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Estável.

SíNTESE

mõres Insistentes
tal sudanesa afirmam que
todos os Estados árabes
com exceção da Síria, con

cordaram virtualmente

11m plano sovieto-'-nort3

amedcano_ para mil'! solu
ção- da crise no Oriente i\'li�·
(lio, que apresenta alguos
a�pectos semelhantes alJ

p-lauo elaborado' Ilel_o l\'IuJ'I'-,'
chal Tito, da fugoslávia.

-I

MEDIAÇÃO

"

I

O Ministro chs Relações
Exteriore-s - ela It6lia, Amh·
10re Fanfani, encarregou r.

Embaix�dor' Úáliano ��:, G�"j·

yi;1, .Mário Conti, ele int 'r,
- ceder "juuto is ayí,or'idade::
de Atenas. em favor el') c J,Yh

,

pa&tor NiJws TheoJüralcis,
i�lforrrJ()u' a iil1prensa r::mJ'1'

[I
na.

,

-

� '1

, ",�úpàsto (MIJ_,'iGRI::'

I ,; iJ�la�em de madeira qu,'
, Sé '1cha na ig-re,ja de uma .1].

I tida guaiemnlteca chamada

1
·Boca de Monte, está . SU:lU'

J do,' c o suposto milagre
atl'ài muitos católicos, anun·
ciou o jorn,ll "El Grafico" IA Ípre;ja, construída (·m

princípios do século, encon- I
/

h·a.!;"c a cêrca de dez quili';· I
metros a sudocste' desta Cd'

pilai. O jornal aCl'esct'nLl

quc muitas pessoas notaram
que a imagem empalidece
dm'ante alguns instantes e
'.

nram., que' ',estava' suando. I
As autoridades eclesiástk:ls I

.

d
- ,

I
am a, IJaO con;lCutaram o ta· I

to.
' I

I
IDEGELO

Os colegas do falecidJ I
esontoJ' sovi�tico Ilya 'Eh::
l'cnbUl'g dedicaram 'sábado
caloro'sos elogios 'à sua me'.
nJória, mas silenciaram so·

bre um� ,ele suas obras

lTI.".is s�gnificativas na nota!necrologlca, publicada he·
ras' d!'!pOlS do passamenl.o
O livro "O Degêlo" - edi.
t?do pouco depois da mor·

tê de Stalin, a:brii! caminhl I
ii libt;raliz'3.ção da literatur:t i
na URSS, mudança associa
da COm o período de desa,.;
talmização.
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i
I
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�s direções' da ARENA e do MDB vão reagir
diante do probleme do frente cmple,

líderes do partido revoluciona rio inf�rmarom

Um nóvo, trecho de cclçornento da estrado que '.

demanda a Lagoa da Conceiçõo acaba de S8r oto-,
cada pelo, Deportanlento de Estradas de Rodagem,
do Estodo.. após entregar 00 trófeqo., em curto pra

zo, 'nurt;la extensõo aproximado de 500 metros, com'

serviços que tombem compreenderem o olorqornen
to da rodovia. Espero-se que, jó no próximo verõo,
os turista� tenhom sensivelmente melhoradas as

suas condições de acessso ao aprazível recente,

e MOR :onlra a "frente'"
tosta instala' govêrno 'por
uma semana em Min'as Gerais

"

com seue principais assca

sõres financeiros, econórm.

cos e administrativos, a Iirn
de relacionar tódas as rei

vindicações que ° Estado

Pi

apresentará ao

Costa e Srlva. .;

Uma semana antes' da íne
talação do Executivo Fed�-"

ral em Minas, o Governad 'J]'

promovera u111a .reuníão aru

pla, com todos os auxilia

res, durante a qual os pe·
çlidôs serão' escal"0nados'" nê!
la ordem Jrioritària.

.c

Porta-vozes do P.llIBcio �:a

Liõ�I'dade ,revelaram' on

tem que as principais met8s

,
a.qministrativas do sr. Israel
Pi,nheiro, par'l- .execução!" a.ir.·
da. neste fim de ano, se'rã�
inviáveis se não obHyei'em
o apoio decidic).o do Go,<,êr
no da União.
Existem planos àr:rojado:"

afirmam os assessôres d\)

Governador, m% de
valerão !'orÍ1 a ajuda

federal.

Síntese do BoI. Geom.et, do A.
I clS 23,18 hs. do dia S de
'Im,ENTE FRIA: Negativo; PRESSAO

DIA: 1013.1 milibares; TEMPERATuRA MÉDIA:

tígrados: UMIDADE RELATIVA MÉDIA: a1�4%;
SIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mrns: Negativo
Cumulus - Snratús - Nevoeiro esparso - Tempo Mlédio.

•
O enviado britânico cm

I
Aden retornou a Londres

para nôvo exame- a Iun.Io

da politica de Londres 'i'

. Oriente Médio, depois (ll I
conferência de cúpula de

Cartum e do evidente frd·

casso do rcgime federal da

Arábja do Sul; Sir 'I'revelan
não í'êz declarações no aero- O Governador Israel Pinheiro recebeu comuni-

porto londrino e dirigíu-ee cação do chefe da Casa Ciyil da' Presidenda da Re-
ímeãlatamento para o Minh· 'bl'pu ice, Deputado Rondon Pacheco" informando quetério' das Relações Exterio-

',! res, a fim ' de realizar COIi.
O M?rechal Costa e Silia resolveu instalar a Copi-

""

1 vcrsaçõcs com peritos lIi'l
.

tal do Pa_ís, em Minas, no período de 25 de outubro
1 plomáticos do Oriente Me· a 1.0 de novembro.
! �io. �Ioje entrevistar-se-i; I

-'

i'

I com o Primeíro-Ministrn Ministros e chefes dos
Harold Wilson e com Q Mi.) principais órgãos da admi-
nistro' das Relações Exte- nísrracão descent ralízada

,
te-

riores, George Brown. As deral companhará o Pr2Sr.
coriversacões de Trevelyan, cent d R iblí t- J '''' 'v., e a �epu lea" aP.1-

comentaram alguns observa.) bém instalando-se em í.VIi

dores, fazem parte de amplo " nas. Com isso pretende o

cstud? �a" Situa?ão no Oríeu- r!te NledlO depois ' da conte- I
rência árabe de Cartum, RlI· I

•""

,

Gnvêrno ampliar o rendi

mento do trabalho que .será
exercido no Estado.

President ('

Cauc��s �cscn�rfin I1fiVO ti�fi
ue stne�acão CGntra o esta�D

PROJETOS

O Governador Israel
nheiro quer tirar o máxinllJ

proveito da pr6sença r:lo

Exe9utivo ,F�dera1 em Min�,s
e por isso determinou à SU2

asse:;;soria técnica o aceler8-

menta dos projetos q'lC
estão sendo p'reparados sô
bre . ,assuntos em que a

União 'dará ,>3. pala'l!ra fina�.
( .

'

Esses trabalhos, de cará-
ter administrativo e econô

mico, implicarão, segundo
informam assessôres do
Gov�rno, numa modificaçãJ
de �spectos d'l,' máquina�bu

rocrática do, Estado e da
estnltura ec'Onômica minei
ra. O Gov'e'rno Federal \Ta i

ajudar
Minas,.',

cllretan1ente '1'0

. ,eavem
E a luz loi feita

.

j- ii-

'.
,

'"t'1'
� :'..

.0 Dr. Aderbal Remos. qa SilvÇl açi'9�ou o '::�Ye qu.e 'féz: fun�iol1ar a rêde

de �I"ergia elétrica,da')?,inh�jra qye ogoJo, i.u,,:amente .co,m Rin�ã� e Ma

dr!', usufrui ,do. _c;onJÔr,t.o, ��l'?: ", ,!l'}(_H''''t'!-..,:� r.",e�9�tiêo -do go,':'crno. levou,
afé suas f)orogens'

,t
'

'

A

.COMU.NICAC�ES GUf;R TODÀS' AS'
CAPilAIS INTERLIGADAS LOGO, ,

-o Presidente do CO.NTEL informo!J que o Mi
nistro das Comunicações quer ver 'tôdas as capitais_
do p-aís inter-ligadas, por telefone, ac�ntuci'nâo" que
todos os trabalhos já�, estão sendo desenvo!,;,ido�,
nêsse sentido. O Coronel Pedro S<!h�eider infor.mou

que foi alterada a prioridade de instalaçãQ do tron-'

co Recife-Fortale�o, que deverá ser efetuada logo
após, a_ inauguração do Tronco Sul. Afirmou, que' a

partir .d� hoje, serão entregues. na EMBRATE,L prp
'postas d'as' firmas que' participarão. da c'o�corrência
pública,

A mis�a das 10 na C:atedra''''é um rito 'mais do que sag:rado no domingo
e os fiéis que' foram assis,tí�Ja aproveitam ás últimos horas da manhã

para passe�r e espaire'cer, '1'0 dia dedicado ao de,scanso das lides semanais

bràe) não HDrla duvida
,'1;notificação
te, com acréscin10 de ,IJ:1Ult·�.,

em 70% pelos i:iúpostos 50·

coirespond(,;1- Papa' vê
',�dege:)t�r�ção , �"

civil e morar
I .

negados.

"BLITZ" VIOLENTA

Por outro lado, fOi con·

cluída ontem a reuníão dos

Inspetores Regionais do

ICM. E ,como medida imel

dia ta, ficou estabelecida vi,,

lenta Blitz contm os san '.

gadores, a ter início·3, 11 d3

setembro, em todo o Esta

do, com 'iConcentração mai01'

nos municípios de Rio Gran

de, Pelotas, Vale dos Sinos,
Canoas, Caxi,"ts, Cruz Alta e

Santa.' Rosa. além' da capi.,
tã1, pois êstes municipic'.';
representam 50� o da J,'eceit:t
est,"tdual proveniente do
ICM.

Ao, dar a bênção domini·

cal 30,S fiéis reunidos em

frente ao Palácio Apostólico
de verão', deplorou os S�;· "

qüestros c outros delitos

que estão sendo perpetrados

pe]� bandidos daqu�]a ilh't

ihhana ,e criticou os prq.

gralnas, de tele_visão 'e as pc,

Iículas "quc parecem ens.i·

nar a arte do delito C011).O se
fôsse il{lg-o audaz e valen·'

Fontes palacianas revela·

ntln �ntem qlle !) sr. Isr,ú'l

l'ir(heho está preocupado
em fortalecer a -ARENA ('

cm ]1l'omover ampla, p<lciU·,
caç';la politica 110 Estado.te",

que o situação dos poucos parlamentores arenistas

que vierem <7 integrar aquele movimento se tornará

muito difícil; pois a agremiaçõo situacionista apóio
o G wêrno e, o 'frente o combate. A Àrena, por outro
ludo, defende eleições indiretas e os dispositivos da

Cer+e de ,24 de Jenciro, enqua_nto a frente se bote

em favor dà reforma cénstltuelonel para estabelecer

forçosamente o dheção da Ali,ança Rencvcdore Na

�ilJngl a uma tomado de 'atitude, o rque deveré- ocon

tece!', nos próximos dies, assim que a pres-ença
.

de

parlamentares d� partido no frente ampla esteja

configuradà em têrmos concretos,

Quanto ao lVIDB, que c'� le movimento lidérado pei i

atingido" mais profundarnen q .sr. Carlos L8ci�r�la, vai r'�

te do que .a ARENA, ,"�: � querer hoje do, Gabinct:

guris deputados, corno o EXCC:utlvO nacional reuniâo

vice.. lider João Herculino.:

'1retE';í..:tC!1': provocar de 11'n6-

:lintQ a sua .díreçào parr,

apreciar o problema, cano

Io'rme. se verá linhas 1cll:'"

te. Observe-se que o presí
dente oposícíonísta não ,�,B

tem mantido alheio ao ':\s·

sunto, mtl;Í'to ,ao contrário

Em repetidos jYwnunc:<,·
mentos c o n d e rYó u "

C(J!11

veemência a criação ':iH

'Frente �mpla, que. consid:-·
1'''1, manobra' divisionista.

,i\1OB: REUNE·SE ,

O Beput,ad� 30ãCil" ifercu!i. '

no, vice-Jfder do MDB, disse

que a anunciada' frente an'!

pJa é um pali1tiv'0 encor:

trado pelas que t�m "mêdo
de fazer a _autêntic<l opos'
ção e, inconformado com as

Drtic1l1�ç:ões que minam o

r.,tIDR para � crfação daque.

-conjunta com a bancada L.>

dera] "oposícíonjstá, prbl cl'\·

ta que solicita seja Iixada

para o próximo. dia ti, a Lili

ele que seja oficialment«

apreciado o �'obleri1a ü:l

frente ampla e suas implic,a-
cões no partido.

"

• >

Ninguém -até agora

conseguiu' conv.encer·me
esçlareceu o·' sr. João He�·

8111ino Uí�1 instrumento 1c·

g!:tl de OPOSição, "como é o

lVIDB, 'paT'3. abraçar um O"·

gpnismo, que nãe tem c,p·

quer existêncià' juríc1ica, C

MDB j� tem organjzação (_

oferece todos os meios p81 ,J

'que se exerr:ité a mnis ctl11 <

das QPosições. O- s::;u l)on1, Cll

lU<otU funclOnamento pão c,,�··

pende da orgHl1lza,ão. 111"',

d� membros' que a illt,�',

gramo

NICHElí SU4CN PARTICIPA. DE,MESA
� ,

{) E.STADO' Rft'OMOVE

a partir

de

Dire,torias.
Dado o premê"cia çlo, te.mpo, não foram feitos

�-

convites especiais. Mos, desde já, estão convidado;;,

tedos os interessados no pal�stra, intelectuais, estu

dantes e jornalistas,
..

Rc�imeDtD ,é altcfa�o PQIa
Dcneficiar os' dcputôouS

No Regimento do Cômat·a, que deve ser odQpto
do à novo. Const;,tuição, pretende-se a inciusão de

iispo;itivos destinados a permitir' que tiS edepui'g.c!os
faltem o mais do metade das sessões sem perder -�

mo!nda'to.s. /'

O inciso III do artigo' 3'1

dá Carta de 24 de Janeirí.

declara que perde o manda

to o deputado ou senador:

"que deixar dé comparecér
a rrJ1is da metada das se,,·

sões ordinárias da, Câl11<lra a

que pertencer, em c�da P,"·

riodo de sessão legislativa,
,salvo Q'oença comprovada, li·
cene'! GU missão autoriza<1'1

pe!; respectiva Cas� ou ·ou·

tro mo.tivo relevante prevj:,-

sões ordinárias menS3lS.

Circulas ligados '\(I Gm,t'r·
no, principalmente nas á_,'C?',

militaI es, estão est,ranllancb
eS<iia lilye.rdát.le, betn como .'

fato de os deputados COito

tlnU'uem a deslHltar clus

cham'ad�s verbas l)cssoai',.
que cllstl'ibuem como o '1,0'

I O método usado cortsist�
I·, ' em carregar' caminhões com

Um edifício de onze an·: arroz e apresentar no, Pôs.
dares . em Nova York foi'

, t9 Fiscal um manifesto cL?
olel'ecido à ONU para sed;� I"� '

'

mercadoria em trãnsito com'
de' uma Casa da Cultura d::ls

'

Américas, anunciou-sc Ka.
I "..,0 total da C:'lrga, acom�rl.
I nhado de um talão de .no·

bado nesta capital. A OE'\. 'I tas fiscais em branco' (,1:' e
estuda agora a criação do

- 2." vias somente). Os cam\-
centro que, na opinião do I\ , nhões descarregavam a mer-
diretor do Departamento IC c,r'1doria no ponto de desLi-
ultural, Rafael Squirru, da

I no, e voltavam vazios iJal'il
Argentina, I' assinalaria um:t.

d I
Camaquã sem extração dR::;

ver_ adeira revolução nas re-

laçocs culturais interamcr!.
notas fiscais corresponden·

I tes às eventuais vendas (\0
canas, A futura Ca'sa da C�lJ. \
t

( ,'1rróz. Na viagem seguint,",um das\ Américas ocuparia
l' apresentavam a nota fi,,·

o ugar da Galeria de Arle,
""11o"'el'u I N

cal c,orreta, com o total da
nua (e 10va Yorh:,
cujo proprietário, o milip-

mercac1'oria e o nome do

nário filânh'opo norte.arnet';.
comprador, sonegando ::>

I vi,'!i2:em m,1terior. E assirn,cano "J;m1til1gton, Hartfol'�l �

pretende doar à OEA,
sucessivamente uma vin.

gem "fria", outra legal. Des
coberta a tram,'Ot, caberá ti

Inspetoria de Pelotas fa3er

PORTO ALEGRE (OE) - A InsJ)etoria Geral
do .Imposto de Circulação de Mercadorias acaba de

descobrir um n'ovo tipo de � sonegação contra o' !s

todo. A fraude, que vinha sendo pratkada por uma

firma de Camaquã, que n'ego'ciava
-

Com arroz no

s,iste�a ',de' vendas a;"bulantes com/'-a capitàl e ou

tros cidades, Joi descoberta pelos agentes do Posto
.

fisc'al de Guaíba, (jue há dias vinham procedendo
a investigações,

,

to no Regiment.o Interno."

, ' É um elos disposit_ivos m,)·

admH'e 'ni�'gQ,em
'

: [{ue IIfrenle ampla" ralizantes que integram a

"f I'" h J"
. nova Constituição.

na ren" e
' ten a amo A fim �le que o parlamel'-

"--�.'
.

-)
A a-desão do sr, Jânio' (,}u�. tal' atinj'l o quantl11�' exi�i.·

O Papa PlIul� :yI cond�'· O Gove;rnado�' lsrael Fi·. rItos à frente ampla - se· elo, torna·se necessário q"'�

nqu o .banditisnio' na ilha, ':nheiro não', actlita: 'sublegCIl;:, gundo- noticiário do Rio -, freqüente no mínimo 011Z;

da Sard�nlu" e disse que ó da. nem llérmit.� flue qUlll· .:foi posta. em dúvida 1101' ou 'dQze sessões ordenári<',,;;,

mesmo constitui "um ilidi-' que!'; Ínembro do MDB 0:1 amjgos do ex-P�esidente, por mós. Com base na pUTtn

cio de' degeuel'ação civil e da ARENÀ,'que apóiem, sell ent.re êles o Deput.ado O ..;, firial do inciso III, do arti·

moral" do mlmdo. Govêl'l1o venha a .;ingressar cal' Pedroso Horta, seu 'pritl.' gei 3'i, da CR,rt<:l Magna, ("ou·

']1a h-ente ampla, por c'ons1· cipal porta-voz, que, emboJ- outro motivo relev,mte pr"·

derar, que, O. movimento J ra dissesse, não acreditar \),t visto no Regirnento Inte�··

contra; o Qovérno feder;', notícia, llão a. dcsm�nliuo no" i,
. proeara-se ag':lra in·

fato d.c que não tem díívid.l, fónüalmellfe. O )
�'; 1;" :lo ,,(l"l:t;,r' -, r,)�im2:1-

pelas '·tÚtiJlas rnanilestaçõ,''i 'Politicos da intimi(l.lfle rI .. �"l, '\1"j7,' ,'l)e antorize' &1)

do 'c'xcGovernador 'da Guan;j· 51'. Jànio Quadros !'iii!) ,l,.' cl8!)l��ado faltar a quatro S€5-

b3ra, 'sr, Caries Lacerda. opinião ·que êle cOlltÍll' I I sõe� para tratar de assunto::;

com o mesmo pi)!lto-�e.vjst;) adml:list.nltivos ,ií..ll1to às re

a., respeito da fl'el�te ampla, partições do Govêrno e a

que e \) de não apoiar 1.1,:'1 outras quatr,o para auscu!·

irioviJ'l1(mto cújos proveitos tar o
.

seu eieitol'ado.
.

Com

-tendem a ser 'c31Titalizad{)<; isso, J'icari'l ôle obrigado a

,�uase quc e:\:cllls.iv:qncnt� comparecer, na verdad8, a

V -Jo :';1'. CarJo� l,accnhl. 8jJen,JS três ou quall'o ses·

sejarem, a entidade ciiver

S8S.

com ° privilegio c1% V()T-

bas pes:;oais, que clisln

buem, no OrçamenLo, C"1l1,1

auxílios e subvenções
tidades assistenciais e

ô en�

ectll-
cacionais. Éste ano,

já se informou, verh:l.

e [le oiten'{l, milhões Be crll·

zeiros velhos, sendo ci,,·

qLíenta destm8clDs a subn"]!·

ções extraordinúias, e t 1'111·

ta às ordinárias, Vale re,

saltar que <lS verhas clisl r:

buí(Jas co:no sl.:bvel1r.;ão ,;r

dinária tornaam·se pe1'm,l'
nentes: anulmente vêm l(�-

pctidas no Orçan\ento, FOl'

isso, são consicleracl'lS orcll

nánas. A cntidade b8nc1"

ci?cla pela pl'iJ;:neira '1.:7.,

('cm lima subvé'nç[ío Ol'C� ,_

_nárin, ficará sempre 8U(�;
nho<le:a. A chama SUbVE'l!'

ção exl.raDrc1inária, nüo f�

apena para o ano f'111 ,C(\'"
rOl votada.
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·EcIucacão
,

.,

I,�
ectsra

,
DL tl�gê;;i.oJ 11olvlI S,L

O Concilio, n(.�s seus objetivos de

rcncvoçõo pcstorol nôo pódio deixar dr:
fozcr UITla declaração o respeito cio po
siçõo d II I O r c j a 11 o e d-u c Q

</ío t:: ,'aggiornorncnto'" das escolas
rnant idos pelo I g:-ejo. Porisso, nós, to

rn�u conhecimento .do declaraçõo
<,bre o educoçôo, nus unimos a Igre
jq, poro re-exornincr nosso papel de

cduc(1.do_r§�1 'e' o popel dos escolos, es

f',3ciQllY'cnte-c,uanto ao seu sentido pds, \

torol, Os mestres que 1'el1í a sublime ta

t·;:fq';de p-�epQmr os jovens para a vida,
'�luito 'Iui:rarao ao se tornárGm mais Cii:i

ç�:::lclt(.jdos :t'lQste st.lblime t'llhit@r e mois
c'ôn�e1ot �e SUei responsabilidade nos

(�esUnos da hCHnanldqde pel,Q li1struçCío
8 eduçação, das flovas get'oções.

