteose , chega
qmmd9 dá-::;e a briga dó herói cam o ho
lnetn inviSível, e que após vencê-lo con

segue cólocar-lhe uma C&pG, apa.rec�n
elo em Cena segUinte apen<ís R. c:apa. an
:dando,

,
filmeDe besteil':'F

repleto.
AlgUma Coisa de valor nem espre

rnelJ (lo, nf\o se encontra.
O lerceirp, 'Certa CaSa SUSpeita',

fi, :�;rnp'e"r lente horrível, eS:�'agando
L"'" t, t,�,a C! .1� bem. é\prove�;.aclo, pode
ré'sU> él r li U:1' LO.m filme. O diretor. fêz
l,m,a salad;., de prostitutismo, com chal1

tagem, política, ass::t�s:naLo. e cpmicicht
ele" etc,

N30 ::,' oi2.?'Hitt, em 11enhun1 mGme11

to, ser nr:·fj111(l<; l)t'cocllpando-se cnl

�['r \, .: :'"'( j--. ... (''.TO n'Ir-. \

.
I

l'
'

..:r,· .. f-: �'. �:
..

, ...·,...8 �1SS1n.l. E'" nD,a

f' t·l• .... ', :".,., l'n;:t.ç::; ele cOnnecirneDto"
corno do ladO ;)

J'j("ma ogl',.'ti'ico.
Repre�enta bern I' cinema ameriCél

no, que com raríssim"s f'XC::;C;ÕES G_Ql1se

gue realizar alguma. ·coisa elp bom. Ne�
les .sente-se o cheiro do artificial, dt)

falsO, dq pouca vOntade de ser ve!'dadd
ru e realí.sta, tendo o intuito exc I u;:;i v()

de aproximar-Se do grande públlcu lue
em suma prefere isto meSll1.0•

.

Quant� .ao resto da programação,
está no mesmo nível dos filmes abol,da
dos e .com pOu,eas pel'spectiv'J,s de me�

l11ora. .

.

EJ era que passe um filme bom ps.
ra possa fazer outra crítica, a exenl

plo que 2conteceU cOm �A Fonte d9.

Don{ ,'o
o p ;. _ : � JQr�€l RobP.XtQl Bu{:h!e�
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ENGENHO & ARTE

Desce daí menino!
- Você não vê que não pode subir aí?
- Mas eu também querQ: ser bombeiro, ..

'-8-e1(1' antes você tem que crescer

e ficar um homem forte.
- Forte que nem o Super-Homem?
- Não, não pr�cisa_ tanto.
Você sabe qual é o'nosso lema?

,

Músculos. fortes nós podemos fazer aqui mesmol•
O que não pod.emos fazer
são os ossos Lcarem fQrtes.
Ossos :fortes a gente só faz quando é criança.

É na infância que s� constl'ói a' estrutura óssea.

c
IRRA

CI
é cálcio para uma estrutura sadia

MarciHo Medeiros Filho
'I

advocacia

Rua Deodwo, 19

Folrianópo:1s -

�

conjunto 2. - Fone 25-82

"ZIGALCO"

Rua Tiradentes, 14 - Sala 3

J
. HORARIO' das 8 às 11,30 e das 13,�30 às 17,30

horas.

Serviço Contaoil - Organização
Cont.ratos Distratas - Escritas Fiscais

Declarações para I mposto de Renda -

Revalidação do Afivo - Correçõo Monetária

Auditoria - Procurações
Diversos - Planejamento Contóbil.

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

AGENTE OU REPRESENTANTE

Empresa de Transportes Rodoviório E- Máritimo,
/

há mais de 40 anos estabelecido, operando em todo
o territó,io na�ional, desejo nomear age:-:te em Guri
tiba - Joinville - 811jmenaLJ - FlorianADolis

l)o� 'lnteressados ,-!xiqem-se referên� os, depósito
para eventual desc:Jl'Oo de mercadorias, preferência
por firmas de represenfaçi)es, emprêsas I ransportado
ra de âmbito ?stodlial ou firmas que tenham muito

carga paro o norte e nordeste. Escrever :)ara P. Mo
roes - Ceixo Postal n,o 1,539 -- Rio de Ja'neiro.

22.9.66.

Primeiro - Ministro Irldndes quer passar
o cargo a um parlamentar de men"" s idPlde

um dos arquitetos do cres-
,-..:...--.-----,- .• --.--'-..-.-. __ .. --_ .... -.-,,, ..

'-','

cimento industrial da Ir-'" ! _

lendc.
Graccs a :$50 l.erncss

tornou=se um homem de

p'·estigto. A.o "0r:1trál'10 de

Valera, não � um orndor

nato, mas sim um realis

ta que prefere exportar
tcucinho

.

e� vez {!e c 11-

�UII'«, e i:r.,te:.rCl\'>"ente des-,
!i"'l'"l10 "o· nO'5sado.

�� 1965, o Primeiro
Mini��1o enf e�tou roríti-
� G" do" cld'"e"<1istas, ÇI'.Iem-.
,f(l ; erllizou !'t"'iO víaqem ó

!rlo'l'!t(", de No�te pllrl'l con

V,",�"O '''e''- "'0'" o Premíer
Te;r�"'-r;; �.I��e�H. q�'e cons',

tt�>l,.;. ��-,,� ;;� -;'� "'c""fi'�i"�·'Vf"JSL
� ....�'- of"II��t�l""l "no:' o. ...."1 .t:'1fO� do

Dublim - o_ Primeiro
Ministro da !blan.da, Seen
Lemess, declarou recente

mente em caráter extra-o
ficiai que está pensando
em \�enllJneior e passar o

cargo a algum político
m(]�s jovem-

Os membros do seu Par

tido, o- Fi:C:1iíma FaU, .já es

tão reo:H.aon·do consultas
1':'0.•0 cl1I,:ontr:::r o futuro
Premier e, I?!, 5equndo se a

fimo, nõo fa!�am. condida
tos, e""bQ"o lIenl:l" .." dê
le� q�::r.e de rres"_'Q';o S""

fkie�+e !)I.:"�� "'e� indicado
automáti,am,ente.

UOl;:R SE _R�'TIRA

j\ 0$ 65· 0"'05" Lemass
sente oue é chc"'od:a a ho
ra de ncsscr o direcõo da
""lr"ão a IH'!'!' home� mais
:ovem, membro- de seu nar

.

tir',o, fundqd.ó em 1926,
."pl.o Piesi.de�te., Eamon
V ... le�a, do qual, o Primei
ro-Ministr.o é líder. desde
195.9.

. O Prémier � um Ipolíti
""0- acostumado ao traba
lho e tid? como um ho
mem que, fêz mais pela'
I r'andt:1 do ane çWliquer
outro líde�, �.,��"'-tl.;ld(l !"'I)

oue se refere "s te,· .."th-o<;
de acabar r�.,"1 mis�i�� s

irreais em tôrno do desti
no do pais .

.

Por mais ·de 30 ano ..

oermanec.ey à sombra de
Valera, COn'lO. hO'l>'lel'" fo·
te e ..... rindpal ·or.tit.: .. ltdOr
do." Gov:ê�"o� i��",.,rle""es
saídos do Fion"f.' r:.,i1 lnn
rodo· �o *'0'.. "." ;d�i.,s �

"e�ro"",h"r-I :"e'o �1)�l?r.
E' também' co"s'de a 10

lIn;(�a !e :rlo�!/e;a.
,

H-, "" .'� s,....'s oti'�,,\!es,
r""�'c �;���:�k"'J'iv"l' foi ter
""o���(.)-·;,�o, e'�' [unho úl
,fi<-�"". q �.,."l"''''h..rQ de' vm"
o-::,ôrd'O .J,e H",re r.o.,.,é�·do .

ro!"" "l (';"'i .. !:l,Fe"o,,;'o, oue .oi-.

f'!?i(viu �a!l'(Y u",!r e�o"ômi- :,
�11W-OP��� os ,Iõ.'s "'<:li",,-,s.

Tn���m "e�t� ocasêão;,'
t"l�(l"'l teve "'e p, ... frentar.'
f�te ol'lo,,;�ãl) não' Ol"e-:

n,l.� �aQ.,ueJes <I'le\scio COI1-'

t�{! seu Governo mos eor

.... ':l�*'e dos !,róNios parti':;
dód'o<

'0

"'ue n;;;o a���I·... ;�á sa« D(H�i
d� 'nQ<; ,h5·ó ....,ás elei-ões :

1910, ....o�k-'" h nrnV(Í"0!"
",,,.p �.o'1t� ,,"'�t .. ,..;...,.t'lI� � �a--'
,'., r1"''''''''$ e'''!1-5'):s. Serwn-,
-do ('f1_"f""4f" "J"''C'r.\.rv.('!do''''��� .)

Prim":� ... Min''''t�o tem 11)'0-
"OS de CQ-r�""er o.' "'.-s:_
rlênt:ia. l"!J!l'i!1..t... tp�""i '<:Ir
o mo",;{o"'o d': VQfero.

------10

!;PC:lilP'S
Me""�·�o MARe(IS ANT(t'NI�

Corilenoor"u no dia '1e on�em ma's l)ill an'nl/o d_;
vida o intelig�n,e menino MarcOS },,11tOnio Pere;r;:
f;Jhirho dileto do dr. lVIoacYr P r"iré" V0'''adbr ,:,

Càmaru Muni,cipal de Florianópolis e· 'ele sua eX11J[.'.

espêsa (L Elizabeth Melo, �erejí;a, 2_)essci"s (lU" .àJi:sfn.'"
tan1 ele lSl"élndei? amizad� em os no:;::5'-.(:" lT!'rj,,� s<!C;ai::;

Embora com atraso, endereçam,GS . ao' aniversa
riante e SeUs genitôres votes de perenes felic dades.

ZURY MACHADO VIAJA , r

Com �des'jno a Pôrto Alegre e Pelotas, pelo Dal't.

Herald da SADIA, seguü'á amanhã para aquelas im- .

\ portantes CiPades do RGS, o conhecido Cronista So
cial desta fô1ha, Zury Ma.chado, em missão especial
relJ,resentando a Indústria Téxtil Bangú

Ao ZurY, desejamOS boa viagem.

__H_ .............. , __..._ "�_'.'W�""""""__ '_' __ "'__"_·'.. n _.,__

PREVIDENCIA SOCIAL
A. CARLOS BRITTO

VOLTOU A SER NECESSARIO PROVA D:':;

DESLIGAMENTO PARA CONCESSAO DE APO
SENTADRIA POR TEMPO DE SEHVIÇ.o E SEGU
RO VELHICE: - Há poucos dias pubhcamos nes'êl

,coluna a Cir'cular DB�IS-49 do I A.P C. euio asSU!l

to era a desnecessidade de pre�rjo �fasta�1ento· da
at:vidade par� o iníciO da apcsel1tadoria por tempo
de serviço, ou da aposentrt:loria por velhice. EsS<i. Sé)

lutar medida, entretanto, acaba de seI: rev0gada e::1

data: de 5 do corrente, tendo em vista o telegrama
que a segujr' vamos transcrever, para cOnhecim,ent·)
de todos os segurados do IAPC O' qUe eqUivale dizer,
também, qUe se es:ende aos segurados dos demais
Institutos: DELIAPECIARIO SANTA CATARINA

DEVEIS SUSTAR DB-IS-49 ATE SEGUNDA OR-
-DEM FACE DETERMINAÇAO DIRETOR DNfS

VG CONTINUANDO NECESSAR.IO PROVA DES

<LIGAMENTO PARA OONCESSÃO DAS APOSEN
POR TEMPO DE SElRVTÇO E APOSENTADORIA
POR VELHICE.
PRESIAPE'CIARIO

Ficam, pois, obli.gados a apl'('snntar urov<'l de de�s

iigamento do emprêgo ou afasta�T)erto �h a"ividatÍ �

para qualquer categOria de Segurada, todcs os· que re

que.rerem aposentadoria dentro das modalidal.::les '1:;\

ma incUcadas.
EX-COMBATENTES CONTRIBUINTES Dr)

LA.P.C. - A.través desta ,"aluna. querpJ110s avisJ.l'

Os 'ex-combat&ntes, contribuintes do 1ns ;tu o dos Co

merciários, que o Delegado do lllencjrn,,�Jo Inciituto.
T',pste Estado, em cUmpril�Oer10 aS cl(;'tor")1iU"lrÕes

coDhias na Resolução n0. 85:-(i().. d" C","s,..llilo Dir"

tOl' do Departamento Nacional da Previdê::'1Cia Soc"ll
det("l'n"jnOll à Divi>são de Fisca1izacão e Arrecadação
do IAPC. qUe aCeite :reqUerimento 'de ex-combaten:.e.
pníll1pc1rados na Lei 4297, até o dia 6 de .oUTUBRO
próx:mO.

Os praCinhas que não, usaram das franquiaS d<l

mencionada Lei, elevem reqUerer o pagamento daS
contribuicões desde 23.12.63.

Ma.iores informações poderão Ser prestadas pe
la Fiscalização do IAPC.

c
,

----;--'--""100_----.
--_."'- - -- �._- �

Apenas 4 cidades brasileiras
têm mais

população que.
os amparados

. pelos pianos.'.
.•GBOE:t':�

.

'
' '

'.

�f·' :' ,.,�"
1:" - H'!. 1 t

'�JJ\S10;:c,
\200.000.,·F1\M1LIAS·!-

w : ",.,' 'I" .: r
• .', -<-, ',.

o

•• _

, . ,.! '1"., • ;'. ,x>;�-"i·i�.· �
,

.

A��'is' de úm ;'Tlil.!h�o 'qJó\;pessq,as e,stãÇl;ampa'rad·as. pelos Pia-
, nos .de .Pecú+lo Intew�1 :do ,Gfêm�io ',B�!'l€ficepte' de Oficiais dó
Exéróto! Ei� se.tehl1;lr·ó, o'GBOEx' atingiu a .marca, de: 200.0'00
associados! São '.20'O.Qoo ·famílias.com. o fu,ruro-tranq[j,tlãmente

. assegu,ra,?o. pela ,prelli.él.ênciq' çJe. sr;ús responsáveis Pira se ter
uma idéia da .. gf'andj·?s'ida�e dêste,'con(ull'tq, 'bastá dizer que
apenas ,4' ciclades 'br-�s'iléi-ras (São Paulo,' F?ió� B<Ho,rizonte' e

Recife), t,êm bopul·açâo ...súperior a êst,e I')ún:ww ':. .' '.

QU�f.r'ndo ·abrl� ..a',,;s: 'ci�v,ís a pOs�n5ilidade éJ� jng'réss� '1:10 seu.'
quadro s0ciál, O G80b:. contava ccórn 75.000 'associados. 'De

I dezembr� 'de 1965 'àté setemi;>;n de. 1'966 . ir)s(r,�:/e;.a,i�,s� :ern
seus pla'n:os mats de,,1"�5;O'OO! To�os .afraí,dos :'pela: ,('r'-adiçãó '-'de'
meio ��c�IG ·,do' Grê'I:N.iÔ;r 'pel,a solieJé�;:do. patl!imô'ri:ío" �U>p'�rior
a l0,.l�I'I,ho�s d�. cr(:J;e1r.?,s:_P9r:':�,e\)s 'p,tap?'s de. p'ec_(1)ro". Seg-0�o-,
-F-arnllia,: St:guro .. Aclden�er- Au:Xílio-Doenç.,'· �,",Awxllid:Fúne,ral!, .

E, prindpalrn�nte, pel\) cumpriniento fiél,dad6i§o,.lema:·· '"

NO A�PAR9 .A'Ç>. ,,\�s.6,C.i�o:6�:�6EÔlGÃ�Ó:"?'ii��ÀT#\�� ��� 'ft-t ,--: '�..-..;, 'li: ;(
_� 1i><�10 •

� � o,.,.' �C"""""'� �\ _. •

, .

, r

PecuJw
(a}

Seguro
FmmJ.a
Ih)

Gruno liase
lO

Mllhôes
100000

Gtupo Duplo
20

Milhões
8000iXI

-_

'\g'cnfc autorizado A.ldo Fonseca "

Rua Conseu1ciro }vlafra,. 51, - FIOl'ianõpoli's
.:!. •

,"
. ,

,�.-
--�-

sem entrada· ou Cr$ 417�OOO, a vist�
1111) "moi l.mb�In, _oJtro� nooelo) (in (oSVllln" j)"u·llfelJ (Hln

.4fO Alvtl '���S�gLl'ttro tll�.a, It>óO� tôII!t!g<\(U.I!. .om marfim,

flts4. ({� lati OOO.� 1!m .lI! (I), '27 OOu mt,hal�, ser:] e1\UolCla,

COMPRE HOJE MESMO, SEM ENTRA.
DA E COMECE A PAGAR NO Mts
QUE VEM \

"
J

)\,�� ...

�

, � � "'---fl_'""",""�",,,�-=,-, �Mlb.,
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PadUha diz"
que crise
é obra do
cam!ulbmc
BRASILIA, 22 (OE)

0_ O' sr. Raimundo Pai,�!,
lha, lieler do. gOvernO nu

Camara, atribuiu ao C;J'

munísmo inLerraciona1. a

través da Conferencia
TrlcODt'nc]]'tal de Hav,r
na e elo Congresso Latino-:
americano de EstuCiant:2s,
e rcsponsab: lida rle pelo,:;
)movimentoS " cstudaÍ1tis
em curso no pais, e fiS"';\
guroU que "não sJO essa::>

erupcões epiclcrm:l, 3. qUp
vão abalar a es.rutUl'a \1,;

governo atual."
Fez o sr. P3_eli1ha uíln

distinção erLtre O'S jovens
das gerações anteriores,

que eram, idealista:;; .. e. ("J

de hOje, que são ide�logó$
"escravizados a 1+111 s ..s

tema filosofico, sOCi�tl\ '-')

Iitico e economico fecha
do". E concluiu sua "ora

ção com um halanço éJo
;lue tem realizado o mO-

IVimento 'revolucion·.ll-;Q
"em favOr da' eq.lt_q·ÇàÓ"'.
A resposta of;c'·:'),l d,i' w,·:)
siÇão deverá Ser- dada a�
manhã, ::.e10 li:den'Viei-r<!
de Melo, mas esta/mesma

tarpe o sr. João HefCulino

protestgU cOntr:;c a tent��
tiva do Sr. Ra!D�urdo Pil
dilha de ,"desvil1',uar ',e
cPi'scaracter,lzar aS- 'maru
festaÇõ,"s estud'l-úÜs'�.

