
o TEMPO
SínLeSe do Bol. Geomet. de A. Seixas Ne.tto

Válllcl, até às 2-3,18 115, do cLru 18 ·:le novembro de l:Jlj(j

FRENTE 'FRIA: Negativo; 'rnrssso ATMOSF'E
RICA MÉDIA: 1019,3 milibares; TEMPERATURA..

MÉDlA: 28,3° centtgrados. UMIDADE' RELATIVA
MÉDIA: 84,7%; BLUVIOSIDÀDE: 25 mrns.: Nega
tivo' _.... 12,5 mms.: Negativo - Cumulus _ Stratus
- N�voeiro esparso Terrpo médio: Estável.
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, A Conússáo EX,�'eutiva da

Federação Internaeiollal de

TrabalhRdores em Trans

portes �rden�u o boicote

internacional de iodos os

navios e aviões da Argenti ..

na, até que o governo de

Buenos Aires atenda as rei

víndícações dos portuarios
argentinos, que s� encon

tram em' greve h�, quase
um mês. '

A Federação qualificou o I
governo de Ongania de "ile

gal, totalitario e drtatoríal."

Fe

do'
até
inl,
ita
úJ-
)'111

'OUTORoA RE�LVE

e-
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o minis! 1'0 ela Justiça, sr.
; '. Carlos 'Medei ros da Silva,

já passou a adrmtir tranca

mente a outorga dá nova

Const.ituição, pelo Executí

vo, como solução para' o
conflito surgido entre ;0
governo e o Congresso Na

cíonal, depois das ultimas
cassa;ções de manuatos. Q'
sr. Medeiros da Silva to: Italvez uma das prímetras ]
vozes do governo [, desacon

selhar a aprovação da, Oarta
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'Os espanhóis ·rcllUblica.-:
'. .,"

nos que V1vem no eXl'lO aeo ..

lheram com relativa jmlife·,
rençà o anuncio' Ije uni'" de-;
creto-Iei do govewo de Ma
�ri lJ.uc prevê anistia g'�;ral
l]ara os prc:;m, (' . ('xUaoo�'

Gucl'ra CivjJ·

�
,"I .

!J,

'M.'�'I Mario arhns:

s'

s

>,

o presidente dos Estq-dos

Unidos; Lyndon Johnson,
foi. operado com exito no

Hospital Naval 'el'� Bsthesda,
a 16 quilometroc de Wa·

shington, no Estaio de Ma·

ryland.

o porta-voz do :mprensa
da Casa Brancl'l f..nunciou"

pouco depois d2, operação,
que o polipo exLra,ido df\

"

do p�esidente nãQ
ca,rater maligno,
extraiu, t\l.mbenl:

uma: prot\lbenlf,ci<!, do ta·

?:mabho de uma bela. de gol·
, fe., que havia' se formado
; sôbre'a cicatriz o.a 'sua opei
: i'ação, de' extr,ação.- da vesF

'cuIa, r,eali,.zad� en: outubrq
I do ano' passado.

gou ao

Juize:; eleitorais 1'01' regis·
trarem \nomes, da op<ísição,
em .pleno gozo (!�. direitos

politicos" .

"

Serviço de':rcto do
':Exercito e o Depaí.'tamenh\
,. Federal de SegUL':lllça Publ�,

. ea��<:olltinuam inwsügandlJ
(! a - atuação da Ill"estor�
Overseas Service, I'm todo t ,

� B.t;usij;, e sua 'Jl1culaçã�
;.., cóm G�tTas emjJre:.as eOli·
gener�s nacionais c estralí·

"BANDA" E "DJ,':.I.'ARL\DA"

" ,

O sr. �la:rio M'U·tU1S 'pas·
sou a tarde·�nteir.l 1.10 il'la·

.:racanã, acolnpa'_'iJando a

marcha das apuratões� e, a

todo instant.e, crn cercado

por coreligionário� Um de·

le:; ajl�()xlll\Ou,sc ,c Ih.; dis·

se: "Eu sempre diz�ju ,qlle o

Furah era a "B'JHt�l'; e o

serillor li '�'Dispurnda''',
.

O s�.. 'Mdri@' Martins, disse
aCl'edit.u que "estamOS mui·

/' to mais pró:Mll1o<; do que

todos lJOSSam unagUIar ' do

üia d�l verdadeira; restaura·

ção dcmocl'atica" Interroga·
do sobre �ua pos ...ção em

Telação, ao sr. Carlos La·'

cerda, dissp- considerar }]os·

sivcl uma aliança com o

ex.g'ovcrnaüol' C\�"ioea em

termos de uma fl"�l1te uni·

,geiras, sobre a'

': 'gal, de dolares
, t�rior. �

I "

I
'

l'(:;jlleSSa

para o

� Os " núlitares, que ju�·
gam f'atltan.iente \'lJl.josas" as
I. I. " "

; illfol'IllaçÕeS q.ad,ls pelos
principais: �lIli.cados, prç·
ten'dem 11\0:;; pr9x4I'os di�s
eneaminhar à Justiça tooa a

doeumentação uprl>elidida :e
• os depouuentos prestados
ti pelos detidos.
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C. Pinto 'Depo'is

\ De 1:le,jío Promele
Lufar l'or Direl�s
SÃO PAULO, 17' (OE)

Às 18 horas de ontem,
certo de sua vitória, chega

v� ao pavilhão d�\ BienM o

prof. Carvalho Pinto, que
foi logo cercado pelos
porteres 'e cOITe'ig�onarios,
dois dos quais o carregaram

por mais de 50 mdros. Mui·

to aplaudido e eumpriJ�el1-
tado, o candidato teve bas

tante difieuldade para che

gar átji as instal'-".(I!)eS das

emissoras de T;V que dese

javam entrevístá-Io.
,O ex-governador Carva

lho Pinto ralou j'i como se

nador: "Terei 110 Congresso
Nacional a mesma atuação
por que pautei toda a y mi

nha vida publica. e que ex-,

pus em minha campanha
eleitoral. Lutarei para que
tenhamos eleições diretas é

jjustiça social - mas urrra

justiça social autcutica . e

verdadclra, a }im' de pro

mover o l�'ogress) �I' iO<l:1
-

a nação. E esta a�ilação não

pelo Congresso, mas ínsís- será surpresa 11,1)':1 o povo,
tia, até há pouco tempo, em pois, graças ·a n7,ll';,

.

não

, que .0 mal. Castelo Branco sou corno certos homens':
jamais cof1itaria da outor-"r publico:;;' cuja' vida 'é uma

ga. Agata, entretanto; em.';. antologia de íncoerencías .e
.i bora extra-ofícíalmente, o contradições,"
,'ministro da Justiça admite', 'Pergillltado sobre se

que a outorga PJcterá vitQci.a 'era· tamhem
como uma SOlu;'q�, U«1:(I �1' y�torjn da ne�f(Jtll(;;ifl, disse:

r • );.. -

\ It t: fi � i"" 'll;,. \ f � t, ,..

peral' a CrIse E:{!·'cutrn·T,c "''''1;11'''''
' '

giSlativ0, 'que clev("l'a ré:w: '

: 'Ct,n��'
var·se �ós •

a r'8abé�Ttt!l'!_, ��.'�.o,;W� e
. <lp "Oongressül �ti:e volta' . em meu lH�ssadtl de, traba·' .'
de sim recesso c('mpuJsório lllO e de atuacã� poÍítica,se-
nó düi. 23, ria. O povo -idenüíic� em '. "'.

mim seus próprios ideais, e ." ,,'".:, .' ,

"',', "C,,o.'" o resulta,di./ d.a!. anurac.. ões chegadas do interior, assegurando'.exi'l(�ss.va vitória do sr., Ce;so r..Q1l10S ao

por isso me escoTheu." ,.. ...

,'S��ado Federal, I) Gov'('rnodor Ivo Silv,eira L�i dos pri m_eiros c-a leV'1r 'o se� �I>raço ao seu anteceSSOl.
,

,

i

nador em di 'p ra a e votos
A apuracão doe; eleicões em Santa Catarmo, cUIO

I • •

desenrolar processcu-se em ritmo bastante acelerado

durante todo o ,'dia dê ontem, tanto
I
na Capital corno-

"UM, SEH,AUOR TRA'NQU!IiJ

,vêrno unt "rg
submete,-a

.

, '

: '

:"IIIlUbl1l illi.� �;�ssa
!I '

!J Cass� «I rQv!t
J

� mo, 17 (OE) - o jorna·
'lJ lisia Mario MiU'tins, candi
I 11,...0 do 11mB que está lide

lauuu a v�_"aç;iü para o Se·

uacto na uuauuiMl", a.o rel.e·

j rir·se ontClll ao:; r,U111{heS
. ., de que seu nóuIe c!'tal'la Hi·
',:l,l� cluido na proxun:l Jis,ta, (te '.lnO, "17 "(OE)'- l\ ouior·

i cassações, disse .()lle ,"se o , "'k ada 'Coll�tituil.'itU, e0111
iii govel'no preiender nlssal' os d.isposit�vo que :J. s_ubmeta

� eJeito spelo - PO\O, nada ao referendo do Congresso

ii m.ais estará fazemlo �o que .', a ";er enUlossado a Lo de fe·

':" eumprir uma voc'lção tua· ',vereiro, deixou d,! ser, ape·

�lnica e o seu desip�'eço pa-
.
��l� ':hipotcse para se trans·

,., ra com a vontaue sooerana � foitllar na altern,uín'a une·

'� dos bl'asil�lros". �
. t' ". i.'

� O Sl·. Mario ]Yl:WtUIS de·

� clarou que não !wuve ,teUl'

;: po par llue os elejfores sc

"i familiadzassem l0111 as

� atuais normas eleitorais, e

:IJ.I que o governo fez tudo ,o \

� que podia, antes t!O pleito,
� "para intimidar ('s melho·

� rcs nomes deste P,IÍ�s e che·
.

cu:'n.ulo
-

de-(ôass<�r

>
'

-

. apuraçoes
considerados uma eonfirma·

ção das previsões 1),0 gover·

no isto é, vitória do MDB

na' Guanabara {: no Rio

Grande do Su,l' e 'ilas grano

des cüladcs dos dpmais Es·

tados, mas exito da ARE·

NA -110 computo. geral, .

as"

segurando ao partIdo oficial

lnanutenção de (' o !TI o da

.maioria nas duas (asas do

COI).g·resso NaciolJl,.1 e nas

Assembléias Legislativas de

pelo menos 19 E, t�dos.
O ministro Carlos M.edei·

l'OS da 'Silva manteve·se dll'
rante torlo o dia de hoje in·

fO!'mado da marcha �a:s

r', o

<, ' ,;_,'r-:-

e

�iata do governo, que a c:t·

da dia mais :;e cü1lvencc da

Ül1pOssi.bilidade dp- obter a

nova Cart.l aÍllda lla atual

legislatura>
.

O mjl)jstl'O da

Justiça, talvez o pri'u�iro
J1Iembro. do gover:l\J a desa·

conselhar a apr�n'ação da

COI1:;tituição l�elo'Cong resso,
\

Ill;\S "q�e vinha ÍJ)s�stillll0
em que o presidcll,te <la Re·

publica jamais cuo;ltara ,: da
outorga, já admite, frllrica.
mente. essa solução.
O sr. Carlos Medeiros da

mal, dis::;e ilHe a o:.1.orga po·
deníl vir, como I resultante

.

do quadro de diJ iculdades

que o gO.vel'l1o Lerá pela
frente a partir do dia 23 de

novembro, qUfrndo o Con·

gresso Nacional, te1'luinado

o recesso coml1ul;,:ório, vol·

tará a, se reunir.
Silva, enl COllVCl':,a infor·

rq
s

apurações no país, receben

do informes suce�:;,ivos, to·

dos dando conta de que o

'trabalh OI:1.e cOl1t�;:;em dos

votos se desenvovi::! normal·
mente� embora cO',n muita

lentidão em d.ivel"iOS Esta·

dos. . .

Dos parl'lll1ent/�·l's candi·

datos elll outros F[,tados, os

unicos a cúm)Jarercl'em ho·

je à Guanabara foram O se·

nador Nebon M;J.�l1lau, cano

dWato à reeleição no Para·

ná, e.o deputado Anisio Ro·

cha, cque pleiteou a renova·

ção de seu malluatb C111

Goiás;

"ernador e ex·mi'li�tro Nei

Brag'a, seu 01�0l1entc no plei·
to,' llue está Iide'.'ando as

apurações em CuritIba e na

quase totalidade de Estado;
segulldo, pOrque o eleitora·
do çl.o Paraná "nfw acollleu

a pregação da oposição, feio

ta no 'sentido de demonstrar

os males que está causando

ü região a l�oliítict' economi·
co·financeira do !'/'verno fe·

del'al".

O sena'dor Nehon Ma('u·

lan disse Que não Ü'111 por

que se desesper:' r com a

derrota. "CUlllPl'Í <I meu de·

ver, faze;ldo uma C'ampanha
de esclarecimento da opio
nião publica e úl'crecendo

ao elejj()n�do a oportuni·
dade de derrotar fi gO\'e1'110.
Não foi entendjdo, só

•

me:

restando, agora, "I�ltal' às,

minhas atividades parlieu·
lar,es, na certeza c],: que nos

8 anos de desempenho dÓ

C0111 a sua prefercl1da".
"

EM GO,L��
O deputado Anj�1O [tocha

disse que não "muj�o boas"

as possibilidades do MDB

em Goiás e, quant.o à sua

situação' pcss'oal, tem certe·

za de que se reelt'!!,crá. Acu·
sou o governador Ota "io
J...ajes de ter excrcido "toda

$Ol'te de pressão contra os

candidatos do NIDB, pois a

suá unica preocupação era a

de reeleg'el', o seu pai, o

deputado Jales j''Iachado''.

O deputado A111S10 Rocha

disse llue desei,wa fazer

justiça ao presid, nte Casic·

lo Branco. q:tc r,u diru do

pleito determinou ao gene·
ral Nogueira ti.' Paz a

apreensão ele todos os Ve\CII'
los oficiais' do E�.tado, que
estivessem, sendo 'lltilizat,los
n:1. eleição. "E os nlnos [o

nlln realmente Cll1n:l'ndidos,
à:s d 'Y,;cna

.l'
� C()llÜU\I.

me Ilo.nl'<ll'au1.

PREST�GI6 DUtRO'l'A

Em face dos jJrimeiro,s
resuitaoos das apurações
no .PílP\!1á, o !iicI,allor Nel:,.
SOI1 N,I.ªcplan eon:,jf}erou·se'
deàotado, 'o que aHibu�a a

. I

(1{l.Í� ["tores: p�'.Íl1leÜo, ,lO

111l)::)Ligio pessoal ÜO C,"g'o, d'e SCllaUQl', nãolllanclnto

A.LTERNATIV,AS PARA A CARTA

(Edilorial 4a Págh�a)

no interior, veio referendar .os resultcdos d�s primei-

r.as urnas que ccusovam expressiva vitórja aos candi

dctos éla AR.ENA.

Para o Senado, o ex-Governador Celsq Ramos dis-
(

parou na frente dos seus dois concorrentes do MDS,

confirmando as ímhias eleitorais que

como vencedor com uma vantagem aproximada de

100 mil vo
..
tos sôbre a legenda oposicionista. Para a

Cámora Federal, leva nítida Y(,;lltagem,] ARENA

igu.almente, hnvendo ornplos possibilidades de eleger

-Tlrdos 1,4 representrm+es do Estado. A sra. Lígia, pou
tel dto Andrade, do MDB, enccbecc a lista dos mais vo-

, ,

'

. .- id d 'V P ! M
.,

d'ro"o- cL"I o "0:1«:<:00, �09\J! o o sr, ou o ccorrrn e ,0

sr, Euq;�ni(' Do in Yieira O deput-rdo Lcerre Ramos

Vieira pode não ser eleito desta vez. Entretanto, fal

tam ainda algu!.s import-antes resultados do ihtcr.or,

-<?"do que o panorama atual é suscetível de modífi-
I .. '

cação.
Para a Assembléia Legislati.,. a tom bén' r.onfir-

, ,

morn-se os res ul-odos «íes prévias e os proqn ós+icos dos
,

.,� , .

observcdores políticos, seg.undo cs ,quais o ;"/'Ipn não

�'!ti-(]!?os"sará (ii ele,cã� de 12 deputados, enquanto que
, .

a ARENA deveré fazei' 33 no mínimo.
A el0icão. poro a C-ô'mara Municipal de Horicnó

'�ão dFcre em proporçôo, das demais f"alizadas
r- '1 o' �",i� .,I�·o� I',c-:lões lc'Jis'ot;"os e<:toc!'/al e fe

"e ,,1. .A AR.EN,,� �cvcrá de9'�r 10 vcren "{lres""e o

" Até as primeira-s da 'madrugada de hole,
� �

C:"('!'H�O " Drese",te "!diçâo encerrava' seus tr·,bolhos-" '0

votr:s, qmtrà

52.987 do sr. B(Qsí io Celestino de O!ivE'ira � 36.098

do sr. 'Cid Pedroso. Até en:'ão, o ex-Governador IC'Iava

uma vitória de 101.261 votos, por legenda
OS MAIS VOTADOS PARA A CÂMARA FEDERAL

Paro,' o Côm,ara Federal, em t�do o Estodo, g cell1-

':�'I"'(J mors votndo pelo ARENA vem sendo (; sr. Ade�

;no!' Ghisi com ,30,363 votos, seguido dos !Irs. JOq

quina. Ramos com ,24.6Q6, Genésio lins com 22,903/
) ,

Albino Zen i com 21.879, Osmar C ... !"ha co", 17,072,

Lowo LO'l'olo com 15.300, Orlando B-ertoli com 1'2,995,
Antôn'o Almeida com 11.146,' Romano Massignan
com 10.688 e O.,ni Qeg,is com 10.213.

,

Na legenda oposicionista, a, sra. Ligia Ooutel de

Andrade I.dera O pleito com' 25:913 votos, seguindQ-só
após o deputado Paulo Macarini cam 10.342, o sr. Eu-

gênio Doin Vieira CO!," 9.077 e Laerte Ramos Vieira

com 7.726. Êstes resultados nos foram fornecidos por

uma gentileza da 'RÃDIO GUARUjÁ', no s-:;u último

'�\bo'etim do dia de ontem. ,j

AREt,�'� fARÁ SÓLIDA MAIO'RIA, NA ASSf:MBU�IA

�pesar da carênci� de dados que têm t:hcg9do à

Capital, conseguimos apurar "que, até a noit,� de on

tem, os candidatos ,!ue reuniam as maiores possibili-
,

dades de chegar ao legislativo estadual pelo legenda
da ARFNA são os srs. Aldo Pereira de Androde, le-

cian Slovinsl,i, Epitcício Bittencourt, Fioravay:te

solini, Fernando Viegas,' Mário Ollinger, Pedro

Mas

Colio,
Aureo Vida I 'Ram'os, Ivo Montenegro e., Henrique Cór

dova, êstes praticamente eleitos. Pelo MDB
I despon�

tom os nomes d'Js sr�. Fausto Brasil, Henriq!.oli: de Ar-

ruda Ramos, Pedro Ivo "':ampos, Nilo Se!lo e Manoel

Dias, sendo que os três primeiros estão com Co !;UQ elei

cão pràti'camente garantido.

EDILIDADE RENOVAQA COM MAIORIA DA ARENA
Obtiveram boa recc}Jtivi·' ("Avt'vu"), Aloí�io Acácio

Pia:w:a, Edson 01fw�ira, Mp·
rHo Vie;ra e Amauri Cabral
Neves.

elade entre o elt'il.orac!o os

jovens candidatos it Câ:na·

ra Municipal de Florianópu·
liso Na ARENA o··: 'llue con·

tam eom as melh\Jl'es pers

pediy"" de elplr'ii.il são os

S1'S. Hélio dl Silva Hoescl}l,
Lúeio Freitas, Aldo Belar·
mino da Silva, IS<lnro Ye·

ras; 13aldicero PilomeJlo,
,.valdemar da �ilva Filho

(Curuso) c Nagib ,labôr. No

MDE as possibilill,ldes di·

'videm-se t::nLl'e u::; candida·

tº� Abelardo Ht,;l11oll1bi:l'�

o aglomerado de votos
em t ôrnu <los demais colu·

C�lc1Ui-;, tanto da ARENA co·

mo do MDB, nã" permit.e
lima afjrma�'ão ·segura só·

bre os prováveis I'ltitos. �õ·

Jl1cnt ea tlivulgaçíi'\ dos n:·

:saltados pela Justiça Eleito·

ra I !la verá ele escl!: recel' (11'.

CinÍiivall1cnie ,'I'II'Í(;ão da

('t!ijh,lM:e �I:l -C:a_;;llltl.
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MarcíHo Medeiros Filho

Rua D0041oro. 19 - conjunto 2. -- Fone 25-82
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aré 15 al1[15 de ,i€hde 2:J%,pl'ecísam usai:' óculos

:iilé 30 ancs 43% precisam usar óculos

•Hé 50 �nG5 71% precísam usar óculos

'a.ti: 60 anos . 82% precisam usar óculos

arim;!. de 60 anos 95% precisam usar óculos

I

I
.

