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ENCONTRO DI.';

CONSELHOS

Reuniu·se ontem o Con- I

selho de Educação da eapi
tal federal, tratou de sua

partlC.pação na Sa, reunião

Conjunta dos Censelhos Es
taduais de' Educação. O en-

.

contro será realizado em

ll{)vembro em Brasília.

REPRESSÃO DRÁSTICA

O Gevêrno Colombiano
adotou. drástícas

'

medidas,
de. segurança, para manter'

a ordem pública e reprimir
os atos de elementos sub-,

versívos, através de 3 decre- "

tos extraordinários. Os de
cretos prevee.n de 1 a 5
anos de detenção, a quem

apoiar os planos subversí

vqs .lançando [ornais ou'

panrletcs contrãríos à oro

dem,

\ '

11 secretaria '-i.e Imprensa
do lHiJlistéIio ':a Ju�tiça (l:is·
tHuiu de fund Jl11cntos, as

notícias atribllída;; ao '11i

nístro Carlos, Medeiros e

Silva que teria se man.ifes·
tado em f,tvo:' da nu tm!;a
dll, COllstitIÜÇ[í·). Scgundo' a
Secretaria, o qLie existe, é
wna determul'lção tio pre.
�idente da República, no

sentido de qUf� o Ministro
da Justiç'a, ('sÜn{e .\ l'l'Vl1i;)O
da a.tual Jci {1!l.� l"',.t.l!,m:erl·
ta as atividade.. .dos' jorlm
listas.

SEM PAZ

Depois da conferência de
Manilha o primeiro-ministro
sul-vietnamita Ca_o-Ky pare-,
ce mais do que nunca di&- I
põsto à não ncgoc;.'ll' com o

I

VietrJ.am do Norte. Ao re

tornar à Say�'on, .

afirmou
ique o seu gOVEH'UO l;em 'uma

posição firme e llí'íO cederá Ià agressão con.:uni:.,ta,

AUXILIO DESEMJ'Rf:GO

Mil e 200 trabalhadorll�

da Guanabara ,lá ,'oram be·
,

neficiadós com o paga'11en-jto do auxílio: dcs.omprego.
Informação (Ut delegacia do I
Trabalho calioca. I
LINDON NA TAILA,NDIA I

, I
O presidente Lin;;on J01U1-/son deixou :;, capical das

Filipinas rumando par'l a I

Tailánclia, onde chegou on

tem.

AUMENTO

t
MilJistro Roberto 0\111' i

, ,. 'I
recebera no proÀ'1ll1o I

dia três o presidente da

Confederação Nacional dús:
S�í'vidorcs Públicos do Bra·

silo .N�l oportunidadH o Mi

nistro tomará uonhedmento
dl1 :exposição daquela enti

dade sôbrc o aumento do

funcionalismo da União.
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, Governo o.Vl�r Campanhas Livres,
Mas Com Re$;neHo a Lei

II; ,

R.IO,l27 (OE) - O gover
no está. empenhado e.n que
se faça com ampla Iiberrla
de a propaganda eleitoral,
mas com observância de
preceitos legais e re�peito
as autoridades constituídas.
Tal declaraçâ., foi feita ho
je pelo Procurador- Geral da
República, apris despachar
com o presidente . Castelo
Branco. Disse ainda, que a

Justiça Federa «os Esta.

dos, e Territórios teve sua

aprovação protelada pele
recesso do Congresso. O go
vêrno en,vi:>.rá ao legislativo
no dia 23 de novembro mcn-

Casie!o Di�
Que Lau��
Redimiu Fínancas'

\ '

(

S. PAULO, ;�; (OE)
"Laurlo Ndtel restaurou as

Jimwç:as du E tacto".' E:"la

dccbrução foi feUa c pelo
]Jrcsidc�1te Ca�telo "Branco

ontem, no 3.21'o1'or10 de

Cong'ontWs, qoan�io se pre·

parava para s;�guir vara o

Rio de Janei.ru.
'

O chefe da l1:1ção cumpl'iu
extenso prognuna na elpi
tal paulista, temIo c'onferen
cia�t() (',(Im J.'1'lflr.J Nalc!,

-,C�I'(If.�� r)J1� 1 u. >;'1t, (r'" n'{)�

,:cnm;ior' c1etll, ';f.� i\bJ�tr'\
Sodré e c:)�n :wt, ,rjd\I<ÍI':;

"r&"-
• 1'Jt. 'li

'

'J,JIllUarC::." ciM4<;' �'.�;l.IÍtltigi'iii}as,

sagem em cnrárer de emer

gêncía já que tõua a má

quina judiciarra do pais es

tá paralízada ('111 consequên-
cia da expectativa dos juízes
em tôrno da Justiça federal.
O sr. Alcino Salazar, afiro
mou que a Justiça Federal
será introduzida prí.n-Jra
mente na Guanabara. Brasí
lia e São Paulo, revelou ain
(h que dez 'lH'OCCIiSOS de
JrM, onde con-itam indicia
dos por enr.iqueclmcntu Jli- .

dto, já foram' encaminha
dos a justiça envolvendo
Nomes de grande projeção
nacional

G�.HJêlt'�!) Fer,ha
�f;�.�S Bancas

MONTEVID,_ u, '2i (OE)
- o gm'êrnn llrU�lIail) de·

(')'l'lou :1 ":1"11iz'1eã', df.'�
n�'Il"os Ofi:';�;s ., nal'til' rle

h�ljr. ('lU resll"J..,;t�l à an1.ida ..

dle dos bancilriús, cuja preso
são se vinha acentuand-o,
para a sepal'ac::ào dos Ban
cos Jlarticulan�f'.

]<:m r.'onsequf'ncia da de
cisão g('vernanlf�ntaI os 'f�ll1'
cionárins dflS Bam'f)); on
ei�! is niif1 nf'{lr'l ::}" t··.., h:1. h \1'

""(� i t ....�I; 1. f";�ptrt'jd'" -j���'q� J\ cnc;i. J,
.

1'1('''1'1'', ('llQU:'uto )lão
.

hou· .

YCr '!1;ü1n Rfn:maJiQ;á(ki:,a� SLtil' . ':
,

SItlJ.!�Ú'iÚl.- '?;
• -

:. .

"..' �" t
'.r ..... Y.

�..

ma espeCle, segundo mÍol'
n �ardm as mesmas fontes,
E. ciélrc ceram' Igualmente,

._ '-..l)Lo de algulll'1S
llvé.c·a"" que o prOl. Dli.ll:>
Leite l'éalllluüe Lem S1'-0

OUvido pelo mal, Costa ,;

Silva, cOmo ouvidos te.11
sido economistas de 0'.1-

tnt onentaçao, ü1clusive
os do MlI1isterio do Plq_
nl.J 'l1,c' 1\). Já qUe o cor

po CClllCü 00 EPEA. qu.J
p·�rter:ce àqUeie lVill113te-
1'lO, é qUe (.-Jordena. .

')s

sem1l1aT1os."

Saude 'rala
Da Industria
Farmaceulica

RIO, 27 (OE, - O l\1.inÍS
tI'O da Saúde falou sôbre

problenlas da judústria Jar·

macêutica, as 17:30 de hoje,
",,110 SimUcato da Indústria
Farmacêutica da Guanaba

ra, e a cónvitt' da entidade.
Ontem o Minisiro Rai

mundo de' Brito, firmou
contràt� com a Aliança
Fl'ance"a e o B<lllCO dos Paf
ses Baixos par:i reequipa
mel1to de diversos hospitais
do país.

I>,; t'� '1.; Cr� � S��pf:rh!hmdr;�ria'
\

1.
Desembargador Vai à
Bahia Inaugurar Forum

o desembargador José Rocha Ferreira Bastos, do
.Trí bun.al de Justiça do Estado, seguo .hoje para ;[

.Bahia, atendendo convite do gOvernador Lornanto
Júnior para a inaugura'ção do Forum "Filmto Baí5-
tos", na cidade de Feira de Santana.

O nome do Forum é uma homenagem à magis
tratura bahialla na pessoa daquêle qUe foi um dos
seus mais eméritos membros e renomado professor de
Direito naquêle Estado,

e ança m
TEMPO DE CHEGAR

-,

ifesto
,

. ,

RiO e BRASIl-IA, (OE)

Cosia Ainda Nã� Tem

Ministério :pefinldo
RIO, 27 (OE) As�

se;;:,!':ores do l1lal. 'Costa
i:luva cscl",ru:: ..,l a'":1 O·;t(�I:\

que, ao COIl'cl allO ú(J 'j
\ �

tem sido divulgad.o, o pi':
s'dente eleito aindá não
<ts'iumiu nenhUm éompr)-

, 'i j";"' Cl formação 'le
s li l\1;1� no O prol
De:lf:m' Neto, :'.E'Cretar:o
da Fazenda de Sfto Pau:u

Já particlpOu de uma' re'l
I1l"O nos scIl1111ar1o, �l:;
se realLZam no esentorlo
de Copacabana, n1a5 sem

eonlpromisso de nenhu-

Festival Da Canção
Começa Fase
Internacional
RIO, 27 (OE) - Amanl1ã

será inidado no l1lara�na.
zinho a segunda fase do

festival da canção popular.

"
.

" I,.

A.pós rtcebe��'c.';"'lPrimei1fo�LI'IO eerepc
.. te: Hercílio l.tl:!', O J\�i�is� (� e"ero Fo,

�\HH�eS Gomos,. do' AgrievltuI'a, diJ'igc-�e rom
'

9 Goverl,aq'i>r 'h", SdyeiH:l l10

PoL:íc.io da A�i·ol'!ôl't1ico, on.do foi hO:-1til1::J9(,Cí�'{l I CQ!"I1 1.11'11 olm5co'; H():e, C"J ",

C,,:e,umo. o}'''':,,;sho de AoriÍ;;j'Il··,'I'f_"'·" �', "·6 ,-I,\� cerimônia dei inOU9\lfacõa:"
do Frigorífico Sul Cat;rinense,

• ,

-", -'to'
..
I' ,

Sem a repercussão

(�peradQ pelos circules oposicionistcs, o S;, Carlos la

cerda lançou na ma ..."hã de ontem, por vohc das 11 ho

ras e tnnta minutos, Q seu enunciado manifesto de!

"fr,�"t(! olflpla' Iniciclmentc. o ex-Governodor da

. Guanabara cprcsentou as rgLÕ�S que o lcvoram o di

vulgar o ciOCym0ntO, sclientcndc que, por motives que

não ccberio (1 ê!e cncliscr, via-se na cQnlii1gênr.:iQ de

assinar "sozinho o manifesto. Disse aindo que o mo

" imenro da "frente ampla", por ê!e denominado de

'ut'iiôo popular" re:tero tôdc a linho r:e critico em

que vinho fCl:r.en�o oposição 00 Govêrno ''')0 Marechal

Castelo Branco,

.', .k:i,úo :::0 !anr.:on�er;:·o do mcnifes+o foi �o,..�a

llCl ">,?10 cr. Co r lo s Locerdo às 14 horas de quer" a-feire,
u: ÓS ouvir do :h'put':ldo Vi�ira de Melo que o ex-Presi

, dente Juscelino Kubisichel{, consultado 1105 Estados

Unidos, não der« qUl,lql�e'; instrução eutci izando a di

"'ulgoção do documento sem o suo essmcturu.

;\ POSIÇAO DE YIEIRA
\

AchandO-H' "na situaçêío de Pilatos no pl'etório",
'"

<.l sr. Vieira de Mel" - que não havia pOrlicipodo em

nenhuma fase das mticulações da "�rente" e apenas

t')f(l solicitado a divulgar o manifesto - es;-e�e em en

te:tJ,rne!1!')S com o sr. Carlos Lacerda e cv'lI\lIticcru-lhe

\ÚC nõó recehc! '_ m�po�ta do sr. Kubil'schek autori-
, ,.!' I

-

b.
.

\
"" 'O-I) a ..,,1'('1 g!:l, '1(> ·,s�m,,:, rfe'lI por cllc\:rroca (! sua

.

,:,.o'� via:nt!-y: (' CI ;1oh:", n r'm

:,�"e'1'o .1 suo co ' panllf] e!e;fOlOL

f � --<.!o.
1

MltfTAIHS E-XAMJNAM

prosse'1U:-
. ,"�

Enql:onto isto, o jl,.Ito Comando do Exército per,

<ln'1et:;0 r(,110;(:0 d(;'víc as 9 horas da manhã de on.

Constittú(;,ão l'�tabelecerá

eleições direta-, ou i l1I.li rc·

tas para UJ70. Embura o sr.

Carlos JVIedeiro,; :::ilha st',Íct
pessoalmcnte a f.1�'or de

pleitos indi1'etn�, somente [)

preside!lte Ca�tell) 1,1'anco

ten1 autoridadr.: pura dar a

p ..uun,t ilnai .:j\dJl'c o pro·

blema.

Trata·se da )lute intC1'l1t1-

cional com a ,lp1'CSentaçao
de 14 das 18 musicas CO!l'

correntes que "erão julga
das por um jÚl'> de 11 mem

hrps. dfl qual faz parte o

cnl11]Jositot' b;'�Hleiro Clúco

EU::l'quc dl Hullallda.

IUO, ;�7 (OE) - Dccl'et.o

criando a Superintendência
do Desenvolvimento da Ama

zÔllia. foi assimulo esta ma,

Ilhã. pelo prcsbente Castelo

f.j.nuo�:o, ao d..o·'1.H1chul' com

o Mini ..Lro da �oordeJ1ação
<los prganislll'l:-' Regionais.
O novo,orgão sub�tituirá a

élntig;1 Supcl'Í111endência do

Plano ('c' Vahriz::u;ão Eco

nômica da Am:�zônia edis·

põe de maior flexibilidade

para ,!tuar 11 I região. O

mal'cchal Ca:,telo Branco

também despachou 110 Pa·

ládo das Lanllij�il'as com o

Pr!;Cli "ador Ge':11 da lkpú·
blica Alcino S�lazar c rece·

beu o ]\fiJlistro Paulo Egídio
da Indústria e Comércio.

Às 16 horas, o c'hefe do g-o·

vêrnu *m<l.utel''' encontro

com o i\'liuistrv Juaraci M!,\-
1.\'<1II1;'('s. Lo�() ;:l p�s cm com·

panhia do pl'c'itdenle da .Bo·
Iívia o l11arcehal <';a�telo
Braneo firmou O protocolo
d'l clecl<lraçãü eonjunta <)3l'a·
sil-BOlívia. À!:! 20.30 horas'
no Ca,pacabllna Paláce com·

. pareceu ao baJ1qll(�tp de des·

pedida da Guanabara do g'c
neral 1{ene Bal'l'ientos.

Tl'lej1to", segunda i 11\ ormou port.a-Yo:!: do,Gabinete do

.1I..ltillistro do .Gueíra, on{Je teyc !U30t o e;�':r)l"·rO.

A reunião �àmen"e foi interrompido por al�l.l"1-

'"inut05 �estinaGos ao almôço, e teve pmsse�H.lilnei1to
�té as ú!t:m,:!s 'horas da tarde. Fontes extra-oficiais in

:Q'rI �f! I1tl'l nos bastidorc'S que estaria sendo examinada
\ ..

i
\1 puni�ão do sr. Carlos Lacerda, tendo em vista os

.êrmos do seu manifesto.

Estava anunciada a divulgQçóo de ulna nota ofj�

cicrl rr
. ':!-pe:to QO ,.���niõío, aindt! da no:�(' de onLem"

,

Perito da UN,ESCO em "$�I.I!l!OS ,de r1I"Jl1ciomento educacional'debate com

técnicos da Faculdade· Estadual. ,'!c Ed"c� -50 o r.i!'Hlm:nento de T"esqui!':o (rue

'. CI\1\ efehlàndo aquêle estabelecimer.�v Je ensino, (Leia na �:a. PÓ5?illO)

Cas�ações
'

pudem· sair huje
incluindo Auro

RIO, 27 (OE)·- Fontes li·

gadas ao Cons!Jho de Segu·
rança Nacional admitiram

que a lista de, cassações de

,nandatos e suspensões de
direitos politicos""l1ossa ser

divulgada_ amdá hoje,. "tudo.
,depe�d'Jl1dQ de o llreSident�'
'ftà Republka 'ter decidido
�ncluir Otl não o senádor
Auro de l\1twra Andrade,
conforme exi!;encia\ feita

por areas radicais das For·

ças Armadas". No M.iniste
rio da .Justiça afirmou·se

que as cassações podem
sair a qualquer momento,
Jl(lis só dependem dc deci
sã') !lo ·lJresidente.

A ea<lsação do mandato
!lo senador IVJOlir" Andrade,
;,eguJ1llo as prinleiras I'on·

tf,�, Pl'a nonto lladfico l1ela
l1Hlllhã, em S.::asilia, llH\!5
aeentllul'aJu (.{l�e "9 mare

'1'11'11 Castelo' Si�llf,fI' ])I)(ler:í
7th' �'volllid() para outra sai·

'. <;111. f"'uois de SIH) eS,tada
cm São PIHllo": f3e J11'('va I t'

·.(;,c·( a decisão quc o prest
.

(I';ntn, tel'ia tOF:;<<lo' l'm Hl'a·

síli�l. a lista será' ]JUblicalla
amanhã.

I.IS'l'AO DIMINUI

zida nas ul�tjmn<, horas, prin· em e"idenda, mais os dos

cipalmehtel pe,bs- gcstões do S1'S. Ral1ieri Mi'ZiIG, Ulis',es

marechal_ (I.p., � Ar Eduardo Guimarães e l!mato Archer

Gomes, que clemoveu o prc· ("este, por neg'ócios de pe·

'!lidcnt� "da, Republica de tróleo feitos' à epoca de

aplicar a 'medit,a indistinta- Juscelino Rubitschék, e a- I

'mente aos que foram ar- quele� lJor ·estare:ll envolvi-

rolados nos primon!ios . da ('OS mím IPM t'm, São Pau·

RC\'olução dc" 19(;4,' sU�l;)l'in:, ',10").
do a friagem com base' 'eill"� U sr. Amaral Nctr), que

levantamentos das possibi· seria cassaOo ]lor :ma atua-

lidades eleitoJ;aü" dos visa· ção ainda ao j('mpo da
.

re·

dos.
,

vista "lHaquis' - al'irnlam

Anmleia-se que, depois da - foi dcfemliún pejo ma·

edição do decrf'to, o mare· 1'ec]1al Co�ta ê Silva .. ',
chaI Castelo Brallco deverá,

CASTELO SE MANIFESTA

O Presidente Costela Bronco, qlJc ilnedi<lxQmcntc

Icçebeu llr.'lO eó:-io s:':o manifesto olravé" '�e c!crncnlQ:i

dQ Sel'vi(_:o Naci�inol de Informoçõe�, tao-,bém emitiria

noto a respeitot A ir.formoção foi prestada por PQrto
vozes da área pr!i.sidencial.

�
.

lll�Ht, res Int�rtedem Para Que

Nova COÍls!Huiç�o Seja O�tQrgada
RIO, 27 (OE) - Nos ciro

eulos militarcs ligados ao

presidente COI1',íder,l·se - e

mesmo aooll,se!ha-se - que
a pura e si!nlJ!.-<, outorga aa

C:ll'ta trará muitas vanta

gens p.\I'a o governo e para
a Hcvoluçüu, pnncipalmente
porque cvitarú agitações po·
líticas c impedirá que a

copsolidação fIo) 1110vllllento

de :n de març·, seja prejudi·
cada.

Hevelou·se ta�nbél1l nêstes

mesmos CÍrculíls que o Mi·
nistério da .Justiça foi en

carreg:\(.1o de eiaborar um

Ato Complementar outor·

gando a nOva C:oJl�tiiuição,
quc pOderá se;' assi)lado pc·

lo presidente Castelo Bran

co logo que a� lideranças
partidarias do �ovel'no ga·
l'<!ntam a impossibilidade
de "provação lJl1cdiata da

... l'..-i�<lU con�th �1éiOIl,l1.

1\j.l';DEIH,Oi:' (clUER

EnquHnto prt.sseguem as

especulações �')bre outorga
ou apruvação pelo Congres·
so, ainda não "C deci.diu de·

HJ}itivame.ll(e se a nova

fazer pronunCÍ:.Jmento à na

ção, explic311d;:J a medida. 'l.'
Ta)nbem a li"ta de sus

pensões de direitos l?o)í ti·
cus deverá ser bastante rc·

dl1zida em fac�' da decisão

,.
de formular a legislação de

-'lol]Jl'enSa, qile l'estdng'iria a

ativichúle dos Jornais.
i\ pesl;Jl"" dr- o l}0l�1C do se·

n ,dnr José Elmirio de .Mo·

Ci\NDI,Di\TOS NA LISTA

no SClla�

Varios candulatos a caro

gos eletivos Jcdel'ais tam·

bem constam; das listas,
apontando: laqul'la"i funil:,;
como ('e1:tos o candidato do

,

\
MDB da GU<lna))a 1'a, jorna·
lista Mario ..Martins;' cm

Sã/) P;l�llo, o ·S1'. Aruripe Ser

]la, c no Rio Grande dó, Sul
o dcputado Sicg r ,.i{d,.;,1dlen.

f:
ser.do, S"lJI'(' fi <)''11 nilo nHlis

Jlainl11l duvid',)s de que :;er!t
('gss,ldo tem-s\.: tambenl co

lHO ql.lr\se eel;t" a lllclmmo

dos �;t'11 "jf)res Aariio Stcin·

bruch: e Vascnn('clos TOITes

Enire os .jor,�,-\lisias, pare
CT (lHC (\ presi{lenk d;� 1\e·

)Juhli"l1 <,e, l'ix,):, ,I ;cnas' nos
('}tndidn to<4 do -"!DB qúb re·

centemente foram alitlado�
pela própria cl\l'eçã(; parti.
daria da Guanabara e al-;o,
ra l'eadn,ti 1](los pelo Tribu
nal Rcgional Ucitorul.'

A lista de cas�ações de

mandatos fedel'ais, segundo
as mesmas fontes, foi l'etLu·

e, possive1nl' 11lc,
l\loura Andmdt·.
Na Càni"lnI 1'cdeXlll Stlr

l,';ru))1, alcm dos nomes j[L

sr.

CASTELO QUEH DlHETAS

Essa deci:,ão fim'; do ma

rcd1al Castelo Branco soure

a� eleições, (kpendertL do

próprio t!rsellrolar da J,lse
atu,ll da RevOlt1ç.ão, II que

significa que S_'ll1ente a cer

teza dc tranqt,JJidude c cs·

tabiíid<1c\e politica fará (jHe

os plei1;os para governado
res e lJre:;;jde;lle da HqHJ.
blicil em 1970 �.' jam l'caliza·

dos 3través d') vuto univer·

!Sal e direto .

l�t'.·ord'l·�e. ,11 1-1't'-i11, (lUC IJ

próprio nUU'l'Ch�ll Ca�ldo

Branco já. se n-..ll1i'::cstou ia

vonwelmentc ü!; elcil;ões di·

retas, posição el1tlossúla
hUl1béll1 p 'los mei(ls l11i liÜ(,

l'cs.
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icíne do Trabalho tem
Fun -

aCato
fg

BRASILJJ\ o Presidente da Be
pú bli::!a satlCronoll lei d. Congresso Nn
cional CJlle aut6ri�:a :l' in-tituicão da Fu n

daçáu Centro-l"IacJoll;::1 de Segurança l'

Higi<;me ela Medicina do Trabalho, qUe
terá per objetivo ]Jl'inCipal c genéric»
u rea1izaç;0 de estudos e pesquisas lWi
tillentes aos pcob:m'J?:; de cT'�LlrançEt, hi
gie:l.e e mecricma d,) tI'c:h'ilho, Dn FUi'
daÇã,) p( '!c't'ão Ltnl.b.�:rn 1.)��1· .icij-ar i n.s: i
tu�(:;':)e3 particulares, nac. 'csl.rcl'n�',('I
ras e j)Ji(,I'n�,cin'l'lis, As entidadr-s :.H'!'1L
rPldor',<; públicas e privadas de; ;!I'III"'!).
eO!11 a nova lc5i, são ?()nsid('l'�!��;!,<; ",;:l�;,.
nedoras obrigatórias (\.. ; 13\/"11 !iU_·;tí.J l, c- ·í·�,
a qU::1.1 cG��ril)Uir5.f) Co'} ill!�"n,�,p,-,}�t .�;
correspondente :.1. l1ril !")()j' C(.fl/,) d.] \_-,

lor doe; nrr��:-"1i'\s, e·nr!c·S,I""("1, f'I"�7il" -tI' '-i "

correÇõe� p9,g·0.S nu;..;, ii,: ,'1 ... :;,_.. h� c;p_:.