.

DERRUBADA
DA DITADU'RAl! '

_ "A" derrubada ,da
ditadura é uma, d,ecisão
do cOmunismo interpad'J
nal'" - afirmou: orliqer
do governo, citando a 'fe-,
solu«ão geral de H:f!.vàna,
de àgosto {j,lt+mo, q�,� f�lá
na 'derrubada dos gove�'
noS do Bra:ÚI e da Mgeu-
tina.
",

�
'.

.

E falou nos otitros /'.,),)

gans", ·",t&n1.bém lança�o�
por congreSsQs' comu'nü,
tas, agora adotcdos·,. 'Cpm
maior ou' t'nenor atúalíza.
ção: frente Ullica � estü-'

dal1til Opératia-campÓIh'-
88, lu 8. :k·�'.m8'da, luta an.tl

inlPeriali,�ta, eleiÇões oi

r'"ta<:� a11i<;t:a gera1, atOs

,n"tit.'ac:on:1:s, terJ'o'�is""')
·�':'li;,r;i�.- : 1;b2rt�G;;O' (�'S

J;"�("_:'ns- 1i0'it'ehS._ f'')1:+i':�8:
rccn')m'cO" - f'na11C2;ré1.;
�l: -t�";ü

-

:p,.,' ('q ,!_ ...

t� ... ,�<:.�·'_"''' ;.,�

('<"'1'\';'1 rle f)a�7 '(-l. fnter've:i
dia nas �n ic'u':les qe c H,'-

se. I

U�!T7' l\T{) 1_\'IFIO
Auto�, 'do

/

rE'Ci lfer; ""e:1t')
d" cnnyocacão d,� C:in{;,;
do Parlamentar de . t,)- I'

�1l(:1_'j�,() que' jn,',"st'i'?'ou ,'�

atividades rJ;,i T],1,iãn . Ro'
ei011:]1 dos' FSjüc1ante�. ,:l!l
r:lnte o '[10",,,:1"'0 c] rlul'1,",-,
o sr. Ra'�;ltll1C10 psr:l:Jh,1
lplnbrou t",r fjC8dO :V'·ovr�
,-19 "ll,ão o llilt?T'0,:Se. 0" �':)

\);:,1'" .P;'l torn') 'dp, pro.plp-,·
1''''7<;: llni,v'·:\"l:�i+�l·iCS .

.,

.

TJf'J
lJ''':I'-aS ,1" �,u\u·'a. n:r0]jl.;
I"�'.s dE' 11,c'c'cL,(1" P-'15.·u

E'llJ'orqlf:l de (f"r-::+�)rS n'�a1',·
f'."q:ç: .....\11 rl"-'C-::� '.!_ ,.c.' .....'?-

nha.s à 'f.)1:v-irl,,:, ..1� r-::-''"),;c:r-i_
l'2a dr) ll1l",F' r·

.

t.·; "'i,'"
"

. A OrE'nt�"ção (I., UN'<-;.
V')JJf-,-:'l (�"r'-'f:Q� E':;,nCél: ,

T-")-t�Rr!a ?s(",;p,?rr(\�l p o�·_)-

:J ..� ,.." 1,"�,1"'� Co.-,o j'''�'''',:

:rrr1'� r1 "rnf ,",l"a!'o V'"i
,'r' r,,'t., '�'"'' pr[l "o h')
, ....... _ ,'; ... ,.1 t·".1,,· �--I '

.. , ('I0k::'t

I 'u P''''''

� " ........ :,.,.'J"'
.

.-, .....,.'l .. "'''I

l''''Q Js n i.<"lào haC'�- ..... ��(.'). fn1
, ...... 9··c�,�1n n COngrel_·,-!')
r", ;'inO-éll1'l_rt;c;inO d," Fs
tn c18,n1"('$ ",ll'a' =l'güSté) ce
{,ft pm IrI·' V"l1 f\. Anl "S,
rl�,:>tO a r>f"\11forr'ne:n TrT_
cnDt:n-nt"ll 1'l';:Jcava 'l,írnq
o:.'el�J8C70 �pral' le unifo"
!'Y1,t:;"1 n01"� t0..J<;_l 'i,; �rnel··�·�t
LaJ''';", ,Atu8Jha(la

.

�s:a
orentação

'

p r"str'ta <' C)

C":"'v,n C's+llçl 'O]1i il, aÍil'moll
j)erf\mptoriélITlpn'.e, Se1\)

nenhum receiO de COll

trst;,lqão QU'" as instrtlÇõe�,
sejam da Confere'ncia T�'i
continental de Havan�1.
sejam cl,a conferencia clt;
agosto' ultimo, dos est�1-
dantes, estão sendo rig�
raSamente cumpridas e:n

noSso país,"

\ ,

Democrático� r'
'

• � 'f
I

,I, � -; 'I
" I

J,1'(,

N'a �ntrevjsta qu� O Pl'(\lsidente do Senado F,éde-' , iação cio �a�" até qú� su'rja d oportunidade indicada

rol, senador �uro Soares de Môura ÁndrêldeJ, eonce- na recente e�tr��i�ta coletiva do Ministro Carlos Me-

deu. � i�prenso da Capital, 'evidenc'iou-se a 'sua pre� deir9s :'d, Silya,' Mas. sutilmente, o Presiaente da S�-
c�paçõ,o pelo··;�tôrno do P�ís à norm,?lidade' ,dem� �àd��,.cÍ�i��" �rêanspa��ce�'que 'perdura.o seu pensa-

c�áti�a e' às
<
garantias ind�vi4uais. Diss�. o �r., ��ur� �en,�o ,i�ic:i�l� a� f�lar em Constituição "respeitada".

Andf�de que 'êste é, realmente,.o gra�c;le esfôfço,,','!e -Isto, lig�ndo:'se às suas afirmações anteriores; face

a� I)roble�� da �evogaç�o de d'ispositivos do Ato lns-
,

' I

t'itu�ion," n", 2, é de se entender que, na ocasião
�

,

.'
J

, \,

opo'rturi�. será reeberfe o de�até sêbre o temo.
\ '

, Tanto lO Presidente da· Câmara, como o Presi-
.

"/

d�nte �� Senado: estão Ia por do pano'rama geral QUE'
, '.

irá co'ndicio.nar ó éloboração da nova Constituição.
A� me�mo te�po: q�juardam que o PresIdente da' Re
púbHco deixe obe�a: como está, o pers�ectiv.a 'dtJ
uri1 �nten4iinê!'t� com o Congresso, não só poro

nõ'� ai!�n'h�tr:a �oberania' do Poder Legislativo em

, ta:'!'< iMP1lorttinté, momel'lto, como �ri�c;ho' ....el"'te "'a o

'. �r�!:eiÍ'a� -��' irtaerêses gerai� �o Poí�, "isando à suo

�C!""inhodo poro a estabilidade. J
"o :

"

:,.e '.
"

.'

\'"��"" , ,

[)esenvolvimantÓ···lndustrial
,

. ',/
t

.;, ot t, \,' .' J
." I ,:: " '>1' \:'"

,

A. C2p: .1-11 em urna gl'8,r.de extcas·ão
luz, ',� p-018.S ,lj o lfo,·as ela noite.

,
Da seÇão ele rE'clalT�açáo , nos inF3maram qu'�

O sCl1?&õr :r"""co .Resende nediu inclusive a "c0- havia si�o'.u:n caminhão qUe partirCld'Cl Do::te nUlll.l "nu"" vq:t::>r. a mãe f&z s;11al pára
'8,' . �c;�' �'o l\1f,I'B' :o8"a conve�<�er os estudanteS ':<i esbatf�da digna �e uméJ. grandé barbei1:agern. j

'&..�ta:t de uma vêz 'e geStictilou cOm a

'- '�T"
"-. ,\s s .. ··s

.. .'r.;:-('11(":ra8, que�siío f!S rSCo1as e a;:; C'v:làde fa.r'tamente iluminada. �léni da luz cla"t8. �.ã() .daquela maneira;' sig'niJicava qUe
Sl!?: F:, v--� s.::t;odGs. ef aae "unrrte'l", já {j�l" �lá 11,:- <'o J'uat e úm ,conduto!" de um caminhão d�r· um'a' es- IrIa apanhar em caSa
c' -7'c':i:1('{ (8',8 :2S8 de rcEtrj('õ s em beY1(_ � ia' J<) 1:'aH"da ,Í'Ul1' l)C-St� ela i]u"';hGção a pOnto' de parti-lo lA. nrnfec:sú":J:wo:tou -naÍ'a Sua n1'?-

país.""
"

.' e joga,r .1:0 chão a rêde pública é cegueira, imperícia sa, du,·ante uns .::::uco Plinutos ob"et'lo\l
p. tnv' s do s". L'r./) de NU'tes, o !)art:do oposiCiO- ou outra cCisa .. :

' o recéi1)-ch('gq�10, Os plhos na cara, dê-
n:sta ��n'('I�st"(Jtl StJ "rl',,'ocunado cam as oe:)ftenc·a:;. Só � dep_)jS .de, n_1a,'g de uma hora é qele s' i)a�te le, no s.ap,at't�lho ,de lnna fUrado na Dor-
U)'1él :vEZ c]'!� ,]:" n"': " ·nte ge.r:,c;;ío �airão os futuro:> da é;dade qUe ficara S2m, luz foj recu�)€r:da e isto,

h.· Êle, :sem jei.o, abaixava a cabec�1
dirigp,r;tcs (::) ?\:aC&U".

-

graças ao 'trfiba:ho r:l'rmto,e enérgico dos, operários ela _ pra esc:'l1der.a vermelhidão de seu' rçJ,�-

'_P�réJ)cla.me·nic o o'D�S'Cj :n'Sl_8, JOsafá MariDha Elia, qUe ainda exis·te meSmo.
' te·· S0 pncàbu:ava fàcilmente. Dep�s, j_

d:E's", que �ão minjn'�ls' <"li' pC'é's'bircla�lss dé Uma e11- '"

' ." aula rein:ciou-s€ com D. QUÍ11tina d?-

'JOsagem entre o gové'no e a O])osj�ão, 11a pteSemf! OtT'T'P.o 'CAMINHA0 HA DIAS DERRUBA' O �enhando letrinhas UQ Quadro. 'O l1ll'ne-
cr:se, uma .vez' qUe "éSse, governo não quet c01abot:$', MURO· DE ARRIMO' DO RIO DA lA.VENIDA rei �'�1 e�a o'�mais fácil de se fazer, Qni-
p01:qae "ó pra ica violencia-.

"

"qUinno 'gostava. um ,pauzinho para ci-
;.

A' ", d 'l� lo í" . t d t ,J I

. ,Ssml, so pO e jl'3v('r c. laboraço,o, quando .' ira
. , Isto já foi há dias, fiá mais de Uma semana e er�- 'lTa; Ou ,ro ei 81.10 � o outro meio toni-

,C:.n;_preensão e o .\!0V-2rro -não tem t:cil11pteens�0 ne.11 ttetaú:.o, ,a p8,rte derrubada por urn caminh_§o, onde rho', igual á plmta de uma flecha.' Ra-
Com .os jCv",ns estudantes." pas�"m as ôpibus da MauJ'o Ramos," con'inUa escan- biscou.,o várias yêzes até ocopár a fô-

Segu' do o senador Josafá Marinha a "trillcheira céJ,c'ado, oferecendo neJ;'igo ao trânsito, taNto de veí- lha inteira e sOrridente COrreU ao el1-

dos e:!tudantes" Hão pede ser autnas a Univers�daç1e cuios como o de pe.d-estres( \ (�outro da professôra para most!,á-los:
p':!Ís "a mocidade sempte foi força de o_tuaçâ.o politi- "

Quei:n foi?' 'tinha-os feito tão' bem!- Pegou o 'cadei'�
ca, sempre foi grupo mi�itaàte e de vanguarda". I' CQmo foi? I

•

no pela ponta das dedos,: deu
. enO]:n'0

Dizem que ':foi um caminhão,' mas; êsse veÍcul:J gal'galhada e depois fêz cata '€le 'tllUitO
devia ter alguéi1; a dirigi-lo. mau. "Se fôsse filho de rico prá 'o'�s-

E' preciso concertar aquelà parte éOmpleta111en�2 tar, fô1ha assim, não digo nada, ;naso d,�
derrubada e aUe estava, muito be;11 feita. pobl'e comO e, só dando com Um gato

E .fazer c�om. qu� t
o responsável 1101' aquele rom- morto na cabeÇa. Vocês vir�m, vitâm

bo em uma· eSqUina pague, as �esas. a mae Glêle de tamanco de . �aMira?
. I �

o ESTADO
" • �LS 1...'1T1GO 611"'10 y& �AI1-:A CAI(.B!HA, (to 07j,;..:'

<

Esfôrco
" . ,

.

\

se está fazendo no olono nacional e que só �o'", a re-
,.

4

'" 1 "

con$titucionolizoção total o País estará inst,ru�e�ta�
íizadci' pa�a prosseguir no seu cominho de deseny-ól'-
vimento-.

, .Afirma.ndo só acreditar no libe ...dad� e na demp,-:
C'rac;i,a, rept,ldi.al\.40' quolquet oU,tra forma de' dijcipli-
'no' para ',""ida da povo brasilei'ro, acho o sena�o,
Al,lr� M'�u�� +'ndrade que o Govêrno do �cír�ttol
Costa'7

.

Si�y� ;s� ,d��e� instalar �9b a eg!de� .de u�l
Constituição respeit'41do, que assegure pl�n�ment!!l

, ',: I',·
os direit�s �os ,�dod'õos. Não se .r,efeÍ'iu explí�itamén-'
té �Ôb,é' a ",óneir�, com que dever,á ,se! .oprovod·.' �
nOYG 'Cà'rf9� '�refEirindo manter-se em siliinda eri':,:�:

• J ""
• �.. �

"

FêlIO��Q t�centetnente sôbrc G atual situqção
da in�ústri, n.çi�nal> o Ministro' do. Indústria'�: C�
oi! "

,1 " ','" .,.,' ,

l11ércie, sr� 'Paulo Egídio, declarou que o mês de "pgô$'-
.

, -.

1 �.
"

:- :,.

t� ·f�� c> pctJ:'fQ mbimo do. crise e que, daql�i' por;:a "

_fr��t" I,' ri:�m��o d�' f�iências tend�r� a dhninui;;; S��
� ,{,

- -,
.

,

'

�

gun�� ,pron!olnCiámento onterior do. sr. Paulo -Eg44�:,
Y�le:' �i:z;er{ �í;ltÇOI .que a indústria se ��col1frã m�i�

.' 1 "

,
�_ _

-, \

"puri'ficQdo". "

. .

,/
, ",-

,-

Já se n,otabilizando pelos s"rpreendentets deéró�
raçõ'és' q�e faz por outro, o Ministro' da lodústria·

� '�,

I. '

e Cotriércio' afirmOM airfa\o que o regime Ctt 'i a :, I'J

puro' está su,p.e,ado; �iz'énd'o que' o ris�o i�dústri'q!
..

� !i1:é�e!'Ífe. 00 regi.rrie n€lo-ccipi�õ!ista 'ém" ql.l.-e: yt��\.O \'

mos". � QP�'tO;j <"ois q;"gu'!0.5 :nst, Un" ��, o -:ç';;';cf��'e :�-'� .

.

'

'_ ,

.

.'
I

.•

ao ;"o�ier�\q: o lucro, çomQ" h,tstn:me·'to 'e tei:w �s-

\ ilrc�_"',. I'O� e',;, fa\&nc'"o, otorr€:n·�;a p;oh!l�dQ '1< e� �': 10-
,

)', +'

.�. mel'\tó"él. /lhi' 'que umq ,e-�onomia
..

-
\.-

d'evc ser �orac�t;ri%9do por' �eu Iq,�o

'merlte, . qU,Qnd�
. êsse lado n�9at�yO,:

não po 'e_ C,. não',

ocga�ivo, mor-

I�ptesenta ,

Ir

\ <-

AIlEMA Aç:�sa MDE de Expl�r .. t Cri!e"
" Ih

•

"

'

\.

/ "

, ,

\

Bn;:SILI)A, 22 (OI;::) - Em nO'�le elo p:;q,t:cb r�,�

�:�\,,,,.:rc (') s',�·-8.'l'Ôr E'_lr;Cn Res 'nde (A?ENA-:S),.a
fj r-C;, que o MDB f;sh'l prccman:lo tjrú ",:r ido 'ele:
iO,.:o" -1. CÍ"'-'0. cS"u'!ant'l den'ops �aDclo' "l�r;1 interes:�e
at� �-a':'n� t:aí'q cm]' a C"lll�a ele'.': G"tu0Rntes"

. r-,.'O 'Ó:' "i,,_, ,'.]. r"'�pCndEll:'.J ao Ol'OS·cj()llj·,·ta L;D",
"

' . . I
' '

de ]\'[al(,S, a,:TeScqltou que o _!);'oP!" o ,::;:ov",nlO .) ';

r��'
'''' ..... '1'

_rt _'ç:..,(1r� f i'-' Et:'cll1ejo,,� :.)r ';)' cr;s' -s+·�(l8.nt;l,f'l.
qLl;e Se ,o :DélÍS atravessa hOje: UU1 �)eriodo d!3 "ex--c:·pciü·

'

na1idade cl-:,";�(ccL' 2a". (,� fiS::u�al1te'" dE:,V':J:'l \

8<l:'!':J.!:-.
dê�l' o retotilq à p:e\j uele da..,' :r:'f1_uias clC'nlCc!�at·.ca�.
?, nart'lr �:Je,\5 de 1�1arc;0. --.\

F�' SI�
,

DE FtES�RIÇÓES

"DITADUEA"

FinahneoUte, o senador Pedro, Ludovico fez com

pat�ções cOm a epoca atual e a "ditadura dr( Get'..llio
Vargas" •.

r "
/' '

\ I"

I.

