
Síntit>c do Bol. Gcomet. de A. Seixas Netto, váliqo -até
às Z3,18 hs. do dia 5 de março 'de 1967

F�'TE FTl...1A: Negaj,lvo; iPR;ESSAO ATMOSb�ERl(jA
�: 1013j2 rníltbares: TEl\I.f,lPERATIJRl\ :tYrED.iJ\:
25.6 centigrados: U1\1JIDADE RELATIVA. MEDIA:" 94,ôt:7.:..
P.LUVIqSID,ADE: 25 mrns.: N�icttivo - 'i2,5 zrm{�.:' N'e- '

gatiVa - Curnulus - Stratus - Chuvas
'

sageiras - Tempo médio: Estavel.
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"I' :Um ímportaute doeu' j CINEMÁmente do Papa, cujo con- \
' ,',

.'

teúdo, ainda não foi. poso I
• sível sabc..r� será publicado

Ina próxima terça feira. O

anún6io foi feito, ontem.]
aos jornalistas no vaticano'.jpor fonte oficial.

I
I

I
I

•

'O estado de �aúdc ela I
:l cantora Dalidá, está rnelho- �

j
rendo. Ontem, pela manhã i

,

' eía recuperou . os senti�os,!
segundo 'informaram os I

I seus m,édicos'/após' sua ten- I,
tativa de suictdío com bar-!

I bitúricos, na segunda fe;ira
,

passada, -Dalídá, nascida de 1
país italianos, no Egyto, re

side na França e foi MISS

Egy -etn 195-1

o TE

SíNTESE

DALIDA \ ,

I

EM 67 ",ViDA AUMENTA (.
15%

o sr. Dênio Nogueira, Pre·
sidente do 'Banco

-

Central, I�

, -
\ '

declarou que, este' ano, '(I I

custo de vj,da aumentará, Ial1e�laS, dé 10 à 15Q/�: A,afh-'
mação foi' feita durante Ul�)
programa de televisão. I

I
, BRASIL EM 3° I' I

, 'IO Brasil é o terceiro pro-
dutor de cimento das ,llmé- I
fiGas. Pesquisas elo I.B,GE.,!
apont.aram o Brasil, entre I

,�,S\qU8 ,prodyzem _mais ,de,

, cem �11il to'neladas Gle ,Cio!.
mCl}to por mês, com! a in- I,

dústria nacional" reg-is1.ran- �

t do 111,'\15 fle C111CO, m,qhões I

I
€lc, t011e1adns por ano, 1

.

I,

;, o lVIinistnl Alemão üo Ex-,
t.erior, WíJly BJ'and,' fã.1"�í,
tÍma v!&ita o:richil à Grã

BJ.'entanh'l, de 12 a 14 de Illbril. Irá a Londres, �}CL'1
pl':Ü'!leira vêz, na qualidàd'e \
de membro (lo govêrno ale· I

�

inão. <qrculos g,oNcrn�mcll-,1
• tais de 'I,omlres, dão grandc
· jmpo;rtâllcia�; a visita de

Br'andt. ,

O' aÚj' ;ento ,ela "alíquoLa"
do impp, ,fo �bre circula
çã.o de nrprcadori,3s, está 'de

f�nitivamelJ,te ,afastado.. A:

aririna:ção foi feita pejo �O-;
cretárib 'da Associação Co- 1
mercial de Minas Gerais,'

,

Expli�ou que, pelo ato com- :
plemcnll'1r 35, tôda majora-Ição, �Ierá condicionada à

cfetiva queqa ele Teceita, I
coisa que. os Estados não 1
te?l condi�ões d:'pliQ..var,

•

,,�

o Brasll eltit{l Íllcluitlo

entre os oitos países latino'lamericanos; que comunica-
,ram ao' Seccrtárió ,Geral •

U Thallt. a aplicação de

sanções contra a Roclésia,
por inllJO�ição 1]0 Conselho
de Segurapça da ONU:

Será enviado, dentro de

15 dias, � Justiça Militar, o

proce'sso 'de corrupção ael

ministr?tiva, lncriminando
os ,ex-gO:ve11nadores 11U1111-1nenses, AÍnaral Peixoto, Mi

guel' CO'l'lto Filho, Celsc. Pes

sanha, Çarvalho Janótt e IB�dgér' Silveira, '

, 1

llEUNIA(J)
,

í

Encerra·se, hoje, no Hotel

Glória" no Rio de Janeiro, �l

relJllião ! do Comitê de
, ,

Cooperaçjío da União Lat,·

IlO-Amerifana de Imprensa
Catóp.ca.

CP Preve Uma H'ova, Política Econômica
'Retornando de Brasília. o senador Carvalho Pinto

aí'irmou cm São Paulo que o professai\" Delfim, NeLa e

c;on.hecedor profundo de' teoria econômica e tem v.vcn

Cla prátíca dos problemas que' Irá enrrentar. O seria-

dCir paulista acredita' que a politico económíca-rínanccira

do Govêrno Federal está certa em seus objeti�os, mas
falha na SUa\ execução, admttíndo Inclusíve que possa

haver modificação no seu emprêgo.

. ,

• I r � I

O ,M�fS, A,.TIG6, �lARiO -DE, SA):ITA C'AT'ARINA
h

,

\

12
,

A írova' l..ei ue' Segurunça
�;Naciorial "sõmen te deve�'á

'.", -ser baixada l}c-)o.)Jr�sidc)Üe ,

... 1 \ 'r.

Ca)itelo Branco daqui a

,il111'Oxlmadameníc uma se

mana, segundo 'informou

,fo,nte Iigada ao, gnvêrno rt·
deral, ó' projeto da nova

Lei de Segurança, entregue
ao presítlenie no último dia

:k' ainda não foi devolviJo
'aÓ Ministério da Justiça,
Círculos do Ministôrio atrí

hucm a demora c o intento

do presidente estuda r deti
damente o projeto e aluda
ao referendo do Marechal
Costa c' Silva, a quem o prc

side�te 'mostrará o Pl'ojeto,
;ússim corno ao Estado

,llfaior das Fôrças Armada',

No Minlstério da Jus ti-

�:-a foi -reccbída com ceti-

,
Nôl sua laia \1" ;'::-:;f;. I)

J�l'csirleJ)tt' fará ,I ll!'lcs"l tl.t
quctc estabelecimCllto m i í i

[;11', rc',s,tltnlldo I> (1(1:111(1>
a entidade ,ljl!tlon:1 naç-J,,!
110S seus "problemas m.ux

cruciantes e J}a J',ol'nJ.llfão dr
lima elite diJjgente (11' ali ,)

gabarjto, hoje, distr ibuirfu
JIO,\; "-'trios setores da vjd,\
naolrmaí."

cismo a, noticia de que. o

pl;esidentc Oastelo Branco

pretendia ouvir também as

lideranças da AUENA: As·

sim que o projéto seja de

volvido, o sr, Carlos Medcí
ros da Silva cuidará da sua

redação final.

marechal (Ilni. a sua despe
dida , da polífica, hú,;'io!'ÜP1'
do.sua ação a frente do' exe
cutivo' e a fLlos�fia scg uiva
em todos os seus a t os, a

mlisl,na, defendida JJl>la' - Es
cola Superior de GuCl'J'U,
inspiradora do que se COI1-

vcncionou acoimar "conso

Iidaçâo legal rcvnluclon.i

ria".
Por 011(1."0 lado, Iontcs

J:ni1itarbs ligadas a Presi
dência

_

da República con·

firmaram que o marechal
Castelo Branco sóméntc ma
]2 próximo deverá baixar a

J1Iwa Lei de Segurança Na

cional, aproveitando para

explicá-la- no dia seguinte;
ocasião em que proferirá a

aula inaugural dos cursos

da Escola Superior dc
Guerra. -Nesse discurso se

gundo as ,mcsm�s' �on;es, o

, I

(
I

A�-MT
,

�8ESTIGIAI
P'EDRQSSIAM

SÁLA,Z'AB
DEMITE-SE
DESCONTENTt

O ,1'1701'. I-\Íci�[) Sal<I'l.íõl·

INDUSTRIAIS
ESTÃO CONTRA,

, '

NÔVU IÇM
O lJi'csideple q1 Asse.n-

..
O comércio da regiao cen

hléia '-LegislaÚl'a' de Mato iro-sul está se, organízand»
Grosso 'cÍesm�lltill q ue ter

.

para ,
desrééh,.u-' campanllí1

a9ue1a Casa' se, reunido para contra o aumento da ali-
deCÍ'etar o bnpCdimelito do quota do leM,

,.' ,

r J
'

Quarta feira, ;m' _, CurÚi.
Governador Pe�hu' PtdJ'os, ma," sob os 'aUSIJÍcios da,
si<l11, DéelaÍ'ou ;q,ue' a situa·

. Federação das 'AssQcÍ<�ões
ção

.

nàqúele E'stá<lo é de' Comerciais do '�ar�má:
-

h;\.
alJsoluta- 'tranquilidade c verá uma l'c_ul1iã.o dos ílÜl..
Anc o 'C'ovcl'ííaüaJ; goza <.Ie' gentes do comércio oentro.

,

-�aJ)�le
-,

Ji)!'e::>tígio,' eJ1t1'�' -_ () 'sul bra�ileil'o, para uma to.
JlUbllco e: pos;'iui' maioriá es· mada (te

-

p,osiçiil),' (Leia 8"
Ufl!g�dQra'mI' l\:s�cfhhJéüi.

nunciou ao cargo ,111; PI:OGU
rador da República,'

"0 renunciante úeclal'OH
q�1C não pretende \e aviso
_tar com o ]\'[a1. Castelo

Branco, tcndo tomado, aquc
la decisão em_'1ôrtuile U(, II

Gln"êl'!10 não ler üan.sj'oi',
mauo em lei .seu trahalho
ref!ll'llwlancJn a Procllra!lfj

)'i;J, l1a RcpúhUca.fJ;í,� )"

,1

""

,
O sr .. Dib Cherem foi empossado sexta' feira no PaJÚiõ dos Dcspaçhos pelo

, governodo,r ,Ivo Silveira, no cargo, de Se.:retá rio de Estado pa ra os' Negócips
,

' ,

,

da Cos� Ci'vil. (leia nd 8' página).
,i

(llll'AS EM PABADOXD
,

''CJ.ue pralol1gdu-sc 'das', conlO'QS 'do ·voto' 'mdlreto 'B' rou -o Relator d0, COIlllS'SÜO

21,30 horas :de sexta feira.' às 3,70 horaS' de. sábado, a As ' s�to, 'da' elei� incUreLa Especial, poiS que os depu

scmbreia: Llégislati,va, 'do �stado aprovou - em- segliMo ' apanaS' ng ,regtmóp período ta4,os catál'ineflses, em Inc-

, turl1?; por, 2'9: vofos' 'c0nt�a 13, o projeto: pc '€1U.Q11<J;a., tovemaJiUental, do,' :Regimo v'e, d,everão, ad.qptar a Cons

"cous,titucionar, TI).". :.1/67" enviado qq1léle7 poder p'e� O<f-
'"

'�P,UlJiJ:_(:ario_ � re:Jl{;�e��.átí- m:Jição ,) esta..dll(ll à flOV:],

'vcrna,jor Ivo sa\'eir'�i e::;t,abclecç_.gdo cm 25 -anos o lfl11i� ,'vo:_ d3l il>t.lcpentlência' e 'hal'-'
,

Càrta tIa P...epública;

t"; 'l1ünimo de :idadc'para o preenchimento' dp cargo, de' "m�41Ífl Q€}S "P9Qel]"2S,,' e d1 "
. 5°)' POl,: não tereJl1I os

Vice-GovernadOl: eló E�tado., ') ," �

-

';cínp·prtência � ���14srva:� dâ, ,d\ô,'P�tados"estaduai.s, face à

1
r

'
" '- )' _ n:. Vni.ãb .p.U1'a- ;legi.slat· ,,6�10'"C,onstituição _ estadua;l e por

Longos q.el�ares>" 'fol:am ,sw1011isbcLi'
' ,Direita 'Eleit9ral; , decprrénGia da eleição, -que

'travátlos duranté '[1- ,�ess.ãQ,.,
"

'''4� b911CéJ..Cla: cio" MOVll11Cl".l-' -, ?o!
" O:" prbjeto contr�:rilj.: os conquzi1:i.' áD �iislativo,

tendo' OC'up�, a tr�b�.a ,o,s' to Demo,crcj,tico'B�·a.Sfletro :' pl't110ípi!,>S' -�á;�:- c()nBagr�os "em l'l:.0vembro de 1966, (lu
deputaçlos C<;1rl.ps, Buchelle, -', decla�a que votou, contra. O ,na Constltuiçao Feder,al d�' toriza'ção ou delegação do

E-velásio v�eira, :Pedl'o, Iv<?- -, }wojeto <:le e.mendal,C0!19Ü- 1.?67,., -a Vi;iir,: <J.!:;ntrb, .!le ,_

eleitorádo' ca�!:u-inc11se, para

C,ampos, Fcr�1a;ndo ,Bastos" tucional nO, Í/67, dc0 auto- <:lia:s,. entre" os 'quj<llS os elqs eleger Vicl"-Governado,r do

),Antô:qio, Piclíet�i, Ç+eq.ir Dps- , J:ia ,do 'seril1õr .. Gov�rrÍador'," al-tigos ;);0' ,§ ',��, lO, :VII, 8D, Estado; "",

(
tl;i' e' Evilásiq C!10n �que. ale- . ·Ivo Silvei:t:a;, -que 'Visa per-," XVII, 13°', .13 § .zo, 16,: I, 76, 6°) Mesmo na op{)siição,

garam , "1 ll?-constituci?lJ.ali-, mitir a -clei,ção, pelo voto BD é,::-'143: ,C0l1stituíção ,ess,,\ l' em posição' nÚIDérica de in-,

dade, c ai inoportlP1id,ade d(.; ,indireto, e: 110ú1inal de' v;-- 'que' é obra' do partido que ferloncÍade, não desejaram
, \J1:ojeto :8 05 ,.depti,t��o� }�ef- ,ce-àove)'11,�c:or�

. c).p' E�'tad�J {onna',:« "maio�'ia nesta Ca-:� ,os signatários, dess'1 déc)a-

nando . Viegas, 'I 'ZÇl�W, OQ11- .
,entre' outl:ãs, pélas ra�Fj2.:;', sa;, .,

"
I raç�o abrir a ·sua fidelida·

,zaga;'d�fenael.{da'a',PIOPoS�- ség�i.ntes:',\"
,

"r- ',' "" deféwÉiprinciPi9�: ·partidá-

tui�.'
�--, .j;

� ,3° � AI propOSIção não �tem rios, pois� que o ::NlovÍlRento
1D) A llllClâtiVR é Jla;�:rm-;;' amparo, sequei, pa Jegls-l8.- Democrático Brasileiro, - nJ

temente mCOlustituciomd, f;<-_ ção .revolucim1ária - P�tos p�s" t�m' como meta precí·
ée à: Constituição Federal Institucionais: c, Comp�e-, pua a vitalidade do REjgim<)
Çle 'HJ46;- que "em' seus ,,'artk - U1entaTe� i, Legi�laçã� essa, Democrátiç,\},. que re;S,ide,
'go� -18, ,lü. 134, '79 § l(',' 5° que impulsiona sempre 'a 'fVl1d(1,mentàll1}ente, na �gual
XV, 1et1i'1 <1, '7°, V;U, letr�q ação' da 111aioria na 'Assel�l-' elaele, na 'liberáade � no

,a e b. -

Tai� çlispositl,vOS con- bléi(1 cataripe,ns.c;, , ' exercíciQ do sufrágio uni-

sagram,princípiQs,que não 40) A emenda é. 'também, vérsal, direto e secreto".

,poelem ser,. desrespeitados, ,'in:ppq�tuna; cpma. o clecla- (Cont. na 5' páS')
;'

Após sublueti'da a vola

'ção, ,\8. bancada ,do MDB 'deu,

a' conhecer dec�araçãb de

voto, no qual volta ,a sus

t�nta'r I 'a incanstituciO�'lali.-
, dade da mensagem gover
nâmental. É ,elo ' 'seguinte,

.te�J, o voto' da' banq�cla opa-

',',

/
'

A Avenida Rubens de Arruda Ramos, ,C\I;OS trabalhos de otêr'ro já se

tram há muito tempo concluídos, continua aguardando a lexecucão
plgno de urbanizaçQo - povimel"!toção e

�

oiordinomento - q�e
pCrm,mH)çC nº pl!!!!tg. '(!.,@!'" EdihHiQ,' "g 4' �!Í�i!lº),

cocon

do S�ifI

oind.;]

\' I
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OClaIS'A DOUTRINA TRUMAN VINTE ANOS DEPOIS,< j

'r..:

\
, WASHINGTON - Quando .p Presíden

tê Hal't'y, S, Trutnan compareceu a uma
,

sessão conjunta do, Congresso dos Esta
"clos' tIhidos, no dia 12 de marco de 1947, ,8-

'.1'ftn, 'de' recomendar um programa de 400

,milhões' de dólares para ajuda militar e

econorrríoa à Grécia e à Turquta, fez Os
, 'Fl�tudos Unidos transporem uma grande
!'h::irNif'a na história de suas relacões in-

'terh.aci'0tJ.aiS.
'

,

era é ilustl'áda pela forma como os Esta
elos Unidos desfízr rgrn a grande organiza
cão militai' qUe mantinham no momen

to, de terminar a guerra.'
A causa do rompimento decisivo com

'a tradição. isolacionista, fOi o desafia so

viético. Moscou, usando o movmento co

munista irlternacionàl como instrumento

de sua política agressiva, parecia deci
dida a expandir seu poderio onde quer

qUe não pudesse ser contido eficazmen-

.te. Até 1947, pri1a crescente campanha
ele gUeua de guerrilhas contra a' GréCia

desrecha.ja
'

l?o.r fôrças comunistas qu: o

peravam dá Albanía, Íúgoslavia e 13ulgá
'l'ià ameacava Iàzer chegar o tlomintn Ilo�

Viétit�o até ao �t1iter.tâneb Oí'Hmtai. A

Gr.ãilf'etahha., les'gotadã pôr sua luta ví-
-

tori(}Sa contra a Al�!rt.ãhhã Nazista, anun
dou qUe não' tínrta 1conct'içõei> pata ,ajudar
a Grécia a deftmci.ei' stia;int1eperttlent:'a.

- Naquela ocasi'ã'o, b p,residéhte Tru-
,

man .adotou" a tleclsâo histt5fíta de fazer

.trente deddidainerité ':ao . desatai' soviéti
co, Antedares apelos 'às Naçõ's Uílictas ha '

,'viam pef'mltido conrírrriãr, através de ob

,set�vaci.ói'�S daquele' ür,gap,tsmo mund;�l., a
agrçssao comunista._ Porém os vetos sovi

éticos' il1iposSibilitavam .a resistência por
moio da ONU. Os 'Estados, Unido,s eram o
"v

� I
•

,í;!1ico. país em condições de r�armar e 're

orga'n';z'ar
.

o exército 'grego, firmar a cam

. baÍeantc economia' dêsse, p,a is e, ao fnes
.
nl�, têmi)o, res!f�1n:rdar a F,1i:rnl�ão da vizi

nha Turquia,

Vinte' anos depois dêsse prnnuncia ,

mente; torna_se um pouco dificil recor
Úllt' quão revolucionária a doutrina de

Ttú.1nan
.

como se chegou a conhecer, re-
i" '", .,

tllm�Jlt�, era. .' .

, �.tiá>� Í)a1'a: apreciar quão .:luradoura'
foi> ;:;1:'" 'i:trlluêhcia dessa prírnetra í3oÍicita
l!;ãd 't{t'Ú>vef'bâs pata um projeto, maciço de
ais,SiS�ficià <ao �xtetiot (quão teta foi a li
1� <ieScle a Grêciã áo Vetname) ;' é pre,
cisb' ��às. cítar" o",período chave do .. fa

!ho;�;. tldsCíitsú> do' Ptêsidel1:te T{uman:
: ' 'CreiO q.ue.a política dos E'!;tados Uni

Qç;s.,d:e'<,f� ilet apoiar os povos livres' que .es

têJdm tesisu'pdo às te'Qüí,tivas' de sujei,
�li(;)..P.ot .parte de 'mho.ifias -arrnàdas ou, de

pt�&.<:joes estràngeira.s", ". J"
••

"Se' esta' decLaração, do pl'il1Cípio.; bási_',

, c.ó �l�>qÚ.� repousa a politica exterio� dos'
EsfadÕS, qniclos : é algo (j:úe se ,tem· como
po�tõ';p?icínco �ho.ie ,em dia, foi.. hi;ió' obs

.

fapttC'umà.not:ável e fascinai1te ,gUinada
, d� t��(l!ção: norte-americana, por volta cl&

19'41'['.. ,,,,'" "" .

, ';. Pode�"se�ia' diZer, natUl'Uli11enté" que
a ,partiCipação áos Est'ados 'Ónidos ':na Se
g{í�4,a.;6uer�a, Mui1di�.1 conferiu'um nôvo Q,povo nOl'Ce-americano e oS mem__

s��tid(). aO .seu papel dentro d.os ass,\mtos '.' bros dó, Cogré'sso 'se apressaram em apoi-
Ú'Í,ut!�,�.' 11rnt�etanto, não aconteéeu, aq- ar pOl' ui1[úlimidade a proposição. que fêz
sim ,'depois ela'Primeira Guerra l'v,tundi:::t1, .o Pi:'c:?iclentG TrunfaR no sentido, da realt
q��lO se' poderia igualmcnté ter �?e��\- z::l.l1.clO 'dü tudo aquilo.