.r·�

1'0 contra aci�1enL"" i" ",:1",11,\ ,J.l-J-'
colh.rm.n o d,.!s r ,li (.,I)\f·.I�I,PI.J di-..:\ \'�'! ', II'
a.lizE:]"·..:e até o Ct'll-li1:' I �:;I fI,. 1,. � .:':�-�·!..:;;·1.1
te àquele ('1'11 ql1(, (.;�. \'. i; (" �I!' () 1"""::1;.--:":1-
nlenJo de tais p-réJl!,itJ�; rll.l(�!1"-:O....1: !'C:,Jl'l!'�
tez e �"orl'eçõe': n:{:·/" Itrl;; {·{jUi1".J.tr: ,:,,:
seguro contra r:('ldi .d,- t.:l� !i.dL�I1.h.[).1
Cujo recn1hinlc!I'({; (I:, . (f<"JJL! '-J'hll;<-:õe.s (: ..
verá rea1j'ar-s2 cll( ii (,ltílli{) d� 1 ,"�ln nlf�;-:;
seguinte áq'lclt_; Uii 'llI" :;{' \'�'l'lfi."al' n

pagalneDto (�p '_<:lis 1j!·i�'-u.iü.\ el1dt).��s()S, T(;
aius+es e eon'C"l:\.'''s, hjfi !1:.1111,(' der:ii'isitn
dos totais 1lle!1spis, 11'1 ngênCín ln .."l oH
mais próxirna do fb!lf'o di) Bl'asi l.

IMPOSTO DO SELO

S:ll1eiol1t)1!, 1:'lnbém, o Presidente
a lei do Congré"'''i() CJlle ahel'a a Lei .,

4,505, de 30 clt' 1l0'-TendJl'O de J 9fl4 e o

8.rtigo 28 ca I_ll"·j ·1 J!ri��, (1-(' 2D de no"vel�

b1'O 110 'l9()5, I\ [,]I ,'j:;t{'f,O !lil lri (> nrjj/.�,)
2::ima. diz riW' () ,�,,'Ü,·iL!lL;iJ de dez' pOI'
eento 'sôbrc <) I!"5A'."'" d,) i:-1t..']0 fl<'<1 'l'Í<c'
v:1c1,) P(:\1"'(1 <'í,Tj'�'!(1 \' �·1lJ.{·{) p"or'ceLni (' S(�.
Tá coLl'ado :,1':' :n (k (l(�l'lllbro do cor

rente, ano, Fi(;�'!l11 c <w',l )(11' excluídos :10
a\!plenrn do adicionaL a alínea III, o im
pôs (o incicknte ,c,f.:bl·C os con1ratos de .'

con ,;�ru�50 ele imóveis, por adminisÜ'8-
çàü, in::luíd:) 1''1 é\lfnea VI, bem, conw
8" 0per.1r,(';,.s dt, óye Ü'atam Os in:cisos 2
e 4, da ,:,1Í!lCé\ 11 e "11a "nota' 2 nU;1'Y),:11)

rior sôbre o país, tôdas constantes ta

tabela do Anexo da Lei 4- 50:-;.

COD�C;O CTVTL

o Pl'0:::1,1pl jf' sancionou, igualmen
',c, ki que [I('l'PS,rentOIl () seguinte pará
;';'! alei ,ínjro ;w (;j'li!Zn 2()� do Código ele
PIOceR:;O Civil; '/\ ;ludién{'ja de instru
I::i" '''', jIl11:,<,mer.tn Uma Ví:'Z pubrícada fi
I lps; r;m-1\,1J.o do dí:J (' hora para Sua reali
:dci'i",; ::::I',H1PTl,tf' poderá ,"'PJ' nntecípadn,
�,{:, inl-h�-'J.1r.él� pessoalmente, as partes \')�!
....-'>1':: ';,t"-(;PuradOl""f!!S, j!1..dr�PCl1.d('nt0nlr·n(:{'
.! q jJ!T] ,fjrat:Ão no órgiío ofi <-iii 1',

:-: • .111,...-ionou ainda a lpi r·l1c: ��;.:,·:..:f:u�..

.1

h,é,'nif"iros flo;"l militcrr(,:'; r!r·ir-,i(dn.:
,.li, f'};pHif]os, an:íparado,; rli":;� ;-(,'1 :�,:;
',�FJi .I,"lj:áprafo LU,jCO dr; J",i :} 'i�;:" 1[,' ,

:í.� maio �.i0 ,CO� :1' PPT'f'f.lT,f"'f'n dr; 'h! ;(11'1(,
i'::nrlf1j'l

.'
, ,

Flol'ianó])rll.is, ;;U" O. ()(;

Noticias doBalnearió· de
C.amboriú
(CorreSpondente JUCI)'

10. JUIZ DA COMARCA DE
CAMBORIU,

Sábado próximo, dia 29 de outubro
em curso, será solenemente instalada, ;3

Comarca de Camboriú,
à

\qLlal passai-á
a pertencer também o nosso Municipl.
jCons:derado Um" Nesg'a Do CeU Na

'

Terra,
Com, a presença das rnais altas au

torrdades. inclusive o mui .d-gno Gover
nador Ivo' Silveira, o vizinho munici
pio de Carnboriú que tem na pessoa no
SJ', Francisco Barreto o Seu operoso
Prefeito, deverá comemorar condigna
mente o grato acontecimento,

Ao ,tf:'l'wr,,, c0!'1hecimen' o do nome

do 10. JUiz .-]p Dirr-to. desta Comar-ca
rr-cvidos '!lOr úrna saudade irn.()rrP'(�o"Lll'é�
P urna sCl-ti,d';c,c[' o :inclescritíveis, não re

leI Llm0S em' redi ,Si r psta siná'ra lia! t1'>
IlCigE'rn àqu'e1e CJlle terá a missão lie i\)

presenh'tr a mais alta "ui'oridade do p')
der Ju"iCi:'lr;o em no,::;Sa Comarca..

Assim <10'i11105 lJorqpe, o dr, lVIarci)
B'11i�'ta d" Silva. é filho de tradicional
!"i!1'!.l!ia 1"!2;I1J1E:Tl'C, Seus )?'('Ilitores, o

sempr0 lern1'rac1o ami.go Ildefonso Bat�'"
p'. cnnheejc10 na intimidade como Si"
lihozip}-.o roi em vida desportista fervo
rOso, craol.lp (1(,s 1')1é]i.S renomados di)
p3,,"o(lo ;Jefendenclo Senlpre as '20-

]'p" '(ln Bani ga Verele; carnav,alesco "

Itln,l...,doJ' e (1('" I"ais entusiastas do ariti
go S2"1PCél, Cidadão' dos mais l:lignos, pai
8""2ntjSSimO e sempre orgulhoso de seI!
filho e fiel cumlJfidor de Seus de.vel�es
ele> rbenf'2'?flo espôso: <CUC1 genitora dé)
n� Nnl'ma Bortoluzzi Souza Batista até
11�;" p a. dama de raras virtudes, sem

r:!'f' ""2P amantissima,
(, ?0 de out1.'.bro "ara o velho' jOr

ll"];;'t� ?1>i'nT dps1'as linJi,Rs. será 11m2

cl�ltCl. ,1',,-,',,,,,"pnh" Sistnificàtiva, vish
Gllp n","''' 8'"o1';a 'IPh). in�1alação elo 'H

1�)e':i"d9 COl"<ll'C'·'. c;"d ainda maior pr;"'
'C0utarmns n', r;�' �"'l'1 do dr. lVlarcio Ba
'"ta ela Silv� (l n()C'�O lo, Jui de Direi

,10,
S"lbpnrlo (";,"'" ,"; .. 1,,:>1>103 ser o n,·,

l\T!ll'clO Bél";Qj';4 ,h Sih_'2 Ll'ni emu]n' de
S,�l1 ';1)"�'v�3:"',"n'1 r,)"n.il("�:·P I.l,d�-fnr��:o B8t:3
'Ia '(í.�, S;h;" ,'-,iJdi,'10S i'pr Gbsnluta cene;
Z({ dp t'111'":\ r�J l l:":''lCl'C: lati\7··��!:·ld�·,c: 8. frpl:;lte c1�)
Pó(1cor Jl!clici�í.ri" I't'''l;'lt8.,'ào ,-"adios be

�n�Firr;rôT�Cl;-:"�r-t-a""c�1�,tjv�d2de de Tlo_;<)Sa
terra.

/\ 1"�lfêr1:1!1 1r.1. �n estencle ,';:). .11) la . .10S ber
(Ipiyo(\ (lo" r;,ili I:;;; rpf;, nmparaóos pelé! .ld
r; n:v;, r]í. ] 7' ripo jl:r{h" rlp fi(�

. AR'!' �(r(lVJi>nJ nOliTIQl.TE VfDil .. , '(i} frni" rdivo e

Jt:wderíVi f",8ll'J)I('k('imfnío JlHl g'êfit'HI' deRta I,;itpitat, ofere·
,

c.e aO' ,J{'Ílfk9 �s !n�'� l'e(;f'n�eS crj;1iit;ães ('1)'1 :trtir;os remi·

lliHOS � 1l'1I,;;('f1J.j:iff\'<:, ,','''11 la.nçanlCfrto- ê.ía·,]ittsiv.) p'í,UR todo o

! 'st,itd(l, A��'f NOU\Tf�kP P.OTTTKlT"f: (i.'r'l)lL nm JPI"Ô·

i\1ftHI CfwHHl, 16, tnh 'i.

Em ki.- ,..;"tm·ínllada pelO Pl'esid(;nlJ�
_C\lsj(,l<,l n;:HllCO, o (lia 5 de setemhro ele
c1dn n.no fí.cop ins_it1ddo conio 'o Dia
do Ofir-;;,,'! dr; T<'i1TTn;�(.'h dI) Rl':lsi1,'

nr��L I.éa St.:hrni.d�
Dl". Cal'loS Albe1tO D. Pi.nw

Ginecologia - Partos - OperaÇões
Consulto,riO' RUa' Fernando Machado, J:\. 10

Consultas marcadas pelo ic)-efçn e ô:3DO
A tende de segunda às SC'x":ls-i'eiras da:: 1 ,[ 8.,< !, i'

o JTH.AS LMS,

o Presidente C,,-stelo Braneo san�i
onoll ainda as seguinteS leis: 2, qUe iSe;}
la de ilnpostos c1e i!llDortação e cons'.l-

1'\0 c lilxas aduaneiras, os eqUipar;nento,:,
deStinado:; ú im:t.alacib de uma fábric:�
ele lJulhos de vidro nara 2inef\'::óp.io" ck
televisore;, :;I ser instalada ',em Sllan0,
São Paulo; a qUe' abre,erédito especi,1
de seis bilhões e 99'1 milhões de crUzei
1'03 ao DFSP, p"ra atendei' às e1c-�peS;J3
de qualquer l1Qjureza , decorrentes 0::>
inc:t"lhlr-!'i 'i c 'CusteiO dos

.

.seuS serviC:(J:�:
;-- �',,:C ú)J'e crédi cO de 24 milhõ�s pac"t
,,[ :;;"e)' a despeSas da Caixa ele Crédi':ú

'rUIUJ
.

F�:;50 F-(iOO
GASOLINA E DIESEL

Vendas a C81:g0 de AUTO PEÇAS
lPIRANGA

Rl1(l 7 (1 e Setemh1'o, ]:1
j<'noe 3R f; li

Fp"li;.;.'da Pesca.

17 Ta§hN"GS SESAM
Fechadufas lsfonte

555
6.180

Fitai AdezH:e Pião 1_50 m.

Fh:a Ade:die-, 10 m.
100
840

19
f'it<ili Adezl'tc, 2.5 m� _

iFUa Adeznte, S m.,

341':\ a

845
(

fita Scotch, 2,5 m.

C.fmtoneirtll p/JH';LH�!�h>�20 186
228

21 C�nt(mde-',,) �!�}�'.r.th��@gi�
Cant(HH��nJl pitjr.!l\�ô���fbi·

205
495

24

[�;:f��ní)ãdê:lt;;-;j Il� !;t�i1ih�d�
()ob�'i]/"j�� ��� ....,5{. jli!gjf,/G� ftj@ wr;

������j��'�����������

Ny�€.m @w'f�'iôii {E�Yi �Gi'@�

Ny�@f� Gff§iô{� �m ©y'r'@�

H3
g05

210
360

25
•

fú�i:hiha comn!t
CO-r'de� d

--

c-dão 18 �nttUiClado

A.n�fíi§ iÚ"Q is.,
A�::ri)i� n'J� Ui .

:250,
4�191

120
2.097

?Jy�ôn AT, n". SSl
r�yhHl AT, no. 814

21.900
21.90.0

Nylon ATI no. 813
E;."j() de a�godào"

I 21.900
4.275

2.658
5.440 .:�

lOSO
2.640II �..,0Ueira esmaltada, 18 em.

DebuShador de milho
,..:

, l!IE[t!;i..l.:SJ:.

.f ;\ t
.,.

1:, . '1

l"'rec.iQa·�,"'e alt}�a.r HIll �lpa ._
"

'" r:
iâmen'to dh um {lU (lOis qn:1l'
tos. Paga-se até Cd 130,000,

lr'lí'onna,(_'õrs llPTO fnrlf' :H50.

Aluga,se um apartamento.
Pl'êço Cr$ ZOO,lIM. Tratar fo·

nr :W\O

,CINEMF1.S

CENTRO
S�O José I

.
.

.._� '�:;���_,.:_ _ _:_:_:__:.J_,_,_��__
.

\-�-4-�-:---, - __�_� . _:__
�-:-'
__._.__,__ .__

�

, Uníco suporte em prol do vel'dac1ei
1'0 cinema, que tran ',v"ndo' bál'):eir? 5

de tcdos os tiDOS, cl)nstruiu�se Cine
Ronda à esperanca cle rn'�nter aC(':S�a f'

chama peqUenina desta arte em Fpc1i:;.
Sei que, 'em gen1]. fsjnU falan3\0 ;o c,

v8zi0, pois muito rr;U���s _!Ie',soas se ln

t<'TCO'S'l11 D(']O Cinema a não ser CO'l''.f)
" ln--:;s 1.)]1' ""cjivo �)ara Suas diversõe::c:,

JY)"('" v"I" ," "f) o -Que êle posa trRze;: ,"

transírj ir: !\li>'s sei, também. 01'(' (",.

quanto hOUver algUém Qtl!} dêle qu(';n
desfrutar . ]"n��8 hüa

..

01' mais" dessal;;
r:nadnya 0;18 Seja, s'eJnpre é vf:th:Ja e

j nsti fj c{l\l('l,
E' preciSo QUe os 1110vimen'o':; q'.1c

se: fi7('r�-:'il i11iei�r e ora pe1'de'11-se n,,'

f!:]Prlc:"', vol(PJl1 a abrilhantar o cenár;"
ctdtUn,] c1,('s+a ilha tão rica em be1078'-;

•. I' }Jr)'-:.:i per,_:pectiv?'::' (�

� iJ!"'t. fll�uro·}lrOnl:�-

Saudamos, pois, o dr, Márcio Batis
ta da Silva, 10. Juiz de Direito' da C:J
marca ela 'Camboriu, com votos para
qUe �enha pleno êxito eÍ11 sua nobre mis
são,' augLlràl2.�o-lhe feliz permanencía ..

em nosso convivia, juntamente cOID .;

S2115 dignos familiareS,

CELSO RAMOS SER.A O
NOSSO NOVO SENADOR

A exemplo do que vem acontqcen
do na maioria esmagadora dos rnunicí
pies do Estado de Santa Catarina, ta.n
bém o Balneário de Carl)bortú no próxi
mo 15 de novembro contribuirá pela v,i
tória de Celso R.amoS para o 'Senado' da
'República.

1s1'ÇJ porque, quando Governador
Ç;o Estado, CelDo Ramos n.uito contri
hui;l Dara desfrutarmos elo progresso "

Q',12 hoje desfrutámos, sendo SUa reali,;'él
<'foto máxima no -setor d'e ilumina06.0 [J,L!
bEca.

'

,

NCSq marélvilhos8 �Avenjda Beira
JVIr'r com ilurrÍinacã0 à gás mercúrio e111

t"da a extensão d.a orla marítima. ,foi
uma realização do E>e� inesquecível go
V(�l'no, Como tarnb�m a soluçã,o do an

tes angusif;ioso problema ele ilumin8.ç!ão
ptl b'i.ca. Em tal se1:o1',. somos hoje um

l1'lmicipío dos melhores servidos em to

elo Estado de Santa Catarina.
EnqUanto alguns nomes disputam

a preferência do eleitorado aqui, na ,.

Praia' 1)ara a Câmara Federal OU para
a A.sse'i11bléia Legislativa, é f.!om satism
ção que observam.os a União de todos , .

em torno' de Celso R.amos para n03SO Se
nadar.

Não Tes�a ,a m�nOl; dúvida de qUe
quando Governador" tn'.balhando sem,

pre para o desenvolvimento e a gI:ancle
7a de nosSo Estado, Celso Hamos plan�
t()ll a boa senlente em terreno fértil , ,

'

Cp,H� agora reproduúrá bons frutos com,

o rC'conhecimento âo DOVO por seU 1'1'(1-,
ba1ho e::;tupeDi.10, hon�sto e -irreftutáve1,

Unidos, adversários políticos de Oi!

tem, ex-pessedistaS. e e;-lJ clenistas q l�2

compõeíl1 hOje a nosSa Câmara Munici
paI, jtLnf:"'Jlen::e con1 o T,}OSSO opero-;o
Prefeito f{iC(ino Jóão Pio, tar'nbém os "

poder!,� F',,::,(;:lHivo e LeFüsl8üvo tJ"aba
Ihanl irmanac1.'os !)�Ó "ltOl:ia de ée1so ,.'
P"!l'('S ,:li) Dró",iluo nleito de 15 de 110-

VE'!'-: h1'o. ,�'i��fií.n(10 � eX(implo fl.1ifical1
te da quc!se, !ot?didade dos rrlllniCipic6
de Santa Catarina.

ii<: :1 8 íl hs,

rübL;' S:�b2.g
V;1n�(� O;:�C0

-- C::rJ

0:-;' j\iENDlGOS

(X�!':'!:'<l'::�i;té 14 nnos

n'�7���,<.1;t...

:.,: 'I )(J 1)/ �"

]\{;Lll! l.c:c: eLe 'f,l � 1:.,r

(liV! (1(.;\1, UH;:; DOrS?

l':";;_t:5tnlíJ.:� COi�)r

{I:; {! ,. :; llS.

'j'::11y \_C.Ut'lg
J };ll1 i/uryc::t

[i\iFERI() D.!\ VINGANÇA
'I'o';nico!o:-:

(;('r:$l:ra RI:,I j íj ,,<:iOS

BAUnU/$
r,��1�Dr-fTn',;i), DJIi.Jr"" ,U

GLORIA.
iis 5 c 8 hs

('"if�!t l'i::·:i':'J.":.C! -'.-.

/\ PUA,:'\ Dr; (J(ÜIE�l
�El\'r ,\L1VlA

CG1".ç�}ra �lté anos

lmnério
'"

às a 1'>.s.
Dean Martine

Jercy LewL;;
.

'0 MENINAO

,

'

vist.?,yislon - 'Tecnicolor
Censura até S anos

'Rajá"
às l;l horas

Rock Hudson
CHna Lollobrigida

AMOR A' ITALIANA
Tecnicolor.
'Cen�ur,q, .até 14 ,an.os.

--;-.., ,

"" c' : n �. J" Ol(�iollal, o pres::
r� 'r" ('�1 ComérCio de Caf�

-, :""): r":�1é1 telegrafou ao i?r.
,;

,

"-':" B 'riO, com ê1e congra-

;d:";:(�"�'/; 11 ':0 ê�{ito de su:,� �it.uac;,ão no

C:C;t;:rscl1""!!} I!·1i!,.�rr-··.,�'�.on8] de C3fó. na reli

"';;1) efetuada rccentem,en.e e,m Loú"
dres.

-

l1ntunri".
J

Para uma' cnr/t''1.1 de e:-;jaclo, esla

mos l(_'i'�lrnente d-csligaclos dOi ce]) 1'0:-;

de ·import;S,,�ia do BraSil ,em mat�rj:'l
ele cjnell1a, ,.:1evido a I.1m fra,::asso acll11i'

l1istrélfvo dos ,setore'i con,De'�e!1tes, co

rno 5"j,,:)" Oc: Departa,lwntcii de Cultu
)'ac ,1lé�':, dI' l.ll" tJ'"st" (."'-'cl';1vel qUe Cl"

111 ina o c:}mércio einem<!t ográfico, :
Estal110õ qU':'se ao fj l}1 ele, mais \1'm

;no e o ver�o,- t?rnpo (-J\P C�lle J(l�() n!.ül��

rl ) (l"�·z·-c.p c2nsé!fln, �e :"�""l�;�xi.�")--:�. e polH�:�l
coisa poClerá ser intentó'da. Faz-se lW

ee3:oár;ó, "'l.!e 0210 'menos um ,esCJnen:�a
este'ja )JrC'i"tado para (�uP elT} 07 a Situ

éle::(� ,ór. torne adornada ele radian:e eS-

plenclor.

Jorge Roberto Bu'chler'
"

A íntegra do telegrama é a segui'1
te:

O c- ntrO do Comércio de Café do

j\"!"[ .•. {. �.lr IJp,rauá, c:"ln�yé).Lula-se con1 ..

VCo�él ��:';C'i' êr:cia pC']" t.r:lhan'e atm,

ç,:i:) e
..,',b êxito a1c'ncéldo no Convêniu

IntcTn:oc"cma1 do Ca"�·, na Europa, a,tLLél
c:3." ,h':, oue garcmtE' PO [comércio de Ca
: ,'� ; .....

) .J
•

'f . '. . � .
'';

'..... l'J.-2 \:)nr8 :')("1'.:-:nCC(!'/2S e tliUrO prom.ls.".)�
P�11"R (' T-i·· .. :J0·;J '"l') rn('l'f":1do lnt(lrnaelOj��:I_!
Saudacões. Olímpio Nogueira Monteiro

pn:sid�n:e",
-_...-- .._---_.-

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

ereosServicos
.

�

Cruzeiro do Sul
"

,�

,;)� A.

.PARA CURITIBA �- SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO

�1�RI4ME�rE ÀS 8,30 HORÃ.��' _ -_:_ ... �-_._ ..�}#-_���.wJ
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Florianópolis, ';'í{ • 10 . 6G
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Às Quintas.Feiras, aberta atê às 21 Moras.

A precaução conduz d boa visão *

mE3�mE3EJfJEJ�Cm:liJCElf.'JEJEJCElCtlOOOO[3r:lC.CI

...

vejabem;*

pessoas

até 15 anõs de 'idade 2.3% precisam Usar oculos

até 30 anos"",.""", .. " 48% precisam usar óculos

até 50 anos '''''''''',,, .. , il% precisam usar óculos

até 60'aoos .. " ....

'

82% precisam usar óculos

acima de 60 anos : 95% precisam usàr óculos
"Selter VISlon Ins.tltute ...

Venha 'te,star seus olhOl> com, o ,Ortho· Rater. Em
,

'

/_ /, ,)
poucos m,inutos. 12 testolS completos, das principais
funções visu:lIis, ca,pazes de acusar ,e determinar

qualquer deficiência; 'por menor que seja,

-�----- -_,.....__ .._.-'-�T----

EUA. ,:li: P�rdertU� t.lo Vietnã
5�O J\v�5�s e IJIG HeHc@pteros

SAIGON, 27-0E - A Fôrça Aérea
dos Est,,,dos Unidos perdeu em cinco a

nos de guerra do Vi�tnã 540 aviões e
"

216 helicópteros, informou-se ontem. ofi
cialmente.

Segundo essas cifras, 410 aparelhos
e três helicópteros foram perdIdos no

Vietuam do Norte desde 5 de agosto de
1964, enquanto no Vietnam do Sul, dés
de 1 de janeiro de 1961, as perda.s foram
de 120 aviões e 213, helicópteros, denu
bados pelo Vietcong.

AS ATIVIDADES

As péssimas condições atmosféricas
.ainda reinantes só permitinam ontem 21

ataques ao Vietna]'� do Norte por pavte
da FÔJ:ça Aérea, A aviac;ão naval perrna
l1eCeu imobilizada devido ao mau tem

po e o péssima estado do mar.

