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siTESE'
"

nÜJi'lO AO OtlJLE

I, ' _I
U !I!i!lÍl!uo J U Ll')' l'I1a;;u. I

ll!.ãc:s :;egulrí� para u Chile

oude irá. em missão -UÍIJlo·
,

,

rnutica.

LUTA NO PARALELO

fuzileiros lVH Ias da mari

nha dos ;Estadl's Unidos, to
lllafalU uma «strateglca co

tina que domina caminhos
'da infiltração norte víetna

mita, perto da ·regiã.!) desmí
litariza�;a do 1 aralelo 17,

IMPRENSA E SEGURANÇA

FonJe do Müüsterio da

Justiçá ínrurmou que o pre-i,

sl(jel1;te. Ca�tdl) Branco de·

tennInOll estudos visando a

xevisjío das leis de' Impren
sa e Segurança.

PROFISSAO
REtiULAW.l.ENTliDA'

,S q
ll1'

lelll
l co

o Ministro do Trabalho

(lue eSl.. Cul Beio Horizonte
,'ai' designar lp pl'oxima :,e

lllana uma cotllls;,ão espe·
cial que 'l'stUUaJ a li l'cg·u.a·
ml'niuç.lto (h pl:01J.SSfío 'llo
jurnaLwÜI.

FUNDO VAI A CA�rELO

�cni elltrq;ll,' na lH'oxi·
llIil ;,{'mau.! .10 prcl,i,lenk
da RepuiJlica

"),"RENTE'; MINEIRA

A Frente Radical DemQ
tratica, éOmp;Jsta de candi
datos e deput�dos do MDa
mineiro,' lancu!'á dia doze
violento llUU;Ú'lsto a nação, ;
No documentu s(�l'ão exigi.
das' eleições d}rctas, aJ1jti�i,l i
g;ei'aI e outras revindicaçõcs, '

SOBRAL lJ.\'I.PL'l'RA IÜABEAS '

'Pedido�' de habeas·corpus, II
'

será impetradG. hoje Velo
advogado Sobr,,! ·Pinto, jllJl' i
tu au Superior Tl'jblilJ�l lVIi"
litar, cm 'favor ue 15 cs�u
dantes l1re;,;os úO IJOPS da i·
Guanabara, c �clJllUad�'ad.os I
na lei de segurança nacio- I.

;�, p" ",.,..... • ""O"

GEMEOS� VE1H: AI

te
C

e;,

l\l
h

ão

1,'oraUl COllfil'lllatla:; as

lJresenças em São Paulo
dia 21. elo eOll'l'eIlte (los as

'trouautas Richard Gordon
� Neil, !\msh'ong; jutegran�
tos do JJI'oJctlJ GOlllÍlJÍ. 11
vhitli' dOS"l'O�JlI(IJ!;lHtas faz'
'R,ll'te dii.,� '(.'oml'mOI'a��ões <la
'sbmllla üi� i1SV, N(l, : dia Z:!
estarão na (;!lHll11bara,

o l\lüü:;tm 'da Sa'Ude
anulldoll quy '.'<li cOIIStl'llil�.1
U'1I1 ediri,;jo lU (;Ilanalw 1';1, .\
Para ltlJ1'ü'ar a SO{!!: Ue seus

I

serviçu� 'que' não forcm
. tl'{tllsfl'l'ülns p��nJ l�rasjJj<l,
'O edifício será locaJizadQ_
em MallguinJw", c1lcusta,rá
quatru bilhões tio cJ'u.zeÍrl.ls,

l�L1\N:EJA.,lVI..ENTU &, llIB '.

'\ .

O Ministru' UO
I Planeja,

l11eutu, anullciou tet' m'Luti·
üo illtendimentfJs lu'elimina· r
',res com o DIB, 'afi;n de sub.
"meter nos prnxhnos dias II

llrog},'amação de filmncla-
mento çl..aqnelu o1'gãu!lIJ

, I

MDB�CE .

impu·gnar Sarazale
)

por corrupto
FOR'l'AL:EZA" 8 (OE)

O, MDB vaí-eutmr no 'r,RE
com uma representação com

tra o deputado' Paulo Sara
zate, candidato

.

ao Senado
pela ,11HEN,", acusando-o de
ter l·tralÍsgrcfl.i�I" o aet, 299
do Codigo Eleitoral quando,
num programa de TV para

]FflP;l,�l:trH.ta e!.r;itoral, disse:
"'1'1'011'\:(' ti inlieir-o para: vo
ces, cearenses".
A acusação uiz ainda que

o mesmo duputado, que cs:
tava rodeado de represen
tantes das classes traba lll'\.

I.l':ll'as, conclarnuu :

os dil'j.·
gentes de entidades. de assis
tenda lJara que \'ie�se.l11 "hus
ca,r suas WlJ'ras ·que C'I eflu·

segui colocar I1U Orçamento
da União e libera·las: ('IJ "l'.

}>pi :.:l�ito 'V)!'(f'1':' p n(lvn do
CC'-i'r8 H�';�:'l"1 n ouro"" 1"C'I1'_P

elo lVlDU ""ye!c'1! ial1lb�U1,
{lUt' " p., I'tido t,"'ta";í, in}.
n"'_"l'VI�' :t r .. � �lfl :t!atu.l"a Sa r'\ ...

z"j+� ';,"IIc ...... l.) ..n da eOJTup·
('ií'> elf'itoral L

DO.PS
preudeu
Tarzã

. .

GóvernQ iutunéia
f "

l

'nova temporada;' I'

"e
; H

--

'assa
'

1. IUO, l) (OE) - O iJrcsi.
dente da RCiJubUca c' o NU·
nistro Carlos Medeiros. Silo
va '<!stuuam u'l.a 'lUva lista
de cassações de mandátos

que se�'ão efetivadas anies

,das eleições u� uoveulbl"o

�ind()uro, A rcvcla�ijo é de

fw1te goveJ'JHlll1en1aJ (]ue
in(ull1HHl n1io I\st,u' na eugi
t lçã') do pn�si!klljc lh He·

pllhli(':! indlli: �lll ;tl1ÍI"!Jr!J'
jdo' da rd'OI;IJJ:1 pmst.ituciu.
11;11, (I ll<lltl11CI' dispositivo,
'J'('lir,llHlo do COI'lgresso a

r:()I1!llct<-ncht VoI I'a lI'nb1,i::u
11oliticos. O 1:111 le Q,.a naçãu
nã'J u('eidill aJ"nUll se lmr.l
_] 970 as eleiçõ.�" VJ:.esidell·
ciaÍ',; de vuto I WjJtJhu' ClllllU

�''Stll iltl cOlllllitllJÇIi.O de llii
OI! medialJie'" rI'(>içãu ilJuire·

tl�, ah',lves (hl formação dI>

um eoll:gio t:l1'.i1oral illtcgTa·
du pelu' COl!s!'\�SSU e cntiQ_ll·

�h's de classes. .\ reo_uiãu
el�il'c o prcSitl"'l{tH' Castelu
fil'aneo li o Nlü!isfJro da Jus

hclt j'e'alizou·se nu I'alaciü'

L�mnjeiras, Na manhã de

hoje o 1}j·esidf!.Jte ,'ecebeu

para dc�maelJ(Js Ol'i Minis
tros da l<'azentIa li nelaÇ'ões
l:�xh.H·iol'cS alenf do chefe

tio :!3·§t1!tle W!lliH:J!'�ilih� !;'e.!:&ll§
_�:·t::;::,d:'!.�,

Ftoríanópolís,

Ó lUIS' À"TIGif DIAiUQ' Dt, SAN'rA CATARINA "
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Constituição ! Realismo

(Leia na 4.à p�)
.

", ,

(
I

�'fRENTE"

Pai:
ue-

'"

aSlelOt
!Juan·

assmlLos

Jiga{)us

l\' essa 01'0r!ulütlade, assun·

lOS de alto: irÚeresse pum o

1l0SSt\ Estie)o í nl'tUI1 dheuti,

dos, tmz\.<l1do u gm'ernadol'
J' () Silyci\'a '.< eel"Íeza cle

�JI]C o;:; :lJlclus l'onuulad'os

,to !'resil.lI'q(e da Ilepubliea
Juram btbn" ;"u;ebidQs pelo
Chefe ("I Nas"tO, '" lu)dlHlo
!lesse contacto ]lUI,Y(\e.rto,.
grandes ocneüuios lJani San
ta Ca latina.

o e]H'f!/ 'do . E;�ceutivó, ;till'
€la;:, no

<

lwrô;pÓ�·tu· Ilereiliu.
J�üz; "flemoI18,j:{:,�va grande
sati�1�tção iJcl,t rc�eJ'eussão
Úa" ida nós llWIOS' 'alhninis·
tratjv!)� c jOl'nalísticos, <to

�l�tl pronunciamento uUl'au-

'ít:;o a�lHuço que lhe foi 'ofe

COllW

a rcfor·

J'J'e'siueutc Casicto Branco,
nu l'al:!cio da" Lar'lujcil'us.

l'essaltdudo o

cnkl.ldullenio mantjdo cum

o J\:llllistro da Irazel1da. Ota. I
Cesielo decide se carla
resHtui diretas

RIO. 8�{OE) � !mportanté rE;yO!OO real!,:l'ou-se

hoje n� Palocio dg� Lºrº!lJejrg� 'entre � pre5id��te da

Qred.;!il continua em

érise sem redesGoulo
.

RIO' 8 (OE) - Á... dificuldades de c;redilc po1e-
!�o ·assumir .. caracteristicos moís graves dentro dos
.�

�

proximos dias( �c autoridades federais não tomgr�m
�rpyide!lciº pam ºJT!pJigf (I c�i�g de rede�contos bg�-

,',

,n:irio.. 'Foi o' qu.,e rêve_loy no Ri�! 0, pro�e�!\�r Toofilo
h,,,

de Â:tevedo, presid�nt,') da comissão COn51:!�t.i,ya de
'

'rlercodo de ccpitais ..
:
Acrescentou qy(ll esta med.ldo 'é, º .unic'a, co"'a"-

� �

':ê compensar oS efeitos do reso!uçgg do,· Banco Cen�

h'(ll (l' recolhimento do dQPQsit9 €gmplJ!5�lfiº !llg. bmiQ'·
'.

,
' (.. �.....s.�.....,. � _ • �

j

��� 2'�' 1:\4.:1' irs!�t©,

Foi debatido () º!1�

t, -projeto da rdorma da 'Qmtituiç90,
�'\Hl o cb.de dg "g'çºO poderá fix.,gr em

.,

proximos dias )ifi)U por.to de

\;Iei-:ões.
D_eddirá se s�rão diretas .01:1 :indi�ct(,Hil
o Mi!listro Cg'�Ios .Medeiros; Qgygrda', as ',��gés�
dos mi�i'�teri�� d� 'Industrlg"�' i:�mef�i�'í d;<TfQ=

" �Q

�i)e!l

",.�t,"'t:'I, ,do. G"'li)rrg ,c ,da· Marinhai: para ,'Qodyir' �
,,'"

"'I ,r

�±!be�ga

,j

, ruo, '7 (QE I - li depu
�a(Ju Renil to � 'Al'c.l!cr atri
buiu ii: .lIção',. do guvernti,
que ç;,iú. ,llctCl;du os ohuma
uos "pumbus-eurrclus'', <1:

diíif'ultladt·s pai;, 11' di\ ,11;::a·
�·.\·l',!tu IllÁ',)lIl1'SLU H'I·ll'eütc

;.\inpL.I" !lul'.. IH! l.:ni"'JILu, cun·
sidera ;,;ollroUll\;t(a e já vito
riosu. As,'''';;ur:w ti sr, Ih"

eher - que rel,icsenta o sr. 1�llll:lllll�!J <r, 1:"")1(" /\1'.

Jusleino l\.ubiLt:;.l'h. na ;11'· chcr 'qllc, li :.;(1' l'l'n'l t'"t.i rijo

tlcuíação - estar tuturma- ze!1"" !,U,'l'ra Po;l;ol('!i;ÍI':I
U J tIo' que UHt emjs:-';Iriu pro em 1'('1<.l�:ilu a "frl'nle IIIH'

t I'tlt.:H� e de Lisbua, truzc.ulu '1 pia" l' j�,o é' I' .quc "\I(';'lII'
um ducurucntu relacionado \' 'flm os l�CJ\'("';lUS surgidos
C0)11 a "t rcnte". foi' preso l' de gulpes miFlal'l':S se.u ob-

isso sim que e u irU,
verno qll\1' Çlit": gum medo,
�iial\te das lincflllivQ('as de

moustruçõcs d, l';,)J)Úitu upu
tiJcjt)'llbta I.m.l: :1" rte da 'IW iII

da' \',)lnagar[ll".l ÜU povo
I.lmsiJe:ru··,

h'J I'I_)b,Y.�·ihJ 1)0 '::'Cl v iço
.. I Ih.! ·!I\.: llh .. .d !Ha,�()e�.

esta sendo SIl;J.lJd�clo a ín-. jetivn-, del'inicll!s, a I)ão ser

Na· o da conquista 1.'.llI';1 l' sim

pies do IW{kr" E�si's, !,;()\'I'v·
110!-; - \.''OIU,) ';11\1;1 r.','elüe·
',ente dcruoustrnu o i)r(ll,
;:1('<[.;'W, uuma ('OIlI\I'('Il('ia
1 ca li �<l!lll I1C:'i ta: capi t.a1 �

Ialuru 'tia consecueão ti" uh

,j\.'{iyuS l'evuJw.'wÍlariu:s ;.lllif;
I'ülidos e "rloíaul, comI,!

� ",''1'M'· de OJ_,<i,Clll, nla,aua'
"tlJl)', semanlieos svbre LI

lut.l ('fllitl'lI a '!;I'I'I:P�'ijll, 'J.

SU.,'II:\·"hl, .,a '1,lrla<;ito P SO°

bre ;t Ot' ('''·,�itl.'!Íl' I!I' �jl'l:�I'I."
"ação !.la <lIIi.,rid"r)I;, Nãu
eU,tlscg!ll'J1I ""llíl' 1l�'Ullh

eOllcl'elas rle eurl'Uj}l,'ãu c

de. subver:,ão f; CHCHI, 1ll'5'Sl\

1l1atel'ia, num !'ilJlljetivü"Illu
ÜÜl'l'ullna\ eJ. Nãu eU!l�c·

guelU conter II jl)(lação, COIU

a puli(; leI ec',:lUjnica e fi·
\,.tJ.�t',la ,hascaJ,a na estag�
"',:,a d,�, \ lJ..l i }Jl.'a'Sih�ÍI·a ....,

11.: tI' t 11',! el ene,a \P'-ll'll mitos

\...h,-, -r >:....p'U\_1 ii},;!..: tI�J\ bql

J_J- !.,.,,\.. !) __ ,.;>.�'I ...... v .. :S, leohe U�

'J.ú...., ' .... ·U.) , V,'" Loj!iJUtlC.t1·
te:.:, cj.')l,.�aJ!b,-�.u·U"J) p�u«\. J \:':va

tei' as UI!U"U\t:JL;S �l"·c v t;!J'
",cruo 'CU1 l •.u,CdUU au '"

iil"eclino Kubl,;seh�l,. 1\.h
.. LI. ,( o((,�lsiva' ao desejo til

"lHlpeu, r <� I\) l'lnaçàu lh;

'lL"" 'H.IH'· ;Hllp)a, calJaz
lle leu .. ._. 111'Cl<"J.'nl'ulc ms

lUl1ça� }J(),ILICLb ,.1";'1I,llI<IS

.>0:' �rs. UUUl;.d e \_,,1 lUS

,,.."\.:AU,\ , () :sr, "enatu ;\.1"

LHe, LU_,,,e (ll!'� llao IlUde
1).: ,;..),., ,UUlL.t IIU,Hlllo será'

J.; ..��1.l.L'\ ...'t!.J u jJ�("l-lU.C,:,t;u Uc.l

!,., �,�:� � Jlnl� (.�l() h::HI' Uil \I l-

,-!cf·

. 'lJ;;JUOlt , o' ,dJ",""';�', l.(,,> eent'rOS v;·
. (,lJS" (IH nO'>..')<I "eullul!l.ia, l/Of

Ue· l:iI,JI," .tl�tla 11ní:lls' . J'C�L,,1I1do,
'1�t!g!U��,�a.Q1;-.(��l�r�(• a�lCo' dll':il.uttlli.!<fUc-: mas" {t, ddllX'..

p;,ção �eb'i!iC 1'1tl'�mO vriuci.
1)"'" •• !I' jj'U, 1l':lu <Wív.'itarhulO, tiU�

IJ"'tUl (1 (..l'oJ��,)lU I \1� lt ,',,, é o' \ xCJ".I.j'tu \t.). .autut'''idatte
lre.llc ÜJJ:HJI,L ,\i.;I''..:,d:''.u\l "c ,fi 1ll'lIhulll,1 I)asc :1'1..-,11 11.;.
flue UCl:)de <1';0, lU U .g�, Cdltl glllJlla "

]leJ.!c.cbeu qUI: a ,fonnaÇ'ã(1
dela. en\ illc"jÍavel, "dada a 'Ui IMACULADO

opusiç�au gllllcra!izada (lue
cxis'Le li linha (;cu�lUnliea- C Quant.u as, ;�cu',açõcs de
jJ"tLL.(.í <I)Jlica.iu pdo, mare: corrupção feHas pelo glJ'
eha. l....a;"CC1.0 .Brilpco", H'rno au sr, Juscelino Ku.

, ··",.,'WLU [onun J l:'aJizatlo:;; bitllcJrd" 'o Ü"i;Jllt"ldo n�'l!a'
, os pl'imdr()s. eunt,lto;,; ]Jlll'iL io A rcl.wr Iem!JI'Ull IJ UI', ![!h'll
(I, fOl'maçãJ' !la "[rentc" �, do o ,"\x'lH'csiuc!Jle in e Set!

continuou - Q giJ'-l'J'JlU InH" l1,r,IlHlaLo cassado e djn:itus
ço". I!HtU dI.: tJlIus os I,CCII!" politicus susj)t;!lSOS, o elltãu
,:-us paI a obt .... í ceI' os tatos' chel'e da Casa 0ivil tia pre-
e lMn\ l1Cgàl' a l'ca1illade, sidcncia, sr. Luis Viana J"i.

Huje, a laiSe do� ueslllcnti· IJIO, declaruu (mc o aio l"',J'
dus IJ.ucce uÜnlpas�ada, em tie;:du pelo, m,.:..'echa� Casl.c-
olJra ainda hajf.l, aqui l' ,wo � lo BI'HHC() esti,t"ll baseado
Já, 'lucJ.;1.l 1HoeUle contundir;<' el)J .'azi:Í(:s d.�", Estado C 11.JU
a opin:ão publica, etll pl;()Vas :Ic co lTul'çãtJ.
"U gu,·cnJo 'Igora (lueI' "Lhsilll - eOlllel1�titl - u

exercer n.l'c�;,;ãlJ sobre ..mi-·�

gus e c'J;re!ígiollados do sr, �
Jwscelino Kubüschek; 1.10, �
Ulciu Ih' llcusaeões infunda fj,

"

Ild:; c que se 'lJ,.sdum '1m in·

!'iis(.clleía em lO.IJh.l de unia
eI.Jl'J'u·JJção que as alltol'ida
de� cíivis c mIlitares nã,

eum;cgwl'alll 1'1"OVar,
"Quero ael'eseellÍar qlll

as pITS(;ntes ,leusat;õcs nãe,
amedrontam o Sl', ,Juscelino

Kubit:;dlel\, qm já as des
'mcntiu dc ma'leira incisiva
e esclal'ccc<lor,l. Trata·sc,

,
no jl1eu ellten'[:cr, de 11tll cs �
forço inutil, qLH: demunstra

moços � maçus

Cr$100.000

p!'opl"Íu gUVI;I'110 djS�I; !JUC
se trata va lIc IInJa PlJllj�1ãfl
por, l!1oÜ\'os· e;,;.;Iu�i"amcH�e
poH ticos''.
"J'assado ale:Ulll tcUlpo �

cuntinuuu _' o goverllO pru'
curou excrcer l'l'ess�o psi.
coJogica sobre o sr. Kubits·
chc.k, enquadn!i1uo,o euv in·
quel'itos - j)oJic!'lü;·milHares
sobre a� ativÍI..laues do Par
tido COl1l�n)�ü\ é do J nsti.
tuto Su]}el'Íor de Estudos
Bnlsileiros _ lato que tle·
11I0nsh'a absol.'ata faHa de
senso de riditulo pOI' lJ1Hie
dos atuails gort�r.i)a.niCí;,

tihliu o 1 ulUlo Ue g.I.'an�JU '

pOl' tClnpo tle seJ'\'J<;tJ. I'. INES AINDA. DEVASTA
'

O"fUX,�:!'f;;Q "TN;:�'3" ,iá _dei· !
xou no l\'lex.kú mil súldll 1"':' : [{lO �', (í}E I - \ ':1<1,"0;;,1'
ma'is qe lO nül lH:,ssoas til':: : d;i 11 ,j)·'j.;1,! ;\.'II�<1 fl,j"anta ra'
sabriga,das. Na pen..insl.ll!l, dCI' d'(' Co�:;':llh()' d (""'(' .

l'sLr c,e,'·
YUl:;ut,an (I rUl'nçí'io pl��Sl.JJJ � La "(II.'; {Ju� o '';���d;mt-c'�''�I'-
com Ul!!� V(.liJ!._....d:t,l)!.:',I!i;" :UlIF't >':ã dI' t'ast'r.'I;I\;--\:,deit.i:d:o�' "l� ,

'i"' ' *'� t ;ç,j; " ", 'i:, '

�'�'!iJojnel;l:n.8· !.Jói'aflos té�lUO _

,_

DOl'S"en} 8.;),0 J.9sê '"do .to'"V '.' 1

dcharlQ fUl:U�a-id.o.numeroso Preto, dia ,3cdé ,agosto �-e$-
, de püs�oas' feridas e desa- tá lJreSO lÚl'· JjÍlrtà1cza_.debdgâdlls, ...

São João,. na tJrca,
Segumlo' denuncia qúe·

afir�a teOr rcce�ido. O" jo-
vem",j'ni tr;lI1st't'l'Ídu de São

.

P.mlo pcl!"l o lho. "o!) a "es

p(}nsab�lit1ad� (�U llla.im· Os·
car da Silva, que senTe ·na·

quela fortaleza. J:t-:; essa '11-
formação gallha autenticif41-
I!e, a seu ver" ('Oul o fato de
o" maJor' tm'·)'<e negado ,i re
(\!>be-la )Iaquela unidadc mí·
litar.
A a(lvogada I'egr�ssou.t

São )'alllo, 11l'1� segunda·fei·
J':t voltará ao. Rio para ,imo
petrar habebas·cor)lus, cnl
favor de Tal'zã de Castro.

junto au, Supel'ioi' Tribunal
J\lilitar.

'1

( ,
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Ciube Doze De Arroslo
..

Dia 15 - Soirée °r'op6ziQ � lnjeie às 22 horas

Dia 22 .- Soiréo "Shew Revista OP-POP�ART"

- Inicio à s :22 heres

D';o 31 - Soirée t.(jffl HeiuV Polltll� '= Inído às.