-

do '�:h�{)nclusão ele qu� (JS .Estados Unidos Além disso, Truman expôs claram�n-
es:t.a\iam destinados fi, ser uma, í.Jot,cnÜi:1 te 'oqu,c ,a SUa deciSão sigi1ificava. Equiva
mkidÍal. Em VEZ de compreender qUd sua· Jia: seg'Lmdo suas palavrás,' a 'reconhe-
segútâ:hça � seus interêss�s estavam rcla- Cêi' fl'::meumente ,que os regimes totalitá-
c�Ílac1os c01n a estrutura do poder' 110 ,rios' impostos sôbre povoS Íivres; por meio
1r�úncÍo em tôri1o, e Ql,1C devia 'ajustar sua ,élJ. .agressão direta ou indir�ta, solaJ1am
pé.]J.,�&."L. IJ. {\�sa siLuaç,ão, o pdVO 110.rte.a- os àlícerces da paz mundial e, por, canse
rli�Heanô' assüfniu ret1t1'io uma· àtlttlde de gÜinte, a segurança., dos E:stados Unidos,"
isoliei6rúsmo. bessa tese surgirall1 grandes "mpreendi-
'�'1{a. �ealiclade', as .pressõ2s para que /ment08; comQü, piano Mashall�" a OTAN

e�a;ttà.dição continuasse eram fottes .ao na EUropa; a resistencia à agressão na
ciãM' da -segunda Guerra MlU1dixL Mas

.' Coréiá, e a, defesa do Sudeste asiático,
'haV-�.·1;l,ma' nova vontâde de 'qUe os Esta- que esta sendo levada a efeito atualmen-
d0,g trn1dô,s ctesemyenhassem um páPe1 te.
imp{)rtimte nas Nações Unidas, talvez Se. o povo norte-americaJ.to tive�se, há
cEth.�:�Ho Sentimento ele culpa pelo fato vinte anos cedidn, à tenta cão de se isolar
de' tJ;â;éJ haNerelil coÍabotado anteriormen- d6 lado dê cá dos oceâ_n��, de r' cusar o

{�, éÓ'fíl a Liga das Naçõe,s.
.

.

ônus inerente' à ldeFança na ctefeisa da
,,; ".'Afora o cumprinlento elos pi'eceitos paz, qual �úia hoje a situação� do mun-

da. ..cir�a da" Nações Unida:s, pouca' dispo do? Refletindo-se 'sôbre 'esta p-'rgu,.,ta é

Si��' h,�via 'favorc\vel a que os Estado,s U:' que se avali?- a veTdad�ira significação
nld�s, deSempenhassem papl ativo e' pel'� q)le a doutrina 'Truman encerra eni seu
m�k�rit:e,:na cena mlmdial. Essa ten,dél1- aniversário /
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NÔv'b'l)razet� em fotografia!
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'Nova"· C'ln'i""lÍ"�lt!f," �J'A�j��,.r �1irIl�t'�,��t'.:�, ti. d . ji" ,Sc�} 'L,�, 'li (;f!;i�$Unri� �\� I:;:' >(U 2 il!Q II\.)

(��lnl 8�; lC'trV�l� f,:lCdltf'� 1 I<Ot Is}" ir, -:uir:18.ot vocô ncio r.')recisa n131S

CI!Í �1,iJ: o Tilrllo, tÍ::e 'lerll l1l '11 carl:lCÍlo especial. Você encai�a o

cartucho ... o rologrf'lia:

1 '

U"'J fdme<, l:::'G f<.x:>'k VC!"Ch,'onl'3 Pan (pl'fIO e branco) Kodacolor-X
Cc'illpit 1ç69f em cô, t:S)DI' Koc!',:, Ekiachl'Orne-X("slides"coloridos).

,

De ordem, d�. Sr. Pro�"'s"o�' n��;';ldo Fl,!)rreira
.

de
Melo, Diwetór da 'FáclAlda'�e, de· Edu�aeãó,' comunl,t':õ
aos intereSl§a&os <que se dch.àm abertâs�iaté ó. dia 10
do cOll'fen�e; mt:lhié�IC!!; óvülsas pára, eis discipliíídS
,.lo Cl.!�"í""��'o do ·CUlf.iõO de Pedagogia da Faculdade de
Edu�Qião. { \

P�ode ilrnn;revi:ÍÍ'·se em

\;MQ
01.11

d�S diSeil,llin�SI"'CbM(5r-ãf-!irilY"'ir!H�,so. dq�l.!V��-O
, " �.e..lQI1'. ·ll.- 1> .,0, __coh.di (1-

..

to ",'ue ",,(y:;Sy!V Ctl�"o. �étl;o eOM�I�tofiQ � fizér .pro Q
- .'-. Itiõ:' o:' :Ó'{ Pãillow:K:.'ô11d·e� ;Bornl1tu-

de é'l{e�cel' i:I�iv,d(i�es r;!íf"ófi�$io""l:'!!s àirefal!'ÍI,.�nte rera- sen em seu luxuoso apa;tamentG>'" em, 'Co-
ciol'ladll!� 8; 'di�éi,4;na o',. d1<:d ...Hnc'!s Ql'etendidas.' pacabaJ1'a, na {tltima se111ai1á, re'eébeu pa-

A'!. vag,Ós, ofereddtls pela I'=Clculdade rio' �no leti- .

\ .

vo de ' 961 para �àlu'lnds a,'u�soSi' são as seguintes, (lar .� , '.:=':::;':=::==::::::,.... :::: -=====,.:::::�"':.. ..�_=_..:::::.:::.:::_;::._"-:.::..-_'_
discipliM:

1. Pskoloq!Q Gerai Unhodúçõo, Personalístiêa)

InsUbdo de, CuHura
.

Germânica
Svu:ursai dê) GoeUle - Ins]hd

C!l!MU'NECAÇ10
o IlI1lstG-�uto de Culhnro Germônica� comunica aos

interessados 'que estarão ubertes as· matrículas paro

o curso de alemão, o pavtir de
'

dia, � Oó df3 março, ,nb
horário das 16 às 18,30 horas. Haverá cursos diurnos

e noturnos com inicio no dia 15 de março. As matrí

culas deverdo ser feÍ('as à rua Victor Meitéles tn�. 34
- 1{0 Andôr

.
- AVISO-

Áêham-se á disposição dós Senhores Acioi1istàs,
na sede social, os' documentos a que se refere Ó Ar

,tig6 99 do Decreto-lei n.o 2.6211 de 26 de setembro

de 1940.-

,Ci'iéhímá, 27 de fevereiro -de 1967
,

\'

J,
F. J. C. Can:tiani - Diretor Gerente

5.3.67.

- ----'--,----,--�----,-----

)

S�ã. TI--!E!!1ItZiNHA' B.AiLCll:iRO
peide�5 �O' c�:mÚd �� 'CWacie; bolsô
os !!;",g!Ai�h�S dOtMmeltlltos:

1 - Ctllft�i�(Íl de Identidodei
2 -. Regish'o de Professara.
Pe�e-$e CD ql!ei'ÕI1 e!�contro!J OS referidõs· dodJltlen�

�·os, b gei1ii'ii�:tG de telefo�ar p'eiro 349-8.

DA

\

_____
' ._ ,__

'

__ ,_' .......--i.-"-_

UniWér��d�de Pa:r:a
-

«) :O\S€;nvo!vhuenfo dq
�s�ado' de S�nla, Caiar ina

\

.

!'

rtu:1dd�de ,de Educação-Clãrso de'
.

. !êdag@gia
Ru .... : C;.,I�anha"Marinhó _ 47

ex. Pbstol 619.
.

fone 2680 '_
,

EDITAi.

e Evoj ..,.:,,_, <7 ., ..... ,,"'.

3. Esrótístiea Geral e Metodológica, _,_ 7 vagas�
4. P<"ko',..·:':' �J'"<:adonal (AdQ�escência e Apreri

.dizagem) - 15 vcígos.
'

.

5. Psicóló�iilll, !;d"'�acional (Adolescênciá, é ,Apren-
dizCigem) _ 15.'véi!ias.

6. So�:olo""i� F.d"<:a�;o"à' - " 5 vaqas.,
7. Biologia 'Educacional - iS ::vagás..

'

8. História da Educa�ão -.1 S; vaqas.
9. E!'tatística' Educacional _ 1'S vagas.

1 O. E�hl(los Sócio-Econômicos de, Santâ Catarina
18 vagas.' .

11. - Administração Escolâr _- ,18 'vagas.
12. Hia'ene 1I=' .. ,.ol�r - 1 S, V"QOS.

13, I'ljdá"icl1 Geral _ 18 vagas •

14. - Filosofia da Educacão _ 18 vagas.
15. Introducão à' Orie�tacão Educadónol: --17

\
�, , �

,�gM. .

\

J.6. Or1entacão de Ensino _'_ 17 'vagás. ,

17. A lEdUIC�rão eM Scmh::í Ci.itadlila ...... '11 VOf.1às.

Quo!f'uer outra. informa�5es será' pre$toda dire
tàmel'ite 1!"iIt:! Secrefrf!�i(J da FIl,culda�e, de 2õo à 6.0 fei
ra, das. 14:00 às )'8:00 horas.

Florianópolis, 28 de fevereiro· de' 1967.

A. V. lubi - Secretário·
7-3-67.

L,OJAS
Vel'ldê-<:e 2 lolas cl4 pórtaií de, fí'l'!nte. Rua Jerô

nimo CoeEho n,o 2·_' ent fre1!1te ao 'Quérência Pála
te Hótel, T�t'lt€Jr com SERRATINE·-'-.ru�·Felipe·ScÍ1-
midt, 34 RevenCl Calçados.

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

SindRta�@ d@s J�rn�Hsl�� Profissionais de
Sania Cahulirt�

pt;:ggamel'l�'o . da .. Anuidãdê

Â Teso\!rttria do Si�diell!�o· dós Jornalistas Pro'"
fi�!.'iondi$ de $gnto C",torina está recebendo as dl"lui
dades de 'i 967, eorre5flondente a cinco por ce.do so

bre o Salário Mínimo, e mais 11.11" '-1'0-" CElnto para 'o

Feder��ão NaeioMI d�s Jornalistas.
O pC90ment.o deverá ser feito 'm'ediànte a apre-

sentação' do (!!uitt'.!r.lio tio Imposto Sindical.
.

Àpós o pagctnenf'O os p.ornalístas· sindicJalizoâo.s
rec�berão a Carteira de 1961.

Florieinópolis, 1.0 março de. 1967

A. DJRETORIA

o casamrnt-, dia G ele maio próximq,
na Cidade de Brusque, será da linda EH
za Regina Schos!3cr. "-

- x x x x

Foi muito co,l1coi'rido o jantar no sa

Ião Vermelha elo Mario Hoi',el lia últtrna

terca.tetra cuondo estavam reuJ.dos 'ai
tDf'" Funci�n;ric,s do íAPI.

- x x x x:,-

Acreditamos Ique será cOl'ic.orridi.ssi
ma a nQ,ite em blacl\:-Ú� que sâá realiza

ela nos últimos dias de maiO pr:óximo,
quando o Costureiro ;Lenzi 'vai apl'esental'
na passarela, uma belíssima coleção que

levara seu nome no setor nacional.

- x x x x-

Frase ele urna senhora elegante em

recente reunião, quando' c. assunto era .sá
bre os homens: ':Eu gostaria de sa;ber
quantos hOl'hens sãd nec�sSál'ios para se

l •

. faz2r um perfeito'.

- x x x x

Varinha Cm:qoso' figura PÓQl.!lD&Jle
n,ossa alta-roda, éstá"serido ja'pontada co'

./

nfo uma das'moças' bonitas e elegantes
da so�ec1ade catarinerrse.,'

.

I ,

-xxx'x-

Aelquiriu título de sócj'o pr'ü;prietário·
do"Canasvieiras Country 'Club, O Senarlor
Celso Ramc.s.'

- x x x x'-

Na, lista, elê hospeeles do Hotel Na
danaI em Brasília o casal do SOciety Ca
. / ' .

tarinense Norberto (Eliana) Brancl,

-x x x x-

, Éste/colun, ista está sendo informa_
'elo qUe será ,em maio" a: eleição' da mais

bela catarinense.

- x x x x-

\ O 'Ex_Presidente. do CI�be '/ P,úneiras
.i\faurício Amorim; está bastante preocu:
pado com a "Assembléia' Geralque se réa

. lizáfá dia 8 ,pi'ÓXimo às '20 hól'as, p.ara. a

eleição do novo Conselho DeÍibcl'ativo ela

Diretoria daquela Sociedade.
-xxxx-

cataemias
Trabalham

Ir

An'lalúo' S. ThIago

. Da, po.sse de! Carias de Andrade Rizd
üi, nosso prezado confrade e amigo, que

éxerce atu�lmente, ao lado
..

ele Nels�m'Di-:
mas Filho, a elevada.funçã�de dire'tOl··
do Jornal do Comercio, ocupa-se a revis
ta da Academia Paulista ele �etras, em

ssu número,(le dezembro de 1966, de que
já tratámos em nosso aI).teriol' � artigo So'b

esta. epígrafe. Publicando-lhe' o bem ela-
"

borado discurso, de posse, Ui Revista pres
ta serviço às letras naCionais ,idêntico ao

.
que resultou da publiCação, a que anterior
mente nos referimos, do dis.curso de Er

nesto ele Souza' Campos e'" ,dn," ...
acadê'micos

Ernesto Leme e Plínio Salgado, que os

l'ecr)Jeram, A oração 'de posse ele P-aulo

BcnnfiÍrt recebido por Ibráhim Nofure- <l.ue
fálotl de impl-r),Viso, tem \t ol'ignaldade de

Ser vásacIa em versos brancoS; gênero 'de

poeSia ele que se utilizaram Bittencdurt
Sampaio e muitos outros .poetas bra,si_

leiros, dentre os quais se destaca, o bar.ão

ela Vila da Barra, em sua: preciosa tra

dução, da Divina Comédia, de Dante, o

maior poema. da humanidàele, pois qUe
é aquele que �ais àlto eleva a' all1ia hu

mana ao conhecimento da vida espiri
tuai, schclà com;plemehto. obi'igatóriÓ do

:r:Jovo, Testaiüehto, como obra de exegese.
Delelta�rio.s Catlos Iti:izihi, em alto

grau, com 6 belo discurso em qüe trata
dá ':dissenção entre as gerações", _acon-
8elh,ando-nas a. "vigiar, contra as Oltda:s

réno,vaclbraS do pl'esehte. oS Sinais que

querem.os indeléveis nas areais do pas
sado" - o que é sàbiamente recomendá

vel; ele "o espi1·1to criador", em que nos �

demOl1stra a precariedade de certas co

roás forjadah pela vaiqq,de numana; a.o

passo que vel'des li) frescas estão sempl'e
as fôlhas de lo,uro que cin&,em a fronte
el Petrarca e'xaltando, assini,' os ;poetase· ,

e os sonhadores humild'es e abatendo os

orgulhOSOS e insàt:iáveis >gosadOtes; das

ZURY MACHADO

1'a um jantar: Go,vernador Abreu Sodré,
qovernador Ivo Silveira, GOVernador Je- \.
remias Pontes, Senador Daniel Kieger, V
Senador Antônio Carias Konder Reis, Se'

nador Dinarte Mariz, Senador Irtrieu Bar

nhausen Deputado JOaquim Ramo.s, De..>

putado Ro,ndon Pacheco, Deputado Maga
lhães Plilto . Deputado Djalma Marinho,
Deputado E'dilb�rto Ribeiro de, Castre,
Deputado Ernani Satiro, Coronel !tomem

de Catva.lho, Coronel Ferreira
'

ohav.,s,
CortJ1121 Albuquerque -Lima, General Size'

no> Sarmento, Prof. Helio Beltrão, e Prof'.

,Gama' e süva. o jantar do Dr. Konder

Bornhaus�n foi homenagem ao P,raL Del

fim Neto, que será Ministro da -Faze1ir1a
do Ptesidente� Costa e Silva,

x x x x-

, '.

As ia horas do .próxtmo día 18, na r-

'greja Santo Antônio, em Brasília, realizar
se-á a íéerimol1ia elo, casamento ele Diva
Mstl'ia tamoio Carvalho e Edgar Bêzerra \

, 1.eite.

x X x,x-

Logo :mis 'às 19 "horas, "o ,Lira Tenis

Clube ri:cebe a jo'vel11�g'ual'da para mais

um festival, ela Ju·ventude�' ..
','

x x,_'

Foi, muito "pimpá,tico e' agndável o
"jantar quinta-feira, na bonita residencia
sr. AtheJ.!n. O casal' recebeil ,admirável_
rincs, qua,l1do era comemorado o niVel' do
SI', .At.hern. O caisal r·.ocelJeu �d' 1-, a. mlraye_
mente bem,

x x x X.·�=--

o A suave sra. Harry. (Vera) Linder
que fOi esperada n'este fim ele semana em
no"sa. cidade, chegará amanhã . Sábado

, em sua c'onfortáv�l r'esidencia na Cidade
.

de Joinville, {) casal Linder festejou o 2.0.
a:1iversário de sua linda filha Betina,

- x x x x-

Em boa hora a Diretoria ,elo Santaca
taril1a Country Club, está tomando, €l1er

I.

gicas' providenCias sobre �s,' aciduos fre
qU,entadores do clube que não são ,sócios.
Aliás, tive cdnhecimenta désta 110va deli
beração, quarta_feira! quanel� cheg�va na

qu�le' Clube em compa.nhia de tre� co,n-
, '"

vidados:
'

/'
i - x x x x

"i" 'PensamentQ do, dia: Uão se deve cau
\
sal' o menOl; mal, ainda qUe sej a para con

. seguir ° maior ben1.
-"

.. ,', �..,_/"magia,s' do l.iv:ro" :-::--,��se. :Últi�;n.9-4'ef?giQ,'dos penSadores em '.111e10, de ut� socleda
ele em que grotescamente só sr fala em

negócios, só',se' escutam anedotas obce-
nas e futilidades, temperadas com ma.le
d1Cências, e 'calúnias, ii1trigas 'e méi1ti
ras. :' Em "o� mansos devoradores de eS

ctitos",'rel.eníbrá�nos a obstração eüi.. que
Vivia o monge Nestor, para citar-nos g

exclanlacão de Anatole France" na sua
I
vezEjra ;norefacidacle". a propÓsito do
"poder' da papelada'!. Em "o préstim.o
das ;academias" afil\ma: que1 "o préstimo
essencial ela Academia Paulista disten
de-se 110 patrimônio, literário ela -comu-

_

nhão", o que eleva aquele cenáculo das
letras a um alto grau de ef,iciênCia p.atrió
tic.a, No qapitulci 'UM JORNALISTA", di
z.endo-se ,"no seu ofíCio realzad'oi e Satis
feito" felicita-se, com muiti propriecla
(le� p�r h.aJvej; .sido, elevado ao cargo de

.

diretor -elo JOl'hàl do COlllércio, "órgio �le
magna expressão no de.serwolvi111el1to so�

cial e'político' 'do EÍTasil, desde ·1827", Ci_

tali.do, a gloriosa lista dos que passaram
.pela sua redação.