"(homo C:1 Igreja Cl oténção dos 90-,
"

I

Sôc ciliar Acontecimentos
Sociais

re ·a
V(?r'tlnlll f?:; n Citfrni,il ,(:trndnrc� pClrn ! II-I�t

.�'

0.�[lId!) (1<') dncurrlr:f'[() Dom 'lU\) ,,(, cid
n',ini':lrCidíc dn odi f1�nr:(;o frspr:ite,y, OS�
clirc:itr,') do::; pois- c ridnrli';ns n J;(llit('i,I'·

, caçõo do mundo de rnor-eiro n13i,S hu
mono. / 'k�

_ ,',I i'" '#
\

dl Importância do tsr,)i(l' ,_. i:nr:'e:
, ,- ,

(', ",il'l«(I,", u Ic.t='('i�r ((I[ú!ico sempre cui todos os instrumentos de �d�ICGC;Ô(),
ill1l1 (,y(l C�f)('Li(i! (minho �Io 'e,clucoç60." !, p�)S�ui o e�cola impo.r(.shcio 'pect;l,ia,r
(J,� ',ilr',,()'; 'p(lf'ltífices nunco deixordm ,," "qperfeiçoo' o faculdades' inrelpct'lois
ele (,rierrlnr os ,fiéi 'cm OSSUi'11'O' de ;1'01 'desenv::ll've o capacido"çJe . de iulgar,-

" \ 1"/
ír,ljlndfirido· O concilio Vctícono II co .. 'com retid5à,�promove o se"ll':dc'-óo:;

, '

i ,j0f"llI'l"t(, I('V:;UO er'!uólizocõo"c!os, volôres "p�epo,i'O o \,'ido_" "'prQ'fis,�ional,. \; ;. . �..
,

, Ir, ,t,Ji('I/�(jr, (It', 1'0['('/10 1',I-;íO podia clc ix,<':I r
,

-!-, Esco!o ,éoli1s't'itui úm centro- e",;' cujo
-

'I
r

' j
" \'

(:, 'I ((,1 III rÍn «<;t;llnto cio, ducoçõo. c: 6..,
"

operosidode e proqresso l1eo de por+i-
íu 1(,,,, 1"l'!Ílrl ohj't,i,":lclqc!e, pn,''fç'�Ii'�:<,.' '<:ii�:�r, unidos, os 'fam:li�)s: o profes-
<.1,) <,inlUi/oj' r'10 documento.tem oprôço .' ',s'orado os ossoc.oções 'q�e' promovem'
L�' �!()Li1flll(i 'CI isrõ só!Jr�'� ,tetna béiYl '�(>�: "�:�iJa ,cultLirol, cívico' e religl'oso" o

r,1',(') Iroçar di,rclivos ,seguras parà r;16; ,
,
'soc:iedade civil e todo c�.:;p)'.lhid.jd� hu

nr eficóc:io do trabalhO' d�cênte, no.:; es-� � , : rr'bno
colos crlstõo

; ..

A declaração inici,a, com um ,"')rç�"
, e.) - Deveres e dire,irc�; do_' I)oís,-

êmlo no quol o cQncíii.o ',encareée o 'im' ' "E' p'recisoc ',que goze'n', ,eh, ·""rdade;ro
pottânclo 'cio educaçeSo,: ho.vida do (:10-,;

,

'I,bci,idade 'no' esco(ho 'd;� esco,los. os

!nem, e o responsolJUidode de IWej':],' -

'

,po"is-que iérn o dever prrmeiro e inali

de cuiclar de todo liíd�l humano,' tb dd� ,
- énóv91

.

de' edúc9r ,os . ,fi!�lfCS, Ao eleveI'
l ('I r��a." enS:!,Llanto� conexa, éorn a, V9�O'i', : ��,bl ice; o ca��.' o devé'í. de prci:ltg�: e d�

(60, cristõ, Mereceln' 85[JeéraL dC$Jaq�e ,tel'1d:-r ,os ,I i,b,�r?ade5
' dQ?� cidadõo" e

o; seguintes .tópicos d'o docúmen!'o:
"

. ·.c;:Llidor '�Io: L�'stiça djstr;iDtltiva ":na '. rc-

[/).Jo f)irc'j!<) Universal ocEducaç?ící,��:.:, ,por1 ic;.60,' qO\ s.u�'sid_i?,S' e: exclui? ci" Ir?l
Aiírrnh () di(ciiO de :rodos·á cdtlceiij6c" 'quer rnonopóli,o; que', é"inimigo ces di

e coritcit.< itl os (1bjetí�os v:scídas ,P,?'!�Ci' ,�' reir03: ,'f�i;ld�ment�,is ,.'da ;'pessoa hun-,(J

verJocleiro ed(,caçr3o; apelCHlchoos q.l!É:
' .

" no' do progresso e, d�' ,expansão de: cul

governar;' ROía quo:,r�ipeli'cm 'êste':'?'ó'/_' ,"tuw, .e' da �éon;ivªn�(o p�cífi�o dos, (,i:

grado d/feiro, cxmia o:> 'mernQr'o,>, da)- claclÉtos" � fL í\, Educação Moral e rei i-

grcj�J p.aFCI uobo,II1.,Jren,l corrl g'ef'lN si . giosa em todos os' é?colas. O cor',cíi i�
dado no campo ck!, ed�íc(!jção 'e'�s;ten. ecumÊ'lIic0, preocLlpor::i�se ,tb, corn. a ,for

Jom a todo� os bcnetí6ins,- e!l! : ('(fura- , moc;õo( dos'�al unos' de, :e5col,as 'néíc-cotó
1 '

... ,
'

cão c da 'in:;tfwçCio.'
. ,

11.(·os, e rerrü;;-a oos.�pa is esta -grave ta-
-

1;) -�_ A edL.lcu(;ão' cristã Elo nõo :rt:-(a bem como enaltece pori:,s�" o, I,

visei C1P�11('1S a mo�;lLi,fCzil dl,rpêtsoo- hu" grelei '�qLlelas "outoridoeJe.s, e so,çiecia-
mono mns �lJjCÍ'íVCi .qLi�' os UISl'ÕO:> SE:':: eles Civic;, que,,em visto .'do ,i)!"rolismo
ji1f11'l,in1 roduzidÓS 1'10 conhecimento do social hocJiernoj e com o, 'fim d� cuido

mi'�tf:fi(l do :,;alvoção, í't Qrkml'em ::;',,0 rCfil clo'dcvido liberdade rel:gioso 0-
,

'

J . '\ ' "
<, ...J -'

vic1,'j ,:,égundo os objc-t.1Yb5A.da justlço",o lud(]n'J' (b fclltii.líos poro',' o' (,du(;uçoo
'..

" • sOriTitbdC' (' Cl verdade, e) - Qs r��oll cios, frll,lO,S' POSr'l, 1tro,:s.m!tir-se •.�m, r,o..::q:u� acHo ,que 'o; nwfcssor de ,!',Jor- � .

.

I'
, '"' 'sóvcís pelo educação �.. Os pois, sõo doS as escola?" .segun.Ç o:', os ,:Jr,tlClpIO:;;','111' ;u,ês 'e,"ns-in,a' m,,1'.�ito bem," 'r�Gs',ClI,U?' '.

,

,
'

"f 'I
'II!,.

os prklcipais eduçadores A fCif,(JíliC ,é mbrois 'e' re!i'giosos cios �ml t,:}

�'I",� ,iá ,f..ê'z umás' ln,dratldões �, com.ig() ,
,-

. '" ,--

o primeiro escalo '(':0 viril,ldeS r;ociois g) NCl segunda parte do ciec'o;'cCO�)
fêz t;nes�o; PQr' e:;x: ,{.tr;'o ,dq-,s ln,Áf�Hi- 'I' - .', "

'

'�
(' (or1(1'11'0 ",',(". OiU""O ,d"'s e"sc("t,e.,c: LG'tc')-1;) .

e é por, e o' quI" 5<";10 InrrG::').uZIU()S il'J, _ _ I' U ,.

<;lões fer' qÜql')do� ê!€hO'('tQtQU 'na\:áq�'f. '

tO.!isórCIO c.ivil' (']0S: "�rnf'>n" e n"" f'o:o Ireq5 'err'i_ .tod�s' ;s, gl';US', enc�::5et"cI�n'eta ql;e�-.��' tl�e! 'tf��" ra Jitiáf). @rdi' 0
di:" Dei 18', " Importância que c!as rep'resenrorrl

que pre:éisovCl €!�tudor' m<!lfff. Ad:'ío, e'jtíe ',' _ (' ti, ,I 'lí"'1'" (r,.,
• s�'f'i,,(ICl�i,J rr;:",'�j",.1 0- fOf'I'(lOça-o humona'...,do') .IOV8i�"S',c

�.'
' -,'

'.' t
�.

�
r

, IV\Ct�.� !..J. �t. (, U .J�I ,,_ t. , I\. ... ...ul _

se c\) estud,CJr rl"taÍ9, 'qLltl-11do aC'o�tu- ,
.

'� Cl Ol N' Enl)'i" �Idc« e o,s coisr:JS procloi"riO O d;r�ito do Igreja de 'Fun-
;t', 'fo 'r"" IJ ","o!< '�ti' �f O ,"; (r'/l

I. tI" '(1 J." ,.j
.., j\Ul

mor,. to , 11 '0,:, I
'-c

r U};�J _

V,(, o,' ()l'']f f! n�cé';1(lrin pn'rll o. bem, (:'�I\'\um I empoe dór' e d i Fig I r livrementE} esco!c<s oe

reli. Por' umo' ro:t2ío (f<;tfe::iC1!' cclbc .,. 1-' ,:_--,ualauer c'rdel'Y1 e grau. Lembro aos

�re((1 (.1 torcra'de ccluçot, POI, lhe i/i- �;ofesliores �erem êles
_ p!l

.

p:or"'0!?"
ç,;,'ri'li;c aiJJunciqr (> ,FC:.I;tÍ�'lh:f, de? �<?!ya-I ' rr;s d� OU\O o, €)sco.la cqt óJka, pod� ie:
cõo (j !o(k:;s os, hOmCi}�, ,;'._ vor o'concretizar de sews proposiícs' EC
.'

'Ao mesm"o tc'I'(\P�' oFcre��' ,eLo' ,i'niciori\os, insistilido no �suo preparo

óf:'U<; :pr6s1'imos, 0'03 p�vos pôrcl"pl'orno cão das dêncios pr'ofonos, rEI:g:osas
Ver o deStlJfI'Jo!vimf:'i'lto ir.tegw! :�!(:l pé':; � � ped�gógicas, Ao�', pois incil.lko {] cle·

cu ,�-,

d dS(';(J hUI11ül1O- tXi'réi n1oÇJ.c!qr ,Clindo 'j'O ,ver _de, cohfiorem seus filhos, po .en o

$irf1 ' "
,

fb"'ni drL :>oeirdG�;J c'r:ií i�'

do

possoo hUI'YiOr 1(1,

M A,C H,A'�OZ U nv

seus oro," no s('iiti(-[o {in j, i'itiç(i rliO;l'íi i icd
-

.iÍliqig a" c(J!lfCl:ên·e�i;'\,.':' t,
que vai reunir o' Setor );.;u[,

"

,
N 1\ <

"

da, Associacão Interameríca- "

J ,

"!'
na (te Hr;teis _:.. O�Bl'asif�e,',:':,
.rá l'eprese;1fado pelo dr. ,";.:/: -

\

,

dual:do, :'l';tp_ajós, 'D.il'etor !ln
'

Carioca 'Hotel Glória .. :..
"

, "Baile Br�nco (lo Brasil"
- Será 1').0 dia' ;�S' de outubro
próximo nó "Gottl.e'n Ro'cm';
tlo Copacabana )!'ala c,!,!, <1'

ll,olte dj� deg5,l1CXit I} carida

de que- vài 'reuni,r Dchutanirf,
do 'HmsÚ. Santa

.

C<ttlll.'ina

que, Lodos os anos 'se f)Z re-
,. - ,

t,Pt'e�eút.a�' na lJl'OmO$an' l. (,

Barão' di:" Siqueira, ,ltlniol', Il;t
Hai.le"' dü (i 'i, SWÜ' as 6onv'icia,.

, das "Oficiais.: lvlirna \Evelhe'

bl) hvo rCf,pn'iJ'ondn n pesson ÍlI!i'"tinn
nos seus vnl(ll'('s mo!s (ii ií'r.nticoc:, (' rc

olizondo no, sua 'plc'n;í'lirl" o bem í.C,

mum no' que se rcf:ero �j i Ir;srr'i IC(,f)' r Ci

educação. ,
"

r» I' t"· t í ,-,

US' ClIUl"tp:::! objej , .. (JU CGLit.,<Jsuu (,

tombem devem in�'cr0:;Jar.·Jc, no-cenhó
ci'mento elo- docun"cC}'I'lO" poi�: o fie::: 1'�1Ii
respon:;;obil'idáde na sua fO'n1CiÇÕO . e

preparo .. A tôdas, cry" fim, porqi.íe'Q
educação;' oss,unt'o de tal in:rportâncfo'
que' ni,ng�Jém pode ,desint'ercssar-se
por ela" e todos clev?m colóborar em

(,rim l�" marnbi�nt'e e.;cnndiçõe:: hJyor5

xxx
,

'

�, .:, i... ,._

A�ivCÍ'�ar�arí�Q 6tJ.jQ/ó ·:d'i:.

Armll1�do cam,,',,'�e,JiétWr,jo
Sem Pasta do J,<;s\a't(o'.�A;ll j�
lustre homem pÍ!�li,co,.I: os

, cmnprime,ntos de ':�cont�('j.,mentos ,Sociais".

NaschiHÚ1;\;O e Maria 'Lúci'u

) Gualbett'o" ;:;
,

x x x .

'Está de viagem mal'éall:l
para a Europa. ainda este

mês! o dr. Nicolau Apostolo
e sra"

xxx

Lclia Ul'O',\11 "Glamol\r" (h
Pa,raná, passou o filT).·de,sf'"
mana e.m nos�a, cidade c til'

cnlott muito bli'm arnrnpil'
nha,da.

,

o prftfgssor
\ 7

� I >

"\ \

Eu.. tarnbé'Fl1 � não. gosto' de fazer
costi.go, 'octíp, qdé jS�Q(

-

poro, l!{:;nês,
Outro ,'dia" só, P9t�L!?"!evcli1téí,,0 dedo,
o' professo�, de 'P9rtügu�S' ,itdrldi)t) 'eu
fa:.;_er um� c{J$tigp e' 6: pio!" 'e que' eG

e�tav.p' com" mu\tós 'temqs peÍ'�' Ol,.ltro
dlo.' '

"

'

" '.

xxx

A nova Sauna ú,à Chácara
do Esp'anl1u, no próximo s(t,

b:ttlo l'éceberá técnicos '

em

ma,s�agens, que deverão
J pus·

sal' [l,l!;,l1fls dias nu nossa, ri·

dadeiàhtl;tdemla o CO,lW,tp :.lo

'< sr. Wilson 'Tvlen.des.
.

x.xx

'\,

��!til�flnl) Sô(l1s�, dú f!4{;yldtMlg, de, ,

�ii@Sdf!1tl
Dii.t 31 foi uüeia'clfj IH) {:l','

ti.tuto Técnico de Adl11inh·
�n�ç}1n ,e,g-erência, o Curso dto

'rréinameHto , Espc«ialj'�'lr.ll)
aíie está sêJl().'�) ministrado

-

l;�J�' Pl:ofessül'- Rollc'(:,l{l F'_�í"

reÚa' FiliíQ, ,,-:--',

I,

; ir,,:, "i�Srsl�':, ú!�.ifl.�C: 'trabQlho: :,;�R:�:
1<..:, mar s'l') O, Unive;rsidadf.i?" (O Estado
2. ::",8;�'7i,' Dnq�, se pr,etendla ,cY.stl,lrpr
<.]!gYrné;.:,� idMos sôÇr&, a R�iOIr0Q "4ó"ü
i,.VO�.;;!'Pq�e,. trgu�:�mQS g \ C!P9rt�, d�

:JutO!:f,'s."'Cvi"'1C; �A. Af-n'!61ôo jqniOf, Pf1
, ' '

'.110 Fúrrgr e'o'utros. ""

. ,�/ q,:tjgó '�� enu'ÉmdvlJ ÇOM1 ê�t�
,,:�n�';;rn$ntü oe 'FI'NselCln Fernàn•
(�e�;';: A,�tarefa d� lI@d�c,ar " �d�ço'"
3al"!,.'t8,.,ta" a tQrJ10i.S� Gl�t,e�t1ort'lente
�3:j{ç,PJ �Oi'l'!p'!exq � íncertq A situar;,lJo_

- :ítyol exige urna rovo; espécie;; dq pra?
r'o.n:J,çOÇi _dp educador parq iiél ..S pd';5'61':ti
:;Dq,íQí$, pqra .que � e nõ.�',5�ja r�du,li"
�-;o, é/e::;C'!t'!dição de, mé'n' instru'rnentQ'
�� ,eqb'e..t:hoqu� qe interês$6s e' COfl r-I i

i 1
,

"

Os apartamentos dos Edi·

fícios: Danieb, Bahia ',e Cea,·

rá, estão com, "Ceisa CO!1S'

tl'uto:ra, e Empl'cenclimentos
Imobilí;lriQs S. A., COln seu,
cscriMdo {t rua,Felcipe Seh,
midt ,21.

-

J l�s,q nóo '.f�i "ÔdCl:; 'O pror; f�)i' O
'professor:'de. inglês;,'que, ,r"f'lEr deli' llrn
ca�itjgO .'oh..orme",P.OrqtIÍLi eu nôo IÇI1i;;cJ.
pei, {) livro" Depois de éiJ fdzí:"'() em:ti

90 e enc,ópar (, livre; ,\I!', ,uma PCf(irJO d0
ç ",J

I

có1egos 'com, o J ivw ,d.e�l'fn(:6pi'jr1n Í? fL

le nern,(lgoo, ' ',,-:" � ," F"
"

'.

xxx

Viajou d'Ol'uingo para
Hio o Eng'enheiro Acyr Cam,
1)os, para assistir a, P08S('
ontem às 10,30 horas, do dr.

Cados :Krebs no alto car!;',J

ele "DirctorlGeral do Dep':l'·
t<�mento Nacional dr' Ohn"

ele Smlemnento,

xxx!
'

Recebe�l djPloma.; _dg 1)0118

revepdedl?ref;' nO' "X Festiv:ü
da, l1cmHe:: a loja '''rl'ês II."

/ll1ã,os em nossa cidade,

')

x'xx

Foi I\ltamente COm('UHH:l-

do 'ontertl,-o alli've,rsário Ih;

bonita, sra. Leuy Cntrht :Pp,

reint Oliveira,

, x xx

ll'an Nunes,'Walter Souza,
Augusto Cesa.r. e Moacir Pe"

retra., for,a,m os repOl'Lel'J;s
d� "}tDM". que d:OInu1go _úÍ,
Úmo da cidade de Blumemw,
transmiti.ndo a' 'competição
auLomoQi1istica. ° àconteci·

men1o' esportivo teve o aH'}

_patl'l,/emio da" <Cra, e:atarinCl'l
se de Veículos - I{évemlc·
dóI' l"ord em "Florianópolis",
enm supCl'visã,o geral do CeI.

Euclit{es Simõ�s de; Almeieb,
.

l)j{'l}tot da Rádio) Diário ,h

�l�HlIlão,

��lqjô, de9fu�oq(!)S oindo' ;;êbr..e, O

'" CíP2� 'qó Professor eH'! tôdcs G1SS0$ rq·

,:',),rntlf'> não sqrêio n1Qis 'citados' éiuto
�5 d� �'itC)rí"e.· ,

,t,:�ei}1 leis" Ne:'rl de�rer,?�' /
Ni;3rn

\'.. , .,_

":.1::"YIO, >'c nossCl opmf,c,] "J, J"
, j"", "

, _' . Ir,A, r�rt,r de O��QTQ ,o autor !"lCr� (! ,

Ce!estir"io Sache!, da Foç(.iidClde:' dn'
"

__;
�'í'�"-'OJ.'RV m"';; I" .,',4",'0,' 1""""0'�o 'rj,'"',V"", !�I-:__ J

I �l<..!l rUIU .. ".:; f �d. 1..
,

t >-'

� r1rne'j'rçF ;série 9 in(.j�loi, de um, do. '

colégIoS <,de, f(!orionÓpol ir,' '. i� dCltcl:. )I,'
8e mOlo' de 1 (}67. r"-

TífL!\t:5 da �ort'lp()Sit;ao: 'fV\f;.l.J� pro
fe:ssórasU:: ,\

'ltlj ri,�t'th; ciro prort?s:lôr,es e LJ·

i'i"lCl PI:oí��!;ÔrCl, por j$$O ando rr;eío
cOlJfÚso' 'porqtie CHiles, s6" tinha "i...:mél

proNss6,l!�'i �ltWS ar,é q�ei"é divertí?�, .�
rr:.,·,.

....
,- "'�Jtdor de. o, rofe,SSOP de \lei.. '€171

, " ;; �

, �"eJl9dt;j.�,: ;,',�� c; :.. /,

, J', : v;� 'pIoF -;e é que todos, passGm f ic�

mo' e' tJs" vezes' eL� fico c<::insâdo,'" 'ati:
" ,ti \

-

- -r, "

chego 0< €;5�i..leee-r clt; �ntregat, OS �t�,�
, 10$ ,perb os profess61'6;s qLi ...lndo" ei-e$
;:;,(;'q.e_m; depols_:qUe:iFldo (n"11 lembrQ ,:�é
V;;\J �ntr.egar, �l�:;" rí�o aceitdnl mai�
:-:50": q�,� pensám' gUí§ e'u n�o f.i� :nó,1;ü:Q
"'.� . �cQdo�' qÚ0, �stml sempre trtipq��',r; ,_

'

...�(:..._Jo: II :'d5'�
,\ �/:

Ei'est p.énscwn �.�so f!lOI'(,_fllf? -iJ!f1'i.1.Q" '"

�'>.,�':) m&' c0t,hecem bem, AlriEitd,�nQ� (f�
, -,..,) '. , -. (,' .

-

"': "1 3 m�sps ql,,!(;' esioLi i-té�ts' <:&I�9:f6',.
,

'

." , ..-

'

,r.... �
<
'\',,'

: :"hó :espo/rti'nçêi dê q!i:i�,,'q�í�Flld@ . '�hi
C '�E'�ar' n�' c;""�t.índQ ·\)éri� ê.léi c6�tlê;tf\,

,

...."ÇlI5 tIlm 'mim.' rEu 'Giosto' mi,;lit'0 d-® bl'\':).f�qso� �6' '

e..Jl1caçê!o flsiw; l1\a$', ç' q�je atro��>,
lha {3 fmer educCiç5tií, fit;,lç.� � tql'd�,
r'orque eLi i!lCJF!;}, I©��e � t�f,lho "Sé,�l"
�re 'mi.iIÍ'�s temm� rfrci�6, t�:r;'�r �1i��Í'1�O,
1C�() edLl�cçao f{sie� 'd �ardê;, t�r'�:��;
(.-:,ue f:IJZ,Ú os temds Õ r'lÇilte. �1,fan4'ó
;::-so, oconteç@; �i;,j é�tOt,l, €<'m' th't;\�, �8
(:'lonhCl p�,r(J me l�v(Jr1tlflr.