22 horas.

, �,

.

t José Matusalém Comelli
Marcilir],' Medeiros Filho I

'revendedor autorizado VOlk,swagen)
� .

a tl'tHU::aCUi
R UCJ' Deodoro, 19

'F�lrianóp();is --.:....L . _

,

c, RAMOS S. A. COlvTl�R.CTO C

AG f,:NCU\S
Rua: Cel. Podro .[)pmom, 14fi()

eonjun+o 2,

Ap2.riamenhJs,

64

Àpcucs

ciamento!

o�que-engorda
O" )banho

•

',.... ,' •

..." I, '
, ...�. "ir ...

.'

'.
�É '{)" ó I hp' d:o d9,: 10 ,'''q U �u-n :J;tã O 'S'0 . e ;.j ,.A'"

Pr;;'lclp'almente q,uànGJQ 'o"cnõdor'" "1",,,,./
.

aCI-escenta'ao ze16 na tloJt'a I
" '.

lirTl2l asS'�stênciCl' Rrárfca� ,

' "

e,atLiá'Ií,ZélDa:, Qúábdo confiá J.'
onent:3ção do reb;:rn-i�) a

vet�rlnal'ios'-e esçolhe suplemenkl,s
alimentares, vacin.as -8 .'

medica'menfos, especi�liz2ldos '
, '

PFIZER, garafllidos por um padrào'
clentifiéq' de nível Internacional .

admirável afirmacão do •

'desenvolvlmen10 de nosso P21ís. '

- '....
,

-

r'
I

�

J

secnrs
VILSON MARlOTI
Com grande satisfação

registramos na efeméride
de boje a passagem- de mais

um anJ.verslírl.o natalício do

jOVl-'Ul Vilson J\fario'ti. pes
soa bastante relacionada em

os nossos ml'LfJR,
Ao nníversarlante, os eum

lH'iim'lltos de "O ESTADO"

CATA.; VENTO
Vendo um com 2 metros

(10 rlíârnotro c, todo coris

t.rutdo ele H1alf'rig1, galvaní
zado, Iunctona sôbre rola

mentes 'Mer;ànjf'!1 sÓ'li.da dis

ponssando pouca manuten

ção. D8;,Jiga lltltomático em

C8.S0 de' . ento forte. Própno
para �t;JíJ:stee:L.nentn d'agua.
A j,ô;:-m é de a,G') tubular com

lEI metros de altura, Dl1'ÜtO'
bonito G próprio para C8S8S

0C'� f':l?;pnda (,1' ('8 campo,

Pn",'o no loe2! onde se en

con!,q CTS 550 GOO,

Vr;, e ,1.1'8.L8.1' com JUt·.JAS

8J LVA, llQ Aeroport o Hercí-

110 Luz em F1C'i-:8tlÓ�Olis. --

12-10.

CUfEMAS
I

'CENTRO
'Sãó "José

}.i,S' 10 hs.
_. M;AT])NADA -

Gi1"Y."Grant � Sophía Loren
,.t,

� , f'

,-- enl�-

TENTAÇÃO ;\-TOREl'IA
,,:r0Gllioo\\,}]' ,

i"Ce:qsui'a até 5 aIlOS

f,g lll'z'-'- :3 ;;;'� - 7 ;-;- 9 hs

THE BEATLES
_- G'Jl -

SOCOftRO
(HELP!)

,
\ Ev,;tmanColoT'
Censura. 8té :) anos

- enl-
, SÜCOI!!W'
'(HEU'!)

, ,

.J'l""' ,�j h;'�' n(:r; 1'1"1
('-'oi" t, :?té ,11/-:;

às {I Jy:�.
t

�ôbett Mit'chl ;;r1
J' Jan StBrl.in��

',� em
ARMADO'A'm' US DENTES

, Ce:nst,ú'a -at.é ',A :mos

tH�,tHROS
�r'" , .. �,; ":ITV

Tn--, T 'ven

'i !'

.

P TS�;Jil'
�, � t

•

Ber,;c r
. - 8'1, -

n ..... I,lVI OS

RI�A' (JS
1
P ," ,,�t ':}r; Ll1X�l

C' fF;1'1 ;' (")1,5 ln '�n--:s

�I'" 1 ,- 7 ' -
r, :lS,

p- l rf,,"-Y""l1an

'...t''''--''!�J'' J 0"'(\'1

D:1\"(1 1'-; .. ,.,

).aMi'.! L

P[\rJ:1Vlsi0l1 -. Easnnancolod,
Ç("1S11! a 8:té 14 ,;,tlOS

�

7]� -às 21;2 - :J l)
T(,!ll Tl'yel1
Harve Pro"n2i'
Senta Bel'c'c,'

-e:'II

M';STM 1\,!,n�'''''F,l
Bit t\ \, i JS

-

os

Pi rrJ'Ti(�;()n _"" (\'\�. (10 L�lX}

(ltn�'1Jra pUS 10 i�lns
9 112 hr.,

p�-i:t

Je "'''\' J ,t ,,,pi s

Jiil Si, John

-eln-

ERRADO P1tA' CAe:HOllRO
Tecnicolor
Censura até :; anos

às, B bs.

Robert J.Ill'orse

Dana: And!\eiy'"s
Anjanet� G,?n1.(�r

-:- em
-

.

'c I "

O ENTE QUlJ:umo
Censw.a ,�té l4 anos

I
•

,
"

Acontecimentos Sociais
Florianópolis, 9-j 0-66

----�--�- ------..
, "

ZUll'Y MACHADO'

A 1.0 Bienal de Artes Plósticos no

Sul cf,1) t'aís, foi marcada para 15 de

.I.:'!neiro o 20 de Fevereiro de 1967, em

nosso cidade, tendo o clto potrocínio
do P:efeitura - E' coordenador" do co

missâo deste Qrande acontecimento, o

consaqrodo Rodri,go de HCHO, desegnc
do pdo governador da cidade dr. Aca
cio S Th,iágo,

xxx

No restnurcrrte 40 Um Tenis Clu

be, nuinrc-f-eirc deu-se mais um movi

I't'ont',do ;"nror. do Rotar)' Chibe de

n.orianópolis.

. x x x

"

'::,C'(. "I) próv imo dia '15 nos salões '.

p:> C.lub:::- DO'Ye de Agósto. Cf festa de
nomf'nad.o "Noite do Pcpé zio" -, A

IFOf!' ()I::eic: -do Diretório Acadêmico Hen
rit.lUC B"'I�.glmOl'lJl', vai 'reurI,ir genf'e da
sorl; "'!_":ade.

x x x

(.�ornes. o �ohdeleiro internocionaf
,.,-or �A�_ �e de São Paulo, está crenden
clt: r:i>' "Soi,nt-Proqe:z:-'" insti�ljto de be/e
zo rl'centemente in.au<lurado no Esf rer
ti: Q lua Ara<cY Va� Ced!ar:!'", 62.

xxx

A 4ormul,o no rc Florianópolis so

,lw'io�!Ol' seu problema de Turismo, e

('Iiar o Secretaria do Depcrrementc de
Turismo,

xxx

.

Bonitas senhorit'ns dfl<noc;c;a "fI�;"

d,;,d2 viío participar da peça "Pedreiras
das Almas", que dentré em bmve ... ,,:rÓ

aprc!:entC'l'da no 'Teatro Alvaro de Car
velho,

xxx

Na França a cantora que "'em SEi!
r('veknrl� e será ,SI"� I?'''sorú de Edith

Pi�:lf, é Mirelle Mothieu.

xxx

SOB � " 't

f' ,'/olkswagen, o corrq z:éro I1l1i-

/,

r":"+iQQC,
,....", At'heri.,o,
F·,,·""�' �e

filha do sr. '3' S'ra. !cono
I'Hl "�óximQ semana no

Reabilitacão f'romoVf" Ó"
em comemofwção a "Se-

·1
.

São Paulo: Dio '13 Q discutido Ca.
be�el'!iro Arnoldo, em Sião Paulo, �ai
promoves desfile de Pe�ucC!s.

.

"�
xxx

,

Logo mais nos salõJjs dg Sociedade
Guarani em Itajdí, reali�,a·s:e·á Q tiío
c )rr<;e".tadQ�promoção so�ii'll, de Sebos.
H'ío Reis Senhoritas do Sociedade de
hlltoí vâo dar show. na p(l�sarela apre,
s"!n.to'1do a nova coleçõo �:)n9ú.

x x x \

M.uito comenfedc fali o, lindo Ves.
tido <�m zebeline' rosa, com detolhes elll
rerrel'" tcmbém rosa, que. �ariazinha
�the' ino usove no jantar (l,:,! quinta fei.
rn . "O Lira Tênis ç.lube,. O mode'lo trQ.
:d� a etiqueta "Lenzi".

xxx

Vicjcu ontem poro São Paulo
"��o, vôo Dart Hcrcld, a sre; Dr. Cario;
Alberto Lenz:i (Zuleil{a).

xxx

Sexto-Feiro, o governodc r do cidade
dr. Acácio S. Thiaao" em -sêu Qobinete
no,Prefeitura, recebeu a comissão <l'!ue

vf'i oó·qar.:izar/ os festejos da "1.0 Bie,
nal de Artes Plésticcs", no sul do país.

xxx

No,salão Vermelho do Mario Ho,
� "

tel, sexta-feira, após a cerimônia do
,c:lsamento civil de Rosita. e Osmar Con,
te, aconteceu elegante ,iontor.

xxx

Em celta roda disse (i Presideinte
do Santtlcatarina Country Cluh, o 1.0
aniversário do Cauntr:v, será altamente
...<)-,emofado -- Ao que t�do indica,' o

f.zsta reolizar-se�á dia 19 cie novembro.

"x J( x

i,

Pelo nascimento de
P"'lIhens o caso·1 A>ltamiro

. Phil.in.pi.

, x x x

:.J<)'e, à,s 12 �oras na Rádio
Go.ib.,I!:Ii, ,dar-�e-á a estréia' do conhe·
c�[I" ?TrlU!NHA ;, �eu mc;derno con·'v f

;,.ll"to elet�A"i<:o ,'O ,,·<intato estaFá as,

�!:''l /0' ,..... r-,.-"o· 7n.,f'?'·;!'"'ho na Gqi+nfra;
r-,..,!,,,,l.,,, ''',i'> V'Jnnhne; Elili no Bateria;
L�() "'·0 r'"'"�r"h.,;,,,o e hoias no Sox-·Ba·
tit:.o'=-"" ..Suce5so à vista.

xxx

,p�'.!- � I ""NTO ".f'I ,'i'! \: E' ,"o'hor ser

v'�'�· - "'," uma injustiça G ..1e fazê-Ia a

o ,trell1.

() '�l� \1 S a"(,\
. l'llié1" d�,":eir!

(' s �Ir a �10<;"-!.t S_'l

I, , 1:1
\1,):,) "Illie.o Vi (\�

.

1 \ 1
'-

1CJ. LU:.LfllC{_O c..a pa<;sa2en1 :: r,
,

-

"'._.,.J r:'�i:,ltc'o
Cmhecendo como conhecemos ()

prezaci.o amigo e ('ompi'dre, dEsde q0:1"
do de seUS urirnell'os 14 meses co:r.. ')

prefeito de Rjo do Sul.
Dizer de �"a cdl1aniín CO::>l:J Cher,,'

do Fxe:::U1 n "'1 C," I;" ,li (1;, /\ lto Val('
,-lo Itélj3í to' n S ..

" c' ";; ';1",), poi.� ,,'

v-:..'\ sob S';-; r qh ';("Lde U�1"Hl ad:-."
11 ';'1';.",<0 , . l" \ qUe ",eu nome. 11'_

1-" �o ',;' 0', e em. oUase todo,
,,-1(, é conhecido o '

," ',"1() então Frefe1, ,

,,�, "'1)en85 :1 anO;:,
,lO eleito par 1

'-, �nllc1oso Prd,']
-r-,

\' 11'''' (� ,I (:-'
--

11 T),.. � n"

N:1. (�z r( r<,� �ll'
I

:. '1 r <; "dnün' .,-
l11:""t\res dn C�1�ljid� (1,) rf\.! ,\--r'lle 1�1() 11 "

in;, Vitório FOrl1erolll E't3)Yl'" iOcl ',,, I."
d'lcle de reaJizaç'ào., eficiénC:a c li'<,,_,y""!

nária, dinamismo impar, r:rusl<,:<r'
impecável e uma honest�.:iaàe (ug. il .de
exemplo às gerações vi'ndouras.

QUando da campanha mais iDg1"�ltél
qUe lideramos através da il11IJl."ensa, 0�

Iém de 'A Nacão", de Bhnnenau e "O
Estado", contra :? jogatiria, {Oi Vitorh
Fomero11i como prefeito de Rio do Sul
a úmca autoridade que publicamente
apoiou o Correspo11dente CYzama. Ape
zar de termos ensarilhado armas não
110S COnsideramos yencidos,i \pQm 'i��

(! -t li, , ,

)
i

p"1 V l' ql;", '1\( "''\ t1'r:() 1,'--' D I}(;l'r1'do", L

elUell Sr.:.·cte Rl'io ele S 'gtJl':ln�3. Públí0êl

_

o prpcl':�ro (;(n--r21 "\T 1'2. ....';) P(lS�1 tc-"�1
.

'(ll) (;(' Aí l' "-"l'r'v�)l('c!\ r a 'forç1. d.) ch-
< (' (":)

-

<h ll,I1tào dOr1I!-
�

-

Vlt)-
52 ,-

"c:a e ,1-

qlJ� 00 B�l:'n·'} �'r"l ,1-; '(,'�-:1. b'):'!lt irão ".::

11c' j :'1.-lo' ("" \ �;
.. , ,,,· ..1' (' él ("11 Rio (1)

.} ':1 1'e OS qlia;.,

hio Higil10 '

') I _., d) IJegi�lati V'J
.

1 T (io \gOv.erYl"
"dr.r /\1\'01-

[' "� ...

S 11. cl"V--�I��.·� ,

l' 1_1_'-\J"'-\0S� (1- f ..

.ToÊ.o Pio. "

I)nY'-.iP .......... s r"r-I

11 ':1 C��l'Y .)�
.. ,

�'-,

I'r'
.

'i .:• .'� 1 ' ,'.. ;"'\ 'l':j-

8� ·O�,-·i,'y� ,� "
- ., '''wá p:wte ()

rc)r('l'r�:ô (�e Itaj:::,i L:to Sc:arCt
" ''<'''''GS de clest3c8' ".'� rc,u', ,',I"

(',-
"

Pl'efei to Vitorio For' crnlli r·or

,,' "" �')nh9CirneIJ.; o g('r�,l p01"(, lO, \,

" ""'1'1(0 C0)11 SUi1 ?bnegada e5
1,..... "' •. T :".,,:1 .. �"1,\' (,1'a Prc .....,t

(' h'r; �

1'1"1 C'Dstr1''''
",

..
,...,' Í' "" ',1, "'''",- P H ['1f'

{['''"ir) RodGv:i�l'ia d() F!iO ,1"1' S"1 �d"\':::"',�l
meus Uma veztser lembradas.

Ao Vitori� a.migo e oompadrp, ,111

Vitorio amigo certo de todas as h::11'.o';,
a.O Vitorio' vÍtilna de múmeras ingrati�
dõeS qUe representam a Cruz que car··

regam 'os grandes homens, a0 Vitqr)<J
Fornero1Ii oS abracos de feliCitaÇões "ü"i

1 _, .:;J
_

,Cera, da Família CYzamEl, C0111 preces
ao Todo Poderoso para que tenhas Unl

futuro com muita saúde e alegria junJ
tamente com dona Lindomar e qUe bre
vemente passa o Edison brindar o pQl�
;com'p seU .almeJado lo. iQe�o. ;�J,���

"'i ,�,'
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Desce daí.meni'no l'
,

- Vocé não vê que não pode subir aí?
- Mas eu também quero ser bombeiro ...
- Bem, antes vocé tem que cl'escer

e ficar um homem forte.
'" --:---

- Forte que nem o Super- Homem?
- Não, não pl'eclsa tanto.
Você sabe quai é o nosso lema?
'Músculos fortes nos podemos fazer aqui mesmo;
O que não podemos tazel'

são os ossos ticarem fortes.
,

Ossos fortes a gente só faz quando e çriança.

E na infância que se constróI a estrutura óssea.

é cálcio para uma estrutura sádi��
,.. �.

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

"

"
. '.

\ j••

PI;;<'f" o,'íe!'� f",.'� ;:,ncHelho (�<;! televisáo e� cC!,s�,'
" ssrvl··o i.� f�' O ver i €i�;yi!l:ão e anotar os c,.,.únci'os,'."dici
� im, dia ",fiío, i'I>:! pr6!úi<.� r�s1dênciQ. Quem tiver ap'a'���
lho de f6ftO comum e também de pilha poderá :f,cíiJr .

" mesmo $e�Yil"'o em rádio. Ca�tos esclarE'cendo as'
,I't,i$i"oros t,e H:'i,ro .�; tele"'�stiío que �ão ouvidas ne�
àade, pawo CA!XA POSTAL - 2il - São Pa

/

�ar,ie��de
.

Pró Desenvolvimenlo
Do E�ireUcr)
EDITAL

Pelo presente edi:al; fiCam convocados 'todos oS

membros desta sociedade para ,a reUnlao de' Assem-'}
bléia Gerar Extraordjnári�, qUe se realizará 1)0 dia

25 'de outubro de 1966, às 20 horas, na sede da sOcie

d;;tde, à rUa Afonso Peri.3 n· 219, no sub-distrito ,.:!o

E.str�ito, nesta Capital, com a seguInte ordem do dia:

Reforma dos estatutos para adaptá-lo às exigên
cias da Ipi afinl de· Dprmi'jr o recebimento de sub-

venÇões do govê1'l1o federal.
.

Caso não haja "quorum" para a primeira convo

cação, fica pOr meio dê,3te convocada outra reunião

para meia hora mais íarde quanc1J�funcionará com

qualquer üúmero,

Es-treito, 4 de outubro de 1966.

PEDRO R.ODRIGUES RITA - 'PrpsHente
1I-lO-u6.

Ve!'lde-se "m� tti'rl'eno nas proximidades da focul,
dade da Medicina, medíndo 15 de frente por 48 de; fun
dos. Trator com sr. Itamar fortkamp, pelo fone 3354
das.7,30 às 9�OO horas, ou no horário de refeiçàes : Õ

fua Djolmo Moelmcmnn 16. '12=10

.\ '1
.

....
1"

.
"."

(urso de pSicologia das relações hum
Foi realizada, dia 7, légio Coraçõo de Jesus, a Psicologia elas Relações

sexta feira último, no Co- aula final do Curso de Humanas, mbistrada pe-

n

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

lo professor lvnn Nobre da
Silva, da Faculdade de
Filosofia da Universidade
Federa! de $;-mtà Catari
na, aos funcicroórias CC1t�

gotizaclos do Instituto de
Ap01ent.ador.ic e Pensões
dos Industriários (IA?!), dCT;:l Co�" � ;�: r .....

S'o:'\ '''lW' :0
rrw l"1:'�, t·,!' '-J

d� �:rh�e� tJt, �:
'

�I

ú\'L':1';.·e,j', O �ql1\ � )'

tili'!o de ::(6)'':0, Í'J A
1

t!ore1 Vie'm 'n '"

da Hc!et1!1:i �(.1 :',
•

c'as
'1-

ler, Agr,lese Á!1n!.l:l':Za Fo
reco, Alcione GO!1ça!vcs
Pereiro , Amatl'Y C!l�raj
Ney-s, AnHH'io QI.liri"o
dos Santos. ,(\.'1recY Chrb
to.vol B;Henc$"�tr �::::,,'q,"
no Seara de !' br-e", (""1""
Belli MI.,�!er i·fali- a �'7

valho, runi..;r: F'o ;2 o�9ienal de FI. rianõp JUS
1-. f"

•

l \ .-

: iii' 1. A Prefei tira Mun�cipal de F1o· l:''':S u,]1 :'11\3S após (J encerrarnento dcst..

:iênóp .. ] s tará n alie.ar eEtr� os dias 15 BJE.na1. Er:'CdT,l(lo êste prazo a corms-

Ie jarie.ro t' 2.0 1.'\'2 Icvereiro.a la. Bie- .ào n';.o se rc:,pvl1oabi1iza por e�s.'s

Gal de :AD.'tC:5 PIEst cas oue (1' 'jt.!'i1JI.ürá . obras;
.im 1., 2, e �.;.'. �"rém�os 'Pa�''l p.ntura, de
':F1}}� 0 ,t::O· ViU a e e:;cu�tura 2 alélll é'�

Menções Horrrc sas 'e aq�l;slção:
�. :j�-"r. eo�'">'�s�8.C iUlgs,dora ergani

zada pnr autoridsvle s da C1'ítiC3 nacional
- r- �

_ sras do r�'nonle julgará os trabrJ. ..

lhos;

Na me5mO oecsiêo fo
ro"" �!1"fe�"f2

-

OS diolomes
"!I"" f"M:';:O"á�'o'5 "'ue 1;:0"

-hi!o"i1 O curso, contando
"I solenidade -com a pre
Y',","'" do Dr. Cvro Belli
M lJ:!('o/, !')rh,?')<H:lo em exer

r.;"r do 1,6.1>1.. p.m Sà�t:a
el" �(lnt<., Co�arina, e do
Dr. PO"!'O Fel'!)e, e,",c""rrc

t"!1Hfo do setor 'de trei,na-'
"�'eflto dos fYi1cionários,

Á'yila, Ete1,,;..,o ;'A�·<·""
M"'lIo S("�·r."f '�o'"

Sl::h�€f�,. D'E�:"_1 '���";��
Si".�o, "-��'t1� '!'._",.,-�"!I � ..

rori, Heliete R.,::l j'we" ,<\!-

ve�... HelY M�'",· �n. �
� � "�'.

'/.ç""",u�o, H';?o"";""J:>"� .� ''''II��''''

,�,l'l�pt: ,�h�'r.'O":'1I r.,,,·· ..... e ""r"l'

"

8, .t.:s dec õ:-s da 20' �·'·'F!1 je\ gad ).

.l�a s�n j:r:í'cVOg�\Vf:S 0. a irsCl'ição Ilest;;

Bj,m'l subteride "'.c,ita::2·.Q :.::las decisões
0:':0 j�i�'�'� das ccnd:cõ_es' acima; ,

.