,

,

\
V�n!;,j (êS�ar :\�OS 01005- com o Ortho - Ratar. Em

"om:,�!i mirwt-ill. 12 �{;"t<:)s comnletos, dali principais

P.. S �t'�4!f::3·r-ei;._�$. aberta até ��:g. 21 Hora:9�
•

'�J' \
>

f'.

I' j ,
.

\ i '

I �: "II�' 1 11 �;i;, t I
I í I'"

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

f' CINEMAS
t CEN1rRO
l São José

, ,

ART NOUVE HJ nOUTIQUE LTDA., O mais nôvo e

li101{!'I'IlO ('slalJ('I"dnlt'rllO !I10 p;ênel'() desta Capital, 'hrel'c.
/

I.'n"s r- Il,:;<::ülIliíló" ern lançamento exclusivo para todo- o

nill10 CÜí'llUJ, Hl, 'oJa 2 •

, Azul Atlim':ico CO!'I'1 Baixa ()qílo�ehaqf)m, equi
pi'.:dissimo, ec:tmfo de !"IÔVO VENDE-SE hoje ou eme

ilhã. somente à vlstã.
ifã!'ôr pelo 1'101. 3707 ou 3iOS,

__ �
r

�_�_

fiTlmllll fi it. ... If""

� .I!."itw�l"',�:i:.
I

rua Abelardo Luz
Balneário. l'ratar

Uma cese de madeira I)

Bairro do f<:treito, -
mesmo.

----- --�---__.__-----

.�--._._::

às :3 hs,

I' Tony Curtis
I. Burt !-ancaster
}: Ginéi Lollobrigida
"

- em �-

TRAPE'ZIO
Tecnicolor
,) anos

CinemaScape -

Censura. até
às 8 112 hs.
Pté�Estrúiá
"�� Ptó "ESêO!(Í São Mar,
" .

to!> ��

[Ivi!: PrC!lfeY
MOrlã F reemo n

- em __o

CARROSEL Df EMOçúS

Tecniscope Tecnicolor
Censura até 14 anos

lUlz
às 5 e 8 1'2 hs.

Toti:\' Curtis'
aurt lot1ctlste!'

Gina Lollobrigida
-em--

T,RAPE'ZIO
Cinei11a-Scope - Tecnicolor

Cens'lIro até .5 anos

Roxy
às 4 e 8 1 '2 hs.

John ForsYthe
L611'a Tur·l1er

- em-,-

MADAMr: X
(A RI� MISTEI�IOSA)
Tecnicolor
Censure até 1 S anos

BAIBROS
ESTREITO
GLeB,IA

n,o

na

às 5 e 8 112 hs.
Rock Hudson �

Dana WYnter
-em·-

SANGUE SOBRE A TERRA
Censuro até 18 anos

br�;;r.i() (

às a 112 hs.
Wiliiom Holden

'. ,

Florianópolis, ] 8-11-1)6
'---..".___

Acontecimentos Sócias
ZUBY MACHADO

Muito elogiado o Prefeito Dr. AC�l
cio San Thiago pelo Concurso 'Cidade
de Florianópolis';' realizado entre 03 "

guartauistas elos Cursos Ginasiais I.JOs '

EstabeleCimentos Escolares" de noss.:
cidade. í

x x x x-

Logo mais no Sautacatarinx COLll1-
trv Ciub acontecerá a tão eSperada Te';
�a Noite em blnCk-tie, tendo como atra.
c;ão a nova cole'ção de Hugo Rocha, cxr
bida pelos manequins: Petra; Daniela,
K'll'Y e Nicxon - Júlio Cabclereiro (1.8
'Charrue", será o responsável pelos pen
teados e maquil:'1gem das Manequins.

-x x x x-

Está de "iélgenl marcada a1l1a11hà
para Brasília, o 'Senador e sra, Afilio
(Ru.th) Fontana.

- X Xv X x'-

•
Na Capela do ColégiO Coração de

'J e�l1s, no T)róximo dia 2. às 18 horas. re

alizar-se-á a cerimônia do casament� da
boni ta Sara ftegif'l a Ram"lho, 'com o Dr
Norberto Silveira de S�uza. Na Sala ri€
r'�CS�P\·:3() [la Capela, 0$ noivos recebe �

1'8.0 cUmprimentos.

-x x x x-

I

Naaro- a bonit? Colunista social de
'O JoJrna.l" ela Guanabara, logo n::,"tl;
estará pontifica·r.do na noite em b1eek.
tie do Sant:''':l:arina Countrv C1l{b.( (, ,

Pelotas: Será no »róxímo dia 26
,�ns sàlões elo maravilhoso Clube COn1<'l'
C:!éll. a ,�'l';_mde noite de elegância Bannu
(T'IE' j01'�1 o alto patrocínio elo Lions C',�
fw P"!n(c"nc:e, A festa será ritiméJ"].a Del.,
fabuloso conjunto de Norberto Baudalf,

- X X x· x.......,

FOi com prazfr qUe participei do' ê'
le.!:"nn'" " movimentado coquetel ontem
]1:1 rC'F",l�ll('ia do Dr, Maurício dos ..

Reis - Além de ,�gradáve:l, a reUl1ii'íCl
vitava sUpereleg8n;e.

I
- x

("-.,'
x ,f-'

Hugo Rocba discutido costureiro

cari,f�a é assunto em noSsa Sociedade.
com

-

seUS Manequins; Petra, J'iJicx011,
Kary e Daniela, hOje às 23,30 horas, vai
aru'esentar uma nova colecão '-:1e 50 mo

deles.
"

I

x x x x

Em Brasília dia 25, o Centro Cata
r�nei1se estará comemorando o dia' de
Santa Catarina. Segundo estamos infor
mados. uma recepcão na Hotel Nacio
nal, malfará o acontecimento, dos CaL"!
rilQenses no Distrito Federal.

-x x x x-

O ex-Governador Aderbal Ramos
da Silva e o secretário Sem Pasta do"'. ,

Estado, Armando Calil, foram vistos pa

le;:tranelo seriamente no Arnerican E-ar
do QUerência Palacs.

-x x x x-

Pela Corniss90 Or<saniz3dQra elos res
teias do Carnav':Jl 67, aC:êbo de ser in
'fon�'éldo (lUe será na sede nova JO C;u
be Doze, � Baile JVIulJicim 1.

-,t x x·-.

r '

Glaucia Zi ll1el'lllann ]\IIi <::; San I a Ca
1,,]"n<1. vol'ou a l1oS:;o"l cidacle COnvidada
n�]o Countl'Y Club. Lo_go- mais 8 l11éllS
h"':;:) c8L1rinen:oe es al'{t na Noite e:11

B'ack-tie.

x x x-

F1emf:'ntos mllito ligaclos a la, Bie
nal ele Al'tes PLí5lic1S nos cofirmaram
que vcli-comparecer a ]101. Biel�al, os ..

l1'ai;; de;1ac;'l<·10,; nomeS do munia artís
tico é 50c1;.ol do pais,

- x x x x

Roi", 8� 2030 horas, no lel'raco do
Q",-rêrci:! Pa'''lce I-I�1eL acontf"cerá n�

ci��] da Assoc:ação Coral dr:: Florianó-
polis,

- x x-

-em

MULATA
CCfisurfi oh': 14 ônos

--------- .-r-.-------�-

Aluga-se
Confortável resiclência à

rua Pedro Soa]',"s 14 (esq.
.José ·Jaeql:es)
TratHI' c0111 1:', )I;L'trio Um·

rindo, Rlla TT:I,idI'lO 1;2, sala
1.

Vende-se

Aparfameato
A rw' D:lrv-,l MO':(j\1iarles

n.o 2.

TI :\lL'1 pr!n li,no 2916

r

Armazem
Vemle-se '7
Vende·sc um Al'mazem,

em Mimo 'pnr'l'() eomerr·;aJ.

VP1' e tratar à rua Consdht'i
ro Mal'",'I, JOl.

ALUGA SE
Salão SIt.O, a rua Canse·

lheiro Mafr,f;1, e':qJll1a C01'1.1

Padre Roma.

Tr��tar Paelrf R ;111<1 n° 5�.

PRECISJ\�SE
Precba·se alt:;_;:ll' UIll apar,

tamcntó de um Oll ,lois ljlHlI
tos. Paga·se a(t; CI'.$ J3Ü,()OO.
lnformaQôe.s. pdo ltine a·lsu.

("-'

Recibo Extraviado
Antonio Banzato, brasilei

ro, militar, residt"ute à RUà:
Bocaiuva n. 73, né�ta capital.
tendo extraviado o recibo
fornecid.o pela Delcgácia do

Imposto de Rentfio, corres·

pondente ao tecolhimento
dê Cr$ 9.003,60. refetente a

guia de i'êéollifuu"'*, ,n. �
do que tratl;!. I'il L�$ 'li\,' '1.4':..
de 26-11·51 (�dicion�� teso

tm-ee!}!
.

x

T1l1ô:'I]'Rn: �o é}Itélr mor d; Igreh
l\Ifr,j t-i:-;, de São José, 'rl;q 26 próximo às
J1 horas, dar�se-á a cel'imôJ;ia do C8sa

mento de' Célrmef"'" Arlr",<1ide Bl-pvar.
cOm o Sr. Cé<élr i'n-,-�. A recepC;ão ali,

JC'Jllvi0" t ln< C'or::\. c-"l, ". l'esponsabilidéldp
do CO:l'!letellte sr, E�lu.ard(} Rosa.

- x x x x

No dia ] 5 p. passado quando toelos
estavan) J)l'pnCuuados co111 a eleição. :10

L;·y'::] 'T' ",: S ("111ba reuniu associado�
('"n\, --l., ,�� .-lo, Diretnriél. DaTa o l1)aravi
1h ,,,r, ::l1ow da B211 :;·a AI';;·ericana.

- x x x x

U]ll n�ilhão de cruzeiros será o lo .

.

/)1rêr�' i () (1 n Bi enal de Artes Plásticas, .1
"''' rpq!!z:]I' em nOssa cidade em lnarC;()
de G7,

- x x x x

.

(' Dn'''1r1 ;:,mentn Social do Clu'be
I' .... -,,·· .-l� fi, �'-"",�o al11::n,]·.,i anre<:ental'á i'e

pr;' r , � C)l,OW 011-ART.
te que não
do de tudo.

,
-_ --

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

Cl!urr !}O'E D?: AGOStO �- Afendendo a pedidos SEN�
\

rese·rvas' de mesas CrS 3.000. - dia 19-H�66

'\

Forcados os virus
,

a revel ar a SUd PI esença

I'

WASHINGTON, OE. -- Cientistas
norte-americanos 'iludiram" 03 virus do
cânCer em animaiS, forçan.Jo-os a reve

larerll�..5e. A técniCa é conSiderada un�
importante passo nos esforços para iden
;tifícar os viTUS qUe podem prov�cé\X o

câncer nos sêtes hWllanos.
,

Os cientistas pretendem ai' Lic,� (' ��

mesma téonica na pesquisa do c:nr: .]' ::0-

homem. ,

, f -A ,identificação e isolam,ento ,dos vi
:rus' do' cânCér hUmano se: taiS virus e

xistem, poderia mpern�tir a criação:'de
vtf:nas capazes 'í.:l.e prevenir eSSa Jllo1és
tia.

Muitos investigàdores acreditam
fil q'ue QS virus cau&-.Jm um grande nú

J.el(__o de cân.ceres humanos, mas ' isto
",.ão foi ai'n'Cl.a defi:.pitiv.amerite esta1;)e1eei

,

do. Uma das razões é qUe 08 Vi:rl1s se

dissipam. e ,pe-:rdem;suR jdeJ,1.t�s,® �
-

� )'
.....

, ....,,;.�

f">.

cance

processo d etrar�3fornl?�1� eH1 {,Un10res ,)

tecido animal �':\clio,
Em expel'iên2ié,s ele laboratório, CId

cienjsta" ;:: .. ,lz!rall1 05 virus CaUSadores
do cânr�cr U1' g,/inha é'e ratos <:t J'eveh,;,
lem-se O l'<:onltado dêsse processo iCO\1'1

plexo e de múltiplOs e�túglos [ai fazr:'"
os virus se reconstruirem " reprodu,.)...
ren'1 nos dânceres de animais.

.

Os' cientistas consegUiram isso ��.,

crescentando virus da leucemia às Cu I "

,tur�s. Algumas dessas culturas{ 'uSar2l:J
a leUcemia" e,' nas palavra:; elos cie.ntü,,,
tas Os virus foram 'iludidos' e il1duzidQ'�
a �·'eproduzirem:-se.

O dr. Robert JJ. HUebner e quatl'o
:colegas, no Instituto Nacional de Saúd
informar,an1 êsse resultatclo no relatórjG
de Q,lltubrQ,.a"",Acaelemia Nar"i01l,a1 de Ci
ênci ��. ,.'

.:. .

<
• _ �,-,J

»
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Os ocea nos poderão
satisfazer as necessidades

.
I,

A vermelha" teria sidoII dguar a

( contr olad-a
mrndais de alimentos

NAÇ'ÕES UNIDAS; OE - James

R:oo:sev�lt, EJn"llbaixaldor Norte-America
no, declarou qUe OS reCUrsoS dos ocea
nos poderão satisfazer aS crescentes l1e
ce�sidades munl.:1iais de. alimentos . O sr.

, Hoosev�lt fez tal afirmação quando 'a de
lef!:acão 11.orte-americana nas Nacões U

.
nida'� propôs que a organiaçâo interna

..,cional levasse "a cabo u'rl amplo estudo
dos recursos marinhos.

Em discurso pronunciado na Comis
são Econômica e Financeira da Assem
bléi,a Geral, que .ora Considera à apre
veitameuto dos recursos náturaiS. dis�e
'O sr. Roosevelt aue Os Estados Unidos

, desej�m cooperarcoin, outras 'naÇões" ..
nó .:estlIdb 'e explor-ação' dos vas.os recur

'

so� '�àtinhos, �m oenefício da hUmani·
d�d�":'.···

.

'Provàve]men'te, COl�eCemos mais
a face dá ::ç.,uá·' do, q\le a <superfície ter"
restre 'sob os mares' ,- declarou o sr.. ,

Roosevelt, ·ao prÓpor. um vigoroso eSÜl
do d.os mares é de seus recursos. A p,\o
dUitividadé bi01ógi-ca -dos mares pode,
·se cOnvenÍePtemente exolorada satisfa
zer as' neces.sidades dos

-

qu� s�frem dp.·
deficiência de pro+eínRs. As ativida'ch�,5
pesqueiras fOl'am, duplica.das nus úhi ..

mos 10. ,anos e continuam
.

aumenta�do.
Sem dúvi?a, o desenvolvimelítb da Pl"S

----------;---=-------- ...-. ---o

ca persistirá, se o homem dirigir
quadamente os seus esforços'.

,

Disse atr.da o Sr. Rocsevel .: 'De :1-

fcôrdo com a Lei de Recursos Marinhos
de 1966. os Estados Uni dos seguen1. urr�<l

política destinada ;8. criar um ;mp].J p'�n
grama de âmbito naCional em cêncta
marinha, e col1stitu;ram Um co�s'e!ho ..

em nível ministerial, (IUp, �ob .a orienta
çã,Q do Presidente, coordenará 11m pro
grama 1.:1e cooperaçã6 internacional ries

se campo. Sabemos qUe Lodo o '11l?ixe Pl'
deria ser trallsformad.o em [rl1'i�lba sali
mentícias de ])rotdn2:3. No D',s>s l_lilS�adn
o Congresso dos Estados Uriidos autor l
ou verbas para a construção e 'fur!"ona
mente de duas fábr+cas-pilo:o par� a

produção d.e farinha de peixe. Essas Iá
bricas poderão servir d';' 'J;"oc{e)o para a

criação de tôda' uma indú.striC. Amm:
tra�' de.,conCentrados de Drot�íha de m:i
xe prcduzi'dos nessas fábric2s serão {el'
necidas a organizaçõeS int�rnaciol1ãi" �

inrl,'l�tria:s priv;�das, para novas pesqui··
saS., .',

·'Reunamo-.,l1cos ,nnIna lüt? nara aca

bar com a sub-nutrção, e as d��nças'
declarou' o Sr. Roosevelt, aO pedir às OU

,
tr,as naÇões qUe acompanhassem O,s Es
tadoS Unidos nesse esfôrço.

'A AMA Patrocinará Seminário
s'ôbre "0 Désafio do Brasl],r

t
'

•

NOVA YORK, OE - A "AmerijCai1
Managemént Association" (AMA) pa
trocinará Wlla o�)ortuna e impor'.al1te
sessão para hOlT',ens ele negócioS, de 21
a 23 do corrente .. de conformidade eôni
'O programa intulado "o. Desafio do Bré! \

sil: 'Opôl'tuniclades e Problemas do. Co
, .,

111erC10.

DisSe a AMA qUe a reunião abre;n
gerá '0,e temas de diScussão.

No pasSado, (?S sesões at:a'ra:T). 11'.1

. mer030S home.,"'1s de l�egócios e peSS(F;:';
intereSsadas no 'comérCio l.:1os- Estadns
Unidos com o Brasil.

.

Ao al!unciar o emisário, declai'Ol1
a AMA:

'Os brasileiros exportaram' grandpS
partl9as d� café. Têm, eficiências pro·
grarn;:t:S de reforma ,ecOnômica e d,ese;�
volvimento ... No ano passado, regIs
trou-se Um aumento .. de 1 bilhão e coe
milhões d� I.ió1ares nás exportações br<i
sileiras, dando nOvas oportunidades ::1e
lucros a companhias norte-americana,:.

'Centenas de firmas nor',e-america
nas qUe ora fUnci-ol1all1 no Brasil Se:::1-
tem qUe o BraSil ê Um;!. terra de opor
tunidades. A maioria dessas firmas está
elnpenhnia em grandes ol)eracões de ..

manufatura. Tudo isso prova '�ue as .,

� companhias norte-americanas, JCómo a

Ford, Ol�n Mathieson. e Corning Glass,
têm granele confianç.:>. no Brasil, qUe é,
na América ,do Sul .. o segundo' fregu2s;
em importância, 'dos produtos norte-o ..

ln:ericanos" ..
o.s temas da sesão da reunião dê,,-

- )

te ano sao:

'Brasil üportunida'::les·e Probk·
mas do Comér<lÍo"; 'O Próxirno 'Go\7êr
no", 'Operando num C2mpo E::;onômic')
Instávelo - Políticas Práticas pa�'a N (C

gociar no Bí',asil', "Ni vidades Bancárias
- ( "

e Med�3do Financeiro 110 'Brasil', 'Uma
Introdução às, Cónsidel'açoes Jurídicc.s
e FiocvaiS Pertin�ntes ,?o::; Negóêios .�lC·
Brm'i1", Prohleméls ç!as R,'€lações Indus·
tria;s", 'Matketi'n,g \10 Bl',a3il', Exame j,,":
D�senvolvimE'nto' e Potenci2) do Brasi.l

. Como Mercúdo e Território de Il1ve.st"i-·
mentos', 'Estudos dé Opel"'\çõeS Como.r·
ciais B�m SUced'das n� Brasil' e "Di:::·
cUs!=ão Ger81 - Um {<'jf,O DE'stinad,() a

Tratar de Problemas Especificos d� .. :
Participan'es'. "

,.

O Presidente da sessã� será PRUÍ
GrlHith Gar13nc1, um sócio clC! firhlOi

'

..
'

Baker, Cl(erizie and Hightower", Sâe,
Paulo.

Di,'sé a AMA qUe Cis oradores in
cluirão:

.

JélGk B. KUbisch, Dire'or Reg;ior:al
para' o Br"sil; Departamento ele .E,stado
Agência Norte-Americana !)ara o Df"
.':�lÍ.volvimento lnten�aciorial (USAID)
Washington; Robert H. Blocker, Ger0.1l-
te R.pÇ(io11a1, BancO Lar Brasileiro, S.A.
São Paulo, e R.obert M. Gec1des.. Vice
Prseidente da 'Pepsi�Cola Refrigeran
tes L'J:1a., Hio de Janeiro·,

Durante a ses;são, OS par'_Í'eipantes
da corrf(�rência considerarão os. atuais
aContecimen-tcs polític::s e '''�onÔm;CO,3
nO Brasil e, o p'odo .'101' q\1e êles âfebm
o rr_undo dos negócios.

Rotal p�ra OS planetas
Por V. KOmarov, d8. APN

IntereSse espeCial para o :desenvoL
vill1ento da cosmonáutica apresentam
os ;VÔo.s nos foguetes providos dos cha"
mados' 111otOres de potência constan .e,
por exemplo, os r1'),Otores p1ásmicos 1)1.1

técnicos. MotoreS dêsse tipo foram exp'�
ri.mentados pela primeira vez pelos Cie.n
tis' as soviéticas, nos eopetáeulos íCOSlllO
Coso

I

Os foguetes com motores de pot�11
cia cOnstante não podem 1eva11'_ar Ul"lla

,nave cosrnica de u� c'osmódromo terres •

tre. Em Compensação, postOs em marcha·
sôbre a órbita, são ca,pazes ,de gerar v ..

ma .�eleração' invariável durante tem-
I

po prolongcdo.,
,Segundo as leis da mecânic2. OS ..