,
,

"
.. (,

BASTIDOllts
. I

, �

,

I
, (

"

o 'p�si4e�lte da �eplJ.blic� �lal.
Castelo Branco r((solveu condusir
o� entendimentos com �s dirigen:
tes do Congresso e seus líderes ,P;ll'
]ílm�n*.l\r.e's para o exame do co:U
.teud:O, da �eVisão c'on�t1tucionaí,
s.u's�endend6 o debate sobre a pre-
.Jímínar, levantada, pelos presídén
.tes ,da

'

Câmara e do Senaq:o, �la ne.
cessídade de restaurar a autonomia
40 Legislatívr]. " '.':'

.

O e�ame -da po�sibmqaqe de -re

vogaçao, ou simples suspensão, do,
artigos; 14 e 15 do At\) IHstitll�:ional
n.o 2 ficari adiado para o "moínen
to opontuno" (conforme expressão
usada na última entrevista do 'nrl
rostro da Justiça), pois o governo

c()�sidera -que não . ,poderá �brü'
mao d?S seus poderes exéepcionais
enquanto não rorem :

superados os
fa tores de il1tranquilid�de que vem

deuuncíando. Tais fátores são a cri.
�e estudantil e as artIculações para

�,fo�'mação da frente ampla oposi.
ClU�llsta, que os porta-vozes 'Oficiáis
dl'finem como mani.fe"tações:' de um
"movimento sÍlbversiv(i' articuiado"

,
'

- .

\

.I

, I

\
"

pl'ioporçõ�, m�iit", interior à do laeio positivo".
'.

'
.

\ ,�� �. '�r� P.,:,Io �gídio, o desap�recimen>to de

:��" errí'�r��" e d�� produtos que elo, fabrica, "impli-
, ,_- ,�

I' �

,

-ce np: ,slirgiment'o: :4e produto� idênticos ou similares,
, i '" _', .', >

�
,

' :, í'
-

��r;n
. ��e:'h�j� redüção do prod�çõo irid�lstrial. Seria,

,\ � I" I" )' " v

Pôrém,.op,prtim,o esclarecer -que, ti crise industrial do
,,�,\ "

-:: �. , , ........,
'

�aí!l nõó .0fe,ec�Q estímulôs para que as emptêsÇls
'�ml?li'Q)',:ser;,' q r,eu

.

c (,,,, po' de ação, 'lu�t.,mel1te num

��'!'ré�t� em qtJ'� -esta�am pràtica�ente fecho'das as

Cá, ,teifQ�' �i' crédi'to,dos estQ"el�cimentos bancórios.
j

- ,.,' \

xxx

.

O lidei' do governo na Ca'mara
deputado' Raimu:U40: Padilha, diss�
q�l� esper.t

. ser conl'cca,go a qu3J_.
qtle.r 'instante para o prosseg·ui.<n�;',.
to ,da� conversaç(jes éutre o presi
d.('nte da; República e �, ctipi,tia 'par.
lamentar' em, torno "da reforma
constittici,(H);) '. 'rnCl!:ivia. '<l�n�i",' c'�.
ter·se aVist�do 'pQr dua§ vezes'éom
o mal'ecl}al Castelo' Branco,.·o 'sena
dor Dá�ilfi 'Krieger, )iuer dÇl, g>oyer.
no JI� Se�ado, admit.Il} qUt aqÚel:J.,
relll!Ul,o so se pl'oce<;sa'r�: 4épois
que, _o presidente ilpn'ciar, em lJis. '

cussao prelimim(r co.rn �o mirrlstro
da Jusafça,.'a'S, su��tões ofercidas'
pua a reforma p,elos c)Jversos Mi.

�sterios, e, o���os":d� sé$'�anÇa 'do
governo.

_

I :Um' rióvo encontro (lo marecbal
com os dirigentes' ,c lideres parla
mentares pqder� se. realizar 'a�da

•

esta [;éin�na,' caso º presidente da
RePl!blica jUlg:ue sl�fi�iente�erite
aQ_intadó o trabl}lhQ. de elabora�ão

umq

1·
, \.

"
,

O,SV:ALDO MELO
'í ",

,�\

É A G;�ZOLJNA NUM SAL�O, SUBIU
ME$�O: MAIS 2,7 POR CENTO

J� � fatd cpnsumado e, i1ote-se bem eomO 'presen
te nesta "Serilfma do, trãns,td. "

.

Os de9:11enü'dos' de fonte' oficial de
4 1,:), rt�)iOljr:8 'continuava inaiterado, '111ais

Simples potoca.·
,1\ C;!legou a ,?,ora e -todciS' os. desmentidos e pi'Omes"
sas v'".s; 'mais Ul�la vez Cairanl Dor terra .

.A goià vamoS aguarda·r um ;;'ovo aÚmento.
Quàndó' e em que não .sábemos .. ma;::.,' que vem

mesmo. 'I.

-

P'a:siilfo bom, ê-Sse deS-ccbGrto por Pedro A1va
rf;� Cabtal. � ,

S"":VLó :f'..T;A., no TBP NSITO - ClA.l\'IJXHA(\
SEM LUZ PARTE DA CIDAI:m

,

DEIXA

,I.

\J'I

"
,

"

,

.

'
, "

�.
-----------

do anteprojeto, que s. realiza sob' a
orientação dp sr, Medeiros da Sil
va.

/

xxx

O sr, Auro de Moura Andrade {Üso
se hoje, em conversa Informal, que
não lrê condições pa,','.

'

aprnvacão
da reforma constituóional pelo a,
tua! Cong-resso se o g-vverno não se

dispuser a revogar os Artig'OS 14 e
15 do AI·2. O presidente do Senado,
que regressava de Santta Catata
rma, integrando a comitiva do

'

mal. Costa e 'Sil-va, deu resposta
laconica quando lhe perguntaralll
se havia possibilidade de tal aprO
vação: "Pelo Congresso, não".

v'
•

O senador, desmentiu que � pre
sidente Castelo Branco tenha to.
mado 'qualquer decisãn quanto à
sua reivindiêação (e do sr. Adau
to C�rdos?) 110 sentido de revogar
})'l,rclahnente o Ato N, ,2. Declara.
ções de pO,rta-vozes não lhe 'inte
ressam e aguarda' uma comunica-'
ção oficial do chefe do governo,
Por, outro lado, a,posar das in-'

formações' de' que o mal. Costa e
Silva não concordou com aquela
reivhldicação, o prcs!dente do 'Se.
nado sustenta que '-'$ coisas são
diJcrentes, tratando,sc, C01110 se

�rata, de assunto' de tamaruJa ':gra
vidade e impol·tancijl.

xxx
O sr._ Carlos Mea��lro's \..([a Silva

conf�r1l10u hoje ter sido el'l1Voca-'
do pelo. presidente Castelo Branco
para um� reunião amanhã no Pa
lado do flanalttô, Ae que sabe,
nessa

.

relUlÍão será exallÍÍI!adà a

orgaru,zação da Justiça F�er;tl·
no p�IS, tendo em vwta flue ore.
tardamento dessa medicl;a' est�
ac�,rr�tando .

graves problemas, o

l)rlOClp�l qos fluais e o acumulo
de processo de interesse da Fa.
zenda Naeiona,I l1'OS Estad.os:
'O tnintstro da Justiça

'

tIão in
foormQl! se na mesma. oportunida.
de será debatida a iwestão da .re
forma consti!_lleional' ou proble.
��s, l'elaci0!lados com a crise po
litwa e o movimento estudantil,

j
i
)

lJ,
, "�O :·2 �;C,� ::Ú";',e ,}S h,)rr[vei':;.

:l.��Gp t,::1't�), a: C;;�( qUE_. :��é U�;" c;H�h,�;)T')
la. a r:�!,����?,r., �:'0 1', c:

'

) (,crü;_� 1113,.'S
i';�) g .

_ ,-''i;',J' a'-:":'; "T 1 • ;" (
•

,

'," »;�t.. 1 ' 11;'''/>.' :' "n c,_'

,,'lo ,,}., .. ,::: """'��,"'_1, ,�·,oI.i-i�, �" ....r�<o-�r"':
\,_ :--,,-

'i.?r"J!l·,.'"JI:�,.�, .. · 1'.,':",i( <'-I-;"'�� ,,·e ;·t'''-Va·, _

.: Pr>4��S ����'Y,�:�t���I�;,���:;;::;!��Ú�
'�.·;,'a=�l Of' tU(1:L-'q_U(" aCCl1t:c;a r>t

.:;'��SS:;;, dos;.d(cS,Arms ,�1a -C21'a
.

cl--; p::n'
.tfcs:,or� nO quadro negro, do sapo qu:e
Um d'à pUSEram na gaveta (l'a diret0ra.

"F'Ol ê1e Sim, D, QUintâla
'-..

eu ai'1-
1 $' ,,' �.. I' C �

.e a/falei p�á ê1e parar C0l11' aq'hfilo qUe Ci.

�enl_1ora �ao gostava, eU �abia, êle ,di3�
se ,que �laa ligavá," Sempre qUe.,

-

atl'i
b�Iam-1He alguma cul!9a,' a prQfessôra
punha-o" se?.tadinho quieto 11,UlJ.1 banco

enco�tado à paredE?' sà:zinho, \C0l11 um\
. chapeu de, burJ'Ü na, cabeça; ti-nha dUas
graíldes, orelhas de napelão .. Era o maiS
quieto, nUnca falav� � aUanelo o faZIa
ei'� só parar_desculpar-se' de qualquer
cOlSa, que nao tinha sido ê1e e sim :)

" cole.,guinha do ludo. PEdiu para iT f0ra;
'senaO Estourava a bexiga. -

,TJma sinetin'ha bateu QuiquÍl:Lion:l.o Sabia o qUe sigl;ificav� e continUou\
sentado. Os COlegaS saíra'n1 correndo
êle f;cou na. sala, alchava qUe o sinai
era só pa:a os Otl,ros, berrI vesti.dinb.os.
,para êle Dão, q:uando alguém quisesse
ehamar, era só a��Objar que irié\,: igual
,um cac:hOITinho. A professora, sempre
de cara reia, avísou-o de que era a ho
ta do, recreio, quando Se CQmia oS !ftn
chcs trazidos de casa. Quiquinho 8en-1
)t(�u-se lilUn1. canto do pátIO e' :co:h)eU o

. pao sêco. Seus olhos; vidraram-se q Ua l1_

do- olhoU os outros IComl?'mlo m'açãs, gal'
Jafas de .ga5C'a .. fatias,::1e bolo Te'le
vnntade cle/2juntar elo ch30 o· mioio
da rn:--ç(t que o IOl�elhudo jogara forR
A ---I-, r'n,,,,, QS c01p,,"as i()()3nri� bolas ,-l.�

, �ude, 'bibloquê; nã� pódia t�r bJ"inqtl��=
. ".":-'. L,_pai tJQ pobre e, o único presen
te qUe lhe dera na viela ínteirél foi' a'

n,a;etjriha da eScalá.
4

.
Batel,l outro Sinal, nOvamente os

mer;inos saíram da sala, a pl'ofesSôra,
marjP<:u qUe êle 'ajUl1�asse as sujeiras
do chao, só depOis poderia ir. VáriOs
c,arros eSperaV3.111 Os outros nleninos n:1

fren�e da escola; aS n,ães piDtadas com'
c_?lares caros aceÍlavatl1�lh�s do 1

por
!,tao. D. Nádia eSj)erava do outro lado de
.lc.alçada, tinha v�rgonhá c\e ap<!,llecer as

, sim na frente das outras mães, tão TriaI
tI:apilha. QUiqUinho correu ao Seu eíl-

. contra radiarite, e de braços abertos
l1'lOsh'ou-lhe os números que aprende,...
ra a fazer. "Gostou, mãe, gostoU? Se 'a
seJ:ilhor'a gostou el) não, quer6 mãis sai]'
da aula! "Em ',casa; o·'pai. 'sorriu-lhe"
q).lando chegoU, chàmo'u,o 'de:'estudQTIt-
teziruw,aplica.do, fi:" '

, ,

, >

,
'

"., I

','
, F

. '\} '·,1
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STITUTO DE APONSETADOR!A E

NSã!:S DO$ �tRI,lOYIARIOS E

MPRÉGADOS &11 �El\yIÇOS
'URLlcas
.

'

\
I

, t
I

e

o

l·

.� ,

:���I
Acham-se' abertas as' seguintes concorrências:

n.o 01;66, Rd:;Jtiv� � aquísíção qe
,

II - 4 (quatro) máquinas de c�lcularmar:-uai8, tipo "F'llfLt";
b - 1 (urna) máquina copiadora,' tipo "Thermo Fax"; ,

c) ---:: 1 (uma) máquina duplícadora, elétrica, a tínta..
e

Floriarlópolis ,19 de, setembro de 1966
'

e \
I,

PASCQAL SINIONES N�TÓ - Presidente da Gomissã�
.

)

1 ç.".:::.-...;..:.x:;:;-.-----
.. ,::::;"====---"--�"--"-'-'-'''--'--''-

'DEPÓSITOS
Aluga-se um à. rur ?:r,'lncisco Tolentino, próximo ao

edis Frederico Rola e mais dois outros à rua 14 de Julho'<«

'Estreito na zona portuária. Tratar à rua Jerónímó Coelho

lib - S�la 18. -28;9.66.

I •

'_ -�------_
... - -.-."-�

--------,_ ...... _--.---�_.

,ídpdeLanu' .aLi J.ARDIM ,\TLA�trJCO
'Bairro em franç�o progresso e' valorização com;tante pe.

"e': tra<::Rdo de ,uiplJ,hizaçao mod�rna' <> fácil ar;esso de'
·,uas ruas,

'lJ)Und'Hltes COI�strucôes qu� surgirão em muito brev�
,-\NOS DF. PRAZO r,rE,M" Jú�os em, jEUaVeS pagaITten

;l1en"ais, ,"
\ " ." ,

'

Informações e lI·endas. ,cgm ·.Benjamim Averbuck Rue

I'enente Silveira. p.o 16 �·esq. 'Prajan�, Fonp 3917.)

L' ,
'

.-----�\ ..._._,'_"- _.�_ .._---".

-'::,

RENE PIRES .'MAdiAD(} e'MARiLiA GOMES MACHA·
DO, participam aos ph-1fét�tes ê p!:�sQas.:;_e suas' relações, o

nascimento de' spa fill#:uhll: lVA�� ELISA, ocorrido � 19

(lO corrente, na niateàüd�t,(e D:r� Carlos.. Corrêa.
"

.

.

::- ._ :"":-,. �-
'

..

REX-l�ARÇAS,E PATENTES
Agente Oficia} dr, PropriCd�de iuaustríal Hegistro de

..

marcus, pátentes de' illVeIl�àb nO{lWS l,orperciais, Litulos d.:

'estaIJelecnnentü::i, illsignms e f1'j.:;;es -de propagclllc!â.
,a.ua Teneute Si[vei'ra, 29:-.- s'àüt,* __: 1.0 andal - Alto

ela Cilsa N�Hr - 'B'.orlanopu!is �.€:o� PostalH7 - F'one 39il
. ,

, r

.

::�-=--
-- ----�-� -----.J=.--�".':

.} .� -.=--:::_-=-=-==------

I,

}�A lE§ífACÇÃ([}) [f))A\§ F[L}iD�lE§9
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UMA ARMAÇÃO PARA DADA TIPO 'DE ROSTO If

ARMAÇOES' E LENTES COLORiDAS IMPORTADAS •

CRtDITO IMEDIÀTO .SEGURO (DE LENTES) GRATUITO'

ÓCULOS COMPLETAM SUA ELEGÂNCIA

ABERTA AS QUINTAS-FEIRAS; ATÉ 21,00 HORÁS

,
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OCULOS)
(

.. NAÇÕES UNIDAS � Os chance-
I

leres do Brasil e da Venezuela reuni

r-am-se ,p:ela primeira vez na �ONU des-r
de que as relações diplomáticas entre

o� dois países foram SUspensas, aO mes

mo tempo em qUe, também se observa
Uma' tônica conciliatória nos círculos
brasileiros, oride se tem: afirmado que "o
Brasil nada tem a pedir e nada ,a quei
xar-se' pela decisão venezuelana' de não

manter relações diplomáticas Com o Go
vêrno do PreSidente Cas.elo Branco.

A reunião' dcOl'reu no momento em

que os doia países rejeitarani a. idéia
de estabelecer blocos no âmbito 'da
América Latina, e ante .a .afírmação ve

nezuelana de qUe sua- política de nãü
reconhecimento dos govêrnos de fato é
dou .rinária e não afeta a permanente
amizade para com os outros pOvos do'
.Contmente:

.,.

ACEI,TOU CONvITE D� JURACJ

O Mini!;!tro do Ex'..eÍ'Íor v�nezuela'::
_no, Ignacio lribarren BOl:jes, .••:!eitou·/o
cony:te -1para um almOço qUe SeU colega
brasileiro JUráci Mag::Ühâes havia es-'
tendido a· todos as ministres latino-anie
ricanos que já se el�contram .nas NaÇÕe,s
Unidas.

' .

<ü encOntro tính;:t por objetivo �n,..
tecipar pontos de vistiOi' 'sóbre :08 prepa
ra' ivos da DrOD05ta Gonfer,ência' 'dos
Chefes de }�st�·d.o do Hemisf.ério:, . A maioria dos chan:celer�s é favo-

" Em entrevista à imprensa, rfiba!'-'
_ -ráve��-à esco1?a .de. Lima co:uo sede ,dr

ren dissel que a, qu�.ão do'�ão-reconhe", 'reUillao de cupula; A questao será COn-

cimento "ê uma f>0S.iÇ�o 4o-\]_triniiria Si4erada 'hoje -à tard(! 11a, i'eúiüâo :irtfo;r�
que Se apoia na Ca!:t.a qa 01�ganização m�l dos chanceleres.'

