
o TEMPO

SINlES[
.:.:mNDAçÕES ,

o rio Grande, que tripli-!
cou o vólume de suas agua. I
devido as chuvas do flu'a- i

I
cão "Beulah", precipitou I
uma das maiores inunda i
çues da historia uo extremo r
meridional do 'rexas. I

, .

Mais de cinco mil pessoa Iforam retiradas a NOfU':S·
te de Brownsville quando ;) I
caudaloso rio destruiu urna

represa de desvio e mun
dou seu canal' norrualnu-n

te seco. Espera-se que I)S

diques em torno de BrO\\,I', I
, I

ville resistam ao il1111NO I
das águas. \ I

"O rio Grande, desde rio IGrande City até o golfo. ex-
I

-perlrnentará uma, das maio- IIrcs enchcntes
'

de que, 1,;'1 (

Iembrança" anunciou o Oe,
partamento de 1\'Ieteo!'ol' i_I
gia.

SATELITE

A Sociedade Interarnei in

na de Imprensa (SIP) l:',-
•

formou que, durante

próxima reuniào 0m -Pv�'k
I Rico, pela pnmeira vez' II,

Romenia e a

qu1.'l também
mesma atitude.

Checosl\�'la-

adotaram _ !\

Seriam e��

:;es os pnmeiros países j,

bloco sovietico' a se fil�;,

rem ao Fundo,

PERDAS
" I

As tropas portuguesas cn

Moçàmbiquc pcrdcram maio

de �.O()O homens dcsde' l.

inic_io do áno em lutas co ..

tra a "Frente de Libert:l
ção .

de Moçambiquc', (FUE

LI�O), revclou o represeu-I
tantc da organização em !
Argel, Pascoal

Mocumbi'lEsta informação foi dada :1

imIírensa 1Jor oca!'ião I da'

Semana de Solidaricdade
com o ,Povo de Moçambi
que se celcllra na Argelia.
gelia.

APÉLO

I
,I

Florianópolis,

Meia cumprida

/

Aera Clube tem reunião para hoje
'

quando elegerá seu Conselho Superior
Reune-se hoje, com inicio às 20 horas, na se-

de de c arnoo, em Campinas-São José - o Aero

Clube de Santo Cotarmo,

Elegeró o Conselho Super ior poro o biênio
1 967:'1969, tomará conhecimento do relctór io e

cantos do diretoria e exorninoró outros' assuntos de

+nterêsse do entidade,
,

setcmbro de 1967

, ", ,

O MAIS ANTIGO' OIARIO OE SANTA, CA"fAAINA, , .

o governado)' 'Ivo Sil"ei�a' recebeu os maio.:-e�, elogios do povo

se ao inaugu_lal (I iod�yta, Choi::ecó-!3R-'282, que preporcicrieré
de�en�o'vime!!rista ec Oest e cc.urinense.

Sintese do Boi Geomet, de A. Seixas Netto, ,valido até
às 23,18 hs. .do dia 27 de setembro dQ 1967

FRENTE FRIA Em curso, PRESSÃO ATMOSFERICA
MEDIA. 1020,5 rnilibores: TEMPERATURA MEDIA.
22,4° centigrados; UMI DADE RELATIVA 'MEDIA
�3,80/0; PLUyIOSIDADE: 25 �ms,' Negativo - 12,5
mms,: Neçotivo Cumulus - Estratus - Tempo
médio: Estavel. I'

I
�---�-,

-------

,
historla será reali;J8,t1o U,) I na a r'eas,'ltelólde artitica:l! par 1

'
," ,

.�'D':,�'lJf;:;�i:�i":",�:":'U : II .

. :
;'�J Expless", oe L-J ..

dres, será enViada Ih)r S,( I 'Ju,sliça conden�
telHe a C,'lf)O, Ela capiLal b�,

Itanica a San Juan, d.a 17 J, "Ih' doutubro, devendo os SiDa" ,guern -e1rO�. �
percorreF 3:J,oeo quilom:, /-
tJ:os, de dl::;tanc;a 3m 15 ;;:�c � Serra do Capafil,Ó, müos,

I I "es socialistas quc não são filbdoS V)

I
Em julgamQnto tcrminado na tard.c üe

, ,-
c

ontem, 18 ünpli<3ados no l)rocesso ele gur·r· I
"

li
-

do "s'1J'CC'.I(ll> ."'"
-

, ,

f' 'I ,F:VII - UI�Ul ,'cz qttc a ('scu?sao
: I!'iracl rejeitou ll!1H ,,;"'1'

nllws· (1.,,1 Se,rra, dc 'Cal1aJ1ao - otam CQl1l,ll- ':" �
" �'" � ""

-�:U�'rl(l do conflito du Oric:l I'
lI�dO�, à l;eiH�- '!t;e' v;ri�a�11 tI� 2 a 11 "ll;�S

I)rawing Hi"'l�t" (Dil:Citus Especiais dê S,I' ,

'" \", I' t' --. ! .,
' dc reclusã,(\. Dos '18 üll)Jlka(los 17 e.n"·m- .

", : , ",

�>'lI) [.('{IO .. II la\'eS (a 1l1.1'$· "

"

, .' (iue) lJ1ien's�a dllctamcntl' Ia: economlil (l",

,

-

_, T,r-· ,-':""""l,j_ram-,,,'''')!:e-sQs. Jyn�nas" 6 cX"-depw1'l:dn 1.eo- J' _

� '·1' �'-·.l "r ._'-

vençac) das N.lçoes GIl,!'.!", ': -,.,
"': _.

,,'
'.

".�,., -, t]uetl'!-i, P_,!SC".' E:"1.11ci1j:'q;u;;:, " <iS" h;Ç'JIÍJ;cos "l! ",'f!.

anl'1nandll que '''0 Sl1idd�,,1 !lei Bnznla, nao eOl11p",reccll,_an ,lul�amenb. (-'iH I que,\lU C1lS0 dc sen:m �rn\'Hlt)!" l,1'e,a
'

.

j
-' ,

, ,j';mlo si.do eOndC)ladtl a 11 '11105 ,ÜC rec10-
'

,
,

" -;' .,,'

IIICiCIO))<I na.l,) eom.1Jt,<1 11,11:
_ .. '. ",

I
f

' ,is'cmillt'la (1(; gOH'l'llddoJ'I:.s, (IS' '·D.Il�lt,I;;�"
.. " "

I" sr.:n (: Jl1'�I.s tl01S. enmo I11cllll!a de SI''::UI :1Jl·1. E'·- ,

l ç-"
.- -

• ,

OQll� lçao l;jl(�l'll,l! "J,�,L '1
' "

, ; "vecHl.s (C .:;aque - p,Ula' o que sao ne'.oi
O 11'lljl'�, t·'o ]'s'I',!C'el1"," \ 'I

Entre os cou�lenados en('I)Q�t'a-sc üpnIJe,u ,
'
,. \

t l' 107 '
"

L ,'L '. L ,," '. ; ,(' ",i", lfl� (),) íu 110S VO 1,)s, [OS P,llSl'S'
J (1 ])I'ol'ess:n' "carioca Büp rd Mana ,BQ1t.cux,

'

,
"

'
'

. ,

Helnçiics Extel'io1'(:s, AbuJ!, l " ",
" l�1l'l\lnr"S - as nacocs soclJllsta� seriíQ

I
.. ,. I' que vai cum]wh- pc Im de 10 <1110'S <le rech", :.. \ ,>

.,

I� )(111, lll::>iSdU cm quc a "
_ _. . ," .' llcnel,CI.ltlas porquc os dema!';; palses-me'n-
.,ao e '!naJ� 2 como me\LJda de f;e�unlnca., "

,':' .'
'

(luiuilliao li,) con(lJto com I,
I ]

,
,>

nru:, lia lo.H I teràll alllnhadn a sua llqmJ.:z
Todos O� imp icadns foI' 1m eOlluenadps ,]e, '_

bstados arabes (ie,� S(�t' j", ,

"

, ")l:.:l'iJaCiOnal. o qt:e provocant um aUJ1lcn-
acônlo com' a Lci dr Sel!.uranca Naeif'nal. O .' _ . .

'

sultado lle negoctaçues d,
> " ,�"

>

,. ,t� 110, çomeI'clO üa� naçoes flhadas ao FU,l-

l'ct�S cl1t"e aln-u'a," a" ')� .Julgamento demorou 16 horas, lunclOllanrlo
d M t' I t

.

I bl,,- L ,'�, .. , I .'
I , o one ano n crnaCIona C0l11 o oco so-

I na dcfcsa onzc advogados.I tes, �em l11tervcnç,io h u,U1s.a.
I tel'coiros. Acusou a Unhí,j

IIr,
Sovietica dc ter ('stiluulail

I '.1 d' M:rt"D "(a�l;l'O DOS DEZ"
as tellsõcs que )Jl"O\'OCiH.W, ",I >a:e r O •

,V.trt
a guerra dc jt,li1ho,

I
A iní ,)rl11a�'ào pn''itHla Jle1o.s h;clllcos llo

eS,nrra ,"u,e 'Cl}s�a TM1 está' contida aol relatório sigilo,�o rI,o

" I
RUSSIA' NO FMI r '!1 1 ';(;rulIO dos Dez",

_
compQstl1 pel,as, cham�!-

d:!s i1aroe'i industrü9izadas: Belgica, C l- _

Os países que, mtegrurn aUere posição narJ;í, Fl;ança) AIl'manlTIr, Jt\lJia, ".hlJão, Hf)·

I bloco SO�let1co estari:�m ii' I 'landa, Su<:cia, Inglaterra' C Esta'dos Unidlis.

i ter"essa,dos em
�

ingres'sar n,

F'lvn em virtude das gra.
eles reservas de oU! o

URSS, cUJo pI'éço no m('"

cada internaclOn'al o FUJ1Ll J

decidiu não aumentar, (Ino est,'lbelecJll1ento do d,re i
, , t

to especIal de saque. Isso I

que revelam fontes ligad2s
ao FMI. Além da 'Russi8, a

O el1contro ,entre ,ús SI·S. Carlos Lacer-'

da e João Goulart,
.

cm Montevidéu, não

obteve maior repcrcussão nos círcu,los go·

vernistas ele Brasília, onúe a opinião qua

se unânimc é a de que o "cx-governadur
carioca tenta mais um golpc ptiblicitário
para, a sua natimorta Frente Ampla".

Nesses s'ctôrcs não sc admitia a hipóte·
Leomd Sedov, mernbro

,SI.' de quc Ca.rlos' Laecl'(!a pudessc vir a
da Academia de Ciencias da '

sofrer qualquer tipo dc represália por
URSS, ao 'inaugurar o '

essa atitude - "rnesll1o J>orquc o gOYCl'IIO
XVIII Congresso Interna

.

não vai fazer ncnhum martir". Segundo
cional de' AstI'onautica, fez I I

, se comentava ontcm J1a capital feder,lI.
um ,8.pêlo en2 fa vaI' d�

Também 11ão se admitia a hipótcse de o

maior cooperaçao mtern8- , ,
.

, ,,_ l!.'Overno fazcr qualqucr protcsto Junto ;10
cional para a illvestlgaçao .,

�.
. .

,
" _ governo uruguaIo, pclo fato de pCrImür

e as conqUIstas eSP'lCHllS·t . . .

, que Ill�l asilado partIcIpasse elc �un eu-

contrQ l)olítico em seu terrItório.

repercute
sociali, ta

O lít).er da 'oposição no �ena(lo Feder lI,
sr. Aurelio Viana, maniJestou a e:,pcran�a,

O relaLório foi rcccntemente claborado

de que (J prcsil1cnte Costa· c Silva, ."co_mo .i;i em LOll�lre:, e dele c��lsta um minuc�oso es

o fez cm oUÍ'ra� ocasiões, altere sua pu ,j.
tudo felto l)clos tccrQCOS- desses palses so

ç;ào quanto aos subsíilios ' dé vercadores e
brc os ,Direitos Espcciais dc Saquc.

.solicite (Ia lidcrança dc sen parti�10 a re-

Jeição ,do vcto que colocou- ao l)rojeto re-

C d .J

ccntCl1lentc_ aprovado pclo Congresso, que, i a\l\ão de

Reuniao
ch apccoen
nôvo surto

Os tccnieos du Fundo i\lonctario interna-

donal afirmanm açreditar que a prescnte

.)

remuão de governadorcs do Rio d� Jan�i-

TO terá grande rcpercussão janto aos 'lJaí-

, Ao participar dos testeio� comemora

tivos ao cinquentenário de Chapecó,
o sr. Ivo Silveira c:ompa?'eceu Q ses

são solene dCl Câmara Municipal PQ
ra receher ° título de " cidadãu hOlio-

rário" do munidpio.

Ano '53 - N" 15.738 - Edição deIicje ;- 8 páglnas --:- NCrS 0,10

Relaçijes entre
-

govêrno
,

e areas

trata do assunto". ,

M�s se' � ptcsidcnte da Republica não,

agir assim, o scnador Aurelio Viana pede a

rejcição do voto por' parte dos parlamcnta
I'CS, tanto' elo lVIDB como da ARENA, já.
que "não podemos. aceitar as rnz�es que

illstruirallÍ a posição do chefe do, govel'l1o"

dando a imprcss�o dc quc o presidente da

Repu�lica dcscja �olocar ,o éongress(l Na,

donal l1un�a, situação diJlic�1 pcrant.:; o p')

\"0".

políticas
'

preo.cupam ClJ s ta

Em;oniro de'Monievidéu

não 'obtem maior

o presidente, Costa. e Silva tem

p'lcna consciêneía da gravidade c

llplicadcza da crise de üesen\rosa,
mento, que .ora tumultua as rela

vões entre o, govêrno c o Co,ngrcs'
; 1, IDas cnnsideua que esse � n�'ü
,'�nB herdado'' de, seu antecessçr,
I [os erros polítdcos reconhece,
sem negar a, snlidaríetíade 3;0 sís-
terna, '/

A síntese do pensamento do pre
sirlente da Republlca, fixada por
um de seus,' assessores ruais qual�fi
cadus, indica. que o, g'ovêrno

, C:'Olá:
perplexo .diantc da si�u!)ção, �t!:
se agrava sem remédio ç não \'C

como enf'rentá-Ia, nem' mesmo para

-btandar
'

a" suas . corise(Ú�ênéias.'
� I

�,
/"....

"

'.1' ,
�

1

Parlamento e governo sempre se

eutenderam _:... "esclarece o assessor

pi'esidellcial -"' na base de \U!1 C011-

sentido e tácito ajuste,
sobre a reciprocidade dos

JWll1 sempre defcnsáveis
muito lícitos.

montado

fa�ores,
c nem

imperativo da realidade 'POliti..:,l
O .gnvêrno .trocava o apoio

-

par
h;-;'néntar' por concessões de toda ;,

ordem. Fechava os olhos aos ex
\.

cesses do Lcgislativo, ao antigo c

cada vez mais vergonhoso escau

dalo das viagens, negociava 'as n.»

meações do serviço publico, lJaX:':,I
nhav : as cher.as de órgãos regio
nais de tão profunda influência

polítíca, na área dc' in flúência do

chcfe estadual ou municipal. Mas

não apenas esses velhos vícios fie

rcglme alimentavam o acordo cu

tre guvêrno 'e partidos. A verdade G

que o pnlítico infhria realmente 11'1

I'citura da _propDst'a o rçamentá.ria e

detinha o, poder de legislar, �u-
--mcnhl11thr despesas sem maiorr-s

preocupações, sem indi.éar a fonte

pua a obtenção dos recursos.

repercussão em Brasília
"

, '

'Er,t mais fácil controlar o Con

gresso por Interrnedlo , de partidos
O) ganizades' e e0111 os s-eus íntercs
ses g'ruyais muito, bem defínídcs,
iHas a estrutura do regime, 1110nLJ.;
do pela libcralíssima

'

constituíçã o

de 194G, favorecia ou estimulava
as deturpações, Um Cong'l'CSSO de

tunrlu amplos poderes tinha o que

ncgociai-, dispunha dos ínstrumen-:

tô� para fazcr valer a sua fôr,·a.
() go; êrno precisava. fundamental
mente, do 'Legislativo, 'não podia
administrar �CU1 o SC11 apoio. Em

tais condições, o -Cl1tcllclimento com

os maiores .partidos era um grande

loná
,

e sucesso

Re�i"'Q Pa�ricda Lins N�ve� ? 'a "GI(Jmol;!� Girl" do

SantC!c�tari'na ço",,,trY Çl�b �u� e." nC"0mb,0 ,dis'

putará ° tí,t�lo' de "gla'1l,our" da cidade com candi
datas de Ouhos cI",bes da Ca,pital. A bonito Pa,trícia
foi eleita na noite de s,exta fefra. (leia na 20. P9-).

loná MC:H'�(1;Í1ães c Cario," Albe'to I'Jlçal�C.,rl,m $U::e,-
, • � II l!":l

• 1

sr· no eS!'C10 oq, peça recadn 1!'10TÍ'Cll", ontem 0:::..
presentada n�) Teatro Á'vare. de Catvalhe.. A c�rtc!

temporó'd'2 dos conh9cido, ar�istos eI1Cerra-�2 amo

nhií com I"i.oya in'�erpTetasão d� texi o de r'edro .310cl1

,Funcionarios n� ,

Exterior ganhilm m(li�

que o Pr.esident�

k Tin-?co B,arre!o
i.
� é afastado da

""'; 1 n l

li 1)l� �ha. !!la r. tF re
•

elM!f '.

deixa ofenni1Io o

Baseado em rcsposta 'do l111111S

tro da Fazenda a um pedid.o dc Li
formação, o dcputado Helio Nav,l'

1'0 (i\'IDB-SP) revelou na Câmara

(lUC há, na Delcgacia do Tcsom Q

N.acional em Nova Yorl{, funciona-

O Juiz José Tinoco Barrelo, !Ia

2' Auditoria da 2" Rcgião l\'lilital'
rcccbeu telcgrama do STM com L!'

nicando·lhe seu afasiaml,nto do

e3l'gp, até o final do inqucrito all

ministrativo qtíe aquele tdbtllnl

(está' movemlo( O inqucrito dccirli

do em reunião sccreta elo STi\'I; "e

(leve a declaraçõcs que Tinoco fez
a imprcnsa, quando o estudau. e

iblliano, Dario Canalc" acusado

de ag-itação e subversão, foi so][o

por decisão ,judicial e depois ime
dia tal11cntc preso pclo E"ereito,

;
O general Souza Aguiar, com �n"

dantc do IV Excrcito. dei)"oll a ,,\�
scml]Jéia sem cumprimcntar o ar

Cf'hispo dc Olinda e "Recife. ao te:'

minar a solenidade em que o pal!re
Hclder Câmara rccebeu o titulo (','

em Rc-
I

o prc"i-rios ganhando mais que
dentc qa Rcpublica.
"Um simples contador - dis3e

- recebe"quatro milhões c seSSC,l

ta mil ctuzciro.s antigos: Um COl'O

nel (Lo Exercito tCII1 vencllneIlJ,os

muito infcriores ao po mais llU
mildc' c incompetcnte cscritural':o

daquéla rcpartição, pois l'ste ganha
um milhão e oitcnta nul cruzeiros

"Cidadão Pernambucano"
cife.

I';aquela ocaSlan. e iq'!. ';1i��D �I)

B,IlTCtO disse- quc nlo f:::ia 1 bar
ba" até que fosse restalJeJecido o

imperio da Lei e da Justiçai'.