As missões concentraram-se na ,.'

parte sul daquele 'p2.{E", especialmente
na região de Dong Boi, 60 Km ao norte

do Paralelo 17, onde foram atacadas ba
terias de defesa an.iaérea, depÓSitos e

vias de comunicacões,
No Vietnam do Sul, QS bombardei

ros B-52 atacar.am bases do VietcoD�'
100 Km a nor0este' deE]ta capital, pertn
da fronteira do Cambf!ja, No delta ,lJ

lVIe!{ong, as tropas 8ul-vietnamitas des
cobriram Uma prisão v,ietcong e hberLl
l'am 13 sold�d6s governamentais e cin
co mulheres, illclusi ve uma freira. O�:
prisioneiros estavam a].narrados uns aos,
ouros e em estado de gr8,nde debilidade
físi"ca,

�
---'-_--_.:.-_-,-------

RE,GRESSO, A:NTECIPADO

A deleg.ação sul-vie.namita qUe' a

caba de participar da conferencia de
cúpula de Manila regressará a esta ca

pital 24 horas ante:> da data inicialmen
te prevista, anunciou-se ontem DeSla Cê(

nítal, Os dirigentes sul-vietnamitas da-
r:':i.o uma entrevista à imprensa. "

A antecipação do retôrno eh dele
gação sul-vietnami.a pode ter relação
Com a visita do Presidente LYndon .Ich
I1S011 ao Vletnam do Sul.

•
.

FRANQUIAS A CRUZ VERMELHA

GENEBRA (FP - OE) - A Uni
io SoviétiCa e a China COmUni:31a con

'Cederam amolas facilídadea d2 transpor
, te aJS envio; da Cruz Vermelha destina
dos ;;"S vítimas da guerra 'no Vienar-i
do Norte. anunciou um boletim do Co'
.,

'

lr'itê Tn;ternacio11a1 da Cruz· Vormelha
(CICV) .

Emhora o Comitê se recuse .a CG

mental' a c1ccisfo de Penuim, rf'conh,,"
C0-,S0 5'er .eb "inlpOr4:é'n e' e evidc>nc;ar'
o desejo da, China de não l'omper tiJtél:
rne1'te, ('0111 o C-CV, 2nós 81,la retira2;1
Ôo Cnmitê Expcutivn d� LlQa das So
ciedadps da Cruz Verme111"1, 11'.' jnic\,)
do mês,

A", facih:lac1ps concrcH']'O,s 1)n1' )\!f',:.;
cou e PeqUim se constituirão esse11clCl.l
men '8 em Um .sj'-,tema de franquiaS e i

senÇões durante '0 trânsito pelos. clo1'l
p?'Ísr:,s,

•

DIA 30!10 - Domingo - às 16 horas
Fesilval da J.!vrntude no Cluhe da Colina

SHOW SURPREZA
Ol:qw:.stra de Aldo Gonzaga - Promoção Celso

Traje esporte, - Mesa�; na Secretal'ia elo Clube

r '. _ -

( SE:: DEIXAR DE APROVEITAR ESTE MES?)

(

10% DE DESCONTO, EM CINCO PGTOS.

20% DE DESCONTO,. À VISTA�'

I�
, I'

É MELHOR NÃO
...

VOCE t-.JÃO TERA

DOR'MITáRIOS, SALAS E.

CO�JUNTOS ESTOFADOS.
A PARTIR DE,

DO

"

DEIXAR SUA
ARGUMENTOS

ESPÔSA VÊF<J SENÃO'
PARA CONTRARIA-LA.

-

011

!ON'fttGOIll·� OUAUrut� 11Pt
Iii ()l!V!

be�lG:,.n� !L' J
- .....� ....;,,-.�

- .. _-----_._- ---� -_....._--

fsquadrias

i'IH)'XTA, 1,,);'[1: 1';(;1\ - h UA

P!\UltL K01\']t\, ,19 - FON1�

:lí>ti,l -' I!\HI�L:\ DF: i'I{E

<.;Ch
,IAi'I,ELi\S I)F COI{HEH

Lar�ura x e\Hura I'l'eeu Cd

/;'>V(J ,'x 1 iin 'it' '",-;" 9t9�U,
2,00 'x í ,80

. 72,::5(;1.1

,'. l50 j)( 1:llt.}
• (il.'2\)lf

300 x 1,40 '.7,9lll'

2,50.x 1,40 7:),200
'

2,0,0 x 1,40 l);1,60n

1,80 x 1.40 59.S50

l,50 x 1,40 53,600

I "(1 y 1 AO 48.000

3.00 x"'t,30 . , ' , , , . , . 75,200

:.3,J\I x 1,:5U 72,300
2,20 x 1,:30 63,60(1

2,00 x 1,:30 62,200

1,80 x 1,30 58,COO

1,50 x 1,30 .. " .. " 49,80(\

1,20 :x Y30
1', �6.20�

1,00 x 1 ,:�O 33.300

2,00 x 1,20 56,5(){),

I CO x J .:!il t 55.000

l,fO x 1,20 48.000

! .20 x t,:20 :n 50e

l.on x 1,2(1 'li \):'(\

I,;;{ x 1 (ln 18.!1ílll

l,2C x [(lO 12 20(\

1 f1(\ X I ,no 21;.500

1,00 x 1,40 34,7:,0

L�\l) :1 l.()() 2"8.700

1,50 x 1,50 39 90r ,

1,00 x 1,30.
1.00 x 1,2r
1,00 x 1,PO
1..00 x 0,80
1,00 x 0,60
O,HO x 1,40
0,80 x 1,30
O,RO x 1,2ô
0,80 x 1,00
,'.RO x O,RO
I) 1\0 " O,GO
O.fiO " O,flO

O,i1n x 0.;;0

0.:;(, I{ J no

0,50 x 0,80
0,50 x 0,40
0,401:0,40

-------�--._._---- - - -----

TERCEm1\.

Nova regulamentação da
duplicata já em estudo,

vrr;=t. \c:;lif��(1.1 c-,p�1.17ae�� q êe lVloC"I.l:l-

F�,rr.l'}tas de" 83:1t1: C:',tal'iTlfl, __ ��, ,.,�,f:." lV'l'D,S:
..s:i' l. ...

�.
- dos.

1 n llf'ras: S(SS60 P1en'(lfi;1 "

]4 lH)1:;lS: ,P�:kstr':i �ro{i'�'ic1:a 1:1].1,) �'r,
.

,� ,

(f"
" 1 ,\

"

" ")'\T r·'[·,' ,Iorge 1,_"u:>naoar2, ;'
16 l\')r.3s: Alllj,caÇào dé rest}; �Q�
f'ntRção da União das Mociclàde.'

,

ü's de Florianópolis (UMEF), I

16,30 horas: C0ncUrSo de .QratM'a,:,

'.Ç'
,

-
. "

s"m' C1;:>,SlJ:]C,2C,9.0 '_,,'
2!l hor:::.": CCNFT<'RYNCIA:
Fel'nandC's 'Nêto (83.0 Paulo),

Um grupo cle trabalbo do IPE3,
I.mnado lio1' técnicos e empresários C()

ordenados oelo Sr. Gilberto Hubcr J: ..

ConçlUiu, a' }1edido do miniõlro Roberio
Campcs, um estudo sobre uma neva 1''3

gu amentaç= o para duplicatas,
A conclusão principal é a segui"

te: 11l1,Cl regularr-eriacão que Imponha
a reduçã.o progrcssí va dos l)l'2ZCS máxi
rr os permitidos para Ptlli8!3ão ela (lur]i
catas poderia determinar um desafo2:'l'
do �;"ü'p'a Cl'",'litício, capaz de atellllrtl'
,,� .:jif·;Cll;c1"dps atuais, razcndo Como,
...:, nS�C1U�:'C'''' lIP'::> I·C�1.1,�CIO 0'l''',...18+]''::1f'll''I, .

I c' � c.
.

. '.._ ,�..., .. \,.1.... \ í

.-1") jn:�a (Jç illrCS, nlf'd'(:�'l que influiria
decisivamente 113 luta anti-inflaeionárta.

O propósito ccnjJ':J do trabalho e
ex"']' prazos �-ne:-(-:."""':oS para as dupica
las. cue i(.'"',�11 C::" �l,·1'1 .. !�c:u: .-�dr,q_ ;lt6 J

',i"�"l: n:\,,';" C'011"1"-j"1'ado'" 1"'z08"'e" "l'�'-':::-J" ! ..... _ .' ._.L_ C " (.I� ca v _1_:')••

'Dl-e)e' co" .10"[.>1C'i2,5 ocorrer iam de ''-''1'

d'2.'t�:
'- - ." ". i'

' u" ", '- ... ,

1, Haveria Uli'a tenck:nCt8 110 Scnt:.,

do 3'" 1'i'''cluç[\o ele int"rmecliário::; el11 1 c

o pr0c'U ",r e C0nsumiC1ór,
2 .. _,A erniss�o de \�ll��)l' c1fas 'fri.i:l:�·'

UCH", .icn1:ctln:rrte descsii\"llla3a at� ()

c1I?Sé1nRr.· (r�� ;'1(.l1tO.
n -rrnb?tl1:n ('ci.:'� [l::n1-'�p?l1brt(lrl (�{".

jrly'"ó ,1, rcnot"at'iv"S, �ara CUja cn"'"

j'ccí::'í,') r:0; ""�''''ci.':;o 1..1 i1izar Um compu�";\
dor olel1'on;co,

RFSLTJ\IIO ,

EH O s2gui�;te O rcSlln�lo d;) traLi,_l.·
lho:

1. 05 _l!razGs 'rnáximos de fatura
rnpl1to �eri.::1TP anHc;r"1ós a t(_"ldas 3S (.1 jvi
d8c]('S penno111jc�s'. à f'XCpç5.o d'l" di':'
.e) Y'''�1(1a a DrestRr:5,0 �le lJ",ns dUrá'.'"",')
ele célnr.:m"Q � nl"odúção e b) vendas d0
5en'; C;0S em geral.

2, O {',"qufl1'a seri8 executado <ln

1011g" ,1,.. 4n spm:mé's,
'� l'. +:� '3 15 ''b S'tll an�', ,,0(1,''l'" o .CP1'

P':'8Y";n�oa" sihlé1CÕ"S. .�ptnri.qis, C1Uf' 'er,i'

t·:lT'l"f0")�t-..... SrQ,,5'(j n.llr
.....s....,J!t�,dp·" l"""1p}05 jn+"

r'�Q-:- �� ('\�. n tpc:h'\l�""Ilfln to clp üTn:; ')s_lc:�')
JJ ... nl'l�")0 rl..-..-n ......v,;. , ..... ""1" J·�l n .... (\J--i1;,�n. pT'n"1..,l':"'-'-'
r,,,,r1"'1"·� .-., c ..........-;:;-!l .... ,·" �rr..-n.")(-i �T':'" n�;1··1.

e�""'\ ...... -�,� -c(rr�--''''' i (' � �:.-. C0n-l .::>. }n:-:'i"i -1 ..... ("8 () .�t3:."" i;

!'U;r]r.rq (1r+0rn'\inar as excPCões 011 c 1-

,c'os (:",·-:'�:-'Ci2�S.

20 I-TORAS: Se�s:lO solene de Insta18;:
ção, --- }\l)rpsentaçGo do Coral Recitati
{TO elA UMEF -:-' Apresentação do Co

ral Un'versitário da UFSC - CONFE-
,

RENCIA: Dr,' Jaco1) Holzmann Net'J

DIA 30 - DOMINGO

S haras: ReUl1iã:) Dreliminar para 01'6'1
nizaÇão doS G1'u90; de Estudo, qUe '3(:�

rpuníáio. em seguida,
10 hora�: sp."si� .'_')'enária para apreé;e'l
t�c5 n de CY' r'usões
111 pnr?s: }\lff";o,', reconc1(ls sêbre os

g'U1rit'C3 �Ssl1.ntos:

- Orientador:
(SF)

01"le11 ador'

8
\ P -T� �',3; ::;0] agi a

Dr 1:-a,1)\,' ,o Shimizu
b\ M('cHlnic':-..-1p

Lc'oD-] 'T', P-rrirR (SC).
C} F(",,�0r.<:)cl-f) - n.p;""ntador:

Ti't'O,�,"i": T)";n Vi";r� (SC),�

.O'C)) pS'��)oQi;' IJ�L e ,'l� Alacescen.(e
� ()rieJ'tadcra: Profa, Cecília Rocha

(:::8) ,

16 i10raS: Teatro Fspírita de Fl(1ri8.nó,

polis - "1ure.sentac:ão da peça: 'Fanta

sia do Filho Pródigo',
20 horas: Conf�rência: Paula de Tarso

Ubinha (Curitiba),

4, Ein sí.ntese,
rI n :Ir ide-se osperar:

·0 sanenmont o �{.l
1'1"'" l'ice] que 1'10,;" t(",

:
.. , "":

' "
.. ,c,/,,_condições ..r�"Ulta: \�'�7(�S ·(-'e I)fv.zo:-"

il1,-,"s clç cO::1di.C'õ'es de técnica,
A adoção, para o faturamento

}:l'ô'ccsço semanal. 'distri1)nirdo � melhct
a pressão sobre o sistema creditício '.

0')111 mi tLlOr anrovcitamento Ida utilí 'I
çii.o do potencial financeiro do mercn,�
ro, e erminando clefniti',-é\mente em';,,\
a COllC?l1 "}',:.)('20 .. nrs ult!'lnC\_ dj�1s do
rr.ê=. dos V ..... l;ejly�cJlh� .�' de cnr1' .rn L'S da a

('I\l�.� pr[lõi�1 do fat�1rart:('r:1() '{rrra rl..
r�-.êsJ·

,

O ::1 bSÍ'Cj10'E'1,j'O (r1;:) 'e<'i l'CI1]P CS1JP',ul",
t'V;J' (�··�; .. ':�o ���lt��'d.p��lr(.;�:?iIC'r ·e·;·�·.'chi·i.:��:I;-'

T\l'io" (l;':cn'(J,-,�-ít., n' 17', (,,,;r"1"(;:"�1(':r�
r (' ("1;."'. :�'!.� ..�.�c:: ��� d>�Ldld�·�L::l P:t�!�,�·/;:&�:.�,·1l
"]i C' .J.. , c:

I.

:l'� 2--::-'.
...

() ·-:\�'j('.,?·.,"lrl�·:c'�Zl�"'1,) (_ln c·· .......... ::...·rCII.)
L(1 ()

· ... rr;p" ...�T8l:npn·o ih, �";lJcl'�� .. ,g-::·ri.icas
v n

...··"'t,S. cn;n lC_r:: is R n-:81(q� ,-dr,) nas {?()�'-l
l''''''H� C, 1:10 () UP sn!1��:.�rne 80 nn.e se es-yJ ;"

c····-!;'7�"l PI"Y' '{:�"'-'I"'''''''S ';! Y'\1'·(-·c;;t·"rc-;�·')<;, rl r:r()("!. ·t . : I \' • '4 !.J. , ..... � .. I .• 1, •. }_ ...

�'
....") �("t C,.....·pcU1--;:r-1('T.

o»

P. q'1--rl::t r--ql1
'

..... t::�l�: a) 0l)� .)r·�!�(l';.,
h' (l('..... .....�� --'-"r,' ')_ ("'0, , ... ,,<"l;rq" ('fp:.tp !la

..
" ,,,,",rl;.. 1"'1] rlr-.s �Ul��S =llrl'!�frl()s r�(:S l..;rr�.�

.

".5 ,1,� r
c" Ur81'�lCnto: e c) dos cus' 05 i

Qi'1 ·f·'Y'-l
. ...,i�. D(\Ja rc:·i.!1)C?0 dos fTidll:::i:::l.l1'lf'-l)

1
' ,

.

t
'

l' s Oe
"

/--,-. ;-'_,n"r. .'-r·�n08 os TV? ('5-.: nr:�7,n-,.. .lere{:��":"i·,�Jr,:::; r.!.") (Ôr.1,...,�::-<('q"",· ;:-;;-1 "Y"T'f"("l'l('.ã!.
,

j\ T:pCC8::,1.·-Jac1p rl;� 111aDf''';éx';�E'n_t(
.

Jt\l\ I<:r",'\� Bi\SCULANTE.S
Largura � AI(nra Preç;o (.;r�

2,00 x 1,40 41.300

2,00 x 1,30 39,900

2,00 :x. 1,?') ... " .. " 38.600

2,00 x 1,00 . " " " .. 30.200

1,50 x 1,40 ... , , . , " 35,800

1,50 x 1,30 .. '."." 34.300'

1,30 x 1,20 .. ,,,,, 31.600

A -A
· ·

-

1,50 x 1.00 '" ..... 24,600
. rgentlna r e,.,tira o se,Ul,()(} x 0,80 , . , , , . , " 21.200

<

1,40:>{ 1,00 ".>,.,., 64.000

FIP1.30x 0,1)0 ,'.".,,' l7.600

a,p. ,..";,, a� .

1.20 x 1,40 " .. '" 31.()OO
ViV

1 :)0' x 1,30 :30,200

1,20 x l.20 2G,!lon BUENOS AIRES, - As dec1anl-

1,20 x 1,00 . , , , . , ... ?-1.700 Ções desf3V:Jrá\'eis à Força Interameri

1,20 " 0,80 16,��W' CR�:'a de Paz (FlP), formuladas pe!')
1.O() x 1,:)0 30,200 chanceler argentino NicaI10r Costa NIen

t,OO :' :1,40 26..fJOO' dez cOnstituem Uma reviravolta espeh
24,600 ,cular da políüca do nresidente Onga.nia
:21.700 seoundo �firmam aqüi observadoreS R�l

'"

16,900 torizados.
14,900 Há, apenas Uma semana, e, eSpeCial
13,500 mente durante a, visita do chan,celer "

21.800 brasileiro, Jurad Magalhães, aS uto'(i-
21.300 dades mílitares mostravam-se partid<l-
17.600 riaS da criação da FIP como a melhor
14,900 lnaneira de contrabahnçé'.r o perigo :13-
13,500 infiltração do cOmunismo, e, e5pecia�-
12,000 mente, do caslrlsrno, r

In 200 As declaracões de Costa lVlendez,
8,7f)0 feitaS a 50 cOúesl)ondentes de impren-
102rHl :"a estrangeiros, não deixar,3.In lugar a

8,400 dUvidas de que a Argentina se diSpõe .:1
7.000 divergir de numerosos países do cont�-

6,600 nente,

,."'!)x::,+r<"")l"r:::q.�(-l 2. TY�"0(Jveã0 p di, ap1'1rnor;'l
l',pnlO :1nS 1")]'f'crc'sn<; e tpcl1jC()S de Co
..:'a('�f\. cn�,,!! yj_�t.;:H: aC) lTer('·

.... do.
TTrn'"'l P�ll];:1tinrt r'''::lq efc\t"iv·1. ]fP!t

c;:;('\ 11'} l'r·-��f.0 (j1�Q hoie .SP r-,,:r. ..."['t� �Ô1..
,1 1'Yl':l'�;:)riO .dp 2 1.""Pdi to. �!),�p2:Ul':::(rrto' él.

Idem" CPlP. a pn�"�"', (l.::,--1�r,_fhRJi,�
(Y'Ipn"o elo crl}-;c;u'l(')idnr 0biejva'e ql.'U.e
(10:r� a C'('"'" ·nfcitb:··l.lcéHi::1. "t·v:-.L� e!,ts�n�·8:prl'''·
.10 pPl'T

.. -.-!tic1A.) pn.s· �):rf1:7 'S dp fBtU'?'�lYn
I';celltjvo à Cr;qçSo do cani

/

DIA 16, - TERÇA-FEIRA

8 h01'8S: RpSU:t8clo do. Tes',e
"

9 hora�: P"'a1i7-iÇ;b'io dB Assemblev�+,'1 'h 1 '<I d s drj.�k'
,

r8
-'
- p8"'f)J,J a {::-ta C}':l3 e- .. e

�� . �.

(;nJVf.JFSC,.
.

•

"'"
""

11 11O]'''s: V's" '1 as (1),,�s do I/'r
'l,.·11j:;-1 ......... � '(T�·��.,;;í" B'-n"'+")·· c��
rn, C·'c]';("';1'o do Dé1H, j','Sll;;, e d,

r1,,, '�:1,\r, .. �+�1.··�';7"",....{"'8!;_ r···(l�i· 1,) ln!'Rl!
20 h('·r'-'�: S--=-c-;-;(; �c.l�;;li 10� .·�.rT�
'to e',.., UT'., rí):_I,IUFSC:

CG}\�FVT?ENC}A: Dl' r'� ::n'IJ?J'
TJl' �'mr0ttj (Flr;l1:íanó,')o).is) ...,

, \

L:)Cai.s: Conf2rênci8� púbhc!'s --, 1F�
l'"ção Fspir.,ita Catarjnense (Av, I'3
mos, ;:;05. Reun;õ'es elos GnJpo.r.; ,ir
do e S",c;sões PlenáriaS _:_ Imt, ij
Educacão, �

A�sernbléi'3 Dera1: Fe "ei''i!;;'''!:
C

' I
rita atarll1enSe. (./

'

\
'-x '

----------------------�,----------------------'----'----------Á�

,

A .c1ed "ão do governo ª\::;:a.�,1·
('1Ue pareCe, {;t, influêncj.a qUe ,

atualmente sobre ele os grupO, '

listas aue prestar?m ajuda às L:
Armadas, e11'l junho p?;.i>sado, ;_,�,

1'uba1' o presidenfe'Arft",ro IlliH '

Nos último.s dias, o djál�io
dente 'Cla:rin' se opôs termina
te à participação da ArgeYlün
Fôrça interal1.1ericana, afirmar
isso significaria uma renúncia
11ia ,argentina, em! benefício ,1-
ras ic1eologicas utopicas',

Os observadores não <.12,"
shlalar hoje que ,uma. �itua{"'''
se produziu no gDverl'ÍP/ rrOl","
do, sob a j)l'f'ssão de variaS, .. ir"

ticas, (I prcciclenie IllJ'i"1 S" "':') I,

<ipeSar elos desejos �los 'n1iüt;J)0'i
,çados,Pe1o general ( ,lU�8nia, ,,! :'�

apoio à idéia (:la FIJi_') lal10élda fH

tados Unidos.
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.Iota. ,,� d o
'ula<:f1o' ,�\2
�'lVI) ·q\.h>
;lIO�)OS'O d:

.1'-.1: '?.t a cm
.

llpl �'l:
tl (llh� dê a cer'.eza 'J '2

!� as receitas nào di;ni-
irão em ro\aç�jo á ,il):ll,;"

» sís.emr-tica tributari 1"

a::QlnO já tivemos opo,�-
Pidadc' de assin[Llar, '&:1-,
demos perfeitamente
preocupações dos secre

s da Fazenda esia
is, mos .nào cernpree i
os que, a aliquóta . i

nossa variar entr-e

e lSS;. O Conselho Na
nal de Economia teve

�ljz iniciativa de levan-
I

< :problema e de pUJ
Uma solucáa ::t fim de
,,1"::<r RS unic1é',des ,:bJ
leróJcão q 1e uma ali·
t.a cl(' 12% pcde pei.·
H entl 0ermitir a 6b
\to de • �cUrsos sufi·
'35.

