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Síntese 40 BoI Geomet, de A. Serxos;Nettp, válído ,nê

às 23,18 hs do dia 13 de o",tub,o de 1961
FRENTE FRIA: Brn curso; PRJI;SSÁO A'l'MOSFERICA MÉ.
DiA: 1020,° milibares; ��ATURA M1f:mA: '20.49 Cen
tígrados; UMtDADE RELATIV;A Iv.Il'f:'DIA: 84,3%; PLUVlO
SIDADE: 25 m�s,: Negativo - 12,5 rnrns: Negativo '-

Cumulus - Stratus - Chuvas esparsas Tempo Médío:
Estável:

\"_
)

o TEMPO

SINUS[
"CHE" MORREU MESMO

O presidente René Bar·

ríentos em entrevista Con

cedida á imprensa decla
rou: "Tenho agora a eviden
cia absoluta de que "Che'

'ix Guevara morreu",

Para o presidente holívía

no, o guerrilheiro cubano

ãrgentino cometeu três er-

1'OS imperdoáveis: "Primei
ro, acredita que o regime
boliviano era reacíonarío

quando na' verdade se�·ítata
de um regime Inteiramente

I
apoiado "pelo, povo; segun
ro, acreditava que o teg�me
poneses o� apoíariam, _!Yas

..,_I_,
. eles' preferem confiar na

ação do governo e, terceirn
menosprezou a capacidade
de i"ea&âô do exercito bolí-."
víano".

1 �DECLARAÇÃO DE MORA

I O secretarto.geral da OEJ'.,
'José A. Mora, d��larou que.
li morte de Ernesto -Gueva

" ia indj.sa que '!o movimen
,. to guerrilheiro está contra I

lado , em todos,

americanos e que, os gover
nos e o povo estão contra

toda e qualquer
_, "

� �- {

sao ,

CONFIRMAÇAO
l' \.

NO BRASIL

"CIl,_e" H�levara: c "Cóéo"
Parede, estão completamen
te desorientados.

o comandante das For-

I'· cas Armadas da ,QolOlnbía,'
, gímeraÍ ValellZúela, disse

-

que a morte dEt Ernes'tc
Guev8(ra constitui, duro gol
pc par.a_ ,as ·guerrillyls n::

America Latiná, Segundp
ele., o 1im' do eXJ11ini�ti-o, 0<"

I '
Industria de Cuba 'era logi·

, co, uma \'ez que ,dedicou q

"

vida a interferir nos assun

. tos internos

país;s do' Hemisfério e

'fomen�ar a subvers.ão:

NQ CHILE

O', porta·voz uQ
Comullistá chilcllO,
glo", diz que o 'governo e os

militares 'bolivianos aind�t

nãó 'entregaraIl\ as pl'OV\lii
definitivas ela' morte de IGuevara. "-

Por ,suã vez ri seuadu!' I
" I

Baltasar Castrp disse: 'iD!l')
viwo que Gu,Cvara está mOi"'j
to, 'renho boas 'infOl'lllaçÕeS i

de flue 'ele saiu' há tempos I
lIa' Bolívia", /1

JI
O lider do Movimei1to pu :

ra os Direitos Civis, MD:;- I

tin LuJ�ter :King, lan�ncio�l;
que irá voluntariamente ��J.-l
Ta a prisão e "COU1 a cons

cIênCia tranqjJila", par't I
cumprir a pena de 5 dias de

'

reclusão que lhe foi Ül1PO';-'
ta por ter organiza9-0� um::

marcha de protesto em B� (

mingham, no Alabama, era

1963, I
O tribunal de 'NOvl'01 Yor;� �

0, considerou o· lIdeI' negrD
cul,[lado por cinco ,votos

contra qUéltro. King ap'eloü"
da sentença para a Supre
m!], Côrte que confirmou a

!decisão' iniciaL

KING PRESO

JOlq"im Ramos 'vem hoje
,0 deputado Jccquirn Ramos .cheqo. hoje o Flo

rI<pnopolls, desernborccndo às 3,30 horcs no cero

pOrto Hercílió Luz, onde "será recepcionado por polí-
11COS, �fl';ligCJ$ e ccrreltqionó rios. O parlamentar per
rncneceró no capital do Estado

r
até o próximo do

mm,go 'r\ viagem do sr Joaquim Ramos a Florionó
pólis nóo 'se Prende "0 nenhum motivo. político, mas

o compromisso SOCial que -t errt marcocjo poro o dia
de omcnhô I

• ii
"

'

O MAIS ,ANTIGO DIARJO 'DE SANT4, CATARINA··
Florianópolis, I
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,Estatuto
'li _ s.

IOrlO
. As boas-vindas na volta O governo aguarda uma ��p�rtll.!

nidade ou um pretexto para decnc
tar o estatuto � dos cassados, disci

pliI]-a��to a atividaq..ede cios 'que ti

veram os cseus' nlandatós cassados

e os direit�s políticos ;usppnsos (�
� �/

cominando penas que vão da ad-

vertencía. a'f� .a prisã ri, e o confina-
I inento.

- , '''C
, , ,

O projeto está pronto há. J:.l1Uito _
,

< '.... --

tempu, çngave�i'do no gabinete (.0
ministro .da" Justiça, em que pe
se� todos os desmentido" 9fici)!i:-,
de resto _co111preensiveis 'lIas etr

cunstancías. Varios dirigentes �la

llRENA já examínaram o' doeu

mento,
.

exibido 11e10 'ministro GJ,
�

ma e Silva depois das recomênüa-
'

cões' de' guardar si!íilo, rdiant� !3r"
;�l'ater ,s��retissimo 'do p'fó.íet�. '
É exato que o rÍlÍllÍsfro /, sempre

spresenf [,h o' iC".'J como

,
� í

� l' ( .I'-��i;;irl'o/::.t
Sustenta .0 professor 6,aJ1aa .\", �,m-

V:l a tese ,coúheéida de que à C�r;�
'tLtuiçã,o, nas suas ,disposições _

Ü'=!JI.
sitorias, aprova OIS ,a tos revoínclo

nauius "prat-icado"s /com!,bhs{�.' "hm:)ul.
� "lf'g<is�ação de c�llergcnci-a'.\-:,la.:_.� \ OI·

gada, mas cujos' efeit'_os �lJcYtllli',l, ,

rmn,
.

'

,�""

� e 11 tr e

I

','
o'

o' Dr. Aderbal "

Nos tdnfa, ii. -pOIWOS :artigos JI'J "
, '1.,. '1'

projeto; são estabelecidas com ela· '

n-zá a's' proibições do exercício �!tJ '

qualquer 'apvid,adc conSi4��a(\1f<,c.j-:.,
mo política, fixando-se as: penali
dades pai-a�· os desohedientes: 'N�l

r

,

•

o:;poslção de motivos,' ju:s'tific�:;� o
'';' �ovemo_' ,a,!eg,ando' gueÓ 'oão est,í,

criantffr 'figuras novas de ddt:",;
• llIa� apenas' r�gu:l_ameniaml:o, o 11m',: f

'

_ \ ", � l � , , , '"

se dispõe' xia "CQl1stituiçã:o', co ll1'lJi· ' ,o

-,

, I

"ada pela Comissão de

Câmara, por vinte v';"tos'a três.
�

.O� 'dois p€1rhment�l'es trocaram
't�ros nos cOl'1'�dores', da �'llll�ra., '

no dia, 18 dt; junho último, depois�
.de 'intil1laüo�, pela Mesa�daque!:l \

A

Cas,{l- a não andarem _arma(�?�" "
.,

I' �
,

'

Ao �que disse

leltrão anu�ci-a
nos 'propósito� plano trienal
d"f t 1 It I 'h''!)

, ren ,e a,mp"él, par,a .r,eve ,

Ao visitaI' o governador' Abre;1 ' ]'�ál�lld6 iJiJ4 'Câmfll;a dos Dept!t'�.
Sodré Q -'g�verl1.a4�r. rãtilo :', Pintelj: (�OS, o IllUlÍstl'O'" Hélio' \B�eitl'ã-o, dis-
teI afil'lllOU que <nÍio' acrÊidUa' 'nõ�' se que o g�vêi:n!l<cs�á elabOl'wlllh

Hl'Opo�itos tia Frente. ítn�pJa-c !lu:;, uin;planoê'triellal," qbe servu'á ·'.!'e ,.-
",

. <7 l;ase para< ,� primeiro orçuucn':tJ '

por isso, c'Onsidera
__ ,0 1'1�.9�lill1cn,t')" plúrl.all}lal de investimentns, a Sl}�"

malogrado, por ,ctUPil,-P;�' }naut�llti-, "sL;�m�içlo a9 Coqgresso., ,

't citlade e 'ulsincerm�dê (fã seus: li., '

", Scgu1Í:?O' o"·lllÍllÍstro, () .phlJ?-() d"

dçres: Diss� q'ue-'f<JJ.Ú'f.Pal'à,���í""K 'm,:" . ,ç'€naI;;,�11:t.t?dól'men.te, el�:?ópdo, "foi
vin",ento liderado' pelo" sr., Cal'Jos " ,."um'" êsfôrço ,de, plançjàmel1to a

Laeel'dlt uão éonsegu'j�l, ât�' 'ago,l;I.
'.

'l?:ngo ,Í>�'azo", mas "o pfu:i1o trienJ 1

mon,opolizar os setores �ofítiços, ' será muito" mais -prático.
,,' ,

"

'/>i;:<: I'" �

-Pini'enlel irão crê.
,

,

"
.

de apan;

tai�. COtllO
tele\isõp� ,

Cluunltl'aní-lhe ta'mbéui -- a' abcu,
)

,

ção O elevà(Io illdiée do -alJcJ':fcjçua
mento téClÚCO dQ. ,.111aquuládo !lrs"
tinádo à indústria' de fGção.' e ,tece,
lagem expôsto na -Feira de ,B�üll(:"
onde teve a oportunidade de, C11<lOn
tl'ar·se ,cou'!, diversos' ]!1'asileiros, C,t·

tre os quais joveils il1dustriaÍs'-d�
Santa Cata,rinir:',

I

Contenção a-� pr�ços
'será ,tão rigorosà

f
'

como a dos salarias o SI', José I\'Iaiusalém Coil1c:m
que vià10u, em cO,lllpanhia ,de sua

cspõsa, visit�u entre "outras as c

dades de Nrnão, :Vene�a, 'l\oma, Ge:

novà, LOl!'clres, Ha�lOVel', Duas;;l.
clm'f" Wi�sbilden, 'l\-1Ulll.C-Q_, flanÍbur.
g-o; Nott.ingba!11, "Al'bon, �Vjella. (;".
penhague; EstOCOlmo,' Oslo; Gene- '. ,i,�. ,«,}.:

,;:,. "
I II rv

• �
.-::':;'

bra, ,Paris, Tóquio,. NagoJ�ll, 'l{Jro-, ,'- .:; :� ;, :::",,\
to, Hong Kong c hnalme'1te, J.;i:s.:'

• "

; :"j:'i
boa, onde ,a QOl'do do "Eu�ellÍo ,C--, ,,' l; <1.'/
embarcou de regl'essQ ao ErasiL, ,J _ , >;'-:

_- - -� ,
- � � ';', �

Na Guanabara,' onde desernh:lr·' ':..A }:}
cuu, almoçou na "Manchete" ,enl ,tt:X:
companhia dos tliretores� ,daq�lc:a J i,�:k,

).,'" ,:"

Í' ,:'�,f�:;;:

"

O govêrno está examnlando me' Na próxima quillta ['eÍl'a o pre"i-
--<lidas' parà �conter os preços, '

que "
dente Johhson será julgado em

,sel'ão '-'tão rigomsas como as flu('- "Belo' Horizonte por crime de �'ucr.\'
foram a.dotadas no ca'so dos ;saLí· ,1'€1 n-o Vietnltll, (ún jud, simulado
rios dos- trabalhadores" _ àmitl' ,p�Iós estudantes mineiros, O pres't,
ciou o' ministro da' Fazeiu}a; ao h;,' ,dente John.son pode ser def_endidn
lar na Comissão Ue 'F'isc�l:izacão }:i. ,,-- peJo cônsul). do Govêl'llo norte-ame.
llaüceu'a da Câmll>l'a"

'", I

rical10 7' C111 Belo Horizvute, caS0

Os aumentos de :preços havidos flé aeeite o convite feito pejo din'·
- disse' o' sr. De1fÍm Neto ".:.. têm ,.' iól'io cpl�tral "dos, estudantes d'l,
sido justificados l)e�OS custos 'tb

lJl'odução,
, , , "

A política saladal do �ovêrno -:',
c�clarece1i - será estemlida ,tal)';'"
bém ao f�ciol1alísm� pJbliéo é 'o.
aumento lt ser cOllc�dido n'o" lJL'Ó�1 "I

XilllO ano não será supel'iol' �aôs ía,
dices concedidos aoS !�s�alariado�
em geral.

" ,

UFMG, q juri fa.z parte da Semana
(lo, Vie!i\lan' com irúcio' marcado

�lJara segunda feira e llrogl'amarl:!.
:peló. UNE para tod.o 'o tel'l'ÚóJ'l�
l�acional. 'Em lVIúuis, a UEE c c

'DcE da UFl\'lG e da UnÍ'vcl'sidalk
c;atólid as.sumir:ull '; l'eSlíol1sabi1i
u!lth! de re'll�zá.là.

l'evisb:l,
"Tão logo chegdll a !l'Fló'l1iánópolis,
l'e�issul1liu seUS "ca.rgos de lll"esid(\n·
te da Fábliica;' de Relidas' c I.1Ql'tla:.
dos Hocpclre c de diretor (!c
O ESTADO.

I j"

,,\
,
\

M'�
. ) \

t 'f
.

d '.J dIHdlS Crfortças (ll;;oru::rQm 01'1 em aos parques ln ontlS a C'veLe c

em meio I;! t{l1�(l6grrcl, viveram g"sim Q S.CI.' dia, numq alegr;;: rodo "fivg
,
_,

,I
( \ ,
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Vietnã faz UR�SS aumentar
,

crcamento
o PaPo Paulo VI convidou grupos de bispos que

;,pres,(n:iam seu sínodo cortsulrivo a \/p-Io privqdornen
t o em 'seu oportcmento .levcntondo. t>spoculoc;õcs oo

AI
'

,.. I ' 1 ôb I '0 cd U

que (J Q paaenaic..onsu Ia-os, sonre (CliCO as questões
r:')mó o: contrôle da natalidade.

A União Soviética anun- de vida em gm'aI.
ciou um orçamento rnilítar ' 'PeJa; .primeira vez desde
sem, precedente em tcmno a vitória da rr-vnlnção há riU

de ·Vaz com o' obj,etivo de anos, o projeto cresclmento

força,r a ajuda ao Vietnã do da Indústria de produtos lia

veio e os �fiscuss()2S terminaram com, uma nota som Norte e aos países ambos ra o consumo geral eqniva-

hri:-c Gp!)',! .sinoi« n.iteriores de que uma disputo pode derrotados por Israel, além Ie ao da índústría pesada,
, . I.

t 1'1
. . . d

'

dt' .manter a defesa da na, Dírlgfndo-sc ao Soviet Su,
I in ··,i ii''JiI' Ci! (t� oe; merors c OS, conservo ores. , .

Ji
'

ç�.fJ ,no "nível m�iJ alto 110- nleino (Par'amr:nto) o mi-
I jr,· �,..'·)(t() vnz c:n Volic(Jpo disse ,que o. pp.pa,> pro '.

o

t I I" .. \7 '''!',

'mvp.lo·' l11fl, rOo CH, . 'a7ir.nu:l, aS,I.l.

(.:I[V"0i i (il,dit'i')cinr.; ))0;--0 Çi'L'LpOS nqc.ipnoi'i Ô� \bi�\-,�)S O Krl'í}ilin aprovou tam- _ Ga.rhuzov, explicou IlUC (I

t1P hnje (i.lf·:; 4- '.<i,'" outubro. hé:iiLmelhoras de salarIos e tCl'édJto de lG hilhões''( 700

aumentos nas prt'stações 50
�

milhões de 1'u1110s ( (1.8 h i.'

(',:!.a�§' pr.1.'a I} ('j_rt�.dão :lRBim Ihões de dólares) para a do

eorno I) lnPTt'mrnj() no nívr>! frigi). é nms neCr�í':id:'Hle, pois

o Popa presidiu a conclusôo dos discussões do
. Si't1bdo sóbrc questões. doutrinárias mos não inter-

!i'nJPs bem informado" no larejo Ck;'lArnrn .rtue

(1 rC1pn poderia uproveitrtr c ocosiôo ((Im!) o fôz opós
(J hç;diCior:,81 pr:oibfção da It)reja à i1pil�llil/' desde nl

...... _, -'-'7"";' _>_..;._. -:- ....... � __,,_.,_�:t.."-

"enfjua.nío existi!' irnpcri-»
ltsmo cxistil':í n pel'igo de.

Hum gUI'rr,::t, agi'f\ss'iva", (,i
URSS gasta quatro V('ZCS

menos que OR ETIA em ma

iliria mílttar.

o mlnístro qualificou a [I.

gressão rios F.starlos Unírlns
no Vietnã c a dI' ls.rar-l n»
Orfentc JVIprlin como amr-a.

ças à p::tz.

Dá-se como seguro que ()

Soviet Supremo aprovar.i
ás verbas rlesfinadns à de
fesa, naelonal

.
:I �;r; Jhl1'

cento ,dê um ol'(lai'nr-nj(j hl
tal recorde que a�c('n(lp .•

123 llHMes e 560 mi1IJÕH
de t:U1JÍM . (1:3'i lriíllík'-1 P ..

221l tniU1Õe!'l de tlolaI'l's) -�

a.ntt\s· (Ie qtu:nl:1·fcit;l Til'{,"i·
ma fl.lIátnlo M' s:u"tJeIHlel';'in
ftS sessões. (O oreamf'í1 tft

t10s, E A: é ,de 120 hiJhõf''l
dé: dola;res dos' qHaís '10 hi,
ibõês _. GO lJOr ce'llLo - S:td

cléstin:ntos à. ddes:i).
.'

.

hhserv:1ttO'l'es estHLngêiro;.;_
.ind.i6lrarn que, ó� 16 biUlõe:;;;
e' 1ôó l1liÜiôc!'l' de rtLh]o� n:1o

( " . í·

J'l'prl"Sl3tl,tllYn i1Mcsslll'j,ame"
it'� ,o 'toth.l d.cstí.iíad o �� d,efe·

�a. .li ·qtw ::iJL11Hllas verbas
tia drfei$a, se:l' eheontrâfll o·

culta§ em 'Olitro§' HeljS fIO

Ul'�am�.ntg> e'úmo o de i'n·

V€stii\'li,çíio e' !.i,pprfeíçOfimi'l1
iíl,

; Ao r.sSi,rtên'çia. �fl ',Yktnit
dri Noüe se' cf�lenIa este a:

�1Jh,'êfu.Úm. �ü1J:o fie ·dólfi.:i:ec:,;c
e. Soei ,é§pkr�j;, f.J.1.l,fl '. mVJ1eHU"
cuii1'ó'rm,f) :1" pl'ôméssw dr ln·

"étfi:rÍf..ntó' de' ajuda,::i Ha·

nÓi: ,Câtll1 vez, 'qUfl W:if>hini\
ton ,tii.t{,;lisifique SfU i'sf"Jí'0Ô
béliüo. no·.VietnlL
Os.' onsi'rVâ!1ü.l'l'S ,.t:iIl1hpl![

es.pemrrt qúe. o IÜ'l}qlUll 3;li

mente cunísidemvel1I!rr.h�
géllij' gá-�tos éom {l úbjrií."'"

-

de l.'ém:ii�aI' oo( exereJtris
f.l.mbeg qU:é fit.;&:rán�. lnatka·

.

ment� 'ílê§feito§' na,' <�jlfl'b
d.e 'geü;; 'dHI§ pfi:iil"I�mlrL

1
._.__.

4�ONTfCIMfNTOS· SOCIAIS
Cosamente: Será amanhã, às 17

horas, no 011'01' mor da Capelo do Di
vino Espírito Santo, o cerimônia do
casamento de Heloisa da Silva Hocs
chel e o médico Júlio- Cesar Gonçal
ves. Os noivos. receberão cumprirnen-
1'05 na Capelo.

x x X _.-

Pelo' noticiário do Rodio

7.tlnY ')\1 A C II A D O

As' 'fontes '. c:i isserorn qLW O Papa está opore :'] te'
/� mente. rBiLtt1;�lti3 .ern lcvontc- o problema cio ,bn�trô�

iA do ndÚJHda�e _,:.;; um dos princlpcis rpoblerrio� quP

pnhfnúi ç; i�r2[Q Co1{)iiCCl - no próprio 5ipodo POi
quI"' ri; cj;SC�js·�õe� pCderiCin'l possf1r párp a' irrr'pi'ÀnseJ
n :cni i:;or'; é,jnd'lls\5e�' indesejÓveis. '., : 'A Direlj:ãó Nuéi.mllI Ú{l. dente dr, Partid.o, alJriu

.

a
.

O POPei van-i estLJdanqo C! vi�biljdQde d� reloxúr :Partido . Dem00l'aia IWÚP,' T.("1intlti};· al;il'nia:ndo fJ.IJe 0'3

. , " " . - '. " �,�eIicàn'ó ex-pre�sl'lU, üficJ.· r1rjJ1l1b'ãiaS: t'Íl'g�l,ão, tmani�
trodicio�iC1j Pi·Q.ibiçào da 'igreja ô ;�pilGd(]1l desde; 01 !�I.mt;fite; :s�u: àpoio, à, poWj. ffi.f'nf.\ ÍiylJdo'il .JolUlson C.f;.

]urn tninpo. EJe reçebeLf ll_l'fl relotó'rio df) ,uma c.omis- ,ca.\ QO;.pl'ésidente .. JohilsóÚ .. mo é,ailriitüÍJo ., fli'; eleicõ('�
. ::'ão:e,�ppciQI' de périi;s ·no dOO possado>.n.ias ' qdiÇíu,. �,��:<...Vje�nã,;;,�t!:ta§�ê l'euniáo ni.él�f,ilri�i!'i rle j'nfl$t,

.

"i�rdecis6ô'li;ol palr.o estúdo: postedú.' .

,. ,
,

'

. ��e�iia�.par� có�ir,ma.� a - �
•. " ....'

