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Comelli chega hoje da' Europa
Após urna vicqern que se prOlongou por mais

dé quatro mêses pelo Europo, Japõo 2_ Hong-Kong,
chego' hoje 00 RIo o Diretor de "O ESTADO" Jo
sé Matusalém Cornelli, en� companhia de suo' esPô
so

Oumulus

Suo chegada o F,ollanópolls ainda não havia
Sido confm\1ada,' até quando encerróvamos esta edi- ..

cõo M:lS em recente cOrpunlcado o D(retor de "O
ESL\DO" prev.o que estor io de volto o Capital pro
vàvc,lrnen\:.e amanhã, dia 11

'8

1 , t
PROTESTO NA ESPANÜÁ

, ( t
, o

1 '

Centenas de trabalhadV'jres .se J:eunitam defronte a I

.sede de' �eu sindicato, em i
BarcelQna;, para protestai' I:-, " '

centra o 'f.echamento de

inll',mera-s inüu�triais na Cata.
unha e pelo salario ritíni- ,

.

mo de 9(J 'pesetas diarias, !
. considerado, insuficiente. . A I

POll_cia dls�ersou" os manto
• ";� I

fes!antes.' Também.em Bil-

bao. e ,qlrl�eUa ocorreram
I'ti ) � "

prote�to�! s;meUlllntes., '1',.",NIGERIÁ .

��
..

Um avião de

de .Biafl·a caiu

Gõvêrue expediu nó
.. �,,1 ��,

tqtJJc ôp ,ontêm 'ofícios (1� Conselho R:'�gio>nal de

De,�portos, ._.feC:lerQ�iío Catarinense de Furebcl e Sin

dic�.t'l dos Jorn.alisias ' PrO{issiorlais, so';.:itand� a
i '"

� :rI •

\

ind,icação pe nOmes 'paro cornpôr 'a Co'missão que o

'G6�er;'ador' Ivo Silveira co l'itiluiró nos proxrmos
I" ,.

dias, .1' fim' de estudo r' e aponto1' o local' onde deve-
.

rá :ser' cOI"Islru'ícl9 o Estád:o �fjciIJ! de SonJa Cà-torí
"," IÍ'�,."Além 'dos' re!'., eSCi1taCnfe� das entid'ade�:, <.1cimo,
farão parte da referida :Co"üssóo um eng'.:!nheiro e

"-,_ " ?'

'\.HI'I" Consultor Jurídiceí do- E!<tadà, a serem esc,olhrdo

Governodo�.:..
(\ 1 Pr.;iH;! (11.51 -, Çl)'n.ir-siiú

1"9ÇWP<;1�C1 ; c�i'ó·d;o.�

"

Departamento de E',·

con

o regaesso ímedia.
,to' do embaixador dos' EU,'

represe-a-

'j �:: :�ni:::,E:," -_'

I
vemo iemenita- foram

•

elos, devendo o prtesi�{mte: ,

Abudah Salal formar
.

um-I
,

s
.

,

nevo governo. Essas
·1 sões foram motivadas 'peH"
I pressão lile um grupo de
I Ofic�'1is do Exercitó junto

I �á9 presidente Sala.!, quarto'
!- feir,a .ultíma, exigindo ,1

I formiGão de um novo gabi-
. ! pete. o goyerno oficialm�n.;

I te ,'1 pmdança do governCl.:
I " 1• BIOGRAFIA DE CASTRO

Herbert i. Matllews, ex-
. -

, "QditovialÍsta do: jornal "New
+';Xork Times", chegou a H-I'

''\Ta'na, para coH1er' dados'

'pestinadOS a um livro biu

:grafico sobre Fidel Castro.

_ �ath·ews. fQi o primeíro jor·

'I �nillista a entrêvístar Castro,

idUl'a�te sua etapa. guel;
'�rilheir,a em Sierrra Maes:

J 'tra.
\

j �LAq0 TRANSBORDA

I', O lago Ch,'1pala, .

que é o

I maíor do Mexíco, começou
I a transbordar inyn�aP9-0' as

'I 'localidades de Ocotaln, Mal·
tarana, La Palma, Gurnato e

I .

outras", que se encontram às

suas margens. Os habítan

tes começaram a ser retira->
do

amcrl-

r

I
, Um policial brítaníco ,foi:
-sequestrado em Hong Kong' 'I�.C; eonduzido ao territorio 'I

�chjnês, O policial foi agre- í
Idido e sequestrado por chi- i
':n�ses, perto da fronteira. 11
______�� i

-,

O, ministro d� fazend�-, v'oitou' 'u ,afh'"
mar' que o Govêmo não pre�endê- alterar ,

ii 'taxa 'cambial, não, obstante.'as j;pressóes,
, que !eceb� dos setores interessados na es-

NCr5 34, mil, para. I) asfalto
Ivo

ouro cio ('stabelec;mentu
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Oomuníeado conjunto rus

,so.jel'6!lal.1ü, dístribuide à

i:1i'iprem:a pouco depois co

regrec:::0 do rei Hussein a 1',

, eui, dii conta. de que a União

§üviétü�l1 propcrcíonará ao·

sistêneía militar a 'Jordaui<l

I,

- Cómimica&iL 1,Y,,"§PlfUü
"�Hl í) §€gi;linte:
1) eJti�e que os -Efi(,afi(;s

l1i'aI��§ §0,íam irHlftlli'l'IUl fi;;; -

iJehm l1iéjülZü§ 8ofi'iJlnQ' du-

!,'-"

I '

Nill10lailt P(ldgOl�I1Y a visibr

Jordânja., e que o cheíe dI'

E,:,;Ütd(I acenóh o convite.

o Regresso

o soberano jOl't{aniano 1 c-.

gressou a Amã depois ."e-'

manter conversacões de C.I
r

. \

rater militar com os sovictí-
COS" Durantes 'sua pcrmarrên
cía apreciou de pcrrto os

armamentcs' e aviões de ul

tiI;10 ,tipó da ·URSS. De fon

te autorizadas, -JJifOl'ma';'2
pôr o'itt�'a, í}�l"te q1Í� o' te.

HUSl;lein.;\wcteljile ,üsHl\tr o,>

Estadl'Ís' rJ'ríí(lós ém '(üt'n-fO'

pr(j�i�l�§:
.

CIIEM;I�
CEltsO.
·ll0JÊ'
São ,\ios6'

às 3 'c 8 hs.

,
lVtichae1· Caine
Sue Lloycl,'
i ,- em

IPCRESS, ARQUIVO
,

CONFmE,�CIAL
Tecnisc,ope Tecnicolor
Censüra até J4 anos

-,

'RUz
às, ,e 8 1'15.

Dan Vadis

Helg'a ',ulê
/ '-,enI -

_

SPARTACUS E OS DEZ

IGLADiABORES
Tecniséope Tecnicolor '

Ccnsura àté 10 ilUOS

às 4 e' S ·11s.

:Jean §órel
l,i§1t Gâstocl .

r� l'

� eUl F""

O iIc)NiENI ótm m

lf:a§tn�aÍ1c(J1o:i: ,

Cen.s_Úià até' lí§

I
{i'1I� •

•

\'l,:iI f(.'r��

às 5 e 3 'ns: _

James Booth
Stella Stevens

=1elll =

O SEGREDO DQ MEU
SUCESSO

Cine:q1itScope' TCl'lict,lf.ll'
ueü§i..tra ifité - 14 . �fiiJ§

,��r��t��"
à� i{ liS,
1'au10 ,JIJ..'lé
U\ila.· Dinis

""= êlH =

TÓDAS AS MULHERES
lHUNDO

'tlen§(H'S; ate 1� finos

Cine Rajá r

Seitll Gai:i':isol1
;'eim S�bel'§

,

="" el'i.�

i'�H lJi\1J: iYWMEN'ro m;

Tacni©OlOl'
C:�n5!"r&. ,.té" l.� 'l*HO&

�:élbcidc, com urno, movimentado
noite cie Galo 'o' LHO Tenis Clube co

mernorovo o 41 o trniversório ele S�.IO'
fundocão Um numero Ide aproximo-'
darnente, setent alindas jovens do
Sccedode (ri to r mense, COl"li, S?LlS ves

tidos �I'Gncc::s, opresentcdos por lY\(1u"
I o Amorim e Berncdcte

,
Pioz zc, fei-

z iorn seu "Debut " A bonitrr voz de
LlHZ Carlos Laus .Scuzo, CO!1I O or

qucsrru do Clube elo Co ino, era ÍL"n
C;') 11"1'.. .sicol durcnte o opresentçêo
dos' Del)ute,(1'{ es, :-10 fesi (I de oniversó
1'10' do' UI'O, que teve 'o resptnsobili-
dode co Croriisto de "A Gozetc", -

Celso Pornplcno Após os 'vf.l.í58S,; dos

papal dcs aos podríhhos é dos j1�jt'Í'1Ó ..

rodos, à oplcudido Ecrijúr11G t.l'c "t'�é'
hO,iÕ", c,nirtloll CJ hoi,tê eÊ! Gôlb Gt-'6
os ',::'S e Trlnro da manha

x Xl X

n(II'-,t""Je'ra O" 17 hOro�)l no Li

,�, 'T��;is' C.'iube, �()rn,- ,uDre;;.e·-ltOCÓO
dns D�!�U;Cine:, "Cmdei'eio' dos Ca\o
dCJj� r.o r�ln: Grcnde _

'do S�JiJ', /�rnc·

r�\dl[? (1{)I'�!in &cnz. e�V :l/é_JJat�nõUrl{ do

CiUf.H' Cl.culo
. -Mi!i1m de Cwiliba

'.... . -, .

� �,Jl.
�

/
'

.t:
'

I�CltiO 1':Nit,'lC1 2idvd cccntecero o res-

j-o, "rnrd� (:10 f.;Aic'toie'.'

,x x x

EnC0í'1I"m-sé ern VISito aos 5E;I..jS

,f9'Tdlidrc�, em nosso cidade,' õ '8epu�
tÜc!:1 l:i�iÇl Dou!el de- !\hdl'ode, cou

�'(r()( iU � :'Plpn:, ÓtilllG ,iní'PI'éells'êk:, ton

. to COI1'I" 1.J(J(,itlITlC'!'tl_a1" ou darna ele co:
1111�'nl('lrln 11(.='11ezo

x x X

!}'�Ii'O J;C'I-\ 'C'i/or dos festl'vi,dQdes
J(j 41 o 8r';venórIO cio Lira Tcuis

Cll)!:;'e, [XIS,(ll'Cl,l! o fim,ele·semana em.

110:"S(1 Cidade, os clis.cut idos casais do

Sociedade de Loguno; Dr, Pedro Mi

rendo', Dr. ROrioldo íJiJ�ho Cor',leiro
e Dr Eloi PsrtelQ r"'!Cln '_,

x x x

t-ielo�s2,: do Sdvo H0d,:c:hl, s.é!ba-

cto 'próx'-mIJ ':srá S,-o, Gonçalves, . /\

Cc?rinlÔ'lio elo CClsomente de He10isà e

o :neclic0 JuliO Cesm Gsnçoives, seró
as 17 horos no olta�. Q:;Qt ·�q.o"-.'.sihgela
Copeia de DIVinO Espi'ritoJ ��t?\o,; ,}Ds

.. ! _.
� 1.-l.

• ..:-'1,:r,t;f f'
"'"

] ,r'')' \lOS I'eceoe:-oo Cllm�rtr;l'l,&h O;; , ,ho

C>c ;:li:.: I o
x x x

,A.. notícu dlvuloada --:exfa-feiro
no "Correio do Povo";' Jorn-ai" de P6r�'

, ,

I.
, 1

� J\-r, /\ c.n A J) O

)

SClnmdo fontes diplomútJ·
cás, a. HClliíJj]icas Arabes C·

líitlas éõmcçon a. refil'iJr sua.,

-trf.lJ:i;is no YCJiú:ü as qmd,s
flOHHf&thli'l :lO' l;t!l.o do:.; - re·

fiii:hUbános. eontl'a os momu'·

R _",j; •.ô- k "
. _,;, • _ Ql.ü�ta§; a:PQlado§ pela· Ara,�

"'ÜWi"'.lg",. � fi, Jí:li'rt.i'lj]íft. CGTI" '.0 ,-"" ';. -; il �

__ o _. _,,,' • •
tua ."t'hli1:itil" j l'cveose _que �.

ehlU';o;m um il,eOH.Itl _ i)(Jjuel'" ,]; ,,,,;:;,. .

r.-'� fi" - '1 '

<sôn' "" &6 ; ô_",.;,;, "r"_g;__=;::.�.
r.., .. ".pu Ufl"lllli ,:t,,, J111 sol,

� ..... :lz,tl.l .... fit.\.:..' aJH"�, f;:(.jÜUOIUI'(_til� -;;;.. ::, < ;> -_ C--;t."":� '"' -; .,.1 .. *
"

3� ""fi' -;:;, I
- ...,,,,.-,, -.'

il"UO§ íW't,«Jl'1'O l<.,'N.l'C"JCHHI,l-
, i'di d.'ill".r, o •.ruejf,fi. lll,," " -'l' " _'.'

'j'a ��" _ : : _, "
.:1.0, eiül'CI0 i'Eg'i"ê§§;!l"i'W :'t -f{ e

_,dlave�' tIO 1.0;:'0, Vi811,nlõ:m," ,:,-�- F �" :&"-1r 1'"-' �rl; "'
.,." """ __ , I' .. L"i.. '}l,,!I"lGa, �,' ,H� J>11 ,L ,

':.� ::. .Me ef?CGlliei>. ea '·Tle§�U.rJ) s' !V.-.oa" 91':.
�, s:'

, • ,..... .'
"c�r:;.rm � �

sem Lm�1:ve:qç�'()I'm,t_etna"; "
4�, llifo:rma'&'üe G 'xei -i-ln",

," flêIti; CDii:iJiüGi.i � Plê�iãçntr

tO A!egl e sobre o riosElC\,. CountrY
'segundo estamos in{orn�Qd.3s,
tf'in ° menor fUl"ldomcn\to

\� x x

Club,
nôo.

I '

c. ",'
' \ ;

l per roiorrnos np Sontocoton-
no Counrrv Club, no u1'timo domingo
fOI bosronte concorcído . o rtl0vime:lto
no piscino e paro o al�,o'ço, O grupo
dos onirncdos cosois-, � Hidelbronde
(Tcre;w) MOI"CllleS SoLiz'd"t .Ccrlos Edu
Cí de) TLeo) Orle, 'Rubens: (Let�i) P�rel
.10 Oliveiro e G�dclir,:) ",qfLl,thl Lenz i

("crnpon:C'eram - GO Count!'Y" .

, ,

X \-< x

1"SAO!DC j3B1rbGina�(1 'ó "2 o

FeirC;;" da IhElustriq Ntléíol1a! Qe Au
E,ilOvcis e TronsPqrtes, G!I·SB r€'Olizor
em dezembro {lo cidade de Porto Ale
gre. ,�nj te ,os visitanr-es �q, tõo·· co-

, , " "F '."
,t, j< dUlcnWclCl eira Bera sante/a o um

- ci'tNá zero km,·' ;'
_

if�;l r
.

,

I

•

:x x x ,<

Roberto Roíand Grwbl�dor To-
iii Car!-eto e \�'ilsü'n, do RoS..f:í;i�" 'discu
tidos moços 110 Sbciédaae �de' Cur-iti
<bo, e:,cr,am íOpidé ,circulado: 'em nOSS:l

cidode. i \
,

Y

x .x X

t,·
\,
I

j\ "Ab,'iI Cultural" en'\ 5(10 ')ou
tO

"

IO!'lç:� arnonhõ. o co!eç\:3o !/;v\(�d!-
c�r.Q e Soude"

I'

/ -',

8,Jst�nt�;' �cr;1corlldo ac<Jntcu eb,·

tsbstçIni'e c�ncórrido aéO&'1'Qéc!!
ICr1.lng,::, C J'/Fest"ivol do Jl'\lc'hh)ck

.1"

Ja,']"1bem circulou enl �lOS,SCl so-

C'COOcJ2 110 ultir11d 5ernana,Í a lil'\d�·t
1\( sane Bauer _,-Ramos clJ

l'l'ojo'i

.

Poro a festa _de sábado" no
neirfls, I"Noite do Moda", em

'üsGodei, � ..q.li".::pa', ruq dos, flheus" as

, sos jQ �sJão ,_o vehdo,

Pai
suo

me,

x x x

Pc.nscH"rlenl'O 'cio dia, O mOCidade

quando €IrnOI nõo" tenl exigeflc,ias que
nõo sejam 1 as do própriQ amqr',

--'-'---'�--"""-----------_"_"""- \-""-- .. ,--� .. �

r
-.��-_.....,..."" ..

-.:--�_..
................�e-�'_. J.-....""""'_.._":'��

Bó!ivia não Jroca ,ebr�Y
por Presas Cubanos

O presidente Rel'e Barri-

ent?s declarou que embo:\'[l

r'
teIiha eln seu poder ]Jl'OV;lS - �.., C 0-N F E'C C -I' O'N AM - 5Eda, forn13 "desumana e \.' '�
el:uel" a que sfw submetiilos' , /

os presos políticos. em CulJJ
�

F"
.

L AIiÍÍÔM U,LA,S"nada se' pode fazer por tJ·

ra" para lilJertação (leies,
"

O presidente respondeu as

sim sobre a IllOS!iibiii,daíÍe
de troca.J.' o· frances Regls

.. ,.

Debray e o al'gent�l1o \Cirfl
Bustos por intelectuais (k,

tidos pelo governo cubano,

Eanientos explicou. que
toda, gestão nesse sentiuo

deve aguardar o veredito da

,justiça bolhiau'l, no ,julg:.!,'
mento em andamento ,

em

CanúrÍ COlltra Det'l'a}l, Bp:;·

tos e outl'Ü's culpí:l,dos.
li. outra perg'unta sobre o

íl1t§g. dlt Debl'ay "o presjd,cn..

ti$ af,h:!íl(!U qne "a j{�stiça {>

a,utoí'iiomit e· na Bolívia exis

te: {I l'€i§l1?itG p('100; direi�(;s

humüllü§".

Voltando ao tema de D,;.

.1h'ãY, Bâh'ientos declal'Citl

que "não, se pode falar de

filosofos e nem jornalistas,
quando bandoleiros vieralll

pregar a filosofia do crime

e foram ãp:mhados com c,n'

'tucÍleirítS e armas automáO·

CllSo Se isto houvesse 0001'·

rido em Cuba; neste mornet,\·

to não estariam oOl1t:mo'l
hi�tórias, 11em expondo' ter,
rias,

\.

I

I'

TRATAR COM OSMAR NESTA' REDAÇÃO FONE:'::!j2�
,

t

APÓS'35 ANOS SEM DIREITO DE VOTO
ESPANHQIS JSCO.tHEM HOJE' Nb'90S

PABLAr.!ENTARES : �,- ",

MOls_ de (6 i�li!hões de pessoas pOde,rão'" yotOl'
hüje nos candiciolc 50 102 codei,ros nas corje�< BSPO
nholos, :�U2 _

consl li úem o cor[�o legislai ivo, nas,y,'i
rn(;lIlG1.', Eic:çoes que SE: realizam de.'soe o GuelT(1 Clvi!
ele 1936-39

l

J.
• \,

/ \s Cal te:; êSlCl" formados POI- 563 l"nçmIJmS,
mQ5 nns e!e:ções ele h-::jE' estorão em Jogo sómenlc i <3
pEli' cedo de seu total,

- -I
.

Um dos conclicle1t::·s, o dr 8alcells GOl'ino, c{OCI3,
no do Universidade de Salamanca, expi'CSSQU, �;lin:::

dúvidas ócb,'e o resultado das eleições
','Temos que os nDvCJ$ cc,·tesll ,_._ expi-OSSVU

"es!orão cOnstituídas, como as ante�iores, por umeJ

alto porcentagem de membro, que somente se dedi-
ccrõo o oDlaudir dizer O'l"l1ern e gUClrd"',� 5il{'1'1<''+' ."

"
- 1

_u � ,f�.

If'�Dir-tREhJ'Ç,A D8 PO\.fO
\ -,

i'/'
O chefe de' Estado' r" C b t

' "

d t
'

(Is.óe om a er o aostenclonlsmo e o ln I ererlço do
que' não sabe quanto tem, povo éo preocupação do govêrno espanho' às vespe-
110 durará o processo cie ros ,das elei§ões, chamado? de lirepresentação femi-
Camiri. I ia;" porqu� some�te os ch�fes de fomriio e mtilhe-
O Supremo Tribunal f,e ret casadas poderoo votar. Os solteiros, horr'eils e

Justiça 1'ejeitou:t apelaçftc! mulheres, não terão direito a voto,
'

,

apresentada pejo advogado Ante essas primeiros eleições que cs esppllbólS
boliviano ;Jaime "\1('ndi.�abal eonhpcerõo em 31 anos, o arnbichte é :::Ie eSC(']SS0 EIl

tlcfensor de Bustofi, e l'eei'l- tusiasl()o O interesse suscitados pelas eleicões É:

lih�ee�I ..�_,C�:'':;IJ�t:�l�;ia � f:t· "mlll�,(� __ l_iiílilo_dl�'�L.J)("Jis, em Madri, somenh::: um elel'

CluCi1Rdes :iI�.�-consf'UIO_.;;.fp: . __ IOLr.J.\':. c(ld�'(k:� _ç2D.f',('c:.!;:_Q_Jj�_de um dos cJ�z 'tono
p.ueíll,'1ili de Camiri� didalo" que se apresentam ilO capital,
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• Ao portador
49 Correcão
monetária pré-fixada

o Maior renda
o Máxima garantia
49 liquidez imedlata

,

,
\

�i:'CRESA S.A, - Crédito, Financiamento � Investimentos

(;lstr!UUi�L I,
,

�E(1",� DISTHIBUIDORA DE VALORES

--1-----sA- .

FLOR1A,NÓPOlfs: Buieria Jnqueline, loja 3

MatriÚifo,66: RII!! do Carmo, 46 -

b
Tel. 31-1830

Autorização' Banco Central
n,O 36, de 23/1Zú'1953

PREfERÊNCIA
DE 'NORTE
-A SlJU

Fi I i 2 is: Brasilia, S, Paulo, P. A!egre, B, Horizonte, Salvador; Curitiba, Vitória, Recí!c.

,.". .

BlInmhD
.

