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o TEMPO

SINTESE
�

CJtÉDITO

Foi encaminhado ao Con

grcss�; Nacional men�ag�m
do presidente lia Itepúhlíca,
soJicitando abertura de cré

dito de 22 bilhões e 700 mi

lhões de cruzeiros. Destina

se a atender encargos da

uubo, junto as indústrias

canasvieras do nordeste do

país.,

Continuam fechadas

METEOROLOGIA
I MODERNA

Foi ínaugitrado em

l{0rizo!·JLe. a mais moderna,
E5tação Metereologíca do

P{ÚS, construída pelo Minis

tério da Agricultura. e res

pectiva secretaria de Minas

Gerais. Sua. aparelhagem f�

considerada padrão, igual J
as mais. modernas de pai,
ses de Lodo o mundo.

CASTELO VEi\l AO SUL

pe
e11.

�sar

,

O marechal Castelo Bran-, i
(:(1, viajará sexta rrin! para

'

o sul do jl;1ís. Naquêlé (lia i)

chcíe d;l l1:i�'à" pcruuitará
na capital gaüci1a seguindo
depois para S:l ata' Cruz do; �
Sul" onde vai inaugurar a:
primeira festa nacional do I',fumo.

VIADUTO

Um lnlhàó áe. cruzeiros' 0

quanto o governo carioca',
• õ_

1
'

vai gastar na construção c o I
terceiro vlndn: t», que liga rú
as 'aven.das I'ranoisco e1(,'
Carlos e Presidente Vargas.
O viaduí G -tícará COÚl I!'cn\ o
.e círícoenta e c;dttro 'nj�tros
de comprimen1o e estad
concluído em 'Janei.J:o'.

,

GREVE ESCOLAR

das as escolas primárias do

Uruguai, em consequência
da greve por tempo inde·
terminado iniciada pelos
professôres. O mOVÍ11J.ento
retém em casa mais de tre

zentas mil crianças uru· I
guaias.

BUSCA SEM FIM

O serviço de l)useas e mi,
V8.l11entos da PAB, informou :
,que não 6<;1'aI1: �'esultados;
fls operações para localizar
o avião lTIorlol'notor elo aéro

clube �le São Paulo, üesapar
recido Entre Petrópolls e <1

Guanabara, O aparêlll0 e1"3
" pilotado por' .Jacob Pola, i
llles�>:. I

,

I
Andrci Grol�lÍko, ehanee-'ler soviético, ura em, Wa·

shington, oeehrou que os IEstados Unidos, e seu país
cOllUmml'ão ;JS ('utendlmell' I
tos para a ussmatul'u de mil

tratado contra 11 ]!rolliera
ção tle provas nucleares.

ACOImo

CONQUISTA

O Vletcon� eUl1CjuiStoll
U1l'J,8. pOé,ic;ão ,'W'l8J'llU1l1ent'u!

I
nU. pl"ovin<'ia de Lon Hang,

Ia trinta q\,lilô,n{�tros a su'

deste de S::üg"��. causando

graves perdas lJara os eretl' I

�os da gual'nir,:;';o, Um navio!
paLrulhciro Slll Vielllal1lita \

i'oI' artingido por úma g'ra- i

nada CJ}jIando nuvegava nO'1rio Hanlmlkd. causando
grancl.�s danos. I

I
I
I

O ,IJapu I'a u\() "i mu,nteye I

inw�' outra rCU!ljão com (, I
eal"(Üal Piedonico, que este- I
ve no Vietnall do Sul, presi
dü�do 11111a conl'I'rêllcia epis·
copal. O cludea! l'etornal'á
ao Canadá, �fi11l de reas·

s�mir as fUllçõrs de Núncio I
aposto1ico. \

I
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i
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Fazenda-lança obrigação reaiu�láv�1
\

o Ministro da Fazenda presidirá hoje as 16 ho-
ras, nu Bôlsa de Valôres do RIo, LI solenidade ele lLlll�;H
mente de novas obrigações reaiustávels do Tesuur()
com prazo de resgate de dois anos.

"
,

O:.:; tí: ulos e.stão sendo vendidos a quinze mil SeL,;
sentes e dez cruzeiros, rendendo juros de oito PO)'
cento ao ano, pagável semestralmente e com corre

ção monetária.

RIO, 11 (OE) - Ate sabado o

SNI e setores militarE;s, cleverão encc-
'

minha, por'a o Justiça Ek:;to�ol, a lis

to de impugnações de 'inúmeros cun

didc�ul'as ao pleito de 1:) de novem

bro. Serão atingidos Oi Est"dos do

Rio Grande do Sul, Mina!:, Sôo Paulo,

Guc;nabara e Pemembuco. 'Em São

Paulo; o deputado Arnaldo.. Cerdeira

fig\:roró no listo. No Estado goú,chQ
pocl ::riiC' ser cfe�'uodas 11 impu9n'a-'

çõ'e�' pelo �NI. Além desses irJ'lPU9no

ções o 90vel no Iedercl ,Hcterdc cfe-

tuar novas cesseções de mandatos e

sus�en,sQo de direit�s políticos, com

base no Ato' número dois, afim de be-
(

nir da vida ,publica, todos os elemen-

tos considerados indesejéveis, O Mi

nistro da Justiça, recebeu em coróter

sigiloso a noite passada em seu 90-

bin�tc, o çO'!1andante Euclides de O:i

veira, do Contei e o eh e! e co Depar
tamento Nacional de Segurança Pú

blica, bem como o jurist.) Edmt.i'mlo
Lins do TRE"iario,ca., No cportunide
de 'foi abo.rdado o problema do lei do

inelegibilidades.

Slnte§e do Bolelim (itH)!'l,'=[!f4)�·olugIIJU UE A. St;b.l.(§ Netu

-Válida até às �J)o 11". do dia 12 U� outubro vle l%U
FRENTE FRlA: Em curfJ(); PllESSAO A'1'1\'1001' l�_

RLCA ,M1i:DrA: 1022.6 milibares; TEMPERATlH'L\
MÉDIA: 18,8° centigrados; UMIDADE RELATIVA
l\1ÉDIA: 80,2%; PLUVIC?SlDADE: 25 mms.: Nega
tivo - 12,5 ml1ls,: NEK��lvo - Curnulus ,- 'Str.atus
_ Chuvas esparsas - Tempo médio: EstaveJ.

'

A PUNTE NOVA

�DVÊlnft A;MEIlÇA Q.UEM FU:A NA
. , ,

"rRt:NTEJI Cli !�� C,ltSS�rios
! ".'

mo. 11 (OE) O deputado
l�eiJ",tL) .c\l'cht\ consideruu
il'l'eh;\�,.nt\; (\ qucstao uc

G .ut.nt '''I

;\tJV,ER'l'r;;NCri\<

loíites
'

da' l'l'cSidclleia' da
RepulJ}lça iufonullram por
seu turno, que o govenlo

pode.t;á apli,car, ".1, pwução
revo!uciollllria" cassação de

mandatos ou suspousão
'

de

Üh'citus puliticus ) a ele

mentos ainda Jlã'l ,\tingid)s
que assinem, ;10 ,lalio
c qll'h;ü1entes cassudus,
manlres:.o

fOI·-man1e.s, o guverno não
annwnta nem �!iminui a iln,

pOl'[àue:a da �. cllk amp'a,
mas já fHJvenill alguns dI'

SCllS HI'ticllJadyes CfJI11O' o

t1cpuiadQ HV:ato i\l'chcr)
"púa a proibiçii,o que existe
de ligação entre políticos
IJãó atingidos pelGs Atos

cotn os cassadf s, e que eles,
iá SallCIlJ' dl1S LDnsequell
das poderão 30[re).'.

JK NAÓ '\SSINA

Por outro lado, o sr. JOe
sué MonteUo, qUe acaba de

regressar de No\'a 1'01''', in·
fOrJ;nou ao gOl'ernadol' Nc,
�riío de Lima que I) eX'lll'l1'

•

sitknle .Juscelino l(ubits·
cltcl, ".não asslIlo'u c nt�lll

'assinará 'o docllm(:nto' CQllS
tituido".
O' sr. Sebast.ião Pais de

Almeida que rccente;11ente
de lá regresSOl:, disslt tam,

bem a varies amigus que
aconselnuu o ex-presidente
a não assinar o documento.

� sr. Kubitschek está real

mente de posse da minuta
ti ,I ln l11iXesto -' que o sr.

,.1Ylon.tcJlo diz te" lido - 1I1:IS

l(:�';)t,' rc I' I'!.''ia Ii:l'" I por' parte
;dio, governo t, l;-Ql' �;j'."iJ se, ne
,'1;iHia I1c assina lo,

in-

\) sr.

.. ,.,�

Já o sr..João Goulart ll,IUU'
dou pedir mais jllforJ1la��es
que o atualizl'11l sobre o

'momento brasileiro, ,a fhll
de �·c preparaT e decidir S(l·

])re se assiua ou não o ma

nifesto,

Os meios oposicionistas.
já discutem com o sr. 11e
nato l\1'c1lel' �� as assinatu·
ras dos dois ex-presidentes
seriam importantes ou in·
d.ispensaveis e, '.10 que pal·e·

çe, as opiniões se divide1l1.

Emissarios do goverllu
t'stão convenctl1os l1e (Iue u

ex·presidente Jllnio Quadros
não eoncunlar:i CUI assinar
o doculllcnto. Esses eml):;.
sarios {oralll "Il,'iados' para
eonversar com o·sr. Jatúo
Quadros c dek obtiveram a

resposta de q:lC, como cas

sado, sabe q:\e não, pode
fazer pronunciamcntos.

HOJE - HOJE "7" }!O.JE � HOJE - HOJE � HOJI;

NÃO DEIXE DE OUVIR AS DUAS MAIORES EMISSORAS

,DO ESTA,DO, UNIDAS NA TnANSMISSÃ'O DO MAIOR

PBOÇBAMA peLÍTICO DA ATUALIDADE.

'SE VOCÊ SE INTERESSA POR SANTA CATARINA

Entã� ligue as 20,00 para

B· d' G .,

,a� la _uanlJil

c Ib.dfo Diario da !�anltã

HOJE I

AS 20.,20 - HOJE A'S 20.30 _L, HOJE AIS 20,,30-

Umo nova ponte seró construída· .sô!w;�, 0' Lagoq .Ja
'

'" C�nceição. em sltbstjtuição, a

RIO, 11 (OE) ..;:_ O Mi�i�tro �a Fazendà rev'dou
que o, Conselho Monetário Nacional poderá alteror ii

,

qualquer momento a taxa de operações financeiras,

tão logo a medida se faça neçessária.
Examinado o memorial dos direfôres de

I... rêsas de crédito, dír,se o Ministro, que o intenção ..o

90vefho nôo é ri de �ufoco'r os negócios na área finan-
.' '

,eira, mas apenas de procurar um melhor disciplina-
mento de suas oper..ções, o que deverá ocorrer com Q

aprovação do projeto vinte pelo presidente da Rcp1Í-

"

O sr. Gouy-.ja de 8ul"'ões, voltou à, Q�segurar,que

a taxo do dóla� pc;mane,cerá estóvel� ,não havendo

.,,()�ivos para qualquer alterQ.Ção desmen"i!1do' os 110-

� ,cios,:de que o 'governo estaria cogitando de n,ova des�

valorização do cruzeiro para atender,'as exigências do

momento.,

Vida escolar

pára' no
Uruguai,
MONTEVIDEO, J1

Marílimos vão
,

a C�aslelo -

por' Sindicato
RIO, 11 (OE) - A

ração dos ManÍÍll1!Js - Amanhã poderá se agra
var 1)' panoram:! social exis
tente no Uruguai. É tensa t�

situação no ,-iúnho ])3 ís.
C(�rca de ou,,;,; mil e cem

escolas urugu;llas começa·
rão esta noite a zero "hoTa,

.

lllila greve por tempo illde-
termülado.