:,.'.···''''.�A.:, '''''.''' .. ,:' : ,�. -',.� d"" 'e- ",:'. :;'d·· t' '.
�

d;lsignaçã()ide c;hicago ('orno:) C!itid:irlítto Ri>püb1ir�no
. '_' )'\3 1Clnles .QfSs.orGm ,.que t'ías ,IS,CI::fS'sOes"'."OLJ rI- .c;; .. " ... ·, .... ').'·

. _ ',',.
" :t" ..... : " '.

-

.

. ',,' '. ••.. • .:, •... st::Ue.,ua IlrOXlll1a convença,o ,.

tOI!(J!)/'bi'spó de países çomo a Espanha, Itália' e. 'A-. dio:;'pa;ftid6, em àgosto di, )1;"1n�.pe§tiui§tl,§ rraUzr.(ljs
.; derJ kS'!:giJró,m' sôbtó (l necessidade de (I Voticano 'ti j 1968��li '��:m,:eiÍ�o dell106ia. :reí;éhteIn€IÜ�, l]i.i,al'enta t,

1 L,I"I..�(G.·'.r"'dd'f.6.·..:�.:te,\�,·,.c,;a. ,:llt ..êOhder."OÇ().9� d._�.·.,· e..
rrbs,..d."ÓYtr:iri.. <5. . t;l"têra.'fni�jo ��' 2flide�ai'o!;:. §Ms PQl' cento, da_§ per§O�la"

:;.,I ,

, •

C to�:tres ,semâl1â� :dépoís " da l�dãdê§' do Pa.rHdó Rf'j,ml,H,
(iS'1, !:a'd�n,ILi�fem d,e' feI1m�mtdç6o�que seguIu O' on� conv.enção tep��1iéana; iil'(�. qÚ'lO' pfôl1itildatain.si'o �r.'Vo.
',JHg yqtf�ci�:.:;i,( '.' . ,.' .

.
... ,. I,: . ,�-ista pahl'9 iié agosto, em Tá�í§ ii :desii;n.íiçãó.de Ri·

. ',': �'!QSf os bl.sP05-·OO· Európo, EUA, Canadó, India ..r-iijt.�: . "

enlÜ:d Nuioü como é::mdi.da�
e Á;M��içd� lidtH:J adotaraM, ségundo- 'se noticiou, '.' Reüilldo- .p.ála preparar it ta: óHéfu.l;:dó �Pai'\.ido ii r.re�
'.' '

... '. " . .' ". organiiabllo: do próximo an'o §Idê�ci3. dl�. EMad.o§ tJnidos
ji�':b" ê�i'tude '''''',eis fte:xível.

.

e'Witota:í. os, dJrlgentes t1fJ M -ptl:i.'§ohaUdadeg· que Te;�j
. }-IGtivs Ut'l�' s.pérente cn:6rd'o ,ge,rOí. 'SÔbfi'Z O direi-

.

Pjirlido. fi€inocrtr,ta adütÍliL, pondé-tãffi, fiO qllefirtifin.ádo
':0' d&, te(sf�g,�, de 'ni'ól ilbr pesqúis�B 'sqbre OS m�16s' râhi, I1Ql' unanimidade, n(o

-

d� rimá" agência ASPf;d.aii:lC1e

j�:'ens.i'lo!,:(J·Ú 'nó:!�; :ldéligIvel;-nent,?'pom: ó h9mem çã:b qílé,él0gla ojnesidfmie &;'dé·'Nô'vi.,Yotl" repteseh·
.

,...j
'''' .' .' '. '. .

ilo
.. ,r.· híi.v.·e1'.··.· P.r.oClítâ.lo '. í'io.1a iiiin.t, �Üi.i.�� _it.. metl.i.d.é .dó.§ 1.l'tO

, .�Ó",':lt t�(;i, �. -

,..l
.' . j

...

.,
.. , ootúÇáa' hónrosa nó (\üiíÜito fu€ih�Z;ús 'dô :lJOlÍiitê Nadüo

.Ús t.;Ç;i"l5\';:vOdores no sínodo··odvertiram éilue Q'
. �. .

.�.,. , '

,'VÍ��mitQ.. . � . fi.tipÜ;blicailO. �lU bêgtJn·
"en:-;'e'�:tGçqo t.eológi.có�que seguiu o Concíli6 Vatico Élog'ia também sua politi do Jug:il';' com v.i.l1tl� e seis

�:o
.

� 9�4�5';;PC'dFhq . !$var
.

ao úpr/ de c,ónfusÕo· ,clue fUi, intétna, aflrm.àndo que � po� céilt6, âPf.ti'eCf.J O gOVêI'o

'2'�!:�r�Lq x-tº�.séç:iJ� f'{\/1
.

qÚI!l�96 ,q� prote5tgnt�5 �é re tiovo. J1o,rte-amerlcano .:icom iuâ�l" Gi�'Org;e Romelilley
I'

" .' - ti,a:ribâ.�a O lj:rt�ldente "tantiJ e 'dep,ol§,. com caiol'Z<?; j)üI'
, ',' 'óll-t6rt.1iy, Gc;n:tro " Popóqb. ,

,.:'
".

.

.'
,
.', ,. .

.

-

..
.. i1O,S 'dias bons como nós cenW; (i gO,(;í:'w.ad.aI' Nelson•

.>,_ ;yj-i:1' ?rOdor otoaou O t�ndéd;ki"de olgÜh�, pensa �ati!�"o Jóhn BaUey, presj: R:óêk�féÜéi'o
ri��'e§ ;'-110C'ê'YMOS em exoltar o inteJ iqénÓo do holtrrirn

'

.. \�};t:;'·d�hlmei1to' dê sua' êrenço' .em· Deus:
.'.

r

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

.. }(;:,ô� ':ç�hselvodmc; recon'he��erom O direito d05 te

i:)�gô5 dó bGs:cor novos. formulooões do ',er;�i;'l-)' trd�J1, .

�1::not da \grejo' rnrjs dízQm. qLi� 'ê'!�5 pl·t3(iSCillí .s�/ ';' ,

pnJd'el1tes 'e Iwrrhcnlt2r �p.w t:Dbqlhoi com o::; ver,

dddf:;s básiCos' da f 'i .. '.

Sõ 1110

Catorino, -fui informado que em nos

50 cidooe dia 22 próximo, reotizor-sc
-ó [) "I o ,:estivai dn Coh'ç(Ío Cntnri-

_ "

nCf'I"e .

- x l<
.

X x -

DepOis· de um'o' longa viajem pe
Ia Europrt, ·vem e�por errí nosso ciclo
de suas' lindas telas, o pintotCl Berl'
nice Gorini ..

-x x·, x x,-

Na sémonO q�e",passou, realizou

se no' S<:tntôtot'oriné:;. éountrY Club, 0

iClntar (�yqorif"ateÍ'h'fz:oção doS( 'fCi
te cosal Dr.' Newton d'Avilo (Ivçlr,el,
Ele Presidente· do Deport.omento de

"Cirurgião do Associaçõo. MéaieO em

Santo Cotorina'�. - Fo,i oferec'ida por
cI ...... Ivone, urna valiosa peça de prato
CP!o foi sorteada entre as senhoras
clr"" Cínlf(jiõcs, sendo premiada a sra

Di J nnn /\i i<ll ,c;to Soro ivo (Lêca)

de elcqâncio e caridade quinta-feiro
no Lira Tênis' Clube Ó cronisto Celso
iV.Jmpl::Jno. Foram otroções: De:"{ile
cas Debutantes, show

'

Vivo Mario e

desfile de modas da boutiqu., "Art .

hlc I IVf'(1 I I" .

- x x -

."

"

\

.(r

Vende-se·
o potritm:o Athq(1ógOfO$ visheró Çj 'Popa

xima día 2.6}: no Vaticano}-. G.nun.ciou segiJndo
rnurilcado dn Patrifjn:adó E.cumênlcoo

, 'f .�

j' k,"";' 1,

V f·nc1e .. sp �nr rrf,�o' de o('os.i(í� fim dnri'f',itório clt:

- , x x x x -"

/\1\10nl,õ na se.de do Paineircs,
uNoi 1'(., da MoJo", promoção do Di

:;'etoria do Paineiras -'.- Vera Rovares
Vania Madeim Neves, Marito Bol

bi, Verõ Preve e Morito Balbr, opre�
scnlmôo I'inc!os modelos corfeccieiia-
riu", em tecidos Bangu.

no pró
um co-

casal clt' mbuio maciço e, duos camas de soltt'iro

- x x x x -

Em pró da Ligo do Recenasci-

cio, entidqcle qu'e tem cOmo Presidente
.0 .sra. NeY'de Costa, pl'omoveu tarde

x
:

x

. OS Poercs Linc1olfo Bell e Erico Max
!v\uller, quorrc-tcirc., foram aplaudi
dos no movimcntodn reunião do Clube
Poineiros

com colchõo. Trotar tel.· 348Çi.

.
"

I

,--:",�--:---.'--.-,." -.
-

.,

â' ��

.Ia 111.'·' .n

"\

. i.srn�i ,rr.-:jpjtnLj LHYi:1 pl'óposta britônica paro a

·t·'·OC1
.. "'·"...i-;., � .. �- !·[{]... o·..n.'Ic, de terrd·ór.io árabe em troca

re:ir. '�'I,I" :"t'"':, ,"'�' í

c/e gorohtió,; dN cC!'íi If(ít1c;.O das Noções Unidos.

E'i)·"'t··ç..,.; bpm ;,nfO'l'í1'iOclos declarOl'ClIl1 que o 'idéio
� \- r ,li <...'� • 'o '

Era toi'olm�ii{<2 indci;iJ?v'él poro os israelenses qUE.

achom (ji ie (JS' ["JfOpn'iil'os garantias não teriam vi rtu·

oLmente qu�JCjll['r vedor porque Os Nações Unidas
.'"

.

. n;'ío' têrn fÔíÇCi_ pCiI •
sLlstC·I1(O�las.

I�,rcipi insisliu que o papel dos Nações Unidas

110 soILl,;ã�o da crise do Oriente Médio fôsse limitado

c que apenos (1S conver$Oções' diretas entre israelen

ses e ómb 's o{en:;ciom o único cominho para que,

br�t,'o ,impasse. Os órot.Jes -rejeitaram as negocioçõéS
dirl:"tós:

- x x x ---

tu,' mos acreditp-sé que sejom m'ais fayoráveis

No próximo dia 25 com jantar
ci(]n�, .te, o Sontccatorino CJLmtrY
Club, foz entreqo dos títulos aOs só
cios quirodos

-- x xx x: -

Katicí Regina Silvo a linda "Gia
mour Gid" do Clube Círculo Militar
em Curifibo, ontem no passarela do
Clube c/o Colina, (Lira) fo;i colorosa
r-nenre aplaudida.

.- x x x -

•

r

x

Dia 28 próx_imo em eleg'?nte soi.

reé, o lube Doze de Agosto apresen
taró O· show de' Erasmo Carlos - Se

gunô:J tstamcs informaciós, no Pró
ximo sernana os mesO's poro o grande
festa estarão à venda, no secretario
a ruo Jcão Pin�o.

-- x x x x -

qL!e os israelenses.
I'

Um outro elementp no plano britônico, segundo
os informantes na ONU, fOí a proposta declaração
ele que o Canal c/e Sue.z..seria aberto para passagem

de Iodos' Os navios, inç!usive os de Israel.

M�s isl0 és10rio sujeito a uma condição parti
culm de que Israel não hastearia suo bandeira ao

.longo cio Cano I.
I

O Egrto rêjeitou as propostas de alguns países

pma reobrír o' Cat�al de Suei:, sob o condição dé que

Israel retire sugs tropas pata lSí milhas a Leste, in,

formou ontem o autorizQd� J�rnal AI Ahram, do Coi

1'0.,

Jó 'com seu consultório montado
'estó residindo' em nossa cidacle, o Dr

Poulo Ferreiro Limo.

- x'·x x x -

Debutantes ,em Laguna: I::sI'ó C!ll
. atividades a Diretori,a do Clube COIl

�resso para a grande noite de gfllo
dia 4 próximo, quando serão a,presen

t�dc",) [)�bqtanh�s daqUEla ;l0cic0ad\:;:
logunense.

I
--- X x x-x

Pensamento do dia: As' diversões
fazem a: felicidade dos que nôo sa

bem pensar.

Espaço J,á Tem Tralado

O presiJcnte nort'e-americono LYndon Johnson

prestou U(r10 homenagem ao [Jrogroma espoc�al sovi

éticO, duranl'e uma CCI'in1onio organizado na Coso
,.,.

Brélhca para procloiY101.' oficialmente' a entrar em vi-

gor do Trtodo para o Utilização Pacífica do Espaço .

Johnson sugeriu Llrna vez mois .que oS Estados

Unidos e a União Soviético cooperem estreitamente

para' pôr termo 00 desperdicio de seus recursos, em

cOnsequência -de suo' rivolidac/e no setor do investiga

ção· especial. .

"

Este trotado foi aprOvado pelo A '�'2mbléia-gerol
'das Noçô('s Unidas ern dezembl"o ultimo.

FOntes bem ir. (órm:idas disseram que o chefe do

deiégoçõo britôr'tica no ONU, lorde Caradon, liderou

o ofensivo paro et'lcontrar uma 'fórmula Qceitável q
través de resolução do Conselho de Segurança. Des

conhec:e'-se a reação dos árabes à Proposta britôni

do <

T rezc nações, enhe as quais os três que.opresen
toram o tratado - União Soviética, Estados Unidos

e II.glo{'erra - assinaram naquela oportunidade o

pr01'oeolo de entrega" dos, instrumentOs de ratifica

ção do' trotado.
,

O jorrwl não deu os nomes dos países, mas dis

se (ji le ClS lcntotivas diplOmáticas poro modificar os

pontos fÍp vi�.tn PfJíprin9 c;ôbre a questão foram rejei
I-r;rln,.-;,

'f

ft0i1fANóp6u�
R; feruãüdõ Miltnéu�p' G
j,!: IIÜÜíff • fufle 24ij .•

�JLliMENÂtJ
ft, ftliúirt Ülal 91

. i;1 �Üifjr

publicidade
A f'! EM SANTA CATARINA

"

e Ut{ltHJA
I Ay, Joãm ressüa; 103

.
80'2 àndar • fone 4�OS31

DISUR30 DE DOBF<.INII'-.!

O primeim orador do cerimol1la, o embaixador

do URSS em Washington, AnatolY Debrinin, salien�
tou que a assinatura c/o prot.ocolo' reve'stia uma im

portôn�ia especial pelo fato de qut o mesmo coinci

oia' cem o decimo aniversário do lançamento do pri
meiro "Sputnik", que iniciou a era espacial no mun

do.

Depois, de Dobrinin, do embaixador do Grã-Bre
�tanha "si.r"· Patrik Dean, e c/o secretário de Estado

norte-americano, Dean RuS'k, o presidente dos Esta
dos Unidos inic'icu suo alocução, declarando "que
o mundo jamais esquecel'á a inteligência, a clete�n1i

. nação e a valentia com que Os soviéticos cel,ocaralli
em órbita o "Sputnik" e inaugt!lraram a grande ovem·

tura do homem no espaço".
"O espírito de cooperaçõo ihternacinoal, base

.

deste acordor cC;li1stitui um raio de esperanço' poro o.

futuro", afi rmou. também J ohnson
O presidente norte-americano renOvou ;O ofl2r

ta dos Estados Unidos paro "cooperar com C]ua1qu01'
nação desejosa dt unir seus esfOrços nessa rl1ateriÇi
nova e mais grandiosor da exploraçfío ero oSP040 I Ia

h umon idade".

O 1'ro;f'ado proibe o uso do espaço e des corpus
celestes paro -fins 'milit,ares e, especialmente, a colo

cação em orbil'o terrestre de art-€'fatos de destruição
maciça.

O TI�ATADO

, .

),
/

NÃO FAZ M:AL,

. t
-'

B�sta telefonar parti
3478 e você -recebe a

visita de um' técnit:o,'
em sua casa ou éScri�
tório, Vejei " rrtGstru�
ário, Jreteba. o 0rçaQ•
'mento, combine quanQ
.do quer O trába!'ho e

como quer pagar•.

J
,� . I

eronimb
CoelhÔ. 5
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lndustria e·Comercio de Brusque querem·'------
olir horsrio de ·verão:·· ..

\f\s\a\a�
..

':. ����\Scontatos com CUirO� estados do-Uniôó. Neste sentido,

,Ot'\,��
l

..

'

as providêncios estõo serido tO';'naoas,'
1\ \ II

� cO 8{\\\893'( "

letras de

CÂ
a

A diretoria da Associaçõo Comercioj, e Inclustri

01
.

::e ,B,usque reuniu-se em assembléia geral oca-

siõo em que vários assuntos inerentes os suas ativi

dades foram decbtldos. O presidente Carlos Cid 'Re,
noux expôs o relotório financeiro cio, entidade, tendo

, .

o mesmo sito aprovado, unor.imomente. no ocasião,

Visor-do os interêeses coletivos, o chcrnodo "horária
de ve1'ã((", que novamente ceveró ser cdotodo, foi
um dos temos focal izodos.

• Ao portador
., COI'reção
monetária pré-fixada

• Maior renda
• Máxima garantia
• Liquidez imediata

. - _ ..

�-�--�._._.,

I
I
I
I
:

..

PLANTA0

A c irelOria /\GI Br conqro+ulou-s e corn, "'0 Cio,

Telefônico Cctor inense .que poro 'iTlelhÇ>r

). Autorização' Banco' GentralCRESA s.l.· Crédito, Financiamento e Investimentos n.O 36, de 23/.llt'1953

DistribUiCã�S"',
'

�E
i

:"\.IA':- DISTRIBUIDORA DE VALORE,S
'

-------�S. A

\
' , �.

.

flORIANÓPOLIS: Galeria Jaqueline, loja 3

chcmocios interurbanos à noite, instolou Um serviço
de plantão, que só benefícios troró aos usuór ios co

.
Telefônico em nessa cídode ..

Após debo+es o conclusõo mais logico, o que r ,

se chegou' foi o de encaminhar 'um memorial ós ouro PREMIOS
ridcdes federais, através dos deputodos e senodores,

'Mâtriz'Rio, GB: Rua do Carmo,48_- Tel. 31-,1830

PREFERÊNCIA
DE NORTE
A SUl!

outros órqôos representativos associações ·de' todo °

sul brasileiro, poro solicitar aaboliC;qo d�ho1'ário ce
. ';". -

.;;,.-' ,

,

verôo gue couso' sérios; prejuízos' às nos$as indústr í-
•

'Ei l la i s: Brasília, S, Paulo. P, Alegre, B, Horizonte, Salvador, Curitiba, Vitória, Recite.'

�������_/�����������������������������' os, c��&�io � �odifita 05 hábitos de ndssa'ge�te,
di-arte

" Mereceu debates o ligação telefônica .de Brus-

que 00 tronco principcl da �Iinha- de alto frequenclo
do Cio. Telefônico Cotorinense, poro melhorar os

. Durante o reuniôo, c)' Presidente, (ar·leis Cid Re

noux, fôz .entrego dos prêm'isq às Lojas Renciux e Co i
50 AJ3.C que forem os �encedoras com- os 9rITamen ,I reven dedor aut o
tcçôes d� .suos vitrines, éOm m�tivaçã� à Se_mano d�' ; filiado Voi'kswa gen
Pótria. Em nome das LOj09 Rericux, agrpdeceu o s�. C. R.��OS S}J�: "

.

"

,

'
.

'
.

. Comêeío. e' A.,mencIaatual gerente doquela cOhc�lt,uado cosa, R.<Cet. PCQ_t,o- Demoro, l:iiiíi
'

•.r:

,- J�sti"l�i.to
.. ;; : .. ,

"-

pelos senhores 'GeJt: Fischer, ���idl;l. ,,'�á;.' lnimhã" de.' on- zeram, um -Iigeíro del1lpns." de;'Porto " Xa,viet, 'no Rio" '" SiVO'\:.lUancbe�tél:.· é', ,iFlô;es, 'd�verá" tra,nsfol'màT- ' çomandanté' {lo (}llinto Di;·
Francisco Lux, Wál4h' 'R1.-' Úih';;])elo'préfelto . �uniéi.' t'rátivo, verbal do movímen- 'Gnttide do' Sui" cujo Ó1is�i. Dêssa', fOfIDll:, 'a intensa, a- se �'m.ima 'atrilc�O ,turísáca, hitiJ'Nava], ;t�m' viagem ]F'l
beiro e Raul Fagundes

- Ú!i pai;:':N:ii��,�f Be�).I:l�r. , to que as LOjas,' Ho- vista pede maiores detalhes ti�1dàiIe' /l'�s-envolvida pela àpual, para ;':'Cidade (1.6s grafuàda à M�nchester.
I, ": '.A';êomissão' durante a áu- téis ,t5 Restaurantes Ia- sôbre a 'prog-ramação à ser cemlssâc incumbida, da' pro Pr:ibclpês,.. A pr:ogram3§ã�"à ser cum-

�, �....... '�ª#t,��.' �s��éi��,. f�z um 1;'1> rão durante o. período de desenvolvida. moção; já"qom:eçà à' apresen: '�", '.
c

> ", \ prída, ';'pe�!)�,� viee-almirantc
táto· -.pótiJ:lé:!1or�ado . ao ,-pre- festas, que· deverá beirar' a ta'j: S{l;US l1ilineitO's frutos,' CO:MANDANTE DO QUINTO e'st4" sendo elaborada petp
feito das iJl'·ov1dencias tom?. casa, dos 200 miJfiõe� (b Fonte da comissão, falan- cóm o interêss� ,de turista,.; 'DÍSTRlTo VEM 1\ JOIN- .Gábh'Iet'ê do' P�'efeit(), MWli·
das' atéâgotá, páta i clabo- cri!zeiros :antigos. do à reportagem informOl\ de outr'Os'·Páises.... d,e visitar :'�,� VILLE cipal:" � (riml� e�tá previsb
ràç�o da,is' festh1dades' da que o missista:, senhor Fe'rf\j .

.To�nville" em 'n()vembro. .o v;ic'e-almira9t� Joã,o BL para o dh� primeiro de .lJi)-

ção ,Agrop.ecuá�ia- PÍilneiia; . testa ''Nacioli;il "Depois de tmvir as comi·, 11ando A. Wendt,' proprieüi· Pode-se, ante,im\ reá,Úncll- ti'stà \Franc:i:scone Serram,.,' vemhto. .-

.