Tratando da "EDUCAÇA:O' DIRIGI
DA" dá à juventude êste oportuno conse

lho: "Que abandone ,os abusões que a

cOÍ1stringem em obediência a uma escala
sOCiàl ,de "perdido sentido nos dias presen
teso Os homens SÓ são. felizes quando se

,a1foi'rHl1n. do catiVeiro do trabalha e o

exercem em e�te!lsãô natural do se11 mo

dá de ser, de ,sua índole, algo em rima
com a necessidade de cOl'J.'ipartilhar, de
"cOl'açãO, leve, da:· sem,eaduta e das eolhei
tas ela. comunidade". Somente quem já
venceU o diclo elo trabàlho forçado por

imPe1'ativos de 'economia, para exercê-lo.
por amor aos princípios, é que bem poele
entender a .grave advertência .de Garlos

R.izzine. ,a. queúl feÜcitaúlos 'Perd altd la
vor de suas idéias! levando' ldêrttiêas fe_

licita,çóes' a Plínio Sàlgado c[u!:! t€ve a fe

licidàde ele r.ecebet () novo acadê1l1i�0 e

saudá-lo à sUa entrada feliz na, Academia
Paulista,

./

, '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Estão se manifestando os

prínieiros efeitos do encon

tro de Investidores recém

realizado na Amazônia, Ex-,

pressivo grupo de Minas Ge."
rais, líâerado pelos indus
triais Fábio de Araújo .l\'10:

Pará. agro-pecuarra, no Pn-.' encontra dispersa em todo ()

rá; Navegação e Comércio, vale, mas sim agrupada em

Norte, naeegação de cabota-> determinadas áreas, que se

,gcm, no Pará; Granja Turú, constituem em pólos de de-

granja leiteira, no Mar�; S�Ifvolvim'énto naturais.
I
O

,nhão;; Cia Ag-ro-Pastol'il do 'lit�ral do Pará e �lVIaranhão,
�raguaia, agro-pecuária, ,n,o < por exemplo ,onde sc acha ')

Paliá; Cia. Agl'O-Pecuál'j� Na- ,,{i,G% da' população amazôní
zareth, agro-pecuária, no Pa- ca;- cheg'a a atingir densída
rã; Fósforo da Ama\lôma, fá., 'de :populi�cio,nal de 100' habí
brica (�e fósforos de segu- 'tantes por quilômetro qua
rança; ,1'0 fará; "Indústrta , c" dradd, Oútras áreas de den
Comércio de. Oleos Vegetais, sídade relativamente alta

extração e c�mel·cj�Ii.zaçã9", cercam as, cidades de Ma·
(le óleos de' algodão � baba- ,:h�us;', Amazonas, Santarém,
Ç(1, no �ara'nhão; D.arcy Go:

. �a.rá e Rio Branco, Acre.
mos Marinho S. A.'Comér <" Rêde de Agências do Ban-

,

o�6'dá Amazônia, S. A. - 80-

I

Cura Veio Com o Filhl}'"'" -' ,;- ,

Estocolmo (SIP) - O d,iretor 'sueco'
�ake Falk vai ter que usar muito -maiS'
cuiclaclc, e sensíblltdade no seu novo fil
me 'Prmcesa", películsa qU�Í"col11,a a '-11i3-
toória de um. milagre moderno - tsría si

do? - a inexplicável recuperação de uma
mulher e mãe, acometida do (loenCla fa

tal.
O fato é verdadeiro, Acontêceu com

'Seija M·att.sson. j.ovem esposa de um ,jor
nalista fnl'anclesi,. Gunnar Matt:3son, 'Prin

cesa" é a maneira .do,Co COpl0 Gunnar cos

,tuma 'tratar süa llJ,ulher.
'

Q'llando ela fiêci,u grávicla, os nlécliços'
aconselharam o abôrto. Todavia", Geij"a'
'quiS ter a erianç'a e prêpal'oU-se para tro

car·a sua �ida pr sCalvr do' déscehdeLi-'
te. Po 's'ua conta e risco, deixem de' t�lY'?ar '

c\� Í1ElCdssá,1'0is medicamentos e, 'Parou

com 'o tl:atamento de rádio, com mEdo 'de'
"'i

qúe as· radiações 'prejudicasse!n 'Ó, bebê

que e'stava,'para' nascer.
I Quando. a 'criança nasceu,

': \,

sôbre fl. eXl?eriência extraordtnárta da ta,

mílía e, ê�se livrO' foi (ágbra transf9,Í'ma��
em Botoeiro ele fHme, 'Aake Falk que 'com€

�Ol;' b�:televisã'o e delíois íngessou no ci

nema, com ,tio'iS. bons êxttos, é co.autor do

ma11UScrito, e cl,iretor' de "Princesa". Pro

:CUl'OU rodear-se da 'exPel'jmentada opi,
niãD l11édic�. mas chama sempre' a aten

C'ão 'ele todos para' o: fato, de, que, o-'flme
'l1ãoi será um, docum�mtário de, medicina
;'l,llS Sim, unia llelícula ,sôbre relações hu

't11iü,as 'lltu'l'la Situação específica".!"
� " , -

O' p;roolema , ..fun,damental da obra es-

tá naJoSua: rel�.eJ)CUS8ão: o ossunto p,ode cri

ar fà'ciÍmél'Íte 'cSlJerancy'as falsas. Pot- isso
deve saIie!ltar�se qUe c' filme retrata ape
nas relacões humanas"e Iião,é, ãbsoluta
m�nte, C; .!·el�tó 'de: um: caso_ histÓl:ico da

.nledicina.�

'os,sink>mu.s-:da do:uça
,

va Seij.a, sintomas êsses qúe, vários àn;Üs
passaclós, ainda não voltaráni. a a:pare�
ceI'.

.os Imédico3 não encontraram uma ,ex

plicação :pàiã 'o sucedido

O LIVRO c.E O FILM,E
, ,

�

Ç>unnar Mattsson 'escreveu um livl'O

or90-

GERENTE ' COMERCIAL
,

I , ' :I.'

'GERENTE, INDUSTRIAL r

\ .
.

'

�

GERENTE DE ADMINJSTR.l.ÇAO DE VENDAS,
,

.

I '

E:N,G,ENHEIRO MECÂNiCO

/

, j

PARA MAN'ÚTEN'ÇÃO, ,
.

Podemos afirmar que (poucas ve%es se apr.ese"tou_, uma ,oportunidade como

esta� Nossa organiz;oçao é Gonsiderada, em seu r�,�o" a ,que ,mais se ,desen
volveu nos últimos anos e' que 'se enc�ntra em' contínua exoonsÕo. Atén, dos

, , �- \

cargos acima f,emos,. "agas para:

MESTRES P (SEÇÃO DE MÁQUINAS
\

'rECNICOS DE FABRICAÇ,ÃO DE COM'PE�SAIlOS
MESTRES P /MARCENABIA

I
1

I
j

, !Os (c�ncÚdatos que' se cor'tsi'deram re'alme�te ,capác,itados'4 'C;Om-colt\pr,ovada
expe�iência Q,nterior no fomo e estõo dispostos, de ,",,,d9' po,.rQ SQO PouJ�' I
devçn;\ enviar corta de,própri�,pul'lho pa,rá �'E)(P.�11:4$ÃQ\61't.Qié ,déste jOfnql, '

cQm ?'c:o,r,ricul'um vitoe", detalhqndo,nív�1 de'insfr':lçqo� eh;-pf�S,OS an�erio.es; I
temp!� ;d� pefmenênda em c9,do U;lU e cargos :exerc,idqs;: r�fCi:iêncJci$;, I?,eten� I$geS 5910,iQis e fQtogrófios. Os �q"dida�ós �êt.QQ, entrêvistados pelos diretórcs

)/ I'

da nossa companhi�.
'

/
CALCULIScAS PAI\A DPTO.

.,

; ,�, ,I 1
;,

CA�CULISTA$ PABA DPTO.
-

: ,II' ,

"

DE-SENÍHS,TAS,,"
- \

, I

I
I .'

---------..... -

" I

,-

.torma que o Govêrno
Austría está oferecendo : 25

feiçoamento nas seg-uintes
especialidades' médicas: Der

matoãogla e Venereologia,
Ginecologia e Obstetrícia,

I Laríngologia e Otologia, Clí

'nica Médica, Neurologia c

Psiquiatria, Oí'tàlmologia Clí
'

nica, e Cirúrgica, Ortopedia
e Traumatologia, Patologia
Clíníça, pediatria, Radioln-

alimentação, e terão a"rltii'a
ção de 12 meses, com-dnício
marcado para/ 1.0 ,

de outu-

bro vindouro, ,-

Os candidatos a' essas, 0-

portnnídadcs deverão sei'

médicos com pelo menos '3
anos de formados,,' possuin- :
do, bons conhecimentos elo ,

mirristrados os cursos,

'Fql'mulürins de inscriçâu,
bem C01l10 íní'ormações adi

cionais, devem ser soücíta
dos �t Embaíxnda da i\ltSÜ i ..l

.nn Rio de Janeiro (-AT. ,\.

,tlântica sson. o prazo iJara
o recebimento de candida
,tura� encerra-se l''11 Lo clt-

Iogia, Cirurgiã Geral, e Do

enças Torá.cicas.
Os estudos serão realiza

dos, nas Clinicas da Uníver
sidade de Viena, c as hôlsas
cobrirão as

\ despesas com
taxas escolares, livros" ins
trumentos (exceto

,
estoscó

pios, oftalmoscópios e espe
lhos, frontais), alojamcnto e

da,

hôlsas de esttl�10 para aper-

CINEMAS
CÉNTRO
São José
às 10 11S, -- lVIatinaétá

"

inglês, Iígua em qlJ,e� serão ag'ôsto prúxímo.
(

L 't�, ""fc
--"_!..-··-'---·--"'---"-t--·-�_·__"""�·_---

, ,

in·

/

Jcselito
- eml-

O ,SEGREDO DE

JOSELITO

EastmanColor,
Censura .até ? .anós

, "\s' 1 112 hs.
'(c �

Patrick' .McGoohan
'Se8.1): �S(�ully

,

- em

O CAVALEIH,O ,DA,

MAeCARA NEGRA

Tecn!coíõr' ,

às ,3',3:4-7 e 9
O Pau'! Guers

t.ex l'3:�tker

"

,sen�.a', Berger
- em

Rilz,
': ,aBr'2c�-7-9' hs.

Patrtck" McGoohan
S2an' Scully

- em

O CAVALEIRO DA

MAS.CARA NEGRA

,Tecnicolor -.'
. \ ,

De .,WALT DISNEY

CcÍ1snra até 5. anos
'I ,,-

Vem aí!,,: DOUTOR

;:rrv.:l-GO

Ésse lf1ter'ê;$il�\ pela" Amazônia", - ;u
Região AmaZônica,.,.- é fàcilmente ex

piicável� É,lal�eptcs�ntã'60% do terri-'
tório naciosiaJ,"tendo mais de 5 milhões
de qUilômeír:o's',quadrados. Abrange os

->,
Estados da Iv;r:e, Pará, AmaZO!laS,
parto dl'l Goiás, ,fv1i:).10 Grosso e Ma
ranhã€f;,mais ,'os "TCÍ'ritórios Foderais
de Rondõnia, 'Rof$ifl'la c' Amapá. Você
já p�risou, [l,as" fabulosas or/ortunidades
de �égócios

I GlOS3? -imensa área, hoje
Eío próxima ·o'e',São Paulo, do Rio e

.( f .'
"

de o\Jtros: gra,hde� c,sntros, graças à

E3e!ém-:Brasília:r;
..

I he oferecendo

ROXY

Existe agora uma oportunidade única
para bons nezócios - a Amazônia,
onde Você partl'cipa, absolutarnenfs de
graça; de grandes empreendimentos r
isto porque a govêmo federal, decidido
a carrear matoros recursos privàdds \

para o desen'Vo!vimonio dessa região,
permite' que empresários: de todo o

Pafs ti'ansfofmern até 50:'1 ds. imposto
,de renüa de suas organizações em ca

p'ital de, invest�rnont-:�, para aplicação'
na árt:)a amaf:onica. E "dinlileim vi'ia"
que vai gerar novos I ueras, novos ne-

-

gócios r
"

Assim, Você pode' hoje, ,c'om metade
do impôs�o de renda> de' sua emprêsa,
associar-so' a homens de negóci>os �á"
Ama2iõnla na criação ou, arnlÓliação�de, '

indústrias e atividades agro'oecuárias:'
_são. também muitas as 0poftunid;J,d�s',:

.�r-,�F.la.�<!."'_"�í-i-ve&tir""ier'l'l ,f;er·l}1ç::o�':'t{as'itQls, ..::. ,:" -

energra elétrica, transportes, comuni':,�
caçôes, turismo, colo,nização etc. Que
rE?ndo, Você pod!'} inclusive monta .. um
negócio sàmente se�... "

/

às 2 e hs,
,Tlllie Andrews

Christopher_, Plummer
El.Eanor Parker "

- em-

A NOVIÇ,,\ REBELDE

CU1emaScope -- Côr de

Luxo

Censura até ;) anos

Ven� aí!", DOUTOR
I' JIVAGO

'às 2 h8.
A criayão imortal do ge

nH W�I\LT DISNEY
BRANCA-' DE NEVES E

�,

Mas as vantagens n&o termrnam al�
Objetivando J.0!'f1ar -excepcionalmente
atrativos êsses investimentos, o, go
vêrf}o federal_ criou tôda uma sério de
estímulos fiscais e creditícios, num pro':"
grama de ação a longo praz;o � a

,

..Operação Amazônia" - que ilnstit�ju
novos órgãos eúblicos voltados para -o
progresso regional'.,.. e' que, portanto'
vão aúxillar o, seu empreendimento" \1,
crescer com ,seguranç�!

'

I

f
(

OS 7 ANõES J

Tecl1iyolol' ,

Cpnsura até 5 anos

às 4-7-9'hs.
HayÍey IVIills
Deboráb:-Kerr

,- .John M111."

:' - em _-

I , CORAÇõES, FERIDOS"
C811SUra 'até ·14 anos

Vem aí!" DOUTOR
{

:IV�\GO
-

'IMPEliU EIS) IS
PRINCIPAIS
VANTAGENS
DE SEU
NOVO NEGÓCIO

\
A

NA aMAZONIA! \

às,2'l12 hs,

A obra imortal do genial
v"Lu'T n[SNEY

- 'em'

BRANCA DE NEVES E

E OS 7 ANÕES
Tecnicolor .

Censura até '5 anos

as ,5 1'12-7 1[2-9 112 hs,
Joselito

- -em

:0 ,sEGR;EDO DE

.JOSELITO \
EastmanColo'r.
Cen�ura até 5,.§llÇlS
Vem aí!, .. DOUTOR
JIVAGO

Raj'á
às 2 ...5-8 hs.

Julie Andrews
Dick Van Dike

_.:. em _:_

lVIARY POPPINS
Tecnicolor .

Censura, até � anos

Vem aí! .. ' DOUTOR
JIVActo

ALUGA-SE Ma,friz: Travessa Frutuoso Guimf.ães, 90 - Belém �,Agências: Rua da Assemblêia 62
- RIO de Janeiro - Rua José Bonifáoio, 192 - São Paulo - Avenida Borges de Medei'ros,

646 - Pôrto, Alegre, '

Aluga-fie unl�. casa: d.e,
ll1aterial, 00:\).1 garage111, .à

rua, Fenninio' Faifs. T�a
tal' com Jo�q\lim 'Oliveira
_- na Assetnbléia :Legisla
tiva,

I

I
I,

I

j
I

- ,

"

- '

"
I
,tAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COMO SE ESCREVE'

HISrORIA'
GUSTAVO NEVES

.

. �
,

."

'.: :' 'f '

Há alguns dias, nesta colu

na, cumcntei a notícia de

(!UÇ o' consagrado historió

gl;�'i� Osviiúlo R. Cabral ha

"i!l
.

·sido. ,�'-�torjz,ado pelo
U��:�n;o:' �

-

cscrever' uma
"História de Santa Catarl

na" para uso nas escolas

e".tiU:inensés. Agora, aquêle
cmineute . amigo e confrade,
membro da, Aca'demia Cata
ruiense ele Letras e do Ins

titi,'to" E-Ústó'dcó, e G�ográfi.
co "de 'Santa Catarina,: escre
,:c·me:' atenciosa carta que
me traz, a auspiciosa' iní'or
mação de que já Iêz entre

g';, do trabalho à Secreta
na. de Educação e Cultura.

Não tardará muito, pois, e

teremos, nas livrarias, mais

�ssc livro 'do ilustre cate·
.
ti�á1ico (i�f Universidade Fe·
üeral de Santa Catarina.

Mas, ao mesmo tempo

�'lIC acrescenta assim à Sua

já rica bibliografia um vo°
Íume de tão palpitante Inte

rêsse "cultural, o professor
OS'vallÍo R. Cabral já se em�
lJcnhá na feitura de outro,
que versará a "Crônica his·

tórica, pitoresca. e senti·
,

nlenü�l (la Vila' de Nossa Se·

tíJÚúa' do' Destêrro (:la) lha
de' Santa Cat�riná". Êsse tíl

t'ú-lo quilométrico n,ão vém

sem' propósito. )\0 contrá·

rio, denuncia, desde log'o,' ,

os intuitos da obra, quc,
reunirá cllriosi<ladcs Pl'CCÍO'

provindana
'l'IC tc.VC t;(llqo p<tl(;\) ,1 llll'

,,'" ()(;as\)s ,rarus tJ ," ,I,

'l,c,�,nl' Ú:;\',dclu H, {'_;<lIJt�l.11 "

11'H'iH' O.cus ctJn:::ócl''i;c se n·

j),-t: ,I 'mesl'na e luuvável tlj,,·

j)(j'_,;iç'i'�o para tais pesQl1is:t:;,
gNnl1iH::ilte traualhoslssiJnas

I entre nós, já tcrn nutllcro·

so c ,'adado material (lUC
;lnllou catando pacientClnen·
tc e long'amente 11Os-arqui·
,"OS da Prefeitura e outros.

1<:, traduzÍlulo essa docu·
mcntação ,abundante, trará

,'ws qHe o )'êCl,u - é que :S;�\l
(,r}ü,os os estlldiosns da nos·

:-;;11 cvo']uç:fto polUiua e sociai
e i ÚÜIJS as pessoas que jJI:c.
'[.,1111 a eultul'a - os ta'tos
pinturescos que ocol'1'hU'n

pur aqui nos idos (ht velha
J)cst ". TO,., ' ... +, .",..

O (lue exala'lJ�enl�' tonia
delicios') ao espil'ito da .g't'
llera!_i!l�lle de "cus lei�ol'es
o;'i ceJ'itos do ]Jro'rr�sSi;1' Ôs.
"<lld:1 Cahral é o seu cstilo
e .:1 ;;Ta�':: de dizer. eom orl'

:_:'ill;llj,clatle, as coisas que
,'",·i'-"!ll rr;dstraJ'. O ridÍC'lI'
I" d,' ('I'I'('� ;>fitp!lt-s. o

l'i:-;í\'c1 I de alg'l1llS aSllcct"s
... , 01.: j .• 1:->.

env',l,-(' 'ri'líll!"'IS
no ('f�n,irjn

lH'q\;jnei:l�

,'ln P1íl,"ipl('ni'j

:0::\, - tudo ,sc revestc de

illinüUl\le: ,foi'lU\' ,e�tiI,istj!;A,
serl';flo p"la f'xpl'cssão a'(,1I"
(LU:Hb, alra�;és ",la qual �('

�{("�.":.f�I""'l as :lhl11S. �lll!·

prcendid'.ls nas SU:1S amb',

s:õe�, nos "CUS sonhos, n:l:,

S\I'lS J1lisérias e nas SU1S an,

_::úslias. '{'udo isso c'111stitlli.

l;;i :t "Cl'ôniea lilsVirica. pi.
locesc::l e senti,llt'nt.al da Vi·
I:', de N(lS,�3 Senho!':'! cln

UestêrJ'(J ela llha de, Santa
Cáta:dna ".

Já tiYe oportunidatlc.
s,allcnt,tl', na vasta ou::a ([11

hrilllalllC lústoriadbr catado

),lCn'se,' uma das' qUôlliçLÜles
r'a(';�;; eln qllf:'J11 t'�""c, c bis·

i;J.l,.i:' l: p ... v.;is��nn..�t!tt.: á n.t·

I,,,,U .in; ,\(' d·,,::,j· ':, �;�r:,.\'i,
,<;,;�Ic d'-'cu:nenl:il '!.\,U$ :lCvt\·

e:íatidão dos nomcs... Aliás,
essa, faceta ,do proccsso de

escrevcr lúslúrià o ese]'it�!'

eaüll'illell�e não o reveJa

:qll)lJ.as nos seus livros de

iII�Çll�';io anecl ó�iea, senão
1l0� scus' trabalhos (le j'un·

,_lo 'Iwh sí:rio, em qLll', íOlhl'
. i'-\, :t I"';ISI: niio ele I'! ti a gra·

-o -·ílli: o
Nõo é provável -.e nem mesmo 'recomendóvel

que os . primeiros pronunciementos do Marechol

Cos�a e Silvo, esperados para logo depois do suo pos

s'il na Presidência da República, o que deverá ocorrer

daqui a dez diás, venham de 'maneira a produzir na

opinião nacional' aquêle irr;pácto atribuido a algumas
das medides ·de.:ordem prática a serem adotadas nos

dias iniciais de sua administracão':
,

1 • ,.... �

<
'A medida, 7m que se aproxi,';1'I� q d,iQ da posse,

vê-se pelas p�la.�ras' do Marechal:.,Cost� e ,;-SiIYO o re

conhecimEmto'��p�la' é�rg4 'de resp�Í1�abilipade que le

Y�rá nos omb:tos' p�r� o P�.lácio d�' ,Pla�dlto� Aquelas
'

.

dificuldades q��< s� forarl, �'cumuf�ndo n� Gov,ªrno do

Presidente atij�r pÍ'inéi�,cil,ri,ente a�' decohé�tes da ri-·

gidez da políiic,� ;-ed,onôrnj�o-finanleira' e 'ás medidas

relativas ao ca'inpo socjal, produziram por ,contraste

uma soma ex'ces�ivamente ,grande de esperanças, tô

das elas volta(l�s para o. n�8vo 'Govêrno.
'

A subide cdo Marechal Costa e' Silva para o Plc

"alt.o. se .proc'e's�a, assim, em circunstêncies
' realmen�.

te deliccdas, fazendo do futuro Presidente o beneficiá

rio e ao mesmo te ri1po' a vítima do fenômeno de psico
logia ;social que transformou Getúli'o Vàrgas, em 1951,
e Jâni� Quadros, dez anos' depois; em centros de tô

das aS atenções,""aspira�õ�s e esperanças de classes
. difere�tes mas unidas na expectativa de uma mudan-

vQ. SÓ' �ue agora deve-serecrescer o respcnscbilidcde
do Presidente eleito em preservar um sistema revolu

cionário 'do qual seró êle tão representante quanto
seu antecessor, cujo mandato expira. As frustcçõcs

J nacionais provoccdcs por inúmeras medidas do Go

vêrno atual não podem ter do Marechal Costa e Sil
va um tratamento que pon.ha em dúvida a estabilida
de .do sistema que a elevou i ao poder.

Dian,te dessas circunstêncies, é muito' provável
que seus'; primeiros pronun�i�mEmtos/como Presiden

'te da R�ltú�'lica' do Brasil s� desbinem a reduzir ,a pro
. porções' p'ru,de�t�s' a chama' de e�pectativa do Pois,
sem pr�j�.i�o dos atos que �ier a praticar para a ela

. corresponder, na medida em que às:'lnjuc;,�e!õ.,.pplíticas
assim o perri1itiÚm. Entend� o Presidente eleito" que

será preferível que a execução de seu prosrama, no

curso de quatro anos de mandato, venho a ultrapas
sar· os limites do prometido, do que as promessas fi

quem desde logo superadas pelo volume - que se 0-

figuro enorme _ das reivindicações.