Brasil e Venezuele em Q Ama�Qn�� quer apljçif �J
fase de .reeproxirneçêc bilhões na aQrop�cuâri,l' - '�

Os técnicos federais' e r estaduais l�a a: restauraçãO: e dinàmika:ção. de dOiS

dos Estados Americanos", a qual assi- qye Compõem: a -Comissão .da
.' R�gião 'postos' agropecuários. Ô 'outro plano 'pri

nala 'que a comunidade .regional deve.' Noi-te da Reunião de; Dirigentes do Se- oritário estima em cr$ ,715 milhões o

Ser estruturada em tôrno xla democracia tOr Agrícola Governamental, ora em, re fomento, pesquisa e. experimentação dó »

representativa. Iribarren prossegúiu ,->_ ,alizaçiW �o Ministério da Agrícul.ura, guaraná, através da integração de Pro

firmando: 'NOsSa posição não está diri.:. ani11isaram os planos prioritáriQs que se dução do EstaUo.. Institll;to Nacional de '

.gida contra ninguém, e nOssa
.

amizade
rão executados no setor agrope:cuário Pesquisa da Arnazônica.e o iNDA. O

para com .todos OS povos dª AÍnérica é no Amazonas e Amapá. O plano do Pa quinto e último plano visa à (;oristru�

inquebrantável". rá já foi aprecíado no dü� 16 e aprov�-, çã(j) do COlégio Agrícola dó Amazonas,
Observa-se também Um -tOm de do,

' .

<..
.

orçado em. Cr$ I bilhão, para::'in�ugU
concórdia en_re as duas .chancelarias raçâo .. em dQis anos,

em manifestações mútuas contra ,t&da AMAZONAS

idéia <de estabelecer blocoS no' âmbito
IMino-ameriéanO•

'.

. Hoje à tarde, Os chanceleres latino-
·

-arnericanos se reunirão para discutir a
· data e a sede da projetada reunião de
cúpula dos presidentes americanos' Sé

gundo infQrmou, Um porta-voz 'do bioco.
!atino. Já s� encon rarn em Nova Ior

qUe todos oS/, chanceleres americanos,
,exceto ósüa Argentina e do Uruauai

qUe geveráo chegar a�arihã. A r,e�ciã;
poderá sofrer Um araso de algumas :

horas, se a presen%i dos' chanceleres se

fizer necessária na ASsembléia Geràl
da ONU.

.

, '

.

.

O,E,quador se\ oporá 2'. que Lim� 'ou·
Vina deI Mar seja ehoiita sede da COn

ferênCa de chefeS, de EstádO,' tendo '. O

C�anceler, Jorge Sa1vad01' Lq_ra decla7
'

, 'd· "A'
I �

d
-

,ra o: pm3remos uma Se e. que na0

provoque controvérSia nem opOsição de
ninguém".

' .

.
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Estti antes
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RE INCLINADA e CAVALO PA ·E s\tu d··O'LIDO, CAVALEIRO' PALIDO.
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�1 o ME N TO tlT ERA R,lO
Di Soares

'1 •.

KATH�RlNE ANNE'; PORTER

vis,a por KatheLine. An�le Porte'l' L'·

Na,o·c. a .1.." l,"- lúU1V ue ló�Ô, 'enl'Iú
dian L.l'I..:<..K �.l LX"',,) e Cl'lel-rne no Te..

'

,
"

y,;as e ':[1<l L:-'''!:.l''••a, Ol'ltd� f:ç:eq)lentei 3,3

e"c(J.a'z,uüas rem�ri ...rl�s qUe. tínhamoS no

)::)Ll" ,ÓLa p. ieC(Jce, nerVosa, rebéld� e in
"I ' ".' -'. .

. evLlJ.i:;iv'd. 'V>SlIn qUt,:; aprendi Ú _lOnnar
'\::Cja� nu papel, pU'r vO,vq_ '�oci, ves anoS
(te lU"'''\';,· l�

...;::;-i'i"e a esc.'ever lÍlstónas�
I

LJtstn.lL í,,"u,'"S inteiras' de' nia:QusçÍ'ito;;,
'

,-
,

- j,o, �.' ,,.,....- ••

e �.su !i,d·ç;.':; pOLq:Úe ,pa.s.S-ei, qlÚn�ec,an9�.,\,
d �'v .. ",L'. 'lliUn'-'.o; levãndo eoID,igo �ór�i-
; v .. ,u v Lá, estou pl'ontÍl-. a 'VlVe,f)e a. mÓr
VL:d péS_OS de pape1.é· quásé·�dà Ináj�'.
fer ao se1'vLço uesta .y9\.;açao. <;> 'mêl,f 'A
mco ntO é l.o.a.rar ll,iStónas' -e téúbÍnu
nnar cLlm veiÜÇl,de.,A mm,ha vIda' pes-

. SOa! tem siuq o acúmUlO', ,de experleu-:

.,:clas embr�lhadas e ide asp.�tó illcoeJ:e�
te qUe l}ao poCi.em." érelO ev.. �ixar

.

de
en,cne�' os ,Q.laS �dê: Urpa lP.J.U��r qUe vê
o eSpíf1...O COinpletán{�nte <ÍjJ.;se'nte 'doJu
gar em que s'e endontra o. ç.ôrpo. Física
menLe sOu extraormnàriameute' presbi
ca, e est()u certa ue que êste deleIto· a'':' h

Jeca de' a",gum medo o n{eu teinperanieh
'to: tenho pOuco 01 sentido .do tempo e

quaSe nada do sentilio da distânda. "

1'1 ao tenho o menor sentido' da dlreç-áo
e vi uma grande parte do l.mlrido p�r_
dendo-me e absorvendo· simplesmente
a paiSagem enqUanto corria mundo pa�
1'a encontrar o n1eU destino. 1nteresso-

me de maneir?- pessoal e imediata por
todo ser hUmanO qUe Se áproxima a me
110S de' dez m,etros de mml e nunca en�

,contrei dois qUe fOssem� semelhmítes'
Descubro nele; as" diferencias mais ma.:.
ravil.b,osas. ,os animús que dão peles
�produzpm o mesmo efei�o. , ' l,

Sem a· ajuda de amigos devotados,
- téria morrido de fome, nao sei quantas

, vêzes.
\

N .. DA REDAÇÃO:' -'- k. A'.. P0r
ter tem três livrOs publicados entr'e ..

'

nós. O rOmance A NAU DOS INSEN
SATOS e dOis volumes de contos A

Servico$
•

•
•

OAMPO MEMORIA.
� , . dRENADA, \yA$HINGTON z':_ O Se�do� do prqje,�o 'de lei d� 9-iÍ'eitos

O poeta e pintor DOrial1 GTâY C:J Pàstor Martin Lúthér Kmg liderou Uma ,civis, adv�rtindo da �erie��4e :aà.;; fOl1-
,das com Seu novo livro de p... ,emus '... passeata páélli'Ca d� eSFU:(Íilnte'S me&ros sequellc�as. R� vrilkil1B,: 9:ír�.tor",exe��
Campb Memória' �itado p�lo· p1il'Ílo às. esPolas de Gr�na�l<3.. o#de se 'registra- tiv.o da NAA:CP1 corn�ntou qúe' "o prp=
CuÍtural do Govêrno do RiQ G. ,do Nor ram na Semana passada .distúrbios pró_ b1em;:i não vai desaparece;-.' O :negro não

i'e. 'Na apreseritaçã �1 vluifle 'diz Nei Ik vQcados por brancos racistas, !,!nqUlmto vai ,desapareC�r" -- ",

,,'

/

andro de Gas,ro: 'PQUCO� livroS de }ioe os Outros líderes llegros "p�testâvam O Govêr,Q\) 'terá qu,e-clecíM'r entre

sia.' terão a1cança;do, cOmO êste 'C�pP contra a :lerI'otél da nova ler allti-racista a lib..e�dade de loc8:1ização re�dencial
,Mêmória.', tão indissplúvel Ú:ilidade) te':" rio Senado nÓ1"t�-ámetica�o.,> ',",' ,.'. . par·a..os'hegrós;e.aameàç[CéxplOsiva doS
h�á.t{ca. d 'hu()ólico 'e �o mem0iãv�1, elil1

> , 'Arlites d-§\:, l'pal$;ea.a,...;�lpF" �d�ç1�r)�k':':�LlW.�'7�i�*h.W.i�k:JilS; . ,,' .:.-; -' ��
i

':'

· '.sri,as,,;;'vári�s .aGpeç_õ.e���stã,p, nele' :mter· na .-conc��;�,��;;:Ç'ao "rEla!j�a,�� :na "Igl�eja • ' "Pess�al�nerl 'e --i' disse J3mce ,Gre�

h$�,dos e coúfunclidos) E unido tudo - Bahstp de f3e.lflower qUe 'çliscorcla do en . 'lídêr, da' NAACP en1, Cineinnati ,;:_

tsa�ós e a paisagem/ C; 'cariaviál '"e o 6a lema" queülla, garôto, queima",' suge- llã� açho' q1,le o·,Pr�si.d�'nte te:iili�·�e' em:'
dó -'- há uni contínud tio e1egí.àco, ra}� .rido nq,leval1te ?egt;q de W�tts, em ;�;. _

penllado pelo' p,roJéto c�in� pO'éJei:H� ter'
: �ica qtJ.e Se aprofunda e ressalta na 1965, e propôs, eni. troca, "estuda, garô- feito· E a opoSiciío obs�in.àda do SenU-

,

Pgesiá de pO'Fian G1'"�'. 'j' to, estuda'!.
' . .

doi' D�rkscn não� ajuqou rIl�d[j,",
,

iC .í'
.

,cWilbur Smitn, líder da �AAÇ'P de

'MOVIMEl'T'I'Q CAMPANHA Hartford, Cormebcut, diSSe cilfe "o pre-,.
."

\ Sidente Johnson, lànçou'à lei de mor.�-

Q'
0s líderes negro·s de todo o pais dia ao, Senado co�no' � lÇl.nCam, saberi ..

. prote,5tava-hl on�em "contra a derrotá, no do de antemão que seria d�s
.. pedúada,.M,

pôeta Max Muller, at:t;:av;éS da s,eu pr.Df r
' ,. os

grama na Rádió S. Catárina,'está' ariun .--.--.-,--.-.-.--- ...------ .... -

cicÍndo o lançamento·dê folhetos péi�
, dic:3S !,':'.onteudo poemas DOr êle divu1gan
d�. Àsr ttlrções 'ré�ebei-�ã6 o nome de,
'Folhetins Caram�jo'.

.-

FOLHETINS CAR.AMUJO

xX'x-'-

l'

POESIAS DF; VANGUARDA
O po�<a Pedr'O Bertolirro, 'atendendo uili

éonvite do JOrnal "O Diálogo''; reali
'ZOU qUint", feira última no Instituto; de
.Educação DiaS. Vel�o, urn' debate só\Jre

'\

pOeSia de van�uarda.
x

I
x Xx

POESIA DE DOMINGOS CAR
VALHO bA SILVA � Em segunda �

dição o livro 'Girasol de Outono' ,do. (:0
nhecido )i)oe+a paulista Domingos Car-

'valho da
-

Silva'- "Girasol de .outono' é

uma ediÇão de Cancioneiro de orf�u.
Enderec:a para 'informações:

Rua Oswaldo Cruz, 40 - Estreit,0.

--------- -------

\Aereos

i l:

PARA CURITIBA _' SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO

DIARIAMENTE ÀS 8:;30 HORAS

, ,

Fiofianôpolis, 23-9-66

AMAPA.
x O Amazonas apresentou 5 planes
prioritários, tendo CO�nO metais prmcl
pais a produção de alimentos básicos

. para ° consumo interno, tanto nO cam

po da agricultura, como=no da pecuá
ria: o fomento. a pesquisa e experimen
'tação de p'rodutoS bás:,os para o' desen
volvimeru o econômico da região, bem
assim a formação de técnicos de nív�l

.

mééÍip no' Amazonas, COlTI vistas a asse

gurar o aumen.oí.dos quadros desses p'ro
fissicnaie, essenciais ao desenvolvimen
to do Amazona.s. O prirneiro plano pl'e
vê Uma aplicação de' 4 bIlhõeS e 831 �'lii
lhF,os de crUzeiros 'em 4 anos na· asSig
,t€ � a à pJ:::::uária'bovinà dó Amazonas
O ,,:;egun.dO visa a ü;rip!antar umal nO,iél
rnenta:liqade" na que' tànge à. pfodüção
de gênsros de subsistência, notad.;men
te arroz; i'nilho e feijão" através, ,6:: 'lun
plano integrado cI.a Secretaria de Pro';
duç§ o do Estado e Q INpA, 'orçét:nqo�se
a despesa, em 3'ános, em:Cr$' : .

1027.475.000. O'te,re,eiro . plano prevê
uma ap'caçâÇ) cie C�$ 533 'nlilhões- pét_

:' \ ;

.

O Serviço de promÇJçãó Agrcpecuá
ria (SPA) do Territõrio do Amapá; a

presentou, também, 5 planos» 10.) pro
duçâo 'vegetal, 'multiplicação· e

. aquisi
Ção .de Sementes e mudas

'

melhoradas
medi�nte a aplicação de Cr$, 150, mi
lhões, em 1967; 20.) instalação, manu
tenção e, aparelhamen.o, : de patrulhas
rnotcrnecanizadas, consE:!-,vação do selo,'
irrigação e drenagem (Cr$ 150'milhões)

\ 30) tomento e industrialização da Cl,l1-
. tUra da mandioca (40 mi�hões) i

. defesa
sanitária_, da prOdução agropecuária ..

'

(Cr$ 60, milhõe�); desenv.o1vimentó da
,produçi'\.o àUima1 (cr$ 18(') nülhõ�s). A
De1eg "a Federal BO Afiap(\··· réiyindi
'cou a construção ç1e Uni. éolégi� 'agríco
la, já tendo o Govêrno do 'I'eqitório .,

destacado para tanto' Cr$. �b . milh.ÕeS. -:
. Pes�ja ta�ríbéII'l q,-!�. o ,Mipistér;io 4i'l· A
griculh�r'; c()llstrua: a �e<l:e d� sua. Dele
gacia . Regional; Drcint.ificand�-$�

.

àque
,!e Território a cóll�ca(à âl.spGsiÇ�O o �é:r'
rena, necessário.'

"

'\. " ,
'

O'.
-

-

,ê-coRlfsnd":l
N.�gros·'

- ,

----�-_.-�-' ----.-..,-----..;0,\-,'-',__.......:..
•

•
• ,

1 v

lJlais de 3'Mil Melros, 'Q�a.drados· de Ç'alçamenio� Foram,
Reparados Pela.Preleilu,ra

'
"

"

'�
< '"

\

No primeiro. semestre de 1.966, :1

Secretaria de Obras e S€tviç6:s da P:re
feitura Municipal de Florianópolis t1'a
ba1hou inC,essantemente. .

Na. cOnserv<;lÇão de ruaS pavimenta
das por exemplo, os-serviÇos atingiram
mais de 30- vias públicaS,'. nUm total de
3.298 m2

As' rUaS . beneficiadas foram· as. ,Se
guintes:
Conselheiro ·Mafra - \80 m2

. Felipe SChmidt - 85 fi2
,

. praÇa 15 de Novembro - 110 m2

Ar\cipres'e Paiva - 65 m2

Tenellt� Silveira - 115 m2
Visconde de OUro Preto - 40 m2
Av. Mauro RamoS - 360 m2'
Av. Hercí1io Luz -- 220 m2
Fulvia Aduéi - 65 m2
Santos SRralva - 68 m2
presidente Cout.inho - 60
An.ôn;o Luz - 130 n12 '

Du"vsl lVr.: de SOuza - 240 m2
Almirw1te Alvim - 95 m2

Demetrio Ribelro - 90 in2
Bulcão Viana - 60 m2
Fe�'reita Lima.. - 30 fi2
Vitor �ollder - 65 m2
Av Tr()1npowski - 100 m2
LUi'z Del'fino _:__ 60 1112.
Sete de, Setembro - 30 rri2

\ Deodoro � 20 rÚ2 .

\ t'
,
Jerônimo Coelho - 180 m2'
Almirante Larneg0 - 110 m2
Esteves Júnior - 200 m2
Av'. Ri6 Branco - 30'0 m2
Rua dos Ilhéus � 50 m2
Frei Evaristb - 3Ó m2

Crispim Mir2, - 100 m2
Emílro Bluin :..:___ 80 m2
João Pinto '- 60.m2

TOTAL - 3,298 ;m2
• �." ,i ; � : -1\ � :.:. �, _. :-':-

Est3.s e outras reâ1iz�qões; reÍ5i�tt,�
.

das em d(dcs 'nUiri'étiçO'S, Cbm'pl'oyâni'."a
operoSidade do 'ExecuiivQ dá Capitàl ".na

1-· "
'. '.".

soluçaíY nnedIata e pen;na�Eônt�' dÕ's seUfl

prohlemas çO,�idümos.
,.

1112

Eleições
SAR�I}iHAS Ef� [�LEO ::COi((E$TJYEL:

�
.

..�' ',�' ,
'.

_' 5'1''''"O''lt·.lM··A'. R'
ii,'

""�"� .'. '

',...' ",

_. jt
• I,

o

I

� "

., ,

, .

Grande parte do Parti
do Saciai Democrata é
contrária à convococao de·

,
.

eleiçõeS gerais, segundo O"

observadores ern Estocol

IrlO, argun1en�ar'do qUe yJ

r,esultados da eleiÇão nlll- Nas hoas casas do ramo procuram Sardl�
,

•• 'J. •

niCipa1 nào n{etám a Câ
mará Baixa. onde se loca
liza .0 cent�o de gravida
do elo Parlamento st1eco:

,.

nhas SOLMAlt um produto califrinense

para o' mer(ta'do Inlernaçional
.,

.
"

.
'

í .;::'

"
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ispute a Pré·Cam eonatv
\

,o Clube Náutico Francisco Mortinelli talvEllt ve
nha a disputar a Re!;!ota Pré-Cempeonete, marcada

domingo,; no baía sul, desmentindo, assim, os rumores

de q<,;e nãío se fará presente à competição. Todavia,
o(;�e.!fta-se ,!ue não se fará presente em pelo menos

(b;s .,..ii�eos dos oitos em que se increveu,
I' inda no ""1anhã de �l1teo'!'!!'em foi '(isto o (.1'uatro

('0'''0 fmOI'lEÚO do rubro-negro em treinamento na ba'a
5;(l1. ,Outras guarniçües, ao que fomos informados, de-

ram alguns "tiros" no loeel da disputa, tudo indicQ"d
que o clube presidido pelo espcrristc Ronunfo Nel
irá ii raia dOMhtgo interessado 'não em vencer, llIa
cooperar .com a Federação Aquática de Santa Catari�
que não pode prescindi!!' <!o concurso do clube mais l�
zes coo!K!ão de resr-e de Sc:mta Catarina.