A sessüo solene realizada para :J '-

cntrega do título contou eom gran,
de numero

,
dc autoridades e, :lO

uue parccc. o general Souza Aguiar
',entiu <'e oíelldido com alguns tre

cl1:;s do discurso do arccIJispo.
Dom Heldcr - na sua OJ'ação

traçou paralelo enh'e os homens e

os fatos hi�tórkos de PeJlnambur,o

e a sua atualidade. En) ccrto tr(',

c-1�1 disse ser nccessaria uma Ufna

)).' talha de G:uarara]Jcs para explll
,,:11' da Pairia "1'lão os' jn\'aso?';o�

hulandeses, mas os ladrões de 110b'

sas riqUl:zas de minerais csiralc:_t
CllS",

por mês.
A maioria dcsses funciul1;uips IS

constituitla' de l)llrel1�es e ami;:'os
elc políticos inlportantes. É (I caso

do sr. Sebastião de Santanit' e Sil

va, cx·íllmnbro do ga�incte do "".

Roberto Campos, que- galiba men

salmentc sei� milJíões e setecenf os
c cinquenta mil cruzeiros vclhos.

)

A primeira providcncia do substi
tuto de Tinoco, juiz Ji{afael Car
neiro Maia, foi entrcgar-Ihe o t

oficio ] .229, (lo STM, datado de ('�
do cunenJe.
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. '" A'16íre,fO(·ió ,e:oimmica cio�:'senho�es 'tiJs\;o�ia-dés
qLn2 10'r'6 'rea!mJ'r tJm(IJ �e:;i' por' m'ês-'umu ' noite-'-(j�

" /. '

r:GTl Jidpt;Jo,? Nêstes dias; tercei ,o' ";"');:1 c.<r,€i �Ó di:: c,à,
d

" .. "
"

':-::" , \-
, CJ [i',es, "q,'Çlssociado pexJeró' so!,citClpó, 's'2c:retoriá do,'
€I.ubêf Ruo "S'u!rl'o'nha' ,Marinho nO Yl� eoit(Uí�fÓ :&0,1,
convites;' pnro. o rellniêí€i ·q�.le� s.e reolfzdr6' Ó noite. €l�
::;onvitl"s s0ri1eme ser6é êx:p-edidos, '121 'peGlido 'dos ÓS�
saciados,' e n60 dé S�LlS deperdentes. , "

,

.

r;ncentr8m"Se abertos, hel' s�Je
" d'G/ �ILlbe;,' 'bs

,'(,SCflçõ'es' r:aro o 'tGrnelO 'de 'b'iriba, ,qu,e ',crá inicio,
,',0 ÔIO :1 c.ir: 'outubro" Qutras ir formações: �é)m p. ,m�

,4Ir;r 1
.. )_

,
.

.
'

\

, "

,

ésficodd
ftrdrAÕ,

• 1
�

. ,� ,

,(

I I

I

)

A emj,Ssora 'mais ouvida em
'\

"----�-, ---�,,- . . } �

------ ----------_,,-----------,

/ êarfa . D� Alemanha
" .

,

:���NTftIMfNfôf
, , "

antacalarina (ouutry tlub �

,

antacat
I ! ,

/\-fj)irei'oria do ·s,c.C" inicio hoje a' publicação
.. ele boletins,' ofrovés dêste.' conceituodó órgão da im-'
-prenso 'cQtarine'nse 170' ESTADO", que cporeceido
os quertos feiras e domingos,

,

Vjsorn com isto, os di:rioentes do clube I maritE!r
r ) -' , ... �

<
� I

, � AI

LS ccu; ossocicdos em permanente corttccto cohi ds
suas pronlo�ões, e o que é 1110ls impGrto'nte, inccnfi�
\/G-!as: 1

>

(,

,

[' es'lo, o unico nianeiro dê sé' fazer chegar' .óÓs
ACs um noticiá, lO otuouzocô, :e evitor ü 'de::,eonhe,
,(Ímcnl'() dos atividades do clube, ,

,
Espercndo C0l11 )STO, 'ter 9trn9,íd9 môis.iumc etc-

pc �m favor dos sócios pro�riefãiios do" "Sdf1tocàto'
l�ríCi/, passamos ao boletim ,rir. 1; hO" e,XR,ectot;\Yn
'lui';' \ple, ntinjo (iOS seus reclis1,'bbjétivôS, " ",

, '

" .

.' ,'/ ,,1 - .;: •

i'tW�f{AMÁ PARA O 'MES D� g't;T�MBR,O
I' ,

,
r

)�

,ijii;i �'i � :�íl ,�1 ít�l'ti$;',fií} P�it�ó,' 4� �'Misiõ
ii" RÍ1.., ...."'i., ;u@ ..

" .;.''''''h; i"rot' ��IO; i'lfi%O; Manq, �C:;:<df
fli'�f íb;, ��!1ldmi'no Gi91i � 'MtHiei' CciI1ti5,,. �\:S 'l2i30
hOi"fi;\i" § l1í;'ªt� 'Pcill${HtÍ fi funcioM?·,Mrmtiltriente,

�',a �9,,�'illl,í"';lOj nó lI"orô�,4'9; mlJ'5l'clÍl parti
d@rr�6r', � _' '1.

"
' " " ;

, 'ljõhi' �í) =� í;�í �1 ,3Ó, 'fiO PorÕQ 49; "H�ilit;� parti
d'iwi::m,

'
'

I
Ano por ano Os clernôes estão gastando somos

enormes poro o turismo, .Colculo-se de 22 o 24 mi-
lhôes O número de oleinoes em viagens de férias em

viagens de férias em' 1967, isto é mais de,40 por cen

to de todos (os hab.itantes da Repúblico Federal. Já
em 1962 passoram 39 por cento de rodos os turistas
alemões os suos féri'os no cstt:1ngeirQ, Em 1966 Os
somos gosta3 PO rturis(-os ,alemães no eSI'fa.bgeirô ui
t rapossorcrn 6,5 bilhões de marcos (1,8 hil.rlões de dCI

• \ 1"1'(:'5) 'Em 1950 Clinc!a:erom menos de .oo rhlrhões
. Ma,; o Clube estó ,nCSl'rll: rlJr,(�ionGn-:.jc, e nO elo- ele morcos (25 'milhões de, dólores)!

mingo, olrnoçovcrn ló mui10r; /-(s com S:,IO\ fami-,
I A Austrio figurou com 21,4 por cento Cios 0,5'fios" Imperav.o no, ocasião a eff'qnncio CC;rGnIVCl; I'C!'!1 bilhões de fYIOrcOS em pfimeiro lugOl' dós WIíses vis!.

, to h'R." demos 'como ,:0S covalhpirO", ..I "
, ,"-

,
'"

"_"
_ i

� "nuos flor alemães enl férias, Segu iu a Itália; escó-
,

_ .,. • I ',I!>, '" ,
Ih'ida por 5,6 milhões no ofemoes; o Sulc;!í reiJislfouJ<.J e s�msH!er!ld� de bom !jústo, () driilk de Mew '1.2,3 por cento ,das somos gasl'cls. tspahhd l-to! cwi cio,dia' (lés s@bados ne bea� do 'Clu,Íiic, Ei'ltl'tn:>§ h{ib(ti.Íes 8<'>19,ca, GréClo Juqóslóvlc, eotl'lIg:iI, Sélg íco. AHi,

",stãO", Ivo "Mtmt"n€i'i,w, Ltldõ ltlit@"N(:jrb,brt""'", � , v C(1, todos éle.;; reclomam;o furistCl o[cfi'GO A Jugoslá,
;" ..... ,Jj "Úu'ab<lo' (1l.e, M&tmi'::io dos Reis; Antolriio via foi visil'adçl orn 1966 Doi' 657 7A?' tufistos cle-:
Grmoi Hiíd€!lmmdtJ' Ma,.qi1es de Sou::Uj� Nelsoi'i, N'ii� rnões, CI presença dos. q'uois se f'ciT) fofhGd6 'o 'tohté
'i'les, Hugo SrHJZ(l, Pfti,lld Ct:ndésoj Ciá,!Jdio Ferrei,:õ (;) f inoncei fO mo to; I rnp0i['(Jf,if C �l� .de'sehvolv,i,im.'nfo 'dªs
viinos romp�l'lél'!te� ,dt:i j·ovem i'iiiôi;d,tL ,.,'"

,
:"J

'O; pnís,
O holflnço ele divisos

rõ (I Alefminha: para cada t�áfc6 �

gGsto�p-l esf}ódg8i.-' ,

ros no Aleriíohha, os tui'isfos lefi,ãés �sthn' AAís�, 'd� ,,'

clois mrco seltt outrCls pàíses, Néio'óbsl'o-ritE!/Ét "j�nÔLJS' _

1 ria j I rríc;tiéo ó' rédosa' pafa à ÂlefnahHã, J.(umeHfd 'b,
'riO ri OrlO (I ch'lroclo de diviscls .pf.ove;,)ent��

,

mies,
io En(juonto POl'O OlgU,lS púíses o t·Lirismo

(1 mflís inlpnl'l'(ll'c fonte cambiol (no Atlstr{o, ,flO' fr':':'
Inndb, ri,) Líbor'lO a receito ultróposs 7 por�d�nto "do"
I C:r'1d nocional), no Méx,c.) 6 pOr cent'o) nâ ÁI�ma,lh.o
1'10\5 EUA, e r,<t Gfõ·Br'etdnho, a divisas - furistas per "'- ii" ,,'

fizeram 02 a 0/8, por cento do rendo nocional, O" .cliche é de 'lV itiÚt �E:\re1ise Nascüneil
, Em 1950 2,300000 hospedagens, de estrangei- 10_, o: ,b,roto que viaja am�n:hã p�ra :l ':c:;â,pi:..\:'

ros forCli!1 fegist rodos no f\lemanho, §m -1965 _quase" �audia, 'onde" iii]; fedItldí-,'�sinio 'C,ou,híiy'" Chd,'
treze vt:us 111;1i,; 29,1! 7,00_0".0 total dos hospedo· , . ' '

g'ns otinqill f'rn 19SO' 25J65,OOO; em 1965 """ �),?i·to ',�eg'I,\C� \se�i��[e�ra _li.!.. ' ��,Ü� dt,ê'
l-15.196,OOO! \

\ '

'UeHutàHtés OHciãis( do ,Rio Grande ,elo ,:Sul
,[ntju(lnto (',íl '1950 rcgis-Ircu-se l.ima receita',de ;:. ',:'," ",,,"

C�.J11'1;(.\ Á: ;-

125) IYtilh<:Jeo; dE: 'mtlr'cOs (33 75 mifhõ'es' de dóla'res l'e�l'eseiltà,rH 0�I.l < Caüd:lnd.
-.

fi IttoUloÔl(_,
con_tf'Cl cleSpe'iCi<; d,c? ms milh9�s' �Ie maréos (21,25 mi-" é do conceituado Cmnista SocÍàt Luiz t�,;\,
lhõ('s de dólme��), (1n' bolnr',ço 'do turismo já em 1962 ld� ,Lishda d()' '.fu.n'laJ '''F()lha dá 'T�itdtf:
C, despesn ele {'()j 'I }'illhõcs de l')1u'tcos (1,152 biihões

',-,

de d/Jlores) 51IÍJi?I"'U r:íoi' dLl.os vezes o receito-de ,.,

O "1
"

-. ,'I
7161 bilhôe<' d,p ['"nu os _m,5�0' bilHões de dólares). ,que cuvU gan;ios a quase �eIS

-. llt:S"'S
Desde o.queltl (;'�)lV"(l..c o ,re.laçõo entre re�eita e [<iras, somente agora ficou corlf1rD1i:1clo. /'..,s-

dcspcs:l, fic0u mors Cu' rnenOs o mesmo' cont'inuam os" P'd' 'd L' T" Prl' b"_ ,'" ' [-lime a 1'eSI enCla o Ira e�11S' I.._<.. u e {'
O'AG Covêrrwdor Ivo Srlvei(o pOSSO'J o 'hm de' alen10es o gastar no es'fl'ongelro-.o dobrã do.qUllo, ' -

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

�i�rYionci ,rici éidade, de Chcipecó,' o n<;) e- pofticirx:u 'dos que, recebern pelo tiÚlsrno' dos\'estra�gei.ros nu. Ale- Si', Icohorhos Atherino. '

'

"

..

�, :, '

1t:j>_tejOS ccmcrnoro'!'ivos 00 cinquentenárro 60,munl- mal-1ho, O Autornóvel-Club cio Alemaho calcula ° ',nú
cipio Mos lOmbcm 1I'�a�igLHou obro de suo ad",in:s· me'ro de I'wistas de 'oLltOmóve'is, que percorterõo du·
trocôo: a 'est roda Chapecó - 81<.-282, E se'oundo ronte a ép�co dos 'fér,os as au.t-o·estradàs Ql�mães

,
P;:\ra passar�'seu" an�ve,rsário' 'com' !)Ct'l"

feil�Cl rumnu' paro Pôrto Alegre," Reun-ião �clG em 4 o 5 'inifhões, "A Lufthan,sa trans,pórtou nos' pri- r"

1
.

,
. , '�aíüi ial'es, che2'ará am,'anhil, a nossa, ciclé\d,:,
SUDESUI, !'Ji o InOhvo que o levou à copifeil gaúcha, mei'ros seis mêses de 1967, 1,962 milhões de possa, I' �., .. ,'o, _

..

I $leiros, o que sigr:,ifi�a 'um aumento de 15 por' cento ã.' Députada/ LíaÍ8' DotiteI de 'Andrade,' 1\
Côfftecô 'fio dàmit!9é1 pÍ'ó'ximo o tempbrado de 'em" relacõo 00 aho anteriOr, il�,stt'e 'par�áirú�l�ar�' êÓ�ltj;�tiâ -caus'aT1,ido (iü-'

"mifiHlõ;{';" {J� f reinc..::. vão sei' duros, pois breve A' Âle�anha comur,'ista de suQ! vei está 'empre·
�ltivéf6 ,�irí hw\eid ôÔirrl prên�io de, vja�em � Bueh�s g'ando os maiores esforços paro otra:r ' turistas es-,

ma impressão no Senad;()--..Fed-e�ate tamb J);

Â},fe<, t�í}ê1lder.Ji:i do �iir:6gS6 de�fe ,_td���io, Fi(l�'
e1 Ó frcingei res como a I iás estão d'isputdildd todos os t�, tQn1Q' 'Baírúf elegEmte' âq" ctófuérita6!.ã, belc;.';;'i.

liÍ'h .s(:)�ui'tdô )ç_a}:l.._viijg�lft ,tio \:'121!í? MIiW:lçt. '

1
_," ,la,?C5, do}, blocp 'coi:n��lií'ta os túr,l9ta; '.',�c5 r;:},:!\10Ó c1'_' •

":'" ',; � ,",: ')" .�_ ,

'

,:�: t' ,li,: �;:'I�'" .; .-:,
.,

"f +\pltallsto como,objetlvodeconsegulJmoedafof'te ,:"'�'; ,�" I ","',( ,"',�'I'/y'" r':
Safa' c )\icf:�,'<; !\[;rcu, Vindos I,Ó p):k'J de Bro- 'p.oro os suas economias, Poro:' os 'tl::r:ris.tas';,d fRep�i'bíi". ·.·_-ir, N:lJrn, grupo ck el1il.:).,"l2.;:.;ta� :�,Lj"1J."� ,r!;

- síl ia, jan'lbtrrl ,OdC!'W.1I11 o("]'() ,1'01 ÕO 49 Há 1'r1'Jiti.l j em' co' Federol, s,urgi rUm, re-ce;'t,en"1'�nt7;' ,difip.G��Ódes; qtllàl'l ' hÍs <eh.i'be, em' eeria' rbela era� "CGmeF�t�d0'
po ,ACs, n60 (onhl"rihr,l (llnékl o' Clube C:T' fÚ:l'ci\)no- do, os autOridades do Alemanha' comuniSTa co.-nl.:c3.

r'

f
'.5. " '

,

" • 't'
...

I'�"" [' I C ra'm,q n'ega'r p'erm'I'ssa-o a"'. per�aneAncl'o 0\ t'url's't:'ars I:ão se J'ustí ica 2. Jl'1ão, ,reeleiç'ão.,do' "Prc,"
.

men,o Irl ("I ramente, ,,;:'! r,IOS! no rloJt::: cmO'lOe _om· '

,

'" '"

pos Filho; AC rcsfdenle n,ll<'in, cll11erfllldo-se ,muito, "do AI,e�nonho fc[dental; Só, aq�êlE!s, q,u� ,�r�,ci�?m ,dente do Cons,�lho", 8r: \Valter l;.ang.
�íogiavo o tudo e n tç.dos, opinli�(1 torrob()r�da pOí dE! c�ra c�J'ra, 'lr'endosa, .receitada por medlç� }em
ROD�rto l1lut, qLié"'/líldo dr') ';(ín :"1� 11), pOSSOVJ a cO�l5'egr::.I'ido �'permissõo' de pa�sar um determii1ado

'uC d T l' .L ))
\

,
,

fim_dê semcind' nel ilflfi, " temp�, oum dos dez bolr,eári?s da :Aler�":mna comu" asa d,' orna lSla qu� sera finam
,-

nisto pagH:':_\) ::0 o ISO' ;'nóf'c23 ,'12,5 o 1,5 d(-Io�c:;} hàda pelb "BNH", é iniciativa do novo Pre
G d d" ",., ..

.

e, e IOf"O.
, ''- ddente do SinJiçato dos Jürna,listas ProL:;

Con,siéle";',r:1, cc turiS'l10 (om() fioresccntc '(.i,') "'- , , "

c�nomio� o' i< "DLlljl�(. Feôero! CIO' 'I\;,·:;.,'a,,/-'o rem ar", f,lQiÜÜS,' d� Santa Catátin'à Sr. AlíFjo B02sle
I d'" I ,_I ' , -

i'
- '!

P amenl'e , 2S',; '\VCJ,VI�JO a c;rgonlOzçc,; poro O 'i),,'::;r ./ ,
,

'

, ',\ i, '
«, '

1'0 do Íl.uisnn, A, Centíl Aieméí de Turi';i,-w, fu'(:c:ac;o AI"" " ,,; ..... 1 '

,em 19)j�i",mar'ltém 16 qgênc'G� no 'Esj'rc:ngeíro, r'eprE ,,'. �an 1a,; COl):lO acon,te.ce ,�O(1i:1S, as q L�ll>

�,eni8ndo ainda/·a Al"2:1iànne nos V;(I"ÍCIS orq:-,niz(icões ',as-feIras no Salão do 2.0 andar da':nova se

ir,'t'prn'oçlCinais da g�néro,
..

"

"
,

"

'df' do Clube,U;Ze. m'aiS'�lIi:ía ",alJlmada L'SU
Se ntes do guerl'Cl (J Al8m�lnhCl d1S!JU11ha no

' ,

selo!' do turismo de CéÚ'UJ de .rI85000 cernas rest,'1' 'd,ão dançante. "'i'
.

V_0I11 �m 19,j9 ,OIJenOs cérc:a dé 306',000 Desde ent6c .