�a que, na prática_, não poderia ser operada na mesmo

p,roporção da:\ans�edade nacional.1.
As resp,o�sobilidades' daquêles dois ex-Pr'esiden

"(;;$ à época de ass�'mirem seus mandatos, não Idife·
rem hoje das .que pesam sôbre o Marechal Costa e Sil-

!.
. I

ra
o atêrro da Ba 'a-Norte, un'\1l das \obras de mc::or pelos (nos'sos deveres pa'ra com Santa C(!tori,no'.

YlIlto' j� reali'�a-das et" bendici� do embc.lezomento
\

A 'Cidóde que Rubens dé Arruda Ramos escolheu
00 Cidade, continua' dguorda,nd.o resignádamente os para o desenvolvimento d� ;eu trabal'l1.0 e para CI\..
t-.,obolhos de ,uthonizoc�.(), cujo p!aneja�nell�o desde "qllerência" da,s suas grand�s afeições, resolveu pres-
h!Í m'uito está conduido e aprovado:' tor-Ihe uma homenagem após a sua, mo'rte, dando o

Dentre, tôdas as medidos qu·e aqui se ·toma para seu brilhante nome àquela que deveria ser a mais be-

prQnlover o progresso 'da Capital, o atêrro da Baía- lo e deslumbrante das suas avenidas: o Aven'ido Ru-

N�Ht6, oc'upa um�. lugar de especial carinho e simpatia bens de· Arruda Romds. E justamente à beir,a do ma'-
nO$ senti'me"fos de' "O EST ft,..DO"� 1;' que a Cômora 'que ,}le tanto a":,OVQ e próxima à. c,asa que, com, sa-

Ml.lni-cipol, num gesto de co�novedora, hOM:1enagem a crifkio, conseguiu deixar para a sua ,família, como

p� grande e ,inesquecível Diretor dêst·e .Jornal, deci- único e modesto património material.

4iu da� à v,i� pública que béir� as' águas tranquilas Hoje, quando a presen'ça de Rubens de Arruda

dpquêl-e, t�ec,ho da Ilha o "c:>me __�e_Ruh_éns,_de.,.Arr:uda ,Ramos ,continua. par:� ,as --suas profundas e ,temas: ami

Ramos;
," '\

:Iodes na saudoso lEl'mbran�a de uma: Vi'da "cheia de
.

A ��á.rydez.o d�' car:át·ei-, o d.esp,re.n�_m._�to\ �e.... e�:.� .A�Ji,��� �e ��ne9aç�?", á:'a.venida que�teF o seu' hon- ,

p,írito e as s(),fndas lutas travad,as no 'defesa dos cau- rodo nome'. pell\1anecc iriBco'f)6da';'.�eriv"""par;od'dxt)"'c()m
s,a� .'_ ne'1'l sel'!'pr,e gratos � que abraçava; fizerQ�' o múifo' 'q_ue' êle edifico'u. Está ainJa.o e�'perar q,ue so-
de Rubens' de Arruda "amos um' exemplo edificante b-re o seu leito ,de terra seja deposita:e!a � esteira asfcíl-
às gcracões que o' sucedem no jOrl1�lismo em Scinta tica das avenidas moder�às' e que; dos cantei.fos que
Cntarina. };:ste exemplo é cultivado e reverenciado por por en'quanto permanecêin �os gráficos do planejá-'
t'�"os �ós Que, àqui estamos a continua,r o trabalho da· meflfo, bro,tem flôres alegres a saudar, diante do m�r,
... dêle que por tantos anos� nos dirigiu. No .dia a dia cada dia qYe<'finda..

,

, b
,I·

-

d d \ /
I

'

\." rH>.'<1J a uta� quan o nos vemos ionte de decisões R.ubens de Arruda Ramos, entretanto, sempre foi
"'.'1:<; �ér;O$ 'e pelicodos, procuramo; sempre ter ,pre- um homem que soube esperar. No modéstia dos seus

-'--h� o oriénta-ção imprimida por Rubens de. Arruda sentimentos, jamais pensou que um dia seu nome

';'�"!nlOS: f' êste j_:prnol, gracas iI qual podemo's n'os or- fôrse et�rniz,ado em pla'::aC;�de rua. Se' poro êle: isto'

J1.I�ll-i_a� ,do
-

c�nc'ei�o. que' honrosa:meiit;e ,desfru�omos P.o�CQ sig�ificava, a qçlode por certo $� orgulhava de
�rn Santa Ca;t�Í'i.na. 'Assi'n\ 'pautando no�sa 'Iinba de 0- pQss,ui'r na Avenida Beiro-M'ar, Norte, gravodo em Ic-
élio, ,temos a,' � c,.,erteia, de' que 'nq':O' falt�'mos aQS com- t d' b' - d' J >:

'

'.

ras ,.e .ronze, o nome e um MOS se!:ls mais ordenlcs

hromi,ssos E1s�u",..id�� co� ::ó coletividade ·0 �u'� nos di- apoixonadÓs. Mas par? isso, é verdade,' FlorídnóPQ:;s
rigimos, .ncm' fu�,mos às. respons.abilidades impostas que,r ver a sua avenida urbanizada.

,

\

....

,..

de
'NOSSA CAPrrAL fi OUE OS OUTROS 'DIZEM

OSVALDO MELO

VOLTAIv:;OS AO ASSUNTO DAS PEDRAS DOS NOSSOS
i\tJORROS: 'UMA CARTA' A RESPEITO - Escreve_nos
U!11 leitor cem o pseudoni111o d� "Justus" e que as:ina
:::ua 111 issi 'la,'

"FOLHA DE S, PAULO "Nào S" sabe o que mais
estranhar n:.<:sa inacreditavel vOluPia 1egislativa que

parece t: r-,,,e apoccrado elo govern'o federaL estes ulti
mas cliaS: se o dcsem])araco com que bai�a dec{'etos da

mais alta repercuss5.e .. O�l a sel11-cêrimonia C0l11 qUe
legisla sobre coisas miuclas. De fato'.; é, .d- sconcertantc
ubscrvar a relação elas dezenaS de atos assinados. ulti_

H13111Emte pelo presidente Castelo Braneo"

"r_;OHHl:'j_(_) UA i.\1,!\ NBA": "Nào Ó ))o,-;si Vé I que Ulll

go\'eITo, mcsmo c('.ln avezo autoeratico, em, -rim de
mandato. se reserva a atividade alc.at,oria de p'JJ1ir. C(l-

1110 um adeus ufanoso ao autoritarismo qUe instalou
no paiS':"

\

"JORNAL DO COMERCIO":' "A Lei de Illlur:l1�a

fecb?:va, de \ ez, a�' pôí·tas da infel'mfM;ão', bra,�ileil"a,
,tão bravamente defendida por seus profiSSionais, aos

assaltantes de fora. Trancaclas as portas aos embates
dietas. abrem-se disfarçadamente para a entrada elos

presentes gregos".
Alg'uém, me disse:·' - ,·tudo isso é bobagem. Nunca

aconteceu qu�' uma Pedra daquelas caisse e estào, fir
mes no sou leito",

Ao otimi�m,Q desse amigo. respondi que tudo

po.ssivel de, aeontecer e as pedras que rolaram
ll10r]'(}s da. Guanabara. também pareciam Jirmes,

Mas, m:u caro sr. Melo, o assúnto não é para

cus�õe,s e sim para prOVidencias qu\' elevem e podem
tc',I11[1,d8.s,

"

Peja publiClt'ção dc::;�a,;; lilll1as muiLo ]]-:1'. ficará

(inCL o ,'Clt Lltlligu (' cUllsLdJ1L; lcitur: Ju"tus.

cUs-

"JUHN'AL DU HRASlf": "Ao COtllpol' 0.: Conselho
(Nacional de Cultur�), ó presidente -Castelo Branco e,

qucceu qtlC 'eultura é tal1lbéni ciência e p':squisa, e cada
vez m�lis na era do deSenvolvimento tecno,logico, Esql,e

c,,:u também que l1Un.1 p;3.Ís de jovens, não há cemo Eli

minar ,� prc::;enc;a de gente moç8 em qualque:' progra

lll..l culLufal" .

....

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

o ESTADô
,

O MAIS' A'NTlGO DIÁRIO DE SANTA' CATAR-J.NA
-

f' "',
' -

Segundo noticiaS filtradas ontem de
fonte oficial, o sr. Hamilton Hildebrand

'

aceitou o 'convite e'continuará a ernpres
tal' a sua eríciêncta e Capacidade de tra
balh0 na solução, de problemas de natu
reza admírussratjva ela mais alta relevãn;
cía para o Governo elo Estado.

"

DIBE'rOH: José Matusalém Comelli. - GEHENTE: Domingos FCl'11anllcs t:.<.: Aquino'

POLíTICA,&'ATUALIDADE
Marcili., Mqdeiros, filho

ENQUANTO A POSSE NÃO VEM

veram por bem promover, Se é duradou
ra o� não. os próximos mêses haver.áo

de afin'nar 'Cem tôda a ênfase que o pro

cesso merece.

.P2 qualqu' r forma j á se .0;1b, ,(j'.le

o nóvo Vice-Governador será eleit'l na

se,s30 legislat\va d,a próxima quarta-feL
ra, C;CVellc.o t0mar p('.�se, é0111 as solenL

cI:Jd ,,,_ de (stilo, na Sexta-feira quq_ VC'l'l,

i\ i'espcitu, dizia ainda ontem o ex-Sc

cretário Sem Pasta - hoj" dediCado a
'I

intensa atividade no campo imobiliÚl'io
_ sr. Paulo da Costa: Ralllc.o\: "Nunca vi

um Vice-Governador tão candidato, tão
Eleito e tão empossadu",

Ainda 'ontem, no periodo da tarue.

c' sr,' Jorge Konder BbJ'l�hausen foi i'ece
biela pelo Govern dor Ivo SilVeira. com

quem debateU importantes asp::ct0s ela
,

sua" atuação na ViCc_govern,ançh, pàra o

fütm;o, o que, de I·esto. o fará substitutc

eventual do atual Chefe elo EXieeutivo,

EFICIEr;CIA COMPROVADA

,

Com a saída do sr. Hamilton Hilde

branel ela Casa Civil, o GOVErnador Ivo

'S1�'Í�Ei!'ta; '�dini'ÍaIl,d-b"·n'ãç'" qn"r�-r" lwe'scil:-.
cliÍ' dos' "eü8' s2rvicos iU�ltÓ''''l�o' Ó'õvel';l'l'ir,'

.

elo ,Ê�ta�io,' _j�, o c�Flvi�6u ..
Oa1:a intGg�·ii�'

o �seu GaJ5inete, m'ê t!uâlidade de as.sessor

clire18!11ent." ligado à Chefia do. Executi

'íIVestaduaL

A HORA

Ei" a carta:.' Jornali:;\:a Osvald� M,e16
.

- R.,dac,ào,
tl�(:;lIll;IH'J� cm iirOlH)l't:.ÕCli - v

d' O Estudc --,
, '-[,1,,,-',, leI.", CIJl.ll.· a lltlantlHa,ctc ,

. Tenh.o a.éOlTIIJanharlo C0111 vi"o
'

t
,'II ••,,:i(;llk de espírito li li illO·

Jl1 eres,:e. o que o

.' .- '..
'd 'f',r. vem c.seleViend, o s6"bre o l)c:'iQ,o qu ]'0',"1'e',' .11tal11 ,.,,�

ris. (CO, "J,l.lneu-a iJ!jlie. -
v. - "

I;,:; "eilish�s crô'fJic,cs que ú qUt,'Ia< graneles pedras dos �10SS0S morreS, prill�cip''}!men
Ju-iLlnÍ::,sllllo ÜHl1ll0 Caste. t� aquelRs qUê sãp uma ameaça COlistallt�' {) vida dos J

j,) 'IL',lllCU S'luia temppral'
qu: moram p,o'r ali'.

J
C.Ulll a sua ironiil. O ]HO'

As grar,des pedns, umas delas te.m o', tcneno esca�

,1'I:::;SOI' O::n'a](lo Cabl!f11 lem. \1-aelo por baixo e ,as arVc.l'es que ali existiam já fora'Íll

hn' o autor das' "No,tes dc há muito transformadas ,em l�nha.
h;(jnÍ:1", que, a despeito do Quand,o : se defiP' nl1arem não e!-,c01;t"�,"J.é) impe(�i-
tjtulo, tO:.t'Ilava ..

- o l-iVl'O :p��� n:cnto algunl \:,e'- roJal:ão Uvr.enl·entc por! sôbrc a,os n1uit�s

\;j�<l<JJentc cOlltraÍl1(licado r'esiclene:as qlle ,cxistem ·n('. rllorJ'C) e ('OÍTl o impul,o que

)1<\1'\1, ([uem cochila ao ler·e t'ornarão, podem vir' até á av: nida Mauro Eamos que
... <', , 1"']1 ,

,

' '
"

um· capitulo histórico

cml:
.1e llca ao pq. .

,

./

cfIle, haja. sómente' a preocu' Estive com um amig'o e pudemos ver bem ele perto

_l)1H:.ií,o el'Ol1otóg-ica, a fiu�E ,l11anto o sr. tem razãe, 110, alel'tam;:nto· qUe,faz sobre o

dade da l'cconstituicão do· a�sunto que pode se tral1s[ormar num glande e pavoro

eUIllCntad,l' dos fatos e a "o desastre,' I

v .0 mundo politico de Sant� Catarina
rêz ponto, ontem, para um almóço no

"Country", ao qual estava presente o

futuro Vtce-Governnd.yr do Estado., sr.

Jorge Konder Bornhausen centro. natu'-'
-ral das ate-Il;çÕes'r.gerais, O �)l'esidente ela
ARENA em Santa ,Catari'na, sr, Amando
Valério de'Assis, articulava com vários

parlamentares .as atividades da .agremta,
cão no Lsgislatjvo estadual, para a sema

na que entra. O deputado Zany Gonza

ga,
. presidente da ·ComisSão Especial

que examinou a emenda constitucional

\ A's instruçêes deixadas pelo MafCchal Costa' e destinada a proporcionar condícõe , para
'a eleição do sr, Jorge Konder Boruhau;

Silva aos seus fl!turos Ministros, ontes de embarcar �

sen, também fazia :parte do grupo. O 11-

para a Argentina, no sentida de evitar antecipações der elo ARENA na ASSembléia. deputado.
pessoais incapazes de traduzir a �nidade' edo pensa- Fernando Viegas, não' eseondia a sua

menta do próximo Govêrno, são' umo 'demonstracão mtisfação por ver chegada a bom termo

sintoll)átic:q da ponderação com que, o Presidente eiei- \., a árticulac;ão que se cle,s:nvolveu duran-

to encara' os suas responsabilidade; dos primeiros dias t� todos ,êsses últimos di-as, A roda polí_

d dat' A f'
.. .

d
.

. tlca, enflm, demonstrava qUe a chama
e man. O. con lanco que continuo Insplran o (] 1 < 'f' -" I

' •.

_
" ,.. t a 'pac, lcaçaO, , pe o menos nesse. ep,so

Nac;ao e valida, mas tem que ser colocada dentro das elio. atiI)gill os objetivos que. com sacri-

circunstâncias em que assume o Govêrno. ticios e conc;:ssões, as lideranças hou-

sergio
cOsLa

ramos
"
,

, ..

I

, j\�() dia 13 d, março de 196'7, O pl'esi-
cle:lte' Ca�telo Branco estará a- 43 horas

elo fim, (Do seu mandato excêpcional),
Nem se l' mbrará, por certo: de que a

l!l�ela data rel110n'lc18_ e',; t:'és anos levá

lo-� ao comêço >io (i�:e agora agoniza: o

seu poe1,r, Um poder diferente elos C,u

tros, pOl'que acerbo,

O 13 de março de há trés anoS não

toi um dia qualquer. Se se lel'nbram, era

sexta. Imagine:ll, sexta, 13, Um' espetá
culo circEnse se desenrolava no 'largo da

ce�tral, no,' Rio. As luzes' do pa'lanque
armado no meio da· rua iluminavam um

l'ostO qUe dominava a multidão histéri;:a.
Leonel Brizola, ql�e fôra, o deputalio mais

votado nas' eleiçQes parlamentares da

Guanabara. com mais d� 15 mil votos d�
, des a legenda do PTB. elebl"aterava o seu

óàio contra o "iJ1lpel'ialis1110 ianqUe", Fe

cl1ava Os olhos, rilhavÇl os dentes, da"8-

�e todo na. sua critiCa incl'emente: iIl',j o

mais ::;e pertenCia - clizia -; do Po,vo,

O preSidente ela República. ao SeU lade.
� de uma bel.a mulher - a primeira cla

ma -'-' que estava ali Para servir de pai
sag: 111, ouvia a tudo C0111 eerto a�' inde·

fillível plJtre 1110fa e indiferença. Chega
ria a SUa vez c:e 1'a181' a multidão, \Pl'ome
teria então. ,aJ.umentar b mínimo ao l1lá�

;.-:i1110 .. el11pubrE cer os ricos e enri.quecer

o.s POIJl'2S, eneampar um s,em númel'·o ele

emp]'é�a,\) con·ces."ionáias ele servic;'o pú-"-..
bliCO. avocar ao governo a comercializa

eão elo petróleo e não s�i mais qUe mun

dos e Í'unclos, Mais calmo 111enC'i tea-
,

traI, embora tão "xagerado quanto Bri

zola, Jang:o economizava os gestos e co

media a voz, N('. mar de cab:ças boiavam

ca,rtazes. Uns, exaltavam a CGT - COIl

�ederaç:ão Geral L10'l Trabalhadores

eHtidacle que se 'dizia 'caPaZ de liderar

tôda a dassl, outl'Of( peuiam � leg'aliza
ção do Partido COll.1Unista, Ali. na,quele
lOCal e naquela sexta-feira fora traçado o

destino de .Tange, Depois. o ridículo epi
�'óelio cl'a l'Jbelião clos marinheiros, a re

núncia cio Ministro desmoralizado, 'a as-

,t5,
('

-:,{:
,ii

Além da saída do eng. Erllani de
J Abreu Santa Rita da direção geral do
Departamento de Estradas de Roclageín.
cujo pedido de exonernçã-, já fOi aceito
pelo Goverpadur Ivo Silveira deverao
rleíxar os cargos o. Secretá!:io da :y'iaçl'W
e Obras Públicas, erig, Lourenço Fao,ro,
c um (�OS diretores d�s. Centrais'Eletrjcas
de Santa Catarina. ::;1', 'Telmo Ramos 'Ar

rU,cla, qUe decidiu retornar a Lages,

OS QUE SÀEN1
,\ ., i�:

'� ,

COMPROMISSO

O eX-I)l'efeito de' Ítajai, sr. Eduardo

("Dadinho;') -Canziani" veio
..
a 'floriapó

polis e, em visita.a0 sr. Paulo Fo,ntes, Mi
nistro do Tribunal de Contas: sugeriu-lhe,
que requeresse aposentadoriG). para abrir-:-'
lhe uma vaga naquela Côrte Fiscç,L

Resposta do sr, Paulo F;o�1tes: "Quan
to aO meu cargo do Ministro do

,

-Tribu

nal de Conta's, tenho àp,enas compromis
so �com um homem qUe. infelizmente,
morreu l1á algum tempc.: o Governa·dor
Jorg:e Lacerda."

\ ALíQUOTA.DO rCM
/,

A reülliàe, dos govcrlmduns LI<J. re
gião centro-sul do País, que deverá 'rea-'

lizar-se em,pOUCOs dias para e::;tudar as',

possibilidades de aumento 'da 'alicluota!
rio Imposto de Circulação de Mncac!o

rias, está causando uma justiffcada apre
ensão no meio, empresariaL É' que, sob o

peso de uma tributação exc'essiVamei.1te'
:;tlta, os ollpreSários véem com inquieta
cão a perspectiva sombria ele um autlílel1

,to ail)da maiur que. em última anúÚse,
rccairá ,sô'bre"a bôlsa já vaZia: do con:su·

111ido1',

RECURSO.