'

ü. As. inscrições devem s,::r cnderc
'·.-adas \)13. entregues pcssoalmer te a �

(',::"';(() (�) de j81'" .!.",·n na Pr .er rura lV�i_'

�: ç:,S 1�''''11 '",}1,08 dr ,.r��"'V' ser '-')").\11 ;'(�í'S
�

r C ,7"'a1 de F<:l�ri nnópo is.
?t�� ��r""�. :'(r'''':-'I��','--' 0nJ..(" � d1. -i�-!allFnI1�élç'1),' ._

d,€,�'" P�:;":ol quane'» s:-rão confer-' ',,::
'

Os prên:!i'os;
4. C" :,a àt isto;) r)odel'á aprc,s''?!1'cc'-''

at� trêc: '('1) trC'.balhos .sob 1.['1'1"a d,' "'

rY"� '$·,"11,;� p ��,...\ ebse:'vada in!e;�-,

libercla(l�. Ae (scola�;
S 8 '��,tj:t� c(,\l::orrR�t? rlQve ;:;..., .. ,

b;r"c;il-jio ,,11 V'\,,,,1' no Bras) há 111a,s

de c; DC''}_ (5') à:'os;
6., I\_' l"f lr: E Es': dr'" raba h0S dr""

sc-r tp!+'f]'3; ('xprt:l�8S do artista. FSiE) B:C'

nal- n2(;' 31" -rp8nol1Sabiliza 11,:,10 e;:üJÔ,)
,_]os trRbalhos (;Ue lhe cheéam às mão,':

7. Os 11'3b;1hos devem ser reco�hj-

H
Jo,'r Pire"'. I ....., ri � G'_'I"""
·"'-·o,ir" Jo"-" ,.I� "'""'" "'2

f"'6"dovo, )')':0 1·'!"o·
L ... Z,.." t� rl"'J. .......,n. ...........

( �".".:_�� � h
1�·r.·I JII'1>)". I:'".. • ""

','

-t�·· ..·,.., �'�';';I \(;.�,�"'!

SQU�,n, ""'/""1-,,",, n.,·

b..,.t;"� l1_111l�,q.-,,.. rI"
_

....
1•• T 1.

('O'�': I'.! ('O""::;!--.";;O ..lê"se
cur,o, O:ue se er.te',,<!�·' d ,

.r·(l"t,� o "e':o 'o ,Ie 2 de o·

� �.".f') ,.. 6 �e O"f'o,h o �o "'-
. .'

":.,--0. ... 'en -'o 'tr-" to�al .,I e
-- -H�' 0-'J'6s, �to 'U'O o. I �Pl,
c·; -I" "cz �lHiis>a,nerfei(loar
'" -"'j """'5001, '" fim-de en

- "I' ",. "",,' ntendimento per
f\eitc !'!los' bEmef,iciár.ios' do
o�e,·,;�Anda fO :;01.

'i"
NOTA. •

I. '. i� o�,,', "0 -""\ - ;:<1"'). _

: J
\

A
..in::':1]'�â�1e'a,-d:o,-1_}r2m!0 de p ,1-

:LJ].'fl t� L�-' C-:';$ ] ,OiiO O�.�) �)�;r'1�o p1'jlT\�-;l:"I)
':�o,�"do': "Cr0 ·50n.O,:1() ::'-';"l<1. n s-"."I.E'lclo· (-'

,

C;:Q ?l'io,r[()() t:Cll').l ç trr�:""�-o c;oloeac10.
Os deJ�ai.� i-r�,rT;ic·� s"r=�o j'vu �"_!'

"d s 0portunam€11 e.

.

'7'-"'-
...,- '"

�.� �"'�"'" -r r� r

.,' F'n"''':'"I�D''' O"i "."::.?,.....a·""te� os
d:-"

: f':n -io"'á��;os "ue re�e"e-
"(1 .� �',i',:,JO"'ÚI de c:ondusão
rIo Curso d� P;,i�óloqia das
Rer."-n(!_� 'Hlilmonol"':

Ade'!aid�' Tr-il1�ade Mul-

out::brj
lJ... Sf;-'�

..

, �"'!lt� ��t' [' Sl./\�.f r"'�eC::�r1
.,-; !i..t�···ep'i't:i�:Q<;: çe- t"rQn 'an,:,e!e��a"'r'-e ��A"_"':""'t"",

::�o- O' ��or"o,�"'ef!;'-g);c; 1tj�"';?I'. j·�·::�1 '\ (j\�r.-��_""'� �
Ul-F - to;o 9, {'to '!lido do ��o!si C�:,'�m').
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QEmi-,Spl com140 bp',
naoArOI retto,para
Voce correr:
Ma� para�yocê andar
maClO� maCto� como ',',

somente os 'carros'de
classe internacional
andam.

..

/-

Emi·Sul - o primeiro
lIIotOY V8 com câmara de
combllstão lzell1isfé1'iCC7
fabricado 7/0 hemisfério slIl.

o super-motor EmiRSul teuI reserva de potência. 1'raballJR suavemente em qualquer velocidade.

{

o Emi·Sül (� um carro macio. Não somente por causa da

nova suspensão Stahimatic (agora com cintos limitadores).
Mas, principalnlf'l1 te. pejo seu super·motor. O Emi-Stll des-

. r

lancha fácil e suaH'. apenaS com um

leve toque no ac('l�rador.
Você eleya a velocidade do car

ro de 30 a 100 km/h (ou mais se

quiser) sem necessidade, de trocar

ele marcha. --...-...

Sem Você sentit'·a'rrrtltlança do

regime do motor.

Você aumenta a velocidade, ,�..

diminui, torna a allllle'ntar. ultrapassa, tudo 1s<::o suavemente,
em terceira marcha - é is-o (lue chamamos de macio como

os tanas de classe internacional. :o Simca Emi-Sul tem

SIMCA

iCLASSE INTERNACiONAL.

II
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CU�TO DE VIDA'
KA GB

DU.rilllte o Jnê3 'dc se

tembro '0 indic(:! d,_; custo
de v da acusou aumento
de 2.3':,0, segundo dauos
do lnstiLuLu Brusiloiro Ue
}!;conoín�a .da FundaÇão

.

Getulio Vargas.
O aUmento acumulado

ate setembro de 1!:J66, 101
de 35,2%, Embora. esta

percentagem represente
Ior ,e alta' de presos e.u

termos 'coniparait \TOS, aJ:1

da continua ele l'íÚUO me

J:lO� intenso Uu qUe a a l 8.

oP"orvacl.a no mesmo pe
riodo de U!\:i5, quai.do d

c'cvaçáo de preços au«

glu a 39)2.�o ..

O grupo "Alimentaçuo'
apresenta este llle:> uui

q,UmCl{to de 1,2% e é me

rwr do que o do mês an

terror. l!.;,:;tc aumento .mcn
;al representa ritmo f!e
u-tu l1WJ::;· moderado' qile
o primeiro semestre, qUG.Ll
do o aumento medio

.

{oi
de 4,1%, Dentro desce gru
1?0 os prOGutos que apre
;lentaralJ.l maiores au
mentos eUl seiembro 10-
ram: o arroz amal'elaú
(j,o,,1'k), o ieijUQ pretJ
(4,1'lÓ), e 'o àrroz. blu0
!'u::;e (13,3% ) ,

No mês que acaba crI.!
transcorrer o item "ha-'
bitaçáú', ioi o ,qUe ' mal;:;

influenclOU, .

o indice g€�
+al no sentido da ai.'L
Essa' elevéj.ção foi decoI'''
rente da efetivação da: u1

Uma et:qoa' do j:eajusta�
niNito' g�:ral dos al}lgueis.
Além

.

4i:!sse item té),rÍ:i
bihn C) d�' '�se!"\;iÇ{)s p1.,lbl1-
co.s'� con.cqrreU para o 'ali

U1ento do illdiC'C geral, éon
tribuindo l)<):l'q: isso o au�

méllto das- tarifas' de luz
e telefone. As

. Qem'ai3
componen�,es do índice J('
custo de vida apresentacn
a<+meuto,s in�eriorés ou

allalOgos no do ind1ce ge-.
ral,

CONCOFLDAT'AS
LM�P

li:m confer8hcia que Plo()
nilnCiJlf-. t'üCelltCl1leU'e llH

1\ ���oc.la,·:1o Comercial de
Süo 'P:�;lio, o sr, l:;lanillJ
Ma.cl1acio de Campo:i, pn:)
ó'i:Jel1tc eh en t:dé'cle,' leI.

U:.Cl<J al:áI5sc. da c'voLuçtio '

d��, I'all'llc' .1S, concorclaLdJ
(' li lu"os l_Jrotd3Lrdos na

Cai�il:ll, ;,,:>01ado eui 1<2-
":lnj�',(1)elJ o elo InstituLu
de I':cJl1omia "Gas ão Vi
djg::;,!", ncrtcnccrrte' Ú A�.
�ocl'a(:;}o� COl��rci�L

" \

111j,cjal:nJGnte, atinnoú
que li médiá por mês 'eLas
faJenCias requé,ridaS eâl
1965 2tillgiu 141, enqUan
cu �Jo 2,no em, Cvrsoja év"

]nçao foi a !'cgu in te': i,l�

�10iro, 151, fevereiro, J31,
lJ)'ürço, J!J4.,· abril, 17l,
Dl ai o), 200, junho, 2�4; Jl1-
lho, 22:3, agosto, c selem"

bn,2:::9,
A média, 1l1en�al. das t'",

lcnc:as dccrei'ada� no ano

r'·�'-��.!Jrjo� Hí:rLn.ou�·- foi d.e
14, enquanto a evoh.fção
n(' H�..,jO ,-",:", el11·S'� rí�i �� l'

guiDte: H em janeiro, ]))
eL1. j'r?vs;:'",.jr"" il2 CPl lTUJ:

e'�J 22 r 'i""\ �bril, 23 el�1

maiO, 19 em juüho, 24 .�lll

ji.11hn, :�� r')'11 agosto e :3t;
('111 S(' rl�lbro.

'\ 1.11," (1.::� (1 a': CÓ!:l cn ",:, 1-,
I,,,S '" 'ri" , .. ,,' �l·.lo;,' r"'; 1 r!�:-;,
[.1'.""-'. ,,'- Cnl1lc1'C'JlCiS.'''l" rui
erlJ,,: 1\'\"1--: 11 h� n l�) pt)e 111é.,.
i"1.", I:' ::Il(l, ') "\'u1uf;iil)
J";:"'; ': 1;""'.� Ll: �l .'�"'��I)jlJ_l :\;
1 �.� ("'ln :i:�11f\ir01 "1 �1 ('l�ll fp
,"·l,;.,il'<'> "1,: r>''' n�:,j·�·,). li,

(')') i'\)l'il, 2(; em ,lllaio, 2f3
("'1 j1]1"1:I''';, '18 r�'l1 ju'ldo, j3
;"'" a?C',lo A 47 em setem
bt'o, A 1'-, 'dia cJ';s l'deri.
(1:1S 1"() "1!1;1 lY',SraC1o atino.
:."IP"'l 1�1. f']l0\J:lllto'a e'.;o

luç§o "m, 1!J(j6 foi a . ,,2�
Q'uj,nte: 9 0111 i,:,neiro, 10
�'l) [c\'cp::jl'o, 24 em 'tum'.
1.'0, ] 7 PPl abril, 13 e�ll

nl�i.n, 14 Cln jUJJJJn, 32 eUl

iU)}Jo, 37 em ag()IJto e 55
em ,setembro" A vlsúa1;
!;lÇ�o d\�s':ies numeras, di::;
se o sr, Daniel Machado
de Caml)OS, ,mesrno sem

maior qilálise, indiça ,que
.a situacão no tocan'�e ás
falenci;s e Concordatas
coi1tlnua toél'ici.

o ESTADO�
....

O � AlfHGO �lllilO Df: SAntA CATARINA
•�.

'�

--.'"

-

. .'

� I'
-I. -.,. ..........

, .... ,-; .. �� .'

�
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onstituição e ealismo
i lúl'ÍO nova fO«;1 se apr�sentg diante do proble

ma da 'ref�r�Q ccnatitucioncl, Já se' está admitindo
OI hipótese de a novo Carta a ser votada pelo Congres-

, ,

se que será eleita o 15 de novembro próximo, embo-. I .

.

Ia o processo de tramitQção possa ter inicio pelo Con-

gre.sso, atual.

A ,m�dida, na verdade, é eltemente criticável.
Sem procurar' �iscudr a competência e legimitidade.
do P.arlamento .que aí está para apreciar a 'novQ Cons

tituiç��, .�á que �e consider�r que' a tramitação do

projeto por' duas legislaturas consecutivas deixa mar-
. '. .'

gem o muitas di�cus�óes desfovo7áveis.

'elo' menos é isso o que pensa o ex-Chefe do
'. .'. I

Casa Civil da Presidência da Rep�blka c hoje �over-
n�dot el�ito' da Bahia, sr. Lui� Viana Filho. Acha que

.' matériC$ deve sef encerroêlc. pelo, 'atu�'1 rarlam�to
q&,le; .. seu ,ver, tem autori�ade e competência sufi

�ie�te� p,ra, dar andamento à sua tramitação. E Q,r-

91i,1�e�ta: "Um Congresso que 'elegeu o aluai Presi

d�.,t� da llep(lbliGa � que acaba de eleger o sucessor"

�st,� 'com .0 suo autoridade inta'cto e ilw;�'ável". Diz.

�. c:or�enté contrário que, em'bora ele?e�do os More-
..,

I

chais Castelo Branco o Costa e Silvá,,, CO"Qresso

n040 �em de intact(' e invioiável,' quando pana sôbre

a!l ç�"iç(a� dos" parlomentaros a ameaçQ . das cos

��I"ões de rndndatos e !i�spensão de direitos po'íticos.,11. .

,
' ,

fi' c<onizac1o$ pdÇl ,.\to I nsl itlJ<:Íono.l.

"'O ÉSTAbÓ .DE S, PAULO": "O q\ie' CorncÇa
errado niuito dificilmente é ·1Ja:::sive1 de' conserto, E'
e:õ.õe um 'j)l'jucipfo geral (pIle -'se apVea- á rnai.aria da:;
aFv'clade3 assum'da� pejo .sr, r l'c.'ljdeüte da Republi
ca no tocante ao problemâ ela recon.sLituição do si::;
LHlJa inst�t'ucio'.}aJ br<:;s'leil'o, Tendp cOmecado l)ur Ia-'
zer létbula, raSa de ttdo quanto cxis ia ; ain::a do.'>
pr!Jlclp:cs pQsicos do Direito [1átrio, foi substituil:do
luelo ',JS" pda sUa vonl,ade Pl\sso:ll, i€vundo-nos a um

"é,: t:,:::' o d(;; C3.0S geral, dentro do q\�léll ele pJ:óprio 3e

d',·baI0 3:,"11: ol,Jtro n:su] ado' qU'e n)o seja o de reLor.
, cal' cada vez ma-!,s à detCl'lUin;'eào \l� o País e o li1011
qUi, s'· ,_, C11:.;'·' 1.��St'l d' 8nt.'ga oll:�lem de coisas ::lHterio�'

.
elo 31 de l�larço d-e 19G4,

'

,

"JOnN/\L DO BRASIl.::,: ( "Se ,a Revoluçã� pO,de
(I,}.).,;::" por encerre I. " C01;1 o (llll das Atos In�tltuc10-
11".';. n3.o faz sen ido [a1:::r, como tanto se tem falado,

1.,:' ;, (�:iJ� ;··m h_rn:os ele e'.'ü:'n,cl'mClJLO estrito, r:U.l

G0N t,i'iClD:\ 1)::- m VOLlJC ONARIA POlque núo
"cri.a po:-;s;vc,j. CONTINUA},- o �lJe lega.! e cxp:reSsa
'.lJ.ei:,te 'oe (:üH,sid.cra .cHC\.::l'l'udo."

"(:(',':>pl;HI) p.1i J\.T ,\ NFL'\ ", "n 1'''::::)''1] i,,'e'-tu d'J pr:t'
S'::-:l1"'. Cc>,;L2lo Br:'neo � a(h,iS�:v"L já (P!e ci i�l;')O
IJU[::,,.',.'gOe dJ feL! áov -1'110 não .nOc]p

.

::é ;gnorada,
N;:'o s"'· COi"1)l'eend'" po)'e11'." (l11,,"cJ(' C',';'linU� a ,cul.�;"
\Tm' '2, impopularidade: apeg,)l1dü-s� :'. ela co�l1 pa�xã(:i,
noS ultimos meses '<:l:o,seu gov2rllo,"

Por outro lado, deve-se lembrar que o rtesí'0;1-
_l .�

1'13 da RepúbhcCl, em seus recentes pro""'ltdamenl'o'�1
tem reafirmado exeustívemente os seus prcpósitc;
ele entregar ° Govêrno ao seu sucessor, em pleno vi

gor de uma nova Carta Magna.' Acha ° Marechal,

Castelo 'ronco que ° ccroemente-sde suo obra te:á

como po,:,to c'ulmin�ntG' CI promulgação da 'CunsM,

I�ão que i'rci reg"" os destinos !lo rois' o !lerio:lo t.:XC,;)�

cional por "ue pass<)u depois �o movimel'l:o de 3 :loc

março.

O:xem os cb�en;", 'O"!ZS , ... (I=S �e"'�,,'I)� ro·" '"
.

r -.

. b)emo deve ser examinodó �elo ângulo 4:0 convenien�
:'

.

\ cio'. Acham qUl', um[a vez que as fôrças poHHcas se

entendam em torno de um projeto de reformo consti

tucional, ,nad,a 1",poJe que o Congresso I:Iprove, sem

.'mais delongCl,s, o revisão recla�qda pelo i�tE)r�sse
"acionai que" no sou entender, s� (apresenta ·como

�m pásso decisivo �a consolidaçélo do regime. Dizem

;'J,,,dQ ftue, $e ," d!Ht::uldcHies niío fOl'(lm superadas
em êu,.fo nr�y", " re�Q''''''!'I tere. ,.,,,,, �e· t�I) .. !ferid�
- .. "� o tuturo CC?ng:esso, sem maiores abalos para o

P�ís.,
:, ,,4.,.., hit •• '" <"o"flitQ de t;"�"tr"tfir;"(:'$ t('l:S Que.

" �;;" ,.. .. � ... � .. � " ..�"jl;h • .,,ftls '«'!ent�ó 'de u." esp'rit.:>

"'''�ol�to sef!edade e realismo, poderá o levar q
�,,"., C6;':!"titl!''''é'o ii i",desejáveJ condiciio de uma

C(lrta outorgado.

.� \ l>

NeSSA CAPITAL,
. ,

OSVALDO MELO

ESCHEVER, ESCREVER SEMPRE. PARA. A
PENA, NAO ENFEH:RUJAR. -J

Ma::;-.u falo não é sCHüerÍle escrever.

,F;, quandO n'ào há assunto?
Qua.ndo chove bá qUa,se Uln.a semana a üo, chu

vinha nelleirada, 11liudinha, contin.ua, noIte e ,dia, ..

com absoluta ausência' de sol, obriga1�do a gente ao

USo de rpupas e gasalhos próprios desses dias, embol'a
estejamos em plena priIl1,avera, vendo contrariadas 1::)
da.s' as regra:3 da llaLureza, qUe esta tam;bém anda dtS
cOntrol, \!.a neste lllundo maluco,

EsCrever para nós é Um hábito como o cOme!',
o v'eStir e ,o dormir" } .. , ,\.

lvresqio' qUe' escrevam,.os às vezes, bobagens e' cal
. sas qUe 1 enham de sofrei' él. crítica dos in)Íteis de qUe
êste mundo de Deus 'estâ cheio,

Mas, àquela. hora, o virus da doença ele ei'icre'l('l"
comeÇa a dar comichão e 2. gente vai me'3Jno pal.'a iI

lll&qUUlc)., Lenha ou não' tenha àSsullto,

A PROP.l\GANDA iELEITORi\L
AGORA E' DIFERENTE

POl' exemplo: O candidato, de, acôrdo com qUe
resolveu: a Ju.stiç.a EleLora1, não. poderá particip3r
corDa convic1ado 0(' prcigrama de ráelio e televisão, jul
gado tal ,particip<-)c:àll {,()tUO i'l'c:eurSu ilícito"',·

Téll�',bt:m o::; Ca.t2cljdalos n cargos 'eletivus nao no
dcr0.o m.ai::; pixar p':l'('cl.e::: e muros COJlJ pl�Jpa��a'.Jda
e s ogs pregades em árvores ou em faixas no allo éLi.;'
ruas,

.

.

\
Não há dú\' da qUe as medidas são perEeitamen .......

te ::;aneadoras,

o PROGRESSO DA T\(· EM FLORIANOPOLIS

Conforme �'1P l)atticinou o no'sso amigo Sr, DaJ'ci'
I,opes, digno e dinfuuico 'p)'e�ídeI) te da Sodedade Pro
Desenvolvimento 'da Te1evü'2,o eru Florial1óboliS, es
Sa sociedade acaba de rece1wr a dOcull1eJjta��ão coru

pletá' e p'erfei,_ameute legal dcls repetidOras ele Tuba
rão e lJJ�bituba para a instalação dos anurelhos d,),

"}i'OLl-1A DE S, l:>AULO": "N'31') é preCiso l1ledi_' Canal 12-TV Ga�cha, de Pórtô AlegTe. ES1á faltando
tal' Jnuifo para descobrir o equ:voco em (!Ue laborA Sonwl1te a documentação de Ar,ul'allguá, afim de ,ser'
o secretario, da Fazenda, que repete - mais iuma vez publiCada no DIARIO OFICIAL DO ESTADO"

'

o dizemOs - Um raciocinio já íl1uito usado antes de- O sr. Darci Lopes, nos comunicou também qUA
1e; ':p:or outros secretarios; seja 'para justificar o au- provàvelmente até novembro próximo Os floriàllOpoli
rnento perante () l1ublJco, seja pm�a, (Jisfàrçâ]�,. aOe> t,anoS estarão I recebend,o' o som <e imagelll 'de rnâis
OU10S do fU!icion1:J)isrno, os uàdol::> i'eais do .rroble:rna." l.irn� est:áção de televi�ão.

..

.� .

t· '

A entrevil>ta C!'Ue; o sr. Rena
to �l'cher' concedeu à imprensa
a pretexto de defender ti pessoa
do sr." Jl,lscelino Kubitschek das
acusações feitas pelo governo Ie
deral, é 2. primeira .ação olcnsi
va das forças que se aglu'Iuam
na "Iren;e ampla", dcoois do.s
ataques' que o

-

S�',
. ea/os Laces

da tem desferido contra o F7c3C
dente Castelo Branco,

x x 'x
\
,

Por mais (�ue ç,s portq-vo
zes do governo procurem mini
l11izar a importancia da "frene:?
ampla" (ontem o sr, Luís Viana
.Fílho dizia (JUe era urna sill1pli'�
aliuaca de, cupulas, qUe não' enw
(;'ollaria as. bB.sf!�.), o fato é q!1,�
i'� ,preOCu�\Çlç�O O",'iOi'l) com ,cs'"
movmento aumenta,

x x x

'<, O r�nVf>l'l10 (lbv.;a�;'Fntc, �1�(>
Cl?rR, ,1; ci.c!'l 8r O� c. n =tos er�Ú'i'
05 _en1.iS'iar'os qUe estabelecem ..,::;,

lig;:íções entre os srs.: .JuscP.lin�
Kubiiscbek (acora em' N;v 1

YOI'I�) e Jcão. G()lll,�T'f (0)" ]\1811
tevidéu) e ·�.o !l1I"SlllO' ten'po. e.s,

tinwlé'. a criação. de ufÍl d\l1Cl\de
tensão. eDtrp os lY:lrtidarios 'elo',
ex-prF's;dei'1tçs e;Üadcs,

_

Un'él das. con'�('quências ,1".'1
açf10 gm' rn�H"1" n1 a1 roi O ,'., 1'28t:·]·
inentó do sr, DOu.el de Andi"
de de 'odas é�� articuiaçõe8 � já
qlle sobre ele lJesáva à a'''ea�a
de cas!ó,qC.ão dos .direHos politico'5,
Outra, foi a acão contraria A.