(' 'I....
'

a' c8 pacidadé de olojarnenl.:> cwnen!'()ll de rnodo ver Com a preSBl_Jça do Goyernador do 'Es
tiginoso. Em 10, 'de abril de' 1965 :J llL.mer() total 'de -

OI'YÍ'GiSf d}sponíveis paro o 1urismo alcon'çóu ,�",. tado destacadas àutoridades e o,mundo eler?'an
1.179.494" - tt t1� n�ssa �iaade; cÍeu"$e ,-ontem

<

no Te�To
A indllgtrio tui'ísl'ica alemõ dispõe hOj'? de limo

" .' ,,',

larga oferta de hoteis, pensões é hospedo§ens parti, ,Alvarp de, Cà.rvaHw, estreia ,da,peçà "Pecn,
culares d'e tôda espécie e em tôdos os reg-l{)e SOp,r o' \ ao .Ímorti:tl", de'Pedro Bloch, com os C0nsa

I rÍ(Jdas para o turismO. Os próprios trabalhadcres e� <Ó'adas artistas lona Mdgálhães' Ê;, çhr10s Al-,
1'(oi1€jeiros na AlemClnha participam desse aumenTO '

cio' t�lri;,Fnó, um vez quê �m 1966 31.000 dos" 1,2 12erto.
I
mil11ões ,de ti'obalhyidcfes estrangeiros eram emprego,

• '�
dos r,O i'Cimo d_o 1 uril-r:nü, �ue deu lugar de trabalho

r
\ Gblias O aplaudid mi' da R" d'

el um 1'01'01 de 700,0000 pessoas, O segre_do do suces 'fr, " "
.,

'
, , '. '

Q c� �o ,

a tO "

50 é, prirreiro ,l"rotor-se de um país, que apesar de L\! Canoca, dom�ngo prOX.Imo estara no Es-
ser Liryid dãs ,m?iores 5�n�ên+rações industriai:; do ,ladio da: FAC com seu show, promoção dé
rliLHldo, -onsegulu j?onservar e dumento'r, os suas <1- "''A d" H-': T� -" M d' 68': d' F' \

ITClQ,ões turísl'icos, noturais,e his'tóricas, Sequudo: c.:-
nSS çla�i10 tllma, e wa ,,,. ,a acllé"

rno-�polltico ecobomlca ir�teíigente e capaz,' pe�cr�b�n
'

dode de- lVIeê1icÍna ,da Universidade de SalL
dó a al.cance econômico, fortaléce os ini"cldtivos por ta Catarina
[iculclres no setor era tuhsinó, colaborando () pDd'2r

.

pl',bilcó 'om o fim cle fdcilitar (2 embelezar Q esta·

dia de turistas em tôdas flS epQcas dor ano, Q romon 4mary1ps
.

Go,n�in Renz "Cinderela dc:
\

I ísmó específico da primoverã e do outuno no Flore: Calçados" no Rio Grande do Sul,' €sp'ecla1lo l"<)egl'O, os cent(o$"gigontêscos indus�rias do. Ruhr -

*
" oe; grahdes cíc!odcs modernos, os fazen�as do inte,

I mente convidada pela Diretória do 'Lira' Tc
rior, as, rt1ont0r1hos, prài�s e est6ncias balneários as

, nis Clube par3, Pàr�icipal'" e1� seu baile de ./

peGj�!.er1ds vila t.c, al,dQ,ias ,nos montgnhas do Baviera , ·:,,1 d' 7
' . ,

da Rllêh5.nrdo ds tCldades romànas e medievais, o va ,�u_ a la prOXllr,J'O. ,

íe idílico do r�,hef10, da MêJsella é de outros rios,' o.;
'"

,-aÜêl'os restêmtl(lhos ,da grande tradição ·�rhl!er'lor Vera LúcÍ::t Sehàefer e N'.:Json rCabra
cenréi'ioo: dos quc;;" rctcbçm> hoje "o turista) em seUs

f1mbienrr'l nJfiliodoS; os la(cJõs et)castêlado§ nas fnor: dia 7 as 17(J1or�s, na Capela do Colégio. Co-
lrinhos e fincdmen-tcs os particularidades 'é 'éaí-ótçres � tição de Jesüs recéberão a benção matrimo
do populoçao c p(Jisagcl'n dos v,árias régioes d �A,le- 1
mán�q; tl,ldo isto foi Inteligentemente proveitado pc'

}'!ial. Na nova sede ,do c_ ube Doze de Agost(
ra érior. uma variedade infinita de. atrocões e de �p�r (,'S (ndivos receí1donarão os convidados.
lunidades Pl�ro o estTGngeirQ ,se �en+i( be,m, no /\Ie. '

" manha, refazer G suo SOLide' e vi'ver um ambiente dó

.alegrio' mais sinl(jles olé as grandes sa'tisfàçõ'es CLl

sadôs pelos acontecír-neni;os de al'tà (,u1It,urcp, teof.{o',
concer.tos, exposições e festivais! Ho�pifa:lidade e O-I

l11ebilidÓ'dê, cÔrinho, respeifo' mental'ldade tipicam,en'
te furíStica, pertencem às qual idades do'- ppvo 'atei."
-mãç;, qu6' álém ,dõ', n:')s,ultado econômico,' derl1c,ns;' rq

,

nestâ S,L:Jàlà'.ti�uae·'ç:t�"i::rm'igo �a}à com o ésfràn�eirc; o'
seu vHdadéiro côrcitêr a sua sincerà e leal obp,'tdr

pr o n-\Lírido.
.

Mús;'cq olemõ c IJrClsile:ilo se con(unckcllil em

'mo e onimccôo conÍ'CloionÍE:
, ,

.... _).
,

'

"

o AC Rubens Pereira Oliveira 'CmiVGfSariava
nês,te ,di� C depois da W!lI"!;'i' fim' grupo em s'u� édsa'
Cieâéelt tll,'Í Pó�ãoo Se '{atê ril1jj 1861'3 h qde é 1\(:, é
Assediado diê COl"mtli'll, mf.t$ dd ,CI'Hinh; r;rlrd Ó iJro
h .. l;�·.a ednét� "€';ÁN'fRY" e i'lãó "C,�U,,�tRY" co

mo 'ií':'i§it,� gCt!!"c mH�iJ' dize'Hki,
'"

,-'

Os ,ACs OIJ_,' () FNnondo Vi.égo::l, ele, 'dolos
pr..ÊJntas poro c; Vc,hn Mundo. Ló,se' C;lcontrOiêio,cc)'m
os Ase Mcírieta G Irineu Bornhausen, E,enq\lont0
{'stes rClrt"em,-' ("h�íjom Silvio e José ComeHi.

.

"\ te�t;m' > d_9 dez eH_ps, Jd e!ití'li'ti, fÜi'l�jÔi"lai'Hfo , !H'J
«Iube ô Salão'pdl:ã !}{ift!@J> {j G'fivãlheiros (r:fib�le;�
"te�r'CiS, l'iãfb�irOSj m'ô'flkore, fe:t�:i, Àhf>Xü �fiúnfi
,

Voiiátem�s cdrn déi'i'llhe!\,
" )

,,, Na quarta Lôl ra que passou, um grupo reuniu·
se nd "PCI.ÕO -19"" poro OLlVlr mt'lsica do velho 9uar�
da, Disq)s de CnrFtíep1 Mi1'Onda - rorom cLlvldns;
atG que Õ jOveJfl [JlHlrdo pr'esentA prote'stoll e C1 :noi
te acabou mc�r:no tOITl n'1CIsica moderna. Mos C1 n'lO

da v�.i pegar, Tôda a q'<imto�{eiro alguma ,:olsa di

f�í8nte no boate .. ,. MLlsico ..::(udita, Ou popl.dm.
'Já ouvimos Q Nona SiI',ronia de, Beethov.en, pato ho�

" je temos n'oy.('JmPI�.te eruditos com (1 MCjslCO de Ré
i- qUlem"i:.fê Verdi cpm Gig!i, Cç1qnilio, Ezío :)inzo e (]

fttmos'o Ma-f\] Collcv,

, ,i no �á&tid(J ij fõMti à "h-;iM�9:imfdõu :"unidg,
j!arb festêjãf ti tlhivef§,'hi& tÍÊ eeritoidtL filko d�
KM!n e -Siâ�e'Y b;m'nL

"',

, I

;

, ,

I, �.'

Santa Catariha

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

'TLJr<,ISMO -_ GI\ANDE NEGOCIO
Professàr Dr. Her�ann M. Goergen , I

,M fi C n A D O
r: t-

;

Com destino a Europa VIaJa anté:

: !j-iã,;'p�;��a Q l�io� oscasais: -Dept'ltado Fermm,
do, Viegas e Depptad6 Genh' Destri,

-

ij
,

}3é:hsaméIHo do ma: Trata 12el11 áS pC�
soas ((u:.indo' l1êstivcó�s stilJindo�;v lJodcr VJY ;:

líiirdt1tí'::I�J()S tllfntHln estiveres desce.ndo.
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1

;�r� Ui i�· a r� ;,�e� !W
Estêvc reunida a comíssão DE,�.sFn.�I<J.

'
.

'r : .Iar éxtraordínáría, coneitan- ção, Acreditam os membros já demonstraram intcrêsses
executiva da La Festa N.'.?-'

.

,

I" do-os ,3 participar do desfi- de Industríals e, possível- em aderir às festividades,
d.ónal 'das Flôres "para ex:t- O Sr' "",'' Pe

.

.,"
'

1'. ,1.uUO
. €l'\,ll'a '«'JS . 'Ic de carros alcgõrlcos, qno mente, casas comerciais, 32 prorr.ovcndo campanhas {,'

minar deta,U1adamentc .�',í: "l]l'O�"O'
.

t' tI"
.'

.

r
.

n"" ...., � presen an e (a :,S:.· mostrará a 'indústria :iltin. integrem no movimento, f,l- vendas comemorativas à Lo
rios itens da ]). rogramacão socíacã C

; l' I d' ," .

• 0
,

' "V, ,ao Ol1lCTClR c n ÜS· vilcnse em :;mas diversas r". , zcndo desfilar SlUtS aleg';)-" Penaí'íor, oferecendo hrtn-
a ser cumprhla no. I)'erl·o·('.• f)' t " 1.1 J

-

"

'lI
r . . c· " ' .. '.

- na ue ,'; omvr e na. comis- ses. de .. desenvolvimento; i) ri>,ts' dcs FENi\FLOR" oferecendo
de 14 a. 19 de novembro' pró-

.

são executiva; .aprescntou o- : desfile em questão é o itm!'! brindes e descontos espc-
xirno, As Iirovl{liinCias até e- í'íelo daquela entidade, (lc- qué . .mn.is : .cutdados está BAVARIA cíaís para' turistas e quau-
gora tornadas pelos mem-'. monstrando .'� �. '�lrle�ão (h.. recebendo por parte da {!.is procurarem fazer SlP.S
tiros .. da Comissão, perrni- ACn ao movlme,lto o ut C

,-

t
.

O ' tr:
-

i" l' I f I
,

'
• ",' ,. :", '.L J�' ,:omlSS<lO, ,i en Te 'os que u'l'a a l'açap que Ieou compras nos (IaS (a es:a,

tem a,Jtever muito trabalho
'

muito aIU'!'110 "0--" 1
.' ;'" .'

, f" 't'
..

.

. '" U"," S t ema-s .J' o .r ..m a a. programação fie nu .ívamente acertada na
par execuüar.mãs' asseguram ,,·memlJ.ros da comissão. :Í)�rà.lêla' às expo�ições

-

de
boas perspectivas de suces- ACI.J está e;lderMan(lo a,os·· Üores que são, enfim, o mo,
soo se�:s' ass6.rla.d.�s, .uma circn- ·1:iv�) -prhnordíal da promo-

,e

. .
.

HEÜNiõES'
. , I
Enl tace dó -volume de ir,}

balho que terão vela Irent»,
.

última reunião, será. o fun
clenamettt« da Bavária nos'
dias 15,. 18 c 19,· ofeteceMo
corno atrações prtncípaís, o.'

serviço de churrasco' 1íp:ien)
salshiha,

'

.. c,om chucrute,
cnopp

.

rradíelonal e" cai'é
cnm bDlos. - guloseílnas
muito procuradas por; quan
tos'·, visitam .Jojilvelle· nesses

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

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

,

'.� I',
. ":

, as ircuníões se repetirão pe
lo lllCilOS duas vêzes p,ot se

mana c, depois 'até dc '(11)]:;
.

em doIs dias. A próximâ reli

níão ::(<)i marcada jiJa'j'a sába
do .as ,9 '9óras; na "fIarmo.
ni,{L\ota:'\ cluàndo serão a-o

píé.�entadas as sugestões Jr
ra 'criacão .

de cartazes', f1(l.l '

Il1�a� ; oJtl'OS ímpressox,
.

.

.1

.,\
/.- .

:;:: -:

, -r;

1"'\'} .

'

\�
,.�f\}gumas . casas cornercíaas

-i:-.

I

.:C' ,: . f:
'�I".�..�, ....

'

',,g

NÃO VAMOS FICA,R" "MASCÂRADOS'.'
.

I

\
A Câmara Júhi,br de joiÍ1'v;ille � reunido' em o3:JO

sede promcveu um debate sôbre à tr","insito' da cidadE
com os au.toridades do Guarda de Trânsito Municipal
analisando, no <;?cosião fpdo� "õs atuáis

.

pr�?ien"o,
que enfrenta o ,GotpOraç6Q. Uma das prií',:'páis pre
ccupações dó GTM é o cohtúrbado trâns'L: do /\\'12
nida Getúlio Vargas - artéria muito imp-:.'rtorll'(' c.:;

rin estuário cJ.o tráfego da zona centml - cÓus:JI..i·)
pe,k)' grande ,1úmero dr- ciclistas que por a�l' ?i'l VIO

. '1rafegam jW1tamente com os 'óutemóv�is. 1\ G'_IOI,::b
2e 'Trânsito aceitou 6s sugestões da Côn1a:ro Fil1ibr
e se prepara para ,apl icá.lós, desafogando f) tráfego
'da avenida' '. .

.

.

.

Realiz:u-se em Blumenou, o 110. EnCOílll) de
Presicler:tes "Júnior�

I Catati:lerlses: Visou o c;J::)rtu
00 encontrai como, ponto prin�ipdl, o estl:Jdo'.:'olõ ore

bl�rDas lJósks de cada Município, 'No opo'-,. n:c'�,rle
.outros assur]TOS de' iÍite\êsse da: entidade for::;.,-;' (:e!')Q

" . .'

1'idos.,
: A Câ'mara JLlhior ,de JairYille denHo de seu ob\

jetivo precípuo de bGlt.a!har pela .comunit]cld2, prOClJ
rondo. desenvolve:!; o espí rito, çle I ide'rança "il1 '�0LJ� a.

depLs, colaborou também com os' pederes públ icos
Iccais o.u fOro do âmbito de'su'à circunscriçã.o. E Pe
riodicamente, em reuniões de coráte� regioridl, ncci
oh'à-l ou iht'ernacióna'L,:,estLlda {lO form,a de" efetivo i' c

princ'ípiô contido- em ;�uo :', agnÓ''t:a�ta:' JlSe1\'i1- r:i"' h'LI
tllanidade é'a melhor obro de uma vida".

J_oJnviile ,es'reve presenl'e, atf(ovés�. de u;-nc; éX

paressi-vÇl ca,ravana de "Júhiorsu lide.radós FJ·eic pU,'
sidehte atual da Cajuvillé, Sr. Vei'ldelino Stuepp

,Nós íl�O varl10s fica, inascaráqós só porque vendemos, em apenas uma Sé

mari�/ 6Q O/à do' edifício, bA N I E L A, Afihal de cotltàs: vender apartarriemos,
Sem entrada, financiado em 1:2 anos, com prestações a partir de NCr$ 260,00

'. mensais, não é vantagem nenhuma. Mas, estamos satisfeitos em poder colo
car.� sua disposição, apartamentos da mais alta categoria, em ponto C€H1tra
lissimo, e 'Goni a garantia da entrega das chaves em 22 meses. E; mais �a
tisfeitos ,ficamos, ao poder' lhe inform�r que ainda<ter:nos alguns apé!rtalmen
tos à venda .

-.;,_
..

_,'-" "_,',

você pode cscolher ci �Qgef).lC' OU :.O'�SPlãj)ad�/.' •..
,

.� "
.

,
. ,

Dois/lan,çárrientoJ3 SIl\iCA t'i7,

cla�se. ií1t'e\itÍac.lo�nl,,' ;;

l

[J'CEISA.

I

construções e empreendimentos
felip�' schtnidt, 21 - 1º andar

imooiHários s,a.

Rei Olavo J4 Vai, Mas Join\tiUe Não o Esquece ';rão Cedo'
\

o Rei Olavo V. (lue reto,., da., esteve.110 Rio, em São En1hahaéla da ;>, "l'ueg"

1.10U aQ R,io, tendo l11T"ticipc}- Paulo c ctn Bl'a_síli�, er.n visi· ,RGa L,eõncio Corrt"J � i .�.�

do �o domingo de uma r(�-' 'tas' de 'caráter 'ofkill,_ienrl;! blon-
gata de iates, eomandand6, 'na capitall'ederal pl'OnUnciaI� Rio de JaneIro - Estalh

o: "Saga.", de seu genro, e do discui:so de saudação :,ln:>� da Guanabara. So}icitann;
Classifical1l.to-s(�

.

em táee.i- 11'uis e mcncionado a 'cidaüi�
-

Vossência transmiqr à ;;.),'\
. __ \ ,

•

' ""�<1'" Joi",villê'IT'()J11()<'''üfJl1r-lioÍ11��]'�·'']·e".tt:1de' l"'erOlm" "V .)�
1'0 Jug'a!', deV(�l'a pel'll1anCCCl' .", A". .

.- 1". _" U''''u .",._ . , , ,

'até () final da setnana no . po_rtan!e eentro llHlustX';l] profundOS agradecimento�:
131'asil, retornal�po, . depo'1�,

do sul do Bl'asil", do PO\'O e das. el�sses pro

ao seu'l)aís, ª.,Norueg·a. Ó
. Nàquelc' S�lU, p\'onunela· dutoras de J01l1Vllle pch.'i

Rei Olavo V; como' se reco!' mento, o 'Rei',91avo V, fê?, honrosas e sensibilizantes) e

elog'iosas referencias a .Cié1a· �'crênéias que. sua Májesü:�
de, Respondell!:Io a sam!;,]' tle fez a esta ien:a c a SeUS

ção do Presidente Costa .e inesquecíveíS fund'adores
Silva mencionando aspeeÍl's 'dentre êstés·· invictos' noru�·

\ ��. "
..

-:.;.

'.
-

Academicos
'/

Tuharãode glleses (iue tão ativa e ded

ci'vamente contrihuil'mn '�

contilluatnrnarc<lntemente a

cQlltrlbuir I com o tnlbalh'l
Hobilitante dos seus dignos
descendentes para (j' de!'!:!l

volvimc'lto e 'I I\TPnd"z�
el'é.'sc;.'nté de vasta região d!)

positivos' das relações entre.
.

o Brasil e "Noruega, disse
text-uálmcnte: "Há mais' çk
um século, cêrca de cem iUli

�l'antes noruegueses cOI'1tri.

l;uirafu aÚvamente p:n:a il

fumlad"ío da cidadp, de J.n

Ín·/i,ne .. no estado de Santa

r::ü8rin:i, aíunlmcntc ,unI
.

importantc centro industr:b11
do �ul do Br!l'j1".
Fm deconência, dccidlu

a.. ;\ssoeiaç�1io ConH�l'eial e

Indústrial de ;Joll1ville, inte:·
pretluífio os sentimentos ,1,,
população . joinvillcl1se en·

viar a segllinte mensagPln
telegráfica à Em'baixaila NII
l:ueguesa no Brasil;

. Excursionaram' a .
Bhimenau

(Do·Correspondente.
, 'JABAS GARCV()

liUra!11e OS três, dias em que
lá esteve, pelo.Diretorio :1'
cndêmico c· Direção da Fa,

cukhl!,e, dc Cicn�ins Econij·

nÚ,cas de BJunicnHu, com a

'cu131JOltlcão das iI�dústri::h,
•

.1
Pre;:citul'a Municipal, j;;o'
nah e cmissora·s locais.
O c!óvado ímlif.'� t6cllie,.l·

lógico e Aclministl'aUvo das
,

elllpre�as visitadas desprl.'-
tuu gTlll1t1e curiosi(hdc,_
(lUando da observação d�'
scas atIvidades; 110' seus mi·

I)Jmus dC�íllllPS, pelos vis i
tahtés,

,.•
,i .• ,., ...

.

.
.
.'

.

.