·maa�a turi� ®mu moostna
.' � -

A' Cido�e de B:umenau preterj::Je
se int,e'�ror --co I1lQVirrie;lto ndcional
em fovol" da 'implantac'ãc em, têrrnos
roG(i9'hai�:é objetivlDs dé Ljfna índL�s-
trio do <Tu/is!11.-J,

'

flOf-G tanto, a' Comissão Mun}ci
pai ·de ,'Turismo -do "Capital Ecollôm'i
co dá Estado, ele Santo CQtqrino'; 'es
tá adotond:::; urnà série" de iniciativas,
""que, o 'IClngo ';j3'rozo deverão' resutror
no cr-iQTCÕO de, urna infra-estrutura
que pm'"mito tO�hm real,id(ld� tal pia
no, começando pelo, embelezorn2;'�0
da cidi\lde,

Ã'ssim é, que, éém 'o 'colaboraçãu
de poPulares e 'mesmo do Con�andon·
do de � 1,0/23,0 ,Regirnento de Infan
taria '�estão sendó pltmfadas o-zaléias
nos iprir;cipais vias �públicas ao

temoo em qu� se ,pens'a nCl ajordi-
narriêhto de :varias logradouros e

p1antio de árvores ,orrlomenta is 00

longd das duas principais r9d,,'vias

.de, QCCSS'O <iJo: ;tv.\u�icípio, ,o 5(-23 e

GI uJo�ge� LaG'�lda':, '

,

,No< orox'imos "dias, _'s'ei-6 'ooresen

'{adi\) CfO Ck-�fe''-:ci-o ,Executivo, S'r, Car
ks' Curt<Zad}oznY, Diana 'Dara o edi
tléoçoü num' dos:, po'ntos n�ois pit0res
c�s' cla',cidad:É:' de um restaurante tipi
túmeilte a!t:roã�; qUe oferecendo pra-
tOS CC(lsj':';ntes do 'cardÓ!;J'io aermôni-

o � �

c0 'poo,50 propiciar oe visitante nõo
a;:;':; ilas umo, alimentaçõo ccndigna e

er',ireteniiT)Cnto" Il1'Q'S i,guO'lmcnte Uma
: vi�ta Donórôniica dos filais belas do
cid�dc', Tal Res1au'ront-e, deveres ser

cX:Jk:ro�o' .pda 'ir�icio}iva ,parti.cu1o r,
, 'u;Ti' calendário' proniocional es'

tá ':senclo ':c'rganizad9,
'

o cfim de que
8iwmen'õu ,-' u(Qci dos mais progres
sislos ç:ielades' barri,ga-verdes. possa
talvez a 'Dortii· de 1967:ofei-ecer mui-
1-0' de hospitalidade e diversão aos

miihcires â6 turi::tas ,que Pma ,ó ocar

)er:r1 onua!rile:.lte.'

,

,.'

. ";.�.

ores:"
l'

· ...
.

élJes
I'fte'

l'Pl ft',', ..
"

PI)
,

, ','" �,�,,,,,.JlI ..�

(Do: correspoi:J.c1ente, Nelson Braschel') Com, a pre�ença das mais altas autori
Réalizar-se-á nos dias 20,' 21 é 22 em

"

df1des ci:vis,Amilitares.e eclesiásticas,? :PSiCo
Lages, a 12a. Concentração dos ,R8.diama- co Me,rcantir e" Industria'! de Santa, Cat.a
d�res ,da 5á. Região, senôo que o elito con,' rina SIÀ.':_ BAMERINDUS, está, inaugu
clavif 'ob'eciecerá ao seguinte ptogr.améO,: rando hç>je dia 7 ele Outubro, suas duas
dia' ,!2(W _ Sex�8.-Ieira, a partir' das:irro�e ' \ novl8.s Agêú�,ià:s Jia pr9gr�,ssista ,cidade de

, horas, recepção aos visitantt1s, na séde �;o-" Lag'�s, ',cognorr.iinada 'a �'Princêsa da Se.!'-
ciaL do :Clube io de Jttlho, sito à rua <Cor� ra":,N Agência ,C�Í:ttra1ilocàlizàd,'3. na Rua

: re��lPilj.to, �este �ocal, esta,rá instalada ,\ Presi�eFi.t�), Nereu _

Râmós/ Edifício Cen-
Com:issã"o de Recepçãõ, onde todos, os r�,- ,teiiárf0,1':' êQm as, JjJ.ais "modernas instala,-
di;â�ad6res visitantes! ôbterã� as i,nfol'- ç6es � ;'1'á:gênda Coral, n6- POI)UIOSO Bair-
mações_ indispensáveis; às' 12,00 horas, ,al- ro Çlo coi;ü' op-ge se acham instaladas 20;3

moço no·Clübe, dé 'Ga,ça
-

e Tiro '(Luiz Ra- mais imppi:tantes industrias ,d,a cidade,
mos' Borges", onde 'serão' recebidos os l"�ra '�a� "�ol�nida4es' lenGontra'se" naquela,

.'"

convencionais; ,às 19,30 horas, jantar no ciÓ(':J.de' os ,Diretores do' importante, estab�·
Re�taurãnte Planalto, sito na BR-116; il,� "leCimeútb 'de crédito, Sr, Avelino V, Viei-
22,(>0 hotas, Retôrno à, cidade. J)ia !;11/10 m, Dr, Alcides· do' Vale P,ereira e DL Ma-
'-..:.. Sábado ,_ A partir das 8 11or&-s, dispu- tias vilh�nade ,Andrade, O Gerente ela L-

,;

ta de j6gos, ginc�Wl automobilística- e ou·

tras diversões no "Par'que_das Exposições
Agro-Pecuária, no Bairro, elo, "Conta Di-�'
nheiro";às 11,00 horas, será' ser:vid,o _ lHe.1'
aperitivo e a seguir um,'l churrascacla d,)

confraterniçao com 'a 'presença de, autori
dades e .conVidados especiais;. às 14;00 ho

tas, túincte Rodeio, com ,'1 apr,esentação
do Centro de T1i'3.dição Gaúchas. de La

ges; às 18,00 ho:r;as, Coquetel; às 19,3G às
" ,I'

,22,00 ,horas, horário' livre para p,a.sseios
,dás visitantes e às 22,00 horas, F Baile do

Chopp de La.ges, colaboração' da S,erram,81·
,te, ,,'ol�, '22/10 _ Dorliingo, Missa e outros

1 ,.' " .

cultos religiosos em comemoração, da "Dia '

,do Radio,8.mador; às '9,00 horas, homena·

geril post�ma aos radiamadores já faleci
dos, qu:ande será depositada uma corbeile

; de 'fl6res '�à tUÍ1mlo do labr,eaM Wagili de
.l}zevedo Trilha; às 10;000 horas,. reunião
piená'iia no salão nobre '(Io 'Cen,tro Edu
cacional, "Viãál Ramos Junior", ,ônde S'�-
- rã:o diséutidos assuntos' da' classe; às

,12,00 horlas, almoço de despedida no Clube
de Caça e Tiro "Luiz Ramos Borge'sl';' às
14,00 ':horas, encerramento da Convenção.
Afim de 'participarem dêste. importante
conclave já estão inscritos mais de 400 r<j

dioamadotes.

lial do Centro' e' Q si', "Jaii11e
.

Coelho e el,s,
filial -do 'Cqrai' é o Sr. Alcides Morais Sil

v\l, Neto. As solenidades,' de 'inauguraç1í"J
serão obi-il�'lhtadas pelo Cor�l de fundo
nários do B,'1merin.clus,

MA:RROpJS F�lTrEBOL OLUBE VENCE
'.. GURITIBANIOS ...

(' ..

O Màrrbcó� FUtebol Clube ele Lages,
organização juvenil, eXCiJ;rsionOli Domingo
-pàssado a, vizinha cidade àe Curitibanos
para. displritar, uma pa:rtid� de futebol de
s;aJão com o quádro do Colégio San'ta Te·
r'eziB.ha, daquela. cidade, tendo a rep�'esen
tação, lageana cQnquistado j'l. brilhante vi·
tória de 7 tentos a .zero.

.

_PIA DO VIAJANTE

A data· de primeiro d,e outubro, cons;�,

grl'lda em tôda a América Latina à' come

moração ,dó "Dia do Viajante Comercial",
foi tarribem em nossa cidade vivamenti�
comemora.d.a, Entre as diversas solenidrr
des realizad�S ,o

.
Sr. Nelson José Sarto""

proprietário do afamado "Restaurante .N":.
poli", sito à Rua Marechal Deodoro, of�
receu uin ínEÍgnifico jantar a laboriosa

. classe. Grande, numero de viajantes e re

presentantes comercia,i�, s,li comparece.r'lln
en.'lltecendo a simá.tica homenagem,

BANCO MERCANrIL E 'INDUSTRiA_L
'Im SANTA C�TA]nN,� SIA

)

'então, também eram' l'eittl,'
, por ali .. _I

Já em í'lns -do próximo a-.

11 o pôrto de Imbítúba de

v�r,á estar COÍll a 'sll.a"cap�d.,
dade de embarque de -carvão AMP�Il\'ÇÃO f: Por sua vez, as' obras tk

elevada das atuais,300 t. ti", expansão em. Imlritnba v;

ra 1.00 t. por 'hora, "Es'sa '1':1,',\ Aliás, para recupemr I)

.

saiu a' permitir . um 1113',:11' '.� c _,Ü", �� ,jj-, 1-'"'I' :.t-I •.i.
plíação resultará do fé1:mi.rL.l ,pôrto de i"agulla foi flrnu· escoamento, em 'tempo rnais ���tSe�.V,' -ü.:d 4) •••

- � -

I. 1I,'iiu,
dasvebras ora em 'execH�[iG �do um cómêüio entre a Co- rápido, (lÓ 'carvão da 11,J\),-ll. �'_"",\' '

"_-"'_';_'-'"';;_"�.L.-'-':"_-"-:_-'-"---!"'''''''-''''_":,:':''-''-'''-'''�
naquele- ancoradmh�o,'e, que;, :111issãoi �lO'P,Iano d'� Carvão 'estadüa,is"para -aqu0,les ,.1)(;1'" , e :jlll I'�(�,' ." -,'·:-,·,;,a'l� fi, )'.:1 r�,',�;e slinlÍas gerais, visa'in.a COllS Nacional c ? DNPYN', paia tos ele "011{le o "rrilnério �,;;

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

...,..;..,�;;._ '_'__;;- ::-"_�'trução de mais 16'8 111. de estudar, '6111: modêlo reduzi- distrUmi para os _centro,;
,

, ,,'

J. '1'
-; :

'Cais para ;10 m, de p'ToinE-' d�, as-cmldfções clâquele-a1"· 'cónslilnjdol'e's, 'espeéjalll1(�f, :� x:te i·nas .; ,e •• _Je· e ·z ...;-l.�
dídade,}le 'um momi� de ,�". � cora,do1Í'ro:Ess�l' -, recupera- te ;as ·u'i;;lnãs sÚ!.eriirgiéas I,.

'

' •.• >" ,t. , � ,., ",d, -',--;." ,

brigo com 500 'mo de. extc.i- ção, 'qúaI�d� J(ll1êlúid�rs as . [\'8 \fábr\cas' de gás, No' ftlíll'
=: i Dl 'p� ,é '�r<m '@,á"',',I.,II,'2',,--são, de mTI atêrro e, ímroJi�: obras a "serem�indicacl\ls p,e·, ,1'0, o pôrto-de Imbiraba P'!·

,

mento- de, proteção c-bín ,,' lo "esÚi,Í:l.o :�'tll CiiJJ>õ�a�ão, á" 'dCl�á 'o]leral' .não 'apenasí,{nl', Y.'". '
•

'

" h _, ,

'

,',e �-;' ,"
235 m: -' lliêseil,il, W;n ,Ii��- ,int�tês��: 'lii'as,�tlb,'is fíaci,h'S -iculh�";i-·:t."".e D 'u s e,:" 'CD !·<e 'ee 0·11 '8 '_

,

�I!ai:à. o'ínüiiicípio :dl; Laguna ríielÍte"aléi�' de'ofel'céét ln':' ' ,
'.

", .:: i", ,

Desde HJ55 Q\1C In'1hitlÍ1:,:� :,e'p'al:a',a:,prÓlJria economiá lhQ� p�ote�ç�o aos/, 'baré�s"lJ';I_ie"l :(retlde-b �,t1)J),P.b).tem sido o único'pôttõ (l� de" Santa :Cata�u1a: . 'carvoeIros .alí. an c\lJ.:a(Jos. /1, '" ._
"

" " ",,' '

"
" ,

escoamento de cál'vãü,' Ú:"', €ilIho.l�çiIe?,o'�nl �Qnce�l- í�oVil��nta�ã9 mais :ií,l!en�'a :'_
J

,,' ';"
'

••
: "

•. A,- ,

:

�.taruleiIse·'paraSáhto§·. ,�Í1, -tração'-dos embarquesi pelo cl}ls'Ii.âiv.ios:acal'retará,m:i'ol ,E;SI V 3':rJ_ 8.:s c'u'�;e s.
,

gra dós R�is, luo':tlc ,jahefj:i) �'pô'pôí:tb ,de lrilbiúiha, o mc-. reüueão nós custos de bl.):·'
'

" ,-:,'" ,'., '

e Vitória, já que 'às :>i.Jl'{i�c:�- .vímenro dêste últímõ;. cm i',à6ã�' '�ortuária e nàs -'de;p,:
ri�s cím(lições, do:�pr?i:t.o, ,�í.e, 1966, "f<'l� de' 74� ,roU t t�e cu).'- s�;, COln a· estiva-, J�c1hiJ';':1..�l"
Laguna oQrigara�l)a ·Sl�SP�r.:� vão,.utilizando uwa' estreiü, do' as, çondições d,�, �lJl·êC;.o
são dos embarques qtÍ.é; át;:;, ' 'ta faix�vde' cais >d:i;' aprenil-'> '

,piiI:a <> "próprro car'vã,o, ll(�,"

_ ' ' " ,/' 10�rn'.'de::e"fén�1io, ,.' ni:erca:do. nacio.}1àJ. '

ESCOAMENTO,

_I� ,,'
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';: d'o' quàlidade. <
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;' ,;�i?t,�< '��.��_.
, "'; ,Produtos QUím'ícos,píjra _cón.struçao

'��r�s, ·ém, Fl��IÀ�Ó�Cill�:,rÔM T. �1(;OI' &: ';PIA�
·Â�enida.Ri?(B��n<o, �.5;'�-,T:el:'2850 ."" >,�'.:
,;., 'Yeriél<i nas' b6'os,".c'a's,as ',de ;\\\91"r'i6i5 dê,'có��lr�Ç'oo,:\
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c.; Reúnes S.A., 'Com('rcio/[: j.'�crld;:l
�. \·Ce,1. Pedro. Demoro, 14.66 � E-5r�8ifCY'
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C:ultutallallça ,e
tôdas"�I'S b'ahcas:.

"

" ,

,
,

Medicina e',Saúd_�
I'

'. \1

�

.. "

"
:. ?

.. '

_' 14. nova'e'
indispensavel
cole'cão ,de

.

fascículos sobre
o assunto ,mais
imp'ottailte 'do'
mundo: '

,I

"

Medieina e Saúde, uma -cole
r;â'o fIne purle salvar a 511a vida,- \resume pelo menos 3.UOO alJOS

'dc,c.onl'weimm1lOs sôhrf' o ser hu
mano e .,;ua saúde,

Ê uma ohm fantàstjr(lllJel1tc,

importantc! ",

�'
j)ledicina e Saúde estú sellCI? LII�(,aJa para (j\lC vO,ce I.conheça t<?do? os segre_do; �o �nl1,Cl(�n:lmellto, �o corl�o Ihumano, qUaJs os l,J0u",habltos �_-lc 11lgICne e saude,co,' ',1\,\,

mo as doenças at;l.c(un o orgamslllo c COmI). se pod( \ \'�'
.

f'
' ,'" 1 ,� '-':

"jreveuu', -CD reatar e vencer e�.tcs ma e5., "�_-1

'j-\_o entender o fuilcio'naiul!JIto do seu própno corpo,
'

você'estará meih()r�prcpar:i!lo para conSClVai: �s�la sâú.-
,I

,de e apl;enderá a hora certa rle procurar o :medH'o e. .

<como explicar exatamente o (!tle ,;cate.

Leia e colecion.e lVIedic,Í113 e Saúde para o seu

hem-e.star.
'

,,", r ., ,

Medicina e Saú,de acresee�ta.ItÍ uma infinid��e de

('onhecimel{tos {iteis àq1ieles que você já ad(!Ulr�u. '

Cadlr fascículo terp 20págin:'ls dc leItura faSCll1alltc,

;magnificamente ilustradas: cores, 'Jue em P,ouc� , ,,'

tempo formarão uma colcçao compI.eta de �oze,' oIu.lllcs
-com mais de 3,000 páginas e 5.000 llustraçoes. (ll1clmndo
'uma empo]�aJ]tc "ni�t�6ria daMedicina" em dOlS voJ\llnes).,
Grandes M(Sflicos trabnlh'à'núú par� Yo.cê. _ _

'

O texto claro e àC'e,;,.�ívd c, :�5' milharcs de ]�u.Ftra\.:oc�
científicas de �lediéina e 'Saútle foram snpervlslon�dHs
'por 50 graheles. �sjJeciali:ta�; êB'C'olhirlns �ntr(' o� malore$

llOmcS ria medH:ma hraslle1l'a;

. 'ASsltrl, você e sua'fii1lília'V:iv'éi'io ll1'ai,:;'ha'n-
qi:iilqs, ,tendó ,ein ca$a}\��(HCiha é D�3ITiUe,a ,'olrção
fJ1W pode sa'lv:m: it, �na. ovid'u.

.

Ql:lântijrCl1stal:l�a I-i�SSl�lt· ti,tua. '('plé(;âo
eOlno 'essa'?,.

"

05 Íllsdculo�, SCll1ànai5 o.feh�cern unIa' grallll(\
YantagelJ1; você, tem templ') .llara ler"('aJa lim dêlc��

Ao Tinal ela �olcção. '\\'ocê tCl'â-realmêntc litlo 0,

"CIIS doze. volume? e não· apeüu;; com.:el'ailo livro:; pflra11 'L'''a' ,

cTifeitar prate, eira,;,: r. tu o l�"O sera !'CI! 'por ;qwna"
85 centavos. pOl' .se�(Ílla;, "

" '. ,

Vcucc]' as doenças, Viver hlelh01:, ser fel�� e ter :;alld!".
essa km sido, há séculos� a luTa hásícá 'ail hnrl.i!ni(lác!i'!
Medicina e Saúde levará a você, se'Üiãiú( 'lÍ)Ú� Sf'IlHUl'l.

1 �lo o que o homern já e())ls-eg1lin �h::hdi'''r ;;(\1)1'(' ';('\1

-próprio �orpo. '.
" ,

'\'0 pr�l1lciro faseícul?, l�ú�,��e��'plo:,,:�ce, erH'Or�ltr;;ra ."�
seO'Ulntes temas: HIBtona (la �lethcllla; Os pnUlonlJo
prthistóricos; Anato'mia·...; eifmb ftinCloíia o eOI'ê)f,rIÜ;

Prática médica - tratalilentci dós ferlme"ntoH; Medieill'l
interna - a alergia; Odontologia:...,. 'a cári,e:.Pn�rienltllra
_ quando 'a� crianças 'nãó 'come'tú;,l\tled1cwlI lIItenw ,.

(I 1('1 �1l10, si-ntomas, causas e
" , " ' '

tratamento; Medicina
interna - o ellfatlte do

Jlll().('ái'di(l, P�iquiatrirt .......

a ncnrfltiC.
_--::...1 ,ria f' C(llecione McdiCiua

�;t�� c ::iaíu1c, A publica(?ão
- -='qne. podc 5i11nu:asua vi1a.,

�>,,�'-- Medicina e
Obra de consulta permalicllte. .,

,

Ao final de çada volulIie, será puhlif>�d�), �lll,
Im1icc _\l1ahético Romissivo, (ple 'tomara bell,

_, 7" ......

C l:ápida a consulta sôbrtHlllíllg\!f1: ,a'SsulltO. . _ .. ,

Enciclopédia Semanal da ];':llnília
J�m lôcta,s as bancas.às 3'3$. ff:iras. ,Apenas NCr$ 0,85,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Eslradas
, Pavimenladas

(mSTAVO NEVES

i', 1

É ver ' o que se .passtlu
reêêüfemel1;te, ':,ein ,Jyrafrà i?
eni Aseul'ra. VilSitaúdo essas
cidades em ocasião em qlltl'
teria de inaugurar G�ti:os
obras, ,achou ,oportunidade.
para, na· primeira, gssinâr \)

çontrato. ,de p'aviment:acáo
da iodovia Mafra.Rio:Ne(,;ri.
nh� e na outn� cOIJdilÍr
também eOlitrato' Ipilra, .t

pavimenta,ç,ão da p,'strad<.l,
Ascurra·Il'f(laial, ambas l'e·,

presentando arterias de in·
calcu(ável signifibção eco·

nÔifiioa, e não sõmente fada�
das a proporclonar a eomn·

nieil.ção rápida. São duas
esttadas por o.Q.de circula,
rão os produtõres 'das ri·

quisÚllas regi,ões, feçull>
(las por n:'ltUreza e 1ul'l>it::·
das por gente' empreendr·
dora e progressista.'

.

Vê·se
�

que as ma.rlilesta·

ções de simpatia qui s�e Vi':'

'rificam em tôdas as cam:i

'�s sociais e que 'visam ;\

c�nsagração' do átual Go·
·vêrno ante a evidência de
seu dinamismo não se tl';'I·
rluzem por' simples' " irttea.
ção política, ,11ias explodem

'" da gratidão pO],1ular ,para
com 'o' ,govcrnaIíte que sahe

compreender o seu po,vo e

,

está 'fazendÇl ,quanto poq,�; ',l
'

despeita das limitações ()�

Qrdem econômÍ!:w-financc1-
ra em que se debate o Eg· ,

\
.J

tado, para situar .. �e e nl>l�lw �
ter,se, 0011;10 ;até aqlii, ao ';1Í·,
veI da dignidade duma caro

reira pública benell1érita (�

·honesta.
, Há, pois, um_ critério no

Govêrno; há lUU propósito
de governal', sôbl'C o qual
não ln'evaleoem as fôrças
que costumam dispersar 1.1,S

atividades do adll1illistradur
quando a êste o que irIJP\)l"
ta !lão é promover ct Dros�
lJcridade geral" mas, meree

Con!, 110 5,0 pcig,

II

Acontecimento-
_

i'igados (! fatos que:�ecelil'es,
não' podem pa�,io,r despercebidos
lític", de Santa Cç:io;fii1;l, ckmvn:;�ram a i1l.tcnçóó de

!:C' promover a ctioção da "frente ampla'" em nesse

tstado. Embora os' entendiment.os prelimineres mal

tenham comecodo a ser mcatidcs, a .verdcde é que

já se percebe a .inviebilidcde da � movimento vir a

ganhar corpo entre a -closse, polí'tica local.