'raids" interplanetários podem efetuaT
se em foguetes qUe ava11G,31n cam ace1e
raÇões mínimas. Dêsó:e modo, o temp,)
do 'raid" será consid'?r8vel. Interêsc'0

prático podem apresentar ,sornente "'::;

variantes de vôos, nos quais se inver1,e
�nenos de um ano :9ara superar a I.listá:!
eia até Vênus ou M?rte e menos de ..

dois, anos, até Júpiter.
o. problema é encontrar condiÇões

ótimas COmI gastoS energéticos mínimos.
SUpondQ Um �ôo a Marte, Sem retôrno
à Terra ,poderia. aproveitar-se. para cri

I

.-'"

ar um sputinik dêsse planeta. Em C<.'

so mais prá ,,�o, seria C< vôo cOm a acele
."acão eol1staJ1te. COmo r,'ve1a111 os cá�·
cu'Ios ':eóricos, tal acelei'aÇ;'l,o mínima r"

presenta Uns oUatro i 1éciínos de miHr:�e
tros !)or segundo, em, um segunda. A.van
c,ar.d.o com eSsa ?celeração,· o foguere
�hegã.ria a Marte em 19 meses. Pode Te

duir.-se êsse prazo? Perfeitamente, po··

rem, para isso. falta aUment<Ji'- a ace1er2
ção. Em tal !C,áso ,aumen' ariam os ga:3··

. tos de energia. Devido !'l.0 giro dos do'::;

planetas - Terra e Mm,te - em tôrnn
do Sol, oferecendo idênticaS p3isagens
.de dois em dois anos, o instal1 e mais ...

vantajoSO para um vôo até Marte .. seria
a 14 de ncivernbro de 1964 !Jara atingi
lo em 30 de 5:et8mbro de 1965. Tratan
do de exoedipões cósmicas Com Ü:iPll"
lantes pa�a desernbarc;lr ná supedic!f.�
elos p).,metas, exis' e o problema para (JS

vêos de iela e volta, para Os quais ,i,�l
5:e 'está cogitan :10 de vários eSqUema,;·
Conforme o;; cálculos, 901' exemplo, '.Im

foguete qUe jvesSe empreendido Um

vôo de ida e volta Somente" 200 dias, jn ..

cluindo 25 ele permanencia na SUperfí
cie do Planeta. O prolongalllento da ..

permanÊ,�ia :da expediÇão nOi Planeta,
exigiria ClJn consUn.10 comp1em,entar de
energia para a volta, pOiS, nesse lapso,
variaria a .situação mútua da Terra e

do Planeta.

ade-

TAIPE', .16 (OE)
Um ex-jornalista da

China comumstc, Luiz
Yueh-shenq, afirmou 110-

.

je que a maior parte dos
"guardas vermelhos" que
realizam .ccmponhqs ele
violencie foi pí'epàradc,
orgónizada e controlada

.

pelos elementos contrá
rios a' Mao Tséhmg. O ex

jornalista observou "in
loco" o movimento juvenil
na última semonu, antes

de pedir csilo á China I�a
c.onalistc.

por de ao

Liu recordou que Mao e

seus partidários toram os

primeiros a organizarem
os "guardas. vermelhos",
em julho úlfimo, com o

proposito de u!ilizar os.
Újovens ignorantes" no lu
ta contra, o crescimento
da influência

.

anti-Moa,
mas os elemento da opo
sicõo ao "pai espiritual"
e";'preender�m a· imediata

.

tarefa de combater Mao

,com suas própriàs, armas,
.

e organizarem s.eus pro
pri()S "guardÓls vcrm.élhQ's",

'

empdegandp:'os para de

purar os elementos s·impa
tizantes de Mao, sob o

pretexto de proteger o

chefe supremo,
Após assinola�' que os

"guardas verrnd�os" par
tidários dé M�o ('10m cha
mados "cinco. elementos
vermelhos." 7 enquani'o os

opositores erem denomi- mecou seus ataques contra
nodos "cincc elementos Ula�fu, declarando que

negros", Liu disse que es- eliminar o luta de classes
tes constituem (l maioria e restabelecer o ccpitclis
e se impuseram aos pri- mo. Na mesma ocasião a

melros. Acrescentou que cusou o secretário do 'Par

dentro do movimento 'elos tido de Mongare In�eriol'

"guardas vermelhos" 'de-
"
\

senvolve-se luta que .mui-
.

to bem poderá !e'l\Jlr á der- =.==---:-....".=--=:�=.::..--;:-..:.:. .

roto de -Mao Tséh!"g,

de "ter cprovcdo a poli-
Enquanto Ulanhi; que

entrou no Partido Comu
nisto Chinês em 1925 e

em pouco tempo
.

tornou

se "um dos mais famosos
líderes da revohl�(Ío cni-

nesa", sua esposo é acu

sada de "odiar o presiden
te' Mao Tsé-tung e de sa

botar o movimento que

surgiu' pórci eS?l.d(H sues

idéias".
tic:J de. Ulcinfu' .

ATA(.ADO MEMBRO DO
mano, as ccridicô as mêteáoló6j2�S, sua :

roupa e o estado Iísicc. .

.

.

Se.gurdo as fórmulas elaborrclas
por NI.: Budvko, pode determinar-se qUe

. roupa se tem .de Usar para ql1e, eS.ando
L.i.,� tE· "..' ti. u·,·al �t��_n1DO, OL1 11eSÜ:h ou 113.-

'.ct�lele trabalho, Il)a';tenha Uma tempera
;�.( a "',conleft�.vêL no empo. l!.fnpregaIlO.l)'
o c c ;:; . órmu' as os coiabcradores- do Ir'
�;tlttJ \�al�;�rcâ 'iioPb � a '�:'pi�'al1 te. G "li
j a Ts'itseriko, calcular,an.? as parâmetros
Úli;}10S da roupa para: t6das' às Zonas :la
União Sovié.ica.

.
-

Por S· r_I:il1, da APN
PC CHINES

BUDAPESTE, 16 (AN
SA) - O correspondente.
em PeQ�im da oq/Zl1cia o

ficiai hongarp �ÀTI: infor-
_

m'a que�os "gumdas ver-

melhos" ata.C"otám, ,mois
violentamente do que cos

tumam fazer" U!al1'fu,
membro suplénte: da' <;:6-
missão Politica cio Partido
Comunista Chin{;s, de o

rigem mongol.

O periodísta
'

indiano Bhagat \Vats

chegou em avião a irku,sk, numa. tarc!e
de a;;tôsto. Cnrrczcva Um ncsado abrl,gu .

de p�le astl'a!<::aü � Séndo a- primeira 'V8;� ,

que la. a SIbéria...esqueceu de' se.' ipfo;;'-'
.

n.ar'�Lbre o chma, ··ar, u..ia oca.sw·v,
qUe era bem ensol;n:'àd�.· Um dcs ',COI:;'", '.

pauhei rcs de .Via't3 chegou a ba"har-s(·'
'

no .lago Bail{ai ,enquímto o abrigo"
.

,d,;
'astr.akan Se"r\7jU de chacota e11Je os a-'
m�gos elo jornalista. .

.. .

Ta.is 'gaffes', no entanb, são fáceis
de evi.tar. Num dos setores dó Institu,n

gfógr2'� 'o da Sib2ri::: e 'Extremo o.Ti!?i1

Segundo o ii:m:ialjs�a, os :e; situaelo em Irtutsk lexiste um lilé'.p'-'

"'guoréla.s vel'mélllos" dis- pir)t2.JD COl1l vár, os .

,ons de' a�u!. (�Ü;=:,;1
,'.eram que "UJ-aofu e"I1CO- ,to rx�áis ao nOl'te, tanto maiS eseura é 8

brili os criltl.es dé s�o eS- cM. No ângulo- sÜperiei',' exr,ste uma iUs

poso"; Ao mesmo tempo,
.

criçao Janeiro. O ,i11apa assil�sla, de
apareceram na ceõpital ·chi· qUe ',ipa deve Ser a roUpa, _')ara qUe a

neso cartazes com os. di-
.

pessoa que"tl;aba:Jha nplr:a, e nOutra zo°

zeres:' "A Comissão do na daqtjela. regi:ào,. ·em J2.neiro,· est:.:p
Partido do território OlJtô- garantida contr:a os. r�sfiiados.. .

nomo da Monoolia Inte- O cientista 1E�nipgradense M. Bl:J-:'
fior 'é '0 van9u�r.da d.a li- ko, ll1.cmbro 'correspondente da AC3,:1c·
nha burguesa reacionoria: 11'1::1 d" CiênCias :'a úIlSS, de�c:;bl'i'1 ;J.

Desde" setembm que a corre�ação matel1'lática.eníl'e·a. Ú:mpet.:1
"!;Iuarda ;vermc�ha55 co� tiJ�'a méd a da superfície ele' c)l'po h:.!··

i

. ..

Para c§râcterizar as propriedad(;3
tcnnQisol�nté.s da vestimenta, �;�iste 11-

ma un.,d:óde de medicina, qiJ.e ohcientis
,

. télS dc:i1onLnam q:..O. DI�1', elo c�rrespon
ele: i'oupa, erú que' a ternper.a'tuxa. mÉ:c'li8. .

"

d· a'·(U;.'\El.'Jí,�·�.(� do' corl)f) da Pf::.:sn:-\ é igual
a. 32-33 gráus, quad� se ei1c..ontr,a· em re
pOUs.:!. num :OCi'i .cOr�l empd·dl_:"l':.J. éiHl

biente 'de 180. cento Mqclê à de. rOupa -:.

g .. a1 a um elo e um tl"aje comllm de lã.
Uni C25aco de pele, c'Ollçasl sapatos de
C,UL(i'Ó ( ab,rigo l_}e peJ.e,. enl" forIna de oba

.

q C':mstitüem, Rproximad·J·mentE', 6 eb.
Assim é C01'-.0. deve 've.shr�Se uma pes
soa em janeiro, dedicada a lim trabalho
leve aó ar livre ela zoDa de BI'�itsk
.' , ':

"\. ,

. - -- ...._-------------�----._..._� ......-"""""..,,;)....�. �------_.._.---- �-----..,.-----.........._-"-----
,
..

j .;

'I "

,
'.

, '.

,
.

•• <I

,
-

,
, ,

\' ,

, l

'. ,,�.

neda\
Mistura eSr-

fumoS leves
de
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J,��.�enua ���r,[lnOnUCa
FIM DO cEEQUE
SEM FUNDO'

ENERGIA

MULTA SEM'
PARTICIPAÇAO

,

A Associação, Comer
cial ele Sao Paulo enviol'.
f'xtenso Illemorial aoS i!í;,
\listro,:; da Fa2,él�da e Ó,'

Planejamento, ,contendo'
[nUmeras sugestões par:l
aprimOrar e hen1 corno

par" o melhor enquaClr,,
mento 8. a'tual conjuntu,l'd
eco1Jomica nacional do ,'li

\f'proj 01 p ,1e lei que' 01s_,
põe $,;bre o imposti" í-dp
importaGão, reorganiza (,,3

serv'ços a�:uanelr03 e c. i,
'C)',ltr;)S nrovideucias, A, '2,,1
lidsde �lo cOIll'PI:'ciü peri."
"n 1'8 ou'r,HS cOisô1,s, o ti.n
Ja partic'pação dOs {ui).
C�()Il"1rjo, n':,S muUr)S "

úm ='e abo ir, l:le{il;iti�T,,
rneDte1 ess�. "danosa" !1-
duotrié)" '0"8 ",inda eXls:e

Das ,alfandegaS:

OBR�AÇÕES

Tün ta �)or cell to d3S
importanci.a,s aplicadas 11:1

sUb;scrição de ObrigaÇões
Reajustaveis do TesO,uró
Nacional poderàO' ser d,'�.
dUzidas da rend",. brLl1'-'l
para efeito do calculo d,)
imposto de renda -' é �

qUe estabelece, entre oJ

tr,aS CoisaS, o decreto 011-

tcm assinado pelo pre::.i,
rlen�e da Republica, re

gulal11entand� os artigos
50 e 71 da Lei n. 4.728165.

o --EST-ADO,
,��O ,MAl:; AlHlGO DIABIO DI: SAII:A CATAR!NA

......_ ....
""':\

,/

'I
Uma vez vencida ,a etapa eleitoral, cujos resul-

to\!os cpr ClCI1tCI' om um ;;01&0 altamente sctisfctóric

pOl a o Uovêrno res:,'o agora examinar o problernc da

o ,:" 'O!'i�tjtuci(),lol. o ú!timo e mais relevante oh-
, ,I,

,.t" i) "o MO,C':'IOI Ca;:tdo Bronco na Presidencia do
I, '

Kep,úbLca. A�sim, 00; próximos dias deverão ser dedi-

cados à busca do" fórmula que deverá orientar a trc

mitaçõo do projet'o pe:o Congresso Naciono� superan

do com o �ua aproYa�ão a fase discricionário qúe o

País atravessa c restabelecendo o ordem d2mocróti
co interrompida' desde 1964 sem prejuízo do RevQlu

ção e seus obj�ti'vos:'
Apesar da vantagem levada nas urnas relas can

didatos da ARENA em quase todos os Estado:� brasi

leiros, 'co� 'exceção do Rio Grande do Sul e, Guanaba-

ro, em nada se mc.difica o panorama do Congresso
diante da questaó cons,titucionoi, o que 'vem co"fir-

.

.

/
-

.mar os prognósticos oposicionistas e o próptio ponto-

de-�istQ, d,o ;Ministro da Justiço, sr. Carl�s Medehos
, do Silva. Continuará o GQyêrl'lO mantendo ti,ma sólida

1

maioria no Congresso, estimada em cêrçg di: çeln {�e-

putados, cuja ,CO"VQ'=CIÇÕ'O antecipa·-:i'a, poro fevereiro

continua nas cogifações do GOVêf!'lO Fde'Ql' ;'Joro "

,sol:uSdo do -prol,lcmo �a Constituição. D<; qUQlc;l.!er for
ma, em fjns de janeiro ou princípio ele' fevcr>0, d l
o govêrno p'repOl ado poro ver aprovado o projeto de

blerttas que sur<9irem :para a, sua' co�creti.zaç50,
Isso tem levadti a Presidêndci da �epúb!ict! a me·

ditar profundom'�ntQ' sôbre as fórmulas maif vir/veis
\-

o OUE OS OUTROS DIZEM
"O ESTADO DE S. PAULO":, "H'á Ullla pOn�,\

de Il'alicia na atitude do sr. marecbal Cas'e1o BrancO,
lj"H'ldo. J)"r? proibir pac,cagens ,gratuitéls n,3S 1h11)<,):-;
prrras, e'co'heu exatamente o dia Seg'l..ünte a,o das ele i
ÇÕc.s.

P"ov',:l0ncia c1eosa ordem I1\lne'l é i.<l'llada d� U)!l

n'Or!1E'l1tó "ara outro. O chefe d7. �acão tipha (I decre
to en)?·"til)"",ôn p nrOJlto p."1'''\ ser s{lbscrito. H.1via s.

exa, consider;-"lo "o abus� dns viabens gra\uitas, ,pC]:
pprte 'das merpbro" (ln Péirla '�len o, de Brasí!j a par,�
t -'''Q_ nS 'ree"lritos do P"';s, p cl� j'oc1n� Os )'OC'lnt0's II)
pp:" n;:1"f1 'Br"l_,"ilià, realizada'; e'l11 cnll'paríh;� defic'
f'rl\r:·,c:,' (.1';., crh""vivencia depende ,,30 -auxilio govp;'
r,,"'� .'-1 17"""f'llltO, malgrado a evidencia, preferiu
gl1ard'T segredo.

/I l,,�"r'q - r1'1"') v"nia - ('stá pxi'lté\11'1p!1te 110

si'('l'cin dcliberrr'!n i11<1ntic)n pn, tO"no el'o ,,'scU'!to. Di,i',
50-f, (1"P n <T, 1'1"'S:c1f,n e ,1" Rep\Jbl:c;l não a1';5 desi;'
11'(1'1' co' 0'" c�llcljdltGS ao exerci cio do mapdato .p0'.
P"'fll", F'v'11·cJ:-- .. 0's " �h:ll1-'r>n'ar o 1)I0'it6 8,0 terem ciea·
cia de qU'2 seriaill obrO gados a pagar �u"s viagen's."

"FO+-,HA DE S, PAULO": "Votou·se, !lois. M,w-;
Un'a etapa clIl"_9r:da - Ullla êtapél positiva....".. Se, Oe:"1
que as condiÇões ger"i8 elo pleito, confol)11e dito e

rppptido. pudE"�sem ter si'do mais eEtimulantes para o

�le.itor P, me�mo, mais democraticamente au,ent';:;;>l":
F,' (1,., çl<>sejar qUe, 110 futUro, o processo seja aperfei
çoado. Haverá vencidos e vencedores e .. como de ha
bi o. não f,élltélrão des'20ntenteS. e fru�trados a dízet'
p:cr �i q).le o povo vota mal. PorqUe n80 ten5.· votado
neles, é c1rro. Sempre foi assim E', sendo'a matureza

hum,aDa o, que é,�nao há ,r�zãp para espat�to. fo. expe
riencia den'lonstrél. porem, 'que o _9ovo não, vota mal:
éJ.5 lideranças _9oÜticas,' as cup.uléls p",r\-lariaS é (Iue!
frequen:,emente, 'lhe oferer:em más alternativas e l118,

opções. Os erros eventuáis do eleitorado - sobretu
do o de São Paulo, já ,am�dureCido e politizado
são col1SeqUencia d.a defeituosa, colocaGão dos proble

,

mas, pelos dirigentes e não da alegada inCapaCidael(>
popular e escolher beul (alegada pelos derrotados),"

\.

-...;.,,_'

i
.

BASTIDORES

J
"

, I d s �eus objetivos A primei a (!e<a�para o a ccncc. 'o: ,":.
5C-

Na tentativa +e elimi
nar a emissão de cheques
Sem fundos. a Gl'l"e",,:ul
ele l!';sc·aliz;:l_çá.) Fin;mcf.'i -

.

t
ra do Banco Cen tral ('11-

par'a' a' 'e r' aviou Circu:aí;' às' ins itu.-
'

Çõ�s fi\l811Ce'r:c", r(;'comell'
,

dando que ílão 'sejám :fct:i ,,',,'
'

"

' "', _'_tas propostas de, abertUra
3e coutas por peS�oas ojl\

.fi)·lll"S cuia �,:lo11eidarl:;,
11;)0 1:cnh;o, s;clo prev.anu-:
te' :-;indicadi;-\,

'\�0m c10 nlll.l·::c I"c'·i-.
.::Ias ';� '::-aul'.eléldor,:1S, "j;-.t(':' ..

mina r�ll" os b;�i,�,(\� rR(,"

sem o 'p::lgamento de chc
que', crr-itidos irl'eg,llj,P'
mente, mencionando no

verso, em 0 eC],"r::H:;ào d.r
tada e assinada, o mot:
vo ela recusa. Os, bar.lc)'
deverão, ai'_,�.'a, prolYLOv,�r
o encerramenf'o .da con';"
após � segunda apresent�
ção ào cheque Sem fu ,,_

dos, e fornecer' :aos :1.::'
mais estabelecil'nen (os ha n
cál"ios a relaÇão nominal
dos clien tes que por aq!.w
le motivo tenham tido
Suas contas de depósito
encerradas.

P;;;.ra <U11p1i-ar sua' capa �',
Cidade de e�1,trega ge enl,:!t,

gw détúca !'l.m"Sii.q Paa·'
ao, ]urna:, esta importai!
do dos- E.stndos Unid')s
Um translonnaelor de' ..
225·000 K V r'>, o maior ná.;j
:;0 cio Br:2S�l" lllas 'ta:u
bem da i\IlJ,ú'ica Lajl1a c:

ll1\;:smo ao nel1l'S1�nC0 ;mJ,
"'Uas d.lmensóes .

sao;
3 111 de largura por 3 de
altura e pot' � de compn
mento; ,seu pêso total de- reforma constitucio'nal, sôbre cuio texto estilo se:l �o
1)0,<; ele montaUo l1a

.

sir con�'ul't�d�s �19u�cs personalidades de de�taquc do
beStaçao abaixadora de. . , . c .

liu,arl.11hos à qual se çle;:;- Vida �aClonal e a liderança poHlca da ARENA, atra- '.

tina, será'de i36 tü;Iet-:._VéS,i��',�en(!qrr l:>aniÇ.r;���r,ie9cit"':ê�?d�' o�tra� ����fP� de g,

da�::;tá ê1e sendo tra11SPGi" ,
�rôci' de{' agremiciçã� 9�'ve�nisl,ri, Assim, �<':�C(U(] o' MIJ-

tado, _9ara caeserobarque rechal Ca�te!o Bronco que a Clue�tão d'l rf?fQ"I'TlO ,.-'a
no D0'to de Santo, p'e.lO C .. - - . .', '

,
-

"'b ," ':"" R'
,. ,0nstltul_çao nao se COnstitUI p!lra o Governo em um'

naVlO
.