'ifrent� ?l11pla'" Q,ue 6 s:�, S�ha�
tião, País de Almeida i riíGi (H,
1:>,�scq,ildo iIlfl\f�lJ jU+ltQ' à ��milià
do sr, Kubitschek. ' .. ,

"

I. I .

xxx

"

Na, .area do ,Qr, Carl(lS Lac �r

ela, Os arg-llll'f'ptos contl'érr:os ;\
., r t' 1 " r'

-

.

n·f?J.1 E' �11';.�.':-. "'()�8.,r" d,� .�SlnVQ�-
,'. "�ln" <:1"", "T"", r'.'..':J (I" ,�' 1'00,<-,;,1,
�rr.:.(,.'.)111!::._.� r

T"I ....... l .. ".,t� •.• �1 .. '_. .

S"'Cl"'�� ('�/'l'v'("'''rl''''rlc'!r ;1 ... :
f" (l ..... Qi," . � "

PHljlo, O 51', A)"';'ll C;:"dré r",'f U'U
r

21>plo ao sr, Laeerd;:l,' dizen(!o.

não '('lÜcllc;cr como
'.
T)cdia (l.

lu'i.r-S0 ·;:'.os Sr�, Gou1aft e Kui)i
':-ch'k, o. sr, T.'1.cerch t�ria toS>
!'nnrlid< ,�,,"'undo ver:"õe,,:; nãCJ
C01' f'h·",�, rl.,."

[',-",� V.;C&, 1';lra sr>r gOVé'cn'.
d';!.' ,1(' S;�0 p;'). ·io, n50 JJCf'.'tou c,

lirl"'."nç" ;-10 sr, /\rnddo �ç;"nf'i-
1'i-!?"

\

. � ..

'\.

.

';�

X :.. x

Percebe-se desse lllodo, :r,te
\

aS dificuldades existentes nas

arcas dos sr':" Lacerda, Kubits
chek c Goulart �:iã.o grandes, Ma3 .

por enquanto, pelo Jne110s oS srs,

Lacerda c Kubi tscuek julgam
que os SeUs psrtídarics compre
enderão tal aliança tática, C{ ae

'.'

pode não in.eressar a alguns dos
S�U:3 correljgionarios de cupula,

xxx

J

O unico qUe vacilou, DesSa

questão, foi o sr. Goulart. Mas
as informações mais recentes d«
monsram (jll,e ele está -'- corno

diz o
.

sr, Ai'cher -: evoluindl}
com rapidez, não apenas no ::;Ll1

t'do da "frente ampla" (pois ',a
ce.tou-a imediatamente), maS ;1.0,

qUe concerne à assiucltura de
Um doCumento conjun o.

xxx

A princípio, o governo .dirl
giu apelos ao sr, KubitscheK, p8:'
/il1termeelio de elemen,os das re

lações do ex-presidente, Ma�, )

�,r" Kuhi'. )lE'k fjcou sUido êl,(lS

at1elos, adnnando que estaria
dispostO' 2, qualquer aliança,: de:-
de que dirigida con ra o li1ar�-

•

chal Cc',�telo Brarico,

xxx

\
'

. Os termos da entrevista do
si·, Archer atendem a cert.as ne

cess\:lades cirgenLes do SI', Ku
bitschek: Eln primeiro lugar, u

deputado do a:iüigo PSD '.

mara
nli�nse

.

diz que o presidente Cas
telo I;lranco, para eleger-se, pe
di.u os votos do Sr., K\lb'(�cb::),
no' CÓ1�g:1:e:::So, Em segundo lugQl' .

afirma qUe o sr, Israel Pinlleira,
'governador de Minas, poderia
df'fendér o sr, Kubitschek, mas
n8.0 o- r,..�" p,s rcpercus:;(ícS d8

r",'" ,.,.)-,,; -1 n -ln "''.. ./\r(:h�,',
..

--- ".'T"''',,, ("'1' t·· ... ·;� (.-·)nc1r a ('nl;t�e
,\,:.,:'<1 S"1,',] (')1c,>yacl.a corno a e�,.

prpó'são do 1)1;'I);<.<1I)'ento dr) ,;;1',

Kub:tschek)
-

lJoderao criar p�·,o,
blem.as para o <T, Israel Pinhei
ro (:' Dar;-] ps delna;s col11uollel1.,
1'('s d�' AR.ENA lJ8qup1e Estado,'
F1na11nen e, o q:, A l'cl)Cr Cens'l_.·
1'OU p aÇãÇJ d-:_) sr, JUmJ.cl Maga
Jh,s.es, ('1 fe :/('l'lriti u a utiliz;l.Ç-;�o,
do auarelho do Itan'arati para
c]jfu<::ão de not'.cias contra o 'sr,
Kub!Jschek,

PILÂ DÉJXA ,'tiDA P,jBLI.êÀ AP08
LUTAR 60 Â.Nd'j pdR PARtAMENTARl,SMO

'BRAsri.IA, 8 «()E,) A
,,� ;Üg��;a· ;

esguia elo dr, Raul .. Pil1a, já um pouco
curvada. ao peso dos imos" desaparec;e
atrás do parapéito' da tribuúa da Ca
mará, Um grupo de parlamelltareS, ten
d.o à frente o fiel Brito Velho, corre 3-

abracá-lo, Fala Seu
•

ultimo discurso,
A')Jós" sessen _'a all�l; de lul,a em favor

. do ·nal'larnentarismo, o velho Pillá eu-

saril1", "s él ri l1 ic�S. '.

.

Deixa a Camar.a e a vida pUb1ic5:
aGabCl1am com .seU l)artido, o pequenQ
L;bertador, e ele não qUer dispútãr eL�l
Ções Sob outra bandeira, Volta.ao Rio
Grandc'. dq� Slil, que ,o viu lla.scer ni'!
74 �nos, Sem ter COnSE'g'u'l.Jo· imp1antêil'
o 'parlam.eutari"Dlo no. país, mas tal1'l-,-,
bém rem :)s frustacões de vencido:
"Spmpl'e lutei mais por COlJ,:3ciellCia dl)

/

de'Jer do que por, espel'al1çl:l de Vitoria"
� confe'ssà co1').1 ·a voz mansa, e h.<i um
btilho de orgulho em seUS olhos vivos.

x x x

o idear elue im:l)ll'aria toda sua vi
da n"t�ceu cedo, na !)rimeira deeada de;;
t" so::;ulo, quando p- menino Pilla e.'-:t�,
à','va P0 1l1stifuto Ginasial Julio ci� Cas
flhcs, na cclDital gaucha, No curso de
H!"tori.a da Civiliz.r.l..çãO, mestre' Apele.':i
Por.to Alegre deu-lhe o g9sto nelos p,'O
cedi.meDtos dR democracià' inglesa., Col:1
seu goverÍ1o de gabinete, e a Chal�la do
en ú.sia�mo surgida nesSa ep0ca nunCa
mai.s se aPágOtL .

Filiou-Se, aind:'t e.studq,nte, ào pal�
tid::> federalista, e fez ::;ua primeira cam

pallha politica lutàndo contra .a e1eiÇiio
ao Senado do marechal Hermes, eX-p1'2
sidente da Republica.

Seu candidato era o dr. Ramh'o,
Barcelos, antigo senador gaucho: ASsim
comeÇou a longa carreira surpreel1derl
'temente feita U111 pouco a Contragosto,

. "Sou infenso pOr telllpêr<'jmento i
atividade politica, Dois BeU i.J.l!'! i!'!t!'iJ'-

r·"

',.

, \

'vertido" - diz ele, meio secuia e muic
tos ·mandatos depois, Na verdade, .0 jo
vem Pilla queria ser medico. Fôrmou-",�
em 1915 pela Faculc1a,de de Me.:licitiia de
Porto Alegre e dedicou-se ao eJlsill0,
passando de preparador a doceIlte�1iv.re
e

.

mais tarde a catedratico de Fis�blo-'
gi.a, Enquanto i.sto, fazia politica cO:mo
"lbb" d -l "

10 Y, escreveu o ;para a gUns
.
J.or-

nais, entre eles o tradicional "Correio
do' Povo"', DepoiS, fundou seu prQJ>rlo,
jornal, "O Estado dOI Rio Grande", .,voz
l::'ci".l rio Partido Libertador, e qUe deI,
Sempenhou "notavél papel no' desenca-::,

.

-.
.

...
,

•

de."l'llento da R.eyolução de 1930, sendo' ';
também o prillleiro a :criticaf.�lhe os des "
\. "

VlOS.

x ,x x

o hQI'len:t que dedicou toda .sUa vi
(1;,). a0 ,..,,'rlamen+ari,slllo acha que" o graG
de !'CnnlE'cimento' ela lJolitica hrasileira
l1p"lp �'eculo fOi u Revolução de \ 193{),
qll� aperfeiçoou as insjtuições republi
("�na:", O l'egill1P parlamentarista posto'
!"J.l vigencia após a renUncia de .J,anlo
Quadros não ó entusiasmou l1tin u:n

pouco, No café daJC<:li11al:a, .Jogo �pó..';l a
vol8e'3.o d0 Ato Adicio'ilal, \um tepOtter
pergun� o4_-lhe:

"Então, dr,
A resposta

PilJa, . cQn tellte agora?'"
désanima,da" foi "não

sei, não. , ,,"
Seu clepoimeuto de hoje explicà

ESsa descoTlfianea:
"Contraria111el1te ao q lle

\

[Joderia
parecer, nliw tive nenhulll alVOl'oçO por
ocasi.ão da promulgaÇão do Ato'AdicÍo

n<;tl que instituia o pal'lall1ent�·islllo.
A!e!11 de viciqso e manco o sistema ali
delineado, nenhuma confiança me ins
pirava .a pessoa encarregaqa de o pôr
em fUncional).lento, Maus eralll os l\l.eú� ,\'

pressagios, qUe infeliz)nellte ,se ve!'ifica"
rã!!!,"
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MÓRAVEL. - (Do arqui
elJo Lange. conforme Original.)

o' di;:igido ao Presviente da Câma
" ÍVl�nicipaF'� .' .

,

1; "Tendo eu �ollcJtado de ua Me-

fie' VIde Im iJ(�rial A Nossa Augusta Im

.te;';lJ'iz <OI Graça. de :omar debaixo da

�t.Ia soberana ProLeÇao o Hospüal qUe
�, "tá {lmdando nas Caldas do Cuba-
b!,ee- "

Clti�O, e de PermitIr que'CasldmesnD"asr a-

i'IS 58 denOrnln_8.SSem a as sH .mpe

1 trjz", tive em ld,esposta pela
A e,creÜ11-. do� N",o'uCÚJ;':) o Irnper!o o VISO c a

I 'a " "o::> -

� ia inclusa, que remetto -a V. Mces,
op: .

f'
-

bli., all\C o R0g S .m, e acao pU icar

i��·'Edi.'a;s
à jím de que, nil1guem. igno

a graça cone.elida pea Mesl1:a Au
.

sia Senhora, e que as Caldas d Ora ..

®';.. ·di'3nte Jlão devem ter outra denol�li
�do oue >1 de Caldas Da Imperatriz.'
''''s Gllarde a V. Mces. !

;'Paláci �l do Governo de Santa Ca
>.
la, 22 d·:;> NGv0mbro de 1843.

Marechal Antero J. Feneira de ..

t".
,·�h p. oS Snres. Pres' der: te e Vereado-

f� d? Câmara M'Unicipal de DesterrD.

�)� -xxxx-

t Você .f':1bi8? qUe em data I�e 29 :te

��neiro de 186:) falec�a na capital ,o o�

r.àdor sacro e ArCYp1este da provmcl'1

t� Joaquirn Gomes d� ,Oliveira. e Pai,,:a
�::que o ilustre ca"élT1Í1f'.nse delxou va

�os trabalhos de v210r ?

�}. Que em data de 2� de Janeiro Je \

1765 a freg'uezia de Nossa Senhora dos
Fl'a7el'!'� ,:j", Lages era elevada à categfJ
llia de Vila?
i Que em data de 10. de JaneirO de

1889,
•

desfraldava�se pela primeira \Tez

no Desferra él bandeira do Club repu
b\icano "Esteves Jlmiol:'?

-- x x x X,--

Cl1rlOfid2.dps: Um autoa' óvel tem,
éT' rr "."'1.. ("I\;I'7.P .mil p�cas: um .av:ii')

dI" bn'" b::n:d0; n t"'1"l' cprlto é ']nv:l ln; 1
S·:·;Scenj.. S (' c'!,(]urJ)t,,� 'i-:tadas f:ntr", "I

11"1' qUiJ'T"CC'll os !njI l'pbi' €'5 (lU SOl(1::1s
rol0111 18fi2 nue () atnprie:.mn Hjram Ha
xim i[Jvpl1tou ;" prinIpir:·1. metxàlhl'\dol'él.
() gO'v'l§r11q in',��·lês cnnc!P,cr'1·nll_0 no}." JS

so = adote.'!) p.ara o seu exércIto a 1iOV:1
prr�H; élS 8 r.:::ulh:--s, (In p,roporÇao ::Orn (J

seU ülmémho. são ."ete ve7;"''' rnais forteS
Clpe () ]piio: até o s�c\.110 XVII. foi cnn

;'ôrr d.o lia Europa, Cfj!1JO' grande babiJj
ehde. o fazer Cé)'l t·'lS .de somar e dividir
o !Jl'irneiro ter:lllômetl'o conhecido de
V8-SP <,OI.., �ábio Galileu e foi construído
em 1592.

- x x x

o priviJégi'o de u�arem bal're'e ver

l1lelhü i'oi cOI�ceeli elo aos cardeais da' [,
gl'eja romana pelo paIm Inicêücio IV,

no século XIII, como emblema da SUa
pron,idão em derramarem o seu 'pró
prio sangue pela fé católica. Século 'e
meio antes tinham-lhes Sido permitido
usarem sapatos 'vermelhos. No ano de
1630, tomaram o título de 'eminência".
Anteriormente a essa éuoca eram desig
nados 901' 'ilu;stríssimol.-

- x

Um. antigo soldado da Guardá Im
perial de Salzburg não conseguiu eS

quecer duas garrafas de champagne, as

quais ê1e escondeu e enterrou em Uma

trincheira, dUrante a primeira 'gw:ôrra
mundial, lá pelo ano de 1816. Agora o

velho soldado que es.á com 66 anos de
idade, resolveu procurar a tal trin.cheira
nos antigos campos ele batalha na fron
teira da Áustria. Conseguir encontrar
o lugar, Cavou a terra' e lá ainda S.e· a
chavam as duas garrafas. Uma ele" be- .

'heu aí mesmO em companhia do seu
guia e a outra levou para Casa como re

co:.dação,
.' -

- x x x x-

Con ta certa 1 Ela, para o maridO:
'Olha, filho, fazes-me um fÇjvor? ;�Em
,t>resta-me 1.000 cruzeiros. lTIaS :,:�-, .1e
só 500, sim? FicB.s-me devendo 5Ó{Pie eu

também te fico a dever 500 de modo
que estamos quLes!'

-xxxx-

Uma de) S"mi'lmin F"a"'kliu: Cer
ta vez assistiu é1 uma r"união r�alizada
num mUseu em Paris, cU:io m"Jgrama se

compunha de leitur;�s c1assicas. Como
n'80 entendia o francês, maS querendo
ser gentil, resolveu apla.'u.-dir cada vez

que vla uma dama de ,sUa amizade Ma
dame BOufleurs, bater palmas, Termil1,a
da a reunião, o seu. neto lhe diisse: Mas
vovô! O senhor apl ..mdia sempre e COlU
rrais entusiasmo qUe todo rálindo' qwin
do' (') elog'lavam!"

,..-xxxX

TC..,., 1)"" hotel de NnV8 TorGup h')'.1-
v� V.P) d?sfilp rl� m,odas p8ra··· c."cb.or
t'AS' -p,.,.., uma renOl'tê.<)'�'" rl� ;:�'n""'''''''

�lo .e,:, o :::eguihte corll refere"cia ao llles
. ...,�. X.Tm boni'o Ü'l'l'i"l" \"." ic1 !'''-<:1 1'.0'.1

pa. feita em Pa�·i�. -:;("-'. 1h, '""rll'''''', 1"n
co- branco no bo.lso Ou 1'0 clo tinha ti

;'na c;::,a veJ':::adha, peque·nas, bótas irri.�
perneáveis 2". rneSTna rôr, Um. 'aristo
crático bu '\'isgne olhava para OS seus

colegas. vfsticl() cam .3Weater de Angor;a
tinha 11ma cor!'�n'iCO de P1'�lta no T'esco

Ço , onde hri1h8vCl:�1 hilh3.11tes iegíti
ll"'O�, (Que De'rrf\ nÜo .erem. participado
'dê�,(' dec,Jilp ('5 s'�Vs promotores, vesti-
dos 1.':1e ... palhaços!).

'.

'}; � �'} ",
.� �,�

Uma cegonha, nUm jardim zoológi
co, perguntou a outra: 'Nunca r�paras
te como oS homens, que por aqui pas
sam empun-ando um carrinho de cIian

ças, noS, olham com tanto ódio?"

Üoisteza lião é doeil�a� IlIas
Pode ser 'siwd de ullliLas doeuc;us, ollLre as qual::;
d anaplas.uJOsc, u pnéumorüa, () pal'atil.'u.

.

Ao perceber êsses sinais, o senhor. cria.du!' tk llJuJla

�Xpe!'iência eleve aplicar A \lIHl. \ -:';j _\ I O,
llnediatarnenLe, em :óeu plHut.d. .

AMBRA,SI\'TO. a ruais al.lwl1Lc nC'i.�l)ci;I'i[í()
de anlíbiúL'cus, 'úlliea que prUI.llO\ c i.l pl'OllLa
T�cuperaçHo dus Lezel'l'o,;, pUl' COT.1 te r

:llamillEl C. li: cada 1J(�zel'ro ,j,"U, huje.
élucl'o cel'Lo j.l'.ll'cl o seulwl', l.iulaIIIJil!

I·

CO,!:��8a'�!.t�L,:!e�et�!:�!��!!�tltlll0S
do mercado de ;capitals, para 'J�',<:T;{r: :la H'a:ç�; ide .FIo

tL1Í�)polis' 'e a:djà�Ilcias.' �;� vla�';Iii.ad"", l\!ü:nlÍma, de
'preferência, curso 'ginas41 (,l') equivn1�h�e, ��.r�s
tas-com .o senhor Bartolomeu, nos dias! lO,' 11 é 12 do
corrente, no horário; da manhã, a rua Fernando Ma
chado no. 3, Escritórios dos Corretores 'de 'Fundo,:;
Públicos' HenriqUe Morítz Júnior e Alcino Millen la
Silveira.

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

lVI$O
.

,

G. DA COSTA PEREIH.A &. ClA. S, A" em Se

gUndo aviso, comunica aos 81's. subscritores de A'ÇOES
PREFERENCIAIS, que de 1. !:l. 30 de outubro d� 19GB,
procederá o fC3gate daquelàs i:tções, na forma dos
estatutos, em: sUá sede social a rua Fr:ancis'CO Tolen-'
tino n. 21.

.' .

'FlorianópoliS, 30 de setembro de 1966.

A DIRETORIA

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

Comissão Organizadora do
Cal'naval de: 1961

A e�mi�são' O!'9arii%��ora do (';orno,·ol. de 1967,
Solicita o c:omp'Qrecimento' de todos' os ptcsidentes ou

!;eus, representantes legais,. segundó feira, dia 10, às
16 horas, ná CODEC, PONTE HERCILIO LUZ, para
fratarem de as�untt)s de importância maxlma das
Grandes S�ciedàdes Carnavalescas e Escolas de Samba.
........ Pela Comissão

Valter José da Lux
SecretáriQ-'

,

----_.,��-�---- --�-_.�----

Usina de Acecal' Adelaide S.A ..
. -,

tdllal de Convccação
.I;..JJl�'AL DE CONVOCA:ÇAO

'"

São convidados oos Senh(Jrd "·Ü,,ll.ista.s da USina
de AÇúca,r Ad�laide S.A., a se reunirem em Assem
bléiq_ 'Geial ExLraon::linária, �o dia 18 de ou.ubro· do
corren'te, as 17,00 "(dezessete) horas, em sua sede so

cial,' em r,edra de i\.mo1ar,. no muniCípi() de ll.h;.óta, ks
tado de ::;anta Catanna, para dehberafern sôbre a Se'

gUJ.llle Ordeái do Dia:
' .

,.LO. - �::;lL.4,;.iJ, i.;xame 'e reforma .dos EstatutQs So
C_UiS.

�o. ..:_ Ratificação ,de' assinaturaS:
30. '- AssuntQS de interêsse social.
Pedra q,e AmOlar, (Ilho,'a), 4 de outubro de 1966.

Edú'ardo BrenDalid
.'

V�lériÓ :GomeS
Paulo Bastos .Gomes

" ,I

Olima Oportunídade
Vencle-se Uma geladeira ma-rCa C4IMAX, em

ótima condições, por Cr$ 150.000.
.

Tratar com o sr. Ati F<i1daS, a'J lado Uo SAPS
do EStreito..

10-15-6G

NOBERTO CZERNAY
CIRURGlAO Df:NTlS'fi'l..

._

. IMPLANTE E TltANSPLAKTE DE DEN.TES
.DeIftistéri�� Opera,lórb pelo sistema Q_e alta roi,�ãó (Tratá
menta Indolor).;
PiWTESE FIXA E MOVEL
EXCLUSIVAMENTE COM HORA :MARCADA

. I

,
Edifício Julieta. conjt�Íltó de salas 203

�t.!a Jerônimo Coelho, 325
nas 15 às .. 19 horas
ReSidência: Av. Herc11io Luz,1::!6, apto 1.

Or;anizaçã� C�n!áhil,
"ZIGAlCO"

Rua Tirddentes, lA -� Sei? 3.
HORARIO' das 8 às 11,30 e das 13,:3'0 às 17,30

,,",oras.

Serviço Contaoi I

'�.
;;[.

Or'9anizaçãó �".
0"

Coritratos, Distratos - Escritas Fiscais

Declarações pard Imposto de Rendo

Auditoria - Procurações
Diversas - Plane!amento Contábil. ..

Revalidação do Ativo - Correção Monetário

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

REX:.MA'RCAS E PATENTES
Ageme Oficial d?, Propriedade inaustrial RE.gistro de

marcas, p��tentes de invenção 1)("n ..�::; l'OT'1eTCiai3, Ululos dE

estabelecimentos, L11sigIüas e 1!';". ,r.�. ct::: l.,j·opafimda.
'Rua Tenente Silveira, 29 - sala 8 - 1.0 andar - Alto

'da Casa Nair - F:orianOplJlis - COiX,l Posta1.9'7 -- 1"one :5!Hl
. .-

--- " ..._ - ......_-----:_-----_ ..._.,._._

Organização Técnica Contábil
Escritas avulsa.s - Procuradoria - Contratos' Distra·

tos - Imuósto d.s Renda - Impôsto de Consumli) - Pre

vidência S�cial - Correção Monetá�:a de Ativo - Assistên:
cia Técnica.