Pego' o ônibus ÉScoLQ e qiMQl"lIiÍG
c,hego !-Im' minuto atra,sqclo ténK4 ::juP.
f'; 'lresentqr 9 êéldémetg .p(J.r� (.dl'trl1�ôr
,� Isso é f<TIl:lito chClr�o

�� cmc.!avéI r1b,iq�ídrt.d ()lr')O t!l ter

C�(->, p�r ISSO, aer'lo C!jue J/IblU 5G!r dôStc
r:o!égío, po� que nco r'ne acostul'l'1o
c:!/:'m o horário, O médico' dlsse q\:;i'C
'v(lU ficar doerlre" rçH·q'ue só' ténho' 1 b
n'1""�. Jei emcgre'ci :2 qU,l'ós:', O' fr.édf�
r� rt'll'lndou eu ·cQrtpr um furúM�u"IO ,riO

_'

'·vYt5itéll, por Olor e(:fi�!,: r1UiTlc ,§�bcido
'," qu.al tinha prO�':'1 de dp'''er)hQ .e ,d,b,

'

�,'';' 1'l"'�e"�l"fllr o traljo"ho de §jeogrq.
;::1. Resultcvl0, n�r" fi! � [,)�OV9 .

e ,o

:':'(C'�e:o;sor de t.:Ieogrofkf ni50 ,Qe,�rtou
!',,:d:s o trC1balho, e o Olor é que q ates

''':,d0 rnédiêO papoi fevou paro o fpose.

xxx:

Na Livraria Cnl'l e :--inu,!;:;
bast�nte cOil!.!onídu aeo,l1k"

/een sáliadQ. o "cüquitel, n;',

noite de autógrafos, qtWIEI0
J1' ,,' r '.

-

... _" \. \
a C::IC1'IÜn'a, .Bca,ü'lZ, LVIoníer:-;>
goro, d'Aeampora, fêz o 1a_�1'
çamento' de seu livro de 1)08"
sias, "j\'Ieu Çallto Amanllece',

xxx

'Pl'oéed,ente da Europa c11'>

,gou 'quinta·fei'l'a eUl São pâ';l
lo, o casal Senador Atíli/,
}<'onta-ll<l,. Num vôo da Sa·

dia, Bari Herald, sábado ()

ilusü'e Senador e 5'ua, espu·
sa cheg-al'aJh a nossa cidaüe,

xxx

Com Waldir CàJmon, sá!Ja'
do o Clube J-;>invi.Ue pt'OInI)
verá a sua gl',ande noite fIe

gaja, com apresentação iiI"

Debutante!',
xxx

xxx

Pensamel)tO' do Pia: Os ,1'I�,

morsos suprem -a jusNça,Em �antiag'o do Chile dia

"'"

GÀNH,E UMl{ BÕLSA DE· ESTUDO

PARA:O eDIS,O GrlKASIAL COr"�J..ETO

NO GRANDE CONCURSO F�'AT -LUX

l Relação dgs contemplados na apuração' ,de
, :W de agôs!>o de 1967

'

I 1 -'- PEOlt0 scnNEID�R -- Av, rndepenclênria SrLl,

I Esepla. Evangélica Tiradentes - CampQ Bom \- lLG. d(l

Sul ,

i :>, � MARtrA NASCIMENTO DE SOUZA - Rua F�'il-di ..
nhos, 331 ;...... GrU]1O l�scolar Padre Anchieta - Vitória -

Espírito Santo
:1 -'f.mLENA 'FERNANDES RIBEIRO - RtHl Coman'j
da.n�e Rubem �ilva, 369 casa 8 - Esco].a, Edganl Vl'crne(!!ç

II_. mo de JaneIro - GB

4 - FERNANDO MAURICIQ 'QE OLIVEIRi\ AI,YES _-'

liua Coronel Gabdel 'Ca,rneiro, 452 - Conceição do mo I
Verde � l\'IG
!j - JOSÉ ASSUERO PINTO PEREIRA, - Rua- D. Bos,

co"55'1 -.=. BOl� Vista - Recüe - PE

G - VERA LUCIA CARRATI DE SOUZA - Rua D. L::l'

te :rn - V!:la São João - Campo Grande - Rio de J,l�

nol1'o - OB
\'1 - DUWRES GUlMARAES BERNAR:DINO - RIm à,

l11aZOnag, 7HZ � Anápoles - Goiás
& - JOÃO .BA1'ISTA VIANA - Rua General Osório, W)
- Bal'ha,cclla -l\1G

.

E 'VOCA,., JÁ ESTÁ CONCORRENDO?
Envie, Ioga pa�'� RADIO NAClON4 DQ RIO DE JANE!·
ltO quan,tas cartas qu,i�er, acompanhadas de trê:-; rót'lúol:!
de 1ll1.cotillhos de fósforos de quaI'quer m'l-l'ca fia 1"1.\'1.'

1,UX, (�om p.ome e Nld.el'êço atrás de cada rótulo,'e cllm

resposta a duas PCl'g'Untinhas bem fáceis: 1) QuaJ (1, tl<t

ta (iu, l'pdepcudêucia do Bt'asi? 2) Quem prod,1I11u11
'R�tIÚbUcà'!

"'''''; pr(Jf�ssQre$ t;jl.W Pt,}�<Sd 5(.'1" defArió
v,ei, !

[ ,t< r' >'- , , •

fô:d6S ,,�i�i e�tã(), er.rüdOs,
Adi6rltcltld r;erOrmel'l:: ,t13da' O t'-3-

ftuft.Úí4 do CGllégj(j �. H-í(;iMt-�r ,um ("Of'�

�01 dô�ente CQi-h ó ,�ornpOrhlr�ento dos,

prefessÔré5 dé$,Jió r,:rime!i':'d s��je
.

ginf'i
-'

" '

.. /

, ,

Si4li? '

-

f'�©h�·se 'que, o gG'ltôio flÕ0 faz
(lr;t!co ,�btê' (j t:iO�p�têlieki '�rofiS�,o�
Má!' tôdQ� �Id$ $� r-e���em 00 qU�f
C;m L..It!�a Qrlóilse, se' �odetfêl' chamar
de i'r€J1dções pLlbllcCi� �f1tíe pro.fc�'tor ..

oluh(}"IQ "

,

I

André', Qdfôt6 dó 1 elo sd;rie gir"jo�
'§;ial de,�m dos 'co Iégi'Os', de Floridr�6po
I í� e Flor�<;tcm, F<'!rnêlndes, té�(;'jc"" C'11:'� .,;

.
eduêaç60 'dci t:Jnivefsidêide Ide $, Paulo
tê�Y'I (JS �e�I'Íi'('js i8éidS sóbt,;? a nec\'Z's-o�', ,

" "

srdode0 de' refor'rnar, tambi'm, 0<: prb-"
1 .' jf'

�

t<cssSF<t:S. '

,
'

SÓ (ji..i�f, �Wré�t'('ln 1'(110 in oh:,;1 ro
to,. .An;'�ré.\ In �ÓhtYA.to,

flot��tõn' ASSiSTi: o prbbl�mçl
iJprlueôl' ,(!) edutcidor:j,·, André VIVE. o
tir'" r...,O = (j�.ll'm sai,)1;! a t'raÇ!êêHa? F"�'

dfi "não educdçõo' d$: alguns edyef.ldo-

i

\;,
. ,

) VAf\AOS FI,CAR- "MASCARADOS"
·N,,:>;s It2t(J vamo:!> tié�l lil;'í�;cal ad(j�, só porqué vendemos, e,h) <tpenas uma se

rnan<1, 60 n!\l':�c, edllicio o A N I F L 'A. Afinal 'de contasl \!endlilr apar�arnerHQs,
!i.0m en,t;8ci1: '.final1clâdIJ em 12 :i1llÕS, com p,restaçóes � pa.rti,( de t;,.,Cr$'260,OO
rnens'-!rs, nZlé) é \/ant.lgef'n fwt''!l,ur,l1a. Mas, t:::iitamQs 8/iltisteit0s e.m pOdflC colo
Car <'l gua dis;10;,.ição, ;"lp�H't'tll)<le,nto:; "da m�ds. aJta cqtegoria, em ponto c;entra
lisr.;!mo,. e c':ln\ a gar�an.tia da entregd ,das cha,ves élíl 22 rr��,es. fé mais 5a

!l3fei�ô� flCíllflOOi, ao tJ,r::d1uf lhe inforflí:\r qW) ,dnd:i' temQ�, i'lfgWI'!i> êip$lrta,!:t1i9n·
I(H: ii' VI}lld�1

[ t-e I S A
COlIsíruçôel--' é empreendimentos imobiliários s.a,

f�lip� sdnl1idt; 21 � 1q andar-

OUÇA TODAS AS TERÇAS E QUINTAS, ÀS OITO 1;
I

MEIA DA NOIT:t-:. "}lECREIO MUSICAI, FIAT LUX

(Cal'la Patente 221, pl'ocesso 11,0 67,251/67)res" ,

I

1:.....t11II
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Duas organizaçqes copperam com

govêrno no setor energético
A SER'VIX ENGENHARIA

o ENGEVIX S,A_ se especitJlizGÍl1' 1"(:1

qrondl s realizações no setor de ;:cner
gia ;el. trjcn, prEistohdô suo lergo ��xpe
riéncio e de suo copocidode de 2!-:I;::;rri
endlmervto à CELESC é af CEE, ;;]trc

vé,:; dos qucis estão oferecendo éJfhp:o
cooocrcçôo 00 proqtomo de dese��ol
virriento que o 'Gove',hador Ivo Sífyreiw
e stó executando no Estado.

- "Y',

,Edíe os serviços já real i�qdos
oe!o SERVIX' ENG'EN�ARIA S.A,Scon
.torn-se sequ intes:""; . .�:.,

Sub-estação d'é Cordeiros Ofdj�í)
8!w=nenau ,(centro),' Rio do Sul e 'I�dai

�>ai; :' �

rêdes ' e!d', 'si S-'
�r; .

Lirrhos
'

de 22 KW e

temo do Vele' do -Itqjoí;,
Montag�m das' duás, l.ln'i'dc:d1�, de

50.00b, k\*T \d�(l: SOTEtCA; J� o'�

I. � •
o

J'

Cohsfrucéíó da
, � J?inVi'II:e� d�� 5,000
Ji'eitdg),

",. .

VI) frequêhcia '-Ol)tigát'ti
riá, só 'pódendo prest<ir exa,

me fillal, cm_.irdrv-cira; 'ép(!·
ca, 11 alullo' 'qil�" )uh;",;r
eo�pa�eddo, 'no míhililO, a

75% das aulas dadas�'. (noc.,
,

80 gHf'O). '

Cert:os '(lá �tehção 'dos
-Senhores pai� pará h in1

Dortân�ia dó que foi eXDo.:·
,

t,), subscrevemos-Dos, ", ,

, ,

,\

Bdan�o ia a�m�DtstraçâD Illunicípal em meio aRlJ· ÔC 67
-Calçamento c�,I:cluídos:, 19,236 ms!2; 1'3.946:"

ms2, iniciádos; '6,220 ms2 contratados pa"ra iniCIO' _'\_
RecôlçamenÍ'o ""c.onG!uído 22,358\ ms2 _ 822' degrau,s
em ,eSCCild'orios cóncluídas e 200 o serem' iniciados.
Outr.as ob�as que mmcarn trabalho n� municit'\o da
capital.

'

IA, Cô);nor'o 'J\.�,u.nicif0al de FI�rianóp6lis encElmi
nbou" o P�efeito Acócio S,: Thiogo, com@ já, o fizera
-em a �8 �e � abril dêste, ano, relaçã'o disCíirhir:otivo
do::. !!O\!'lÇllhos �eol.i7;QdéS�,J.q em meio"o.n? de- a'�mi,rn's1
trElçao� eni 67, por,a, que os representonte?, do pove
tenhqm prese.;lte .(� quadro de obras concretizado?,
dos. qt;te, es1'60 iniciadas e das que estão conhrdtadas
pará iriíciô em' breves dias.

'

'E:' 0' espe, hb (!júe reflete, no capital e no interi_br
do Ilha 'de' Santa Catarina, a sequênda de quantü
tem/sido. pQssíy-el efetuar, graças à dinámico ptual da
qministroç60,' ao imperativo do bom empreg'o' dos ,di-
nheiros públ.icos :

"

, 'Em ',Ii,r)hds ah>oiJ<o, a realidade, clJjos elementos
extraímos' dD exp'�dientete e,wiado, ontem, 00 Poder
Legislot[,,io,Mut;li�ipo! :

lo. _'lCAlGPt!vÚi:NTO
Já to."duí�a:

, ">--. -.-

,

(, Estrodq :ao' Tri'(KJace , , , ' . ' : , ,o , ••. " 9,290,
2,' Rua Çid Gbhz1aga "." 'o' .', ,>. �'. ' " ,'. 630
3, R,tiO Antônio 'f'/\ussi (Iaiotas) .... :. ",', , , : 1..900
4, Ruo S,OLí"to. J:ror,ça """,:., .. �:."", J;t:;

- .. ," \5, Rua AâetOide' (!._ajctas) :"".":",, .. , 595
6, Rua ,Fêllp'e, ,Sch'midt (Iaiotasj ,'."., ... ", 48Ó
6, R,ua" �J;q,9ano" (,Ialot'os) """""::",,-,,,, ' '

480
8. Rua 'Ten,éhte Sirve,ira, \lajotcts) ",: .'... , " $4(;'
9_ Ruao Anitó 'G'a-:rib.ardi (final) ".'"" ", . o •• , .. , 420
10 '<.D' -F""E" (f" I)

" ,i
33')O.,:r::-LfQ.', �el var-Is-t_o Ina .. , " . , ',_' .. ;, "

'

,

'

?,

1'1. Ruo Alí-nirant'e Lamego (finalr "" .. " 455
-12. Ruá ,AI"var03 éardoso , , ' , , , :, . , '.' ,_. , , ,4 1. i 65
1 3' irz o j" _; "�' i 'S'I"

'
, "

i 1 l'09'"

, Lia 000 ru:?: r va :""""""", ..

' "

','
14.< i S€rvidêio (lo Rud Padre Roma

'

, , '245,
\ , •

� °0 • • • • •

;
• • ".

, i-·

1'1. Ruá Frei CO;leCÇl ""." .. " ;3,268
"

12: -P:ucr A-vR,ita Gari,balai "",'" .. ,.". 369
13. 'Rua F�ei

-

Evaristo "" _ , , , , , , , . , . ,. 20
14, RLhJ Santos Saraiva """""'" '1.4t82
15; 'Rua, Av .. Rio" Bronco;, . ,-, . , ' , , ,'. , " 645
16, Rua' Almirante 'lPlF'rlego .",:,,;, ',' .: 217,
17, Av, Mouro' Ramos """,:". 372 22,345 m2
------- '

.

-rbiAl 31,'47 m2,
20, - ESCADAR1AS
Escador.iiJ,s ·foncJ.tlída�:

1. Servidão Simões (Prainha) ,,:, ... , -222 degraus
,2" MôrrQ do Ruo t:)jalma Moellmann "'" 323
,J M'órr-.ó da Rua' Mcins, Toop .. ,.".'... 21'7 --"

fOTAl '-' 822 d�graus.

1, 'Morro ,do F<uo JosÉ B�iteux 200 de<jr�us, oproxi
. madament"!,

/<
"i

... J
. ."'...; ---

3,::" CO�,3TfSÚÇÃO, o'E SALAS DE �UlAS
c

'" ,>;

bié'Li' ]:l:::XO '�o G ç., B�atriz-- S: B;it�' (f��'ntQn�l)
�\:�.I.S1 �r .. :'_�,f.� �,,,>� __

'

....
'- ,�

','
,'"C, ""ç ,é" .. ,';' -''I, '-., t: An!:::o TeIxeira -(,Costeirq do

};l';)::::�)' ,.::i..., 2 's�IQg:: -

"

'

,,'
"

" ','! :�X':', '.'<:';' (:1::. 7\nt,Sn;0 ,Apostai j, (Rio .Verrpe- '

�:'\ >':�_:�: �'���C!/;,<ç��re�o Gr�\hde ,_'_' 2 5dlos.. ',

.

• ,
",

, . _
_

l\;>- .

f .� ..
'

': "::·":,'-,,,,;;·u:�'':;>ORTI::S " ,
\, , '

': ,
'

.�' c:��:�::�t,:' J L,�, '

, ,:

-,

"

Con�; uíd�' a coberfu�G do': E-stádi'o" �:k'l, ,JAe.' ,"

,
,-

, ,

5,0 SAUDE ,',,',
�( ,-',

Instalados. e em' plel'lo h}nci,oha�er)t0 ,os ,.Gabinetes .

,

O:::!chtológicos nas .. seguintes localidades: Itacorob'í;
LOjóó :da 'to cei§ã'o, Sçmt,õ' ,AntÓnio de. lisbôà; Ca-
nasV"ieir:as,',', ", f', ,

'?' "', '

"

.' E�, f-es� de ihs-tdlàé_60 o ,G�hnete�,� Odontolôgi-:o de
"Rib��rãG: <iN] Ilhei � �d� .Assfs't.ênci<{ Múni�iPbI; .

'

!nstolddos e e� pleh.o, funciona�êh-tó P:os�os,Médi.
cds nos seguihtes localiâ'Odes: Itacombi, Ldgôo do

15 Ruo Ma" C t 2.430 CoriceiçGo, Santo ,�htônio de Lisbôo, Xanqsvieiras
16' R' ,

Jor' os o
""�."" .. "",....

616 Ctlmpet'he e Rio Ve,rmelho,
"

.' ua LeoDerto Le?1 .,,""",., .... ,",
17 Av, da Saudade (final) ".,'�.,.,"" 1 ,800' Em fase de ihstró,IG§ão os Postos Médicos- de I'hgle- -r-

1'8, Rua Gen, Bittencourt '." .. ", � , . .. 2,160 ses I': de Ribêirõo �to "lho" '"�

téf. Praça Pib XI! """"""" _ .... , " 1, 1,Oe�- :.' /'

• i

20'. Ruo láura C. Meira ",."", ,_" .. , ., 2.040' 6,0' - SANEÁMENT�
21. Rua Vieira do Rosa ünô'-ro do Caixa ., _ , o o o'

d'Aguá) " , , . , , , , , , , , . , , , . , , ... , , " ,3,800

Calçámetito iniciàdo:

Calçamento cóntrQ�ado para iníc�ar:.
22. Ruo Sbuz.o Outro "_.,.""" .... " 1 ,360
23. Ruo'�idal Ramós (lajotas) "'" '. , , , , , " 850
.24. Rúa Tenente Silveira (lajotas) """" 650
25 R D d )'I' ,

-,
, -

, ua eo oro aJotas) ., .. , o', • , , , , • , _, 2.400
2�. Ruo Felipe Schmidt (lajotas, entre ""'" ',' .

Trajano e Deodoro """"""""""" 9'60
f

Recalçamento éónc'luído

1. Ruo João M, /Espezim (Soco dos
Ur'nões) .' 5,3 í O m2
2. Ruo ,'Dr:' 'Dib' C:h��,��' : : > :

"

: : : : : :' 1.15<1.
3, Çais Frederico Relia e Roulino Horn', , 2.250
4. Praça 15 de NeDVembro ,;"" ,'",.",,915
5. Largo da Alfândega ."",,', ': , .. , . ,', 179
6. Largo". do Mercado ".' .. ,.,J.".,., 41
'1. Rua- GaSPar Dutra """'.""" ..

' 400
8. Ruo Menino Deus ." ,'o " , ,'•••• , ,. 481
9. Ruo Demétrio Ribeiro """""" 1.754
1 O: Ruo Delminda Sifveir.a "

.. , . , . , ,. 1,092

Construidos doze mil. metró's de sistema" de escoa.
mentó de águds pluviais, �om o imphataçã0 de gale�
rios e rêdes, �aixás wletora,s, grades, etc,

7,0 - AJ,A.�G>INAMENTO
Iniciádà o construção do Jardim 1/8ulcão Vi'cna" .

Construido Praca Mirim no entroncamento aos Ave
nidas Ósmar C�nha' e Rio Bronco,
éonóJida pavimêhtaçãó ornamental do Pr.oça Etél-

v,ind Luz.
.

J ,'..
Concluido pavimentaçao-da Praça Benjamin Cons-
tanto ,

Concluido· pavimentação ornamental dos passéi,d5
do Praça 1:5 de Novem5r-o. .

fonclurda pavimentação do J�rdin, do Prci�?, sit? no

�Iameda Adolfo Konder (Estatua de Herélllo Luz).
I

'8,0 ._ ABERTURA E ALARGAMENTO DE

VIA�, PUBLICAS

Alargados ,os seguintes: rud dos Ilhéus, , treckos do
r:ua Geneml Bittencourt, para calçamento i� em

(Continuo no 5,0 pag.)
.t-.".

\ W�if�::-�Çg :i'�'Wrr:'�� �U� ,�\ �W� ,,"rDft DO C�rio!::dtJl.�.\,}JI.;$.eJr.;:.s��V:t:.j ,.�' .. r'!_:.,.HJi,!J ... \o:<J.(�&.!<.�w�""�.Iit�J fi 1:;,1
I o ',-- o,� .. " -

{' 7<' a e o I
I

}'L.k'...�·I,dr...Jl':�.' Li'.. ... P rv.o é�Lo
.' II, r

L! _��. J-�� oe, ,;l'�a i�:'" [fi:;;;H"tuto Rl':"isileirn do C�tl'[>', )<'01

I'l � �'�·"'r>"'1...··��1-. f� ,1,') ,'/ ..... .(i�,�·')7)'(.' ,11 r ci n o I ''-';'''fi (ln \)Ç) '1') ":.)
' .• :'.I..iC;':"_>li'�!,��:" :1., �.l�:� r

...�.l.�{_�� �- '- í_._

...
'" t ;.:1, " , .. ,.lo ....... ,..'.