Ca o >Jao oque,
'

,

do Lloyd Bnisileiro, n8- 'novo obstácu�o parc' vencer c, sim, em ·umo meta que

tUl.'aJJ:lellte 'de�mont�dJ pode e deve ser akonçado, sejam quais forem os pro
ao maxuno qt).e e posslvel.
,MeSmo ,aSSiÜl, sua peça,
mais pesada. é de 95 to·.
nelad�s,

,

Ei;iSC trallsIormador é
do l�laior ln,cresse par_a o

aUnlel1to do suprlllleULd
ele energia elétrica que d

IJt:(saciável indústria de
�ão Paulo já rec!ania,

rio a do aprovação da reforma pelo a::ua,l ç'H'I!Jrr.�.,�o,
U-:'la vez que nêío seicrn confirmadas as previsões pes-

'. : ":: r,l,lC o,;lMitr;m a rcober+uro do cris« c o:n c

,., ,:::1 J Ij qp'ós o' t�rm!no do rece .,.), o, :}aTh� tio .-,r6- ,

Xd',10 d�a 22, A !i,egund(\l prevê Cl OI' ovação de maté

ria pejo Congresso eleito a 15 de novembro o qual
:.:erio convocado para se reunir erl1 período extraordi
nário 110 (omê�o de fevereiro. Eta é a j Sn,)·,·io "I

pO:isui mais adeptos nos círculos governamentais, ha

,vendo mesmo algumas vozes resp,citcíveis Que 'oco 1-

selham o Marechal, Castelo Branco a' optar po' e '1

Para tanto, çrgumentam que ,o novo Congrcssb esta

ria revestido de maior legitimidade, intci'e::;;-,ondo-lh.e

muito mais de perto que o atuol -. íá em fi"" de man

c.ato - a elaboraçõo de um'a 'Carta 'que êle vai -apli
car e que vai n'9�do em foce de um Poder Executiyo

{'ombém renovado com a posse do Marechal Artur da

Costa e Silva na, Pt�sidên,c.iQ da República. Entretanto,

caso nenhuma dessys dr"gs hipóteses consiqc �iabili-
dade,

do di',lo-rna e que

ulr.uó o rêgime democrálico brasi!ei�o.

o

Marechal CosteJ" Branco poderá completá-lO' subme-

tendo (I Cal:t,a, autcr9af�Q
, -'

Nacíonol, \sem"p'reju'iio ,da

,
.

ao referenda do Congresso
sua vi,gencia a pal,tir de 10

d�,.r'ilc(it? de,,;!z67,� por '�'1..t�ncler, o' �re$identc ,!llC e!a
"q;;i ('.I�i9IUf!dir.iEml:;e i,nefi!:!lensÓl'le! para o fut.uro Go-

�':':I .' .}"
t. 'to � _.'

f' . .,. '"
V�r'!10. ',I,?' '" "

,
,

Derrogada pràticamente .0 Constituição d«;l 194),
com suo numerosas e'r-endas, o Presidente ci'l Repú
bl,ko terá c�mprido com o seu dever, cabendo ao

Congresso, ondt? o !lOVO Govêrnó dispo'rq de maioria,
alterar o ,texto naquêles pontos que porventura' se'

revelem ,insufi'cientes e suscetíveis de aperfdçiart,en-
"

to.

NOSSA CAPITAL.

OSVALDO MELO

Di;'POIS DAQUELE VENTO SUL MALUCO DE

QUARTA-FEIRA

Que foi mesmo ,daqueles de arrancar toco, zu

nindo, esbravejando, assobiando', arrancando das ar

. vares, ramos, tolhas ,e flôres, hoje, quinta feira, quan
do raoisc6 ésiac,croniqueta, o vento amainou.'

. '

'j

Uma leve aragem sopra, o que não quer dizer

que (} sul volte novamente fazendo diabruras com as

Verdade é ,que faz sol e o ceu está totalmente

limpo. -"

Enquanto isso os apurações eleitorais continuam

e." .caJ�ncla da SR 101, moroso, chegando a ser mes-

mo enerVcinfe.
.,"(

Isso sem cúvida devido a compÜcaçãu dos ino
vQcões mhol.1u;Lídas riêste ,ano com um xaradístico

qu�bla cabeça oe 'nomes e nÚ,meros, o qlJe obriga o

um trabalho moroso dos que têm .0 responsabilidade
de contar votos.

Só uma urna da 13 zona demorou ontem, das
nove ás dotes horas' para ser devidamente apurada.

Os votos em branco em grande quantidade, bem

cama os anuladQs $ão provas evidente- de toda a 'com-
,

plicação. '\

Foi uma experiência para eleições futuras, não
resta dúv'ida.

Em nosso I;stado e parece-nos que em todo o

Brasii, tudo decor_reu em um ambie,\te de calma e

tr-anqui'lidade a não ser no interior da B�hia e Per

nambuco, onde Bang-Bong andou fazendo barulh�
provoc.cindo sérias Cirruaças.

o 13° Salári'o.ê Oile�çonló.s a Que Eslá Sujeito i'

}! ,,,; ./".. .
". ��., 'r{ .:, i

"

í'

Selnpr� "que o empregado o re�
qU,er-tV,' êf,te adiant�mento per<;t
págo ao. ensêj'o -de súas fériaS. A' :"
epoca oportuna" 'previ�ta e;.:'1

ki, pár;a o requerimento de que
Se coo·ita é ,o mês "çle janeiro do

. b , ..
,

'

ano corfespoudente., ' '

É ún,portânte assiIl;lla�" ain-' "

da, qUe '?- segunla :ine�ade d�'
1:3.0 saláriO' deverá ser paga, pe-
lo 'empregàdori até 20 de de

zembrO' c:fe' cada ano, ,) tOrnando'-
se bor ba�e a remll�1!açíio de- 4,

, vidã -lil;es:Sê,' mês, de acôl�ó ,Cqm :� ,

\
-

O' te�po de' serviçO' dO' el)lpte-

gado 1;0 re'fér)dO' ài(o.
Cabe verificàr; finah:nente,

a forma C0l11.0 deve sef,_qf��t<Jl�i
recolhimeilto das 'co�ltiipuiÇóe��'
'devidas por enipregados e em

pregador�s, pern;;'entell1ente' ao

13.° saláriO'.
FaCe ao qUe dispõem os e::;

tatutos aue regem a matéria,
os em,pr�gadores deverãó ICOIl�
tribuir com 1,2% mensalmente,
sôbre o tota� ela fôlha de paga
mentos de seUs empregadoS e

mais a s�a própria contribui

ção;"e o.s empregados, C0111 8';lc,
.apenas Uma vez por "ano, pOl'
ocasião' do recebirnento da se- "

"'unda parcela 0.0' 13.° SaláriO.
.=,. -

• \'

A inCidência , ev1dentemen-.
te da aludida percentagem re-

, -.. o
cai sôbre o' valor total do 13.

salário.
NoS 'casos de resCisão, sem

justa causa, do contrato de tta

balho o recolhimAnto da COD-
, �.�

'tl'ibuicâo', será, prom.ov::Oo 110.

mês e�n que ocorrer o Seu pa

gamento.

Solução absolutamente ines ..

/perada, que sernrrre esteve au

sente de todos o' calcules e pre·
visões, inclusive do governo, pa
ra a crise entre o Exccutív.
e o Congresso, .orovocad a peru
rssistericia otercda nelo pres.
ele'n e da Cerr-ara às ultimas 'Ca:,'

sacões de' Seis .Icoutados fede
r is, r.i6clcrá rcsu ltar -dLS Ur'; 2S
cariocas; con firmada a dorro: f\
prevista nos iDqucr;to.s ele, or'
n,t.o �')llb1jCél. �f) depU ado A&!i1·
to Lucio Ca"'�os;}, ad"'it::- 'n.

CC:110- �')rOV� ...rf' .

cia ao 11l211cléltn,
r 11'1 c:

xxx . '

, j

h rrr+ S '.(�(�. 1-C ;J.� ': . ...--, �-,-

condiciona\la á sustentacâo ela
., oS'cá 1 ·'�'ct-' �

,

S,)'<1 P 1.. o rie r .,.1... ")"'_,,él, s )

apoio pipulàr. A é'.titude;)idot:�·
da de maneira Um tanto· in�sp"'·
r.vla não bu-cava "CDm.pr�;'r
são,";: e à "adesão do dispósi.ivo
governista. Por i:-:to nH::Sm'o; Ó

deputado Ad.é\uto C.3.rdO'�J não
se surpreenclév 'Com o COl�1por ..

t<1mel1 o da AR·E-�A.' ,sUrpre�I1-

df'rdo e justificando a flO.tél. ,ofi
ci"l d:stribuida !leIa' diJ;'êção 'do
partido governista de <l91a11'30 ",n'

presidsnte da Repllhlica,\ pela
ca�saçà:o dos mardatos' e a d.e
cretação do recesso parl.a_mel1tát',
efetivado Dor' uma oni:!raçào mi'
li tar"

-

"�. ':,
O a�oio do MDB nas are8",

da opo.siÇão não bástoll para ,.r811

quilizá-lo. �ra, àuna,l, inev'i4,ve1
que o MDB, pü:St? �;rn b,ri�. pt....
1{J pl"esiden te da Cítl��lil:J,,' !c'M��
se ii COPVOC.1Cã<i, COil1�)a:r�C'�nflb'::,a
Brasília p;u-·a" nrest3J," ;a ,suá, soH·
dar)( :-1.ad� aoS

-

coml)an,heir�s(' �a';
s�dos

.

e oferecer, a ,"�obertura' i�ii
"

nitr:a á atitu'd(-� eh reSisterw�a ..

xxx
..:. Can;hlhada para a CQllSU!i;)

popular, o df:�put3do Ad2.uto�· C"r
doso recolheU, inicialmente, q�-

, gUDs sina;s ineqll' vocos de q).le a

sua atitude encontrava boa H:;

ceptividé':ie e es 8,va mere,cendo
o apoio, 2.0 111eno�,' de uma' pa1'7
cela consideravel do eleitorado.

';0 regres,ar de Brasília, de:po;s
de consu.n1\àc1o o recesso da Ca

]'1.1,3,ra,l foi recebido no aeroport;)
por aplausos populare:s, que _ �e

'iriam renetir em diversas opJr-
tUl1ielades,' 110S mais diferentes
pontos da cidade.

As lualufestacões esponta
neas de simpq_tia

'

enc,onttaram
, a S4a col1firma�ãó no;; inque,!:Üós
de :Opinião, que regü,trq_ran\ ul:il'ff
curva ascenq,ente, f�lca�iÇal1�ô .S�l�
polHo max.imo 111111'1C!- pr\õ!Vis�o de

principios de novenlPro" qúe eS
timava a votq.ção ,clã' presíden"e

CLAUCO, J,., çÔRTE

De '2,côrclo com' "as dispo;:,j
ções do art. 41 é suà -letra "c",
do Decre.o n.o, 58 '400', de 10 de
n�aio de 1966, é irrefutável Ca le
galidade da incid�HCia.� do

.

im�
pôsto de l:enda, na f?nt;; sôb1:e'
o rendü:nento pago a tltul<'1 "ele

13.° salário. �, '
.

Para a SU2. tributaçãO' dev,j'�
1'5.0 ser obscrva>.:Ías q.:; &eguÜ:úes
c�ndições;

a. se o 1/12 do 13.0 sa1âtlO
somado ao s�lário do mês res:...
pe-ctivo fôr inferior ao limite eé'
isep.Ção na fonte, :não haverá

. tributaÇão;
b. caso a sOnia Seja . supe�,

rior, rec�i�'á a, tributação sôbc��
a remuneraÇ,ão total do mês

(ordenado mensal mais a totàE·
dade do 13./ saláriO).

Face ao qU,e d.ispõe ó Ofído·
Circular n.\) DIR�61-65, de 25 de
110venibro de 1965, o mencionao0
desconto tributário, qu,ançlo ca

bível, deverá sef" efetuad,? de
uma só vez, no m.ês en1 que fÓi'

complementa'do o pagamento, ri""
totalidade do 13.0 sa1áitiOl �'Ji1àQ)
nO mêS' en.. qUe houver sido pa

ga, à título de adiantamento, J.

metade dessa gré,ltiticação. ,

Vale observar' q_ue sob ês
te título, o empregador pagará,
entre Os mese- de fevereiro e 110

�embro de ca:da ano, como

adian�:al11ento da gratific,ª,9âo,
de uma Só vez, ,cinCoelita

.

'por'
'

cento do salário percebido pelo
empregad<f no mêsf anterior.

1/ \', \)

"
_,ii �._\

i
..
_,

,/,

da Cam ara em tOrl1>o de 50 a 60
mil votos.

,""

xxx
.

Daí em diante, porém, a

posição do deputado Adauto Car
doso entrou _;e-;;' declinio acelera ..

,,:b, a é Configurar, com »toda 3,
nitidc�, a derrota'.

As' primeiras urr r s aber+rs
confirmaram os �rog-nosticos. Di
{'ci'nwl1te o deputado Adauto
C?J'rl.o�o conseguirá reeleger-se,
Se uma melhor vo.acâo indvi
ri, ! 3.1 bcnsf ciá-lo, seguram CD te

lj"(" à:,enas bastará para
. reelo

�p-lo s-m ultimo 1l1g2r, na A.Rr:
N ...

, 't,,'VP7: rrPll a cadeira resu-
taute 'das sobras.

Não importa analisélt' as "1"a ..

zôos, a�já-s' obvias <'::'1(' i1�lph:!,�rn
r-sta reviravolta. À verd'de " ':

que o 'pr,e�iden'e da Carnara nz,()
Soube OU não quis explorar? elei
toralmente, a sua posição de 'r,::,--

,

sistcncia aos atos 'do goveru'f>,
cometendo o erro politico de, no
ultimo prograrT'.a de '�ele\lisão da
ARENA, dedicar tcdo o seu pr!')
nunciamento a UlTIH defe8,a '..la
Revolucão. Este esc1arecimentt)
de Sua '�xata bosicão hão teve I")

impacto Sufici�nte' pal1a· rEi:::On.
qtlistal' os votos perdidos" no se!J
tradicional eleitorado de 'colora
çã'o ortodoxamente ulienista e

afa.-3tou os vo' os provaveis de
uma narcela da o_9osiÇão, que se

s-elsibi]izara com a rebeldia 9011
, tra as Cassações.

,

,Admitindo Z eXatidão 4e tal i

analise, o depiJtado Adauto, Car�
(jI)SO está inclinado ape;Hls a' con
si.dAra.1' ,as Sé)US resultados e'�

'I

agir eJl1 ,COl1S('r�ll",pcja.
XXX

Derrota-:!o n<1S Urn.as, o pre
. si(]pn'e da ê.éw'a)':,. nrovave!rnrn
te' renu.j'jCi,'-'l"2 PI) carg'o E' a6 n18�:
d�to. J'",torn",nc1,.., :'l �U;:j b�"":'l e'",

advogád�. A interpretaç.ão da
qUe o eleitorl\lo negou o respal
do indispensavel " á SUS.entacão
de uma resisteiJ.�ia, que não �n
cóntrou receptiviclad� 110 pro
prjo Congi-eis.9,JEltÍra todo O

conteudo' de t:sua nosição.
,'A _9rov,av�1 l:enUl1cia do de-:

putado Adauto Cardoso dever�.
pfovo�cár uma .sensação de ahvi()
nO governo. Eh afasta dificuÍda:
d0s incomodas e abre' cànlinho a

Uma acomodação iranqUila. A
Camara,. presidida por um qual-,
qUer ,sUbstifuto aue a

.

ARENA
saberia �scoliwt" -n�O\ . O'fer�úiél
el1ibq.ráÇ� a '�ma �m:posiç�'O;pó2.
litica., Ein, seguidá, 's.erià: sÓ eui..
dar da apí'ovaÇáo' da

'.

refórrna
constituci;:ma1, em, o�tro" clli11a 'I;:
co111 outras facilidades.

\. '

,

, \

�,
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e�ta.,.r.ção
fresc:o$ ,

.
. 'v .

mero t\e c:ornp0$içõ� 'qUe estqri�.m iI;:{')Ul-
pletamente perdidas com os antigos pro
cesses de recuperação : A� no ano

As expedições; a:l"���:�iÓgiças' seM,"�:' passado, 'na cidadela de Kràs�orechensk
re enGontrarn objetos caseiros e. de ar', próxima à cidade <te Frunzé, durante as

te, testemunhoS da vida das g�ta�es' . '. excavacões de um' templo budista, 10_

asSadas· Numerosos m?IlU:r;rl.entos. �a ..
' irou-se recuperar destroços de rnagnifi

antigu.idade, .entretanto, chegam 'B�té '. . cas esculturas, Uma enorme escultura
nÓS quase destr�lidos e exi.gindo grandes de' Buda c;om vestimenta em .ôres, foi
esfo.rÇj; 2 fim de restaurá-Ios. "I'ratan- quase tolfllmente .res.aurada. A técnica
·(lo-se de quadres '�:e gr�r:des '" -mes.resi, aplicada, do polibuti.lrnetacrí latn, fUllcLO
difícil , muitas vêzes, lobirig�r,' os seus I liciU 11'lai,s uma vez com pleno exito, por
tnlços originais . .o pt9cessó de .restaura constar de \lm .trabalho simples e poder
ç<l.O dessas prel:ioSidad.es, &e:1IlJ?,te. os 30: Ser adota:cl.a em, quaisquer condíções cli-
cor1'�a de colas animai OU vegetais, resi máticas : .Não menos completo é a res--

rias e ccr.�.s naturais. Fazia falta uma .. tauração dos .quadros. A maioria das . �
c011lpo�tçàJ .uuiversal l.iermitindd restau quadros. dos antigos mestres eram feitos

rar a pintura monurnental à base de .... à 'base de .alvaiada, oxido de fhumbo e

rnarga argi,oSa e ,,:ultura1.· azeite vege.al, Com o telllpo',' el'ises qua
Atualmente, nas amplas salas do .. clxos escurecem, e as pinturas. perdem

Ernü' age de Leni.ngrc:do, poc;lem veI"",e sua tonaLida<:le primária. A· mistura do

merav.lhos8s pintl,1J;'as dE' afr.eseos �><;inb.-
. a1vaiado co roo âcdo sulfúrico produz' c,

gos. Não 5:e tra.a ,de' cópias ,maS qe o-

.

sulfato' cl,e chum�o negro, qoe provoiu
bra:'-prima:" retiradas déJ.s pa�ea�'3 de edi o 'escürécim.ento dos aoaó.ros. 'Tratando:
fídos há muitá dl,struí,.:.ó,s e sepu1t"'1'doS.

. �e, ,porém, ,da superfí�le do quadrO có;.n

Os quín�icos - restaúrH:lures ;liltilizaliL," Ulna: dehil Solução de água ,oxige,nada, o
par?' iss, .. llol;1bçratór'o, o ·:I)o)j,búHim�- . sí.duxic0 oxidará até c.onverter':'se em

tacriJeto. f�ub,t;'ncia �';'.:ri co"'" r,' \r'eh'o ,"'r sulrato de :�humbo' branco' e o qUadro
ganico, qUe é tuna re'Si,rla e: �ãô; .causá·' :se aclara. �úmeras restaurações, COm.o

d::mo algum aos mp_pumeIlto,S.' artíslicO.'>.· . dissemos,' vêm sendo feitas, seÍ);:lo de :1-

Valiosas restaurações têm :sido' levadas ,centuar que o �rnar!lento quimicó ,.:los

a "';ermo CO mO novo metodo, incluindo'·' ·restaura,dores ajuda a COIL"'êrvar 'mohu-
, es.tatuas, irnagens, 'qua�tos eUm sem: ná mêntos de ar..e .de inestimável valor.

'
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·SÃO.PAULO
LIGADO AO RI!:) [Ie ..,iAl\IÉIRO
COM O �,[r(JfCO

.FlORIANOrous'
�

, ::

I
-

DIÀRIAMIlNTB

DA
, VAÀIG

de tódos os cortvairs, o 111ª,is teloz! '"
\.

Sim, ag.ora 'Joqos os dias ligando o Sul do país. com

tarifas especiJ.is à sua categoria ..

,.':,

''', \

CONSULTE Se:U A(>t::'hITE DE VLt�G NS

OU UMIX D!� ;��;. �. () ;:.: .�"
.

..

t

,,,,r s _1�' -:i"'! ,.