Vamos to;-:er f'ar'o que a presença, depois
manhã, na beíe sul, das g:aarni:ções rub'lo-negroS s

ja fa:-o concretindo e possomos presenciar uma 9ra"
de e sensacional nt(l!lhã n6utica ..

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

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

R!ACHUELO E ALDO .LUZ
\

'GUbel'to Nahas -r-« ilivino Enc,uC!!1to i.Sll0, no C. N. Rieehuelo tudo corre G(
cOO!'l!for!'1�id'lde com o pro9õana de prepcrcfivos do cl�
be que domingo e::�ar6 no ba,ía sul como páreo fayO,
!'ito. '

F··· - '1- I
'

'" L l' ., I-
• -"

. y 11]0 espc.n!ll�!.\ e mlU JJ pres I�!a@oHaríol
.

•tUl; C(�LAftORA'lOR�S:
'".; - Uticio Bnrtuloz1.

Borges:vlanqIH! )

V_'I�.J",:.., t;F. ""<! "'JP(1!1-
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E no Aldo lu�? T',.rdo oky no alvirub"Q aue hJ,t�ró
"e!o re'1l1ll1d:o fI;'�to i:>to se te tomar rea!.id�de a partj,
dl"',� 'fio r-Ie "eu tnC1:or f!ival de to�os 'es tempos quéé I
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o ereque Didi" que fi�:urou numa dos MOCO' e-s

equipes do 'futcbo'l ,:'CI�mine:�se, fo�mar;do (;10 :"';do' de.
Pi!!ll:l:uLto, Professor, Hoppe, Pud,,,i, con:ltút'OIl!JO, in

clusive, o Hhalo e5'�a'hJf11 !,HF\'! I) (:"n'�S': 'F tf.t)ol :'I'''�e

encoi!íiha-Se nesta cClpital oll·de vo�to!J a f:xcr residên

cia.

._-- ----��

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

,::'...., "�""'�:, " ..:"",1; -W ...." é
"' ....�" "., " ...... '" o A +i'�t'_I):
e""" Q" ..., ... ",.I"- ....

,, 'OJO"'.�� ,.. n�_
'"',t't. ..��....... ccontl"'l .... '" o n Qll._

'.

�·P'" .. ,.! e�. c:." ..··pltl. e"t-e
(I ,.Iu"'", -."p �em esse no
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...""' .0 ,.""'e· �� p�-II;'e-oC!"'of1"'"'1

": - ...-ec�� e.lotà�à'l'l os
A ''l�'};�·'O (h�al1··e 2/1 hons.

pO'� (."���,
�1�'s: l''''l-�ejo� "("�'o'" pe

':;'�;l "'��,�:&!)S em t�da a

--;.,� -":tre(:�"lh'" e i!'n' te, si-
,� '" '1 ··'e�"li1""'; (I"e "e ''l�rr�

lif'1!' 'li vak:re"!'l muito
''''J!';'$. <!:lo �l�e !éeu "dor no�
ub"t

/t.,. e'-i�fi!o �!'-e-h! �O,,-\

,..·�r.'"l '�1'! re'o- (l!1"si"o� à
C:o""Q \:t ;''''Pt'''''SO!i, ",as ((

f'1"j7f'1 ('" .... a i ..."·cer:-c.o "!€n,
� !cn:rl ·Wi�"e'�". CA�C('l de

il'
�

�J """m�5;"'" ri,(� exenplares
,. ,,; C f't,U'tilM emitidos.

Quem intel'r01(', é IlSI";N lJLMER DIAS, Diretor
do De�·o. de t,;1!H:dCif �o "FIGUEiRENSE í-utebol Clube
d��tl2 Cr;�(t�I, em dedora'iões prestadas CI imprensa
de:;;tC! Capital.

"lEnCj'l!OI.nto no -Gl'O!i1C1,baro, e nos demais Estadas
da federação �6· se cO'lhecem os Campeões desta Co.
leqo!'ia, em Floi,janópolis, nem siquer tem-se notícia

o ,joga ior fo� rro!ctodo pelo Guarnní e embora

F:gue'rense e Ava� r11or.tFa:,wem irteressc:do51 em seu

COn�I-HSO, re�o!'1eu BC'lsc:rever· se '''e'o trítolor dirigido e

presidido paI' Newttn José Garc,êz. .

O reg!si)ro &0 canhoto ("0 p-ofi�sioiJ1lal !:om o Gua
ra�í vai dar en�rado na s�t:retaria da entidade da rua

lllocaiuvt3, tudo fa:Hmdo crer q�!e' Didi conseguirá um

vetllo �ol!lho� Encermr (! carreira ele jogador de futebol

no mesmo clube que o proje::ou para a glória.
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s*:,"�n "' ..,,-,..y: r. à nri
"",�: ..." n� ...I(\!� ,('1 :-nc- r.()-

lo'-odo$. ser(icI rebabrtl-dos.

J!.<fOfoo ""'-�O�-"""I\. "n",n

'l!'!:?JO"\-"'''''''�t3 p!"" !, •• ,.....;;"'!\C: "'(\$

"'''P .,0-'- - J('J�P.. t:",·t�l_
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.".I"tI-Io .. "0:Ie: ...."'".t'IS .... lt!�
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(l:",·:r�0�O.]

Tl'1la ff;.....
e' k -o f """'''':''Al'liltt, JlOu: .... =p.."""<:" llo(')

to�;,,) ,."p, to.J",!!: ,. .. Se""la

".-,1;., ��,,,,.., ... to ,..,.. .. .ore� "O

ve _ec"!c, .rI�:'I("',,"o ro:r
1-1 ........ ve.-I .. -Ie: ..... ,.1.'lVf.I "e
m�'I,_;:;'",., ..o..·.,"! tn.J(\ o -ti-'S.

O.. :('\""'n5 "'''e ""t"o se
.

j",i"':al'l-'l\ no '''.0''01, orin
dn",l""'fH",te a ....a,{or.es) Q

tlI"or-r.!t'J"" - "om o inído
�o ,cCI,""ppo.noroto "ue

p"""l'Im 1'e� .-o·"'oc ...<:Ios
p(1�<rI e",n""":';rI"'itis "O"

ar(!"de" d.lhes, $o .. l,ando
com a fama mund:al.

Fa!CH;e que o me!i:mo" só começará no fim. do ano

corrente, o que serÍ<t r'n1a falta de co!,sideração pare
com o esporte amodor do Capital.

Foco através déstQ U"' aoêlo ao Sr. Osni Melo di·

rigente da F. C, F" palra que tome as dE:vidas provi·
dênôas, rio seni'ido de que c início do Campeonato cio

tad1no se,ja �. mais breve possível, pois em anes ante.

rÊores no Mois g.ardcu' o mesmo era iniciodo entre os

meses de abril e moia.
O Es!'orte Amador precisa de mais incentivo não

só oe'o'> diriqe,ntes de C!u''''es, "laS tambérn da Federa·

çõo Catarinel1se de futebol."
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Co--pt",-", -- foi f'm&odo
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tJ-,,, " n'"n"'�" ..... I;! ....... i�
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, Londres -' O ex-cam

peão �lundf-(!I1 de peso pe
sado, F:oyd p(J�ffe"sQ'i'!, rea

p.are�e�' e no�aul'eoll o

camp��o �'o !!'""oé"io Bri
tt,ln;"'o, HenrY Coo"'e�, CIOS

2m 21)s clo 4.- o (llS"o!to,
.

P""ª'ter':o'!1l --h!t<'Iv"I pela
p'l'im�irl(l! ve:r d�s«1e q'le
Cgssi:m' C'«:IY o I'H)�a""'eO'I,
em r.:o."bt.,.�e .!"e'o títi\l'O,
em n{)"e .... b�Q ,'ilt,i"'i1o. Pa
rer.:e'J fora de fonllo no

iní·<::o, mos !Q�O "s�llI-iu
as Q-:õc!S e ;cíi ri", 3.0 ClIssal-
to ��r,v�O'J r:�o'\e· '''01' 3
se"lJn .:10'1. nf,�n MO�(!!.Itell
lo ""O !1,�o QS-Q'f-o.

"-·t>o.-"o� "'es-o'�

87,500 kg 'e' �('u a&l>'er.::á·

rioi {U� 1'9.
HARADA X MEDEL

� '" ('l' e f:S1"rou 110 Bo'":o1i1vo, paS,.
",n 'w::�iJsive a s-a!eção da ca-'

"", ""1"'- "'''lI1 a ""a�seio! devert<:lo dar

de

"e de'i'e�a o !l>rêm�o Bel-
9 ,'�: 'o t'ez Gll'lO$ ae atividades,

"[1':30.

México - A lu;'(I ..;elo
�ítu!ô rn!.ln�icd ,·105 Ga'os,
ent"'" o t::..,·""pc5o MO$ahi
ko 'Fé..,h�+"'o' Ho!"�-'(I e "

me"!r.,,,!'I� Jasei Mf.d'''ll, ce

r6 reil'izado l7j 3 4e jo.,el
vo do ilróxiMO 11"'0, em
TÓ""';I) O"' Nn",ó1a.

Sih:"i�hi N�",lrl!l""i'1\wra, (l1J
tor:dn"le Oi-lC!íh+ka ia ..o
ne�a, "fsse 1'10 México "UE:

tlUl�O e;;�'á "w"'''o "ar"1 o

I"to, e qlJe 1iC:�l;'1d"l e""fr'9!1
'�n-á "!'!'1! o··t'�b�c 'o .r:o'�m-
b�..,"I(! A""<!]j""i'n I-l!���el!'�.
2,0 "'o "rçmking" �O$ p"
nos .

SQ"', o '"' -

r_" q, r'
e

r � �-

r: •. �' � .-._----�------

", �_&..� ", _"..!c: :..-....-0.-
lIo-""-- n - ...." wj .c:,,:
f�� ... .J" eW! '(!\"� " ..... II'j ..'"

""'-..�"'I"eq à --'r:me'ra di-

;('1'

""';''''1 � m�;ah:11} do p '6ximo domino
. " lje nals um coletivo do se:ecio·

E\

.

'<-, " ,'T\1 definida a equipe pam o jô. vr .... ,...."�

,,' �,.. ...."I" .. ,. Jo' "'0"l1'li

..-.�,:;:t'\. 1�""":Q"",_'1 q v�-oc:: e

1 � �-�-� ... -_"'-n.o'=:n ....f,., "'_o-
'v' 'l A "11;";'0 �o q 'I"'�o
rt'''''����1I ., .;ASr.'fl de .... (1"""1.

.. .,,;,: ... AI,.. t!- .. t:. V'" .. ",,,, '" foi
;,"'-"�ãQ da Copa 20 ve-

R��i�Hsirs em. l1H'1i-�[:des8 vis�n�o o in�e"
7f2shtd�al co�� o;.� pJ:vd:s:'�sx*,x

·.A' �c ( :pm tivas da cal:iital do Esta·
"

.

'\ o lCpular Nizeta, &eria· convida,
.

�. ·'0 i. lf:Í. Acreditamos toda'na, que.. ,

A !tele,;ão dos radialir.tas da capitel do lEstada
contii1!.!O praticando exercído"$ coletivos com vistas ao

comp�omisso do dia 29, diante do escréte da. Rádio
Bandeirantes de São P�ulo.

Tudo está sendo estudado para que a seleção do
rádio de Santa Cata!'inCll, p'ossa se apresentar condigna
mente n.a noite do dia 29, real�zando uma e�ibição
convincente que po�<;a flgnlflCJr ao público q'lJe se lo�o-
mover até o eshidio da F. C. F.

'.

Nesta oportunidade os homens do r6d:o barriga
verde, aevel'ão enfmntlÕlr ao elenr.::o paulista quando
tentarão quebrat a sér�e invicta·de 20 jogos dos visi
tantes.

lHE TEM ClUB PRO�10TION ,"

'i;; é"'US'-'T&' o convite, devido aos seus a·
.... t'!I4;.

F"�"" 2 e"'".':,,"o; �o·�')rp. "

"l!'r+�""'?II"if� """"II'tI"I�6:", à
....�; ....�;P't'I d;,,:�;;o.. I't'l'n;a; o

R '�"""n �'e �e.,t('l.�11 -el() f:o
t" �p' 00;' �""S 1': .... "0;, ","'rf1-
vP<' ,J.,,«:! 1'!I�t\C:. cp''''''''''''p. f.e_

rp- �;';.n ,�-"""'''o'' "'" :n
�,. .J�!I"�� J"I",,�fI'OjÁf\� �.... QH-
...�"" "'''I ''''_'' :_lop··:O� ,J"", -ro
'V'",��n M", .. _..c !I:�1J"il1 �ó if")""Q
ri".. pC.""'P'tftP;I"" .0"'.0 tt 0-

P"�"""p .. ,JI... "'e "��ender
este histórko elu�e.

ft.!t"el�es Jl.�:;' i;ic��:t�2�� J.'

I x::t�
{t'F�!:f �ar entrada na secretaria da

li tG"'1� e 1i1Jético Guaram. Como to,
- .• ' "

'f'":n rua fa"e de futebo1'ista no

.....0' C lr 'l'rá-la no mesmo GU11ram. '

xxx

. A rUret 'dâ "", A���r'';'-''if.õ dus CrQnistas Esportivos de

S� ,ta Cats-'i .'2. "1 � .e-;L t'��d;_,.r �s· emissoras do interior, co·
"\

mrnico::ndo �me t.-�:;. c; çp<i�.ir'er anormalidaile verificada'

111t·; de!:len.�r:� ;'<)$ (""s �:"I'J'�es .lo· estádio dr. Adolfo l'{onder,
Se ,í, da Jt'e"'�o'1\G'''" "'1,,-; -'2 (�r.f"·'e·es que fizeram nso para a

t:!,r nsmissão rlp,s Í ]:�<tL-::oS de "l1iebol.

xxx

Para &,ozar de descontos especiais, em todos os estabelecimentos filiados,
iUl.iusive na compra de gêneros de primeira necesidade

. ,

,
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OS DEMAISN.

11aça Davis em pado lle;re
'

n. Aj<';;"':�()..Js t-�"''' .. i
J",: f· • .,.� .. -fn e""'ll 10101.
t\ .. ,...",,,,,, v,,_o� �eo".ovr.a "O

�P"""�"'" .... : .... ;�.:�o n ") r:: .... ot1

-";�I'!\;.ft J:n: �""""e::,, ,..Ia
J_! ..". ""n: w: "..� ....�c:

.

� ,.�.,,_
pp::: .. "f,. t"1\"� � ve"''''s.

, J;-."p' O., "'<!'I!� ....... :_�!S
f: v"'" t'l .,�"" "�n.. lI'ti.,D
J:'�"' l,n', J" .. ,J",..In· e.., "

1 <lll!)�. (I"e "(\_I> ... it� ""I�q
"..,.." ti .. .:. .." .. ..-IQ. ,f!.:i��o
111-" �,!O..,.., �,,: ,.,,':_ne'::� "('I
I :"" ., .::.. .....e: e iam1ais qlf'-
"', � t"o"".

1\ 1\ ,.., .. ,1.,.:: vo .......... ..:.-o é
(I c:p�al .. 1:'''', t....)..do �.,."
b>p.,., em 1 (lO�, "ue "Q"'I_

cui,*t)U u"'a VI>'J( (I .í�"lo
d .. �"-D"';;;I\ "'" li .. "; A "(!t'

3 V""'''',, '" '('0-((. E"'."9
.",�-", ... -' ..� "'e:""'vp. "II'!! I)!ri�

Melbo�rne - o IJrasi!
e os Estados Um idos �ogo
rão a semifinal in�en:ol'lai
pe'a Ta�a D�v!s e" Fôrto
Alegre, nos d;as 5, 6 e 7
ele novembro, foi o ('!lua 0-

nunc10u a Ãii!S'éiadío .de
Tenis Australiana (lTAA).
A notícia foi dedn pelo

presidente da Associação,
C. A. Edwa,'ds, que resol-

'_' '-w.
veu um prOn e""'a ue J1J�
risdicõo deix-ado à LTAA.
E�w�rds, que nor !Oll,!]O
tempo foi pr'<lside:';1te da
Assodação de Tênis_ de
Queensland, na J\uslrol'a,
suqeriu a cidade de Br:s
bane, ÁustrCl'ío, como se-.

de "o"a Q fina!:sima
Disse Edwards q.u�·� As

'siacêío de Tênis dos Esta
dos� Unid.05 solicitara que

a final fosse disiputada'
em Brisba�1e, �()S dias 25,
26 e 27 de nOY0mbro. A
crescentou �ue "é 11m pau
co ce�!o para de :idir, mas,
naturalm�nte, a'l)oio (li �II'O

posta plenamente". "Pri�
meiro - disse - os nor ..

te 'americcJI'lí)sf'em de ven

cer o Brasil e (li Alen�anhu'
Odde�t(d (nue de"'e�á, an
tes d!sro. o'll'lhar do ven

cedor do e��o",ho el"it'"e
Jo�ão é Ifldia), 11:'0-0 de�'
pois te� o dil"c:tn de ele�er
a sede da HrlCrlíssima, com
a Australia".

as 'emissôras do in·
,

Í('.,·'.or, .sÓl'l'Ci " .<:,. .;, �, 'I"'''''' .C!}' 1 a nuel:l>ra do g'óbulo e Iâm·
. " 'c�dGS � as pa:redes riscadas,

,).;). '''''1.'.l;> a ,,,""e. " = C' .. '-':){ ç50 de miséria. Vai assim a
..,.