')
,CU(>![,;,G�.:E"l\\J,J,)Ü a necesvidadc ,III' se ::f1o,,:t,

Inau, Indoiol, lbiromo, I,io do Sul, Pro '. o» •

Ii
,

lHLj C:-�l=- _!l'L;l'0�::3 ae caxes os n1PSD10.s m; }ces ur· conver

Ijcro de "engineering" da Usina Garcia .'.1';',;' �'i,1 ,8_11 t,H'J:;:u'() ou 'inlúvel, cnnsnmtc ('�';::

Projeto do, sub-estoçõo it,['e:-iigo :"'l,: C'i<.\vênjo Kn'en:it{'!;)iVl rln Ca[:�,

,ti'dera de'\.Jolnvillc,c,do subesrocôo ,'--ln 'I

lo à Usina Diesel,' I ;:� !', ::j o r, V r�:
\

'

I

,e vófios 'outros projetos de �,L!;) i
:

I
I
j

1

estoções' e 'de ljrihos ele !ra,lsmissõ;::s,
D&�sé modo, é bostonre expres-

:�':C',�e;l'�.�;1-i\,-, s '" f'''ql�'l �HÇ[tO d�. c:ifé -í:irrado o_,:.t :"-in!ü.'_"""j',fttt;G�\2,'0 r,-'.;i." ...� }l::'� 'j1;'�';�, ���; )d{.(i"..-C) ele Cf:l(]Yer.;j;:{! :_.baL(·t,
,
'lr�"" "'. " '., 'íl ,,,"l';'in ]>"";(-3 ,]c unidade e vdllln� u- I';I ,t. .'. _. , .. _ _, J .� .... , .. � �_ 'J( �p I.. "........ L.. J

(' _
•

"'1:;, '::"c'O Ó' cE ciú, de GP,,) kg' orutos, que corresprmd« 'I
-

:" "j:;: t'"g Ui,;I�:dd{)s�
... l

" I1.S�:Ü'!l:) I
- 60 kg- de c1,fé crú, 19;ul71 a ;:;0,400 kg ele café r

iOJ.T,�,tl0, ou, ainda, 132 Ji'Qras de caf( c.t:ú igi,"uI,
E I .. Jo il'jrê:,s .de café torrado:

siva o 'c'ooperoçõo que ambos as orqc

nizações de ,enge'nh�?iâ es'tõ'o presícn

do,' o Centrais Elétrica como ru'i b�'rn

Q9 Go,�ernCidQr C�fórinen,se,
-

� Sob a' resporisobiltdode
i

I
cio I

I
,

'I
I

Enger;ne.i:�o . Peter 'Sthmithousr:n, 'pe
rente 'em Santo Cétorinc e ido ",r

�

mando' 'F. de Oti'veif6, A��sjs�"er!re
. -:;; 6{} kg' de café crú, igual a :W kg de c3f'é S6Iú,'

vel, ou, amua; 'l.:i2 libras de café cru, ig-u,a'i á
4'! Jjhú.s de café solúvel.

,

'

Diretoria,

C�lmpre '-acre'scerltar' q�;e� 'o I e;;',
do"simple;,i� formo! execução de con- �l1:rL 2 :� -_. eft:"HHl :rD.éh!n�ll:S, Integralmente, a.s d:i.sj){�

�:ições constantes "das liesGluçõcs D.OS. 364, ,387 e 391; dc'

�(l_6.u{j, 1{J�1�{', e 1{L2.G7, r-csliCctiv:aneutc 'qae n:ío C(}Ü· Ü·
re!n t:rH11. a In'e3�l1te.

trotes' -pcrc tais serviços " os .cornpe ..

t�mtes ',� téc�i.cos d�sSEls 'fi rmas, (,,::'\,",0

tómoÉm os :se:Lls �i,gn:)s ciiõ-retores, l.�,O
ves,:'dos quais �e integranl plenamente
",' , " " , I
n,e plalTo de" des�l':worvimentQ nó setor'

de' €n�rgió eIÉtri�o�. de Sant� C'J.1ar" O::il'WAiIDO CRUZ LISlH)f\
Preslflente el1l EX,ercício

,ii; .'

. i,. \!

, '
+

"

( r,'

tarifa
scolha�

i_, ,�
•

, ..

;;

, ''0
_1- ....

TrêS vôos por :semana para Curitiba, S,�o Paulo e Rio.
,Serviço de bordo dá ,categoria internacional. _ e"w'

-

Para Pôrto Alegre 1,ambém três vôos por semana*

para :qualquer fugar do BrasH!
o CREDIÁRIO VASP
está à sua disposição.

VIAJE'
b�
,.,.,

- 'cónsulíe seu agente de, �içgens ou a Vasp
Rua Con�elheiro Mafra, 90 :_ TeI.; 24-Ó2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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As no.tíci(:!s chegados de Londres, ad�ré:.p , dt.)
�"J. I � "'.�

reunlCllO
.

internadonol que debate os problemas do'

Café,
.

nôo são das mais', animadoras paro' (I Brasil,,'
tgL (J pres:;(ío que se tem verificado por parte d:os paí
ses c'onsumidores, "'à frente .d'os ,qu,ois se encontram

OS' Est·odos 'tJnidos, sendo qU� do lado- �dos país�s
produtores o Brasil lidera o grupo pressionaiJo.

Ao que tud� indica, o M'inistro' do Ind,ustria e

r ' ,

Comérdo sr. Macedo Soares, ausei1tou-se temporà-
r'ia'me��ê 'JJ' frenle 'de -luto nO episódio �o c.afé( parà

vi� 00 Brasil busca/ s,ubsídios para á defes.a do' "OS-
.

so posição �'a Olé'. Pe;gu�ta,-�,;, �'goro, n�s cdrcylos
econômicos nacionais, se v�le ci 'pena sacrlticar-s(�

bHca em Santa C3Itarina. cra '

os 'dedos' para�:não se entreg�r os anéis. '.

,krepl:esentado apenas buro·

cr�ticamellte por' uma, Djr('. A imprenso d(;! Wall StTeet tem. lançado, n'ês-

toria de Higiene .. , Neréu �c<; dias qÍJe' correm, editoriQis a'dmitindo, que, de

v!anc,ioti. a ·r.ede estadual Ik. (I�Ô-I"�O, com os i"te!'�sses dos países (;onsu�idores"
Ce)lÜ'OS e P'ostos de saúd.e, .- " .

d
.

, é m,c'llor liqqidar Q, oHm:'o. pQis, seejlln Ó. !Ou", 0PI-",
l1Hlitos <los quais >coJ.lsef\u:1I ,)

,

'nl·;:'''',., os imnortodores. M'ClO têm.' nenh,'lm interêsse. emconstJ:uir em várias 'Çegiõ,;·o. L< ,"", r'

tendo. a administração Cdl,' 'um �côrdo cyi� obietivo é impe�ir a lioi,xa 'dos pre-
Íl"aJ em li'lol'Í.allópüiis, OJl(Lc co�, atrovçs de'1Jl'I1n disciplin�:. i"tern'acionol qlle as-

c(Uhcollc o aiUplo précli;;
.

._ I'
-

'c '"

segure 0, �ua' estclL7.� �:toçqo.PJ:ÓIH'io do De·paljall1ento
.

,\, '

!'t'N') entanto,' deY�mo!\ ntentar paro (l po I IC,Q
. de .Sa-Úde Píi,qlica de San1a .' ,

,

CatadJla. Tudo Isso oti:de. nacio'oalista
"

.

que o atua! Goyêrno' yem ·pondo em

.. ceu a critério técnico dWil pfática, 'em r�la<;ão ào café 's'olúvel. Diante do es-

'ilustre sal1ita,rist�, especja'. fôrco do indústria f\aéionol e da 'poHti-co cafeeirO'
mente contratado, o dr. B,I1,'

adotada pelo PÓí:;, !=onseguimos' em bases clnimado-
6a. rtl.IJV,ll. .

i/ .'

d
r .... s a ind'ustri'aliz{lc,.!lO e a_ expansão' �fesc�nte os

. No setor educacion.al, cc· ..

mo em todos os demais, il v'endas' no mercado ;"undiol do nOS50 café ��úrel,
.filia atiVl(Jacle de a,tualizllrlo;:, .

o que está sendo acusado de "dumping"
'

peras in
nã6 foi menos exprcssÍ\,a: dustriais 'norte-a,merica,nos, em v virtude tl'a. diferen
Heformou O' sistema .'de edu· "

I' I
'

ça d� preç'as da ·mat�riq-prima com, que o so uve e

. manufaturado 1'10 Brasil' e aguêfe pelo qual é vendi-
" ' '

eação, russelni110U vasta n'·

de de grupos escolares por
todo o Estado, aprimorou o

-:oi

'�f

lnsinó' ;�Ó�)(nal, ·ln�oderniz'�n. "

"'dl)��e'�' ilr.Ogc·alila e. ,1' 0('· 'NOS'SI CAPlTAL'
galllzaçaO. Esse 9 :lNereu lhlc ",'

,

-

I
'

mos que nau P,O( e ser esque·
cido.
Mas há também o Nereu

f'"litico o tribuno ,das grano
dd,;; caulpanhas' cívicas (,.,).
a,ntes e de \1'CllQis de 1930. O·

""homem de oposi'ção, o lw·
mam de govêi·no.' Quan!iJ!:i
lir;Õê;'S cltÇ intcgi'ülade de ca·

ráter ;<1e" fi�:meza de 'ideal,
d'e coragem pcssoal, .

(le 111::'

uúncia e de ilJtrep�clcz, na
.lutai encelir.a, uma vida <1'�,

sim agitadll pelos fortes'
vendavais refOJ'!?ústas'?
Passou. E se há homen;;

ciue, ao '111orrer, nunca ·}.1<1·
viam perdido melhores tUO-

,m�,nl()�,�3pl: �noq:Cl;' ê,;�:�
,homem ..fni Nerêü RaIpe",
'que lHIl1i::a decepe.im10u, por· ,

.

que não' sabih 'iludir, nem'
dissimular atitudes. A H i:;·
tÚl'Ílt ,uirá dêIc_ qu,c I'o,j �lIil
uu� maiores estadistas lHa·
sieliros. de sua g·el'll,yão. Dir:!i.
mujto lJ(�m. lUas a' História
apenas regist.i:a acontcc.imen:
tos. Não iúte,rl1reta l� uUt.u·
de dos homens que insc;rr�ve
na. g:,lcria üos l11aj� I�;)LL'
wis. V('llha, pois, !J biógrafo.)

VENHA Ultl
BIóGRAFO ...

GUSTAVO NEVES

.

Sllcuclosamente, discretu

mente, passou ante-ontem :1

data que seria festiva, se

vivo í'ôssc ainda, a servico
,

"
-

,

de' sua terra, o homem cujo
. nasci-mento ela costumava.
assinalar ruidosamente: Ne
réu Ramns, Não sei se, rc

cardando a figu�'a de 11111

dos maiores estadistas do
Brasil Republicano, estarei

" movendo ao 'gesto de reve

.. rência para com a sua me
muda todos .quantos nos

beneficiamos dos seus atos
de governante e parlamen
tal', em Santa Catarina; mas

sei que não se lhe fará ne

nhum favor cultuando-lhe <1

, gTande ç nobre alma, íntei

ramente doada, ao desenvol
vimcnto da terra catarínen

\
se à causa da Justiça socíaí.
Nerêu Ramos merece um

biógrafo. Melhor dito: San.
ta Catarina"

.
precisa de, um

J,iógrl\fo para perpetuar,
Jlurill1 obm a.o uivcI do seu

, iÚlCll:SO· vaior espirituàl, o

':"nOJUc' de .Nerêu Ramos.
Tlllvez lltuita,gcntc 110\:1

n�o saiba- o que êle foi, o

(jlJe f.êz," o que 'pensava. fa·
zer e o que faria ainda, St' a·

fatalidade não o houv�s!>e
� s�rprecl1dido. lJaquel� tr{t·

g-ica >-tarde e111 que o avião
O>!.;.

'J

que o transportava explodia
n.1s proximidades de. Curiti·
ba. Mas é preciso que se lhe'
credite o 'pioneirismo na

im1Jlan,tação de serviços de
assistf'nda sociàl, no,) Esta·
do. lÜltes de Nerêu. os 'infr·
'Ii:lrs doent�s de lepra i'�.·

molavam pelas· ruas das ti·

lIntes, repelidos pelos cs.

cn:rnd,os dtl� que t�mia:ll
l' l�l.b·�i�i(H·-SC! Ne)'i�l1 triGu ;1.

(; J iúniil Sa,ntl. Tereza. Allk�
.

uc Nerêu, os meiiol'cs .,Imll·
, ex

C]imauos lJel'amh!tlavam)lç.,lS
"ias públicas, famintos (;

maltrapilhos derivando pára
o c'rime, depois da vadiagcllQ
contraída pelo hábito. Ne.
réu fundou e construiu ()

Abrig'O de Menores, eriou o

,:.luiziHlo dê lVIel'wres e pro·
moveu a,ássistêncià aos dp·

sanwamdos de lar e P�s.
Antes de Nerêu, os demer.·
tes eram ''-recollüdús pro·
miscuamente a manicômios'
ÍI;o,provi�adç!l, .!!nde não -ho.·
via especiali,zação d'e t�at;i·
mento. Nerêv reaUzoll a C,)·
lônia, Santana.
O, ·Servi'ço de Saúde PÚ·

t
I

j

f
f
'\

"

l
1

L
1

U\' Ne.rê!l ltul1!u:;;,

•
!

sforço'''-0,

A noticia de que Florianópolis passaria a inte
gr'ar - em caráter prioritário - o Tronco Sul do
programa de '11',elecomunicaçõe;s é, sem dúvida al

guma, rQ�ão de imensa satisfação paro todos os

cat�rinerises. Já haviamos cririccdo, anteriormente,
a decisão do (tonselho Nacional de Telecomunica
ções que não incluiu a Gapital de Santa Catadna
no plano inicial" dando-lhe assim tratamento discri
minatório em r,elação às demais capitais sulinas. Ag6
�.aJ entreta.,t�, corrigido o injustiço, acreditamos ser

'do nosso dever manifestar o reconhecimento pela'
decisêo- reparadora.

Nisto tudo, há que se .ressalta.r,'ó empenho com

que o Governador Ivo Si,lveira 'deu tratamen.to à ques
tão, no sentido de que, uma vez mais, não ficás

!!,e�os esquecidos dos bencfídos que tem traxido 00

País Q administracão federal. 'Seria 'uma discrimina'
_.,.,

..;o •

,

ção verdadeiramente cortdenovel deixar a. Capital
de Santa Catarina por fora de um p�ogromQ 'que
viesse- Q estabelecer no Sul do Pa,ís um tronco de te

lecomunicaçÕes, quando as 'cQ'pitais ,viz:inhas, . desde
o 'início, merecer(Jm as atenções gçrais, determinan-

.,

do o sua inclusão/prioritário.
A pro,nta reaç�o do sr. Ivo Silveira, indo pes

�oalmente aos Qrgãas' �"e�onsjáveis pelos telecomu

nicacões . na escala· federal, fizeram, co", que, de

imediato, o mal fósse reparado;, ,�ando margem à

nosso .pqrtic'ipação nQ plano não apena,s como' uma
.

mero liberdade' do .Poder Central, mas 'como um re-

clamo' regional que deveria. atender" aos mais pr�e

dentes apêlos de jusfioça e equanimidade.
, S,ob certos a!(pectos,. n�sslo Estado. tem· .·sido

irritantemente preJudicado nos' ·afe'nções do Govêrno

Federal, em 'relação dos Estadõs' viz:inhos. ; Uma lo'�:.-
90 série de reinv,id;coçõ.es tenl permanecido no es-'

Quecira:lcnto da' União, or>C'ior dos esforcas, com' que.

uerra

-4 •

\
, ,

''/

',o

OSVALDO MELO

UM PUNHADO DE BOAS NOTICIAS PARA
, .

,

FL.ORIA�fQPOLl:S. TELEVIS'ftO NOSSA MESMO
.' ,

Dorc< 'L,:,pcs' é um hqmem que noo' e.sborra· em
elJl;Jeci Iho.s.' V,? i para a frente e vence-os' toc;os com'

sua vont"oe fenea e que não se cJéixo VEncer pe'io
conl'�Gcj(j0J pessemismo de I"nuita gente, pregoeiros
do "nãó. É p..::ssivelu,' iS50 não se' reali:ço e de �outros
ta'ntoõ fro;;es mórbidos e indecisas. Agora mesmo,
Darci_ tope,t foi' a Bra�ilio, enchendo sua pasta de
viagem de p9peis e do'cumelllos iniportcmtes, pO' {
ob,ler' o o$sinatura cio Presiden�[e CosI: '" Silvo afim

,_de qo1'C),r Florian6Roii� de uma Estaçõo própria de
TeIevisão' e acaDar .(O,m 0, tabú de "já teve"" Qu'e
s�jq,fe)iz. '1(1 •

•

FLOR,IANOPO.LlS NAS�riElECOMUNkAÇÕf.S"

j
l ,

,

,
hJD,

E' AGORA UM FATO INCONTESTAVEL
>ii"

'

.
.

O Presidente do. CONTEl, (umo das COi50S boas
que femos no pois), teiegrafou poro 0- GovemadJr
Ivo' Silveira, dando. a bca novo "de que nosso (aDi
tai foi inçluida no serviço de telecomunicações,'
ccreó:centm1do que no ano prç.ximo, de,d� Porto
Alegre olé Belem, 'todo o trabalho eslará pronto.,E
cpsim 0$ c;Jó "contraU ficarão chupando no dedo.

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

ompeDsa o D
'tf"1 '

.

'. I;: '

..,\... � �. ';J \.< ;,J ,', ".
t-

o MAI·S. ANTIGO [)fARtO DE SANTA CATARINA
, . '. ,/ ,',',

Dl�ErO�: José MlI-tusaleIll l..iomelll .:.... G.ERE�: Domingos Fernandes de Aqui((o
•

'{:. I .,', ' , .

en'IPe�hado no suo conseçuçâo, ajudados, por uma

maioria reconhecidamente vélide que possuimos na

nosso representação no Congresso NaCional.
No decorrer dos décadas temos ésperado pa

cientemente. que nosso e,sfôrço pelo desenvolvimen-

� ,

/ .,

to e os nossos ,méritos de um dos Estados que, mais
,;;,

contribuem para a arrecadação de tributos . féd�r:ais
sejam finalmente �econhecidos peles governantes' 40,
País. Temos sido vítimas de m,uitos desen9anos, :é

verdede, mas mesmo assim jamais desanimqmos
nem deixamos de confiar, patrioticamente nos' h��.

. .

mens o quem tem cc:ibido a ,tarefo gigQntesca. da re-

cuperação pofíticc e econ.mic� do Noção.

'Mareilio. ��d�i;os,' fiiho
.. ,1,'

,

�'.!
(

,

se

" �ao todbs os 'que tem a oportunidade
j', ,'q1e cheqor à Universidade. Apenes um

��Ui9��ES, '",','
r

,
.. >:\"por cento ccnseçue",

J' ", . ;. ,. .'
�': Cidcdõo: "Isto me cheira' a

.

sub-
. Açid'!2ntqlr;ner!if�; 'tive -: óp'O'rtLjni- :\,'ersãói' ." ...:

<;lcid<:; 9€ presénctcr". o seguinte' diólo-
..

Aluno: i'Não é subversõo, é u

90. entre, um �sr_udal"!te e �m" õutr,6 'çi- ;, v�rdade". '
.

<;ladão;: a respeito do movimento' gre- .•.•
\ Ód�dão: "Não' odiento. Os. que

visto dos aluno� do' I nstituto Estcducl .

pope,m pagar devem pagar· poro 'mon-
de Educcçôo, .conrró

.

a .cobronço
.

'âe ter 9 estudo de quem não ooce".
.

anuidadeS: '

. \.' ,
-Ó, '

•

, 'A1�no: 'Mas o senhor na,) vê
, AI�no: "De rnaneira.,·que este- que, d�aí, s.urgiria uma '-elisçriminécoo

mos' érri greve:e" até ClQ'orô, -a d-ir'�çã.o odiosa�' nociva dentro da prÓD�;(� Jes_
. do' Instituto, ou o. CO(1se,l�o Curddor, cdla _ Os alunos ficariam cii�j'dido;;
sei Já" ;'e?oI y,eL,l. cóiso a.fgumb".'

.

. '�i"I1 &las classes:' os� que pagam c:: os
. Cidadão: "Ey sei ('quol 'é a gre- que não pagam, Assim, já no barco

ve de vocês .... Vocês. estõó querendo /o da suó forrncçêo culturai e' hurncnc
é ficar uns dias sem oulo, no rnolcn QS joven"s veriam t:

- institucionclizo.
drag'em, AiFldô 'estó sémcirlO. eu 'á do, -.-,' aVdiferença de' classes".
ulT)d.' fotografia de vocês', �o. b E:;'rA" "'Cida�ão: "Mas isto beneficia,
DO,' tocando' v"iijlac(e cbntqndo," scn>. ria os "p08res", ""'.'< .

-tà�dos:!n:>�' muro' 'd,a�' >:�scola�'.""': ,::'.:.�;
.

: :",
I, ;;� Ah.:Jr1o: flP�r um sistema el14 que< <. > � Âlu�o: ��'O· ':��erlr,or' rfúo?e'stÓ ::(.p.. ��:' es�

� rk:08 »dom,'narl,a� econÓ�'i�a·n1enfç.
rf;�d�b di�er que; :em • v.e?:..'de ,cqhta:" .,. (l escola mantida por ,êles":' .•

devênq�os q4e��or:�.Jos y!.qrbS do els�! ," '" 'Cidodãq: 'lá _v�1n' vo�$. ,nqva;
·t.Qbelecl!l1ento ,e, fap�r arr�aça !�p,·w .'". -mente, com subversao , ,.i q,' ',,, ',.:-- .i. .,.', t' A'I'" j"D" .i'" •

n..J?·;,'; c'
.. � '.'"". ,'.

,. ,;,": ' UJ�o:\' escu!pe-me{se na:) es--
, : Odadõo,:

.

"Tçl'rríQ€m riõp: pr�clsel- : "tau 'fozendô me compreender· di ,cito.
VCl tan.tp,

-

mas �n1. "Y<,õf cje fi�C!. r�a" Nós .-óchomos·, sin�plesme�tei 'cjl:.:� o

forrq;. çaritandói: b'e.rn .qu�". pcxJpr IdiT) '.': I n'sttt.ut-O..

·

ESfÇldual de E-ducacõo, a

'ésta�!:r:.i'U�a s.qlo':' dê>:�aL!19,"· aw�nderl- ,:.; "m,�is "tr�dkio�al Jsc61a pú_bli�()' do
.-élon ." .... ,. >

" _;, '. "

v I.' 'i',
"

>' Es'ta'do,' atenderia mi'! vézes. ;""2Ihor
.. ;AJL!nQ:' '!i�sslrri:' "(l6s:

..

td,r.tit?Gr� ::";os obJetivos educqçionols a q�e. se

oprencJemos. ',Tarvé'z, }Y'1e-smo, ai'é 'fnais
. ,

..desti,na' se' preservasse
.

a C!ral'�,;(lód2
'dO" 'q0e 'num,a sala 'd�' aula. Aprind.e- \ do

�

.ensino.' 'No�s(ls i'ndústri;:;;,
.

'.nosso
.

� ...' ��
'. • ••

( I ,""'. • " • 1 '"'!! I

.m6��:(!] �er h00éns� Õ lutár pe',,? cch;c;, '';' co,mé'reio, no"sos pois pagar-II imp.cs"
n'os; justo".. ,:

.

",.,
.

,',

'�" t:.:sí. e sE:rla i_L.l,s'o guJ _pci'rl:e dessà ar·

,,; Cidoé16o:' ,r,Afinàl.� di;; co'i1ta,s" ':0 �·,,·recàdaçõo tosse destinad,� �o ,·ensinQ

qu� � .. justo pqr�.: vocês? E'3tl;ldqr, . çJé }gl'atuito poro nós todos, 1'1:,; moi:::_f es

gtaça( Seu. ,poi,'por ',acaso, nÕo,.pOde . �?belewn.en.to, edue:aclonal de )ümCl

pag,clf dé� mil ç.rú+ei fÕS�"pot. mês:,"pe- ,Catann,o, que CO}lta com quase 'CInco

los' seus estudds?'/ '... '. '.':
.