{ d�s 'FtÔres,"à_ realizar-se r.i�� deracões dos membros di rio (b Casá. Sul, Brasil, n·

Sob os auspícios da Comissão Or.gonizàdora de 14 'a. 19 ,de P'?vemlno;' .

,comissão, ti senhor Nilson' sidente-à Rua ,Júlio de Cas:
,

)
'

.' be1l1 'como' so)jcitoU a con' Beilder disse que ajudará., tilho, 290,,,,em PôrtQ' XaviCl',
Expbsic"ões c:e Blumenoll e com o colabor:ação do, I\,�i ,,", '. . "

"
'

"

'

,

t� 1
.

-

RGS l' 't,,' é�ssão ,de }'erba ne�essáría por O{ os os meIos, para l', SO lCI a ,� programa;:.nistério da Agric�ltLJra, Go�êrno Mu'nicipol, de� Í3!}I- p�t.a"l(j.- c�steio 'de, ]��1�e, d?s. que a FENAFLOR se consti- ção, tendo em Vish o intu.
'menau, Associação Rural d� B!umenQu�' Indústri.o'.,e despesas'que deverao adVir, tRá uma atração turisticl,' resse'dempnsttadJO.por d�·

Comércio de tcdo o Vale cio I"tajaí, realizar-se-ó ,nos pa� ��. éla,pQraçâô .da ,pro'· nos próximos anos, e que zenas de pessoas resi�enks
,

'

. gramação; com seus inúme- deverá enviar nos próximos na Republica Al;geqtina, vá·
Próx'irtlos dias 11 ,

1'2 e 13 de novembro ,em Blume ' -,.
,

"

,

. \ r0,s atrativos. dias, ,um projeto a: câma,t'a rias das q!l4is, ,em, �ousa4as,
nau, a II Exposição l\gropelSuária: ·'()'st. Ramh�'oGregório ,da mUnicipal;, solicitando oU, :i: cidade localizad,a, à'130 qui-

Paro tal fim, foram construídos pavilhões, e;;pe Silva:, ptesiden.te 'dá' "col11i�- bertura de credito es.pechl lômetros ,de San Xavier, mu
cia�is com amplos lOcais paro o exposição de bovinos são' exeeútiva da FENA- 11ara custear parte das des- nicípio ;risinho de PÔl'to Xa

,

II..' FLQR( Ú� vêr, ao prefeit� pesas, já que a FENAFLOR' vier, as (lljais estão interes·
suincis, 'ovinos, caprínos, aves, coe fiOS e outros anl-

que ás despesa's pre"ista;3, 8ei:i parcialmente auto-fi. sadas de. visitar .Joinvilk,
nia.is.� Pro'dutcs' beneficiados ou não ori�inári.ós O\.J 0- e� reíaçãó a.ô,que·"poderia nanciada. quando da, l'ealizÍa:ção (1.a

plicados no agropecuária, aV'es de ornamentação e �qs�ar: se a promoção fôsse
.

FENAFLQ�..

pássaros' forrogeirqs plantas amamentais ,fIQ;:es.\ �ei�a" p�r ,\1Iliª;:,eJ,1tjdl!�e ef,· ,FE::ST� l�A" ,FLOR DESPEH· Á comissão., ,executiva, a·

,

." ',:/ ,�' I' .' "', :-.";'" � .,,' I" ',; .'-' .: '�r ,peclaUz,áda" f' 'TC, át.�vamt<lÍ-tê •• t <'_ TA l:í'N1'ÊRESSE tra�d�.�, ��.��_,1)�)é�tc1�t('\. Ül:-proautos"a§Tlco.os; ·maqu'!nas ,e Im01eme1Jtas agroco- .�L-,...... , ':a�-- ",,,,'_""_"", ---- � '"
,_" ��.� -<,,", _

, ,

,', ' .�" ,

. ,

.

- -

� -� ,-;- - �"";- -"""tll'�np."�.Qm!J,, er",n..o-:, ,q1J��'
.. , .� .. , ".' ,,' formou a l'eporfagem, que f)

Ias 'tcom éconct.:lrsos,.e denlonst,raçoes. ' . s; '�r�ta. "de 'Wc,Jáliva local" ,A Canp-ssão Executiva e;l- mais cedo possível i,rá cmle-
, ./

ql,le
. c:Qlocàrá JoiÍlviiIe eI1!'_ cárrégada da elaboração dO ,reçar ao, senhor Ferdipan.dp. I .

-- ,-.-,,-,- ---�--,

posição de dçstaque na ê'é· prõgràina, à ser cumprido Wend-t,.a; lJr!Jgrall1aç�o da

nátio n,acional; com uma em' Joinville, durante a festa e oU;trO$· detallles ala·

promoção . �ê{tita. FENAFLOR, à realizar·se de te, qtle a Festa Nacional das
", P-osterll>fmente, integ-rait-' 14 à; 19 de Novembro, acaba
'tes da.' cotnissJo visit4nte :,i'i

'

d�, receber carta da cidade

'"

Uma. comissão .présídida.
pêlo senh'9r .Ramiro Gregú
rio . da silva e ' constituírla

j.'
.

BlulÍtenau Está Pronia Para a' írExposi..

f

_._"='------ _._-- .. --

. Cenl�o Calarinense da GB Agradece a

Banda que Tocou no Féslival
.

'

_. ",_
.. .. __

. --;
... _.--'._ . " __

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

CINEMAS
CENTRO
HOJE
'São'Jpsé

às :r:e. 8 hs.
Kirk DOliglaS
Richard' Harris
lJIla Jaeobsson

-em-

OS HEROL-;' DE
TELEMARK

'

PanaVtc;;jon Tecili;eol(}l'

A Bando Araújo, ,que já' a!Jrilhantou pOr
vàtias vêzes QS Festivais do �Ce{';'eoja realitadcs na

Guanabara, sob os auspícios do JCentrci Catciri.h�hse
Cotorihense recebeu do sr. Laércio C;unha, ptesTden

'

te� co Céntro merisogem ha qual express(] o cigtaae-
.
decimehto dos catorlr},enses da GB e do suo ,e:ltidode
em pcJrticular, pelo "inesti�ável éGlabotaçãó· presta
da' dura�te o 40. Festival do erveja".

,

'

;/
,

, ''''; "

,
./

LIRA, ,fERIS· CLUBE
,

� 'c6MUNICÀCAO
.

"

/\" BANDA E A CARTA
/

'\
A Tesou�ar'i,á, devidamente, -autoriza.da pela

Dj� etoriÇl, c.onvida', 'cOI11 G ,devido consideração, os

s,e:'iho, es, ossOCLiaclos ,em atrozo corn os cofres do

r'�'ieornQ, ,o cornpal'ece�em nq sede social, no expe-,
diente nc,rma'j dos 9 às 11,30 horas e dos 14 às 17'

, haras. dioriatilenfe, afim de nOrmaliza.rEm suas res-
:" ,,'�/. ..

,-
;
'.-

pcct:v,GS sltuoco'es
, 'b 'pta'za(para .estâ regularização, ,� de 15 dias,
findos os queiis serãà apl iCÇJclos as' sanções estatutó-

;�ias·V ,

.

RUz

"
,

Por ocasião do 40. Festival :recentemente,\ a �ah
'do Áraújo, ínqugurou seu novo uniforme/ o que: ve:iQ
dcir um aspecto mais atraente aos músicos b'(t\sq.�e�j;q,::

t ses.' fdnda recente.mente o r'esponsáv'êl- peld' ,c�hi'�'fÚ�b I ,c, ,_

,"
'

.' "; , ,. ,'- ' 'ICONOfAUS,,�,ATHERINO _. PRESIDENTErecebeu do Dr. LaérôQ Cunhei, Pres.iden� do>:Ceryfio "" ,'�
,

,HAi'ldlTON"FERRÀRI - 'TESOUREIRO GERAL
"

. .

.

)às 5 e 8 hs.
Robert Preston
Jean Simmons

-em-

A VOLTA PARA O ADEUS
Censura até 5 anos

, Flor..ian6polis" i9 de putubro'-de 1967

Cotarin'ens€, a seguinte cOrrespondêMêcia.
Sr; Maest':-;o:
E' com o mais grata satisfação que �oltamiÜs'

\ " , -

à, presença de V.S., pard agradeéer a inestir:p'óvel 'cei

laboração prestada ao 40. Fes�ival da Cerveja do

Guanabara, cujO brilho e sucesso muito se deve a. a

tuante participação da Banda Araújo Brusque tÊÍo-G

plaudida pelo enorme publico que compari:.ç�u \)0
Pavilhão de 'São Cristévão.

" 5 algumo falha houve de nosso parte, solicita
m�s escusas, ceftos de que não foi intencional,.

Esperando contar com tão magnífico g:rupo ar,

tístieo, e,m outras oportunidades, valemo=no,s do en.se·
jo poro apresentarmos o V. S., nossos Protestos de

elevada, estima e- distinta consideração".

.,1"

loxy
às 4 e �.hs.
Rod Taylor
Julie Christie

- e:m

REBELDE SOmIADOR
Tecnicolor
Censura até 18 anos

\ ,

TELErOMf:,".", .

COMPRA-SE
PAG'.AMENTO A VISTA -- TRATAR NA RUA CON
SELHEIRO MAFRA, 114 _ lo. ANbAR. .

��.�..< •••_-_.- ._"- ••�-_.- ••••_-_..__. --�-------_.�----._.-._.--. _-_

ÀLFAIATARIA CAMARGO BAIRROS
Gloria

às 5 e 8 hs.
Nino Caetelnevo
Christine Delareche

- eIn-
-

MUNDO JOVEM
Censura até 18 anos

Imnerio
às 8 h8.
Jean SoreI
Lisa Gll&toni

- enI-

O HOl\'lEM QUE RI

Eastmancolor
�

Cin� Rajá
às 8 hs.
Dan Vadis

_·em-
SPARTACUS E OS DF..z

G;LADIADORES
CinemaScoifê- 'EastmanC(I,'

,

color
Censura até 10 anos

COMUNICAÇÃO
�_:CERlb Camargo proprietórió .çJa Alfaitaria Co

margo situado à ruo Felipe Schmidt,' no. 37 -_ co

niu;hica q·l,.le por motivo de obro:;' no local, transfE;rii\
"

seu, estQbelecimehto, temporariam,ente poro à ruo
AfYofO qe 3::arvolho, (esquina com Felipe' .Schmidt),
onde continuaró o atendimento de seus clientes e 0-

,
,

,

m�gos. ,

:Outrossim, comunica que tão logo termine �i 110

va c;ensh"uçõo, v'QH-oró, aD mesmo \'1':01.
FlorianópoliS, 25/99167'.

_z,
-----:,' .

.__-::.....:.:f._;..-=:-..:::..�_-:::"'...:::::::._,,·.·�==:::::t::-:::�.==:::

Passo do Boi eslá sem ág.ua' a uma

semana e vai buscá-Ia no rio Tubarão
• ,p

A localidade de Passo do ,Boi, n? muhicípiÇ> d.e
Tubarão, não tem água há uma semàna Os habitqh
tes do lugar se abasteciam do líquidó nu:m r,jacho
que secou com a longo estiada e o forte calOr. Esc.a-

� vações 'foram tentados para aberturà de um veio,
mas todos' esfôrços foram infrutíferos e os mora
dores do vilarejo tem que se deslocar com I::icildt�
para' se abstecerem no rio Tubarão dist6ntes vários
quilômetros do lugar. As autoridades do município'
enquonto estudam o problem'a surgido; não encoh

.tram uma solução imediata paro atender a poPula'
ção de Passo de Boi.

__.:,' --;�'-='===

COMU,HICAÇÃO
Comunico ,a'o Comércio, Indust/ia é ao PublicO

eri't' geral, que nesta data dssumi a Gerencio dos ne,

gocrqs de transportes de cargas em gero'l do Ex'

pr�o Joinvillense Ltda., com ,€scfitoriO e deposito
à 'RJa Almírai,üe Lamego n.o 114, fundos telefOne
n.o 3.677, nesta capital.

; !=lorianóPolís, 6)de oufubro de 1967

,Guilherme Gonçalves D'Avilo.

Osni P�reir:(],
de ccmércro.

'('"'I�'O':
"

'n'
,
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'
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" .

"
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',/ '
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Quem possui equipamento Caterpillar
vai dar, mU,ita i:mportância,

lmagin!l um s'erviço especializado atendendo ao seu equipaménto Caterpillâr, onde quer
que êle esteja; Avaliando o desgaste. Recomendando\proceâímentos, Ou analisando
o serviço que s'eu equipamento têm PElla frente. De ôlho fjrme no motor, no material
rodante, enffrn em tôda a máquina. E se, de repente, vóce precisar de uma peça, em
qualquer ponto do território nacional ali estará ela à sua disposição. Inclusive à base
de troca. Com garantia do material ,e de uso. Tudo p�lra que sua máquina sempre
trabalhe. Continue t_ràbalhando� Sem paradas dispendiosas .. Não é uma cobertura e

proteção total para a sua máquina Caíerpillar? Tranqüilidade enqua.nto sua máquina
trabalha. Isto é o que o Revendedor Caíerpillar lhe oferece com Serviço Total.

.,

CATERPILLA
'8aterpil!arle Cat'
são marcas registradas da ,Caterpi I.lar Tractor Co.

,FIGUERAS S. A. ENGENHARIA E IMPORTAÇAO
Av. Assis Brasil, 64 - Cx. Postal, 245 - PÔRTO ALEGRE, Rio Gl'Onde cio Sul

Filiais: Cachoeira do Sul, Florianópolis e Blumer1CJu

��------------------------------------------_----------------

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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pena indicar o lo;cal em. que deverá ser construído;
a nossa Estédio, 'o Governâ'dor Ivo Sjlveiru d:á ° pri
meiro e deci-s�vo passo para Q. �oncretização dêsse

sonho, dQ público esportivo de Santa Cat,!rina',e dos

c'�tàrinen'ses -de um' modo geral.
Soube o Chefe do Executivo compreender a ne

cessidade, de Santa Cata,rina pO$,sui! uma praça de

esportes d'jgna dêste !, Estado e à altura do elevado

papel que cumpre 00 esporte desempenhar na cons

trução do grande País em que o Brasil se está' ter

nando.

.

',,- Hoje, qucndo esta grata -reCllidaêle começc a ,h

cor 'palpável, vemos que até aquêles que há bem

Pouco tempo atrás permcnecicrn céficos quanto co

êxito dessa reivindicccõo, Passam a ccreditar, 'com
"

-

G, otírnism» qu'e merece, nas sirrceres intenções do
, �-

,Gover�Qdor lvó SilYcira em levar' a cabo o, empreen-,
"

dim'ento. O ESTADO e a "Rádio }iuQ1"l.ljó", que com

a esm'Qgodora' maioria do Imprensa de Santa Cata.

esta rica em pormenores, u r,inQ" jornais duvidaram do comp.�ensão do H. Ivo
que uldu� o. reporte'r à acre-; Silvéira para com Q gro,ve probremo com que se de-
ditar 'lJJt sua procedencía, o ". ,

_. '. bqte o' nosso esporte, não esmore,ceram em um só
decreto ainda cm' forma .de
minuta conteir; 30 ;rt��os, 'mo.ment<� ao levar ao 'Governcdor e a despertar na

foi longamente debatit:J,) . opinião, pública. o ,sentimento de, que a terra B�w
nos circulos políticos e not

.

riga-Verde �ão po�eria 'ficar, p�r mais muito tempo,
organÍsmos 'de ,segurane.';l ,

'

d h Ih' fno SltuOÇÕO e umi an:te in erioridode .que se
elo governo' e esteve pat..ll
ser baixado pelo I1resiflente aba.te\u sõbre o esporte c'atafinense. /

ela'Republica, log'o depois Ih' O pop,el que cumpre desempenha?' o Grupo de
celebração fio. acoi-llo entJ:e

, Trabalho,. que, será. nos próxim.os dias constituid,ocÇ
o, ex-governador Carlos Lli·' d

.

I �

".
�

I
, cerda e o ex.presidel�t�

I ,loã�,'
e por emliJ'IS re evonte, 'ta a Imensa responsabj ida-

, .,

:y de que ·recai sôbre os seus ombros, no sentido' deGoular,t.

Estatuto
:)' dos
Cassados
l '.'
Apesar d,o formal des-,

mentido feito ,na semana,

passada 'no Senado pelo' SI·.

Filint� Muller', categorizado
porta-voz parlamentar, d:)·

goverúo confirmou a e:x:!::;,
'

tencia, em mãos do m4ris:
iro, da Justiça, .de um .esbo-

1)0 de ,dcerdO'.iJd instituir:"
do o �statuto (�O� Cassados.

A iJlformação conhecida

. ,

Segundo o illforlllll11te, /J)

governo passou a pcl1S,Il' ln

Esta.tuto
.

elos Cassaàos .(1,:.
pois que ,o; TribUl�al' Fede,
ral de Reeur,so�, 'p'�la Iln iH·

� ... ,;;;.._;J

ria, preca,ria_ de �Ul1 vnto. r,'·

conheceu a legalidade d,)

eonfin:auJ.énto do
"

.lOl"lmliS1:1
Hclio Fernandcs. Con'Í'e:l'
ceu·sc 'então � g'ovcrno \\,.;

-i+'

que a materia chegando ;!')

. Supremo, Tribunal Federal
teria fatalmente ° prQ"'.
mento. Era pl:eciso, POt,bl;'
to, armar 0, gO-VCl'PO clé"ul'Íl

.

ÍnstrUl1lcntQ 'lé'ga.l, :pclo ql�;Ij'
pudcsse ser enfrentado,•. ')
]Jl'oblema (l,os cassado's. "

. ,.

,:�l
. "","

.
- .... :ri�..

-

.

� �

A VIOlenta reaçã:6" 'j3rõ'du·
zilta na a,rea, do frilbaIhl§mo

�c do gctulismo, pelo eh,,;·
mado encontro de Monte·
vidéu, fez, com que o ,G'F

vé�mo acHasse P!)!' mais a!·

,guns d,ias a decretação {!n.
"Estatuto dQS Cassado,;".
Mas isso poelerá acontecer
a qualquer J1lOmento.�

.J

O ücercttl·lci em ela.boCI·
(,ião prcvê aS' diversas �Hua,
�ões 11UC lioüerá coloca,!' o

Govetllo,' diante de lima,

cventual movil1wntação de
ea�sados no territurio na,

eioll.'ll.

ç_ges, aproyeitocl1elo -,as
estão � Cal)itl!lad�s no

COlllplcnieiltal� .
n. 1.

.

,,(
\

Com a ·viagelll ao exte·
rior �o nÍinistro Gama, ,e
Sil'l"a, é. possível que o as·

1-iunto tenha, a conciusão, dê
seu cxame àdiada por, aI·

gUllS (�as.

mentaL' uu onlijlal'Ía

lliee.!lJJi!!Lu' a 11!!.e�tàu�

•

I a e
Com a conv.ocaçõo de' um GruPo de Trabalho

Ol-"tem, f()i o ,"Di'o da
� CriqnçÇl", .

,Em tôdcs és 'escolas ';:'
'p'�imái.ias do Cidade ,houvé' fes- "

tas, disrr ibúiçôo d�: balas etc. lAs ,"

'Crianças sOiom' et'!=ifocjinhas':- dEY .',

·

0<lSO, -bonitinhos, para comemo
.

ror corn a� colegas .� às dedico
'. das mestres a 'passagem dá cota

," sJ'mples, ajelqs consoprodo. ,

Pois bem. Há dios ,falei aqui
qo p'robl.e.ma do menor em Flu-

,
: �iànópol is,'" ç�o'[rian(jo a orençôo
":f5ara _Q grci,.\,i'éjade dês�é' moi qu� ::',!!c. 'I:,s:e qlast-rq,;'Em>!:'íqr.a haja �sfórçpst',:, """.. ' ., "" ,. , ,,'o , .', I, ,

"

·�/.isC)lados, no' 'sentido ,de. s� ériq-'
':'". ,"rem' condi:ç68s Ql;l8.mi.i1:iúem .:'0

":f9i'oble.nla,"'ióc:bnteée •. 'qüé' ,óinqa ':, (
�'Mão h'Quve.. �_m,a :co'inp'i-t<ensqo' g,e� > "�"c

'heraliiqco' pdra � �sse ,� �a;s?, pOr·
',::

·

flerte da nossa ':bondoso: P9P.yra- '"
<. .:ção. �,' "'>:. ::��, '"

. ,'l ":>;,,' ,)I� •

';
I

,>

.

. 'Aó lado 'de é�iancds felizes' ,'",
�. '; "'r""1 < "." o', �' ...

- '" :;
;.;>

�� ,�,., ••
,-

•• ?". ,�
, :_ • .-" por pOúeref'l\ G:,,Omemora F ,er11' (_c.: n .'

. ',i, YTYhto.o poss'ágem �Õ 'SE:'U:'�,la" hê)
" :;. "':'c\\Jtrds q\-Ie� �e�; i ánQnor:n: 00,)nlse-.

:' i;l:í_d coti(jicin�Qç :'60 imp,�ó.F.a'f tiós.:"
'<'p'ol'tois doi',e'qsas res.t'O$'d'e,,"'çofi:Ji- �"'�'

.

" :'; tiJ�, C;l7e p'6wen:tu rU '.sàJ)t,�ni do �','
"',�Imôço,

'

.... ;,
.' .

:',
'

\

. , (:' uni; §t-av,e pr6bleriÍa 50- v>
.. ;ciol que�es!� q;desaliqr a gene�( .,oi,

: r05idb�e co,' MOssa pç,pL)lqçqo ' ,'e., :.:':
".'. 'os Pôd�;'es' � Públicos. ': "Sl:Ja, sülú�

!.

.. "7t'::ç§c;'" n? 'vê_r�ade;. "�,,:,�ili�í\imÇl,
..';i\ÓÍ!as deve e?r;)'ôde 'hover;Z:u'm'a, ma
.' ��'dira' --<e s�,; Últensi'fit6r' 6' acàO

;;' _: ;��Ó'm q�'e âlgúns" ;abheg€lf:j�§ 'cin-,:
: Heritam o p,�óbLema .. A:-c\itna bOQ(;
:., do -florianópól itano Parece . q�€

sões.
I'

-

'

,
. .,�õo déscobr-du<'o' q�a'�to: pode fa-

1 hercendo '-Ima lid'erança i,ndiscutível, o Presi-
.
�er . pelos ':mé�àres ;;.�ahdonados

c1e'nte PCbl5ta e Silva' sOll,be dar t,rptamentõ 'à' questão, "', :,� gtié' Se v�o: m'ul·tipfico,nco, na

d ... 'i" -'d' ", a' 't' éeômé'íidõvei�."" .,;;..;)�4;;,';. ",' "
"

."",.'''. " 'i,::'" ,<;;"'�.endi.G'6fl;j€:,i,Q.' das "zona;s,:' .-reslden,-
�

eH rO 05 p,g ioe
,\ .. na -fonJ\,In Ul'-p l:'a-,�,.' ,\·...<;.i:cidis �'.nGo'< parà'''''';''7�e€1j,t, dinkl,eiro; '� ,

c'ional, quando' a �'lasse/políticH,' não refeita I\elo .:' "ilhas'para 'p�d,r pão, .:", ,
.