.

ENDEREÇO' Rua Salclànha MarinhO - 2 - Loja D. _;;

Caixa Postal, 596.

EncJ.ereço TeJegr2fico "GRTECO"

Telef(\ne� 63tH - ,Cl1al1l'al' 'C.úA'UDIO .

2817 - Ch�t. :FAUS·tO
FlOri':""). 'p 1iS S�t

Momento Lilo,ruio
/ Di SO\'!:feiS

PEDAGOGIA DE RUI BARBOSA
,
.. ,

Político, economista, reformador
social e educador, Rui Barbosa é alnU�l

110je tema de eSuudos.e debates por par
te de nossos intelectuais. o Professor
Lourenço Filho,

.

em A PEDAGOGIA
DE RUI BARBOSA, presta seu inesti
mável subsídio à compreessào da figu
r,a. do educador Rui Barbosa: analisa
suas idéias educaçao e íornece minucio
:;0 roteiro para o estudo de .sUa obra pe
clagógica. li 11.\'1'0 está incluído na série
"Obras Completas de Lourenço Filho",
em terceira edição. Sê10 da Melhora-
mentos.

.
,

O DJi,STINO É CAÇADOR
E a história das deecisões de Um pi�

lôto, em relaçao à sorte, ao ld:lJ.gó di,:!.'
Uma extensa carreira de 'peripécias: nar

.

radas com probídaue e elegância peJ.o
próprio homem que as viveu. Por seu

intel"méàw, nos familiarizamos com os

céus ao mundo, de Reykjavik na Islân
dia, até Corumba: do Hímalaía aos An

des, de oceano a' oceano, em tôdas as

-estacões e sob tôdas as condiç6es clima
térreas. SenÚmo.:3; em' descdÇ6es' fel',as
cam extr:aordinário períCia, corno é o

interior de Uma c:abÍlia de comando, e

coÚ1parti1hamo.s Com o pÚôto seus nio
menros de ên:!:ase OU de terror no ar,

A aviação é mnda um mundô nóvo e

ver)ginoso, Já nao nOS surpreendemOS
mais ao constatar óu�, embora fazendo
integrante de nossa-' vida cotidiana, sua

his.ór1a ainda caiba no espaeo de vida
de um homem, E.' da bele�a'e da tr.ag,�
d.a (lesse JIlu·udo, v.lstas ambas 110S ter,·

moS LrneuJatos d� experiência humana,
de qUe nos fala, êste livro.

o DESTINO É CAÇADOR.de Er

nest K. Gann, é Uma publicaÇão da Edi
tôra Globo, .na coleção Catavento,' 'len
do por tradutor Lineu Dias' e capa de
Jo'ão Azevedo Braga.

o o

II\1ITRODU<iAO ]o. FIt.O�OFIA
DA MAT'E:MATICA .

Na "Biblioteca de Cultura Científi
ca" Zahar Editôree apreSentam, em se

gunda ediÇão, traduzida por Giasone
-.

Rebuá a lNTRODUÇAO A FILOSO-:
>

,FIA DA MATEMÁTICA, de Bertrand
Russel. O grande matemático, filósofo e

sociólogo i1i-g1ês procura, na análise d_0
questões airsda imprecisas do ConheCI
mento hUnlanO, as origens da matemá
tica e da lógica, estudo qUe, originària
mente distintos, hoje Se confundem.
"Se algum estudante Iôr levado . a Um

sério estudo da Lógica matemática por
êste peque�ó .livro, êste terá ser�ido ao

príncípal prOpósito com que foi escri

to", diz o' áU'.Or. "Finidade e indução
:mâ,tenÍática" "Série ínfínítas e 017&

nais", "Limites e Continuidade", são
alguns das, capitulas dessa obra de su

iria importancia para o conhecimento
da filosofia Rllssel.
OS 7 PECAPOS DA
JUVENTUDE SE1\;1 AMOR

Fernando Pinto, repórter de' longo
tirocínio, passou quarecta dias em con- .

tac,o com. a "juventude transviada",
tentando encontrar respostas para aS

pergl.!ntas angustia1as das geraçõ�.:3
mais velhas: por que o jovem se de

prava? por qUe rouba'? por qUe (oma

tóxiCos? O resultado dêsse iJ:?-qué.rito ('n

Ire ;ovens de várias 'turmaS' da ZO°'

na s�l do Rio é a matéria de OS 7 PE
CADOS DA JUVENTUDE SEIV!
AMOR, lar.çarn'ento d.a Vózes, com. pre
fáeio de Alceu AmoroSO Lima. Cada ca

pí .uIo vem acompanhado de comentá
rios de figuras representantivas em

suaS profissões: Um jUiz, Um pastor, Um
padre, u� �í6logo, uma psicóloga, urn

. delegado e· um mt!-dico. Ao final do li
vro, Um glossário de têrmos de gíria.'

EndereÇo para informações Ri..lR
Osw2)do crui, 40 ::....' Estreito�

'Ogandenses ....... Campeões Da Fé
.

Arnaldo S. Thiago

D. Jaime de Barros Câmara; car
'deal..,arcebispo do Rio de Janeiro e meU
'eminente conterrâneo, fêz editar, e.q

Livraria AGIR' Editora me nresenteou
o interes�allté livro CUjc tí..;u4> nos ser
ve :ue epígrafe a'êste desprétel1sioso en�

';dio de crítica li;;erária, ,clifídl função
jornálisti�a a' que reSo�vi consagrar�me
na velhice, depOis que' a dolorosa ",éxpe
riência da vida nos ensina ,,1 çonieQi
mento d� linguag,em, tolerância de <fpre
dacão e rne1hór d�seernii:l1.enlo intelec
tual e moral a respeito dos sUCessos"rus
tóricos qUe vão marcado aS difereptes
etapas do progresso, na hUmanidade.

O livro em .àprêço é, pol' sua prOL:c
dência, ortodoxamente, uma obra :te

I cu"ho eSSel1Clallnel'lte católico, vis.ando
naJuralmellte a demonstrar a eficácia
da ação inissionária das congr�g.ações e

das ordells. religiosaS .. no prOcesso de
aculturação. dos povos bárbaros, mesmo

ainda �eh'agens, qile se eú'colltram na

Africa, Da América, na AUstrália, na .'.

Poliné:->ia ... em várias regiõeS do globo
terrestre,

Reve1ando ..se historiador sereria' e
dotado do equil�hrio mental e do bOni
senso indLspensável ao recolhimento ::l.e
info'rmaÇõeS e documentos indi,spensá
veis ao, perfeito alicerçamento do edifí
·cio histórico qUe se propôs construir D.
Jaime Câmara nos '.a,presellta o reina
d� Uganda, "agora in.dependente, gra-'
Çãs à boa vontade dos il1glêses, -contan
do com 7 milhões de habitantes, dos
quais 3. milhões católicOS", como um

país, à época em que se verificaram o�

acontecimentoS d.escritos, ainda mergu
lhado na mais completa barbalie, 'e:T1

CUjO Lubiri, OU seja a côrte, a maior

,praga era a corrUpÇão de menores, que
assim fiCariam estragados para a vida
nteria", collforme depõe o autor à pági

.

na 84. Logo a seguir, e.xdama o carde-
al-arcebispo: 'Por que estranhar? Para
fazer definhar a fé num, co\-ação, nada
mais eficaz do que desfibra� o caráter
e empes�ar os bons costumeS. HábitOs
de virtudes morais constituem inexpug
náv�l bastão na fortalez't da fé. �el11i
naÇõeS deterioram a ahna, qde assim

perde a robUstez em suas crenças'. (Op
Cito mesma página, na qual; pouco ;m-

tes; assim pudera o autor exprimiI'�se:
'Sim, a pUI'!,!za é lírio entre espillhos,
fruto resultante de oraç.ão e Combate3.
Por issO mesmo, serão os limpos de co

ração .aure�olc.doS de e.splendores nunca

vis.os. As almas virgens acompanharão
no Céu o Cordeiro Imaculado'. Ap.' .•.
14,4).

Foi no ano de 1886 que, em Ugan�
da, verificaram�se os dolorosOS aconfe

eimentos, cujo registro faz objeto do li I

vro em apl'êço, 1'),0. qual se trüta da ca-"

nol1ização de 22 Fiártires afriCanOs, con

vertidos ao catolicisrno e, por iSso, con
denadoS ao suplício. Um dêles, segund(�
depõe o cardeal, à página 122, 'já no ..

mei'o das chamas, em resposta às triuu.
fan.es excla111acões do algoz, chegou a
dize:v: "Este fogo é co'tnó' sé fos1fe à gÚa
a refrescar·-me!' Os carnífices qUeima
ram ..n0 lentamente, de acôrq.O com, as

ele erminacões do vingaiivo chefe. O ••

que ma' S
'

havia cô.us.�'do estupefaç'ão �l

várias testemUnhas qUe depuseram no

proce.sso de canonização, foi o fato d�,
ao iniciar o suplício q.o fogo, Carlos ..

'

Lwanga ter chegada mais' a si a lénha
qUe iria curbonizá-lo" (Op. Cito ps. 123
e '124). 'Em seguida são lançados aO 10

garéu ;llguns m.ais. Mugaga Lub6wa se

d.eitou Sóbl�e aS brasas, por si mesmo .

(IJágina 125).
A , ; •.

,_

Como se ve, os prochglOs da fe sao·

realmente notáveis!'E têm O dom de .•

converter pelo exemplo: 'Até Un'l escra
vo de Mukajánga, o carrasco-mor, ten
do presenciado aS atitudeS dos cri.s�.ãoS,
abraçou nossa fé e fOi batizado após o

catecumenato', informa o call3.eal,_ hlsto
riador à página 129 do seU Citado livró'.

Tu do isso se passou nmua regulO "

dó globo, então ainda povoada pOr sel
vagens e feras, na qual se constatavam."
SUcessos eomo os que descreve o autor'
à página 132: Durante ,a viagem um br
popótamo ,virou o barco (em qu� fugi
am aos bárbaros algUns cristãos);1 'má�
todos' Se séllvaram, exce�o, ,UihiS' �ei.si '.01'
fãozinho:s que levavam cohsigo".:' ..

"

Fis o livro. ,em aue D; Jaime Câ.ma
1'''1. 'rah l-la canonizãç'ào, em fevereiro
de 1920 dos 22 martires ugéU1deÍ1ses,
'propondu-os aO mundo por modelos ;cll�
pUreza. e de coragem cristã, vh;tu,des
qUe hoje',rareia.m num demasiado nLnr:'e
ro de homens', co:qJ.o as,iiIlàla, afina); I

" ,r ."
'. '.

"'i';,"
--'--,
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Juh�ij de D;n�Uo da Senunda Vara tivel D�sia Comarca,' I �.

.. '

Edita! d.e Citação Com o Prazo de Tr:n�a (30) Di:is�,
O Doutor WALDYR PEDER
NEiRAS TAULOIS, Juiz de
Direito da 2a. Vara Ci \re1 eta

Comarca de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina,
na forma da lei,

FAZ SABEH a 'iodos Qlle.o presente e

ditaI de citação r·om: o pt'azo de trinta
dias virem, OU dêIe conhe'CÍlnento tive

rem, que por parte de PLACIDINO' E
LIAS FARIA, na condição de pai de .,

GENTIL FARIA, ADILSON FARIA,
menores impúberes e NAZIRA CLEU
SA FARIA e NELSON CARLOS FA
RIA, menOres púberes, todos residen
tes e do'miciliados nesta cidade, foi re
querido em' Ação dá Usucapião, um

terreno' ,situadu ii rua DL Dja.hna MOeJ.
,lrnalm, c6m. 8.1'·e8. de 2l0m2, com às se

g:lin.;s di- �ensões cCnfrontações: ...

,

t
"" - ",

" },

frente na ex�e�ls�6 de 9 ll-iettos i'J. dita
rUa; fUndos, ;na mesma· e2{:tei1s�o d� 9
metros, exiremaclo cOln terras de; i;ir.
Jofre Ramos; de um iado, 11a ekfenSáo
de 30 metros, limitando com .. tel'r..1s do
sr. Itamar Fortl�arÍJ.p; e de outro lado,
na mesma extensão de 30 metros, 1im1
tando sUcessivamen',e com os 51'S. João
Nilo Vieira, Nair Comicholi l') Ari BOH1
fácio SenÇ)..

.

Feita a justificação foi a me ma ju1
gada procedente por sentença .. E, para
qUe chegue ao conhecimento de teclas
foi expedido o pres"nte edital, que se

rá afixado no lugar de costume e publi
cado na forma da lei. Eu, (a) Jair J(j..
�é Borba, Escrivão, o SubsCrevO.

.
(a)

,

Wa:dYr Pederneiras 'rauIois - .Juiz d'e
D.ú·eHo Confer Com U L'rig5.u':d.

A!-leti,; Te1xe!.:'ç: n.Escrivã(i,·
•

11.10
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mpe O
o estádio "l\dolfo Kon

der", nôvo local deverá,
esta tarde, apanhar uma as"

.lstência mais numerosa do

}ue das últimas vêzes, já
"{ue a pugna que vamos pre

J,ímciar, e que está ínc'uída
-- . -qucrta rodada do retur

no, é d3-S melhores para a

Capital,
,:ogam Figueirense e ln
'·1I'J.:1ci nal que poderão e

""�::' a md5 sensacional e

vírnentada peleja da 1'0,

.ada, Aliás, as últimas

-

----

(

Ontem há ez",tL'nente tre
ze anos que l;I]'�Y2" t1�jr�''''1a 1e

jovens "81'P''-' S B' o u':"n í 'e

dia da ruo 'l?', ,''''''I\. I"',' 's

precisamo -I�e ,." t�.,y :'1 �g ·7·;s�

veu func1pl;' ur.m < Jl'2:[l11,' "í0
esporti�iq., Q, ; o r ''';f� "ris': �o

dQ Sr. Paulo ('Fi 1\ lye-::;, hi,
lho dad\ a dO\l�"'" ''';'''''''''í(' l'�'

�ão Pav10 Ft"'slJOl C:l1be.
Nesta m0�-",'ç O'''lo·"t''I'1i''a_

de ficou dcli'�r.,rirf " 1) "i"'" '�i.
ru direcorL à--; C-l{'l". C21JS'l
do ao C'�'Fl"""" "P' ,('1"'''1 'C; s

ta. 'exerr�r o !"l-""-' tó N')"(" 'e

sidente; na'''''? "ri ���Hre :i
dencia. fOi, p,:�",lt·,.,O ') "'1'.

i

se�a, fir.0-rr"'r
FisCll1 2"';", '1

Arru'uri P,"l(''''_

o JOgàd.ol; S t }::,�,
ou alguLJ.a ti ']Y' .cá
pe princip2Í c\;
boI Clube IH,' G l,8 -" '"
teral e incluslve L1:�l'OviBa�"
do na 8Atre .. :,.'1 ;_ .1. J v .1

a finalidade 3,� é;f; '}fr .0:0
clube disse ti

JUG" ;(lon .:ià �i 1

nição Que Jhe �,

,pela dil'etol'ia (l,6 .t:,

damenta se

ções em quq ''l'''' iIv:i: é

ao� coletivo de, tlW�;l-"ej;:<�1
mas que no ':l,r 11'j 1"12,
levadó a efoitü na �;2.:t .-I.e -

ra ,esteve irnpost'iJ Útach
de deLnr o SE; -riç). e .1.'[ _.
tão pouco tevB .0Po.�í;t'.·1i)L
de par'a CO));1' 'll·.G::n· a r8:Zã0
desta sua 2us<',ncia.

'

Çen�udo, no'�ol�i1ú'9 procl1
rou o treinaq,:,r é '8.pl'�13eD·
tou os motiyos ele ;}�r:·u:.
de sua falta, r$'�ebtnê!Q. ros
posta de "que de a{�OT,!J. p:r�

I
L:

..

(l'IC}��'iQl o �j
Cro.t'1"�I.��'_1}"J;'), m

,o., .iA",

;�l.to C:1m�?os e :\'nc'lr'i Vot �

,
."

I

{Jl\I!{ p""'�Tr') ..", -�',�",,�'D I'i

��u;�" nê f). ��"", II
A pr5.or:}oi r'::'f. V"r" T'J.' 1.., foi C"iço·u

pt1t?C'� ";A �,. '� "'1."-- i?"!i
bro .de 19"'3" �"',-\ � o,--'l'f" �-,

ve"n"'i9 " ;f. � �nf'_''';�ão P('n! �j
te P"qt" � r'F

""'. '.::,.r:�... �;��l.-:....6' te l"r,
2 ;'en1'� ,: n�' f· O.." W�
Os X'"D"-�' ,,) r.""-hS' r 1 ! �

tres ,r":'�"; �,' c'-' --, CO,o',.., �!
ceI' o s"b"" -' " .. ,,"c'n'� � � A ca,mpanha a1nd'l hoje
rio dia 14 f'" "i;'_ ') ',,- �g

�'
..y)ntinua. com o rrlEismo en

e e;X:3tn. 1_eI i-d , <"l i�r.t �- A �s '")
�

�uasiasnl0 e!?tHl1clo mesmo

ção POl' I;e P:tAtl. :" h,· cç'" ''C
"

'eus dirigente'l envidan'do

marcadqr em 'fayo" rt�E' C �. :;odos oSlesfol'�}os para que

tepretanos 3 0;ols contra 1.

Estnva finda uma jnrnada
de 35 partidas invictas
Neste mesmo ,no canse

guíram levantar o séu prí
moiro titulo ao fi� sag ta e ",

:;ampeões de lH1'la, competi
"ú') realiz9.da 110 gram:?,do
da, Vila Operaris em Saco

dos Limões.
EM 1956 o 'S5.0 Paulo fil�,,<

..,ya-se a Federação Catarinen

Sé) de Futebol na 'éategoria
de 'amadores, conquistando
com briihanthmo a tercei

rp. colocação.
Já no ,'lno seguinte, sob a

Pl'esidencia. do Lnesqueci"el
'bel Capela, Ü:ldi�c1..ltivel
8rHe em vida. um dJS ba-
rtes das causas Sam)á:'lli

"8, cOt:seguia a equipe' da
xcaid;:� M·.".uro R,amos ob

er o cobiçado titulo de'
;8mpeão AmadoiÍsta da Ca

pital.
De 58 a 61 continuou sua

;rajetona nas disputas dos
Jel'ta.mcs am.i3,doristas c�n
seguindo sempre excelentes

alocações.
Em 1962 seus dirigentes,

.:topeis de muitô. luta, muito
sacrifício, c0n32guiram jun
'') a. FCF o seu ingresso .na
Jivisão de Profissionais,
:-üarcanüo uma nova era en1

<i-cus a!18.is.
, Foi neste mesmo al10 que
em sucesso 10romoverm n

campanha da garrafa vazb

pro-construção da sede pro-
pr!.!}, oportunic1g,-je
'Jonseguiram ang'l,l'ir fundo:::
'iuficientes par::, 2. compra'
�o t.erreno situado a 'Rua
Menino Deus.

,!1

. fronte as 'cais .•]:; iriam mu

da.r".
Mais tarde \'eio a saber

ql{e; Rogerio iI atuou na \

eql\-ipe principal do Avai,
sem ter compare::ido a ne

nhum dos dóis c:Jletivos d,.a
semanà.

Lamentou :1 penalidade
c;t) 60% que a imprensa di

vulgou, aplicadc', pela direto
ri::: do Avai, )3Il1b.::.:ançlo que
o clube aind.a . se encontra
em debUo consiso ou seja
UiTI salai'io "atrasado.
Silva termÍI!ou dizendo

qne revelará tais fatos ao

proprio presidmte·treinador
pr)is espera quI' s1J.a boa in

tenção de servir ,ao clube
nEo . deixe 'de E.er reconheci
da nesta hor'3. em que la
meutavelmczlLe se viu en

vClvtdo e sem qUalquer mo

tivo pl?u�i.vel.

�- 1'_
.1.. ",

de lutas
-' ainda este ano sejam inicia

das as obras da sede defa,i-'
tiva.

Provisoriamente, em
.

seu

proprio terreno, ji'L roí COL1S"

truído UL1 galpão- onde tua-.
cluna os dívelsos d�pal't.lr,

',m�nços do" Clube, conburlllUO

graças. ú, cíedicl:'.ção' de al

guns i_l·ir.1patizantés do clu

be.
o São Paulo foi e .conH-

tem,

'dente -- Nelson Garcia.. Vi"
ce Presidente � Lino SJn

cini (reeleito) -' Seci'eta 'ia

Geral - Orícn Costa (re

eleito); 1: Secretário -'Car
los Rodrigues;· ,�fe�O':x e .:0;
Geral _;_ Luiz Üal Li.Í1h� }U.:
beiro L'eeleito)';' � 1:. 'l:es ,li
reiro Mauricio "DI3-1 Q.ra:n le;
Conselho Fis'caL Jar��: ]\.i�
deiros, c'.e Araujo, - TeobaJ
c1ino Delfipo ela Costa:'_
Jorge Atherino - Roberto

Shier e Roberto Schliting.

PROGRAMA DAS

FES'l'I";.'IDADE�

Dia}UO: (ontem)

às 06,00 horas - Salva

rojões
19,30 horas - Sessão so;e'18

ele posse da nova' Diretoria

20,30 horas - In:mguraqão
de fotografias dos ex-Presi-

dentes e de sacias falecic1.os

21,00 horas - OferecimK1.to"
ele um cJ.rink &oS

convid:?dos.
socim; 0

nua serido um cele1ro de

grandes :':l,tletB�j, como o

el'am seus de,c1ais compa
nheiros d.a divisão de ama

dores, criminosamente ex

t�nta peles respol13aveis pe
les destinos dJ n,)S80 fute

bul, CODU por ex<;mp.(o 'Va

dinho, Sogerio, Nelson Ani-
. el, OlacUo, Domi, Gastão E\

agora mais recentemente

Acar� e Osm'1': q_ue ingres
sa:ram no Figúeir�nse.
Já passaram pela presi

dencia de São Paulo os des-

portistas Osni Costa, Abel

Dià 9.10: (hoíe)

11,30 horas - Benção da

Imagem do Psdroeiro do

São Paulo F.e.

12,00 horas - Churrasco

tá assim consüiuida: Presi- ,'lOS associados .-: convidados.

o nosso colep:a Gi1r,p"to
Nahas que 'estcwe em Na.tal ..
no R.io Grande do l'Torte.

Ca.pela, Enio' Pessoa, Orieu

Costa, Juracf G0uveia e por

ultúno HereuJ:-1l1o. Clauman.