Dentro da MuaI configuração partidária,' a ARE�

NA o-cupa na ,_As��mbléia Leg!slat-iva uma sóHda

maioria que aPóia as Iinh�,s mestras do Govêrno Fe

deral e a oq'ientacão do GOvernador Ivo, Silveira" na

Chefia do Executivo estadúo'l. O'MDS, com uma

minoria que representa uni quarto do núme,ro de

'deputa'dos, possui ',entre os' seus membros alguns va-,

'o,es de atuacão .destcccdo, .rso cumprimento do pa_._. .' ""

.pe! que lhe cabe ê-rn virtude das suas (unções opo-

siciOnistas'. As divergências entre ÀRENA e MDB se

CI�eí1tuam, no pi�l1'o 'parlamentar, mais entre ques-

'tões admi'nistrativos do" Est�do" com maior OiU' me

nor ínterê%se' politico, que sôbre Os problemas tras-

cedenfnis da 'vida' n,aciorial. ,f,
Em vista disse, as respon�bilidades' dos, dois,

partidos no Legislativo est�duaq nóo oferecem aha

tivos 'maiores pari!' ,extravasai-' do cumprinientô "da
missão que dJ�empenl1am com inê�9áve'1 tranquilida
de, a fim de ,,{�9re:sStlr n� te'rr,erlo árduo e espinhoso
por' onde caminham' os srs'. Jusc�li�o "KLlbitschek,

.,
' ", :,.,' .�.J •

�oãc: GOulart e ,Carlos Lacerd�, com o ,estandarte: de,
;';ovimento "�i,;J�1ado 'e pr�,tencioso,' cujos' objeti

!os, se à primeir,a' vista 'póss�.J paÍ'e�er definidos,
não' escon'dem as il,tenções de reabili,tação,' política'

um'

.r-
0'-

o
Énfborq fl()'�C, havei' dT:l1HlS; de;CO:1tenteS,,�a ver·

c;!odç é que a reprcsenl'o{:ão ,de porlamenrores da
. \. .._ _,

A!Ht;.IA, C)J..j0 ,est'e�ve reunida recen''''emente Com . o

Preside11te COsta e Silva, saiu do enco',ntro ,retempera.
dn. pelo determinação g,o:y'ernamental em mónter' as

. "1, .

linhas mestras do programa revolucionário, ,pois ',' é
"

1.."otr,�vés' do des�nvolvjmento, democrático e da luta. �
,

. ..

anti·inf'lacionária que dever�m05 atingir, no Bi...\i,l,
a estgbilidade políti,ca.'
�

,.

Não, há· como 'se negar, pOré�,' 'que as, reivin·

,

TQdÇ;fc cle·sQ.iorrtQS, E!vidé'ltem<lnte, ';J rlel'lo nor-'

:'�1·1\"!!;:r.r'u:5n J '.J d "t' d p"
.

,
,,(:1_ . Yl:, ,11 ,"'1':10r; �'Q ',cp ,o', aIs .e a suo es-

,tabiiid,Clde politiç�: Ent,'etMtQ, io;t-o' .dey'e obedecer (l'
"

'

'! . "J' ',_' .'

tl,;� po'(',çe�!,1} nC'CIonç, 'r.!i'I(1�'es da cort'io!Jdf.!çtlq ,ira-
bq�éfyel d·, 0;'frahn(í que Se 'ia: f/)fta!ec:enrln no Go-

"

'

YJhnt' do M,;necho.l CQ5ttl e Silv�, qu,er no' campÓ
poLítil:o, quer, no campo eco",�mico. Â pr�c'ipitação
1'f},,!Hl-ntica e ,.,imo mud'on�a ,(ie po.sjcões pOYll atitu-'
dc, e ,m�did(ls sl.IçiEtrficiais no' procésso, Poiít;c� 'bra
silei�o, embora cotn sen'liJo demC'f.;fá�jr:o, �tl<fir�iccuia,

Osvaldo Melo

AGjRA MENORES DE 17 ANOS PODEi\!\
GUiAR E ENTAO, ARREDA DA FRENTE

t8Qoa � arreda do frerite .. ,

o ÚED!FICIO /\RTHUR',i, L/\t'-lÇOU UMh
PROPAGANDA INTEt'-JSIVA

o Edifiêio que' tem S,uo conS1fljF.,ÕO mordodQ e

já: iniciado paro nõo perder tel-n;JO', ,'à rua 'Feli,pe
Schll:-ridt, ,esquina' cio ruo Podre R;::miJ, 'Fortanj'o no

cent�o .co'l1e'rcial do cidade,' sob a rnç0rporacôo' ad
minisj'racõo e vencias do conhecida fil�ma catorinel;1-'

',s·�' "IMOBILIARIA A GOt'\jZAG� & GI/� LTDA,.
,com escritór.·iO à ruo Deocloro 'I')e's:to Carirol, lancou
uma! prOiJOpbnd; moderno, o cores,,' m6:stranclo ril�O
ní/icos recontqó cio iha e'tendo nÕ'copo, uma foto
de UM.' q85, m'qrovilhosos créouSCldos de n0ssa ilkl'o,
" '. E' pois "mais um grande edifício de dO,Le on:/:)'

rE!s e u:i,"fer'reo D'orC"J Iqjas ql"c'" vern se i�lil'l'O� o Cu

tl'f)S ta':t'l� construçf)e<: qye estõo "I;nudçnl(Jo o fisi
,_(".,om:o de ,Florionópolis,
Cont, no 5 o pog

•

"
,

do cx-Governadqr �o, Guanabara.

(

--�---<-,--�----��_----------
Florianópolis, 10- '10-67

t,la-" L;;, evidcnt emenre, cijm� ,para a, criaça-o '
,

'

, ,

1 � rl� ... ,.. "
,_ ,:DiRETOR: José Matusalem Cometi -- GEH.ENTE: Domingos Fernandes ,(>de 'Aquino

du "hen�e amp'o" em Santa Catarina.' Se na ARE:-'
, , 'I

N \, hii alglJém que já se tenha, demonstredo simpé
tico co r:lovimel'1to, a verdade é, que, num futuro
bem próximo, êsse : :x!guéln nêo res'is,tirá à realidade

político do Estado 'e se verá obrigado à abandonar

inteirÇlmente qualquer intençã� de ingressar nas fi'

leiras "fr�nti;t{ls". No! MOS, por outro lado, as een

dições para a formação da "frente" são igualmente"
rr.inima5, pois as posições dos dirigentes naéionois
'óa agremiação são por demais controvertidas 'par'o

e�timuiar a ,bancada lOcai do partido a avançar da"

Iillhn que até aqui tem seguido.
A��im como estamos, hei de valer mais pani' os

l'ep1'e�entante�; op,os,1ci.onísi'as: continllQI' integrando
(I apático prd'cesso pol�ítjco cotoÍ'Ínense que ave�tu
nu'se jl'1)! caminho,,;; novo;; ainda indecisos ,no; ,seu
trClçado, cnde as pe,dra� \iíq,o muitos e o trabalho po

ro removê-los nêo comH�ns�Há c�'!I a promoção po

lítica do ex-Governcdor da Gucnebere.>

De resto, '. vale dizer que o crescente" <esvaxie
ménro que, a "frente amp,I,c,'" está fadada a� sofrer

'Catarina_ muito,

o Governador do Estado,
ao comparecer às recentes
festividades C0111 que Ci.1·

co municípios comemora
.ram o próprio cinquentená
rio, não se limitada a C;)·

mungar das alegrias popu

lares, nem se .Iisonjearia
apenas das' manifestações
de aprêço que ia recebendo

�or onde passava, mas te·
ria a 'sua atenção. voltada

para, as realidades das re-
.

giões que percorria e' cujas
.neeessídades anotava .mí
nucíosamente. Não lhe (�S·,

Capariam as reivindicações
\ do povo, ao encontro das

quais procura conduzir" ' as

providências da administra-
São estadual. Daí, 1(1.0 mes

mo tempo inaúgurava realí
zações e promovia os estu
dos preliminares para :t

concretização' de soluções a

outros problemas�(.o ll)te�
terêsse coletivo.

'

:'

Santa Catarina tem cres

cido extraerüínãríamente
desde -que, na gestão do sr.

senador Celso' Ramos, emi.

,preendeu o' grande avanço
da energia,' elétrica às remo·

tas regiões em que o õra;;o
e a inteligência ,do h!lme.:n
'àgum;da:vam somente o eon·

rcurso da eletricidade 1Ja<'J..
acelerar o, desen*olvÍme,l1 to
reg:;,ollal. O ,sr. IVo j;ilvt)ira,
cujo' govêl'l1o vibra ames·
ma no,ta de dinamismo' e "

expansíj,o econômica; sociál'
e cultu,ral do Estado, não
recusou ",ante" as, propor·
ções enOl'mcs (la tarefa

que, ainda naquele setor de

atividades governamepül'is,
lhe cumpria rea'lizar: e (1<'

J'iontar-se coin, indomúv,,:l

espírito, de decisão, conse·

gUllldo levar a muitos • 'ou·

"tros feutros distantes .t

contribuição' energ'ética Je
que" preCiSaVaIll para facui·
far à capacidade de' U1lem·

th;a das' populaçõçs os' el�·
mentos 'mais po,siÚvos.
Mas nem só de energia

,elétrica se faz o progresso
de uina tegião, e tanto isso

.

é �l��li� ierda'�eiro _ quaJltv""' -

'"

se faz' impreseindfveJ' d,ál' diccr;ões' 'dE;f �J9u:ns,' parlamen!>a,r�s, entre, os quo,is 0'5

escoamento � prodl,u;ão, üe '�s.eri�dore's Ne�',' Braga é Ç,Of"alho' Pi,l1to,', r:f:1et9m
que se enriquece u;m núcl�,o . rçêdl1':lentl$ 'os, a'n��i,�s do �aior par,te �9 classe polí-
de trabalho. Está, pois, ti .

'
,

fi,cC! e do opinião pública n'ClCional. Todavi,a,"'ent,en-governador Ivo' Silveiúi -
,

preocupado, em mélhorar' de 0, Pr�$identé da RePública que qualquer iniciati-,
as antigas estrada.s, ref\lÍ" 'va que se .venha o tOmar agora no sentido d� esti
mando·a,s ou retifieanQo·as, mulo!' 'emendas à Constituição poderá retardar o

enquanto, _,:.jJOr OlItJO la(to, '

T..l -

d
' .

!d
'

. ConE�),Iuat::ao emocrotlca, nos mo es Preconizadosvai constrUindo nó.vas no. " ' '

. 'peli:, ce.<1�.uemo r,evo!ucion,ório. De resto, seria umadovlas, nos moldes das, nw· .
�

1110res e destinadas a �!:i. capitulação do· Govêrno adotar' aS5il11 de prOnto, as

fh,lireÍn. num amplo plano ,teses defendi'dos pela "frente 'ampla" que, no, "f�n-,
d'c desewvolvimento econõ·, do; esconde ressentimen,tos e in:tEmções revo"nchis-'
mico geral.

,

"

ta:,.

ante!, da su�, cri0'1ão. A�'�im como não há disposi':
-

'f \..' I E t 'd - � -' ,

caô para', \' orm�,- a em' 11,0SSO 5 a o, 'nao ,nQvera
> } - "',' ,'" i

i-gu,olmente em 'outros, póntos dó País. t�o nossG Es-
, '""

todo, particularn:'ei1te, o "f,rente" não encp,n,tra a

nlenor motiva'ção, ne� chega a sensibilizar o míl1i-,
�a;' indispensável que-justifique a vinda do Sr,: Carlôs
l.ai.erda, €11') dezembro., po'l',a- êsse fim;

�,
j" -

� :. ,

em .t:fC; nGnnOs 00 pel'l!od� que viamo:> Yi90�O�
do 'uma democracia i,neal, "moutêntica, onde a;' in'
flação COHoí,Q a e(lono�,ia n,oc:;ional e solapava �
desenvolvimento do País.

" O Brasil atrav:�ssa, nesta hora, o vel'dadciro

prÓcesso 'do sua éo:';so'idacão demÓcrática. Uma de

"';ocrçrcia cóm ba�e� que jci' se vão tornando sólidas,,... , , ,

através da" mentalidade ,responsável de 'di,rigentes
q",e !tão procuram uSár as posições que' ocupam' pa
ra, pr.omover- a sua' àscenção pf;!ssoal, mas. sim, 'para

promover a a�c'enção do :;,éçJ�\'::�Q�;pl'hpcSi!d,o�;:w.:u���o
•
livre e' nçs- senti "!'fc !"t0s"l� patnoi'istrlo dQ po,vo b�à

úi�jr.o. Tudo iS,to d�pende 'de um trob,'�;-:;o 'que não

pode ser feito a curto pnl:l�O e q�e exige o, esfôrço .e
_

'a compre,ensilo de todos qlJarítQS têm �'�ma parcela
, , i

de re�onsabilidade na "ido pública na'cionQL ,

•

A reãbilitação do .Poder 'Civil -', fator �,ssen
çial 'paro o pleno alcance da nOrrilCtlidade demoáá-

•
,

! \, I

tica - é um� imperativo da atual fase políticá do '

País. O Marechal Costá, e Silva de'monstroõ Súa dis:-
t •

.

•

,po";ção ,_Pera fo�talecimento d.a ,dasse' põ�f'ka, en-

,f'r�9(lndo aos seus' aliados parlament�res, tôda' e qupl
,quer ação política em face dos 'acontecimentos
també� ,políticos � "que centram no quadro do'" co-:

"

tidi,ànq nacioná!.,
.....

" O resulfodq ,prótico. dó en�o,ntJ>o entre. o ,P,tc-
s"idente da Re,públic'q e' a .represe,nt'ação par,làm�!1'

,/

"for da 'ARE!'-iA' veio' e9JOc�r nOSI s,e�l'S devidos' lug'il-
ff:l3 Os propós'itos-"do GÓv.êrno fó<:e a situação do !'aí's.

..... ,\, >

Re!>tà apenas esperar que o esfôréo do 'Mo,r,echól
"'Co�,t('! e. Sirvo seja coneS'�<j,o�dido . 'pelo trabalho da,

A�ENA, em favor, do cOf\sOli,dóção dO' processo de
cle'senvolvimcnto derooçrÓtico do Bras,il e da , sJia

I

esrobilidá/de econômico-fina,ncejr,a.

o OU� OS OUTROS D,IZEM
"

�1f0 E'ST."DO DE S. Pt,ULO"', "D"d' '

" , " o e[IO o sr .. pre-
sideflte do Republ ica ter irnpr'imid� a 'p'ol'itic'o na

CIQnal outro rumo mais c:::nserltaneo com os iniludi-
veis aspiraçõ2s da nQcio�a'id�de, Mos não o fez' e'" :,"
não se rrostra di'sx"to a fazê,lo" !

,"�
,

"JORNAL DO BRAS,IL": ", "Apa�ece' agora ele
G:Julle :Ias nossos plagas', nõo� G:Dm.' o sua cost'umei-,
ra e um tanto farisaico rouDagem de gra,nde pac'ifi.

- ,(odOr, mos'''como mascOte, de arrnomentos, oferecen-
do aviões, tanques', conhões 6. tort� e o "diíeito. c,l''-
O gOyern,o de vVashil1gtol1, preocuPado. COll1 og des-

,
tinos 'd'l ,A.lian,ça Poro o 8rogres50, enca'ri.l: com in-

oL[ietacão o intr,usão dos mercadores de armas fran"
1

" ,

C'ê'5�S, OU"'- omeoçam subvel:tE?,r o nO�.$a lenta 'e pe;
n0'50 'caminhado em direçõo ao desenvolvimehtc

,
' �,,1.

econolll i co"

Marcil,io Medeiros, filho

FRASES DA SEMANA

,

" 8e Sérgio Costa 'Ramas, 'fa- !'

londc. sobre o vento que acabou v

não vindo: "O que será de to

dos' S,E' o r-ente ccir?"
'Do Governador Ivo' Silvei-

ra: "Desgraçado o homem pú
bl ico a�qLJ�m o povo dê ,: as cos

tas, pois-ré o sinol
j �de, protesro.,

e a renúncia ao solidariedade.
Por ísto.. quero estor sempre
hÕ',lte a fr�Ílte com os cctor i-

,nenses, nô peito a p�it'Ü para ,o

.;seu/, i,ulgomen.to e' no ',ombro'
'i ip'GrO as 's'�d� 'cOn_quis�os"';A ',:

(

, ':. De Di,' S:oar0s, da 'Acadel\lia
":Gotr:lIine�se ,,:'d� Let'i-'R�: '''Moí� ,; ,

'CIo quê em tç5das as outras épo-
:. ,I'·

, .. .,., ;,"

COó'"nI:.H?r ,ne,S,porecer,que :10 �
" m)undó' dê' I':cj� 'é Glue S€"torlla- r

rem mais '-ousadas os ni'aniÚ?sta-', 't

.. -' .
• �'l '.' .i:','"

,.�. çoes se.XU�.lS,: e mOlore's" os pro·
,,::blemos dei:�t\eT.1tes ·;dessa sêde,>,
de '·ibérd'oÔeli,.·

. ,

Do cronista e,P6rtivo Fer-
'

-,; non'dó Linhdes do Silvoc:�, ':Nõo'
;L�c§ f:'Clssíve!" gue o. fut<CI�ol. :colori-:

"

óinda ,apresente' : q'uadrGls' '\
I • ',-

;;'

:m" f3ó� 1:dS0 oróveis,' e. qL;e'
n,'lo, rã0 >s�._, te0ha '<e'nc:Q�ltrGdo

'ó cominho éedo e a fs)rmuia 'de
finitivo copo;ces de !=vitpr tontá" \. '

ce1eumq", '"

Do deputldo Peç!ro !vo'
COI\ÍClO:,\; do ,MDB:, "F.eliz· seri(jJ

à cp�siçÕQ se todôs" :05 catari

,nenses tive5sem a' hOAta e ,'O.

di91nidade de 'Secretório 'Execu-

,� -,

':.:

I
;)

'\

; r.

'r,
"

, tivo do PLAMEG"', +, ,

Do líder da f\RENA, depu-
tado Fernondo Bcjsfo�, sobre o

mesmo te.no: "O, e,ngenheiro
Annes Guolberto, exemplo de
honorabilidade ,e ,dediç:açõo à
vide públ ice, tem, �r;>autado sue

exiszêncio num' padrão de hon
radez e dign'idade it:'!ótacaveis'"

,

Do cdvooodo Leocádio An
tunes, ex�Pre;idé'nte'; do BNDE,
'sôbre o Secretário Ltiz Gabriel:
II -

-

,,,.' ,�. ,

. Este hcr;nem sobe Ç\hd�. tem os

pés".
'

�' Do ex-deputodo DOutel ele
Andrade, quando de suo rápido
visita' a Floriá�ópolis;,�yresPonden�
c:f(( d qma, pergunto 'ó,$ôbre ,suo

posiç60' à' "fr�nfé, ampla": <�'Nós
"

es'famos em,' tódôs 'os,; frentes"!
Do Direto�.de. '�O ESTA

DO'.'. ", :Jcsé Mofúso'!éiín \ Co[nell i,
qu� chega :hoj� ao, Rio,' de, re
gte:sSÓ 'da Eur';pq:,'. I)�into saul
éJa�e1:' da terra " E/' b0,m �oltar
" .... .' '

.• ,
..

I

poro :"rever .ós,"amigos ,e, pard por
.em, práHca ,as,J:'ções' q}'le apren
di.'�d'urante á$ ''V,is,itas <;i,ue 'fiz"às
fábtkós 'eúrópéiàs", > ,

"

>�:',:<D� Fúíyi0iLr�iz :.�i€;firaí •. de-� . .
'

� ,

.f]$;;s do. jôgo, Flnm:ef-Jg9' x Bóngú,
f::d\ .que, F]', e,�üiDÉl rybfw'negra
"fo'i ,massacrado Dar.' 4, Ó O:, ",Foi
o Scb::er1�tur:ol � ALr:ry:�I�O, que' ,

se pa5s.ctJ pOro Q FlarY'tengo':,
'

De urn ,motOrista de "Ja
X(II, ao .ver ser cortada a ,1figuei
rinha do Largo Fagundes - ho

fe .Praço Pio XLI - Po?f",o.p.er4'l
rios da Prefeitura: "E�, .. o' Cida-

o

• , f ,

,de está mesmo, ficand,0 ,pelado".

, <--

, ,i

ç. Pbilo insble e�, reformular política,salarial
- . ,

O sér;ador Carvalho' Pi'nto
(ARENA-SR,), não obstante' o Úl
timo pronunciamentQ do, ,Mafe,,
chál C.osta e. Silva -na r_el}niêío
com os di·rigentes do,' partido si-

',-t�dcionistos,' 'çontinuá 'i�sistindo
na suo tes'e ""do "suplementação'
,?aiarialr" que ptetende seja exe

�c,U,tàda imédibtamente; bel.) co-"
'mo no seu, ;propósito de' :'incIUír,
nO' pr,ógrama dbuh'inário' da ARE
.NA, cujos ,r.etoques" filiais ideve-,
'1"60 ser' c0nc,u(dos no"coJrer des<
'tc]: semana,'; a definiç60'. favo';
rável, às el�ições ,-,diretas ,pOta
,Presidente'le V,iCé-Presidelôte; da
'Republ ica;,

O d-Govermador de São
p'aulo já procurou demonstrar,
iríclusive 00 Rresidente "Costa e

Silvo €' aO" ministros do FaZer:l-
da e de Ploneja,mer')tO, que 0-
suplementação salarial - a ser

feita à custo' dos tributos 'fisco'is
E:' sem 'quaiquer djspendio pa.ra,
os empregadores - não' ofer�
ce nenhum" r-iscô inHaci6nario e,
embord de modo pre'ca rio' 'aten
de aos rec'lar:ríés de assalariados,'
presentemente ;, esmagaqos pelo
arrOcho salarial.