' ...
"

N"l1l11(L prrll1oção do D.lt'C·
16:(0' Acadênlico ,iViseoll<h�
de Ta'uQJy", os esftidallL's _

dá Faéuldad,e clé Ciências E

eonÔrtncas do 'Sul (le Santa
- Catal'�la; 'com '.f�de em tu
barão, lher'am: (I' ensejo fie

excur.S�(ln'H" há poueoJ dii\s
a Blmn'enau - a Capital F.·

conôrilj,ca ·{Io Estado -, :1'

te:iJ.d.ep,do jconvite de' seus

coleg'as da Faculdade de Ci·

.

êndas' Ebonôlnie.as.\de BIu

meb.aq, onde recebeíam fi

dalga. acolhida, tanto pelos
universitários como pehi co·
munidade blumcnauens;e.
A excursão teve como prln

cipal objetivo unirem-se os
futuros economistas dessa.s
duas cidades, num congras-

i sarnento sóclo-esportivo-cul
turaI.

Cumpriram os acadê.mi
c'os tubaronenses extenso

prOgrama de vjsit.as às prilJ'
eipais indústrfas do Vale do
Itíljaí, entre as quais a Ele
tro Aço .I\ltona S, A" a Fá

. brica de Gaitas. Alfredo He-

ring: S, A" a Indústria Artex
S, A., as oficinas do jOl'll .. l
"A Nação", e aos pontos. <l�

atração turísticas da. beJ;t
cidade . de Hcrmapl1' 'Blum�·

(;.� t i:l i' i.�! .:�.E'·�J.ll-" de �:��·�t:J

/\c; ·',-'.:""fl·;'vr·..,ç� _

1,
.'

Jlei {)l::'�'n '-T, <::e.�·fio �"'�'··�l R'u:n.
, -

p�'e lcn1bl'ad:.l"t{ C,H1) C�;10Ç�.O
!:pl '.' ��'{H·:"1�Gr"'· i:i �·v.ine;-,!·se�

�. 11"1' tDdos os catad,nensci

que encontram mag'!lífic'):;
cllmp::ürioiafi nos nOl'llcg've
ses; aqui ratlicadós pOiltO ,'I

tenci.o!'as samla'çõcs !issoc;,,

ção Comercii1l e Indus'l'hll
de .JoÍnville Fclinto Jordan

Presidente.
Embaixador

Ebbell.
Svel1

I
Consideráveis foralu us

frutos eollúdos neste inte,'

Câln'bio, e qlle,' p'or certo, l'(:.

sultarão em' enormes beu('·
fíCios.

"

--o-.
- .-

\ .'
, \

\' Servidores Públicos de
Teria Aumento

Uma Comis5ã<;>; composta por tres ve

l'eadotes '-,- os srs. Heinz Appel, Aurính,
Silveira de Souza e Alexandre l\/[erico --'
um representante do Plàmud, o sr, Arnr

Ristow e pelo sr, 'Carlos Cid Re,naux, pn��.'.
dente da Associação Comercial e Inctu'strJal
reuniu-se com o prefeito. de Brusque, S�'

Antonio Heil, pa'ra tratar da concessão e;:;
- 'ld b' ", .))

;,;eCI8 e um R ano ue emergencla, CUEi

vigenc�a de julho. a setembl'o e lambem d\
::mmen'to dos fnncionarios publicos rmml.C;

1-,alS.
Os membros da Comissão acharam .1 L1S

tas as reivindicações dos servidores do G�L'
" �

nicípio, assim çomo achou-as o prefeito j\.1l
i'oniô Hell e todos chegaram a um denori.1;
nador comum, definindo-se pela conees_�fi:
do reclamado aumento .

.

O projeto que concede o aumento a':;.

funqionalísmo publico municipal, ajendend�
,lodas as reivindicações- da classe,. nas ba';,:'�

pretendidas, já foi enviado ao Poder Leg:?
iàtivo para a competente, �preciação,

Brusque
Na, sede da. Associação Co-

111Crcial e Industrial fie BIlI

menau teve lugar a cúnfc
l'êneia· do professor l\'Lilton

Rebelo, sob o tema "Condi-

, ções Eeonômicas da Organi·
zação e Estrutura'das Em·

prêsas, através da qual se

notou a. confiança, que ;)

mció cultural e empresarial
daquela cidade deposita. no

desenvolvimento do País.
E, assim, �lUl1l amb�entl'

de fl'atcrnàl amizade CO'h'V1'
vcram' ,jovens. '�studante:,
que se preocupam com o

progresso do Brasil, de eu}o
encontro mui,to aprenderam
em bcnefício' das comunid:t
fies onele labutam e estu
dam.

:�

NÃO FAZ MAL.

Basta telefonar para.
·3478 e 'você recebe a

visita de um técnico,
.

.
.

em sua casa ou escri
tório. Veja· o mostru

ano, receba o orça
mento, combine quan-

.

do quer o trabalho e

como quer pagar.

nau.

E' de se ressaltar a. manei·
1'30 cordial e· fraterna com

que foi tratada a delegação
acadêmiCa· da Ciqade Aztll",

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

REI-MARCAS E PATENTES

o Jerônimo
C'oelh�, 5

Agente Oficial da Pí'optiedadl'; Industrial Registro ele

lnarcás, pál<:mtes, dé·.invenção nomes comerciais, títulos de
estabelecimentos insignias e frases de propagand8.

p.ua Tfmede Silveir(l, 29 � sala 8 - 1". andar - Altos
ela q�sa Nair - Florianópolis Cai'li."t-t Postal - 97 - Fo

ne 3913 .
. 1;' II. lO, .,�

'
•

. ; .' � ;
.

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUAH'l'A PAGINA
�__

�. -lo'" .• -.;,._ ..... � � � "

_

....

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

Liberdade
, i '

condicional
GUSTAVO NEVES

Assisti, ontem, "1;01' gentí
líssirría deferência do ílus-

- 1

"
'.

c�l.vólvc a maIs -lovvávd in.
,'t'cnção hwnana, indo arl

�-:/ cncoll.tro dos °que" cumpri.
da mais de mçtade da ;pc...

ll'J, tcnhanl dado 1110stfas
de �lue .lj'odem, retornar à
sociedade, onde serão úteis,
como cidadãos livres, \�1)bo.
1'a sob compromisso' de não

I :' i l;cincJc]_ir, ,

" ,A rCIútellciária (lO Esb.,
do tem uín diretor ao nívl1I
moral e cultural de sua fi.
nalidade. O dr, Paulo Caro
dOi;iO, ,que sabe temperar;l
'energia com a bOl1d;�qe e a

.. ',jlldlilgêl1ciaJ' com" a "-sew�ri·
d,lclc, está,opçrando ';iIi o

�1!-íJagl'c de restituir' ao con·

vívio social homens que ne·

ccss1t;n;am exatamente d'e
alH(JicI1Je�i cm, quc se condi·
"cionassçm às llürmus da 1'("

titlâo c
�

da dig'nidade 1)('';'
soaI. Í'or outro Jado, o Con,
SC1110 Penitcnciítrlo, bem
�l'ientad�' e cOl1lpenetratlu�
,da função humana que '::le

lhe atribui na cOl11plen�('n.
taç,ã,o do sistema penikn,
,ciári_o, 'está tcalizalldo ti

�ue lhe co�npete, sop a di,

l"eçjí'o qe' um JlOmclll de

bem; que é, ao mesmo, tem·
'po, um, 1l0J11qll de elevactn'
:iabe!' juddico, ,íeJho prati·
cante do Direito I' "áb]"

"

pesquisador da ciência jJ!"
,

nal, - o, d,r, �ilton LeIte
'rIa Costa.

{?olgo em poele): faJar as·

sim 'dnm setor de atiyi(I;;;.,
(los cm que Sm�t.a Catal'i.lI:t
�(!mpl'e �uube .?altear·se an::,'

1(:CllLI'U� nuli:,,; elevados ü;�

ln!!". I

•

\

Florianópolis 27�9-67

o daS'o d 'e sul

sob a sua jurisdição. Aiéril, diS0so, a elevodo soma de

um ,billlão de cruzeiros antigos permitiri.!' que se

cOnstrua cêrco de 31, quilômetros '.:b ',:sl'r,1,da', na re

giôo do Vale do Rio do, Peixe, sulcand.o 110 solo co

tar,inense uma considerável ex+ensdo dQ rodovia que

será, ddinitiva�ente, a do integnlCQO estadual.
'

Estamos vendo, assim, que a SUDESUL cume

'ça Oi realizaf a grande tarefa que está 'sob a ,suo res

ponsobifidcde. <Abrangendo uma -das mais importan:
,

. -

d p�' d fi
'

.J I' \
tes reg10es (.\ aiS 01'1 e cresce um aesenvc�Il,.,en-

'

te, dos mais ,'promissores pa�o o fUt�IO da economia,
.

•
" .._:_ t

nacional, a S,UDESUL ,destina-se 01 contrib'Jj,·, atro-

vé,s dos mai� diversos mei,os, para' () impulsionam(m
to do prOgresso que aqui' se verifica.

, Sendo um órgão autárquico da' administração
feder'al, 'cun1pre�lhe atuar' em consonância com os

, / '.'

Govêrno:; dos Esta'dos que abranse" a fim de que sé-

ja' mantida 'a unidade de desenvolvimento desejada,

,
,

pelos brasileiTos desita po'rte do Pais. l�esse OU rtÍt:::u- ,

101', ,cum'pre ressaltar o prestígio que �, 0��ani5mo'
tem rece�ido ,dos Estados do Sul, pois ó recente (Cito
de Pôrto Alegre contou caim a pTesenca pessoa.1 do�'

,

.

/':'

r

Governador Ivo Silveira, do GoveT.nac!ol·, Perechi Bar-

celos, além dos represententes dos Govêmos do ;;0-'
ranó e Mato Grosso. O própri6 Ministro do Interior,
General Albuquerque Lime, fêz-se" presente ao en

contro, representando o apoio que v Govêrno do Pre

sidente Costa e" Silva vem dispenscndo ao êxito da
I

SUDESUL. I -

,1 a ç ã
A assina,t'ura do ccnveruo entre a Superintentre Presidente do Conselho"

Penitenciárío do Estado, dê�cia do Desenvolvimento da \Extre,?,o Sul

dr, Milton Leite da Costa, à SUOESUL - com ,o Departamento Nacional de Es
solenidade de cntrcgn 'de trapos de' Rodagens, para obras, ele' cvnstrucêc da

.

'
\ . _..

'mais seis títulos d!� liberda- BR,-2�2" olhe os ,caminhos pcro 'uma auspiciosa sé
de, condicÍl�nal a sentencia-

I
.

dos, Deve-se assinalar que,
rie de medidas que o organismo presidido pelo cata-

c, não obstante, fundado em rinense Pa'ul'o Afo'nso de Freitas MelrQ devere cum

r) l�gi�lação. específica, o ato ,'pr.i?· em favor do desenvelvimente regional.
,
sõrnente passou a 'Ser feito \ Ê d 'f .

..

,sse at,o, que se rea,li�ou segun ,a- eira" em'� 'pública e solenemente na '

gestãó do atual Presidente Pôeto Alegre, com a prese'nça .do G'),vernadol' Ivo "SiI-
do Conselho. Antes, {ora rea- "eira, reveste-se do moi1s' al,to' signif�(;ado' para ,

�an-
�

Iizadc sem. qualquer 'for· ta Catarina pois foi o . primeiro convênie assi,nado
", malidade e discretamente," I

'-

,'" I: -

d bra te'rr,'to'r,'o'
\

pe o o"gaQ paTa a, rec Izaçao e o' ras no
nas reuniões ordinárias da-

fll.lele Colegiado.
'

É evidente 'a i�tenção (Ia'

cerímônía, efetuada. com a

'assistência, da generaÍidade
dos sentencíados, na pró
pria Peniteueiárta. l\ j;�stj.

.

t\I:il;ão do" livramento (:011.

dicioual representao, ínccn
testàvelmcnte, uma a:l'ret"i{t.
vel conquista no sentido hu
'mano da recuperação .do

. CrillU110S0 para , a SOI�llÍd.l- '

de. A' seriedade do até) iC'

percutirá
'

sem (l'úvÍlL'r fJO"i
estímulos íntim-os

,
do� Cll.r·

cereiros e os índuzirá, fre·

qÜentemente, a promover
os próprios recursos de 110·
,niínio próprio, eOluHdímJ.n. !

do·os aos dispositiv.lJs\ (bs·
, dplinares e às prátic<l'i re·

cuperativas com o nm (le
l1w'reCereJ11 a regalia. "

Deu·se.me OpoltIll1Üla{:le,'"
c'nqua'J1to me dirigia, C;)lP
p,�Ia-vras de 'estímúh (, 'de

�lIlvertêl1ci'a, à estranln as·

,:cIlÍbJéia de eOlldel1 HllJ\; rie
,d.)serva·thcs a 'postUl' I all"1'

h, a dQciliclade tímida ('1111\

,AlI(' 111(;, C"i('utayam ,1�J\,,�!e�
hUjl.l,ell�, que a just'\t;;t ap g.

,

Üll'<1 -da cOllvivêJlcia
'

s')<:;a,!,
.. '1::;ola1l00-os num :;ÚI":'Tt: e

submetendu·oS a regLme, ue
l'I'(�lIl1.(',il,ção, Pareceu,me Oll·

/\'ir·JJlcs, atl'avé:,,; dI) I1IP�!Hu

iÍlterêsse que exprimiam J)IJ

MJuú vivo c' curioso, I) la·

�rien.io da sauclade dO'; que
;'ftca,rànl em" liberdade, ,"lU'

.l)J:eJ'.e,s 'e fiI;lJ!,s "p6r ('ilJa

c�istêl1cta tôdas as d íil'e�; '(_)
todas aos, amargu,ras "(:' ,ius,
tificariam, Som�s,,os IH a

sjJC]J'os, úlllHo scntimeiltús.
.D.it'ci, t{)davia,

'

mclbl))'; ,so:
í'llos '611t(ij�h'os! O' iIi�L'Í;üd,
qúc"s\lcede à' ação erüni'üo,

,

,sa, ..p.ertence, de nos�a ,par.
',ie> � vithú':i' 'd� cl:inl,e; au

"'cl'imit)oso J I'a:n ç a m'o s a
- .

\ '-.'
veemencm do ,mstjnto vin-
g�ti\'o, Mas vel�l a'JusHc,J.,
-1�csa objethamcnte os prÓ�
e os contrã's, COndel1êlmLu à
I"cdusão ,o, Gl'im.inoso c ci,,'
q,ue nom V,OI" isso se' resla.
belcc'e cm nós o eqlliÚbrio

(, I.!li,h:e o e()I'!l(;io e a raz:lo,
'))or,que Jl<Ú'i,�alllOs a. ter :J;e."j !-'-adl: do cOnd�Il,ltlo,

-

4'li;í�, sem úueora d�l in,
J

1úib csscllcial lia PUl1ü:âl�,
11;IC é Pl',opol'ciohar ao seno

'

télJcjado a pI;ópria reab:Ü.
" taçiio epl' ambiente propic'io

, � if' su� fe/cJrn1a, y o illStitu lo
da. libe�'dadc conclieiGlul

Não é a primeira vez que )'os. ocupamos, em

nossos Editoriais, de comentários acerca do impor-
tante órgão. Sempre temos manifestado a nossa

m,o'is iuestrita\ confiança ";o,s trabalhos do SUDESUL,
ressalyando porém a conveniência' da localiza�ão da
sede em tel1ütório cãtarinenS'oe, s'egundo' o entendi;

, '\
mepto do Ministro AI��que"que Limo e dos técnicos
do Govêrno Federe] que estudaram a questõo. Ainda
hoje conservamos o nosso' ponto-de'viste, nãOI per.
bairrismo inconsequente, mas por umá questã� 'de,
bom ,senso que nos diz que, de S�ntQ Cal'adr.a� seria
mais, fácil par-a a SUDESUL projetar a sua admi

nistração sôbre todo, o território da' suo jurisdiçdo,
Aguardamos que ,tal p?'oble�'a seja !io:u('ionado em

definitivo na medida em que as possibilidcdcs as

sim o"permitirem.

, ,

Desenvolvimento Atrícolã
o Institúto de pés'qYisa c Experiri1cntoçãó Agro,

p'E:cuária do Sul. -'- IPEAS <:ÍPírcsentoll 00 Minh;.tério
\

,

da Agricultura sugestQes rara o aplicação da Carta
de B?'�sília recentemente aprOvada pelo Gov€!rno Fe·

cleral. O documento' ,faz uri-ta anólise dos problemas
rurais do País e o"firma\ que o 'g�Qnd� 'obstáculo do

c;lesenvolvimento ogrko-Io e 'cohsequení� solução' do

p/c,a!�"!a' alimentar ,brasilei;'o é �' cldeil'uoso 'cstru-,
tura, q_grá?'iaí que repousa na g",andr..) c impr,odutiY,'"

: .

proprjeda�e. (-
,

O estu,do assume particular importânçia quon

"d�.ll"'âbor:&;',Qi"·Es a�oltãp Rio Grande d'o 5,uI, do Pa
f"on(1 e ,d� �S�nta ,CcitcÍrina, _territ6r10 de ju,'lsôiçóó:' do
IPEA_S. Li cel'}a altura, diz;, no_ nó górdifl dI? agricul
tura slrli�a reside !iO atual

'

climas· de 't�cm�i(;ão do
\sistema extensivo para'- Q jntensi"o, �'m chse' finan

ceilo, com crédito\ suficiente para cústc10 'e in"-esti-
• I,'

.

mel1,ros, sem garantia de 'comerdalitação a p,reços

ju�tos poro muitos de seus produtos. Os principais
proble'11os que impedem progresso maior da região
são �e infrll-estmtura, como energia 'elétrica (que
pO>$i r:JÍ li H;? a elchitjçQçoO 'e indus�ria!i;!a.çãb furÓis),·
c,:tH!das �m;imen:oda5' (que, fÇlcilitern o e:;ç')OMcn-

,

\' - "., - __.'l -'
,

•

) ,

i,O qa P'I'OPUçaO)" COl1HHHç(..l(:oes (q'ue' pcrn:ltam infaT-
-,' , " '- " ,\ '

m�t;:ao - de rnc,rcodo "

,or.gamrocuo da cOl'l1cl'çloltzdcõo

(q��' pe mil'e 'lOS agri'cu ;o:!c$
>

receber, !l!e�oso\ it:�!�.:'),'
c+édi�o" dilatado e abundante para custeic} c, princi·
.palmc�b�, paro ihYel,�5es· ntl propriedatL: do _itgricu!;
tor �' sati:tfa-;ão dos necessid'ades Í"I.mçi�'!lIentuis da

fllmília, rural". '

O documentp fixa o (\lspecto gerar do "Iue�tã�,
paro os tl'és Es,todos suli�os, Em Santa Catllrina, pc ..

lo menos, à en�rgia clé�rie� vem sendo
-

distl'ibuida
, ,

às, poputoções n,nais desde' ,õ Govênio do sr. Celso
I \ ,

Ramo's e a� questõo do crédito', está merecendo as
,

I
'

(

NOSSl
,

OSVA'u>O MELO
DO BRASIL, VAI

"

!
F!N .".LMt�Hf. :) BANCO
COt�STRU'R SEU PREDIO

O Bjl�co dü'B .. (!�il, que t�nl '_l':1 WClIlJe terreno
à' Pr.:':çJ, [,::l, COi'nI)'CU lC"-!',G 5'2 :oab·!, ci 'PI'Cc! <) l,O ta'
rnllia .. :0 sr, t'e,nond" hH',OS, cO:l�i'guo 00 ci:(i':':�',ter

,

"e ,o,, ,:mu, 0(:0 à ,'ua fJ,/,;r e l\f\d9"je_l, n,o,
1\ con .. ttUCÔo �é',u ,n,c,(;-«) 'IITtejiatol-,',,,nit, co

" /

n-:e;ClIIGC ·pela ,-,emo ição do p,,�:Jio' ad�lulr,,_io pele
bl. ,((J co BrGJ.sil.