A' ;;;S"l tb:-1 �i' ?r"':C "c'�·,.c�ª::; cabíveis ajim de evitar abu·

SOf.j de5t,a, Jl]��u:""e�a,�

i '

AP:RESEN'rE A .CAPTBTRA. D13: ASSOCIADO JJ14
TCP, E TERA POR DIREITO

xxx

. as Carteiras Sociais, 1966,
•

,,- ..: :GS Cronistas Esportivos de

"

l

,

f: "ta GN'! ., lui
.

�<�,(;ta ";ão recebeu, p'�,gue sua anui·

x:itx

,'- '1 C'!1 ,i"1!l! c(mtinua em intens'os pre·
'"at� l?li'jE'll'amada para domingo, pa-

'V
, '

o Conselho da LTAA
volf'aró -a discut;, n €F1eS
tão da sede da finalíssima
na próxima reunião, dia·
16 de outubro.

AUTOMATlCOI"
p?!�p: ..� tJ';...,:C!'"�: e, na se.

glH'�a, ,6 vezes.
Em· 1919 foi. fUndodg, "

Em todos os pstabeJecimentos' filiados ao TCP

Infol'mações; Rua Jeronimo Coelho, 1 B - saIa 19.
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'

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



FJul'lmyópo]is, 23-9�6ü
�

------------'---,-�-.-_,

e rcenarios trein
.

guerritha= no Consro
BQh�i e seu companheiro HOMENS-RÃ� Ihadoras, r,eguira-Ihes o,

agiam, como simples jor- Bahri disse no entrevis- eutomével \1\0 caminho do
nelistes. ta ii imprensa que êle e campo de L'l'ache l;hlrO'11l-

Em Kinshc, Capiotal do Kcsham\lra (o�am primei- te parte de' tempo e, I"OU

ex-Co1'!QO Bel<'.!a,· ° Presi- ro levados de automóvel COtO deoois de ê1es a'i te
dente Joseph Mobutu dls- p<:lb Coronel reformado rem che�a ia iw)mperam
se cue o <:o!""po frtl"!··-ês da Fôrjo Ai:.reo norteo- no campo. Adiantou cue,
de T5110m'oe COMO tendo ."e�iE:anQ, GeOf"'6 HO'n- embora thes)ic p-roj'�'st(uJo
fazia pari" de UI" ,,10,":0 quist, para o Lago Le Bom que el'a jornalista, foi 01-
bar o seu Govêrnc. {O jor- ge!', no� aredores de Gre- gemada CO"' Kashamu:-o
na! conservndor de Paris, noble, onde assistiram a e trazido (li Paris pàra ser

Le Figaro, citou Tsho-nbe uma demornstra ..ão de ho- interrogado.
como tendo dito, númQ en mens-rês, ant�s de visitar
trevistc Dor telefone; QM€ o campo de ��ér'm"en�o. A' polido f.:on�inut1\;il1ter
a de ..eoberte do campo de .: B1hri disse a�nda, oue rogando BOi!'\,neY; Ho'm
freinementc era uma um helicéptero .de poií -i'l quist e um gnno de cinco
é:on�,pirf'!cõo de Mobutu frences«, 'col1duziJ1do po- Frenceses a fim de escle-
centre êle. lidais qrmado( de m:e�ra-- recer o ceso,

VENnE-SE Legião ,BrasHeira de Assistência
Diretoria. E�!ad�al de Sanla Cais,rina MDe madeira - quase nova à rUa Abelardo

LUZ, 160 ,-, Estreito. Tratar na mesma,
_-

--'---�APARTAMENTO
..

COMUNICAÇÃO

Alusra-se confcrtavel apartamento com 3 qu'ar-
tos salà"'cosinha, instalação e1et"ca e sanitária. a rUa

l\lIarecha1 Câmara, para ver e tratar na Padaria VuI ..

o proprie.ário senhor Alcibíades Silva.
-- ESTREITO -

A Diretoria Estadual da. LB.A, em Santa Cata
rina torna público o texto do telegrama ICircular. no

.1487, 'da SUnerintendel1ci.a ela Adminisbracâo Central:
"RECOlVIEi'lDO DIRIGENTES ESTADUAÍS LBA

.

POR SI OU SEUS PREPOSTOS PARTICIPEM OU
INTEHFIRA.J\1' QUALQ;UER FOR,MA. QUESTõES
POLITICO PARTIDARIAS ESPECIALME'NT:':;

PRESENTE CAMPANHA ELEITORAL FAZENDO
OBSERVAR DETERlVIINAÇAO ORDFM SERVI
QO NR. UM AGOSTO MIL NOVECENTOS E CIN
QUENTA PT ESPERO FIEL ATENDIMENTO EB-

TA, REGOMENDAÇAO .L;\FIM DE, EVITAR MF.DI
DAS: REPRESSIVAS SUPERINTENDENCIA PT
CIENCIA TODOS' CHEFES SERVIÇOS VG COMIS
SÔES MUNICIPAIS OU QUALQUER. ORGAO .,'

LBA TODO ES�ADO MANDAR PUBLICAR. JOR
NAIS ESTA R.ECOMENDAÇAO SAUDAcõES MO-
NIZ ARAGAO SUPERINTENbENTE",

>

Paris -- Um jornalista
tunisino,' que foi prêso
num campo' onde merce

nários europeus estão sen

do hei nados para o Con
go, declarou ontem que
Mo;se 'I'shombe, o ex-lí
der da secessão de Coton
gQ, está envolvido no >co;
soo

Mohamed Bchr], cssis
tente do editor-chefe do
semar;ário Juene . Afriql.le

. dec!ar.Ou nllma entrevista
à i�p.;enso, depois, de ser

libertado pela Polície, que
êle ,fôra prêso inadverl",i-

, demente enquanto visite
VQ o campo, a cçnvite . de
seu chefe, Th1erry de Bon-'
nev, �m belga.

Oroanizõcão Técnica Contábil
� , I,

EscriLas avulsas - ?rocuradoria Contratos Dístra-

tos - I!TIp8stO ds Renda - Impôsto de Consumo -: Pre

vidência Social - Correção Monetária de Ativo - Assistên

cia Técnica.
ENDEREÇO' RlD Saldanha Marinho - 2 - Loja. D, -

Caixa Postal, 596,
,

Endereço 'I'elegráí'íco "ORTECO"

Telefones 6381 - Chamar CLAUDIO
3817 - Chamar FAUSTO :.

'1

Florianópolis, setembro de 1966,FloJ'ian1íp0lís Santa Catarina

JOAO BATISTA DOS SANTOS
DIRETOR ESTA,DUAL

-------------,-------------, --_

SIMPLES REPORTAGEM.CIRURGIÃO DEN'!'ISTA.
I1vI?LANTE . ;ffi. T;RÀ:�,SPLANTE DE DENTES

Dentistériq Op,e�att)riil �).Jé1-o ',sil'itema d� 'alta l.)!ação: (Tra ta
. .'

,

( .

/' "

menta Indolor.), .,:..... : .ç
PROTESE FIXA E. MOVEL, '

EXCLUSJVA1IJIENTE CO� I-ÍORA MAJ1,C.WA·
Eclifí(�io Julieta. co1i}L�nto de salas: 29,3

,

AtFANDEliA DE FLIUUAN(]POLES
E'D I T A ,-r_;,' No, 16. Balúi disse Que êle e

um ,c�lega, Á!'Iket Kasha
muro, que fo'r. ocasionais
correspcndênetes para o

semirárig e foi ministro
no Conqo, fo�am' !e"odos'"
sexfll-feiro nor' Bo,�neY. o'
um ca,mpo em lcut,):re, no
sul da França, para escre

ver uma I'epottaqem.
Bahri disse a�!c lO idéia

e"(l e"f(!lI'"cer ",re$�50 :;Ôl-.re
T!'bombe, a fim de que ê
le pa�;!'te t1It�'()lsadl)s'. da'
m""'I.í'end'io dI) "'ompo, re

velem"'., ao .póblico a sua

exis�ênciCl
Bohri r�veíou que che

�ou ao campo '110UCO an

tes.oue cem Pl1lídois fran
ceses armados até os den
tes !'o.ma"sem o ,�g",,!)O de
as§alto. Bohri e Ko"hamu
ta fO�Clm

.

lihertados da.
custódia ro1kial denois
que til!> IUlhFi'::!odes acusa

ram Tchombe de ser o cé
rebro por tr6s d,a criacão
do campo de treinomento,
tendo

-

reconhecido que

�-��.•�-

Pelo presente, ficam convidados cs senhores Der

i.ildores ele comprovantes 1.:10 pagamento elo ADICIO
NAL RESTITUIVEL, criado pela lei. no, 1.474-51,
referente ao exercício de. 19;57, - ,,!- se apresentarem
nesta Alfând-e'ga munidos dos resoectivoS comprovan
te� para necessária substitUiÇão ,l,l-cr TITULaS DE.
OBRIGAGõES DO REAPARELHAMENTO ECONO
MICO ou para a devolução, em dinheiro, das qUanti
as que não tingirem o tO,al ele Ct$ 1.000.

/

Eua Joré'nimo Coelho, 325

Das 15 às HJ hptas � \
Resic1§ncia: Av·.';Herciiio �,uz,126. apt, 1.

!NST!TtrrO D. PEDRO II
Assembleia ,Geral Exlraordinaria

'.

De orelem do Si', P,residénte, ,e com funda:11en to
nO artigo G"l dos Estatutos, lêtras'A e B, convido OS
S1'S. sócios a comparec\,=J'em é\' uma assembléia. ger:l'
extraordinária, a reEditar-se I.:ha -4 .ele butubro, às H
110ras no Salãq N'obre do Mi.lseu 'de Arte Mode1'na
ele FJ�rianópots, à' Rua Tte, Silve�ra .,- 6.9, 'com, H

.

segUinte

João Frt'.leri::o Hacker - Ins�)etor,

Dumiense de Paula Ribeiro
.

"

Advogado O B se n. 2055
.

Causas Civeis., T1'fibnlllisLu'\

Imposto de .nend:'l" Inquiiinato
Escri.tório: Eua \fict(J;' Mell'elles, 28
Caixa Postal G13 - fone 3683

rlorianópolis

ORDEM De DIA:
a) po:::se ela 110V8 Di.retoria Execu1.iva;
b) assuntos diversos·

.

Florianópolis, 20 _ de . Setei11bro de 1966.
VALERi:A��O VERAS

Responden4ó 'pela Secretaria Santa Catarina

_.'

CINEMAS·
CENTRO
S�O José
às 3 e 8 hs.

Bette Davis

(Em Duplo Papel)
Karl Mald,_en

\

- ern-

ALGUEM Mn'�"">;;'U
MEU LUGAR

Censura. até' j 8 8nos

EM

U"
I

:tradZ >_

às 5 e 8 h5,

Lino Ventura

Jeanne More?u
- en1-

O ESTRA.NHO MR, STEVE
'-"cp!lsllMI até jg anos

às 4 é 8 hs,

Gregory Peck
Robert Mitchul1l

Polly Be1'!�'dl
-em-

O 'CIRCULO DO MEDO
Censura até 18 anos

,.

BAIRROS
EST.R��J.TU
GlORIA
Rcbc:'t Tayht
Winters

Shelley

-- P-L�1 -

UMA CE'�'l't� CAS,\
SUSPEITA

Censura até 1.8 <':-lOS

(Conte com os IVlotores Marítimos Caterpilla-r)
Impario

.
"

,

'j Walter D'Avila
1 Mari1�'3, Freire
1 -em-

1 UMAPIJLGA NA BALANÇA

1 Censurg, até 5 anos

:1 Rajá '

1 às 8 hs.

1 Howard Koeel
t Nicole Aubrey

às 8 11s,

Como v, silbe, o Illotor é a parte
principal ele seu barco de pese;).E v; tan-;bém sabe que pode
COIl1!ar em UI11 motor marítimo
Caterpiliar Para uma pesca li\':e
de problemas mecânicos, mais
produtiva. é claro. E para umá
volta mais rapida e segura,
chegando ao põrto antes dos demais
e ganhando, assim, prioridade
na entrega do pesc<ldo. Por que::'O m�tor maritimo Cdi tem perfeita
relaçao peso/potência, o seu

sistema de combustível é ,livre de
problemas e de fácil manutenção.·
E há motores marítímos Cat
com potência para qualquer tipo
de operação: de 70 a 765 H, p,
Todos êles çom a qualidade

. Caterpillar, E ou não é vantagem
contar com Caterpillar?

CATERPILLAR
t1'l -em-
�"
"j O CIRCULQ DO MÊDO

� Cinem'1Scope --- EastmanCo
� lar

Censura até 18 anos

Caterpillar e Cat são marcas

registradas da Caterpillar Tractor C9'
._--- ------_._---_._--------�

, "
,

------,,--

m

·Prf;nir. Nohel el� r,,1ectc:na. 1958,
. A 'Rainhà Juliar a {�z i.lm- .apêlo ém

• favor .da soluçií;0:\3eg�(ié)da da �uerra
. do

. Vietnarn ,e declarou
, éjue a HoJanda

'éontinuará dando todo, o 'seu', a:noio, nas

NaGõ�� Úpidas, à. luta co\�um pela paz,
segurant>3 e pros,9€ridg.de e tomando
'parte ativa nas consultas jnternacionais

para evitar uma maior proliferação das
arm8S nuclearE'S,

.

Cinéo bOlnhas expk.ciiram na traje
to D",rcorrjdo nA'á Pain�1a a é o parla
n1ento, or:de', formulou ') :::'.1)ê10, lJorém,
llPnhurr�) delas a at'ngiu, tendo a polí
,c'a prr-ne1ic1n r'f'ZP1'2S de estudantes qlle

.

prOl,'''\, " .. , élS c-8,n:-Fp's <,cões,
/'H) -:-11,'1' as 8Pé"õÕfS do Parlamento.,

;:l. Rai"(�ha Ju.liana declarou' que a gtierra '

do Vietl1am . "nos faz ,nensar, maiS do
qUe nunca, na necessd., de de soluciO
nar as cOnflitos atn'lvés de consultas, e

não pela fôrça. O GOvêrno acredita ((118
não será possível aJingir uma suspens8.(l
das hOstilidades ii menes que aS partes
estejam pren',as para' :\legociar a paz,
:::em condições n��viàs", I

,Acrescento� qUe o si,,'tema' ConlUm
de defesa da OTAN continUa sendo in'

'-h::peTIsável para "nossa segurançaP e

Q',J€ Dor j-sso "Holanda tem de cuinprir
sUa P:ÜS8�0 para solucionar Os problemf'\s
criados pela àtitude frRi1ceSa,

�_r�' : �_�_.__-:__o

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

C��nili��as lmeritanos Pedéut: C Fi.m d.o UiG �e'
D. t.;\'iI'll'!!'� r,ih��l""\'!;IfI���1,"-'l �r:,M\;t,,,, �t'L ... J...i�K.v,..�_

"
n e outros

. -

NOVA -IORQUE .E. HAIA ,LJm
grupo de 22 cien.istas norte-amerlêa
nos, entre ê1es sete prêmios Nobel, pre-

.

pararam urna mensagem ao' Presidente
LYnelon .Iohnson pedindo que Seja '::E\us
penso o uso l.:3.e armàs quími.cas cdntra'
sêres hUmanOs e colheitas \:no Vietnam.

A carta t(;m o .apoio do COnSelho
da Fe.d:eracão dos Cientistas dos Esta
dos unidos:' que a submeteu a milhar(Õs
de Seus lnembros !,lara a assina'Ul'a c.
posl erior envio ao preSidente Johnson.

CONSEQUENCIAS
A comunic'lC,ão,. qUe .n§o procura

julp�r a pOS'G�O nOrt2-amel'icana no
,confl to do Vietnam, declara qUe qual
quer enftaqueCimento nas. res_.l·ições
sôbre o emprêgo de arm<Js químicas e

bactcrio;óg;cas poderá ter, a longo pra
z:), desastros2s consequ.ên'�ias para o

páL;;.
Entre as cientistas QUe prepar<'lrm'l

o manifesto es'ão: Felix Bloch, prêmio
Nobel elr.> Quí��lica, 1952;Konra:::I Bloeiz.
Prêmio Nchol de MediCina e Fisiologia,
1964: Roberto Hofstader, prêmio Nohel
de Física, 1961; Artbúr Kornberg, Prê
mio Nobe} de Medicina e FiSiologia)
1959; Fritz Lip'm�n,,_�_PrêJ1).io J'fQheL cl..,

Medicinã, 1953; Severo Ochoa, PrêmiO
Nobel de Medicina; 1959; K L. Tatum,

----_._.__._--'-.-�

mente a mística doo: sa 1tOS do cristia

nisrno:
.

PRINCIPALlVIF:.\]'TE, cer'o pa
ra ,a(}�itir, ta111b2m, ial S'uns mískcos
não santos, . ,

,

'O misticismO consü;te, para Berg
sem; na _poss'�bil' dade de conhecer a pró
p::ia ()rigem do "e:an vital', E" Uma ex

periêr,c's, qUe somente certos e privile,
già.c]rs indivídu.)s �011S2guem exercer'
�("i?-ünd0 d(,,....õe o nro+es,'or Stodieck à

pág�?" a 28 do Seu livró,

'E" uma no\'a maDóira de ,,].':z2r COL!