Quanto as e!eiçõe:s diretas,
o. próprio Sen'ador Carvalho Pin
to diz' ,.,ão ter muitos J ilusões,
Mormente

i' depois,.do" reulni60
no Palócio do PlarÍa['to" reduziiJ-

,C',

se a receptividade nõo propria�
mente, à idéiâ, inas à convenien�
cio rlé ser � qdotada no progr�mo '",'

,dg ,ARENA A. impressão gene
ralizada é; a' de que nada con-:'
fi itor 'CCI11 o i nequivoéo ... vQntaaç ,<

do Presidente da Republ ica' de'2
ql' \ durante o seu mandato,
','o:'iã:o s.e, orr,anh� nEm se modi-

"

fique" o Constituiçã'o vigel:1t\c, -' 'ir

O Senoclof Car�alho Pinto, notu,
",_

ralmente, ,es,jÓ' !í)rep.oraclo Poro

, isso, s2 não 'será imp�ovóvel que,
.otendfl1do .d DeClidos, ocobe mes�
mo' par, desistir de uma ,proposta'

\ "

cue exibifá def;!l icões desc1Ç.rà-'
daveis, Ate o in�tCinte em Clue,
nc' ultimo fim de s�mãna 'dei'

, .
. (

x'�u Brasilia ern direcõo ,'ao sr/u

'l�'ráoó>"6" e'x-governoclor"B'dndéi:·" '<\',

rante nao, pretendia tTansi'gir
com o, sua prdpos-ta, pois" tendo
feito tôda o SUEI carrei,ri;i;'_publ i
c'ci" à base' de eleições :--'qúetas,
côrr�idé'ra grave que o :'Sistcl11a
indir'e'tO 'd,e esc0lha' seja pacifi
co'mente i, ap;ovado coT'n a"sua

omíss,Qo. '

,EMEi:',IDAS

"O j!.ORNAL"', "Não dispondo de condições
politicas pal:a formar no 'CongresscO a mai0ria indis
p,ensavÚ 00 processamento c:J reformo constitucio
nal, q Frente Amplo terá de cOnformar-se 'com o imo

- '-Lemos nos últimos jornais chegados do Rio que potencia, o que sevá suficiede_ paro dissolvê-lo,
os menol'e::; de 17 anos podem governar outomoveis, Quanto à hipotes-e de lancar Ilião do forca bruto

A coisa 1160 é a;;sim ô besso ,. seria apenas um sonho tr�s:oucado, A d:eclaraçã�
Tem súas regras", suas lêis ô' parte, dêveres cJi-

I peremptoriã do presidente do Republico cle que, :�m
versc:s para ,garantia de responsabilidades, não só seu go:verno, nêío haverq, refor,na da Corto, vale pe-
dos ,novós volantes (qUClS-e sempl"e do sexo dantes cha lo estrangulamento cio Frellte",

'���so frágil) com igu'Olmente os d� seus pais ou tu- "jORNAL DO COMERCIO": "par que não ca-
/---.

.

pitolizo'r
-

o presidente Costa e Si Ivo em seu . .favorCom teclas as cJevidos e ríeceSSGrIIQS' preoc\Jpa- b f
,-' ,

, . �soLe a ejo unonim€" esta solido base de prestigioções, os menores já podem guiar), I I I
..

, Pepu ar cc'ntra a qua se c locam todas Os ten,totivas,O decreto tem Gmbito nocjonal e agora, pé. nq de 'articulação revanchistas:> par que IIÕO arrebatar
o," das mãos clo·s que pretendem' uma restaurqcão pu

ristQ que raio pela utopia, a bandeiro 'da red�\mocrà-
tizoçõO inl'egral:>"

�

'-,

':,':!':r'

o Sr., CarvalhO' Pint:q; como

S(i, s06e, 'forrnu1ou 19, en:.)'errdo's
� .' t .

.
.

00 'progra-ma do ARENA �reiota-
, /', ,

do pelo Deputado Rui 'Sar::ltos, e

C([mO Rrestdent�' da cOll,lissÊio
que' estuda o mat€ria, tem am

plas pOssibilidades, de ver" al?ro
yqdas muitos, deis suas' .s�ug:es- �

tões Entre as 19 eme<ndGls que
apresentou, constam fOl:mulo
çõ�s' que querem atribui"r dou
trinariamente ,ao partido ps, se

g,uintes reivindi,cações:

� Defeso' da outonam io e, o

fortalecimento ,dos Munifipios:
reestruturo.ç60 dos órgcííos de r.e

presentação popular, "tenGld em

visto
\
mais autêntico e efic'iel1te

desempenho de ,suas respor(isabi-
I idades, . Proteção e.speci:ol ,;0 .in

fcúic)o e à ve,lhi'ce, corno;impe-'
"- rativo de, soJidoriedqde' �,Jhumana

e tendo el� �isto� os' i�t�r�sse's
sociais, e ecOnomicos. da ,comÚ'ni-
.,

• � , .1

dade., Uma, cresc;e,[1te po!Jfcipo'
ção do trabalhador, não na dis·

tribuiç<5o da rendo nacio,nól; corn
bas'c; na aumelltO db lprc9l}tivi�
daele economica; pelo cembate
Çl: to:da moda! idade' de osteríto
cõo � luxo nas atividades publi
�CiS e pl7f�'ad�s, em, resDeito aos

! '/,

pi'}0rini "", CJ:isrp0s., de n��?;o 'po
vo. SufragiO ,ut)iversàl, ai'Í'(;sto e

\
"

;;(,crel'o porei os cargOs ele1'i'"os;
omparo a empi'esOi naci��nGh, ,tep
@o em vi,sto"coibir abusbs', ou

IY ". '. •

i, press.õe:�, que possam pôr .çm ris-
, "'''_ J.- . ..1,4,.

co os sU[Y2riores interesses:' ,da'
segurança nacional e do desen
vc:!v,irnf·nto do País, Combate 'à
il"J;Joc60 determinanté de insto·
"'1",,' I "ci Ji 'I'UI, I 00 '::.e monetGrto, _ eSE;:qul ,-

.. b,'iQ fi'lclilceir'o e insegl#ronça
'eco'llcmico,' def.esa dG s�b'ercinia'

,c;,::cr�s::)("l�R a, determinQç80 poli-
'r'

ti·c8. de c8do naçõo. .
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�ob a presidênc.ía do Cl Walter \iVonde::2J', l-eu

lJiu'-s� na última quc:rto'--fe'irCl, nO Um -.-êni�: .' ; )B, o
. LlONS·'-CLUB'E DE "LORIANO?OLiS-C[NTR'''', com

� presença de .grande' nLI,moro de asso.::iado, 'ó dos
.

-

Srs. qr. Alyaro José de Olivejra,_O�:y ,Varella' '3 icônoMAXIMAS QO MARQUÊS DE MARiCÁ {. mus. Atherino, convidados, respectivamente,' ]0" CL
.. ,U'm',Q ':;0','(:0'":0' de.rr',n·lt·l·va ('Ios'- ·,_,{'\Xllv�AS,... .,Pl:I'-l- \ d V I"

.. ,'. Ll't r.: . \"''';'''or�- - '-' IV
�." .'>'\r�ilan o a enp .dE�t "L\S:,>lS" c.e�. ar �-er!:Jn ,I. c

.

.' �:lr··c·,Z\/lAl:t<rios { REFlEXÔE::S,. dó Mor5']ues' de N\'(1. icó IV' -j
.

�
, " ·,onoei·.eY., '.. ._(Máric"no José da Fonseca), dirigido � ano'tado. (do Profe.ficla' pélo Dire�or SOcl()/,. CL '!itor. ?l.'luso,prdFessoí S0u�a dÇl Siiveira, s§ti ern>formoto .de· 0)150 a saudação aos cGnvido.::Jo�, o. CL Wilrn.ar D, 'St Ver.das Edicões. de, Ouro na colecõo. C:àssicos Sro� !"i-

,Oll o temo "Sócios. 1"4r:NOs" 'Übord:lhdo osPecbS dou-105. !n�luem-s.e n;. volume' divQiSC;; 'documei ':05 trinÓr::ios. ,do LEONISMO, com ·�int:.2reSSc.i9te, c 0� �rvaaé:êr�Cl d.) moral isto, relativos princ �;(Jimente Ô. jç_' ções s6bre Q o'lto grc,u de ao' ox:m :I�60 ,:jue '.:' t' Ot',ISvas.::a rnor:cado ,ab'rir pelo COnde de 8.esenJe, (C'l- r)l:omove entre seus os�ociadas, inc:usive em à'h. es.
tl'o o $ocied6;Je Litéraria do Rio-dE( Janeiro, o' i'1o. trangeiro. ,êle' ,pertericeLl, ao lado de. outros inteieçt�uais,' cümo ,Apresentado pelo CL .i\rmaneio As"is,' o· ;ô widúlV�CJnoe-l Inácio ,do Silvo' Alvarenga. do Dr Alvaro José de Oliveira ·pronunciou".::' �eguirCIDADANIA: CLASSE' E STATUS, brilha�te pal1:stra sábre JlCRlt\NÇAS D(I:::'í'ÇIO-Pi'ofessor ,emérito da Univesid9Ô€ ,de Lonçlres, NAIS" na O'ual depois de profundeis e oPortunos
:r. H. JV�ar:;:hcÍ! I É um dos SQciól cgos cOntêmporâr' eos consid�racõe; de' ord�m geral sôbre o assunto: ri Jrrou
de maior projeção no mUndo inteiro. No iiv·no. CI }�- ,os es'forç�'s que a'Associaçõo de Pois e I migm dos ExDANIA CLASSE SOCIAL E STATUS (Zahar Ec ito- cepcicinais de Florion6polis _._ 1P�� _, a c8speitores), tr�ta inicialmente da Sociologia comà'-discipli. de todos os_ sacrifícios, vem desenvQlvendo já hó 01.
na, ofer,ecendo valias_a contribuiçãO poro a dencmi- gu�s anos. COnçitou. o LlONS a q\-l.€' - na iri hn "que
na abordaoem por "teOrias cle médio alcanr e"'.

o coloco, ,cem justiça, entre os grande5 ,be<" :.e·tores
Desenvolve �em seguida o -conceito' de "Cidadon o"', ao Hospit'al I:::lfôntil de Florianópolis :_.:_ que n'lsceu
realcando a interaçqo entre a cre:;::::ente igual�J.:Je de uma 'promoção da �ntidade prestigie mor::1 8 ecopoiít'ica e a ,crescente desigualdcide ,econômica ..Nos nom icamente- a' APA( que n\,:,ces.sita apa.dhõr-seúltimos capítulos, faz uma análise comparativa do

adequadamente paro' cumprir suas nobres e r�lcvCln-"welfare State" e da"Affluent Society", Trodu;ão tes finalidades" ..,de Met'on Porto Cadelha. Introdução de PhilliP C. -

Os CL Wilmar Dias·, Norberto Ungareti e t'-�erê_j
Schmitter. Corrêa, além do Prtlsidente CL walt.e'r Wa!1de.I=Y, .cor�:NTRODUÇA:Q A. FilOSOF!A

. gratuloram-se com o Dr, A!varo José de Olive:,rc1, peEntre os pensadores contempodneos,. Ju:io\1
lo brilhantismo de sua exposição, assegurando seu c--r' .

n ·d...l 8 ho
' 1 - Ivi Kardec de Melo

.' i' ,;'
Modos se d,estoca pelo sentido návo que deu 00 es'

pôio aos 'propósitos do conferencista, quoe visam a ir
I'nGI'c.J I cnennl, C"POCI o",.e sacos rarrQs, per�·

(
"

- .,." �S· ,'1 J.I\ j' N
"

I 'd
.

dfeito e::J�:./o GP CO:Y;2;-VOÇÕC/ e ·funcionamento VENDE 2 -

.. J;'..1O_ ao. ;Iva 1\ eaelros e,tto tudQ do Fi!osofia, que s.egundd e e, s� po e -parti! e
teressar tôda a comunidade no nobi!itonte mi�s60 c .SE -'_ Tratd� no COMPANHiA JENSEN-Agr. Ind:J�e, FiOYlonopol,s, �m ,06, ?e. outubro�e 1.967 uma situacão histàricarnente defnida, abolindo cs-
APAE.

'

.

t C' .',.,1 53·Jfolle 22 Blu""""n'au Prof. Carlos P ...sonl .Junior - DI,etor em Ex'erdc'io sim o vôz.fa da expressão "introdução (J filpsofa", O CL,Polidoro Safltiago,'que no Próxima el.mic
com -' alxa POSlr...", . -.. "� . '. . ,

.

�O I I NTRODU('ÃOS,o,n{a, .Cotbrinà, ��.

"
.-

:.:=_ _._,,,_.'.=:----.-.....=.,,.:::-=---,.-:.::::::-"'=.::.===-====.---�---. próprio dos. 8,scC'lás-ticos·. seu idvrol
'

�":l dentro' do programa cOmemorativo' da "Semo'la (..

.). A FILOSOFIA .s6 �pode ser enten ico nesse senti_O
ração", prómovida anualmente pela Sociedc�e Br,I'

,_,' .
.

e é. indispensável à bibl ioteca dos Gue. desejam se
"ilciro de Cardiologia, proferirá urna pales-t· I 3Ôt,DIRETORES DE Ac Je BERREI SI :11- atualizar cOm os caminhos.' que o Filosofia vai 10-
prevenção das doenças 'do coraçõo, relatou u (sfr'

D·U-STBllil �.ftO VE�fllum.m'B'O �S��STI- mondo em nessa éooca. Traduçõo de Diva Rit;;ro
,os que aquela societlade, vem rei1liza1dc p:,'O d.ft AlJI _iJ lil. HiU H,;» "

de' T�ledo Piza. Liv'raria Duas Ci.da�es, em 2.0 �die r;ertar maiOr cO!lsciência do pú:,lico em tálT'( (lo (HÃO Á EXPOSiÇÃO INTERNAé.ÔNAL �'� ç�.G.
I

i: sunto, indispenáverparo o êxito do 'Fundo rsrec-

.,.", .

para Aperfeiçoamento da CordiObgio -. r-:F "'(DE MAQUINAS TEXTEiS NA" �SUIÇA. oue se propõe o empregar os recursos neces,{1ri)s
'

'..

;'
.

í: :.
,. ..e'

.

,,\ (

.

• r� que um moior, número de cardiologistas hasi1 :
,

A"" R' ,,!II
lIlI

t 'I t'
.1\\

9
_",

;'05 s'e esp.ecic:liz� nos grar:'des oentros munc'ili,r00 Sr. Herbert Rent}et, Di.r.etor de.' .�,:.,.)er:ner �
.

��!lllnn.I . �,i!�·.t,.".'.)�".'.�,:l,�1·'�.1��.S:A. Iridústria dO Vestuório, ernbqrcou .paró"a Eúro- � �l� �,�� (; 1,. lur1lU'Uh cardi�o��. Presidente, c:g,adecendo a rre5en,J ('pa afim ge a$s;stir à Ex:::;osiçã()Jnterl:1Ocionôl de ·Mó
•.

lo, d' ,

ronvidado5' e conqratulai'1rlo-�e com o LlONS C_LiquinoS no J\lemúnha e [-='-·Jnço";. f'{,ai� tor ef CimDafç:JU .

.

com deshnG idêntico e pc:ra o mesmo, finolidQde� o P(eci�Ó-:e Um elemento por,:] o Sul do Fst, c'o, DE FlORIANOPOLlS .. CEf'.JTRO, oela rragníf'ca I'
h

.

G h A' D' "'P d
- ,.,..." I� '.J do' j prodll'o fornloce"' 't'I'C-- .

E" n.';:;,,,. qlJ.e acaD'nvo de real izor., debatendo ': .lf"''i·engEn.,C'i'·O -',ent pô -,"\ne!·,. lí3tor ce.' ro uço/) LEX- conrleceoor tom'] ce -,:l.. .... l'> ... ,.. _

til de J\,J. Renner S"A. IndCistria de Vesttuário. T.onto que pos'sa dor urna fiança de NC'$ .10.000,00, o ém eb maior interesse d'J cr;munidcde, deu por E'''ice!
o senho!' Hprbel'l RAni'1i?r, como o Engo, Guenthe�' A- de fontes de referencios. Trator 1',0 Hotel Ro'yo1 "em dCl a assembléia, com a habitual homenagem )0 p

,I(' iíl?� Jil,çrr;r)a!?�Çf�Iç.ãp do:s· rnesse no Exterior;; Pe;eir'o, ejuorte 607, no hmár'ia rie 12 às 14 horus. lhõo 110 iOno!.

C;eie!$"'ino' :)C.dl€i, ti 'aFocuidade 'de filosofia.",:
t

,
t f

:Catequc,-;ç, scqundo Caldos Aulete, é "explica
curto e: météciíco do doutrina cristã .e dos misté
do fé, Ensino, dOutrinarnenio'

>.

;;,05

'Ur,dolf 8e:1 é um jovem poete catorinense
c!e '1 irnoo =:: de' vivência' paul isto e corioco , que on

tem às 20 30 horas n0 Teatro Alvoro' de Carvalho
ocomponh ':do de tí ico M(J'x Muller,'outro jovem po- '

etc ccrcr inense =:", de 81umenau -, iniciou, entre

nós, suo, jó, bcsronte vitoriose, "Catequese Poética'.
E po cue L11c:iolf Sei t fecha que o poeto deve sa

ir às- ruc;; E. "dr've ser um '.'semeador �€ poesio" é que
ê'e imog:nt;u, urn ,",lovirnrnto' que pretende evar o

men'('Ç!prn poética a 'não impof(a que. camadas do

pcpuloçôo. '

". . -II"

SeÇ)undo V. J., do Correio do Manha, o movi

me'1to: �onsi:;'[e em "violcr as pessoas no sua inércia

poético", e ia mensagem :insiste em afirmar de que o

povo r-recisb ele' poesia. -, .'
Quando cQm8'�OéJ a integração dêste movimento

que ja "8 o-osrrou por todo ? Brosil, lindolf 8,el.! d�sracou"se De;o �::l){J vibroçõo e pela suo outentlcldaoe.
'. /\ p�itÍcí!Jio, r,8':tcumr G P02si.o' nO conceito do'

[ove :�'lJ'e·;�;o .uma coisa impraticável. Parecia 'não
func·ionor.

'" A poesin est'ava- ·cordenada ou re'duzida ,a' uma

cl i �·e. Eritre'l\:iIl1'o, átrcvés esta' tentativa .constatou-se
0"1 U:>l e:JúY(J�:cir, o\:i nie:,mo U!Yl{J .dona de cc:::a, d'e-
d� u::" :J"r�V0 C-',ec'ido c;le ·poC'óio. o". ,'

.. , .

.�' CI·(Jro ·OUI] é- utoi')i'o pe:osor que' um come:ciGr;O,
...

"d b"
.

ri t' c�'s di bi,[ ",' deZ: o"u tr,ai-s ho.ras e tra ,a,no, alnua e

. nh::.m condições'p'ora·s·�rem -','agíedidos" por um po
'. ema qUe vai qúebrm, tôdo uma roti,nél de vivência
ju sobrevivência? T diÓri.a.

.

; i�
'I;.. �

,

Mo' l:,ind.olf ,Bd',::o:c:edito quE: ;isto � Éi po.<;s:vel"

'dÁ�rl" '('lIJ-"" ':1': 'C)e'isnrs b Quem ,p. oc!('iro '!eV�H a n'1en-, .. u" ._, ,. ,

. .�",
- -

. '. . ',', b ' h. " "II
scgcr" rct'("I'(1rn cevidCl"nr:lt.t'? na OI' ·000" .

_

,
.

Dentro do seu esquema, é o jornal carioca' quem
o· diz,. lJ' jJ.();_;·C,] ·C-Ú1..ÚI, ""t1.:;e Cç'rneçou o foz:e'r ·uma sé
rie de có.'rfen:ncios. nos coiégios poesia, infcrn:olrrien
tfi ri',J!':'1G v'56 J I'1Eclo:-áf;'cG e histórica procedenfe aOS
g: e�Jcs oíe os n;sso� dias.

.
.

, .' v
'

o movimento foi crescendo e enquanto Bel!
plantava 'SUas bó,ldeiras e semeava poesia, fOi ava�
cando em te'rrit'ól"ios de co-nql!i.sta, passan_do dos cole
gios po::a os "bares, boates, paro .alcançar o teatro,
ou seja,' o r·eeifal poétieo na suo essência pura.

A "OHe�uese" iniciou-se em S. Paulo. No "Elo
Cravo e 'Cc1elà' 1'--10 -teatro Oficina. Na ruo Sete de'
A'br;1 No Viaduto do Chá. Em Clubes .de, Operários
de Vila lVIQriano ou cio Brás.

'.

Dali, para o Rio. No Teatro Santa Rosa. Onde
pude:;,se I'pre.gar"!

Do ex-;cop'ital fe�eral, começou a conquista dó
B�asil. y

p, começar pelo Norte. Paraíbaj
Depo�s ·fOi o interior de S. paulo.

,

Àgoro, chegou o, vez de Santa Catarina.
.

)

A "Catequ'8se· Poética"" consist(i! t;!m simPles-
f1:lente dizer seus �ersos, paro, numa espécie de mis·
.são sacerdotal penetrar em comunicação com todos
quantOs o queirGm.

Lindolf 80.11 acha que- �'em todo.o mundo-an
,da �.mp dc'Scsj:erqK1te carência do pOético"; não por
<iU<il 6 myndo n-õo tel)hra condíções· de cu,ltivar o Poé·
tic,o' rno�, sjmplesrnerite, porque "há uma bruma sê

,

co e inCk'lrltrolóvei, �nvÇ/l;"enda corações e cérebros,
,irnpcE;li,ndo o pouso d.e uma eGpe:'onça ,mOLar!' ..

Ele CI'Ê', meih')y �'e<tá cOnveneic!à, . e faz di�to,.
não só Uma prQfi�,sõd ..

'

mas usemos CJ têrrno um tan

, t,:{
-

giDstó --, 'faz 'disto um sac8ídóciP,. umo pred'estina
cD", (.1.8 lW? o coemo tem condições .de modificar Q
�I�§�(] pODrE: ::��ci edGde sô�;nha e sofredora. .

.
(') pO'2ta conheCe ,o. �olidõc 'e ccnjl;:;:p,' e.>forçoó

'psra d;vi.::!,í-la, fozê- 0, menos sO!itáii_a, e, constando;
C.A1 fe;;sa:"c

"Senore_,hó· ,OClOS :'0; idões =lue se couardam.
Por i5::0 que,·o es.tnt junto e viver-t; ,

_COrnr, a, cêêe jur,lto à fronte".
Ele abl'i'ró seus brocas como um pássaro quê vai

c·'eef",,'r CCII v�o :" cQnt�ró)".eu c:m!'O esPlendorOso:·\� -.) �.. ' .�.. - ...... . .

.

".Há 1ní fermento em cada pedro.
�'!õo s",�i o 'diQ 5uficiente.
Em eQd:; circulo pérsi5te a missão.
onde a HOI' rebeljtarÓ o pedúnculo.
e� ogiva e fio,r .

.