.n ef" i!.v, comparau"'
�ec,adaçuo do iWl?03-
iii! vend::,:) (; cOnsigna
com a Ro ,da' Irite::-
dh ersoS Fstados n-

1110$01'0\' CÜ - 'a<'par.·
Jfção do �VC nUnca

� sido ,supe:'ior 'é!.

desta Renda. E'

aue a rf'[crencia: á
..a:

-

In tt:'.rl1>-" nii,) é ple
'Chi e sntisf�tól'ia, 'j.;i
(ls"a (Que ::;bn'�n'.e il�

:� �1tJ.daJ1;én!.e pode re

'r I '\' o Varal' acrescL'"
I" , ,servlrá de' bas�
ál"'llo do 110VO impos
i, ' li ativic!<. :les qUê
�. S\. -,tRS de iributa-

�Ir
J por{-\111, j?ôr
ue a 11,wa, "'3'

ej}�itü

• ',� .,! I" -v' trJ
,", jl:re<.!\

qll',',
nóo

..1 r�«)rlli 1

...;i.,) J-!�Jjs qii,.�
...��j)ai"'n1(H1J-

•./l.')
, T ,." T ele\'-" ,ii pCf
'?/ucàCJ cto li' lC9r

:0' sem dimi-
ccito.8, Se ,n,cj,,)

'este dei o

'. 'obre o ctl:s:.o

ri ,rias a op' .

sell: ir-se,à
'tcr'Í

. J.l'1�r á conc,U
,

<:),]i�;s':__ ,:k
ll'''fl tl';"U'f.::.rj,J_

..,. (' 8'Jln��r:� ,)

d,'s FS!,l30",
,- ::lllC.
tl dos
'Pie',

8�:"�'{1 v:
go'.:,:�·r·
h"ver,;1

,i..; ::1 (lJT18r:

,ugr'1:. S{','L'
a B'und.'l-

d-iea (e,
\;"' 1 C�y:'

d' )��iI'� !
1

l)freril im

; él.rp:i
co G-;j'

II

rlse
E

.

normali a e
t..mbcira iú cprcvc-Jo o texto da nova Ccnstitui-:

';'(.;0 [J<.:!'Ü ó'reSlil\:)j'li"e l.astelo Branco, uma' gran ..e e

1tI'r'",,,I;!, \ Q Y e, 1I1'-09",(a envoíve a ,futul'g Carta Magna
QiU,,'I�;lQ. IA, onJ,g lie boatas que circule com referên

c.as ao sei,! conteúco, inspirada no clima reinante no

llo'fCIOO e nas iJ'timas medidos que êste vem adotem

yí,), 1100 doo ensejo a uma expectativa :Jtimista que

venha t'tastaf Ol. infelizmente justificadas razões de

cpreensuc sobre a norrnalixcção imediata da vida po

.Ii',ço�instjtucional do País.

Importante correntes ligadas à J:\RENA e ao Go,

vêrno JQ se tem manifestado favoráveis Q tramitação
do ante-projeto de reforma constitucicncl pelo Con,

gresso, deixando clero a sua contrariedade com a In

o�:;eJQYcI hrpctese da outorga do COl1stitu,�ão. O

rouvcvel es�ôrço que essas. óreas vêm dcsenvotvendc.
00 sentido de encontrar uma fórmula condlía.'ór.a,

parece que[ lamentàvelmente, ngo che�alá a bom

têrmo, principalmente tendo em vista as atuais reia·

ções entre os Poderes Executivo e Legislativo. Depois
.da decretação do recesso pa_rramentar por ato do Pie

si'den.te da República, tanto o SI', Auro Mo�ra Andra

de, I;>residente cio Senado, como o sr, Adauto Lú'cio

Cardoso, presidente �a Câmara, ainda não se dis:
"

'"r

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

"

..

o ESTADO
, !'IAl:; ANTIGO 0lAR10 iiI: SAll'rA CATARINA , ...... -

,

�
BASTIDORE'S

Ciltegorizacla p("l's,)�1aliclaJe
g01lerrlista desmentiu hoje q lU;

O goV(::rno t�'nha rvoluj do ern
" c:?

finitico para a írléia ri' outorz.

da. neva C 'nst;1uiGão, por A (I

Institucional, Atn 3a está de 1.)2 .)

esquema traçc:.do e que jncluj <111

diencia das lideranças da ARE
NA e o ,90stel-ior envio. do pro'

jeto ao Congresso.
P' certo Clue o r-residente da

RepubFca Dão vacilará em .ou

.orgar a 11;)V1\ Carta, mas Só de
pois de amplamente caracteriza
da a impossibi\·l,'1de de sUa �l'

prov8ção p-Io Convrcsso, 'ou nU

hipoteses de recrudescimento eh
cri"0 p"rlRP,-rnt-8,r r":l€

,

oc-tp,rrn',,,
nou ,a decre ac-;i,) .do recesso, f,

nue forcaria o ?8VernO a prorro
f!�1._10 �té 31 dr ';",w"�'''' Cq"IO

'

<-ldr1":,i}ill hC\,if"'l (' r'�_::lli�l:strf") di'

.Iustica, ",en:o:1or Mero �e Sá,

Nos cont<l1",!" "" '"iv/r."; :F

PiO C'inl ,0 q,�"r1r'r D::l1);"] K�;"

("e r. r!1' t,.€>S oDortunidacÍes, O 1Ifa
�f'chal Ca;:tf'\� Branco reah"mc,
va, aliás, sUa inte':cão de E'llV13!�
o �roie o a:J COnl4l.'8"So, depoiS
df" oll'-vir 25 lider;=1nGa8 eh ARE
NA, Só no c"So de se ,const8ta!:
a irrn_1os"ibildâde de sUa ,apro
vação ê' qUe o governo ch�garia

I
à outor,g<i.:,

.

:,
"

MEDEIROS CONCLUI

O ministro Medeiros dq Sil·
va, aCmwldo so ano�nhã eSpera,
concluir a r,'daGãf) definitiva do
nro;eto OP r",forno;a C()11S'jt,lci'j
n",.l. p3,ra fa?:Pl; a pntrrqa im"di.'C
tR a� "l"p,,'r!"1)t(' C"8'·"ln Brane",

.

0118.11to à ()utorga à8 'DOV:)
r_/�l l-lp Irn�;rpn,:�a. "tr1J P!<"'I'P_l'plJ+O
ligado 'ao minió\tro da 'Justlça ::ter
mith,i-a. Donderanoo, DO en,anto,

"
-'-

,. o,,, D'oqUe nao e p?r,:l Ja, ,l,?se '-"le

o pl'e"idenh� incumbiu o sr, Me
deiros da Silva de:::sa tarefa, ma,;
este "apenãs pensou no assunto"
e
I
só deDois d(� pntrc","ll' o nr0i,�

ia de r-eformé'. ela CQT'stituiÇão�
p:c;,s"ará ::i estudar a ,elaboracão
éla nova I"c,i de IUll,renSa, O e,,

ta1;uto ','siri.a, de a�oh{o com e,s�'8.
fonte,: ::nt,p<: dó' teTrili119 do re ..

cesso do Congresso,

CA\SSACÕE1:: DUAS ETAPAS
'. ') .. .',', "

O presidente Castelo Br,a,n
c.o está

-

e�àJ1IinandQ a CoIiv�J,lieh
cia 'ge dirigir-se .ao p'residenté dá

.

AFtENA, senadotDaniel Kiiê�er;
nos primeiros dias de novembro,' I
definindo a posição e reafirÍn8n-
do aS intellÇões do gOvernO ,'011i

re1açào· ao problema da reform.1
constituCional e assumillido· o'

compromisso de não l:llaiS cai:'-

sal" mandatos na area federal,
para criar as condiÇões indispen
saveiS á sUa tr;;tmitação legislaj-
va.

Este propositO presidenciaL
já manifestado a alguns dos sel��

asseSSOrES, poderá ser ,reformü't

lado, de' acordo com as cir�uns
tancias. Parece, entretanto, mUi"

to provavel quê o presidente, n8.(I
se afaste da determinação de as

segurar a colaboração do Con ..

('reESo'
.

no 1),i-Ocesso de fefotlFa
�onstjtucioi�a) e está convencidel
de qUe sÓ consegUirá contornar

as resi'stenci.as e sUoerai"-as des·

confianças sUS�itqda; pelas càs

saçõ'Os. de mandatos e 'peló re

cesso imposto ao CongreSso por,

meio de uma OperaÇão militar,
to,rnando a iniciativa de uin ges-:
to generoso, capaz de provocar
Um impacto na opinião publicrr
e' estabelecer condições efetivas

para um dialogo com as lid�rall
Ças parlamen�ares.
DUAS ,FASES

, O eSqUema presidE711,Cia1, :31:�.

gundo .confidencias recolhidas dE'
boa fonte, desdobra-se em dUas
fases distintas: inicialmente, lo

go depois do regresSo do presi
dente boliviano, René Barrientos,
o· marechal Cqste10 Branco pre
tende retomar, com inusitado ri.

gCr, ,o prOCesso das cassações de
Í11andaios e da suSpensão dos di-

. reitos politicas, completando (l

que está sendo conhecido na gi
ba ofiCial como "a operação lim

peza", Em seguida, o governo
partirá para él etapa seguinte,
que é a da aprovaÇão, pelo COll..

lVIEM NAO CR,.�

O senador Mem de Sá - ';::J

mo senador Feliuto Muller e o

lider H::;i.mundo Padilua -- é dos

qUe não acreditam na aprovação
do proje ,o pelo Congresso, t)
ex-ministro da Justiça afirma
que a decret�lÇão do recesso tor

nou praticameute impossível "

eo18hnra,\:ií.o do Legislativa na

\ elaboléwi:o da,. r�f{)rma, consti+u
cional. A oposiçao, fenda profun
clRwente p�lo ato do PTesidei1t�
da Repúl;lica, deverá fazer obs
trução" sisternatica. segundo o

!,r-!1:1dor. Tal vlificuldade - alia
da à circunStéll1ci" de "'Ie

.,

rr aíor oarte dos 'derrotados da
! PFNA nas e1eic02s 'le 15 . de
nOvembro não vol ará a Brasí
lia pélr3 atende-r à convo cacâo
pxtrRo'1.1inar;a dI" d?ze-'J,ol)ro pro
xirr-o P. ianeiro ele ,67 - basta -pa
ra l1)Ostnlt eSsa impossibilidade,

O .�r, rlTem de Sá acrr-c�;ta

qUe o governo chegará � prol'1'n
gar o ree,esSo do' Congresso

.

até
31 de janeiró, se novas c1ificulda
des v1e,r.;m .a surgir quando dã

" reabel!'tura do Legisla1ivo, dia 23
de noveh1bró, O parlamentar
g�ucho' acrêdità qüe, o deplitàct<?
Adauto ,LúCi0. CardoSo vOltará,),

. . ,.,'

nianter a tI:\esl!la p0�iÇão 'ql,le '1;"
.

dotou antes da' deçretação do re

-Cesso, éI11 r:elação às cassaÇões
de mándatos.'

'

Nes"e caso, élcha f_!lIe à nova

ICrise poderá ser cOn'ornada, des
df' m;e .2. 'licl�rànGa da ARENA'
''<:"",;b� ar;ir,com'bom senso e ba
bi!:,.:J�.,·lp", P'wa 01", b2:�tará que
a Cr)lnis,,9(1 dp. Cnn"tifujc::ão 0'"

,T�lstiea, Ómte �,n8rtido govprnis
ta rl}an�em ,;;', \113io1'ia, considere
]Jre1i111lnarmente 'inCompetente f)

Gongresso p'Jra examinar cassa.
cões de mandatos Ou susoensões
de direitos' politicos, Submetida
a materia a p\.'nário, a ARENA
só tf'ria urna dificuldade: a :le
garantii' o quorum de 205 depu
t."�o", 'p"ilO. a 8�")rOvaÇ8o do par2-
Cp), 'dá' Co�_";issão de Jus iÇa não
'-"'-"'O<\'r:a d'", 0,,:8 t"'"c"" a que

aludiu o sr, A(\auto C?'1.�OSO, ]1).;[.;';
anenas a n,,:,!i,Ol<" ç""'l)leS, segull ..
do o sr, Mem de Sá.

,. ,

•

,j

gresso, da, nova ConstiWi�ã�;,'
Há mliitas versões, algumas

evidentell1ente rantasiósàs; à

respeito das proximas e imivita
veis cassacões, O ,desencontro
das esp�é�lações expli«' a-se, pelo
propriü e cOmplicado mecanis'rrtO
dos proCessos de cassaÇões ,dp.

mandatos e suspensão de ditei-
�os Doliticos,'

-A confirmação preciSa só é

possivel , depois, da �nforl11ação
oficial. Antes disto, a Imprensa e

os meios politicas recolhem ape
nas boatos ou' informações',· im-

ri, ,

precisa-s, que varam a co 1na ue

sigilo e sofrern inevi�ave�s defcl}' .7

maÇões, No momento, por exem'!',

plo, é certo que o SNI está,90- .

lecionando informações, qUe en:.

volvem mais de trêS, centenas de

pessõas, inclusive nUmerosos pár
lamentares, federais, estaduàjs E>

mUniCipais. Mas é rigorosamen-.
te impossivel antecipar, com uma

marg�m razoavel de segurança,
o total dos provaveis cassados, e
SPllS ';nomes, Está cla1�0 que aJ•

gll"'os indicaÇões, fiLradás llas

u1till1aS etapas do t>l'O:Cesso, pO-'
dé"111 ser ácolh'das dentro das re

servas recomendaveis ma's, �m

todo CHSO, com boa margem de

probabilidades:
No Consel110 de Segurança

Nacional OS votos são colhidos
Um a Um ,e jamaiS em reunião
Isto dificulta ainda mais a: ,ante
cipaÇ60, Certa, portanto, é a de�
cisão presidencial de completar
uma operaçã'o, que a resistencifl
do presidente da Camara forçou
a Um ,compas�o de ,�spera. As Cas

saGões serão nUmerosas não pau
\ pando a Camara e, ll'luito pro
vavelmente, o Senado,

O' governo, porém, espera
conCiliar a operação antes da.::;
eleições parlamentares de 15, de
novembro; de fornw .a 'poder �l,

l1unciar, por mela de cal' a <:lo

presidente d2. AREl'i{A, a sua de
cisão ele ellCérl'ar as caGsações na

ca�ea federal.

,

puseram a revel' .as posições assumidos, em 'decorrên�
da daquilo que entendem como' de suo responsabili�
Jade na defesa das prerrogativas do Cingresso Na-

.

cional.

Pelo visto, o presidente da Câmara, cujo si[ua,

ção claudicou no recente conflito entre t�e<;;utiYo e

Legislativo, voltará a insistir na mesma doutrina em

que �e baseou vara firmar a sua posiçuQ,' tÔQ i090
reabro o Congresso com o término do periorlo de re

cesso, isto é, a 22 de�ovembro próximo. Embora (1

maioria da Mesa Diretora daquelo Casa se �enho

�rÓ,!lunêiado peJo::i!,pc0f'?p�:te�c.i,! ,do Legisl�tiv�?para
apreciar a quest'ão' dàs' cassações, resto Q-) pres �e�, e

-

o recul'so de en"aminhar a matéria à consideração .do

p�enQl'io, tendo IÓm vista uma homo oga. ÕO

pI'0<;IÓen,dal. A alternativa se chocará cor.n a ro,;i:,ãl:.l
do Planalto que 'consjd-?ra tal medida como uma pro

vocação ao Poder Revoíucionório. Assim, podc.'ia ter

início o desdobr:amcnto de uma nova crise, cujo fi

O1al se verificaria mel�'lcolicamente com a decreta

ção de novo recesso, também com base no Ato Insti

tucional. n." 2.

As atitu.des que ponti.lharam Q carreira política

,I

\

O QUE OS OUTROS DIZEM
"O ESTr'\·DO DE S, PAULO;" c'A vedad2 é qUe

00 Bra�i�, mesmO na vigcilcia de reg;mr:;s mais den�o
craf (;0::: qu e o presente, a infol'maçào politica foi Sern

.

pre: n1( l'i!;llWrÜp e"pecul:'ctiva, bas('ada em jl'3Gões' ,i_
r, das pelos repor teres de fatos do dominio publico,
porque nunca governo algum - e mUi1"o m,eno:o ü -::!Q
marechal Castelo Branco·- S2 preocupou em forn2'
Cel' à Imprensa o .tipo de no,Ícias' quc:' lhe S30, ror e

xe:�-pJo, félcultadas pelos chefes -:0 Ser viGa de Infor-'
;, ,1.'('" S (li] C;osa Branca, E é extamente por existir
essa :::C)l'tiilél de .si1e1;cio em torno dos problemas e da'>
cLcjsa',,3 oE ciais que se geúam situaçÕes como aquela
que o pl'. s •.knte ela R"i)ub1ca pretenc\e agol'a contor
n�t, Lmçnndo mão :de metodo,'3 compree.ncivos apenas
0m pai ses totaJitarios Como Cuba pU o Paraguai,"

"JOHNAL DO BHASIL"; "O conteudo ua futu
ra Consti,uiç&6 continua envolto em densa incognita,
O que dela ran:optra, p01'e111, aliado ao clima reinante
no governa e aOs objehros que e5te busca na pratica,
bast<l para .lanGar sobre da ,::;S su':mcitas da coDscien
'c_;a democratica, (lUE' encolltra, illi'elísmente, tant;;lS
razões de aprcem:.ãu."

"JOHNAL DO COMERCIO": "Se agua mole em

pedr:'l dura tauto bate atê 9le fura, por qUe não bá
de raehar-se a..,pc.rea carapaça. de indiferença COill.

que o governo tem çColhido os angustiados apelos da:;
cla3,�eS proclu'oras, pJr qUe l'!ão há de ceder ante os

go,pes d;a rcalidac1e?" 41

"FOLHA DE S, PAULO": "Com oU sem l1lan1-
fe�to, é pouco provavel Qi.le se cOncretize a chamada
"fre,nte anlpla", em termOS de atuação �rganjzação de
agrllpamento� politicas das mais diferentes e até an--

1,agoDjcas tend,eJ:�cias, cujo uni(;J poLto em Comurn é
a opoSiçào ao atual governo: As ,;Lice�sivas pro,e1a
ções qUe SofreU a divulgac;áo do dOCUmento que 'con,�
creti,zal'i.@, as opiniões dos lideres-desses agrupamentos
dio idéia das clificu1t:!ade::; qUe a iniciatlva encontroU."

do sr, Adauto Cardoso não levem a crer que êste ve

�lha a renunciar ao seu ma�doto de deputado, nem à

presidência da Câmara. Poderia, quendé muito,' ser

destituido da presidência do Gabinete E�e(;utivo Re

gional da ARENA, da Guanabara, o que, entretanto,

em nada alterada o seu poder legal e regimental, pa-
'ra a cri,se - beseedo na Constituição de 1 �46, ainda
em �igor. Uma crise sob todos os espectes Indeseje ..

. vel, tendo em vista a proximidade da dvta da posse

do Marechal Arthur da Costa e Silva no Pre!>idlênc'a

da Repúblico e a retomada do vigor ebmocrático o

partir de 15 de morço de 1967

'Talvex mesmo em face da pcssibilidede do StH

gimento de uma nova crise, o Govêmo, Se9l11'H!o ,indi

ceções que já começam vir Q público, (csto,ia C:01i
tondo de editar mais 'três Atos Complementares e

um Af'o In�titm:iond, Os primeiros �eriol'i-1 rel'l�ivos

Cl Re<Jponsobilidade da Imprenso, ii Consrituiç50 Pflr

tidória e uma complementação à Lei de Segurança
Nacional. O Ato Institucional deveria fixar os atri

bl,dções dos três ,Poderes da Rep':iblka, () que é, na

verdade, matéria genuinamente constitucional.

Com e:sz'as medidas, o Executivo 'estaria elimi

&"Iondo os obstóculos q'.I€ surgem à sua frente para
manter intactos os seus poderes excepciOI'iais até 15

de março, estando inteiramente afastada qual'quer
hipótese de normalização democrótica antes dessa

data .

Áli'sim H�'Hlo, Q hltura CO,nsti�uição, já p o'ç.t,,·

,da e "je admitindo que PQ5Sa ser oytorflada através

de um outro Ato Instit,ucional, o de- itúnfero 4, nad"
mai$ se.:ia que a verdadeira. consolidação dos disposi
ti'fOS re';'o"J,donÓrios, CIJjo surgimento teve origem de

:"Ltuações' de emergência dentro do período e�cepcio
nol por que' OfrbVeSSa �o' Pats.: <.:> <1�'!} ,.�,

..

Não sê'ria .?sse o melhor caminho p��á o efetiy�
iedernocratb::oção -dr! vjdo nocional. A Revolução,
i �i' a pOfO ,'cconduzir o País' à normalidade democrá�

�ICQ e após quos'e três 01105. de esforços e ,sa,rifkios,
atingiu plenamente os q,l>jetivos a que se propôs. Se·

ria esta, pois, a hora de dar partida para uma novo

etapa no trabalho de recuperaçcio nac:ionok a de, de

volver ao Paíís as suas garantias democráticas para

que o País possa, com tranquilidade e patriotismo.
proje'tar-se para o futuro através dos rumos certos do

des;el1volvimento,
(

rlllSSA CAPITAL.
_'_ OSVl\J,DO MELO

UIVIA CARTA A RESPEITO DE. BI1STOS E ESTÁTUAS
COMO PENSA {IM LEI1'OR"

Um", carta di>:-igida a ésta secção, devidamente assma·

da c pedindo publicá la "omclltc com o pscndollimo' usa
ctn, rcfére·so ao tópico sôbre o assunto que tratamos e!n

nosso, crcniea de ?6 do mês l'lU curso (B',ISto do FundadOr
dil rmpn:i1sa Cl1t;trhIPnsc c�c.) 1;\ �arta vcm devidaJ;llcnte
:iSSinlldn r ....utcn1.icacI3.

Diz lJ articu;lH;ta em nota mcio ehi:o;tosa, que dbcOl'fht

idéia de juntar todos os bustos num lugar �ó, como seja
]11antandf)·os no Jnnl:m Olivrira Belo, pois essas 'hOmCIlf1'
!;eus ficam melhor C5:11alhadas (' principalmente em pra

ças públif'as, par,! não tm'uar o Oliveira Be�o em mostra

,permanentes de !Justas,
Deixtl, de me refcl:Í1' LI uma outra sug'estão

'

aventada

)}orqllc e pesada deno,clis, Refiro·me sôbre o que diz o a·

migo sôbre o busto de Rui, , ,

'_

PITADAI DE PULiTIC� SEM COl\iENTARlOS PARA

Dia 27 do conentf�> O" candidatos a Vereador, de acor·

do com (� Edital publicado. compareceram, z,s 13 horas, na
s,�la de' pudiêl1cias do Juizado de Menores jupto ao Abrigo
de Menores, a fitli de teJ'cm sorteados os números COHl

que eOlh'''I'l'erão ,10 prõxÚllo pleito de 15 de Jlovembro,
,- De acordo com o que pudemos verificar fon'l11 regis·

It"'1(l"s ao. todo,' 4'� candi.latos, sendo 24 da Arena e 18 do
iVIDR

S"llwnte disnutncla:-; <;crão 15 cadeiras p:il'U a Câmara
de Vereadores da Capital.

A coisa como se vê vai ser mesmo, ,', "ajJura(la".
UUl candidato da Al'l�l1a desistiu· de COnC{ll'rel' ao· pIei;

io.
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SAO .pAULO
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LIGADO /\0 1\10 DE ,JANEIRO
COM O SEfWIÇO P01\)TE ALliElí

Bill_lAMENTE

DA

VARIG

de todos os convairs( o mais veloz!

'·r·T'1 :,\

Sim, agorá todos os' dIas
\

ligando o, Sul do país, com

tarifas espe;:;iais a��sua: ,càtegOria;

J

. (. .' '. ..' ,

CONSULTE SE� AGENTE O� VIAGENS
OU UMA DAS LOJAS D'A

., •. '

\ .

..J, .... \

@"""';::'",

.

_",-----,--------

,

t_·

Príncipe Phillip Saboreia Çafe Do

Brasil lia Argenlina 'I

.,

.�1 que, ",m�tatec� ao ele��te ciu?e
hlpl(.oo arg�r�/1:J10' En:T'e os v�sIt�tes ��
lustres a hgul;"a destacâJ.o ,pri�:lpe Pl1l1
lip, marido da rainha. Elisabetn da tIil

glaterra, qUe saboreou fi cafezinho bra
sileiDo.

Bu€nos Aires está, sedíando o VI
,Campeonato Mundial de Hipismo,. com'
à participação de ginetes dá ArgentiIia
Brasil, Espanha, Holanda, Itália, Frah

çp.. e Chile. O café do B:rasil está prE\
sente aO grande, acontécimento, s,endo
servido à selecionada platéia inter�cio

Leite Pode Evitar o éançer Esl�m�cal
T.OQUIO, 2:7-0E - Ao que parece

beber leite protege certas pessoas con

tra" o câncer esto�acalJ ao passo que có

pler pepinos salgados todos o,s dias au

menta o risco. E;;;tas observações', fei
tas por cientistas na seSsão de on.tem .:lo
IX Congresso InternaCional çóntra o ..

Câncer, que ora se realiza nesta Capi
tal, resultam de lWVOS est�dos feitos sã
bre a álhnentação e ?uas repe'rcu�Sões
no râncer do estômago, e porqUe, em

têrmos gerais, está dimi11uindo o risco

de c(mtrair o tumor maligno.
I!

OS cancerologistas suspeitam q l\t�
.