Fonte dç. MOB informou ontem, a

esta coluna,que yai recorrei da El,eiçfi;o '

d€)' S'i-, J,Grge ',WQlil-<'er. Bornhausen" em. rre�

cursu ao Tr;búnal 'R"gí()nilí Eleito'ral' (Ha '

'

borado Pela dq:1utado E:vilásic- Caon que.

além de líder opOSiCionista na Assembléia,
é advogado de larga eX1Jeriénci�.

ccn�fto' ele uuLro, lã o de:lCOllhecido quão
obi'curo, e, VaI: fim, llÜO se sabe bem se

a 31 de março ou se a\1° de abril (do:tas
nãu são o fc,i:te do Brasil áesclk; o cle.::;co-
bl'imentol eclodiu a "revolução", ,�.-'--

,�.:/

Mas, 011! que delícia de revollWti.O!,'
Ninguém feriüo, llinguélp "nwr Ó

.

em.'
combate", nem um

.

tirinho sedun;. Os
. ,

exérCitos .se respeitando mútuamente,
que ninguém ',era besta de conleçar � ina'
na, Tudo Pa(ccia combinado exatamente
como uma "l_qta marmelaela", As ,rádiO::;'
·toea \Tam dobrados, cada uma at1u1icial1-

d,o ter-se engaja,do prin;lCiro 'que 'U �olltra
à "cal':npanha ela legalida<le" .. ,

Uma r§.clio
Ida Argentina até co,mentou, picaresca
mente: "prossegue en BraSil la' révo�u'�
tiOl1 de emissoras",

/,

E com efeito, Depois da queda, com

muito dobrado: nem um traque e muitos

heróis. a' revolução tríurifOll, a,ce,imada
.\ popularmcnte de "redentora", Dedos in"

flexíveis (bom' eufemismo) apontavan1
Castclo: "ex homo? ,\-d

!rês ano::; depois, pouce. tendo redi
mido e tendo, antes, comproi'l1eticlo o no

me do Brasil no concêrl.o elas l1açõ�s li

vres e clel11e.cráticaS\ (v!de AIs 1, 2 e 3;
ACs de I a infinito, os decrctos-Jel:,;. a

ordem j uricltp, deteriol'ada, os IPMs, dis
cricionários, a ConstituiÇão ,promulgada.
os leiS de Imprensa e Segural�ça etc:'
ctç.) o preSidente Castelo Bl'allCu vai clei

Xai" o poder no próximo dia '15,

De "s�u'· Artur, eleito indiretalllénL2,
muito se espera, D1enos, c obv.io, que por,
trá::; llc sua l1l2SCara negra -se tn'lns[or-i'
m: num novo Castelo,

De resto. com (I, barriga murcha c o

bOrl13 I vazio nenhum outrc. sentimento
poderia dominar o brasileiro scnào um

dc:-,cjo irrcprimi1'el de canta�' o "tá clE

gando a hora" pro Ca::;telu ouvir,

Isto. porque. por decreto-lei já esta
mo::; proibidos de cantar "A Banda", que I

.

2egwndo o édito ,gov:rnaJl11ental :pq)deria.
cansar trés gram1es traumas a naç·jo:
Fazer São. Paulo pal'al" Para \ <"-la, imp::
c1ir o mineiro de trabalhar em silencio,
(, em lVlecejal13, lev::u', 8,CJuel8, irinã do

prcSidcnt: à ja11ela.
1 •

\ \.:%.
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fôndo de 'Garantia 'pàr Tempo' de Serviço
.� .:

.

' \ .

"Mendóz� e !titã (� catita) ca�a:r'am..se e foram

morar numa fazenda onde tiveram muitÓ� filhos e Vi'l!e�

ram muito; Ielzes, soib a benção de N.S. Virgem de Gua

dalu.Pe' Fin.' Produccíone La Paloma", D.' Benta' íncon-"
.

forznara-se 'com o flhal do filme, jamais rpod'el'ia' ju.nta,t, a' '.

_

•

f \

pe�soa de Dom. Pedro' Mendoz-a' à da me�a RithiJia, êltl
táo -cruel. Miguel é que merecia \)asar�se zom ela..A,i1'1- .'
da entre prantos, D.. Benta olhou pela 'Última vêz pata:
a tela, sõbre a qua descia lentamente a' sal'cãstica cor;
tina. Em casa enfastiada e triste, nem leu a fotonove;.'
ia. Apena§. antes de deitar, Pediu em reZa ,a Stb.- An�
Antônio, .para· dar um jeitinho' no final daquela' fita;'
que não deixa�se. lV'ligu.el sofrer tanto assim: Corc6ve�-'
va-se feito jaràtaca, na .cama, não co:ll.<;eguia â6tl'Í:ül'''êir..:

. , ., . ,.., . .

retto. Pensava em l\lllguel, cujo; �m01;.o cru�l �estnoi}he
negou, e que depois partiu paira muíte longe.' Mendoza
era mteresseíro, casou.se pela' f�;rtuna' do pai :C1a 'ir}o.ç{
'com. a fortl�ná. M.iguel casàr.se-ta por amor. :B;ep:l ':vé
dade era €lll'e Mendoza f nu nca deixou de faltar' à missá

· na capelinha de Nossa Senhora de Guadalupe; já ao oü-'
.

tro 'i:;;so poucq irtt��essáva
.

.
, .'

D. Benta' qPando . acqtdou,.' não tinha mais em, seu
rosto aquela melancolía trístonha do dia' anterior, :àgora

. ..... I.• , },1 •

.' sorria, quase esquecida da tragédí . C[l1e\p.reslfIlciara.. ,4,
noite, sim, .vottava àquela melanc-Jla, ela ,sentia soHdâo
-não tinha. ninguém pará a'c'aliciá-la amá...la,. beíjá-Ia. A

l prímeíra corsa' a ·fazeÍ'· quando .aeordava, er t�rr' o P,')' 'd�
Um port-retràtos:", o vidro ascado nas b icas\·. dc·3;ro,. Ô
retrato de um homem, ç}to,Ssos 'bigodeS e costeletas p���,
tas, o' ho_lnem .do retrato. Para. õuern" reparasse mui�Q'r
ta1ceZ encontrasse um pouco de semelhança com 9 so;:
fredof. 'Míguelíto" do filme. I

Na rua. D. Benta, caminhaya às vezes ligeirá, oiUtra&
'dev.a.g.ar; argutos olhos ,a, �bsúvar -casaís que p:J;s':a�r!lm.\
) Sempre que. saia sentia...se Ideprilil:idá � os ou�ros etl.tr.e

carícias � ela a esperar. Aparicio (o sinistro homem do,

retr�t0)' que partira f�z vÍ.nte anos e>:q� vo��r:� fPaL?!
.'. 'I' ..,'.. , ',' . Q·u.erida, vo,U ha venda tr�zer as verdurínhaá/prô almo

•

f '.'

,_" '. '

.

ço, não. demoo 11âo", Essas as últiII1as palavrás elo 1:0.-,Direitos aos depósitos, correção monctá.!ria e juros. Direitos a férlas, calculadas na' .mem, vinte anos. Benta alnda o esperava? Sim,. d ízíam
,base de 1/12 de 20,dias por mês trab�lho. ! os 'vizinhOS, pDssúia olnos daquele üúnanh'ão. era só,.pà:.:�

�, 1 r.a olh<lr se via 'ncs outros_ o seu �'lQmem, "
.',

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

..

.,.·.-�:. .,.:"'<i I
Em casa novamente, lembravn:-Se do fil1ll'e... ,A i, a, <'is,

-: .'� .

,\ I tórla pàrecia :um pou-co com U" dela,' ambos os ,·h()m.ens,
_,'

,
l

_

,
. parti-ram. I;>arúl, para escrever u.m romance. '.Q seu."

1,\., I. quando,mó'Fàvam juntolsl saba coimo êle só fazer, agr"",..,
.

-

I dinhos: Na orelha" pin icava -com os den:tes na pontá e ia,
, . ,'. -

' '. 'C_" •

. i

.

cl'êscendo
.

até o ·pescocX!. Agora, p!uicada só de ..mosqui,.,
deposit.Qs, éorteção�'mp.netar..1.

.a... ' .' 'v.·.

N�nhtlÍIT' ditéitt5
.

.' \
.

. t·o! E -se .êle volta�se;' quem s9,be;" talvez voltasse? "'iNao

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

'"
.

'I I " . demoro nãof'. Benta foi. aO espelho, tôda desquc51e1hada
,.. '. .,)

.;..,;..,_..:......;.--..;....,---...;.--,..,,....--�.,--

'1'. ca.bel�s :dEsCUid?-c1OS, _unl?<;ls' su�a'$; teria �e se ar�umaAr e

OS"diaiciidentes teJ,:ão d,ireito aos dep�si�' .1 ,passar agua.de sheironas aXllas:,Ele naojloclena 'V,�r-la>
tos, correção �ohetãria e jUl"os. Nenhum élireito , assim, era exig�l1.te 'e gostavá Çre nlUlher que se duidas.i.!

se. Quando passeavam os dois pel� ·parque, Aparício sor

rüt: aos ol�ares' .gaJ;Janciosos que desejavam ,a's'" pernas"
.,' I morena de sra auante, assim -bonlta à seu ladq. '1 I

, : ,_, "'.1 .Pront (o v�sÜdin.ho·éa O mesno de ;xadrez com. o

:.' " � \.,'

l'
Direit� aos dêPósito�, m�fios CQ��ão mo· ('N�un� dif,eitQ .

" qual saira pela última vei COilll Apar1.cVÍo)' saiU: às rUaiS
" . 'netária e· juros. ,{ à cata furiosa dé seú imante: perdido: Eesteira" ,3;l'ldal"

.

, "1
.

•

T f�ito tôla, não .eshiva mesnio. No .Cinema, tàlvez, qu-em�
,,'.-

.

l'
sabe? Ele gostàva lnuito.

"

.

,
'

'.
,�

, 1
. "

.

, A.tl'a.yessou
.

aos. empurrões.� a; fila· dé cadeiras. All'l Bo1'l1;'
...

�or �,e��po afl�e;�:� � opção:. !n;�,n!7'ação .. ,.' :.
'

" .

",
'

", '.' a lllEsma/fita do outro '�!"é!! ela g,ostara. T:llvez �'i@. A11-,

correspondente' ,8.0 salário mais alto rece- Indenl$açaO çor1'8:?pondeI1te ,ao sal�I;lo
. .!i.Ç>",��.", t!+e�� ,�",l!,'I[::�.4S7U '�p,edi9-ol�'e modifica€lo o"';!lh,�l:'"

,bido
.

da: emJ3r�s.�,�'v�z�s � '�h\ill:ieÍ'0� de arios-,,\ ';>m:x.!� f.Íii.ltCl; I.I?q,ebid@' �d�'.:éIDprê�flr" :... êZêS"':"·'��.I· Ni3.o ligou q,uando o senhor a seu' fado, com Os deli'os' co
q!il,�(\l'-;yrça la'tEf>� Çç?p�et���In:3.,: ressi),lva< '-p.umem de anos de .�eTV;lço. (Illesm,'l. ressa -

\' �eçou a acariciar�lhe ôs bra,çd.s,: n�m (girando' ,tentou
'��l�ntt�:�� ����lcl�l�ro;ç�';t)· " va, �ua:n�'1"aos';cáls:ulos por. m�dia). '...

mais. Pàssava fininho pela� penugem. 'Na saída dr e'iüê":
Dií'eIto '6'OS depósitos, �il1fl.q.�iv� corre.cão / ,\ ..... ' ,'. ma, s6br.2 ,os ómbrbS de'�enta, 'ú:rb.a' 'mão a 'segur:wa: 'e'
monetã.ria; Juros e 'ln'ais 10% do total dês· .1

I •

; .' \,: guiilVa.. .' ..... .

" J

s,es vat.oies'
'

. .d'
, , l �', ('i' >.' ,

,

,.:.,.....;...,.... ......_........... .,.....__........._......... Talvez· êle não .soubesse fazer a.gradinhos écillo A-
DireitO' aos depõsito's 'correçãÓ 'n1one�ária

, I
.

par'ício,' m.a.s qúe ou�rà� tantâs,'c?�,saS n:,ão: .s.abe-rii? ;"1\'.:,
e, jilIOS.· ,'. . ',,' 'N6nhum q.ireito . '- .'

taUlfo e I), Benta juntaráin_se e :foram morar riurú' llÜàr'

Dl'I'C"j'.t.o. ",OS" "c�>o' ,�l''_OS, .�::;'-r·r,-h"--'u'a"""1-'·m·-·Q·'-n'-e-.-h-,-.�-·l:,,.,_,. _'_'_""_:--_'_,..-._,._"f_� -----.�!---- ,I:. 'to, de p-en'são' da Rua. s�te, -

e 'vivHàm' muito felizes, 'sob'
,-, u. .l:' " • -:.;u "'. v .«>.. ,. 3, benção' ele sto. AntÔniO; ::;;ant6 pàctroeir'(} d'é!a,

-

Poré'i11,
c juros. NenllUm diréito .

:\ l nunca tiveram mhos, ela já estàvà. velha de�;na.is. Fini':
. ".

I
..

'iI"

,",",-_""'_'_"--,...., ---------;.
.....-....,..--.,-

\.;.::"��;.:.:::::::=:. .:-:::::'____
...:.:::.:::.:::�::::.:::�.;:;--=r..:--,_'.__o

_��_�==::" ;;::: � ."

"

':Ii. l' r� Àli�
i

'
, , 1

,i
, .......

, .

.
'

.

.> QUADRO (OMPAR<ATlVO
-.'

.

I ' .. .•\.
.

I'
.'

i'l

.'. .

'.;

.,':
, ,

:; ,:
\ .�

Direitas ..

.. ,
.

t::
.

.' '�"
','

1':

t
�. �� .

•
•

' ( �.
'

I <; l' '

dos Empreg.ados ,na
.

Rescis-
� \ ,

Trabalho

Se :dispcm','1dO SEM �USTA-C,AUS'A (ínclu
sive 'os casoi'j 'de témin.,o· de prqzo, 'cessação

"tota� 0:\ parc!�\ _de atividades, �� em�rêsa}.
,

; ,';,,��j;' : '. :_----I--'"'------..,...,...-:--_.'_'....,...._.._·,·_�--

II
i' ,-.".' : /

; ":Dir�ito: aos depósitoíl, corr�ão monetário:" .' > '

.

. Nenb.utn cli:reito, , ; e júr9s,: ,J' ':
.

'; '.'
." .. .'iI'l'ennuill: direito'

'.1
,El\'1PREG'AOO;COM MAIS ;DE "'1" E iUE·

.

NOS.'DE_�'IÓ'�,)!Nos DE c..4sA (NilO ES·
,'T�VE�)' '.' ': ..,-.",. 'r

. T Nenhum direito
i

I

.i":' ";. 1
;,1:

.

S I T U· A CA O ,
. � "

. El\iPREGAOO COl\ll\1'EN'OS ,DE ",I" ANO
;' � DE C;�Sl\'

'

< . �
•

.

I,

Se pedir disriens<c y

�.'
'

.

"

, , ..:.,

Se rusl(ensado' COM ,JUSTA CAUSA

.. "

,. ,'�

. \;s���(nq�2�fladó,; ,SENI� JUST.A 'CAÚSA ' '(ill�
. clU�'live' OS, ca.so,s.'ti�.·'e'ess.ação'.,tc;)taL 0U Fa..r�,
�ciall da,s.. ::.rti'vio.;!Jldes, da emprêsa). 'j

,; ! � �:
..

'

IContl;ato
'!

de
,\i t··

, (';\ ;I. � .

"';" t
, I

, .

.... ,

..
' ,

"

. '.:

, �: -'I � ,
•

: PELA LEGISL.AÇÃO AI:N::tE�IOáES':0 k .

'CONSOLIDAÇÃO, DA..<:> LE1S:. DO' TRAB:A- PELA NOVA LEGISLAÇÃO -OPTANTES
,
BALHO

NÃO OPTAN'Í'ÉS
.

;'

J'" \',.� .,

Nenhum cllreito \

., i'
, .

'f.
', ..
,
"

.

f Ntm111.Un di.reito� Os depósitos revertê:hl a

fa.vor. do fqn�� de,Garantía.'
Nenhum direito

I,'
, ,

Nenhum diÍ'eito

--------------�------�------------�l

Dire1to aos' depósitos, inclusive correção
monetária, juros e mais' 10% do total dês-

.

ses valores. DireitO' a férias, calculadas na

base de 1/12' p.e 20 dias por mês de tra·
balho. I: '

I I:,

·l" .�, .• I <

Ncnhuni

.....

\
.

i_.:

� .

IndflnÍza,çãt:li 1'• .c�f2r.re'!ppngf,u.��:,.zQ.' J;���G
'maIS alto 'rccebl{to . da emprêsp,' vêzesl " �
núl'iJ:Bl'0 de anos de serviço (salvo casos de
cálculo pela méd�<.L ,de sàlários:' comissio-

. nistas e tarefeiros).
' "

Nenhum direito

Se diSPCtl,Sado'·pc;;_· inqtivo de fÓ�ça major Indenizaçfl.O pela metade·

�_O�,l_l_e_;u_�_p_��'_re_.c_,í_p�ro_·�����·,_·__�__�_i__<_I .•_._I� --�.__--�--__����----

E1\,'�PREí!AD� ���� (��:�v��) 10 ANOS

1[' Nenhum direi\�o .�l
' .1" Direito aos depósitos,' menos correção mo-

I.
\ Y

'.� ..

netária e' juros.' .

.

i
'\ "

!

'S_e pcçlir dispensá _

y-

Se fóI' anosentado
\

N<:ml1um direüo

Os ' -dependentes terão direitos �os depo'si
tos, corrécão monétária e júros

,.c., 'j

Indenizaçã:o em dôbrQ .

r

Nenhum dâeito NenllUll qireita

Pelo t�inpo ,antérior. à. "Qpção:
IndEmizaç.ãO pela metade '. \

>,
. (

Pelo:·tempo 'posterio5i à �úpeão:' '.

-'_'. ín:â.êniz�çã'o pela metade'
Direito áos deÍDósitqs, .cbrt�ão. môtJ,etárÚ1., \

juros'e mais 50% do' tota:! dêsses valores.
I;,:

" r,r

,

N,�nhum if-reito

Se disj)BBsado COtvI JUSTA CAUSA Hal, I

ta gr,we apurada em; inq1!léríto jud1cial)�:,· r
._----��----------------------�----

.

Se dispensado por "Céssação p'arcial ou to
.tal das utivi.da��'s da',ernprêsa

\

'.Se dispel).sado. SEM JUSTA CA'!J�A.·
'

Se pedir (!imissão

Se vier a falecer

...

i

Se dispCD:ô,'ldo por motivo de f6;-ç11 maior
OU culI�a I';�,cípl'oca

.\
'Se "hquver ,u<j:ôrdo com a é:mpI'csa

)
, !

'É admitida, a possibilidade de acôrdo. O
81upre'gado recebetá como inélenização a

importância que conv'enciona.r, a qual ná T
poderá ser inferior a' 60% do valor resul
tante do _.maior s,8.l.ário que tiver. ·recebip.fl,
multiplicado pelo dôbro do número . oe
ano.s d" cé).sa.

'

� .

Pelo tempo 311teriór 'à, OlJçãô:
Indenização emcdôbro

.

Pelo tempo posterior à opção:
Depósitos, correção, juros e mais
total dêsses vaIare::;.

.

".

'_j

Indenização' em; dôlJro
10% do

Pelo tempo anterior à opção:'
Indenização em dôbro
Pelo tempo- postel'ior à -ação:
Direito aos dep�sitos, '. inclusive
rnonet.í.tia, juto� ê mais. lO�/o do

• ses valores.
. .

Direito a reiút2gra�ão .,

correcão
tota,l dês .

Direi�o a reintegração

\

;
Direito a�s
ria e juros

Nenliurb atreito depósitos, cOJ,'reção monetá,\ jNenhum direi.t-o

Direito aos
ria 'e Juros

depó.sitos, correção mOlletá-'
,

Nenhum direitoNenhum direito

'4

Nenhum direito Os de}jendentes terão direito aos depósitos
correção monetária: e juros.

Nenhunl direito;
. \

--------�---------��-----------"��

Pelo tempo anterior à opção:
Indenização simpla9 (númel'0, de lanos, vê
zes maior salário, ll1E)sma ressalva' quan
to aos cálculos por niédia)
Pelo tempo posterior à opção:
Direito aos depósitos, correção monetária
e juros e mais 5% do total dêsses valores

. >.

Indenizl1('ií.o simples \mlíneré> de· ános de
s(úviçO, vêzes maior sahtio, 93.1vo casos
dei cálculo pela mécli,'l. de ·salários). '

,

Indenização simples (número de anos ele
serviço, vêzes ma,iol' salário, mesma rer;..

�'11va! quan�o aos cálcuios por ·média).
\

' .

)

\

Pelo tempo anterior à o)J(;ão:
J!": admitida,. a possibili.dade ele acórdo. O
empre�'ado reeelJerá como indenização a

'1-
impohância que convencion,'lr, a qual não
poderá ser inferior a 60�;o do v:tror resul
tante do' "maior salário que tiver ·recebido,·
multiplicado pelo dôbi'o do número de
r:.ncs ,à opção. \., I '

l�elo tempo posterior ii. op�;ão:
Depósitos, correção monetária e j�!ros.

I
Não ].�avia hipótese de acôrdo

,.

·�----------------------------------lJ----_.---------

" '
!.I'

I ,I ;(

I

'.,

"_
\

I .. :

" () �tJ'E MAQ ,SA�� �?
\ .

'.'

Asse
. (Cont. da 1". págS

,RED�ÇA.O. :F'INAL'

I �nr,li}",a , ... 1.,.
Ul'� 'Ü I· �A·lh' ,;'. , "

',:4a. �eira e SUfL" posse:"
.

�
I tirite a MSe111bl.éia Legislo:.
tiva:; cinco tuas àpós ter "si�
do .éieito.'

. . ." , .. ,,:

Enquanto ,isso, .

inforinar
se que o DillB, áp6s' a apto.
Jvação d(:l. em.en�a; irá

I

ífu�
. pe�rar :r�curso' junto ar:'.!
TrlbúnaI .

RegiOIl.a.l Eleif?ta,}�

o 'p'rpjeto de emenda
· constitucional nO 1/67 irá à

redação final na sessão de

amanhã, devendo' . a eleição
· do' Vice-Govem'\l-dor do. Es
tado verificar-se na próXima �
----......----_._---_._-� ....._."._ .... _;....".._.