'

'Ü j�D,F[CIV 8A�JCO [:J 8:<:/\5IL, terJ .::!e;: pci-
virnc, "u e um e�paço�o ter: cq-.

;/.

t'l' ,a;,é, .. oi:s O']I'"l'J 1l1,JIS"UOll 9� 1 lj,� )2 i;;';.::.)
, ---, (

ent re 'out, os tontos em construcão:
\ "

l\ 'inio"m çpo i,: p"e::'iClL;''; o esta ÇO'I..l�lÇj pê'lo
'sr, Fernando Fo':'ias, 'd�g'no tabelioa nest:l Capital e

vai assim em primei I Q mão.
O CORPO D::: BOMI5E:lP,OS �M 1=1=<::;�. COMEMORA
MAIS UM, ANO DE SU \ UT!l EXISTENCIA,

Completo 'mais um ano de StJ:J proveitoso ,; U:!

líssima existência, toda elo dedicado o, 8e;\,;co ,do
povo, ') Corpo de BómbeiíOs d:e Florian0;')dlr's

'

"(' ,

j Á)s �olc!adcs do fogo, jJrep,çll'Q.dQ5, corn,' motÉrial
n')odelno e sua,gigante::,ca çsurdéi'tv\agirus, pres;[olm
relevantes servicos o cidade I"IÕO' sÓ' no s'tld" prbfis,são
c_omo ell? 'ut;o� atendimentos',;.

," . ,,,,)I,
"NOeS" C\�PIT!:;L" ""

,

'

" ", 1 ,\
) ,.)" I \, I,

, CG,11519Ilo' nesla::; ',ti'l'ln':'iS

o seu 00: êco e pmobens 910 ç':br,i-o' de Bomb;2ir0s de

Fori,cr:-ó;-:o!i�, "'t"",l,, ,I,
!\', doto festiva �e:ó c0Il'18I\:o,'ado conc.liq;,ot,,;,,;cn"�"',

", ,.
' i

te, ."

Uma 'passeata pelos ruas' cc-rlt[a'is do 'Cidade fo!'
U pO,llo al!'o do programo festivo"

\
\

._;'

atenções do:> ÓTgÓOS IZspecipli�ados ,do Governo. -

Quanto ao�' selares de, trah�porte e �ónnmicação, e

forçoso "reconhecer ,que \tais p'ro1llomas �xi�tem�
'O e�tudo recon,he.ce, porém, qu�

. o� agriculto
, res da, Região Sul já 'estão sendo ben�tir.:iodostatra-

,
;/ ,

.

r

vés da ,cri.9,çáo �e novas variedades, com ó !--Iso, de

s,emen)'es s�lecionados/ para' o' cultivo de vár'io'; pro�

dut,}!!, have�do pe�spectivas para um d�sdobràmen-
1'0, dêssc trabalho, para_ os ,próximos cinco anos.,' Res-. - ... ,\., .. ,. \.. ,

�:lfta 'também o fà!to de se estar difundindo no sul o

crescente uso das, pastagens, ciiltivadas, sí:.:lientandó

c;ue há necessidade (t'e inCí'ementar ainda mais (J

,s'�a 'expansão;" to'm -o ,', Plo-(lUÇ'õo' dOe' semente::; - fo,r'il
geiras, cóm' o "'oumel'!to das poss'ibilidade'i de tinan

'dam'ento, com o uso de ,adu"o� e cQ'm a orientação,

.
-

t'écnic'a 'doIs pecuaristas.
\ "

\

C;>mo solução/ p�lra o êxito de umo política CI-
o ,1-

gt;íco,Ja parar! ,r;gião, o docunient() diz �L!e deve'rÉÍO

ser aumentaéfas QU melhprà<las os p1-oduções e a pro-

clutivida,:le dos rebanhos bovino,: ovino, sui'hO', aví

cola e c'uilícola, da, �oio e do amendoi,m, do arroz, (
-

� .

\

de, feijõo, d'as hortqliças! �Q batata, do mondioca,
do milho, à1�m de t>ôda q çspécie de frutos.

Tfr.ltO-5(�, 'sem dúvida algumo, de um c�.tudo
±

\ t. I

em Pi'oJu.!1didade ,qüe �erece a atençÓfl do Ministé-
r:o

'

�o? A�\icu!hH�, i�stame"te agora que 'êSí c' se

pre;)a;a,:panl lançpr na p�ática o pian? contido na

Carta de Brasília. A, R�g,ião Suf, e,mbara represente'
u� têrço do território' naçional, englob'l 80% da ca

pacidade �c�nômic,a c produz \mais d� 50'1(' .-los q!i-,
mentos const.�idos 'no País. E' por isto' �I!<;: - a par

'"

,de estímulo qu'c seAev,e dar a outràs re9iôe�, () (iQ'

vêrno Federal.tem a cumprir uma importa'nl'e missão

oe.; S,!-II do Brasil, êste faho cel,eiro que �rodu.;t ali
mení-os ,pa.l'a

/

cêrca de, 40 lT!ilhões de brasileiro:s.

J I

o MAIS ANTIGO DftÁRtO DE� 'CAT�INA ,

• > '\011' "

Domingos F'e�nanàe'.3 de Aquino
• �

I,
r

. J.. ,. ,';
DIRETOR:

i'::
. �

'-.
. .

<;.
" )

José Matusalém Comelí \,_'.. GERENTE:-

, :,,' .•�, �:'
i

"

�'i
� )':i.

/C'

" I"

"E '

I l
'

d'.' SIa U;.OS " OS Cassados"
," c/

"',.' t

',I :,'.

"

I,

/

já. esi�,'.'dedào
.J

, Confirma-se : aproposito do" 90': em" qualquer 'porte I do terriforio nccio
verrio de instituir o "estotuto dos cçs- nol .o cidadão ocuscdo, até 'que se

sodas". Confirmo-se, iºi(:J�lmente, 'que ccir:rc uo (;) inquerito pár8 ,3, epuroçõo
prevqlece 6 tender.cio pCJrG: editar' de-' 'do s.uq responsobilidode, e até que o,

creta-lei, ao invés de propor aQ Con- -Ó. Justiço, se' condenó-Io, -deterrnine ()
gre2so ° oprovoçôo d,e lei sôbre'''a mo- .; 'lOcai onde serd cumprido o "pena.

I ,i .
•• '� .

'.

;'

�
..

" '

Analisando o, relatorio 'anual co

Baç,co' MU;:ldial, o ministro W:i loch,
" deStacou. quê: "primeiramente �ente·
sé OC i'i�IP<ilC1� dos reolizaçõ'2s' muno'

diais, durónte�ps 'útimos\' (juinz,e' atleS
'e 'aos. 'P,Qss iBi I i cJades .tutu r-:JS Cl':Je cs

, 'J �

mesmas', oferecem, Em SEgundo IUÇj2(,
os ,re5�lt.cicos 6btidos, dLjrónte estes,
',ulti'mos anos,' :troduzem �oj-aYsl '

r,�

·'crudescimento e' expat;1sõo dos esi-u·
ço� empreendidos �para ,promover o

ENOURECIMEN'fO

\'

.. '

� J

n- Oi\lf]!::l, f(,',� '�it1fD�ttJt �l1'*�F j
, O rninistro' do COI��ércio e No,

U \\.In" ..."" lih'lI U'iI.' Jf, I;�U P .uj�lA�rJl > I vegação do Noruega e governador do,

, , ,., ,

" 'Ba:-ic6 Mu..,r:.dial oO.r aquele país, sr,

"JOgNAL Dj\'S_;\AS<JL,,'::' "/-Exç'eto uir;a pafcêl'o "Kai'��' Wilioch, I falaIldo c6mo -ptes:den
ês.tudar�il, que disfàl�ça 'súo 1r,:S'g,�it1cahci,o , numq, , ••te "é:ló� XXII Reunião 6e GoverhGdores
otivida(.e 'multrplitõdna por cem, niofse re-gisfra, cj6a{: Jdo Fundo Monetorio, Internacional e

que, 'a:lII'110 ,d�1de (:on,;o 03 ,trob<illhcS'",da às�<;mbléia ',B9nGo, Mundiól, reJerinClo-se o. que�-
,o 'c -tl;L:"�iG ,�M'i-J3Jr'co MUrid':al, Pelo '<;QJClWõrio" hó:., tões primOrdiais, visando o dut)h ob-,

,

uma 'atmosfera de expectativa> c�j9" tràço is]entifi,co' jetivo ',-" preservÇlção de uma eSTa-
,

,-

(: j ,n,) co;'), I iOUiCâ,ç),/q:ue ,,�:; à;'gani'smos 'b'ilidade financeiro i�ternocic!�o!' e

fi:-;ar,c,eilos internocjqnais- pO-:;;i..Ó'i'il- dor 00 esí'ó«;:O na- de um clima propício à obt8nçuo de

cional, po't'à apresso.f o' erjÉ::;cntro do. Brasil com"o de;" ,altos ,niveis de empregos e cte3cimen-
',_, ,',,,,,,,,,'\:., ,() �co'lom:cE'l

'

\ ",' to;, mélhoria sensíve, dos IY2(L6es de

\.,) vida d::;s pa'ises em desen�l'clvlmenjo
"CORRE:IO D/\ M/\NHA'J: J'Em sintese, joga- - ressaltou que "nossa slc!l�õO tern,

ren103 1/0 mesa de di?cussões d'o XXII, reunião do sobrt2túdo, "convergido po;'.] os_ CCI{l-
1-1'/\1 Bfl<Q espel:onços nc,sas e dos' poises ,sl;.Jbdesen- plexos problemas de liquidez' .inter-
:,oH'idos pe a coteClção de UIJ1 trata�lel:,to mais equd- I1Glc:onal' e poro o sistema monetGlt io

>"'r,ime q'ue, permit\J ro;,ieva;' o padlóo de vidci de nossas 'l,ntennac;ional'l)
popu açõss e 'incer{tivar o integ,raçôo econom.ica :Mais. adiante declarou que "no
mundial",

'
" 'esfera',do"desenvolvimentol o centm

.
,

de nossos' preocupações teill sid0 o"
"DI/\RIO De NOTICIAS": "A escolho, do Rio ins�JficienGia de, recursos I financei-

de JQI'leiro para tão impo'rtante eVE_!nto no' vida fi- � 1:0S,;1
'nancei,ra n;ur�Jial n66 dei�Q de se'r uma horn'emagem
0,05, :esfo,:-ços, que,; o B.n�sil�'vem fazé:idp,: o partir de

\' f964,' pala sànea'r ,os, f.illOl.lçq� brdsileir.as,c';c8rri' re-,

,;' sul t cdos �didhos cie' oàt<J'/ '-J'
: J'

'. " �'�'
... -'

_, '".
.

I
� .\ � >

'}
} . l�" �.

� !-.'

\1 J'O"EC'�T�"""O' Dr::'S" P�'lAl/l'OII '(A" 'It" .'
.' ' :. ,\, 1 .) ,'\i.Y ,�_ ,,:;) _ : s U ,Imos no11-

C;T; chegados d� \yqs!�in9tc'ri s0bre: ps' trobo'l,hos' do
Ó�t\, e'-fõc� confi:lllàildo os prc\:isões "pési:ii.rni5t"o�r,que
{a,-' ion"o:; Deixa ',rl(;il, � pé:i7-é�n, ,c-pwhll:,,-)ome'nl e "f'\C?rl'Íba�
r(lC'I�'�'," o f.,c'<c;õà ébt'ttlo2iitoria' --�_ -se, !'ÔO "pl�dpr:ia
mehle alllbiguá -- qLje à, nosso c!elegaçõ-.}, pe:o me

nos sE:gundo os infor'mes recebidos, estaria adotando,

\
\

I,

.
'

\

,

.

. ,'J

dese!lvbJ.vim�l;tQ em toqas -'os suos

dir�ensões, Em teroeirO ,Iugq'r, sente

'sé', aõ mesmo tempo, fyhdo pr€ocu·,
,

pação' "pelo caratei: gra�e' -'-. e diria
mesmo perigoso - qUe ,(:l�s;_;t-ne o
)" I d'" ,

d j" problema at'uQ, os servq, s t::lj (. i-

vidas e pela insufiéiencia dos \,ccur·
s<?,s destinados aO' d,esenvolvir:n'en to".

estendendo-se sôbre esses ternos

levantados, o sr Wi·llocll" friscmdo

que o i'e,araria, do Banto, setv<:;" boro
Qvolioçõo dos p.rogressos· rea:ii'z.cdos,
disse ai",oa que 'i'se trata Ge, uma G

I',;.:;;;:oe cxt';emo";'einte uhl, '1'1185,: aO'

tTI2U vér, paíece u�,d anotoçôo "que
esclarece 'bem 0 foto de :::jue os 1'0-

, � ,

X_iS giuais' de creOicimentop. tJQ:: cam-

pos da ágricl,:!ltu!'Q, industria ,e [.';.ro
ducõo nacióna.1 brutal não' são inves
:rr'tfj;entos a�Jequados, poro medir o es

,f,?rço do d:::senvolvimento i? cu!npri-
'cio ':." � _ .'. I' ;, .��: # �'

Continuanuo" disse, 'que ta! preo';'
cupação cOrr os taxas globais de ,cres'
cimento levou o publico Q consideró
los, como, uma, especié de mcdidcj oFi
ciál 'Ce desenvolvimeiito, Esclarece'u,
'cohludo, que bfi�al e as nã'o ':;Õ9 ',SU

fi,c;er1tes porp é\'J.lt1ç·;rir '�atisfc.;t'J!'io
m(;ll'íe 'lOS esforcas que nos Ot:'1i rn,m'r1

er\1 'prÓ! de des�nYolvii1lentd'. ��SS8
que' eh1

II c! iver-EOS ' pa :'Ses "em A
des,2n

\;Iclvim(:'1to ,urn 1 rcojeb, Cfescimén�o
ecor',ornico ',ó [)ode 'ser CQ�S::Cjlll::J() a

través de profundas reformds ele. es

trutura;',
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mo de Janeiro, 21 de Setembro de 196"1
,HORÁCld SABINO COI!'.1BRI\.

I

Presidente

(
'IMpLANTE E TRANSPlA'NTE DE DENTES,-

'P2íÍt'istéria Op'eratório pejo sistema de �,Ita' rotaçõ'o'J
(T.'a�(lMelf!tc) In-Chlor).
'PRonf:iE flX,1\ E M'OVEL
iXClUS1VAMEit'''fE COM HORA MARCADA)

� .

Edifício iJulie,tQ,' conjunto' &e sQla� 203
Rua Jerônimo Coelho, 325

!;Iós 1S� às 19 horo$
Re'�idêrl(:ia: Av. H'�reílio Luz, lll!, �pt. 1.

Aluga-se um prédio �e
\

alvenaria cem

13 industriá e (J1Tl�rcio, COM TELEFONE
J 40 m2 'toel? revestido de azulejo, próprio pa

S�íuat;s em grande área de 'terreno com et;-
" I'

irada pela rua C;:2inpol�no Alves 11.0�; 7 e

frel'')Je' pata rua 'Eiantos' Saraiva, TI.O 19i'S.
em Cepoiras. �i'ratar po local ou pelo teleío
ne 6373.

,I

II' ..

\
" '.� .

, , ,

revendedor autorizado \/ro!kswagen
I

C. Ramos S.A. Comercio e Agencia
R. ,CeI. redro Demoro, 1466 '�,st_reito,

Ouvido pe!q; rioss� reportdqern, assim se �,Q.�i
testou ·S. 50. 'Ql,Jondo '. iniciamos nossos+v atividades,
há; precisam.ente :'urm' 'mês; tomcrnos duas, i.f1Ípófi'a-3-
teso deiisges: 1]9,0 cobrcr as arÍuidqdes,aterio,r,es 9 .<'

"R'.

1 " '�',
-, ��' <

ril,Rifl
. proi:�rem ' Sal'

�}:": (Pt. ,..... ,.. 1'f"'S'9,
\', I

�

fI: r '.\ J

�ii1��r/!l\.tl � dt 1!n"($�I:�t�C c�i,�r�len· I

ll�!m O !r"91� :,a�� I�der'�à�íonal '., '

_ \'. 1 .'

rninãr que" a

estabeleça a� diretrízes re

lativas ao planejamerito ge
'ral para o f;l.es-env'Jlvimento
sóoío-econômico da rererí-

de fevereiro J de' cada ano,
,

planos, orçamentos-
analítícos " e' orçamentos"
programas, rererentes ::10

e;�e��ício seguinte, corri
/

vis
tas 'é, coordanação do plane
jamento "regíorrat; IV cípaís., visando" a ,gra'dual
Recomendar

/

à ! SuDESUI. tlJ;'ansferêncja. .

de 'seus a�tü_l;is
que promova entendímen- �'enc�1·go..s exec\ltiyoS' :'\',·:éss,GS
t:ôs 'com os' órgãos fede:rsJs

'

érgáos:
'

'
..

'

'c ';:',. ,

\' \ '..
" " .

f 'I

No seu 35.0 aniversário a Associação, . dos
Servidores Públicos' de ,S'antàCatarina Iança ao·
público em goral.o seu Fundo Antornobiltátióo
de Esfôrço' Cooperativo. (FAOO)' f

"''''.

r

"

,
•

nnver-.
/'

�,

I' ,

J0j-' -n
,

em con.

PDS
circu

f , ,

, '

,O REiTOR, F�rreira' Lima" na proximr
�éxtã�fe'i�á, <��, 29 - h�ras', 'p'tesjdir� o encer

.1�mehto -do Curse,>" de Crédito Rural.
" ,

FACO,-,.Fund» Automobi'iutico
próximo sábado, no Clube '(15 de OUl�'JrO
vai reunir \Seus' contribuintes para, distr,
buir mais- àutomoveís.: Na. primeira reuni:
tealiza� no Lir� ,Tenis ,Clube,. forar i se "

S�u Ó ):1.0' havê 'entre os contribuintes.
,

,

1-'
?

!�

,'0 GOVERNADOR 'Ivo Silveira este I

> ! l ,
,

� !

r-m Pórto Alegr�, participando de uma Te

ni.ãb da S9âe�ul.' Participop tarnbem c 1:
Dlb Chesem. .

o PRQF�SSOR Mardlio Dias do) Se
� tos, e� Buenos Aires, na Faculdade IJ12 .'
t·os Estudos, foi

, homenageado com o 1 ii. ,

o( Professor.: Honorário e111 Antropolc;
Soclal.vdaquela Faculdade.
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Basq uste sensacional
, J'

,.&

·I�_ .

.. , f

··FUtE3bol de-Salão:
I o

I

r

da
i.., "

�

i t a

noueÍicc
Domingo, pela manhã, ü

vemos a outra purtLita en

ire' as seleções de F'oríané

pcll's e Críciúma, com :;1, se

Ieção da eapítal reunínâo

todo Iavorifísmo, pois na

véspera havia' goleado fácH·

:mente os cl'iciúmenses por
5 x 1, sem precisar [je em·

penhar a fundo.
A seleção metropolitana

surgiu jogaQdo assim: Faus·

to; . Meira e Prenda; Nad.i�
e' Amo. A seleção de Çriciú.
ma com: Maurilio; Albano e

Antônio; Willton e Aires.