Um �os Inot,vo" pl"incipais é a aJim,en

tação, n�as reconhecem,' ao 111esmo tell'.

po� qUe é difícil culpar tempo, qUe é :li

fícil culpar totalmen,e �lgum alimeilto
em .particular ou provar que, outros a-

gem cÓmo 'pro',etores'·.
'

A utilização 9,0 rubidio radioativo

permi,tirá desenvolver um sistema situ

pIes � ifconÔmico para descobr�r o Cful
ceI' em sUÇ-s prmeiras fases, anunciaram
ontem OS'· Drs KennetlJ. Sco, t e .LM. Vo

gel, do. Centro lVIédico da Universid,,·:l�
dá. Califótnia. em São FrànçisC"o.

'

Os méclicos acrescentaram quei a::;

experiências rer)izadas com se'tÍ
-

nlôvo
processo tiveram êxito. De acoI1.:lo Itom
o processo, loma-se Uma amostra lb.or,·
mal do sangue do paciente e realizfm
se provas qUímicas, naS quais se utiliza
o rubídio radioativo. As células do 1 san
gUe de UIl1a canceroSo abSOrvem o ru

biclio vinte vêzes mais depressa que a.,
.

de um.::l :pe'ssoa nOl:mal.
O Dr. M. Parades" do México, Je

clarou qUe o câncer só poderá s��r com

ba tidó efi'Ci'lZmente na A]1� f�ri C'a Latin

qU;:lch alj ! e lO! ",r' i" ('" • .i ,t;;ií.i 1], a-

lilU',:ul;�: P, �<'IúJ�: j. C{l\.lCb' Uv
",\

RUB1DIO RADI . TIV(

TB;Hlú",i\iO ü'U CASA VELHA CoI'ripra-�.e po C�.!l
t!'li, dLe hl<':. rÚvcÚ'o Q,e C��l1ho e HerçH.lo Luz.

N�i\.Gi'ü1!'iCA VIVENDA EJl\i CÂPOEIR.t\�.,.....! Casa
üe iúdLe,r.tai· com ',� qU�rtoS, banheJ.+o com�leto,' 89r!-
6U 'paJ:a q..�tôr.úo�ei e' �eiÚati> Q.epe..:.u(.mc�as, ·.lCI1<;;!UU

Ue �.I:>UU m��r6$ ?q�aqJ:aqd�, ',.��:lQO i>V. me�ros fl",: Ü'..,-,

t�, 'irwlUSlye p�qlfe:na otic+üa·' Ue' i\[venana t; 'N!d:j.

Wl1a 'casa .de madeirá para .c�eiro. Construç40 mo-

de.1'ha. vito .rwlilllõei .de entrat:l;i: e·, Q Saio,o é:lm m-�ta- V I!

d
.

C' t'O' I- .

Çoes naensa1s de 400 rtu.( cruzf!lros. "
. I ,a

.'

a ;'.
"

ICa
CASA DE MADEI� ..-' Rua' .Matc�linQ Sinlas..-

1" 'S';- Pi"óJúmo''ao 14 -B.; C�'l�E!;�éi,.tO com 21.qtla$s, ,2 .s;alaS -',

",e"m"'a," 5"
'," o'',C l-a' 1·','5'.'porao nabil.ayel. '3, IJ'll:r,i.;1peS' e trezentos In4 cru�eiros.

,

, \ "
.. ,' ; ""1: ' �_C'á; , -; �,;; � ':� -:.. ."".;-

_

DUAS 'CASAS DE ,MADEIRA PEQUENAS .:..... Vila'

l,.!perari� -:'�� tlQs)�unões, ..s�t\la ....a l'a 8�rviàãq ,V d

dlco,' que p�rtêj;l{f'-:l'a ÇU�)I�dlO' j!'e:L'inino Vielra. Pre
ç'o

_

!.101,S iruJ:hóês.' Cô�,üçoes dê: pq.gélIDeo:.o a cOmpi-
llar.

'

CA�A ·EM SACQ'<:POS:'LIMÕES S�la, (luatto.
zi.nha OanJie� e' v�taúdão .::.,... Terreno Ue lU x

me..ros - :'l'r�s �l?-õe� �ento �. cinquenta ,mil, ,

CO»fPRA E VENDA DE IMÓVEIS

TERR�NO COM PRAIA PARTICULAR -' Unico
em Coqueiros, na' PraIa do Meie com 396 metros q�a,
drados, 'TrêS .miüiões financiado em um ano,

CASA COMPRA�E �. Localízada no E'Streito, .Capc
eiras, Prainha, Coqueiros até 10 mtlhões com á, me-

tade fi�arl�i�(la.
.

\
':

SEIS LOTES NO ESTREITO POR 4 l\1lLHpES '(To
doç) . Medindo cada uin 11 x 2:4 metrc.s situados na

Rua Felipe Neve (�p.inhéj.).' Ótimo emprego de ca

pital.

EXCELENTE RESIDENCIA A RUA FERNANDO
MACHADO -. Terreno de 300 metros, CQm 240 Il'le-'

trcs de área construída

� .

I

EXCELENTE PREDIO COMERCIAL - No centro
da Cidade c:óntendo 'no andar. tel\reo 1 101�, .e � con

sultório transforrnável em loja: Na parte superior am

plo apartamento ,que, ppqeril!- servir para : exposicao:
e no subsolo grande porão para deposito. Construçáo

.

sólida em bom 'estado' de conservação; 40 milhões 'fi-
. nancíados. \

.

TERRENO P,ARA QONDOMINIO. - Dispomos de

magnifíco . terreno, .

na pliúcipal' rua. para construçso
de \. préd-o em. condomíruo. 'I'erreno t.rme, de esquina
meUIUao 20 metros .em cada' rua. ln�eresSa assomar

se,
.

lJ,t:;POSITO EM 'CdQUEIROS - Contendo doiS gai

�oes .de nlCiuc.:l'i:!.,. corri óu metros qui:J.U.l·clUOS, .0epQ..ó,qu
ue alvenar-a com ;:,;)' metros, mais .lHsra·aO;·Oes Sdlli Ld-

.

riasz.cíe aivenana,., 'l'el'rt;,t"o .n.�edllJ.\,lO ,1(:) lJ01' .:JU 1U\Cl,.(JS

com luz e água 11gaoo,;;i"liUrn1naçao puvaca. ,é,5C21':iOüa

meuto racrl. Oito 'r�.lhóes.·

t'Alh.NDA NO Il\jTÉR10K DE l-'AULO LOP,t.;S
lVJ.e�iüuu úm ifúlb,àq (;!. ÚU"'''::'.',j.,; t: '''-.=_c !La \:!' :>'"1::; .. n1l1
[!1�l!'I.;" qUduradOi:> ..

.ien.aS bV�b pai,,, "'· ·"ul·é;l ue �rto?:

..;ana, oauai.a, Il1alluiuca ou engo!'ua .:le gauo. .t'top.l'le
uElUe ::;el'Vlua por p�qU.\:!hÚ .pO, l:Um POdo e�,Q"qcj,"'1 �'4L
J.leU'il:d pi. OX'l11q..

' .i A;<;� ue Ut:�li:1U, ti iT��'Jl�S 't:om ';:

�e' <2.llviaud "" J em' vV 1�le,:;e::;. d(';t!.i.La�.;>e· p:roP.fl�adc
eHl 0"0 raLLiO ou .;:,anto::;.

. I

. SOLIDA HÉsIDÊNétA ..POR: PREÇO .·DE OCASIA.J
..:- Vende-s� r� .,H.ua:' Mâhã Jú1ià .fo'ranco . casa· tOm
119 meti'ÓLquadrádos, �rn te�,eno de 430 por sómeb

te 12 rq:i1hões··
'

i'ERRENO - na RUa Waldem�r OUÍ'iques .;..... ruá

que lIga Capoeiras ao Estreito somente dois milhões
e·n até 10 meses.

PARA COMPRAR OU VEND3R
SEU T.E;HRENO CASA OU AP1-\RTAMENTO
PROCUREA I ':"

.

.LLvl0BlLlAlUA IUIAC.AP

DIRETOR: . DR WALTER LINHARES
ttua Fernando Machado, 6, fone, 24-13 da�
18,30 (InclUSIVe sf!,bados. e feriadOs)
AoS domIngos: fOll€ 23-41

8,30 às

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

Apartamento Em Copacabana Temporada
Alug�.se mobiliado com sale,t.a, quatto e �la conjuga- /

dos, banneiro, cozinha, geladeira, louça, comi:leto. AcomO::

ílações jJ8.ra 5 pessoas; perto da praia. Quinze mil eruzeiros

por dia. Tratar Rua Toneleros, 170 - ap. 301 - Tel. 57·44.21.
30,6,13

INOVEIS VEHDEtl·SE
Dua!; casas de mJtel'J.al à ruo Conselheiro Mafra n.os

109 e 111 com al'ea ct( H'j m2 (7 metros de frent.e por 21

de fundos)'.

Um terreno c10m 17,6() de frente à rua Gal. Gaspar Du·

trfl, com 97 metu,s d<' fundos, contendo um\! crwa de �a·
derra.

'Uma Casa em constmção no Loteamento Stodiecu.

arca de construção 331 111.2.

'Um<1 casa de alvenaria situada no Estrmto à rua Bal·.

l1�ário com tAl'renO Ulcdindo 20 meL'os de fr\;nte, com ruo

(los de um lado,mcltLldo 4� metros e (Iut;-o :s6,50. Preço a

rontbinar.
1 '

Dh'ersos lot'es no LJteamento "RF..iCRt'W SA:N'TOS
. HUMÜNT". \

I �I )1 11" ,-;",,_ Tll10ti!liaria Ressaca,da - ru:;, Tenente Sil·

dr,. 'P 1,0 .u
'

j'l
_

H:' O für'c �571.

;�;i'lO t' I.

ç.:r

30

"" �. �

Radar
t

.
na Socledad

�
..

�

'I.fl,'�
. ,"",!:. j;' �:'.

LAZAHO BARTOLOMEU
,

A SUL Fabtil de B�um�l1au, 'no pró
xírno qia dez de novembro, nos 'salões
do Querência Palace Hotel, lançará os

,modelos em malhar para o Verão ..
:

66167. Dez moça? participarão do desfi-
1e. A elegante reunião social, eStá, pre
vista para às 16 horas,. com um CQquitel
O acontecimento será filalltropiéo e COH

tará com ,a particípaçâo de Senhoras da
sociedade florianopolrtana. Como se a

SUl Fabril, foi Uma das ipdUstrias horne
nageádas no dia trinta 'p.p., no Qu�n .

íCia Palace. '.
., ... •

'PE�REIRA 'das Almas", a magní- .

fica peça de Jorge, Andrade, que está
sendo, apresentada no 'Alvaro de C a::: -

valho', nUma promoção de Depto de E
ducação e Cultura da Universidade de
SC.'

" rem, :rvIa.r;ia Leonída Vieir[j., •
,.

ta, Silvia·C,O:niélÍi e Mà1'4 Che
dá Mesquita, Terezinha R�
azinha Ateríno � lla}nha do L.L<--
e . Carmem Lúciá SÜv ._ Rainha 001,;
Debutantes de 1�5,'

4 P�FEITURA de f'polj�J> !'�' i:r
ará .03 ve•.:edores �VJ 'COI1Cur::i() 1

-

de d.e Flof1anópplis", J referido c:

So e para os quarta� "as doS cursl

IÍasi�S.,
.

, .

,

.

DE JO�� v:�40 O�q�ideas,'
para o Baile tio' mesme- nome,

'

, O SR. 'Hilário S).lvestre, dire: (Ir
,

I

presidente da Empresa Catarinen de
Televisao. la1iÇài'á breveroente .,tJJ!l jor-
nal.

'.

o DR. Paulo I�onJer Bornhausen
vai inaugurar .a AgÉ:�cla do Banco d�
Brasil em São JoaqúÍm.

'

ESTOU organizando a HS:a das
DEZ .PERSONAL.DAD::<.;S do ano de
Santa .Catarina. Quatro nOn1:es 'já es-

tão inScritos.
.

NESTA Capitíll, próximo dia trinta
terá início o Campeonato Bra'sileiw de'
Vela, na 'categoria de, "Sharpie';.

'O SR. ADO�FO AgUiar" é o novo
Presidente da 'ASsociação dos FUncioná
.rios do -Tesouro do. 'Estado' 8e se.'

ALTOS preparativos estão sendo
,ultimados para o IV Baile das Orquíde
as de Santa Catarina., a ser realizado
no dia cinco próximo i1ó Lira T.C.

,/
A "lVIINI Sauna', contratou o Sr.

Plácido Pereira Filho, especialista em

massagens, Atende à rua Trajano, an

tigo 'Rancho da Ilha').

HOJE, DIa do FU1\ciol�áriô Público

Fo� decretado ponto ft4Cultativo, nas re

'partições públicas esiaduaís e fooera.i,s.
, .,,_

.

DENTHO de poucos días circulará
- ó nove número do Racial'. na 130ciec...aue
com dezesseis págitias ,jlu;Stradas.' .

'

. ONTEM, �stava mél�:cado no Palá-:
cio Agronornica, almoço' íntimo . ofereci.
do pelo .Governador 'lvo ?ilveir.a, ao ..

Sr. Savero Gomes - lvitúlSIro
.

ci'd 1'>.�
gricultura.

J �
]fALANDO no dia do Funcionário,·

neste ano a Associação dos Servidores
públicos de SC.; nâo prOinoveu a Fes.a
da Rainha das FuncionáriaS. Marcüaní
Maria dos Santos) ficara mais!lm al10

no Trono .

O SR. Rodrigo de Haro. está coor
denando a: 10. Bienal de F1orianóPoU,s.

'O ESCPJTOR ca�a.inense - EHI·
CO .Max Muller, 'nQs 'prim�irQS dias J�
�1'I,e�br?, lançará �*. novo Livro -'
A"O CO,RPO ClRCtJ:!'\SCRl'I'O'.

,,; ,.� • -i.;. l . 1,

SAO Patronesses do Baile de Gala'
das Orquídeas de 1966, as SENHORAS:
Almira GOe1dner, Branca Freit�s, Ber
m:0ete Viegas, Celina Devicenzi, EnY
Mendes. LopeS, Gert;rJlçles Qar.ci<l-, Gí�.
la wapderleY, Lia AraÍljÓ, Mara . Che-

;:====��===========��====,="=,.======�,>.�:;�:;==-;��,--��==��=

-x x x x

A DIRETOmA de O Cal' Cardoso
Comércio e Igdústri9'

.

conv, lando o Co
. llll1ista; para a$'sistir a ma},) �uração das
lojil.s 'I\. Capitàl' em TUbcu-�()" amdo
:tlh�, 'às o�ze ':horà's.· .

•
' t

•

�. ,

IV"'�\i ·. I"�
. r..

,

'

AtornÍentam.-Se os povos, mUitÓ·.jUs": péCies' 'alirnentar.es 'e ia, pr�duç�ó +"
tameLlte, com os fato;:; econornlcos. B Jlt'1.llQ,�4é� con�üúsj naS tOrmas . priw i,:-

. óbvio qUe J,ada eXIste, na con1çao ma-: ,:as .�Qs �tecl,d?� ,e· d,a .,n:âI$cat � :pep" to·

terial ;:;é1'11 lbÓlV, Que se {lenomüioú, eco- COln a; .,expansaó '1daS' T cômlfllh:la.das em

nômii!;. a ISaber a provi;:;ào dos r€rq:rso� çiqad�'\e 'h�çãô é �.'multiplic<!í;ào I:les.'

neCessar10S à subsl.,Stência.· No homem, SclS, a cultu�a .tinha de criar as ('1€1
dáse também a necessidaq� da prev.i.,.·· ci4" tê�p,êctivas 'a, is�s fa,tos .sobrcyjn
são, pois que O' ser,nobr� n&,otem"por.. !:lQ ,a ;eCoJ?om,ià, f!ÍEtn(i.íicà',' qJ).�. 'fpnhec
fim, �a St)..a vida;, apenas á subsLStêPtiéi" 11:105 e, que ,tantt> nos ,átdrmentá. Os
mas o impULSO ,incoercíveI de perfeição, ,..

, :dôutôres �u�êam;' solÜ:çõeS pará oS ro

Ou meSmo de silhples progr'esso. qm:ier ,. '1;.>lenia3' �oi1.ô�ibos das �àçõet1, <i.espI'e
o pão com o subr de seU tosto) ,':Çlão ,foi;' i<anq,ü .a pequena eçonom.�à· de cada lJ..t]

Uma .col1uenação ào trábalhoI', próp�ia-", e de cat� coinunidadé sitn:plé�, comO'i

niente dito, lllas às dificuldadeS pará fam.ilia; e 'm,esmô uma, �Ú'en,a socÍ(-

trabalhar, is',o é, pru:a tirar da terra as dade cOmo Uma fazen,tla, ,uma alI :i<l
provisões necessárias à manu,tenção da de agri_u1t6res perdida no interiôr doa
vida. Daí talvez a tendência para a ocío- países. Chegaràm .. a. criar doIs tipoo •

sidadé, já um vicio result,ante do pejCa- te.l�z teratológicOs, de. -tt.�rif i .;

do, já Uma segunda e;.tapa do pecado, Se micro 'e a macl"Qi:'economia.·
,

todo individuo .se dediCasSe a organif;ar ,Prooutos ,primitivos, por exempl,)
sUa própria' subsistência, certamente, o aÇUCar, que nós, tqdos maiores de Bf'

não haveria nas comunidades hUmanaS, senta .anos, oriundos do interior lo••
.

o grande pêso morto dos inativoS por gínquQ, vimos .e até ajudamos a fabri"
preguiça, já se não fa,lando nos deficita$ cal' nos monjólos 'e nos peqUen<:>s ta..

rios,de todo gênero., chos de cobre"
.

cOfll'pradós' àoS ciganOs,
h economia é hoje uma grandé e foram impedidos de se ,fazer, ,em tlOTn0'

pesada tortura ..Há ciências ecopômica,s da. eConomia nz:'onal. e fiscma pc '.€1"q_
qUe infelizmente se eSPalham naS teP- sos andaram pelas pOvoaÇões q.li-as jf'�

rias e nas escolas e Il'ào',chegam a prO- 'vágens de nOE�a infânCia, destr.'(:Úndo 'o'·
duzir oS benefícios a qUe se propõem e e aineàÇando Os pobres f'Uriéok s '(com,'
os economistas ainda vivem mergulha- hoje Se diz, ped3.l). emente) .at6Í de ca-

dos ,n�s indagações filosó�i::'��i s��re a. .deia,. se restaurassem aquelas .f iniser<l-
matena. Quando descem a :i-'eah8ade, veis 111áquinas de fazer rapadura.
mergulham no desencontro das sugeS- E. 'OS tecidos gro.s::;os; feitos em ra·

'tões, fiCflndo os povos submetidos cOnTO sa; para,a roupa de cama e mesmo P"··u
"animae vilae"; aos efeitos ·nem Sem... o vestuário? Não, não podem niais Sf'"

pre bEnéficos das experiências, feico.s, p0rque eis douioies proibil."am .. ,

"\c; Não há como fugir a êsse quadro ,'Lá no funclo do sertüo ° ac:,'lcl:
de insuficiências pois qUe \�ada dia mais car tem de ir da cidade

.

gr::'.
dominantes se tornam oS econOmistas, usinas mirabolante�; e o's t i,

verdadeiroS sábios da Escritura, díficil- fábricas das �ldades imên,':l

m.ente en!endidos por nós, 0,3 povos do homem se rEduz a .Uma .si,

mundo. Resta-no; o dever da subm'iz- das máquina�, ..
". Senãn n

são s�m remédio. As elucubrações cien- Considerado subdesenvolvic
tifícas são nobres e dignas, sem dúvi- Só a esc01a e. o ,hospit p

da. mas seria de desejar qUe não fôs,. ranc'ar Um povo do primit '

'L
•

J' .

::e1u pOs.as eUI experiências sôbre as
. prOibições da vida simples, ' a

ComUnidades impedindo o aproveíta·- .ca qUe o.análfabeto sabe orgamzar.
mento da simpleS prática ,imemoriàl, .� Póbiés povos; ,!)risioneiros da. (
de nroduzir p3r,9, consumir ou usar, no ci.a sem alma, ciência de livros J18

rest�ito 3mbiente �ami1iar, fora de'� tél11 (-la vida ,dessa" vida que n S·

qualquer expansão do tipo ' come:\�ial: 1ios deU e nf� nOs Hrol! por caUt;

Foi nes�'e sentido qUe a economia l1ás- pe'cado, ma� ao contrário \Ccn
éeu, n2s Origens hU111anas, nos peqlle- para o' retorno . expiatório, tão 1:';. ,;.

noS grupos OU na famiha primitiva, dé 'd0 .pela impiedade dos dout Ire,' 1, '-

medo' a flue cada grupb se bastasSe, no cos, que vivem fora da vid::-, leI'.,' <ig�
. apro�eita�11ento. das cbisáS para a vid'3. simples e dos hUmildes. S,�nho" )�: -

•

. simples de todo dia. tende piedade da gente hur.,nnde.
D:3Í ser originàriamente a econo-' ,

n)ia a orgaaizaÇão . da cas,a· O grupo CRISTOVAlVI, 13RflNI<:Ú
possuíndo

.

Um tratO de tei-ra, Com .1S

'I' t'·'.I{lr iS rw�s:>;�I·iHS e o "P1'i'7 ii'"

"

':I,"

• I,

t

!�
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�!it=�d� para d@mingo. dispaía-se em nossas "htas baías 63 XVIII CampeonahJ Brasileiro de Vela da Clas1Jie Sharp'ie, patrocinado pela Federação de Vela e �Qlor de
.���

:'�8 �'©:"f1 a ltl!p'�rvi$ão dia; Confederação Brasílei "� de 'leia e Molor e ASSDCil-.1Ção Brasileira dos V�leiros da Classe Sharpíe. devendo ao eeríame eencerrer os mais ere.

'�r:":}::;:f::ll �® pds, 1;endo qU�J 'nosso Esiad{\J'será 'repre�ent�do ljelo qlre' de n�elhor p1Jssut 'desiacand$Mse a grande esperança de San�a C21larina que é V/almor So;ar�s
c' m�d c::�n�fle{;e1l1 ��obremalleira a- vela. harriga* 'êr[le i,ih:a.llçandQ, o Hhdo m3ximo do esporte veleíre natio '�aL Em lorna do certame reli11l3 o maior íníerêsse e o :mais
,i:!3 Ilm:7El es afir,?,;ionad®s d:o esporle veleiro, esperaade-se venha a ccnsi�luir"se num relumlnude êxito

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

do"

cllm '<I

objeti
se ira·

'do favorito da prová e, se

gundo declarações que fêz,
à reportag'em não teme .a

classe, e a fibra de Manoel

Silveira, IIe!o qual tem ado,

miração e respdto ,esperan·
do que o maior "sculleF"'!
catarinense de todos os tem

pus esteja na raia dia 13 pa
ra que o/páreo que é o ter

ceiro do programa teÍlha, a

im,portância, que mer�ce e

possam os aficdonados ,tirar

cG!:H:lusões sôbre os dois ca·

tegol'izz'dOs "p,s�s", ,igualmen
te com relaçãa a Sidney Pra,

te!'), que, POd�'Tá cerrer no

páí.'eo em suhstitui€lão a' Sil-
'

veira e se encontra prepara·

do, sendo considentdo fa·

vII"if<) do pá?'eo de "dOlible·

senil", quando tenhrá"nova
vitória remando c'em' Odà
hJ.l' Furtado.

Sõ1:!re o barc(>. en que re·

mal'á, b exnelcnte, "1',1wer"
do ,c. N. Riachuelu decl�.rou
n'Gs que o mesmo deix�, a

desejar, mas. que pOd,erá le·

vá·lo à vitõl'ia dia 13. Leín·
bramos-lhe "'ue o armador

pOJ'ém, que o meSf"1O difidl·

Iú.ente fi.cará ImmtQ, visto

que o tempo (k c"mpetente
carpinteiro gaúcho vem seno

do quase torl1l tam'ldo nelos

jll:epa;'ativos das guarnições
que cümpetírãfl nÜi certame.

os CAMPEÕES CATAR!·
NENSE� DE. f'EMO

("2 com:')
, ,

o "2 com" foi o se�mdo
tIpo de batrco a ser institui·
do no Campeonato catarinen·
s(\ de Remo. Seus vencedo·
des:

1951 .;_ Aldo T"uz - A'lva
ro Elpo, timoneiro e Belar
mmo Veloso. e Adolfo <;101"
deiro.