. mil al�m.os, Assl� Sendo, �,s outra5.'
.

Aluno:'
.

"O nl�u" pode, sim, se·. ésco_la:; públ ica; daq\.A.�.. e do .�nteri<;:ir
nnor' màs a móioricr' .dos' paiS. dos' �estortom tombem· submetidas a ::JCrl-'.

do poro Q fobric� do �so·lúvel, no éxterior.·' , mêui',co!egas nã;q"pod�, -sao' hJr;cidr.�. �Qção_ de cobrar qnui�ades? •.90;1'0
As pressão' que enfrentamos nessa ,hora são rios públicos que ganharn, pGLiCO por qu� ,n,o.o. Acha,mos amda, que nao OE:

,mês .. são' 'carf1'ercjciJrios, '.oper6r':o,; """ov�r;la s.er na Caplt,;JI,. onde s.ua maior.

verdad'eiranl'ente imel1sas. Contudo, devemós estar ',. ' .
,

I 'bl t 'd' ,

F
. .;x Quant�; e. -que que g- se-f1hàr ;':J:)eri$'a .qi;Je ,���:�sco.:o J3u, ica. oi incorpora a, :0' u�-'

pr�par�do� ,para enfrentá-'ta�, sem, q!Je abl:arrio� "eles ç;cig8m? Sã,�:' ,c i ri'co tn}1 por mês',' " :: �daçao, <que .�e,. cobrasse, ,o e,nslIlo, c:o
concessões no�ivCls à ec;onomia nacione):: Não

.

po�e-
,-

Cidadão; �T-, você' acha' muito? ' ,c passo que no interior, someflTe -, co-

remos, em sã consciên,cia patri6i\.ca, aceiter dQcil-' Quem' pode tirar, cinco. contos, 'do b�I,. mo d� justiça.! �
_

êle, contin\J�, gra-
, . ,

,so" de, trinta, eni··'lrin.ta .. dias,' fJaro-' qU;) tUltq,. () senhor ,�ao concordoe . "
mente as exigências de al·gl.lns pOIses 'consumidores, , '� .

Cd d- "N- E
'

.'

'

. . _ . . -, '. . o: séu; filho tire. Q ,ginqslo 0'tÍ o cientÍ-" ,\ i a 00:. 00.
-: �o:u mais; OI�"'!1'

,p�ls.um� reVISGlO pr�clp�tada na.polltlca d,e �nd.us- f:içó".:' .

I. '::: _
.' .� Acho'que todo� os glllaslos�_pubIICOS

tnohzaça\o do n,osso rC!fe provocaria um colapso Im,- A il,,1n.o: .

"E os po.i2. que' 18m tres,. ,-de,v,�r,lom �

tombem pass�r pGr O a od-
perdoáveL e-fn um dtJs mai's' pTo-mi,ssôJ-(}s ra.mO$: da,. -,q'tr:til'tro' ou (!;-j;A'C� -fi-! ftos �stu9'(mid?)i; éCfl1'l; �'I-;I�");tf1I.s!I3<lJ:<j'El�.,.: d��..�u,fl,dG,çq0i,;' Çlt:t�f�IJ'l;;I,.��4:e
indústria bJasiléira.

"

um .,sal�rio:.::mensbl· ?e ..cem ,;nil?, O se- �u� �I,�s , ..t�m.be�./obra�sem as onUI-

I' f r t
. ,

t'
-

d n' o
� .nhor" OI, flao Clcnara, ..pou,.co '.' a ��:�.:, ":";, 'Ié' _, ,

" n',e i.zmen e, .na compe lça'o a' po I Ica ec no-

'.. Cidadão:, "E' Mas os. ri:os vo- � A!uno:. E o seu ponto de vista.
mica internacional, o� grandes estão sempr�: pr,ep�-

gom ._�c:.Jis,i�. .

.'.

. .

Até logp'�" "c,
.

.,;,

rodos poro devorar os peq�enos. Nã.a faz\em�s res- ,,: AluhQ: ':Flqrianópol is 'IlGO �er:n Cidadão:
'..

"Até I�go e passem
..dcões:: assim tem sido tonto no odde.nte como' n6 muitá gente� i:i.co, . M�smo na \ Classe be'm". "

m�ndo orieQ;tal. O Brasil, nêste exato "'m,omento, �o- dos t,emediódos,· veja o senhor �u(' o
" D,espedfrom-se e cada' qua'l

.

to-
. ? . fl'l,h,o' d'e 'um' : de.semba·rga.do("pagGJ de?: mou rumo di.ferente. O Cid.adão ficoufre u·ma pressõo talvez s�m' precedentes, n.�' história mil".'

.

.

.

"

.

."'

',' 'pensando, com seriedÇlde, :lG convic-
do l'I.osso' c�fé, pelo fato de poder colócar ,o, nosso .

-
�. , .

.

t
•

. ,. ,Cidac)õo "E: Gl . fil.ho di.� U.nl opeT ", t;:QO com 'l'ue. o lavem argum,e_[1,Çlva
p;oduto 'indust.rializatlo no mercado norte�(lmericàno rór.i0:>'" 'I �m seu, favor, "Esses môcos metem

a' pre'ço 'bem ,maIs baixo do ,qúe o s�lúvEd· qúe 'é fa-
.

Àlund "Cinco mil. A d.i'ferer'lC'J 'uma "i.�éiQ n.ó cQbeça e de"pois n\ão há

cbri.codo' nos Estàdos Unidos.
�

e 1";'l�ifO�,p,�Qlle,�9, efl' w.cpó,rçpo�1... ,
":quem ,c] tire", penso,u,. O aluno, um

..

, "Cida'da-o: Mas' o Ji�rasil rloo ,se') tanto':<'.cíturdi'dó, saiu o matuteí sôbre
. E' . difícil prever-se com fi)xatidão' qual o desfê- .

''o' �

. \; .'

'rçde dor. ao luxo 'de ensinar de. g(O ..

· '. 'as con't:r.adições' qUe via ao :SE:;U redor
,

-cho que trará o já' chamado '''guerra do caf.é". En-
,.co à todo mundo.'._ Quem' .pode pa§9r ,'e, 'diÍ'i;-gindo.;se para' casa, qpanheuti"�tanto" d'a geito como' estão· indo as coisas, �,�Q déve :pagdf".. :. ;,J gurtarra. e ficou cantando até o, anoi-

sera' surprêsa se as :pressóes prevalecerem à" roz'qo ',' AIl;Jho: '�Mesmo de graç� ,'i'ÓO ,tecer. �

i

brasileiro. f' de �,e' esperar, �o�tudo,· que o Govêr-
, ,

.

no do Presidente Costa e' Silva mài1_tenha o suo po-

�içã.o nacionalista em tôrna do problema do' 'cctG'o,

pois u",a 'vez alcançado \ esta vitória abrirel110s ri

sonhas persp�ctivos' poro o futuro, na colocação dos.
no,Jsos produtds industrializad.os no mercado .e')(t,er
no de acôrdo com o orienta'ção do Itamarat, e dos

, ,
,

Hoje, finalmente, CIO que parece, , Qlc�t:'I�arn�s
uma significativa vitória do ncsso :esfôrça e da nos_'
sa 'tenacidade no reivindicQ.çã� daquilo 'que' ��ha",os
j-usto que nos seja dado para' o nosso dese"volV'i�e"
to. A' hente dos' nesses. i'eivindi-cações, o GQ,Y�rnodor
Ivo Silveira tem sabido ser o verdadeiro intérp�ete
dos sentimentos e dos enseies do povo c..t��i�e:ns.e'
poro que o Govêrno FedenJl venha . parti�ipar, efe

tivamente, do, esfôrço 'c6m't,tm que �qui ,s�"Yerifie,Q
pelo pro'9ress� e pele:; bení-_estar' ,d-a ·terr� :d:é . Santcj
Catarina. A vitória. alcançQda, no s�tor : dos teleco
r.,ul1icacões . deve ser repetido' nos demais setores

que inte,ressam ao noSSo ,d.esenvolvi.:nento. Há mui,tq
coisa ainda ,que o �õ��!"n,o' Federal deve fa�er·' em

1, Santa' Cata,rina _c, el;11 nenhum. m.ame�to s�qu�r,'" o

Chefe do Executi_vo Barrigú-Verd� deixou., dê lev·ar

ao" Plan'o nacional a manifestação dos, nossos reC:-lq-
mos.

.

Nossos votos, daqi:.i "pat'!3 adiante,; são no" �e'n
tido de que, o exemplo do qU(\ oc'orreu caRl os. f�lê
�omunlcacões, os al1seios· de 'Santa Catcnina selam
i9u�lmel1t'e ouvidos na� demo,is setores- '"u��inte',:es
S'-ím oo",dcsenvolvim·ei'ito dó Estado.

'l

D Café·

.
'

sérgio
costa

ramos
I·'

,:f
.••.

'Os santos 'tímp,.anos de um Filho de
'Maria que. passava o caminho da Co
tedro!'..

'

,

Com a cabeça lalejante e a·

.testa esfolada� cheguei a redcçôo' re
'voltado com" os guardas-chl.Nas e as

somb'd,rihas da minha' terra,
;. Senti então, como nunca: uma

_

vôntade irrefreável deL sumir, de ti
rar; f.érias 00 mundo, dé "desligar" \

en:·ti�, Só�hCíQ;,er'1tro na cànoa furada'
"do "EstaçãQ de Aguas" OÚ retiro· no

'>;flC",nvento do::; '-Beneditinos", porque,,

num :.I\,jgQr
. se; reflUgiam os chatos em

geral e noutro sempre existe algum
Congre,sso dei Ut�E paro' atrapalhar.

.

'Só. sei de dU,as sóícias:

\
'

interêsses nacionais.

.' I

An, se eu 'f§sse confinado na

Ilha dos Ratones encontrofi� lá' o meu

€den e,a paz paro, o meu' espi'rito, ' A
leste' do éden é"stá era :outro ilho em'

�,'

que vivemos, ter;'ivelment�. chato, fú-
J.ornal do Brasil: "Acontece que a 'Rev;oicrçõo de g:ubfe nb· segundCl feir� de h6rizonte�i1964 não {o·i,' fei,to para nada e os que' Sd'O 'respons'o- ciQzas, negra -cÔmO' a a'Irt1Q dos pecá�

veis por elo tern o obrig,açõ'o de ver que não' seja dores.
destruída à 'socapa, como se jamais ,houvesse aCdn� Muitos guardas-chuvas,. ogou-
tecido. Um Congresso auster'o e grave teria 6 ple- " rentqs, �emover\tes e. àrtificiais como
nq apoio do povo, s'e ameaçodo_ fosse"�por quaisquer urubUs de büi-cje-mamão,

"

flamam
oul ms fôrças. Mas a continuar agindo como' até pela cidade, obedecendo, no transitar,

�

agora, aelai ando s:le novo os vicias que o destruiram" um ritual 'estranhof"e' treleitôdo, C-o'moO
Q (:;ngl e,,:,o. estõrá reclamondo os corretivos, que o se l:J,m band-o de ãleij6es dispufas;;�m
COI',sertoram ai0tes. A recaido exig'irá a volta das mes urt.,d ,t�Ógica corrida.

'

i
• -

"i '

mos poções. Nénhulll país' aguento unJ,a, Rêvol�ção
'. NÇío sei, andor' de .guarda-êhuvo.

que-o oitera de ponto a ponta por,o, ao caDa de trcs Desconfio que ninguém s·abe. /\inda
anos, .pei rnitir que �'olte tudo a .3er como dantes, �ntem devo ter furado alguns ol'nos,
Estas sõo palavrás duras, Mas vale a apena usá-Ias córneas e testá� com' as varetas 'do
em t.-em�:O, se cesto forma. evitam-se os medidas du- meu úrub�.' Mais odiante le'y'::' o trô!�
"ras 'que vi·r6c se o desafio permanecer. . \ co nÇl varet·ada de uma sornbrinno"

O GLOBO: 'O Sistema Continental Carece pe ;c�jo' dona bem pôderia ser' mais ele-'
um SÔD�'O ('inamlzacld poro retirá�lo dessa "sucessão 'gonte e bonito do' que', a n16trQi�Q,
de fracO'5Qs. F:m! AS'iunção' -registrou-se umá novb."' gorda e patusca, que a pórtavCJ ,corro'
que:Ja do P.L,to.LC precisamente quand:) ali se, pre- < éstondorte. Nem desculpas peáiu" a·

" tpndia erquê-!o <ia' mora�liio. E; uem ,revés que ,de;;a- I�i,tob dó Sad,ia. lc;go depois, ali per·
,fia ós diplomacias cios r\méricas" r Na capital dó , to do Chiquinho levei ,?utra traulitada
Poraguai um êrro foi [ometido: 'd' débil' Al,AlC s�iu . dum SyuJ�Út«, .que 'ostentavo um enorme
".a;ndo mais enfraquecida. Oro, a criaçõo de' liparti- e: rqspl!J-tinià,n<:l bigode, negro como a

d�s economicos" levo fatalmente a dificuldaçe5 po- seguri'da-'feira que raiara em "minha
'Ifticas, ISSQ· - num perí0do, dê Castro, guerrilhas, olmo. Resm�ngou um- tímido "me des-

'

Ol/\S � é particuLarmente inopórtuno, GI,JIp'�i''_q\;;'e, de resto, não arrefeceu a
Mos se houvesse ·consc.iencia do fracasso ain- minha dor: E lá se foi o filisteu, impá-

éh �erio bom,' Ocorre: 110 entanto, que há opar�cen- vida e confiante na fcirtG bigodeira,
t12l' inconcc,isncio da 're'olidade, o que 'agrov'l as. coi- densa e re,cyrvo cOmo páro .. choque de

1\ -' k

"'lS. Se Ri I, IVash inaton e Buenos Ai re" nõo arran- fenemê. Ginguei-o, ehtredentes com

cmOil, o 5i"t-emO do '1'orp()� os efeitos explosivqs que um feíssimo -,- o único própri.Eil' para
os deGepções usu,aimente provocam". essas ocasiões - e; sem querer� ofendi

Assim: em breve serei continado,
como' espero, no Rdtor.1es P2C:jLH:'!lO,.
onde vi-i'erei o resto da vida (] mfilTutar
'sôbré

.

o dita: entre. cobras e !ogartos.
. Corn muita honra, serei parente,

'afim, dó Hélio Fernandes,· além, é

claro, d'e ser também filho .adotivo do
Tôrz'an e' pr.imo' irmõo da ll1acaca

Chita.'
.'

"
"

; '1 ,e) Tomar alguma droga 'alu- �

eirógena"'e -ir parar na 'estrê:la'dd Pe
qU�rlO PrLf1Gipe, entf2 os GoiáxiçlS e' o
CdSC!l', ,de t'Josso Senhor

, 2."0) G'ingar o presidente e as

insti,j'Uições,' p'ed,ir a v<:l(ta da UNE 'e

su,ger.i'f mi:?ções, -"- ainda que retarçJa-
'tá'rias - de solidariedade a recém-

,

finda Conferência da OlAS. PregGlr a
.

II'l..u-ta, '�.rlllaéló, com o Diabo, pt:'o' Di·
tadwra Con',uno-Socialisto",

Depois de muito ouvir conselhos

� meditar �oites irí1teiras 00 trovessei- ,-l

r.o, qcàbei' por 'optar pela 'última saí-
"eh

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Florianópolis, 5-9-67

n ·ir' �u �onf;·lnU·2m"
'

'n�nn2r' ',vnr n�r2 [II'lIl0 -Iro flll�írtl- rn Radar
til· !� UJ:,LUlIllI, li ': pl�pu ,0 I U� pu, u u � U ,Uf [Jt �,:

'

o Clube de Diretores Lo- Varig que os conduzirá &. 'Clave, o· Clube de Diretores vêrno) - Show (Salão da Parl'1 reserva de pas- Clube de Lojistas. do Bra-

jistas do Recife 'está cola- capital pernambucana. Lojistas do Recife- organizou ·Moda). sagens, Os lojistas de todo sil, à Avenida Presidente
borando C0m o Prefeito Au-

.

o seguinte programa so-. Dia 20 - .t:olclórico (can- o País deverão dirigir-se ao Vargas, 463, Gunabara,'
gusto Lucena para o embe- PROGRAMA SOCIAL' cíal, ornblé, xangô, fandango,
lezamento da capital per- Dia 17.- Chegada do na- �iranda e maracatu).
nambuc1ana, a fírn de rece- - Em Recife - declarou via - Grande. recepção - Dia- 21 - Visita à Praia da

ber os 2 mil )ojistas que o Sr, Waldemir Santos - o Coquetel - (Patrocínio dn 'Boa Viagem - Coquetel -

participarão da 8" Conven- Clube de Diretores Lojistas Rádio e Televisão do Nor- Almõço Regional (Restau

çâo Nacional cio Comércio vem colaborando. com o deste) - Abertura.orícíal do rante Castelinho) - Passeio

LOJ.-�:. a realizar-se no pe- Prefeit-o Augusto Lucena pa- Salão de Moda.-: Exposição' a Olinda.

�íodo de .16 {1 23 de setem- ra o 'embelezamento da CJ3.- de PinturfJ, ê.Artesanatos Dia 22 - Desfile'de. Mo- P R O G R A M A ç i O.
bro, pítal, a fim de receber 95 2 Regionais "':"',Grande Shaw. das -- Shaw (Clube Inter-

. Ao mesmo tempo, o Clube mil convencionais, acornpa- Dia 18 _; Passeio pela Ci- nacional) - Desfíle-Espetá-
das Lojistas do Brasil Já nhados de suas famílías. dade, para ás senhoras dr S culo da Seleção Rhodia Mo

assinou contrato ;com O Lói- Por outro lado, confirmou a convencionais -: Espetácu.o da.

de Brasileiro para o' afre.iB.- assinatura. do contrato com com o T�atro d� Amadores Dia 23 - Apresentação de

menta do navio "Princesa o Lóide Brasileiro para o de Pernambuco (Teatro grupos folclóricos - Apo-
Isabel", que partirá -do Rio af'retámento do navio "Prin- Santa Isabel). teose do frevo - Confrater-

Ú� Janeiro np di;l 14. DIl- cesa Isabel", que sairá do pia 19 - Alm6ço (crere- nízação Geral).

rante a Convençã.o, o tran- Rio' no dia- J.4, Chegando 80 cído pela Companhia Eletro- Dia 25 - Chegada a Salva

satlàntico ficará'. a.tr3,c�do Recite dia ,16. Metalúrgica do Nordeste - dor - Visita à Cidade. Dan.

no porto dÇ>, R(1cne, servindo Paf;f:1 abrilhantar o con- Chá-Desfile (Palácio do Go- ças folclÓl'icàs.
de hofel aos convencíonaís e

suas famílias.

BOA VIAGEM'
.
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Instalados· nas localidades, de. Trindáde/�, Cachoeira
do Bom Jesus,-Canasvieir9C5::e.ltacq[o.l;:>i.

.

Em vi.as de in-stálação um em Ribei'rão da I íha (sé-
:-

.

.
.

'-
" de) e um em Alto Ribeirão.

._=:::_-;::_:!::!.""'_=>======:::-:_��':""::::t::;.::;.:::.= ..,.... ��� --:-:--:�':::-.. �il Ó��" E�ScroNi\fV\'ENTb "'iI,�,'.t· ...·'ff'''''''''', ""..... ,.,'

, Iniciadas aS"obras de adaptação da Praça Pio XII ,a
ponte) de estacionamento çe ônibus.

','
questras de RE��TO ...

de Pôrto '-'Iegr� e ALDO Gm..J
Em vias de iníciq obras idênticos e 'pmq o meS'(l1O ZAGA do Lira Tênis Clube .

fim, na Praça Pereira e Oliveira. ,\:' " 'ldcíOi23 horas _ Traje-gala (vestidos longos).

11 _ CONSTRUCAO D'E PONTES E PONTILHôi:f"
';.. ' 'sê Á I"ec�çã_o qu� a primeira d�ma do Estado s(:;

Construido ponte- de concreto armado no estrada nhora Ziída Si:veira, oferecerá no P,a,ócio do Agre
de Vargem Grande, lig.ando esta a 8.io. Vermelho. !,ómica, fico sem data marcadõ, e, tão Iqgo séj J

Construido ponte de madeiro (23 "metros de vão) no m9rcada o departamento social do Lira comuniCara
Lagoinha, ligan.do esta o Ponto das Canos. às debutntes.
Construída ponte de madei ra na estrado de Rato- .

.

di"As debutantes,. pqra o baile e .ga a, pagarão! o
nss ligando o yorgem Pequena. '

Construido 'pot:\tilhão"de concreto armado em SQCO mente 50 por cento do valor dos mesas, que serão.cs

dos' Limões.' c'olhidas e'm dota previamente mat'ca::la.
.

Quai�quer esclar��iment��, poderãe ser dádos r 9

lo Departcmel'Jt� Social do Lira e pelo Cronisfa So

cial Celso. Pamplona.
Florianópol is, 30 de agôsto de 1967

Ariel Bottaro Filho - Diretor Socidl

João José ·Machado - SecretárFo Geral.
(5 quilô- .I..-uiz Armando Figueiró Wolff _. Diretor Re"l. Públi

o Presidente do CLB, Sr.

Waldemir Santos, confir
mau também a

.

assinatura
de contrato com ipipcu:tan
te conjunto musical da· te

levjS�O eie- São t'�UI9:.o ql!f,ai
viajará com os convencío,
nai.s no ":princesa. Is�be,".,
teaÍiiando 'uma série de exi-

biçõ��s artistic;as.
.

Coni um almõço, que se

- Esta promoção � SI':
.

Teíllizou na _1ÍltirrÍa 6.' feira,
lientou .0 PresideI;\te do CL.!3 no. Restamante Riosulense,
-- torU8.rá a viàgem

"

vd, . nó' Estreito, foi instalado o

eruzeiro turístico··. dos màis COhIitê 'dos Co�p�nheiros
agradá�eis, h,wendo, �in(la- da AÜam;�, cujo coorde�'{
'da, danças,. jogos e "sl1 .. :WJ/' 9:0.1', em Santa C8.;tatin�, é o

num congr8.çarpentó especLlI
.

i·dr. Ac4cio,. S. Thiago. ,

. pl'lra tôda a fap,1íÚa lójis{;:�., .,' Várj.2,s ,<),utoriej_a.çles. ·10-

No dia (13. os convenet'1- l�aís ,represmitantes do, Go

nais de Sã'J P�ülC) .. Pacr!z�.n('l., ve.l'nad0T do :E�stado, de SE"

Santa Cat.�rina e Rí.O 6r ..1!l.- eI'etários "ele Estad.o e prc:oi
de do Sul embar:ear1j;o' em (�.3ntes das Ped.�rações das

Santos, no ná.vio' ."Alia Ne-
. lnc'�ústria,s e do Comércio ce

ry", o qual cheg�rá ao :gio Santa Ca.t.'1rina,. participa
de Janeiro no qh 14, às 8 ram do àgape, bem com·)

horas, atrácando ao lad.o do o Arcebispo Dom Afonso

Nihues.