Esperava-se que Griciúm�
não conséguisse resistir J.

m:t.ior categoi'Ía de nosso

selecionado mas ao final, ti·
vemos que nos cm'V:lr ant�

,
"

..

aqueles prognósticos pois
os' ra.pazes de Cl'Íchima, v;t·

'lemlo-se de seu entnsiasmo
. e muita luta, chegaram i.L

ameaçar muito mais que a

nessa seleção que perdia-se
'U frente com manobras;

sempre mal sucedidas entre

Ntadjo e Amo.·Prenda atrás
vinha 2!? ataque, ficando
Meira na retaguarda pára
qu�lquer eventualidade. Me;;;

mo aSsim, não funcionava
a nossa peça ofensiva e o

primeiro . tempo se escoou

com a assistência pedfudo·
Borges e' Da Silva. 40 segull,'
do tempo,' foi iniciado com

as duas equipes sem modi·

ficações. A falta de (lbjeti.,
,,':idade de nosso ataque co·

meçava :a. irdtar qúando
Osvaldo Olinger fêz sa1:r

Nadjo, colocando- Paulinho
e mais tarde 'ChiqUinho,
sem qualquer resuUado Pl'!l:
tico; ..\os 16 minutos Da Silo

va entrou no lugai' de Arno,
qúaml0 tal modificação de-

Mãrci@ t@m, @' Pé Engessad9
E:m�cj{�rã V��, ii Gele

o arqueiro Mar.eio· no ultimo. treino
preparativo do Àvaf para o jogo com Q' IVIe

tro'pol sofreu forte torção no tornozelo dI

l'eito, sendo obrigado a engessá-lo, deveDdb
fjéar inativo pelo meD:0s po rum mes ..Em vis

ta disso, Gete· deverá ser o suplente de Jo·

cely enquanto perdurar a inatividade do ar·

queira ca'mpeão bancário do. Brasil.

Eis como �stão situados os concorrentes· à fase de

classificação do Estadual de Futebol nOs dois grupo.s:

GRUPO "JULIO C. R9SA".

1 O. lugar _ Metropo!, 10 p.p.
20. lugar _ GljararlÍ, 12
30�. lugar - América, 13

;. 40, lugar _ Hercílio Luz, 14

50. lugar Perdigão, 15
60, lugar _ Barrosá e Olímpico, 17
70. lugar _ Próspera, 18

.80. lugar _ Avaí, 20
90. lugar - Comerciai, 24

\

GRUPO "TROGILlO ANTONIO DE MELO"

'1 o. lugar _ AtléHco Operário, 1 Q p.p.
20. lugar _. Marcíiio Dias; 11

.

'30. lugar _._ Carlos Renaux, 13
40.. lugar _ Coxias e. COmerciário, \14'

, 50. lugar _ Ferroviári.o, 15
_

I

60. lugar -.- Internacior1ol, 17

70. lugar _ Palmeiras, 18
.

80. lugar '-. Cruzeiro, 23
90. lugar _ Figueirense, 26

',: C�\.-
PROXIMA RODADA' ela. do' returno).

. Pelo Grupo A:

Em Criciúma - Metropol ): América
"

'·Enj,.·Joacaba _ Comercial x,'Hercílio L:uz
Em Lag�s _ Guarani x Olímpico'
Em' Itajaí _,_. Barroso x. Avaí'

'

Em Videira _ Perdigã'b x Próspera \.

PELÓ GRUPO B:

Nesta Capital - Figueirense :x ·Marc,Ílio Dias
Em BlumenClu _ Palmeiras x Internacional
Ern.. Joinville _ Coxias x Comerciário
Em Criciúma {sábcdo} _,._ Atlético' x Carlos Renaux

:. .,Em Tubarão ._ Ferroviário_x Cruz.eiro.

veria-ter sido processada na

prímetra etapa. Com pOU�!)SI
minutos pala jog,u!' a sele

, ção cnrtWiuou esbarre nde na.

retaguarda adversária e sem

visar com sucesso, e arco

dos . visitantes; Cricíuma,
manteve-se firme atIás e

ainda teve chances ·pai.':!
vencer a partida com esta

'cadas rápi<las, fazend,[) FllUS

ti) se\empre;�ar à. furndo ano

te a:lguns aplausos da dimi

nuta assistê�llcía presente.

decepcíonando . devido a {lj

fCl'ênça de categoria das
�.\ '

.
\

duas equipes mas que pre-
miou o entusiasmo e o trn-

.

balho dos ,:apazes ue Criciú-

ma.

. Jôgo frio" sem- emoção,
com .o nosso selecioljado

.
J!J.

gando
.

complicado .e permi
tind-o, os visitantes se arma

rem e partir com muita di,,·

posição em. busca do gol
.

que afinal não veió por f&·
tores dos mais diversos. pe·
cepcionou em tôda linha a

nossa seleção: Hamilton Ber

reta foi o árbitro com bo�
'atU\lção, auxiliado por J'osé

Firmino e' Evaldo Teixeiu.

o tempo 'foi se escoando c

a nossa seleçãp, não saiu qp
cêréo advetsârio, tendo qpe
se.contentar com o O x íf,

Últimas.' do E�porie' Barriga-Verde·
FIGUEIREN?E "TOPA"

,A di retoria do Figuei rense deverá responder Q /
diretoria do Sadia do cidw:;le de Conc6rdia, COllcor. ,'"

dando em se exibir' naquela cidade doeste ca;tarinen
se �o proximo ia 6, já que nà' dia 8, terá cOrnpromis
so pelo estadual; em Joaçaba, cond;cionodo 0'0 aLt-

.
hlento do taxa de. 600 para 80000.

SEIS NO ACESSO

Seis clubes estarão disputando o TorneiO de A-

.

cesso- de futebol ,de salão, com o objetivo de apontar
o ,campeão que substituirá ao Cruzeiro na

.

Divis'ão

,Especial" nr temporada de 1968. Eis os' cluDes inscri
tos:: A:A.B,B" AA.B,V" kS,P.S.c" C A. Catarineh

. se, .CQf_Çlmuru F.C. e Recreativo 'e Grêmio Desporti·
'lO Big.Boys. ,

.

('BLlJMÉNAU CLASSIFICADA

'. Atrdvés de Notd, Oficial no, 34167 a diretoria
da Re,deracao 'Catal inense' de Futebo' 'Ide Salão, vem
de conside�;Jr classificado para às finais do Torneie;
'Ivo Varela, a seleção de B1umenau de.. ...:have B. /

�

ATLETISMO

'Permanecem abertas ao:; clubes interessado,s"
na sede da F-ederaç,so Atlética Catarinense ,as inseri

,

ções para o Campeonato Regional MOScúlino e Femi
r:lino de Atletismo. O prazo terplina dia 30 próximo.

AUTOMOBILISMO
�,
;� ,

No próximo dia lo. de outubro, teremos, na çi
dade de Chapecó, as 5 .Horas de Chapeçó competi�
ção automobilístico que faz parte dos festejos come
morativos tio cinqu9ntenários da cidade. Serão dis
tribuídos prêmios no valor de um miihão e seiscén�

tos mil cruzeiros aos primeiros classificados.

NADA SABE
)

O campeQo brcsileiro da classe Sharp1e, Walmor
Soare�, diSl�.e descO,ilhecer os noticiá i ias divulgados
na imprenso gaúche, de que seria convidade para se

exib ir em Pôrto Alegre, na ,Regata de Abertura da
Tenporada de Vela, deterrninãda pelo calendário da

Federação de Vela e Mo.tQr do R.G, do Sul.
.

GREMIO QUER VALDOMIRO
'-

Emissário do tricolor ,dos Pompas esteve \ em Cri
ciúma, sodcitando do Atlético Operário, o p,reço do
atestado liberatório do artilheiro do campeonato ca

tarinense. A resposta dos mentores barrigas-verdes
ainda é desconhecida.

TRINTA !N,SCRITOS

Nos píóximos Jogos Abertos de Santa Catari-.
no, 30 Municípios, aproximadamente estarão· cOmpe
tindo em diversas modalidades espOrtivas.

.

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

CORRET�RES
Pessôas cOm prática no ramo de vendas /

quei.
ram dirigir'�e à Rua Felipe Schmidt, No. 39A - Sa�
.Ias 1 e 3, no horário das 17 às 18 horas, diàriot1len-
te. ",

COl1sdante temos divulgado, tres

des: exibições fará a equipe do Corintiar.
Paulista, Campeã Sulamericana de :bqla a

Gesto; que dará combate a equipes de Jon
ville, Blumenau e desta Capital; em
programados para amanhã, sexta-feita e s,

bado, tendo, por local o estadia agora. cob.n
to da Federação Átlética Catarine�se.

Amaury, W:amir, Rosa Bran,ca, Uira
ían

.

e outros astros de fama mundial, est
Iâo na quadra do estádio da Praça Gellel',l'
Osório,' 'na maior promoção do Clube Doz

. d.e Agosto, cuja equipe terá o privilegio z1

efetuar .a partida de despedida dos . bicam
neões mundiais.
','

'Os' ingressos J� foram postos a venda
pôdeng,o' os aficcionados do -esporte da cest

�qquirj-Jos' 'no Clube Doze de Agosto é:i

Breço 'de �C�$ 5,00, concorrendo ao sorteu
.a�\ tiro ;fude'�o I{m.

." .-. �
.

.�
,,' Pe�o 'interesse .� 'entusiasmo que se ven

·,ri'ota"rdá·,.; calcula-se que o estadia

�éi·;á· pequeno, nos tres dias; para abrigar
ci$:i.�r:m'e"'.pub1ico GUIe vibrará: COÚl os

.

"if. . . '. ) �
� . ,

. -rÓ, ,

'

':iJôs encestadores.
.) '. ' ,

A Seleção, dos Jogos,' de
SábaIlo ·e lJaming';

.

o selecionado de futebol de sorôo de 'Florianó
polis que oca'oou se classificando para as fineis do
IvO Varela, pode ser assim oncl isondo. individuolrnen
te: Sábado,

.

!VI li K I L O' __ Esteve atento e, pecou apenas; nu
tina única vez quondo lançou mal ..o pelote, permitiu
do o vnico gOl dos criciurnenses.

.

t-Rl:NDA - Muito r irrne o zagueiro, subindo é chu
ronco à gol com muita disposição,. entendendo-se
muito bem com ·Zagalo. . '. '"

.. ..

ZAGALO _'_ Embora gordo, mesmo 'aSsim esteve. cal
mo e preciso, fêirmundo com Prenda' urno excelente
retaguarda, embora não. muito exigida pelo' adversá-
rio, , ,. .:

PAULlNHO.-· .Muita disposiçõo, n19.is,sem brifh'ar
CHIQUINHO :-. Substituiu à Po;uHnho e. também
nõobrtlhou. ",

, '."
.'

>

DA SILVA - Iniciou bem e chutçu-rnuito, sendo �au
tor de 2 gols de nossa rep,resentaçãQ. � .r. '.
EDUARDO _' Jogando na, frente :Qpaiec�u uma '.,ú'ni
co vez 'quandO'conqwistp\),. o quihto'>�9rtdo,:s�I�CionÇl
do. ilhéu, ,Dei*óu' o gr(irn[Lâo,·'COhrlin'di'�O.• :. < .

{ ....
BORGES -,:'E'ntróu no' lugÇir dé',Ed.úQt.d9;,'e ',d�Ú'miji
or cqressividdde" ao ·ota9ué.. ,'.: :i;., <.�., . :.',,'

.

'i
"

,

No domi,ngo a .. seleção ;pOJto��s,e;\in8iv,iduãlrnen
te ossirn:

.

..' '. " ."'.i ';:\"" ","', : ..

�A(JSTO: Mli,i'to,. bcrn.: ,de'monst.tt;6;�lb)�ujtd. c�fego
rid. Deve perd1er .. 0\ m.ariiÔ de ,tflahior "c atenção de
seus ,compeH�eir05 pará a' marCãç6i:Y':COt.n. ínsi�ftêpci:a
chegando O' irr ltor . '" •.. ;'." "',

. -:

MEi RA _. Esteve' bem' na de�t;.r,uiç?o; ;por'ém 'myifo,
fraco no apô,l,ó., ' "

�, ,;':', ,',' ,',
.'

PRENDA - O' melhor' da .sele,gão .no ',primeiro fase
.riepc!s {oi caindo, .. .'

'

''.. ,.
.

'

..
' , ,i

I'�ADJO _' Correu �uità mais ,sem, 6cer:;tcit, ,)\ 'SETEN'TA METROS D /I p/'QAlA T\r

PAULINHO _. Entrou ,n!J lugar' 'ck::,!\fdd'jo; '.sJntiu h. ..' .f'l. '�.. JJJ�

umo contusão e saiu,.. ' .' '. ;._" ': "

.. ., ... QANASYIEIRAS), ótimo terI'eno para cons

,ÇHiQUINHQ ,- Substituiu ,'0, Paul'ihhtUsem vor:i"!a· {:�úir, frl�is' UIn em frente "a Marinha em Ca.-

Ãe�o _ �êz

.

uma jógqda .pri'�o·�6�a' �,' 'n�adº mais. <:noeirãs.
DA SILVA -' Entrou n1L.Jito ta{de. e(r{; substitlJiçoo'õ :,: 'VE.L�D0 ou TROCO,- Tratar COü1

. Arno e nqo te'v'€! tempo paró a�'aieà.f..' Meshío":"ds- . Onofre -Bri'tb,·.. ' "a Rua Clemente Rovêre
sim ain.d,.. a.· ,otirou ��a.· ·b>ola.,sen-?' ...ângu.··.·.I.o,,<,.:qL:a.'s.e a.br·in
dó tl cohtogem. Deve s,er ,tiful,cir dispp:n:l�d>: ,.' ;

.

.

" tS.,9,a
.

21,:
,';- -

'-'

I

I

'J .
� .

if-'..:jc:;±.:.... ..u.; ." _==::::::::-..=�=:._.. ::-_::=--=::-..;:.-::.-:':', .. _-�.

'YENDE'"S�� OU TROCA-SE

>

:.,' . .

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

rI"

.1·

..
.

,

-:..,

" ..

, .

/

..
'

'\

de$ell�OI
� cliché.

folhetos .. catálogos
cartazes e carimbos

. impressos em 'oerol
.;. Dopelorio

J ��
..

IMPRESSORA MODEl.;O
OE \,

O�IVAlOO STUART e ,Çl.,",
�UA DEODOR.O N,I ��A r[•.

. FO�E 2S'7.-fLORIANÓPOi.'S

A IM(l)�ESSORA MOOÊLO pOilui todo., os ,!!.curSO$
e o lIecessôrio experiinêió· páro 'QÓrantir sempre o

máximo em qual<!uer serviço �() ramo.'
Trobolhl. idÔII�O e. p�rfeita. �

.

�ue � p(jd1 tonfio�

/
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Ministro Delfjm
_
Falou Ontem

Grupo L ino -Americo
.,.J.�--_.� .. _��-_._.--�---_ .._----.--_......

cdl�ent.açto$ pelõ Presíderíte
dii Banco J\1:iímI1ál, Sr. Ge·
"orge Wd«ds, é pelo Ditet(if;
Gerente elo FMI, sr. Pierre-
Paulo, �chweitzer. )ltíÃnUl 1\:NTONIEtA DÀ, SiLVA

MISSA DE 7° DIA

F1crionÓ!Dolis, 25' c/e setembro de 1.967.
o

�I

_._�!-_ .. -. __ .

-�'-'�-""'--7-'�---'---"-'� -.---- .._.__._-_.__._�---�--

'} pub1icidade
• À f::- EM SÀ/�+A' c'ATÀRINA

,

FLORIANÓPOLIS
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o Govêfno Federal êsfó aando tôdôs os' e reflorestah1�ntos.
,

vantoge-ns aos investir11éhfôs em reflores- Fàc;d-Ó Motor êstêS enderecos;
tomento': desde dedução d� irhpostos otê ,,� Inf�nil?�ões: "Oper��õo Reflotesti1-
prioridade de crédíto. -.

"

'

'

',', mérl'to" - Av. Brig.lüis Ahtônio,554.;. 8.°
, E madeira é riqueza. Madeira é. nl0té- andor S.P. eMinistério da Agricultúra -IBDF

riâ-pri'mo paro fàter â casa -em qu� v'ocê dep�ndêncios·locois. '.' .

moro, A codeird érti que yotê senta,. Os re- Disttibuicõo dê modos: Servico Flores-

)médios que curam. seus filhos. " tal dô Estbdo - Departamentos n� Capilal
Mesmo assim êles contin'uam derru-, 'e rio .Inferior. '

b d 'Plan'te você mesmo uma árvore-ondeon o. ).

Acham que o que a Natureza dêu, não puder.' , ,

têm fim. Se codá brasileiro fizer isso, ferétiJos
,

E estoo faí,êrldo tOlii tôdas os árvores o mÓIs 80 milhões de órvores no Brasii.
que fizeram com ó pau-brasiL Com a bor
racha ol1Hlzônica. Com o jacarandá: .

Dentro de �ouco tempo o Brasil tam-
bém esf'ará importando madeiro.

,

'

E você estará pagando coro por isso.

O que você deve fazêr:
Avise seu amigo empresário ali fazen

deiro dos vantagens oferecidas pelo 60-
vêrno para os invêsfimentos em florestas

,

� Ó jacarandá esfá com prazo marcodo

para ser extinto 1110 Brasil.
Ai�Juns (ItlOS apenas ..
Mois alguns an'o� e muitas madeiras

impoftontes terão �esapareddo também,
Estão derrubando tôdos os árvores do

. Brasil.
Tôdds.

'\ E ninguém e�tci cuidando de replefntá-
"los nos 'qutlJ1tidacles requeripCls.

São Paulo não produz madeira l110le
de'sde 1962.

Dentro de 10 anos fodo o Sul do Brasil
esta rá sem árvores madeireiras (coníferas l,

E tI fúria dos derrubadores de árvores

continua,
(orn o consentimento do todos nós.

Quem derruba uma árvore e não a

sUbstitui por três outras é um criminoso.
, Quem tem óreas florestais e não cuida
do reflõ'restomento está contrjbu�ndo pma
o transformação do Brasil' num deserto.

\
,�. .

epresentendo
\

no
-- ---- .. ------- -------_._-

,

'ç.

MÍni·slro da Ifbruegá o.1lie� Ver

Ándreazza e Falar
.

de Transporte

r

o ministro do comercio e noveçcçõo do Noru
eqe, sr. Care willoch, dfs3e'qué,prl?rendé se avistar
tom é) ministro dos tronsportes, sr. ,Mario Andreazza
e, demciis outoridodes brost.erros, logo após a reu

hiào',do Fundo Monetário Internacicnal a. fim de de
bater problemas relacionados, à novo político brcsi
leird de fretes. bisse o sr, Willoch, que a Noruega
pretende continuar servindo' 00_. Brasil fornecendo ser

viços de transporte rncrftrmos, e' acredita que posso
chég-df a Ufn csótdo, pois d, indústric de navegação
nGruegtJesa pelo híve'l de especiál fiação. que atingiu
esM opto Q atender od transporte de qt.:lalquér tipo
de portd - serviços qÚ€, pela, sua eficiencia devem

Interessar él tj(]tJlquer país.
'

"Es-peramos· continuar b- servir o Brasil no for-
,

necimentd de
. serviços de transportes marítimos".

disse - "assim como continuaremos a adquirir mer

cqdôrias ao '8'�asil". Disse que a Noruega é Um �aís
peqU'e�d,qtl,é' lião dispqe dê recursOs floturais em que
a indust)i�' dê i-.av:�gaç60.o-?s_s�me import6nçla especi
al,rpois'q�ri'atãb 'é fo.rcada a especializar al.gumas de
suasi,iridú6h,i�s�: Quéi,l,êru�r O'portUnidade de servir aos

?Ei;n�is� ,pcíí,$�i afI'��és d�, fd:-��,�im,�iíto dess�� ... set�i�
ços, representa mUito para, a econOmla norueguesa
ássirh- como a perdd dá parcela de trJnsporte de co'

mEikio exterior brasileiro i-é/:>n�senta impo'rfante pré
juizd'! � disse o sr Wíllocl1'1, mOs posso 80diantar

que algumas empresas de navegação n6rLie'gtú:isa se

rão obrigadas a fechar se não for alterada ,;ssrj de,
cisão bfãsileira".'