'

J>edo de eluzentos mil me
lUUOS em idad� escolar dei·
xarão de ir as aulas a pouco
mais de mê; e meio antes
du eneei'J'<lmento do ano le
Uvo,

]�sta gl'�ve"é..conse(]uêneia
,

,{Ie uma série l:e negociações
de mestl'cs de escolas pri·
marias, em número de doze

mil, que IJOOetn eqtupal'ação
de vencimentos.

}<'éde
envia-

(OE)

ní nas próximas horas ao

presidente Castelo Brallco,
nw l11ol"Ía I, PI'otcstaodo con·

tra o decreto que proibiu o

di,reito de sindtcato 'à iôdos
os trabalhadores das em

pt'êsas de navegação autá].·.
quicas e pa;ra·pstatais,

D'6in nu memorial (Iue o

IFt'sidcllte est.i '11,11 infur,

lllmio sóhl'e o;; ,Issuntos sin-
dkais I' suas leis l1êsse
tôo' estão vrovoeando

se·

o

caos. •

O melno"ial de, Feoel',aç_ão
dos Marítimos, "ai suJjcitar
lima andjência com o chefe
da n<leiio pa";� 'debate da

matéria.

Rdorma vrevidenr.iária vai a Ct!slelo
01°1 1 1 {OE) - ° Ministro' (:0 Trabalho revelou

na capitól min�'ra' que entregará ao v,:::sidente da

Repúbliéa nos próximos dias o ante projeto de unifica

ção do rrevicJêr"cia social,

Disse o sr. Nas.:imento e Silvo: que q Instituto

1"(1 ;OIlO! rJ P"evidcI1cio Social çcnl'roliz.'�ró as Ql"ivida
Jes Je ruJos os 111SÍ''1 utcs_

unlâo
Iurmalizc. � )1'1',\;\ a PUb,!C,I'
ção rio docúluwio. já qll<'

ele .fõi, examÍlJ,Hlo c emen

tlauo, nas sua" din° l'sas nu·

'illitas 'pelc<s lll) is cX-llresi\ ,?

den�s e pO�Tta.lto ,. r-etlete 1)
,\

liefl'samento de cada um de·

leso
-

, O sr: Ilcll1ltl} i\rchcr 1'ea-
,

"

I'i.pnGIl qlw o ;.\'OW'l'UO con-

tinua danelo '!\'all{�e jlUllOl"
tancia à rreuioo, Unto as·

A divul9a�õo Co '11ónifesto 'contr�:,o 90�ci:nCi)· fe- sim q,U(', p í'JOOS os
, ,

, ,', �l�eios, vem {lfo(mrdndo imo
deral, soro fcit() no!: prI,ndp,ais or.g�o� .de í��rensCJ,: 4e- 'pedir' a assinatura e dlvul-
vendo s�r lido fom��m' rill' 'S�nodo, C�mort'l� ,�e �6se,�- gá,Ção do mand:esto. Assegu-

bl" L- .

I f' '. ! -', :', , , "
, ',l"

j roti, �ontlld'o, 'que "não lIa-
elas egl$ Q IVOS.

,

" ,,�t:á recuos':'
Por out;o Iodo portá-voi do govêrnó ,'nf,armoú" que' ,

foram tomados tÓdns: Q� proveidê�'�ias' 'poro cossaf I
�,

.;.... -,
�

�jticos pó. sr.-Çarlos Lacér�a,
,

ma�ifesto .da Fre.nté .Àm-

'RIO, n (O�) - O, 'deputado '�aul a",II;in,i' lerá
hoje na Assemb.léia 4gislativa cQ,riocll',' rri,a�jtesto,,:dQ,

, . _- . . "l

Frente Ampla, em !lbedicnda-�, or,iént'açõo ,�o ex-go-
"",'" .

em-

verriqd'pr 'Carlos Lacerda.

aepcn4en(!Q
João Goulart.

iá

por 10 anos os Jireit

coso venha à

pio.

Govêrno quer
que Carla
fixe indiretas

SUMAB 'não deixa'
comerciante
eslocar 'muito

.

RIO, 11 (OE) - O nÚlÚS-
tI'O Carlos iVIedeiJ:os Silva
tCl'mina hoje o esbõço do

, ante-projeto da nóva consti

tuição c. na sexta. fei.ra, o

marEchal Castelo Branco tle
ved entregar {'úpias ·do do
cumento ,it ARENA.

Uma turma (�e, pesquisa
constih.tida de dois fiscais
c dois escriturllrios da' de

legacia (i:>, :SUNAB, fará
11m levalltumeltto total 'dos
estoques de cercais existen
tes no EstadD catarinellse.
Segundo a. SlJNAB tal mc·

dida, ,'isa impossibilitar aos

eomercia.J).tcs o estoquea·
mento de lllf!rcadol"Í.as, ele

IH'imeira necessidade.

Anunciou·sê (IUC a ten
dência do govérllo é mal]

ter na nova carta o pleito
, indireto pam escoÍlla do

presidente da República c

. governadores ue Estados,
embOTa com um colégio
eleitoral mais amplo.
O texto final do ]Jrojc1o

deverá �er el1i::ll}\inhado nas

....

A turma autuadora d",
SUNAB wderú coloear em
cil'eulação as mercadorias
que estejam armazenadas.

A SUNAB vai solicitar pa
ra efetivar a fiscalização, a
colaboração da �ec:éetaria
ela Fazenda.

próximas hOl'as ao'
dente Castelo Branco
iVIüustério da Justiça,

)Jresi·
pelo

, ,

Ga'ndidillo SÓ se inscreve até· sábado
RIO, 11 (OE) -- ° prazo' para a I;,"criçc.'iü dos

,::lIldidotos poro o eleição de quinze de novell�pro ler·

'"ino no próxirno sébod0,

A �c!vertên�ia foi feita pelo p�esicíenfe' dQ TRE,
:,_ndo el� vista que até hoje s,omente alguns' condida-
• os formal izararn suas Inscríções.

.. �

"'-lpnhum pr�dích de ímpugnoção �:.;; C("'lcJíJolos
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lNV;OSTBll1 DE PESCADO ITÁJAí S/A
Rua H�nrique Bauer s/n - Iíajaí - se

ASSC"phlpla, Geral Extraordínáría
�. Edit:'ll \1c Convocaçãe
f

I

A abaixo assir-adr, acionista ela INDUSTEIA DE PES··
,jADO ITAJ:.L\.I Si t ... n.: fOTlT).8. elo expressamente determina
elo no artigo 89 elo Der-reto-Lei n.o 2.627, ele 23 de setembro
ue 1940, convida os Serihr-res Acionistas a se reunirem' em
Assembléia Geral Extvaordinnr ía no próximo dia 26 de ou'

iubro, às 18 heras n� séde SOCi21 à 'Ru:q Henrique Dauer
sin, a fin°, de se díscutír e deliberar sôbre a seguinte 01'

(lenl elo dia:
a) eleição de, Diretor.ia e Iixaçâo elos' seus hcncrartos:
b ) eleicão do ÇO�13ell!0 Fiscal e fixação .";c.,, �2US hono

':irios; e,
c) outros assunto- ele interesse sccíal.
Do Rio ele Jnrçiro par: Itajaí em 11 de outubro ele 1066;

COMPANHIA ECC)NóMIC-:A INDUSTT:UAL E COMER.mAL
DE ALIMENTOS FHIG02IFICADOS - C:r:rCi\l(,

Luiz Franca Ribeiro ::..... Dh,' Pi'('.<:Jelrnff'�" ',' "

João Vayda - DL",·P,esidf'll,tc,
.

...
..",.....__,::>-."'""t:='""".��,

! ..
I

.

ABI::RTA AS QUINTAS-FEiRAS, A rr� Zl;{HLHORAS

Dia 15 � :'õi�?e- Tôpó;.dà - hüo;;;o 6s:1,2 tW;;ç»
Dia 22 __ o Soh6@ "�hõí,- RPvi"fri OP-PÚP-Af{f"

. 0L� E§'!r,tlf;Ã((J) lIlAS fPlLiÔfRfe§9
§i)U§§iBíLi A\lPRIESlPNífA . A
•s.�!BUlílE!ÇA@ lP'lRffMA\ \��iRAl (/3írfl)"

n;a j 1 �T- 5ôi-ré-f? f"nlf) t-fr"IY Pé1íifij� -. ii1it;io (.�
r UMA ARMAÇÃO PitRfI C!lDA TIPO Oi!: ROSTO ii

,li,RMAÇOES E LENTES COLORIDAS IMPORTA!}/),S iii

1: Rri1iTO !MEDIATO ii 'SEGURO (DE LENTf0) GRATfJiTO

22 liMOS.

ÓCULOS COMPLETAM SUA ELEGÂNCIA

'DIA 16/10 - DOmingo -

.!:-, lC�.oras

FESTIVAL D/\ JUVENTUDE NO
CLUBE DA COLINA

Com apreSelll:<\I:;áo dos' (CARCARAS),.
I

Tl'él.je - espOl'ie - lVfe,c;Ç'ls na Sec.l'etaria do Clu-
be - 'Promoção do Cronista Social CELSO PAM-'
.PLONA.

�·;.i'

,"
I:'

.. �;;
..

�.' s, .

APLlODE NI

P.
'

"
(Iril.O fT\6SrnOi pe.gue o .diÍlhei�O do alugu&�u lunté I"f'\-e.;!j
um f,)O"qu;nho e comece a pagar o que é seu)
Mas escolha o que é bom. afinai e para. você e swa
fa rrll1 Ia.
Que tal conve,sarn.,os spbre o SOLAR DONA EMMA '?
Sim, somos nós guem estamos construindo, IMOBI.
LlARIA A. GONZAGA
O ponto é excelente (você la VIU a placa P6)a ave
r.. ,ja OSMAR CUNHA OIJ pela ST'EVES JUNIOR '(l,
o acabamento riem Se fala
PRAZO ?i? Bah silto 48 <TI S6" (quatro anos) e 'Yen-
uega çt'!>n!ro da 24 ','

�em. afInaI você sabe O Qi.J8 � ..��,I� .v�n��ge-m:
clí 'l� casa dos outros, ali ·"a'·sU'â ·prt§ptra�/�a

�.i.I;.
f ��'��J)\h��' : ,.�_

I C'

..