SaS 'aprE:'ndídas na Revelação Espírita .•
Esses' "c:ertos ind'vídnos pr:vile.e;iados"
são os mediuns, para os quaiS não bá

ci>mpa.:'ümentos e'st'>nf:L'2s '2ntre a exis
12"'-2i:i. em 'Em cOrno de Carne e a vida
es})i!'itúal, .

e'erna � progresSista, Foil tal
VFZ ,\�;': hav'el' aSsimilado as prilJ.�ípios
esnídju". Que Bergson -')ô0e cbhceituar
, �.r e C' "'�l>(, \-;Sâ0 Y"'é'iS dir�ta da reali.
dade, 8.:hando que 'eSta pU,reza de per
CCpt>â0 ;l'-·pl,',c1'l 1.in,a r8'p\Ura com os con

ve'�;ion8.lismos, Urn iÍlato, desinterêsse,
kcarzado espeCialmente na çOnsciên
(':a; em sUma. uma ceta imaterialidade
:1" vida, que é o que Selnpn� se chmnou
irl.�c,1i�mo". (Op, cit, pá's. 14).

n r�Ue se conclui da assertiva d'C!
r· -""('ro /.. q:le nã.o teria sofrido tant.as
,

, .. "O'" nõ�·" com o teln s,ofrido a arte,
'�·cUr 11('(-]' onda 'rnodenliSlnO", se eln

11�7 do l)fedomínio do influxo materia
'i '" nxtl'eme de cul Un, ,�ientífi.ca,,· pu-
(". '.,. ('-"8�'"�"""() a'presente civiliza
c- � -" r " r�'le::E' refere o

I.

te as"

..1") professor Sta

j CB:rsa:os de ·crít::ca literária)
Ama:dC? S,. Thiago "

Com um prefácic, 'm,ui' o ben1' ela.:
borado, de Osni R€gis" a EditOra 'RO
TElHO' acaba' de. trazer à, pUb1icídádp,
agora :'m' n_r1's cm livi'o, oito apre'ci",
dos tCé)t;a'h,;" :'m dferentes opoL'4nt
dad[s lJl:oC.1'7 ::'os pelo' proceSsor H,�nri
qUe Stoà:eck A,o lançamento do livrO

,

não pudê estar pl'�'s('l1te, pelo que o seu'
jlustre autor, E::l0 .ndo-me ,i'i tsrlecsJ.do

nO c..;nhecilnerito da cbra, t( v ,. a bando.
de de n1e oferecer Uln exemp ar que, as

sim, à3 mãos me veja, �ogo õ traj-'ei de:
ler, ':J.ei«ando a lei ura c'ue n:'stt�s d:a»
E'Stcu fazendo, mui cu'id�c.1oç-'mlFnte, dp
'ROmance de Uma Ciência' 0�1 "A FEO
CURA DE ADAO", de }Ierber� Wend,',
qile as Ed'çôrs lVlelhcran,r:ntoS me OlP
reocfr('rr�, �l-r-- v lUr�E: r.\....3.nlente ellC'S

d(r11::- -') r ;;- : ,i0 C nieúdo, ainda ma:S
r'C) em i'l1�::-r:)r'�\G e culttl,ra, terei de
trata-l' neStes m'óx'mos dias, pOis qw�
tais estl;dos de a::"queologia seduzem-me
sobremaneira.

lVlu' (l 1- ('��' aY)r��,...ntado e l1'U"(j ,

1'" :.� ,. v· t:· o rahl.'ho do profeSsei'
S' ij·-('k :1--, () drdico' à lllE'n1Ór�a \.. (l<\
;; ;-'ó· pa:3 - c qlJ0 demonstra o C2:-"1",)
Ltal que lhe vai I1a,ln'a,

O primeiro estudo con.ído l'�� 1',,-,·.)
é s6bre 'Bergson e"- Sociologia', CDn�(�,
so qUe não tenho me preOCUpado. mujl>./
com êste nensBdor, mas o suficiente pu
ta fi,car sabendo qUe êle )'YlUito demons
tra ter Se abeberado da filOsofia espíri
ta e tIos seuS magníficos princípiOS, ten.
do-os mesmo aSSimilado Mas, dese
jando c,ri-ar sua propria 'doutrina (ao
que se pode julgar pelas idéias expostas
pois 'quandO às suas intenÇões Somente'
Deus aS pode 'julgar), deu a entender
qUe não tOmava conhecimento do Espí
rltismo e fêz de alguns dos SeUs prinCí..
'piC's, modificando-lhés aquela termino
logia �ão singela, característica da obra
karde,ci3na, fundamento da sUa doutri
na. por isSo êle apresena 'em opOSição
à religião estática, a que prende o in
divíduo à sociedade, a Religião dinâmi
jCa, a que se manifesta em alguns indj;.
víduos, isoh!l:lamente e qUe os libe.rta
das col1venç(5eS, aproximando-os da di
vindade'. E' o que chama de místiCa,
prliucipa1mente a mistica, principal�

dieck, ··C".' [:,,1'0. em núm,:;-
ro de o;.. ;) '. ?-T"m(le v�ia cultura:
poiS c: ",1' � . ".. .:. cio número dos ho'
mens prof,)

-< '-::l l-" },+o i ntel'eSSados
.

er. l

dilatar os S"l�' ,..,,--!"-n'·"""mi;os, !\docre
vi-me em sucil1 a �""'",, a.O ensa�o só·
bre Bergsún, ·pa.ra' jJoclcl' E'xternar á opi
nião qUe há HlUito temp) venho nutril1
do sôbre as' idéias berg,;onianas, na!!.

quais encontro vislumbres de ESpi.ri�i§
mO, COmO também Dara concluir, depois
de haver per1us1rado o pensamento de
qUase todoS Os filós0fos, . qUe somenta
110 Cristo pude enCOlltrar, em verdade
o nosso Mestre.

Ao professór Hel'1riQue Storueck
as minhas congratulaçõeS -pelõ Seu li�
,,1'0,

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



Casa Clvil Entrega)Pro�Qsla
Orçamentaria a A,!, :

o Secretário da Casa. Ci;\,ril, Hamilton Hílde-
brand, fê:>. a 'entrega Onte r, ao líde�: d�; Goyêrno }1'1,

Assembtéia Legislativa, Deputado ,Jota GÜ'lls'alv s.

da proposta orcarnentáría lnra' 1967, A rccei a e clC>'

pesa est,�o' estiznadós em ]:23, bilhões de' cruzeiros, ten
�o' a' previsão rJara a 'receita 'sicl�) feita 1'a b,;se (in

t:eforma tributáría federal
'

,
'

, ,

�------------ -

SERVÚ)ORES lA
RECEBEM

� Já foram concluídos os

serviços de calçamento, rea

lizados' pela Secretária Exe

cutiva do PL<\DEM, nas �u· Hojt; a Prefeitura Munici

as Sidney Nocettí, Servidãó pal de Florianópolis está
Vieira, São V;cente, de Pau- iniciando o pagamento, re

la e Passagem Raffs, situa- ' ferente ao mes de setembro,
das no bairro da Agronomi.. dos servidores munieípaís,
ca e BCT:1a'rdii1o Vaz e Se- \�tados no Gabinete do Pre

cundino Peíxojo, estas últí- feito, Secretarias de Fínan
mos no sub-distríto do Es- I �as" de .Adíriini�tração, de

treíto.
c

Abast,eciment!>, e respe€tiva
,

A, Informaçllo prnce"ente Dire('ojia,'- no 'Banco Agri.
d'l Prefeitura nos dá conta lá�Meré�nti1
a,inda, de que a refer'da ,,'No 'd;" �l(l, �oflfenne tabe�
Pasta iniciará idêntkn ira· l�. seriil)' pagiJ(' os funcionã.
b?)fio, dentro ele' a!g�ms -

' rios da Procm:tdoria Geral
, .»

dias, nas vias V�blicas João e Departame�tu �e 'Estrá.
Carvalho e Padre ,Schrader. das' de Rodagem, no Banco

Naci�pal de Minas Gerais'.,

"

Ç�v,êJ'Ji,o: '�Qa A.,�,Dlo
:., ,q.;9.�r�ip 'ao fu�o�al�s�Q e;Stadua� sar4 {la �

,ain�a,' liste: '�s, � JI:;.i Jl1tl� �:ut(j.t�� a. ':qlediqa #l" 'f�
p1+1>�ic,àd.á �lo:DifUio Ofi;::ial que Circulou qu.al't�-f(lit'
C1�n1Pri�a est� 'formalíçl,adc' legal, fica .o' Tes9ux'o' q�
;E.�ifl1:],o aJ>t�-:'�' ���Wélr, �,;pag�me:q_to, já, com' 06 ,n:p\,�
,uiveis!, de vencimentos, , , ,,',,,

'

,.., <,
MAIS� AN'T�GP

.

DI.lBIO DE SABTA CATAJUNA
, ,Floria;nópólis, .- (Sextlrfeira). 23 de setembro de 1966

f t

t
UTILIDAD;E' PUBLICA' ,

o Gabinete .to Pfefe�tó �i;.

,tá inf,!�1l1) que o SI'.
Acácio Santhia go sancionou
Leí, declarahdo' de utlídade
pública o' Centro Sod�l,'dos

,

, '

Cabos e Soldados da ��lí,cia
Milita" do Santa Catarhia,

'

,

Por cutro lado, a f�ecreta·
ria de Obras e: Serviços da
Pl'ef,eitura est,i avisando �os
mumClpes e' 'lntere�s'ados
!luo a, p:u'Ur da 'Ilfnxima se

gl1!1da·f'eíra, (tlia 26), será

interrOlllpido 9 trafego at�.
vés dá fonte Aderbl)l 'Ra··
mos da SUva, ,na Lag�.a ah,
Conceição.

COOPEIUlT!V�S,T 'AS_OBTEM SUCESSO NO
"

,.'

CURSO DE ORI�NT�ÇAO
"9 4. Curso dc"Orientação ranças na grandeza da Pá

para Dirigentes de Coopera- tria 'comnm s� transformam
tivas, realizada 'em, Floria·,' em cel_"teza e'de que as suas

nópolis, excedeu a'mais oti· n, convicções est;'i� mais aí'

mista expectaUva", afi.rmo� raigadas' ,que .nunca.

o Major' João Gilberto Fer. ,Exàltou a atuação do' Go
reira de Souz�, :representan· ,ve�o': catarinflllSe no trato,
te da UNASCXI) (Uúião Na- do 'pr�bleilla éooperativista,
d�nal das ,Ass9ciaçÕes de' pois':�"sÓ' o w�perativismo
Cooperativas), acrescelltan." fortalece a; Jiberdade,

,

d�
do "porque além' do brio ê�(ase a demoeracia, gira a

lhan�ismo dàs ,palestras pro rj.queza coletiva e traz pa�
feridas, transfoi·mou·se num so�jal a uQ)a Nacão", teceu.
verdad�íT'o CIlcol1ho de CO{)·

_ peràtivistas'. ·;�Jmindo mais
'de '20el J;�""'''''':' l1"mírn.s 'e

mul116TCS 1'1"- t 'iJn,,, n," "'-''\.,
-drantes G') 1<:�!"f!n '(!'(\ �'1n�

ta Catarina que, sem medi

rem sacrifíci{)s nem {h$l�
sas. vicru,n ,1l'azer n sua

meta da po11tj"Q a"''''''''''-"-''·
Uva do Govêtno catafÍnen

,

se".
Diz�n'l fl f'1lf' :> Yll'fl"'!10cão

f'JÍ "lU"'l ilp .. ",�"h,,6ío ele

qpe o Governa de flauta Ca
im;ina pode e deve confiar

'01:S ',cooperatIvas e nos coo·

IJerativistas catarinenses
para a implan<!'ação de unJa

! nova fisioJ1?mi'1, no scntj-19
de colocar o Estado 11'1 nn,

sreio social e economica QUe

mérece t�r ml comunirl�de
bralüleira". o M'1jor' João

Gilberto assegllroll que õd·
, ");ia: Sânta ,Cataáila com fé
m}m �ra�il 'mais - fortale
,cido 'no' futuro, q'ue a's' esipe-

'_

jor João Gilberto- ,Ferl'f.i'ra
de Souza; re!lresen't�!!l4o 'a

UNASCQ; dr. A'CLor TOIedo
, • \ ,- >"(

de B�rros, Diretor' de Da-,
partameh�o de

.

ao Cooperativis�o do '���

gove:rnaHfi_"� �'��fl� +� .. ,.i''''''!�·t ../, �

que vem desenvolvltudo re"
��

,�l ,f"'.'--<0' f"'õ, W-;";(h), ��(�lo:
,Ja d;sseJTlinaçã'o e fortaleci· dr. Mamato Dias de Paiva;
JI'Cnj:'1 00 Cooperativismo Diretor da DOP dà Secreta..

�
" '" "

ria da Agricultura; Alfte�o
Item, Presidente da A:$socia-

em Santa Catarina". ,

'\
O CONCJ:,AVE

,
,

,0 ',(;'l'1'SO reuniu !i'p.'et4J

gl'nn"l de técnicos e de eg·

tmliosos da I..Iüutrina Eeo·

nômica e l"ilosofia do S1S·
,

t<\Ol" Cnn'nCl"·tivi,,ta.. elU

Vinrlallópolis, inclusive com.

,'r"c';_",ndo a 'cúpula do m1)·

i",,;rnento cooperativista na·

,clonaI.

Asshn que, <',\",t"e mltl·oB,
'c estiveram' p�»)',tki'l:'ii;ão' do
Çurs�,; o dr. Henato Azzi,
Diretor, da DiviSão _de Coo·

perativismQ do INDA; Má·

p.t·� �'�1 - Nn -ç: ...... '"---- ��taT"ina.
'" "fi0,f'�): dr, Carlos çn�:
C'fl N�don:ü de Crédito Coo

pera,tivo, Cr;laborar8m" áiô..'
da, o Delej{ado da SUD�PE.
dr. José TTI�ira i"r:\ Ti,mm:
,dl\' Cladu'';''" �n�reiJ:'a, D�'le.
R"do do INDA Pro noss?
F��;ad�: ('Ir, '(;";stovão _Fran·

'",ANIFFsro SAI DEPOÍS 'DA.S ELEIÇÕES E
,

nFRENTEJ� NAO, .ANtJ11tur APOnrDE JI{ ',\

mo, 22 (OE) -

elementos d(� li,Q8,cão
'Fe os S1'S, ,T"C,p'ino K""

bi sChek �e Ca� los, Lacerd'í!\
decidiriml não ma;s (ll\(U,!
gar o documento el�1, qUr>

•

seria anunciaca ,a a'des;'i'íl
forn�a; <10 ex-pr�sjdente ii.
frente ampla, A c (nJ'lUm
cação foi, :julgada, Cle,Epi'
ces"aria ante I:: CI '11 b r-'
'}', • f c

l1laeão 'Teiüf ,e11'1' i Um,' p'l'I J.-
gra�1à 'de ,televbâo, fi" ;,'
sr, Renato Ache'< {,no ';';,..;'

arti cll'lado'·es do r- 0":"-0' ''1
_;

.. � 1 �

'\
L \.

\:
tá, Da" l1l�Sma .area, par
tiu 'a infol"l1,1ação de qlÍé'
d'·eK-pre.'lidente Joâo Gal"
liiu't_' já confirmou qUf! a3�
:;iil1[j.rá o' manifesto CQli-,

,j'-unto, com os s1;s, Jl1SCf�-'
lino Kllbits6hek :I,e' Corlos
Lacerda, Em C0111unic:'l-,
ção cUm' Os

, q,l:W�uladore�
da frerlte, o s\-. ,João G()u
lart maniJes,ou discorda0
tia 1 'ap'eúa,s '''�m tel�ção

'

';'l

ponto",_'Conlli;derados ,s�,'
cundarios do mapifesto
eu1' preparaç;.ão, A

"

"� i .

DEPOIS DO DIA :1

Con[rDOa-se, 'P"1' outro

lado, qUP () l"a!lij'(s�o cnn

junt'o �'ó s"r;_� (1' vu'garh
após a ele;câo d0 ? de nl�

tuhro, O d�\cU>.'o cntç r-S'';í
PI)) fase fi,na� ele p1(1,h(" ;(

çãu e 'oS m ll'bros cltl J:ren

Os ,te preferem -C:19"1�11-l0 'd'!
"nn; ,àOcumerJto de inten

, --

" ',i '

ÇÕ8S", no qüal os' siç'nat;;{.
ri"s anuPcial'ão' a H;,�pO-

( ,

i':('ão de unir-se e eSqu\c-
c�;� aS d'vénteITcias ;j,,)
passado, f}'\ r�vqr, d� vol
ta do 'Jcíoc a Uno r', o';nle
,-

,L i ,t te

p]f'n<úrt,nfl� r)et�,;('crat \20:'
O 'esbr;Ço� inicial :,do, J:Yl.,a

nifesto 'fOi cUlisi c1erav-,;f.
nJen'et� redUzido, lill1je' ,,1-::;

vária? ol!jeções ,e _ res�ri-
.

cões, O t,\sboç,o" 'divid:a�se .

I
eÍn trêS partes, q)le i ver"a

vam, sôbre 1Po\litica inter

'na, política externa e \Po
litica, economica, Foi requ
zido 'para 'anunc';ar a, iC!;:,�_
d-él,' di,�pos�ição 'e os' pontos
de vi,sta, c�muns sôbl'e
-Urr, ."'�o,!:,huna minímo

'

de
go'vernO,' c!p:e será; an1.1111'
ciado apénas, em suas dl-

� , �'

retrizes geTáis. '" '

VOT"TA' , �,

DESACONSELHADA
, ,

, Embora Os aT,culado.
J'es da frente �{astem a

irléiél de atribUir a ,um

de seUs 'membros a lide
"nnea ,;10 movimento\ 8:)'t

be-se qUe' 'em détel'l'ninq
da fase- dos' en:endil�len-

, t"s o Sr 'Carlos Lacerda
cheP"()l'! i1 c()TIcordar com

a aJ,j·jl)ulçâo d",ss\i fu'Il
cão ao sr, Ju!'celino Kub;,-
•

\'/,

co"'" ,l},:vJa 'DO'f'
t' culacl0res,

(' t'c!Jlar:'l1�' {'Orn iJlls};:,
II" nO'-' (" �;\..3\ politldos

• •

1, : ,": I�"
notlC as do ('I'1 � o gover-

D� "retendo-- rrtOl;ar o:
p"oc'�,sso purúivo, :iao, l-o,

go, sç, Col1Surne a elei,ç�o
do mal, 'Costa "e" 'Silva:,
Bntre oS ",]p_P"2rtos ,Nis.f1-
dos Dclo r�"c\Jtivo es, ,�l:
'r' am" DS 'chan'ados emiS.J
sarfos e articHladol'es ,di:!
fren�e ampla, ',entre ';�\�s
Os S1's, Doutel de Andr i\-
,de, Osv1JJdo Lima F�'1ho e

,Renato Archer, f deputa'":
dos ,federl1is, e ,\Vi'sori Ii'q

,dul" ex-ministro ,da, Jw3-
'tiça. já' cassado, Os 'pri-

'

meiros pen'eria!;1' f!s mari

datos, ,'e'nquanto' aO" S!i'gl1n
'do seria apli,,::-_áda a pen' I

de confina.mento,
Esse motivo, seglmdo

aJgul�s politicns, teria', le
vado os, ele,'�, nto::; jl'll!l�e
iinistas 'a desistir ija di
vu1f"ação de dC'cumen:o
da1'1"lo crmta da cl.desão' do
ex-presidf'l1te" à frente,
Em BrasO'", Contudo, se-

1:ores do governo não,"con
frmavam as notiCias so

bre depuraçõeS iminentes.