;'_, ','

CIta a t0st0s os -"'OClOS pL'opnetarlOS, aSSIm . 'ic:v-jv <i

seUs ctepenÇleIlteS, m�eréSS8iCl'()S em treqUtn;i'l":,,J :;VL� '.
Cllla do C1ul;>e, que a partir Ue 1. de nov-=mb!-"(a 11:IP' .®J."-o,'
rellte lano. ctéverao comparecer no cC>11o;,ultóiiO :q.Q 'Df.
Aivar0 L:ernt de Carvalho, síto à rUa ,:NW��.
do n. 12, no nOr�tno de 1;) às 18 'horas, par� ,'�
LUUCO geral OU com atesta<;io de saÚde

... 'Pa6sa4.Cr.,Mr O.
.'

..

'

..
,'.

qualquer médICO, com Erma reconheÇ;id.a. • .li;m 'a...qiL1:>oS . '.'
os casoS o futeressado deverá levar uma.apr�.•. '. '.;\.' ;.

A\.r».::\a, outl:o..�,· que nenhUma pessoo '�a :.'
'.'

freqUentar a pisCina sem o ptévio exa,me rrH�diÇX» ;" , ..,: .

Florianópóils, 21 de outubro de 1}J66.
.

.. :
!
\:.'

GINASIO DE APLICAç:AO,
, '�1 " ' "

�DI'l'AL 3[G6

De .ordern do senhor Diretor do Ginásio (k:A�
da F culdade de Filosofia, Ciências c Letras (la Umversi.
dade. Federal' de Santa Catarina', raço públíco que d� �.:a '�,
(j.a feira das 13.30 às 17.0ú horas, de 7 a 30 de n;:,veiQbJ;,
estará aberta na secretaria do Ginásio de Ap1ica.çã.O; �
Trindade, a Inscrição para os Exames de' tWrn;iss.ãp :'a,o . çi
násío.

1\' mscrlção será ,'eiLt ii, vista do requerimento dirigi
u,Q ao DÜ�etor e serãi nccessàríos os seguintes dGcuntep�

a) Certidão (�C idade;
u ) atestado méd:c'u i'0111 abreugrafia;
c i L1Le,:>tauo' de vacina antivariólico.

fodos os documentos deverão ter firma �nheclda:.
() candidato .leverá ter nascido no período co·I#�:reea.

dído 'eutl'e outubro ue 1Yj3 até dezembro de lElM. .

.
,"

�1'"O apticaH'Js teste.,; de nivei mcntal alem; d&$ p�
vas üe f'ortuguê;.;, M:.temática e ConhecÍDleótó;:· Gel"BiS.;

.1:' ••1"<1 que, ClI! g'ue :10 eonhecimento dos interes�a�ro�
iaVl'�u'"�c () presente Edital (lue será afiXado ilesta se<:rc,·...

na e publi�ado .pela imprenSa desta CapItal.
I

•

Secretaria do Ginásio de Aplicação ua. .I!·àcu]dade . dê

Filosofia, Ciências e Letras da UnlversÚla"le Feo:et��: �
Santa Catarina, aos s!),te filaS do mes de llUVenml:O Je nill

4:,
novecentos e sessenta e seis.

WaUy Bernardini - Secretária - Reg 0.0 4.;9&1

VISTO: Édi.o Chag-as - Diretor

VISTO: Maria Carolma Gallotti Kehd.. --- lspletora�
. :,' ,)

_ .. o •__�__
', ',

__....:...:".-.. .l..,:_._;':'

CLUBE DOZE DE I-lGOSTO .

Dia
.�.PRESENTARA

WAN:.JbhL� l' (;111\0080
às 20 horas no &mas.·,o __;uarles "Eugal'U rlloritz tm 'seDsa
c:wruu SHOW "', :.'

j •.

Canteiras L1'�_ 2,j/IO AJ'qüfbancada Cr$ 2.000 '
.

às ;�,) noras nos salões da bociedade, elegaJ\te �;epm. , . '. 'Ir', '.

l>'�'íU1ue :::ihvW .• '
.: ".' ;,

.

\"vti\'HCS e. r,e,osCl'y:ts de, mesas na. SecreMda dÓ: Ciubé.' <.
.

: ..� '.

S.anXéaCàiarina Cçuniry Club

.t� DU'etorla do Santacatarina Coul1trY Cl:ub soii-

.i I

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

LIIA TENiS ClilUBI
DIA 31·11 - Domingo - às 18 horas
De ord.em do Senhor Düeto.r do ln�titut:) Bsl.adual de
FESTIVAL DA JUVENTUDE NO CLUBE DA: COLINA
SHOW SURPRESA

.' .'
.

ConjunLD de NELSON
... l'aje esporte - !I'[esa ):1,;.1, secretaria elo C�libe .

COMPETElf'fE PROFISSIONAL
Para oS servicos de laquea.ção, douração e dL'tapê; eu.

contra·se em oossa cidade a rua dos Ilheus, 4 ..

,--_•._--_..;.

Nas boas cas:as de ramo procutem ,S�,
.

nllas 'SO.LIfABj � urlt� ptcbdulo ca!atinéilB8

para o mercado Internacional
'__ --��.__ . ----__:._-;----_ .._._'-,_ .:._.:..�

Ageme Oficial da P:'opriedade in::.tusnial P.;é� d:f

marcas patentes d3 inven';<t" IwuleS ;umen.:lal.!;, Litulos clt
.

'

estabelecimentos, lDsignw.s e fr�ll,es ue propagHudà.
..

\

rlua Tenente Sl1véra, '2l:J - sala: l;I - Lp àhcíar .:- Attd.
da Ca'sa Nau - F.orianop',Jlls __ CalXa Postal.!J7 -- FOne J9il

;�lfl

NE�OC'U) DE
.

OCASU\O
.l

Vende-se um Jogo estofado e sofá cama.

Tratar à RUa Almirante Lamego 196 � aJ?t.. 32,
,

, .

=:.:.:�:-----�---_.-..:=:::::...-===--,-.,�' ...L ..�

VENDE-SE
. \

1 I

, Uma casa de ma,terial (nQvo). à rua JO'ié· de Án-
chieta n.o 231 per�inho da praia -, 1.-0 ruc:l' ántes

da Escola de Aprendizes -.- :2 quartos -,' SIIJU --. (ld�

iinho -- ba�héil'o cQmplet'o dependência para' em

pregada � gbri!iJQ pma �1:Hrg _'� terNim9, t�d9·m�ro�
d . Tratar com o pl'op&'ietár�o ng mesmo.

. . � _" '.

na
.LAZAIiO BARTOLOMEU'

� "
' , .

QUINTA�feira, foi inaugurado o nó

vo G.à:l�ra Clli.be no bairro de COqUei..
, " .' .

, .
.

ros.' com-elegante jantar', . que reuniu

càsafs·'de oficiais de Marinha. Na oca-"
sião foram homenagead.os,; o Almirante
José:de Carvalho JOl'dã« e Senhora zu
da. Ele .auiversariou e ela, hOje, trocan
dó de'idade, O Comandante Aluvsio ..

Mendes Lopes, fez a saudação aos 110'

entregou a dona Zilda Jo.Irdâo, um bou

entregou a dona Zilda Jordco, um bou

quê de orquídeas- O Galera Clu�, foi
construído pelos operários do Estaleiro
Naval,' orientados pelos Comadaàtes:
Hugo Protogenes GuimarãeS; CUstódio.
Carvalho e Edgar Hargreaves de Car
valho.

� x x

O COMANDANTE do 50. Dis.rito
Naval - Almirante José de Carvalho,
deu posse a Diretoria que está' sendo
bn..ranizadó. Presidente -- CT . Custó
di� 'Carvalho' Tesoureiro - CT - Al-

. ,

bc·rio Ullve1I.à F'reltp_s; Diretor de l<"s

por�es � CT - Paulo Roberto SabiDc,.

- x ·x x x .....

'o GALERA CLUBE, ficOU bOnito
.e bem localizado. Na parte' interna, as

paredes são· de pinho pom no vermelho
envernizado; o forro é de esteiras; qua
tro '�as de leme, formarÍl o lustres; .' ...

tem seis' coluna�com iluminaÇao indire
,�, Ô bar-, é E!l�' torma Ue uma galera.

'c'. ,I". ,
,

\.
- li ·X x·x·�

l'

,

;.

'

.

. AINDA falando no jantar de inau

gura�o do Galer.a Clube, a: elegante
reUnião foi dançante, com um conjll;hto
m�cal dirigido pelo TEN-D"emerval
Neves: A' orllamentacão estava mUito

bonito' de auto�·ia da· Senhora Eny ..

Me'n4�is 'Lopes, que apliéou flores natu
r.áis 110 .Ç€ntro de mesa.

.

, /J.

'.
•

I I

. 'LOGO à noite, a .A:sSociaÇão Coral
de .Fpolis, eStará se apresentando' nos
salões: do Querêneia Palace Hotel.

\ -

. KAR-M.AYA, i �stacado n;entális
"

..w., �treatá, no "Alvaro de Carvalhq'.
,
�, .:.

}:. '

,

,v'·

próximo cita 22, para �na
de 'd� dias.'

tempora4a

·-.X x. ,x·x--

HOJE, o Sru{tacatarín.a .

CountrY
Clube, recepcionará, assocíados e convi

:dados, para comemorar o seu prímeiro
aniversário, 'em 'black-tíe'. Na ocasião
desfilarã� y,p,;:Íi1equins, da Guanabara ..

'

com modêloe de Hugo ROcha.
.

/""

..;_ x x x x· ...... ·

DEVERA chegar a esta Capital no
·

próximo dia vinte e um, o Ministro da
·

Marinha - Almrrante Zilm�r Campos
Araripe Macedo. O, Comandante do 50·
D.N. Almirante José de Carvalho Jot

·

dão, reCepcionará na'S'ede COmando.

- x x xx

ONTEM, ii. TV-Piratini, apresen;r)ll
Um n'.agnitjco documentário,' sôbre a (�i

� dade d� JoJi\lvi1le, filrh<..do por J1ilib
Buzo.

- x x xx

NO próximo dia 23,. às 1T horás,
senb,oras- da sociedade� florianopolitané\
assistirão' eleg.flnte. 'de,sfile de mo_das, o;

com mane(!uir:;s cl;e' FIPolis; qUe fao apre
sentar 0;:5 modelos dt: malhas,' para ve-

·

r&o 66167; da Sul Fabril de Blumen�u,
côa

.

COleção. B'raZilian faschion .Team,
da Sel�ão Rhpdia (Moda, qUe foi �pre
Sén#da no IX Fenit, em S. Paulo.

- x x xx

ESTARÃO :na' Ilhacap", próximo
dia cinco de dezembrà, o A�miranrte l'vTu
rillo Va�co do �Val'e e Silya e SenhoJa
Hilda. São Padrinho.s de casatn:ento 1e
Grácia Regina Assi� e João Eduardo . ,

',Moritz, 'qu� n9-' mesma qat�. (5,1'1.2), '�s
17 horas recelm-ãô·.à benç&.:o de. Dev-s,
na �pela do C.o}#gio CoraÇão de Jésus.

.,
. .,

- x
- ,_

�

d 10 .

.' FESTIVAl;. 4é pe,riteados le
Fpo1�, serâ apre��tapo, no' dia 23, no
Lira T.C., no :CÓ<}úitel � SuCeSsOs', .,
em beIiefkio' da Lig� 'de Ass�stêilcia da
Matern,idJ:�'. 'cánn� Dutra".

,

La-OMS e a paZ ,�.
Conforme tem sido amplaiuente. nO.

ticiàdo: pela i,mprensa, nacioI?-al, a AS
SOCIAÇAO INTERNACIONAL DE LI
ÓNS CLUBES, aci ens.�jo do (Cinq1:lei:l
tenárió 'dé sua fundaÇão,. está prómo.
vehdo Ull1 Concurso, destinado a jovens
epti'e 14 e 22 ,anos, tendo par tema. "A

pAi E' ATrNGIVEL".
O c9IIcurso deverá exp�ndir�se 'por

iodo o niti.ndo; envolvendo mais de ..
'

20.600 cOlnm1idades� abrangend.o núme
ro superior a 130 país'es.

Ao làl1çá-io junto aos eStudantes ;' c
deSta capitaL cOncitando-os a dêle, par
ticipareD1, afirma o Presidente _do LI
ONS CLUBE DE FLORIAN0POLIS

CENTRO, Dt. AYrton Ramalho, qUe a
.

pàz é � sUprema aspiração dos povo�
coIlstituiri:lo Um permanente desafio 'à3

geJações que Se ;pcEde�n a bUSCa, d03
. .

.•.1 t '

instrUmentos para: ,,.,,,ançá:'la.
Lembrarudo as palavras de EDW

ARD M. LINDSEY, Presidente da 1\S
SOCIAÇAO INTERNACIONAL D� LI
.ONS CLUBES, segundo o qual 'por tô
da 'hi�t6ria da I'.()Ssa Civilização o ho
�em' te�' ,se defrontado Constan'�emen
te cO'm guerras ·e ameaÇaS e qUe os mal
Ores pensadoreS têm. dedicado seus e3·

for� comi t�acJi�qt»� qUe o .ho
lriem possa viver em 'paz e hannoma e

para que haja. aluizade e ,compreenSãrj
entre as naçÕ,�b1l �,: �t�s'iH�nt4H��\;q ..

•

ONS CLtUBE i�E i FtO.RIAN6I;oiJ� �

CENTRO l20nyrda Qs\jovens . Idealrstas
de nossa terra a' dar a sUa cüntribuicão
pes�()al para que unia Oqva

'

er� i:ie paz:,
e prosperid"ade pniversais dê .lugar 'ao

conturba{lj) .mundo �pd�er;n().
O Conc\lrso se desenvolverá em\ vá

�ias étaPil�,: desde Q .ní�el de Cluhes, a

té o intern�iona-1, eo!l,l p:rêll1iQ� aoS ven
cedores, o maior dos Quàis de 25 mil dó
lares, éoino sUbvençà; educàción,al � I
OU profissiol1<>.!. .

Os trahalho,:; de' estudaÍltes flo.rian0
politanos' serão julg�dos por uma comiS
são int�ada por eminentes personaii';'
clades.locais ligadas às letras, à História
e ao. ensino, devendo 0$ SeUS non;es se,!."

divulgados oportunamente, , .
.

As composiÇões deverão s�r enP·e,.,
gues na sede 'do LIONS CLUBE .DE·
FLÓRllu'TOPOLIS - CENTRO at'ê o'
,dia 10 de dezembro. próximo, podend�.
o sinteressadoS colher; melh.ores infor-'
mes sôbre as bases do concurso. com' o

presidente do :wo.NS<q:"V,13KDE :E'LO
RIANOPOLIS.� CErNTRO, Dr, Ayr
ton Ramalho, à rua Pad�e Roma ripo 63.

" .' 1,

Para os irÍteress�d�� . t�sihehtk� na:
EStrei,o ,as informaçÕes :poderáq. ser; oi?�'
tidas junto ao\LIONS CLUBE DE FLO

.

I "".
"

. , I.' .; � :

RIANrOP()LIS - ESTREITO, 'edn) ti ",
Presid.·ente,. Hí..�h,a· Freire.....

, .:!,.,
,; 41,. .

I'

Servicos
�

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

Cruzeiro do Sul S.�
, . , .,.

._�

PARA CURITIBA - SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO
�IARIAMENTE ÀS 8;30 HQEAS

.
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oruvos
Hoje, cmonbê e dr

mingo será eferuodo, na

cidade de' 40g2S, como

parte das festividctd,es do
Bi-Centenário de-sua fun
dação, o II' Corrqrésso dos
cronistas Esportivos de
Santa Cctcrinu. o, gan�za
do pelo Fede"oç50 Caiari
nense de Futebo! em' con
junto com a LhJG Serrana
de Desportos, opo:tunido
de em que os homens que
fazem a imprense esoe

ciaiizada apres?{1t.a ão 'le

ses e deboterõo .cssuntos
de interêsse da Cki,sse...
..Várias '110:ne:t.?�)i�ns se

rão pestcdcs Q0�' t,orrçres
sistos, occsiõo es 'olhídos
os rnelh ,,-,S do 0.110, que'r
entre cs C,O:L _', a:.�tas
ou di. igel.(�s; e '_é. r\]'1._.0-

se o conclave co,,,> um jan
tar, se do na o;' 'J ,Ur'iGO
de Telta a ent, eq(1COS ti 0-

feus .

e diplomas. J.O pro
grama cor LI a ·i.",a�l;u,a�
cão do estád:o d,ê) i'tt",n-,a
�ioncd qUe na, c:os.:ão da�
rá comba.e ao Hurocan,
da ,\rgentina.' •

Dia 18[1 q66 .- Hoie:
- às I 4fuO ..aiOS -

Re::epçao e ,A.lrl;o:remo
do:, "::o,1gle_s.st�13.
- às J'Ü/",Q .1'f'. ::s - A

be, 'f,jra Sot8; ,'2 LO '-o. jn.. " ---'<, as 'i 4,0.0. hG. os
soo , Cor:�pmecimentv dos Con-

(.]� 17,00 hOl cs - 'Iní- qras:;lstas ao Estádio do
cio ·ja Rél1UluO óc" .c ouis E:. C Internacional.
tas, Opof'tunideJe em q,je -' às 16,0.0. horas
ser-lo debatidos dive. sos t)artida, de futebol, entre
assuntos de ir1l'E'r03. e do as equipes do �. C. Inter-
cl"'��e, jUhtd d AC�Sc. .. nacional x Huracan, da
..
- às 21 Jo.O h9.ras -- Argentina.

.Reunião dos çe:"g e5S stas - às 19,0.0. horas'
afini de serem debaLdos Jantar de encerramento
os· assuntos G01"\cemen�"es com entrego de troféus e

ao Campeonato CQtarine� __"diploma.=::.. ---- �--�:'--�

se (Art. lOdo Regulamen
to da F. C. F. e Arbitra
,'em).

Dia 1911116ó - Ama
nhã
- às 9,0.0. horos -'- Vi

sitas a diversos pontos da.
cidade.

- às 12 horas - Al

moço oferecido pelo E. C.
tnternacional.

- às 14,0.0 horas ,
Reunião pr ivodu da Crô
nica Esportiva Assuntos:
meios de comunicação e

elieção dos melhores do
ano.

- às 19,0.0. horas

f,antar oferecido pelo G.
A. Guoraní. .

às 21,0.0. horas - Reu
r:iõo dos Congressistas pa .

ra discussão de assu.ntos

gerais.
Dia 20.111166 -'. Domin

go
.1

_

.

- às 9,0.0. horas - Mi
sa em acão de cracas no

Estádio do Espo;te�Clube'
mternacional.
- às· 1 o. 0.0. 'horas' -

Fêstlvidade�' de inaugura
ção do Estádio 'Verrr.elhão
de Lajes' ..
- às ·12,0.0.. horas

�lmo';o..

,

1

(L,.:n�� :� '���:: "'1;� E;.'11tl.� �hã BefJelores
'Ií'fi. � 'P.�

, '"," ' c

,,( m"'''''''''1ll �'.<\'!l 1?'I1I'lI'!I!l\'I ífil"iil."��"''õ''''��ri",,IW,. IJ>'};"óú � :jl>"'; _'" �p "".., 1!.\.�,.�.JW \Mi�.iI.'.;; \9@"L�vl:,·",llíPll "U

.

Joinvilie - S6Jl:Iadj)' lO «"ões, e assim sua direção
no!te, sell'Qo ifl'J�"Jj!J!I'a;los ié�lI1ka6 deverá no detor
ofklolMellllfe, os fíllr/CSl ..el.: !'er da presente sema:.ia,
flei:1:wes do es�6d!o Ernes:' exigir o máxirilo dos atlé-
to Schlemm ;i'i((l:"!i':��ho, t-iOS alva-negro, apu�ando
num CI«:o!l1�edme"11c,o que ossim a melhor forma fi
vem sendo '9Ma'd��o ecm tlica e técnica, afim de
o Mt:Jis. vivo i�fci!'G;;.:;;;ei. HCI l�Me, possa o c:onjlJnto con

. ClIporhJll!1lid@de o'"'t:�]{n(!$ es- quis�ar um grande triunfo
torrá dando (;cfr?i�'aÜ'e co 11est'e cotejo que marcará
COl'<";erciério, vi"'e tideil' 4do Q' il'ialUlgmação gficial do
�eli'ii''':lme eSh'cche'fl, :torla 'novo conjunto de ilumina-
Nomi Àl1lhsnies Jo( repi:'e- �ão do estádio da rua Co-
'sen�açêio c ClIxi €§f" e néiío ''o i!lel Francisco Gomes.
veli\'l de boas (l'�tesell'itQl-

,.

,

.

--:--."",'._..,-- ........,__.

,I: .
!

1,

"

\

Williams viu-se vencido
desde o momento em que
o campeão deixou de mo

vimentar-se de .um lado
para outro, empreendendo
o ataque com suas famo
sas' combinações

.

de gol�
pes, ao final do primeiro
assalto.

.

E' a setima vez que
ClaY defende sel4 títlJllo e

a sexta dos últimos doze-

peca V
..

m gara,ntla
C. RAMOS' S. A. COrrércio e Agencias
Ru,a CeI. PeclJ;_9í Ji)emoroi 1466 po;. EstreitO!

\.
, J

,.