" �
MISSA DE 7vo DiA'

,
,"

.;.>
,

,

Edla 'IVIancellos,
"

Ema e Hulda Mancellos -e sobrinhos, convidam
as pessoas de ,suas' relacões, PÇlI'Q c:ls�istirem' (li 'Mi�'sâó
de 7.0 dia que ,manda"; rexar, na Jgteja. ,de t SoQn��'
Al1tôn.io, diá 6, 'às 7;30 horas da.' �çmhã� rl,O �'nteJ;lç�o
díil sua que'í'i.dc irmõ e tia, Ec:U� Manc.�lI�s.

.
"

.

Desde já agradecem a t<:Kfos� os ql;le, com
par.aeerem a' este ato de pie�ád� �ros�ã�

'

... ,_

":' .�
"

.
, ,

:'
..

-: '". _ .')�\J:61�

'�=V=E:;:=N=DE:t2:j.·.=SE==='O=U==·T===,a=O==CA·si: .,' ,����,
�" '�Uma ecisa ótima instalacão, à' rua Patrícib de
Caldeirá Andródo, 557 em é'apoeiras.' - - ,"

" 'Tratar com o Sr. José Cardoso, na Bib1ipt�·cQ Pii-:
· blica/ no período' das'� 9 às 13 hbràs.'

, CONTlbORES SE'M PRATICA
Contadores recém formad�s, ou formádos que es

tejam desatualizados,· podem' ingressar na p!lófiJ$õ�'
com tôda a segurança, orien�açõo � assistência tncrii.r'
(:0 "imediata 'e co'nstante, mediante as obras J.' V/iDE
MÉCUN PRATICO' CONTAlm/' '-o H. F..SCtJUlTZ
\-- únicas ,"O gênero no B,rasiL ' . ,O' I

,)
• o. _. •••••••••

_ ••••••• o' • • • • .. • • • ••• o •••

DISTRIBUIDORA DE LIVROS 'VAD�-M]!;'CUM I...TDA.
Caixa Postal, 1342 - Pôrto Alegre _,- .. RS�

,

',r

I..N'ôme: ,--------_.,,------_'.-

.__------...;_-------__,-.......----�_:_,--_ .. !::

.",

, Estoldo:Cldade: ,

"

,

v.
, .rAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�15 e ,19 as datas
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,

Hoje,l)a cidade de Itajaí,. tetemos.,o sensacional, en
centro Barroso e Comerciário, em 'iô.go' que está sendo

'aguardado com desusado interê;sE).
.

-,
, No primeiro combate, travado, em Criciuma, o

Barroso conseguiu o triunfo pela contagem mínima.

FILIES

Estt ve nesta. capital, tratando do registro, do nôvo
contrato de Filips, o diretor de futebol do Barroso, Jo
sé DUarte.,

REGEPÇAO_

Falando a repontagem disse aquele dirigente que os
barroststa, esiJão pr parando uma bela recePÇ�o a de-'
legação do Comérciárío, visando assim retríputr a, boa
acolhida que tiveram em crtcíuma,

BEM ·PREPAR_ADO O BARROSO ,

Salientou o sr, Jo:sé Duarte que o Barroso está bem
. preparado para hoje, reconh cendo que o compromls
-so' é dos mais duros e dtrícets.. tendo em 'yista' a .nlta

'

categoria, do Comerciário.

CONGEN'l'-RADOS

A Partir de ontem os· j ogadores
_

do Barroso,' foram
concentrados até a hora do encontro, não havendo: pro
'blames para o. tr mador Hélio Pimentel.

'

Por outro lado, o Com jrciárjo encerrou antesntem
seus preparatrvos, estando to,dos confiantes na r' abílí
tação que o leverá a um terceiro jôgo, nssta Capital.

A delegação do Comérciárto, chefiad� .pelo próprío
presíd nte Aristides Bolan, viajou Para Itajaí 0n�em,
em condução especia.l.

Em São Paulo - PO�'hjlgl\llê$a x' Flamen9Q
.

Em Ciluirilba - lFenovüário x Bangu
Em !8elo i'���!zoll'il�é _,- Crul:eiro x Atlétiéo
Em Pôwti"o Aie9�e Grêmio x Irlternaciona�I,

,

I

Ceri�me de Jmlveid� pr@sse�'@drá hoje:
"

Avai x Po��@l e Ti�DA�Ül�d�rã x Panda Ramos
-,

Na rnanhão de hoje, tendo por local o estádio
da Rua Boçaiúva, prossequiró o Cornpeonoto Ju
venil de' Futebol, estando marcado dois jôqos, ..

, .

Como prelinrninor, bater-se-ão Postal' Telegráfi-
co e Avaí, fazendo Tamandaré e Paula Raros a par�
tida de fundo, .

)

Dois encontros que deverão levar bom público
ao estádio praia no, na manhã de hoje, estando o jô
go inicial marcado paro ter início ós 8;30 horas e o

pré!io entre tamandarinos e paulainos logo a seguir.

'Cavalaz:ti, que q�ner b:ctar Q Avaí pe!o
Jl), ,. J. m� fi ' M '� •

.H.mer��a @UtW���!l1�eG rerereara e .ílViarCl;.lO
'

.

:>

Di�S8 t,§.im íeHfi"@g tr;@�d:;r� @ Al'íiU�:rict:i da
19�' ),!mifh�f�

Cavalazzi deixará o Avai se as condlções financeiras
lhc' forem ravorávers, A declaração foi do próprio joga
dor a reportagem, Acrescentou que gostaria de jogar
pelo, Amérícn d Joinvtllé clube que lhe é -si'mpãtico e

que' está intl�res3aqo' em SeU, concurso. Finalizou' dizen.

-

,
do que se o América acertar eõrn êle, segu'.;á imediata

mente para a Manch ster catarinense, onde gostaria de
fixar resdênciia.

<'

REFORÇARÁ O MARCILIO DIAS

E por falar em Cavallazzi, o destacado avante. do
A:vaí seguirá amanhã para a cidade do' Itajaí, onde na

quarta,-feira estará vestin.do, a camiseta- do ' MarcHio
Dias enfrentando o América, da Guanabara. O MarcílÍo
� Dias Pediu C'avallazi' por empréstim.o e o Avaí aten-
deu.-o. "r'

Um estúdio P(!JI'OI Sa!'ilil"a Catarina. VClI1t1o,S cons
truir o Barriga Ve�de Ola lR.es$cl;(ia,ia? >O futebol cal'ad
nél1lse precisa de IliIM e5hÍidio para niio desaparecer.
Vamos lutar pOli' um eilltódlio, desporti$iaS' ca�aril'lenses.

NO SETOR AMADDRISTA
Esteve reunida a diretoria da Fede

ração Catarinense de Futebol de SalàQ,
com o objetivo de organizar às disputas
do Torneio de Verão, cujos inscriçõeS en
cerram-se na noit!l do' ola 28.

Clube Doze de Agôsto c PaineL:'� fo
ram os úni'cos / clube� a se inscreverem
Para as disputas do Tornéio de Verão. 'Em
vista desta ausencia incóncebív;l dOS clu
bes da capit.1j], a entidade da avenIda
Hercílio Luz, resolveu transformar o Tor
neio de Verão em Torndo Aberto.

Dest� forma além do Clube Doze e

do Paineiras" foram registra.do,s Os clubes
Tíradentes, Colegial, Rodoviário e Banc.QJ
do Brasil. que lá comparecera91 tentando,
(uma oportunidade para disputar, do eer,.
tame.

Assim Sendo, ficou de foxa o Carava�
na do A,r, atual detentor do título da ca-,'
,pital 'e do Estado, além do Juventus, ou

tra equipe de destaque do posso salonis-
. mo·

-Cancelando, o TOl'l1e.io de Varao (; 0'1'.

'''g�niZando o Torn�io Aberto de 'Verão, a
. diriotoria da. federação' salonista deu maiS

uma prova de disciplina, acima de: tudo,

\

t
!JI'

I
,',

IA enuh,e-do Amêr1ca, do Rio, que, 4.0 feira, per-., , ,

"eu sue ililvendbilid(llde diante de seu homônino de

\ :'} 'n'j ..me, pela contCl3ie� .'"1ínima estará, esta �cirder
L:t""{1;-�.:mi'e diante da ,platéia joinvilense, dando com

''-''''''e no COD1!jul!'lto do, Caxias.
_ O .quedro Âmerr1ço!'lo, como ��tá sendo anúnda

do, �o9a�á. ne��a Cap'ita! no próximo sébado, frente

00 Figueirense.
I
,

Sl�"RDINHA EM' O'LEO' COMESTIVEL
,

"
. '.

Nas. }Jóa's' casas d� '�am,o', �in·oêli'ré.m· Sardi;'"
,. l�h��" · �iOtI"AR.,', Jlm p�gduft� calaril1.e�$�:

;
.

,pára'", mercad®,Ini�r.ila:cional· ,"
,

�
.. :

• •

,'}
o',

� "I' ;"

"'" "

,

.Ao· que soubemos, as diretorins do Avaí e ·M(\y�.

cílio Oil15 acertaram a veali:'!.Illção de ducs partidos

amistosas, sendo qlS€ a pf11'1(jei�a !eró hlgor nesta Co'

pi1l"at dia 15, e à segw,da em Il'aj1.li, dia '19. '

Se�iio,

por certo, dois grandes amisitoso\S que 05 ducs ,cidades

PQlr�uáriCJIs essistirêc e- que objetivam intensificar o.

preparativos dos &ois times com vistas ao CampeOilQ.
1

to Cotar,inense de lFui'ebo! de 1961.

. "A ,NOITE E6 MOSSA" rlZ UM AliO,
Grande festa está sen.do organízgda para a nOi�e\dOdia -14 do corre�te tio' aU�Íitório da Rádio Guarujá, 0_

pc,l'iul1i(ja;de e�' (j1i� o 1J�'�g"::ima "A Noít-, é Npssa" ES,

t.ará completando o seu priméro aniversario:
.

. : "A Noite é l'Tossà;', 'prdgrama de Oscú Berendt, é

levado. ao ar diariamente às 22,30, send'o no horarjo um

ebs,.'programas de .maíor audíência na radiofonia cata.
rtnense.
".

'

,

:Seg;undo seu produtor e apresentador, o aconteci,

mérito será comeníorado <coii1 uma programação toda
,eeyp{\cial, destacandrj.se � ,a,; a1?r�sen tação do conjunto
"OS;MELODICOS"�··

-,
'

:v;,..
"

r )
I. �.'

;
·ro ... '" � '1' '" "',. '�.'

,

.

.,,��.�L��.,':11ii-�.���q

MãrbduJ, oulro que poderá. deixar o \Avaí
Ultimas do esporle h!1�riga�verde.-pois não poderia ficar a entidade aguar_

dando que qualquer mel;l.(bro. de diretoria
dos clubeS filiados se resolves,s'e .a procu
rar a secretaria da entidade para o 'regis
tro depois de concluído o prazo p'ara as
inscrições.

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

Mirinho também está disposto a, deixar o Avaí
e assinar compromisso com o América de Joinville.

�. j�g(!d�1l' diss:. a re'p0rtagem que derenderá das con-
'�!çoes fmancelras. Se hOll,lve� acerto, não, vou 'olha,' .

palra hCÍls" declarou-nos Mirinho.

.
. IQuem saiu perdcnqo foi r Carava.na

, do, Ar que, terá de ficar à margem do Tor
neio, contentando-se �"'1 acompanhar oS
j0gQS de 'seus co-irrn:;" que deYérlão agra_
dar, o mesmo acontecendo com o Juven
tus.
/ ----

Também, tendo em 'Vista o cancel9.
lntmto do Torneio de VErão transforman
do-o em. Toxneio Aberto de Vel'tt,O, a en

tidade. deu chance a que Tirad�Yltes.) Ban
co do B�asil e COlegial, copsigam maior

destaqUe nesta témporada.

c/
.

,

Wàlmor Soares e Antonio Dondei, tri
pulando, o barco PÍon-E'iro,. são os virtuais
campões estaduais da t€mporada 66-67,

A' dupla já conquistou quatro triun
fos nas qUa,tro'provas disputadas na baia,
sul de Florianópolis, ,restando' apenas du_

as provas' para que o campeonato, che-

.
gue ao seu final.

Renal!X
!

-,

C@!m�fJça h@j® a �Us�Uht do B@bêdão

Hoje" e� ciD'!cO ESÍiados" efetuCl�$e a rodada in�au-

9lllJva! do Tomeio "Rolberlto Gomes Pedrosa", A' rodada"·
está assim Co!\s�'ihllida: roo lRio -. Fluminense x" Pal
metias

AvaÍ e Carlos Renaux estarão jog�ndo hoje,. Q-
•

mistosamente, na cidade de Tijucas, em jogo tranilfe
rido 'do último domingo'. A defeÍlaçãQ Q��rra . .y,j'ajarq
para Tijucas por volta da!: 1'3' horas. em,ccjndu�õo_'es- .

pedal;
.

,.0 atleta João Garlos, radicado no

elenco 'do Ferroviário, foi': convidado a

rfalizar' um período de testes na equipe
principal do MJarcílio Dias,;devendo o jo
gador.' aceitar o convite:' João Carlos' jo:".
go1:l qual.'ta· feira contra o' Figueirense

" \., ,

tendo se co,l1duzido com,� regUlaridade.,

Em vista disso, foi cancelado as dis
putas do Torneio de V'rão" categoria de
juvenis. que seria disputado paralelamen
te ao de titulares.

Batista, Jorge e Ovídio ,assinaram
contrato com a reprEsentação do Marcí
lia Dias, devendo a direção' do rubro-anil

itajaiense contratar mais três ref?rços
para a tempo,rada 67, segundo' jndicaç.ão
do treinador Joel Santa,na, '

Dois para lesles noL Grêmio

A tabela do torneio aberto de verão

J�. está pron,ta, dEvendo ser iniciado na

noite. de quarta-feira, dia 7, com a l'oda
pa dupla

'

qúe protagonizará Tirandente!,l
x Colegial na preliminar e. Doze x Rodo

viário, cotejo de fundo.

Aécio e Chiquinho deverão $�gui ... 'esta, semqno,,,p,
WQ Pôrto A!ogfef ande forQo t�$te.$. no <;i.r-êmio/ de, Fu
tebol Port�A!egã'�nse. E( que 05:&0Is 'dtlstQtcidQS 'VQ{Q
res deram um '�schaw'l 4e. futebol durC!�te a' pa�idCll '

Grêmio e GucU'ont ÁéeiQ � Chiquinho se. aprovarem
vão custar uma pequena· fortuna '. Clo,·,.Grê'mio.'

--*""�
.

Àil1da nâo deu entrada na· secretaria
da F'deração Oatari'l'lense, d,e, Caça Sub.
111ari�a o prdtesto da equipe Biguás A, de
Jo1nvílte. C01.11 rS$peito a. qeci��o da Co

missão TécniC'a, que' a ,desclaS'sifícou da

'"

�n r á d i (} C a ta r i n !lIl s e
, '

"

r.' .,' ·;::�:t��:::�::::�:t��:��:;:::·:}::

prim,eira fase do certame.

o ba�àno, Derval Gramacho,' trEina
dor'do'Métropol, afirmou a imprensa que·

sua ,equipe está pronta para a decisão do

certame estadual de futebol. Acontece

qu� O seu. clube depois de tal afirmativa

já conheceu duas denotas, uma Para o

Internacional e o,utra p�:r,a o Coritiba,
amba-s por 2 x O,

Cinco milhões foi quanto a diretoria
do Olímpico pagou aO Pelotas, do RiÇ)
Grancle do Sul, pela compra' do .atestadci
liberatório do avante Leal, rev:,ladb pelo
Palmeiras do Blumemiu. O jogador já

I

se integrou no plantel da Baixada.'
--.--

Um milhão de crm!2iros velhos é, o

prêmio: parà cada jogador do Almirante

Barroso rio' caso de claSsificação para às

finais" do campeollato estadual dê futebol

o que representa vencelna ta��e de ho

je ao Comerciário para abiscoitar o gran-

4e prêmio..

Da Aimore. de São Leopoldo, 81 dire
tcil;ia dó, GuaraUY de Lajes, contratou. o

lateral Virgilio. pata a temporada' de' 67.
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nto literário
- ·1

Di Soares

ORFEU

\
Jc,rge de Lima foi. uma das figuras de

)'íl1aior pi'ójeç'ão dá literatura brasileira,
,fil'mando-se através de um trabalho cons

tante, que o levaria à criação de .. sua o

bra máxima, 'Invenção de Orfeu", lança
rIa em 1952. De sua, poesia, disse Mário de

Andrade: 'é
.a própria criação que se di

i'ige a Si ,mesma, por assoclaçôes, por an-
I -

1 têtíteses, po,r .enumeraçoss que. nat a em

de 'lógicas, como as de whrtman; numa

grande e admirável liberdade." O magní,
f íco poema do autor de 'Essâ 'N'ega Ftllô"
acaba de ser novamente ptíblícado pelaS
EdiÇ6ês (te 'Ouro. corn ptefáêió, . jht1'5dü-'
cão e nntas de �. Cavalcánti Próehçà te
"

_. I
.

nüsttaçoes de Cleco. '
.

ESTATíSTICA

O ,�'ge�heir��ag�'onoino É]; A. Gr'ane�" .

professor. Ué ,Agi'ícultur:a' ê GeÍléticá
.

da
Esoola Superior: de .:AgricultUra. 'Luís cU,

Qtteitót;' • da Universidade 'de' Sãb 'Paülo, .

a,present'à efill sei.< lhiro intitüla'tlo 'Está�
tís'tiéa" as bases' para tJ ;€Inprêg'b dos íné

todos dessa disciplina mateihática na ex

perimentàç.ão agronômica,'-e em outtos'

�!:'obieli1.as biológicos .. 'Tal sUceSSQ alca�1"
çou a: obr'a, qíIe sUi'ge, a,�?ra ,á, su� 'SrgUh7 '

'

da' ecliçã�), revista, é mdhbifada pelo �u
tal' e como a pi'imeita, inthlicada pela Me'

� 111di.'amentos. CompêndiO ihdÍiü)ei1sáv'�1
ao tratamento dá lavolJta· como ati'vidade ,

científica. jã não {fiais êinpitica.
'

ASSASSINATO ILONpRES'
- '; _-

Mais' de -ll Mil Eslrângeiros

- NOVA IORQUE'
,

I
.

A morte de uma bela dama da socIe
dade britânica clevoJve Roger West à a-I
ção e, consequentemente, aos seus leito
re·S ·e fãs do mundo inteiro. Desta vez, Jo
hn Creasey, o criador- dêsse mito do ro

mance policial, reune na mesma caçada
as duas organizações' mais famosas do,
mundo em. seu gênero, a, Scotland Yard e

o FBI: o objetivo- é a caça ao assassino
tia linda [ovem, envoivitla 1€l11' .c(jmp1ica�
da trama de contra]j�hdo' e falsificapão.
de obras de arte. '0 título do livro é "As
sassinato Londres-Nova Iorque', lançada
pela Edaineris, numâ traduçso dê Hero
des Paght>cca. Capa de AlCeU Saldanha
'Coutinho.

, ,',/
�,

,HISTORIA DO BRASIL·

'Na 'Histórià-da, Brasil" ,
d-e João Ri

beií'9,' que as E:dições; de, Ouro vem de ree-
.

dita!,"" pode-se úeréeber .a tõniea renovado

l�a! cue emprêstou 'à 'obra .

um carácter
transeentalv tQmaIldo-a revolnclonárta
em certa 'etapa tio pl'oCesso éufctita1 de

nosso País. 'batldd ao 'estudo tia passado
uma grande ampÚtude, de maneira a; li

bertá�lo da gravitação em tôrno da noção
.

do Estado - e o's seus Suct>.ssos polítIcos
,

e .,·administl'"ativos '_:' o autor 'fói' o primei
.

r;' � 'enconÜ'ar p�rá 'essa ci�hcia, no 3'31'a
sil,�a:;s1.i,t1 verdadeira n1.issão:"à dê abr.ah-'

gel' 'todDS os 'cámpos -de cultura.·A edição
atual ·.foi revista e completada por Joa

qüim Ribeiro.

Endereço para ,infQrmações
Rua O�:�.rafdo :,CJ:uz:' 40 -: )l]�ti;etôi

EstocolmO' (SIP) - Elfi 'eram, na maior parte; '.refu- ; 239 ,norte·alUe,ricanos, 237

1966, tornaram-se citladãos giados!;la tentativa de revo- polon.eses e ·1�9 ; iugoslavos.
StÍecos 11.500' estrangeiros,' lüção em 19�6. Entre .os americanos; exis·

contra 10.629 'cln 1965. . Os ! tem
. inuitos.· .ex-emigrantes

'maiotCs grtlp�s foram de fi- � , Outros grupos: 1.642 ,áíe.. silecos que agora recupera·
. l11a-e"'l 1.215" .dinàmarquêses:" '�-ra.Íil a;' suá antiga riacionali-ll1l1dê!ies e húngaros, com" ,

réspedivameilte .. 3.636' e ...

. 692 nOl'tuêgueses, 689)-- rus-, dàne�.

1.909 pêssoas. Estes 'últimos sos (dós países bálticos),"

J :;'

========='.=

�PECÚLIO INTEGRAL G OEx

Dois grupos-de petul.!�! que. sãô 9� �ais, varlta'jos?s � disposi5�9.
do pai de família brasileiró: Sé��td�f;��llJa; $e;�u.ro-ac,dente; aUXdl?
doença; convênios ,métl.il='os. de lahorat�r!o' oU�hospltalares'Aern, centena.s
de -cidades .brasileiras. I�tô é, b Pecuho Integral do Grel11lO Benef"

cente de Of!clãls dó Exérdto, á 11"í�iór sociedade· brasileira de benefi-'
.' . .