'GOMPANHEIROS' "

. � )'

_DA ALIANÇA

"Princesa Isabel".

Frisou CUle '0 "Prin.cesa

Isabel" levará cêrca' de 300

cônvenciomüs, ·seúdo. qüe
outros seguirão por v�a ter

restre e via aérea. Em 5àn.ta

C.�'1tarina diversos lojistas
- contrataram um ,'1vi.ão : cla

. .

\ Na oP9rtunidade, falara';}

o CQorclê!l,'1dor dr. Acácio

S. Thiago, 0, d.r.-· José Ma.

'ria de OILveiia, Presid�mte
.

�dêsse Comitê e dr. ·James

Gl'azi:er.

. 'E!�CANADO'R
- ...

'
,

'. Precisa-se
Bom 30:órió; semana de cinco dia�, s.erviço per';

·monente.

Trotar na Imob. A G. R. Deodoro.

'--�-_.- ---_._._-- ---"'---'

VE!U1E;.$E
Otimo Apartom�nf'ol 1<j)Ç{Jlii:ado na f;;.V. .Rio

Branco �om 3.:q0drtos, Livlng, Cop.a-Cozin.ha, Depen

dér-cia: plempre�Qdo, �b.r��m etC. Preço de ocasião

Trotar cOm Sr� PaulQ -:- Fô�-é 2412.
.

-,_----�
.. '-::"-�--�--

_.-

situado emtonfOof'tavel apartam<=nto,
central.

T rata � à rua Monsenhor Topp, 51.

. zona,

outras, no_centro 'da capi-
tal. G.t\.L. PINTO SOMBRA

Já ifl..iciado, êsse calç'1- AGRADECE c.ido às debutantes pelo debutante Betinha Mouro,
mep.to na Leoberto Leal w:- O Gal. Pintei Sombr$i, Su- no residência�de seus pais no bnirro.de CoqL�eiros.
tá em dtmô acelerado: perintendente da Campanha Início 16 horas _ Traje: Passeio> r

Também '!llll' êsiies dias, Nacional de Alimentação'Es- 6 -- Dia 23 de setembro (sóbado) soiré eja primave
igualmente com lajotas, 03 colar, enviou',�pensagem �.) .

,

-

serviçôs de calç'l.mento da Prefeito Acácia S. Thiago, ro no Lira Tênis CI'ube com orquestra de Aldo Gonzo
rua Tenente Silveira entre agr,'l.decendo-lhe a atençã::> g{ tendo como atração o cantor BOBBY DI ÇARLO.
a. Deodoro e Trajano, bem dispen8,\1da quando de SU'l 'c· "'níci« 2.3·:hór.as - Traje: Pdsseio completei
como a Vidal Ramos, 'no visita recente a esta-'<::apital.

-

7;,_ Dia 2/. de setembro \-Cjuorta-fei-;;;;J) -- tocruet21
:::-..:..:.:::._--_

... _ ..

"-:::-- .--:_-- ---� =:-_:::.:;:;::.::_-:.:=:::::::.:.:.-=-..=: ----�

MAIS LAJOTAS

1!>- rua Leoberto Leal, en

tre a Av. 08111ar. Cunha e a

r�'1 Nereu Ramos, está sen

do calçada com lajotas, co

mo
.

vem acontecendo com

trecho entre a Padre Mi

guélinho e Tràj;mo.
As lajo'tas- e(>tão modifl,

cando, em Flo-tianópolis, 'J

aspécto da capital, 'embeI7-
zando-a.

-----_...,_ .._��---_ .. - -------�

BAILE DE GALA'

. ,&..s promoções serão uma homenagem -cs- der J-:

tentes do Lira Tênis Clube e as senhoritas Maria,�i
nha Kotzias Atherinos, otucl Rainha do clube e Ju-

· lieta Albertina de Medeiros Vieira, futuro Rcinhc,

· l' - Dia 9 de setembro {sábado} .-._ coquetel çlançan
te no Clube Doze de Agôsto, numa homenagem de
sua diretoria e rcinho, srtc, -Sônio Maria Oliveiro, os

debutantes do Lira e 'sua diretorio.
Inicio �'D horas --Traje: Posseio completo

2 - Dia 14 de setembro (quinto feiro): - coquetel
dançante "'no Clube Doze de Aqôsto, numa homena

gem de sua diretoria e rainha, sra. Sônia Mario OlI
veira, as debutantes do Lira e sua diretoria.

lnicio 20 horas - Traje: Passeio completo
3 - Dia 19 de setembro (terça-feira) -- coquetel "0

· Oscar Pólcce Hotel, C<Dm o conjunto ,musical do Lil o,.
Início 20 horos -- Tr,aje: Passeio completo
4 - Dlia 21 de setembro (quinto-feiro) - coquitel
no, Querência Pálace' Hotel.
Início 20 horas - Traje: Passeio completo
O coquetel no Querência não será d.cinçante.
5 - Dia -23 deI setembro {sábado} -·Ianche ofere-

Municipal•••
na. 'AAB B., com o con.junto musical' do Lira.'
Início 20 horas - Traje: P.os·seio comr-Ieto
8 - Dia 30 de setembro (sábatM _ soiré 1'10

_

nasvieira CotlntrY Clube, com o 'conjunto musical da

Bioquímica.
Início 23 horas - Traje: Pdsseio compl'éto

9 - Dia 5 de outubro (quinta feirà) jantar de COI1-

froterni'zoção no Lira Tênis Clube, tendo c�rÍ1o c�n·.,.i
dadas especiais os debutantes de 1967. As lnscriç'ões'
poro o jant.ar· poderão ser efetuadàs na .secretaria do

�..f.[.g.: "'1� - � .� _r.(��!,.;tfI\.'lJ,._ �....�.'�' .fr"·"'-'�·>.r.'r·.;t� .. ��í:t� .. , • I.-

,I.nício 20 hows, - Traje: Passeio cO'11pleto
10-' Dia 7 de o�tubro _ BAILE DE GALA '-.. ·or:···

caso

Cel;;o Pamplono - Cronista S.ocial

" .

Atenção senhores' passageiros
da Braniff com destino a Lima,
'Miami e Ne:w York:

(Continuação da 3.0 pag.) \ c. ,

ebr.as· Rua Deodoro' rUa Vidal . Ramos; Ruó Anita
Garibaldi.

.
,

9.0 -- PARQUES INFANTIS

i 3 - ABERTURA DE ESTRADAS
Abertas as seguintes estradas:

o) de Vargei-n Pequeno a Ratones - (6 quilômetros)
b) de Pântano do Sul o Costa de Dentro _ (4 quilô-
metros)

.l. .. I..
.

.

c) de Vargem Grande a Rio Vermelho -

metros) ,

d) de Ponta das Canas. a Lagoinha
tros)

(3. quilôme-

Boeings e DC-8 não descem em Congonhas.
E a Braniff escolheu a Sadia, há quase

3 anos, para transportar seus passageiros entre

Viracopos e São Paulo.
.

Afinal, a Sadía tem tudo isso para oferecer:
Aviões Dart-Herald novinh?s, equipados

com turbinas Rolls-Royce, radar, que pousam
e decolam em qualquer pista e voam a

450 km por hora.' ,

A Braniff sabe que a Sadia tem tôdas
as condições para atenqE}r às exigências des

passageiros de suas tinhas internacionais,
A British United Airways e outras .

companhias também pensam como a 8ranif,�:
\

reconhecem que tamanho não é documento

quando se trata de prestar: bons serviços.
,

Consulte seu agente de viagens ou a Sadia.
" Pça. 15 de No�embroJ 24

Queiram,embarcar
no Dart ..He,r Id
da Sad'ia e

boa viagem.

I •

__ ..rJ

uma companhiá qw;'! está crescendo porque sabe onde tem o nariz.,

/ I .� t>.'�

Snciedil�e
, ,.

ASSUMIU ontem, o direçõo geral do DNOS o

Engenheiro Dr. Carlos Krebs Filho, que por muitos o

nos dirig I o DNOS, em Santa Catarina. Ele foi for
te candidato a Superitendente da Sudesul.

- x x xx

MARCILlAN·1 Maria Santos - Rainha dos Fun
cionários de Santá Catarinq, ontem, oniversoi iou. 'e
I ecebeu muitos cumprimentos. Aproveito poro' '-05
meus.

- x x
->
"x x --

O DR. PERICLES Prade, vai proferir conferên

do na Serncno dos Estudantes 'em Joinville.

x x,-

BEATRIZ Mol1tenegro d'ccrnporc, lançou tJ

'seu primeiro Livro de Poemas. Autografou MEU ÇAN
TO AMANH�CE� com um coquite] na Livraria Cruz
e Souzo no noite de sábado, onde cornporecerers
inúmeros pessoas orncntes .do Cultura.

--,x x x x--

o PROF�-SSOR Ferreira Lima; foi reconduz-do o
'" .

Reitoria d0 Universidode Federal de S,C, por Decre-

to presidencial . Os,. no�sos pOJ:"a'bens
, ...____.

-- x x x x--

"'A ELEGANTE Senhora. ·Lea Krelís Filho, domin

go; trocoU' de idade, N.q Guanabara foi homen Jge.o

da pejos seus familiqres�
",.

-- x � x X -._

",:

,

.' I,BAl LE da Rainha dq� 'Debutantes e dos. Or

qúíqeas, a exemplo dos anos anteriores .é o i>rOXI

ma promoçõo desta COluna. Será um elegante ·ocon

tecimento filantrópico.

--o x x x X �

\
FQI assistir à cerimônia de posse do, Car+o's ':

Kreles FiI'ho, o"Engenheiro Dr. Anita PetrY .

x x x, x

.. �, " f0.IS?
ra, esteve

rrumenau,

fl(,)riar�9po.li�, o b0f:lita Rosa Mario P�rei�

portiçipa;\dg do Baile dos DeÍiütantes de

rio "Carlos Gômes".

,--,X X
.

X x-'

O CASAL Dr: Walter José, do Luz, domingo ê�
,erhorou o seu primeiro'ano de. casado na res:dên-.

. c.a do casal Deputado Orlanoo Bertolli.,

....,.... x x x x

•
, • \ .... i.

NO àltor do Capela do C01égio Coração, .d\�. Je.-

� u�'" próxima sexta-teira, às onze horas. 7 Sônia

L,sboa -e Tuing Chang, receberóo ,o benção de uetls.
.r,-;r•.•.

x x X··x--

INICIADAS as obras do Edifício "Dias Velho",
. que �s1"á sendo constru'ído na principal artéria da ci

dade. Será �m prédio com dezoito andares ..

- x x x x-

COM um jantar ,o nova diretoria do Clube Do

ze. de Agôsto, tomou. pos·se no noite de sábado. Em

pró;i:imas edições darei' os �omes que compõem a re

fe�ida diretoria para -o biênio �7-69.

-- x x x x--

'<. .:',J

/" MINI-NOTAS _. x - JANTARÀM no "Brasei

ro), o S'r: e St�. Màriaz.ir"héi Nereu ReÚnQs Filho e o

Sr. e Sra. Joice Jósé Ferreira Bast0s .-·X -- H::>je sé

rá realizado o jant�r 'do Torneio de Dominó no Cube

Doze de Agosto - Campeõe's Arnaldo. Luz é />,ndra

de - x - O casal Walter Amadei� comemOW'J "NI

\IER" de sua filho Morcia -. x -- O DR. I lt 'n:o

Grillo, ontem, participava de

cio Palace.

2"��f!WnFr"
...-' -

um almoço rio \ucirên
)'

publicidade
A f:!- EM SANTA CATARII·V"

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

CURITISt
A1. Je�9 I'e��� I 1 ·1· . �

8.� afid�r - fIm �:; ;3; .

B L ti M E N A"U
,

; fi. fern�n�D Ittat�u��) 6. R. �r.��if, mt.�. gl
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F'igueirense 13· peleja sem vitória
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Deddida � liderança de} t :divisâcl
Vitóri nm '�ús(ula do Sã

I I I

A

50 ( peão:
Vitória maiúscula alcan

çou, n�' tarde d.e sáb:údo; . o

conJuIi�o do São Paiu3p, ap I

dobrar o "time'" 'do Clube

Atlético Guaram, Cllmpeão
de 66, pela contagem de 4 x

2, no jogo que decidiu a lide

,rança invicta do Campeomv
to da Primeir.a Divisíio df�
Profiss�onais.

Cons:-ituindo acontecimento marcante "') no ,setor
do eSf'Oí'�::') amadorista, fo,',on1, sábadoo inaugurados
os melho •.amentos 'introdu:::idos no e.stádio "Santa

Catarina, oportunidade em foram"- efetuados jogos de

basquetebol de salão, tendo as eqyipes do Doze,
cal, e Mockenzil, da Guanabara, sido os heróis

festa.

io

dçi
o prélio não c:ortesjlomfeu

técn�camente, mas foi cheIo

de movimentação; com o con

junto ·orientado poi' Dé em

pleno superior, isto do pri·
meiro ao derradeiro milluto, '

tendo mesmo-, embora os er

ros técnicos,' efetuado sua

Por absoluta foíta de espaço na edição de hoje
somente amanhã nos reporraremos sôbre o aconteci

menta,

melhor "per,fermancc"
ano.

O Gua.ranÍ nos parece ir

reconhecivel, com sua lin.ti.a

de frente e seu "meio·campo"
deixando ,bastante a-iÍesejar,
acreditando·se que as ausên

cia_s de Adolfo, - Victot e Zê

zinho tenham influid o no

ba.ixo. rendimento de süa e

qllipe.
Na pl'il'heira e�apa da lut, ,

ho.uve marcado.r igual, mar

canl:\o c:ada time um tento.
Coube a Ely, aos 24; abril

a contag��, com um tento

de cabeça, após um lança�
mento de Machade qU.e DaU"

ton deféndeu parda men'te
próximo ao traves'são., falhan
do o arqueiro que deveria ter

desviado o balão de couro

p;(ra, escanteio. Aos 2'i' inin.u

to.s, numa investida sôbre o

arco sãopaulino, hou ve tre
menda confusãl} e LoÍtmeyer
com o arco à sua mel cê, ati
rou fraco surgindo. A.rnoldo
que, como últimiO recuso evi
tou a entrada d,a. pele ta nas

redes, segurando-a COUI umas

das mãos. Penalty, [lortan
to, que o árbitro acus ,>u, teu

",do. Lo.b.meyer feito a eobl'an

ça sem a perícia con:3tumei

ra, salvando-se o chute gtaç",>
a falha de Zínder que salto�
lJara um lado· ,antes do chute
do melhor homem do con-

Domingo, o campeon.ato carioca prosseguiu com

mais 3 jo:;.os, sendo que no s6bodo, o Fluminense per,
'. �,

�

deu paro o Madureira por 1 x O. Os outros jogos: Bo-

tafogo 3 x Olaria 1

Campo G: onde O x Bonsucesso O

Flamengo 2 x A.mérico O

No"'próximÇl dia 14, o Clube Atlético Cqrlos Re
naux , da cidade de Brusque estará comemorando o'
seu 54 aniversário de fundação, Na oportunidade, o

clube vovó do futebol catarinense, est�rá, festejando
o aconteCimento com um programo dos mais expres
sivos.

Nesta oportunidade, o equipe d03 Titulares do

Esporte em Santo Catarina, do Rádio Guarujár estará
se exibindo no estádio Augusto Bauer, frente à uma

seleção cc rá:lio e jornal de Brusque, Os enten?ímen
tos defi(li';'ivos deverão ser m:mtic_s er.tl'e os duas di

retorias :',os próximos diaó.

o treinador wasconcellos que deixou o.Marcílio
Dias, encontro-se na cidade de IndÇJia:, onde vem di

rigindo q equipe do Quinze d� �ovembro, 11cal filia-do à Liga Blumenouense de Futebol. '. junto bugrino.
-

)

.Na etapa complementar,
logo no primeiro, inin ltO, nu
IJ).a falta batida por·Pe(lrinho,

O. jogador Gilberto T'm que -tem seu pas}e +>re- Leo ,consignou {) majr. belo
50 ao MetroõJcl, esteve em .Criciúma tentando ace'rtar ,gol da tarde, após pas,ar por
sua transrerêcia para o -Fu\'ebo! gaúcho onde ingressa dois cOlltrários: Aos 11 mi

ria no FI i ,iano. O atestado I ibt::ratório do jogador es- nutos, a vantagem foi au

tava fixado em �Cr$ 50.000/00
mentada por �edrinbo, aproo,

, O !ateral direito· Luizinho vem de renoVar seu

compromisso com o Coxias por mais uma temporada
A permanência de Luizinho no alvinegro da. manches

t ter tranquilizou tordda e dirigentes do Caxias, que

f � anteontem viram-no constituir-se no alicerce do tri
i:

-

I

ulo
veítandc um lançamento de
Balinha.
Aos 2rí mi�ut'ds, Awaciu, H'

tirallUO àa esqJiel'd2\, êQbriü
o gn!eira, ZinJer, com' um

chu te de rara felichlade, di
minuil1dv a·' díferênça que
f.oi A novzmente amuentada,
mat-can6.ü Léo o pDnto que
cm:1'lpletou -o marca,lor: 4 x

2, falliando novamente Daii
ton que largou a pélota 'deu

tro do :trco.

do

Al'nol6.o, Geceu, Balinha,
liã, Estevo, Leo e Pedrinho
destaca.ram-se

.
no quadro

vencedor, sendo· re.guláres os

outros. A Leo doube' as hon

ras de melhor homem na

cancha, CQm um desempe
nho que o émdencia eomo.
lH:n valor de futuro.

No quadro vencedor. ape-
11&8 CanJwto, Marreta, Ma!!
lio e Bal'ny convenceram. Os
.restantes atuaram muito a

quem das suas. possibilida
rles reais.,

N,a, direçãô do embate fu'ü

c!.ómm ú sr. Antônio Silvei;

ra, com desempenho satisfa
tório.

o� quadros a,tuaran).
sim' censtituidos:
São Paulo :::_ Zinder; Balt

oha, Arno.ldo, Ce 'cu e Étel';
Ká e THo; Estevo, Machado
�Pedrinho), Leo e Ely.

<'

Guara'lÍ - Dailton; Cànho"
to, Itêni'o, Marreta e Dairúj.
}\'Iu:rHo' e Martio; MazzoÍa
(Acácio}, César, {.ohmeyer e

Barny.

Classificação

R�aliz'�do o jôgo de sába
do que foí '0 sexto (lo turn':),
a. classFicação dos concor

rentes passou a ser esta, por
pont!lS :perdidos:
1.0 lu:�ar :- São P�u�lo, I}
2_0 lu�:ur � Guar;;::ní. e Pau

la Ram"s, 2
300 lu ;ar - Postal TeI�

gráfico e T,amandaré, 4.
.,

Próximo Jôgo

o próximo encontro,
cnntim�qtão ao certame, 'es-

i tá marcado para o próidnio
sábado, jog,ando' G'aal'anÍ 'e

Paula R lmos, que decidirão
a vice-lirlerança. I

____ .

,

'unfo sôbre o Figueirense.

O excelente comandante Norberto Hoppe conti

nua em Joinville aguardando a pre�en'ça de wm emic;

sário do Bangu para formal izar sua transferêneia pa

ra o time)de Moca Bonita. O jogador manifestou seu
j

I
. "

interesse em perÍl'lOnecer n0 Bangu por uma: tempo-
rada e o Caxiás não colocar6 obst' CLtlO na trQnsferên

cio.

I Dirigentes do Caxias declarara'f' que' Norbert')

Hoppe poderá ir para o Bnngu, desde que o time ca

rioca pague ,(J quantia desejado pelos mentores 01-

vi negr9s,

Pockrnos informar que o São Paulo cbniuni.::(J·

'aos d:rÍ\
..:jcni·es do Caxias através de carta que'cobrlrá

qualquer q1lc1I1tiq oferecido por Norberto Hoppe.

Um? vez mais o Fíguedren- a de' 'que .üifícilmeàte perde- guarda local. Aos 4 minutos

se adentrou o magnífíôo gra- lia a batalha, tal a desorgs- o juiz' assinala toque duví

mado de seu estádio e 'uniil l:izaçã(i qiie' se \ferificâva mi doso de Bi e quem se encaro

vez mais vilI fru·stada a sua . bandn caxÍénse.· P6l"énl, Aos 'rega tia. C'óbraÍlçâ do chute
pretensão- 'de alcançàf sua 38 mIhuÚJS,· o pànOl'áin� \-lo é o Iateràl Laízínho, consl-

1;f1l1te, ,a vrtórra no Campeo- jogo aIt'erou-se, com
.

o Ca- derado como U111' dos me

nato, voltando a ser vencido xías -encontràntlo o seu ver-
�" .. � ",",om:lt3. E o fê�

pela e [ulpe do Caxias, p-el<l dadeiro jôgo, sendo que, até com rara, perícia, envíand
contagem tle 2 x

\ i, pelo qÜl�' () filhtl d'o match, nai1a ine- ".,,�rdV ue eoure Íl0 ângul ()
anteou tefn -somôu 11 dertn-. '110S de cínco invéstldâs dos direito

-

da
.
meta empatando,

tas, . ccntínuando com, dois jOinvlllen,s'es puzeràm' em pâ- desta forma, a contenda. Aos'

pontos apeààs, provenientes nico' 'o' arco sob lt -guarda de 11 minutos, !van chuta com

dos empates 'obtidos ante 'o 'Carlos Albertô, tendo ZezI- víolêncía e Carlos' Albert;}

CarlOs ite,nau" e o Cruzetro. nho, Albinp e Edson perdido desvia. pa-ha éscanteio que (:

O 'á,lvinegro começou 'bem oportunhiades-ríe ouro para cobrado} pelo mesmo Ivan

ii. parfida, l'hando leve do- assinalar e, como lances fi- que'o':fá�{'seln milita períci.s,
rnínio sôbre o antagonista naís do pii:n{eiro períodÍJ, J- tendo f

Edfo aliviado -. Aos '<':1

flue não estava jogando, van atirou por Cima. do át··· minnt;bs, Ivan, escapanê n

nem 50% üá .qiié pode. Teve co e, a seguir, . arremessou " pela' direita, e:' tendo ludo pa
� time orientado por N'éls'On 'n'a tr�ve. 'Com o escore de'� ra â:t1râr' ai} ai'c'o,.-é derruba

G,artia a lt;�ra da conquista � r x o '0 prfmeíro" tempo foi ;; dó pôf Juca, tendo o árbitr i,

do ponto inaugural, aos H" encerrado, -1 pará' 'surprêsa de todos, dei-

minutos, através .de sensa-
'.

" xadK �ass�r em brancas :nu-
.

eíonal jogada' do "cehter", Na' etapà final continuou vestis' li. .falta" rnáXi.Ipà_
Juarez. O·' alvínég'ro . consí-: o' Câxi�s com o seu jôgo ago '

nuou jdgátrdo, mefuor 'c- a 'l"af,.m�iíldr artículado, po�én't Aas·i32.IWnutos;·��Íll- am-

impressão.' �ue' se 'tillba em .l. enéontraheio, frrIÍte a teta- bas .'equipes ,hlt��Jjj. ;eio gol
, da"vit6ria, o Caxi.âs 'encon-
dra o panrinbo �lI:S • redes.