; .•

qtie ,lhe sucedeu nêstes .últi.:tlos tempos, ai"da nqo ,,/ :." SãO' !n:TehSaS I'egibes de, ':' .

cons:,guiu impôrse cemo o Poder qUe verc!_ad:eiramen;',
"

"-c'riancas Cj'ue, ,ta'lvei,::n6ó c>'te_ >'

t� representa, ou m,eit-,or: que deve repre�entaT.·
' hh�mo s�quér ou,vido ", fõlar, que'

, , "óhtem' era�o seú dia: Jõlaró 'e:ds
'

Se� im:puls'os de iníciativa�. acóst\umad'O ',.às .pres-
'

.. � : 'ir� w;n' dio" co�6 outro ql1a1quer;.:,
sõ'es de todos os tip()s, a ÂRENA esPerava a' voz der

'

, >� �in� que a ;'forne e d· rn��és'�idade "

camando do Pre.'iidente da República pará 'que fôs- -às obrigdvÓ, ,a de.Scer� 9S, :mQrro� \�,'
Se sacudida da apatia política em qúe se encOntra-

'.

",pata bater:' à�
,

,porteis das' <casos '"
.

•
'

" 'pedir'lco aUmento,
'1

ascenle
achar, entre todos, .o melhor local" para a suq

ccnstruçêo, O Estádio que h�veremos de possuir nõo

pertencerá apenas a um' gfupo dekclubes .o",'� u';'a
determinado região. E' de tõdo esta Sànta 'Catari
na que, cOm sJu esfôrço' e com, se'1 trabalho, aj�da
a projetor êste Estado ao encontro do desenvolvimen

to nacional;' em rodos os setores de atividades. ('Im
vi�ta 'disso é que se determinou que deverá ser 'edi
ficado na C�pitol dé todos , os catarinens��, centro
político q administrativo do Estàdo que, a'ssim, �um.

futuro que a·nt,ev�mos be"l próximo,' receber" como

�sempre de brcçés .ab�rtols Os c�es'taduanos de tô�qS
as portes que aqur venham se Irmanar' nal. ólegrlos
das Paiõxes esportivas;

Esta prinieira medida do sr, Ivo Silveira - o
,,\- "

C;o!'l,stituiçõe do Gwpo de Trabalho -' já empolgo. { , .

tôdo (J opiniõo� pública em fq_yor do empreen'dimeri'-'
to, antecipaado as,�jM1 o cplcuso final que merecerá

o executor desta obre imorredqur«.
Pare O E ESTADO, que desde os primeiros mo-

I '

mentes se colocou éritre os que fc/tmaram a linhà de

frente na justa reivindicação, o int�rêsse; de'r!O[1S,-
/
tredo '-p�lo( Chefe do Exec'utivo' é verdadeirari,�nte

'"

feliz: e confortador. O ST, Ivo Sih'eira c-umpre, .l1s-

sim" o' seu papel Resta agora confiar em que' o Gr.u
po ,de T�obalho 'c;umpra O· seu, co� espírita' público

.
•

� I.

E' sem int�rêsses "subalternos. QUà!'lfO. o
.

nós, !conti-
, J. " " .-

,nuaremos a dar .todo o nósso aPo,io e a nossa col'a�
boração para o' suc;sso do empreendimento, at:é
que a última myda--..cJ'e 9Toma seJO' plantada no 9!a
modo do Estádicrque Sánta. Catarin� ��rece c' .Jlá

"
'

.

de possuir.
. ,

Despertar, " Político
AJguns, setores da ARENA, nu CQn9r�SSo Na'-

ciol1al,' nao eSCQndem ,seu :desopontamento com a'

reiHíiãD q'ue o Présidcnte C�ta e Silva manteve
. ,

com re?rer;entan;tes da ogremiaçõo" ai,nda rel1;ente".

mente, a fim de tratar da orientação ,partidáTia fa�
c(! aos 'p1oPlemas, mais importantes da vida pública!
nadona.!. "

"

Talv'c<z ,pensa.')sem, ês�es �enho'res, 'que (; Che�
. fe da No,cão marcasse o encontro a fim\ de ouvir

d'csc � !idcro�lc;as: p(írlo�entares '01911,.15
�

sóbios con'se

H1(J'�;"'DÔ�i� çÀ�;;'5'��iJ�€�i(" c_omportar dj�nte de fa-'

tôs co�o o da ""frente�cimpló/' ou de qualq.�er ouh<;l
questão- política da cltualidade< Co'm" isto, estas

áreas da ARENA ta'Ye� pretendessem ver surgir
uma o';>ortunidade ,para a barganha, ll1ais� que feliz
mente va.i sendo enadicado da nOSsa vida pública.
Não foi ist'o, é cla"'�, 'o que ,aconteceu.

A yerdade é qúe o Mare'chal 'Costa e Silva dei
xou

.

correr um 'Ia.stro de tempo' suficientemente di
latado, enquQl1to Q "frenHe" nascia e �e expandia,
, \ "

'

a espero de que a AREt-!A tOmgsse '1J'rna Qtitude em.

relação Oi:> movimento liderado pdo sr. CarlQ's' La-
ceido:. O· que se yjy, eni'ôo, no seio do

moi�ri'lóriQ', foi unia cruel pcrplcxidad'e,
.. '

.

1

vko os·.)olhi)�
.

muitos repreSC!1tonl'es situo.;;ionistos
� ,

r.mt5' (} per�peçÍ'iva �e s-er uu nóo do "hel'te. ,ampla".
A atitude da L\RENA, Qes!ia maneiro, provocou

Q chamQI'11t�nto do Preli;dent,� Costa e Silva aos seüs
liderados, a fim ,de inshuí-Ios sôbre a mane'ira �mai�

, J' -' .

efetiva de' neutralizar os p1'ul'idos que lev-;;� la opo-
. - '. :, /. '

s:çaô o çoço'r-se com' .lmpaC!e1lCia e Q. ARENA, até

agrcmiaçr.io
onde a dú-

,

�,OSSA, CAPITAL

que
Atu

Os' alunos do Jardim cle Infancip e dQ�pré-pri
mário do G E, NDssa Senhora da Conce'içe.9" anexo'
ao Pn:ventório viveram horas de intensa alegfia e-'
folgued:;s. juvenís" n,a companhia ãos colegas e cdu'
nós, cio Jorgim co Co égio Coração de Jesus, No dia
11, iniciando\.a oSemano do Crianca o' irmã Gilda·�
�\Jas coloboracoras convidar 'os p�queninos _do P�e'
ventório CJ partiéiparern do passeio e lanche <tcm os:.;
·seus alunos" "

'

t
Por êsse gesto' de fraternidade cristã, q�,J'(3rem

as Professoras do Jardim e do P,é-Primári.o cio "Pre-
. � , .

'vEntorio, m.anifestar suo gratidão, fazendo-o par' nos
so inhxmeclio nesta coluna.

Diz o in:formantc quc um

dos útigos trab, do iíra7,I)
de detençãó de jll'lpÜeâcill�
cm subversão 1)S eri 111 e:i

.
"

contra II segurança l1adn.
nal, que estejam. rcspondc:\,
110 iI IPM. A legis),ação cm

'vigor pernüte ào éúcarrc:;;l'
üo desses inqueritos preu'
der por trinta e mais quüiz��
dias, para avedguações, os

suspeitos de. ,�tivitlades qU';
", "OSYAl.DO MELOtel,,1ham Uai:lo origem ao A SEMANA DA CRIANÇA E OS ALUNOS DOIPM. 0, projeto de decreto· 'PREVENTORIO VIVEM HORAS DE ALEGRIAlei, segúlldQ' ail1,d� o inf!)l,- ", "

I
r:

,mante 5C!.v.erpamcntal, amo

plia esse pr�,zo para 90 dias.
E houv.-e pro,pusta ]Jân� 'ql!'�
o �razQ fos�e de seis niese.:,.
São prescritas I Qutras san..

O' parhUllentar a,rcnbta
uão eitad� nominalmeute, ,�
pedido seu, conclui a uno!'·

mação dizendo que o go·
"erilO pensa aproveitar }l,' C,A:'RGAS PçLO TE,LEFONE ALTAS HORAS DA
oportunidade da expediC;i',v,1 NOITE COMEÇARAM A MOL.ESTAR FAMILlAS
desse decreto·lei IJal'a deU· Uma t,urrila de vagapu:nd8S e ces::::cupaclos, qu�
'llir os, casos em'qüe se COI1' pas,sa o noite ':ló"'ê,-gía e na uiscada, volto� o dar

figum I} pressuposto da se· cargos, pelo .. telefone, altas horas dó noitE', dizendo,
;;.urallça, nacional pal-a. o fim p que é pi'ór, que falam aé ur'n de nossas clubes,

'

<Lu exercício cta, faeulq,icle " Sab'8mos.,c1'lJe' a, pql íc,i�.' está tomando. as pro�'i.
legislativa pelo $ Executiv('. CÜ211C ias ll'eces!'árias pa ra

.

consequ i r apanhi1r esses

Há 'colTente� dentro7do g'o· abusacos' ncctivagc;; (escreves n;ctivagos c çllltes dCl

,'cruo',llue cOl1si'denlln isso t,<) - com a hoo sujo e, atrevida r,a b;.'�, ;ja, F'omíl ias
llispcllsavpl uma vez quc a de nossa Capital têm sico vítimos desses desaver-
Constihúção ao tra,tal' du ganhados, que sei entretêm à r:u>:1a de palavras in-
assunto não fala da �leeeO" decorooos e fazendo sair do leite oeS500S res�eitÇl-
�illadc, de lima lei cOlTIpk- veis q�le sõo obriqacas 'o ouvir desafo�os de t::dCl o

jaçz. ��êste sentido rel!"beI1lQ� uma corta citando
J lüllleJ, que cJcixol11Us Ut; Pllb!iêoi'.

Mais umD' VEZ. c\omo já o tizernos, pomos "No�·
'sa çapital" ao dispor do Preventório que tontos' be·
nefícios 'vêl)l. prodigal i;wndo 'a' 'inúmeros cria:nci.,
nhas,

.

e nt.'ó o, a mostrar a sua' indecisão,

Os que/dcf�ndiam o tese de qúe. o Govêrnp,
,por;}} àniquilo': à "frente", d�veria acolher 'ôs sua�

rei�i'1dicQções, ,?ndaram Por um caminho er?'odo,
alguns bem intencionados; .outrps pór p'úra deníago�
gia. Caso á!isim Ilconteçesse, qU'�� estaria esyaZla

da ,ecra a próprio ARENA, 'com a "fr.ente' ampla'� '\<i:
\

'
,

"

toriosCl Ror hnyer conseguido êxitQ corn os S�QS ,p7'e��

VO.
,

Agora, ,uma vez. ,el1contrliJdos 03 ninios 'da s�'a

d'efinic;ão, tem a. ARENA condições para atua; na' -'

árc'l política, sob' suq responsabili,dade, com a �da�
tixo altivez qUe- a sua eondição de pal'j'ido te";p�
rário, q'inda 'não lhe consegue tirar. E o Prcsidente
Costa e Silva, ,reoHrma,ndu '9 lidéq'ança que i:nc�9"
velme�fe exerce� encontrará nos seus 'ali�dos poiiti-
c.o!> o cooperação

....

que se faz ne�es�áda paro "Crh-
, p�eei1de,,' "a obra de Govêrno' ao en'contro do ,desen::
v.;;Ivirnento e da paz' naéiónal.

o QUE OS OUTROS DIZEM
I
\

.

"JORNAL DO B�/\SIL": "A maiOria (da ARE
'NA) pen,sava que o marechal Costa \ Silva esti'ites'
se Inceclso e ,preCisasse de' conselhos sobre a me·

'Iho'r fornla de- cortar 'as asas à Frente Ampla" ma:"

'os que ,sollhavam readquirir no encontro (do presi,
dente com o pmtido) a oportunidade dé barganho
c�m o governo sai rom desconcertados com a' dete�·
mil�açã.o pr.esidencial, e, suspiram de funda nostal,
giCl" ,

-

.fIO JORNAL": (f E' indispensavel que o pres-i.-
. ,- \
cente e' o ministro do Trabalho semPre qué tenhpm
oportunidade procurem falar '00 povo, mostrandó .que
(II!Jem prega o liberação dos aumentos salariais pre
ga o retoma ó inflação sem' controle, o qu�e vaf.e,. di
zer .que prego tombem o aumente;; da miseria ge,
ralN. � �

/

"JORNAL DO COMERCiO": (fO desnivel entre
as' naÇões ricas, e OS' naçõss pobres tenderá a alar
gar-se cada vez mais, Isso é de' extrema' gravidade,
pois nà ,fim do secu:o o desenvCllvimento demog�a
fico ÓJ 'Ameri'ce L::atina, da Asia e da Africa fará
tom' que as suas po?ulaç6es rEpresentem ilOVe de-
,cim0s da populaçãO mundial, Sã'o consurn;dores po
tenciais, que nõo poderão, ser, postos à margem sém

CÓnseque'ncias ,catastl'oficas para a economica como

'um,todo".

"O ESTAqO DE S, PY\UlO": - "Poueo cu nada
adiantaró o exterrninio fisicO de uma criat61ro�s.:im-

,

I ,
•

� ,"+
bolico (Ei'Qes10 GLleva�a), Pois o maquino de' "p-fC_-
paqollda do extremi,smo de esouerdo 5aberá sUDSt,:
tui-Ia por out'ra talvez d01ac'a de um carisma' ainda
mais forte' cc verdade c autol'iclade revolucionarias".

�,

l;>��TOR: �6sé Matusalém cOlí1el�.-:G�'fJP: pomingo� Fernandes dE'}Aqlt�'1o
'�

;
':
I' ;' '.

, ."
,

,

'

"

,c

monecido » ern' Santq Cctcrtne,'
descansando dos, Úab8lhos. do
Senodb;' o· ex·Go�ern�dCir cqtari-

. ,
.

.

.

nense rnoritérn perrncnente ccn.
tbcici C0n1' Os seus' c'6r�éligion6-
rios de' todo o' Estado ': qernons-

• trapdo que ctntin�à 'at,:{nto aos
,

p'ràb!�mas .

que' ta�: be� soube
ecuccioncr durorite o seu Go�
'vêrno, , q0cf no setor �Pbl ft i�o�
quer no terreno acJmini$trativo'

, �"'. '
. ,�

.

A CRIÀNÇN

GUEVARA'
"

�

'. '

;
,

'" " \ ,',

.

r Q -'M if'lis.té rio : dOe Trans.port,es
" publk0U",êditais �'f5?ÇI�a. ,conÓ'orrê:n- .

,õi,a,,,g(Jblicq, o.os, il'ilt'eire,ssQ,dos Qio:l€
quizerem 'povimehtar 1'50 qui,l&:
tnéttós de estrados Jedúais <

• no

Pdranp,' no Rio Grohd:e do '.Sul
e-"�:m ix\Lnos ·,Ge·rQi.s���, _.

.

/' Santa: Cararina, por. coinc,i;..,
d�;i::\c;cij', fica. mais uma vez. à, eS'-

,per:� ,oe .q��:, �.
'.

BR�'lO 1" 'r�é:éba a

k, S�b�),(jvi'mei,)teiçao; haS' trec;hCi�
,

ja" t�fmi:nQd,o,s. ,�,
.....'!!'-�,j.:.J,,�I�.��...

"�"':"���,'
A� INTENÇÃO

:t;: ........
'",":.;.

\ sel�Qdor'
"':(-,11':' "eq::m'da-frúra
': v'o!tÓ' o: BrGi'�jli�,'

'

· .

N0s. ctklSc

Duas fôrças ape�às: Gbvêrno e, ITFt�nle�'
,'� ''\, ,

Diz o c'epútado Osvaldo Li. vClVeitn��t'e, ,apbnas oi);' resgljàfdo
mo Fiiho que "dentro de' um qno da' p09içÇí6 pessOal dos que neles
só existirão. o Gov.emo e Q Fren- se empenham.
te Ampla". 'A p(es�nção de, que Tal esforço se Proce'ssa deh
nesse contrastei se' resumira em ho da comissão incumbidó ,de
breve;:: o quqdro politicQ, ,e;1cer- _

,pr�d�ar. a ,reformo dos estatut9s
ra Q cO!lvic§õo' de que o MDB, dç{ ARE.NA, que ,agOra, chega 6
�e' ahfes da ,FreAfe não ,conse� etapa ,fin<:ll dos seus ti-dOOlhqs.
gui'u afitmpr-se como inshu'- O s)ehç,dor Carv,alho 'Pinto, que Q

�ehto �fidente de Op,osiçã'O, p'reS,ide, �;cQl1tinu,a a, sustento"� Q

mu.ito menOs poderá evitar 090- " tes�" dá-éleição direta, diiehdo
ra que a 9ut'r8 entidade empol� q'u� ,Se tr!'tto de questão de pFin-
'�ue"as\'esp�ralJças ,:_que nele

.

se clpio, {Depois' ôê 'se ter recus-odo
"'1"" frustr.man:."E se basyia, por ou- Q c'�ridiGatà�-se ' ào gd�erno, de

tro lado, no resultado da ullima São Pdulo '(cc:intava �om o' apoiO
i-e�nião entre o. presidente da lda m'Oioria da Assembleia), só
RCQubi ica e ,os ciirigentds da ARE concqrdou em 'ngressar nó, ARE
:NÀ, 'onde, se ressaltou que ao NA q\-Ían-do ouviu; ,do ,mar'ethat
f"partido ofiçia.l· está reservado Costei'O' Brà.nco q\J€ ::;eria livre
uri\' ,cornport91-n)'l,nto passivo, 'poro defe'nder O voto popular, A

;"Cc��ef�ità, é certo que o revolLkão - faloú o ma�'echal

maréc�dl Càsta e Silva, na reu- 0 �- nã'b""':era contr€J o voto popu-
nião" cam' os )':>roceres da r\RE- lar, restringido. CJper;1QS poro as:
NA, : ditofJ ',�lirna 'orientação' pai i- 'seguta'r ,ci cçntinuidaoe do'movi-
tica ,rigida para

. irr'2�trito para mc:',fo,. eindd não' c.:;nso!idado,
'accitarnen'to no· partido, O, 8resi-

c
•

, �Ent\remenj'es,' ,Ia Frente 'Anr
dente: repel(u' a props0to

.

pla.'tem cOl.lid definitiva a opção
rico i-igida Para ir�estritG acata- do goverr;\(?, Cuid,a qe o,largar
me.nto, :' 'no' pa'rtido, 'O' Presi sua in·fluencia e estrutLirm-se',
dente rc � e1,iu, a W'Çlpos!a para p�ro ,e�.f�e�t�r, riio� el-nbate. Seus
do obtenha' cces6�' e elaboré "um . i�tegral�t�'5 receberam rec::;'men-
c1ire,trizes' dO' Govêrno:'

.

da'çãJ: po-r'a 1:Juscar contdto' çom
ErT)bora não' se ,

",

duvic e' da est.udo�tes ,12!: trábalhadores, a

afirrnaçGo ,da a(ltoridad�
.

pre�ic " fjm, ce ,atraí-los, pdra o r.novi-
dencial; 10b,re' a AREN�, alm.;'ls ", m.wto, O �r. 'Carlos' L<?çerdo

i,::'�?�, ,��c;�onf[IJ!0s:da "rçlV,a p�liri,' f'D�om('!J€ rçolizOi' r)Ovcs entelldi-

,�,cP'" '1IlSIsteo/l';' f'-�rQ;Çllcr.e'}lt:e,. 8m \ nl:rr:!;'qs;'corrí,; ,';qn�ig�:s �d'v�rsári�sri'rilrodu;tir ,no'!,Dr'oieto ;êFé prsqro-
. �.eLls·, ,l:]ma êe.'stJfos primeiras' .vl-

,-'d;na� a formulação vürad'a. O· rt- sitos, podsrÓ' ser iü podre Helder
su'fodo cess� esforço seró, pro- C<amara; nO Recife.

,

,
,...

,',
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' ,f" -,f�i, ' J(aternld9d,�"e .de sol!Çi9:rIJ�41Q�r ,�9, 1:l'P"ofr\or ,<;I "

Arthur"A"indld/' cuias exC:elentes COnclllSÕE:.5 filei Deus sôb�'& tôdas:, as co'bs<1$é"p.o, j:>r�lrno'�; a :sl
.sóficcs têm servido de 6()se o antel:ior.es trabalhos .de 'mesmo, sem o qual as guerras _'_' esses. : tteinendo�,
nossa lavro, €'screve o' sequinte, em' seu livro' "No \ é'ôlomidodes 'sociais, jamais deixárià'r, I de tra,ier ai
Limiar do Etéreo: "Ulrimo, os que enveredarem pelo- suas consequências ,tatastlóficos ao" iosso plcrieto,
campo da novo ciêhcia do Psiquismo, tem pouco o. digno de melhor' sorte pelas opvrtuntdodes que ofere
pOuco, mos com sepurcnço, descoberto um mundo ce à humanidade que o habita, de lJn,q viQ'Q .fe+iz e

novo ao nosso derredor, cté hoje desconhecido, po- risonha, COm êsse objetivo, traf"!sc.revéroos "Q,boixo Q'
rem, verdadei romente real. Esse mundo 'etéreo, que belo pógina de JOSY0i,1 Courté, sôbte. os mun'dos he-
agora' se vci" tornando cadó vez mais uma realidade, bitcdos: :'

' ,
'

faz .o objeto dêste livro e é nêle que, sempre mais e "MpNDOS HABITADOS','.
mais, hõo rft atentar os homens, à meciidà que se 'Existe'nl mundos: hcbitcdós?
forem passando o sonos, Esta 'nove ciência, atualmen Scmente 'na Terra vivern'[sêres ràciotrQis?;:' :,:'

te a Cinderela de tôdas as. ciências', terá, com o tem
. Existem dviliz,oções ,e:ri:1 �utro splanetós?' '

. po, d seu lugar, com a prilrneira e Çl mais importante ,Raci,oh�mos,: A,Ter�a é um satélité qo" sol,: 1:1,0 entan

de tôcos. Estornos :1: +irnior de uma era novo de pen to existem infinitos sóis no Unlverso C9r1 �49: respec
sornentc'" (Op cit, póg 29),. '/ tiv?s planetas.' I

. .• ,

Desta qtualizac(So' raciono!' do Ciência, inteliz Porque Deus criaria a vida somenfe "� Terra? .