.

cêncía.
" .. " '. I. .

.. No grupo base, com pêcúlio dê 10:000 cruzeIros novos, o p�emlo
mensal é de seis cruzeiros, flóvosi nC? grupo duploj com pecul!o de

NCr$ ,20.000, o prêmio é dê 11, êl'uzeiros.' novos, por mês:

SEGU�O
FAMILlA Morte � InvalidezPECÚLIO

100

NCr'

'PRtMIO
MENSAL·

Grupo Ba�e
•

10.OQO
NCr$

5.000-
NCr$

4,000
NCr$

100
NCr$ \

•

NCr'
1.00Cl

NÓS
"'00
NCr$

Gru� Duplo
20.000
NC,�

.,000
NCr$

BOO

NCri
5.000

. NCr$

"

NCr$
2.000
NCr$

II

NCr$

�w
.�"��,,

�UJpublicidade
� a l�em Sto, Catarina

CONFECCÀü E CONSERVACÃOde PA�NÉIS
.

EM TODO O ESTAUO

I :r"'lf',"
�--- --------__",,_,__--

-
, � ,

NE�ESSI1AMOS ELEMENTOS êÁ"AtlfAD�S PARA
NÓSSO DEPARTAMENTO DE VENDÀS íiLlNHA
�JrlLYS·".

, OS INTEltESSADOS DEVERÃO
.

COMPAREceft ,A
RUA FELIPE séHMIDT - 6Ô :-'FoNE 2051
39(9 - SR. AI)ERBAL.
·MO HORAtdo COME·RCIAt.

: l·,
'.>D·I II R O lf' li � ·

-; ,.

,
"

pOSSUí 'A.- �VENDA:'
" \.

íTAMARATY·.=I;. 1966
o' '. 'ÀEltO,WiI:=LY$......; 19&6 '

<

'RUrtAl •.,i' 4 �:19'66 ':
.

RtlRÁl-lht 2 l_,.)1964
.. GOít"ltd".-+ lf6's

r '

'�Â VI$TA('OU '. FINÁ'NCIA'DQ ,:

RUÀ:'(:�llfíJÊ SCHMID'I.' '-'·60:"
,

<. FOhes _.. 2ÓS1 ,� 3919

)

7.3·.67.
.

,

Para 'Rapa�es Estuci�n.l.es.
Prolfimo a Rodoviária.

.

. I

Tratar, �
.

rua *Conselheiro
'

Mafra, 176

\.'
CASA

Vende's(il' uma casa situada- nó centro da cidade
à A'v. Her�ílio� Luz,

. Tratar cori1< b sr. Sldney Barreiros, à ruâ Tir�den:"
te!;, 34,- 1.0 a�dar. 5.3.61

· ..., ,Prrecisacse de utl)o que saiba cozinhar;
,

· Pede-se,' refet�ncias.·
· Tratàr à :rúd 'Boc'oiU�a, 1.33

CIRURGIãQ DEN':',!STA

IMPLANTE. E TRA l'TSPLANTE DE DENTES
.tiI-__ "'_fi

Deritistéria Operatória pelo sistema de alta rotação

(TratamentO Indol�r).
PROTESE FIXA E MOVEi.

EXC;LUSIVAMENTE COM HORA MARCADA
- Edifício Julieta, conjunto de sala.s '203

RUa Jerônimo Coelho, 325
Das 15 às, 19 horaS.
Residência: i\:i7• Hercílio Luz, 128, apto 1

1 ,

" _\..

Cada pessõa tem o direito' ii posse de uma
. ,

/

cooperará para isso!

Conheça a�. nossas fa�ilidades e_adquira ,o
seu lerreno ..

Práficamenle CADA PRESTAÇlO MEN ..
,

.

�
, . .

'I f

SAL, V.ALOR!!! ..

l V E: II S

Tralar com Benjamim
.

Averbuêlt

Forte: 3917

Aconteceu, ...sim
POR WALTER' LANGE 'cddôs na Imprensa, os mesmos, por en· .

gãhdl sé �êhjtiriam á Um lHenrY BerSe!t
,

em vê% de Hen�Y l�l�f'ha\\lsei'. Por sua

·Yêi o il'n1ãb pr(joMr(!Va saber notíeios
dê Áfin: beu htr,ser, em IlIgar de Ann

B�r!lef.i jd 4t!e {:ile i�rlonlvOJ o eesemen

to dda com Mi' fh:!iI'Jel', Agbrô, devido.
a esta curiosa coincidêncie, os irm'aos

f

A R@,j;:1Cll' Eliza�er�, .d� �119!0l�';�
ra, em uBlr:�' ree ""te ex )OSl'ÇOO de pôs
soros, desejo -I ['os:>Mir um dos p0J)Jo
gucí:os f�1�, 'Cf t.l@ f.":�ent'!(.j. Os orgdni
zo&ore$; e 1 ��"Clfr!)J HC':lIfam espanta
�Ô:ll q'lDtJ;rn{:;; o

.

'Ií; Q!c:@1,,�, t"or elt! eséo
Ihidõ, õ s e ,be:;!· P�Ol1l!J.ici!llI'HJO .áS se

,guil:1tes pa� n.I:Il': ,"��ap.fr .IIJP." o que
quer .d!:&e� � 'Cd"" ti hQCOl."

. ,
I

Um caso interessante'!ie passou
na cicla,de de Steubenville (Ohio), ón-.

--....:.--

..-_--,..., " de, teside_ Mrs. Berger. E�o--' chamou- o

seu ccu;horro, de nome BiIIY, no jardim
de sua casa. Um jovem que, naql!êle
inr!'O!u\'�E:l possova pela 'frente e qiÀe t'i-
11l�H'J o mesmo nome, óuvi;:tdo .

chàmélr
pelo seU nome, 'nao têve dúvidas' 'em

el1,h'ar pel� porh, a dentro'. Àpós,álgüns .

minutos de cón�ersaç�ões, Mrs. Borger
gel' des(:obriü que ,0 jovem engenheiro
Billy erb seu' sobrinho; filho de um i.r
mão, há multo desaparecido. Mrs, Ber�'
g(;lõ' c!liamávb-se; anÍ'Éls de casar, Ann
levithousel'.. Quando mandou. saber
n!Otkias �o .irmão por an.úncios publi-

,

N.o 47.6 J t

..>'

Em HCrrlgko�g foi aberto há pou
'.Cõ� ditlll I) mai$ .IUlUios6 hotel do Mun
·dó . .Já 1'10'· i;!i1t�Q�la es h'óspedes sâo, abri

- gélth:iS ti ti nu" o:;> sai)a�'os; Ó$ "'p.-!lãis isão
,

. gtJdi'thidós ·pelos p"rfei-ro�'� S60 lhes
foi'rlééitltls, en�b, chinelos bbrdGidos
de oürU e ,stdtl, sómel'ite, com" êsfeír êles

·

p,útÍ�if,i enh�í' DtO�\ s"�!õa5 e b_uv'es dà ho-,
te!) tI!1t:h� e!1cb",h�r60 Mma variedade
de 686 e'speci@!idoides,

'

xxx

.'

Pe�ttldim;)� SUéCOB pescârâm um

sahrUib t:l� 'lt:u' tlJ boui1â estCllvó' éiltiar
flldó Um iPê�M�ll1a t�bõ

":'
de ceh!lióidê, no

quo! estavam g!,(!"f@dos as se,gi.llii'Í�es pa·
lavras êm inglês e nomég&!ês: 'No inte
rior ú�a 'cl::!vi'a," Com ell'ilorme ( .. idado
(1 peixe foi 'obàr!:ó e cortado. De fato
encol1itra�am em sua bcmrigtl uma c'ar
.'0 aSSinada ,por \\.IM fMOll'il'llheiiro 'de no

me Jansen. Nesta C(1r�o êle pedia tiue
avIsassem à (ltr:a C'io�'\"a, residente nos

subúrbios da cidade de Oslo, que êle
est(Jva 'PQsso5'ldo b�m e lhe mÓI'Idélva
mil beijos.

.

xxx

Éin Madri vive m1'i homem cha
mado "homem tempo", de 'nome Eu·
gênio Martin Rubio, que comenta ,e

<;Inunda diári(ljmen�e pela televisão es'

panhola as p�eyisões metereológicas.
Estava fáltando �hyvC! na cidade. Cer
tà monhé Martiai! RUf�io apostàl'a �com

os f�fespedddores seus bigodés, pro-
·

meténdo chuvô aos n"iClfhilenhosi. afir-,
m'õi'ldó: "Se não chover hoje torto os

meus bígIH!es."· Os hãbitani'es observa
ram o céu CÓIM méixii'ilO interêsse. Não
thbvêu, só I;o!.lv� neblina. �em uma

góta de' á��c:I'_ 'A .hÇj�� ,�ódós, ,espewham
o àpã'reciwielllto do ,bigoch,u.lo Martin
Rubio na televisão. Ui ãpcll"ec'eu meSmo
e.. sem big<des!

. Joan Rhodes, ccms1der'eu.fa C! mu
lher mais fo�te do mi.mdo,. pClfte pre
gos de (l!�O cem os dentes e levanta u
ma escrev�:miH,hCi com a bêco. O que a

�agôa é que ail!'ilda ?5.o ·cçfiS-e9lI.liu cá
SCir�se, cpesar dos .seus 35 Ci9"10S.· Os
ho�ens devem te!' iP�vor dos seus lá-
bios!•.

Forno de Micrc�Ondils" $�r"e Mil B�f�içies Po� Hora
f

Estocolmo (SIP) - Foi lançada no

mbercado sueco um novO fohlO 'de' micro-'
ondas,. coin estei�a rolante, serttlO, â sua'
c�pacidade do a�uecimento' de' unias' lhil
refeiçÕeS poi.' rara. Este fôrno,' da 'ouhe
cida empresa Husqvàrna,' fabricahte de
eletrb-domésticos, destina-se' ]1rihcipal_
mente a cantinas, r: feitários de escolas e'
de grandes empresas industriais acampa
.. �entCis militare'" ,ets. lugares onde sé sir
vam mais de 700 refeições por dia.

A Husqvarna já�traibalh.a COm o 'ca
lor frio.' dEsde hõá uns' dez anos, tendo
fabricado mais de três :mil. fôrnos de 'mi
eta-ondas de tamanhos '.pequenos e mé ..

dios. O novo mOdelo, com, esteira rOlan"

te de�tro de um túnil, vêm sati3fazer u

ma cresc:nte' démanda. de equipamentos
desta n�tureza Com grande capaCidade e,
ao 'lmp:ho tempo, flexíveis, de tamanho re

'duzicto e exigindo um mínimo de pesso
al.

·Em pr:ncipio o novo fôrno trabalha
da mau; im cGnvenéoinal. O túnel de aço
il1ox, de desenho patenteado, evita que o

calor se escape' pelas extremo abertos.
.
Os .pratos pa.ssám pelo 'tÚnEl sôbre a cita
':da esteira transportadora'a uma velocida
de que variá entre 8 a 18 porções por mi- ,

DUtO.

Em Dijon, na' França, houve :hé

tempos passados uma reui'iliãtl dtl� As
socieeões da gastronomia frencêsc,
Enhe� os assuntos trotados, que gira
vam :�i)bre a 'arte de cozinhar, também
se titftut�l�·e "se pmpôz o USQ de uma

cclher pequena delgada, que facilita
ria CIOS hóspedes comer. tê.do ó conreú-

. do do prato! Ap.ó� 5 dias de discussões,
não se cÕi15:eg.u!tt i.im resultado prático
ti re peito. O ent6b minisho Gas,tóh
GêL'd:rd discurSOu dU�ante 5 horas sê
bre o C:àCO dê IiséH'iiettés/, guard'a-no'
pos, querendo êle convencer os t)uv!t,
tes que o guc:uda-l1Iopo usado dê"!;!. ser.
usado ao redor do, pessoçc e, nqo .nos
joelhos. (Como, se vê; p�?ece' que �

..

os.
ministros, nâquE!lti época, não. 'Hnl'ldln
muito tji.ie fcit�r/ tendb tempo pàrd trd

tÓr dessas coisas! I>a,rque o 511'. Gérard
não pediu o use; de baba�ouro,s?!)

- +--=

·.C�mlribuin�e Paga Imposto de lenda lU� Dia "15 tOl1i 50%
de De!!;�@n�Q e S�m Correçã.o l�{,@i}\e��ria

o DÊLEGÀDO SECCIONAL DO 1M.
\ POSTO DE RENDA" EM FLORIANOPO
LIS àvisa aos contribUinteS em geral que

.

Os <;lébitbs fiscais poderão ser liquidida"
dós corri redução de 50% (cinquenta por
<:ento') das multas e SEm ccrrreçãn mone

tária, conforme disposto nos artigos 13 e

14 e parágrafOS, do Decreto_lei 157, de

0-2-67, publicado no Diário Oficial da U
nião de 13-2-6,7, que abaixo transétéve:

Art. 13. Os. co,ntriõuintes do' impôsto
de renda, inclusive fontes retentóras, que
até 15 de março de 967, efetuarem, de u

ma sÓ vez o Pagan'lento de seu débito fis
cal relativo ao exercicio financeiro de ..

1966, goz.arão da redução de 50% (cin�
q\tenta Por cento) do. Valor das multas, fi
cando ,ainda, dispensados da correção'
monetária dêsses débitos .

.

,,,\ PARAGRAFO UNIDO, No CasO de
que trata '&té artigo, quandO o débito f0l'

SUperior Q cr$ 5.000.00' (dnCo. ml1lió�<s (le

cruzeirOS), será Permitido o seu pagaméh'
to em 6· (sE.is) prestações mensi!1s, tguais
e sucessivas" efetuahdo-se o p,agamento

da primeira prestação, obrigatoriam�nte,
até 15 de março de 1967.

,

ART. 14 - Dentro do prazo de .trin
ta; dias contado,s de 31 de janeiro dE 1967

, os cQntribuintes, bem como as fontes re
tentaras, do impôsto de renda qu� paga

,

rem a totaÍidade'de seus débitos fiscais re
lativos aos ExercíCios financeiros até o de
1965, in�lusive' nU requererêrn seu Parce-

·
jamento com o pagamento da primeira
prestação, naque1e prazo, gozarão tanJ.
bém dos favores a, que se r�fei'e o art. '17
do Decreto-lei 62 de 21 de novembro de

1966. �

I ,

Exari1i'ne os· planos e associe-se a\> -���N�.j<"''-%'�''�'''''''=''''''''''';'';;';O;'?'-

GRÊMIO BENEFICENTE DE QFICIAIS DO, EXÉRCITO
que atua sempre fiel ao le�a: .

NO AMPARO AO ASSOCIADO, DEDICAÇÃO ABSOLUTA

AS CIFR.AS NOT.6.VEIS DO PECÚLlq I�T��RAl GBOEx

Sede: Edif. Quque de Caxias - Andradas.; .904 '

Caixa Postal, 1829 -- Fone: 4-1654 - P6rto Alegre
Representantes 'exclúsivos par,a ôs estados do Paraná'

.e Santa Catarina: RICIA S/A..-- Rua Mal. Deodoro,

$03 � sala 306. CURITIBA � PARANÁ.

11�i1... _

,,e� .•""'_I_""� ...._ • ..: • "

,

,.�:", \ ••.•.•• "

, ,

, _, �;

bomenied Cal'lle.pt'i foi eleito �fé!:'
.. - feift,o dd' cidâde:de ,Asq!.li, rtb)MII,tA,. 1;6

tinos passados. lEie J'em 75' à!1oS de Ulci

d� e residê i'lu� As.ll0 .de :Velhqs,'orÜ�Ef'
,

.

'Ilrete!1d� éóntin�-at� PecldtoiJ àdS j6l'.o
naifistas qlJe .jó ,r.ecebeu diversas pro
posi'as de casamento, "após o" s,u� c:1e,ô-'
ç60 peite prefeito, mós preten�E! cqÍ\fi:-

.

mia!' sõitê!í'ão, pois 'CiUé n€ia vê' mofivôs .

parei mlJdtlr de ,v,ida depoi� de velho•.
- ,.. -'

" xxx

PARAGRAFO UNI'CO. Em circuns_

t�:p.cias especiais, Os Delegados Regio-,
nais e Sfc{!ionais do Impôsto de Renda
poderão autorizar o pagamento parcela
tio dos débitos relati'vos aos exercíoios ��
nanceiros até (j, de 1966, inclUSive, contem
pIados ótlm os favores preVistoS neste ar

tigo e no 'artigo 13 dêsts Decreto-lei até o

limite máximo de 18 (dezoito) prestações

• o", •

fln éh.ieagó dois ladrões de chito"

móveis HveHlM qúe. comparecer peran-,
tê ti justiça, lá ãpcueteram de alJitomó
fêl. Fitou. to"statado que, ·se ,trata;va
do CCirro do juiz que pi'esidiu .....q fribu
nól; tãínbét1\ toubddt» por êles,

x xx

,
UM original pedido de divó"�io OI

par�ceu no nibuno! de Vancouver, Ca�
nadá. Mrs. EvelYIi1 Hodge. acusa o seu
màrido de. ter quebrc:u:!o a. sulJ promes:
Sei de. .. divorciar-se!. Os' 'dois .

éàsa
ram há 'dois anos e Mr. Hodge havia
declarado que se divorciaria da espô�
sa passados seis mêses apôs o casa�

mento. Por brincadeirà 'ou. piada, estó
,daro .. Mas, parece que as .coisas ' hão
andaram muito bem, pelo nlenos pelo
lado deld� já, que ela 'pediu .

àgÇ)rc
cumprimento da promessa feita. ..

, . -

<' "

x xx

mensais, iguais e sucessivas.
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10m Jardinl 'ai s.r· .�íPi,,=�;i.
Instala-se hoje O nôeo rnútuclPio d.e ·npm J�

da, Serra, cujo prlmerio governante, o prer<4to' Pl'é)JiSó
r�o Van,ânciOl Búl'ges de Carvalho também: aiSSlltÍúrá �s·
,

�un'9Óe,\) no tl,la qe. huj�: NPtier\�, p�,�,�' dl\�rl�l'a,'
Ll;C!m �tlnl), <'4tar&�� dá" '�11a"dR 'J�-Q;. 'qJ�e

'

se a�rda o ato,de ��I.'O�'},,�'��' .r��o.
W�n�es Comemor��.'�Ul� ',�,�"O'��'
t�lmento, dando .a me;41!1a, exata e justa/da, sa��ç� ,

do povo daquela Iocaítdade., '. I .

: "

�,; '.
.

I
"

"

-,

O' lUIS .unGI) UlUlO DE S.1UfTA 'c.Al'AIlUf.
,....

l
) ,

� � _
:- ;

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

'Florianópolis,' (Domíngo), 5' d,e· março de 1961'.
.

'.
t .

-r

� 'Após: a solenidade I de

posse, çleu·se' a transmissão

: do cargo; na Secretari� dos

Negócios da Casa Civil.;

,"
.-' � ;.,� }...

.

I

'CO�7A:omiS&ãO org�i�zaio:�/h;;·.��rl�V·�· ':6;� ::�;���:f",I ("S'
.

C'� ...

s'e' I,J."I·,::.'o:,'<,o , '.1-'1,",··e,.\ ':9'":.''',1..'"ia'...
',','

.

,····.:··,',c�,.·,··:··-',""8'.:",',,'0':1'':'f.·a,
'

':=,'da pelo sr. A::cy Càbr'al Teiv"e, r@l;llÍu;.se':oh�t.D.,�.;o·,��", ,...' .

,feito Acácio S. Thia�]>" o.p�rt!IDida�e: eIl). qué;a:pr;é#,n�1} : ... " :
.

"

o processo de prestaçao de' contas_ ,
,

"

,o

"

O chefe do €'Xecutivo mUÍlieEPal. :inilis' uma ',vez 'a-'
. ,

_

,-.,,'
.. ,- . " -. '," " ,:,' " !;, :

. .

·.graceceu o t�'abaLho que foi r&!.iZa4o'i>é10!!"i:ÓJe,gTan� \ .

'

I' ,:-
'

d'"
�'

"

"I'C'M���:;,�2�,:a:��;;::::":�:���ç:';::=���.�D��va a.1qU_II:' .... ,Q ."; .•. . .. ..!
LUZ Nll. AR.rv.tA:çl�O' . ,

"

..
" .. I'.�'!>'/·-".� '1�'; :'"' �'�'&'"'í:V '''

..../�,.' ·.��l�.n.t.. \'�'''''' �
.... yl' , t' •• ,::�_

,'. . / ' ,,"As .,Federações', da Indús· sando o ,a14llento, da' - ali·' : c6nsi�état "p'ão fi�í�sfl;1'tqi'Ío, IMuto "dos dil'igeutes etn"
Em' solenidade presidid� "l)�lô,' governadÓl" ';�vó'J;' �,ij,., �:tria" e do çomé�p�o' de ��n.: quotá d0 IÇl]\t,"" patece�p� .

o, I·jm.g!,m�nto :.,ili\s ;'�l'reca presariais do, Estado' e (la

veira a CeJesc � 'Setor Flõrianópõlis',,'inaugurou.,na,�- .� �a Cata:rjna, exprel'sando a apressàda, ,ad,J.'W,tilldo·� a.' • dações;' fÍlc�.· o',,"cemPQrta- :re�ião cCl!-tro-sul do País".
1 til11� sexta feira a rêde de' €n'��gia el�ttú:a1ao:'�t�19',:'OPlniãO das class� que re- FIEsé úm·c,iame:do:asstuí.' 'ment�,rem>unl,�·lnê�'.":_ o ...

de' Arniaçao. b prefeito Acácio S: '}:h1ago ,c,<!nm.dad9:pa� .� presen�am, . mallJiestam-s,c to -em julho, ·à'vista, d.ã.\,:p;.., de jl1i�!r�". ",:<�:", / .Con�lui� o sr. J�é 'Elias,
. ·'ticij§ou das sol nk\ades. '

. "",

'

"
'. ,"",' -c. contrár,ias., à" revisão aço,da- recadação registr�' no pu· "Ft5m"o.s ... çonvoca4os'� frisando que "não está em

.• ... e. �'" '.,� -. '" da,da_:áliquo�a dO',Ilopõs,to meiro 'semestrc'de 19.67.'" prosscgue.:'o Sr. Jose'Elias Jogo alJenas os intêresse's'

'�.•
'

.