NOVA DIRET()RIA
'i'mt'iOlJ POSSF�

Eleita recent.emente, to

mo� pos::;e no tUa de ontem

sua nova dlret0�!'if''' e que es-'

r""r'=""�n". 'il'r'Il.. "",p""�,,, L��!!!I
f'�, 'l" '��"., �.' l. ' 'i �"'Jj\;i

A deles-ação do Caravana Dnis de narti8jnar do tor-

do Ar que se en�ontra e,'n neio internacicD."t1 prom';vi-
Porto Alegre desde a tarde do por equipes ganchas, co-

de quart''l-fe�r8,. est'i com mo parte dos' festejos de

seu, retorno a.sseg;ll'�do pa- in3lugúraçã6, de nova qua-
ra o eD.�ardeeer de hoje, de- dra de futebol ,de salão.

'�, _ ... _'-'� .. __ ._'

T©rnei�} Ivo V�rela alra�ões para a

���t�;� J�i.n"!rne�,�e
A ciçJ.ade de Joinville, nes

ta temporaqà, t(,')D1 a privik
giQ de servir dr se;�le par,'l a

re.alização do Torneio Ivo

Varella qlle contará com :),

p2-rticipa('âo dos seleciona
nados de Florianó'lolis. Blu

menau, Itajai, São Francis-

----------"j-----_
.._---- ---,------

co do Sul e J0invílle, to('1os

e?1pel�h8dos e� lut.'1. para
ccn\qmstar o tlLulo. '

() Torrtej.o t'ove inicio sex-

ta.. feira e terminará hoie,
tfmclo por local a Palacio 'I

dos Esportes. "ç�

r� .�rerOg d� hcj�.nela 2â,ma

"Q(1"r1\"D,�!I' ,�n�''I1r7f.lJ��''
rara a tarde de hoie, em

prosse<ruimento ao certame
estadu,,-} d.e fuiehol, p;ruuo

"D">)"l1Y Antunes", e�tão mar·

eados os seguintes .logos:
" Nesta C::mit<tl - Figueiren·
se x Internacional
Em Críciúma - Atlético

Onerá.rio x Av::;.j
Em Itajaí _ Barroso

Fc"'roviário
Em Rhp:nenau - OlímJli�o

x Guamní I,

Em .T";lwilIe - América x,

Marcílic Dias
Em Lages - Guaraní

Metropol
Em Timbó _, ,União

Próspera
"

G�n;;erlo N�h1S gnndn iHsHnc�o
e!mtl ""��r�61 dp, �'fII"'r,i�nr.:oamen�o

� _..)--------,'--

o campeonaYl l'e-i.�1'l8.1 C} ração Atletica. Catarinense
voleibol juVe:"L' 8' �O"':l'D ; -' ter divulgado em Nota Ofi
pHr,'-1lisac�o,. ap8.�àr çl?� Fede· daI a tabela do returno.

1r.l"JJ TI'· ,\ f'i'l�;STI[qIl&Ma! C:' _ �"e;j &JflU!'úl@ B'u:H
;�

"

r;"" l1'I'iI��.'r��, l. ,,",'HI!

Pela Z"n�l I. j' .c�i �'!"_ct�yi"
hoje SG�'ãQ 1'12'" j r'! 3

. ,

realizando curso de anerfei·
çoa,mento, vem de concluIr

aquele curso ganh('.udo dis

tinção, pois passou em 5.0
lugAr entre, inmeros aJunos
dr:; j;()da narte do 13r'lsi.1, Gil
belto nor, tal hon""uia. lhe

fOI. concedido escolher o lo-

cal 'em 'aue deseiaria conti
nuar servi,nd0 8 1Il(ari,nha de
Guerra do Br'1sil.

GiJberto, esc01heu Floria

nópolis o que vale dizer. que
em novembro, estará nei;>V:l,
capital com outra \'divis.a"
em seu far,da",ento. O no,s

so r'lena:rtarnento eSPfJrtivQ
felidnta-o pele exito alcan

çado.

Trio de arhilr�qem na Maru:�esfer
o presidente em' exercicio

da Federação .Catarinense
de Futebol. de' S�'tlão, Sr.

,carlos Ful�taff. baixou re

solução desigría.ndo os se

nhores H;'lmiIton. Berreta,

Flavio Zippel, ambos da ca

pital e Franclo,:co Dias dA

Blumenall, para funciam',
rem nos jogos em disputa
do titulo do torneie Ivo Va-

\ rella de 1966. ,........ • •••.

r. " � � jJ ... � ." .J
j) �neJillth [1ij li: HUnm,ll§O �@gl!:aSJJl para
.

h."2!ft�f�r�'�€tr;:� ���, Sodei�acl!� !rHndn�a

����dJ1�� h�\7e!1:g San�m:s�a eria Srm�na
.

�

O CampeoD::tto Estadual

de Futebol de S?lão, catego
ri'l de juvenis, será disputa
do' esta ·seman8., tendo por
sede a I='idade de Blumenau.

Por .sinál, o::; blumenauen'

ses depositam grande fé na

sua representélção que dis-

de

RIO, -:- Desesperado com

à situação financeira do

Flhmeng'b e qns demais clu-
. '�

..

( !. •

bes de, futeb" da Guanaba-

ra,' o. sr. Gunnar Goransson;
',:l�e·presidenté de futebol'

do rubro ..negro, anunci ..,u

que proporá a diretoria de
seu clube a separação total

do futebol, do gremio da
. lflve'Oi,; "com .

à críação de

,tma sQciedaje anOl'lii-:'la,
Em 8'11'8,; o:r;ÍinÚ,o essa é a

unica�forriJ.Ula' (;apaz 'de re

sol�er a' crise atual.
.

Ç> sr. Go)'aflssoil, revelou

. que a Sociecl').de Anonima

do Flamengo teria estatutos

propri.os e ,ser!a integrada
per sacias 'cotistas a bas8

de,Cr$ cl milhão por cota. a

("'c8mpIc do que: ocorre C:1m

o Real Madri. qU8,se t0do<;!
{"" clubes in';lco;_'&s e a maio

ri." dos clur.p'3 P'u"�,pell".

Ti.:m sua. opinião, de nada

adianta ao :pI?mengo DOS"

suir patrfmonlo de Cr$ ·10

"

mar assim:

"performances" dos dois pera que o venceu no, tur

clubes recomendam a tanto. .no pOI1 3 x 2" batendo-o pelo
O Campeão Cataeínense do '

escore mínimo, para na ro-

ano passado, que começou dada seguinte impô!' sua ca-

o turno
....perdendo pontos I:' tegoría ao Marcílio Dj9s flue

terminando o mesmo com caiu vencido também pela
16 pontos perdidos, coisa contagem mínima, Quanto
inacreditável para uma agre ao time alvinegro, como já
micção detentora de um ga- dissemos, e nã« custa repe-
lardão mâximo, neste turno til', sob a orientação do téc
está Invicto. Após folgar na, nic» Chico' Fuieiro tem ex

rodada inaugural desta sé- nerhnentado nrog",esso e

�Ull1d0 parte do Campeona- ajuda domingo jo�'tndó em

to, otime Iageauo na segunda Blumenau. construiu sua

rodada desforrou-se do Prós- melhor vitória, ao bater 'o

conjunto local do Guarani

pelo escore de 1 x O. Log-o,
est-irâo na líca dois uuadros
embalados téenícamente e

prontos para tudo empregar
tiara a conquh.ía da vitóría
que, espera-sé} venha apre,
mi'l,Ij_' os esfôrços do uue �é·
lhor souber s� conduzir na

cancha. -No turno "e
Internacional por 4 �n
o desejo do a1vinegr
tropolitano de de!!r:
do resultado.

Para o coúfrouto
ta�de, sa.lvo alteraçõ�
dOIS conjuntos dever'a�

INTERNACIONAL
ércio r.r, Batbta); ;
mus, Airton, ,Seternbti
Cartínhos: Iw1U. e Ro
Zezé, Abílio, Puskas !
FIGUEIREN�m _ �

to: Knabben, Zi1tOll,
no Silva e Gereino
Zézinho e Carlos, }lo
Rubens, Vanildo e !lo
Peltminar entre 'Ta,

ré e Postal Tel�g'l'áfico
se as condiçêes do gr;
permitirem.

bilhões, pois não há possíbi
ndades, de aumentar as ar

recadações do 'futebol, por
nãó possuir meios de reali
Z>lX contrataçoas de VUlto e

porque os clubes adversa

rias �âmbeit1 se encontram

mesma, situação.
Corno, está, no momento

- disse o sr. Goransson -r-", .1Ilf!\� C©!rer ....�erril!)'I!' Dde�acia
o turebol se constituí ,num'

. ..;

sorvedouro -de dinheiro.· A P.sfi�:[',o De �hn�� C':�I�rina
contini,mr assim, iodos os

clubes cariqéa" lião a; falEm·
ci8.,".

-
\

i
'

I,

e P(m�ã3S
No

REMENDOS

o DEL:rGADO DO INSTITUTO !oE'Â,FO
TADORIA E PFNSõES DOS COlVIERCIARlOS
ESTADO .DE SANTA CATARINA COl1;lüni�a

h
'

1'a CaD. ecimento dos contribuintes em débito; os
1110S da Resolucã.0 na. 747-66 '10 Consdho Direto
Departamen'o Nacional da Previdência Social.
,a nova redaÇão dada pela ResJluçi>.o DO: 914 do
ma Conse'}lo:

. .

"Tudo o que se tem feito
até agora - continuou o Sr.

Gum1.'l,r � não pa::;sa de r&

mentlas. uiu deles será ten

ta.do pelo F'la:mengú, com a

realização de :;onsl:antes ro-
\:..

.

dadas duplas. Outro será 8.

:'8alização de excursões do
nosso time de aspirantes pe
·10 interior elo naís".

parou tremenda goleada
di.'lnte dos brl�quenses por
12 x O e 13 x O, nas partidas
eliminatorias.

a:) autori.zar') rec",b'me!}to pelos IAP"s, até31'de
tuho de ] 966, Se ''''' cm"'eção rnon�tárh. 1,-las impo
·C',8S .que airda pão �ccram 93.g;os, CP. c:->n'prmil
C"1Jl O art. 70., D3.rá;;rT2"O So., -olíne,8. 'q'" da LPj
4357, de 14 Oe j1.' lh0 (]P 19€4. OhS?TV,"I,�1cs os' diF
da Resolução no. 1344-65, do DNPS:
b) o diSl-�oSO na letra 'a' supra"]e aplica' tam
a0S déb'tos referidas 11a alínea ',,," rio parágrafo
do art. 70. da P1encionada L�j no. 4357 e aos daq'
�('s qUais se refere o art. 17 da Lei na. 4862 de �
novembro de 1965, bem cemo a'os c1ébi os p8l'1,
.?s ent'cladf's ::iu fUnd08 de que trata o art, 35 "'la
no. 4263, da me.sl1)a data.

Caberá ao Doze de Agas
te representar· a capital do
Estado.

Fl�rianóp.01is, 7 de outubro de 1966
", �

.

Gua1ter PerE!ira Baixo - Deleg1d
12,lij

---,---- ,_ -------- �--_._---_._---- -_
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Oba! Está pintando a maio� promoção MEYER.Tinta

·Renner;'Repare! V. compra um galão de Tintas Renne
e ganha uma lata de· 1/16. Se V. compra 2 golõel
ganha uma lata de 1/8. E assim por diante! Ganno
direto. Sem sorteio. Na hora. Aproveite para ganhar!
Aproveite para pintar! Pinte tudo com Tintas' Renner,

hate 80 Guayc1!'us. em com

: '"'nL'-' <',.. p�'orflisso perigoso -para os

4 jogos, re-f.e:,'(:\l rs '3,' sagtn- vascainos.
da ei',apa. do r";',l�"lA·

Em CO�léo"(i;a. o f't;l,dia. en Em Xaxim d Guarani lô-
frent.ara. ,:0 ,P. "'r; ,{). r1� Vi· c:.1 enfrentará ao Cruzeiro
rk�ra, C0;"'; �f.1fll"" >

..

1. 'iiS c'G' d0 JoaÇ:ilba, enquanto que
:trvol'it!s,T\O l?clrs: o' ilr::;;.e :,) "t-açaba o Cómercial, um

�·11. r.c;s lide':es do CeJ:t_aMe da-
Na 'ci(1,aele r;:\{J Gpç�:;l.<)r 0,,

\ ql'.ela zona, t>nfrontará ao

. Vasco da Gf\m"1 d�"ã c.om- Atl0tico de Cha.pecó.

Em matéria de pintura quem dá as tintas é RENNER e n�

IvIEYER V encontra as maiores facilidades. /

�
ATUALIZAÇAO
CONSTANTE

o Sr. Vadislau Charczuk, orientador

técnico de Tintas Renner estará todo�
os dias no MEYER para orientar V.

lJlO escolha da tinta ade

(,::'1;<2d::l paro uma boa

�Bí'I!�êV::-�, tste é mais um

:í:@�W!(",@ Edro que M,EYER
]h© ©f®i"�c@ •

I,
'

\.( ,

,

.

! !}:

,"
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"
I ,-

( ;,.'
-

�
,

f"\�
,I,

-----,._-----=_._--�------- ,.�--......;._ ...._--.� -------------.,.------ �...------ ..------._�---,

lepelom

··."��;II�j/tepecid� ó ° ."'00 quo vale por crnco. Con te
\ � SÓ nos dcdos: larvicida, bcruictda,\ repelentc, ctcatr-iznure e anti'biótico.

Lcpecld é indicado para tratamento
do umbigo dos bezer-ros., das feridas
de castração, das frieiras, �iiases
(bicheiras), �at�� c,ferimento's fl
em geral. E observe o seguinte:- W
com Lepecid -Spray, v-ocê nffo'
precisa amarrar nem corzer
riscos, para tra�ar dos
animais. Lcpecíd é plantel
forte; cicatrização' rápida"
bom aspecto.

lepelmin
é Iucro sob trê's fO�ll.las! t ponto final,
jla'ra todo' e qualquer verme e também
bernes c larvas em geral ern ovinos,
bovinos e caprfnos, Lcpefnain acaba
COIU os ver-mes pocque age direto
no sangue do animal, Blla aplicação
é fúciJ, fácil, com elosador automático
ou seringa para- ser aplicada. �:=:==:::;=�
na bôca , Lepelmin é saúrIe

para o seü rebanho,
plantel limpo, segurança
para o crescimento rIo
seu ··pé de lneia" 1

,'o, .
r

",,�W3-�' /;�--"'/.
'" (I

.( (:1-/I
� LEPETIT - GARANTIA, MÁX��1.A EM P,Rü'D�;�S VETERINÁRIOS

/.i _-=-::-?'''-
.

'
_

5ão Paulo (Guanabara, CuritIba, Sta. Catarina, Goiás) H. Afonso Ceiso, 1015 - Pôrto AI_egre. R. Venâncio Aires, 602 - B. Horizonte - R. Sergipe ...341/349, Recife - l{. Oliveira Lima, 9970 - Fortaleza - K Governudor Sampaio, 492 . Salvador· Av, Estados Uoidos, 1 . Edifír,io Cervantes- 4.°'
andar - si 401 - Belém, R Gasper Viall". 870 - Man'"J.s - R. Guilheitne lvloreir'l: :�:\5/.'1:37 .' CampQ Grande· MT· Av. Barii(l, uo llio Branco, 38(',
El'I1 C.\SO DE n(jVID,'\ t:ON�lJLTE (;HATUI·l'.\MENTE () �-()SSO DEPARTAM"'NTO TÉCNIC:O

I
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\ ,

'.

,.,

••

I

t (IStO I t::�! no, peg'ue � dífill�]I o ao c1IUyU81, !unte r"nals

um pouql:..llnhó e COI"Yi$ce a pagar o que e s,:u)
Mas escolha o qL!"?; é bon; .aflnal e para voce e sua

farniila
Que tal conversa, r1'10S sôbre o SOLAR DONA EMMA ,.

S!rn, �lornos' ;"Ó5 quem estamos constru�ndo, !MOS:
LlARIA A. GONZAGA
O Domo é excelente (você Ia VIU a p,,,,,ca paja a''''c

",da O�MAí'? CUNHA oU pela STEVG:S JUNIOR <i,
o acabamento nem se fala
PRAZO <1< Bah são 48 mês,*, (quatro anos) e a en

trega dentro de 24
Bem, afl[:)al você sabe o que e maIs vantagem, mo
..-ar v:.� C3.ca dos OUtros O'.J na sua prOpria casa.

,
\

_______ .. ' .• �__�_� --'J( -t·_

SIMCA
.

EMI-SUL vence quilômetro
de Arrancada

Partícípando.. pela primei-
1':1 vez, 'de uma competição
do tipo "prova de acelera
ção, os Sirnca Erni-Sul fize
ram brilhante figura, obten
do cs três primeiros lugares
na "Prírneíra Prova Quilô
metro ele Arrancada", recen
temente disputada na cida
de do UberIândia (MG).
Simca Colabora
A S!...'1lCa -do Brasil, colabo

rando com a campanha 'da

vacinação com ra a poliomie
lite, patrocínada pela Secré
taría ela Saúde do Estado de
São Paulo, colocou um auto
móvel à disposição do Posto
de Saúde de São Bernardo
do Campo, para que os be-,
nefícíos .da "gotinha salvada!
ra" ('Vacilla Sabín) atingéb\
a,.t�d-9'CiS 'recantos da 'éi4t:
de.. :' '. ' ',.:'.;
Rápidas" ,.

'

',<, ,�
•

•

'I"
."'"

.

=. Além de John Michâ�l
(inglês, .Iider - IT':undial _cfu.
lTiÓ�lru n:.asculit'la:) e de 1-:r��
gà rethi' ArvicÍi:son - (súec-�
n_'rr -' •._.

.
'. ':. '. ,�

.�-'
.. -nss Uriíverso (6), também
o 2s1flista ft811cês Guy L:j.F6:'
chfj,' qii3,ndÓ'i esteve 'em' Sâ,i:)''} ,,- �..

.
�

....

Pau�d; 'por ocssíão
_
da' IX

FENIT, USOíl'Úl;1 Sinica ÊrÍ.1i,
Sul" oolocad� .à sua dis�sl�
Gãó ,pela fábÚca de São -Ré;-'
�, . t � " ;,

nardo do Camco, ..
,

L. Enquanto -ísso, em 1301::
C1L��llJX Aleíxei Leqnov, o' "an-'
darilho clo espaço" (plin1�;,:
ro cosmonauta soviético �
abandonar q cápsula" duran
te o vôo i, t eve à 811'3 rlís\�'&

'

sícão .umá ca ravana de O\üo'"
móveis Símca, cedidos 'Beh;,
Societé dos Autornobiles
Sírnca.

'

'1:;, 1l'U, ",:,poJ"icã�' fila�
té1tc.8, na Frar:ça, c�m�plO:
_.- - �-�-- ._- �- - �'------ -- __". ..

,
,

fS:Quadrja�
#r!'e Ferro
PHONTA E�TREGA - l\;U�·
Npm<:, ROMA. 19 - F<?NJ<;
31164 --' TABE.LA DE PR.E;;

,_ ços
J.'\.NELAS DEo CORRE� ,

targura x "ltma

�,oo x l' sO'
2.QO x 1 RO,
I !'>O y 1 »0

''3,00 .x 1;40
�-50 x 1.411

2,00 x 1,:'10
l;SO x t,40
1,5Ó x 1,40
1,20 ')I' 1.4�
3.00 :x 1,30
2,50 x' 1,30
2.20 i 1,:30
2,00 x 1,30
1,SO \I; 1-,30
\,50 x l,�.o
1,20 x 1,30.
1.00 x _1.::!O
2,(10 x 120

1.P.0 y 1 '),0

l.:'0 y 1 "f)

I :?n ' ')(1

Pr&;'o (ir$
91.950
72.Ml'l
fi:1 ?0:)'
'(7.9(10
7.�.200
63.600.
59.35.0
,5�;6óQ
48.000. '

7S '}Of�
,

,

lon x 1:"(\

1 (\f'

I :2f v 1 (\(1

1 nn v
' (1(1

! (1(\ " 11(,

l nn 1 "fI '-..;,:

3220(1
26.500
:H.750

21\700
�9,l:)Of\1.:10 )l 1.50

11\1\ ELAS Ri\SCUI,ANTES

Larg lIra 'I( ,\ It II r:!

2.00 'í 1.411
"I'e«;o l,rS

41.300

:19.9ll0

'lU.61111

:',0200

15300
I •

.� fi

2.00
2,P'

� I jf I ,.

" ."

.'1

1,:�(J x 1,:;1

1,50 x I,Otl
1,50 x 0,8t'

l,4p x 1,00
1,30 x 0,80
1,20 x 1,40
1.20 x 1,30
1,20,x 1,20
1,20 X 1,00
1,20 :x. O,SO
1,00 x 1,50
�,OO x 1,40
1,00 x 1,30
1,00 x 1,2C
1.00 x-I,OO
1,00 X O,UO
1,00 x 0,60
O,SO x 1,40
0,80 x 1,30
O,SO X 1,2D
0,80 x 1,00
\.1.80 x 0,80
0.80 x O.ElO

0,60 "'0,80
0,60 It O,�O
0,50 X 1.00
0,50 X l,),aO
050 :It 0,40
0,40 li: 0,4.0

'_.: ...; fi '(J

1-: ii "

.........

,

311100
:30.200

�W900
21.700
16.2ClO
30.200
26.900
24.600

::n.70:0
16.900
14.900
13.500
21.�ÓO
21.390
17,600
14.9QO
13.500
12.000
10.200
,8,7Ó(1
io.2®
8.000
'7.®o

, '§ao
)� %� i�,

� i
�

rou o 5.0 aniversário da ins- postal dentro de urna fábri- nas instalações da Simca em

talação da primeira agência' ca, o que ocorreu em 1961, Poíssy,

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

URSS SEM CO;iTIN,r\" ,

I'

pa- A�N perl!1an-e.C.e ''flhGia e é por i.ssO que'
800 ·'(frUaiS soviéticos u.ilizam as seus

�er\hç�. Dps qllaá�<]s da APN -(.a maio-,

r'ia .li.gada· á União), além de colabora
darás ·permanentes (6 mil autores da
URSS:-e d� 6utro� paises}. Escritores,
pd,l :c�staê: personal'viades SpejaiS, ci
en't\s' :;.5, pin: ores. intelectuais, todos co

laboram com. a agência. O correspon
dente da APN na Chile, por exemplo 8
Pablo' Neruda, e; em Cuba, Nicola Guil
í011\' d6is."dSlS '.m8.�orE's pOI�t.3S latino-ame

ri(m�Qs. _,;
-' z '" '

,

,.

,
.... 1""::.,:1 ,. c1r '�·-8U....:'�S l�' '=,."<� ,"

:-:::��:���r. ':;��; l�';�W: <J::', (;:�,���� "e" 0cllpa ()

g,..,c:'lrdr)t ...