�

� en" qu';e 'rui8o Os que se iravom' deitarão abra
.(:àdo$· e es que. se ornavam permanecerão.,"'f .

,
,

Maquina Para Benefic:�àr Arroz .. ,� ,

2
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.)

escolhido Jt.,represenla�te ·IBGE. faz pesquisa •..de""ste Es'l:a" 'do para CO'D- (Cont. d.a!>8" pág.)
.

.

.�. I;
"

!. \. ções âtrayés de pesquisas assim .a tradição que, QS

·,:'C··,g·rrer a' 'ê��oa ,., our:o�. do por amostras. . servidores' .·do :'lntigo .'IBGE
UI O esquema-padrão, ora em 'fazem questão' de observar

I \ "
'

.

,

implantação no Brasil, sur· _ a dedicação ao trabalho

BEBÊJ
.

•N 67 . r=�:::��u�1:::�� :o#E:��:�l�!;��::dO::�· ��, ��;���::â:vl��:�:���,:�H:;i::�,h�;,�!�r�xíco, ém� abril 'de 1965,' co- "estão munídos da carteíra.,
bênção nupcial Os convidados serôo recepcioncdos

mo modelo .,. de rPesquísas <de identidade {lxpediq.a pelo c' " 0,.
C' t C' bno .)ahtOCQtdtina oun 'rY lU e.D�mi.ciliàres ; para. uso -ríos Instituto Brasileiro de. Es- ,

.

_'_ x x x' x
países do -Oontínente Ame- tatístic� e os entrevistados

li RA
--

C
..

oI, ", comemorou mais um .cmverscn
ricano. Êsse esquema, mi- deverão exigir de imediato.

com bonito e movimentado baile de galo. Celso Pum
t 1 b d enfação de creden- .

.

1 "67 'd f 1nucíosamen e e a ora o e;:n a apres �'�. " plona ,apresentou os debutantes de ."
, es 'i lcrqrn

tôdJas as suas 'fases: ,e deno- dais do funClOnarlO.
68 meninas. mOças. Naquele evento o Sr.' Antônio

minado Plano Atlântida, - Os questionários . são'
passou o prestdêhcio do Clube, 00 Sr. lconomos Athe

transformou-se depois de sempre preenchidos pelo
rino, com' o presença d� altos "cutortdodes.' 1\ c écoro.

conveníentemente analisado pesquisador em entrevís-
côo de Gcirbellotti ficou ótimo cOrn flôres ,)Q'urais,

e ádaptado. por' técnicos ta. com o responsável' pelo Os' desfile foi iniciado com as Rainhas 196.) e 1967
r�B.lEi" na Pesquisa N-acio� domicílio e para encontrá-·

}J\ori'ozinhb Aterino e Julieto J'i'tedeirós. L rr j(Ylliz
naI por Amostra de Dornicí- lo, muitas vêzes as visitas

Gcndin Renz, '0 debutante c!e P.�. Alegre 8 ,Jcciallios (PNAD). deverão ser feitas' a noite
mente convidado. A orquestro do Lira T.C, d ,igidaou nos fins-de-semana."
'por Aldo .Gonzaga,. deu um "show" antes dz t ,oro in i-Portanto; se um' pesquí
cicdo o'�e. Renatb e seu conjunto Qnimc.-')r�l,"aquesador do .iBGE bater em
10- bonito festa q'ue foi até altos horcs do ;;0 :ruga·sua porta, atenda-o com cor:

dialídade e não se ímportu- do ..
'-'x x x·xne--coI�·l as informações que

N C' I I
- Á

VERA Lúcia Schcefer e elscn .aoro,:; =cobe-êle lhe solicitar.
rôo a bençôo riupci:al, sóbodc na Igréja 2· r ""éqioN.aquele di� estará sendo .

'.uCOracão de Jesus. A cerimônia reiigio"o TO' Q'c;'jua.iniciada, neste Estado, a

por Dom ..lAfonso Niehues. Os- co�vidad:)s f9r- ,1'l. recepPESQUISA NACIONAL POR
I d CI b) dAMOSTRAS DE" DOMICt donados c:«m um jantat.P0s sa ões

. o. .u e" ,:"ze e

LIO cuJo' Objetivo é obter Âgôsto. Vera lúcio ,trajova um· bonito', me' "I J de
,

, noivo em' gorgurãO, 'bOrdado nos mangas,' fc.i c)\1'fec-mais dados' sôbre a popul'a·
A A C 'J C h� cionódo e bordado pelo modistc fY\or�O on(:.I( _,c ação, bem como informes re-

. ,

M
.

, "'l ".
.

,.

t '... .

efEf. A f'ílEJnina
.

\1.1� 'p" ��:'!S:��-�O ':\ "'�r).1�� ,IS a
';._

-

-'.I'ln,lativ,-os à m.ãe·de-obr,'1 e f\ ' .

.

D
. .tesi,rdlà d/lioneur. P:c!dr'd�os -'-,.- 'rO!VW • (- 1 ]i-r�,sore

'c�lt''1efer :e Srá; De;;. E'.lgênio T rompowsk:y. "'G! Jlou",
Filho é,.S�a; Di-: 'Armando- Calil e Sra; Dr: Co'l(s Bas
tos 'Gomes e 5ra; Deputado Celso Ramos Filnq e Sra_
Dr.: Marcia Schaefer; Dr. Felipi Schae-fer e 5ro; Hu

go 'P.eixoto:�e: Sra; Carlos Eduardo Nune's', e Vbrigot
Ah::rino; JapY Fernandes e Sra,; José ��brQI ,k:- "Silvo
e Sra' 'Mório 'Evangelista e Sro-; MoaCir Dutr(' e Sra;
Wold�mor do Costa e' S�'O; i'leISl:::-n Koel'ic,li e ",ra; J01"
'nr: T�i:h� e Sra; Fernandq Ferreira de Meto e Ana
Mario :Snciefer; LCliz Poli i e Srci; Rosato �VG nsél isto
e Sra,. N nóiva � "fí,lha dó éasÇJI 1)10. Raul 8c'l{'i +1' e o

noivo da VVÇ1. �ueli Cobrai ..
- x x x x

HELOISA ·J.a' Silva HO·?schl e Júlio Césq".,Gonçal
, .",. 'b-' '-17";·r . Ij.. ,,'oraves, no pr.oxnno 50 .. (l['O, O". 10. a" r,o a . ;;, �.

""Dela do Divino Espírito Santo, vão dizer: s- ,VL No
�esmo dia na re's'i<1ência do Sr. -e' Sra. Dr." A ie.rbal
Ro�os da Si·íva, Os 'fam;liares dó noiva'e dó 1"0''10 se

rão
.

r.ecep�içmados paxa um almoço' que sé'ró >-er.'resen
, todo. peJo Restaurd�te "Hrasêiro"

..
A noiv� é �ji,la da

:

Sra. Vva. Hilda do Si1v-l Hoe�hre o n)i_vÜ'.·, C' ccsal
J ú I io Gonçalv�s" ',.' ,

(Çont. da 4Q-pág.) ., ,
,

x x x x

/,\ 'PREFEITURA CONTINUA AFqRMOSEANDO ,
" E) Bai·le das Ô-rquíd'eas' de Spnta Cata,rine 1967

AX..APITAL � Sl),AS OBRAS jÃQ ADIANTADAS" < .está sendo P,rogramado paro o mês de l"lbvembro pró
�.r'�1y-�· �":;':1-�"<-<;: ��" "" : .. ,:'" '..,.

'

..('f ;::-' t', xím.o\Dêsmor�o :as ;mefJif1a� moçàs""que fiiéiúm o,

'�'ba gostb ver o hcíbalho intenw' i:lPli�àd'()'r5elo "deb�t", Serãó escolhidb;;"p'óJ:soá'eit(a'Rainha das
Pr�feifo� Acácio . da'�do p'rossegUimenlo às 'obr.às que Debutantes e dás', Orquídeas d�' SC 1967. As '. inscri-
(marcàro,m sua 'ope�bsa adminis�rdção .. �

. ções estão abert'as com êste çolunista.
Em todas' as ruas a Prefel,l'urq ,tem sua m.arca

progressista. ';.
.

Continuam' o calçamento das ruás mbi� dis"'�m
tes e o: de ·Iaj,atas 'em v13rios 'portó: cent!'ois'" co :i

� \ '"_

Andréa Bonetti

Rua Almirante J.amego, 157"
Florianópolis

- ,

, \�

,
,

que na condição de Finalista (Medàlha de
Ouro) viajará com. os pais para 9 grall�e ell-"
contro de 12 de outubro-no Salão da Criança,
em São Páulo.

-

SemiUnaUstas 'rdiste Estado:
• '.:1, .

"

Luiz Henrique B. Danielewíez;
Rua Juan Ganzo, Fernandes, 18 - CP 264
Saco dos Limões :;_ Florianópolis

EXECUÇAO

Os trabalhos relaciona
dos com a PNAD que 'está

,seml0 iniciada nos :E;stados
sulinos estarão a cargo das
respeGtivas Inspetorias R�,_

gionais de' Estatística ql;E:
utilizarão co�o .pesquisadc}
res os seus . próprios fun-

\

Stella
.

Maris Prats
nua, Apelardo' Luz, 179
Estreito - Florinanõpolis

Tatüma Laut.!I ,

Rua Mal. Depdoro
In�aial

_'

da Fonseca sIn° ,.-:.. CP 3 I

cionários,
Êsse�f pesqui�adcres ..

as-
,

sumlrao '0 encargo, nem

, sempre fácU,' de ob-ter
.

das
.

pessoas. entrevi.:stad�s infor·

ma:çóes exa\as, Suste,ntando
migração 'interna em

giões 'do nosso País',
I' •

'1: ..
\

Carla. ],tosane Ramminger
Rua Pahneiras sIn°

. Mondaí
, _.

. ROdrigo. MaT�ins
\ Caixa Postal-,71

CriCÍúma'

Marie' Anue de Almeida. Camargo
qaixa Post,al, 324
FlGl'i;mópolis

.V

CotiJ: no da 4.ÇI""·p�g.,
;, -'�. de tr�nsig�l'l��as'; ':, &empre•.
t' . m:aiores, sll.llordinar' ·ãó ln

,

_

"
tcr.êsse d� ,��nHjos ias.

-

mais
�lias ra,zóes da 'cornunida·

""- de. Não' é-as'sim o 'governa.
dor I'vo SU:v�iÍ'�, par� queXli

-, , ...,
"'-';.j

. ;
>-

a 'própria raz,ão .. d� )��ve;,:l1a:
dór �stã ,ein ',ampliar \ a_'

..,.pei·�iJeetiv�s g'eiais: d.Ó de·
s-énvolVi:Illento: "à:, :prõ�('rç.iiJ
que' êste' se v�f!1 fa2:<;mdo

sentir por tôda parte.

Marcelo 'Conti
Tr�N'. LuiZ Rocha, 93

.

- Al'arauguá
\

Mal":Cia. Helena dos Santos'
Rua 15 de Novembro, 366 CP fiG!.
Blumenau

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

l\1arcello Heinemann
Rua Jaraguá, 604' CP 451
Join.ville

. I

MarcelQ Santos
Rua Ca.stro' Alves, 9
Estreito - Florianópolis " v

Universidade Para O, Desenvolvimento do
Esiado ,de Sanla Calarina

.

Escola Superior de !ldmi�isiração
e'Gerência;_ ,ESAO',,-;

•
-' Xc I X X x·_

• AINDA comenta-se o sucesso d_o ianTar ern

"nenag_�m 00 Dr. Paulo Melro, 11'2 Clube
r

Do",:",

.j
1

I

díJde. "

tIOIS'CLUBE D� FLOIIANÓPflLlrS
I·

�
"

,

CentroE D I.T A L' 'NQ. 06167

O p'roféss;r Ca�os Passoni Jéúiior,' Diretor' em
Exercicio �da Escola SUP81icil' de Administraçqo. e Ge":
rência, no uso d'e suas atribuições, faz., sa�er. que a

tendidos os disposições do Edita.I no. 05167" pululica- ,

d-:;· nQé; io�nois G:[esta' CaPital nOdia 05 'de ,�s:tembro
de ] .9ó7, rSCjiJElei"W1l i<IT:criçõo ClO Conc'urso pmd 'se'
ieçõo de pmress.:lres de ,,;,sinO: �uperior, os s�gujhte9 ..
candidatos:· .1,

DI SOARES

'"
� ('t\DEi R ,\ D!= PSICOL.OG:A � APLICADA 'A

.

f\'D/\t\Tl":'! tSTR,P::ÇAO ,e:_
;,

1 ,- João ,ô"lfredo M2ciE�;,os Vi,eira
•

2 - Roberto Caetano Castigli'Q ,

3 - Tifo Lívio dei Bem Menezes

.,1

CImEiRA' De TEORIA ECONOMiCA .

I

1 - Corlo�, José Gevoerd
2 Jüsé Antonio Cmi '

3 - Ocrocílio Schuler SObrinho

CADEIRA DE ADMINISTRAÇAO
FINANCEIRA E ORÇAMENTO

·1 :1

1 - Carlos José Gevaerd
2 _. Fernandó MQ�condes de
3 - .Maurício dos Reis
4 -' Roberto Lapa Pires

Motts
, "

C\DEiRA DE LEG!SLAÇAO TRIBUTARIA
\

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Desferra com j��'os altos,
�

I ri,-ii!

Apresentando uma 'defesit

nniito firme e uma.'vl1I1;j'uarda
objetiva, sem deixar d.e meu

.

cilmar o tmbalhó de Culka
e Luiz aTmando na meh·

cancha, o Postal Telegráfico
impôs-se sobremaneira!m

tard� de sábado,: quando en·

frentou e venceu o cunjunto
do_, São Paulo que, assim, te:
ve' interrompida a. sua série

invicta,. passado, agora, a di.
�dir ,a ponta com o Paula

Ramos.

Irrecoi.lhecível �o çnz_e .

sã,,·

paulino que, primou, i sobre
tudo, .pela falta ,de e�ltém:U-'
lllel.'lto· entre o� s�us hoIhens
a1iada, a, faltai . 4e porttada

d�s seus�atac�ntes. "

.

'

o GOL UNlqO
4

1 tento, x O ,foi O' resultado
,

. .

�

da contenda,' rest!jt!\do que
pode ser consid,éralo co

mo jus�o .. o gol �jIrgiiI aos

23' minutos da:,etapa cOlllplp
mentar, quand!) Palmeta, à

brindo uma, brecha na; defe
sa ,contrá�ia, eI1sejou a' Pall
linho o caminho, das redes,

,
.

- [

com um "petardo": -de fora
. .

da área e que (oi encontrar
'o' ângulo 'direitb elo arco
tricolor, sem qualq�er chan·
ce de defesa pata é goleiro
Zinder.'

Jôgo, 'fr�co o que pres€n·
'ciamos e, que deu continua·

ção :ao Campeon�to da
_

Pri

}lleira, Divisão de Profissi.o
nais. Q time dos Correio:,
teve menos erros e isso con-,
-

- /

tribuiu decisivamente para

que viesse a obter sua pri.,
meira vitóriá no certame.

,

"''\ f;S�1\DU��t, �Jliisu�r��OS p,;I"
BODAIU� DE D�'MI'HGO,

, 'Eis c,s resultacÍos, é alguns det'alhes 'da 80, roda
.do do returno do estadual cotarinense,

DEU Eiv',PATE EM ITAJAI

-,

NÚITl jôgO importante o Barr.os0 deu combate
em seu estc.dio, ao conjunto do, i\I\-etrólDQ·1 LJ.r'ri dos -pro
váveis dasúficados ::JQrG 'o 2a, fose do campeonato.

Resultado de 1 x 1, co'm J-leflinho' ma�coGdo cios
21 poro o Banoso e Toninho, aos 22, -ernpat-ando a

partido, José Orlando de S'ouz.a foi 1..6 tIpitôdür. "
r ' -

CAMPEÃO AFAST/\DP Dp.s FINPd'<1S

O Perdigão; atual campEão estadw:il ,e represen
tonre do Estado na Ta;,o BrpslÍ, foi afastado definiti
vamente das "finais do e;ioôL'al, @o ser suplantdao
peio He!'cílio ,Luz, pela '-COi ltagem de 4 x 1_

'

, "

R.UBRO$ NA PARi\DA

FIGUEIRENSE ElvWATOU

,Jogando.em Joaçaba, diante do Cruzér'rO, o Fi-

gueirense colheu Qtimo 'resultado, ao emPatar pela
contagem-de 2 x 2,

-

I
L, RENAUX V�NCEU DE UM

'\

r
f

Em jôgo bastante equilibrado, o Carlos Renài,ix
cOnseguiu outra vitória de boa, marca, do yencer' o

Ferroviá"io no!" 1 X Or gol de Dirio, Moacir" Bhurloni,
foi o apitador, ,

" CAXIAS SURPREENDE

Surpreendeu o Caxias, na rodada de ant'eontem

ao dobror a repres�ntação do pál-r,TleirÇls, no reduto

palmeirense pela contagem de 2 x l,-Edson e Expedi
tO, marcaram 'paro os olvi-negros, tendo o Palmeiras
diminuído através de Veido,

'

ABl\LADA A POSiÇÃO MÀRCILlSTA

Em CriciLima o Comerciário passou pelo Marcí-',
lia Dias, numa partida chegO. de draticidade Ven
ceu o clube Iccál por 1,)( O, gol ,de Valôomiro, co

brando oenalidade máximo, Nestor Tártari foi o árbi
tro que' anulou Um gol do M6rcíiio Dias aos 43 mi
nutos dá,fa::.'e irriol. A rendo foi de t'4Cr$ .1,203,00

.
. .,

Li DER DESCE. ,-

o Atlético ·Qplerárior ,embora cOriti n'Llando a I i
. derar o sheu grLÍro, v0lto,u' a perder, agora para o ln'
ternaciol"lo! de Lages, pêlo contagem de 3 x 2, Pus

kos, foi o autor do tento da vitória do coloradoo

A' partida" duramente' (Us·

pút�da; . te;le Rances de dispu
,ta 'de' "corpo�a-corp'o�', resul

tando, nmh "deles, !"erimentos
na, cabeça' de "Machado e SUo'

percÍlio esquerdo de pau10
que ó'se . chocârarri no espaco
na dlsputà' de', iIma bola' ;1-,
ta. Tlvefam que' ser socor

lidos e MaéJJa"(fõ ,�1iegou, -Da
-intêr�alo 'do jogo, a procu
rar;-'ein c(}):il.pahhiit elo�,pl'e,·
sidtmte do Dellarta:lne:)1to de

Filtebol' da Capital, sr. Osni
"

Costa, assistência hospitalar,
retornando para �a djsput�
da fase finaI-., A peleja,' teVe
,seu brilho disciplinar empa

,

nado no últh�o nrlnuto, com
incidentes que ,ei;lvolvel'am
PauliÍlho, .' Am'oldo, Balinha,
Ja;pá, e"-!,�ça:, .'12o<j.os foram

e�ÍIUl!:;:os da, cancha, exceç;io�
�f!)/ultiriI�. , ,

OS ,QUADROS

o �-time oii�ntado por Jo
sé Silva 'jogou e venceu com

,

ValIÜ.or;. Mércio, Alci, Paulo,
e Péca; CuUca e Luiz Arman-.
do; Carlinhos;' Osni, Palme
ta e Jael (Paitlinho).
O conjunto tricolor jOgOl!

e perdeu com Zihder; Bali

nha, Arnoldo Ceceu e Gu's
tão (Jabá'); Rá e Tito; Estê
vão,Machado, Oitenta e I;eo.

,

)

,PREUMINAR

. Como� p2l"tid�_, preJimj!l�L
defrmitaram-se ps 'conjuntos
do São PaU.l.lo e-Gual'al}.Í, pc·
lo Quadrangul,ar;.;- JuveniiI
"Júlio 'Cesarl,n!f; 'Ro�a", jogo
êsse em,su.bstitu�çãe. ao pré- ,

lio GnaranÍ.l'l: ,.11vaí que não
mais sel"á efetuado, visto ter
O' segundo desist-ide - de .con

ti:J.i'ílar ,a disput� do tornei�
Venc�u o São' Poulo por '4 x!
1, conservando, "âlssim, a li-

derança in.victa. ,

>,

OS, I\IIEL!lQ1ltE_S
I

yaJ.m�{� Culica-.�u�z. ,�Ar
l1?'ando, Palmeta, Paulinho e

tôdo "o - quarteto de zag'uei:ros
,destaca�aim-se na equipe
vencedora. No vencicl.o, :lin
der,: Balinha" Ceceu, "Ká e

Estevão'fomm os que me
lhOi" ãt�aram.

Tem nôvo diretor a pagina espo\tiva da npssa
con"fre'ira "A Gazetau,. TI ato-se do nosso 'cc·iega de '

iil1pfehsa. e ;éQlabo;ador jornalista e r€ldià,ista Fer
hdndü ,Lihh'ares da Si Ivo, o qual, embora há pdúco saí
dp do Hos,Jital, onde estêve em trotamento, está il1;1-
bt.lCdb dõs' melhores propósitos de trabalhar pelo es

pOr'tes àtrovés da boa imprensa, Nossos votos ,de feli
cidades 00 Femando,

, ,

,'SAI AMOIIN E SÜ� lia l\CUI4iULA A

FUNÇAO DE 'j1"EClf_CO
AIAjj;UiRIA10

José ,Amorim deixou a direçêío técnica do AVClí
que ,onteb ntem, estêve �ob a responsabilidade do
pres,idente do clube, dr. Saul Oliveiro. Ao que 'se 'pro
Pala, Ambrir;n não mqis pretende dirigir equipes de
hitebol, tantos forom os oborreçi,mentos que lhe cau-

-saram, Saulzinho dirigir<to time dté o final do certa-.
me,

'

POSTAL, JO�lRÁ,' DOMING")'
EM TIJUCAS'

Segu'rdo nos infqrmou o Sr, .Jo�é Si'vo, preParo
dor téGnico do �ostal Tele�]ráfico, o tme dos Correiós

, qUe ontE'Olltel11f derrotou sensaciona1r:lente o São Pau
lo, jogará no próximo domingo Yla cidade de Tijucas,
enrrentanco o con;unto do Tiradentes" locai,

O clLbe I'·ece:ltel'rlente estêve na' cidade São
João Btitista, onde enfrentou o UsatY, local, que le
vou a rnelhor por ,:( x' 3, após ,estar perdendo por 4 x

2 No diz:er do sr. José Silvo, tal excursõo influiu e

normemente no espírito do equipe c;ue, 'ossim coesa

e discipl inoda, derrotou conseguiu sua primeira vitó
rio no Campeonóto, de\rotando o I íder do certame,

o Avaí despediu-se,' ante- ter batido no travessão, des-

ontém.. de sua "torcida", creveu uma trajeténia, pas

com uma' vitória maiúscula . sando ligeiramente da Iinra

sôbre o Comercial, dcsl'or·, do g'ol; .. teve os sells', prós e

rando-se (com rjiuos. ""liQ§)" ,�. c011tr��;'" sendo mais
'.

aceita
dó . revés '.

que, no tur�'o"""jhe 'c',esta '"'líJltima, éÓnsiddrando-se '

inflingiu o time �de Joaçaba, r ser roliça a �bart-a:p.rii:H\:ipf...I
A vitória do "Leão da; que constitue o arco.