"

' t
,

. DliJll�rI�meil,io, de. Endemi�s Imuniza
'de' Febre', @ �e.:tc,/V.ale � Serra

"
" � ,

"

o Chefe da c,iJ:.cunscríção do Departamento Na
cional de Errdemhls' hu:ra\s em santa Catarina c0111b
nicol1 à, Secretaria�da";Saúàe que de, marÇo a,Se:em·
:61"0 t,-io 'co:!'rertte �rl1Í:)' foram �áéi né)da�· contra Li febre
àrrrare1a"n2,s :�:\)nas oeste, !?:::;,_ eh Peixe e Campos de'

iJjeS quinhE:�ltá� mil,' pessoas.. -

,"', ' Até, a�zé:írÍ;bto';'niais:'de "25 municípios serão ainda

objeto da' 'm�snia "vacinaÇãO.
" ','.

r

{> ,SE:çrqtá�iO ,'da Saúde.:Dr: .Muniz "Aragã,o, H!'::oni
'pan:q�do do Dr,' Joa'qu�m Pinto de Arruda, Diretor
do tt�:pa;rtíip1ento

r �e' 'Slt,úqe 'fuplica, vlsitoú�, as c'da:,
�es� qe J�:r:á\anguá;-'I)u.fyo, Meleiro e, Cricíúma. Nessa
úl kna, iríspe,�ionoti o' C�ntro de Saúde local e nas

três ,p'ri:qwü�á's' i:qteir,Ql.t.'-s��' dã. marcha da Vqc�nação
-

• ". ,I"!; ;
r

' .:!." '. �-
.

�

.

' "�

,," "Fazendà ':doJlGS, Vem Firmar Convênio
. " .

'

, ':O S,;cÚtli.-i<? da FJ�'eÍ1cla' dã Rio Grél1�de do Sul,
PJ·ofe;�:;n'r .4rY .,Blirier estbv� orttem em Florianópolis
Des�"mb:J.'Ican�o /pt'h" manhã l10; Aeroporto 'I,"

Hercíl'r:l
Luz 'o Professor,,;.ry 'Bu,rqer dirig-iu--se em S?2'Ü;C\(t
park o' gábinete elo: Secr;tário C;;;_1crtiDo lViedeiros,

,No imcomrQ, entre" ;as dUaS autorjdad(;s < fazendár'as
braÍn 'acert"iidos pontos do' conv?nio ont"p.' os Es,afL.s
do cent�6'-s;lll,: para ,",àl ;:flOhranga L! a 'adu u.ot'", "re eel1 te--

, f�" '. "r, -..._.
-

mebt,e a5s'tP: ada, I ,q S:,eTeptt1·io r' <?-J,j. 'aude'ns,e el}l'l.f\-�-
rendou lah'1be1n 'conJ, o Gbve,rnador Ivo,'Sirvej"a,

"

I

�. 'J" \:�; ,l �� ''''i'� ,

,'"
'

EH "eH! Expõe En" Sã'D P�ulo' :,
��

,

jII
I } t

A pinto�;a :ea't�riiÍ1en$e Eli Heil' e�talZá ,expondo
seus trabalhos a partir do dia 26 do :corrente no Mu
seu de Arte CÓntem1::Jot'ânea' da <.Universidade' de Sáo

�, ,-_, " ,�'.

Paulo: A ,exposição tem 0 pa.rocipio do Ml}seu' de FIo
l'jaOópol),S, por outro lado o Serviço de PrOl:lagands'
dr;> 'Museu infemnou à, reportagem clUe a Direcão do
MAl\:1F e'sfá nO, n;om�rito organizal;do amostras ;'n'

iP'ntor francês, pEBRET sôbre' coisas do Brasil tolo
,nia1.

o,"

,i

Monlepio dos, F,uncionarios PubHc'os
do Brasil Já Tem .Sede

,
"

'\�
"

., "�

A imtit1ade bél1eficen1e Montenio 20s FUl"�cion§
rios ,púbJ.icos' do Brasll, secção de

�

Sa'nta Catarina,
foi' 'recentemente "visitada Dela Diretor-presidente d3_

secção do Rio Grande da sui, qU:e dechlrOu, est�r pres
tes a l';betal" o mon',ante, necessário a� inicio das
obraS, 'Os cOntactos com a diretoria exe�uÚva JOl0U1
proces'��Tan1-se �lurànte eS a seí'naDa resolvendo 'a8-
s:m 6s pormenores que existiam, o ilustre visi,tante
r'etollnou em 'datá de ontem, à Pôrto Alegre, Devido'

, J

• ao curto pro_zo de sua í!�stalação, Nê-se a grandiOsti
r!�cepUvidad,e qb.e o Montepio dos FUnci on'ári l:S Pli
blicos do 'jrásil, tevel e estã tendo e111 Santa Cata ri
r,Ul •

\

"

í.
,

NO IllEG,iSI!ATlVO, ,,;,

vado aument do
f n 'ionalislDo: da t

�,

['

A exemplo do, ocorr:do com os' pro, ,,' Urgência',
jetcs dJB poderes Executivo e· Judiciú- ,�,B PARA CAMPOS NOVOS
rio, foi aprovado ror unanimidade '

na Oi? ,deputados Dib Cherern I:: A,
s',ssão de ontem, o prcje:o J!.' resoll1-: gusto Brezola apresentaram reqUe
çâo da Mesa do Legislativo ;que

c

fixa 'mento? apreciação do plenário, te
nOvos níveis de vencimentos ao fun- sido 'aprovado por unaNm:idade,
cionalismo da Seçtetárla' ,daqUele'. p,o-, 'sentido de qUe 1 sejam expedidos des�
der, na base de' 30% a paitir de'f�' 1: de :Ch,os 'te!e�,ráficos aO flVIinistlo \ dfl, . F�
setembro. A fim {te pres.tar'\; esclareci7"', zenda e ao "PreSidente do Banco '

mente em tÔl�nO do 'refet;idd p'r�jeto, o., ,�'raiil, B:pe�,an:lo �'ara, que seja insta�
presidente Lecian, Slov;nski, oCupQu .' i' ,oa um�. agenCia daquele Banco no Ill(
tribuna, declarando qüe a' 1YI,isa, máni:\' ,pidpi6 -sIe 'Campos ,Novos, Justifiea
festou-se ,c,mtraria a todas, aS":emenchls mellsage:t:n qUe os estudos para a ele,
apre'iE'l1tadas,' para qlle Sejam e�tada�: vacãb da medida já foram - elaborado
q}laisqUer injustiças. embora, rec:onheç� "se�do SUa concretização él�tamente h
qUe algumas delas, s�jaíll

.

p1ehamén:41! �êfica par�/áquela rica região de Sa
jusks e cabíveis.' Assumiu; nai:op�r�u� 'a'd:?'a:taritla.,
dade, o compromisso 'de, tãq 'bgo ,sejá IS�,NÇAO
possível, promqver a r�est:r.uturação' ·ios

"

pr6kto de lei disn<'ndo sôb1:e
serviços da Casa.

" "",

" iserQã({c1o pagarl1ento
-

d� em'olUmen
PROPOSTA ORÇAMENTA�!.A �,v,

"

� '�a, ,selagem aos atestados
'

expedid
Deu ,entrélíla na tarde de ontem no

, por a�toridacles €starluais, cJ.estilofdos
Legislativo catarin,ense a prop-(>s� or� inst�,uir. processos junto aos lflstitu
çament�ria do Estad9 pa,ra '� exe�í�[? '" �e Previdência, �uando sol�e:�8d::-s

,
f nal1celrO ,de 1967, qUe preve um� re- p",cos as corp 'r.enchmento sa1a1:wl me

cC"ita e despesa na ordem' "d� 12�' bj:- s�l :t:l�Q 's�perior ao salário mínimo,
lhões de cruzeirOS. Tão, logO :chegoll-

,,'

á, ,apresontad(!' p30, c\ç'p:Utac1o Llvadal
1',8'3:","blr.!:i'l, fo; �ncarpjnhad'a '.�"Cohü,s- Nóbrega, Estabe1eGe ainda o prOj1
8ãb de fiDa'1(,<)s a {;in de receber pa-'

-

q��,'ao. p]e:Jear a exued ção de

ates,recer, A�endel1do req_uerímen�o 9'os,àe- j d��. àev�rá a �arte il1,tereSsada' prOl
putados Jota Gonçalves, e Celso ÇOS:'?, se� rendlmento, gtrayes da apresen
respeC<ivamente- líder�� 'do GoV:êtno" e çã\} <Je ii�la car�eira' de c9ntrábuiç�o,
da ARENA, a proposta' Orçamentál-ía 'Instit�tó de P1:evidênda a que e8tiv

para 1967 será apreciada em re�;ne d� filiada,'":, '(
,

,

•

.

-,',' ',.
. 'l-:'t·�:", .� �', � �,-' :�I� ,��"

C@NGRESSO·DE' IlfTEGRAC,ÃO �BACIONAt.
INSTITUI BANCOS'DE!.FOENTO. ' ,�, �

, ,-.} -

;' ,

à

"O Cpp,g��s� de ,lHtégração ,'NaciP 'realiZaIp. el,n ,Santa Ca.é1l'iI1a, a 'q�
nal" -de que, partiCipei, houlo,PreSid.efitê" ""�'eln" servi�o "de f-el1.te inS'p'lré;!,dQ}·a' P'\
elo B"nco de Desenvolvi,men�o 'do Est�- )n{JineI'as implantações de ,cf�dito
do, "t�TlgjU pIe anlellte ,o� s;us, obj��i- ra1 em outros estados da Federação,
vr..s, tendo cOnsolidado �l.nâfúH).em'�hte tese apt�Sentada à consrderaçiio do
'a _ ,_" u.U ",,,,.,,,uç,'cC mf�ntQ de 'uV}' , :sis- gres:>o, ,meueçeu l·eferê.n'dcts elogiosas
tema naci.onª� de BaP,Cr;s de Fmn0nt0", ÓS"mais' favoráveiS com,ent.ários
decl'arou o cir, Jacqb Nác,lj.l após ó 1:e- A "DECLAEAÇAo. nA BAHIA"
tõrno de Salvador; onde se rel).li:l;mi� ,') ''c''-diantcu o dr J,ac�b Nácul q
conclave qUe cOn'tou éotn a .�!iCipa.. "res:u1 ou da tl':o,ca de experiênCia e

ção de expreSsivaS' fi�tás,lig�s aOs d�ba� ,ràyados durante a semana

f"ptôfeS financeiros e desenvdlvUrientis- Congresso, a elaboração, ,de Um d
td,.d do pcís, "

" l',:" \ P'lento.' que foi 'déno!l'linado ' "Declal
A ideia da integração ,naéional fpi ção' da· Bahia", n<;> qual estão regis,

,a t0"l,�a liaS l'E:bates, 150 CongressQ" in-', (h'� élS c"<nelns;:h" nbtidas e que é dO{
'foJ.'mando o Presiden . .e do BDE; ,�ql-Ie "nlel1t?'�mportantíssÍlno",

'

"q;� .. -80 à conclUsão da ne,ée�Sida�e, \'.
D'a referida \ I declaração, ' consts

,de unificar a padroliliar �s ,oper:a9ões�,� éo�ilO ' I?ont.os"ma}s dest�cadós, os ,qi.
a :;;.S'UllcHlva l'\..3 r,,;pai3se!?"cte fUndps)" determlIlflm o fortaleCimento do sll

reconh�cellclo o Congresso quê 6 ,:Siii't�- , ;rha nacional de Bancos à,e FOmento,
ma de repasse de recurs<?s é "o q� m�, , dfi.rrdos peló BNDE, que' se�'ja um Bl

]bo1' atend� ,ao desenvolvip1ento \é'qui,l1,'
.

',(o' C�ntral, de Fomento; o 'entro,saDl
brádo da econom�a: nacional além> êl-e';, to entrei.os órgõ,ü de pla<llejamel1to e

estimular e Jortalk,c�r a iniciaticyà' pri�' '\�anccís de 'Desenvol�'Íl�lenta) visai,
vada." '"' ',; ,uma ação conjuhta para Um deseUl
A ATUAÇAO DO BDE: NO:., �iinent;à \equilibrádo� e a confianÇa
CONGRESSO .

Í": ihiciátiva ptivatla, com6 ,condição r
j Na Comisão de Opera\ões· �o S1"- ser éxecutada a política proposta.'
tema Bancá1)ü, COIpO 'mêmbro, o' dr.,Ja l

. <::ob Ná.cul sugeriu () na,rateamento do BNDE FORTALECIDO
custo de dinheiro nar� investimentos ,", DisSe o Presidente çJo BDE q

no setor :ndustr;al � a pad:r;'i:mizaçâo, dos "é de Se destacar ainda o' debate v�

projetos, hem cOmO a ui1ifórmidade nas ficado, Do Congresso sÔbre a 'C011Veni�
taxas p"gaS acs '.p,�e,n es efinancyiros, .Je c'a de estímulo à distribuição de r�
F"'rl""i1n lO o0,rrào [la taxa paga, pelo �cOs dfl BNDE e de. 6rgãoS finante�'
FUNDECE; qUe é de 8%; , inte"n::JCicm:s, átrp,vé� dos Bancos I

, S1,I,ger"u ainda, o· Presidente ,io g,:oy\ais e :E'Síaduais clp Dê"r'�"nlvi)1l.
BDE, ao abordar o àsep:;to da !profuIl- to,' a�endidas aS pecualiaridõdes de!
da d;v8,rsificação das economiás� regio- da região". ,

"

na's oUp, para remuneracão, paga pelos ", ç�m,::ref�J'ência ao' BNDE, fin�mutuários, fôssem a�'otaô�s taxas coiú- zoU ,6 dr: Jacob Nácu1: "O Banco:
pative;s ,Com :Suas'í ,,' Dossibilidaéh�s .ide ,c'oEâl de ,bes�nvolvimento EconôrJI:
formação ,de p�}U,P'?'n�ªs;" ',,' ,: ': . ;" :,;

,
! lo . ��b R presidência dinâmica do dr, J

CRÉDITQ"RURAL 'EDyCATIVO .;;>
"

êl� Garfido TorreS saiU do Congr�
O Banco de De'sêrlvohrimeDto>', ":rlo' ' "'q'ê S?l'v'�dor, mais 'fortaleCido que)l

Estado anl'eSen,Ou um" trabalh.6' ,'refe-
'

ca,' co,nstituindo_'s� hoje� a'os olhOS
rente e,o -Crédito Rural' Educàt'ivo, ilo ,dem,"-is bancas de' fornento C01no

, ,
"

'<;te pequal foi consubstancieda a' expetiênCia verdadeiro ,Bal1co Central
já vitor�Osa q/-J.e o BDE é �à ACARESÇ vülvime�1to,"

,

C:fnTERIO DE ANTI'GtnnADE PROMOVE" ,

,

p'ERErRA�OLIVEIRA A DESEMRABtADOR" "

_

'0 'egrégiO; Trih�n�l Pler:�; en<ses-
'

,

.. A.n�,da b;e�j;a ��r;:?��(i) ,f0i' �pr����
sao -reahza'da, ontem mdicou, por un,n- ,ped!do ,de ,'remoça0 do dr, ,Abelal :

nimidade de votos, à promoç,ão, pélq Costa Arantes; J\liz de Dire1t� dá

critério de an'iguitlade ao cargo de::1.e Vara Cível da 'CoJnarca de hílJeS,
, 1 ".,. \'.... 't

l' dO
sembargado�', vago Com a morte do de-, ,a '2a: 'V'ará, da i có:n\a'1��' ',de f1.io r

sembargadol' Arno Pedro Hoeschl' ,'p corno também:' o apte-proJ'eto.,de., " , 'l'lC'
dr ArY, Pereira Oliveira, Juiz de Pi- luçâo ,que .altera a, T<j.bel? :Nul1le CS
rei to ,da Va{a de Menores, de�.t.à ,C,api:' l\�ensalist�s-,da, �e,cretat�a,! e �o
tal. , . r1O' do Trlpunal de Jusüça. ,: " ;

\
'

Nessa meSma sessào o egrégio, Tri
pupa] Pleno organizoU, COm óS :qomes
dos drs, protásio Leal Filho e Wladimir
d'Ivanenkos Juízes de Direito 'dàs Co
l'narcas de Capinzá1 e ,São .JoaqUim, i·.es'
pe)ctivamente, a lista para o jpree�éh\
mento, por prornOÇãO e pelo cri:ério de
merecimento, da c'om'lrca de l'ijuca5,
d� 3a. entl'ândg,

'

�

INSCRI'ÇÕE'S ABER1'AS CO)
O des, Belisário Ramos da

g I

"Ptesidel'lte dO Tribunal de ��Stl�; �pediu eckal à Imprensá .Qüclal pirei
,tado, anunciando aos Juízes de ber\·
de' la, e')1tr§ncià que se. .achall1 aláre
inscrições para remoção às cOP

de Ca\'),lh,"'rb'� e U�'ul'li(li,
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