19;:2 _ Aldo "Luz - Alvaro

Bop)l'aid e K'l1H Boabaid.
1953 _ Aldo 'Luz _ Alv<o,ro

E'po. timoneiro e Hamilton
Cordeiro e �ady :B.erber

1954 - Aldo Luz - <\_lvaro
Elpo; timoneiro e Francisco
SclIhlldi e E'dson Westphal

1955 - Aldo IltZ - A'lva

"'-; "Pt"';" 1;-;""'''.,,�ir.()' e-Edson
Westphal e Francisco Sch.
nüdt. ,

. <I

19fi6. - Aldo Luz - A�Iva.
1'0 Elno, timO)tleiro e Edson'
Westphal e Francisco Sch.
mitt

,

1957 Atlântico (Joinvil.
le) - Orlando Hille, timonei.
1"0 e Wc"ner Westhvi'f e' Mar·
C(IS ame.
1958 _ Aldo Luz - Alvaro

;Elpo, timoneiro 'e Wilson

1
. ,

II �.
.�

(O
Boabaid e Francisco Schmitt
1959 _ M:irtinelli -- Erna

ui ,Rutkoski e Sidny Prats e

D;)nald James Mac I,eod
1960 -_;;_ Cachodra (Joinvil·

le) _ Heim; SBhultz, timo
neiro e :Rolf Fi.,cher ,e O�car'
Silveira.
·1961 - Cb'\choeÍra' (Joinvil
II'.) - Frederico fIempel, ti·
nioneiro; e língo Heítenstein
e Orival IzilIoro Fel' reira.,

,1962 - Cachoeira (JOill'
"me) _ .Frederico Hempel,
timôneiro e· Alherto Bluma

e Herbert Tha81acker

o

,
,

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

f

fi
.r

t
1963 - Martínellí - Este·

vão Clímaco, timoneiro' e

Teodi}ro' Rogério Vahl e Er.
nesto ValIl Filho.
1964 _ Ríadmelo - João

Flôres, timoneiro e Ivan Vi·

lain e Karl Heinz ,JewoJ,'ow,
ski
1965' - Riachu.elo - Erna·

ni Rutkoski; timoneiro e

Rainoldo Uessler e Ivan Vi·
,!

lain.

R�sUl110: Aldo Luz, 7 "itó·

rias, Cachoeira 3, Martinelli
e Riaclmelo 2 e Atlântico 1.

C::Jm mai�· nove en'�ontros,
toúés consbmb da 9.a nda·

da i:h returno, o Ca:npeona·
to" "Estadltat' de FUleb{ll _

ZOn� "DorrÍí A'ltune,,"'- Te
rá andame:lfo,. estanqo um

préli� (Prõspel''1 x B,!:rl'oso"
em Griciuma) marc:ldo para
amanhã e !JS :resb,rites para
dorn:ingo. São eles:
Caxias 'x Intetnacional, ,em

Jdnvillc
AtI-t- .n ,.

A
j: ,

e lCO 'Vpe-rano, x me·

rica em Criciuma
. UnJão x Fel'l'oviádo, em

Timbô ,

Hel'(�mo' L.U�· x Cr;merciá.

F;i!;UI�iren"e x Palmeiras,
nesta,Capital
M<\rcilio Dias x li.v�Í, em

ItaJaí
'Guarailí (Ll'�es) x G".ara·
ni (Blumenau), em Lages

Fc,lg" 'n", r'�,d"!h. o 'Iw),l,Hu,
lJ;:t d�. cid"'Ie d�l mesmo no·

.

Ipe, 'J qu,!l, na .!(),a roilada es

tará em C"'hiu""", dando com

,p:tte ao" Próspera.

RESULTADOS DO TURNO

No turno, foram êstes os

resuItados:

Interpaci{mal 1 x Caxias O
A!"1.éri�3, 4 r 4.t1Hicn O

Fprroviário 6 x Un;ão 6
C('merciári� 1 x Herc:JiQ

1,�lZ 'I
Palmeiras 2 x Figueirense\

I

Pe!dar.íib) Pel� 2.� Vez Campeio
rt1��ndia� In�f'l'(�h:��es
Anteontem, estádiono

"Santiago Bernabeu", em Ma

drid, voltaram li dt1"froutar

se Penarol � Re?;l 1\-i<;,drid, se
g'undo jôgo dá série. decisi�
va pelo, tí''ld0 de r,am''Jeão
mundia.l, interclt!bes de fu·

tebol, tend'} o caml'leão do

Urugua� e a Améric2\ do Sul

repetido o escore de 2 x O
com qué vJlnccu o primeiro
jogo efetu�.do na 'capital o

dental, ficam�o, dest"t forma,

de posse do cetro, aliás pe�a
segunda (vez, p3is foi cam.
peão em 19f1l, quando suplall
ton o Benfica, de Y_,isboa.
Desde que.Q,· ce:rtame foi dis
lEItado lJe1a primeira 'vez, em,
1960, apenas 11uatro clubes
alcançaram o gala-rdão má
ximo: Real l\iadrli( (60), Pc
narol (61 e 66), Santos, (62 e

(3) e �nternázionale (64 e

65).

Nátdico e Paluie�ras Decidem 'Hoje
o.uem I;nfrenfará o SaJ;iJos
'Anteontem, ·em 'Recife," em·

jogo válido pela, Ta�:a Bra·

sil, Náutico e Palmef.ras vol·
taram a empatar sem aber·
tura de escore, sendo então

necessário Ul1l terceiro jo.
go hoje. entre os dois cam·

peões para "que seja apura·
dO' o) adversário do Santos,
numa. dàS' semifinais.

Brasileiro da Classe Sharpie J

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

-'

Confirmou n Avai 'seu fa

voritismo, onteontern a noi-
"

te, no estádio da rua Bocàíu
va, quando se nnpós ao con

junto crícíumênse do Prós
pera pelo escore de 3 x 0,

, vingando-se, assim, da der

rota. do turno.
" Prélío . muito fraco técnica

mente, não convencendo
. nem mesmo como espetácu
lo. O ;'\vaí não chegou are·

editar suas ,últimas atuações,
mas foi sempre superior na"
cancha, -de vez que atuou

mais determinações e obje
tivo do' que seu adversário,

., A 'magnifica "performance"
,

do guardião"Dionísio que e·

fetueu um punhado' de de
fesas elerrizantes, evitou, po
de-se dizer, que o quadro al

virruhro sofresse uma go
Ieada, Outro obstáculo às

pretensões do Avaí até o

ponto Inicial que surgiu aos
.'

17 minutos do período com

plementar, foi (I zagueiro
Nagrt, um dos melhores na

'posição que já.vimos atuar

neste certame pelo título má
ximo do Estado.

r. $' O
.. E inh

, '*'.'

fícados. aos 21 minutos, o A·

·

vaí completou a contagem,
-, O brilho disciplinar do
confronto foi empanado logo
após a conquista do segun
do tento, quando Cavallazzi
foi atingido deslealmente no

, rosto pelo goleiro Dionísio,
tendo o atacante revídadó

com um soco, originando-se
então violento "sururu", o·

portunidade em que Pererê
ca agre-riu o. arqueiro. Os
três elementos faltosos 1'0·
'ram expulsos de campo, ten
', do sido o arco nrosnerense
confiado ao lateral Micuim.
A seguir, por desrespeito ao

apitado!" o ,ing<tdor' Adeli·
no teve que deixar o, grama
do por determinação do re

ferée e, após o terceiro ten
t� suraido aos 23· minutos,
Nordestino e Danda simula-

.

ram cm;tusões e deixaram a

cancha. Caetano soltcitnu ao

árbitro deixar o gramado pa
ra cuidar de uni corte no

rosto, no que o anitador con
cordou, No campo ficaram a

penas ,jogadores, sendo seis
do :'lado dos visitantes renre-

Consignado o P0l1to, o' ca· sentando número insuficien
minho para o triunfo tornou te para que a l)ola rola'sse
se fácil para o "Leão da em campo. Porém, para sur·

Ilha" que chegllu ao seu se- pres.a dp todos, o sr. Jair de

gundo tento e, após os acou. '

Souza ordenou que o jôgo
t.ecimtmtos deploráveis veri� prosseguÍss'e, esquecendo·se

'"
.,

__
-

__ ••
' .�_l___ .• ...,..

Che[Jjt]!ii O M��éri�l'Para a Cober1ura
Dn· Esl�di� [Ia FAC
. Encontra·se ,nest� capital,
nas próprias ,dependências
do estádio Sarllta, Catarina' o
material ue CI bertW:R''''e 'es::

trutura, para· a soh,ção ,do

:wg'l1stioso prohlema dos es·

pnrtes ·am:ad!Jri�s rla ,ça,ll.ibI
. cat�rine!).se. As ,te1has plás·
ticas já h'l;viam c1>eO'�.do 1''1.

teriormente,' e agora dois
caminhões .. orIundos de. Sã1)

:Paulo, trouxeram· os mate··
"'''i'> -i� Rt'f"t�nt"�<to, t('tal1z�n
ii,'"

•

., 'iflim l} cojrn'll''Jm'sso ce
Andratell de S:10 Paula' pai'a

em

com a Préfeit�ua·· e Federa

ção Atlética Catarinense, con
forme (:onvênio firmado no

,

inicio- dêste ano.
'

-

Desta forma, r.estam 8.ne·

uas os· seniços de fundaçõés
·

e posterior montagenS, para
que ·0' e'ltádi.o da :FAC anre·

'

·

sente c'mdiGões uara a ur·á·
. tiéa de· qU'alque:r. e.8port� a·

mador, sem· que o tempo· ve.:
nha a ;nterromner nu for·

Ç!'!T a sua, trans"erência, co

mo até 'lqui tem acontecido.

.,

bara e
/
daí vIa,mrá eJ11 lIO-

vembro ll'l,ra Flnl'iarión01is
onde .l�assa-rá uara a rp,for·

ma, com mais· uma gradua
ção.
Nêste ja;nt<!.r rte �ont't'ater·

nizaçã" Gilberto foi homena
geado nor c1ubo" e e"t:da·
des. a1p,JU da c"ônica eSlloi·
tiva ·local o Que hem al;i�sta
o grau de simn"tia e alllj�a·.
de que formol� Gilherlo, na·
quela região limítrofe do
Brasil.

Resulhdo:; De Anteonlem Pêlo,
"",,�������� Ih r��!ehol
Peio 'Estadual de F'uteból

_ Zona "Doní Antunes", fo
ram êstes os resultados d'lS

, llue:nas disputadas ar.��..
ontem: .

Em L�ges _ Internacional
1 x Atlético 1

"Em Tnhari'i,t) - Hercflio
I..

,... �

L.�� 3 x OliJ:11p',co O
1

Em Imbituba - Imbituba
O x Guataní (J_,) 2

(} ponhecido -apF,tador ;GU.
!_lerto Nabas rpJc também
f�.z parte da imril'en"a esporo
tiva de Santa Càbi'ina, aca·

ba de ser homenageado pe
la imprensa esportiva do
Rb Grande 'd!) No:ríe, »"'la
SUll. bdí1íimte c'lmpanÍm de':
senvolvida no Dellarhmento
de Arbitros da Liga Rio�r"n·
dense do Nort\), bem como,

.
A,-id 3 x M?,'l'�í'io Dias 3 pehl> suas de;,pcdidas d:o's
Bilrrnso"2 x Próspet<l. 2

,

; gramadas, já que voIt'lU a
Gn'l,ranf (B) Z x Guara'l1Í 'fixar resi4ência na Guana.

(J_,) 1.

Metropül 2 x Olímpico "

Em Rlumenau -'Guaraw
(B.) 2 x Caxias O

·

Em Joiuvillc - Amética
3 x 'Ferroviário O

E,nl cticiuma _ Comerciá
'do 1 x União (l

Em Jhhi _ ;VIarcílio Dias
1 x PllJmeiras 1

Ne<;;to:t Callital - Avai 3 ::oe

Próspera O.

O campeonato estadual sa·
'lonista, categoria, de titllla

res, marcado pap ....a' cidade
de Itajaí, poderá ser tl:ans
ferido. para a ,1wimeira quino
zena de dezembro. A princí-
'pio do certame foi marcado
para' novembrn. poré� como

coincidirá com a realiZação
dos: Jogos ,Ab�dos e' haver

a secretaria da entidade sa.

Ionista recebido processo da

Liga Ita.iaiense formulado
pelos clubes A. A. Banco do I

Brasil, Sectllitários e Jaca

ré, contra a eleição do sr.

Ody Mesguita; aceita·se que
a

.

Federação acabará por
transferir· aquêles jogos.

"

�/,

•

da regra de arbitragem, pois' ",sado do marcador.
um jogo não p;)€le�:continuar , Destaques para as, atua.
com uma das equipes, redu- ções de Deodato, 'Mjrinho,
zida para menos de-sete j�l Isaac; Cavallazsí, e Pe,reréca,
.fadores. No caso de Caetax{o, de 'um lado, e Dionísio "( o
que retornou ao 'gramado melhor .emoampoj, secunda.
nos minutos 'finais, o árbi-," do por Nagrí, Hélio; Sabará
tro deveria paralízar o Jôgo .,

e Caetano.
até que .o- jogau.or regressas- .Formaram assim os dois
se, dando-lhe," porém, o pe·', quadros: .

ríodo de 15 minutos para' o AVAl _' 'Mareio;, Deodato
seu retorno; findo o qual Q (Ronaldo), 'Nesy (DÓodato),
jogo seda dado por termí-' Mirinho ti Isaac: Rogério
nado. Como se vê, esteve Santos e" Hamilton; Rogério
'por demais co

..

nfuso o sr. Purificação, Juarez, Cavallaz.
Ja.\!' de Souza que com isso zi e Pereréca,
estragou 'seu bom )rabaTho PRiÓSPERA Dionísio
de grande parte do encontro, (Micúim), MicuÍn,. Danda,

• ",'
<

Nagrí . e Adelíno- HÉlio e Sa-
Assinalaram os tentos: Ca- bará; Figo, Caetano, Nordes

vallazzi, aos 17, minutos; Pe- tino e Nivaldo.

reréca, aos 20 e Juarez, aos Como preliminar tivemos
23. minutos, sendo que os o eonfronto entre Paula' Ra
minutos restantes foram' de mos e 'I'amandaré, pelo cita-
passes de um jogador para
outro, com o Avaí desínteres

dino de protíssionaís, ven

cendo o tricolor per 4 x 1.

Paula Rani�:; G�lem.i Tamandaré;··
C�mservandf!\"�e CORVice\.Lider

O Campeonato de Futebol
da Cidade, catt;goria de pro

fissionais, teve andamento
na noite (I"e anteonte�n, como
preliminar do einbate do es

taduaÍ entre Pró<>>>era e A
vaí. :Foram protagonistas os

conjuntos do P:lula Ramos e

Tamandaré, com, absoluta

superioridade dOr trÍl:;olor da
Praia de Fóra, lJue levou a

melhor pelo eseore de 4 x 1,
sendo que já no primeiro
teJPpo vencia }}Ol' 2 x O.
ô. Foram autores dl}s f,entos,
peh ordem: VaIvito, Reto lI,
T_''lJão, Reto II e �mf!. Com
êsse resultado, o Pau1a Ra
mos

.

conservou a vjf)e-li.Je:
rançl\. Que divide cnmo p"'s·
tal Te1e!!Táfico, ennuanto

que " '1 'virruhro '!la,SSlIva pa.
l'a ') ;'l+'m.'l l1ô..,tll ao lado'
ti" São Paulo.
N1 direçã,o do match fun.

cio'1oU com 1'f''1"n11l1' Ile<;em·

penho O sr. Eruo Ca.rvalho e

os quadros apresental'ani à

formações que seg"uem:
PAULA RAMOS - Pedl'i·

n11o; Donato, Djalma, Tite e

Zé Carlos; Reto I e Enio;
Valvito (ChÍnaj, EH, Beto

II e Rilla.
'

'l'AMANDARÉ - R�malino
(Carlos); J', Carlos, AbelaI'

do, Carlinhos e Adilson; Sa·
bará e Waldir; Dalton, Macha
do, Borba e Lalão_

A ÇLASSIFICAÇ.ÁO

O certame apresenta ag'ora
a classificação qu,e segue:
1.0 lug'al' _ Guarani, 4 p.p.
2.0 lugar _ Paula Ramos

e Postal Telegráfico,. 5
3.0 lugar --c' São Paulo c

Tamanliaré, 8.

,
O próximo f'�1contro está

mal'cado para rlomil1go co·

mo p�eliminar 'de F"guejl'en
se x Palmeiras. Serão adver
sários São .\ Paulo e Posta�
Telegráfico .

"
y ,

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

C�mi�s!o erg;an�,i�dm."a Do Car��av'ál
"

De 1967
'

COMUNICADO ,.
" x

De ordem do Sm..hor Presidente solicito a todos os

Presidentes das ';:;ocied"ades· Carnavalescas e Escolas de
Sa,moa apresentarem nesta Se�retàl'ia, até'I5 de novembro
de· 1966, coniirmroção da participação no Car,naval de 1967.
Findo êste prazo,. nenhuma inscrieão será mafs aceita.

A não inscd"ii,o �a ..ecretarIu',da ,C. o. C.167, não im

pedirá que o intl:'ressado lJartieipe nos festejos carnava·
lescos, apenas Dí\O .erá reconhecido pela GJmissão para
os, efeitos de distribuição· de .. verba, prên:tios, concursos,
etc.

VAUrER JOSÉ DA LPZ

CASA VE�JDE"SE·

"ZIGAlCO"

Vende-se uma c::csa' construída em concreto
�om r.rmános e c -,fre etnhubidos, il}st'i\lação i,1terna dE! tele.
fone, água. quente e "ria; lustres e: andarelas de çristal, es

[llques de gêsso\ garr'.gem, la�ancierta, dependência de em·'"
pre�ada, Vêr e t":lt<:.I,r �i: n13 São ,José, n,o 21S ,;;-- Estreito,

-�------ -...._"'-�_-.... -_.----",---- -,.., ....�.-
f

Orqânização �Coniábil
,

,'l
�

,
,

Rua Tira'd�ntes, lA - Sala 3
"

HORARIO' das 8 às 11,30 e das

"oros, .

Serviço Contoail - Organização
CO!1tratos Distratas -'Escritas Fiscais

Declarações para Imposto de Rendo -
"

Auditoria -- Procurações
Diversos' - �j;Qne�arnento ConfábiL

Revalidação d0 Ativo - r:orreção
)

<
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A :WO meros do P�AÇA XV, nos {UOS Anita Ga�
riba!di e Pedro Soem::s, a Imobiliária Mendes Ramos

construirá, a pa�f'ir de l'lovembror o EdiHci9 OCÚlie!a.
, ,

64 opa�tame!'lt'}s do mais elevado po·.:hâo d,e coo

fôrfo, �'oY-ground pafO os. seus filhos, salão ,de festas
'no 12.0 ol'i�lar, L'om belo vista ponorômico, ,P?ra USo

,;kc!us;vo dos cotlé!ômirios, elevadores de é'llta ,,",:doci

dado, garagens COI'!" bo'xes individuais .:._ tudo' isso e

Mais a rniyi�egi._}do 'm:alizoçêio fazem do' EdifíCio Da

niela.' a me!hor Opoti'ul"IIdade imobiliária do ano.

Apenas' 15 apa;tame!1tos serõo reseh'c.do� no lon

�alTtento. Prêço r-ixo �er:'i reajusf'e., 60 mê.,es de finon

ciomonto!

INFORMAt,:()ES E RESE.RVAS: ,R,VA
SILVEIRA 15 SALA 10E, fONE 3967.

TENENT�

VENDE�SE
,

Casa de malt'l'('\: (I(':;oenpada, com garagerZ1, na l;m� Rai,

I cário, no EsCtTiu Com l'rl'l1tc para (l ma,!', terrer��, col11
·JSOin;�. )

Tratar ,à rua ) 10m Jaime Câma. ,,; :�2, 30-10,6,6

\ '\�

-'

..p

I

José Malusalém Comelli'

lllarcilio Medckos Filho

advocacia

Incidente em Moscou com jovens chineses
,

,,MOSCOU, - Um grupo de
50 estudantes chineses, com
as braçadeiras da Guarda

Vermelha, promoveu mani

festações nêsta capital, às
vésperas de sua saída força
da do país.

O governo 'Soviético expul
sou-os em reprr-salia à' medí
da semelhante tornada por
Pequim, em relação aos es

tudantes estrangeíros que
frequentavam escolas chine
sas.

As 11 horas, �Jmmdo uma

longa fila de pel'soas se cn

contrava diante do mauso

léu da praça Vermelha, para.
desfilar diante �Io corpo em-

.balsarnado de Lenin, dez es

tudantes chineses aparece-

Rua Deodoro, 19 - conjunto 2. - - Fone 25-82

FolrionópolÍs
, �
---,------'--.- -_o ,;.

Órganrzaçâo Técnica Contábil
Escritas avulsas - Procuradorta -- Contratos Drstra

tos - Irnnõsto ds Renda - Impôsto (1..8 Consumo - Pre,'
vidência S-eciál - Correção Monetár.a ele Ativo - Assistên
cia Técnica.

ENDEREÇO:' R1V1 Saldanha Marinho - 2 - Loja :C, -

Caixa Postal, 596.

Endereço Telegráfico "ORTECO"
Telefones 6381 - Chamar CLAUDIO
281" - 'Chamar FAlISTO

fJ'1'\rJtln6p()I_l'-

�__,,; •

,__
'

_ .... _ • .....__, m

NOBErRTO CZERNAY
CIRURGIÃO DENTISTA

II�'IPLANTE E TR>�NSPLA!-''TE DE DENTÉS

í
.De�tistéri'1 Operatóríc, pelo sistema de alta -Jo:ação (Trata

menta Indolor).
PH.OTESE,FIXA E'MOVEL

tI:XCLUSIVAMEN'TE CO',I[ HOF�,A MARCAD!\

Er:ificio Julieta. cimjL�nto de salas 203
Rua Jerünimo Coelho, 325
Das 1;:, as Ui iWl'h6

Resldéncíü: A \i E�rcí;�a Luz,126_ apt. 1

REX-MARCAS E PATENTES
P 1 R"gisl;ro (1.i,'At\efll e 0tlCléd 'd:;:, ,ppi'ieCiaCle 4lau:;:_j 1.a _�_

llHHC"'"S, par,enteB 03 lnV8!1,a0 nonws .olllcl'cialS, titulas (i(

csLllJdeClYnénws,' lllsignrus e fnl�,es úe prul�aganda.
.ti.ua Teneme Sllvélra, 29 - ::ialii.ll -, l.o andar, - AJl�

CiH ea:;;» Nau' - F.orlanóp'.,'!is - COlX.� Pr;"r.aUJ7 - FOJ)e 391]
,

28,10

DE ADVOCACIA,

Hor�:ri.o: Diá�·i'1.mr;;lte chs 14,30 às 17,30 ;,5

(Isto rnesnlo, pegue o dinhelr-o do aluguel, Junte mais
um pouqt.Jlnho e cornece a pagar o que é seu ,)

.

Mas escolha o que (::� !)orn afinai e para você e sua
famílIa

.

Que tal con """'Sa, mós sôbre o SOLAR DONA EMMA?
Swn, somos nós quern estamos construindo, lMOBI ...

LCARIA A. GONZAGA.
O ponto é excelente (você Ia viu a placa pela ave
n,da OSMAR CUNHA ou Jiela STEVES JUNIOR ?),
o acabamento nem se fala--
PRAZO ?I? Bah são 48 mêS65 (quatro anos) e a en
trega .dentro de 24
Bem. afinai você sabe o que e (T'als.-'':'�f'�?'géfn, mo.'é'r .,13 c�sa dos oLltrosOU:,Ii'Ia,sYft !,!�P'['�:.. 'Cesa,;, '

I'

.. .;

··".��1;ítJ"'''I'''���'��� :<' ,_

flnIa 7

Por Thomas J., Marshall

Washington - Um dos objetivos
essenciais da'_po]í��a exterior doo Esti
das Unidos' e ao· me.sma tempo Um B8_

� sunto de gra.110e importância mundial ,�
a »sslnatura clp LIm tratado internacio

.
rial p;n�8 "imp�djr a proliferação' de ar

mas nucleares,
Portanto,' a notícia de aue os Es/a

dos tInidos e a União Soviética reinicl
:
;>r:'nn ,?s negociacões sôbre êsse aSsunto
.foi acOlhida em Washinzton com entu
"siasmo e cautela; entUsiasmo porque <;�
"rnj-::L sem dúvida de uma no-feia alvi
C'éi1.'pi;·a' e 'C::1utQ],,\ porque existe u-r a "

!n,'ande distâfíf.:"l entre acôrdo na IheS�
de criDfi'1'ências e »côrvlo no tratarlo.