:Ilha"/Jã fse \désenhi,�:a, "nos;; �os' "38 "minutos, aluda C')

"plimeir.os minutos. M'.'ts,," o 'ín�l1dandó ·as acões, o Avaí'

gol Inicial 'estava, "tústahrio 'teve seu segíuI!l'� l)�nto: Ihl-
'á Mdr. -Veio aos 33- rnhlJ'i�'Os, '�géri'O. II '�soàtiando -pele seu.

quando Rogério I, escapan.. setor, 'a�'�u, il_ara, (;avallaz
do' pela direita, forcou, a saí- zi. que' vinha 'nÍt conida,' seu
da' do �l"qttlli.:ro "contll#�D, j)�, : uo 0'a, pêldtll, ip0iém-,intercep"
ra �tirar nó arco 'de�gual"l]e" táda

-

por: Glêni�, (]lue," num
ciliÔ. A' bola s�iu alto. ,dór;: la�ce_ de �ara Iní'eficidade

. pés do eerebral jOga(Üllt', 'to· a't�r'ou,nà:s :tJról!rias 'rêdes,
cou 0,8610, -6alén no"tri'\?(!1s-' Xos_"4'2

;

ntinutos, o Aw-Í

são e voltou a to'�ar 'o""-éfiful,' teve' -ttílmêntaUa' a �sua van

sendo desviada' para
, longe

-- ,tag�m ,)10, m'arçador. Caval-
-

"por um dqs: déJ'en:sores, "10 ,
laz�i a-\Íançou)pela esquerda;

"time, vísiéante." 0.; ��barúleid- Oltáe e�tregtiu, a,' Ho, .' num
';,nha" 'da.parte ;d�s"gerais ile. p�s:se :P11�furtãô4qWe '0.. extre

cretou gol que �ev� logo. '3, nía aprp�eitou 'Qél'll;í cor

. liormoI9ga:�ão\ do f_ibitl:O.>l}, . rendo :.iifn:e',�'(fr.n"� bola nos

, ,alegaç�o �e que'ã/'bdlà; ap.1"1; 'pçs-pai"à'am-â� fo'rte ,e, rastci

ÇINASI01�:COL;EGli;L �'llE'" ATLETiSMO

,MIUIIC�DO PA'R1i= Si 11)'0" ii:
DOI�INtQ r -, II..

"

I'

go

AR-BI'FltAGEM
'tf sr.- Í'lÍJádo (l\ur,§", Filho,'

árbitrb da Lígia; ,SeFlrana de

DeSpOl'tóS} rarucaclo nesta ,. ,
"

" '_, ,

" '

/\' .lnópetoFICI' de EduCQÇeto FISICCl, 'Vem de 'det$T-
C,a�p'ital há non.-co· temno,' l'e· " ,

"1 l 1 L ;' .

-

k' -'" 'nlrnar poro os p)"óxii1'X)s dias ,�' L. e ..), (1.S c,i�Pl;ltC?5 C;I�)
feriu o match com at.uação 'campeonato ginósio. coLegial be ãti,2r'!s-rr.o;: t_.enc\6 por
que não:convenceu, cfUlJora local a pista 'da Ésltolq'_de, Aprendizes de Marinheiro�,
:rrão"tenna tido qualquer-In, Como deis vezes anteriows,'valiosos troféus es-
,fluência '"no lmafciuÍor. t�rõo sendo disputados p�los diversos estobelecim8i1

[OS de ensino do capita', �o Estado,

ro por entre os pés do ar- teso Há, porém, a destacar;
,tqueiro que, no Ianee ",-,11;r<." as atuações de Ronaldo, Ca
a itbandolllhl" o arco para vallazzi, Nilton, 'RogerIo l e

tentar ,heutl'álizM' "(I 'Ioi,i.' ,n, ..
' '�bgeiiQ II, êste agoi'a um'

contrário. C;om -

3x 'O, termi-'
' dós'mai� .

'completos em sua

mm' o primeir� período da pQsição n6 Estado.' No qua
luta.,' t·�

.

," d-i:-o de [oaçJiba., gostamos
No tempo complementar, mais de Barra Velha, Coral,

o panorama do Jogo alterou.) Balvedi, Haroldo 9 Polettn. "

se 'um pouco, com o vísttan- E' um time de' jOV?l1S, exec

tes apresentando progressos, ção feita a '�alTa Velha, o

'sem no entanté a;"Íeacar a qual; no. entanlo,� é o astro
" ' .. " � -

vitória av3íiana. Os locais do time ..

'continuaram ' demostrando .

sua maio� categoria: edtan
dó a prova' eÍoque;lie ' nos

dois tent6s qde viéhm a 0.1)-
'

'ter, cont�a úin r do� quádro '

oestino,Hleí1Íiliiuo.se em 5 x

1 o "escorre '4à pugna,
Oavallaszí, ftÓS 7 minutos,

servido
\ por rC;::,al'los Roberto,

foi o 'autor do quarto tento

da tarde, com um chu'te ele '

fóra da área. O mesmo Çh ..

vaIlázzi: aos,,,23/nmmtos,' r�· '

- cebendo
.

desta Ieita. de R�c).

o APITADOW

Reteriu, Ó prélío ri sr, OI�s·
SI}S Alves Xavier, auxiliado'

por Antônio Cruz ,e': Laudjno
Pedro da, Silva. Fraco seu

,

trábalhol eivado deerros na
maioria lJrejüdicl'ais ao ; ti·

de Joaçaba, S�bre o>gol ínau
gural.s.há dúvidas quanto ;'i,

sua legitimidd'de.,
'

.OS QUÁDROS
/

gério, II ele'vol,l 'o escone p:.

,'ta 5 x O ,completando Po!�t· Os quadros :a,presentarmn
to, aos 27 ,�inutos, a 'conta· �, as formações y.ye seguem:

gem, lluma'iraÍha depla,::-t- AVA_I - Jocelyo (Gete UI)

vel;,da defesa a'l"li�an.a; 'l.w,' !linal); ,Ronaldo, iO'eodato,
propicio'u ao' meia_ çmner· Zi�t.on e Man.o�l; Nilton e

'cialista o: li�re;cami!1ho\ dtl'il Calos 'Robe�fo,; Rogério' U,
Rog�rio' I,: CâvaÍlazzi e ,,01'·

, ,t' _ .

lando' '(2xO). 1,

COiY.i:ERcÍAL- - 'Simi (R8.

redes.

OS'MELHORES
mor);, 'Coral, 'Glênio, Orian.

Todo r o: time 'locai , atuou
b

d@ e:ROIneu; Bódi e Bll,lve·

,de molde:a aú,�dar, até m:CG di; H�rolclo'(Ary),"Barra'Ve.
mo a defesa, àpe���' dk fa.' ,lha, PoleHo e,CarUnhos (lh

, l' .,/
lha do 'gol único dos visit�,n: rolcl:o).

.

l .

_;) � ,\

-BAR�,lf.ar':'ER�,El LIDt:R ACEJ$SO l.'I)f;m����D�i';'t1�7 Jllilill � '�nJ'E E�Vencéndb ao,Banco'do Bl'osil por 4 x 2 e'o As- '!(Jl.UtlJJ;iio!l:f!..nlÜi.!Kihi�)l �WJH.I' i',nil ',' &'1'

socioçã� dos Seryid?re;s:Pºblico� pai- ,1 :x 'o, a equipe CONCÓIDDIA
do Barnga-Verde, passou ,o pontear, Isoladamente, ao

tOrneio de acéssà do campeonato s'olohi3tà eh cidade
Vejan')Os o atual, classificação:

'

Lq, 'Iug�r: Borrigo-
Verde com O p,p, �'

.'
.,

20, lugar: CciraiTluru e S'ig-Boys' CCI'l1 1 p,p,
• 30, lugar:. AssociqçõO dos- ServidO'res, '13drico 00

Brasil e Atiéti€!o, todos cóm 2 pontos perdidQ:""
/ ! _c. !"_ •

'

, \,

Tiv,emos _na noite de st:xta-feirc:, o p�ssegui
menta do Tameio -::Je Ace,:soj com o desdobnjrnenfo
de d6is jo�]OS, N aprc:minar em 'jôgo em qlle a equi
pe do 8ig-BoYs, 'fà'i mais técnica mOstrando a e

quipe de Caramuru muito entusias<la, '''registíQu-se
um empate de 3 x 3, com 'o ternativas interessantes

v,
,

,

OI'" 2 �l' , 'd A
no marcador, com oro úm 'óró outro, p,ontéando o

encena0 ao .ImplCO por x' a eqUipe o, -

I d
- ,

rnéric� cor:tinuoda�imental1do _

tênue espef,�an�1ad, pa� ,:p �ça�à OlJt ro jôgo o Barriga-verde l'I1orite112-Se
/

invic I�,
conqUistar uma a" vagas pOI a a etapa ma ° cam'\'t' d ot' A

' ' '"" do F
' "

p' bl', ,,'.'. ,
' 0.,<00 err ar G' SS0CIOCOO S unclononos u 1-

peonat,�' ?omll1go o, Amenc.:._o Joga en; VI,d��ra confr� 1 x O,
o '

o PerOlgao, oportunIdade em ,que seI.) Gles';f'hnc:f podera
cós p.or

:;er decidido. lvI,auro abriu o contagern",paraJb Olimpi r
'

,

co, cabendo o Ademar e Jorginhün�)s gols O'merican6s
. ":EIIJJA�'I'O, J.3lltH,ARES 'MA

I

J.osé Carlos Bezerra -foi o árbitro.
i "A� GAZ'ETl"!-

rca�,,<,)!ili/i �f'lJ�'1lJ! ?� 'il'll � iT!��J��r�!�.t1.J'lÍií!4à. i·.II.�íi.!ti\��� f;,3j· r ,ít� ilt ,lklibl'6 � �1Íl
"

�.
;, _ . ,_ "'i", ;�',,; ',,,

> t ',: "",:"",', ';,'
Agente Oficial da P�or)riedade: industrial Registro Ué:

,

marcas, :pat�ntés 'de 1rivel�çio nomes ,cOl1,1e'rciais; Lítulos oe

estabelecim�l!ltos insig_!lias e frases, de "prypagand,8." '

,

.',

'Ru'a Tel'iélfte Sil'V'eir;a, �9 :_ 'Sala 3 -;- �", al1,g.a�:,:- )Utos
da :C.'1sa N�:i; -, FlqÍ'iarlópol�s Caiú Postal 97 - ?�)"

ne 3912.'
,'.' c ,

, '�

12 �

Jt "
1'_0

/\ equipe cb FigLiEirense, ,que' mHeontenl este

\/(.; cem JCQ�Cibo, onde cUr'h;=;riu seu conlprOn);sso" 110

.Ott-ava rod'Jci.:J do returno do Estadual de Futebol, em

pc;t(]nqo.. C0I11 'o Cruzei.ro, jogaró, hojel na cidade de

Concórdia, corli'ro um time lOcai,' possivelmente o Sa
dia,

CA'LEtUl,A'RI,D DA F.�V .íVi.S�'C. AINDA
NÃO 'S'A�U

: t
"
J

, ,

. 1

O calendéírio da Federacõo ele Veia 'e ;Y\otc:!, dé
Santa Cqtarina, para a tempOrada 671(68, ainda não
foi dado a conhecer do imorensa,

.

Tdàvia s'obe-se que '6 -campeonato brásileiro
de 'S'harpie S€íá reoiizaqo em Pôrto' Alegre, dela de
vendo 'porhcipar ,n'(ais d�' umo dezena de barces> de
S-on-to CotorinCl\

.

, \

;

r

"

\_,NÃO FAZ MA�.
I

Bastá telefonar park
3418 e você recebe a '

visita de um técnico?
em ,sua casa ou êscri,';
tório; Veja' o ,mostru';
ano, receba o orça
mento, combine quan-'
do' quer o trabalho e

como quer pagar.,

;'t

: ,'. i

Jerônimo
Coelho, 5

.'. - ,�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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_:;ornente a pesquisa pode indícor o rumo certo para I t'�Tç:GRA DA POi�T)\RI/-\,

Os trabalhos florestais,
Neste mundo em constonte evolução, onde Na' Argentino pudemos' constotor um esfôrço. j "O, mi�istro de Estado da Faze�da, no uso dedeis' exiçênctos dei vida rnoderno resulta maior cOn- muito fvande ho setor pesquises, com a f:ihà!ídade suas ctribuicóes e tendo em visto ativar o real izacãocorrêncio '

nos atividades humor-os. até mesmo í10S de asseguràr O iniciativa �i'ivade ,(j) m6xil'fto renéli- da' recelto "do' Uni'ã'ó" ol::i:eti�ondo' mêlhor cumprirnenassuntes rncis corrfqueirbs, não se pode Pre'scihdir 'OI mel7Ítô e sequrõnço. Tais trdbolhos estõo sendo exe� t6 de su''a progrC!.mação financeira' e' éxecuçôo orço-gUmÔ' dfts muiTas m9dtdiê'Jades' de pesquiso, cutddõs. n� e,sfe;a ndciôndi,- pc€16 I nSÍ'itu.fo ,N'oêíbq_ÔI' ", ,'-
,

. ,

, menta na,N'g Eigr-iEulty.rGl nôo fôra o trQbljll�,o sisternótico dr? Tecnologio Agropecuário ,(lNTA) e no esfera, pr0-
.

Deterrninor que o recohimerito dos rendds fe-visnndo ebte:r maieres e melheres celheiros, o ecren- vincial CMisiones), pelo Instituto Aqro Técnico de derais orrecodcdos pelos estabelecimentos da redeóq de alimentos teria assumido sspectos pem mais Missiones
'

(lATEM), entidade misto, çla qud] porfiei- banco rio e que trata o- sub' item 5,1.9, do pórtoriograves, Na silvicldlt':lra; onde 'Os er�ElS' e pefiGiencias" pc d iniciativa prvodo. 'Ambos os orqcnsmos dispõe'iii no 9'9, de i 4- de marco do ano em curso, deste Minissomente, sõs cpurodos depois de 20 eu 30 anos, o de recursos suficientes, cssequrodos par taxas, ,qúe tério, sejd efetuado com obsérvcncio de segUinte es-p,esquiso rom_bér:n é fator .es'?enG:ial' pftra o S!o1CeSSO do irrcidemí respecl'ivaméilte, sóbre Os importações e ex, ,calonamenJo:I,l·egóeio, �eme-ntes ,,,Je q.u'al idade" �. inf§'ríof, essência p' rta
-, .

d"
-

e' 1 y:,

d' --''. <:;l o co.es, e: PW ucao r glooo , .Período de arreca acaO:inaôequÓefa poro área; manejo florestal inefici,ente, '

" SÓ�el1_te" nó s;tor {Iorestal" trâba'lh,(�m,.na INTA Do dia 1 00 dia 5
'

---'_'-----,:;-.'--'.'-."-�-_.�--,--,:'::;..__,._._.._--,-,- 161 o;échiccS ,,�odil1 ,de,?ícaçtõo, exclusi�d.- OUptros, �orém -Do d'ia 9 ao di8 101 '
-T- - co aooranl' �o,n a !"em es uaos :parCIOIS., e,squlsa-se. Do> dia 11 00 dia 5

CD'sarA' �O'lifft·DE·' IS!
'

iin lU'!" sôbre o aperfeiçó�merito das �,técnicas de' pl(:rntiós;
.

'O "'16 ..

2n
' .. ,I' ..

;" ,'il\wIia, �-
�

,

,n,U ,'.Ir'U iiíti"bdlJçôo • de essêilêias exetic(J5, éLJjb e0rhP0rtbmen- 'D� �Ii� 21 Q�o d��� �5nÚATROc ANos ..EM IMP-DRT<A(UUl DE tO' é é;dh�to,fôdo Fiéis diferentes- ilres§ ma" Nó�õb;-: me-/ Do ldia, 26 ao Cdtirno dia do mês, '�, "," " .. IhorameAto genétltÓ -das êSl"écies, �5e"IG selé�õ�,dê ih� Pe;íodo para o� recebimento até o dia 30EQUiPAM&,NfO lEKTlt· diví,duos cem caréidefísticÇls eX0e�GiGriéfis;' qUe sõo Até o dia 15-,
O 'd "t' C s�a -o 'S'I a ,,' (';'_""'OL Pl'oJ'e" niultiplicados"pbj'.. êstbcas, bli por prédü&65 �e ,si:'men Até 0' dio�20presl en e o l '-'

- I V ",ncam,:l I - .'
"

d"'" d
.

to -aoCc'ngresso;_ q'ue"'conced'8', p,el� prbzo' de qU,atro, te �elecio_na9a,s,:,e:n,?ommes ,e O;V,Of:�s, �Íl.�ert? as; Até o dia 25
anos, conra4Gs da vigência ,da. lei' propn;;to,' iseneão -e tllnda pô.r hd3rlgeçoes e, provas de p'n3genle, .fraba- ,Até o I�dtirno dia do, mês.
do Impostq dé Importação de equipmn,entósf l1Jóq'u�-' lhos qüe' visitarn'Os ria 'centl"Q oe .pesquis€is em çeste-! Até o dia 5 do mês seguinte, ""

nos, aparelhos, in�t.rLlme:htos, com ,os �espectiv6sc aces lar, ,-,'
I "

, ';', (. "

sórios, sobressalentes, et fe!-l"Ometltas, sem '-sin:Íildf naci 'Ali tombé'm têm Ull, bre0reté de 6EmifêiJ.'as, Co' J�q hipDtese de nõo haver expediente' ba�eario
enol, destinados, eSPecificamente à indClstrio de arte qual 'POSStJ'e 90 ésp�ties, do 'gene1'6 pifius, provenien no,úHimo qja ,Cip prazo fixado paro. o reco!hirhenío,
fato.:> i'êxteis,

'

res de' reÇn6es, Tropicais e sybtfopiébls': A tarte' g�oda este' será efetuado no primeiro dia útil irnediaig,
do -úIÚI11o' inverno, contudó, soctifiebú i-nflitàS- éfas es

-

Seró' ex�luído do sistemo mediante processo su-

pécies fropic6is, ,;/ mório por ato do de,legado regiOnal o'u sect,ionfll do
R.esultado muito ,siª,nificCltíVó ,poClé ser espetado arr.ecadaçõo, "Gd referendum" &J diretor d:G D�par-

dos, platioS' qlJe estõo realizando em Ca§félOl", e em tomej,to da Arrecadação, _0 estaDelecimentô b�rtGório (vóridS orcas da ,i,rgentino cOm sementes <?6, Pinus el
que injustificadamente, 1')00 efetuar o.'reco!hlmenj·o

'I(ottil" pl'Ovel'1ientes de 40 regiões g�ográfic-éis dos EE nos J)1'Oz6s b(a fixados, t',uLJ, Em Eldorado, pudemos obs,efvàr b� tesúltàdos' Serão também excluídos os demais estobelecimentcs
. preli,";"inares

..

desse 'trabalho, o qual, parq Miss'i.ones" cio mesmo banco, situados'" no mesma jurisdiç60 fis-
indice 'melhores crescimentos das plantas de semen- cal, caso aigum deles posteriOrmente cometer' foit-o

, te� do Norte da f=lorida e de Louisi�na� \ iclêntica, ;
, Hã muitos -ahos, cOnta a Argentina com a' G:bla- O DeportClmento ,de A,rreeadoção dará imediato

boração do Di'. 'liJmbertó Golrar(
.

técniéo de renÇlme- conhecimento dess�s p;:ovidenc,io;s à administmção
niundial e, profundo conhecedOr dá sexigênc!6s eco-, do banco a que pertencer o estabeleeirnent'O infrato�

ESTRNrEGIA GLOBAL 16gicqs e edofjcós dos Pinu.s tropicdis fi subtropicais, bem como ao Banco Centro I ç:la República para os
,

,�
,.

, 'cuiós pecuÚaridades observou nas regi6es de "6rlgem devidos f,ins,.
.

,� ,
,

� I d I d
"

t
'

"d d��sa ê'onif-era:s quahdQ tamb�m cbl§tõu, €eHlªfites O 'rer-:;-I'nilllúlto da. mr-ecadQçã6 efetuado � parU t(tu ar '.e n ustna e- Ol-(1erCiO, expllc<tn o�o '
"

,

,_�._

seiÍtido do � proJetó, r�velou qué 'q concessã() dos- bene' que; posH;rior(Y1enfe,' fora::'n experlmeritaoos" no País til' de 1 o 'de l'1ovel�lbr:o próximo Obedecerá aos prazos
fícios seró feifa mediante criterios a ser-"m fixados visinho: fixados !iesta portaria, revogadas os dispOSições) em

- pela Comissão de Desenvolvimento I'ndlclstriol, pa[a Percorrel11?s ,os plantios, ?a Celuloso Argenti.r:a contrario .. "Er.it,retanto, rj,o_ra 'fi�s áe ,aju;te" a�s nçJVos
assegl,;lror -'que ai expqnsõo__do .. �1tor",_.;�êx.tiL.seJô;l( f,eitdi J',cQt1'! _eS50�'�.�s.Gl'lc:\ÇJ�' ,çlaj').merl.ça- _C�lJ.tLal, '

. .B_ r:E;:9tÇlO"'�pro;cos�� c:r 0r-retaeJ;3çã,o:, E.'fetlf'Gl€lO, nO"_'Pe�!.od0 0@ .23_',0
de maneira orcjenada e em consononcla com a estra - das Com'ibds que; . indlJbitave!mente� mostram que o 27 de outubro será'recolhida até o dia 3. de, novembro
fegio 910bdl, adotada pel,o Govêrno, em relação à in clima- permanentemente úníido dé Missiones, nso é

e C! do oedodo de 30'de outubro a 3,de noveJmbro"b.
dÚ$hia, ambienre adequado para tais' Pinus, que, 1)0 habitat, té o éli; 10- seguinte, ,

cantam c_cm perfodos pwlongodos '€le secá, Res·ultou .