Dos trabalhos apresentados, focalizaremos ini-

mente, olndo ri1UltO'� eminentes cultores. dos .diversos ' O Universo é incornnsuróvel.
"'.

)
"

'
, ciolmente os ,de 'ASSIS, que num estilo dl,ferente, u-

.
.

sa a colagem ,CbOlO ,p'Qt,ltO, de desenvolvimento ,do, st�
remIos do Saber Humarlo, não têm queridO dor-se ')arece-no.s il.ógicQ," quem fê2; o '!lois difícil, c, riação

.

" ". mos,
. Ápre.sentou cinco' aspectOs da infiuênêcia' psi-

enta, IÇlboran,do n;:)s mesmos propósitos de' somente do Universo, não ,far,ia o'mais fácil? t :deSé'riIvolver vi- '

, cológica das guerra9 na mente humano., Descrevendo
aceitar como evider1te aquilo que os nossos pobres dó no, mesmo.

," < .".' \
, \,�' o simbo.lismo do,s,,'qGoaros através"da trilogia, nas-�

sentidos akai"l�a,[n!, Dêsse c, !'itério advém" o resistên-, A Doutrinp, E�pírit.Q há mai,s d� ceru Qr'l9S 'prega' I
, .' ,,' . C€'r, viver,' morrer, nas fases em que o piessimismo ven

cio o tudo quesó�encontm aPóio no raciocíqio filosói a pluralidade dos mundos,habit-ados'com'.'é;vi.lizoçõ& .

b
,. ce, trozenc;o dos .guerras o destruição, á morte. "

fico, m(;lS qwc é ilTll':lOssível demonstrar pela o serva- 'inferiores{ i.glJais·� ,sup.@riores Q Terra:
çõo direta" pelo irlvestigaçGío nos .Iaboratórios, pelos ,�6 homem está it;liciondó suas ·/r!j.gens� pel:o C0�. Meao dos que vãO' para as guerras O sofrim"'en

processes, ent.im, usuais nas ciências raturais, mos{ o que hôo impéde que outras i'nt�lig'êf1i(:ias,'rr,éils, to da mãe'que protege-o filho i'maginando vê-lo par-
,

d tir, Os que daríçam o balet da morte.
.

','
,

"A r?zão esclarecida, d$2m .0 no�êí? profun laf?� 'aYo��ada�, jó possua� m�ios �e' t!Glns,�r+:�' �it'3terp'la,:, O Rito das Caveiras que falam no silêncio da
lóg;co, pe"de-:e nos rnea(", ros mextncavelS' co n Inl ,netar!os, J,",' "

,
,

;I I d C
. noite A C{\,IZ de Cristo, a pomba da paz.

to� nas émar?nhad_o� d?,....fehOrne cgiQ"q�e não po e hegar?',o.,dia em qu� ent!,ore'l1nos' em ,Ç:Qrtato b sexto quadro transmite o s�rgir cie uma nova'
sui)met';'�7se as e�lgefléias de, loboratono, aC,usçmdo com ps habitantes "de 04tro� plahet.o�.· ':, " ,� . "

to::ks os (,ue s I;;a�!icam a elaborar idéias e €onceitos
.

'E pOrque' Ilâo?�,·tal qual vizlnhÇ)S';;'ue ,�vi�it9m. auroro d� COIl!Pfe�nsQo e espf'!rapçí::L '

,

'\ '2. OS PIUl:MIOS.
, \ ' , ,,'. , " ":1,,, A estilístico de' Hassis é �diferente ,iI;' trcbaih:s

nêsses, ,:al!ip',ClOOs 90 Espirituaírdade{, de supersticio- ,;" S€r� qúe �erêm?S m�ito O qu� �pi(à}d,e�:eom :ê� 'J:6 apre�entQdoj: fug�indo do À�àturqli5m�, (or:riôntico,
\ sos. e '-il'lcor_rigf.veis I irragin,psos, _regor,gltantes' de M'e� .e3?'lNo aspecto t,écniéó, mater,ial' é 'bé,m ,Pó,ssf�I" "AO ' a) Ao' primeiro 'classifica-

,

"If dE'
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'é U,·
" ' ,E' á sua m'e_hsqg'�m, mental ,do mundo GhwL Entle-, d

.

b
,'" ._""

.
"

,

,

tafísca, alucinado:,; e ,'quejancos quo i icativos: �pri-' Q�pecto: m0ral� o yangelnO" '.
n ivers-'ó l/e, para es·

. " "d "'b'
o, ca era Q dueito de ds- b) Em híp6te(3e .' alg:m,i

,

_,,�di' -'
t d

' 6'" 't' d
' ,.,", 'I.'" �' .- "1'-':'

" "

':.::lnd tanto prefiro o orttsta manejar. o o plr,cel so re a f senvolver
.

� 'h" d'
,,'.

mentes, qu�nt1o �s e" OgCl,. nap os a;.sarT), e paf�n.1 < pan ,0 ..e, mlJ�tos er:,�S:, con: Ir'dmarpol" ve,,;,rol;.s, 'y�r.� éS
palhet", no s�rgi � ',d� form�$ do senti r rc '�lanl ieo ;.'i�" Q-proJeco ,àl�q<H,' 'avera" 111afs � um pri'ud· ..,.

cos, .', , ,
", ! '

'

, ,.

.

que rTTwt9s nqo aC€,ItÇlm :atn ar' to q!:,JQ, q;-'reeni:al'no ' ..... , ,,"" ", '.,
" " teWnica" cQm' honorári(rs : ro.colocado.""

•

.

t'.Jão cpstan1e .êS8es graves .impecilhQs.,' qUe S,?� ,çõo,,' lei, devcOL/se �t�f€itÇ, etç�" ,.', ,gu.ro-tl''<o"em nuqnços de, otImismo belQ eertador, '-desde 'já fixados em .... c) Os'tralÍafuos apre,ep"
mel1t,e ,sa.b�Ú-Y1 vencer 'Os' ,que, se dispõem q er:l]rentor

'

A, vida .pu!_u_lo. no Ur;live�so� ,,,", "

'
.

. '- ':. 'Nbr$ 2Q,ÓO:O:oo.
'

'

ta,Gos ��rã:0 � ser pr ,'-
" "

estoicamente 0, ilso',sardôniço dós qué se GolOC,am or. 'A3 n;ii'g(acõei: dOs Es--i'i'ifos de u'rp' r:riu'nêo pa:FO' ELI HEIL, q!J�nco .!!� ,op:esl"n-tou'.p.ela primei/o b) Aos demais cort�êorreD" prieda� do 'promotor, c,)
,

d' 'ô'
'

lh
' - " '" ..lA

" � � 've2i:,�ntr,e, r;IÓS, ;fQçali.z:ei ()s seu.s� trabalho", prognost,i", tes, a título de inde�l�n"ãG' Co 6
' '.

CluJh,G,gom�nte ocin:a ,

El .to ,os os seu, s seme� ante,s,;' C) ,ouír-" soe const,ontes,:e' sernPre�'s�€�rqr:n��e.,' "

,
,

'".
. , , u.av" ncurso, ,ap 's o' pagp' ;e ,�

i" \ _ ,,,,,'" f I . ,-
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,

.

"

" I' ó
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'E I' can:do ,o É!;,(ito, que. a, Iconr,(],ria" se mm1ti\,e3Se oque:e se,_ra' atribllia'a" 'a m�'lp·Ol'" to d' , '� .' t" 1 l'ot\lolizorQc de CtençlO'v01 se a::2'DCG e saO.lnUIOS "uem"u·tr,opossaa,e'lo�çoque a 'sc,o.a:do .,

"_ ,,!. _" ,OSpremlQSeS'lpuacos,

.t:)s que jó se �cupo-n dC':i:';o atualizac;ão,:' Proveitoso;. 'T�J�'l", odo,c' 'qff.;íecer· êú6" moitrícu1n 'er:n oútr�$ 'éd�-, estilo pri'1"li�ivisto, ,simpl'es;' belo,- �1Tl q�le ,,"5 casas, r\Oll tància j:ié' NCr$ iooo,oo. ," sotnente
�

pára efeito pro-
.

I
• " I' môr.ros represent,qvam Limo-sinfonia el'{l beilados mui

' �' .

G;' l' .'
d

'

I)or i�,<o (Jil'? entend\? .'C.am ,o d'!spO.'Tição cJ. inte igencio c':in; ,.�. � _'",c:i.s. GV91,\',�ido,s, 0ldtros P Qneto;>.,. ',.J .', .

m C1011f1' per�anecen D. ;lo
\ ' " , ti,to:es, A,s ·cercos, ,DÇlr'nb,oiean, tes que' cQmPrimiam ca 3 D",,. COMISS'-O ...

'.

d d d AI
'

à ac�it"l(:50 do,s grardes princí�iO<' ela crença e,m : -f':.,Iing_uém' m,erre! A'morf�, .nã9 exist:e'..!'A. .evol",- . . ,n. A.. p.opne a e os' \lUreJtcs

De'us ,Todo Poderos;:)! e c:la' i-rnortoliclóde de 'almà, ,éõ'o.é cQ(itinua' e inces�Qnte.·
.

-"
'

\ VQ:0� 'e':,Qutro� ,a;nimà:is,,'f1CJs,,��v,arn :gqu,e)a s?nsgçõo,
.

JULGADORA �,�, . autorais' , Cc.H,ni os respc:cfi:;'
"',�:m ��dçs.os seus co;olários qt�e fprternentE� ;militam

.

-.' Estamos �Q.Aly�tbda; e'o Qia \�m.oy,' ,::.
ge:pinJuró,i'ng\imu:o, �m q\.le'�ÇI bele<;o dq.eJtilo';;á?�m 1" :" .VOS concorrentes; cóm,exC6-

-,
'

, ,0,
' ,

"

.;
,_

fundii) (K>n1 a', simpLicidade do mçrUvo, :' .'

; :;1) ,A Comis�'ão,' Julgador:.. ção; do pi'imeÜ:0 colocado.
r_ ':o==::;--:;:F--:��-�'::::::;--"---:-'::':=-:c:,:,�':;:-'-',o:;"",::,,,,,,,-:-,,;.::::;:;':::,�:=::::,:- ,e:--

1 ':'--,-=- ,.:�::--,�:.�,..�-";::;::.�.:::;;:. ,o .. , , '_ .:•• ,:.:_;-,!."--�::".;;,.::.:;,:�-=:,;,�,,
,_

", ',A :�\mpfe:!'ISà deu destqq0e' ,?OS ,sq.çe:.'�0s: ,qkgnça ser,á:: composta" 'de ,tr.ês (3) ,
dr A Divisão de. Pro,�eU

, ,
", " v dos em exposicões no G\,JOnobQra e Brcosílio, dos tro arquitetos, indicados . pelo 40 P�EG estará /à eli&-'

F'
'.

d
' ',', 'v

S
,'"

I'
bolhes de:.:Eli, � o'seleção <:los qUe·figuram em'Paris 1p., Trib4nal,. .de" Justiça:,

/

pOSição dos iIiferessado�

"/:ro,'V; 'e
Á

'n'"e,l-a'
. : O' �,'., ia': ,

na êxp,osiçãQ, de ortistas brasileirqs: ,,', CREA - 10" �gião�. AS' para; q1Jf}isquer es.clareci·

� i ..�' Quando G1gorQ·.s.e apr�s,.entol:.l c:qm urrí,a sene de sociação ,Cata,rinense de En" mepto.s qu'e se fizerem rie-
,� ,

, seis trabalhos� continuo r-ríantendo mi'nha opinião an genheiros. sessários ...'A. ,COf�OS Briúo. ao, de seu salório de' benefício;, :.. 'terior, e déstaco "'Bri'nca,ndó 'de' Rodo e -Rodinhas, IlOS
1,

; ;��:t �li _'._ perisqq:� v,oi'::!' mensal,!g�ál aQ,,,=stapelé· Namoradós de Bkióletds, :ÇGA10 os'móis identifica-'
ESTATIZAÇAO D,O SÉGURO DE ACIDENTES DO' ciclo ho it�1\' II, qüólquer que seja,� Q :,:r;'lúmerq i!iicial· ,dGs com a EH H,e,il prín1ithl'i�ta
1RABALHO '(cbntinuação�':. ,de dependentes, " .'

'
.. ,", ..

, ,
,,'

Artr 40, ,_ .Não seró cpnsiderada agravaçõ9,.àu ,: § 10,�·-,-. O pa�mento dos.di9�:de 'bê�fício" 'ERNESTo'MEYER'FILHO: artista de sucesso em

compl icaçõo de acidente tle trabalho que haja' deter
�

quando. $,ua duroçãó fôr, infe.rior"'a utn.{mê�;"setó féi-, exposiçõo femi oa nossá Capital{ ,cQntlniJa na sua sé
minac'o lesão J'á consólidqda .outra lesão corporarou to·na,pase dé"1.,'3C)i.(um trinta,oyos) de seu "'vo'lor �, .

Sd'
, ,

" , '\ , 'rie de Carlos Cósmjcos e, i: erais" c,.
'

d,oer,ça, que cC�lJ'ltom� de ouotiO, aCi�ente, t se, associe hJltns�12'" 'A' _ , �
-

'd
•.',' d .d

,;
. De \ recu�sos: teci'úc'0s�extroordi,l\órios, pode, r ia ' na '

ou, se ,s,upeS,rpom o rnus c:on�'ef'�uendc.las, lO.'
an' €'rlor" "

"d': '6\..'"
0, -, 'b p�f�s,ao:,ser� ev�;"���g,;JP�t,ah;,��,,.. f!��,,' 'i�t1l1Óti&.;qà sl:lFre:alist,Çll.I.ê�,' Ó)"Qi)P:O elástjrco�,. pieQt'!i,r.:" Oi '" '�: .

. A'rt."o,�-_'-ZrCllra",os'>l .ms, estCi. .. el,:. ,..,,', 'i:"- o vtJo,J.),Q,.J1lê;..,!Ç;hO 4ilor' IÁcoPOC!.Y<i1,Ue"g);:Ç>1'lJ,or u'e, ID '$" &I�� ��üe�'testÓ�/'-éis'�'
1 - et]ú ipa�:9���'ab:-aciclenté, �o hpbalho o âoen�� do ",T6.o::',�d�df\P?_ �xt0)' {jfc; s�ui,��e .�� :"dõ "'8'd{jje,íf�ei

.

c<:f.:\' a;�s '-Ent;et�nt:�:' n�s,,'� a' i�,'pressã� 'que o d'�tista i.
'

trabalho;
.

"', . ' , be�?o a ,empíesa :J3agar, o .solor�Q',I�t�g'f'�.I,:do dl� d9 I 'deiitificoÍ:ldo-se '2a� ,os, .seus tmbalhos, éntrou no

II - ,equlparo-5e� QO qCldentado 'o trabalhador oco- aClderite{ ,e, dos' 1.5, (quinze) prrm�elros diaS 'S€'9:Ulntes f·
:
d' :s� t, f'a'c'a-' e' por:o'u '

,

,
.

b Ih ' b::l'" ,," 1 O
" ase e a u o . ,

metido de doença co tra
.
a .o; l "",_

o serva( o o alsposto', no art.. :' ,',i ;"v- '.

'
� ,

111",,- considera-sC' 'como 'dota do ,acidente, no caso § 30:,- A ,'ossistência médica,' 'QÍ;iriéluíoos '9 Mt-R:rINHO'DE ,HARO, é o r'n�stre, qL!e vol,ta,a
de '9cença �,rtraba.lhó, 'a'data dd cornunicaç�o'des- cir0rgicci{ à\ hospi�alà(,'à' ,farm�ê�ut�c�',e;6 dG?,hto--' produzir ,em estilç" ,impression'Cmte Com um PoucO de
ta o en:'p�es�, '..... '. "

.

-; '. b I�gl�o, bem c,�;n0 .o Jr,o�s�\�,rte d�, af�df:!�f�O; ��ró! "cubisTo" A. sua· s�quê�ci� �e traba�lho; �di a cónt�-.
Art; .60, - Em casGy-de_ ac�dE:!'lte o� fra olho ou c�w,da en; cai at�r,,:obrtgotono{ O p�tlr qo �!XOf. en: n,uaçao do: suceSSQ' 'alconçaao na stla u.Jümo exposl�

morte o ua �·€rda. �u r�d_uçao ao capacldode par9, o CJ.a d!D� OCidente: ': _",' ',' <.,. ",:l:�'
'"

\ ,-c �ã'Q em'hornenagêm 'o Vitor Meire:les, n� redaçãs
trabalho daroe> direito, ,r,êepende,nteme�te do p'�T,I�C § 4.0; _ Sera maJoradq de 20, p0.ccentó oydlor dêsté' rnoL .�." ': "

"

' .

.

do de crêncio, os orestações pt'e_Vldençl�rldq c��lvels da a'P?s€ntc;,dorio. P�r. "i,nva1idez do ,e':1pÍ'�ga,�o,<'.GliJ�.. sl�vlÀ DE HA'R:q{ � "a' r�rQnç(r tyaterna que se
.

concedidas, r, ntldas, .pagc:s e, reoJ ustoa�as ,no ,10(:r'� em' co�,,::quenclo do <ac Idente necesslt�r da permonen, F,.,cinifesta" com ,p�rezà romântico €I cgpacidade' �n1
'e pelos pra�os da, le$,s'laçoo de pre;l?enCla' socla!" te osslstencla d� �Otitr-.a ,pessoa. ':' '.

'''Y' '"" ;;> .�" é,
'

. tOrnar-se 'a 'grdnde 'artista plástica' :catdrinêhse.
sa�vo no toca�,te 00 ,valor ;�os', ?e��flclos -d,e ,que tr!J '.,

§ .. 50. -,-. Quando, o, m�,·te elo· ef\l�r,:g�d:();,PPos,�.n " f:s'peramos,,:qu,e em outrGs.oPQrtut;liç:'ad�s sejam
tom os It;ns I, LI .e' 1,1, que. sera o �:gul�te" . tc:.d�� po: I2lol!vo d,e "Çl)ZI��n.te do. t�aba��?, �o J':es,�;!�Q:r: apíes.entadGs, o grupo, de .

artistàs que !ntegrÇlm a So
I -- ,oL!I.:<dl"-c-]cenco - valor mensal IguClI ,10, c.o 80-, des,e, o"yal.or estab;eFec,do no Item li s�rvlrÓ .ae; ba,se ,

. _' dO'_"D� C''ata I'n,e�<:'e ,d Bela 'Artes de'"ta' con'do�<;e
,

",

d d' ri"
"

' ' ., ' j' " " c,1 e ,u c r "" e s 1", "

"
-

ló rio c]<I é()n;�ih\l,i�õ.o dev,jçlo ,''o e::::)Fe?C' o no. : I? :

"o
r pcrr'o 0 ,c� leúlc) �a cR€ri"são, ;;, .' ,-;

_

�:.:...' ,�'" ,\, ';:'::"
'

b;lcQ Becker', N i lo', b�qg;. FQssari � üú,trós; 'que cJef�n:
oc.idente, deduzioo\ 'o con.tnbu:çqo 'pre!vdenoGna,

,

,§ 60., :- Quando a prda::ou ,re�,uç��;oda ,tRpoÇI� ,

J
.

"

,,'tOI d'" ",_," ,

't :' 'I' .

,_'
,"" "

"""d 'b '_'," '(j.J ','
". ,'" �",�", .-': ,.• >:' .Jem.o.e"IOaCQ�r:lcoon",eanaurezaeo Ivroa

n("o Dodendo ser Illfenor 00 seu·saal!O ,e, ene,lclo GL'e'poro o trabalf;,o'puder serote.rnuado,pelo ,"'SO b "t '," 'o """t' '�""\:. "", " ,"" .

,: '. '""," "',,",'-'''-, .;:;., er,üpara sseus emas.

com o mesma deduçqo;, .

, \' ,
: . de 'I,,op'ar�lhos ,de: protese, el;es s,en;;ío, fcm':\e:q!los peh:r .

-

'

"

II _:_ aPos,entaq.Qrio por', irycl idez ,.__: valor mensal i- prÉrvidê-1"1éio, sacio I,: ir:ldep�ncleíitdli1ent€LaiJ;s, . pre�to- ,,'" "
" . � :,�\

gua1 00 do sol6rio de con�r:b�içõo c! e-:_ido 'ao :er-r:,F,,;e- ,ções cobíyeis', ,

.;.
,

.

il <' \ ,.".p- ','
,. •

goelo no dia do acide'nt�" �,QO podenão- ser Infenor (CpNl'l N.UA) ,

G:o�erriad@r da Pafaib� telegraia a

_�-"';_4•. _. ...i...__.__.....•'t'-"-.'--'�--'---" �_.!::::::_, _�__ � ..,__ ..._.'_._ .. .., ': ...... _ ""4__ " __'_� ..

. 'V

Sáli.ro explícand�, prisão de esludanle

o gdvernãdor João Agripino, do Paraiba, en· �J
/- !SI

t '1/ -:. 'g
.,

#1
II'

�ii9<�6:���:r�:far��el���r adoOl;���i��� ��fsL�t�d�b����:' rlt�VIS '.a LUSO-"ljraS�'elfa
sidentt do extinta UNE, Ll"lit T ravassÇ?s{ e informcm- ;' Estó sensacional a revi'sta, dos lares catarinen-' to?do q:ue o estuda"nte j'a' s,e encontra em' II'ber';:ade.."

se I e lusos rapicados em Sórita Ca,tarind. Destaco-
Diz o governador do Paraiba que Luiz Travàs- I,;):> l1estó ediçã.o, Página do. Esporte� sob a dire�,:]o

SOs esteve em Campino Grande e em João Pessoo �f' 'í)smar Schlindw-ein.e Div.ino, Mariot. Uma c;ô-
tentando, junto ao\ universitarios, o 'decretação de w::a de Zélió Mélin � Trompowky. [' PRIMAVE:<..A,
greve: ê a realização de p'asseatas r)ara protestar" 1 h '-"l R' ,

.