}\nieri"r1'Y1("p,\" i,� ,"e havia' eheg:ld0
ti acôrdo sôbl'e UPl tn1t"do relativo ')

él.sSuntos-.lJ1ucle3]·ps PU1 1963 .. oUe m-(': __

h.H as provas nucleares en1 terra, no ;:,,:

(. sob" água, Foi firr:nado por 1'11ais d�
100 l1:.Jcõt?s e Cl)Jl�"'1.'ido �)()r tor.los os ',.,

S"''',''' Si9'nat8rins, E' l;::mentávpl oue d,,
:o'" d..,s no+ênc!.as nucleares não o t�
nh"rp sUb3cri"�0, '_

, o: �r9n(lQ n{prY"r.n�0 1-h� n[\rÕ�Q c�1J.o
frmou o +n'lt,,;,r1o der101l<;tr,q a' imnnr!-i'in
('in conferic1;:\ às' TYlpdjr1"s d0stina+�s "l,

. (1"'S,wmé\1T'IE'-ntn H"'rp 1, ]'I,.., ;'!t1).<!'l perÍod ')
d", ,�,,��ões (,12S Nqcões U'lidi''', 0S ':e\1r!'!

O�l,t,::,.,t",,,, ,:lI" 1112'S CIp (;(l nRrõ"'s f"lar",·pl
11'1 !,."c;0r-bléia. Gpr"l '" rjl1;o�P tlvln p1",,,
ress81i-Brplll .� PA-C.P,c:.c:-i(Ja·':1e de Dr0�'t'0(1;l"
fl'1 ('jUP�t;;o d" r:l?s;:\J:''Ylamento, "'",..F�ubl'
·l'",,.,"t,,, nn (1"" ,se r�fere' a med'(�::ls par,a

;,�nrrl;r f1 Cfl111DE'tic:ão de artefatos n',.l

ClE'3'-PS,
n 1'p")"eO'P11' <>111'1" 11orte-aineric:::n,'1

,"''' ONÜ, Sl', /l-rthllr Goldherp.·, declq
�Cl1 ""ôl',']!1!'''' a Ass('n'lbléi::l Gor,.,J qUe �n

ir" r) <'�,S"''';'+0S 1""8'<; j,'-,'portantes a","':"
rpll1 cl!�hC!t;rl(!" nr,r ::"ll1pl';: n1"nário "o ,',

r'('!ah:; ur!]"2�:�'" t;:'"Y';1 n �0�c1us3o de l.un �

�ôrdo v;�anc10 � il'Vl� ...... r1�-r '1 f1Jiu:r�<:) �rr'!�
.C-._�,,� - 1'� "rmas nu()·1"",·C'<" ,P p ]JrOl'r 1�

rtOJC80 (1(' tr2hdo limitado de nr:O,ibiGão
J", nr0h::,S nucleares' .

c:..-..l�·�it"u (pJ(;'::'" .�('I r·1J...... f1'nC'c.'(':\ fJ l1r....

n".......-;,i�<-:�...........�rl .. � .!""'-R--.1-T�r .':I� r111,...�� r.""'3 ph"
.'�., "_:-,..,(l'-Y'.f"r-,� ,....;;nbr_0 ,�n+0S ac.C'Ult/._0ç�

(' ,",,,,:"nJ' rI'" (') l'vTin;Qtrn rbs P�lc��í'i�,,,,
Vxtrf'�.'l�-C" .... ".v.;�tico, Sr. Andrp; 01"(\�'--';1_
'k ... ''''';,.C: ..... l ... ��-i"'rBGõfls quP f07 11'":1 A-::-s .... ·..., _

1;1!...· '"" 1 ... é1. r1V'""C" c·ç.Y""""�n_p.� •
fl80 r .,.;r-...,� -1

_

.........',...,.,...,r-f·r .... �lA rijç.;Y\I)��C80 rJ_r-l <.:"-''' _ �c: (1,.--. ';·-.i

.... :0'''' ..... ,-.1-''<:'r::.a 00. d�C"l7l1.c::C';:;. ...... ·c.: ...... ., .. '..- ....... -..�'!- .. .,:"1

·r .

.!.. .... '.C" ..-.0"';lv0., .. ��("()r.c:; }.11·--qT�· ..1",� ,...('.,�., n

n.'. ,... ..'_ .......'-0. �T0h":""'ç',...,11. e 0. �_"".,." .. L':_�·'"" _1.."

Esté1cl0 f)""-1T'1 R "!.1sk., foram rl��··d.g:---1nT")r.;.

__
o ......_�� ... _ ••••• • '"

,
, __, •• _

A" duas nações. info-rmou o Sr,
Gromlko,: estão errinrf>pnn"'n.'J" p<::+r"'''Gos
ao que parece, para Se chegar' a' Um �
côrdo l1.PCei'SR.",;(>, '''��q o advento de Um

+ratado internaci6nal.
,

P,J",rri do aparflnte desejo .da União
Soviét.","l' de pro=seguír . nas, diScussões,
Os Estados Unidos mostraram-se satis
fpito "eom o ht,,o df'_ haver sldo re�ol1hl'"�

, Pelo Sr. Andrei Gro:p:ü'ko o desejo que
têm as rrorte-amerícanre ele: chegar d

11m tratado ",l� não proliferac;50,.
.'

Mesmo (1uandp .0$ Estados Unidos
er<l'","! '8 {mic� }13CãO "(ll,ie possuía .armdS,
nucleares. instou 'oytr;� países ,;:\ ,Se- :i,nU
tarem a .êJes na decj,,�o de colOCar. sO�J,
contrôle internacíonalvtôdas ,as instala
côr s atômicas existentes. o"� '

Hi poucas semanas � Presíden.e
-Tohnson lemorou :;:0 mundo qUe esep

., '">ntinua ?endo c» nbi.pj-;vo dos Fs"'-" ".,

lTnidcs, à0 de-c]"l''1t·: 'Pr()"Sc""'11�'''n(�S 11.2

b1.'sca e exortan('o 8 aUe -'8 rhegile a "

11'" s;"tpma eficaz de' coD.trôle interna
cional de instalacões (> arm3S nuclea
res, O objetivo ,:le nnlftica m'ci�nal de
",,.,ior nrim:id<lc!p continUa ser.do o 0.e
'livrar � hum'anidade da aIl1',eaÇa d,e', ,

.

gUerr.f.l'.
,o Pr"'sirJen:"e fpz PSS;'l

nCT 0C�IS'gO da .n':?�Saqpln �1,-.. (plinto �H'.�
""'r,O{1 l'l r) (l� n;rf'l'Y'l.11g;.'\c8,o da Lei sôb,n�
C"ntrô1p 'de Armas e o Desarmalnento,
(lU" C";"11 o orç�:anismo governamental
(1.P<:';·'1',pr10 ,80 estudo e à fu:ura impla:"l
taci'i0 "lo des8l"1,e, "

Em vi":i:3 ,-1� t":rroT'!o ,lena,'F;do .
as eS

t1E'l"éJ.n(,<Js de (i"'" �'" ,"'C"Cl. -concertar un'!
trpt,<>dn (-1118 T'ro)1x' ; (Ec�eminação de
;:trm,.,,, atôrnic"ls, o S('�1'0'ário de Estado

i Sr, Df'aJ; Ru,il\:, n--r('lrc!Oll ,qUe o fato de
prnsSe,f:fnirem 3S di5Cn ",sões a êsse re8'

peifo, ,�,i<:mjfic-3. qUe ainda não Se chegou
à tãI aCôrdo, .'

" . - ,

Não Ob8 ante, ? (>nr�tinuação dos deba
t"'s é sinpl elo :;··,,0'.,. ..."'so, ('�nt·'·ibuindo
n�ra o a'Ívio d"!s, j(,n�ões, '1� rnbém fo
r'lTn a.viva,clas ,tecenterna"tf' ;:lS rSper,w
r"" ;:t reSpeito da po."sibilidade do eS1;;;1
b�bcj�---":ntf) -:1e un; 0UÜ'0 <:lcôrdo inter
r�lF":"�" 1 dej'p:rn,-,','l "v'"l" Que o esnaço f'Z

.j-�, __.;r.:'" o' o.", ·�'O-rr)'(J� .... ,:-l(,C':t�r:: C-r) l1PV0rãO
,-,rI' 'lltj]17"ldCS én'11 filn]:,rhdp "'?cHicas,
li (�I'P"" 3pria. 88SlDl: l.n":!"é\ 00!,;V!:lnte do ..

h·,t3do de 19:59 q1le E'"tiDTlla (lue a Re
",'ãü An';>:rtica sprá "1til'zada unicamen
te C""'1 obietivos n;:t('ífiC08,

E",,,,,,s -tratadn�<; I-l�;<: d�s qu�j.s fl-
1·...,rn fi.rn1�d('\� Cl .,p1;' __:"v .. 1rt'\� ,--, f')\-: ('\-'1'h;")o:;:

I

r-lr';:'" �::s�, ri�"'!rl ..... ,
,- ..1.-.': .. .1 '

..... �,.·:'IO'("IICf!"'lçÕ�S .. '

-;,,,,...1-"1'-;'''' s ......Y'v.:r �_.1 (!.- C'''';1�d8 n?1"? rY0!Q

b 1-;r,l·" n:'Ylpntn c'" -

'---,� norma interDacio
nal referente ao c1esarm,amen+0,

,
, •• �� .. A..i M"""__�_ • _'� �_'''''''''__ '' __

Confl;t.os podêm ser

implJrtante esti:'1"uj1o
�

::-:trNGTGN,
corn frequel1c'a, vêe:n-se na si uae';"
ele T;l"QVC:S cientificé\Jl1Elnt.e o que a <;e'�•

1'" '" Dl t '(,te S2mpl'e '-'oao\':' .sl;l��')tlCl(a· en e, b

que 2C�;nt····r>-' ..-.'-)�. �'OVOS \i3do� ��')br\-:: ()

valor do conflib,
O cc:mJ:lito diz Up' --":c'lo,Qo C3)1',\, -l.PDS" 'C1'11 artigo publicad'" n:' l .. "::sta '

'.

� "ie;-C'n ;ri>::! American'" talvez tenha a

� p ,sr,�a 05pécie de força propulsora qu"�

� 7cn·,e. '3 5I?de .. o apetite .sexual e a dO��H
(� ,': �.: c,.__,. )iode :"f'l' j11C]Uído entre

� 8S "n
. r, ",' '-'-�lio e+';e'f'll1'e!" na DfOdu-

t
l comUm o fato d� 8� ti��- ulanlll o incl \"i

� duo fisican1ente, aguç'3.rem Suas facc1]

'. dades, motivarem-no a agir e aument'l.

� rem sua capacidade de aprendizagem.
" O conflito auando surge de algo

<!omplexo ambigüo , novo, intrigante
J OU surpr�endente ,não tem Sido conside

r,a_do Como força prop\llsora no meSmo

s�lltido qUe a dor.
Contudo, o dr. Daniel E. BerIYne,

da Universidade de rt'oronto , e seus co

laboradores nas Estados Unidos e Ca
nada demonstraram que o \Conflito em

nível não doloroso estimula o corpo.
Para prová-lo: o dr, BerlYne fez

Um paciente sentar-se diante de Uma ta

bua, em forma de losango cam lUzes em

todos os cantos. Sem\,re que as luzeS
de qualquer dos cantos Se acendi�m,'o
paciente precisava apena sacionar uma

chave naquela direçã9 para dc!slig,Vàs.
Quando se acendiam lUzes em dois

,cantas, introduzia-se o ele1nento de ..
'

ConflUo. Nada prejudicial ou penoso 61.-

ção j ........ '" ,,'.' ,. ,- r1r� t:" ..... -- • ., i.P"J)()"':'tall ,·-S

implicaÇ;;-s n ,':' " ,;' ·c<:fôn.
Todos (':;';

: c"� c' '" 1 '

(/11.(", V' ;:", IT"'�1i7ar" n""flS ell? éra (stl-
'�'l'\-:"" () "r. BerlYne riMoU QUe a .reH

'��n .,�, d", nele do )JéJ,ciel1te {"1'1.2
:.rd�' 11utibilidad.p !-l-=t ""'·"].0 elnpre-
.;�.�-=--l� r� ""S t:".::trs com r1 1·'-(··,.... r ('1� ·':lpn'[!.

'1 UP-' ,..-n1·ílV8. .s: g�""'i·jiC8 l\f:=tl'''ellte n_e�-.r'l \

8as 'ci)ndi\:ões,
C:)m b8',(" 11e�'S2 e Cl:] outra: ebdo:"

<) ell�. Bel'l}'ne <.credit'l q1le ;l C()',ol)l�'�i
dade incerteza e incol1gruencia - pu.-',.., 1 J�
si proprias e n30 :')()r causarern :"C'(""".... -

pc:' i.lllnléHT'1 r0-8.�ões b.q?j('�,ç: ril i",_
.. ··.:-f ....1·lO

T'�2'" r-;:í,,'qif-1C8. (1.. ',.... :""n.'l1!'1.��" -I';..\:h....,s ;,1lt

�.... () .:.(··�i") ...... -:-·il'f("'lli·:: r�'3 'Un!(.·�
,�. r C{-"c1r\ "'c'l_-:do de ensl

n
,,-

"l.'nar urna

cr.ia.nc;a j_n-:;��l'r· 0. ;;.L-..· ... sroU, con"hec.i-
n1ento não era encc::.n'da cem bOl1S )

lhos.
Naturalmente, quo' ,lo ,', í.: '�1

é levado ao ponto de caU"s!.' 1'lF
tímulo torna-se tão grqncle qUe ("

bloqUear a aprendizagem, Isso foi
mol1strado em outras ocasiões por ('S " ..

dos com crianças de cortiçoS, Sem Sil"

ber onde 'Cairá o próximo golpe, e,55'"',
crianças vivem num.a incerteza tão pel"i.
gosa que Se tornam 'nervosas", descar
regando tensão para todos, os lados em

lllovrn,entos Sem objetivo_
Em seu artigo, o dr. Berbme obser

va qUe as novasinformações sôbre con

Dito ampliaram os conceitoS de estímu
10" e, 'motivado".

,
.

'DevemoS reconhecer e estudar um
espectro in·�ramenJ e novo de motiva

ções, disse ele, nO qual conflito e incer
teza são estimulantes basicos da apren
dizagem,

rum com duas enormes co

roas de flôl'es,. seguidos de
40 eonpanheíros, �om a in

tenção de visitar também o

mausoléu. Em vista disso, a
policia fechou Imediatamen
te as portas do panteão, dís
persando a multidão.
,'I OS estudantes iniciaram
: então Icom os representantes
da polícia um dialogo que
durou três horas. Fínaímen
te os poficlais concordaram
em depositar mna .coroa na

parede do mausoléu de Le
nin. Posteriormente .apanha
ram também t" outra, que
colocaram sobre o tumulo
de Stalin, perto do manso

léu, onde os estudantes chi-
'neses não foram admitidos. I

HO�I[ENL'l.GEIll[.

Na prtmeira cobertura lía
se em chines ,to em russo:

"Ao gr1'.Í!d� Iíder e me=tre
da revolução .,proletaria Le

nin, .dos estudautes . da Re

pÚhHca; Po;mi<:!' da China na

URSS", N,� segunda lia-ser
"Ao .granrk: continuador de

Lenin,' Joseph Stalin, dos es

tudantes, da RqmbUca Po

pulao d� .CIlipa na lJRSS".
.

Dcpuis
;
de. observar alauns

minutes de si!ôt1cio, diante
do monumento. (IS jóvens
chineses regressaram à sua

("11haixac"" devendo tomar
'o trem 'p"ra Pequim ama

nhã à tarde,

Enquanta seus lideres dis·
cutiom cm� a policia, os ou

tros estu.dantes chineses con·

versavam ,:om um grupo de

eidadãos' soviéticos, perto
do Mausoléu.

A um sovietico que lhe"
perguntou: "Pl!rque vocês
não,colabcr_am con0SCO 11&1'a

ajudar o Vietnã", uma jo·
vem chi!lesa re, 'pondeu:
"Não queremos 'ieguir a

mesma políticil dos que a·

gem em e1nlulo .COil1 OS Es·
tados Urli1os. ' ,

A atu,uoe dos ,estudantes
chineses icve a elara finali·

r-:..r -..

dade de evidenciar a sua n:
delif1ad� ::',0 qU[) consideram
o Leninismo n�lrO, e cmlsti·
tuiil um desafio ao góvêrno
soviético, que pr"ibiu o cul.
to da jlersona1idade de Sta
lin,

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

CG:n[!lr�;�S(D UrU,!nla.io� �..,

Atende, Os
Grevisi!ls

i"TONTEvrm ou, - A Ca·
m",.-- <10'; n"puíados aproo
,.r 'CU U'TIl! série (/e leis de ca-

, rateI' "ioc'al, cnire as quais a

que equip�ra, ,os vencil-nenbs
dos p.rofessôn�s' ndmários
aos d "IS secUI,ldarios.
O Sen�do, tod'lVia, não' po·

de disl1o� sohr� a In<>ter;a,
dev;�." à falta de "quorum";
A Ci';nnra )'mruida em ses

sã,-) i!!�nt�l'l"upb (!e�,de 'l. b1'·
de de odem até depois das
três h-o:ras da manhã de ho-
je, t:nnbr:Ul resolve" ..... '"�'" ...()., .r�
!"",r pnr mn ano a suspensão
!l�<; dC';:lJei(lS e ações judio
dRis IT;;� de'xarhm milhares
de fa''''1Hhs dC"iahl'H;adas.
O 1J1''lf�'iSf)1'e'l llrim!Írios,

em 2:"!WP há münze dias, de
vp--no vo1hl' às aulas ama·

nhã, n01'll1f.',liz:/m:l.o a situa·
ção escp'ar do país.
Na o:rpenl (lq iii'!. da Ca

n'I\n-a cO'ls1;a pro.ieto de lei

qne 11cneficia os ,bancários,
(� que ,deverá 8',1' discutido e

jH'{l\'ave'lmente aprovado nas

n'"(lx;ÍJU<lE horas. Se isso a

"";�l'1t.·'ep)· iaulllém a \)arede
deeretada pelo seu sindicato
será suspensa.
Outro problema grave (lue

() govêrno vem enf"cnb"fl'l
{o '1 gTeve dos trabalh::J,dnres
rh r'O'1,f'tnwão civil. Fontes

,govermnnentais dissp.rllm
'que a m"-tHação do ministro
(I fi interior, Nicolas ToraecG
1\ n:nsa, ('�,tá «ando resulta,
rI l, � n ,-,,," tivn<; e que a situa-

í(�il." -'''''''''':\ SC",' soluciornda,
enl h!'el·�. /
:Por OPtrO la'it" entra hOle

em seu seP,'Ulldo át3 u grev'
dos fUllCionál'ítJs dos Ins -...

- ,
tutos de A.Pos�nt��ori�. ?, ,

seus po
.. ta-vozes Ja anunciai

l'am qu'� se suas reivi'lldiC�ç,ões llãf1 fo:rem atendidas d

: rante m; três dias de grewl '

'já decrr,t?rlos, na u-róxinm \semana def1a�1\rão um mG<t"

'Viment.f' paredista llor tellíl. -]po indeterminado.
,"1
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Acompanhado de Comissão da cidade de Laguna
o Secretllrio som Pasl1, Deputado Armando Galil, a,

vistou-se ontem ÇUl1l o O . .'vcrl1"dor Ivo Silveira. Di
verso.'> assuntos de interê,sse daquela cicl�de� sulina
foram tratados na OC;iRiào. AI) cnCop.tro ,;Ol1lp'lj"recj'fllll
os senhores Ronaldo! Carneiro, Fernando Santos, ve

reador Venâncio Vie�ra, Luiz' Soares, Anônio Sl�'yj
e Paulo QUeriúo.

MJJS"'ANTIGO'JnWo OE 'SU1A CA1'ABIHA
"
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"
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Flo:rianópolis 'sexta-réira), 28 de 'Qutubro de 196& \.
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Enersia Cheaa a�1Jt"B,.(�rÍ' '

o díl$'ito d� En�ad,a de Brito está �endo �am1zadQ pela CELESC" cUja�, obras de 4iStribuiQ�(!)'�energia f>.J.ê;.rlca já alcançam grande parte .� Vilado seu lnte'rior. ,D g()v*,".r:t.:�ç\�rdvo 9ilv�ü:a!'�Ejb��nando o apJ"e��1r.ne�to d,a:,m,'3taJ,as-"'1o en.e�g�t1�«h.à\l�la lüc,ali rlaq.e, cumpre aJím1 ele' 11-Dl corril?f6.rr�'ís�,. pai.
te do seU programa de eltrrfícaçâo. O· pl;efê�to . j�Silveirá, de, palhóça; falarvlo à reportagem disse 'llll''C'I)::1. ÊS';iC rnélhoramentc. Enseada de'Btito r�adquj.re
plenas :::oDcllçõ::s de 91'cg�·esso.'"

Q

Governador s'aída
servidor .·no 'seu dia

.

'.�

Congratular.do-se Co!n a ·clq.sse' dos"
servidores públicos 'pe'IQ, transcurso do
dia a ê es consagrado 'o governador Ivo
Silveira divuiga mensagem, cUjà .

ínte
gra reproduzimos abaixo, ressaltando a

atuação do;fur;Cionalismo "em tôda a

evolução, p<>�í'ico-admini,':itrativa de san
ta Catarina". .- '.

"Na oportunidade 4u� o Dia
.

do
Fu,.cionário Eúblico oferece, qU�ro, eo:t;l
gratu"ar-me com a n'obreé ctasse dos Ser

yiciores p4blicos catarinenses· por mo'..i
vo' da a,ha significação que esta

.

data
� ,

p

assume,

N.i .,jerd·cde, ó funcionalismo. públi
,0.0 teL1, e� teda a evoluç�Q, pólitico�a.:l
ni.ini."tr:tiva de Santa Catarinà, 'a�en
tUnda posição atuante, 'eomo fator de
inCont.=stável influência rio curso ,do.'
desenvolvimento do Es�ado.

'

Cémo Governador, tenho por emi
nentemente pl'eeiosa � cooperação dos

..

9�e; �k�enao pa�f� d�s qÚêi��������.:§e,�'
. vldor�.s. estaduaIs! exercem .ful)�aq pu:
'b:�c.a,::desde oS mais modest?s':'qg" ?"i.e,r��
q).lia de ..serviço, 5lté oS de mais. el�v4clo

, i > -

d" '1 r- .1,

fllV';'., ,Nao esconnecenc o as
. �elym.di7

'C;:;'�ÔêS .da classe, éstou certo ..dt:: que o

f1inCio,n.a'lisnÍo público de Santa Cata1"l.
na, méh�ê de sUa. perf�ita 'çbmpr�ensão
daS' realidade3 a'dminis'rath;as d,o 'mo
mento, "possui o 'anurado &erJ·.iO d�s pr6:
prias' rÉsponsabEidades, COU1 \l� q�<V�. se
identifi�i ao esfôrço do G!,Jvêrno',' 'na
db'r�{ "é,om,um � pr'opulsâo d.o Esta<lq.'

• -!.' ,,,:. ..,. '1:'

'Tenh0 assim a cC)BvicÇãó de' olJe
nunca/.me fál,ará :eomo nun'ca fa<ltciU:Á ••;
'mais ati;"á e' diligente cooperaC;ão

. ·dos.
servid0reS -Públicos c.atarineFlsPs; .

.';
�o�

qUais ,me' d;rijo, ne�ta3 p,alavTs.,S" J>ara
nma �·audacão· mUlto lcordial eom', o.s

meus v:;tos 'de felieidades, extehsivo� :1

todos 6S seus la.res."
.

Prefeito' manifesta sua

o prefeito ,Aeácio San�iqgo, por dta .

sião do Dié/. do': FunCiopário Público, 0.0•

memorado hoje em .0do o País, distri
bui � Mensagem qUe publieamos abai
xo, alusiva à data.

"Sou daquêles qUe normalmente
prestam homenagem 'ao Servidor Públi
co e tem p�a 'com ê1e a melhor das cpn-

Siderações. .