.

n" n u I� -,E"I"'-;
I'

".,",. �,': :' '�e,�Ch-cula��o lde 'Mercado. . .Segund4.l',:.il1for.mil�.,õ�s�: r�; ',-;::-, ;:p��:<�ô-�rro� ,,,p;ir,;.t:Qaen: imediatos' de-industriais e

',- '�,�l�:,Ei.S �lZ ue J,·�@r" e . ,�I,U,a ." <..,. .,.rias" ,- afirmou, ,ontem, na cebidas do interiôr; notada· 'se :p�:ia .. iúna feu,nião, :.,em: comerCiantes, mas igual·
D 'íi� 'T .� I D ',a 'L' "'

'
.

-

'

'

'sede da. FIEse,
'

o· Presideil' incute 115'1 Vàle I ···do "itaj4í,' ,.o"
'.' 'i�';' .'

, , ':',�', � , ri�ente os dos cQntribuintes
:::",r,rmdmo �a e.rra �"� . :�. �:��r:I:" . '" '<"�' .. ,,' te. em exercício, " ,fudusti'ial houve diú:�iiiçãó" ·aê" fa-t'U- '''Ói�itiba e: lá �(I!npiU���I�OS' ':em. ql!�m repeJ'cutirá o au

, :?,'. Segúüdp.' infol'inp.ções. piest4é:as à t rr;PCiTt,a�eI!l: ,t.':lo ,; ii'osé Eljas.;
, "

,

:rainento, nos �úês�s, d��" .:ja� 'dispostos <,a lutái" '�ôíltrJ.I a� ,'inent�, "', diminuindo ainda
,.

lJrdf. A S·eixá..s Neho,·o ':pl�p;e.ta I\1'i�t'(r esfará. na::th:e��r' 'Ao: reunião dos Secretários I;leiro e _fevereiro, :0' que:'d';' ::el��ªção 'preteqdidá,< ;(i().C-,' �mais a;stia. já 'reduzida ca.
,

distância da Te},'Ta nó pró*i];nO ,di�:2hd� :i�.�� as)� :.p.}>:" ;�. da ,Fi:�en�a,. �m ,<:::.uritiba, vi. monstl:a ser pi:eníaturi>,<,:� re�lté :'. àliãs dom;'. ó".'p..eit�s:a.' p�éida!ie' aq1.1isitiva".
rase3,5'minu'tos:comÜlse:sabç;:.<>"P.la����;�'r.t�,s�'�, { , '.' ":';,' I' -, .""" __ '; ,,: 1" ",," ,_ :;',"_:: I, .' ... '.

··:::����t;n��lt��:�:���;����;!} Inaug·úrada 'a .. �:I.'.1,:10;iâ:;��·;ete,�t',·lca
.

..

�erá visível em SUa to.talld.ade no· hem!sfeno ,Súl� .JS .
_

,
. ..

. .
'.

.c;nlPlementou o ,c-onhe'ci.do. �i'\tr�non}o di�e.iid'a

,��e",às.�:·D;'o: ""dIS,S',trll!lto' de', ,,\ 'I,_'.-.• "a.'I:m',:,',,'a, ·ç,·a'_'�o"'·,:�.,·,'1..nst2.biliclá�es d tempo continuarão:� que, n�, ��s. '._ �,�r, 1,' �
_

1J'l

.'

, l'narço C?lTel1t?, �llmtro grandes massag, po�r�",atl��:, " .

ráo o sul d� Bras]l" provQ,ca�do. quedas d�
.
.tempeF3.t-q� .

e fortes índices 'chuvosos.
'

/

" '
,

/

O -Governador Ivo. SilVeira preSidiU na· noi�e de.
� sexta feira o ato -de inauguração do rêde de .. el'iergia,
elétrica da localidade de ArmaÇlão, no, sul da Ilha, obra

, iconstl'uida pela CELESC - Setor Florianópolis:
, .A Federação das Il1'dústrias e' a' Fedetaçào <lo· Cb_' I

mél'cio do Estado. de Sant.,a Catarina estão (!6h�dandQ , : Na ocasião, o verea.q.or

,

a indústria, �omércio e demais iÍ1tere-_'3SaQ0S para' a "TeU- Ji.ú�io Freitas, dir.etor. �a
11ião que será promovida a�anhã, às 15 hora,s;' no atl- : Çelesc, setor Fl01Jf116p�hS,
ditório do Pa1ácio. das Indústrias,' quándo o �tria(j,ó:r' -: ugando da palavra, salierr

do Pará, sr. Alac�d Nupes;' com sua equlpe��deoass:�s�".�.t?U o' sign.ifi?�O da
.. ob�a

res, fará exposição e conferêncfa. fOcalizànlió: aS' õ�r:.., ,e que se maugurava, afir·

tunidades de investimentos na AIhazÔflia, l;lcIU$iV,é a .. , mando. que "há muito se

p�'esentandO! projetos agi1ícolas e ,ndustrlais, já: a�' p�ecowza. que uma. � me

vados pela Superiutendência do .DàsenvQlviJ11,etito,'�": <lida{> :mal.S substaqc�� que

Am�z6nia e Que são do alto interêssê de' quantos têrQ' po�eI'lI�. o: p'0��r _ p�blico
imposto d renda a recolher

. propolclqnar a mdustna da
e •

I , ". lli'Sca flojian.opolitana se--

E I'"DE':.. .. �
.

ria 18. dotaçãó de energia
, .�co a

_

e nfermag�1Jl Vai Dai'
, ,I ",'el�trica à ;p'rl;Úa' {de A�a.

A h""SAI I ai
-

ção e Pântano do SUl, com
man a �a u a naugur " ,

': ; "

o objetivo de pern11tir que

�el"á amanhã, às 20 hdra,.s". a aula ina�tal. cj.o 1:p.Q' esta 1ne'sgotável fónte dé
�etlV'o de 1967, da Escola, de AuXJliar de .EnfeIJI\agçí;Q. 'pescado sej� mêll;'or' agro-'

·.:'Madre Benvenuta". A 'aula inaugural será 'profcridà v�itada mediante a instala·

p�la enfermeira' Eloita: Pe�eira. Ne-res, e dela 'parli�..

·

ção, no 10<:;'11, de frigorífi
Parão� além de profes�ores e alunos, divers'as' ,auteridà..· cos e fábricas de conser·

eles. 'va".

'Indusiria Está Convidando ':Para
Pales.ira Do Governador D,o Parã

;. self Govêrpo. \ I?e,co'rrid6 f).- Praia da Armação fizeranl-l�
.

,penas' um ·ano qe,., St;a' agnu: se ouvir os srs. Cláudio
. nis't�-'1ção, ve�l;Uc�os, ',com Schmidt que, em nome d::j..
ufapismo, que" as "fealiza�. população local,. agradeceij.
ções . do . !1t� 'Go,vêrno, �s- a concretização� daquela
·Palhada;;; ,�m 'nQ�sa �rea <le obra; o sr. Acácio Santia·

operaçõ�s, tiveram;· çorno go, prefeito muniCipal;' te-

,'co�seqv,ência. .á.�. el:ev�'ão cen.do
.

considerações sôbre

.�aquele fl4xnel!'O '

@e. llO'j<1, O �igTIificado âa obp&.. e

j1.j.stàmente. com as, ligaçoos �riaitecendo a pessoa do sr,

ti.\ie es�o�' ,pr0ceqénq.o ":Ivo Silveira, 'como.l homem

�ui I;la ��ia; da Arfua�ão, despteocupad() com flS rear

alc&nçanq:o, Q, I;lÚl'Ile:ro ex· lizações de fachada e volta

ptéssiv� de 3@.QOO çQn�umi- das apenas para a sati.Sfa·
dorés". ção de vaidades pesso.ais.

Agradeceu -' finalizando. -
ExeCutivo a acionar fl. cha� Finalizanq.o, disse:' o dire- a colaboração do Govêmo

Ve que proPorcionaria ator .da" CEIJESC:
�

""é com do Estado à administr�ão
energia elétriCj'3. à q u e'l à

'

reJ\�ção'� a.diuiraç�o que 'o municipal.
praia, disse o ,sr. Ltí.éi�

.

Setor·Florianópolis,' (}, 9, m. o
Freitas que no 'momehto órgão 4e e�ecij.çào., <leve
consuma·se "mais uma efe- a d#etQrifl. <fJJ.

' CE:t,.ESC,
tiva medida do 'seu Govêr· que estápel,ecendo, Co/etri- Finalizando, o Governa
no ém favor do estado

I

ca� zes, çOQt"qei+ando e orien·, 40r Ivo Silveira, u�ando da

tarin�nse", fazendo em se- taildo �os$as �tivid,aqes, palavra, lembrou 'não ser

Jguida dois' reg4;tros, -que tem pédíl,itiq,6 o �e�' fun- conhecido �do povo da Ar

considerou importantes, 'S/1. cionamento' dent'l;ó de. con· maçao como candidato· aO

lientando que aOI assumir 'a dições l'ea�ment� cpmp(1tí- Govêrno e que no entanto

direção :dos ",serviços de veis com � dinârfl..ica., q1!e o ·àsSim o preferia, pois era

luz e fôrça na região :fio 'li. Governador está a ,e�igir ��!. melhor,' ser conhecido co

tara! de Florianópolis' con- t0dos os. or�m.'li.i?���.''ii1GS.. ,
",mo Governador inauguran

távamos com' 19.5I'7 cbnsu· quais, tein l'ecáido a J�9m:q: do Ull1'1 obra que mUito

midores. ,Êsse número foi sa iJ;lcumbência, de, .du'i·em' significado trará para as

ascendendo gradativamen- execução· �� ,seu Plài};� de classes mais desfavorecidas.
te e, em janeiro de 1.966; ao .Metas". Marufestou ,·'sua decisão

;'lssumir o sr. Ivo Silveira '0-
.

, de inaugurar muitas outras

Govêrno do Estado,' a!ean- OUTROS ORADORES obras como laqueIas, pen-

çava já 27.897 usuál'ios. A sando na solução doS! pr,a.
escala ascendente :É�:rmane-- �p6s 1'3: inat:gcmração da blemas que afligem o lita.

C"ilu, e foi incrementada. ;n0 Rêde de energia elétrica da l'aI de Santa Catarina.

pal(1' fazer compreende-r na

sua amplitude toda a: 00leti
viclade flori�mbpoljJ;an11L c!u'e
'dispondo -, agora elhttlfi
cada: -, de uma práia di&
tmte apeÍ-las rilllutoS" do

'

I "

centro 4a' cidade, aqw, p0-
derá. se instaI,ar com ·m�ioi
confôrto'/.

Ao convidar o IChefe, dó

GOVE!tNADOR

Faculdade De Educação,Abre Matrículas>
Para o" Curso D'e Pedag'ogià'

"
.

ter êle' pôsto "na mão des-
'" -

sa labOliosa g,ente o ' ins-
Estão a:berti.ts até o próximo dia 10:, as màtrícul�{J.' tnunento com que ela edi.

avulsas para as diSciplinas do curriculo do Curso '<le, �icará o 'seu progresso". E
'Pedagogia, da Faculdade de EducaçáQ. " mais adiante: "Não desti

Pode inscrever-se em uma ou 'dUaS disctplinas,. 'o nou, Vossa Excelênc�8., esta
-candidato que .I>9ssuir ClUSÕ médio .compietd ou � f�r grande <Obra ao benefici.a
lprova de exercer 'atividades profissionais dir,etamente. mento apenas do grupo po
relacionadas 'com a discipl\�na :)U :dÍ$ciplil1aS pre��di... pu�acional aqui radicado;

dns. ela tom. oxpressàà 'ljo� s:i'Út

Dirigindo-se ao Governa·

dor Ivo Silveira .'declarou',

Gov,�..mulor"'Çria 101901 �illaJiol
, , r

O q.ovcrn.a.dor Iv(íj . Sll veíra assmon �let;l'etQ.s Crial1Qo\
os ginásios normais "Júlia M;ra:t;lda de S,ou2a", na ti
ríadc (de Navega:p.tc�; ".Herjhe'rto Hulse)', l'U), Vila q'
!1>i(,H!'l, mu:o.tcíl?lf> de Ta.nga�·á c 0;3 colégios norrrw.1� ,,�
,be�'tó Morltz", �a. ç!((\ade de Urussa:n�a o' "P:.t'ctfc�s�r
fWbe� 9f!111t" em São ��l1lfQ do Sul.
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Mauro :Ibibao
para ; visitar

, ,

:,0'M}nistro" Mauro ,Thlbau, .das Minas e
. Ener!5ia

'-c.he�a a ,Eloria�.6p��is 'às. '�O horas da próxima quar.ta:
.

f�,rtâ� yiàj�n�o' em" �piú.�lh?, da Compnhta ue.: Flufnas
, '

" ,Se�n,qó: Üí rP'r9.gra�1à \Íistribuido .pelo Gabinete' d��
� R,i�laçõ� �\"bli5,!lS;: do ';GoV���o ,do EstadQ, [pa:rtiliiiPará

de;:coquetel o�e!'eddehP'�la SIDESC', às 20 horas; em se,
gutda ,assinará, ,a, l��'i::raçã� de inúmeras verbas llara o
nosso Estado" As 2H30; 'estará: presente ao jantar ofe.
recido pelo Góvêrno catarínense. Na quinta-ferra, .se,

g,�á para a Cidade 'ele Túbarão, c,ncl.e, será réêebido pc.
la Camara de Vereadores,' -reunídj; em carater: solenc
proéedéndx,

.

em seguida, à· inauguração do Centro ti;
'I'retnamento' -do .pessoal da ;SOTELCÁ-. A seguir, ;y�sita.
rá a' unidade 2: daqúela �bmpanl1ia 'd!')ixandQ Tubárão

. r�o"a -: T��s ,Ba.ria�:'� a:�ós . aqlôç.o ��fOrIJ1flJ' na , SOTEL
"Pk, As" ,15 ,):wtas', 'c�le:gaiá a' Canoin'has, para a homens.
gem" que lhe: ,.prestar?,: a Câma:r,a 'de vea;e��ores d�quela
cidade e cutros ,coilltatOs. As 17,30, em J'oínville, dari
·por.�inaugurada a sub:-estt1Qã<;> ,daql:fela cidaçle. '�s 19 11:(.

. ras,., ,eoIP.parecerá a'o 'Jantai-. '(?Jier€cic;lo, pela A!,sociaçijo
, Comercjal e� Industiiçl.l,' Qe' JP.i�Vllle' Sexta-feira,' para

.

cidade de :P:�iap.aguá.. : "

"
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'.

- '" ,;li

�em4'
Sotelca

fi�

j êl<

! Vf

�

l p;
, .

-.I.,!
',� Gl

se

I -:
'ta

-_ ',;
t

tá

<).G< '-l '.
"

Aberlàs.·� �s�riçõ�$ Para A� l,as
�Ií-�I� . ,�r,�s�..D.:. '�lor�anópoUs '.'

} ! O ;Xut0móyel :�l,!i�é' ;d�.. Flor'ianóp,olis f�l:'á realiZar
nest;a 'caPità-l, rro \{ll'ÓXimó 'dill 23· de' abril, 'a .prova. lÍc\,
F1O:minàdâ"'�,ios;'" 4'; he,ras de Flo;rianópolis':, da qu�i ·po.,

«derâo particiPar 40 .veículos .naclnnads ou -estraneerros.t I

, P�d�rão fiartiCipá.r ela :Prova os caros- na'ci'onais, e estran
:'géiro�, assím espectfíçados; Grupo.' 1 - Categoria - la.
Dauphtne e v:blkswa�en; Categoria - 2a. Gérrdinc
D!KW, .Simca,tcllamioord;' Catggoria: _." :3a. BerÚneta'
1.093,' qimca TufãO; Rallye e M-Sul; Grupo 2 --;- F9d'ç�
livre; �ara os: c_arros � na,ciol::uiis e .eStrangeiros, Cilim:l1'a.

,4a livr�_!>-� i���iç�,i:l', serãi.o ��itas. diretamente JiloJ�uto
mÓVel Clube ,de F).�r�áÍ1ópoli3;'�OU pelo tclefon� 6�31:, ou

,ainda· telegràfieameÍl.�e� à .Autoflor ...- FloFtanópoís caj".

qa postal Dr.' 15. ',até Ó dia '22 de abj;il .do corrente' ano.

I
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, I to
.; � '": I',
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,

Copa 'LLord Viii DesfHàr
'

'

Na�'Ruas De .cüriUha
'

,

;', Dentro de:' âl�ui1i:; d'ja�" a ,&JCiellude Rccréa-tiva Cul
tur.a.! e 'SaU1b� :Ep,lba.i�4" Copa L()l�d desfilará" pelaS

I

ruas d,e CuritiOa,o. atendendo ri;., eop.vite ,es:Qecia1 daquela
cid'tlldei-,;A'S inseúçóes: s,etão feitaS amanhã na sede

.

da

entidade; €stan?o ,�n�idados' a c0111parecer to'dos '·'os
partici:pantes, ,do des�,ilé ào, CarpavaI do corrente' ano,
menos os' qu'é se' á-dh;im" c1?ll�iido pena ele suspensão.

QUem n['1o pr:oyi!ienciar, a inscri�ão, não participará ela:

ap.resmtàçKc, ria- Capita,l pai:anaense. '

os

I

.

:'. COmUNICAçÃO
. . .'

. ,�, .

A ,CELESC..sETOR FLORI:ANÓPOLIS, COll1UlUCa 'fi

seu's ,consú.lnid�fes cm ;ge,rar, qu'e se vê fc,rçada 'a pl'oce
'der" a ,um -r�cioname.nto', total de energia' 'Elétrica ',a FIo

riaú'óp?lis e,,' ID('l).bi,Cípi,Ó( l:clicullviziliÍlos; no' períOdO das
• 7 as 9' horas,"'afim de, poder: dar andain�ntü àeiS tra:-b'á·
lhos çle rec'upe�açãô .(1'&', s�á sul;Jestaeão geral; aya,rlada
pelq .incênd:io ocoriii,lo il'a mádrugad;' do dia' 7 p�'óxin16
I.i-assadg: . ,');.. "

,.

i'
.

Fiôriãl1Q'p�ljS,;� 'de-':Mo,'rço de 1967,

p" "

, Minisíé�io da �ducação e Cultura
'Universidàd'e Fede'ral de Sània Catarina

_ .' "",' 1

FaculCb.dé 'de Fll",sofiª, CiênCias e 'Letras
.

De orClem: qf1 'Sra. Diretpra, da Fàculdade de Filoso

fia, Ciências e J,etras da U.F.S.C., C_9NV.QCo., para Colll

Parecerem à Secretariia, elesta Faculdade �até o dia 7 do'

corrente mês, a fim de regular'izarelll seus requerimen'
tos, os alunps que requeie,ram matl'ícula 1110 cOlTente
,

qno, para,a,4a. série dos Cursos de Filosofia, Geografia,
HistOria, :P.edagogla �' OS ábaixo l'ela.cionados:

,

, 1. ,Ad;lr ,corFêa de ,Araújo
_

"

2. Adma, 'Nader, Z,dnella
3. Anne' éláire,"LabahÓ:wski
4. Beàtl'iz A:ngela vielr:a .. Ca.bral

, ....... ( .

Q. ForJ;1.p1:á.to Alves Cayalcanti.
6 Jacir:a Maria Fabre Nunes
7. :{...úcia- Cabral B�umg'arten
8. Lui:z;a �Tià' da L�z

'

. 9. Natá.liÇl.� Lobor �.
....

10, Rudes �ei Raulino
11. Salente Nair Amaral cid V,alle

,

12. Telmo-' da Lu� .Ribeiro .

.13. Veleda MargaTid� de' Cas'tro Fur�'1do'
] 4, Vera Maria Borges Gorninho,

.

15. VlÍma OCker. '.
'

Florianópolis, 3 de março de 1967.

\

,\Joana Dalva N�nes ,Pires ,� Secretária
\

'

VISTO: "'A
Maria Alice de OliveIra ]faria - Diret'Gl'a ei11

(
,

' "I ..: ,

'

't • " .

,

VENQEcSE APARTAMENTO
"

O 209 do Edifíéio Eduardo, na Praça Getúlio Var-

gas, ·voltado ,para o norte. Centro. Não depende da

transporte. Tem leving e Balcão, 2 quartos com ar

mários em'butidos, quarto de bánho completo, cosinha, \

área de 'serviço envidraçada, tanque azulejado, W.�. , ,

e quarto de' empregada, o qual tombem tem porta pa
ra (1 parte social. Trator c,om A. Silva - Fone: 3l91 ..

),

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