CONTRA ÊlE ...

mata-ratos

({=..:.�:;.�:.�.:=---'..... ,_.-::-� _ _:w":"' .�c:·�-==
>

ClTA w VF:NTO
Vendo um com 2 metros

.de diâmetro 1':', todo cons

túllc1.o ele material galvaní
zado, funciona sôbre rola'
mentes, .Mecânica solida dis
Ji}el'\ssanclo pouca rnanuten
ção. D::dHga automático em

caso (In vento forte. Próprio
para abastecí.nento cl'agua.
A tórre é de aç.i tubular com
10 metros de altura, muito.
bozilto

.

o próprio para casas

de fa'Penda, G1.' de campo.
:PFeço no local onde se en

contl'a Cr$ 5.'iC.GOO ..
VC!.' C trat.ar com JONAS

� 1 rNA, no Aeroporto FIercí
lia I',ltZ' cm. Ii']e>,i:ct.'.1Ópolis.

12,10.

.,

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

Esquadrias
d'e Ferro

.>

PIU)J'.!TA. ENTREGA - KpA
IrADRE ROMA, 19 - FON'[<:
'3�64

. ...:.., TABELA DE Pp. E
ÇOS

... l-;

-'f
'

CORReRJANELAS DE

- .......... "

Largur� x, Al.tura
3.ClO' x 1.80
2,00 x 1,80
1.50 x 1,80
3 ()f) x 1 Ar,

2.;;11 » y,jo
2.'00 x 1'.40
1,80 x 1,40'
1.50 x 1,40
1 ')() 1·,''1(1'
�. fl (! -1

-

�,;! �

2/jil ; �t.1
2,:W :-: l.:W

2,00 x 1,:1[1

1,P,d x 1,;HI
T,RO x 1,3D
L20 x t�3D
1.00 x 1,30
2.Wl x 1.20

.

1 i:(\," : ')1)

l.rn{:-.: I :�11

55.000
4fl.OOO
:J7.500
'{] 011(1

PI'e�o Cr$
91.950
73.:tfiO
,] 200
'.7900
75.200

53.fino
59,:l50
5�l·.600
4f1 oon

•

"i -?()I
.

� ....'{ 11

ti:: r/li.

W�.'-�fHi
:iH (;!l()
'II} B(lO
4n 2(1r;
:1:{v!n

fiO/I!)! I

lJiI'
I .:-,i

1,:.11. 1 {j(l

I IH 1 llil

1,nn " I 1;,

111,n /� :,i\'r.
1 :";rl :-1 ! ';':,(:

26,.500
3�.75(l
:>,3.700
:3990r\

I
,.,'" v,,,,,

Larf:...II,.<1 "\ AHilr:.!

!,,()iJ .< !,'l-!j

:�.q_(\ ;.: i ,::'í:

.�� .nn 'x 1 .:�(J
:�,1IU J{ ,1.00

1·'1'<;'<;0 ( I'"

'lI :3 I'

:19 �J"

:�b tlll

.:-., .

30.200
35,8011
34.300
31.600
24.600
21.200
2-1.000
17.Gtrtr
31.60(]
30.200.

76.900
:),1.7QO
1 fi :)(111

:m.2()!)
.26 fJOÓ
24..6()(I
:J1.700
1690(J
14.900
'11.500
21.BOO
21.300.
17.600
14.900
13.500
12.000
10.200

8.7.00
1,0.200
!tWO

. 7.!lQ0
1,600

J /.11 � J ,4{}

1,:)0 K 1,:lO
1,:30 x 1,20
\ .SO x. 1,00
1 }iO x 0,80
1,40 x 1,00
1 ..HI )( 0,8"0
1.2!i x 1 AO'
l.:Jú x 1.30
1,20 x l,20
1,20 x 1,00
,1,20 x.O,80
�"OO x 1,50
1,00 n 1,40
1,00 x 1,30
1,00 x'1,20
1,00 x 1.(10

1.00 11 O.l1rl

1,00 Y. iJ no

0,80 x 140

0,$0, x �,30
0,80 i. l,2a
0,80, :& 1,00
O,�Q. X. 0,80

, O,.8� x 0,60
0,00 x O,BO
0,60, x .O,SO,
0,50 x 1,00
0,50 x 0,80
O�O z 0,40,
'MQ:II: O.4Q

. i\ !",'I : ;

Acontecimentos Sociais
ZUBY MACHADO

Em sua residência o simpático (;,·1'

sal Léa e Carlos Eduardo Orle, reco
bem convidados para um coquetel elC
'black-tle' .

-)('o x x x-

Está sendo e1ogiosamente cornen+a
do o discurso elo Secretário 'da Saúdo
Dr. Antônio Muniz de Aragão, na 1'2-

cepçâo da Manchete, quando deu-se o

lançamento da reportagem sôbre San.a
Catarina.

-x x x )(-

As jóias em brilhantes e platinas
que 8. l�onit3. .sra. Dr. Newto;;' D'AviItt
(Ivone), usnva em reCeI�te reuni'Jo so ..

clal, estão sendo assunto em sociedade.

-x x x x-

, Muito <aplaudida foi -Helena 1\1a1'
tins ;sábado no 'Amcrican Bar' do. QUe ..

rência Palace, quando cantava 'Mora-
. ,
na .

x x x x-

�pgLlnell) estamos inf��'mados, acon
tecerá o chá com deSfile das Debu.a»
tos I::1Ó Lira 'fen:s Clube, sendo'a'l'enc1::1
elestinada 30 "Lar São Vicente de Pau
la". Senhoras de nossa socíedade vão :

pntri'lr em atividades para a realização
da ';.1,: 'te de elegância e caridade.

-x x x x�-·

-Comeritcwa cer tr, roda de políticos
o n�me elo Dr. Fern-rndo Bastos, corno
5-rio candidato a Dq1u .ado Estadual.

- x x x ·x-

Pelo "" 'lrRvilhoso vôo do Dart He
ral,d da Sach1 viajar'J.m segunda-fein. pa
ra Sao Pél.lJlo· os senhores: Wilson Nre
d.eíros e Aldo Rocha,

- xo· x x x·-

Não menos cC'p'enj·::.d3 f"i a disc1..�"
tida e1e!I8n·c;?: da ."1"a. Dr. Fúlvio Ll'iz
Vieira (lVIaria. LeonidR) .. em recente .t.2

eepe:ão.
�

1'a,

x

j
-"

Anivpr�8r;('11 l'1 1Íltin�" ISeo'Ul)da-'pi
os1'· H;uIGeva�rd,

...

,,,

�. -/x x x -

-.x.xxx-

l'r,., �"''''��r-;n,() dOrningo =0 anl"1' 1.1'(1."
,

'''-''' ,. " .].
.

1
(,

'C'---',!,i'-""'!' '.,- r li' .""'rçaras. (? <·(',::-·"'''''!,�a. /j.i':!"
r::t��.::--\,,,,,),, rS�'�rGO :n)(pjinJeqT·I:.)"�1.dn .'=l. r;c:..'.

nef2c1 � Sn!!--'p 11";:; SCl1Õ':'S \lo Cl�Jh., C
HCC1;'cajiv() Limoellse .. Do Diretor So:i·

Arnaldo S. Thiago

Rica de 5uf:-Sc!lnC:a' inrp1ectual, I.<,ln
to' ci.entíFi::'ll, qlli'ntél litení.l;'i3, a· l'evis;a
da Soc:eclsele B1'élsileira· de Geografia,
relativa ê.O 10. �('mes.re do correllte <,1-

no, qll e. ;:1 'n ria allçu'('ce com i) siP1phos tí
tu]"",; (le bo:et'm", eI;vrrgn111"'dns, depl:..

"1"
.. ,.],,') ns Se·llS di'retorp<:pp]a e:..xi�uida

('1. ,ir: rpcl'r,oS de QUe à;spõem e que os

ob;·;ç,a à pllblicacão, num semestre, ele::;
se r�,9ueno text:� d� 3,..6 páginRs, mere

ce.-nos. pOr ês"e flagrante e dol<">1'oso ..

Cc.'n l'aSre en1T0 1:'nto exuberâll,cia de
{'()l'hpC:]�lr:nl·n." ':'lP ellcerra e tanto 0-

rV")11CC!···,orn"ri '''::1(''':8.1 ele pstruttl.rl, qUO'
.r�n, l"l'·-:'1·"·'-'·r" .', '''\."', ...,,"'n�12'en1 dest'l re;�(�

-- "l,r- da relevante "

., ',." "�'l" exercen10S, co-

,�{ ·-c �:"I',:x!':<'r�r dêste pP:estigios,)

,� 1·1�!.:····nç: ;:tno�· �J()r clpcr;:ni+ucl�
!';,... .� _�

1 (l�.sr-,qrçada por UTf'1 R'j:icid:;?r1,�
j'- ,,]:;-cl'l1al Clue há I.:le lutar P.t'" a 1101'3
e��ll'E'ma contra as vicissitudEs da. maté-
! riR, poUco tenRO podido freqUeT1t,n' o Vê

lho sodalício do Marquez de Parana
guá, que todos os e,3f�rG;:(dos consócio$
meus contemDorâ11eos luta:m por rna"l

t.er no meFm� 1';111lo de trabaÚ1.o e .'h"

estud0, facult8nclo-11'.� prestígio inin:er
rUpto e cl'psc'en 1'1'. Mas aCoJl1l)anho. atr·}
vés das W)l:dn'ls elo cit3do Boletim e das
e",:'8S"RS lln,.\:e;'·IS d8. in1prensa, o feeun ..

do '"h�r d"'"q.,s "bnegadps ahencerra
gr-llS drl ·pdri ,,1 :SI11 ') e da 'crença D'.l

granc1"71 do Bn1s"l.
VE'jo, ('111:iin. (1;.., lOnge, o i1'ltegé1'rí

)ro Jagu;u-'b" d'R l\'f:c)1'OS, ínclito gene
r"l elo' Exército Bl'[j<;; Ipiro, qUe, ainc'h.
há bêln pouCos anos., cal1�ou .,�.ss('.mbr:)
n a Sor�nne com a. apresC'!] taç:l(, e -j;.i.

c�ição �etódica o. mais det3.lh� ..do ;1' ,

pa até hoje lev�tado de uma reg�·'· ,':J

nosso plal}eta" qUe. tal é a l11eti';;'...tlosa
carta geográfica do Estado de M�ato ,�.

Grosso, na qual se mostr�m pela pri.�....
•

1.eira vez ,8S fontes potamográficas .::1,1.
mais vasta bacia flUvial que existe (\-;)

mundo, que é"" dos rios formadores do

Amazona,s e do Prata; vejo-.o. ��;tã,o, fi
xo o olhar nas terraS que ele perIustrou
ao lado do nosso grande e ine.sqUecÍvO)l
amigo, Cândido Mariano da,_ Silva Rçm
don,

.

COnClamal' aos bl'asileÍJ:'o,s �� t9d�

al do Clube, acabo de receber convite
para participar do ,acontecimen:o.

-x x x x-

Eliana Fiuza Lima .. Debutante que
representou Blumcnau . n a festa do Lira
Tenis Clube, usou um linelo e delicado
vestido em zebeline, con.feccionario pe
lo Costureiro Lenzi.