Olhós DostoS no funcionádQ anôm
m', f's:.�ecia�ITlente naauêle qUe menos

recebe- e' 11713i;; servico; nfesta às entid':i
des públicas, é de ;:;el' �pmagrado" n'(5 ;;l

oportunidade, o preito de 'ju�tiça
"

qll.!
se deve 'pr�star ao Servidor; na da·ta co

memorativa do seu dia.
1enho para mim, que a Se-rvidor,

pr;�1P.in2Irnente aquêle qUe a,lcança sua

po<Si'iQ atr"v{s de concurso de provas
men Cf' d ,..-taque (S')('cia1, porqUe é O'

110mel�1 que 'ju '3, qUE 1 onq'.lista sua po-'.

sição eom SeUs própri<;J", méritos e çon;:
se.gu! inserir-se numa realidade funcio
nal.

"

'....

�

O Servjdol� Público' é aqliê1e', 'que',
nas ésJel'as municipal, estadual e fedé,-,
1'al, a.tende a reclamos imediatos, �iti,
vos, algumas 'vêzes presto e �to, no seu
tido de atender, cOm segurança. o r�o

nhecimento dos direitos consagrados
'ao 'verifiear solicitaÇões 'e ao atellder
em leis. •

E' ê1e qUem, ao despachar papéls,

.

gratidão ao funcionalismo

•

Ótica ,Adqui:-� ADarelh'o
.

- ..

Pi:ra Tesles VisuaiS'j
DUrarite a reunião do ia:hvr ouinzel1al do Cl'Jbe

df' Diretores LQiHa'� de F'iorianóp;)l�s, foi api'esenta
dG aos eonv·d:,o.cs ;;sneci'ais o 'Ortllo-Rater, ,appr.;lt1,)
de alta especjalizaçfl�" p"i'a v",steó; viS14iis, proQi.lzidQ,_
Pé·la Bau,:G'\ &; Lómb, ,-,,'

'roma' J 'o a palavra no iníCio da r6.!União O' sr. l'vIá
r;0 M"Yer,' presidente do CDL de F!orianópolj,.�, di.,
�f': "Ê:.ste é o sentido prátieo dos obietivos de I],,(?sso
ClL-be: b aprimorarnento eon�.inuado da espéc�aHza
ção 'dos serviÇos .'que pre�tamos .. Por esta' razão saU�

daDOS nOSSa associada Otiea SCl:lssel Ltda,' pela: apre
sentaçã.o do Ortho-Rater que em muito vir4. benefi
Ciar a n03:".8 população." ,

O sr. Diretor de R.elacões Públiças, tIr. Roberto
'B',,�'sa', saudou oS srs. Drs. Prisco Paraiso" Otto. Fre'!-s
b",'rg, ,Túljo' DoiI; Viéirá e Major Alinor Rqthel,3, con-
"1"1 ;qo 3 espeCiois e .imprensa, dizendo da satisfação
dr.' Clt be de D.i.reiores Lojistas de F'h;)rianópoli.s em

tê· los :�eunid·os.
.

6 sr. Nílvio Scussel; di'l'etor dá Ójeq Se,uSse'� e

D;x"tol' Sncial (ia CDÍ. d� Florianópolis após rápida
eo'Jsi d('raÇões, fêz a ápresE'n�ação dos eqUipamento�?

Rr;�!�·OVAÇJ'J) DA CAMl\RA MUMICIPAL
PAIlA VEREADOR

.

HÉ�IO .DA SIL'YA'HOESCHL
N° 2.218 !,

... . , -

po:sitllante's, pres,t� velev'al1.tes s'e'rvi'eos' à• 4 _. ,\ ,�

coletividade'-. anôl'limamen.e corno q�e
'�üna pf;quena peça da imersa l11áqUi�
administrativa - distra:ído d� �� q1ta
finalidade 'e dos -seus elevados de&t��os.
se111 �J;:éeber, muitas vêzes qUe �stâ. a?
segl\fando um direito .ao eidadão; q4e
nãQ ppderiá rE)Claniá-lo de outra n1aIÍ�· '

ra perantcé os �der� çonS.tit��o��. ','
.

, Nesta MuniCWalidade, quer<> .\1omg..
.pagear, em especi'al, a' todQs os ful1eio

. nár�qs dediCª,dos q.ue ,aqUi lnpUl'eJam: /' e,
trapalham �ncan!'\àvelrnEmt� a'�fa,v'or', :da
des,incUlnPê.ncia dos seu's deveres.

São ê1es os técnico-s, os oper�rtos,
os continuos, os aüxiliareS de lUJ1pe?ª,
os p_rÓfessôres, os chefes de GeçáQ, os
di:r:et'oie.s, os s,ecr�táPos, todoS. erutPl.
desd� os m,ais modestos aos qUe cl.�se!n�
Penham funções mais elevadas, qUe n1i1l1
conjUnto 'harrr,onioSo tem assegurado

.

ao Govêrno da Cidade o, atendimeÊ.to de
suas tarefas.

. E, ,finàIrriente, aql1-ê1es outros, qUG
dçixaram .a ativid:ade, depois de, }udo
dar em. 'favor dà colet�vidade � os ina
tivos. ,Estes homens. que jlé,rn do ano�

\' nimato, esqueCidoS, não 11.).ais lembradoS
'fizeram do seU passado ..Um patrimô�üo
qUe deram grae1qsameI\ê€ ao Brasil, de
vem, tamb'ém, merecer gratidão e re,;,

peito, nesta hOlnenagem."
. ,

ASSINADO O COHTIlATO PAB� A CONSTRUÇÃO
Df; 500 tASAS EM CRICIUM:A

"

.. '

Na COHAB de SC, foi realizada a

çerirnônia de éls3i.natura de eontrato,
com .J CU�lstrutura Catarjl1ense (CON
CASA) I para a cOnstrução Izle qUinhen
tas easas na ci.dade de Criciuma. Pela

C;OHAB. asslt1al'am: General g.r,ê11ci0Pereira de Castro (Diretor Presl(:lente),
Roberto Mattar (Dire'or); Dr. Ad
Kardec de Melo (Diretor) e Alvaro
Selva GePtil (Diretor), Pela Constl'U-

AC�24 sai: seuunda 'cum
restriç

-

es a imprensa
\
\ '

via á impren ..sa, 'mas SiE1

punir os org�os que p'l
blicarern noticias tenden
ciosas ou alarmantes.

'

Se
.gundo a mesma fonte, 0

�to n. 24 oficializará o qUe
Se eonVel1ClOJWU chamai.'

de "Est.atuto de Respoo
sabilidades da Imprensa"
qUe foi elaborado pelo mi
nistro da Justi'()a.

.

São prey!staõ; puni ÇCf? S

pax'a jOl1JCiS e_
.

(.mi, SOr:·.<
de !'a,�j�)' e te!cviS�'{1 q (l.:·.�

transgr�ci�rem o 'Estatuto,
indo da suspen�ão prOVl
soria de eirculação ou ir

.

radiaÇão ,áté a easSaÇão
dc.finUva do orgão de di
vulgação,

U luarechal" Castelo
BranCo, de acôr,do eom

o informante, ',evitou .

a

adoção de'qualquer me·

dida contra .a impren-a,
�'ma,; se viu diante de Um3
situação de fato que (J

obrigoU à optai" por aqUe-

Ó 24'. ato coinplemen.: r
�o Ato Institl1�iOJial 11. 2

.

- que deverá- ser assina
do pelo presidente da 1:'.<'::

publica, na proximà segUn
dá-feira - definirá os

pr'ineipios de re§p::msabi
lid,qde d.a imprfnsa e Ti
xará pUniÇÕ€5 a, todos oS

orgãos' iniormativos .Jp
Fáís, que dÍvulgarem no

ticias ·coIlsi'c:}.ei�il�s coril )

sú1:Jversivas �1b governe
federa.!, A ";;'ed:.da T 5f!

gündo reve-la::'anl.. On�em

á 'rioite fontes do Pa�acio
dàs Laranjeiras - visará
iIp.pedir a oivulgação ue
notieiario e artigos tidu':5
col;no 'nocivos a segurança
naéi:onal. Forám ' CItado:)

co�o exem-pl(\)s "'jartígOts
do ex-gov�rnaç1br' Carl)5
Lai.cerda rio': '�Jo'n1ial da
Tarde",

'

,
' ResSaltou o infonnante

que o novo a�o não pr"'
tende impor ceNsura pré�

la solu�ão".
APELO DA AI!
Em Lírna (f't.ru); a Cc

missão de Liberdade d�
Imprensa da Associação
InterameriOana de .In:1..
prensa anun'ciou qU", pIe:!·
teará á cnt.iI..3.JE qUe €:1.'/

vi.e l11en:JagÉ::1l ao preSl
d.on.te Castelo BL'anco, sq�
licita.nc1o Que naq ;:romu1
glle nova i�i de imp:r�n3�
no Brasil., cons; _l.e::adl... 'p
InO '·discrjmj.·n".tori.. em
\.:l!'CU.OS lnterBa'�lOnál.;.
Resólução ne�Se S2nt\

do será oficia1Yílente < pr.;,
sen.�da lloje l....era!",t �

.

as.Sembléia:gGral d2 AlI.
O texto do' doeu:1 21)';0
ressqlta que' a mt.:uh.·�

,

....

.$e tivesse ,qe ser tor.lq'1a
- pod�ria ser ',ra:r.l..,!< riQ.a
para o' goverpo do llLart!
cha1 Costa e 'Silva, Uffi'l
vez que está ,preste.3 .

a

expirar o n'l,andato do rna
rechal Castelo Ural1..;C.

�Jerito di! UNE tU oriente)
pesquisa na Educacão

\
.�

, \.
.

A fim de' aêompanhar o

andameo·to. d.a llcsquis,\I' C:'!.IC
. Oi centro de Estudos ç 1"'eg·

- '�lúsas Educacion��s, da Fa·

culdade de' EdlJCnção" vem

deseuyolvendo, com refe·

rência ao levantamento da

prob\emática, do ensino pri
mário e méiliQ JJ'o Estai'io,
esteve em visita àquele cen·

,t\,o de estm!-os" nesta. sel'1a·

n;'_ () ,Prof. Jaques Toris, I1C'"
'rito: 'd� tInes.ço· em assurit\)�,
de pla.p.ejamento etlucac'io·
Ii�l.

.

Q Prof. Tods, que atual·

mente 'pl'csta assistência téc

nica' afl ,Ministério de Edu·

cação e Culturz, e ao Minis

tério do Plane.jamento, foi

convidado pela Direção da

Faeuldade a emprestar a

sua valiosa colaboração na

presente fase de trabalhos

em que estão sC1Hlo tabulll,
(1'11' os dados obtidos na

al'l'�pla pesquis:J, de campo,
ora encerrada.

,

(Js resultadüs dessa

São PJiuló,Nâó.llehcti Muita' C�rga
Tftl1egàr" P,tJ� Suas EsJrà(a(�':

.

",

,

'

'. o Goverpo do ES",Pdo ,de São Iiap�o, 'a partir Q:o
di.a 15' d� novemoro';nao" pehnifirá. em AenAuma hí
póü,se, o· tráfego I.:le véfculos coíri. 'e-!{eesso de earga
�}� S.1!�S '�S ,ra��s. Coml-�:l.�cR,:?O n::'IfS�: (�enti�1o fo_; if-"�
tf,l �o Governa'dor ,.Ivo Si1v':,h'?

>

�1 .J�� GO\"";·:l.-':·;()l" d.e
qui!,;a, dnerão SC'r conheci· São Pau�, Si: Là'�d0 N�tel," ?c€ntllan�o (1'-lf� tál c1e-
"os !lO irucio d·, p.rÓ�o CiS.ãJ foi Újrii.�da em' vistá da: "co:ntm\!l.a � :progressiva
ano @ deverão :,apol1tar ·88 }�esagr�!gaç�b 40s paYuneÍlt�� dai "rouQvi�. �'Y!��S,
.metas edilCaclonai"s 'prit�Íit3- obrigando '�qu&le Estado a oner'dsos;· r��r>e�e1liU?s'
rias pa.ra, os J')1"óxh"iJI6S anos; das vias',astaitadaS e' ''!11anutenç�o d.a,s €,5,r:idas �ão
no Esbdo d.e �O;út;8 Ca.tiri-

. ,p' 2,V i:lel1t8da�,'" .

.

"

,

'," y • i·

na. Trata·se "l.t em·p-reenq1.' .. �> "·w,(:.'cume;:·t() eIlv;aCo .aó G;jv('rD}dor Ivo Sil-
mento de gra!ifle vulto,�. , Vei.ra o' CheE.e do ',Executivo'paulista solici,g a ampla
irocinado,p'Clo Gabinebe de 'pub1ieidade da proipiç�o. ",

Planejamento ,'(�C plano � , /.. "c,
.' ? '

l\�letas do Governo. (IU� i;:cà·. '''''Ser:f1itlor Ag!"adec'e .Subvenção' ,hzou ,com a Umversul;ade . ,

. _

" :' ' ,

Par,a 'o Des�:v�ivn:ie:ÜI()�: �io ,:, 'Que Góverno·Dâ �
.' ','" "

".
-

'

.

<Estada cenvemo e.spccífíOO. '.
. ",. .

.. "
" :', l',

". O sr: José 'de 'BI'�to And:rad�, 'pr�sidente da Apsp-.
ciação dos Se,1'\i:d,ore:3 Públicos d�. Santa.' Catarina, en
viou mensàg,en1. '.lO, GOvt;rnactor, 1'10' Silveirà, agrade
cendo à inClusãó.. 110 0rçaniento de 1.967, da stibven
'Ção de' d�'i.:r milhÕes d� eI'uzeifoS para a entidade que
pres,ide, f' .

" Di� a m,eüsage:q.l "que o presente a.to de Vos-
sa E) ,:,lênei.a reper'cutiu 'de- forlua altamente elogiá
vel no sdo da Dirét6ria 'da ASPSC, impondo-se, as

sim, ,pior dever de' gí;atid.ão, ttansmiti5se eu q. Vossa
E,xc-elê7)cj,p, o' orofV.nC!o recQi1h�ciment'o da A-�oCi!>ç&.o
dos Servidor!:,s,."

peso

PÁRA FILINTO LACERDA A.INDA É O LIDER

DA REVOLUCÃO E CASSACllES SÓ CONTURBAM'- .

;:

'\

BRASíLIA,' t'i (OE) i O .mura, como tei'mo da. dis-
,.

senador J;'ilinto Muller, que cussão, o parecer da Mesa

ontelll esteve �Olll o marc· a finmíndv a i'1(',ompetencia
chal Castelo H>":H1("1. fl";�·e do Legislativo para apreciar Costa e Silva' contra a ue·

que se 'fosse oll'\'Ído opina- atos do Executivo - entre cessidalle revulucionaria : d�
·.-l·ia contra· u S'1Si}ensão dos eles as cassações de maneia·,· continuar edihmuo' aios ins·

direitos políticos do ex'go· tos - que se fundamenta·

vernadolr' Ca.des Lacerda, ram no Ato Institucional

em quem,recO'nhece "o g-ru.n· n.O 2, Não crê nem que o

de lider civil dil Revolução, plena rio seja chamado a se

de 1964". Entcnde�.o lidei' _. pronundal" sobre a compe·
da ARENA que as b.SS::H.'Üt�'i:- tenda, nisso <I) Jergindo da

se fazem contra a GoJTll1x:u.o;; cXJlectativa gel1�ralizl\da de

e a subver�ão, entendendo- ':': que.o sr. Adauto Cardoso

se, no seg'undo caso, o com·' :,� venha a :insistir na posição
prometimento com 'a au'ea- anteriormente tomada, 'cn· Adiantou,' o sr. ':TilintO'
ça comunista, quc pairava c�núnhando ao pIe n a r i ° Muller que, no. seu,llltl,no
sobre o País - e é evidente tanto a sua der.isão quanto encontro com .o marechal

" que nem, p,0r uma razãu o l)are�r con'tr::uio da Me· Casteio Bralléo, o' chefe do
�: 'n�!'Q 1),01' ,outI}l',peca II t'x-go· sa, para ql�e se taça a opeãl)� governo resistiu até o ma,xi·
� \Telnador ',.. da, .. GUI,mahll,nt. Não acr!tdita' .o senador" mo d� suas" f.orças CO'ltta à
[ Além do mai!l, 'Obscl;Va .o sr.l pur .outro 'hiJo,' que ,ha.ia. elicão do Àto lnstHucional

[ Fi.Iil�to MJille� que 1,.Q . fl�turo mlmero �o i'�iat22, �ois _

es- n." '2, não tell�o �r:'s�il(lo
� govern.o (lo m,>recfjaI CC\stll tandn amellt" ('IÍl curso lj, SU<li'i advertenc�as sÜ'Qre a

J. c .Silva é ag�ardado num � apl�ra?lo. das eleições, 11� alternativa dccurrcilt � da
'; clima generafu,]do' de lHla',· maIOrIa dos Estados, e e\':l' r,:wusa do Congresso em

vQnt3de e uma ação represo dente que os parlamentare!i :éonceder:'ao E�[ecujh·o. �s."
'_ -t '.

,

" M

_ 1 , ,

siva",cónfr� .o �l'. Carlos La.- intereSsll.dos so regres,são a,' medidas e8pec�ài§ q!le
•
lhe

cerda·
.

c.Crt�mcl1te c,;mtl'ibui. Brasília quando- estiverem 'p'1.?'�. eQt�o' sofieitad:is. "Do
!
rlli pl}ra prejudicar, de mo· informados, cilnclllsiva�nen· 'W'iS!iIr I]iod.o,. (1 pres'de'lte
elo muit.o sensível, a tua.) h�, da. sua sortI' ..nas urnas. ,da: RJpu'lJJica fe-r. () i)rs�lvel

!' t
. I r

� expect<:ttiva favoravrl. Esse esvazi,flmen 0, assull, ,p'v"a .evitãr a üecretaç'ilo do
,

Nil sua l:U11Vf;1":sa com os d e v li r á prol!)l1tn'll"·se ]1or re�essa pad,Hri',int'n', aten·

i
[.

·jol'nfl.HRI:'>fi. o I'eua'dn r, P. 'l,'A"tns dia'3 {' .I'ol'talece a
. del1flo mrsmo,:,hí. np-s der·

.lin�o Muller diss'e 'l;ICredi- anti.g·a conv'icçüão dó sena· radeiros lll0lr!C-'ltQS, li, um

tal' 'que a <:ds!', ('nire o E):c- (1'11' de que I) (Jol1gresso, e111 1llti'no anelo do lJ1:'onr.io !'Or.

,

cuUvo e o Le!;islatillo não hipotese alguma. votará :1.. Filinto Muller para que teu-
l reacenderá no dia n. e�""· c;ure.ir<l.s a nOV1J, Constitui· tasse alcançar uma s(\lução

�, rando qu eseja feito, na Ca. ção, que acaba!'á t':!ndo de' conciliatória.

!

r
I

/
"

)

(

ser outorgada at6 f�OnIa �:ro\
teção juridiea a seI' disp'en·
sada ao futuro presidente

titudonais, o que ele. não

deseja, mas certamente te-:
ria, de aplicar, se lhe fossé

iniposto, por ahsurdo, go-
vernar nos 1in�'tes da, Cons·

tituiçã,n de 4ft ,1(' inviabili·
dade cOllÍprov:adR.

RESIST:íl:NCIA

'ViolenJo Té�,p�râiMalà ,3"
e t�r� Deielt4�·cm"tag�� '," ,

:.�':�:.' :,,_ il..;_c·�"Q telefôllico- mantido ontem com O' Qo
·,··i::,m1[1/}f Ivo Silv,'r.ira,' o prefei'to mur,�.cipal de La
<'es Sr, Wa�do, da COsta 'Avila' informou ::0 Cbefc 'lO4;:1 ,. " , "

ExeCutivo dê S,émta 'Cata�ina 2-ue Um x.ic�;:;nto .empo
ral·càiü sôbre aquela régiã0 ..

-

.. '

.

. Iirr�iat�'mente' foram mobilizados todos os. recur

só; C�a� S�ci'etaria' da 'Saude,
c

visando ao envio d� IPe-:
d:ic�!'�rifos' its'Mssoas âtin�das: Outros �,�to)!'eS ,,19
G.ov�dlQ "t<iJ�\>éin" fo��m�·pàs'�Qs. '�. �disposÚ;ijº' da(p�l�
tqun1eípio .. , /", ,,',

'

,;".' .'..
.

;\; '·6 ,r.J.":Wa1do 'COfil.i �\rila '.ihformolj:� +:0 ''ES'l\1-
DO" 'em te]�gramá expedido 'na 'tatde� q� on: fi, que
"Ur.:l :tél:rívél 'furacãO 'se ,àba.te:b. à meia .'noitp. sôbr'é a

reir 10'.0; '. �Qm v�ritos dê ;".eio�:d�de' aprg�a,c!� d�; 200
q�ilf;IT).l='troS 'p�r ho:r.'�; fa:ie:g.dl1 enormes devastações.
i1;ld1 siv.� ví.ti.mas pcss0.a\:;i:!' EÍlH'e "estas, tr�s mortos
e.· df:;lenaS q.e :fepdqs, todQs 'hQspitalizad,os, além de
dtV, stal(ão de' "rasas, benfeitorias, C:errubada de m",

tàs. �<n!s:it\lindo estado ·.éle éalamidagf<' p(!'Plj c�"., q
pr�fei'tÚ ·de ,1..ag�s' re.clama: "a. atenção ªo�· pbde.r�s
púbÜcq,<>,",'iJ).fQi-!!1a,ndo' qit-tqa ,que 'Ia pJ;,e!���\lr�, j�'irü
dOI.1_; aª proV'idêlfc:::::s d,e Sp:e6rr� ;à:s ',:v�timas � ,�� es��
fa�8;lg? um' ,!e�ant9::gep��,. doS. p;;jh�zos J!-Ie�!duláv��'3
sqfridos por mu�erQs ..hablt:::nte�.,:.

, . '-. '.

Gint�io"Dá"UFS,t'vii r�r-�
Te��ro. çirie�a ::� ,GiáaSlié.... '

,

:' , 'Com estrutU1'a to'talinente' ;de' COnereto armado e

'c,oPt,rtu�;a de J:aj� pli�sad�,. ap9i�d� em qq��� pÚ�es,
s:?mei:l�',c'�enq:o � 'ql·ai�r,.dês��·,tipo' exiS'L,�p,te 110 Era

,sir,. :asrim',s�tá ,,�' qf�1il? 'C.���r:t9;i.que. a tl_�y.�r�id�4�
Foo� rat de ,Ss.ptq ,CªtavlP9- m.andará, C;9nsJruu � cq.g.
juntO', ÚniversiÚUio; 'em Trin�âa�·�,' .":

,. ..'.,

: .'
" .. .A .j)lánta: d� .r1iaj�stosa õbt� 'fpi eritr.e��, onten�,
p.eló

.

átczyitetó Mo�ses ..Lis :ao . ��i�o:r;, em ex:erc�ei?"
Profeis,·ii Rop,erto Mundep �e J':.afércl . estando pré,.
seh�es'os srcs>AIuizlo Blasi, . ...:_ SEcret."."'lO· GeraI c.:a
UFSC'I�' Mutilo C. MartiPs 'd��Silva :,_:.. 'Diretor. çio
Deo::;&tame�to de 'Educação e 'Ctiltur'a da- Reitoriq' d�
U:'FSC� ',' ..

" ,:'" , - : ' ,', " c�,. "

'.

.r'_'
'. Q Ginásio ,tefll. .Cáp�ci'da4e ,pa17a".trê§ mi� e, qui

nhlmta�: peSsoas,. funcionandó, 'no: seU' interior, teatro,
clnem4, Sàh�s de auÍq' e,.$a1a.;pellá g�n.ásÜüa."

; .. , . ,:
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tUra Catarinense, assinaram: Claudio
Devicenzi e'Valdir da Silva Veloso.
DentrO de poucos dias Será lançada 3

p�drà fundamental, pal'� a <:ou\)truçlir)
dD' importante empreendil11.e.n',o qUe �f)l
félVOr2CDI' qUinhentas ú;,.rníli'}s dç Op8:",
rário8. Na foto da esq/dir: Alvaro .Sel
v, Gentil.; General Orfêncio Pfl"eil"a de
C8S1-ro, Roberto Mattar, Valdir da S11v:n
VeloSo e Cláudio DevlcenZÍ.
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