'

Sintetizando:
,

A hd�egc:Íção este pahl -a Noruega na m8sme

importânci'a que o cafe' está paro o Brasil. �.

Ontem às 9h30in, es .Go· nísmos aÚl'aÍite i) próximo
vernadores Iniciaram em período: I

sessão eonfurita;; o exame' a- Sexta';.féitrt, os Go,reÚlaclo
hüa1 drls átÍvidâdes das íns-. res do' BIRD e elo FMI illt

titúiçõ_cs .. Os 'Govefna.d'OJ:;�s clarão suas sessões em re

tto BíRD, CFI e AiiJ reü- cinÚi f�éÍJ.ado, as 9H30 1;],
, netfí:se 'hôje pitd o ex;lile 11lrêsitlii:Íiis pélO,. St. Edi;.: Ontem' à tarde /) 6enifo
DarcY Linhares da Si.vo viuvo filhos, Genros.. . J...

'! ' ísolãdo das àfividaties dês- Bi,btds�,' GovernáiÍ,or ao ihÍl Iu't€rnàMoÍ{al ele'cd,QrtieV,',a;
NetOs, I rrnõos e Sobrinhos de Maria Antonieta de: ,

'

..,

tes otgal1isnros, enqüànto IÍs co C�nfrâl Í:h� Norüega e ção' (te Diferenças 'sõ1it� li).
Silvct. (N iet,a), constoernados com o, seu pa,,ssa.men.'tQ" ;'ll'

,. . , l'
- ; 1

d
'- .1 GOVernal ates dó FMI 'se P._teside,Íl,'..,t.e d_a JUil.t,a ele, oe- . versões, foi a.R.éUtIi�o.·'.:A,l111a{COí�1 �m o porentes e pessoas crnrqos, para a MIsso' '

vi'
, , .�'

de 70... Dia, que mondam celebror em intencão de
'reuiieiri, quintà-fêirà, Nesse vermídores' do 'FMI, ltara, o ,

ele seu Conselho Arlpllm,S�l'3.
� mesmo di�, rêúníf-se-a a Cc- exame Üiíál das atiVidades tifó às Í5' horas, so'6' ii p"i'i�-

suo oimc, na Cctedrol Metropolitano elia 28 às 7 '

r , missão ,Conjunta,' de Diretí- da.·s itis#tuições e: dos, l'cIa
. sldên�ia:' ció sr:· 'Gedr:ge

(sete) horas, ,

..

'

, _.

N
-

' "as qiie tta'çaiá:. as normas I tótibs (flÍ CoÍÍlissão Cónjún- � W({õi:!s, '

o oportUnidade oa9)radec2rY1, de modo especial;' .

.,
, '.

' , .

o d a, serem:.adota(.�a.s',pe!os org'a;' ta', ue Diretitras, qUe serão . -: ,;. ,.

o c/esvélO o facultativo Dr. Aqost inho Sielski à es-:
,

r
.

-) , • .oS O,RABORES
timàda Irmã Verônica, ao Padre ErneSTO e às� en-' ':" �c..-.."....;._·
fermeiros do Hospital de Carid::).de a atencão e O· 'n'epois fia s�sãô tle·rrfs,ta.
rorin'ho que dispensaram à extinta:

-'

'1'"�ft;'D·'-E,.'i!ME·"',uT·"n, E'" M� I�S'�õ:i; 1açãi:ít-:õsGoverriadores 'd,Js.

Agrodecem, também, à \1 rmaí,dade do Senhor ilUlH tlU'S:" U OH
. ,

.

, '. J -
"

, " div:ersQs, países' filiâdos : ,ao
dos Passos em particular, bei'Yl como aos Reverendís-' V· j,,'

' Ú",' "0·& •..),. S' 1- V·�,j,,·;'
.

sin:Os Monsenhor Frederico Hobold e Pódre
. Fror.i�; '.'Ve.� ,,IY,l'!na a 1Ce- an OS, lel,.a - ,.f�I" ç09.1cQ.aram ��.�e:ipscte

,
,

"
. .

,

.'. " veio para· 'fazer, seus :illsçur.
cisco Sa!es Bianchi:li e a todos Gue nos conrrorr'ar.anl

'

I' Y'I
-

f ....H J V f' "1
,,' ••

' .

, .. ···Avim .v;ieira e alll'd.a,· ose\ ieira e.'amlla:,sos petábte a:- assembl�iá
quando do info:Jtos. 'aconteci�ento, "I

,o·, . ,

'.

Agostinho L:ciús.e fomí ja, Cêtio:':'yiei;ra.,e fotnttiÇi;: Nilo
"

Os Go\1einádbres 'el'Ó's p41.
Torres,'e fa.mírà, Valter J3edüsc.hi e'. famfJicí>:htiltem ,s�k me��bÍ:Qs elO.Gl:�PÔ dos

Bafreto, dos Santos e fiJmília"fiIHos)', filbasj ':.'gemos 'De� àin'dã' I),ãd aÍiiínciarahi
no'i'as, ,netos e' bisne4'os. de MARIA (·AUÇE, .SANTOS -b afã' eJiÍ ilhe �'reteiÍaê�- ,ó'
VIEIRA sehsibilizados apresentamseus sinteros' agro )cüjJ'aT â trib'frna; estiêfanct(j:
decin'lentos aos drs. Luiz Cdrlos Gajoto 'e Hélio José se, COIlttido, qüé a Ftançii
Freifas, as révmas Irmãs de Caridade, ,às abnegados procure: taiâi- iogo ltO pfi.
enfermeiras e aos demais assistentes do Hospital Cel meiro dia, a fim de expor
50 ROI'"(lOS" o so'.ic!tude e o. desvêlo que dispensaram sua posição. 'Os ofàÍlores
à sua qu�r tda mãe, sogra, avó e bisavó -durante os dos gr.a.qcles países, confor
dias em que elo ali esteve internada, até seu faleci, ine Íriforínávám ontem ele:
mento. '

., " • meÍiios ligáclos àó Bum �

Agradecem também aos familiares e amigos
que a acompanharam a suo última morada. _'o

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

Dutrossim, convioom dOS parentes e �essoa:) de "
.

suo sreláções' para assistirem a missa de 70. dia, que Arg"enÜna,' Promove Desen-volviriiêíifo
seró .celebrada na Catedral Metropolitano no dio 29
do cO;�f;t����Zrc���S�to antecipam seus ogrddeci-

'

Êsperando 'Auxilio dos Desenvolvidos
,

mentos. �-"-:_���'Wo!<J';;"':'� -;-'" ..:.�r" '. ; '.

I

;:- ,� /'; ,� •.,
,

Frisando que "há llecessi

dade' de qUe os pâÍ�es anã·

ineiit{� descútolvidos e ,in-

./ dlistriiilizael�s, 4úaridd to.;

íti.eili hiepielas pará restlw,
rar suas balav-ças' de paga,

mehtos, não· restrinjam o

Ínovllneilto de câpitàl .'em
tellÍçã6 ao.s l1aíses bri via3

de de1ieiivólvimento ou d,l�
senvoílrii:tós", o millistro tIa

Economia e elo Trabalho da

A1'gimhti�., -S-r.-'ÀÍ'i}euX:'Alber-
to' Kiieges Váseiill, bÍléfe' da
delegaçãO, ,de seus paIs à

reunião ddS, ioveril�dores
dá FUndti M8n-eilHi(� Inter.
nacional e (lo Baneo Mttn-

-

mal, téCêu itiguiitas. considc
. ràçÕe'$ a· respeitâ dtl' pontd
(ic' vISt:,t oficial de seü gd-

,

às,. 0cnicbs. do' tundo l'VIoneté),rio ,In.tE.'r
naciorli:iJ estãO' cbnvenciclos de que' a reuniã"

do, FMt.BIRD terá' graiiàe repcréússao jV,n·
to aos paí�es sócia]istâs não filiados, a'o .ol'ga-:
msmo,. u.mà \';�z·qlé à discu§sãd do bireito
Espêciál� à.:� Saqué ihteressa ,diretàmen1:e
a sua ecbnomiél..

" Éiplicàram que, aprovada nova moe
I. ,

. .

2a escriturâI, as naçõ'es socialistas se bene,
ficiarão cQm o fato,de, os paisés inetnbros'de

"Muito _embora não tenllá FMI terein ampÍiada su'a llqujdez interna,
comparecido a· reunião dús don�l, d que pfóvocàra um aumeüto do S(�l

'\ ban,�os ,centrais "Ia�inos-, a·. .

,.
'

,

. ; ·1'·
.,

comer,elO com .os SOCIa,.,J.stas. '.mel,'icanos e clílS Filipinas,
l,'eallZadâ na ultima s�man<;t· Essas infotllià�q.eS\ estão contidas' eu
em Lima, fui-informado' pe, ,reÍàt6do sigiloso do Gfupõ ,cios Dez, e1abo-
la delegação que lá compa- - ,

-
.

'

receu, sobre a ocorrencia., rado 'em Londres, sobre o DireitO Especiê:
àpós ã análise iÍrllluciosa de SAque. \ '

dos temas elebatidos, de que S d
,. d G d

'

D
se poeleria cÍlátmtr de "um ,eguh O os tecmcos O rupo os ez

eónsenso latino-americano.". O Direito Espedal de Saque cieverá ftii1cin
E isso significa, - concluiu nar da ,seguinte fo�a:
- que os países dà Améri; "

ca I1alina dever:ão marchar 1. O país I,:t:rrélnbra era dificuldad� dI.-
unidos na defesà dos seus i�eservas"" cÓnlunicâi'3: ao�FundO' Monetário
interesses financen:ôs. internacional que pretende utilizar todo ou

parte do' seú Direito Espéciál de Saque
(creditado em cotas 'pára cada naçao mem

bro);
-

'2. O Ftindó Mdfietárid' levará à qtlalltic
a débito na- conta 'do pàísqué está vende'nó(
b seu Biteitol BspeCiãl e a crédito na:' eonia
do país que fornece a' sua nibeda êm troca
do Espe�ial DraWing. Rightsj

,3. Cada país será obrigado a mariter, f'

reCehe'r, atê ires vezes, a sua dotaÇão em Di
reito ,Esp€cial de Saque; não podendo ficaI
com quantidáâe maior;

4. Qua1qu:�r Í1áís poderá us"n� 70% d,

se-q. DiI�eíto E'speciál, devendo acima desfE

percenttiàl ter de êomprar novamente a sua

cota·,
5. A aplicação do dinheiro do DireHc

EspeCial 8e Sàque ê f1e�ivd, mas não pode
ser usado para fins militàres',

Fl\fI( getalm:erite bcupkin
pot poiÍcô ieriiM, ii tribulla
e só se' apre§sáin �lli fàtêt
seus dis�ursos quando d�s.G·
jam é:Xpor" umâ, :posição '(li

vergêr1fe hü úIÍl.� ori�ittaç1jo
nová âllôtadà Mr, sluis íic
ieg:i�Õês : diâÍitê 'âds pro"iiie
mas eili :íiebÍite'.

'

AGENDA PARApELA

paI1aieiitk'eÍité.- às sess6e�
plenárias: das, juntá's ele '&,ô
vei'iladoies;, o :eiesldehte 'fió
Bane� Mundiai, e�'O. Dire(&f
de OperàÇões ció);)llhdo Mp
!Íietádéi InterrutCl6ri.al, l'eiiii�
zár:ãQ retihiges �om M Dêle

gaçÕes áÇ'ic�nãs,.e , llitino-a

mericana'!;',: 'para-:, ',�examinar
suas rei�hÍlicaç?'��-, espeeíf�.
caso ". .

.

ildje, Ü':'Pfe�ident� elo Ban-
.' . ".,' .. I

,co Munrual, sr.': George
Wo'ods v�i, reunii·.'s� às

,
(Jj

horâs- c<irÍi ;'â.s {i�i�gkções' a,

fricanas, é, !is 17' iiBtâs, cort1

os Iiitihô-�riieÍ'icanós" AIrlit
hlanÍiã o si,. <:Ihêtfe-Patt]
Sctrw�itez se féunii-â às 16

Íioraf cofn âs aeieg'açÕes la

fiÍlo-americaÍl1Ís, e, às 17 hh·

Tas, com ôs fépreséntantrs
:lfriêàrios,

vêrno_
,

\, "E esta necessidade' - dis

se 'o iiünistro krieget,Vase·
na - é o ponto mais jmpoi'
taníe ruí pósi�ão que 3 Ar·
gentinà defenderá nó éhcon·

'0\ .: �

: ... ' • _..,. \. ,.� ...
•

•

tJ·o�', destaca:n�o ��� .,3 im

poriância dà concesSãó de

maior Íiberdade comercial
aôs países subdesep:vóli\idos,
mediante ã reelusão de rês,
trições ,por, partI? _�n.,s pií
ses àltamente industJ.1i.aUla
dos.

\

Armazem Vende-se
Vende-se qm Armazem -

situado na Rua ConselheifG
Mafra, 101.
Tratar no mesmo local.

rlôrestamenlo ôu
Rêfloteshht1enio
sociedade brasileira de em·

preendimentos florestt\is
ltda ..

rua barão do: rio branco,', 6,:i
- 9.0 andar, cóbjunto 912

foijes - 4-9522 ramal 204 '_
Curit�ba, Paraná;

,

PROJETOS E ADMINISTRA

'()JAO FLGRESTAL
ORi';:A.\mNTOS SEM. COM- .

PROMISSO

, ,

E�TEN D I/'AENTOS

, O sr. Core Willoch, nõo quis ãdia'ntar cs tet'rnos

da p�siçao de s€u país rio si;ntendimen'ta squ:� serão
abeH6s.tom 6 governo br�.sileiro, Até, 5 de outubro

pr�tél1de permanecer hó Brdsil desenvolvendo estas

conversações e fÍão tem aihda, formulada qualquer
prdpos�a,concreta Acredito, nQ entonto, no exilo do
�ôhtafo, pdis há' interessês �eciproco;;_ Não tohsídc

,
fa vidvêl 'o' si-. Wi Iloch; à substituição dos ehcargos

! ,que os, tempdnnia"s 'norueguesás possuem no trans
porte entre�portos brasileiros e norte-ameKicano:;' par
��htrbtós, p9-ra outros trajetos, Não é o perda q,JO!l
titativa, de. tdnelogem transporada que afeta as com

pannieis noruêgu�sas, e sim as carat1'erísticàs deste
trans'pórté::o .itiner6r:io e o tipo dé,tráfico que são e

leme�s dâ�útlliz,ação'-rciCiÕ,n-ô.1 dos -naviOs.
-

-_..,.......--:._._-----�, _-_._--
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-
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•
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Técnicos' Do FMI Prevêem Bepe,rcussão
. ,

)

Blóc" So�ialislaDâ Reunião jun'l� Ao

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A AÇAO DA SUDESUL

(Lei. ellitorial na 4a página)
I

'

\ \

Corpu de 01mbeins· faz
'4l anos sem n1uíta festa

I

o 'Carpo de Sombei ros .de Florionópol is, com

pletcu ontem, 41 anos de, bons' serviços prestados à
populcçõo cctor inense Para comemorar o aconte
cimento o Major' Milton de Mello, Comandante da
quela Corporcçôo elaborou uma programação inter
na de festejos que consistiu no hasteamento da, ban
deire; Missa e�n Ação de Graças as 8, hOras,'� às 9
horcs e 30 minutos, desfile das vioturos do Corpo
de Bombeiros pelos ruas centreis .do -cidcde: " e em

seguida confraternização �ntr2 .os soldados do fôgo:
Por outro lado, os alunos do Iln�.ri:tLlfo Estadual de
Educccõo rea I izaram trobc hos sôbre atividades dos
bombeiros, os quais se acham expostos nos, vitrines
dos casas comerciais da cidode e 'do Estreito.

Represenfanles t!OS huu:ionarios de
empresas comerciais ,ãa, se reunir

- -:1'" • I

Os membros do C�nsel�Q .de Representantes 'de
Funcionários de Er'nplês�§. "Comerciojs do Centro .de-

Arividodes do' SESC, em Horian6polis; vôo se :reunir
no dia 2ó, às 20 'horas, noqueie 'local; poro o debate
de assuntOS anunciados como' "de suma . importân
cia", f,) informação é do presid��te ,Slílvio' Serofi�
da Luz,

\ ,.',
,',

.', -

r

G�vãrno prorroga �:pr.aZ�,pªr� a

hrmw�Gg[�ção d�s tr�dHy�';'�i��a�s �o, ICM
7'

Dccrel'o assi,)ado pe1ó'G,Óyerndd'or ·do E;Stqdd,
cem o íe:ferendo do secretório"_h:'an, ,Luiz. de Mottbs,
do i-azel ,do,

-

prorrogo até o' diQ ,29 do con;ente_ o

'PI aLO PGJo qlie seja requerid9: '9, homo,logação de
c.édll0S fiscoi's do Impôsto sôbre CirctJlaçõo de, Mer
caaC'-IOS, insti'tuídos pe,IÓ A_to ,Cón:lp!ementar: n�. 27.
Corno se ,rec:Jrda, o decreto anterior .fix'ara em 60
d'as o p:az'o poro a i�t�rposiçã6, do re'qL!erirrÍ'ehto de

,

homo,ogoção para 'que se utili+em os'
.

créditos do
ICM, ,r:el�o atual deáeto do sr' Ivo $ilyeir:a, som,ente
o por lir do eLa 30 serão des'cón-siderados os Créditos
c�lj!Q utilizaçõe n6� tiver 'si(Jó,horrÍol?9'ado., ."

'

Fund�nários 'da Cele$c c�p'rim�nl.in
seu ilireior Execu1ivo' gfu�,laz, anos' ,

o Divir;o Espírito SJhtQ_ será' fe'�,t€jodo €'n1 Sgnto
!\ntônIO de Lisboa,' rios, 'prôxi,rpos' sóhodo' e 'domingO.

Eis a prógram'açõó;',
'

,
'

,Sábado , '

"Ás 19 hs, - Inicio dos festej�s;
ás 22 hs, - so ene 'nóveno �e :coração de Nosso

Senhora: A segui r, grande queima. ge fo'g'os.
Domi,ngo
Às 10 hs.: -, missa é demais éerir:nônias;
às 16 hs, - procissão.

-

,',

A banda de ,músio,a do Abrigo. de Menor,es "a,
b,i:ha:-Itorá os festejos.

David loma posse e' diz a Tirso 'que
reforma lião -se çom,p�di�iliZ� cO,m �rfes .

Ao assumir o ,éargo de' 'reitor' dà ,Urííversida
de Feder'al de 'Santa Cqtar.ina, o' sr. 'João Davi Fer-

• reira, Lima pediu d�sculpas 00 nl!nistn;>, TafS0, [)u:"
tra e lembrou q4e é impossível _rees,truturor /05, uni
versidades brósileiràs, '+'cosô O 'go'Vern'o çontín,ue a

cortar as' verbas que lhes são destinàdas. O ato de
posse real izou-se na Gua,nabara,' oom a ,presença
do ministro da' Educá,ção, '

Em nOme do Conselho de Reit'ores,' do qual é
o pr'esidente,' o professor 'catarinel�se prometeu en

tregar, em breve, ,ao sr., Ta'rso Dutra um memor,iaf'
contendo as' r,e;vfndicações' (jbs':"réitores e Q , o'pre
en,são dos"m�smos 'em, face" dos 'cort'es. de" \(,etbo�
,orçamentárias., ,

.

,,'

"

Evangélicos ,agra_rle,c'em á llro' po�
renovação �e' c.OUVê'll)�� educacionql

\ o, G.overnador Ivo Silveira, recebeu ofício do
Comunidade }vangel'ic,a Lutf.:lero'po, atr�vés de seu

pre�idente sr. Açlolf-o Relmer. que ext,erna seus ao

gradecimentos em nome do órgão, por ter atehdidQ
'00 pedido de renovação do 'Convênio Escolar para
êste áno, sóbre 80% dos aluno;; matriculados. Diz
em certo trecho o presidente dó'quela

/

ent'idade: �JV.
Excia, auxiliou nosSo Comunidade a levar a bom
têr�o também neste 0110 o ensino grotuito � 1'09
crianças matriculados e dor aos pais ,o confôrto do
amparo governamental.