·-x X x x-

Falando em Debutantes, Marlazi.
nha A hcrino Rainha do Lira Tenis Clu
be, acaba de ser convidada para P8n;
eipar da festa d9.s Debutntes dia 22 pré>
ximo, na Sociedpde Guarnaí em Itajai,

- x x x x

Na última semana foi visto janí.an
elo no Querêacia P:al-ace' o compositor
cataririense Alvim Barbosa (Zininbo) ,

nUm grupo de amigos

-x x x x-

Arno Kruger e Tereza Rosa, estão
de casamento marcado para o próximo
mês de novembro. A recepção aos con

vdados -dar-se-á na s-ede social do Pai
nciras.

- x X: x x-

Gente do nosso mundo
foram vistos no Bolíshow na

3ábado até alta madrugada.
"

elegante.
Doi:e di"

-x x x x-

,

Procedente elo :Rio, está circu1an do
em noSsa cidade, él. bonita Mariza Ha-
1i10S. No próximo dia 10, a catarinens,�
em foco est,::I1'á na passarel8, do Panon
'q Pa1ac:e Hotel, entre as Manequi .,;,
qUe vão exibir a maravilhosa ColeG;lo
do conCei1.--'10 costureiro Hugo Rochq

-x x x x-

EstÁ. marol.do para o DJ-óximo dia
22 no Clube Doze de A.g·osto o mOvi

�men'nà9 ,:;how. "ü�)-Art"·- Vera Cal'
doso Rqhiha jclo Clube Doze, sel'á P:�
1:l'onesSe el;=t festaoue tem. FI responscl
ljd�cle de ·Celso "Pamp1ona.

x x __ o

S-'lh,.,do no Clüh", p;"ineira3, o (US-
e 11";" lC1'a,:::ca Barcellos promoverá o

F�'sí' -,1 do ié.,ié .. i,(':.

�.X x X. x-
.

'Br
""amento do dia: O mau, qUan-'

jo SI" fi'lce ele
'

\)).1. é 9é3simo.

os ri'lcões do nosSO p·aís: 'Varnos aí, cl'i
ar riquczi'lS extellSas, aproveitar Suá �l"

bUl1eh'.nte energi:' e dar cobertUra e1<::···

lllogl'{l'f;ca ':'. uma imensa área'. (\T. Bo
lC1,im citado, �ág. 4: Notícia s/ôbre a no

v·". Dire10ria da S.B.G .. de .al.l'or.ia :;0
General Muller.

'Dar cobertura rlpmn,gráfica pum:::

ip,pn�él área"! E' imDl'e'3sioYlantef Mas

I",o.! ii') D0r QUe anelam- econom1�tas, abr
n- I' ,S ""m, -o sUrto oopu1aciona.l do Br'Fi
:1 rr· .... --crlh"'nclo e -ta1vpz vendendo pi
1]1','8 �nt.'C''''ncní'c'''nais às ingênuas 111Ll

Ihores bn'.si}eiras'?!·,·
Pois. 'e "í te]Ol.05 a. imens8. planície

é'\l'�H7Ôr� 28 ..��lérn de oU.tr8::'; n1al1{cies :.�

de 011 tros
.

".ltil)l8110S lJrasilÓir-;'s, oferta')
do- clbr:-l't-R11Jente à acJo humana 'os se-JS

er,:Dlônc;·;-lr.ç; :r-SOUl'CS. 110rC!Ue pre1ender
tll�Y'i'r.';.�,·l' '1," (-"'! 1)()PP li-Jr·ão (jue I1J':ü chega
p:�'''''' .... �,�!-';Il'pr _rtrr�Jlh0:".�1,,, n 1;1'()ral� co

".' �� ..... -:: f"''-''·-:�·'l,:,jins - n r1l18 Jq se cliZ"LZt
'(1 r_·1 r L�n,,!)O das c;-PJ;f-�"")�""� .h.nreditá
r:'" 'J' ,..." .• -- ..... �o tpl'l " (1cspudn�' de pre-
coni-' .. ' ;'" s 'dispar?i·'·.S?:. .

Fr1i:;n1'1t;'ntp o "p}l"c; l'8hlarte brasi
leiro da Praça ,1? R",�Ú}:1�C"'.. a antiga e

valorosa So�ieé!8rle .Br,<lsileira de Gen-

gl'afi"l, l1e1a voz de ,Jl1l';-lndYl" Pires Fel'

J'pira e �e se1n Jrrliç ('r,ll1Uél)1heiros dê'
D'rd0J-i;:1. T"(:>PCiP V"l'''·'1 �.�se vendaval
de ,·lprY1"lie�o. (1111" n!t·."""Pllen'·e vem de
vaS ando oe: :-:;-I�'Y'n()(;' O]lrJ .... lnpc!rava, eXLl

lY''''1n1o. 'l 'onti?,'l. a "cth-iÓl'i,c'" 'ment",h
d"rl,"1 l� .. ",:il.p;ra, hoje tão cr11J:lmente vü';
(:0"[:0 c]hrl"Utrjnas alienígenaS. que uy'o"
C\ll:"'''' �1�"1'FI,-1,,,r tudo o qqe dê l1lellwr
e ,--'�:,.. ,1:r'n" J-Íri'hamos, até o pudor cl8S
1",,1)... " .. ". nj'; " ,.i0/·1""'·0 l"éJOclO '�lns ho
P"'("l� (i ' ..... ,-,." .... '''''',.... '") ..,:.1 .....

'

r-;..��,..,P�1·f-0 pe'rce1)e�
1'r"'1 c-!')rlP�'("rt 1l,;r("""'1l (-I�'pr:! (i� lucro Del

i'C'vel'l'la do,õ _!1roclutos CIlle lh�s: e:heg:o,
\lam.às mãoS! O' tempol·a!."

'Válorização 'Econômica dê! Amazô�
nia", do ProfeSsor Eurico, Si;lva, inS"l'"

ia dé págIna El. à p�gina 12 ,dêsfie bo\:�
tÍtn, é tr,abalho de amadUreCido. exam"

de assunto impPrtante como. êS$e e que
110S leva a soUcital'. do Governo Brasí«
le.iro a urgent�- elaboração ele Um. plan�
jamento de oCupação, por brasileiros,
,,<la enOrme área com, que DeuS noS p:l'e"�
sertteou e qUe não te�11os C> direito de

efitreg<,lr às incursões rio c1..emôni() dêsi .

plilte'tÍf\.i.isU1,0 ',','�
_ ... - _ -�---�._...._......
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VAsto RESPONDE AO TU4ES
QUE O JUDICIARIO É LIVRE

,/

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

CLUBE XV DE OUTVIUIO

Festividades de posse
Fazendo parte das comemoracõcs

..

de posse da nova Direeorta e pela pas
sagem de seu 450. ano. de fUndação,

,

q
Clube 15 de Outubro. oa.rocinou Uma

contenda. futebolística; na cancha espor

,

tiva do Ipiranga F.C. (Saco dos Li

',mões), entre equipes de Casados e Sol
teiros integrantes do cuadro social ào

clube, efetuada, no Ho:r�ingo último.

NOVA YORK, 11 (OE) - dade do Poder Judiciarío.

O embaixador Vasco Leitão

da Cunha enviou uma carta

à direção do "New York Ti

mes" acerca, 'dos comenta

rios feitos pelo jornal sobre.
a eleição do marechal Cos-

"

ta e Silva para a presídencia
elo Brasil.

A carta de diplomata bra

s'Ieiro diz o seguinte:
"Li com ínteresse seu

erlítorial do dia cinco 'de
outubro sobre a eleição do

marechal Costa e Silva para

o próximo !J';:,riodo presi
dencial brastlcíro. No en

tanto', gostaria de fazer
, du8,s correções a respeito
dos fatos aludidos:

"O Ato Institucional, de

cretado "dia_ 27 .�dé out-qbra
de 1965" não r+rou a .liber-,

"'--,-

-revendedor � ,. r; , • h��(\l \folkswageli
C, RAMOS S. A. COMERCIO e

'AGENCIASRua: CeI. Pedro Demoro, 1466

._--------

_-

Servicos
..

Aere
".\

,

do Sul S .

Este continua funcionando

livremente, concedendo re

curso d� Habeas-Corpus e

,outros mandatos para .a

proteção elos direitos dos

cidadãos",
uA referencia �, promessa

elo presidente eleíro de "de

volver 8,0 povo O direito 40-
escolher livremente os seus

representantes" está errada
- diz fínalmeute o sr. Lei
tão da Cunha.

'

É obvio que se referia
apenas às eleições presiden
ciais! pois no proximo ma

I 15 de novembro serão reali
zadas eleições ;ivr!fs p;(l,ra, as
Assembléias Legislativas �s
taduaís, 'pa:ra o. Congresso
Nacional e l?a:ra: um �
do ,Senado''''-' concluiu.

,
','

, I

•

ruzeirc

sumo.

A, equipe dos' Casados inlciou beJl.i
o prélio. dominando totalmente 'as' a
Ções durante os pirmeiros 20 mi�1,l:Os,
vindo a perder, terreno quando aos 26
minutos de p,art'da Adilson abriu' a co11

tagem do prélio em favor dos Solteiros,
passando assim a dominar a,s a9.õ�s., ,

Ao final do tempo r�g��çl:ínentRr,
registrou-se placard d� 6 X; ;3 12a.f� a �
quipe Solteira que maravilohsamente So

brepujou a equipe dos "comprometi
dos'.

,

r.;,"

Os vencedores formaram com:

G8s"ãO, Toninho I, Valtinho, Adel1ir e

Ademir; Adilson e Bonatelli; Toninho

II, Adneí, J. Soares e Mário. Os teútos
foram assinalados por Adilson 3 e 'Act-
ner 3.

.

Os Casados ficaram assim constituí

"kr:,;i,Hy�!i\f��' Saulo, O�n�, \te�a;�?s, � O

�lop�?$?ãQ Carlos e' .Iúlio: 'ihJ\)'famlro,
B�,��nhÇl, Pereira �. Pedro. Os t�'Ptos fo
ram m;l;\l'cqQOS pOJ,' Pedro 2 e, Renqto.

:t'10 cUr�ºão do' cotejo tivemos O Sr.
EucliqES Pereíra, presidente recente

men+e eleito,. com atuação regular.
.
Em corr.inuids•de aos festejos do

45.0. aniversário de fund",Ç'ão do Clube

dq' RUa l\��ár.o, de Carvalho está progra
m:j1,clo, :qarí:l, o próximo d'a 15 às 20,00 ho
Tas '.� Posse da Nova D i,retOria e às .,

23,00 horas .'Soirée de Aniver-sario', a

brilhantada pelo fabuloso conjunto 'O�
Cascaras' di Capital do Paraná.

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

�. o" �!".

r'

NOTICIAs 'OE LAGES "

'Escreveu: Nelson Brasoher
,

"

"

' '

" ,.,

ASSOCIAÇ�O CATARÍNENSE. :DE,'
J.VfED!.CINA

Ua .. �T()RNA,pA M�riIÇÂ ,DA .

"

SE:C_ÇÃO REGIONAL DA, SERR:A.,

PROGRAMA' PROVISORIO
'. -

.

. .... ',.