HO�'yfl:*fál�a: de JHSll em Ett

'son pró�imo·,á; 'iÍn·eia-lua" ..
Luizillho fiz à"�'GMãnça' da
:m,e�mi, com ,a:�m��itlli. pei'f.
da iIi! :vez a'nteriol;. ,E ó resul
tado:' b'Ola:do 'ãngrlio csqucr

�lo' do 'aí'éo� n.ova'�e!tte SeUl'

qualquer' cbçmct! de defesa,

pára 'Carlos Alberto. Este,
(

inexpncávelinehte, é subesti

tuido por·Mão. de Onça, per
mitindo, o árbitro a alteração
no time' sem constatar se

a substituição' era, po'r con·
, I

ttisão QlÍ não do goleiro,

...

. � "

rig�e�ren�e 'íeslreou v.e�cen4o lÍ0
.

:�Q�itir���ular- JllveJil:':3:'x i,';;
.

.. . � "

�
,

.
f.

�,. .

':o

"

.

O To�neio QUlldi':;mgwar tal:ne da �at�golia' n"or muito .

.Juvenil "Júlio C�s:i:rhl!) Ro- teulpo, pà'ra oair, •. vertIcal
sa" teve prosseguuneilto sá ' r.'Í�nÚ)'·nas Últunas. roda.bs
bado à tarde, como' pr'elimi-.. ll�ra �cabar em ,3.� i�lgàr.
nar do encontro que decidiu l'(�arcou o' Figueirense : tr€s
,a,

.

liderauça do Cátnpeonai'o tentos -contra uni do trieu

da Primeira Divisão de Pro- 10r, 'de forma 'que 9 torneio
fissionús, opo'rtunldáde; elit passo'u' a ler a seguinte elas

que, Fi3'l!f'..irense e Guarani, siffcaçãó: .1.0 - Fi%Uei1:�n!'!e
fizeram s�as estréias:�, e �ão Paulo, O p.:p: e 2:0 A·

"ilÍ e�Guaraní, 2 p;p.
.

Foi melhor sucedido o es- 'Sábado próximo _

t, torneI li
qÍtadrão ahihegro, o.'qual,. . terá andamento,' jogam:l:o..( os
como se sane, liderou;o ocr- 'dois líderes invictos.

Os Melhores

No onze visitante, J!liw
não teve Dmito trabalho cn

tre os' três paus,' temJo nas

poucas bolas el1dereçadas
ao seu arco r.evelado firmeza.
Do gól que o veneeu não

lhe pode- ser atribuid'R cuj

IJa, pO'rquahto indefensável.
Luizinh'o censntuiu,."Se no me

lhor elemento em campo·, se

eundado por Di.nho,' ,Orlan·

do, .T./Alves, Ivan �'Zezinho,
tendo os demais at!lado com

altos e·baixos,

Campeonafo�P�uHsla de Fule�ol "�'O

O campe;n�to"8Ê1�li�1'a teve- 5 jogos disputados
no tarde de anteontem, apresentando ar seÇjuihtes
resultodos:

Botafogo 2 x PortwguesQ SO-;''1tisto 1

América 4 x Juvént'us.O ,._.

Prudentina O x .Comercidl 1·

aS'o";;
, ?�In'..f!j,rqs 2 x,Gu6rani '1

�60 Pôaulo 1 x· São. Bento O No vencido, a·penas Heli

.. /'

\

I

enl

nho, Juca, Juarez c Ri cor,

ponderam sem, no entanto

j ogarem o. Hno do seu fute
boI. pa.rlo§ Alherto., como

Jairo, não teve culpa dos

f:01s, também mdeí'esavets -,

Marreco e 'Mal,ll'Ício írreeo
nheeíveês, Edio regular: Z1:"

zlnho bum TW príníeíro tem,

pô, para decair no ·final. E

ly e Ramos sem ambiente

com a. equipe. r.Ião de Onça
enquanto jogou revelou-se

firme,

"
--

Na arbitragem do prélío,
atuou o Sr. Olisses Xavier

que hão eorrespondeu, enu

morando-se 'entre as falhas,
dimaior gravidade o funl-pe
nalty de Juca em Ivan não
concedido pelo apitador da

Iíga Itajaiense de Desportos,

Os Quadi'os

'0 Caxias
.

jogou, e venceu

com Jairo; Luizínho,
.

Getú
lio, Dinho e Ghlq�illho (con
tUl1diu-se aos '28 mil1litos, ce,
dendo seu pôs'to a Orlando ,;
J. Alves e Albino, Edilsoi1,
Expedito, Ivan e Zezinho, '

o Figueirense atuou e per,
deu. com Carlos Alberta

(l�,[ão de Onça); Maneco, Bi,
J;:Jca e l\'l:aurÍcÍo; Edio (He·
'linho) e Zezinho; Ely, Helt:
nho (Ramos), Juarez eRa,
mos (E'diÓ)',

Homenag'cado Ramos

11'Iinutos antes de iniciuf.!a
a partida, no �entro da can

cha o Siío I'aulo prestou si.g-.
nificatlva homenagem ao.

seu defensor Ramos, tjue s,'

transferiu para' o Fig'ueirel!-
: S�, Gfei'tanüo·llle valiosa mr

dalha como reconhecimen';,)
ao seu valor em defe�a do
cItibe tricolor que a tualmén,
te lidera o. certame da PÚ
meira 'divisão. O esportish
Nelson Garcia, presidente dó)
São Paulo, (ez a entrega eh

medalha, após breve im.!'lUl'
viso.

.�
.

./

\

. .

IMPRESSORA

A IM,?RESSO�A MOOÊLO possui todo" os reCllfSOS

e ô necessôrio expertincia póra varantir semprll q
moximo em qualquer sltviço do ramo_

Trobolh<. idôil�.o � perfeito, 8!1i que V. pudi! ,onfip�
.;.:. .��� ')0.'

•
!

desenhos
� clichês

folhetos -.católogo.
cartazes e carimbas
irr,prl::SSOs em geral

,;_ oapelaria

I,
..� 1, �

A diretoria d<D Biguaçu Atl�tico Clube vem de

programar grandes festividodes par.a o próximo dia
10 de setembro em regósijo ao início das ob;-as . ôt::

construção da sede própria, No oportunidade seró
desenvolvido um torneio de futebol deno'minadb r'Tôr
neio espeçial intermunicipal pró-construção da sede
própria". Nesse departamento de esportes recebeu

. do diretoria 'do <Biguaçu Atlético Clube gentíl convi

�e poro participar das solenidades e de uma churraS
t·· •

,cada Agradecemos o convite, prometendo estar prê
sente.

A Federação Catarinense de Futebol receoéú
...... Ô· .

#>

da. CBD as alterações que '(oram introduzidas nós re

gras de futebol: Estaremosr oportunamenter divul:gctn
do as alterações pma conhecimento de todos.

Podemos informar que uma delas diz respeito
OQ goleiro, que não poderá agora faz'er o tradicional
dra, pois está impedido dé bater a bolô 110 chão,
por mais de 4 vezes, sob peno de sofrer tiro indire
to,

�'

I iii F'RESSO�A MODÊ�O,
,

� 'I,: ,

OE j

,\'
'ORlvALOO STU�RT ti elA. l
�UA"DEODORO N! 33-A i

.FONE 2.5J7- F.L.ORlANÓPOL'S

;__:""�?�"''('V#�._ .....
'

é;�� �

t:;
...••.----.-.-.•.. 70.-

....•-�
..
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de lidera n ça

Quem pensa muito nôo se caso,
Hlz um provérbio popular. Mas, o ver

dade e que o Jovem que se' dispuser ·0

const i t LIli' o seu lar haverá de penso.
f antes de mais nodo. 1-10 sua definitivo

'V instolcçôo próprio. 1'\)05 diqs que cor

rem ---- e' em que, dlgq�se d� '<posso
g�I11, o, problema habitacional é eles
'mais angustiantes, - à apliCaçÕ() oo

que!e dito popular deve ser responsó
vel pela hesitação de l1luit9s noives

No entonto, se o problema é sim

plesrnente a residência; se' também en
-. .".

-

�
volve o ,questõo do local, q�er seja -si

-\ '

tuodo no centro comercio! do cic;oeie;
se ainda' há O considerar o questão dI'

.

runcicnonlento, pro�o e garanti0"" ele

r:rçço fixo, sem os oscilações ,tão c?
mu ns 1-:05 operações de crédito dessa

nol'llrozo, parece que tudo está· re501--

vida.

Segundo temos' observodo, as In

corporacões da Imobiliária' A. Gcnzc

ga, queO jó se dis�em:ina'm' p.el� 'n,)ssc
capitel, temendo-o mais. bela f; mais
próspero, võo ão encontro:'dà�uele [3rb
blerno assim oporenternente t,ã�' CO'hl':::

plexo: o -Ed i fieio _Artur; que e_sta sen
do

-

construido no esquina dos rua" Fe'
( lipe Schrnídt' com o -ruá P9dre 'i Remo '

,

- bem' no co�ação� do cidcde, d:e2ti:-:Q-sc
o proporcioncr apartamento. pare .co-

50 I, tendo tôdcs os. c0I1.ii�55�-�, ':ia ztSi-:,
f6'íto dDS m6ior�s'edi'fíciós da C\clÕ,'lrc
QUanto 00 finançi:aménto .'_-' ',:'\r;�
anos dê prazo, sem qua!qu'er c-ol!.e,-�_
coo de preco -' é perfe'it�menr.:· accs.�,� .

, s'ível.
.

Não_ é esso-,a solução POr',) o St'U
v

: ..�
.. :: '.:-:

"

0.0
�

•
•

.

.'

..... :.�..

� V IS O

Diretor da TEp· responde a let�lier
I'

-,

São Paulo - (ABIM) � O Sr_

,Fábio Vidiqol 'Xavier da Silveirc,
membro da Cónselho Nacional eh So

ciedade Brasileira de Defeso 90 Tra

dição, Família e Propriedade. e autor

da reportagem 'Frei o Kerenskiy chi

leno", publiçcdc no. mensório . de cul

tura 'Cotolicisrno" reufi'rmou .onrem

que Frei, no CI�i1e, é como' Kúén-sky'
no Rússio - uma ponte para o mar

xismo - e .otocou duromente io rep.re

sentação diplqmática _

do .pdís
-

andino.
'

"Chegando recentemente .:la Ar

©entina - declarou - tornei ccnhe
cimento da nota da Embolxcdo co O,;'

A Foculdcde de Direito e o Instituto de Direito

.do Trobolho conv'idpm os bacharéis, estudcntes e iií
reresscdos emi!lJeral, para assistirem o uma conferên

-

cio do' Professor=Né] ia Reis,' da Universidade da Guo-.
.

,Mabara, sôbre" As _Causar�rmmant�s da Nova
. Legi_slaç60 :do' Traoálho".
local _. Fcculdode -de Direito

.

.

'data - 8 de setembro Qs 17 horas

le contra minha obra. A nota cpencs

nega a tese sem' réfutcr minhas afir

mações. Peço ao sr. E'mb�i�a�Jor que
examine e prepare umá refutcçóo ao

que sustento, pois,' rdflrmo ___:_- e os
I ,

documentos que mostro' sõo . sobeja-
me�te sufic;�ntes para evidenciar' que
tenho razão - que Frei está condu-

,

zindo o país peso o-scmunisrno".

.-�> 'd-O-N FECrClON,AM �SE

F:,t Â�M�U LAS
i

/.
,

/

','

TRATAR COM OSMAR NESTA REDAÇÃQ -FONE. 3022

.:
7/9/67

TERRENO PARA IND'ÚSTRIAt

DE_PÓSITO OU VILA

.

PONTAS DE LANÇA

8 ',��1-1'\\<\ -,
'.

,,>j",:,"":�...,. Y'-
,

-.

Confirmando" no ('íntegra,. o te-
, '

se exposta em sua, reportcqern, edito-

da em livro pela Editora Vera c.:ruL,
� (

afirmou: "Muitos sõo os que hoje pen
som assím. UI11 matutino pouiisto pu
'I'cou recer+emente um te'�gral-;,G-'
proveniente, de Lima, no qual o jornoi
local "Correo" afirma, a propósito dó

instalação da OlAS .ern Scntlcço. que

Moscou tel;' duas pontas de lanço,<'oS
Américo: Castro e os partidos demo--

c ratas-c r ístõcs".

Parece-me infantil, por outro Io

do, .apresentar como prova de cue o

Sr. i F\ei não é esquerdista, o foto de

ser êle ctocodo, por vezes, por Fi.çk'"
e pelos partidos socialista e cornur.is
to. A China e a Rússia também se 0-

-

. /'

tacam- mut.uamentEt, sem q.ue com is-,
to se possa dizer (jue quolquer dos

dois países tenhq 'aban_çlol1ado seus

pri�,cípios_ O próprio Fidel. Castro, re

centemente, fe;>: enérgico, ataques à

União Sovitica, Será que_·a Embaixa

da chilena considera que, por cClusu

disto; o goveff16--rus·so'- rrôc:Y 'é COi'l',-,r.;S

to?".

No l1íelhor ponto de Capoeiras, erp. frente o

Praça do Grupo Escolar na Ruo Qib Cherem, vende
se excelent8 órea de 14.000 rn2, completan1ente bf.:

'neficiadq por trotar, com ruo privativa e pronto pG
ra construir. Vend8-se tode a· área ou metade. Tro
tar pélc fone 2892.

,
,

�q���;�ijJ�;1{� ��, ";�JÁ.,;;.i· �J�;�,:,; i���}�8�$Íl�ÀI;,,- -, . e� �,.�,
, �

.:ç- • ',.,_ r �>,�." i;'J. '-'" "t' r'

\
seu 35.Q

\
aniversário a· Associação dos

Servidores Públicos de SantaCatarina lança ao
público en1 'gera) o seu Fundo Automobilístico
de Esfôrço, Cooperativo. (FACO) _'!r4;i)��fi,�*P��

RUA TRAJARO, 37
,

'

,

São Jos�

às 3 e 8 h8.

Omar Sharif

Geraldino, Chaplin
em _...../'

DOUTOR. JIVAGO

Cinem;'ôLScop�
Tecnicolor

Censura: até 16 ano.s.

8it�
às 5 e 8 11s.
'Rock Hudson
Claudia Cardinale
em

DE OLHOS VENDADOS
PanaVision - TecnicoloT

Censura: até 10 anos.

HOXY
às 4 e 8 hs,

CarIo Rintman em

MARK DONEN O
AGENTE Z.7

panaVision - Tecnicolor
Censura: até 14 anos.

BAIRROS

ESTREITO
GLORIA

às e 8' 11s.
Tony Curtis
Jack Lemmon
Nata.lie Wood.
em

A CORRIDA DO SÉCULO
CinemaScope -

- Tecnicolor
Censura: até 5 anos

(;;-

IMPERIO
às 8 hs.

Hans Jorg Folmy
'Sabine Sinjen em

OS B,ANDOLEIROS DO
lVIlSSISSIPI

CinemaScope -

- EastmanColnr
Censura: até 14 anos.

/'

"Além do ,mais, os ataques de

Fidel' Castro contra, Frei, são todos e

les no sentido de mostrar que 2st�� úl

timo é moderado na revolucão S.I '_ial
,.. - ""

•

.::>

mas não contrário à revo!';lção social.
l

Apesar de, por vezes, Castr.o chamar

Frei de ,_..éaci'onário, o foz mostr:ai1cfo
l

que neste ou naquele ponto foi '"l1ais
•

lento do qu� desejaria na aplicação
dos reformas destrutivas a que 9mbos
estõo empenhados_ Quando o . tij ere

cubano acusa' o líder pedecista chile

no de estar vendido aos Estados Un�

dos ou algo que o valha, o faz porq ...;e
Frei não des.apropriou 100 por ,:ento

d.o capital americano nos mine>, de co

"bre, mos apenas 5 J por cento. Os :J

taques por vêzes violentos, nuncc afe

tom o mérito d,a político demo-cristã

chilena, mos, apenas os ocidentes dG

.to. Quase diria, são dois orniqos que

divergem no acidental, e, por isto, se

desentendem ...
r t

"E' verdade que os
\ Portidcs co

muniste e socialista têm criticado 'J

Democracia Cristê chilenc. lsto; oli-
'., '

ós, é um jogo muito hóbil.: Ditos ota-
.

ques dão aos líderes pedecistcrs 0 "c

testado de cr istiqnismo". A propcqcr

da esquerdisto procura velar, entre

'tanro, que são frequentes os acordos

ent�e a DC e os partidos da esquerdo
-_ coligados. no FRAP. E o povo brcs'lei-

ro desconhece ql.e é totol o apôio que
. ! id

.

t d-' fesses p:>artl os morxrs as ao as le ar

mos do, Sr. 'Frei. O "Diário Ilustrado"

de Santiago, de 16 de julho últ imo,
publica uma declaração de PC chí!e

no sôbre ,a lei de Reformo Agrária re·

-cen�em�nte promulqcdc, na qual se a

firma 'que "nosso 'partido foi o mais

firme impulsor da, lei em referência",

A Nota da- Embcixcdo erra, portanto
ao ofirrncr que os portidos, de esouer

da tem feito U�� "sísfemótico ooosí

çõo" ao pro�rama reformista do Sr,
, Freill. •

Rajá
às 8 hs_

Silvana. Pampanini em

A BELA DE ROMA
Censura: até 10 -"mos

o EPISODIO

"Declaro ser obsoluornente fal-
.'

50 e inverídico _, terminou o DL r-G-

bio Vidigal Xcvier da Silveiro - a (1_

fi rmoçôo da Nota cio Ernbo !xacfõ" cE

c;ue ....)ve que obcndonor o Chüe , por

ataques feitos centro 0- govêrno_ -;;m

setembro do ano passado receb. urna

ordem do Ministério do lnter ior Dura

abandonar o país, por ter feito uma

conferência no sul do Chile sôbrr, p:-c

blemas brasi:eiros, !"l,a qUtí� crifqué::i
a reforma agrária de Goufort, Isto c

referido Ministério considerava arbj

tràriamente ":ntervenção em r:?_oiíti
co interna",' i'-..lc;9 citei, nem umo só

vez, o nome do Sr,' Frei 'ou de qual

quer bomem d0 govêmo, e nem afa·

quei a êste, Ofereci ao ministre ;J fi·

t_d mágn'ética co.m a gravação -Ce ni'l-
nha conferêt)cia, mqs êle nã.) qUIs

mandar examiná-Ia. Es.(ír,anha-me so

bremaneira, essa afirmacôo falsa_

Estrahha-me, mais aind�, que o go

vêrno Rue eXigiu que IJm anti-t'1Clr-'

xisto �bandonasse o te:ritório chile

no, seja o mesmo que permite agora

a instalação des escritórios da OlAS

em Santiago, organizarão codessada

mente subversiva, marxista e d'i'fuso�

ra de quer�ilhos São dois pesos e du

as medidos' violência rara' com os

'antimarxistas e complc'cêpc:o poro
,

-

-

com os marxistas e para con-, a stlb,

versão ...
"

Preco
t-

Sem

I

fixo
Correcão

�

-

Monetaria
SEM REAJUSTE

- ,.

.-"Breve: lancamentol
t

'

I __ .
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o Go-verl�odor Ivo: 1,!Hlveil'a pqssou, as pril1'lciras, tau a ímportâncía da obra nas."

ho�as da noite de dom�go inaugurando obras de a ser inaugurada. Em S8-'
-" Em segunda, 'conv�dor ,o,

indiscutível valor público nos localidades de Pinhei- guida, citando Kim Pah, fi- dr. .Aderbal R,�mos da $il--
,

"
., lósoto chinês que 'preconí- va,o,que fazia parte, da comi-

re, R.incão C Madre. Ao �o!'!$ide'l'(u�o$ "a ,ell1ergia zava evitar' :a,doença 'em 'tiva, a acionar à chave que
elétrica como UM dos fatores pdmórdiais para a vez de trata!' da doente, fa· iluminou Pínheírà.

,-

"'��'i '_:
obtenção de melhcres' C:l'Ja�di�ões" de, vida, ecrescen- lou o Secretário da S,aÚde", .No h�stante" imediato, 0., •

tondQ'se Cj!o feito o C!é3!;'li9' de que .o :pi'o�rama- de sr. Moniz de Aragão, refe�';" 'GovéIlnador, acompanhad') Es:!reito h�� !u'Jv-a sociedade 'culhual
, 'rindo�sé à importância do de::; m,emhros visita,ntes e

'

"d'· I"
-

'
,

ele,trificaçêío "é cO!1sider<Íld() _prioritàriamente p'el0,' p�ra I!lJlU' gar O p,;,nsam'enlo l·OV'em. fornecimento' de água e:) grande'massa de );Java, diri-", ""i ,.,,�',"
'

,"
atiJol Govêrno, tem-se como d� ""vonde 'V,ali,o a,S

'
'

.. '

.., -valor sa[\itano d� constru·, giu-se ao ch,a'fariz"bebedou-,\ '"'\ . ,.

;:obras inauguradas. J

ção de fossas nas residên- 1'0, que f,?i inaugu.rado peJo"
,.

cias de r'Pi1Íl:Ieira., O, :Go:v:�r- Secretário da, 'Saúde e o.
: Sau,de :yanha c�ttipi:imidos � já o� ..... , -secretári0s de Estado, Di· gi'l. em Rin,cã6, e Ma,dre, a nqdor, Ivo" Silveim foi sau- Prefeitó d� P�l'h()ça" SI:. joã:;

,

"

,
,', retores'da CELESC, Direto- eqUip,e gO'llernamental ,di}'í- dado por duas alunas do Silveira.

"

, �isl:dbui 'a�s poslis dQ inlêrior ' '

res de., Departamentos Au·, giu-se. paI!a Pirure�ra, no G�upo Escolar, $e�dO o Úl· Uma, recepção' if).formal
, ,

� ,
'

_ tônomos, Deputados ,Está; ,MuIlÍ,Qípio de Palhoça. "Ali elmo a: falar. Em breves pa, ,foi oferecida, pelo ,Sr., M'l.-

O sr, Antônio Moni� de'A1'?gâo; S'eCtet�rio da, Saúde' e duais e Jornalistas, fazia:n _seriam in��gur,adas '8; rêde 'lavras, disse do prazer que noelCandidato' da Silveir:a
'Assist&ncia Social, recebeu o�t�,m _ e!Ii' se.u: gabinete,

'

o ,!'lr. parte da comitiva que aCOrri- e�étrica f( <:> serviço d�, sentia ao vóltar, à luz d8 ctn sua residência, ao GI)-

, ,Siegfriéo. l?0rens,teip. �retor 1!'CgipiJ.a! _$' The' Sidn�y, Rosg panhou o Governa.dor Iv!) ,águas, que incluiu um rç-- lârripada�;' elétricas e, çom�) v;ernador, assi111 como l!nl

� Co;; oC(l-sião_em, que o�itant&, etit pq�e ': q� refeticui. 'fir-; Silveira às 3 localidades.
,
serva.tório' I de 15 mil litr'os:' GÇ>vernador, às mes}uas ;8' churrasco 'õ(o� pescad�;es, e,.