'

I ' , , • ,

O MAIS ,'ANTIGO ,OIARIO DE SANTA CATAR1NA
Florianópolis, 'Quarta-feira, 27 de setembro de 1967

ÁO . presidir a so.enidcda de instalação da reu- é de sua competêncía a ela

�ião do Conselho Deliberativo' da ,; SÚOESVL �ue'. boração do!?, programas l�e·

contou com a pr�se�ca dos goYernad�l�e� Ivó" Sil�'ei'- .

'·,giOIJ,d'3.iS t e ileMto,ri�lt" �órre(.ls�,

"
�

,

,', ' .: , pou en e ,ao mlS er1O< .J

wa e Peradt,i Bercelíes, o ministf(): , :AlbUque�q�e' Li- �Inte:rior,.(§ 1.0 do art. 15 ,lo "vershfade do Rio -Grande r.l0

, ma,' do � Bl!t�fiol', as�inOt;: i�,po:r{'a�t;c' ,��o' dê r�ql 'iri�'� ,Decreto:I;.iei' n." 200/67); COI:.
Sul.

terêssa parar Santa CVJt�Hill'là: u�: �o:,�ên,io 'dé,,'Utll 'sidera;ndb que o desenvolvi-

'-!;L -.J. ',
o ';'S· 'j! '_ ,.. : mento regional, é assunto

mi ifl�O ue cruzer» s "O�'OS, entre a tlDtSUI. c o '

'f" d M',· té l'"

" .

,�, ,',
'

especi lCp o' trns 'eno c o

DNER, para Q il'ii1plC!iiíI�ílção de 3', quilêmetrcs
'

da Interior' (item I do art. �9

�,R ',282, trecho Herve] D'Oes'tc",Riol. LGão, roaovia do Decreto-Lei n.O 200/67);
considered« de impol'tânciá vital' pat� o :es�oamen�

.

consíderando que lhe in-.
, ,>,.. ,. . cumbe a orientação sl,rpe, A índustria farmacêutica

to da prod'ucão catadr.ense. A Te'união da ,)vOESUl . 'd' ,-

fed '1
'

�

,

'
.. " "

.','
'

1'101' a açao era na JU- do Brasil é a sexta do mun-

rea'iix�u-se ante-ontem, no cidil-de de Pôr,to �I,e9r� .. ' rísdíção : ,d,'1 SUDESUL ,-: do ocidental, ínrorrnou- o

Superíntendêncíà ,do P"": presidente,' da Associação
.. senvolvíníento da, Fronteí- Brasileira da Iudustuia, Fár·
riL $ud0este (§ ,4,0 do art. 9,° . =macêutica, sr. -Flávio l\Ii.
do Decreto-Leí , n.O 301/67); gucz de lHello,

' revelamlo
,considerando, ,finalmente, qeu o faturamento dó setor'
que ,é:da ,competência rla em 1966, chegou à 660 mi-

�eferJdâ, ,Superintendêncig, lhões' de cruzeiros novos.
'

coordenar,. as ,Iol.t.ividade� dos
órgãos, e entidades' 'federais,

, Outras (luas portarias, de"
alto significado pa.ra

'

.O de,

senvólvímento d,'1 região
Slll do país foram também

as�inadas na.quela oport,r.
'nidade pelo m.inistro do

Interior: delegando ao sü'

perintendente da SUDESUL
a represent,'lção 'do Minis

tério do Interior na regiã,o'
diJ Extremo,Sul do Pa�3,
compreendendo Rio Granil_?
do Sul, (Santa Catarina e

Paraná, a fim de. que a

SUDESUL est,'lbeleça as di
retrizes relativas ao plane
jamento geral para o desen

volvimento sócid-eoonõmico
na referida região e" a se

gunc:a p.ortari,'1 ministerial,
dando podêres' ao DJi,'OS

, para prestar serviços da

drenagem, açudamento e'

v

irsi�a.çãO" para fins rjigio�
peouãríos, => ,regiiné,' �e
locacão de serviços," em

cooperação com p;ssoa,g' 'fí�
sicas ,e Jurídicas.

S�'DESUL

Diretor do DtIDS vem

Curso de Iniciação à Músi

�FSC promove
curso de
musica

ca, sob ii, direção do 1,'rnfe:o
SOl' Bruno Kieffer, <la Fa
culdade de Filosofia da t:lnjo

Rndusiraa "e a

sexta do
!'�u�ndo ÓCideidal

A." porta'riao lUinisteriál;
�ssÚuid,<l.

'.

'pelo 'gen,: - Albu-"
q'uérqú� 'Lima c�' qU� cç1ío(:a
a SUDESUL' 'em: '(;oadiçÇies
dé, iguald�.de co�' 'a SUDE
NE, 'tem o '�e�'n� úo:r::· 'iO

,

Mirustro 4e Estadp' ,do I11' ,

terio,f, P.O Us�: 'eias at:ll'ibui.
çôes qq� 111e; �nfei-� �,
art. 87 "álíne,á rI,; ,da' Cor'.S'
t'it.ttiç(ío, do Br.àsu,' do;nbi-

'

nado com 'OS' afts. 8.°; !l,o ..
15 e

_

16 do Decreto-Lei ... :'
u,:: 200, de?5 de ..fevereiro'
de i967, coripi(J.erá!1dp' �qu�

Acrescentou o llresÍdente
d� A�IF que, por êss'e mo,

bem cmi1o; �tlperyisionar, i;) tivo, "será decisiva a' parti.
elaboração de seus progxa- cipacão brasileira na :\1, CelU,

-

mas de trabalho ('alíne,'3. ",/' ferê'l;cia Geral 'da Federa.
e 'T' do are.. 20 do Decreto-, 'cão IHteramericanâ da. lu
Lei n.O' 30.1/67), ' resolve, LO dústria' Farmacêutica. "','..
que, concm:ne "aos órgãos' reumao sc ;'ealizará no ]'\1(,
jurisdicionados ',aQ Minist,�- xico', para ond,c seg1\lirá luna
rio àc;>' lnterior: r - Dele-, deÍegàção' de 20 industriais
gar ao Superintendente da brasileiros, cuja principalSUD]jSUL ,a representa.ção missão será a de revelar as
do Ministério do Interior

, t�cIiicas de comercialização
11,'1 RegU10, ,do Extremo Sul

e de "marJiCting" empregao_,do Pàis,' compreendendo os das em nesso País 110 se.
, if

:(<:ont. na 5" pág'.)

.

edrini: contrato vem
, ,

,

de �esforço ... por Br-28'2
As importantes decisões ,tomadas pelo ,ministro var ao chefe do Executivo

do Interior na reunião do Conselho D�Hbe�atiyo da os reclamos e as justas,
"

,
' :i'eivin,dic�ções dos deputa-SUC'ESÜ( fOram onÇ'em relatadas da tribuna do As-

dos cat�rinenses.
sembléia Legislall'ivCi pêlo· deputado Nelson Pedrini. Ainda da tribuna o sr.

tür".

DESEJfVQLVIM�NTO A�RICOLA
(l.eía ,c�ilorial na 4a página)

,

o diretor-geral dJ pep,artamento Nacional de
Obras, 'de Sor.eorneuto, enqerrhei. o Carlos Krebs Fi
iho'; oever'ó visrtcr 'em: b. evs o EstaGo 'pa:<a um de.
morado contoto�cOm suas autoridades: em tórno de
problemas, afetos óquele setor,

. , '

Em sua estada em Porra' Alegre p governador
Ivo' Silveira avistou-se com o dirigente do D.�.O,S'r
trOcando idé.ós a r éspeif o de' ossuntos de sua im

portônciq P€!�b Sento Catarina,' en.tr� os quais a suo
vinda o Fiorianóp:.:;lis, "

O chefe- do Govêrno cotorinense desenvolveu
amplo, movirnentaçôo no copitot gaúcha, desde que
desemborcou nó ceropôrto ':Salgado Pi lho"',

'

onde,
esteve sendo aguardado Pêlo 90vernodo'r Percchí
Borcelos, cornandontes do III Exército e 5a� Zona
Aérea" engenheiros Paulo Melro e Carlos Krebs Fi
lho, 'o primeiro superintendente do SUDESUL e ou-
tras' outoridcdes.

'

fi

Os funcionários das'Centrais; E!étricas- de ·San
'ta Catarina S, A. - CELESC ��'"cyrrprime�tarão nq
di6 de hoje o seu, Direicr ExecutivO, sr, Moqcir !<-i
o(do Brandalise, aue comernoro., mÓis um aniversá�

•

I '\ , •

(lO nota icio. ,�\
O s/. Moac::ir B'rondalise vem e,xercendo esta

funcão desde o iníci� ,de,Go�'êrrio. dÇ> sr, Ivo Silv,�ira,
ocul;ondo o pósto que' Jnte I iormerte esteve: a cqr
go 00 sr, Hermeiin.o Lcrgur:J, hoje 'depl..ltado esta
dUJi. Segundo a manibstOSDo ,dos círculos oficiais,
SU'] .JtL,uÇÓO' tem per'!it1do c.,ue, a CELESC prossiga
',a cor'Ístruçõo do seu e,eyado acervd de realizações
proporcionondo a cctÍtihuidadé, dos trabalhos de ele-
t (ificação ',Go �stado, .

, .' O parlamentar c,'ltarinen-
,"

'I
'. -

'se :foi saudado pelos depu-

:$�:n�G Ãnuô!dc ��Z la fe�f�i' d@',Dhi'ino ' tados 'Ari Delgaxlo e ,Peçim
, , ,

1 "

"
' , "."

" "

o'S,imon, tenç1o/ o ptimeiro/
, ·'t��n c�m'em�';raç���� -$�S2Jd,o:�:ê, ',a�;�!iirigo �' :. ' ,

, enviado', lima saudâção a:,

,

,

' "c,: .' povo é,<itarinense, pm in-

'termécUo 'cio sr. E'emando
Bastos. -,

Agrádecencio a' recepção a.
êle tributada pelo Legisl.1-
tivo gaúcho,' ocupou a tri

, ,buna;" b' deputado Fe'rl1,'lndo
Bastos disse da satisfação

,

,com que falava naquela Cn-'

c' �, ,,,'

O d
- \,' .

li
-II ' l'rof'essílres de

puJa o . ca· ,q[IOens.e :;�!;�;;t::e:Qfe.
-:,'11, ',a',�',:,:" S�'� ,'S"')�-e'-, m'-bl'�e":'·I··,_·},a7,�',"'2'.,:U·-'',a',,'�:u'c'h'a' !f�'e:od;C�f:���,e:m�:p��i

agradccendo-ll�e �
a ajuda J.

fbsoci?ó;ão Coral (iI' Fpolls,
para suas apresentações na-

quela cidade �elTam!. DCf
O deputad .... FC!'D'lIondo', Bastos,' n, u,e ,estevi;. ," em refutúEmté ,merece, Escl,-'1;:e-'" ri" tó1ca êssc expeLlil'ntl' "que

i>'ô'�'to A!esre tomancio pa,rte n� reunião da SUDESU.l �eu que,� rep,:ese,ntante de
os altos objetivos ,d-a As-

,
, 'uma regIao catarmense, o

,C!i'!:l'e-oittem rel/lliir;ó,b, pa:rtk,ipou dá pri..eira "sessão oeste, onde a predominan-
_ püci.ação dils pro)'ei?sôr,:s dl'

, ,
, Lages-APROL, 11e3s.1 11;:'0-p!e,,�l7Ía ordJi'icJ' i., T�f.<:'i,,"odo no ,nôvo prerlío da As- da é gaucha. Ali, disse, há

, j • ,,. Lloção, foram p1emm1eutvsemb!éia l..e.,;u)Eft;r;v(' L'@"::dHi,iirlOlu"'i\if,ado'cmdiasumaidentidadeextraordi-;1 ,'" , atingidos, e nós o t�el'el�H)�;,
:"'a. {j1.!o,·ma sem'"''''o. nária • de' propÓsitos, 119.0,
... • h ..... em grande parte ao i"lxílio

existIndo Santa Catarina ou
\ ' ]:-rontaniente concl'dich> ao

Sul', Declarou qu� s.entiu-se' Rio Grande do SuL "Faço
, Coral, o que Üío bC'l\ de-

à vontade,' como se eshves-' J:),8ste 'mst.ante a s,'1udação;/
, monstl'Cu o nosso 'ô::,:v:ldo

se em caSa,: pbrque o' povó' dG po'vo' de. Santa CatarEla
,/' ,C""p'lI'I'/'U l"'hli'cn a' '1./. 1'>r,",'".,Drãsileird é': linido" assim" '; ao R�ó ,Grande dO' Sul".' O,

� _. 'u '" • -,,«

-
, , " -,,,.,. e pelo qU:II, sensih;;;Z,lc1(!S

pelo mesmo :3entimetrtQ. parlament,qr catarinense a'
. . \, (

.

.

a;;radeceulos".Mas; 'açrescéntQlj,' l�á, algo" gradeceu' ao presidente e

de, particular el1t,re
'

Santa' àos líderes de bancada, as

Catatina e Rio 'Grande dl);. manifest;'çóes recebid;ls roa

";ul, há uma identidade pI"J- Assembléia gaúcha, Cas8,

iunda entr'� os moradól',es "atenta aos problemas d::J

dos dois Estados, 'gaúchos e ,Rio Çhi'lnde do Sul e do

catarinenses éstão unidos Brasil", Concluiu dizendo

por um /' ,amor acencirado de sua' satisfação por part.i
,ao Brasil -e todos se preo- cipar da primeira sessão no

cupam em ,solucionar, no's- prédiq majestoso, "como

sos problemas, para coloç_at majestosa' é ,8- vida polítwél.
nossa, Nação, no lugai· q118, dêste Estado".

::,'3., i que' te-ve presença 111ar
:, cante em todos os 'aconte
cimentos do 'Rio Grande l'_O

, 1De�st(1cou' o parlamentar
o ato ,mmistel'ial que des

tina verba do Mmlstério do

,J'ntehor pará iIDplantaçã0

\
d� Jr�cho. da BRr282, ,afir
mando ,que a medida veio

coro,'ir uma, série de esfor

ços dos catarinenses em fa

vor da' construção .daquela
. podovia. , Disse ainda dos

'esforços do gover�ador do

Estado, "que' se tem. inte

ressado de maneir(1 digna
pela implantação dR! BR·282,
entrada 'que permitirá o es

cuamento, da produção ca-',

tarinense".
'.

Teceu considerações sô
bre 1'3. Superintendência de

Desenvolvimento do
Zany ,Gonzaglj. fêz UIY" relfl(
to das atividades.' da repre-'
,sent,�ção catarinense no V

Congressg Brasileiro ,das

Assembléias Legislativas, 1'0-

centemimt.e realizado na ci
dade de RecUe.

, ,
"

Extre-

mo Sill, afirinand� ser ch&,
gada a hora ,de se lillcnr

uma campànha em favor do,
órgãO; a fim de que file re

ceb,'1 melhores atenções do

GovêrnCi), a exemplo do que
ocorre com a SUDENE e

SUDAM.

PROPÓSITOS
Por outrd lado, o deputa-

,

'do Zany Gonzaga disse da :
tribuna 'de seus propósitos
de bern· desempe,J;1har' as

funções d,e líd�r do GDvêr

no na Assembléia, ,afi:hnan-.
do que serviria de elo, de
ligação entre parlaml;lnta
res e Govêrno, 'a fim de le-

I

CINQUENTENARIO
A Assembléia Legislativa

do Estado será' representa
da nos festejos comemora

tivos ao cinquentenário' de

Taió pelos deputados' Nd
son Pedrini,' João' Bértoli,
Hermelino Largur,'1, Hélio
Carneiro e João Custódio

da - Luz, integra;ntes da Co

mls�ao Especial composta
para êsse fim.

Recepção a I�o em Chnpecó' foi das mais
calorosas já irih.�iilda's a slguem

"

'Toram os' mais calorosas as manifestações tri
butados 00 govern�dor do Estado durante a sua vi
'sito ao oeste". A'dec;:loràção, de membros da comiti
va 'que visitou aquela área, acrescenta que o pdyo'. \

cnapecoense recebeu com enrusiasrn.o a inaugul'açãot
d.J rodoVia Chapecó-BR-282, já com vistos a reco,"
iher 'os hutos das obrqs que sé"anunciam nó

-

estrada
fedeml, O, mesmo porto-voz sallent'ou que decorre
ram com bri,hantismo sçm prec'edenres os comemó
rações com ,que ficou. assinalado o cinquentenário
daque,� município, Em suo visita a Chapecó ' o go
vernador foi acomponhado, ao lado de inúmeros au

toridades civis, do,comandante do 5, Distrito Novai,
vice-almirante João Batista Fla,lcisconi Serran, que
yiajou com a espósa, e, do comandante do 14° !;lata
Ihão de Caçadore,s, coronel Robspn Alves Pe-ssoo,

CORAI-se pr�IjCve, re,nlllio C[Dm

jornalis�as que 'qJlerem casas

A CQH/\B/SC, repreó enl aua no pessoa de', Sr.
Rooerl'o Moitar, ,promoveu, ontem, ul)la reunião no
oudi('c)'rio do Federoçõo oas InJL""TriOc- corn os jo,--
n':'lli�l'OS coto. ,:"ense:;; ,!',tcreó· �,,::; ,018 co;';::;truçüo
,.1;' SU:JS "��lCIC:.s í_�te\'e "Ic�c�:ie o SI', Il'ortlo'r
Dias da ROcha I\ssessor da, Carteira, de Operações
úcj "'ufÍ..lI'CZU �OC,OI, qG Bi'.lH Ue I(IIC;O, o jornaJ-is�a '

Alirio So�sie, piesider,te do 'SilidicOlo ce jornalis-
ta:; expps o plar-:c c os rlfx2ss:dades do classe,

Em 'seguida,;, o SI, Itemor Di03 cio R:cha reo:
lizou uma ull1t:'la (xp::;siçoo sàb,c os possibilidades
de financiamer,':o, dentro do PIc.,lO ,d� Hipotecas,
O sr, F,ancisco Da:ii,gno, Di:'etQl' dá CJM-ASA, en

t.daje que se pto;"õe elobol ar o projeta e evar o

cabo 'a consfl, �çõo preStOU amp os esc I orecllllelltos.
Dentro 'de bieve, o !omalisto Alír;o Bossle,

PTesid2nte 'qo Sindic';J��) de Jo;nalistos, fará ampla
e rninuciosa: eXDosicã0 cio plano habitocional paro
lO, r1:Jllsta�'; ?tro�é$' Jcie"'crnls�oro desta Copilai.

Homens como êste precisam de contêrtc: Êste homem planeja, or,

gani:!:a, executa e controla negócios., Êste homem pensa e administra.
Contudo, uma serie de condições são necessarias para que ele tenha um

ambiente de trabalho moderno 6 acolhedor, condizente cO,m sua époc'a e com

a prosperidade do seu empreendimento: élr c0ndicion9do, mesa, poltronas,
arquivos, máquinas, papéis elc. Para isso, um complexo de ramos indu'striais -

metalurgia, mecânica, material elétrico, mobiHario, quimica, papel, couros,
têxtil e outros - foi mobilizadp para criar essas, conÕições. Um complexo que
foi pesquisado em detalhes, projetad1o e financiado.

Nós financiamos êsses 'seto�es industriais.

O' ,BRDE

BANCO REGIONAL DE DESI:NVOtV!MENTO 00 EXTREMO SUL
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