EM C0l\IfH'MORAQÃO AO
BJ-CENTENARIO DE;" ,LA,GES

, ,

Daí ser muito ímportante observar na embalagem se, traz

:1. DATA D<n, PRODUQAO.
Também se conhece r,810 conteúdo, se o mel está endureci:

r: c;'o? E' sInal que o prGduto já é de muitíssi,mos (1jas.
. .':', '-..;

Poré,�" compn.'.nao GELEIA rREAL LONGEVEX vo.cê ad,

I,�tar'<i �\rl.qui!·inclo, Ul;1_' prodtctü sempre recen:,fabl'fc8.oo.

A ve!':'c];� na Rl\g ('81 qaspar Du,t.ra, ,673 - 11m FrBnte a,o

,--;iube 5 c.e N0Ve"J:.b[fl - ES'!'REITO,
_. •

f

GELÊIA 8EÀL '

S,UPEB-Á,LIMENtO'·:
AViSO IMPOBT'l"TE

'

'

.

.

,

'

-

Qualquer Geléia Re:::l. conservada seu .alto valor viti'lmi"
nico somente 90 ,� lO':; dias, após seu preparo para o con-

PARA CURITIBA - SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO

IARTA,MENTE ÀS 8:30 HORAS

�I
.'\ �,

.;e.: ,'" ..

( SE DEIXAR DE APROVEITAR E:ST� MES'?)
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��---------.--�----------�----��--� DO:�MgTÕR"OS, SALAS 'E.,.,'
CONJUNTO.S ESTOFADOS.

,
'

A PARTIR DE

000
MENSAIS"

10% DE DlSCONTO, EM CINCO PGTOS.
,

20% DE DESCONTO, À VISTA.

ESPÔSA, VÊ,R, SENÃO
PARA CONTRA'RIA!..LA.

CINEMAS

C�ENTIiO'

São Jos6
às3 é (fl;s:"�'

<,••,' '"'

Stuart 'Whitinin,
Jomme W;eeclwin'i

- eÍ11'
MARCADO PARA O CRIME

Pana,Vlsior.'
Censn-f,a.' até 18 anãs

Bilz
às 5. e 8 11s. '

THE BEATLES
_;__ em -,

.S�CORR9
CHELP!)

E2stmanColor
Censura até.5 atlos

R�xy
às 4 e 8 hs.

Julio Aldama

AI 0:']''-' 'M�'1",e_lva ,8,._18.
J

-em-

.
TORMENTA' NO RING,

Sessão de instalação com conferen

cia R.eI� Professor Dr,
.

A�tôniÓ Moniz
de Ar'7giio, DI). Secretár-io da' 'Saúde e

jÓo Ssi;têl1,cia' Sodal do Esta'do. no dia 1�

de'Ol1'u,bro' às '19,00, hOl'?'d. N�:, 20,3Ó ho

ras c.oquetel.
. " •

CONFERENCIAS

lo) Alterações do fuildo do ôlho de in

teresse 'em cl]l��cá ger?l --::- D�._ F1!ancis
cO de paula SoareS' (Cu,rltibé!,),
20.)' Mode:irios cO'Pceito,� 'da *el"apeutk8.
da esqUizofrenia. Profésor Dr. : Antô
nio Santaella (F1orianó,oolis).
46.) 'Doerió,S' iri.fiaIlJató�iás d6 colégel10
� Dr. Enio Barcelos Ferreira (P.·Ale- "
gre).

.

, .,

'_.� -:-' 5,Q��j ,P�ne;U;IÍJP!Jatias ,':c�f>níç,as -(oibin ex:-'

c1usão da tu,berculóse) �Dr. Nelson PÔI'

to.: (P. Alegre). )

50.) T:r:auniatismos' craneario$ e aSciden
les \rasculares cerebrais - Dr. Márl'l

COll:inhb ,(p. Ale,gre).·
�r:)_ Neg�'eú.;,tiít'; :- Dr. OH L0bató' (p.
,/, l�S'r�,
,.,:' \:' -.� (Iu\Ub,riQ Hi .,J,\·o�.eJet,rolHiço _".' 1)!;
,T.J .. l'/[PJlezeS .. (P. Neg�'e)v � ..

'

8p.) Sirr.pósio sôbre gasti'entero1ogia -

Grurio'l�,."1 AMRIGS'_ Coordenador:
Dr', Leo W�iss � ,Clínicos: Df.' Jorge
Pél.'eira Lima p. Dr. MHton Ab.z:amoYlt
�Íi.:. Clfnic6s�. Dr. Ren'an :Oliv�ira e Dt.

.T�sué \Tieira. ',"
.

",

Oó \ 'Pcrp,';-pnci'í'''' rio càriCf"l' mamárl'O_+
D-r. Ferna'ridó Machada ,Moreira (1): /'1"
lp!!re) .

".
'

.

.
,

100) Prevenr'§o do. c&ncer cine�ológ�Co
Dr. Alex8pq�e CHmpoS (Guanabar.a')
Sf'Cl'pt«-ri.o' Geral da '\�socia('ãó MUndi-
81 t> Prevenção 'do� Câncer dineco16gi
pr>

1�01 í."'olort:>. do Ci>'�r:pr '10 'c010 �ü''':i
110, _:_' Profe�sor pr,' R,uy Lear (Çll�iti"
}'.� \ ,

'
,

:ças ',.> ':P�'QE;�so�� Dr. Plínio Mattos Bar
Le:o '(8.; 'p,áii16):

'

'13h:} C01tfeTc�ciâs ,pra as senhoras
� �E�'t�l'Piciade 'conjugal' e como a mulher

,

d'eve: Se p{�v�Hir d� câncer gil1ecológ1-
, co' "_ Professor .Anthur Campos da .

,'P�.z '(DR)., ,(G-ui,anabapoi). 'Pl;esiden�,e in
,

fernacionál .dá Associacão Mundial de

'Ptey�ll('ão d.o Câncer gínecológico.
,'140:') Deh�itos,. ç:qng&nitos d"" face
Dr. .Luiz tI<>.J'pr_:'qe Degrazzia.
l"iq.), VlabiJidade di'i' eirlm�i3 plástkd
1;0 interior "Dr.', José El,iomar da, Si]
va.

TÊlVIAS' LIVRES,
'

�
.

io'.) Bf'0,)".f� 11,,�,Mi�a em ictérlcos
nr ·,,�r"]d01niro, p"miéls"
20:) I-Iérnié:l D�afr�'" 'á.tica - f,.'speCbs
ciíR,iC0p - :Dr. Waldo�11iro Dantas.

�o.) TJlcf'ra pép,1\ca e res' ongiloidias0
Dr, W"ldõi1úro DaJ,1tas
4�.) ,Apl�",ifl .me "ü;;;í: ,"ec\l.�,'l<ÍÍria a Uso

q� :cl�r�anfenjc '

- Dr. AIÚedo' Da1.1-

'rfj Jorge."
' '

,!'in.) Opçra:;ã.o 20 sokõl - Dr. MurilQ
Pacheco da MoVa:
60:) "Asp��tos' radiolog! cos d"l ascaridía
"'''- das vias biliélres - Dr. Antônio lVIo
? pdo Primo e Vanildo Ozelame.
,7,;'. '\, Fxperiêrlcia do instituto de Cal'dio

l0?,:-:- e� taterisnL cardíaco _ Dr. Ce1
,<;0 Moreira:
8�.)': Análise estat.' 'üca dos " disturbios
'�,�ico' s()""'�'i('",,, <>m orev'idênciar·ios -,

r"r.:. Antônio.. SantaeUa.
"'::i.), IitdicÇi<;ões cir\lrgicél.s nas afecções
d� titeo:'1.e:_:;, Dr" Renriqué prisco Pa·
l"aiso.
10.0:} Das tireciditp<;. Conclutas clinica

§e çjJ:úr-gka - Dr, Henrique P�isco Pa

raHso ...

;iªú,) Vá'se�lal-izaçãó do coração - Pro

fpss�p Manoel NogUeira de Souza_

12.1,1.), :pse�do, cisto.
. elo P3,ncreas. -, Sr.

SérS'io "Francalacci..'

Ún)- Asnectos histo'ógtC05 das Biopsias
I;T9,i?éti�a�:�;m Ictéricos - Dr. José Cal

d:�V"à ':j3étstos. ,

'

;11ô) Ep'utura h"tonó�ica do ca:rciono
ri!.á' d;o·· cólon'.,.....,..· Dr. Luiz Carlos da Cos>
'fâ' :Óà'VÓtt0: '

'

l�Çl,): é6�çluta; intra-o!'eratória nas, he
n;.ç:i·q:-R-�_ias.. igu1nais '�. Dr. LU,iz. Carlos

Çl�. Q()stc"l, (}ayótto... ,

l6,ç'_\ Y'_';;D�deI'cia, ela '[\l[,üernidade Cat"

r':,;]",plJ,.ra el1),c()l}'hCi+çilo�ia - Dr.

{dab'-ló? Al.1;:Jertô' B.arbosa Pinto.

Pr�gram���\\] l' '� �2Z�!I� �;n��,a G�rill�l�,i J-:r, SêlÍ'lJ�da à si\badQ
.
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.
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05,55 - Abert111'a, - I:nte-rn:€zzo'

06.00 - ROm Dia An,i!tos
07.00 - �>.8:O" 42.S e 6':ls.-'- Cantip_ho &:c'

5as. e S3'

J31:) __:_ Atva!icJ:ades' É:>poiiivas Record
1.1-l:?r.l.\ � Reporter Ho{�poke
13',,,1 ti -_ Músi ca
'5 45. � Ondas de Pa::. - Religio.so
19.00, - 1\ Voz dri Brasil - Aos �ba-
(ln,�: Rótei1'o ,rtalia..'10

'

?O.OO -: MúSica
20,.3D - R.eporter Hoepcke.
.),\ 4.(\ - Música
91 01.- P),,0D�,"'anda E1ei'.otal
"1 "f\ � r<' '" .l' ,

" .

,. ,- \ 1'\' ", "spJrJvo
'>1 "l; _ Mús.'ca,
,-;-, Arl _ Jor1"a1 da No;t�

,- "P1'0T'-?'o:anda Eleitoral'
l\'fúsica. para 'Milhões

\ ::; '_ EnCerr.amento.

0-7.0-0,
'

I" " '.'1.';-1

1\i' ,', s',-,,,

10,00 � '�< "':1:, Parada de Sucessos.

12.QO -;- }\�{7,,�('�

+�;,30 -: t''''''Ôl'trr Hoe:pc'ke
'�2A.Q � 1\'1úsiCa
l�.OQ, � Propc.gándH PHtofal
�4.30 �, MúsiCa
16.QO - Pro.Dí'l,ganda Eleitora.
16.3{) ..,..... Mósica
ZQ.�O" - ,RepOrter Hoer)ck.e
,20:40,..,..... Música
?1.00 - PrOpaganda Eleitoral

2l-?O � �tt1ali�a.d�� Es�ort.i\ras �9rd
--. �diÇ�o D()�ru�
2�.O,O, -::- MúSica
22'.30 - Prop�gan� f1eitÇlral
23,.00, ""'"':' �úsj,cª pa:fa Milhões
24.00 - Encerramento,

....".1

Gensrinra. .s.i;é 13 :1110S

BAUnUJS,
ESrR,�ITO�
t;l,Cl1lA
às 5 e 8 hs.