,. S� GonS€p�·l�.'� '��·�t:- _ _'�5'üi�fa�·'nl1
� 'r--�1�) ��:1"' ,,-- _�:�.,�ec:�,,����l�,�" ;0-�nf:S0'�f1 <-

1-1�r.�('�,..... ._;-: -.,.-._� l-"T' ""_,-,' ...l_!-1' ...... .r
__ <,o�" �r - � i�1.('111r:�sse -]:"

.�. ,J� - .. ". '0� r 0� t,l' ..• .---. ......."ll:'10':1.._......... r:;-nto;s
,1.) '-�,"

-

"1 l'iC6, h{, nJ"'e;SOm,en
t-. er:Tl "l"-C;: ''119. Felix S.-1 .. �<:1--nOS()
"re"pr1�o, ',"lDito 'de Not,"" n,,,-,,(>,
-'-, 'p�.,'. _ .. 'in ;ova se podAr',', ,,,01" ,

- .... �-.'"'... "'r.jlflS ('-;'_"'1S,���-"�r1-....
;1 �""':·...... r' :i�),�ni'r' ..... - ..... �

.....

',"": � -

_,CelebroU-Se, 'deU1ingo,:':2 ',�o 'c,oneI:l
t e, há Capela do Asilo,"de 'Qrtãs\ a f�s
tivid. (�le dé Santa Terci'sinna;' 'palro{;:iná
da pero exmO, gene'r,al' Vieira da' RO'§"
e exmé1• ,senhora.

.

,

. Of.i�iou'"ifo, at0 mons. Fr-ed0r.i�o· .!:Io
bo'4{ Vigá,rib ,Geràl, pl:esiclipdo.-'a o sr.

ArcelJi,sPo It AfOí,S'O �iel:ues; qlie' 'ze
a.Chª�7a' a servi$o �m Santo-�.Amaro ',da
I�1YI�ratri�. "

'

-
" ' '

,Depois de-, ter' 1\10 'a
Evangelho ,'em verQ'ácuJo à )lSl!iistencia, .

, fezdhe o sr: Arcebispo larg9' ,CoipePtá",'
rjo., qUe' � segtúr,_publicu:nos-,.,eTri, :t�.sH�
J:l1Q. _ � .{: .. f"... �-�.J' r ",

. �

Cõni'e�ou lembrando qUe','àssim' co.:.
ri'o se cóiiv�ncjCf�Ç\�i j_lls:alnen.t� coIrte
D-Orar o Dia ('as -1\1ães' Dia' 'do "Protes--,

,
'

• -

��
,

\ ..... \ \ I

,�"," de> C;::a.!1ça, C:f.C'f" com -lden�icas:l'a:-
iõ '<, "'8"l,2ria �['isente da�a �e'r :êh�'IJl'a
da :rJ_:';"I_J" P,�dJt,e,;'d.ia,que·é �Gnsagrf,ldo
a Sí3l'I! ,) ·Ter.e,s.inhá. c";:'i�ste PáaT�e.'ira
da.s MiSsões' e IvlissionárJo'S'" _

e: todos- ;:,
quantos os imita TI;

-

e .3.ind� pelas diSpo:
slções, qu�, 1>('10' seU es1adó,"es;,iá' s';'�'p,re
dls1�osto' a.l'reé,I:;:i,. 'e '::oresta cQlnó',,:s 'q\íe�
C'"eJhnr o fal,ar': à sodedéil:fe.- -, ',' ,

�? '''ln 'S':'rve-a, 'inc�nit,:: áV:�I�)1�nte,,_ d: :'maq� 6,1(.;., :,'sttq'cio. interm'etanâo e: ·a'li'lkáB.do·'. _:n
fl2,:lOQ c1-'rpji,o. M,3S c,d'nhecida é a ã�pe'Íi'l1Qc:i�fa58.000 erb qUe está. pai'a 'õcom a' lei natD:::.-á1, :.49,Soo paitieh,':"ção da lei etpr;na·'na ,erii;Í+,ul'a46.200 rFl('�r':'�" (8. T.oinásde AQuine):'pas,e33.300 ." r:) -O ""'<", ��:;. ,dR todo>o diteito�'pqsiti�SR ;íOO -.,-

" 'DnhJ;n. (> '�O!l'tàt:.jv:r-as"a·-�.,,-".-,... f':f1( ""l .'. -, f.:l J', I
'

,�,. "'
ri' f:1..- ":' : 0:1}' Sf. '"1Tt:;rl... ,,:<� altl)·st<:iU1f J1!1'S,

��'.��� ,. ,,�-,"'<;:� ide?'S', /f�"117 �,:(lPIi�'�:ht: dO 3a·

�i'Ç}n(\ 1

88'.'900

'�.ra V'lI;esÍsslrl""' (P'�+ªr"\ ....... !".,,�� ....

ãs, nôde assegurar: 'ban':!ei il(Ci"l n'-,'

quia �ma e.fusão de luz suficiente para
aqUeles qUe 'oup_rem ver claro'.

EUl verdade, a ml�ão .da Igreja -é,
antes de tudo" ull'\.a miSsão religiosa, E
vangelizar foi o Que Cristo .ordenou a
sell� Apo.'itolos e ;; repete aos que os

substituem, ,

Escreveu-se que não l'l.á evangeli
zar, Sem nrime;ro (sempre qUe for o ca

so), humanizar'. Pensamos (lne 'há:' Por
esses dois �otjvos: .a) - ''humaniZar''
posto QUe nobil;ssirna ,e a1+amente hon
rosàj pa�eCe-:nos fun?ão mais "prôp��a
tio Estado; b) - porque 'eVal)ge1izar,
nUma evàngelização autentica, já é �u
man;zar'.

"

, Aliá,sr éí � q�e :C#sto,'hiand.��;�e Jin
portá (Inundar' a tOdós. sem . :dis+in�ão'

,
. p , �

!
• 1 J' I I ,'o ". ,de auditórios: 'Buséat, e1n, p!i.lr)�ítCt; 'lU-

gar o, reino de Deus e ,a 'Sua JUStiÇa; e
todas as coisas vos serão dadas, pOr a
c�lmo' (Mat. fj 33). Cristo - é 'ceI'

, ,

co-

a-

.'

to 'a·!iÉrJ';:mto. (ali'és, dilas vezes) a

�yití4:�p_�iQcu:r;av� �&O «;T.3. o pão ma

terial 'era,' o 'esp-idtua] o Pão da Pala,
v,à 'd,e D·eus. Esse>, o nessa grande. mis-

- 01> - '

te'r.
.; Neln . ,outro fqi 0, rl'oCeder elos A,

p�,s,olos: '�ão é c.onvE''t::iente q;ue nó�
deí.xemos, a palavra, de DeL];, pa'l',a ser

vir,às mef.aS"., PQ;l'tanto, 'ücupar-nos-e,
m-�;:; totalmente na oraG,Í o e no ministe
rio da p�lavra' A!. 6, 3-4).

,'. E (,is pGlrq<Ue o Cc·ncílio V�tkaDo
ri '"6' çxr:)'�'i:':-'so: 'A missào própria qUe
Cüst- cOlJ�i jÚ fi: sua,Igreja não é de ar

dera 'poli1ica' .::, .... ('·',r,mic:> (lI' soci;:ll .o
- ' _. \

!
'

f� que lh� assinOu é d� ordem religio-
88,' ,(Const. Gaudium et spes, n. 42).
Dõ Ma'rechal que come;ar.á, amanhã a

d.i;rigir oS :des'ti:i1os da Pátria, cliv�Igou
a iín']!lrensa o segu'in'e: 'COmbate lmph
éável �' corrupção;' ul'n :s:ão inflexivel
dos at�mvei j , ,l,o'res da coisa l1Úblic.a es

t,abe�(:Ú�,e�lic dá justiÇf distribu'ivaç�o
-r;f',-: . .!1:I!I·;>�lfç.s , pc1ít' cos ! lela conVOC?Ç30
do'd rh'"lhoh,s e ma]:: cW),'l'!.f;S para os pos
t� s

�

d· i::,.,:Cr. fec·n"rl,s21"il�dades." Não
h':c,v' ;.{, .d, dehtre �IS r: '''( F sto�, qUsm ..

'

;-�.r,.';;:_ D.;.s'ccie a (.!;;rande;a -e à opo1'tuni
dãde de·-se, próqrama. _

1 ;:- 1ndir.etarne�te: 'FiF, éonfide, filho
te� cohfianca. - levan:'Cindo-lhe o mO

ral e sanando-lhe o torpor d·). alma, co
f""() Cr,i," ci, ):!,Q ,pn,{sen1e Evangelho, ao

P�-:-21.íiÍ',ib)_ 'pto p', �nr UTõ1. motiva OH pO,
:,ut�".':\ã0 ;_'A, Sj}J'IÇi.'!o nara QS pl"oh1emçs
,,,'r� -;>" ;-:.;:' v:dit· r�Sorven(lo-lhe o

r,�"�·-1""· ..,�'l,rr'0raL em nl�t:\ r-ventu,:')lmen
I" c:� _�:�contte: :ncl_11�'1'ylQ-lhe noÇões

. "

.

- ·-:(':!.omia, de hi _. "1·2, de Um indis
�', "'?''-w'l mi�eio' Çlor " ,tico, amor do ..

iT:>.F:... !l">.,E,aos ri2oS. I'<'f'l pc"priamen:(�,

abu-

vóS,
C0111

a

L�'_' 1-:-. (1., Br-,"',rr·,.r j"1.,""\ 01.1",�",.""
FS8'" é a --"�5c.in �1 . '.:'� .:1-''''. o cl.pst;1Jo

0,''> lh' assinala o Evangelho, a nab,
o c-no ('nfi!rl. (1", \.7""!,,\ "re"t:ão-a que Qle
1·-0;........... P"_''''")''r.-l '1:'ç-... n r1 .... r]·,,�+:V�Plel1'�·e �p
",__ -r'''r,'· ',," "��"';) (1� ,--101,':"1., h',-

, ..1';':'_�C)°. 1"" ])::;'0 esi8.rá um dia
'I� -,'�' '-L:! ""1 t",r:o a Q'ra'idão doS
-- .. ,

" T1P: etE:rlB vic]f\ o"" gaÍarcl'ãa dr.:!

_1_,· 'C' :.,� 31'''<;, oadn:'," aut€ntic",<;,
.. 'E: �hl;:lljsad",s, quanto Se ins;,i

Po lnodeJ'n;s�imo e. sob todos o'"
" .-', �

� ,,,-',,r'l,,�l ,COTIcíJ;() 'T'l_
� .. ,� "l�sse consagra-

na(l� "- d,
Dect','"
tal", _("

,dos n-:-c-'--'

1;- � ,..� n Y';1inu,cj("Sns
� '.-,,, o .. "C;5C) sacerdi)
" ,_,iS"",:" e vida

,-

<e é CplP o verdad<:,i
ro e iI:"J

'

--"·n!1ressismo".
AssilYl 1'-;' ,- ,'_ - ;,r.<;;m .santamenJ;.e

disposto, D"uC' -,' .,- "r",(' �C) �lla vi-
nl:l,a. Procederi=í(l . -r;' .. '.,'''' 1V)"PS
tre 'e modelo· C4ue, ,,(' . ..., ..1 -

�C' ,rD r (',s 1(.>··
gitimq.s in:eresses elo :oorpo, deu sempre'
a preferência aOS da ahua, como a indi
cár qUánto as problemas espirituais, u=

ma' vez resolvidos, vr1em, em _muitos
c�sos, concorrer !)ara a SOlUÇa0 dos tem
Í.>Orài·s, e qll� áb - 'L�Yanta-Se e tOma
çi t�.qJ�!to', ptecede Sf�mpre o "Remit..
ttintuf tibi, 'p,f'ccate J_ua,

, Que o�tros teria pedido a Jesus ai

fervorosa Santa Teresínha '?

(I) "progresSism�. )
_" .'Jo
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,

A tllreo:;io Jo lVI'1.�(':1l ,df! /lrl,e Múrl.M',bq dlil Flo�
üat1qpolis, sob o patrocínlo d�) f epartaÍPeflto '4e Cul
tura, pt:ümoverá por OCfE.hio 'da S&man.à da Criancn,
uma e},_1posiçjo de d�';E!��03 e pir,tl:.ir;:,� de ,1,';)]1,;:.:; '"j(; ..
Grupos ESe01p,_l'ffS (' i" ,�:{� as T\r.:-un· das (:Ia Ca ni t:_�l
dos Munidpio� de Sã'.) .Jo.sé, Palhoça e Bigl1,aÇú.,

A abertura da exposição caberá ao Secretário :la
Educação prof. G3,lileu Amorim. dia 12 às 16 j.':�r�;

Dentre os trabalhos enviados serão -selecionado.
Cinquenta' (50) qUe ficarão expostos naquele Museu.

4 __�_"" � �.;" " .� ,

Já está tuncionando o Se
tor de Alimentação .Esealar
da Prefeitura ,ie Flnrlunópo
Iis, recern criado pelo ITe
feito Acacio' San, Thlago. Pa

ra dírígír o Importante se

tor foi designada a Sra,
Stela Marís Carneiro, que
na qualidade (te Superviso
I"a da lVler�j](la Escolar vem

de há muito (�lllprestaD(lo
sua capacidatte ao> Muillci
piO. A mcdi<la adotàda visa
maior assiste!lcia é ampare
ao escolar flOl"ianopolitullo,
Iiltraves, del'ite novo or;;;ão
especializadli,

OPERAÇAO
CALÇAl1lENTO

.

A Prefeítura da Capital ci,
tá anunciando o' termino do

calçamento das ruas Tere
sa Cristijll.'1, 1lO Estreito �
João Carvalho. Padre Sche
rader c Morro' do Raffs, na.
Agronomica. Por outro lal

do, o PLADEI\'1, através sua

Secretaria Executiva comu

nica' o inicio do calçamento
das ruas Silvcrra de Souza
e Servillão Raffs.
\

STAJi'F DE MQ)'I()
A Comiss1io Ürgani'lallora

do <:::ln1z,nll :t1p. 1 :;;r;, dc:;,ig
nada pdo PrefeIto Acado
San Thiago ,ficou assim
constituida:

. Prel!lmente - Acy' Cabral·
Tdve
Se<:l'ctario - Walter José

da Luz

Tesou�eir,o - Jainle Con-

C�STA AGUAIUl �_ POSSE rio EXTERIOR
RIO, 7 (OE) - O rr�arl!

chal Costa e Silva chegou
ontem de manhã 'ao Rio, pe
la primeira vez na qualida
de de presidente elejto e foi

reçebido por cerea"de mil

pessoas, entre àutorid:ldes

civis, militares, jJarlamcnta·
res, relJresentaJ'ltts ,sindicais
e muitas nmlherres que I)

acolheram, com entusÍaflmo.
O Di'!!-ccha! ,ctl("g":lll (�i�'

J:h-asiJb lW,n-; ", 'T

as 11 hOl'à,s, <'OI c(,rnp"nhi,a
d� sua mUlher,· 'D. Iol::;,m�,",
e de sua nora" D. Linlh ",.,asa

da com n {�!lt':Hlí!.l f\f��··tO,··
Para fadJitar. (I (t·�,c,'" ')"1"

que, as autori:lade.-; eh' � í'j.
'caram numa ala da pista 40
ner'opo.rj o. 'cuf!uanto u!> dfi·
mais eram oC!lj.mdas pela
ofidalirlade d�1 r'�x'T'it'), lHa
dnua e Aerm�,aut'c'l, que

compareceu em nlassa, Dn·

ma profusão' de marechais,
almirantcs, generais, bJ:"i.?;u·
deiros, luajoresl c COI'UlW;fi.
Ó I:lJOl'ec11a,j. fllOstrolHI:> '

àborrecido cpm o excesso

_ policiamento civil, ChCg'111do
a exclamar, p'ara 'um inves·

tig'ador da DOPS Gue' o se

gurava: "Me hrga".

DOPS VIOLEI'ITO

Depois que -o marechal se

guiu para seu apartamento
,da avenida. At�antica,- e,m

Cop�eaharia, .- c,om D. Iolan�
d'a e o ,c,oromil -An,dreazza,
r�gistràram-se varios .cho.
ques da impr�n8a com, spI
dados' da FAn e iriforman·
fes da, bOPs, que, armadns
de revolveres <i trazendo ajo

gemas ,agredi.J:am "!trios

r�1)0l1eres e tentaram que-
'U;:o;.l'" II aaliT,�nas Iotog,raficas.
,A� vioJc<lcia's- foram con-

4eucHb'i pJJ' VJrit:>:-i di'i i"

que, a3"isi�1'U1n a:s Cl't1,;t> c

,chl.':garam a sa.lvar jo:rnalis
tis 'de agressões,' como no

caso (lo I�eporter 'Jo� Fal·

cã�, do ".Toma;1 do Comer

cip", atacado por quatro aI

<mguetes armnuos quando
procurava sucorrer seus

cr)'rimmhciro, Lul's Carlos
de Sou,?a,. do, ",Correio da

Manhã", que tc,'c as roupas
r:;.sgada_s e foi jog.ado num

111f-�o ,lldos policiaiS na, hora
d' _<:onJusàll lHl pr'aça' fron
teira ,1.-0 Aero11otto Santos

, Dumont:' 'l'a�nbe,iu, o roto.
grafo G.alo e í'utros foram

agredidos ']JOrtill� clocllinen
hram Violenchs fie a1l!lH1S
soldatlos da Aerollautica
que agiam em grupos.

ECONOM!CE!\ nn GOVEB,NC E BOA
S.AO .Pl\ULO, N (OE) L

Em entrevista coricedida a

um enviado· da, BBC â�
Lundl'es, o go\'etl�adOl: e,�:i·
to 'de São Pal,io, �3]�. abre\!

Sodre: afirmvu qu',: ';'l�, poli
\iea eeuI1OJ�Ji,;o-rhmnó(:'i'_'a,;
do governo Je!l0llal "e' .g�nl�)
tia de )raU(luilillade e de es

tabilidade lD�ile't:a�ia, l,�nlli·
··,çõtÍ$,' indispellr;aveis' Fll.l·a

;qi'i,ê'·o nosso' imí'S ])os:;a te·

cciber:' os' ii�{rc'sihüentos ,es·

,U:l1ng�Ú''os i i, de ;que '�le�c's.
}sita". '

'; --..'
� \�'":" ,;. ",:�,,"j.

" 'Acresce'Ulo!-i' 'flue' ".n'a:o (J.e-

{vemos 'tcrrrér" p illvestLncll'
�, 1

" I
; to e�tral}gdJ'O�; du' ,qual, te-

:mos "graitde:: n(',�essúladé, �a
".' 'I'

f

:fasc :de desenvoJvimeuto

:(lUC o 'país ,atrave�sa".
'Q <,sr;' ,Abreu 'Sod!'e, (!UC

,considera do' l'apitaI ·estran
'geil'o" diz aind:.o. 'tue r��c ca

pjial (h;v'c eUfúmtl'ar ils' 'ile:
g:ÍJin'ie� ; "garálltias" IN I'

pàrte do iO�et\lO bfasileüo:
estabilidadc l)l))'i.tid, C-�hlib{.

. Ud<!de m;me;�.Gja e' seguÍ:a;l'
�',a da rem'unel"ação' do cat;i.
pitu lo ; ,

>', ( ,

O :goyemo, C�sta;e .Silva
- llt"osscguill - seguil'i as

linllas "lncstràs tr�çadas p,c
tiO..�ll"l. C�stelo �ralleo pill:a
h po1it'ica 'é�hllónl1,co�rlnan�

�\-
.

". 1

•

r:�; �dr:dgil1,do . i'IlJcn4s f-I-
gnus erros setarais�'.

',: :

,çl}n�,!:,llOU" o b"O\'cl'uudor
elhIto 'a: \�iol�n�j�' <ll1 P:olil1a
ao �1�4'pd.inii ��' nléinif��;ta.
çfies estltdallíi-'" '<.lfim,iando

H
j . .' ,�,'

que a llloculadr ?eseja, co-

n�o .nós,: à:�vohà a' plénitlJd�
tI�mt)cl'atica'?

"
,

"

:"<;��I{�t1
J<lí

. ::'. I'�

• I

,;\,,:�, ��,�t·/�t>i

ta

-

_'

Membros - Zury Macha

do, Amir Saturníno de Brit
to, Lazaro Bartolomeu e

Cap. Belford DeU Vale y
Araujo.
Já no dia de ontem ren

níu-se pela segunda ''1!Z,
apos o a1:o do Chefe d.o Exe
cuti\'o M.unicipal, no hora
r�o das 10,30 l!.. tendo por
10eal o Querer.da Pamce '

r-roteL DebaÚdns os asSWl·

tos em pauta, ficoll llecldi
do que nova reunião' reali'
zar·se·a na proXÍma seg�
da-feira. as 16 hü1'as, na :sc·

de da com�c, para a qual
deverão c o m p 11 r I" c c f';
alem da refer�da cOf.1i�("
os Presidentel;l tias G rande�
Sociedades, e WlsEsc' 1J.a,s de
Samba. de Florianópt,Us.

VOLTA AO MUNDO

O marechal Costa e Silva
permanecerá no Rio até 1,5
de' novembro, participando
de sell!ÍD1Irios 'com difcf1)D
tes grupos para conhC{�er

problemas d� p'aís em seus
diversos setores.

Depois "'essa, data, deverá
vIaj:tr p3l"3. o exíe�-,'(lr, en

q��ío ;tgt.lir1a ,a posse.
Convite'! para v!sÍiaJ'" o .la·

P:l� e Is '";"1"1. 1'<;, f"!""'T' c\;'nfil"
,

fi' lTlad:')-' \..1f'i�:Ia';-·�"4·"f"". -e f:'{t' 01,

aecH:cu. Vi:;üLn'i: hmbem
varias entidades e nrganis
mos inte��icna;is, como "3
ONU, FAO, CEPAL etc., as

sim como var' (1<; n.aises ria

EI!roll;l e \ 'nerlcas do,
NDI't!' C 11r Sr,'i

o deputado Ame::-ico qe
SOUSi\, mn ,de seus asses

foores; declarou ,que, em to·
dos os contatc,s mantidos
com o presirL;ute Costa e
Silva, em nenhuma' 'Ocasião:
ouvia GualqUi�1 re"erencia
a nomes panl 'o mu1listetio'.
Aeredita que o man;·chal
não sc tenha f"h:ado ainda
'em nomes, a.firmação reite
rada pelo corül1cl Amlrazza.

",<,

.
'I �

Ao s.�ilJlt,,! a till"dé par�
Bdo" HOl'izoni;e, �m, compá,"
nhia do senadar !\lO\lnl Al�'
drade, (, guvema'dnl"' :�)eil1
cünfi"llitl,u' (l"ue está J)lll",tici·

,

lumlo dc al'ticé' !açõc,s, 'j1mtu
a outrü� gtlln,;"ll::ttlór(,s. 'e

p,lria.menta�:es, para "a,glu.ti"
llar 11mssas" pÜIlubl�S a 'rihl
de colaborar' ,pom o p_reSi
d��te ,elei!o , l!��l.. CO,sta �
Silva"; Act·CSCCiltou q,ue ,.\t
a:illjndalla rreal�, l'il'rll")la :!de'
oposição não 'Passa. de UtI1Jl
"(réutc fria, que fatafhiente

I

�e dissolver;i, no O(:�ano">
O sr. Moura Ati'dralle i'es"

, �PSÓU'Sé "de (1c�:lal:ações" "t

jnlpJ'ens:J� , l.I<fiI"IIluntlo,; Ilue
ontem fiZera" "um . pa�·cnte.
sh 11�, polit:i:c[�": lunb�: :SC"
guicam ]Jllra a capital np-,
neil'a a fim de participar, do

ti ato de inauguração' da TV-
Vila RÍca.