\t: t'\

•

fIna

meses. A pelejo se apre
sentava como o primeirot
combate de qualidade pa
ra o cempeêo, desde que
este enfrentou F�oYd Pat
terson em Las Vegas, há
'um .

ano, porém foi 'muito
mais fad! do que-ele ima-

ginava, .
."

Ao .soar o gongo dando
inicio 'IiIP t§;rcei!�_ as�alto,
Clay procurou liquidar seu

. adversário O' maFs rapida
mente possivel� Vma po
derosa direi�a cruzado fez
Williams 'c'air antes do pri�
�neiro minuto do o�salto.
O de!aficmte ergmiu-se 'Ia

diante e C!a� ncvamel"ite
ti atacou c;o� potept�s di
restOls e esquerdas, até que \

(I a.b1ho ;>ôs fim. à luta.
CiaY mal.:i'e"le·,e ao ;0-

.do de sua vitb;na, ba�a:n
í, antio a ctóeca em siilol
�e cómpaixã�:
TiERREL O PROXIMO

Durante a a9i�ação que
·s.e pro!luziu 1I'l0. ringue ao

terminar o combate, subiu
.00 qua:drila!'ero Ernie Ter
reli, que a. Asso:iação
Mundial de"Boxe reconhe
ce corno o campeão dos
pesados. Clay v'oltou-se;
entéío para ele e disse:
"Tu serás o pr6ximo, tu
serás o próximo". Acredi
ta-se Q!ue esta !!;ta velT1lha
o ser disputada a 6 de fe
.vereiro, em lot:ol ainda
não determinado.

O encontro no enorme

estádio de Ho!.!ston Eoi
presenciado ror 35.460
pessoas, recorde 'para com

bates Duqilisticos em" tstá
dios' cobertQs.

. Foi CI 31.0 Yi�ória de
ClaY até aClora invicta. Foi
ta""b�rn se... 21..<tI tri'�nEo
por norc:! ..t� e o 6.0 des�e
que conquistou o título ..

PAl�VI:tA .DE W'lll�MS
Williams \ atrihuiu . sua

derroto o um direito do
CIll"'1I'1�qo. no. 2.0 oss((l"'o:
"Simplesmente I'IIte do...,i
nou antes de (lue eu o do
minl'l!;,.e, Do,ixei cnir mi
nhll ((ulll�dlll (l",ando n5.o
devi" tê-lo feito. Fi". \''''''0
de!lSa$ c:oi�c:!s. .. Deixei
me a desc::obe,*'o "0 baixar
'�' mao esaue!'cJa".

O i'Gato Go,do', como

Williams e co",hÉ>ddo. pa
reda um co�tell1dor de
enormes ·rer.ursc�, te"�o
SiC em :vista se1l,l �a;'tel;
havia �anho '65 de seus

71 combatés onteri.ores"
.!iI dele;<p@r,n@c�ut� ,,,.,,ü

I

j' ,"l

..

-��.�----_._��
)

para a
Continua. convergidos

para as regatas de domin
�

go os atenções do públi
co, pois disputes pelo tí
tulo máximo do remo bar-'

. riga-verde. não admit�m
alheiamento ao a�sunto.. com suas guarnições' mui-
.. O Compeoncto Catei: ·>o-bem adestrados e à es-,

nense de Remo de 19f- �. "era, tão somente, do mo

a iulqor oelosoreoorctiv
.. ento de entrar em' ação,

que estão sendo feitos, :�, disputando os sete páreos
com as vinte e sete quer- do programa olímpico.
ruçoes dos cinco clubes Hoje, tôdas elas deverão

bem orqanizados e orepo- estar em ação, oprontan
rodos ooderó constituir-se do para as lutas de depois
nu� 'dOS melhores de to- de amanhã. Serão treinos

dos os ternoos e reo-esen- por demais 'rigorosos,' co-
Enqanto isso, em Cri· tará o infcio de uma no- mo é exiqêncic em com

éiumo, jogarão Próspera e
va fase para o esoorte re- petições de tão granáes

Marcmo D'ias, .também místico de Santo Catarina importôncia. Amanhã, a

pelo esfadua1 de futebol, aue c1p'1tro em pouco tem- baía sul servirá apenas
"além d�., c.hoque C�xi�s x DO pooerá ter o seu moíor para trinos leves das guar

fomerclaflo, em Joinville

I 1')0.tP,n�ial . de tôdo a sua nições, oportunidade em

, históric :

quer humono, '. que as guar�ições do inte

quer material. nôo sendo
c

rior forõo um reconheci-
.

,I" i�.n.rováY€',I,'
que clubes

qu·.e
menta da raia. A delega

. Ijrilhnram rro ocssodo: co' cão' do Cachoeira deverá
. ....,0.0 C N, Marc'Po Dias, ;star nesta Capital às úl-

." C. N. Af'mirante Bor-óso, 'times- horas da tarde de

l· ornbos de.i.ltoic]. c. N. I:·: hoje, .enqucnto oue .o do
.

�,. pir-onaa, de Blumermu ve- América, como aconteceu

nhcm o fazer ressuscitar sóbcdo último, .viajará de
a parte que os consaqrou madrugada de amanhã,
como clubes de expressão aqui cheqcndo às primei
o remo. ras noras da manhã, atem

po para um treinode seu

"oito" que é a única gua
nição que competirá de
fendendo as cores da sim

pática agremiação do Va
Ie do Itajaí.

l!Il

J "

n(or�
ma 'h,(i e
"ets ,J c
·�·tl ��.

eS (at

, ,

Cassiu� Glay Con�inua, Campeã'o
Mundial De Todos Os Pesos No�auJear
Williams No 3.° AssaUo

HOUSTON (Texas,) -
Cassius ClaY manteve seu

título de campeão muedie] .

de todos os pesos, ao ven

cer os deseficnre Cleve
lcnd ·Williams por noccu
te teenico -no terceiro as

salto- do' combete de 2.a
feira à noite, em Heuston
Clay ou Muhamad Ali,

como é conhecido nos cir
culos '

.. mucu!m(lnos e da
Junta do Ser'1ico Militar
- der;ubou Williams três

vezE:� no segundo' assalto,
ao

. fim do qual a pele;a
estaria finda se '0 ,gOil'lgo,
ao soar, não hO!Jvessé sal-

. 'lO 'o desafiante.
No te,cei.fo assalto o

campeão voltou a derr!.ll
bar Williams e, em segui
da, desf�riu-Ihe uma sé
rie de esquer,das e di-ei
tllS que.. somE;lnte' term ino�
quàndo.o arbitro HanY
Kessier inte�"eio para pôr

.

fim ao massacre Will'ams
tinha as pern,as bambas,
ao tempo em que o nariz
e a boca sangravam. O
desafiante limitava-se o

observar com surpll'esa,
enquanto o campeão ocas
tigava sem misericórdia
com. ambos os .punhos. O
nocaute tecnlco OC(H'rell.l

quando eram decorridos
um minuto e oito sequn-.

'. dos do tercei�o' assalto.
"

ClaY havia . subido ao

ringue pesando 96,46 qui
los. e seu desafiante, ...
95,48.

o Avaí Amanhã Em Blumenau
CDn�r� o Palmeiras

Na 13.0 rodada, em

que fblga o Figueirense,
seu maior rival, que' é o

Avaí, estará atuando na

cidade de Blumeneu con

t;-a a esquadra do Palmei
ras, com a qual aqui em
patou por dois tentos.. O
nosso vice-campeão, que
domingo pllOVOCOU um sus

to no Metropol -que . so

freu de' início dois tentos

para adibar vencedor pôr
4 x 2�

.

espera, começar
bem como domingo mas

procurando, desta feita,

evitar uma reviravolta CIo
merccdor, O jôgo está
marca.do para amanhã,
devendo o clube presidido

.

-pelo dr. Sãul Ohveira se

guir para Blumenau logo
após o almôço, integran
do por todos os seus titu
lares.

Co.pa Do M��1d.n De Três E�' Três .Anos·
Ir i'op@em 0.8 Europeus

. . .

\

LONDRES - A propos
ta da união Européia de
Futebol (UEFA) para que
C!I Taco do Mundo seja dis

pútada cada três anos, pa
rece que' não sf)�á muiro .

bem recebida; segundo as

primeiras ,reaç�es. Algo
pareci�9 acontecerá, pro
vavelmente, com a propos
ta, também da UEFA, pa
ra que a T�ça da Europà'
das Nações seja .conside
roda como comoeticão e-

liminat-ór'i.q pa�'a o� Mun
dial de FuteboL·

O secretário da Federa
ção Inglesa . de. Futebol,
Denis Follows, op comen
tar a primeira dessas pro
postas, disse: "�ão creio
que a nossa Federação 0-'

prove essa idéia; Pessoal-

mente; acredito que há
demasiadas dificuldades.
Organizar. a Taça do Mun
do a < cada três anos trans

form<arià o ciclo dos acon

tecimentos. Como parti�i
pei na organização do úl
timo torneio paro a Copa
do' Mundo, posso essequ-
ror que são necessários
quatro anos paro prepará
Jos".

.
.

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

I

'J
"

-,

I

sul, numa carreira louca
em busca do ga.lardão
máximo.'América r de Blu
menau; Cac-hoeira, de Jo- /'
inville; Aldo Luz, Mohi�
nelli e Riachuelo estõo

Dentro de 48 horas os

barcos, tripulados pelo
que de

li
melhor temos em

matéria de remo, estarão
rasgando as óquós da baia

_._----_._--_._--------- ------
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IMPRf_SSORA
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,',J. �

)",

, -ro'

desenhot
clichês

folhetos - catalogos , !

corlo,ze5 e carimbos
,

'.r:.pressos em geral
papelaria ' .'

I"

�. . .

. � 'IM�RESSORA MODELO possui todo,: 0$ recursos

e o necí!$.;ôria· experiência poro 9Qrontir sem!!re o

,mól(!t,'iO e.';', Qualquer serviço do ramo.

.

Trabolh .. 'i1óneo e perfeito, 9,.,. que II. pode I':ontior.

,.\

,_ "\

. '<

IMPRESSORA MOOÊl:O
I)E

OR,vAL;:'l1) STUART,. elA.
�UA DEODORO N'33-4 ,.

fON.E 2517 - F.LORIANÓPOU$

f I'
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nas 15 anoS',

'O que aconteCelJ na Grécia e Itália
nos últimos 15, anos inc1ic?, ,ql.lais pode
rão 3er as pp.l'spectiv:t8 para a Améric.1
Latina" -rlj�'se o 51', Gordon aoS lnen�

,

bras da Socieckde Pall':Americana, qu,o
são peSSoas particula:'mente in.teres3a-

--:das nos aS3lintoS' do Hemisfério,
"Todo temos Um senso de urgên'ciü'

,conj,inuou o sr, Gordon, refei'inc1o-se']O
esfôrço 'da Ali'anÇé\ --, 'llli'l[j também Lê

" !,

-------------------,

umento do custu de vida na Iugoslávia; dados oficiais
BELGRADO, 16 (AN-

'

SÃ) - Os indices inflado·
nárias da I�gos!ávia estõo

"

..--------------------,-------

sendo objeto de controvér-
sia, pois enquanto o Ser
vico Federal de Estatística
di� que o custo de vida ou

mentou, de julho de 1965
até outubro último, de ..

35,7 por cento, os 'sindi
catos e o imprensa assegu
ram que tais porct�nta'gens
nêo, re�letem o situação
real.

Diz Gard�n f)�H; Os EUA Não Fraeassarão
Em Seu A,�ôic à Aliança Para o Pragresso

BOSTON, OE - O destino da ràpi
c1amente crescente 'população da Arnéri

ca Latina influenciará muito o future

do �)OvO ameríc3110 -: declarou o sr. Li n

colrr GOrdon, Secretário de E$t�!l_jo A,,

slstcnte para Os Aesuntos Inter-America

l'lC;JS, em discurso pr'onUíciac1o nUm ban

qUete da Sociedade Pan-Amaricann da
Nova Inglaterra.

Portanto, disse o sr Gordon, "acredí
to, em qUe não falharemos no desen}l�·e-'
nho de nosso papel nesse grande esfôr
co conj1)n',o (a Alíança) para colocar ia
cio o Continente no rumo ele Um Cresc ..

, mento auto-ajudado e de Uma cresccn

te justiça'�ocial apoiada por instituições
livres', ,

Os ciPCo anos de l'ealiações elá AJi-··
anÇa justificam, \1l1l grau de moderado
otimiêmo - disse o sr. Gordon, acres

centando que o ilh�estÚnento interno .'

"

'bruto J1'a América Latina (excluída a

Venezuela, qUe .ten.do-se em vista' a sue.'
indús�ria petrolífera única, é Um, caso

, especial) él,Umel1tou �êrca ,de 25 Dor ccn

,to em termOs reais, nos ,{�ltimos -4 éLDOS,
e qUe 85 por cento dêsse investimento
foram feitos pelos próllrios 1<;1.tino-a·n1t--
Ji,canos, ,

Observou o Sr. Gordon qUe a recl'i
ta Der capita anual na América Lati
lia]

-

iá se sitUa. em l1l,édia, entre· os 300
e 350 dólares - 'cifras imüto baixas ri\'
2côrdo com OS nOssos pàdrões, mas 3 OLl'
4 vêzes nnis altas do que as registrarIas
nas regiões mais pobres ,da. Asia e Afil-,
Ga e não muito longe dos níveis de ren

da 11,,,, ,Grécia e 110 sul da Lália, há apc-

mos a firme convicção de qUe é preci2:J
ar+lar mais de!1res:m". O sr, Gordon Cl

tou a declaracão do Presidente Johnscn
de que a taxa meta de crescimento :'1.1
Aliança devia ser elevada. a Um í�1dj("2
si .uado entre 4 e 6 p�Cento Dor ano

per capitn , acrescentando :,qUe 'é por l';
50 que o pres'dente Johonson apoiou "

com, tanto entusiasmo a proposta para
urna reunião zle cúpula de todos os Ch e

fes de GOvêrno do Hemisfério Ociden
tal. na qual se impuisional'iam nos es

forços Conjuntos para o desenvolvimen
to, econômico e social da América Lati-

. .

Declarou o sr. Gordon q;le o govêr
DO ,dos Estados UnirlÜS'·i dentificoU tt"Í�3
'setores riar amaicr esfôrço da AliaDGa
integração, (�onômica e física :dá· Amé-

'

rica-Latina; 'dêsEmvolvimen�o rural e e'·'
dUcação Mas, acreScentou, 'não 'Se dara
menos irnnortância às outras áreas ..

.:

'e, evidentemente, nossos' àlni�os da ,1\,_
mérica Latina têm outras iéléias e� .,'
mente";

Segundo o sr, GOIl.:lon Os e'ra1,1des
.obstáculos ao !lrog-rama 'd� ,Ali�;lCa iY1-
cBuem: O 2umenJo demográfic"o na ,,\

mérica Latina - 'até agora' o maior 811

menio el'n q�alquer região ,�lo rriund�, li
qUe entrava o proceSso de de'õenvohl1-
mento'; a e=iCistênôa de grandes áreAS
l'ura;s a 1"2.sadas e, muitas vêzes, isola
dass; velhos métu1o.s nos sistem,as de e

ducação e administrac;ào púh,� ;a' curt8. '

vis-�o'! dos interêsses, '3érios prnble;;-}E<.:i
no comér�io il1ternacionsL e a' ':'1tiva "

contínua 2.meaça ,ele SlÚJV81'são\cb tipo
cornUl1i.,t.a em Cer1as área"" 'em,bora, 'fe
liz,mente, .isso pareca ser hoje menos'p"
l:igoso, ..

'
,

ConclUindo o seu discurso, afirrno11
o sr. Gordon:

'

'A Aliança nada mais é do qUe U!1'I<1.

r('voluç�o, TCl-Javia, é impOrtante q"tE
eóS,. revoluÇ'ão se nroceo3e-Dor meios
nacíficos, Sem sHcfi fíl�io Da;3 os valor0,'
báE'cos da liberdade, hUl11ana e do auto

,iovêrno, o ,qUe está tão ennüz.ado 11<1. .\
mér�ca Latina guan o o' está aqui"

�- �----------�--------�----------------------------------�------�-

Como prova disso, men
'CÍ01'lam - nõo falando

nos; gfGl'ldes aumentos' de,
preços que se verificaram
logo depois do início 'des
reformas econômicas
as var.i'açõe's de mels de
50 ,'produtos- de consumo,

'cujos preço"S, foi:am libera,'.
dos em'junho: aumentos
de 1-7% no período corres

pendente a junho até se- ,

tembro ,'e, nO:",o aumente'
de 19% de, setembro a ou

tubro;: Tais 'variacões fo
ram re9istr�da, pelo "pró
pric!"Ser,yiço 'Federal de, Es'
tatístico/ qllt;l 'públicou al�
guns, (19'(05 ,:cimio o '�r�io
tivo>qOo,ol.!!:wlento do preço,
da carne, de cê�co de 41 %

nos ultim�s. dofts trimes
tres.

Ouhos números dão
'coni'a de que há aumento

inquietante da protura in

terna, em relação' á ofer
to, de ciproximado�71ente
'15%. Os investimen�os,
que precisam s�r diminuí
dos por falta de cobertura,
no primeirtl trimestre des
te ano e�o;" de 18% em

relação aos de ig!.iol perío
do no CIIl10 p·assoc!o. No se

gundo e terceiro trimes
tres dêste ano, no entanto,
houve aumentos, tespecti
vamel"!te de 11 € 16 por
cento,

'

(Çonte 'com os Motores Marítimos (�aterpillar)
Como v. sabe, o motor é a parte sistema de combustível é' livre de

r principal de 'seu barco de pesca. problemas e de Lit ii manutenção.
,

E v, também sabe que pode E hã motores mantimos Gat
confiar em lIm motor mantimo �o!p cP--9,téPiçia vara qualquer tipo

(r Cate.rpillar. Para urna .pesc? li\';p ,>:·::cf'é "o'fJe,a�\�ão: GlB 70 a 765 H.P.
; � de prob)etl1as, me'pânicos, nf�i�;;,;:, :i;.,: Iodos êles com a qualidade
í i tDrodutiy,a""l'íé ·.'clar{li: E p�ia limá'"

.

"G�hl�j3jllar. E ou não é vantagem
[ volta ,maiS rap:d�e segura,\"" ,

�;'O'llt�r com Caterpillar?
I chegando ao porto antç,s'dos düni:'l.:":

CATERPILLARl 8 ganhat:1do""assilil; >priorid,ldü
� na entrega/do pr.s·c2dn, P:J' ljll8?
� (IJ motor rúp.ritil'�(I Cai t,':i'I plfeila Caterpíllar e Cat Sd'O mar,çflsé, \� �.,,'

!-=:o�(:' �CI':.
,. se,

'-i: }��e:i:;��" �a c�r��I�Tr"",_c_,_J_._, �_,....

I,· \'.;: ,,;,;1.,.,::' '";,.!,, "'�"L�:;�: JF1�ôtRA$ ,S. A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO
� �:,;, ::;" ;�\:. :*,13t\li ,6.rasil, 1,64 - POdO ��EGRE '_ RIO G'Olídt;:clo Sul

f ' 1 H
", �n(iis: Cachoeiío do s� I, flbrr;krp'ó-po/,s e B �me�ou

I, r"'," � .

�--�-�___,.._.....;.._,_.,,_,�

1
l

i

, "

1'EHJ'?FNÓ OU CÀSÂ VELHA - C01;-pr!1-SP no Ce:q
troo até ,RUa AlvarO' de' C-arv�lho ,e Hercílio Luz.

OUVIA GON'ÇALVE'S F'AISCA, ADIR FAISCA,
,

. ,

,MERCI FAISC,1., ARMI FAISCA E' Ff.,M!t! (OOMIR l\il)\�G'NrF/CA VIVENDA EM CAPOEIRA� -� 'Ca:si.V
FAISCA e FÁMU.IA, ERMI FAISCA E 'F/{MRIA, ll- ii!" '�aterial '�om 4 q1Jártos, b::,�hp;�'n completó;: &bi';-,
DIO PINHEIRO' E SENHORA LENIR FAISCA PINHE'I- P'Q' nora putomov.e1 e clpmai� d� :",pnr1r;nciaS. " Ter)_'eno i,
RO convi'dom os pa�entes e ÓS a�i90s paro assisti�em c1e� ?f'nr_ rnétrfls 011."0F'-'1n,s. 'enflo r;(\ n,0lros de f:e'n�
à MfS!'<C! de 7.0' Dia�q"e será' .c�I:��.ada...;, .,_ri.�.,-p!§.l'imo, .. 1éi. ;1iJ�cJ�l.$i v,p..-:P.A-Çl\l��p� ..oJ:,i�;jn� , "k'� -;0:h;,ren.;1"l'i!1 �-.�, �: ,a:!1t1<i',

. dto -l:S4�o'rren,f�'êSi às 19'hôilàs,·.êi""Mat'\'I� de Nos- uma, çaSfl �1e ,mad�l'ra, para. casem). .constIUça:o m�) ..

se Sel��hora élo 800 Viagem, em Saco dos ,Lir"ões,<em c1ern�; 'Oito' Mi):hõe;s, <1e entrada, e o 'saldo,!.erri_-:pt�stq-
sufrágio 'da alma do· seu inesquecível esposo, "ai; ,so-:- dçõ�s: 171ensais :�� 4o.0',:mil cr'uzeil1os.