Robert Taylo�'
Barbara Star.wyck

-- Pill -'

QUANDO DESCEM

SOMBRAS

Cc;nsnra nté 18 anos

às 3 11S,

Jerry Lewi"

,nll Si;. Jo11:,

ERRADOPRA' e\CHOTIRO

Tecnicolor
Censura até 14 anos

R�iá
às 88 hs.

;Pa1).]. Newman
�o.pbia L.o�:Q
DaVid Níven

-em-

IADV L

PanaVisio:n' - Ea:stmancQlpd
Censpra até 14 anos

VENDE-SE

Um ,c�njunto es�o�.ado,
Um sofá e duas poltronas.
E'm perfeito estado de
col1servaçã,o. Vêr e trataI'
à Av. Rio Branco, 188,

16.10

AS

tanrj0 - T'Om:tp;rillh" -- ",':c:,

b;>rlns - D'"" F o,-;,,·,f,_'11)Iis.

07.;'\0 - .T��"'�l ('a lVranhã
08,00 - MúsiCa
08,30 -' Rpnf)rter 'HoepCke
08.40 - Mú"jca

09,30 _ 0.<; Fa.tos como ék Fato A�;O'l-

1-rC!?J1'1
'"\0 '�c; _ 1VfÚSjC!]

0: �. F':p()�· jvo

11,00 - D'SJ"n!" ("q ,.3') n,UV'��,'" ,

11.3,0 - Os Fatos comO do: F'flh """"1

tecem
11.35 ...:_ DisCoteca do Ouvinte - COT'l-

tinuação
12.91} '''';'''' Música
12.15 - Antep.a Esportiva
12.30 - Reporter Hoepc:ke
12.40 ...,... Música
13.30 - Os Fa�oS Cotn_o de Fato A;con-
tece:t:n
13,35 � Música.
11 00 - Propa�anda ,Eleitoral
:14.30 -,- Q.G. Espor:.ivo
14.35 -::- Música
15,.30 -:-:- Os, Fatos, comO de Fato Mon-,
tecem
15.35 - Música
16,0.0 - PrOpaganda Eleitor,al
) F �() � (.) r.. 1<'Spgrtivo
16.35 --:-: MÚ$._iCé; "

17,00 - Desfile da JUventu�
17.30 � Os Fatos como de Pato &onm

, ,

terem
17.35 - Música

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dia de hoje é do Agrônomo

CUI11emora-Se, hoje, ern todo o território D8,C1U,
nal, o c!ia do engenhalro agrônomo, I'TC5t-'l Capítul, r.',}
mo parte das fe3tivi+-Hl-;,�: alusivas à data, a Socieda
de Catarinense de Ii ri::::nhe1ros Agrônomos ofefec",'"

, rá 'a seus .assOci�doE, ur.i jantar, rr'::v: sto' para [IS �>;
, horas, tendo por. local o restaurante LilldaCét�),

-_"'--�---'--

daulo Sustenta

SODE �..4a Estalulo pira ler subven ·

, E.st,ará reunida em assernbléía �eral 'no 1)1'
dia �5:'�, �i�ad.e pré (J'�séí,lrolvlrhento do ��trill
• $�li'ão.' 4:ebati'Clo.s aspectos : I'efe�enteS à. ,�fo

, dqs �$'atuto� da socjooçtde;, \Í'ísand,q adaptá-lo, de
dd: qUI!' Li entdade p0�Sà receber' SUbve:çJ.ção do
verno.federal.

' '
.

,

,A' reunião está marcada lJéilra as

25.

o MAIS ANTIGO blABI,O DE; �SARTA CAJABUfAI '

: ",: '.., ".. ,

'Fl-ilrianópolis, (Quarla·!'eiia), 12 de' outubrü .tíe 1966'
,.

,
---�-----------._---------,

UngareUi ã Interior, e JU$t�:ça h.je o t T
-

, Mm.·cadá, para �n J7 horasd(llOje!' �Q Gabine�e rçamen o faz•

elo Governador Ivo 811vei,tn, à sol�nlda�e de p(J�e (lo' ,

��:��r��t��,,��'l�p��!�ea���'aee!e;���;���' u�r���,� .',' ,

'

lavrá além do Chefe do Executivo, o sr. José de Ml-

V b AI
A'

'

rand� Pamos.i atual titular daquela pasta e o sr. Nm--

e r'" a' p'ara' 'e'rr'oberto Ungaret.", �'ccentemente nornea.Io 9<'Lo. as fun-
.

.

','

,

.

'. .

.

',.' .

çõe.s de Secretário do Interior e Jpstiça.·
,

.

A transmissão ..'::'0 cargo está prevista para logo
,após a solenidade de, posse, a qual ,cl�verão c�mp'�re-
cer Secretários de Estado e OS aúxiltares mais dire-

p
�

h' R
II

t M
· /

tos da atual adminis.raçào. " .:
'

"'., 'r';al�.'· 'a' ,.', '. '1 a '.
,

,'a..,' ·rla'
'

N.� Sessão de ontEm1,' no LegÚ;la:j.vQ_Municipal o .

.

sr. Norberto Ungaretti, solicttouslícenca d� cal'�o qe
Ver eador. oportunidade em, que' o. sr: Domingos Fer-
nandes de .Aquiuo em' nome de seus pares USou ia
palavra para homenagear o novo Secretario, do In
terior e JUstiça.

qu
C.

RIO, 11 (OE) - O depu
tado Adauto Cardoso reafir
mou ontem estar convenci
do de que "não haverá cas

sações dc mandatos na Ca
mara de Deputados" e que
nenhum fato novo o leva a

modificar agora esse ponto
de vista, sustentado há va

rios meses.

presidente da Camara (ios ,

Deputados foi feita quase
à' mesma hora em que Se

recolhia de fontes políticas
intimamente li;;adas ao g"
verno a informação de qlllj
o presidente Castelo Branco
poderá, a, 'qualquer mOJ;ll n

to, cassar quatro,manda
tos federais � dois de depu·
tados. e dois d� sen:�ores.
Para o 5t'. Adauto Cardo·

50, "eSf'<l histcJl'ia de cas

sações" é tUna fabula e não
llàssa do terrl!n,o � fanta
sia; Mas, entre <lirigentes da

ARENA, havia desde sabado
visivel' apreensão 'CIiante 40
que se eStava chamando de'

"determinação ;.. do pres��en
te Castelo Branco ,de '

fazer
novas cassaçõ('s".
Embura se tenha comen

fado n::]8 T!h:Hs j)O!íÜC:-\8
que, em caSG de e 1i;;a ')(�,,;
de deputado!>, us mais l'l'Ü'
vavelmente atÍl;lgidos seriam
os srs. Osvaldo Lima Ji'ilho,
Doutel de An�lrade, Renato
Archer e João Herclllino, foi
possiveI saber Hgora q;,e ,)

mais provavel é que sejam'
cassadQs os deputados Milo
Camarosano, (]t, São Paulo.
e Nei Maranhão, de Per
nambuco. O rrimeiro está.
envolvido num caso de feau·

u
de eleitoral e o segundo pro
cessado por homícídio.
Quanto a senadores, havia

, pO�lCas índícações sobre no

mes: ralava-se nos senado
res Nelson Maculam, do

Paraná, João, Abraão, este

suplente, do S:. _ Kubitschek
e cujo manda to terminará

,

este ,ane.

do
DISCURSO NÃO AMOFINA

O 'deputado Adauto Car
doso 'não se cery>idera atin

gido pelo d;:;CEISO pronun
ciadu em Campinas pelo
presidente da Republica e

'disse boje' que ainda .tem es

peranças de que o chefe do

governo, aten� à suá solici

tação e revogue os Artigos
14 e 15 do Ato Institucional
n.O 2, antes da votação da
reforma constitucional.

Depois de dizer que man

tem seu POl�t? de vista so

bre ,o assunto, o sr. Adauto
Càrdoso declar')u que, como

'presidente de um orgão do
POder Legislativo, "portan
to, de um Pockr desarma-

40, apenas formulou pontos
q.e vista, aos quãis só posso
dar a valitlad;) denh-o de

constitucio-
, nais e regimentais".

Ratificou o noticiado se·

gupdo' o qual, tlUaildo fala
.desse assunto, exprime-se
tambem em nome do sena

,dor Moura Andrade. Acen
tuou que entre' os dois exis
t� aPt:óas identidade total.
A unica <liscrellancla ocor

reu por ocasião) do arquiva.
mento do' projeto de refor-

JURAel QUER C�;n:!.E E BR.ASit
'

JUNTOS NUMA Il�IEFUCA FORTE
SANTIAGO DO CHILE.

11 (OE) � O chanceler bra"

sileiro Juraci MagalhEles,
que chegou a esta capital,
para tUna. visita oficial dc

três dias, esteve reunido on

tem durante varias horas,
(:om o chancelcr cllileno Ga
briel Valdes, na 12iblio�eca
do Ministél'io do Exterior.
Pouco antes, eni rapida cc·.

rimonia no S'llão Vermelho

da Cha'lcelaJ'ia, o ministro
brasile.ir_o

.

foi conde<!ol'llr.lo
eom a Grã·Cruz da Ordem
do Meríto.
O sr. .Jurat:i ]\'[agalhâcs

• ütidou suas alÍvidalks, ,ofi·
ciais ncste pais depositando
umà coroa de flores' no mo

;;llmento, ao gcnel'al n,e�·nar.
do ,O'Higginsi;�rft'rtn d� •

tre·

zent�s ,:p�S$&as. presenciu,
raro o . ato/ ,�\)laud:illdo' I

mlüistl'o,' E�tc,: ' �conW;.J,n.la.
:do de: sua cOI'P.11iva, \djdg-h,l.�
�e, depj)í�, 'a pé:. a,? ��laci�
'dó Go-vcrl1ô; t-ln miJa

.

de

:<mjas:'a��: funQiona: a, Ch',ll'
�elari1i. -o luir.istro (la Fa·

iz�I;iil.\t-,:' iSt. séi'gio, Molina.,

,oferecelJ" .10 vL'i.ítante e su�u�
i" , \" '.

'áeompalíliantes Um alInoçc'
)10' Bilnoo del�h·ár. 1 Â 'tal)de·,
'llQU:\�C n.0v�.� ';rel)l��o". dos

(lois" c1t:lllclilcr'é,-; 'c,; à \wiü<
�o miriÍl;tro Valdes c senhor;::,

�ofere�eraill n'J Club (LIf 1;J,
'Unioll uili banquete em ho-

menagem' ao sr. Juraci l\'Ia·

g'l11hães e sra.'