•

RJO, 8 (OE,) - O lJI"�iij
dente eleH'� CIlSf,· p <;;"-"\
voltou a afirmal' que nã,{),
tCl'n inteJ'esse eln ser I'·HI.·

pnssado antes da dufa Pj'(>
,,1st!! ou i!!t'ja a' Hi f1€ _1'!1i!!''}o

,

,

sn e seu llOlltlJ d.e vista J,l
foi expresso em seu ruscm'
so, quando abordou a <lues
tão. Ontem a tarde o presi·
deuie eleito fe;_-; unla ,"�i.sita

ue ti7, de acordo com oca

lendario eleitoral. Desautori
,riza 1do as eS.!Jeculaçõ,es em
tm'no, ((e uma posl"e lmteei;
llada fJ:j,SOl! "u.e de m'!lI0il'lJ,
;lH'�r�r!.a r-Hr.p,�.,.,:jg·"1'''� ,-::,""r.� ,,<:I

..__........._- ""' r._,-,,1..J4 Ua..__ ...... "'....... _ .. _ _-'

Coop�r&l!i,�l�$ 'prOJt\QVem ,5}�
CDr� ea. "Arlf"ng�4'

,. '.' I .. ,

; N\lzr�':rto��'�� J� D��tor�a de Or�an-i�l?ã9
�·o,�P.ÇfJp" <'!-1'i :�,etatlac' da Agricultura � das ASs�c1:::'(/ges ".�lils., CÇl()per'àtiy�s de Santa çat,arina, ,serà Ivado .a �Ieito, nos- dias 29 e 30" do corrente mês,
A�a:Ç'aJi�pá�;':O r Ctlrso ·:le Orientação para, �itig�h�,d<:; éoqpeJ;'''I-t:\''�,J' nlrw!)" O referido curSo Sera rea]j,
40.1lo auditório do :,Colégio Normal daquela cida�sulina.

ANTIGO, ,'DWlIO 'DE SmA CAtARINA'
,

, " c., ;, ,

"

,

'''"
"

':;," 1
'

l?loriallól>olis, ..... '(�T41g?), 9 óC. (lh;tub� de 1�6 "

'

,

MAIS
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Governo financia

àr�azetla,m:�nJo�� in�erior
0' Covêrno C::i adual vai investir c#'ca' de 200 mi

:ilÕCS de cruzeiros Ila 'in3�l.aç.:� e Co�struÇão, de .ar

rnczens com a finalidade d� ,zrh��nagc.m ',q.e Pt:C(:�J-
tos agrícolas 110 interior c'ó' Estado. .

Nêsse sel;��do' o Gabil1e_e E�ec"..Í(vo í>�'), PLA
MEG acaba de I.rmnr eonv ênio cOm :r Secretaria da
Ág:ricu:tur.a, pelo qi.al, em TE;'gime de . finail��&'D�nto,
a q'lal1tia acima será entregue .a cooperativas agro
pecuárias que' desejem realizar, eSl;>as :tare:::;,3, sb1;) .a
suporvisàó da, Dire: ori<;l.: de: ()fi,ç.nizaÇ�p, de PrQduç'ã�
da Secretaria da Agrkultura. .".

' "

O fato revela' que' o: Plâno de' Metas, d9 Govêr
no 1',1'0 Silveira vem' serido 'exeeutat16 -de acôrdo com
a \p:�og,:amáção prevista',' POis êsse setor' é um: 'dos �à:
tingidos e visados 'pelo Plé!�:, de Govêrno' �provado
pelo Conselho de Desenvolvimento, ,do '�stado� ,

,

Fronteira··· .Issiste
I '

,
.'

;unicipios d Sul
'_Dez convênios assinados com pre

feituras P.' outros órgãos 1).0 Rio' Gr�nde
do Sul, f::..nta Catar.na e Paraná,' cksti
n::.nciG um total de 155 milhões e '500
mil cruzeiros dr. Fronteira Sudoeste pa
ra -os setores .de água, ensino, es.radas

L�;n es já trata d,.à "
e agropecúária em munícípios daqueles:., - ., ES12dcs, foram registrados pelo 'Tiibu-

e:qúsiç�o, de anÍl,nais _',' nal de Contas 'da União.

, A fim de >mant�'Í" 'co,ntados, vis?R4o a re�li;ação çomunicaçi\o nesse se�tidol foi rê-
, .,

'"",'� Cebid� ontem pelo Gen. Aui-él1,'o 'da .8il-,da ExposiÇ,ão 'd,e Ap.}mais � ,'J>r(xhitos;' .L:ietiy<f.i,oS, a t�r <
- "la PY, titul;::T do {,rgão subol,jiÚ'�,do âo,lugar na ,c�qade ,de LajeS, no próximó.-mês �e nov,em

, , ME'COR. No Parana feiram os Seguint�sbro, es �ve nesta Capital'o rur;alis!a Pedro, Paulo: Lis�' ,

b02" presidente dà A,ssOCiaÇ,ão�Ruràr, d3,queJ� :'!1UI)..ic,f� .os ,:muniéÍnios beneficiooos: ' Cruzeiro
-

do Oeste �8m 40 milhÕes para abp.�teci-Pb, Em FlOr,ia1lD.pólis, a-comp't:lMq.,êQ Íli'Jo rr;\:1ico�vé-' ,

,

,"., menta dágua, e Guaíra cOm dez milhõésÍí:.rj:élfu-;o,.;'A:ibei'to Santo"s" ..

·

,có/)r�el).ç.9,doF"áa Qamp>a.qha, .

, ," p<\ra o meSmo fim; em Sant.a ,Cata,rjna',:de Combate a Febre ,1>.1':05& en{ Santa:, çatar1na, 'o' r.\l-
.,

.

' .. '.

·"·d Cunha Porá. ,com 54 m1lhoes para comi-ra,lj�:ta Pedro Paulo ,Lisboa visitoU 'Q'; Sci:retaha a, .

A� i�t4 t:�rai onde �riQU, a�trJhés rêfere�te� 'à,q��- �q,ão dê uma pon.e sêqré o -riq' dr"
h ExposiÇQo,', q'ije ,t.à:rá, p�rt�; do� 'f�St��p$ d!;)' ,2. cente- ,}\ntas: vários outros mUJ1idp;Qs,' att:l-

Dár!;)' do" mUnicípio -de 'I4jes:
"

., ' ,v�s, c)a Séc,reta:ri,:l de EdUCação daquele
•

•

• ,-
y ';

,I. .' ,/
•

-'j' . / �. .

.

Estaçlo �- 22 milhões e 509 l1}il -: pf:lra I

., aperfeiçoamento de técnicos diâ,áticos;
Er Joaçaba 'com' 2·milhões para ·con'lp.ra
�e l;"�prOdut9reS" fonnicida, iiisetic�3�;'.�
wat<-ri''1l veterinário. No RGS:', co'm
,S<',nt? Vitória do" Palmar 15 mil]:Íões ,p��
ra obras' nJ Escola NOlwal São ,Carios;
L;:tq:ui, com 5. mi:hões para ,'-a I,:s'r�da
'que dá áCessQ, ao PaSs; da Cachóei��
:sôbre I) rio It�; Bagé, poIrf. 4 tcilhõ�� 'p�
r.a, ampliação das dependências, dQ blS
'üiptó $ãd Pedro, d� Ed�çàç�e e"�i�
tênc�,;, Cêrro tqr'�o, c!)m 2' !ÚiV:l:?és '�pa

ra construção de uma quadra de jocr.
esportivos na Esc'vla Normal Rural L
�.<".lk; e São Borja. com 1 milhao pai
r <:pares na prédio onde funciona o Gru,
po 'Escolar "Duque de Caxias".
P.oNTE DO -PELOTAS

,

A 'Supermtendênha da Frontei
Sudoeste do P;:-.ís colocou à di.-;posiça"

. das autcric!ades federais rel3pOnsável
pela cOnstruçáo "eh pon.e sôbte o Ri
Pelotas, no Pas,so do, Socorro - mvi

,

Vacar,ia-Lajes - 2. impor .ânci?. de 11
milhões de crUzeiros para' construçà
dos",acessvs ii nova traveS;a, já COl1st
da 'e entregue ao tráfego extra-oficiá
,m,ente. ,

.

I
,-o total. de 110 milhõ ,S de crUZe;

'ros é saldo .d2: 'vl2rba de .J.m crédito e'

pcci aI "J-ot: 1.10 para aten der d�nos ca�
':ados' pela',énch: n e do ano pas.sado �n
Santa Catarina e Rio Grande) do Sul I

,

cujo 'res.aDte fOi empregado n.a con,
truç�o d� pontes nos dois Estç.d'os,
! i'�otou tal' providênciaS o órgão I

.�er.al 'sulrrintendido pelo Gen. AurélL
da ,'Silva, py tendo eni. vista a hipót€
bastante �iável de, em consequência '

fal' a de ,aCessus, vir o tráfego e'ntre (

dOis Estéidos a sofrer dificuldades.
,

,

.. 'A en�rega d?. referida iJnportânc
está na, cjepend�ncia exclUSiva da ,aSSI

nàiüra de' convêpio com as autoridade
reSpbnsáveis pelà construção da pOlll

, �o :Pà�so',.do. Socb:r'l'o.

Prefeitura já ,ámeren
nicipal

I.API' ,faz campuilhá' para· ..

.

_ G',
� "

-. '''. J _: "!. :..
'

I

inc:relllenlar s��iJros';,.
.

Estão Percor�e�q� ',9, EstadQ de
. 'sánlq Cátarina,

'

em 'cam:PanPa' dé' "di'Vll�ga9ã<?' para �ngé!riam�l1�Q ,de
seg'.lr03, os �un�i0l!ári�-';,�o',:p-�pAAtamént<1 de, A..c�den
tes do Trabalho do lABl' �'SeveriUo' Garrib& Cq_I\ilirn•

, •
• •

• ). '. " >. - ': -

�.... -

e Dorri��os €le .:SQUZ� ��r�$" '�ett?i. '
.

A "Vi!?éi. essa . campapl:iq e,S<:tarecel" �� 'empres�. ,�9-
}.lre á·, c�n'Y�niê:qc� :' a.a,,'il7àliza��9lge' .'� -

seirirro'; lX?,r'
ácidente .

CIo fraba1ho dir�to' c'or:n_'Q/:IAa?I, ri�q' :VfsàâdQ
qualquer - es6écie .de fuero,' r , ",,' ,

,Cc-mO sê' sab�; ';:t ifE:!tu�ç,�o' ô�'" s��:.os l?ot a,eiden:
te, do ',rabalho nb. lAPI .atrav:és de :Ço!!étore� ,��i ab<r
lida e agora, f�ce à impla;pta«;ão -�. �lWro diretQ; �s
:-::-;7�!iS têm p��ibiliçade: d'l< eletil-ai:éril um· segure
ma's ec.onôr:-,âco. -,.: ." ' " '

Em nõni' C�,t)ttN, <,5 ;';t?,.iA,..,s fu'rc)onárf';s" ivl:'-
tr)�- �''''''<'·+'"1

_' l'.-:- ;1� _ ,-'r'';:�p'T' -ii
.

�'}.1'";e� '. 'dr:.
.

!"''''''''1("1�.),....- ,

,'. • {.;. : - .'., J.� •
_' �

.' ".,."::1
Hoc:pCl\e ,5. A., pnde' fo+'"PJ_ ge:r-;),t�l�1el1te _ ,r.:lceh· qos
pei. seU' dh'etor-pres�deIl�e,:: :pr:'.Jos;é· ,l'!f:atu,s�l�:rI,l-, C.o�
melli, ,al�r.n �e óutras ,indú$�t:ra� ':melif?t:�s. , ,�

.1 ,.;r
". - .',

'.': ,: ... '1-",

D.Ops' i,nveo�tigâ�d�t8�'
•

'

, • �'" :" ',' " .,,' RIO, 8 (OE) - ° ex-Ché.fe da Ca.
'v,.!jot; :-:eI�r�-�hr}l r'ríme ',(.',

Sa Civil d?, Presiqencia da: ID!p�bli:ca e

PO:t.,TÕ, AI.i�GR�\' � ,ioE)".'; FI�i denunGiado ��vr�",.,�\,,'.: (>]",}b (1::> Bahia, s�.'· Luis· O mareG!hal Castelo BrancO ain�
hoje. no 'p1enari6 l�a AssE:):nbléia,' qu�, .. em' repies,q.Ea V ,��TIa F:]ho, n,-gou ontem categqrica- ,:p�o 'se decidiu, no entanto, sobre o si;
à,o U;v" sti,gar.õ�s qUe es1:,§p, senq.o ·f�ita..<; a respeÜo, q� nl,_'n ': ClUE' ,., '�r?sideEte Castelo Brànco ','ten1a elei ,oré\l' para cargos 'executiv�
morte do eX�$a;.g_��1tO �la&.yel &in1t,ij�do' SO:ªt�',� �d� ,�siej,,\ cogitando ,de !�ti:'�r d? COl�gr�s-, ;, (dif� o. o;;{ indireto), mesmo porqur
'vi.olen-cias, pr�ticada,s P;elá ;F�olic,iu; "o' �ecl:etQrio:':da Se ,50 o poder, de, a!1i-stia,. que 'lhe ,�cón:ipet.é

'

. .' der?-tto do dispositivp politico do gdvel
gllranCa detetmit10lf sejam �n:\I,estjgadás, as" ativida-. 'ptivat'vamerite; .t'rán�feTinqo-? -p'a'r�,.;r? ;:no, ás ópipiões Se dividem. POr. ora, ell
dp.s ,pé�rticulares dq· 'dep�",?cl(!): 4lfton")�ernàsqu't:;, p're- ;' EX,�cU1iv�"(,A��in\a�ou, ,tal:lbéT,',q�e ;�a()" ;, 'r.écebe sugestões e 8.S exarnina _cuida,
sidente :da 'CPl. " " , /. " ,

,e){lste no LegislatIvo cogItaçao desSa I1d :áosalnellte, para, ,adotar a posição· qUI,

O deputé"]O ;Beri1ébiúe,�Í11'lbó\J.� 'em discÚ.r:�, qw.} . ti;reza," asseg1}-tada Aue está ,�.i�a\Ótiú,'," mlii_s convier ,aqs intereSses tevolU'ci�
Ô ceI., B�í:mudez J';'_andou vas'cu)har sll,a vid;t:.rt�êú-' 'par1amen�at do governo.

'
, ;

"
. i '. ,nârios; .

,

lar em todo o Fst:ado. atravé's-df, pof,l'$. . O sr. Luis Viana consid�ra fáda�lo;
,

',�:, ;: O pf·esídente também não se decio
, '

diu sobre a questão do foro para julga'
ao 111aiS, compieto fraca.s:so o movimen- mentõ de elementos é',cusados por ativI'
to pela antecipação da. po:c'se do mare- .:lades subversivas e enquadrados na L�
chai Cesta e Silva e class'ifica-o de uma de Segurança Nacional. PeSsoalmente,
tenta.tiva de autentico gciipe de Estado. o ex-chefe ,dá Casa Civil é favoraveJ �
"As regras do jogo' toralll' estabre1eclda::> ,I'

iatrodução do sistema ele eleiÇão indi,
e o interesse em mal1tê-la$ é do presi- reta, COI-n umá variante: élll1pliação do
dente Castelo BTa�le!,), tanto qUanto do colegio' eleitoral. para tlue nãó Só o Cnn
presidente plpÍi.o. O mandato ,do.- presi- gressõ, como também as Assembléia;
,1r>1'1(' Cw;t�'n - ::lE'Scua]Oll - t"rá a vi Legislativas e represeuLau'Les de c1éJSol
,gerici,a prcviS!a, Lio é, até o dia 15 de' participem da eleição dos" presidente'
nlrrGo, tanto qUanto os Atas Insjtucil)'- 'dR Republica,
na:s." :TI)' favol"é'vel, iglla1rnen:e, ao. julg�1

mpnto pela Jllstica l\lilitar de civis aCU'
'LEGITIMIDADE S2dOS de a'ivic1ad,es subver,:;ivas e eH'

, _"} quadradu,s Íl.a Lei l�le Segurança Nacio'
- O sr, Luís Viana Filh<? acbJ,l, qüe 'n:ll. Ad:.él qúe tal� :.exigellcia é recla)1l,

,o <'.tual CongJ"e�so tem legitimidade pa-, ,dos ideais de segurança' e continuidad1
ra votat a reforll'1i<i constituciolial. "E da Revo1ucão de 31 de marÇO.
não poderia ser diferente � diSse Não" t�m 'inform,ações sobre nova!
quando· se sabe (!he o Poder Legislati- 'cassaÇõeS de mandatos e suspensões clt
vo pS,colheu o futuro pres\iente', dá Re- &rei tos politiCas, qUe estarÍéirn sendJ
publ;ca, Como. 'então, não poderia, o preparé\das pelo Executivo, assim c01110
Congresso il1s)tuir a �ova ordem juri- nada sabe .a respeito de quaiquer modl
dico-cOnstitucio11a1, Se;legitimou a Revo ficação na Lei das Inelegibilidades., P8'
lução, ao, resolver o problema de sUa ré) ele, a 'aplicação de,:::se eSla" lHo dr'
suceS.':i,l-o e c�mtinuidade'?" , penderá; tãO-somente, de interpl"etaÇ�)

,da J,usti Ça cOlllpetell te, isto é, dos 11'1'
\�!ibun{tis Eleitorais. ,

CRITICAS
.I

Outros parJaln�nc,'al�, 11a me:;ma
.

oI)ortUnidadt"
Cri.(,icnram as aut0rida.d�s, policiais dI:} Estado, o, clep.
p, u10 Bros$ard afirma0, mesmo ({Ue, enqUiai1td a

CPI cot'ÜnUa clll1)prindo seus' deve,ré;, inSistindo nu

e� cJal'd�; Il1fnto do crime!, ficé}-:se'l' s�,bepdo c�lle o 150-
ypr"o do F"ta:cl,)' in\',2',t!'fta ';_', vid�, dt! deputado quP
prc'"idp a ('0"1;,3;" ]f' ·,)(J'rr!'ioC'l'l\t'·,,· '

,

'''MGS 5�t� llã(;"a�t��,i'z� i �JÜE'�'a :���la a'tura, JU se

dE'sconffe qUi' Ci aut,\)ri?, do."b3l"bàro",cr':m� está real
l1'rm e na Policia'?" Brossa"� ter�:"'�n;bLl d>y,,:h:'o q:'lp
,� -', ·d" d C T '

b'dl1ao é so o presl'ênte a ".Pi .qll'� t::-ll1 1'"Ce 1 o il-

mpuç"s. e 't,)(10 c TUo _grande C:o Su'l dev,e Saber ,],',3_
,�

"r, ,4 , �,t I· :!' ',f '.,.; 11
SO .

� J \

A�hdo q1l�r t�r .. ,

'

r.�lr,d';' '��bu� cOF:fitmad:8 '"
.

. , '

�'l�.x�,�.J.1I� �UE JooO (CONTIIUl' O.'
. �.,. � ,,'.... .'..

'
"

:MESMO ATE'PriSSE 'DE ,COSTA,
,.

",

::
'

•

.. '.j� ;�"'" �.. ,�, \ "'.
' ,: ."

• l
� �

,
.

".,

, ._

o govemadol' elei'� 'da .Bah1a;' achrl
a tese do:; deputados Paulo Sarazate e

Costa Cavalcanti - eXqme do projeto
de yeforma, .inicialménte, pelo atual
Congresso e complementação, pelo futu
ro corpo legislél,�ivo - "simplêsmente
L"úmplicada. O Congres.so atúal tem ou
não tem cOmpietellcia ,para reformar �l

Constituição'? ,Legahneltte, tem,' e poli
ticamente também, e não há mais e que
discutir."

O presidente da Republica está, cUs'
posto :: sUPllle'_er a ref�l:nla ,constÜlj
Cjonal, segundo o Sr. Luís Viana Filho.
ao a fuaI Congresso, � não' só o deseja,
Como espera entregar o paíS a seU su

cessor com uma ordem juridico-cúristi
tucional adaptada à realidade bl'aSHel-
ra, :"já que está no 'conSenst>' geá! a
t�:i: dê�at:la.!:.za�ão da C�rtá dê 1�._6.�)

OPINIÕES DIVIDIDAS

: FREN'i'E NAO ASSUSTA
I

Sobre a ,frente anmla, o. :;1'. Lu"
Vialla Filho fala selll n�nhum entupiaS'
11lO'e não demonstra temOr. Pura el�,
�,ráLa-se de "ilina união j,llconcebivej".
No entanto, Se o sr. Carla::; Lacerda lo'
grar exilo Ua empresa a que se dedicai
isto é a de reunir assinatUras dos pre'
s�dentés Kubitsehek e GoulaL't', junl0
com a dele, nUm 111 nifesto, "estará a'

contecendo úm f:'.to politico tle cupuia
i1"!sU,o·cep'..ivel de provoca,r qúa1quel' 111,U'
dificaSão nás bases do poder, E isto llao
terá reflexo nenhUm no guach'o politl'
co". Compal'a:, "Veja�se urn Sacu. pôe'
se Url1 coelhó de:tltl-O, espln"àl':r! três. �!
r- '·_f11��

. .:... -c....'::'.:-tl f"y-�ni-.:... Q11"'l"'t ��,
..... ..I __ � ._. ._. .... "" ....

,
r.,.;.--'" I ....r...

13RASltJA; S '(OE) I,_.;Ó d�pút3d.o' Anisio Rokha
- -qUP {oi em)l,l�so do MDE} �r te't.v9t<;�:l0 �1(? IJ1�i-e
chal CoSta e Silva -..:: .reafiimou aue'representará :10
Tribu]1al �up�rr?r�;Ele�.toral: pedi�do

. à_coli1fi�na�i\o
do registro. de sua eatididatura à r�f'leiçao. ,efetl},,,,Jo"
111. C('J'ca de (lois l11eses perante ° Tl'ibul1al Regional
:E:lei t ora I de' G'Óiás. ' ,- '. ,

EJ{pLcou' o sr: Aí.1�s'io R:ocha .(�ue t911',ará essa {ini ,.

Cié1tj va a "j:i Dl de prevenir quaJquh 't�p Lál'i va ele call-

eelameÍJto do .regiS.tto, 11'P1,� v�'r qu�"a direçjo do MDB
pc';tlerá yl"essioliar o Gábinete 'Regioi1a1 do partido
para que dê cónSequencia_· pratica aO a,to de explJ1são,
que considera "ilagraptel'nente ilegal".

h\DC� regional de desenvolvimento

do exlremo sul

.

() Bco]!co :Regional do Extremo S1'd, informa q�e
transferiu SU,3S. instalações da Praca XV de Novem
bro, n. 1 - 5. andar. sala 504 e 5Ó'S, para a RUa La
cerda COl,!tinho, n. 21, ori:ie continua' a dispJsiÇão la
Indústria Ca:arÍllel'lSe.
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