'

gro e avô ..

,j

. Dra. Léa Schmidt
.

Dl:; Càl'lO's Alberto B. Pintá
Ginecología '--' Partos ,L_ Oper�ções:
Consultório RUa Fernando Machâdo, n.

'.Consultas' marcadas Pelo telefone €39D'"
Áten'de de segunda às sextaB-feiras,.'�� 1-1 às 17,

horas,

-ie

'.

_;_--�""'---�"'"

·COMPRA E VENDA DE Ir�ÓVEIS

...............

� 1 b'-I- '1 - "I'h "

lUJ- mo 1 101'10 I ocap,
I

-

TERRENO COM PRAIA PARTICULAR -- Un_�()
em Coqueiros, na Praia, do Meio com 396 metros qUa
drados. Três milhões financiado em um ano.

CASA COMPRA."SE � Localizada no Estreito, Capo
eiras, Prainha-vCooueíros até 10 milhões com .a me-

,tade fínanciada.
'

"

"

Organizaçãq Técnk,a {ontàbU
Escritas avulsas. - Procuradorb. - r,onrratos Distra·

[OS ---.,Impôsto de R,mda - Impôst'J ·_ie C'::;'í1sumo - Pre·

v'ciência Social - Correção MonetáI(:s ele Ativo �,Assistén,
cia Técnica.

'

ENDEREÇO' RnJ1 Salwmh? rvt:arinlTo - 2 - 'Loja D .
.....:.

, r,

SEIS LOTES NO ESTR.EITO POR 4 1\1IL:::'l,õES ("To
dos) , Medindo cada Um 11 x 24 metros situados !13

RUR Felipe Neve (Coloninha). Otimo emprego de ca

pital. ,

FXCELENTE RW,STDENCIA A RU'\ FF'RNANDO
lVIAI;HADO - '1''''''''''DO d� 300 T"etros, C0l1l 2M) me-

tros de área construída ( I

EXC'1\"'L"'1\J'l''R PREDIO COMERCIAL
,

,:No c�Jlk9
'dá Clic.J.ade- en'lj�J}Jdo > no, a'Pdaf: ,teJ,'reo ,I loja, "e 1 q_o'!J
�t:l-i'tór_)� tra,n\l'fo'rn)á�·�l; �J.I') ,loja��:"Na, pá.rtE) sJ;l,pe�·.[or' 'iíi,n::
plq' :li;ll>a}'t�i�el1:to q,tle poderj·a ,serv,ir' p'1�-a': f1'xPQsiGãó:�
e' .no ',slibsol<:') :grall<de' nÇlr.ão para deP'l')sFo� .,Cemst'rúç�if
,: ;c:;óliâ,;: -em bom 'estt!dG 'de' conservação; '40 mí1hÕes-ij:;:'
t +"/: •

ào
� � .; .

>

••

nal:!,l1�'a .. S�.· 1-, l' :
.

'"
•

-,'

.;
.. ��',

,\�

TÉ1i'íRENb,:'PARÂ ·,cÓ&DOMTNT() .

....:._, Dispomos. -clQ
)'na�nifJc� te;í:eno, IV;! p�incipal, r�� p�'ra 'COnSi;t"llçP;i:)"
de ,PtédiO, 'em:, C;OndçlIniniq, ,Ter!,enG firm'e, ,'. de, es,q,UjP:;l
m�Elind('i.'2Q, 'me1;r'�s' ,em, c�a crua.� Inte'rê�S� .. a�B:oç�aJ'�
S�.·. 1 �� '" :_�� '11:'" ','

,
.

'<

DEPOSITO EM COQVEIROS - C�utp.ndo ri�is' ,sal-,
pões ',de r;1�çiei�a�' com 50 metros qUé)'dr8d0S. Depó.si1o
fifi ',;;lv€naria con1.25 :metros; .,mais inshJaGóp.s sal1l�{\

riás 13,€ al�enaria'- Terreno ínecl'indo 1.8 Dor· �o' met�m,
com l{l?: e água ligados, pUminacão púb'ica. Esté!clon,:\:
�1e.r1t� 'Uici}, Oito milhões.

� .

"
.

FAZEND 4. }\[íl T1\;T}i'pTOR DF. p.'\Ur.,.o L
..QPES :,-:-,

Medin'(1o l1'pi rnill,,8',� " ;1'17.;""l)�. p .Sq;enta e spis' mi,]
r�eJrr;;s' CJ1J:<"lràríns. '")""'1":0<: 1-\0..,;" n'':1r� (>1]11;111')'\" CP ar'1'02
�'f1na, bR;�8ra.' m::;nc'li"f'8 '011 en!1nl'rLq"-l,� gado: Pi'op;rr�
dad,e-- se-;',;ici;:J: pen': f)r'�IÜ(,�!'() ,r"ii1, 'com l10a estr,ada;' lLÍz
e�Gtricà ·nróxh�'::J, PJ'eco: de ",ocasião: 6 milhões, corn 2

de entrar1á p 3 em·36 meses. Aceita-Se PTG:;iriedadÓ
;m São 'Paulo ou' S�ntos.'

.

.

'", '. -� .
..'

,..' ;
.

':ASA' .Df; '1VfADEIRi - Rua MarcelinO Sii118S
PrÓxirri�' 'iro 14 B, C" Estreito ,com 2 'quélrtqs, ,2 salas'

p�Fãó h?bi.táveL 3 nliJl:ÍÕes e ,trezel�tos 'mil cr:,i.izeiro;-;,

D;:AS '�As�'S 'D.E,idAPEIRA PEQUENAS � ·,Vila

0p'.ei\4t·in .......
' Saco' "do? Ll!",ões: 'Sitllpda na S�rviqão Na

di'cn,' ;éll,éJ;'ni:ü·té: â;:( t'l:l'l' CUé"ótli(i) ,F"l'mino' Vi,eira. Pre
ti;' \fd'J� ,)njffi(\�s. O')Ilc1ições rc}p,: agaTÍ1er:'�o a: con;i1)i,.
'na"r'."�;,:'

'

3"

" , ,

� " ' " : ,

- �>, ,;
, �,

� ('" .� ,
'

,
.....

,
:

CAS,A:,EM 'SACO,'BÓS: LlMõF,S -' Salà. ': quarto, q_o..:
'ZÍnha-,1>'á.hhér.o fi '\TA.randãõ -,Terreno de 10 ,x '3,0
me�ros' ;_:_, 'Trps ·1iiJil;l1'�es cpnto e cinquenta mil.
,� -:.."('� '.1'· .",

.

SÓUDÁ, RESTDENcúi, 'POR 'R'REGO' DF OCASIA()
__:_;:. �"e,�l�{e:.se' na"Rt}:à' Mi:rPLa ,Júlia Franco. ca;;a cOm

11'9, 'l'netros :,'�t;ddrádos. êm terr�no rl� 430' p'ot somen
te 1-2 -milhões. ,

'

I,

, !. •
� ,o.

�{'ERRENO n'k fl,llq Wa1d,êÍ11ar, Ouriques -
'- rÍla

nue 'liga: C:'moeitas '80" F<;treito' somente dois milhões
e�n . até 1 (\ '11 ('!'P<: .,'
pAR,d. COI\.'IPRji'n ('lU VEND�R '

')ÉP' l'BJiRENJ.CAS:A o:U APART�MENTO
PPOC'T!RE� A

. ,

,;}ntnúARTA' Ü,f-lACAP.. ',', ,

�),j1TP"í'OR: DR.' \VA-Ífl':EJR LINHARES
":."'" :p';l',n;:m-cto �Vr;l,çh�do" 6" f0n.e' 24.,�.3 çlas .8;30: às ',1.'.

! �{:1() (Ine] usive. sálll'ígns : e feriados)'

C,
,
ílS ., NO' ""!';.'�"í1'R'O'.H. .t1 (ii Il�� J!:, "

l\lng:l,sr: a R1l<' f',",,",'):m ..�ira _:'ITy 123. TI <:lta,r

,,1':�ôni:1lC' Uuelho N l> lá - Sala 18.

à Rua

. C�nviie Para Missa De,'Séiim�, Dia

E A.�radecimenlo
d

ANTôNIO FA.ISCA
ÁritecipadClmen!'e ogradecem ,0 tocJos', q'I,lf!!' com-

pareceram o ês:e' Ato de Fé .Crisfã.
,

Ma�Hestam, 't(rmbém, -(I sua imén50'
, 'g,r<Jtiêtão

pelo Óissis;tê�ci(,1 médica, do DR. 'HUMBERTO' PEDER.
"'�!=IRAS, ri",,!o of'endoso\ tratamento das IRMÃS e' dós
nU:��M�m,OS da CASA DE 'SA-UDE),"S.\O ':'S�BAS
TIM)", p�!o prestimoso atençãQ do Admj-"i,!';�raeão e

dos F!!.I!,!r,:'onário" dos AClências do BANCO "�dO' em
FlORIANO'POt'S e CRICIUMA, 00 SE�VIÇO DE RA
DIO DA SF.CRW::TAR:IA DA SEG1JRAN,ÇA' PÚBUCA.,
às RADiOS _"DIÁRIO DA MANHA", � "GU �RU)AIf:,
à EmDrêsà "TRA I'oIS!DORTE C�'-'=i'lYO I.I�."OF.NSE",
e a todos'os P�RENTES,;'r �1=�é;ht\S AMIG,l.\S e"às
REP,RESENTAçÜES DE ENTIDADES DE CLASSE .quê
os assis�'ifam e confor!"aram no doloroso trQnse', por
qúe passaram, roqondo a DEUS' que os ' r�c'ompensl;)
-com o sua santa Bel'!ção. " 18-1l

INSTITUTO t�TADUAL D'E E,DUCAÇÃO
EDITAL

D'P n",lrn rO Senhor Dirp�o� Çln ,ln°f,i',uto KB�;R
d-;_lal ,\:) P"':;p,',o:oC8n

, c(,\l-rlpnir'1._ as :.,.��,.,,...,.-,s 1"")tEÚ·P���v·'�':l�
nos FX·� lI,>TT;-� p� A DMISSAQ A O ('T],{SO Gl'SrP c: r

�1'"'. . ....� t

AL, ('O pcriçdo .cl{t1r:,o-.; _ ", '.

10, - As mScrlcoes estarao élb"l"2S, r:: POl't-3l'l;1
dêoste E-stabelecimento de 28 de novembro a S de à9
zembro, das 8 rs. às 11,30 hs, e elas lq hs. às 17 hs.

20. - Só sel';�O feitas inscriçõeS mfdial1te aDre,sen,

,tação dos s'?�uint"'� documentos com firmas re�onb€
cida:s, além de 4 fotografiaS 3 x 4.:

- ATESTADO MFDTCÇ (ex�'�did(l pelo Depm'-
tamento de S'lúde púbq�q).

- ATEST.ADO DE VACINA
- CERTIDÃO DE N lI.SCIMENTO
:30. - As Drovas obedc'cerão ao seguin:e horári0
2.a Dia '12112 _. 10 h01'8s - PORTUGUES,
5.a D'a lsll? -- � 1"""as - RESUL'rADO DA

PROVA Dr<' P�'F'rTTr:�;ES.
'

Dia Fí 1 2 1 (l \l, "7 - 1\/1'AT1i']\!fA 'T'T A

Dia 15!12 - 14 oLras - CONHECJME\fT08 CE
RÁTS

'

Dia 19112 - 15 horas - RESULtADO GE:rI!',L
DO EXAME DE ADMISSÃO E ENTREGA DOS
CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO.

Florianópolis 6 de outubro de 1966.
22-11-� •

NOBEIRTO CZE'RNAY,
CIRURGIÃO DENTISTA

IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES

Dentistéria Operattória pelo sistema de alta rotação
(Tratamento Indolor).
PROTESE FIXA E lVIOVEL
EXCLUSIVAlVIENTE COM HORA MARCADA

, EdifíCio ',IJuliet!1, conjullto de salaS 203
Rúa Jerônimo Coelho, 325
Das 15 às 19 horas
Residência: Av. Hercíli.o Luz, 128, apto 1.

..
'

==-�

1:'1 ir A-i�-
JUIZO DE DIREI'l'O DA SE
GUNDA VARA CIVEI.. DES·
TA COMARCA - EDITAL

DE PRAÇA C(l�I o PRAZO
DE VIN'rn (20) DUS

n.o 1.971, de Ar:ão Executiva

que lhe move 'WIEIJERKER
& CIA.
"Uma casa, cónstruída com

uma. parte de alvenaria e

!lutra de macIeira, sita à rua.

Marechal Hermes D.O 145,
no Estreito, e seu respecti·
vo terreno com a àrea de

300 metros quadrados".

o D:::u!8r "" �LDYR PE·
UERNEJRAS T.\UJ.OIS, Juiz
de.Diré; -__ da :! R Vara Cível
d.a COIllal'C<� '\( FioriHIlÚj1("
lis, Estado de �;ant.,t Ca:ari

na, na forma tk lei,

E. para que chegue ao co-

nl�(',"'inlcnto de todos. map
dou expedir o presente edi

tal, que será afíxado no' lu

g'ar de costum'� e publicado
na furma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Flotia

nópolis, aos quatro dias do

mês de novemh ro do ano de

mil llovecentO::l l' sessenta e

seis. Eu, (a) Jair José Borba>
- Escrivão o subscrevo. (a�
Waldydir Pedel neiras Tau_.,

lois � Juiz d� Direito. C(1)êo
fere com o ol':ginai.

FAZ SABER ao,� que o pre
sent� edital de ,praça com ()

prazo de vinte, (20) dias vi·

rem, ou dêle conhecimento
tiverem, que nl) dia 2 de de
zembro prõx:iJi1o, às 15,30
horas, o porteiro dbs auditó
rios dêste juízo. trará à pu
blico pregão de veilda e ar

rematação, a quem mais der
e o maior lance oferecer so
bre a avaliação de Cr$ ....

4.000.000" do bem abaixo des

eritó, penhora a NILO JOA·
QUIM ANnRADE, nos autos·

Inalva W. da Silva = pIEs,
criváo

12·11-66
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"

)lAMr "OSTRA DEBBEI
"

!

o iVI1I"G)J do A ;·t (, MoOe.fnã a;b�:ig>� no i�lOwe�l,to
lima gra:f1qe parte ,.Lo- gravuras do ,�ista" f:rano.:��
D(ybrl't A íl(lJ'va eX1.)O'�lç.ão qUe C()n,�t,ituj ,�d.js 11m 1,'.1',

';e.::>� faz B��e: de' l'm pro;';rmna de tl',JhaJI�<) el,�bur�'
do pela d'i,reçuo do l\IL'uVIF: Trata-se de gravuras tce
riicamente organizadas para 'mais t1ma ',ampstra plás
tica qUe se 'encontra ,aber',a desde o dia '14 do cor-reu-

, , ,

te.

I'
--_...-� -----�,---�---_.--- .._-_

.. 1

BHU fifl,�ncia conslr
civil' no�;sul

, ,\J.,
o Banco Regional de De- Couíal, Luiz Carlos, da Fon-

senvolvímento do' Extremo- seca e fUváro Paz, do �NH.
Sul poderá ser agente fi· 'Segundo .explanação do, 'se
nal1céiro do Banco Nacíu.ral nhor Alvaro Paz, responsá
de Habitação no 11'10 1t<1!Il" vel pelo Depar;t:mientó de

de .do Sul. Santa Catarin. ló' Operações, a, 'assínatura de

Paraná, no financiament, óL um, convénio com':o BRDE
indústria da construção ci- é -de grande importância
vil. "--- para a política financeira

do organismo federal. Com

os reclUSOS repassados, a

indústria: da construção ci

vil do Rio Grande do Sul,

, '7) ;�

,Ue:reto sa� dispGRdO so're inJPD�tB
,de �ndps�ria e prDfjssõés�:'

.,
. \,

" ':_
J,

,I ::. II _

f J/'1
) �1:

" -. ,

o l"rJfeito MUl1Í'::ipal (de 'pa.r� o�' home�s 'flÍJe, açlíni� cüicações::.rell�(lçGo e colo

Floáanopúús a",s'.\.�>ll ue�J."G· 'nistram é' r'ealm(.lrt.e áteo- càção :(le pedras, 'i,>rHCC1'

to, que tomou o 'U'. ;'1,,\ (.,c dei �onas que' �s,tãó, �'\ ne· nicnto de 'areia ,,(te pedra,
16 de novembro �O:n:f�.lltiJ, (lessitar, dlàl'iamcn,Le; da' q.l��n4o' _ne��,sál'�O. U pl'�-,
8ôbre recolhimelll� do iJw presença, do' Podei' . Públi- ÇQ a, ser .'Qf.ereórIV devera,

pôsto de,)ndústrill c l'i'J� co. " ,I'·T; i i 'J,' i incluix' "fornecilhe11tú ue pe-
,fissões, cujos ,artigos pri1l1', . l�ssim, o Prçff'lto' Acácio d�a} não :, inclu·ndo 'ê-sSe
cipais destacamos,: "Art.]LO SanUágo )çva ao, "intérior da �t�ii�l.:,'

'

_ O Ím)Jôsto de Indústria e Ilha·3, 'assistênci_a' odontoló· FUNCIONALISMO El\f-rDI:'"
Profissões devido pelo mu- .' gica;: atra'vés d� pro\'idên.' A Seer�tária' di; 'Finanç;às
vimento:comercial âpul'a@,o' idas-já, co�(:retiz:ul'a� e :que, já orira.m;,!� ",a' bbc�a de
110S mêse� do último trü,1eJ" dcntro em breve estarão pagaH!lCl1W' do !"Iillc'qnalis
'ire civil de 1966, será reco- �CJido"exechtadas:, , mÓ da Prefeitura de J10ria·

lhido' mensalmente, até I.J No �"hall" do,-,edif�cio 'está nÓ)Jolis, que ,devel'�, Ler as�
último' dia útil do mês s,,· à mostra um dês..es modero sun obedecida:' ,23 --- ;,abine
guinte ao 'vencido, ParágTa- nos equipos,

.;

'd'j, ,ma�ca: te. ;sec.ret!1�ias de fil1aJ1�s' e
fo trlúco' - Excetua·se elo A'rLANTE, com 5 �eç�s, de administração ,inL,uindo
dispôsto no "ca)Jut", o im.", dentro do )Jrojeto)1213, d9 direteria e �eclêl.árla de

pUsto devido pelo -novlluc.'l.' PLAD.t�M. ÊsJse� eqiIipos s,�- ab�'steciincnto;.'. pagos, no

to comer'cial realimdo e11.1 rão instalados' [lOS ,dist:H·' Banco, Agrícola IV1'êr,:��ntil;
dezembro de 1966, cujo l?rn· tos de

"

S,luto A'1;ÔIÚO de 24 _ Procm!aClorÍ3 Gd:al e

zo de rec,lJl:himento encero Lisbôa, ,CanasvJeir'ls, "

Baco:- De)Jartamento \de E1): radas
nu'·se·á no dia 10 ue jandro robi, Lag'ôa da Cvi.1ceição � de ltodage;;}�; qo Han'co Na·

Y;

�e 1967;' Art. 2° - Não' se Ribeirão d� ilha:, ';" ,I
cional de'Wlinas (,cià,; 28

paTc�lará, para f�11S d.e re· �X,)NCORR�ÇlA; ,,' - Secretada' /11< O",)�,as
• e,

collúlnento do tnhnto meH� 'A"Secretada 'de S,crviç,?s � Serviços, diretoria Técnica,
cionado nêste,' d�':l'eto, os Obras" dti Pré.feH,1..\ra M�ni- Scc�ão ;de' Assistt:ncia e de
créditos fis<ifLS." .-."

" cipaI d� Florianópolis está :t;:.(�ucaç:ã,o (seJlc) no Ban-
, ASSI$.TÉNCli\ c.tia_i'nando 'à i concorrência to LNlJ,cional de i\':n�as,I' de-'

� <' I
.

�
\ ,

/.

admiiJisf.rativa, {Jl1C é de i:ais; ,29 -.,. pessoal, ir, teriot
•

'
• "'-..: 1 ,

111', Q5/66, daltada de lij' : do no �a�co �aciI�la; :10 -� ,S({Cr,corrente; �tefe��;ados';' e11\ ção "de É�ucação - ,] ,r�fes
apresentar :prp.lJosl\,s \para ;>.ores,ltambbém nêsse bari-
a rccupel'aç'ão"'d3, calçamen- �o;

,

1/12 '_ 'Inativas c' pen·
to ,a paralelepípedos, no sionistas C' dia: 7, o];e :ãrios,
cel,tto da cidade � adjacen- todos \nô' B,-UlÇO Agrícola"
cias, : �om, as seg�l1tes espe- Mercantil.'

.