CHEGADA PROTOÇOLAR

Ao .desembul'car l11i aero·

])orio de Los CCl'rillos. na

ala militar, (I milli�ti(l ,J",'''.
<;1 M,aga1hiicl' roi !'''(:ehi,d,)

pelo ministru G<!u!'ü,l VaI·

dcs, pelo mnbab.:ador d:,

Brasil IH) Clúle, sr. Antonio

'Viana Fillm, pelo emlJalXU

dor do Brasil, ,iunto à As·

sociação Latil'.o·Americana
de J..ivre Comercio, sr. Joã-o

Batista Pinheiros" pelo em

baixador do CllÍle junto ao

goverllo bl'élSilt:üV; s�', flee.
tor Corre'a :Lel,dier e p(l,r
membros do lVlinistedo tias

Relas:ções Ext,�dore!> do Chi
le e: da Embaixada brasilei
ra na capit.al.chilena. Cer
cad,o por grande dis_posi.tivo
policial e mi'�itar, que o

acom.panhou fh,rante todo o

trajf't,o, o chanceler bl'asi
leiro dirigiu-se. hllediatamen
te ã sede divlol11atica tio
Brasil1 sem faze r nenhuma

declaração à imprensa.
A viagem _do sr. Juraci

lYI,a�alhães teve de ser in

terrompida por uma breve
Jscalil 'do: a\-iãu em Cordo-

, � .
-

; .

ba, provoca,da por razõcs
_ tecnicas. 'Nessa opol'tunida-'
d�, l,lre�tóu �'v:lli.as decIál'a'<
:çõ'és ao'� \ jo�náHstas, afir
mando que sua, viagem vi·

sl!.va est..eitar 'os ·v:illeuIos
dp Brasil com oS paises ir
mãos da Ameríca Latina.
Sobre a atual �jtuação

'

di?
tel1são eJitrc o Chllc c a Bo"
livia, ilis:sc' o ministro (IUC,
em seu ellteul�er, esse p.ro
�lel1la <leve ser resolvido
entre as llaçõe3 irmãs e que
tencionava o!'erecer' seus

prestimos para superar a

questi:io. Sobre a possivel
cl'iaçao da Força Interame
rioana de P:�z, disse' que,
embora aCJ'eatt�l1do haver
uma maiQl'iil IRvoFa,'e] fi es

SI' VJ"b:nri�mu, "'Ui! flU'UH!.çllO
111:)\'111 !Ser adhda a�e ser

ma tributaria, determinado
pelo presidente (lo Congres
so.

ABSTE,NÇAO

o presidente da Câmara
recusou-se a emitir o)!uúão

,

sobre o projeto de rerorrna
consutucionaí, pois acna

que se deve esperar a pu
híícação do texto emeíabó
ração pelo mirDstro 'da ',luso

tiça. lVlas pcü",.i, quc o li'over
no não devel'u t;;HU<4., li\)

Cong-resso, ao mesmo ,tem

po, ' o . pro�to dd. (.;uIl.5\itw-

9âo e, o projeto da re�(;,cma
a;iJministrativa. pois '�sç.rá
reforma dciJlajj P,1:I:11 t.i:o
c(J.rto teIJlPO".'A men"s ,�
ressalvou � que o p..;(:jefu
de Constituiçib seja apeW\s
normat�vo, \COIlllJ pron�ete 9
ministro da JilStiça, o que,
no seu entendér, facLitaqa
mmto sua apr�iaçai) pelo
Congrllsso.

Ill'lPUGNAÇAO NORMAL:

I •

O dcputado AWJ.u�o Ou,
doso considera nOl'mal, por
que'

..
b;lSC<lOa· pela legi31ição

"igente, . a impugnação da
can<lidatura (lo deputado
J,toberto Saturllil10 pelo
S1'I1I, no Estado do Rio. Diz
qu-

."

:;)1'<1. 'l' i 'a.r,:JLH:'n'tó:11'
fluminel,se do ,llIDB deverá
reéorrer à Jwi�iça Eleitorál,
como o fez recl'ntemente '�o
Piauí o depub:do Chagas
Rodrigues,

\

qúc, tendo' SUa
candidatal.'a. à ;'eclc:çã') imo
pug'uada por falta de folha.
corrida. :t;ecorrt'u ao 'TSE e

obteve ganho rle causa.

conseguido um consenso b"C
raI cm seu favf>r_ S, ,bre i)

Brasil, afirmou haver nele

plena liberdade e que tudo
'que se possa tlizer em con

trario é pura fantasia_ ".Das
eleições de 15 te novembro
- esclareceu - os partidOS
JlClitiéüs partLiJlarão com a

mesma liberdade que no

país mais d'i)!uocratico do
mundo."

OBJETIVOS COMUNS

O jornal uEi Mer�uIio"

1mblicou QUtf'lll ed1 to rti.tt
110 qual, afirun flue "nenhu
ma (livergenúiu ocasioual
lJode ser bllst<:"nte para pre

.iudicar seriamente a amiza
de entre ainb,1s os países.
Chile e Brasil buscam um

mesmo objetive final, que
é uma America lJatil1l!. forte,
e unida, na qual o sistema
democratico constitui a nor

ma geral de ,,-ida."
"A� pujantes e jovens in

dústriais do ,Sul brasileirt;l
- diz o Jornal......, podeln en

contrar 110 sobsolo chileno
as matérias-pJ'lmas .l11inetáis
de que 'necessitaúl ,para seú
cl·escÍlllellh).. A agricuUurá
no Bms:U necessita '(los fl�J"·
tilizalltes que I) Chile pru
'Í:lu:i'; por sua Vf'Z,'O nletcado
clJilene pode' assimiJiar ali
mentos' e 11rm1utos indus·
trl".is ptocedelites 'do Bra
sil."
O j�rl1al re<:saltou tum

bf�'1l o pa�)el (1eSempellliado
\

I
"

pelas' duas naçõ,es na defesa
da paz .continental, ,quer co

mo �nedifidoJ'es, quer como

fiado!'ali ue aC(>l'dus finna
d02.

Na sema��'a finda .. ::J Prof�. Cecília
Slovinski e a 'Sra. St.eiJ::, Maris C<j;,,!)p;rQ

, �Hveràm em. visita'
.

às' Escolâs Be.urú,.
dás':de'Armi;tção da Lagoinha. Enq�n�Ó' '.
a ,Chefe da Seção' dê, :Educa�ão, óbser�

"T;I'O. 11' /o-. \
_._ A:(, J'��1·:--' r�,.�-·,n ....�- ·_�

..

li ô .. :.;.. ..... :dl? 0:1-
...-

tem. do n1,arecha1 Castelo Brànco nas Laranjeiras, '

J

rn�!l:SL'� da. GUerra, marechal. ,4.deIl1at de'- Queirós,
chegbu ineSl)eradam:eDte ao Pala.ció, acompanhado �o
general Souza Aguiar, pél.ra fazer :entrega, ofiCial
mente, das sugestõe�, �9. Exe.rc�_o < para a ll_<'.iva Cons
titUicão, que s.ábó;,do; "iá, haviam 'sido' enC.amillladas
ao l';;inistro. Carlos M�delrQs SiIva:�' ','

. "

'

,

Após um. ligeir6· éncontro CDU:) o ,presídente 'em

Seu gabinete de trabalho; 'o l1Jinís��o �dem�lr, de Qud
rós é, o cOIÍlandahte do IV Exército reuÍliram-se, in_

for;l1almente, com o geperal., Ei�estô G,eisel, :chefe
da CB'l'la Militar da pre.sidenc,iiaj(:hi Republica, tToCa�
ram idéiàs sobre o trabalho apresentado aO chefe do
governo, Ne!:,sa reUnião 'informal tomou ,parte, ainda,
o general Golberi do Couto' e Silya, diretor do Servi
Ço Nacional de Informações.

.

--------------------�---,--------------

Dib agradece a. Adroald� ,

'

o deputado Dib Cherem, agradeceu, em mensa
gem .diriglda ao dr. Adroaldo MesqUita qq Cl\!st?! .çon
sultor Geral da República, as, felici�'açõeê a· êle e�
viadas, por sua indieaçâo corno cà:p.dídªto' �a ,M�riq
à,. Câmara Federal. E' do S;egUinte teor o: despàcho t�
legr áfíeo remetido pelo parlamén tal' co.' arln eD:,e ao

Consult.or Geral da República:
. "Pr'ofundarcen;e sen

sibilizadó aqradeco elrinente 'uatrkio bondoÍ'as refe:'
rêneias éscô1ha 'n�eu nOlne' co�éorrel" eâJI1ara Federal
pró:ümo pleito. 'CasO' e1eitô procurar�i' Justificar 'con
fianÇa: altivo povo barriga-verde; -Cordial· abr�ço, D�l"
Chu:eD1". ,- "

.. PITh.IEilfTEL ,HÃO ENTRARA, .

".' ., 1", ; •... I. o" .',:"

.<fE��fiTE DE IO'DRt, :.'
,

,

Euo"Ii ('bE)�: Ô govein�dor PatiM, pimentel.
do :?aralul. disse ontem que "nâo tem :sentido" a COll:5

tituiçã;u<de uma frent� d�' gove7;fI<idores, que ,eri'a si
do 3.tr:ibuld,a· aO gçvernadór eleito de São' Pé;'\Ulo, �r.
'Abn�u S9clré. F;l'lten.de' qUe os p()4tic�: 4.evem s� Qrl'

gÇii:üzâ;r' d,é;ntrQ clçxS-:parlid0s polWcps � «;J�' "
o tpq�.

Costa ',é Silva çievérá buscar· a�ip, pqrlameritÇir .. par�
'sev' ,g0:v�mo nás; organiza_ções' péÍ'rtid,àrias" _' 01:� "pas
atu�(s, ou nas ,q�e.:vier�m a sel[ co?sh�)lÍdas :P_O p�í?
q.epois eh 15 de lriarÇo ,do proxluw '11:10. ".'

" '

, ReveloU àirida <) sr., Paulo' P1mel�tel Q',lC, 14:;»' e1)-;
contro €}!-le teye corri o r.n�rec�l Gosta e SiJv�, diss.e�
lp.e qVe no Paraná há ,total tr�quilrclade! :pois . ele,
COT-:ro 'j'oy'elÚ,� souli>e, "elitk ,és ,an�,ioS �j?v�ntude �s
t1,t1,m'ii. Assim, aut�rizou as pa�ea�'as dos estudÇin-

, tes, qUe se realizaram Sem ,a melior, perturbação da
oI'd.eU1' "Te11ho amplas. possil;>ilidades de assegurar p

orce;" r1jbi,ca no P.ara:.á': _ cohcluil,l o ._;r. Pau,b
Pll:(lente�.

-

E1�I�B;CITO LEVA' SUAS.· SUGESTÕEs,
pnRJ� A ,C,1l.RTA1

,... ,

EJJiJCi\Çi,O INVESTIGA QUANTOS
OUI'R;;{�rrl,SER UNIVERSITARIOS

o Secretário de li'luc;:Jc;ão e Cultllra. prof'CsS'1r'
Gél)��eU, Ámorim, er1.1 at':'nclimento a ,soliCi ação do De

p2rt21rento de F'clU'22Çào e Cu1ura d::, Universidade
dE-' Sal'ta Catarina, Vell1 de expedir aos Inspetores
Regior.ai.s,. circular e anexo um qlf'"'!tion�\l'io.

O pl'cePchir'tcnt:o de" c2,da qUes,tionário "idC1 re3-

li.Z(,-r Urn'J_ Df:'SOU'Sél (1lle objetiva 'conhecer o númeJ'ó
de estllc1an'tes 'il1 eressado.s em ingressar no Curso
SuperiOr no próxü;no ano.