O Depart6metnto de ArrecadGção e a ! nsPetoria
desso incompátibilídade ciimática, Ou o cresciménto Geral de Fi'na:nc�s do Mihls.téFio da /Fazenda expedi
exagerado, cSm fustes quebradiços, ou ainda esga� rão as ihstrucõ�s que se fizerem, necessarias",
Ihamentb excessivo. Isto vem confirmar, que a foi- b fl1inistrci Delfim Netto também, bàixou portl\
xa de tolerância . dos plantas 'paro uma prô..d'u,tividade ria es1abele�endci às seguintes valores 'nominais' dq_'
ideal, ou satisfatória" é bastdnte restritó 'títulos da Divida {\graria poro o. trirt;1estre dê outubro

'-., a dezeh1bro de 1961:
_

.

Os álamos (populus. spp) e as solicaceas (Salix Val'�r de r€ferênG ia: NCr$ 50:,000; NCr$ 100,00:
spp), sõo esiência güe ot-upCim posição muito des- NCr$ 200,OC; NCr$ 500,00; NCr$ 1.000,00
tGcoclp na Argentina. No Val:e do Rio Negro, o fa- V�lo'r n�minàl' rebfustadó ,

mosa região de produção madeiro, o cultivo, ,naque- NCr$ 1.3'0,90;; NCr$' 273,80; NCr$ 517,60;'Ia latitude extremo e muite yentosa, ;;-eria pr,alica- NG 1,369,00; t"-lCr$ 2138,00 ,

<,
,

mente impossívei, não fôta a existêhciado proteção
. '

'� ,

com cOrtinas quebravento de álamos, cortinas que __".
.

....__ .__ -'- ._�' --,-----

protegem plantas, florações e frutos dos excessivos
"

_, .' .\

dim�t,icos, ,Além, diss ,o�, essãs coftin�s j5('bd:uzém. o "IM'IESA'STO. ANJO DA GUl\11DA .tlda.motend prima necessari(''l para os -milhoes !de carxas,
"

,', '

de embalag-em pard à exportaGãó das frutas, caixas "'., '- ' '_ ' ,

que necessitorh s'ereni feitQs, dê rilGideita leVe" e -sem Horário _ de Flot·.janópoUs para:
..

,odor, qudlidade que possui o- álamo, patd nQO preju /
�',

dicar ó oramo e gôstQ das Trutas, /

Nó Delta do Paraná existem 100 mil ha plcinta
dos cOm Salix e P'Opulus, �que prbclut,e'ni Jf\ãtê:iê:J pri
ma para' polpa, caixaria, fósfo_fos oê Glté IGlminados, ,A
base dessa matérici prima, funcionam tGmbém no Del

CRICIUMA: ,

'

,

...

\
to 6 fábricas de, aglomerados" \ que. atendem tot�4:00 _ 7:00 Ú2:00) _ 14:00 e 21:00 horas;
mente Os neceSSidades ,do Pms, e ,ag.oro prepar0m-
se poro exportar os excedentes,

As di'ferentes espécies ele< amb8s os gênêros ci-.
, todos hibridizom-se fácil, e naturalmente: Contudo

,
..
Du Pont contratou odete· .

dtive William Staúton para
as plantações são feitas com est,acas provenientes, e

arvQres de clones selecionados, Tais clones poremagir como/mediador entre ..

d d d ,LAGUNA: ,

ele' e, os ladrões ainda não no decur_rer do tempo, têm a ten ,ehcia e per er a 4:00':"" (6:30 _ 10:00 _ 12:00) _ 13:@ _ 17:00 _ e 21:00
resist�ncia à pragas e doenças,' o que obriga ó um

hor.a.s.,identifica�os. O FBI, por
,

.

trabalhá nue também está a cargo do INTAsua vez investiga' e nã,o faz '9.

Com relacao à ensaios com essêncios nativCls,comentados sobre o paga· �
.

d
IMBITUBA:

mento do resgate exigidO' pe- segundo o 8of�tim no, 3 da Asociacionde Planta ores
(6:30) _ 7:00 (,10:00) __ 13.:00 _ (17:()Ohoras)

los mascarados. 'A coleçãO' FOrestales de Misiones "esbarrou-se cOm o inGonve-
LAURO MULLER _ ORLEÃES _ ,BRAÇO DO NORTE _

de mO'edas russas, do prin· niente, por um lado, Os inimi�os, natuf?is dessas esc, \
GRAVATAL _ ARMAZEM E SÃO MARTINHO:

cWe M�Úlailo'vitch;/desapai. - sências 8>, pelo outro, com ,o lento cres�lment�' dessas 6:00 h�ras, TERÇAS' _ QUiNTAS E SABADOS.
receu da Russa durante.,3. plantações, fato que torna as mesmos matratlvas eco

revoluçãO' comlÍnista de ..,. nomicamente'.
1917 e é considerada tesO'u. Finalmente, visitamos o Centro de Estudios

dei B.osque Subtropical em San AntAnio, próximo à
fronte'ira do Brasil que funciong há 16 ,anos 'e tem

ge dedicado pri,ncipalmente d pesquisa com a Arouca
ria angusri'folia, Um dos ensa�os diz respeito 00 enri

=.=:--== �------==-=====---=----=------=:::::::--===
ouecimento da floresta natural degradada, com es-

sªncios nobres; trabalho em fOrma de faixas abe-rtas
na moto, nas quais s'e fazem os plantios, (no caso,
Arauearia angustifolia), Na Afri,ca essa técnico deu
bom resultado; o que não aconteceu aqui, face à e

xuberância da vegetação natural que, ràpidame-nte,
invade as faixas, cujo manu'tenção por isso torna-se

muito dispendiosa,
Ao cOncluir êste artigO, des,ejamos ressaltar e a

g,:adecer o espírito de c'olaboração que encontramos

da parte cios Auto�idades Argentinas, técnico gover
namentais, entidades privadas, (Celuloso Argentina
S,A ,e Associacion de Plantadores Forestales de Mi

siones), que não med'irém esforços em fçlC,i I itar-nOs
todas as informacões solicitadas, Julgamos que seria

ele grande interes�5'e para ambos os países uma maiOr

coloboracão em forma de permuto de informações
e materi�1 sôbre pesqufsas, permuta ou cessão de se

mentJs selecionadas, e isto em todos os ramos ao A-

r
,," .. )_ ..

Ísensão Alfande
bran9�ndo I'

, &,

Termina no proxrmo dia Informou o sr, 'José Perei-
27 a possibilidade de opção raCampos que a nova rega

para quem vier do Exterior, 'lamentação da Díretoría de

em, relação aos artigos q_y.e Rendas Ádualleiras específi-
podein 'éütl'Rr 110' Brasil com , ca os seguintes ltiultes, den-
is,énção "de imposto, ti'o dos 50,doláFes extras:

Sr--;""'o informou o che- .' Bebidas alcoolicas ' _:: Vi·

í'e (1,0 Serviço de Im'po�taçíl;o. nho, seís litro's;
,

Champanha
Acre.a:' do Aeroporto -do Ga ou seméllli.int'é, . três Im·os;
leão, ,até essa data os 'via- ui'sque,' iht, vermute' etc,

jantes podem . escolher en- tres litros.
. 1

tre a legislação antiga --- 'CoúlestívCis - �'Zeite c õ

qu-e ,CGhéede ãsenção.: -pa.i::t leôi'déz lltNis; pl'êSufito, li;ú
ull'11t ü.iJiidàt1e tlé de\etll'iln1i" gQiê� ,S'iflàme et(l,; tlez �'U:uii's
ilÔ's MíigóS, cómo PlÍl>�ÜÍ!-}2t··· eÍltt�(!, ptllxe é �àtê, :('Gúüsm" .

(te rrtÍllact,; tádlos� í:üáqÜil1às i'ias1, ,üfj'l" q1tU0.
il� c§crêVci';' CMnáfás. fét.o· / Filmo ...... (jliàtilt'Qs 'ê Úígilrl"
�rãItéás; 'etc. �'e a'âttl<ll, /: fifiliis; 5urQ�tlíttles; ci�ãtrüs
lí'tíé "11él'íllHe a elltr:ttl'a, C'óÜl 401)' 'itrliô�ttes, ruíno p'íttit ca,

iselt�io, de qlÍâlque.t attIgí:i c�it.n)j' 50,(1.'
,

.

'

(
a:té um· totà'1: de' 2(íO' �!Wiã�é.s ,tôu�a'ttôl ,-'Péf'fu11\eS '56\)
ê de l.tlàlS, 50 dolafes e:n'i bé' gtaI;nás; �gti� (le j::ôlôilÍa, .,

bidáS, fu11.1o, Ç0J.11CSÚ,YéJs �, ,1.�(Ó ihfô;. .' '

fÍNigos tle
'

�ºüÍ).a'ttor, c
"

"

li§hí,-r�o, aiÍl�à isêÍl�oS clivei'
.

SÓS· olitras attigos, lfastando:)
O Q,U_yPllde EJlfrat que 'stlli qUantidade ",i:J.ãó re·

I ' vetê dêstlnacão cofnerc'ial".
, �

. I

T
.

,

s, ,

=_.

Pesqulsa

.DIPRONIt
\ '

D�P Dr:: VEICULOS' IUSA.DOS
VEhfDE \__ TROCt\

CRITERIOS
A' VISTA OU A' PRAZO

Tal isençõo será' concedido' de Oeôx:dô coh'! os

critérios (l, Serem fix-ados p�tá CoinissÕ6 d� b�senvol
vil)lenfo Industrial, do Ministério, 'de t'ldú:�trio e Co'
mérciQ, exc;lusivClmente os �mpres-os çujos prój,etos in
dustriais

'

fenh'om' s.ido aprovados pelo Grupo Executi
vo 'do lncl�stria dE;!' fiação e TecdOgern (GEI1:.EX), D�
ocôrdo com o art, 20, do projeto, à I'ei abrangerá os

D€tl'S desernbor_Gçados nas Alfândegas mediél'nfe ter

mo de responsab.il idade

I, /\ERO 66 - C1r�ZA MJ\DRUGADA
I, /\Er�Oi66'-,- PR6TO BALI'

,

'1 RUR/'\L:64 -- 4x2 _ P,ZUL PEROLA
1 PICK-u'P/62 -- 4X4 _. VERDE
1 JEEtJ 66 _ VERDE PEROLA,

OS Vi[ICULOS !-\CIM,'\ ESTÃO EXPOSTOS EM
i'-JOSS/\ AGENCIA "DIPRONAL" - RUI, FEliPE
SCHMIDT ---::- 6� '\

.

FOi'-iES: 2051 -t3919
FLORIAi'-lOPOLlS, 6 de outubro ele 1967

�'-"�-"":----- �::: .. _(-",,,..,--,,,,-_.- l---;---··t..,..�, ...........·_�--_,_.,_-,---,--"--�--- --

_ �J.iFldATAI�A,: CA:MA)JUO '�:r
• �- .t.._

I
- '

. C O M:UNI C A Ç, A O

\

�"ICEf\IO Camaj'go proprietár�o dei Alfaitaria C')
ill'argo situado ,à rua F,eiipe Schmidt, no, 37 -- co

rnunica que por r-notivo de obras no lata'I, transfE;rj�
seu e�'itobelecihlento, tempororlom(jinte poro ô rua

J\lvoro de Carvalho, (esquina com Félipe S,chmidr),
onde continuor'á o atendimento de séus clientes 8 a- 'MILIONARIO' PAGA: ItStATE PAftA-

.
.,

.
�

REAY,ER MOEDAS, ROUB�DAS'

, ,

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

m,i§)Gs, T"
Outrossim; c:c-nJunica que 'tõo logo

\'0 construcão, voln:li-á 00 n-,esrno local.

17'

.,

'Florionópolis, 2.5!99i67,

termine ,\, no

'Du Pont Idecidiu pagar _
res·

gàte 'de" 20Ó mn -aoia.rcs . (540
milêruzeir�s 110vos) na teu·,

tativa de recuperar dua,;:; Vl]{·

li'õ�s coleéões de IÍlO'ed�s
.

russas e -norte-americali'as
que foram, roubadas de suá
mansão por. cinco mascara·

d,qs� ,As c91e�ões va�e' 7�Ô mil
dOI,áres )�Çl$- 1.001000,00' '

e,� para ,roubá-Ias, os desco
nhecI(los amordaçaram Du

Ppnt, sua bela mulher espa·

nJ.lola, UnI' filÍiO' do casal e

dÓis 'empregados da mansão
Nãó molestaram,. entretanto'
um óftb.;'o filho. do casal, que
dórmia. dut�:nte o assalto. "'-

• ...·1", I

_1-,:- �._

-;
__'

'_,,
__ '_':-:-;-:�',-�--O_;:.--�,

'

!
" '

r,�IIII�",I'IIII,_�II�:." " '/ .! ,c,,,,," ao

."'''1 '; j

,

'f" ',' ""' ..
'.

� ',�. �-

�. ,AssOCiados;po� �.�.
, " '�". '-�,
, " I

/' �,
1IIIIIilllll�llil#l�
Os associados do' MFM abaixo r�laé:ionádo;�deverão� toinparecer à

Agência locill do Banco Naciónal do Comércio pa-ra recebimen'to dos seus

'talões de pagamento, que' foram devolvidos ,pelo Correio por incQrreção
nos ,endereços: �

D�tetive'

\ Marcos de Sóuza Va1ig'as
Mussi íJiJj Mifssi
Vasco Gomes
Hefio: Mendes-
Nelson João Pereira
.José dos Santos Vianna
Domingos LepO',Ii
Wagner Bà,tista Gônçalves
Valdir José dos Santos
Claus Dieter Eichler'
Ucucd:ito· Milton 01iveira

.

ro nacional da União Sovié,·
tica. Du Pont acha que o go·
vemO' de .Moscou pagaria 'pre
c� ,

superiO'r a um milhão de
-

. (
dólares.

'

Luiz Antu,ues Tllixeim
AraIipe Dias da Rocha

Alderacy Sampaio ,Muricy
Mauricio Rene de Ferra-nte
Adayr Marcolla
Renato de Medeiros Barbosa
Claudino Daimolin
Adilson dê" Ã"iÍa,

NO' Banco

O, llliliGl1ário esclálieCeu,
tambélN. que Quínl cO'leção
de moedas russas, de

'

sua

propriedade, está guardada
num banco de Miami. E u·

UldeIl).ar ,F. da Silveira
João- Coelho da Costa
LeO'na,rdO' G.' ]\1];1 ' SpineHi

ma outra coleção de mO'edas

daquele pais foi doada, hi
'� algum tempo', por Du PO'nt

. '1 /' a Smithsonian lnstitution.
As autol.'idades acham moi

tO" difícil -os mascarados ne·

gociarem 'as moedas em

qualquer 'mercado, interno
mi extérn,o; por isso prefc
,rirám o regate que- Du Pont
estã disJ,Jost.o fi l'lâgal',�'"

,/

'FAZENDA.'PRORROGA ,A

'ABRECÁUAÇÂO ',/FEDERALr
D

ln

U
Objetivando reorivcr a receito da União, .poro

dai' melhor cumprimento à execução orçornenrorio.
o ministro do Fazendo, prof, Antônio Delfim Neto
baixou portaria fixando nOvos prazos, poro o recolh
monto .dcs rendas federais recebidos pelo rêcle bon-,
cária i privado. áo DePartamento de IXrrecadação e,

fetuada no período de 23 o' 27 dêste mês, paro fins
de ajuste oos novos: prazos, deve ser recolhida ate: c

dio 3 Ele, novembro, f- o correspor.derrte ao p�lrfodo de
30 de outubro a 3 de novembro, até o dia lOdo mês

a 21

eS'ta I !1'�, �i' (�I 'I.' o rgentina
\

,

que 'vem.

U, ,

,
f

PORTO ALEGRE - SANTO ANTONIO -r- O$ÓRW � SO}'l

BRIO E ARARANGUÁ:
,

4:00 --; (12:00) ":"'",19:30 e 21:00 lióras;

TUBARÃO: ,

4':00 - 7,:00 - (10:00 - 12:00), - 13:00· - 14:00 _,_ 17:3U -

19:30 e 21:00 haràs;
.

OBS.: Os hor.ários entl'epal'eiitizes 11ão funCioila111 aO's do-

mingos.'
Estação Rodoviári� - Fone 2172 - - 3682 - FlorianóPO'lis
-- SC.

FERRAGENS e
,

MATERIAL DE CONSTRUCÕES
..,

,

J
I

gro,
Rua Conselbeir.o Mafnl

I'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
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,
Ivu �llIf8ya '3JSeUi iilõe�t7

o goverf,ll'::ldor Ivo Silveirq erytreg.má' hoje: no

Palácio do Govêrno, 05 prêmios referentes 00 sorteio
do último série dO "Seus Talões Valem Milhões",
realizado dia 3 último,

Receberõo seus prêmios os sros. .Inó ty\oura
Muller (NCr$ 3,OOO,ÓO), residente nesta Cdpital e

Terezinha Ondino Silva (NCr$ 1.000,00) e os srs.

Ivan Monteiro, de Souzo (NCr$ ,500,00) e Raimundo
Vieira Pilho (t\jCr$ 500,00),

'

INDA �ftn'.'v�nl·o�' �"� �., ··b�.iI "

,ª�"', ','

l�V ..

'se
Em solenidade" reolrz odo na, tarde de ontem no

Despachos,' o .presidente do Instituto Nacional de
Desenvolvimento /\g; Óí:O, fir, Dix-Huit ROsado, fêz
eÍlt.f€,Oa 00 Governcdor ivo ,Siivelr.ó, de um cheque rio

, vCllo!'�dG j 50 rniL cluze!. os !10VO-S, de.sti�odo<i 00 pro-
grorn'l.,de·e!e'trif�Cd(Qb LUl"C" 1:10 [�;tadol

",

" E\t<;-Y9n1, presentes �? r: V�cê,GoVl2rnodor, Jorge
Bornhousen, Secretário �çle Estado, deput?d03' e cu-

tcridóo:.:s', �
':,Pausadõ ,e oulêntíco, o sr, Dix .. Huit Rosado

(i!�Be', &.:;:
-

sot'}Sfi�ÇUO
.

p�, 1\ �(. 1(,: »cont -or no Estudo. de
S·'};,,\(o 'C(.)torino; Qurn::.:rihdo '('ori., o,.,teci:Joção 'de. dias
uma ':pr�mess�',.f:eito �Q ,S'r, ,1',0 Silveira, na Guonobo;
!.) �(c.#�e"'io.·��:e o- t: '! : � �� ',li.:,' t, ...Hl1 e i'] en: � ego. da pa r-

reto da c::cp\).2!"l;P 'j:T"'.]rio e; t·'e o !i'4D;\ 113 o Govêr-
.

n:" e;todu�i ..S(JlilO'l1t1"';�d c \ alor .co eletrificoç:ão ru

ra:, lembrou 5, Exo os recursos qL::e'eslo p,roporciona
hornern do cornpo sob Os espectes -produfivós, . huma-
nos e�',,�ciois,

'

'- Fcd-ondQ à segui!', encerrnndo.: o Gcverncdor Ivo
Silveiro 'qgrnCieceu a' nresenco do (.l'reior do. INDA
I\no isanó; em b'revé retroE.pedo, o que foram. os

'cc;";tófo,; m�ntidos oóro- a àlebrciç,ão e dinam(zação
do eOlwêF1;(:� Q' G6�el J' dor fêz blogue,' 'oludJndo a

(ij''-.Ie' vt:it�s' corr\O a do Presjd",nte do 'INDA são mui

t0� �oDrf'(.iodG1s' em nosso Estado. ,Acrescentou S, Exo,
'�Ue 'o ,oiucão dos "rob'ema<; cot'arinenses é ,_,_., 'por
e':·ten?5o ':� ,uma s�luçõo pma problemas ;do B.rasil,
rois perm'i,ie '�0' .su! elevar o' índice de produtividade

:�, 6ro'porciónor à;; regi,ões menos favorecidps ��sfes
F:, ís conti :lenÓ',31 r'l'-i' hO'rF's c0nd fções d�, progressO,
'ÜN!l),6.J)[ ODONTOL.0GiCA

,

!' 'I 'd' f" li G d" '\pOs, a 'so,enl ace o ICia, o ('vemo, 0r e o

Pre,sdeilte dO. ,I HDA, ccomponhbdos de todos os pre;
s�ntes, compareceram ao pátio do Polócio, onde' foi

�fe:tCl o entrego,ao Prefei10 re São Miguel do' .oeste,
de �ma un,idade odontol6gica móvel, montada' sô
bre "'kGlmb/',' O' veícUlo é destinadq 00 átendimento
odG::ntológico 'rural do Munic;PiO e foz parte de' um
PIo9t'0l11a, de otenqiment? mantido pelo I��D�,' \

Adislas lançam no Rio a Mini-saia
'.. -

.

.
par-a homem e sociologos �poianl a moda

,

Homens .€le teatro" se' letras, de artes vão 1q,n
çor novo moda n� Rio: 'mini-saio masculino,

A ideia É do 'costureiro pernambycano Morci
�io XQmp'os .e,"'j.á tem o apoio de muito gente, que
considera, esses tl'Oje o mais pratiGo paro o .clima ca-

Assoc;iação dos Funcionai"ios Inaiivos

elege primeira di·reíoria e � e�possa
A Associoc60 dos Funcionórios Inativos do Mú

nlclpio de Flo;taWQPoliS - AFIMF - .recém. funda-i
do, elegeu é emp9'ssou sua primeiro diretoria, cOns-

tituido dos srs, J060 Navegantes Pire�; J, Sil,:,a, v.ice

presidente; Emonu�1 \ da Rocha Unhares, secretário�
geral; Manoel Dias, secretário; Francisco de Andra
de ..\morim, tesoureir0-gteral; Daniel João Mallceli
no, tesoureiro e Idalinp Silveira de Abreu, procura-
do�,

'

COMUNI�AÇÂO
Comunico ao Comércio, Industria e ao Publ'ico

em' geral, que nesta data assumi a Gerencio dos ne

gocias de transportes de cargas em geral do Ex
presso Joinv,illens€\ Ltda" com escritori'O' e depositp
à Rua Almirante Lamego n,o 114, fundos 'telefOne
11,0 3,677, nesta capital,

.