. n l)ITnaçÕes da A, e,mÓn, o,· com, 'noticias ,uo' epu-
contra Q guerro do Vietnã, O s'ycret::lrio de Segu- ;bii,ca Federal Alemã. OS AÇORIANOS, umd� crôAi-
ranÇo da Paraiba, tomando con,hecimerto da pre-" t

•

O C
" "

'

hA'" 'F D". 'eC ríi;torica, anta dO mes Por l'flemO , lL15
sença do estudante sõlicitou à, DOPS que o convo" , TOMBA:K:KO, ,o Rei dq Selva, A ,EpOpeia' d�in pOvo.
casse para prestar esclánfcimentos' sobre suas ati- ,) Rio à Noite, com novidades da Cidade Marcvi-

. vidades, tendo Luiz Trovassos, nas sete horas eA1 hU;;Cl, Aventuras de Fidel, interessante história em

que permaneceu_no gabinete do dele,godo do '6rgão, lw.::drinhos. Tem ainda esta edição um mapa, a � 3_
se negâdo a informar onde' se ocha'vo hospedado, f'e_ dos EE UU, da Américo, Comunidades PortugL,ê
quem financiava sua', viagchs e Os éJbjetivos, !)a�, por JÕôo Carreia, ,Historia de' PortugClI sob a"

:3F ,\SlLEIRA, UM LAÇO DE ,AMIZADÉ ENT;::':E
dir2CÔO oe José, Vicente Sanches. REVISTA LUS�J
POF�TUGAL E\ BRASIL", Preço do exemplar duzell
tos centavos,

,,' .

DORALECiO SOARES

. '.
"

o Diretcrio Acadêêrnico 8 de- setembro e Dep.
'de Cultura do U.F S.C� promoveram no Foculdcde de

�ilosofia pma expõ�içãci ç!e trabalho�'1 de artistas pléÍs
1'ICOS de nos'sa Capital. .

1 niciótivo "lóu'Vável, fazendo com qUe cquelo FQ
" culdcde, quaé o centro 1 cultural da Universidade, dê
início o missão que. está .destlnaoa junto a comuni-
pode soclól Florionopol itcno.

. �,

,

. Uma sequênêcio 'dos. mais voriados estilos pinc
tóri�os,' -expuzerorn EU HEtL, ERNES,TQ ,MEYER FI-

LHO,: H�$SIS, /MARTfNHO DE ,HARO, RODRIGO
DE HARd, e SILVIA DI; HARO.

,

24A.nos de l.iderança"
,

'

-<,

SEM IDENTIFICAÇãO
,I ,.J

o estudante Unha em seu poder 180' cruzeiros
�ovos e" como idéntifkoção, apenas ur,la carteiro'
emitioa em 1965 pela USp, Por outro Ia ::lo, não fOi
reconhecido pelos e�tudantes paraibanos o qu,e le
vou a 'pol:icio a duvidar de ?ua verdaçleir:J identida- ,

de,
O governador, to�ando conhecimento dos fa

to� após regressar eje R�cife, deciciiu I ibertar o pre..
<;-,:dente dq ex-UNE, encaminQando 00 presidente do
DÇ.:E c:o Universidade d(j F'araibo, e OC8,l,81hó .. 10 Q

regressar 00 Sul dó País,. "

.,

\. Lui,z Travassos{ 00, saber que .seria libel'tado
após esc'arecer os objetivqs de suo viSita à Paraiba,
�isse 90 secretario de Se,gurançd que" visava /la'
manter contactos universitár'ios sobre os::untos' pai i
beos, paz ;mundial e 9L1eno do Vietnã".

, Obteodo junto às policiqs de São PClulo e Per
L nambuco i�formaçõ�s 'de que �ão havia orde'm de
prisão contra 0 �tu,9antc" o secretario' de Seguran
ça ordenou suo !ipertoçõo,

. ,"

I
J

'"

••• 11
A emissora

4.�.dlll,�
ouvida em 's a nta I

.
'

mais

(Cont. da 8:' pág.)
b) Deverão ser obedeci-

b) A Comissão JuIgado�'jl
terá a título de pró-labore. ,.

uma gratíãcação a 'ser de. .

terminada pelo ...S'é'C1'8tárl,j
, "

EfCeClltivo do PLAM.Ey.

elas tôdas '3.S restrições le

gais aplícãveís . a,o local do,
terreno anele será edífíéado
o 'Palácio da Just�ça, bem
como as exigências referen
tes à taxa ,<;le ocupação, do
terreno; recuos Obrigató
rios, gabaritos .. e outros 1'8-·
quisitos .de ordem urbanís
tica ou paisagística.
c)' As plantas baixas, la:

chadas e cortes deverão ser

apresentadas .numa escala
1:100. A locação e situação,
na escala 1: 500; Os detalhes

c)· A comissão Julgadora
terá o prazo d€ 15 dias- para
expedir o parecer-

� defrniti-
.' «c.Ó, ",

voo

d) A Comissão
, Julgact'or�

tem, a faculq3;cte .de oonvo- !"

�ar consultores .t�,cnicb,s" se \
'

assim julgar' n�ées>,Sário .. ' " 'i\�
Por ocasíão .da abertura

dos trabalhos e do seu f'.J.)-

cerramento, serão- lavradas
atas as 'qUais mencíonarãe
todos os acontecimentos 1'ecficarão a critério dos· cou·

\1
correntes. 'lativos à êsses �tos., ,

,d) Os concorrentes deve- f), A decisão da Comi:�-
rão ainq,a apr;esentar

'

pelo . ,são é trreeorríveJ. \

menos uma perspectivàs ex- . \
terna, duas internas e uin{ 4, DISPOSIÇÓES GERAIS' \:,
memorial justifiç:audo I)

ante-projetá, ,

e') TÇldas as prancbas"se
rão apresentadas em cópia
heliográflica e com dimen
sões de 100 x 70 cm.

a) Os trabalhos de ant�
projetos deverão· .ser EIl
treguas até o dia 15 ds d,e-:
zembro de ,T967, às 16 hó

ras, na Divisão' dá Projáhs
do PLAMEq� - EdiÍ.ício .. d;,� " .

DiretorÍfls; '8" andar,. Florl<l.-
.

,nópolis;
.

.

ASSEMBLEIA GERAL >EXTRAORDJNARIA
,

v I.

EDITAL' DE CQNVOCAÇAO '..
'

Ficam convidados 'os" acionistes' da' Cerl,'
::Iétricas de Santa Cotarinà S,A ...._; CELESC "nQl'a se'· '"

, \ I t"" (
;<e'.minim erl'l: ASgembJéia Geral E),Ctrdordinádo que
se re'alizará no .cio 6- de novembro de 19$7�" ,]�
\' CO hOfOS, 1')0 sed� sociÇlI à rua Frei Caneco, 1,;:';2\'
, [D cidade de.'Flo�ianópolis e déliberorern 'sê,t,re
a seguinte: l'

'

"",
,.

,-ORDEM. ,DO DiA
',.

. \.

.)

1,0) _ Efetiv.ar o aumeinto ao cC!i:iitar'�sõciàl
2,0) -'_ .. Outms assuntos de: intereSSe .sótió1,

\ '

,

"

Flc:rianópolis/ !;l de outubro de 19§7
, '.

.

I \i..� _, '< �
• """': .>.;

I ; �

:) .Julio Ho!'st ZOCrozn:Y -- Presi.Clenie, .

,
.

.

S� lV\oaéir Ricardo Brandalise. --...; Drréfor Exe,cu�:yo;'
D" Yfilmar Dallanhol -'_ Díi,�tor Fim;n�eiro'�, ,

'r"-, P�emi Go'ulart ç_'" Dire:to'r C')�ercid
.

.

F
h� ".0 .Kor.! Rischbietter -,- Diretor Técnico
hF1-0 Mi'lan Milasch _. Diretor ,pe,' OperoçQes.

_"

�.�._-:_:_
.

_._ .. --:- ••,_�.. ,_l ..__ ....._

revendedor âu"1:m
'

..

C. Romos S.A. Comercio' e Àge'nci,)
R. Cd. Pedro Demoro, 1466 Estreito

, ,
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Primeira Divisão de. Profisaínnals
I

-
.-'

- .

m amand ré x Paula amosrmina ,;m:\
, .

, .

f /

. '-

I
.....

Estádio 51 Trindade ·e
.J

'PenúUima R@dada Começá ;Antanhã�:'C�)ln
'Melrcpol xHerdU� Lúz

'

Nili�lêrÍl tem maís"dúVi·

das_de"gue o· estádio' será
utria; d'êaUqadi. Os 'proffiin
c4men� de politicos, -J:!o
me:ris::do .govêrnô, j9rnall�-

. tas' e agora do
- Ilustre lVIu%,

nifico ;Reit,or da' Úni�el'sid;,.
de F�d�tai de ;Sa�ta' Catari
na,' não' deixa� de s�t .aní
maderes.
Vai 'sàir 'o gl'ÚPO de traba-"

llÍo que-cuídarã da localiza
<ião da •.praça desportiv_a c·

tudo está a indicar ,que {l

dlstritif. da Tnndade, ao la
do do}cor�jul1to universitú.

rio, obrenha ,I]; preferência,
isto. apÓs - a l'cvclação feita

pela' ,Reitor Ferreira /
.

Lima
-

que doaria líma áreã paLl
0- estádio; além de decisi
vamente. colaborar com o ��ü

vêrno na construcão -

da o

br� de que-os Iloríanopolíta
-

n;(1s r�anto anseio e que- pe
(lerá' representar uma fase
nova na vida do esporte das
multidêes entre nós releg,l
.dn a plano secundário -lle!;.·
tes últimos anos. .

Estames concordes quan
to ao local que é dos máis
reeômendãveís pois {lata 'lá
chegar-se a, facilidade é tre
menda, �â que esportistas
podem fazê-Io 'em poucos
minutos, _ tOmando a estra
da Trindade desde os do Sa
co dos Limões. Além disso ii.

áreá é imen:;;a e plana" po
dendo, assim, construir,se o

estádio sem. a preocupação
de sup'rirnir-se detalhes por
fálta de espãço.

I

- A penúltLmo redado do Estadual. de Futebol-to
se de classificação - terá começo amanhã, qucnde'
jogarão"MetrQpol e H�rcílio Luz,-nôreduto dO'pfim�j
."0 que é o líder e leva uma vantagem' d e5 póntos sô

bre o quadro de- Tubarão.

Fausto Corrêa Não é ltàis Represenlalile
Marcílió Dias .' -

-

,.
'

O desprotista Fausto Corrêa deixou de ,se; re

presentante' do i'V\arcll-io Dias' nesta' cap'ital./ -

� ,

A medida prende-se tão scmente ao' fato de ter
.

- .'
. ./ .-1

sido o Sr. Fausto Corre0 convidado para Ji1tegror o

Tribunal de Justiça Desportiva. devendo o referido
""

'

.'

despo�tista aceitar o convite. D-éci, _Brunoni .Campéão do T�rneio .'

"/lS'1
. iS'."

-

'L I

.'

.

.

i Vl0'. erfl Im. �a . uz

A diretoria' do América de Jõinvifle e{tó tentdn

à-o junto aos mentores do Palmei:r�; ld�. São, Paulo
!,-Imo exibição do olv[-verde bandeirante, üm JOiI1Vil-

.

lei paro o' dia 15 de' d�zembro. -Caso nãó�séjtl ,con
cretizado a vinda do Pa;meiras os americónbs, vão
tentar a Portuguêsa de Desportos.

.,ç.OQ1 a 'p�rticipqçõ0, d� 22, membros tivem,@?,
.

0. te6��Z;GçõO 90 Torneio de tênis de mesa, der).�mi'l1á.
,do Snvió($e,rafim dq Luz, organizado pela ,FAC e que
foi reajizcido no ginásio do SESC.

Após as' disputàs� elimii�atórias .nas 'qu�t'rQ� cha
ves, A-"-S� e D, classificaram-se' para às' finais:
Milton Pereira pelo gruPo A, Renato l\leumarirJ� pe
lo B, DéCio Brunon1j pelo C e Cândido Freitas pelo D. (

.

A cl.assificdÇão final apresentou 'Décio ·Brutioni co

mo q��peÕo seguido de Renato Neumann" Cândido
Ge'J-oldo Pereira e Milton Per€'ira,. pela ordem:

'7 DUimas
,

"

Barriga-Verde .....

E,jl�dual de �

Voleibol Çomeça dia 4
t

<�
.

f.
' '\ ii

Q.tompeontlto .estadual masculino e feminino
vem dê. ser del'erminado para os próximos mês os d�
novem!:)'rQ e' dezerilbro, eS,tando seu, início fixàdo para
o -dia.. g'L!�tJO de novembrO, com JogOs desdobrados
e,m 8}usque .. e,:Joinville.

.�: ./
A

.

dirtoria do'Metropol continua ihtétessada ho
contratação de utT1 zagueiro oé áred, à t'ítuio de. és
forço 'para os jogos finais ·0.0 estaduqI, pois já está.
'Classificado, por antecipação. Luiz CarldS do Gdara
ni. de Bagé e Cesar do Esperanço, são os valores cd-
biçados.

.'

; ,

. DEIXA A CAPITAL
,

-
,

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

Com destinQ ar Gu�mabara seguirá nos p�6ximo�q
dios o capitão médico Edson Forco, de noSsa Marinl-;ia
de Guerrp, que estava servindo no HOspitol Naval de
Florianópolis. O dr. Edison 'foi um dos q�e' colaboIÔU '

com o nosso futebol, atenden,do em· suo clínica,. al
guns atletas de nossos clubes·, gratuitamente. A êêle
os votos de fel ic1dades.

.

QSOtlAÇAO DO$ rUNCIF;HÁIIIOS DD
_8:110 ", DIU ESTADO' DE � SANTA

-' /. ..'
-

tATABINA

,
Edilal ,de·: CoqvocaçãoVOLEIBOL EM t'!0VEMBgO

pelo pr�sente Edital de Convocanão na forma
do art, 5.0 do Éstatuto da Associação do� Funcionó�
rios (�O Tes,ouro do Estado de Santa Catarina _
AF.T.E.S,!Z. -', ficÇlm convocados os Senhores as

so<:iad()s. da referida' Associações à comparecerem a

BIAZOTO SEM CONDI'O'ÕES �
Assembléia Geral Ordinária que realizar-se-à no dia

" de <;)utub'ro de 1967, -às 14 horas, tendo corno lOcal

O zagueir oBiazoto do Clube Ooze cj'e Agôsto,_ o auditório da Direto�ic� ;J� Obras .púb!i�as, loc.alizq�
continua sentindo a contusão no. joelho, estando SOO.I do no 11.0 an�ar do Edlf,�1O dos Dlrertona�, a fim de

intenso tratamento médico. O jogador e.stá forq do delieera�em sobre a :egurnte ordem do dlO:_
,

qertame estadual urna vez que deverá operar os me 1.0 -. Aprovaçao das contas da gestao an,_te-
. '.' dor,: período 19õ6-1967;

, l
niSCos:, "

.
,.

2;.Q, - Eleição da nova Diretoria, '-período
•

_ 1967-] 268:"

O campeonato es'tadual de voleibol; está c,om
seu Lnício rnarcado para os Primeiro,s diÇl�. do ,mês de
novembro .. O ,certame será disputado perolelomente
entre tit'ulare_s e juveni,s. '"

ELI,(v\INATORIAS
...

"
"

.

�I
,

Teremos nos próximos dias 21 e �2, terido pOr se- .l�QOlF01AGUIA�- PRESIDENTE

de a cidade. de"",Blumenaur ginásiq dg FAMOSC, as .e-" ."

.

"

-', "

liminatórLas pela chav� 2,' vi,sando 95 ç!isputas do. VIC_:rOR JASON S. COELHO' - SECRETARIO GERAI,.
campeonato estadual salonista, em sua fas� final.

. ,,' ". 13-10-67
- ,

,

Tais jogos já foram transferidoS' em duas oportuni-
dades por motivos diversos.

'FAC EM OBRAS 'CURSO DE MADUREZA
Nos pr6ximós dias, o estádio Sanfa ·Catarina; .e5 Os' exames de Madureza, da segundp etapa de

tará 5en do transformado, 'róis a diretoria da Fed'e,. ,1961, sérõo realizdlJbs na 1 a. quinzena! de, novem
roçã'Ü Atlétic� Catarinense vai iniciar as obras para bro. As' instrições podem ser feitas, até o dia 27 de
fechamento dos vãoS' existentes nos quatro cantos do Outubro, no Colégio Catarinense a partir das 19 ho
estádio, entre o cobertura e as gerais. A parte sul' res de 20.s o 6ds. feiras.
será atP\ada de início, Inácio. Strieder S) _.- DIRETOR

I I .

(
).

I

. Derrotado o São Paulo pe
lo Postal 'l'elegráfico, êste
e os demais clubes concor

rentes ao .título regional de

futebol. profissídnal vIram
renovadas as suas esperan

ças de virem. a terminar o'

certame com a condlção de

campeão de 67.
O Campeonato, com o rc

snltado da última sabatina,
· que reputamos de justo, Ii
cou bem melhor. Agora es

tão: juntos; na ponta, São

Paulo. e PaulaRamos, fican-
.
do tllO,;sogtmdo põsto, com

.

. dois pontos de -diferênça, os
·

,

" .... -t
,

conjuntos do G'!lar:;llll e Tei.-.

maridaré ,ç mais atrás o Pos
tal Telegráfico.

PRELiMINAR

I.niernacional

Amanhã" â tarde, no es.

tádio dá rúa Bocaiuva, o
,.,':;

primeiro turno do Campeo, '

'"'�:
nato terá seu encerramento,
Jogarão, na. oportunidade, .,J;'
os esquadrões do Tarnanda,
ré e Paula Ramos que 'estlic

, :i,
aptos- a oferecer ao público

.

um confronto de igual para ,;'i'

igual c no qual o tricolor
praíano terá ensejo de, .!le,'
la' prímeíra vez defender a

liderança que divide com ')

São Paulo.

R;ceBeu a diretorio da .Rádio Gua'rujó do Sr
Kari PêJusaaki; 'residente em Tenholôn Kila - Poró
Ia na Finlôndic, expressivo correspondencio onde CO

munico ter, escutado, as tronsrnlssões @os jógos de

basquetebol dG Corintians, em perfeitas condições ,

.Essc correspondência vem confirmar o slogan
"Pela Guarujá o e�po,.;telvai, mais Longe".

" ,

.'
A partida preliminar tia

tarde \·estará a' cargo 'dos ti,
mes juvenis' do ,Figueirense'
'e;�Gual'ah:í;, 'pelo Qúadrangll.

E�CERRA.:SE , Q 'fURNO lar, "JúlloiCesárin() Rosa".
".

Ligá' Itajaie�se. apresenlOU. S4ge�lão;Para
n- ;.Pt�X�1n9·C:fÇa'�J1eonalo

r . 1·�.7<_:-� ..
; ••,: t. �.'

X
.

O presid�nte da Liga;' de Itajaí, Froncisco Julio
'Vippel,�vem de ·eiicd'mi�hQr �6� pre:;ide�te,,_Chu'il,·.Melo
uma. suge6t.ã0i9r,; .�� diiQçgb �b: ,Ta�; "Di�eiplina-'pa
ta o próxirno ano, da,n'do. â esse troféá-o riortie . de
'TAÇA \bJ,�Cl,fqNA; MILTQ0'1_ :VV.A.l,.:&;IRIQ '. LIBERÂ
TC),;: ex..presiderite G? Tribúná1 de: Justiça Désportfs-

. vo,
.

recent�mente -fol'eci?o, .....
-

"/ -

la�el1to de como "deva,.-ser �disp.�tá�fo à estdduol do
•

." _;
-

.�,. ,_'. �', ':.. ,,:- 1':"_
•

_-

'" "_'. •

'_, ! _

.

com carinho esso ,$ügesfõo e que' ta I� medido seja tom
, ! ;." .

bem recebida C9rn' simpatia peleis 'demqis Ligas e clu

bés.
.

.'
. 3. '.

,.�

:Vêncer.am'· AIÍéHCQ,
1

O Torneio de Acessot de futebol. de 'sclõo 'teve

andqn=;énto na l�oite ...pcssddc, quando foi' 'desdobta�
da a terceira rodada, com a' lealüacão de mais uma

focado 'dtlPlo.
..' .--1 .

�
.

'
.. Na prel irninor, o At!éti.cEJ venCeU 00 Corornuru

.
;'. . /

por 5 ><,'4, após ,es.fa-r vncerido por 3, x }. Foi árbitro
/ de p<1-iti?a ,Flávio Zippel.-

\: No peleja de fundo, o Big-BóYs dobrou ao elen

co do Bcnco do Brasil, pelo contagem de 2 x 1, num
jê!;jo ,bastante equilibrado. Evo-ld� Teixeira fOi o apiA sugestÇio -�qu�,opresldente 'db Liga de ltaj'àí

enca:minnou 00" presidÉmte Osni_Melo se fez; àcompa
nh6r do respediy:o/regul�mknto. �. '... .'

O .presiden-te Franci.$cO .hjl 10 IY.ippe"l torn'bém pi
rigiu . à Fed�ração ,Cgtarinense de· Fl,Jteb_ol u,ní r�gu_:

.

làmetno. d� com; deva �er disputad� o �éstadlU'ol' do
próximO ano. '

''''lI

Pé.lo documento, o' presid�nte' da' Liga de ,lta-
.

A Emprê�a Trindadense., 'que foz o linhâ, p�'ro
lal suger� que o e�tadual dó :P�0Xj�O ano seja ciivi 'o boir.ro dá Trindade, acaba de dor uma demonstra
drô6 em 3 ZOl')9S, c()__ntando t6d.éí tona com '10 clu- çã ode desportivid�d�" �tr�vé� 'de s�us.· di�etore� Ze

-be'S no-rnáxirÍ1o. �z·
, ferir10 Perés';- Diretor Presidente/ OSY(]ná�r Vieiro, Di-

Pela sug�stãc{. q�e Parte: d�, Itajaí'as zonas fica- retor '-e Géni" Peres, Gerente, ao oferecer um confor

dOm assim distribu'ídos: Primeira:' FJQ�:ianópóíi�; Ita' tável ônibus para cOnduzir'a eqGlipe dos. Titulares do
.

jaí, ,Brusque,�Bíumenau .. : e JoinviUe. Segunda: Imbi-
.