;-rnÇl:;-' fprl1!,alizou a oferta de 50 'rilu 'CÓu;,priI1üdO's"dé Melho.. ' Após a iriauguração, em"> :"0 primeito a falar fai o _ ,sid�neias\amigas, e- frat�,r· familias, ao qual compare:
,

ral à' Pasta cfá; Saild:e:
'

;,
" ,

,', _;solenidades' simples e .in- - SI'.' AroIdo ,Pedernei'�.a;s, P1:e· 'nas:' qhl.e vfsita]u como ,'ca:l-
.

cer�m os srs. Ivo SilveÍl;:a <3

A :ôferta, foi '�ceitÇl.' e' Ó p�Odíitb \listr.íbuido "i�ediàla- 'fórrna,1s,' das Jêd.es de erier- sidente da CEE, que: r�s§.al· did�to, às 'luz de larnpari-, ,Aderbal �arp.os da Silva, '

mente á9s peqpenos po�tos de, Sa�4� do .interip�'.,.: d�, Ês-.
'

,
"

.

'_

,

',: ''-'', '�
,

t.�··

-",. OiretOI$i" -duo ·ln.s�tit.ulo \ faz,
�oinvi1i�- 'prepàra-se para· inaug.irâ,r �"" �

,

,

:'18 t
- A.. .

'em,d�j��?��sllajmponeitt�,Cale����
: r n n o SO, re

, Despadio' de j,oinvil le, ihform9, ,:'qu�": ser'ó' uma
,dos mais, imponerltes do çontihêr:lte- á C6tedrÓI 'da' A Direção Gerai do Instit'itp Estàdúal de Edu� 'lo'��
qu�i9 c'idade; :cuja 'inaugu'ração�,est6 ' ,sendo, q�'un- cnçãc;' pronunCiou-se através de um, comúnicado 7 -- Comunicamos outros-

ciC)da:p6'ra de'zem.br,ó� Foi óonclUjdQ hã dias.,�. pl,an- sim que, com base no dis·
'_ ,

'd 'b" 'd I'
o.. A 'd"

, dirigi,do 00$ pais dos alun'Os,' à respeito do movimen-
posto n'o artl'�o 12, combJ',

'

, ,taçQO 'f>'� osqtJ,e e ',euca l,ptoS :e� __
torh'O ' 0 ,tempo, ,

_ =

:', i'nkiQndq-se� qs;;im,,' o�,aja':di'hamerit,ó da Q,��o., ,No' to 9J:Eilvista 'deflagrada na semana pos,sada em ca-' mdo com o ,parágrafo úni,
'corrente r:nês',' '��t'Ó ,procedld-a 'o �rnontagem do sihQ 'r6t.ef' de protesto Q cóbrança, dos, anui?odes. O p'�o' , codo artigo, n" do Becreto
., elehõn íé;0/ I igodo, ,a UtT; enorm,e r,C;el&gio, qu�,mà'rcd�' n'uncimentoi é, C1!ssin.ado pelo' Diretor do estabéieCi- lei n� 2284 de 28/02/67,. ,est�
ró as ho�á� ;coir1 a execução dei�músicCls 'sácrõs;';c�-" me�to, sr. 'oimas RO!lc, é ao s�guin�e teor': Direção dissolveu pela Por·

jo mecanismo 'fOi fab,ricad'o por jndús�ria' especiàü-· taria n� I.E.E. 27 de 31-08-67,
" zada da F�,an',�o'",

'

" .,. a Dirptor1ft do Grêmio" .E.-,-
I,' " "Com. tel:ação aos "últimas 5 - Assih1, pecTimos !'li 'to- tudantil Professor José Brn-

acontecimentos' ,enxo,lvend0, dos que usem de critério ,

silício, não tendo validac18 Art: 17 - Nos estabeleci-
, os alunos do IIE.E., vem os' justo,',e pensem bem as coil-

I I l' d'
-

tI' dega qua quer eClsao 0'.1 'meu os ,( e ellSInO e grau1"a DI'reça-o Ge'ral pr'estar ()� s:equências "ent' r'e dar-s'e, cr'é."" "" -

pronúnciamento da mesma médio sõmellte poderão' sc�'
segw''ntes esclarecimentos' dito as notícias

I

divu,lzaclas I ,;
,

\' "

,
�

a partir daquela �at'�; constituídos grcmios c"om
1, - Tôdas ,'iS 'atividades oficiahnente pela Direc,ão da ' , " , .

,
• '-,8 - Para govêrrio qO!? Se- finalidades cívicas;" culturais,�da escola can,tinuam ,a pro- escola 'e;J as -aflr,maçõe,s COIl- '

nhores Pais, transcrevem(;s so�iaís e desportivas, cuja
cessar-se' segunda, a pr0- tráriàs de um 'grupo d,e'ado-

'

I"

t" 'd .1
,

,

,
parte da legislação vigent0 a IVI aue se restringirá aDi>

grama9ão, de acôrdo com�, lescentes;
.\ que torna" negal os atos pra-, limites, estab'eleddos no Rc- '

, 1.e'gI'slação vie:entp.,· 6 - '1\.'0 que diz l'e�pei!o '
.

' ,

�
- "", -

U "

ticados pela ex-Direto'ria; el,o g!llienÜl, devendQ ,ser sem..' 2 - Ós alunos, que wle i às bolsas, escolares rep3�i- ,

G.E.P . .T�E,I, e 'caraéteriza o pl'e assistid-ns ,por um pru-ram o' ínovimento 4e aCl- mos: 1:59,9 bÓl,sas j;:l,', foraij1_
,

'f
'

preju�zo ,advir..tdã para 1:0· esso]'. (grifamos)
sência co{etiva' àos" trabalhos concedidas aos nessas alu- ,

eSGol'ares, estão tendo com- nos. Todos os p,'i�s" �ue ti.' dos os �IurlOs, em, virtuw3' LEI N' 4024 DE.. 20/12/61
.

'.
' � . ,,'

, "
" ' da ausenq"l 'col�tlVa ....aos cd (:.- �I DE DIDETRIZE'Z� E'p.,utadas sJ+as, falt'l.s, às ::tu- verem" comprc:,vadamente, te- . '_ 1_,l:!.:. " '" '

J 'u' "

las e" sófrencto '

o, prej�;â�,u cursos insuficientos para
trabalhos escolares: EASES DA'EDUCAÇAO N}.-

decorrénÚ," da: 'ausência, í'l· 'pagamento das �!nuidades,
pi)(lerão drrigir-se.à Dire'ção
d'J I.E.K, conforme' já co
mur1icamos anteriorniente, ó�gãos d(i;, representa.ção e5"
po,is terão seus casos devi· iudantil qualquer' ação, m�<

damente apreciados. A 'anui· nifestação ou propagandã àe
,dade foi estabelecida so· caráter político-partidáril),
mente pará aquêles qlle as racial ou religi0so� l?em' co·
puderem pagar;

.'

quem nã/) mo ,inCit'aJ:', promover (Hl

tiver condições paTa o pag,;,. apoiar ausência coletiva aos

menta não o fará,' É 'lem· trabalhos escolares. (grifa·
bramas: O Copselho ,eura· mos)
dor da Fundação Educacio- Pàrágraro Único - A ipoh
n�l de Santa C,atarina ,quan- servância dêste' artigo acar

do instituiu a cobrança de retará ,a suspensão' ou a

anuidades estabeleceu o se- dissolução do D.A. ou

guinte princípios: "Ninguem D.C,E�.
de�ará ,de estudar por falta Art. 12 - A 'fis'êalizaçào
de recursos financeiros e do cumprimento dêste de,

ninguém deixará de pagar ,creta-lei caberá' ao Di;retor
seus estudos podend� fazw ,do' esta:belecimento ou ao

O Gabinete de Relações Públicas do Govêrno do ,Es
.

tado está 'anunciando P!�ra amp,l1hã, às 11 l�oras, a. assiri<, f(

tu.a' de c0ntrato mitre a ELE'rROBRAS e a CELESÇ, num

montante' de 5 milhões e-l00 miÍ cruzeiros nO\'05,
.

O ato será, efeV;vado, no' gabj,i1ete .

de despacllos do � �a,
láciO do Govêrno, eom ,a ,presença elo governador Ivo Sll,'

, f veira e de membros. da di�etoria/'da ELETROBRAS, qmRe!tor da "Uiúversidade, res- ,_ .

t' t nf
VI;'ao especialmente para a solênidade, dentre os quais bpec lvamen e, co arme se

"

", " ','

t t d D A D C E "",presIdente, eng" Mano Bhenng, Manoel Pinto ete Aguiar ()
r,a ar e " l()U •• ,..

I A
' , -

'§ 10 O D' 't- d
-

t ga. lmu: Fort.es de B,<1fros, respectivamente, diretores de
- Ire ar o es ,3, ' -,' ,

'\ '

beiecimento de ensino ou
I�vest'im()ntos-e_Adl11inistrativo,.· ,

. ,

O corg.tràio 'pr�vê um empréstú:no da ELE'TROBRAS ao
'Esta_do �ê sãnte Cátarina: no valo1' de 5 mül-i:Ses e 100 mil
cw-zeÚ'os ,Dovos"a ;er recebido em n8.�celus, j)6l1a CE'LESr:,
num prazo linlite de Ü)@ dias, devendo ser aplicado totai,\:"
mente na extensão d� linhas 'transmissoras nas "

�
o, 'C1m1:rrimento 'd,ê§te de,çr,:.>- "

-
'

•
.

to-lei.
,"niédiCl e ::�trerrio oeste, ,B nOrte do Estado,

Escríl,ora 'dos EUA pesq'uu;Garibal,di, 1 ", .

�

� Encdtl�Ja�se em Flodaqópolis, �,�crltQra tvsr
te-crnericcno .Líso 'Sergi'o, com o fínqlidode: especí
fico de r�qli.?í9r' p�squi�as históeicos' efl'l, tôril,o de
��jt:a :�ri��L "A :', jri��If-ct�r .q�e, ��nttq�
'�9j� ��;\�ggl;J:�{ Óp.6S ��-�é';�ri�!pqo�:, ém �o cp.
pital,' cckn o' h.jll�o�iador ,cototihéhse 'OsYO�(hi ROIdl'h
.g,�es, 'Cp�'�óL ''.. :: ,

" <, ' ,y ,,-,,
c' ,',' ,;,

,M
. �

"

'e' '.. l' �'.; .:r
'

. 'J \'

.... �\':

, "

O MA�S ANTIGO JllARIO DE SANTA CATAr�INt\
--

'

Florianópolis, (Terça-feira), 5 de setembro de 196,7

"

,

, r "
' : �

Pedriíd. ,4e,ixa� 'iderança: ,,'

G
,A

d' "
" ,"

.'.1\ bl' ,

,

' ',0'" ,',e, 'r'�"',',o governo ·,n. ,Assem eia' ,�
, , , '. � I' i .

':; .. �
.

I ';."

,

, "0 ',de�utQ'do -Nelsor: :p€dr:iói .comunicóu.rrío tr�i_. '.' ,

,

búnd 'çJa;"Á�seii{bl�_ia ,: Legis ior i ...6,' ��'r .devo I v:i�o:;,q� :g,?�'
vernád�r, 1,\Í0�,Spveira ",o 'c,argo, d�" líder Yd� 'G,Qvêr"Q

p
II,

hi' noquelo Cdso.s decisão a que fo,i levado' por' prescri- I"'cão médica e .'sóliéitacõo da família.'
-

"

Ao fqIer' a �om-unicas:ão, ,'c{'<;leputaqô Nelf,oh'· '.
,

Pedrini, fêz ,proflss60' de fé e le\,!lcj,ad� do. gov�rh9-
d�r, IYo\}lye�ra, elogiando a éjty�l· ':adní'inistro�õ,o.
Disse que opesor dei, deixar a' lideran'ça', QO./(;QyêrnQ
continua di:;Qôs,to' ,o c emprestar séUs esforços

c em' fa
vor do .chefe do Executivo, ppr ,cuja eleiçõo: lutou
nos praças públ icas.','· ',cc, ,". c· c

Face,' có cfostornenfo 'do' Sr. Nelson', Pedrini,
deverá ocupor" Q ,I ideronço 'po .Govêrno no c Assem
b'léia Legis!àtiva, o deputo90 ZaniY Gonzagà."

IJ

I gura luz d
tri ui -o

II

I

Reitor pa, .universict'ade in,
correrá' em falta grave se,

por ,ação, c to}eráÍlcia ,011
omissão não tornar efet1y:o

, "

DECRETO-LEI Nó 228 CIONAL·

28/02/6,7
'Art. 11 - É aos

Art: 38 - Na organização
do ensino de grau médio 'S3-

r1'í,o obserV:8.das as segufntes
1, �,

vedada

normas:

\1) DUl1Ção mínima do PS'
ríodo estalar,: '

a)' cento e oitenta, dias Ue
trabalho escolar efetiyo, nã!)
incluído o tempo ,reservado
a príwas e exames; (gri:fa�
mos)
Yb) vinte e qU:ltro horas'
som"mais de aulas para ü"

en;Ji�o de disciplinas e prá
ticas educativas.
II ,cumprimento dos pro·

gramas elaboradós tendo'se
em vist'OÍ. o períOdo de tra-

b(1lho escolar;; \

(Cont/na 3 .. ,pág.)

�",\

prestados
pela Direção elo I.E.E., en

tes da defL'1gração do mu

vimento sôbre a ilegalidade
do mcl,mo, ,'1 eJi:-Diretorií31
do Grêmio. Estudantil Pro·
fessor José Brasilicio, in

fringindo. tôdas
,

as normas

.legais, in,clusive, as próprias
disposições de seu Estatuto,
levou adiante seu iutento;

, "

.: \..'\,
, \

, , / ''''"

Ex-combatenles relt'!l1em�se'}'hoje para
pàrdcipár da"senlana da;:Pa'ldà

c

�,
'
i"

'I). " � •

•
• "". .,",

_

Alirtor deixa ,8 Dv:rp e"passa: éoman.o c

'para 811ldUat bne�1ili� �ó pr'gãó
c,

� 111.,'
.'

, ,

N'�tícios da 'Diretoria' de Veícültl 'e'Trônsito
Púb-ficó dão conta de que o tit\:llar ddqÍJe'16' dih:itór:ia,
'Maj_oi Alihor José Ruthes; deve.r'á sé çfastár' d� 'suós
'furiçõés :"riaf�p'róximàs hdr,;çlS, pelo 'p'eríodG> de ttif1ta
dias,' passando os funções a auxiliar daquele órgão.

Cümenta-s€, 'Outrossim, que o afastamento tem

porário do Major Alino.:- Rblthes prende-se à' neees
sidad� de efetivar um rigoroso tratamento de s,dúde,
a que será submetido, após o que' retornoró '

aos
exercício dos importantes funções.

"

'O Instituto de 'Dire_ito" d'o ,Trabalho, ànt�cipan.
'do-se na Reforma Unive��itária, vem integran�o to

dos os', estudante� '� professôreSl dêsse ra'mo jurídi
'cQ, das 'Faculdades' de Direito e de Ciências Econô�;'
micCls,- - e� no !Or6:Jdm.o ('mo, também os dQ Facú!- )

" "',', '

daqe de Sr-rviço Scdafi --_ .num só organismo desti-
nado ,� aprofundar e dli"t't!lgor os prind;'pios nortea,,:
dos na noVa legislcição trOlbalhista.

1 ,,'
•

drático em Madrid e :ty.Ia-

do TrablllpO". '

, se.rtará ,sôbl'e a. estabilidô.de

,Posteriorn�ente, virão u na lei espanhola. Desta 101'·

FlQrianópõlis, ,a 8 e 9 de no, ma, os est,udiosGs catal i-, v

vembro, também a convite nqnses tera,O ,opGÍrtnnidade
do Instituto de Direito do de conhecer um dos siste

Trabalho, ôs professores es- mas de e;;Í-8.bilidade, consi

panhóis Manoel Alonsp 01ea, derado perfeito, �o lado de

presidente do Supedor' Tri- outros, como o 'fIa Alema-,
bunal da Espanha e cate· nha Ocidental e ,do 'Mexico,

que enfrentaram solucionar

'os obstáculos à estabilidade.
apel�j'eiçoan,clo a. legislação,"
aq invés de extinguUa.

AsS'iin, rec�ntemente, vá-

'rios especialistas pronuncia
ram conferências' nesta ca·

pital, patrocinadas pelo Ins

tituto e, prossegulItdo no

seu objetivo, 'o Instituto ele
Di rRito do Tl'alnlho patl'<)-

cinará a vinda a Flor!{mó
lis do p1'of. Néli-o Reis, qtie

"às 1,7 hor:,!-s do próximo dia

8, na: Faculdade de Direito,
estará dando, um']. aula

sôbre "As Causas. Determi-

nuel ,Alonso Garcia, catedrá·
tico da Universidade de

Barcelona. O, Primeiro, fala
rá a. respeito

i
da, organiZa

ção e �Olnpétênda da Justi

ça do Trabalho da Espanba,
ao passo que o segundo di,,-

As conferências se l' ã ,o

SE'mpre abertas ao público
interessado sendo permiti
do o c1eb!lt.e,nantes da Nova Legisla()ãl1

/

Itaíai ganha novo grupo �stolétf
o �O'YÊJrno do Estado constroe grupo e$çÇlI

tipo podrôo, com '10 solos de aula, no focal idade
Lito Secrc, no município de Itqjai, Paro f iscclizo,
andamento 'das obras, o secretário Executivo
PLAf.r\EG, sr. Armes Guclberto, desig::io� o qrqui
to �CYr Novel,letto, Residente do Riretor!o
Obres P�blicas, em' ltojoí.

'

Ferreir,� �t.ima conHn�a

'Reitor :da Universidade

:Por ato do Presidente da República, no pos
da Educação 'e Culturo, o' Professor Joõo Dov
Fer;eira.' lirr.a foi confirmado no cargo de' ReitorUniversidode . Federal, de Santo Catarina poro w

-

pér iodo .de mais três onos

/ Como. sce sobe; o Re'itor Ferrei ro
'

Limo enc'ab
1ciu ,

a
' listo hip,1 ice en�tregue ao P,'resident�, da Rep'

olka, constando, ainda,' dos nomes dos professôr
Telmo Vieirc -Ribeiro e Edniundo\ Acócio Moreira,

-<

"A'ca'ba de ser, fundado no AEstreito a SociedOd,
Cultural o'Brç]$ãô", instalada, próvisoriamente à ru'

, Abe.lath:lo L,uz, ,99, e que se pr6põe o� editor órg60' d
&iuIQas-ão do. Rensamento jovem - o' :''8'rd5(�0'',

11<, pr'irneira, diretoria eleita é constituido. 'de, \, . ' ,
- ,

srs., J.oão Carlos -8er1{;o,; presidente; 'João Carlos do
Santos" .viçe·-pr�s}�e.nte; Célio Osório Filho, secreto
ri,o; ,Sérgio Rogério do �ilvQ, tesoureiro; August\:..CEj?ar "Ze:ferin_ol' orador. O Conselho Fiscal é compôl
to de Luiz,' CesQr de Medeiros, Antônio Augusti'
Ar.aujo �,:Odi.lol1 Silvo. r

,l f "

Govêrno .assina amanhã conlraio cem
+ --4 • .....1

Elelrobras :pô.rêl'eleliificªf o Estado

Credericia,do peio jornalista .!3arõo� dç: Siq�eiro_
Júnior, o cronista sóciol de "O, ESTADO", Zur.Y Mo.'
chodo, levará 00 Rio, qticiolm�nte convidada!?,-duas ,-,
debut,antes

. Ç'otarinenses poro representar o nosso.
Estado no� "Baili:: Brónco' do Brasil", -

A festa terá lugar no Golden Roam c;io Copa
cabana/Polace, e seró, em benefício de instituições
de coridóde, As repr'esentantes ofici,ais de Santo Cá,
tOi ino' �erõo as l1j1eninOS-ni.)e_;as Mi-ma Elise Nqsci
menta e Mario Lúéi'J Gualberto.

!SI ' "

H.C$pHà,1 � das' Clinica� d,a UFSC será
equIIfad�, com'maierird dá Aieluanha

. \ :- _, .

,

'� � Em suo estada na Europa," após visitar a Tches·
.

coslováéjuia, Alemwlha (Ocidental e Orientál:), Fr.on
ça, Itóiio'l Espaf1lha e Pbrtugal, à convite de SUQS
Universidades" ó' Professor JQão David Ferreira Cio
mo, ,após visitar instJitut,os de pesquisas, escolas vol:
todos poro o,s cursos científicos e tecnplqg.icos, 'a,si,
sim como, ,suas entiqade,� culturais, tonlou uma s�·,
rie de proviçJências, avultando-s� à réfe-rent<;; o,
Convênio quê fi rr;nou com a RepLlbl ica Democrótic
Alemã, atrav�s do qual ser0 possibilit'ada/a vinda de
material poro o' HospitGI de ClíRicas' da Universidade
Federal de SantGl Cátarino, �Llja primeira porte 'deve
ra estar Gonclu_ida em 1969.

, Segundo o ,Professor
Ferreira limo" êsse convênio, que é o· s,egundo do
gênerp, tem seu valor ,esti'pulado em um milhão e

meio de' dólares,

DOTAÇÃO

'\

S6bre o problema de recursos paro o ensino

superior no Pa-rs, o reitor Ferreira Lima ei><plicou' que
b Universidade Federq! de Sci[lta Catarina, da qual
é dirigente móximo, solicitou" 110 Orçamento da
Uoião, poro ,!:,J 968, dotaçõo' 9'lobol do o-rdem de
quatorze mi'lhpes de cruzeiros novos, hqver-ldo sido
enviada )0,,: proposta do Exe.cutivo 0,0. çongresso No·
cional di'minuida para GÍnz,e mil!;lões de cruzeiros

'I ''11-,
novos, '

"

",.
�

,

Quanto à lDorte cLJltural, o reitor
\

FerreírG Lima

trouxe, do Universidade de Harnbur,go, uma, propos
t.a de um convênio,

O assunt0, porém, será ',alvo de por;menorizados
estudos al'1ltes de' sua futura concretização, I nfor'

mau, aindq, o presid'ente dC( -Consélho Nacionr:ll d:,
Reitores, não haver 'sido possível chego'r 00 1;lrasd
de modo' o ,participar do último Forurn de Reitores,
convocado pelo' Ministro Tarso Dut'ro, no, início do

,

semana' em curso, em Brasília, Concluiu dizendo·

que iria entrar, de imediato, em contat6 com seus (\1
colegas a fim de inteirar,se de tudo 'o que foi. debo-

,

tido e a!e'liberQldo nO! aludi,da reqniõo,
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