FiorianóPolis, 6' àe outubro de 1967
1

Guilherme GOhcalves D'Avila

#I

O �JtJltiIS ,ANTiGO DIARIO 'DE SANTA CATARINA
Florianópolis, Terça-feira, 10 de outubro de 1967

\'

gÓ'f'o"rH:'1clor' !Y@ 5ilveirlO.! essineu contrato a SC-23, (1 príricípal estra-
cera a 'firma emr,no: :(,(m Trifingy!o pore I) esfelte- da rpdovipíria, Assinalou a'

. :,,' ,correção da Fazenda cata-
m<'I!'l�'O da \5C-23, 11\:0 tre(.�,o ,

.

htt1aiai-ÂII;CI!JHa, numa '

_ril'leliJ.Se', "que _ salda seus

E'xi'e!:'d:i§H de �2 1l:t"w, O � C'llltWtlto, orçado em Cr$ 3 eornpromíssos com inveja,
bi!�5e1l1 e 4tH) rnillhil::§ I(mt'igos - �-eC'HSOS do PLA-. vel pontualidade, proporcio
MEG,-- estíl:':ua!c:r,;e �,!.�'él'ff,ir�O, dp!s obras para.,o pró- nando-nos total confiança

a ponto de iniciarmos· asxil'lílo cno, terido 01 Go-;,ên''til) de!lHtráa�o, (! il1i."Ipori-ôn'da '

obras antes mesmo de o�de NC1'$ 900_000,OC pCllwa o' correnta exercício. contratos serem" firmados"
J ;

:e ressaltou 'j [as qualidades':
ros antigos .para implantar do sr: Annes Guarberto e dá
totalmente esta rodovia; equipe técnica do PLAMEG,
-hoje novamente vem o Go- '''que executa e n1aneja COJ1.1·
vêrno ,.:apliC;'1r seus recur- DS olhos' voltados par,� â
sos. na, SC-23, a . mais irn- rt}a1iqad�i deiitr� das rpais
portante via," de: comunica- .'

r;rioderl1�s, e e,ficientes téc!,!i" ":cimentos de ensino do Alto
ção do Estado ""que ligará cas".; InformQu aindia qm .vaté elo Itajaí.

I
'

Curitib[!.l,nos ao,Pôrto de Ita- p�rà�', conclusão da SC,23 o Em 'seguida, jm1tamence'
jaí, proporcionando';'k�rande : Govêrno .térá que)' 'dispen- com,o ministro da Educa;

surto� desenvpl\'imentista a ,:dér' 'Qe'F� de NCr$ 50 mi·" çã;�; 'sr, Tarso Dutr,a, rep;e,
S�nta-CatariI1ra. E o faço sa- 'lhões,

' '

Sientante ,do presidente' da " '

tisfeito, pois �ei, que com' ,"
, Repúbli:éa e cbm membros FtY' :'dQlizod� 1'0 'rc�rde:\ dé ,on1em, ,no "

êste ato estarei contribuin 1'REC(\)NHECIMENTO' 'de sua "corriiti�a, Q governa Paiáció dos b�spachsá, Q .gGlv?rnador lvo ...S.i��',��ra; ,'em-do para; o ,brHhan�e f�turo'
_ Exp��ssaÍ1d(iY o pensamen-., d?'r do Estado - participé)\,r. p(1�;:!'Oü o sr.

I f-;(él id ROS9 .no. cargo de Pr�:l(!;Ill:rÇldOr Çie
que laguarda este' Estado", ,.tp 'do ,Préfeito de Asc,urra e das solenidades comemora- - 'rol dõ Estado" �(Y) sc:b�t:ijLJíç,õo' 00 'sr. RL!pe'\1 Moritz
,

Ainda em' seu discurso o '. de oútros cnefes ,das" Execu- t�yas ao', cinquentenário da 'do' Costa, I'ecer,\'teri:li;;'nte nomeo'dQ' des201bQ rg'odor dÇ)
Chéfe do E,ieéuti�G .

"test.e:L,' Úvos tiU�iCiPr!iiS" do 'Alh, vin5ià� dos' p:'1dres salesianos ,T r i.bu;-, o i de J us'tiç,d do ,Estado, ;'.

,
rhunhOÍl o tr::);balho, deserivol-:, 'yale do, ItajÇ!i, 'faioUJ,

..
o a Santa Catarina,

't

'

vida, pelo. PLAMEG t em- 1;o,,-
•

I?eputa,dci' ,Aliei: ,Ávila dos
dãs as 'reg�ões 'catarinenses,:..i E?antos, repreSientahte. d,a ré
e expressou sua esperançá. gião na 'Assembléia. Legis
de que o erário público per-,' 'la.tiva. Disse do �ignifica(lo,
n1i�a· o total :,: asfaltanlento 'da obra" "qu�" rél?l'eS'enth 'a Si1:v:éíra, vi��tou os, munWl

da Sc:;-23 enl ,a.çlmini$traç.ã,o., ,integração econômrc�
,

so- p�os de Blumenau, Pomero
FALA DO EM}?REITEIRO· ':cip..l e cultura) de Santa� Ca- de; Timbó, Rio dos Cedros e

Em nQme q,a firma em... tàrina" e' da dedicação .q1.J.e ,ÍndIal, mantendó,' contl\:ttos
preitelra.. Triângulo, falou" o "gove'rnador Ivo SiIv,eira' com pl'€feftos, inspe'ci0:;Iaue
seu\;dir:etor, _'sr. Eçi!;1ir ,do, terll: dispensadO; à SC:23,. ·do óbr�s �'inaugura.IJ.9.Q, m8'
mes" que,' atestou, 'o, i'literês- pois em jnenos d� .dois \lhoramentos 'exeéutados em

se do i�o.vêrno �n1
\- eônelulr' 'àFlOS ';de Gov'êrno já, d'est�- Sll<t ad�'liistração,

"_

--,

rr

lid,,·t' '�Arena oe:[
rioca, (

.

�

O poeta ,walmor A�ala acha que a abolição do,
" '_,

d" 'd
.

'--

paletó e calça merece uma ePopéia de lOuvor:' ,

Ca'
"

'O" e'
_.

,"f'\j·em Lima armodura- medieval incomóda tan- ' ".

to quantQ e��.Ç1 roupa insupo(tave-I": ".

.

; "', ..

,'/':
Os 5061010g05 G:lberto Freyre e Pi,"SSOQ de Mo-

.

rae's óp!audem o 'mini, n1GS não garor��'em se terão, , ,'1, "
. , ",,' O depU'i'�dQ,' Eemandó Ba�.tos, lidei' da ,AR,EN,A "tal ocasIoso ,.que a§cende a

corog(3m qe uscHCJ,
,

' "
, _ _ ,

O proprio presidente' da Academia B�asileirÇl de r.ra'Assembléia, oéupO:u a Tdb.u!I1Q da, Ces,a, na Itar� ,", quase' g'1atroceútos bilbões '!

dA'
'

-
- 'de' cruzeiros' antiigos, ii es,Letros, /\'... Istregr;;s)!o de AthaY e, ,não ve into,venien,- de dfe olt'item, ;flara, fllls:er im\l)olhl!lnte PI'oI1i,n1'ciamen-·, .

, •

pera' de p!-'ojetos que Justi·fe na idéie:.
'

'.
G '.... .-

f ,'..!' E t' r;;;/Sta-
to €i tO��(lr StllaalhU i�!CiatlVQ-' em avol' tiO x rem,o f"iqu,'em sua ap'Iicação,"�, '

Em meio o tantos eleg'os, Sergio Porto (o -- ,"
.

i1islqw pOntE! Preto) '€ do COtltr:o,: .
,_Si1B1 do paí�_ ,A iniciativa. do 'deputado

".

I' Fernando. Bastos', tevé o REGOSIJO"Mini-s,aia DGrO gente' do sexQ IliOSCU ,ino não \ 'c ,;
"

-
,

'

,
,

e�, I·.. ·�,e"·o de h'.'·I'l�el'�", E' I'C'p'j'(' ,,.-le que,m ql.'er se' dles'po' - ; O tparlamentar ,aremsta ra os' dois o'rganismos: cêr-: ,'1phtiso da,s duas bánéadas ,O deputado ,I Hermelino
'1)' )1'" I

'�,' . ",
t'

.. !, 'a" Cc: �- " "
-

-
','

-

' • - -

,o., esco n8 ce r;omes para' 111 egrçHem _'", " 0-,

'uh
,'-

d de esC;' b'lh"o'-es "je 'com ass'ento', na, Ca.sa e: su', 'Lai'gunt registrciti. o re'rIOS}I'm dos vestes o mois.rcpicJopossivel", '" /
' ..... e:p.cam1 oU,pr,opOSlçao em ça' e

c
Z ,,:e1s 1

"c ,u
.

- " -

-

mi'is:ão, 'Direto,ia R.egional nos. vagos '8'xistentes,!.·,com• < li
'" '" .'

'd ru' °
_

t'ei' ", ,: prop'oslç',ao foi aprovada por J'� pOPu,:lar ocorrido no· mu.'Paro efíée, rrc:r" Q en'lu,�t'::,'o, pintGl.r, ·Carlps Scliar ,que\so CI�a sejam ,envl!<t'.o.S ',c 2(elr Si, a;n 1",0S ,.pa,rla a

un'alll'n1l1'd'ad'e,
.

a "renúrlcio 'd:�'r(1emb(os' e,fet,i'v0s;�. .

'

�,' , ,.

"f ' ' despachos' telegráficos '. aos' . SUDESIJL n,o e,xercíCiô, de
'

nicípÍo'de Rio do Cedro, por '
, ,', A

':6' 'b(i,:7 O" I'" '1-'Uo;O ,az Dor mf"h.Os' "

, ,. ", "

" , ' ", �.' " '2".0), nreenchiment::;.s ele cClrgos, vagos no, ,- o i-,- ," c; " ,;
,

'

\
,',

. '\ "

..

68, ,en','q:"an'to, ,a SUDEN'E '1 ocasiã0 ,da visita do e:OV81'-. y -

"D
" ,

â '

ser','o 't'O'�IO �mundo .

Presidentes,· e líderes de u
, � 't c', t' 0.:J r . -

D'
, 'Re'

.

I't/1rn ,mlm",,1) rfl',J.I';, g:c·mo o � ,'.'
, "'.' '.

. "" " ne,e'.cxe-çUiV 'uO',--Onll'SSOO "lre:oiO I fl...Or.O;'1 '� ba'ncadas 'das, Ass'em,bléis.s dl'·spol'a' _ ,
de, ce"r·',n·a de ,.' !-6;,0 ESVAZIAl\'IEN:TO' .... nadar Ivo ,Silveira, quando, "," _. y,

D 'k'... '

d
"

",
" �. " 3 o) \c!esi8n.acêo dE' CorYl'is':;õeg- í(etoros ,IYluní-on ar nu ,

Legislatl'vas do 'Paraná e bimões par�, o mesmo,' exel:- O députado' Waldem:a,r foi, inaU:gurada a rede. ,:)_e ' ," ' ", '

"
,

,

cip()iS, de.'oê:ô'r.i:lo" com' o. eI,i:;;pôs. fo no artigo0"'3,8 e $'eu! Rio Gr,ande do Sul, para doia" ,afora :a,.s ,vantagens -e, Salle'� regfstroü a. e'vasão d8 energilt ,êltí,trica çl0 mumCI', . '

-
, porágrafo',tfhicd, do Lei Fedércil n.-o §:30,6, 'oe '!;i �d\O

que seja consfitu'ida, uma os incentivos fisc!ais, d8 capitais 'do 's,ul pára o Nór pio. Outro fato que mere"
� 'f I

"

"J� ,
.' '. •. ,

_', ,- /',0
comissão parlamenta): inte- que' goza o organismo nor- ti;) e Nordeste do País, citan- ceu' destaque na ia1,'l do'", d 1 96'7. , , ' . junn?, e,'.. ;"'h' ',.; ,

b d d t' o' do como' exemplo o caso da parlamentar foi a assinatu- I d
�

I ' , ,.
..

G "'.graua. por m"m r'Os os es lU , '4 ç) oe eqoçõo ,8 pooer;es estat"itonos 06 ÓU-I-
,
três Casas Legislativas, cUJo Gonc�uiu o lÍder da "Arena" Wallig . Fogões, que' tenclú ra do cont'rato 'para,impl.<tn-, net\' FxejCutivo;O Gv�','e','nodGr Ivo Silveiro :Iutorizou o Sécreta- fI'n"ll'dade sera" propug'nc�,.r dl'zendo', '''Concord'amos,co'ln' s'ua lnatrlZ' no Rio Grànde tação de: 29 quilômetros � �

.

)
,

o' .

t
'- 'd' . ,-,.,' \

;.., J,O Çlssuntos, e ln e_resse ,,o o.greT1110çoq,.rio do Aqricu1turo imp0rtor diretamente do Ingla-_ jUl�tO ao Govérno Federal, o tratamento que ,o Goyê'r. 'do Sul, vem de instalar hma de 'est:mda no treclto Indai;1l

terra, 20Õ mil quilos de.sulfato de cobre paro garan rIo'sentido d'ei que (5ej'am no, Federal dispensa l;,O nova fábrica na região da _:_ Ascurra., Na oc,'lsião, te,
FJo!ion6poli.s, em 6 de'C:utubró.çje,l>?'67tir'f[ producõ,.? de uva em nosso Estade, Como S8' ,so- Qoncedidas' à SUDESU!'" NordestE{, mas desejj'lmos SUDENE,} e ,agorá está vep- ceu' elogios ao tr(lbalho� edi,

L."" o sul fat-a de c.Jbr8, funciono como defens:ivo da as' prerrogativas, , as' priori- que' iguàl tratamento seja dendo 'sE!us\' produtbs,,',' no ,ficail.te· I;ealizado pelo 'Pla

pr�dução, 'Segunelo infOrmações 'do Secretário ,,�uiz dades, e os' incentivos fis:.,
;
di�pensado ao ll;iul do País extremo SuL\ No entender meg(- a quem caber� '),

Gabriel� tit·ulm do' PÇlsta do Agricultura, os recursos'" cais concedidos à SUDENE, que, está s.e descapitaliz'lll- do' deputado'Wa'ldemar �a�, resp'<)Usabilida.de da CO::1S'

finoncei ro"s �mpregados montam o duzentos 8' trinta Argumentou o ,deputado ,do ,e empobrecendo em fa- ,les" as indlí.stri:as nordesti· trução enaltecendó::t
e dois mil, cruzeiros novos, O motivo do investimen- Fern,ando Bastos cóm a fla- vor da' economia nordesd- nás estão' prpduzindo arti- atuação dedicada e bcm

'to, infoll'mo� o sr, Luiz Gabriel, visa assegurar a 'SO� grande difere�ça ent�e as. �, enquanto o Banco; do gos melhores'� a ,Preços ,me- planeJado de seu titular S8�
fra de uva nas regiões produtoras,. Pois além do ,qLle dotações orçamentárias pa- Norte dispõe de um capi- nores, enquanto ['lS indus- cretário \ Annes Gualbérto,
representa na comerçialização, assegura o finan
ciamento, do produção dos derivados' da uva,

. r 'f-
Entre 4000 e 4200 do''micilios, 'CIistribuidO's em da Pesquisa:,' Região, I - domicílios" ['

101 rnu:rIicipios 'dos' ESÍ'CJdo� dOi Paran6, Santa Cata- Guanabara e Estado do R.io AS PESQUI:SAS • :' A C:A,RT'EIRf\ DE COI'-iS!GNA'çÜES DA CAIXA
. de J,aneiro; Região:rI As pesquisas domic_iHéi,.· ECONO/v\ICÂ 'fED!2RAL' DE SA,NT,-\ CAlARINA,rinCII e Rio Grande d..,o .Sul s,er'ão visitados pelos pes- Estado de São Paulo; Re' res, que Come(_laram a ser, G:onv.'c:ca os'candidatas o obtenção de )Empréstimos

qi.!i.sadqi"es de Instituto ,Bl'azileiro de E�tatí:stica, da gião III '--:- Paraná, Santa;,' realizadas eni. [alguns, p.aíses S/Consignações, :inscr'ito sób' o"' n, 19,001 o 49.100,
, 'Fl.lr.dacõo IBGE, entidade em qu� foi recent'ement�'. Catarirra ,e Rio Gran,ele do ,(Im, períodos' anteriores' e a�'1 ccrnporecere'm poro. a re'!-irado dos r spectivos

trans'f�rm,ada O antigo Instituto Brasileiro d� Geo-�': S�l; Região l"::....-' M�as Ge, 1952, 'foram consideradas fo-rn;ulprios(. o pa;;;�ir do dia 12 do cOI'rente{ no horá-

f'
' "r' " :' ,

d d' 9 "d b "'ira1s�, EsplI'iI.to Santo; ,Re· ná XII Sessão d�' Oomisão rio do;;;' 12 às 16 hOras, '

gra Ia e &;;Jstatlshca, ,a,p,arhr o Ia e, Olutu rOi,,;giá,o,,\r. c-;- ��iF.F,; ;<1:;" �rea da EstatístiQa da ONU ,/ �lpta: _'_ E'< indispensável' o aPresentação do
próximo,' quando sera Imfllantada nesse� e.stados su- da ,SUDENE" : Região Vl ,(1962) com6,' pOdei'oso ius, Inscrição '8 'çI,e. Documento ele Inficlode.

'

li.,os a Pesquisa Nacional por Am�stra' de Do�i-ci�' :,� 'De�ais. ,,v'fi'i4��es . d,a. 'Fe- trumento�: de " inve's$iga�ã,o' te'

lias _ PNAD. ,. �,eração. A ,Pesq'\;li�a'1.á. :foi 'estàtí}stica; particu�a:r:niêD;", Carteiro dê' Con'!'1'ignoções do CEFSC, .em Fpolis,' 9
"

implantacia :nas Regiões I s te, parà os países menos de,' ele outubro de 1967
co mil) domicilias distri- lI, durante (:) 2° ,e 3° trimes senvolvidos, 'Pois quiEl' pOSe
buidos pelas seis reglOes tres do corrente ano, sendn s�bilitam a obtençãó de di,'

em que se dividem (:) ter- caC\'1 uma delas represent::t-' ferentes tipos ele inform[<:l-
rit61'io nacional para efeito da por uma amostra de 4,000 (Cont, na 5" pág,)

O ato de assinatura reali�
zou-se domingo, .

na Prefei-

-tura de Ascurra, na presen
ça' de altas auíorídades, ,en
tre as quais Q .více-governa,
dor Jorge Bornhausen, se, .

n.ad!)r, Celso Ramos; supe,
rintendente da SUDESUL,
bispo diocesano ,de Joinvil:

1e, aom Grégóriq Warmeling"
superintendente da SUDE

SUL, sr" Paulo Melro, secre�
tários de Es�ado, parlàmen·
tares, prefeitos e vereado
res do VaIe do""'R!O Itajaí e

I
, populares.

Fa1ando� na oportunidÇl,de,
o sr, Ivo Silveirla relembrou

. o dia em que firmou o con·

trato para a implán.tação
definitiva da SC.23". obra

, que es�ará concluida em. ja
'neiro .próximo, af:irmando:
"Há 'cerc;a de um' ano e meio
cumpria' em'Rio do

,
Sul

uma. importante ?1eta de
miriha, ,admfuistr,ação, ao

-firmar Q vultoso con'tra·
to de, 6 'l11ilhôes de cruzei-

"

O leVantamento compre·
enderá a investigação p8·

riódic,'l de uma amostra de
cêrca 'de 25,000 (vinte e cilt-

cou cêrc[<t de dez' bilhões de

cruzeiros antigos' do Orça
mente-programa do Estado
para' a rodovia,
SÀLESIANOS
'Após o ato de assinatura

do contrato 'para o f!-sfalta
rnento de mais um trecho

da' SC-�3, 'Ü governador Ivo

S,gveir:a, �.ind[L, na Prefeitu
ra: de Ascurra, despachou
com prefeitos da região
fêz à -entrega de cheques re-.
f�i:entes" a 'pagamerito� .: de
'convênios escolares a dite '

to';e'; de div�rs�s estabele-

OUTRAS, VISITAS

.

Aindá em. I sua. viageJ.?1 ?o
Vale do rtajaf, o sr" Ivo

t
trias' sulinas estão se tor

nanào übs61etas' por falta

decapitaI pa.rla ampliação.e
modernização de suas íá·

bricas,
,',

, ,

'\

M�leu de Anila remova direloria
o Museu Anita Gortbcldl, de Laguna, empos

sou o sua Comissão Diretora, "composta dos srs Ma
noel América Barros, presidente; Leonardo Alves
Nunes, secretário e JaYme Carneiro, tesoureiro, A
constituição fOi feita através de portaria do Prefei
to daquela cidade, sr, Juocv Ungareth, dàtada de
3 de julho do corrente ano,

O Helio, Rosa teRia pDsse
na' Pf,OCdradaria� Geral I

I
\

/\0 �tQ, comparecerç.rn, alé,;i1 de" ClSSeSsoi.'eS' do
sr Ivo ,Silvejró, o presidente do Tribt,iÍ;íoI él-e Justiça
do Estado', deset)bmgodc.-,r Bel'isoí!b' Ramos, elo

'i·
Cos

ta e' membms do lVIindério Público co1'arinense.
d novo Pro:curodor Geral do E:,stado exe;cio 'até

ser nomeado pa�o o, ccrgo Os funçõ�s �le Promotor
Pób j;(:o na Comarca de- 'Itajaí.

. " - '.
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.,; s�Ã'I-IN,CA�- .RENOVADORA NACIONAL
•

�

.,
�. <-

,
-'

• •

••
'

Secçãü' de S'anto Catorin.a'
,

Gobinete Executivo da" Comissão Diretora Regional
,

CONVOCAÇAO
,

,

t, O ,Gooin'€'te Execut'ivo', d:J Cê:lmissõo';' Dirétoro
Regi�nal do Alicnça Re.oo'fadora t'�acion�'1 _:_ 'Secção
de Santo' Catmina, no confcr,n]idGde .das dis'posiçõEô!s
estctutá;'ios, coti'�,6co os serího:'es;, 'niernbros' do '\Co
missão DiretQI:o Régionq,1 poro o réun_ião extraordinó
rio ci real izar-se no dio' d'ezE-sser,e' (] 7) (I::) c'órrente
'mês, no recinto do Plenário' da 'Asser:nb�éi,a Legi§la
tiva da Estado, às' vin'te (20) horas, com a'seguinte:

,

.

".. � ;;-' i,? ;
,

'ORDEr'.'\ DO. 01).'\
.

' ,

;;
I,

Dl�',: P;hYlcw:do \/j"'lériO de Àssis i::
,

'.

P�esid�nte

, Enll o Otto i�.
S,?crel'6ri�') Geral em

GARTEIRA DE CONSIGNN;ÕES

,,'EDITAL DE ,CHAMADA DE C�<\NDIDATO'INSCRITO
"I' •

.
.

'., )

DANTE DE PATTA LU!Z CARLOS PLATT
ChefeDi retor
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