O BhDE, pül' outt:o la lG,
! assmal'a converuo aru";lú, .a ..

i com o isan�o :NaC'Íomn (li:.

í u�JII:�IVolvunento f�c(Jn(, ili.'

,co na prOXllna senlaÀ1",,� �Jt.> "

lliócs de cl'il"eÍi'o:, Cri,m·
....

aos do Ji'lr,M�.Li).: - t"íO);.J.'i\,·
,ma de Financiamento à &'(;.

",qu",.ia e Média Er'nprêc.l'"

.A�ENTE D.O B.N.H.
,

"

"

, d pr�fesso'r Jorge li}.)I),

l1ili",.:.ua, .í)il'étor-t'�'e:Ji ....e, ,., j

au' nanco RegíoniÍl, I'da .. ,<1' J

à l'eportagem lIU'ül'IDOÜ '10;
man�twe cóntatos na tJU,-"lL'

bal'a c�m (IS .prigen'tes, dI;
Bam,;" l"IH'Wll.iIJ I.J.\.' .tlI.al,Hli•. ,

ção, tratamló da autor .. z",·

ção de uma linlÍa'�,de CI,�d,·

to daquele 'organismo :p,U.1
ser repassada, ao Bl.D�; ,!

a,pU"aua.qe financia_m, !t,,)
à indústria da cons.cu fã,)
civil dos três Esta'!os. Pil

:ra disçutir � li nrob!e.ma, v I

rão ,ao sul nos 'próxlllo3
dias os Díretqn:s ililoeLl't;)

lJm,a' das nleta� li;) 'atüd
Govêrno 'I\[unic.im' I di' ,';êj".

d.arí.ópO'li,s é lev� ,;: as�is tê�i
da às, )J9Pulaç:õcs '(io i�1{e·

TiO!' d'a Ilha de S::.'nta àlta,
rina. A:ssnnto' dt· primeira
'grandé�a,' não' há negar"

�

\,
.'

'

.

Iessor Baliot Mir:mda, fa
lando a 'rcspeitJ d )' uQivo!'
cQnvçmo :dó .organlsm "

'

f,ií-
madó pelos -três' (ii )V�, ;taciq
res do, Extremo.8tH, ,tÍnllJ.o.

,

res Ilao�MenégLlcttr, ]['. 'J' sü
veira��, e, pàtiIo :Nm:;nte,' por
ocasião:' da reunião ri .atíza
da em JlIlh9 no Palac16, pi·
ratíní, disse q�le o L esmo
já foi ratif�cado 'pda� As
sembblé�s 'Legisl?tivàíl, de

Santá cata:rina e:P ',raná.,
S,mta Ca�al'ii1a c Paraná, se no mês, de ..�ti,tulJ) � '1&;ti.rno.
bc"ueficlr.,a de vultJ:';;JS fi· Falta "sõmente a ';�3Sei. tl>léia
iDni:l""ueJltcs, pr!J.!Cipall11en· gaúcha- homologai' os ter
te, os setores, �� tijolos, ci- ')�os" d� :doc�cl:i.tt , :jt'e, ira·
mento, ccr,aIDIC�, esqua-, ta 'do 'capital 'do Halll.::l) Re

d,rias, ferro é Biàdci.ra. gional" 'e ,:,ór,ganhlaçã,;' 'do
, C0DESUL,; para Q_IC " "Or
ganismo' ,fiÚ��ceHo pO:5�,a
s�r enciúadrado nos t ;r.nl'os,

O professor José Garrido da, le�lação' dQ Bil�,:l:, Cen
Torres, titular .dó ·B.N.D.E.:. 'trai da Repúillica (Lt.:•..••

'

'virá ao sul nos pron."llOS 4'.728): A Diréçãu :lo ,Jallco
dias, p�ra' a�ar O.'C9nvê-' '�onal, de DcserJ'ol mieú·
nio adiciOnal de ,4 :bilhõ� 'to do �trenio-,Slil -,�.,�ii-
d� Cru�Qs'oom, :'ó Banro lua" o titular- do est� lel�i.
Regiona-l, ,iriq:n4ôs,,ºó;�l\I_P:.t::. ,m�n;o - só agua.-q.t a bo..
ME. Ik�t'iD!im��! �:êb�:� :m�logaçãô' 40 Devo ,.:g�v&
cur�os áo,. fina:Qcima��to "de, 'Dio por parte do .fod.:.)[ L&

1_eQ,�p.am�n,�Qs,,: hnportados." gi�lativo cí� R�o Grau le d,o
pnnclpalmente" :por: pa�e( Sql, para �r ,ao &h:.o, ;a,
das' Pequenas e ',médias em·' dinâmk3 necc'ss ....y,a ,à., suas

prêsas da regijio; "atiVidadeS. -< Pel� nu\,!) .do-
cumento' o BRD.E pa� ��' ';, li

, "
NOVO CONV:eNIO po te!' '\im capitai ele 6 h Uh'ões

'- 'BRDE- ,

' de Cl'�irO��, fW1de>"leJital
h

pàra selJ 'enquadr;i,lU0do ti
. O titumJ;' do SME. prl).., l�islaçã�' em vig,jr,

,.

.",

GARRIDO VEM AO sUL

,

_,

"IG�lileu: ,IT;JSSmllC;' EdúcaçãO ,d:�Pílis
�e \ cbnva1miCer dê;acidente 1 �,\ ': � j

o 'profêssor Galileu A 11��'
•

t l'
•

�., " c'

f rin�, titular \; q,\l fas,ta era

;;,Ed�lCacão; n� 'l:Í,)a�hã�fle o.!).
� .".:.I:.� �. ,t ,J_-,.z J ,� l'
'tem reassunÍlu' ,a\' suas, 'W'l·

ções após peqúcno perí Jdo
que 'esteve ausente em I a{.l�

do a,cid'el�te automobiJí�: Ue 'J

que sofreu, quando d(·�

última viagem a cidade (I.e
La,jes nos prime.l'os (1;",
do corrente mês,
O Sec1'eLánn d,' Ednct�'�i')

(

J ,

e Cultura, .muito elh�bor.a
não esteja con'm1çtanlCute

.

restálicÍJlecido . bucontl'a.se
" ). •

'I
em grande 'atividade à fren-
te da SEÇ.

tir da, próxim� qú;rta.feira
as Í'eumoes ' do Grup [} de

��I)ervjsão, da�,llwln Sr ,creta:
!ria. I, I

, As citadas, reu;liõer" que
viI�ha� senJo realJ?l'.da�: se-'
manalmente' 'fonm inter-

Por detenninação do Se· rOmlJidas, teI1d� ('111 vista 'o'

cl'etário de Educaeâo e CuI· afastamento do tauJa!' da

tlira, professor G';lHeu Alno· Pasta da Edílcar;ã� que se

l',i,m, scrãu rei.niciat'a�l a i{lRr· , el1CouJtr'íliva hospitt.lizaJo.

• r ,_ #
•

l' j
.. �:. •

'

'NOVAS REVNIÕf.:S

1
I

Conselho ,N�wi(mal'Qe G�og!alia C'" h)
,

,

\
-

>

�r;,T.JfJ::�;íl':' C,::i!iO D,f..rériaiNa'GI' ampao a que' -P'ireserva'

''o -,ji'i;:;ideute d�:"Gó'riselb;�'Nahi'on�í ,d� Ge,qgraiia', '�l::','" I'
,

'

, ,

,cor;-r\ll}Ú�O,U ao' diretor ',do :pep;lrt�riento, Estad%l ,eLe '

GeOgr�fiá e C'éfrtosrafia de' Sa.'ut� \ Catarina que el1-, ,

��tr;�,:eJ:gt;��a;�:;� ��sç3:Z;�;�:;11:��\(;��1��;��:e'�� praç' ,a,' •• , n'o-:'vas ad'e) S,O"','es'Guanabara] éntre 3'(�'27 de'janeiJ!'o.do !lr9x.imo'�1l.").(\).
"

'

Ip.f)í-ma':� eoq;unica�ao ,que:o Cóp,selho ;NaoGiolllal
de G�()giafia, concederá .'b?��s' de .estudo .no val�il' de
Cr$ 30tl.00,O,� ae.v.en�� .os ·interessqdos <;!iritir-sé' ,ali» D� Continua' recebendo adesões o mo- Bombeiros, 'Cuja movimentação dos vei
p,niarnl:nto, Est�duaL,de'<Geogra4,f.l e Cartografia? di.�- /- vimen o em defesa da Praca I Getúlio culos em casos.de emergência se torna
ria::! ,cn1e""das.13 às,'i8 horas. ,�, "

"

I'

Vargas, ameáçàda 'de desaparecer do, "ri'a impraticável jem diaS, de grande cou
A fim q�,pariiciPãrezÜ. de;ref�rido :c.urs0,J;!e'ye�ã,@ cenário urbano de Capital rco1n a 'cons- centraçâo reliaiosa.

03 i :"scrit<?� slJbmete:r:�llO'f!e a prqy�s ,q,e ªe1ec;ãol ,iber1 trução da nova C':ltedra1 Metropolitana Assinar,�� oritern o documento os

Cpri) 'serém 'piofes�re�,"e:�. estàbéleéim��}.t�, ,est;:a,· naqvêle logradouro, conforme preten- eeguíntes c:dadã�s flociarróoolitanos:
dúa;s, ITlUnicipà�s ,ou'.partlsula:t;éEj,"',sendo negadas.ras dem alguns setores ca.ólícos da Cida- Antônio Moura, José Tavares G!a
in:,c iççes' àquêle::!" qu:e" já' t'elfham particÁ'p'q_a� de: �'ur, de. , v,an, Adolfo Bcos, Orestes Bi.reneourt,
so semelh'anté. '

:" ::,,"',
" � .'

:0 -rnerriorial aue deverá ser envia- Felipe, Boabaid, Acylino da Rocha Li-
Ó·\'

'. do à Câmara Municipal, divulgado em nhar€�, Jorge Chersrn Sobrinho, Má-
'. nossa edi ção de ontem,' teve' a sua lon ,,'1'.0 Henri Her�ng, Mariângela LUll,ardel
: ga lista de ást>iIl,aj;UI'as aUmentada após li Cavq1azzi:, Marlene Róvere, Ernesti-
a pubJicaÇáp. Prétendeui aquêlés que, naJ B. Cláudio, Vera L:úcia RigÜera, IIi-
subscrevem (') memorial a constr'ução,da pólito Maéhado, Ione Ma,chado, Vera
nOva Catedral em outró .loc'al de FIo, Isabel, dos Santos, Telmo Marengo, As-
rianópolis que t'\ã'o\,sej'a a Pr'aç;:Gelúl trog.iido de Souza NUnes, Albi Pereii'a.

, li(') Vargas, Entr� às.,razÕ€s que apres�.u- Mário Nunes, João Galdino- ,Figu�iréd9,
tam salientam a de seg1'lranca _; "por Germanp Fernandes, Mário 'Marques
se encontrar e1!l' fr,ente ao?q,qartel d.a Garéia, Regina Silveira Gottarcli Eckei-t
polícia Mili,ar ..:_, estétiça urbana�'e.il WaIk'ria Ramos Moura, João MOUra

'preservação dq ParqUe Infantil "Do,IÚ:t Neto, Carlos A.berto Waltricl{, Marlene
,Tilinha", construido na " admi,nistraÇ,Jq C. Silveira ,de Souza, Mariá Ester, sll-
do Pr�feito Gener.al Vieira da RoSa. Ar: veir.a, Paulo Costa Hamos, Osm..r ,Sch-
gumentam' ainda.- 'dentro da questão:ia b, :dwein, Sérgio'\ C,osta Ramos, Luiz

segurança" ô" probl"ellfa do' Corpo' de Henrique TaIl'cr�do.

de 1966

,( t··

P4RTICrPAN'FEJ�r ,

'o.: '\
';

'. J
-

,
.', !' • , !

,,'
Os �;�vit�� 'f���ffi. : $�tens(v�,> a t�d'as as eS9bti;;;:

fatólicils ,{los,'EStadQS' 'd�' Sta, CàtaririJ e' Rio 'Grall�e
d" ,Sul, como tàrnbém' aos bisp0s, ,daS di'Ver.:�:1s dioce-.

\ It I !� I 1 1;..,.

feS dêE'ses Estados,'" presidente, da., AEC :do, BraSil; ,dà:s
S�c'ções, Estaduais dessa 'entidG!.1e, rlirigentes doS nU

cleo,s diocesanos e das: '<:leniai,s associ.açÕes ,congenel;'e�.
( \... ',: �. I

, :' 4; : �'
'

LiH:erdá Diz.·Em Paris Orie Podér �
, , : "<" i

�Opo�ição Pisp:a1ar,am;YácUO�Polí}i�o lí;', :
PARIS, 17. (OE) - O sr. ten cihs do regime UI) 1 es·

Carlos Lacerdà exp'Íicou on· trang�jrl Nelas" '!'e opõem
tem, numa, entre \'lstã di· UlJ.13 �pafehcia d�, poder' é
fUQdida por 'u.n:::-. emissora uma' aparenci_a de OllOsição.
;francesa, ,)Jarticulf'�: as ra· � Esta� 'dua.;; apareuc�as ,'não
íZÕCS qúe o levarmu a a'u· ,se disput',lIl) sen�o wn" 'Vá

sentar�::;r de seu .paí�,' no cuo polítlco'\ O sr. Lacerda,
B;l��nento Idas ,eleições legis- ',como �ã() 'dá ncnhúma im
lati�as. \ port!i:ncia lle.:n atribui �ig-
"Estas êleições � ;disse" 'niiit�ação a est:ts eleições,

em resuJ'l.lO - n:!o' tê� por';: não" considerou oportuno
'ObJ�to 8eÍlã� salvai as apa· � lllll'tic:if'al' das nlt��l1las.
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aRENA e MuO preenChem ccndiçfies
pera continuar vivendo '.' ..'

.

BRASILIA., �7 (OE) .._f. A ,AR�A. ba�ta que re-q1ieiram - diz a lei - de.s-
� 0, MDB. pratiéám,elite 'j.�

, preeneh.em\' de que preenchidas as exigenci�s, OCQr-

as exigencias legais 'p<ira �e transfol"- r�ncia j� verificada. ,As formalidades
marem de brganizaÇões prPviSOriàs ,em estão no es,atuto c1e cada Urna.

Ji,

Par;; a
.. ARENA, çi' situação é mais

Simples, pois o 4rt. 4. letra H" Q<;> 'se:u "- �

estat.uto; dá·, à Comisão'Diretora Nac�o=
, �.LUl, a"atri:bu:tção ,de "1'"e([uere:r a trans'�

formaçã9 !la órg'anizaçà? em parhdo"p�
lítico se satisfeitas 'as condiçõeS I'>�evis-

i;) tas no Art. 16 d9 Ato Compiel!nenta;r
, N. 4". A Comissão Diretora Nacional
,

devérá reunir;-sé e reaUerer a t�ansfOl'�
mação �o, TSE. Mais I1ada.

'

,O COMEÇO FOI UM ATO
, ..

O est�' uto do MDB ta�bém dâ
es§'a q_tribuiÇão à Comissao Diretora Na
cional, no :seu Art. 8 letra I, cclntudo
d�pois de ãutorizada pela, Convençã;'
Nacional. Esta, ",será int�grada J pelC1S

,'o

deputado,s federais e senadores perten
'centes aó,:JVIDB e por três Í'epres,el1tan
t€JS de' 'cac1a 'unia das C01l1iS'SÕlilS Direto
.ras R.egronaisM, ,diz ° Art"lg dos estg�
_tutos, aérescentando, 11a J.etra d:'

'

�'Decidir sobre a transformaçã,o q.Q
l.VIDB em partido politico, nos term:os
do dispostó no Art, 16 do Ato Cómpl�� ""

mentar n. 4",
'

\"
Aprovada a medida, bastará o en-

caminhamento do requerimento ao'TSE
para que o MDB se transforme el� par
tido politico definit'ivo. 1

\ Até, o, fim do a:ç.o, ambas as org'a-
,

nizações poderão funcióilé:r, sem cair

[, na ilegalid:tde, Em 1967, contudo, sobre
1viverãô apenas Como partidos pol1ticos, " �
poiS estara vigirido, na sua plenitude, a_I

r

lei n. 4.740, de 15 de julho de 1965, qUe
detennil1a a rees�rutu�ação da vida par �
tida:ria.do país.

,'o Acredita-Se aué are�istas e emédé':'
,'bistas )concordarão uaciticamente em
tr,:m"formar ,2S' dl�as

-

organizacões em

partidos p�liticos, pois a cr:iaç'ão' de, um
nOV0 exige úrovidenéias, dificieis, dis-

-

\,' ,

pendiosaS e de l()ngo processamelltQ: '\
• ,I 1-','0

'

Comi�sãD de';,'iftstiça Ha câmar,ar:
reune-se ,panr:Yer�"cassavõ,]:s .1.'!!}

'BRP,�SILL{i" l7 (OE) O pre,si-' }'i:Ce�presidente, 'po exerci cio da preSl-
'denté 'da COinissãb de Jll;stiçâ da 'Ca�la dencia" Ba Comi'8s?o de J;ustiÇa. O de-
ra, deputado' Tarso Dutr,3, de�igr{0u', ( �i.J.taa'o" 0posicio�1i,st�,prep'ârou �eÚ pfll'6i-
vice-lider d?: gôverr:o;: Ger,a,ldo' :.liJ:e�'r.;, ceI' a;nt�? m,E!sli1d, Ql:\e'· o ':re,c!"��o:.�rla-
relator-substItu,o (lo nrocesSõ \ 'relatIv:J mentar foSse decretado, e .. aOOla lUtel-
'às ultimas ,cassaÇões :cle, ,.ncindat�s tede- ian�,én�e �� deci�ã? rôd, pre�d�:;1�� "d:a
rais e marCou Uma' reuniãi(hpl.enaria da !',Cam�rà, sf, Adauto Cardqso, ,d;e. � ip-
QUele orgão para o proximo dia 24, às' m<ar ',cohlléCin1ento da.s Cas.sações' t',aP1sJS horas, a fi:i11,dé �dfocaf. � materia em á" 'hOl11Q.JO)?;'àJíão 'do' p�e?ar�o,

' ,

.:...

debate.
'

, 'O sr.' TarsO Dutra afibnou que nko
O Sr. Tarso Dutr:a 'esclareceu, que con�ece a opinião do relator e 'que no-

tomou' a iniciativa de indicar um rela- meou o rel�tor-'substituto 'com ''o! un{'C\".)
tor-suos>i'it'ulto "porque a materia é r:nui objetivo de propiciar ,o es�udo 'mais ,al11
10 complexa, grave-e )'l11portan{e, mer� pIo ,da materia: ExplicOU Q pr:�\dent� À.

c,endo. por isso, maior' enfase em SeU da Comissão que o re1ato17-s1}hstllu1p
estudo". " coexi.ste :Com o .principal, cab�ndo i h

ambos opinar sobre o processo. A P0'ii
ção' do 'sr. Geraldo Freire, VicJ�-lid�r do
governo, será con'.raria à do sr.

'

Jo�é
Barbosa e o :reI,ator prÚ1cipa1 deverá
Ser derrotado no plenario da Cem1issão
cuja maioria pertence à ARENA.

A j\.��NA e � MDB "foÍ'ru1�criàd()s
com base ng Ato 'Col;nplementar" n, i,
na condiçãd :áé ,_;sinflpléS �(Jr�izag&es

"

provi soria.s c�m fina�ida� t{ .atriBui
CÕc,� 'de partidos politieos, para ,posSi_'

, bilitflr 2'5 eJeiÇÕ�s diretas e indiretas de

signadas para es�e ano,.
'

,

Poderão, contudo, passar de orga
nizações prov:sorias a partidos' definiti
vos, nos tern�os do 'Art�. 16 desse 'Ato,
que preceít1:la:

"A3 organizacões registrádas nos
termos deste"Ato'poderão, requerer A
sUa transfol'1nação em' partido pü1itico",
a part�r de."1967, satisfeitas apenas as

condiçõeS ?re.vis.ps n.o Ait.' '47 da Lei
n. 4.740."

rAs exigencias são:' I - Prova de
qUe foram �riado's Diretorias em 11 ou

�l1ais Éstados. Há foi feita ao TSE,); 11
- eleiÇão de 12 deputados 'federais, dis
tribuiclos por 7 �stados, pelo menos;"
III -;- conseguir' apl"oxluiadámente 7,00
D'q, votos-Jegpnda. Também estastduas"

� )
,uhiu'as PX�f.'pl�cias já fOram pr,aticamen f
:
te preenchidaS pelas c1uas t>rganizaÇões. j

• I'

lYl.ETAMORFOSE
,

j
,

.,' .

Para que arnbas as organiz�çõ�s �e
t'ra!',sfon;neH'l em partidos" defii1itivDs,

, ,
- )

DIVERGENCIA
"

, ,

o re�ator do ato cà�satorio é o sr,
f '

,

José Barbosal dQ MDB, que a,vocoU 0,
pOH:-cesSo ao iJ.�ece�Jê-ilo lila Icondi�ão de
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