EspOrte, até o cidade de Brusq. el onde n; torde de

tubo, Lagund, TUbbr60, 'Cr1'éiúri"lO, t.:auro;Muiler e ;Uc ,sábado tstará se exibindo contra uma sélêçõo ·Iocal,
russorg<i: Videirg, }paçabà, Caçadt3i-,. Chap.ecó, Con' denfro �o,s festejeis ce aniversór[o do ,330. 'eniversá-
córdiq e Láge;;

.

,"-_-
. .'" .,'! '4"

c

rio d@ Guarani!

·

todar.
_,t

,I /

. Elnprêsa 'Trindadense Colab�ra �Ont O,
,",

i''r

(, -.

"

•

I

I.

IMPRESSO.RA
j

I

.�

ELO
I

-desenhos
,�. C:lichêi

folhefos -::'�otálOOoí
cartazes e corimbOJ
tmpre!iSOS em geral

i. Dopélorio $"

,»/I �
A IM?RESSORA MOOÊLO possui tO·40, Os recursos

" I
e a necessorlo experiencio ppro voronti, .$empre o

móximo em quolquer serviço do rol1lO.
·Trobolh(. !(rÔlleo e perfeito, am que V. pod'} co"fiol�'

"

iMf'RES$O�A "'�ODÊl»(l1�
OE \ '

OfHvALOO STUART. GfA.
'�UA DEODORO Nt 33-4 q:
fONE 2517 ,_ F./..ORIANÓPOLJS;

.

,
,

--

J'�-

v (" -,-"
._ ... -

.........--- ,
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, ba;xa 'd ecr, ,
indice

)

monetuâliz (
t

•
/,• y

" ",

/

Ihos que expiram no COlTe'l1·
.
eiados tendo CGI)10 hase/de .pelo M:inistério do 'Flanej<j·

te mês, correção O' índice de atuali mente e a metade do resí-

Cofno se sabe, a. aitlla,l k zacão monetarte dos salá- duo, inflaeionario, fixado em

gíslação salarial preve que' .
ri�s dos ultímos 24 'rri:e;ses, <, 15% para este ano pelo Con

os atuais acordos coletivos' mais 2%'�ef�rente aÓ aumen selho Monetário Nacional.
de trabatho sejam 'r��cgü to da prodúti;1dadé, fixado O decreto baixado hoje

pelo presidente/ da -Repúhli
ca . tem a seguinte redação:
"Art. 1.0' - Para reconstí

tuição dos sanárJos 'reaI:>'

rnedíos dos úli�os 24 me

ses, conforme. estabelecido
no ado 1.0' do decreto-Ieí 15

,
de 29-7·66, serão 'Ll.tiliZ'adM
:os se-g:uintes coeficientes, a

pli(lav�is aos salários dos

Duplicata f i s c a I SÓ é,
ubrigatoria apos�' publicada

sua regulamentação "

--- '-.-.---,.-r----.-------�-- A emissão da duplicata/ q - .

r '
'

. \ fiscal somente será obriga-
,

\Brasil Tem·- 17 Parque Floresiais toria depoís de publicada a

su�
.
regulamentação,

"

disse
o diretor-geral" da Fazenda
Naelonàl, sr. 'Antônio' AÚlil·
car .de Oliveira Lima, ·'a,Ci.;es.
centando que existe nnr�h.
teprojeto nesse sentido, pre
parado pelo Departamento
de 'Rendas '. Internas, mas'

há necessidade
.>
de elaborar

instruções.bastante precisas
a fim de que, o novo illstJ;u.
mento entre em' vigor sem

deixar, margem a dúVida,ii
rismo em' tódos os estações do 'pno. Dispõe de rnu-

quanto. à sua uliliza:çã-�' pe-
seu. que completá a paisagem de moto virgêrri t.rc�Ji- las empresas. Assinalou ain.

cal. dá que O' esclarecimento pú.
-- Porque Nacional do Itátiai, em Rese:nde, RJ. �E ·blico a respeito da emissã?

, . .... .
. . de duplicatas se tornou ne-

um oos.-J;arqLles maiS conheCidos no, 'Brasil.,_,pela faC! ,ces_sãiio.em vista do fhnd��' � �-.-'-,�.:_..-,_,,-,-,_._-.:..._ . ..::._:_/_.-.---,-----

-{��:;:���!�����:�:��20�i;0�����ê�fj�::��::�:���\�!� 'ior��l \ siuiiBi' "i�i·ÕLtÕ CÕliÉSTIVEt,
do o "Pico dos Agulhas Ne,grasll•

' zenda" muitos acreditango' , '
c,;.

.

. , -

' que haveria obrigatoriedade

5'0"
..

, _'

L'M'
.

R', Parque NaCional da Serra dos Orgaos, em Te-
d� utiliZação imedià:t� pará .,'

,,,.' ,

'

,.,..
,

-.:
,

, ..

'

..

'

.' JJ�....

\"
.

,

.

re:,;ópoli?1 Magé e Petrópolis, RJ. Neste parque, com o..-pagamento do Im�osto
_,urlia órea de 10 mil ha, enco�tra-se o conhecido pico s(J�re ..Produtos' Industi1ali�

"Dedo de Deus.JJ/' zados". 0', sr. Antônio Almi· c

Parque Nacional de Paulo Afonso, situado .en
car concluiu, advertindo que' . .

,

,s�, publique .a regulamenta. Nas. boas' casas do· ramo procitrem Sar
rre Pernamouco, 1\lagoa5 e Bahia, Este parque, com ·çao, as v.endas efetuada3

.1" .
.

S"
" '

". '

Llri1à área de 16.890 ha, é revestido de vegetaçãoti- pelÓSI contri�uintes �o IPI umltas .' ,OLMAR, um produfo calarinen·

;i�t7c:ea �O::�:���aAdle;::�� ��:�o�aio� atrc�ão .\u- �!:.. ::o�:;:��a�s���
"

$� J;ata o ,m�'rcado Ili!er11lademal
" vigor".

" .

Comerciantes.. cariocas,
/C'

___,__._,-- _..a-...............,;.;...
.

. . I

por suá vez, en1'iaram me- '

morial de protesto ao_ miniS ·MPRESA STO. ANJO DA GUARDA Lida.
tro Delfim Neto, da }<'azen·",

.

1
'

da, dizendo que "o navo ,tí· ,. ,,'o

'I
'.

tulo acabará col11 a liquidez ". ROfario: de F orianópolis para:
que dava margem a melho- "

res transações de crédito, PORTO ALEGRE - SANTO ANTONIO'-- OSÓRIO - SO�l
.

"uma .vez'. que o <.pagamento BRIO, E ARAR,ANGUÁ:
j

,

r'Õ' 6i,• f"deverá, agora, seI' efetuado 4�00 � (12:'00) - 19:30·e 21:00 hotas; oJ, f,
no prazó mãxúno de' 45 dia:s
após a"êompta- da- mercado. ClÜCIlJMA: /p2_l--,ri'a" O fInanciamento do ·Im· 4:00,.-.7:00'(12.:00):":,,,," 14:00 e .21:00 1t<Jtas;. ---;;-; OI 4-pôsto sobre Pro(lutos' Indttg. __ I? I I
trializados, .ressalta,_m, deve- TtrnARAO:'

. .','
"

/

. /l 111' 6ria ser feito pelos incluso .4:00 _ 7:00 ,.,..,.' (1.0:00.�'12:00)
- 13:00 - :l4:00 -- 1�:30 -

.

.

'

fcriais, como acontecia ante-
..
1�):,30 e 21:00 haras; ,

_

O r á. ,.
, ....

"

riormente, já que elel tem ' .', .

' .......--...
- Cf

melhores possibilidades fi. LAGtrNA: y'
.

• j1 O l.-{ )
�anceiras. Por tudo isso, o:" 4:00 _ (6:30 - 10:00 - 12:(0) - 13:00 - 17:0«:"'" 'e 21:00

.

comerciantes da Guanabara. h
fi"

.

oras;

/:-.

o presidente Costa, e Si.1-
,va baixou decreto aprovan
do os índíces de atnalizaeãn :

,
\ ...

, .

monetaria dos salários dos
últimos 24 meses, para, os'

acordos coletivos de h:aJJ:l.

,/

.. �.

�
, ....

,

,,

.

.

,

,.
.

\\�
,

! -�'IJ.
NA0 VAMQS ,FICAR, "MASCARADOS"

k

rj

Nós não vam?s. fica, .. m�scaradé)S só porque ,yend'(:�mos,1 em ?pEm<l.S :t:lma se"
mana, 60 % do edifício DAN I E'L�., Afina! de Cqht8�, ven9E1r a.J'ar1amentos.
sem entrada, 'fi.nanciaclQ' em 12 anos, 'Ü)!TI prestaç-ões' ii partir de NCr$ 260,00
mensais, não é vantagem nenhuma." Mas, estamos satisfeitos em poder COlO'
car à s.wa disposição, apartamentos da mais alta cat,egoria, em ponto centrá·
líssimo, e com a garáptia da entrega das chaves ,em 22 mese$,' li tnais ·sa

tisfeitos ficamosí ào poder Ihê informar que ainda temos alguns apartamen·
10s à venda.

. )
/

.

construções e empreendimentos imobi!iáriOs, s,a.
felip..e scl1midt, 21 - 1º andar:

,..--.....:.___.�-'----o_ .. -'---__'::__'_.- �--'--.�-_..-.:.._-----.

, J
,

x

. I /

,I
.:t:

-

��..

-_ .. _�.-.--:-.-���

r 5 E R V I C o s. ��I

',1 P E é A S I
���;;i;;;;o,;';#�..����',,_ "

<----__ .
-.

\

Há Duas Espécies de Assistêrici�,Téc'nica
,,' " �

_.
I

,:J!- .• ��.' _'o

(pos "entêndidos" nem vamos falar )r� """

./

I,

Nossos mecâriícos fi;zeral11 curso de

especialização na Hubér-Warco, cril
MogÍ élas Cruzes. Por isso a m(Jtonive�
ladora Huber-Warco para n'ós não tem
.segrêdos (temos oficina especializada,
cciin completo .estoque de peças genuí-'.
nas). E o que dizer dos "entendidos"?

Não conhecetl1 a fábrj,ca 'Huber-Wárco
nem por fora. Não poder;; c'onhecer as
motonive'laejoras Huber-War'co corno

nós. Já que sua rl1otorfiveíâ:dora 'custou
talJto, por que enfregá-Ia a "entendi
dosll? Não se arrisque. Eles f.1odem Os

tragá-Ia pam selllpl'e.

Só ,nós lhe oferfTcemos vma Assistência Técnica 9prantida.
Distribuidor Hvher�Warco:

.,' .;

.

meses correspondentes, '}la
ra os acordos eoletlvos de

trabalho ou 'decisões da ju;;,·
tica do Trabalho, cuja vígen
ci� termine -do mês de outu
bro de 1967.
Mês Coefícíente
Outubro de .1965 1,73
Novembro de 1965 ..... ' 1,'i!
Dezembro de 1965 J,68
Janeiro de 1960. . .. 1;63
Fevereíro de 1966 ..... 1,54
Março de 1966/ ,.... �1,-13
Abril -de 1966 1,41

Julho de 1966 1,31
Agosto de ·66 1,27
Setembro de 1�66, 1,23

. Novembro de 1966 .. , .. 1;22
. Dezembro de 1966 ,... 1,1!}
Jan�iro de" 1967' .... .. 1,16
Fevereiro de 1967 .. :: -1,14
Março de 1967 l,n
Abril de 1967 •........ T,OS
MaiO'

.

de 1967 ; ,.

.

1,05
JUMO de 1967 . . . . .. 1,04
Julho de i967 .: ..�'" 'l,O�
Agosto de 1967 . � . . .. 1,01
Setembro dé '1967 :... 1,00
Parágrafo. uníco - O sa

láno real médio -a ser recQI1S

Maio de 1966
\ .

Junho de 1966
......

',' 1;38
I,g6

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

o Brosil -tern limo órea protegidó em forma de
• ._, -'" f

pdrques, florestas e reservas de 600 .mil ha, o que

represente menos de 1 por cento de 'sua'área flores
, '-C.

talOs 17 parques nacionais são os seguintes'
-.J

. Porque Nacional do Iguaçu, PR. na divisa COm.

a Argentina e Pardguai. Apresento como moior atra

çõo turístico os maravilhosos Cotcrotcs, considerodo s

ds maiores e .mcis belas do mundo. Excelente hotel

de classe internocicnol transforma-o em centro de tu

(/)
co

Os outros parques' naciOnais são os seguintes
. Sete Cidddes, no Piauí; Ubajara, no,Ceará; MOn

te Pascoar, na' Bahia; Xingu, em Mato Grósso; Ilha
'. 'do Bananall Tocant,ins e Emas, todos em Goiás;, Bra

sjlia, nQ Distrito Federali Caporoó, no Espírito Santo
Rio de Jan�iro, na Guanqbara; Sete Quedas, no 'pa
r,a.nó, Sõo Joaquim, em Santa Catarina' e AparadOs
dá Serro, ,nà divisa de ?Ohta Cotarir1O e Rio:'

Coimbra Viaja Pa,ra ,Bogota·. (lue Comemo""
ra O 40.0 Aniversário D'a Fundção

'"

Cafeeira.1.

O. pre-sident� do IBC, sr. Horócio Coimbra ,via·

jou poro Bogotá �,a fim de participar, .como convidp
do espeCial, das festividades Cam que a ::Federacion
Cafetera da Colombio" cOmemoro o seu 400. aniver

sugerem que a ·vigencia ti:!.
duplicata ficaI seja adiada
pelo menos até o proximo
a�o, "tendo em vista que,
no final' do trimestre, as ven

das' aumentam e· os, orça
mentos ,das empresas ten
dem a equilibrar·se".

sário de fundação.
Com vistas à reunião de �o'ndres, em novembro

proximo, qwando será renegociado o /Acordo Interna
.

' j.
cional do Ca'fé, em Bogotá, o .sr. Horácio Coimbra
manterá importantes contatos com os diri:gentes da
cafeicultura colombiana. Da capital colombiana, irá
00 Méxic:9_ de onde; em seguida, rumará para Çl Es
tados .Unidos. Tanto na Cidade do Mexico quanto em

Novo IOrque o presidente 'do 18'C mar�terá contatos

com os comerciantes dé café locais.
EXPO'RT�ÇÃO

Segundo informou o IBC, a exportoção brasilei
ro de café, em setembr oú1timo alcançou um recorde

pois se,elevou 0'3.351.418 sacos de 60 quilos, das
quais 3.10'2.778 Se destinoram aos mercados tradi
cionais externo...", 51.586' aos mercados noVos, 1'97
m i I à cabcitagem e 54 ao consumo de bordo. Sgmen
te o porto de Santos embarcou 1.668.495 sacas, vo°

lume tatnbém rcorde registrado por aquele €scoadou
ro maritimo.

Uma comissão designada', pela Junta Consulti
va do IBÇ seguiu poro Pernqmbuco e Bahia, a f(m"'
de �xaminar '.'in loco" os condições da cafeicultura

.. \
naqueles Estados, �em como os cOndições dos praças
d� Recife e Salvador.

s
tituicto será.' a média arít
mêtíca dos valores obtidos

pela aplicação dos coefícien
'tes acima. aos salários dos
meses correspondentes .

Art.' 2.0 - Est.e decreto
entrará em vigor na data ue
sua publicação, revogadas
as disposíções. em contra
rio·.

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

1. ."-� !v\odeí-no Aportomento no' Praia da Saudade
com lindo vista 'pcnorômíco - Edifício Normondie
.12 Mil Cruzeiros novos.
'2 - Confort6vel casa com' 2'pavim,entos próximos ao

Vioduto(Estreito) cepnos 7 Mil Cruzeiros novos - à
visto'.

.

3 -- Terreno ,no Praia de Jurerê co rrróero de 450
metros quadrados -. 600 cruzeiros novos.

4 - Grande óreo em TRES RIACHOS,_ terreno cer

cado próprio para pcstoqern" apenas 15 mil Cruzei-
ros novos. ,

TRATAR COM DR. W�LT�R �IN�1,A,RES
..

1 b-l-" (j)
,

(IS'I Lmo 1 lerIa fillOcaP
. ,

) IMOBJUARIA ILHACAP - Ruo Joõo
Fone:' 23�41.

39 -;»:

REX-MARCAS E PATE�NTES

Agente: Oficial da Propriedade Industrial Registro ([I;l

marcas, patentes .de invenção nomes comerciais, títulos de .

estabelecimentos insigníaa e frases de propaganda.
",',

...

Rua 'Í'enente SilveiI',�, 29 - sala 8 - I". andar - Áltos
dá Casa Nair � FJol'ianópülis

.

Caixl Postal' -,- 97 - Fo,
ne' 3912.

Móveis-Vende-se. \

, .

Estofados. - Sqlo .de jantar entalhada-Mesa e!â"
ticO' com -dez codeirós. Quarto de cosol Completo --.

So{l:ts�cama. ,-.-,Como ,de solteiro. Alguns moveis co

lordais 'br.asileiro - Oratório, D ..Mario i - Como,
das -'-. GeIQdeíra�.-·Fogõo a gaz, etc.

'
I

Trator' na ruo Rofoel Ba(1deira, 64.!

'-�--.--�--,

I.

.
:rnmITUBA:
(6:30) - 7:00 -- (10:00)'_' 13:00 (17:00horas)
LAURO MULLER - ORLEAES - BRAÇO DO NORTE -

GRAVATAL - ARMAZEM E SÃO MARTINHO:
"

6:00 horas, TERÇAS - QUINTAS E 'SABADOS.

OBS.: Os horários entrepar.entizes não funcionam aos do,

�os. ,

Estação "RodoViária - Fone 21'i:2 - - 3682 - F1orianópolis
-se.

FEBRAGENS e

MATERIAL DE COISTRUCÕES
.>

Ruâ Conselb.eiro Mafra
, .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Chefe d1J .D�cleo r-egional,Sidesc se 'industrializa e
�

. faz Gr�p� é con�tituidô ��ra
do . SNI VIsita'O . ESTADO .. ..'

.

deflUir as ffilcru-reome,s,
Esteve ontem 'em visita 'de tort��ia-a'O ESTA-

O car'va
.....

o 'r-'ender 0- m'. ax 111 m O·DO, Q general Alvaro Veiga Lima, Chefe do Núcleo ; � I'
, •

Estadual do Serviço Nociono] de' Informações." .No" ::
"

.

'

,�oportunidade, o Goi, \/eiga Lime, que se fozia, <,
.

,',
--

.", •• 1

• '

accmpanhar do, Ten. Alfeú Linhcres; solicitou, a

título de cóloborcçõo, O P' .bl icação de ortiços elu

cidofivos, onde são explicadas' os verôadtiras fún-

ções e finalidades do S��i.
'

.' . •. lIi!If' I

Pla�eb,Jtx;r,nurnías para':ante�
prujet,· .Io·/,'D��ip��da�Ilstiça

Áte"deli�O "

'r����ndações' .do ',goYe;�:�d�� :,1�o" b) Cada concorrente ·Sl). trégues, bél)1 coino confec-

Silveira, ó sr. Annes G"ojb�rtoJ,'secretório 'exec�tjvo, poderá apresentar um únii cionará para cada trabalho,
"

,

-,

" •

, ',." ",',' CÇ> ante-projeto,' dois recibos', contendo .)
do PLAMEG �nt.fe9Qu onte,m cio ,de�;embargador, �e- '.

, ' '" ." ", , ,
"

.'c} Fica, v,eâ.'l,da ,a"partid-
lisório Rllmos .da 'Costa, presid,ente do Tribúna'l� de p:iição direta� 6u i:I).direts de,

Justiça o� normas gerais pára -o concurso de <�,M�; , ,qu�lqi.1Br' profissional ,
vin�

projeto do n�vo Pál6d� d� Justica'''-de Santa ,C�t�� culado funcionalmente, ,;3;0

l'ino, Im�m�vid� ,pelo [)I�no de :M;tits d� cicv.êrno'.: Çabinete ,de Planejamento
, "',,' , , "

"

"
" "', do PIano ,de Metas do Go-

,com Cos.J.a não, " sol,,idif,l.éc,u, ,o.�,:,.pa""n.·'i,do ",,- , "
' '\ vêrno" bem COIpO ,dos mem,-

"',

.', De' a"côrdo 'cql1} ',l1.? • 1101'- "metrb,'s ',q"ua,',d"hi,d,0,,S,,' ':, áb,r�m,-,. " i ",c.

• • J • bros, da, Comissão J,u1gadc-
,

,'ó,' -\ mas' fixadas pelo, ,PLAMEG,' llendo o' T..-Ibünál" de 'JUS�t,l'-' , '

o, d d' 'M'
. " .

� 1<,. ta -dos trabàuíos 'aprésent�-,eputo o arcos iKertzm,frn6; da· ARENA de os trabalhos concorrentes 'Fô
'

dá do d'"
,-

,

S
-

P'
"

' '
".

"
" " ça, o rQ ;, marca' e dos:"

'

dao'R a�!�( a'?',coment�:do}�t'lCÓ�!:d: :':'��, ,�rJsiden,te deverãós�r e:ó.treg�es .atéj o 'FIorüi.nópolis,e 'setvi90s �go- \, ,

, a' ep
-'

' IC? ; co"!�..�s I .:=re�" patf'f Q�iG$;" '
.

eçldrpu dij'l, 15 de dezembro, caben- , rais.'
,

_ ,'.' - '. d) Os' desenhos, emb'ala-
que "o ;irflWéssãÜ':q!ie,A P:9f� ':güg}oÔ .di:iquelô r�u- do '�o, priméiro, colocado: ;. ,�, :-,'

'

1'" ,', g�i�s, \sõbr,�árfus ou' invó-
niôo Joi, q-":;tes:,'C!. �:� \Ji1?',,:r�'é$trç-;ei69Tp��{q5�e inves.tis,se" o direito�de' desenvolver o;, )'�··BÁSES' , ." ,c:', ,. ,hl�l'OS -tiã.p."poder'áQ

,

"trazêr
eont.rc:.· seU�', dj�éi!'i(Jlb�i_ 'U�l,tÇ(�)r11én���'i?:6":'q�e� �e le'yqrr

.

p�ojeto �rc{uitetÔniCO, 'CO!l1 ,�'São; a:,>:�,s�giE-\itéS, �s.: ):juses nl8.l'ca; rtonie, . pseudôn�mo
taram antes c,e ,tiar.�ci sinaL de:,(�,s?:i'q9>'p'Oi5 dial;9go hoí10rários fi..�ados ',em .,.-. ,\ do.::concurso �que';será iÍrstl- P,ú ... di.stiNtfvp q�'� ,p'd;;saijl

'

oão ho0ve", '. ,<" ',i '�,", ,�:!�,';y;;., �, r; , :",' NCr$, 20,000:00.
.