,

A pesquiE'u compreénderá todos os al�l11os qUe
f'st80 complf" 81' '.10 Ú 2. ciclo 'Secundário nos, Cm;so:,;
Ckntíftco, Clá'3sico, Normal, Técnico em COntab.ili
c1ac1e e Técni60, Industrial. Atravé's ,dêste trabalho,
cl'fseja a Universidade ,obter uma 'precisa visão sôbte
a demanda estudantil iDeIas diferentes cursos"'êxisten
tes 11a:3 unidades esColares qUe in��gram aquela Uni
Versidade.

. O cGnheciment,o das tendências dê;3ses estJdan
tps po ,s!.hilit,c>rá ao Departamento especializado equa
Ci01Jar OS ,probleinas 'qUe!advirão do ,cJ�esciD1ento, de

. r
h'" I -

d 1 dn' a trícu1as é encamin ar as so uçoes a equae as a :;

setores campetel'l�es daquel<;l Univers\:lade.

EXFUi�SÃO ,DE ESTUDANTES DÁ
'" .

�"

EM 'NOVA GREVE ',;

RIO, 11 '(OE) _, Dil'igel1t'eS estuc1àllt�s da GUa
nabara decidiram deflagrar nova greve de 48 horas
em sinal de protesto COneTa a expulSão de diversOs
a1ur;os, (1,"" Fac" ',l::\ct€S ,Céll:iocas, O movimento pode
rá ser estendido à todo (') país e inclefinklamente, se

"o cohselho universitário CÕ'l1SUIl13r a nJ.edida puniti·
va. Os Un;vel'!"ilários decidiraxn �il.�d? 'estabelecer Pl�O
grarnà . único ele suas aspiraÇões e \'e�igências para a

preciação do' congresso da União Metropolitana de
::E"tudên"'€:o, Outl'a c1ecisã,o é a de realizar passeatas e

COlTJícios reW,l1lpclg01:l eln tôdo o l':iaís, éll!- prÓ1 da re�

<le!1loeratizat;f.o du 1:j2�S.

� . _ ..

�._---_.

Por solicitação. e empenho do Pre
feito Acácia San Thiago foi incluída no

Orçamento da União para 1967, dota
ção específica' que permitirá a cOntinu,a
çfo daS o131'=-,s de, atêrro-da Prainha até
a Rita M�i-ia. A él.provagão de ímportan
te verba, foi levada ao conhecimento do
Chefe' do Execvtivo pelo Deputado Fe
deral Díomício Freitas. 'Como se sabe,
o Go�ern(),;lfe Muniboal esteve recen

temenje na Guanabara, onde fazendo
se acompanhar de narlamentares cata
rinenses' deu início'�as gestões jUnto ao

Depal·tam�pto N,acional de Portos, e

ViaS Navegáveis ultimando ÍlegociaÇões
c1,ljo, resultado posttivo beneficiarão a

g9r� � Capital.
I ..

"PARAlSO" .
HOJE.

" 'A Prefeitura M�nicipal inallgurill'�
hoje, ri P!lrqu� Infantil' ,

'"

Para í s o
da Cl�ianÇa", 'lt>ca)izaQ.() nas' proxi-
l,,;;:).-,des dó' Colégio N�ssa Senhora, de

.. Fátima: Ao ê,'0 es :'1'50 l)r.eseDtes '()
Prefeito Ac�cio San Thiag9� autoridades
�&pecia,lmerite COnvidadas" Secretai:iado
dô, Município e pópuJares, Desta ,ma

neira ',a a'tlj,àl admi,nistração entreg�.aos
inuni�pes, mais l;tma 'obJ�á, qUe, .q.lém de
embelezar a Capita1 .do Estado;' cqntri
bue 'para a alegria da 'garota�a, em s�:.
mana qÚe lhe é dediCé!da.

.,

• .

..

'Q ref,erido p�rque, é o. quarto .i�
Uma '" sér1é, 'cUja iI1staláção, em' ntmo'

.aCeler-ad<} ,�:erh se efetuando ,l1c;>S ,mai�
diverso$

.

pontos de Florianópolis. '

INSPE9AO

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

vou, a parte didática e material eSco
a Responsável pelo Setor de l\1eren
supervisionou a alimentação qos �
nos. verificando .tambéru, o preparo
saborosa soua. de feijão, 'benefíciO ê,
que vem sendo adota-lo por fôrça
convênio, en.re a Campanha Naçi
de Alímentacâo Escolar e a Prefei
Muníclpal.:

'

"SEMANA DA CRIANÇA"

Desde o último di:'l. 10, vêm seI)
c.omemoradas 'na Capital as fe�tivid'
cf .. 1�rogr';';>,l"3d['s �pla Se0ão de Educ
ção para a Semana da Criança.

Até 17 do corrpnte mêsl uma eq
p� da referida seÇão particip.ará de i

tenso prograrpa, visitando 2. m,a,i�
dro,'" 0siab<>leCi111f'nto.s de elúJino d� �1
n.ieipio, nOs segui11tes dias:

,Hoje _ 9 horas: Inaug\-\ração do P
qUe Infantil "Paraíso dq Cl'i�nÇa"
Estreito.
hoje - 1:5 �oras: G. E. Osmar C

,

em Canásvieiras

13 - 9 hOras: EE.RR.
LagÇlinha

" '13 _. 15 haras:. EE.RR.
Carvalhal em Coque�ros

,

14 -: 9 horas� 9'. l!]. Batista P:e
ra no Alto RiPéirãQ

.

14 - 15, horas: G, E. José do V
Pereira no· Saco Grande

15 _ 9 horqs: E_ l. qe SaI).to
tônio dE:! Lisboa

15 - 15 horas: G. E, Antônio
ApóstOlo e*n ,Rio ·Vermelho

17' - 9 hor_as: G. E. Anísio Tei1
ra na Costeirá do Pirajubaé e final)11
te, 110 rriesmõ dia �s 15 horas o G.
B�atriz de Souia Brito no Pantanal.

GO't7ÊRN� nU��R PODER PARA;.. . � ,',' ....' .

REFERENDAR OU NÃO'ANISTÍAS
RIO, 11 (OE) �,A 3:i1i�tia pq1ihéa

nâo poderá ser niais concedidá ·átrflvê�
de 'cÍecreto legiSlativo, ,mas pOr lllei6 de
lei'Ordinaria, sujeLa� portan-t'O, â s�çãb
OU veto' do Executlvo. Isto, pelo 'nienoS,
é o que proporá o presid.ente Castelo'
Branco nO projeto da nova Constitui
'ção, segundo revelaram fontes 'ligadas
ao min;stro da Justiça.

-Osr, Carlos Medeir0s da Silva já
teiTI pronta Uma mll1uta do projeto cons.
titu.cional e aguárda apenas as su,ges
tões dos Ministéri,os da Agric;u1tu;ra,
Trabalho e Jl'dustr:a e C0ll1erci6, pára
redie'i.r o texto dr.rjn.it1vo e encaminh.á-'
lo a'; pnsi den' e Cast�lo B�anco, com

quem, -aliáS, já examinou ?S linhas ha
sicas do trabalho qUe efitá realizando

PONTOS'A PONDERAR
,f

,Há, contudo, alguns uontOs ainda
não de:(inidc)'$ - como. � sistetna de
eleições pre,,',lenc1":3 .a vigorar cm' 1970
_ e que, pOr Serem. 'polemicos

'

serão
ainda objeto de (leba�es e entendimen
tos nos 'conselhcs do governo.

Quanto à compe1.encia da JustiÇa
Miliiar para o julgamento de civis, pa
l'ece ha:ver prevaleCido uma formula
conciliatori? das tendei1c1as em choque
no goveri1L. a' nova ConstitUição 'esta
belecerá que 05 crimes' contra' a Segu-
rqnça Nacional pr,aticados por civis se
r�o 'jUlgados pela Justi<;a Mili'. .9.r,' cà
pendo ao legislador ()r�inario discrimi
nar os casos em que se dará ésse jul
gamento.

BHASIL.EIHA E MODERNA

'O ministro Carlos MedeirOS da Sil
va tem decla.rado aos que. o procuram
p'1ra conhecer pormenores sohre aRe
f,·l'1"'1, Cnnstitucional que a. nova COllS
t:tui'ção "será 'm(l.-3.erna e ell1inentemen
t� brasileira". Para redigir o prOjet.::>

,

Que, .ainda· esta· semana espera encami
nhar :10 r:-esidente da Republica, o ll1i�

',' nistro d�� Justiça baSeoU-se nas Cons'\i
tuiÇõesida. F'rança Itália, Alemanha, Me
"·í,,ü "'- nll·t"o" ",;;!se," btil1'''-"neticinoc.:..-..... ,_ v_ _ _,.;-'"..... :.J _ - V _.- -";;t

, , "f,v I,','
" bem. col11o . i1à 'iCamm( ,n LáW" ingl�sa

A COllsÚtuiÇã6 será. normativa,
,

mitàndo _ ab�Das a fixar príncípios
rais, para qu� o legisla'dor ordinario
Sa, através de leis, .aperfeiçoar as p
tes Sociais, economicas e politicas.

,

ATOS NA CARTA

O projeto qUe o li1Í]lÍSt�0 da Jus
,Ça está prepár.ando aprove1tà muil
da�' regras e prinCipias estabelecid
pe�os Atas InstitUcionais, como ri fix
ção de prazoS para qUe o Legislátiv�
pronuncie sobl;e projetos do Elxecutl\
0. a deleg;ação legislativa. E,sclareceu h

je uma 'fonte do Ministerio da Jus:i
que. a Constituição apenaS ' consagra
o priJ1cipio da "delegação legislativa
cabendo ao legislador ordj.nurio esta
lecer as matf�í'ias que poderão ser o

jeto deI' decreto-lei, através de leis d

legadas.
�

"A nová' Co�1s)1.uiÇãú _. disse
fonte tio Ministério da Justiça _' cri
rá condiçõeS para aue ci futUro pre.
dente da Repllhlic.a -possa governar ,d
tro de um' Estado de Direi:o, sem â �J
cêiSsidade de lançar mão de medid
excepcionais" .

O QUE, FAz .o VICE

ConfiritlOu-se ,também ql�e nO te

to em elaboraÇão pelo tllii1istro da. J�
liça, estã,o' es�abelecidas aS atrib\J.jÇQ
do vice-preSidente da Republica de ]I

sid,il' � Sel1c_do e o Congr(!ssOi Nq_ci(?JJj
'Sabe-se, CoJitudo, que e.ste é Um d

pontos de atrito entre o Congresso e

pl'esidellte' da República. O ;>eTlad
.

.- .

. IMoura Andrade, .art1cUlac}0 com a 11131
,ria do Senado, reage violentamente CO

h:a tentiva de devolver aO vice-Vl
sidente da- Republica a: presidencia
Cânl,<:ra Alta'. Como, em materia cal!'

titucional,' o projeto é apreCiadO prüll
rall1el1te pe19 S_ehado, tem-se cOnJo ce

to 'due ele já chegará i-l, C{'mlétl-à dos:O>
p1itados eom p_que1e dispo;;itivo ,alter
do.
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