.

trtid0 :!;éló p\'lm'e'g:'
'

�, :
'

ideí1tiÍic�f .,,0 autOr, e 1evt,�
,

, ,� ;..
" '"

, o nÔvo Palácio' da :Justi-,' ,1;- 'aj· Td,d&� .o�" cOhcoi:- rão' ,ser ,entregUes em inv6,

Salient��, qW?, d'€i:n.ç�,a, od.i�'�t�:�á, o'c:0�PQ;eci- ça q�e 'o"Oovêr!lo' c,onstrti;-
.

rel;1e-s' 'Ócinpri:bãó:.,as 'exl- ' lucros' )a�tMos. O ,encar
,..

'

'mer'lt? do lide.r'.po Govern:J à- tritDLtl)o do Comara "pa rá" deverá: ter uma, área gênc1as cqhtid4s nas pre- regado ,da recepção nume-

ro mais um'o tentoliva de"defendér :ü p:-esidenté6 e construiçla út-il de ,10.850 sentes normas. rará todos os, invólucros eú-

querer ifnfDi9ir � 9pin,@;o publiéa ,a impressão_de que
_,;iO ,?Iiança ,.entre o 'gOverno, -;foi' aind<;l mais.. solidifica�

,

da com' esse' el'1c'ontro"; �';

te' transitÓria, pois 'havIa via o,s1'. CarwlUio Pinto que
clârà arnea(;'l á cóntinUida- em dois ou três dias possa'
cie da Revolução. ,

afinal concluir-se o traba
Insistindo na tese de que lho de elaboração do, pro

a escolha por via indÍreta grama e dos est,'l,tutos' da
conduz,

,

fatalip.ente, á. cor-, ARENA:
rupçãó, 'o 1?r; q'lrvalho Pin- ,Confirmou, 'o deputado
,to, porém, ad....qite ,que a O�w�ldo Lilr,m Filho, ?oje,
ARÉNA, em seu' programa, que os dirjgéntes da Fi'ente
aceite essa forma como Ampla julgaram convenien

uma e.specie ue dispo'siçáo te entrar llumà especie de,
,

A. decis'ão, presidencial de mgr�� i'�a :'AàÉNA ,- te-- traÍlsitoria, mas desde que recesso. Reunidos ontem na

�� ll1anter lllcolúme a Consti- oo.rdóu -- na m�smq. OGa- O' principio" d.efendido no c;qsa do deputado Re'nato
,Mais��didme, Q 'sr,' Marc05: .l{erfzmanh di,sse tuição átê: o dia �5 de mar�, sião em que recusou a 'can- prógrányi. ,sej,a o' do voto Archer, l'esolveram eles pas-

que o mal-estGr, qtJe- hOje, dOhi'ina '0; ARENA, ,�sÓ ço de,' 1971, data lJ1ardlrui didatura, �ao gdv,erno 'de. wúversal, direto e secreto, sar a. lpuª nova fase, a de

ter,m inará no diG em qt:l�, 0, 'sr. p'r�s,-de�l'e" da 'Ref)l}- parr':1 a sucessão, não �s-· ,Sã.o Paulo" conqu,anto cli&l vale .dizer: desde que seja· ganl1ar o que ;30ria o segun.
blica $é dispuser. ':0 rêariz;ar :6s"I,nç,i�pensayei� 're-, s,uadiu o 'professor Carva.- pu�esse do apóio ele 85 í-ejeitado ,â ,emenda �o, sr. do ,escalão, pe\'l, procura de
fonmas" 'pai iticas que :a"i-rnei"ltó(ah1' ::;��,:çdetdm' consis- lho, PiJ;lto do proposifo 'de" depiltá,4os es�aduais, 'disse Rafael de Alinenela Maga, contactos com entidades

, tenciQ Q RevoluçÇío' dê 'março"'�
. ti .

,
"

defender ,as' eleições diretas ,ao eI'ltã:o presidente que se lhães" qúe ,aceita o proces- . estudantis e con�'\_sindica-
"

, como','reivinàlcação que de-- ,ser;ttia, inibido para atender so atual se� qualquer res- tos, e ampliação elos qua-

'" O
'

"Se:r;�ão, co ,PI�nolto", inaugurando a novo ve permanecer viva, em no- ao convite, por ser, intransi- triçã:o. dros políticos nos Estados.

Jlben'i�aventl:Jrancà da subs"erVienCia", nQo ser a en-:. "me d{)s principios elemocra-, gente def�Íls0,r da eleição, Preparànd()-sE; ,para a reu- Só depois de, alcançado t!'l1

"trada,�'trj�nfo\d:? i.iber.�ad6!'�pera�,r0ós d� novo, Re� . tie,o�.�'AO, proprio" nlarech$,l, 'direta: O mal: Castelo Br,',m- nião notúrná, em ,que com0- objetivo é que a Frente se
.

publica, Pr�nunçio, antes'" uma, nova "via crucis"'. '", COS�'l, e Silva ele' declarou co.' lhe' r.é'spond�ul éntão,'" çaria 'a ser '<4scutido o plto- I disporá aos atos publicos, á

E aug,ura, sóbtetudo, ','p,queles diás de ira, de cala- que' manterá a pO,siç'ão :1n-, que,�t,<xiqs7éiàill'a favor das grlg;rn:a"� em cuja reçhl,çã:J, procura direta do ap.oio
midade e de miseriafl, di,eis nos ,quais mais remoto teriormente definida. Quan- diretis,:', 'mas naquelas cir- se emJ?�nhavam ,á, tarde o,s popUlar, ,pois seus lide):es
ainda se tornOrá ci esPerança da salvaçõo': - con- do foi convidaclo pelO tnare� 9uns:tànê�M: cumpria. 'I abrir srs. Râfael de Almeidá M[í- 'admitem que ,isso, no mo-

cluiu,' chal Castelo Branco pata' uma,' e�ceção, ,natura1men-' galhães� e �Ney Br�ga'::_ pre" "mentp, seria perigoso.

\

Corno se recorda, o general Alvoro Veiga Lima
,
ossurniu o cargO' de Chefe co secção, regional do
no dia 11, terço-feiro, i west ido nos funcôes pelo

\ . _.. \
. � _,.

Chefe cio Serviço Ncc-or 01 de I nforrncçôes, general
Emílio Gorrostoxu Medici. ;

,

, é

, Deputado gancho visUa ii �sembléia

_:,c é r�ce�,ci�llado pelo presidente
I "

,

'

Encontrà-�e nesta Capital' () deputqdo Lauro
Hoggmau, da boncodo do MDS fila

-

Assembléia Le

gislativa do Rio Gmnêe do Sul. Na tarde de ontem

o parlamentar gOl)cho, 'si!,;,:' o J (:'gisl:ttivo catari�
ne'r,5�, tendo o presiÇJente ,A,ui'eo Vidal Ramos, juntq
mente C0111 outros , depu,taJós rnQntido

'

demorada

pa estra com o parlamen':Jf rio-gra.ndense.
"

Treclio da Rio Negrin,ho-Mâfra
ganha,novo impeio, na pa�imenlação

c Er,eorí,trol\l1�s� :���' p'(e'hO' , bt'l(lo'rri�rit; 'os traba
lhos de prep.aração da, pavimentação' asfáltica do
trecho Rio Ne_grinho-Mafra, cújo contra-fo, foi ç,s-

. sinado peio Governador Ivo Silveira durante o cih�

que,ltenáriO. ,da' última' cidade, Também se lacham
0m fase' ace,lerada os· traba-1hos de ",cor,1strução d�
maternidade de Mafra cujo, ,contrato fQi, assinado
naquela oport.uni'dade, A declàraçõo, foi feita, pero

� prefeito de Mafra, sr.' Raul Leão ,Niopischo, q,\.Je se

enconteQ' ntstà copital. Acentuop .'0-: sr. Ni,ep,is�ho,
,que o rapido inicio das Qbras,' imediatamente aPós
\ o assinatura d?� contratos é um ,retrato d,a operQsi
€lqde do <;;overnador Ivo Silveira. ' De outra parte,
tambÉm tiveram ir,lÍcio imediato os trabólhos para
asfaltamento da rodovia ,Indpicil-Ascurra, qUe teve
seu controto assinado no últimO' domingo.

Depulad�, �a,��ENA liiz qlui.:reunião ,

'

, '." ': "".. .'.
,�

"De resto - acrescento'l:( ,nem' p'rEicisOFici
o lider arenista se dar a' esse, trabalho, porque o ,nos
so vizinho de frente já "afirmou que ·disp�nsa t:otQI
mente o assi,stencia do;; po:iticos; ,Pois o que a Na-
,ção guarda desse< encontro é, eXtlfqmente"o impres:
são contraria, tran-smitída justamente por um jor
nal J{itldcímente revolucionario: b ,de 'que; na verda
de, a ARENA foi bater Gontiner:lcia aO, comandante
das Fôrças Armados e obedecer ó posição de senti-
do qUe lhe foi ,ordenada", :,

DECADENCIA

Pro$s'eguindo, o rePreserltonte paulista �amen
tou, "o 'prefuilda, clécadencio da' ARENA'�, ressqltan�
do que, d�pois "da�' fj?qlavrqs dg",<;hefe da NaçôÇ>,
f'não existem nem'" mesmo condições de apOio '0<9

presid'er:te ..

da Re:pubn�a, naquilo! que tem feito, de
bom p,àra� o País, porqUe nossO ,apoio. ôutra a" coisa
não parecer·ia sel!,ão vulgar, e' rost;eIra i?ajulação, o

es'con'éJer rnaley�lbs .e incÔnfesSQvei's t

int'uitos fisiola--
g'icos" .

,\ .�. ,.' �

o governad9r Ivo Silveira assinou decreto ccns

tituindo um Grupo de Trabalho para clefinição das
micro-regiões homogêm:as e eSPaços polcrizoc os de
Santa Catarina, destinado a integrar os estudos do"
or qonismcs esroducis, :egionois e nacionais para à

,\
,

,"" J pr�.gramoção co sistema nociohcl oe desenvolvirnen-
'A Sicleri\Jrgica de' JO'I'ta Catarina S.A.' deverá ve;, ainda, o aproveitamérs- toso como matéríajprpma

"

.. . d • 1,;,""'"
é.

t à
' ) to do vapor produzido para no processo Outokumnu

to local inteqrcdo. A decisôo governamental pre-nde-
COI'is:.rmr um gr'on e �omfJ exo qUlmlCo jun o

,

re- ,

.'
se a recomendação resultante do, Encontro de téc-

, , , geração de, energia. elétrica, Os testes realizados em es,
ni.i.ío carbonífera de' S<mta Catarina, poro. Q aProvei� nicos recentemente: prcmov '(:0 esta C it I 't
"' " , .. '

, ' , . em usina termeiétrica, Não '1"lap'l'to' di
"

I v I" n
'

apl a, en re '

" - ...
- 1 o In caram a VIa-

S'
,

d
"

'D
'

I
tomento sist'ernétlco dos rejeirosos piritosos resuitan-. o ' uper inten encio oe escovo vimento do Extre-

.:»:
foi afastr:da,. t3;mbém, a hf-; bilidade do empreendimen-

mo Sul e O Piono de Metas co Govêrr.o.
t�$ do beri'efieic;r:,ef1It(i' �jG c ,\)j,,, ii0, $egun,d'o inform'('d-' potese do. aproveitamento. to .

. .de todo o vapor no comple- " O relatório da Lummus inteqrcm O referido Grupo eis Trobolho 05 srs.

'xo químíco., revela que, -contràriamenf,e
Wilrnor Orlando Dias, o iretor do Instituto de Pes-

'Está programada, ainda, ao previsto, o carbono con,'
quises, Ec�nômicas do Facuidade ce Ciências Eço

" construção dá uma fáú.rl: tíd 'i it de CO' te' nôrnicos co UFSC; Paulo de ,A,íaujo Logo, cctedró-
r�

-

lona p r a
\
zsan a 1''1- tico de Geografia do 13,'asil do Fcculdcde de Filoso-.ca de .fertilizantes - super- tarína não causou diíícul- '

.

fosf'atQ 'tfiplo ou fosrato dades DO processamento, fia; ',\rmen Mmnigonian n:j_\i esentcnte do Diretório

. díarn6neo' ':__' que ,util;�""l;a L t RE:qi...:no.: de Geoqrcfid: Occhir Gc-cino do Silva" di-
LUa...• comp acoriteceu 'em ou ras

como matéria-prima o áci- tenÍfLtivas de .índustríalíza-
retOr 90 Departamento Estoduo: de Geografia e

do sulfúridO �p't'Oduzido pt: ção. No caso, ª' presença do Cartogíafia; Fíancisco' Takeda, geólogo do PL\MEG;
la Pn?pn,�.$présa. caroono represeNtou uma

Hamilton Platt e -HeYêdo de 0oúvêo Lins, grnb05
O processo a ser adotad.O' contribuição' positiva, ao

também, do PLAMEG,

, ,pela Sidetürgica Santá; Ca- atual" como combtiStívôl,
'

O G:ui}'s> de TrobCl'lh,'), qu'e sel'á plesidico pelo
, O :proj,e�o prevê, taroUém.

-

'tarina SA:' é o
. úni'có �no proporcionando sensível e�o-

secretário ex<:cutiv,: Co '-L"'M:":G, eiabc:ciI'ó d.::;ntr'J

'Q ,aprovei4iIÍl�nto' do!: re��j- mUndo que; pn;xiuz enxOfre nomia no óleo combustível SUDESUl-PLAMEG, ' \

tos' ferriferOs" resultantes elemenwr em escala l:ndus- 'ti�'l.çlO' nó" processo Outo

dft p�ri� ,�rbon6sa, "atra� trial wrtidO, iie' Piritas: lt, kumpu.
véS .. d,e' c()�centràçã(J e pos- :éie U'ifil�d,0 pela emprêsà Representando ''o óleo um

terior" pelêtizaçã6 0Ú', sinte- firllandesa. Oti.toh.-umpu Oj. dos insumos maIs impot'-

r�'l.ÇáO P"lra' utJ,!izaÇão em Já em setmnbro do Últ,i- tantes no pToce5so e consi-

usina sl4erúrgi_ca. mo' ano ,forâm contratl'ldo" . derando que a economia

05 serviços
. da'Ol:ltokumpu produzida pelo càrbono foi

Oy e da The tummus ,Com- ele 50,%,�estãoY sendo reali

pany, se<!1ada. nos Estados zados novos estudos, obje-
O projeto global da Sid&" ·Unidos, pata o e�me da tivandb r total subst�tuição

TÚrgica de. Santa Catari- viabilidade técnica do em- do óleo' combustível peb
na "S..I\ ..-: SIDESG p�0- prégo do' cbncentrado piri- próprio carvão,

"

"t • "

e ::�Jtl�3 �NTIGO DlARIO,
j DE ,SANTA Ci\TAR1NA

: Fl6ria.nópolis,.Sextã-feirlt, 13 de out�bro de 1967

{I

,

\

,I
.

,
,

o ,DESPERTAR POLítiCO
.

.

�

(Leia e�",o,tial na 4a-. página)

çéiro confirmodi:! :;.fJIa. ;.KÓI)::iO emp>resa.
C complexo i",,��;�'h,i;li compreende, entre ou

f-rllS in:>taíaçõas, duos !:$iliC'ls de concentração de re

Heitos plritesos, de$tinade!$ uena a 'beneficiar os "e

jeitos 'eeumuledes �!a Comp'�nhi� Si4,erúr:gié'a. Na:
cional, em Cap;vari, í; �u'ha� 'co",,' finalidade idên
t'ica, ,no Município ,dI! Crki�mô. 'A cop_addade de'

produção das dUGS ul1'lidQdes� será de 240 mil tonela-
,

'

cí_:lS, com 44% de enxôfl'�.

PROJETOS

Os dois projetos ,bás'lc<;s
cté ,'q�piv9.ri e CriciÚm'

- permitirão 3' Gop...stru:-ã.o
de uma 'fábriea .de ácld;)
sulfúrico, ou de enxôf;:e
elementar. O projeto 'prl3vê
o

'

,consulp.o anual, de 230

miLtoneladas de concentra
do piritoso, com' fi maior
produção possível, em têr

mos econôm,icos, de enxó-'
fre elementar.

oc;o�o'
.,

"

/ .:,

Campanha do operario' pád�ão de se
tem 0_ seu primeiro candidalo indicãdo

número elo invólucro e o

11'<;)111e ,do autor,

Um recibo ficará corri q

p�)ftador e o outro será co·

,locado numa sôbre-carta !a·

crada.

e) Logo
ramento' do

após ,o encer

julgamento, e

.. tnncoe,nla e dois se inscrev�m e vão
.�.::�....�.:.... "'.'�' o;,.

•

, : "

debater dias 20 'e 21 o mercado de�çapitais

'conhecido o resultado, o

promotor do concurso pr'>
videnciará a exposição d,l�
trabalhos ap,resentados,

'

!'rogtiüna. 'do COlÜ)U�'So:
a) oS'llmités de áreas, i5t

mensões, levantamentos 1)l8-
ni"altilnétriéos, orientação e

organogramas ,de' funci.ola.i:t�
mento anexos; deverão sef

obedecidos.
( (Cojlt. na 5." pág.)

c. inlo não, admite
-

Iren

A Campanha ,do Operário Pad:õo de Santo Ca- 1
1 I"'_ I

tarina, qUE' se, desenvolve no Estado sob QS 'auspí-(
cios do Departamenlo Regiorlai dD SESI, ,já tem o.

seu primeiro CClndicato oficialmente indicado ·Para a

escolha final' do certame, qU€ se teolizs.:-á breve- \
mentE' em Florianópcclis, Trata-se do sr, Alípio de

Borba,' operário da Cio Fábrica de Pape'l de ItajQí,
que representará aquêie munieí'pió, devendq con-

'

correr cam' represenf'ontes de yári:;ts outras cidades,

Nos principais centros if'-1dustriais de Santa Ca
tarina o componho vem "alcançal1c'o grande teeer
cussão. Entretanto" ,até flJesmo nas cidades onde' os
atividãdes industrial são relativamente menores,

'

o

movimento tem despertado o mais amplo interêsse,

Cinco técnicos do Banc0 Regional de Desen-,
volvimento do Exhemo Sul, cinco 00 Banco de De

senvoivimento (.0 btado de Santo Catarina, 5 da

Compú,lhia Catorinen,,:k de Clédlt'Ü, financ'iamento
. /

e Investi mer,tc.s, cais banquei r'os (di rei'·ores do Bal�-

co' Mercantil e Industrial de Santo Catar ina), dois

'odvJgados do Banco do Brasil, seiS profess.ores do

ESAG, set'e pr6fessores da Faculdade ce Ciências

Econômicosi� quot�o ·gc'renl'es. de emprêsas,' �iversos
funcionários do Banco do Brasi, cio Banco de De
senvo:v:mento do Estado e universitários de diver-

sas Faculdades, totalizOíam cincbenta e duos ins-

criçôes no primeiro c ia; para partic:ipoçã:J no Pri-

meiro For,um de Mercodo de Capitais, o ;'c :'ealizar

nesta' capital dias 20 e 21 �o corrente, �lum'a pro·

moçõo da Escola Superiol' Ce Administraçã? e Ge

rencio,
Uma comiss'ão do ESJ\G, cemposta 'dJs acadê

micos �Sérgio Sachct'" Morita Bo!bi, 'Magali M, Ra

mos Krieger e Géro!dine K:mig, ,está visitando em

presários e Pessoas ligadas ao setor financei!o de

Florianópolis e co Vale do Itajaí, com vistas à for

maçôo de uma .platéia de alto nível,
O número de participantes foi limitado em du,

zentos e bs, inscrições permOneCell1 abertas dràriG

'mente das 9 ,às 21 hOras na Secretaria da ES!\G, ,
à

Ruo Visconde de Ouro Preto, 91,

Associacão Médica do,Alto Vale
-,

� 1

promove é�nclave em Rio ao Sul

Promovido pela Associaçõo Médica cio' J\lt'J
Vale, do, !tajaí, realiwr-se·ô' a' 14 e 15 próximos
no cidoée de, Rio do Sul urna concentração, d�el mÉ
dicos, quando será festivamente comemorado o

"Dia do Médico",
Paro tomar porte das comemorações seguirá

paro aquela cidade o sr, Antônio Moniz de' Al'agão,
secretário do Soúde e Assistência SOcial, que se fa
rá aCJmpanhar cio qssessor Ivanildo Albuquerque e

coo sr, Clóvis Dias- de Lima, chef.e do 1,0 Distrito Sa
nitário,

ursc assina dois conyêJtios e parle
'para construção do Hospital das Clíni'cas

pregando eleições indiretas
..

..

Dois convenJC>s foram assinados no Palácio da
Reitoria ,pelo Professor João Dov'id "F�l;�eir;a Lima,

O Primeiro entre o Universidade Fedel::-al de, Santa

Catarina e a Emprêsa de Melhorame'nt05' e Obras
LtcJa" visa q c'Jnstr.ução do canteiro de obras do

Hospital dos ,Clínicas no Conjunto' Unive,rshário e o

segundo com o Sr. Armando Jacque? para o cons'

trução c:a Canch8 ele Esportes da FaculçJade de Ci
ências Econômicas,

.

Os traDa hos do cantei ro de obras do Hospital
dos Clínicos já foram iniciados, enquanto as cbras

do Faculdade de Ciências Econômicas terão início
na próximo semana,

\,
O senador ,cGrValho Pinto: dis.se' q�e: se o pro-

grama ,da ARENA; vier a defende;,: em cara,ter p,er-
, \ _' " c" • ,

'manente, a insti,tuiçãa' das eleições indiretas, "nes-

se caso hlJve�ia até uma in«:ompatibilidadé. 9 ex'�

_ gover,ru:idor paulisl�' não aprofu'ndou a 'obser�a,çãQ',
mas nO contexto em que ela súrgiÓ é ikitó ent�nd'e.r

,

I" ,

que, caso, se confirmasse aquela. hipotese.,. ele, se ve·

ria �ompelido c se desligar do po;rtido.
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